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چكيده
موضوع ارتباط بين اديان ،غالباً مهم و مطلوب تلقی میشود .هر جامعهاي كه از گروههاي مذهبی مختلف تشكيل شده است ،بايد
قواعدي براي همكاري وضع كند كه مانع از تفرقه مذهبی گردد .اما در اين نوع ارتباط بين اديان ،مشكلاتی نيز وجود دارد؛ اگر
كسی به حقيقت يك موضع خاص ايمان داشته باشد ،بررسی جدي اينكه آيا آن موضع واقعاً درست است يا نه ،مشكل است .با
اين حال ايدئولوژي ليبراليسم مبتنی بر جريان آزاد ايدهها و آمادگی پيوستة فرد براي بررسی موضع دينیاش میباشد.
ارتباط بين اديانی را میتوان نه به معناي چالش با عقايد ديگران ،بلكه صرفاً به عنوان تبادل ايدهها و نظرها تلقی كرد .مقالة
حاضر در صدد پرداختن به اين مسئلة نظري و ربط دادن آن به دادههاي عملی برگرفته از كار بنياد ابن ميمون است كه در
لندن جهت گسترش ارتباط بين مسلمانان و يهوديان فعاليت میكند.
واژگان كليدي :همزيستی اديان و اقوام؛ تنويح مذهبی؛ چالشهاي گفتوگوي بين الاديانی

گفتوگوي بين الاديانی :چالشها و فرصتها (اُليور ليمن)
امروزه بحثهاي زيادي پيرامون اهميت تفاهم بهتر ميان جوامع ديني مختلف مطرح ميشود.
دلايل متعددي براي اين امر وجود دارد؛ نخست ،به نظر ميرسد بسياري از تعارضات ،مربوط به
دين است و اگر جوامع مختلف با ديدگاههاي ديني متعددي آشنا شوند ،چه بسا اجتناب از تعارض
آسان تر خواهد بود؛ دليل ديگر اينكه بسياري از جوامع به صورت چند فرهنگي در آمدهاند و در
چنين محيطي افزايش تفاهم اهميت دارد .اين موارد را ميتوان دلايل سلبي براي اهميت ارتباط
ببين الادياني برشمرد .دلايل ايجابي عموماً در راستاي اصول ليبراليسم كلاسيك هستند .براي مردم،
خوب است كه با بهتر شناختن روشهاي ديگر زندگي و تفكر ،بدانند كه چه بديلهايي وجود دارد.
جالب است كه انسان با طيف وسيعي از ديدگاههاي ديني كه در سراسر جهان ـ يا حداقل در كشور
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نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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خودش وجود داردـ آشنا شود .سرانجام ،اگر قرار است شهروندان يك كشور با يكديگر تفاهم و
سازگاري داشته باشند ،اين يك فضيلت مثبت است كه يكديگر را با مهمترين اصولي كه
اند،هشتم
سی و
شماره
آشنا /سازند.
كرده
مفيدآن /بنا
زندگيشاننامهرا بر
مهر و آبان 2831

در هرگفت وگويي از اين قبيل ،نبايد توجه چنداني به مسئله حق بودن در بحث ديني داشت؛
يعني اگر يك دين اصولي دارد كه مخالف اصول دين ديگر است ـكه اغلب چنين استـ اين امر
مشكلي در ايجاد ارتباط به وجود نميآورد ،چون كسي از «حق بودن» نظر خويش سخن نميگويد
بلكه فقط نظر خود را بيان ميكند .اگر آنها دربارة حق بودن صحبت كنند ،سعي خواهند كرد
يكديگر را به تغيير عقيده وادارند .به هر روي ممكن است عقيده برخي گفتوگوكنندكان دچار
تم
تحول شود ،ولي بايد دانست مقصود از اين نوع گفتوگو ،تغيير اعتقادات طرف مقابل نيست .اين
ادعاهايي در مورد حق بودن دارند و اين ادعاها داراي اهميت
اديان
نامه چون
نكتة مهمي است،
غالباًسي و
شماره
مفيد /

نظر برخي از دينها ،حق دانستن دين خود ،در رستگاري دخيل است؛ رستگاري روح
هستند .ازهشتم

فناناپذير انسان .مفهوم گفتوگو بر اين ايده استوار است كه به مسئله حق بودن به طور موقت،
پرداخته نمي شود ،چرا كه ذكر آن دور از نزاكت يا مصلحت است .مسئله حق بودن به اين معناست
كه طرف ديگرِ چنين گفتوگويي ،همواره ناحق است و بر اساس اين ديدگاه شخص نميتواند
نامه مفيد  /شماره سي و
گفتوگو كند ،بلكه صرفاً به مواجهه ميپردازد.
هشتم  /مهر و آبان 2831
اكنون دلايل سلبي مورد بررسي قرار ميگيرد .دين يكي از جنبههاي مهم تعارض است،
بنابراين براي كاهش تعارض بايد از ديدگاههاي ديني مختلف آگاهي پيدا كنيم .اما اين موضوع
يقيناً بدين معنا نيست كه بدانيم اديان خودشان را چگونه در نظر ميگيرند .بسياري از اديان
ميگويند كه «دغدغة اصلي آنها صلح است ،پيوسته بر صلح تأكيد ميكنند و آنرا در صدر فهرست
آرزوهاي خود قرار ميدهند» .يكي از ويژگيهاي گفتوگوي بين الادياني اخير ،كه بسياري آن را
تم
ناخوشايند مي يابند ،تكرار مداوم بحث از صلح و اينكه يك دين خاص چه چيزي را در موقعيتي
خاص اظهار خواهد كرد ،ميباشد .مثلاً در سالهاي اخير ،بسياري از مسيحيان در ايالات متحده با
پرسيدن اين سؤال از خود كه اگر عيسي بود چه ميكرد؟ به مخالفت با جنگهاي اخير در
حقوق مالكيت و نظم
افغانستان و عراق پرداخته اند .پاسخ آن سؤال آشكارا اين است كه او از جنگ حمايت نميكرد.
بازارهاي كارآمد
پاسخ مشابهي كه مسلمانان و يهوديان ،با تأكيد بر آن جنبه از كتاب مقدسشان كه بر صلح و حل
تعارضات تأكيد دارد ،ارائه ميكنند نيز با اين پاسخ مسيحيان پيوند دارد.
831
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صلحكارآمد
بازارهاي
بيشترو نظم
ت
حمايت ميكنند،
اديان از
اين نوع گفتوگوها ،اساساً نادرست است؛ [چرا كه]
كارآمد
مالكيت و نظم
اما آنها راهبردهاي جدّياي نيز براي نحوه حلوفصل و حقوق
مذهبي كه
بازارهايهر
تعارض دارند.
برخورد با

ادعاهايي را مطرح ميكند ،براي امكانپذير ساختن زندگي افراد در جهاني كه اغلب با نيروهاي
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

معارض مواجه ميشوند ،بايد نظريهاي در مورد نحوه مقابله با آنها داشته باشد كه همة دينهاي
بزرگ دارند.

ت و نظم بازارهاي كارآمد

حقوق مالكيت و نظم
كارآمدميرسد ـ
بازارهاي نظر
اينگونه به
اين نظر كه تعارضات ،مبتني بر دين هستند ـ هر چند در مواردي

ارزش به چالش كشيدن را دارد .واقعاً لازم است كه بين هويت يك گروه و ديني كه ادعا ميكنند
متعلق به آنها مي باشد ،تمايز قائل شويم .شايد اين امر عجيب به نظر برسد؛ چون آنها اغلب خواهند
گفت كه عضو يك گروه مذهبي خاص هستند و اين ممكن است از نظر آنها مهمترين مسئله در
زندگيشان باشد .با اين حال دينها ،آميزة بسيارگستردهاي از افراد و ايدهها هستند و ديدگاههاي
يك گروه ممكن است تقريباً هيچ اشتراكي با ديدگاههاي گروه ديگر نداشته باشند ،هر چند ظاهراً
اعضاي دين واحدي نيز باشند .اين مسئله وقتي براي من روشن شد كه در يك دبيرستان در
انگلستان تدريس ميكردم و به من گفته شد كه اگر ]بخواهم[ در هر زمينهاي ذكري از كريسمس
به ميان آورم بايد از گروه كوچكي از دانشآموزان فرقه پلي موث برِترِن ()Plymouth Brethren
بخواهم كه از كلاس بيرون بروند .اين فرقه از مسيحياني تشكيل شده كه سخت پايبند به تفسيري
خاص از دينشان هستند كه كريسمس را يك تفسير غلط سكولاري از دين آنها ميداند .البته اشتباه
است اگر بگوييم دلايل ديني هيچ نقشي در تصميمهايي كه مردم ميگيرند ندارد ،اما لازم است
ديدگاه موشكافانهتري از نحوة بهرهگيري طرفداران اديان از دين در توجيه اَعمالي كه به هر حال
تمايل دارند انجام دهند ،داشته باشيم.
دليل سلبي ديگر براي [اهميت] گفتوگو ،نوعي پذيرش توأم با اكراه اين مطلب است كه
جوامع چندفرهنگي به شناخت فرهنگهاي مختلف نياز دارند .بايد توجه نمود اين مسئله به جوامعي
كه با شتاب بيشتري در حال چند فرهنگي شدن هستند ،اختصاص ندارد و براي جوامع ديگر نيز ،با
درجة اهميّت كمتري مطرح است .نگرشي كه فرد در مقابل فرهنگهاي ديگر اتخاذ ميكند داراي
اهميت است؛ چرا كه اگر اين نگرش متأثر از باوري مبهم به اهميت شناخت فرهنگهاي ديگر
باشد ،ثمربخش نخواهد بود.
اكنون دلايل مثبت ارائه مي شود .كسب دانش (حتي از چين) ،چنانكه در حديث آمده است،
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به طور كلي مطلوب است .بنابراين در يك جامعه ليبرال ،انتظار ميرود كه نظر بيشتر مردم را به
مجموعه متنوع و كاملي از روشهاي عمل و تفكر كه قبلاً با آنها ناآشنا بودند ،جلب كنند .از
هشتم
سی و
شماره
نامه مفيد
يك /گفتوگوي واقعي باشد؛ هر دو طرف بايد در موقعيتِ برابر
وگو،
گفت
اينكه /اين
اينرو ،براي
مهر و آبان 2831

نسبي قرار دا شته باشند .اين امر همواره كار مشكلي است ،چرا كه طرفين به ندرت در چنين حالتي
هستند؛ زيرا يك طرفِ گفتوگو غالباً مورد حمايت كل ايدئولوژي [مقبول] جامعه است ،درحالي
كه طرف ديگر ،نمايندة آورده نسبتاً جديدي به فرهنگ محلي است و هنوز خودش را در آن
فرهنگ به طور محكم تثبيت نكرده است .دينهايي هستند كه طرفداران بسيار زيادي دارند و
دينهايي كه طرفداران بسيار كمي دارند .دينهايي وجود دارند با اعضاي فراوان اما دلبستگي نه
تم
چندان ،در مقابل ،دينهايي هستند با اعضاي كمتر ولي شايد سرسپردهتر .دينهايي وجود دارند كه
از مسير رفت ار همراه با رعايت و احترام با اديان ديگر خارج ميشوند و دينهايي هستند كه اين
نامه مفيد  /شماره سي و
گونه رفتار نميكنند .اكنون مشاهده ميكنيم كه اديان مثل مردم هستند .همگي بسيار متفاوت از
هشتم
يكديگر بوده و كوشش براي يافتن مسائل عامي كه آنها يا حداقل برخي از آنها در آن اتفاق نظر
داشته باشند ،بيفايده است.
آيا دينها داراي اصول نيستند؟ به نظر ميآيد پاسخ اين سؤال واضح است ،اما اين خود
نامه مفيد  /شماره سي و
مسئلهاي مناقشه آميز است .اگر داراي اصول هستند ،اين اصول كلي كدامند؟ هر كس نظري دارد.
هشتم  /مهر و آبان 2831
بسياري از مسيحيان ،رستاخيز عيسي را اساس دين ميدانند .برخي اينرا رد ميكنند و برخي
مسيحيان قبول ندارند كه مجموعه كاملي از باورها ،مثل زايش عذرايي ( )Virgin Birthبه هيچ
وجه قابل قبول باشند ،چه رسد كه جزء ايمان باشند .چنان كه مشهور است ،قرآن در مورد مريم،
مادر عيسي ،بيش از عهد جديد حرف براي گفتن دارد ،اما آيا اين امر باعث ميشود كه
مسلمانان و مسيحيان در مورد ماهيت مريم اتفاق نظر داشته باشند؟ اين ميتواند حوزة ثمربخشي
تم
براي بحث و گفت وگوي دوجانبه باشد ،اما نبايد فرض كنيم كه اصولي كاملاً مورد توافق ،حتي
در درون يك دين خاص وجود دارد .پيامبر اسلام در حديث مشهوري گفته است كه اسلام پس
از درگذشت او به هفتاد و دو فرقه تقسيم خواهد شد و همه غير از يكي به جهنم خواهند رفت.
توان نظم
مي و
مالكيت
فهميد فرقة درست كدام است؟ يكي از مشكلات گفتوگوي
حقوقچگونه
سؤال اين است كه
بازارهاي
رآمددر آن فرض ميشود كه مي توان گفت موضع دين يهود يا موضع دين
استكا كه
بين ديني اين

هندو در م ورد يك مسئله چيست ،در حاليكه نميتوان چنين گفت .ديدگاههاي متفاوت بسيار و
831

حقوق مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
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متقابلاً ناسازگاري حتي در درون يك دين خاص وجود دارد.ت و
كارآمدسلسله نشست
بازارهاييك
بندهنظماخيراً در
بينو نظم
مالكيت
حقوق
كارآمدجلسات
بازارهايدر اين
ديني بود.
وگوي
در واشنگتن دي سي شركت داشتم كه نمونة خوبي از گفت

گروهي از خاخامها و امام جماعت هاي محلي به منظور بررسي تورات و قرآن حضور داشتند؛ اما
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

بحث ،عمدتاً به خاخام ها اختصاص داشت كه بين خودشان دربارة چگونگي تفسير تورات
اختلاف نظر بسيار زيادي داشتند.

ت و نظم بازارهاي كارآمد

حقوق مالكيت و نظم
كارآمدكه اديان
بازارهاياست
آورد ،اين
اگر موضوع ثمربخشي از گفتوگوي بين ديني بتوان به دست

عبارتاند از :گروهبنديهاي گوناگون و نامتجانس از ايدهها و متفكران .آنها بسيار شبيه ليبرالها
هستند كه همگي طرز تفكر خاص خود را دارند ،اگر چه ليبرالها از اينكه ببينند آنها را با اديان
مقايسه ميكنيم ،شگفت زده خواهند شد .بحث ضرورتاً اين نيست كه بسياري از مردم متدين خود
را چگونه مي بينند [اما] ،آنها غالباً خود را داناي حقيقت نهايي ـ به صورت خالص و آن طور كه
تفسيرشان از دين ارائه ميدهدـ ميدانند ،با اين حال ،به ناچار ،وجود نظرات فراوان ديگران را كه
ميپندارند در درون همان دين قرار دارند ،ميپذيرند .آن نظرات ممكن است نادرست باشند و
ديني كه همه اين افراد مي پندارند كه درون آن قرار دارند ،ممكن است مورد ترديد باشد ،اما لازم
است حداقل به وجود چنين تنوع ديدگاهي اذعان شود .در اين صورت ،درك اينكه چه چيزي در
پس اين نظرات مختلف وجود دارد؛ چرا افراد به اين نظرات اعتقاد دارند و حتي اين موضوع كه آيا
هيچ يك از آنها بايد جايگاهش را به ديدگاههاي ديگر بدهد يا نه ،اهميت مييابد .اگر اين مطلب
در درون يك دين صادق است ،در مورد گفتوگوي بين اديان بيشتر صادق خواهد بود؛ در اين
نوع گفتوگو واضح است كه مردمِ زيادي كه آشكارا نادان يا بدنيت نيستند ،نظراتي دارند كه
بسيار متفاوت از نظرات ديگران است.
يك نكته قابل توجه در دليلهاي سنتي براي آزادي فكر اين است كه اين دلايل مبتني بر دين
هستند .جان لاك از آنچه اصول مسيحي ميدانست در دفاع از مداراي مذهبي استفاده نمود ،چنانكه
مديسون ( )Madisonو جفرسون ( 2)Geffersonچنين كردند و ضرورت مدارا به اين معنا نيست
كه مطلقاَ با هرچيزي مدارا شود .برخي باورها و اَعمال هستند كه آنچنان با موضوعي كه مقبوليت
عام يافته ،ناسازگار تلقي ميشوند كه نميتوانند مورد مدارا واقع شوند ،حتي اگر برخي از
شهروندان به آنها اعتقاد زي ادي داشته باشند .مفهوم مشترك از امر غير قابل مداراست كه ميتواند
گفتوگوي بين ديني را امكانپذير سازد .به عنوان مثال ،بحث كنوني در ايالات متحده درباره
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ازدواج همجنسگرايان را در نظر بگيريد .بسياري از اديان ديدگاه بسيار منفي در مورد اين مسئله
اتخاذ كردهان د ،ادياني كه در كل ،ديدگاهي منفي نسبت به يكديگر دارند .كشف اينكه آنها همگي
براي  /شماره
نامه مفيد
هشتم [/و رسميت دادن به اَشكال غيرمتعارف] ازدواج ،را محكوم
گسترشسی ومعنايي
چنين تلاشي
مهر و آبان 2831

ميكنند ،ميتواند راه ثمربخشي براي درك متقابل باشد.
اين مطلب ،ما را به يك ويژگي مهم گفتوگوي بين ديني رهنمون ميسازد و آن ضرورت
توجه به امور جزئي است .بخش زيادي از اين گفتوگو آنقدر كلي است كه سبب هيچ پيشرفتي
نميشود .اين ايده را كه يهوديت ،مسيحيت و اسلام همه اديان ابراهيمي هستند ـ كه معمولاً به
عنوان پايه و اساس گفتوگو فرض ميشودـ در نظر بگيريد .اگر چه هر ديني تا حدودي ارتباط با
تم
ابراهيم را توجيه ميكند ،اما معلوم نيست كه شخص واحدي منظور باشد .اين امر مسئلهاي آشنا در
فلسفة زبان است كه افراد مختلف وقتي نام واحدي را به كار ميبرند ،ممكن است همگي شخص
نامه مفيد  /شماره سي و
واحدي را قصد كنند ،اما ايدههاي بسيار متفاوتي در مورد اينكه آن شخص چه كسي بوده و چگونه
هشتم
است ،داشته باشند .مثلاً ،مسيحِ عهد جديد كشته شد و از مرگ برخاست ،مسيح قرآن هرگز كشته
نشد ،بلكه به آسمان بالا برده شد .آيا اين دو توصيف ،درباره يك شخص واحد است؟ آيا ابراهيمي
كه نزديك بود اسحاق را قرباني كند ،همان ابراهيمي است كه نزديك بود اسماعيل را قرباني كند؟
نامه مفيد  /شماره سي و
به كار بردن يك نام واحد ،به معناي ويژگيهاي يكسان قائل شدن براي آن نام نيست و از اين
هشتم  /مهر و آبان 2831
جهت اين مسئله كه ما واقعاً به چه كسي اشاره ميكنيم ،مطرح ميشود.
اين گونه نيست كه وجود برخي باورهاي مشترك ،كاربرد زيادي در ايجاد مبنائي براي
توافق داشته باشد .به مثال جالبي از استيون اسميت ( )Steven Smithتوجه كنيد .فرض كنيد
پدر و دختري در مورد اينكه ناهار چه بخورند بحث مي كنند .پدر يك غذاي اصلي ،ميوه ،دِسر و
نوشيدني پيشنهاد ميكند .دختر صرفاً مي خواهد دسر بخورد .دختر مي گويد :هر دو حداقل در
تم
مورد دسر توافق دارند ،بنابراين يك باور مشترك دارند .اما اين توافق نيست ،دختر فقط دسر
را مي خواهد اما پدر آن را به همراه خيلي چيزهاي ديگر مي خواهد ،چون او گرسنه است .دسر
مشترك است ،امّا نقش آن در هر مورد كاملاً متفاوت است .ويژگيهاي دين نيز همينگونه
مالكيت همو درنظم
است .خوردن حقوق
اسلام و هم در يهوديت ممنوع است ،اما مقررات غذايي دو
گوشت خوك،

بازارهايازكارآمد
مسائل آن چنان متفاوت است كه متمركز شدن روي اين نكته ،به عنوان نقطه
دين در بسياري
توافق ،ارزش چنداني ندارد .اما در اينجا مسائلي داريم كه نسبتاً ساده اند و در مورد آنها معلوم
831

حقوق مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831
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كارآمد
كند .نظم
مي شود كه شباهتهاي ظاهري ،تفاوت هاي مهم را مخفي مي ت و
اصول اساسيتر
بازارهاي به
سپس وقتي
بازارهاي
ميو نظم
مالكيت
كارآمد عبارت
گفتوگو
رسد كه
حقوق نظر
هر ديني مي رسيم ،اين مطلب چقدر بايد صادقتر باشد؟ به

است از « :توافق دائم براي عدم توافق ،چرا كه آنچه هر طرف مي پذيرد ،بسيار متفاوت از طرف
ديگر است».

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
ت و نظم بازارهاي كارآمد

اينجا نقطة شروع چندان بدي نيست .به نظر ميرسد اين امر تخطي از اصول عقلانيت كانتي
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
بگيريم ،چرا
باشد .كانت استدلال ميكرد :در سياست لازم است كه اصل صلح پايدار را پيش فرض

كه سياست بينالمللي براي هماهنگي در امور انساني فعاليت مينمايد .عقلاني نيست كه به دنبال
رفع مشكلات سياسي در يك موقعيت خاص باشيم ،مگر اينكه فرض كنيم يك روز همه اين
مشكلات حل خواهد شد؛ چرا كه عقلاني نيست ،دستيابي به يك نتيجه را به عنوان هدف در نظر
بگيريم و در عين حال امكان دستيابي به آن نتيجه را انكار كنيم.
مهم نيست كه آيا صلح پايدار اتفاق ميافتد يا نه ،آنچه براي عقلاني بودن فعاليت ما مهم
است اين است كه بايد به گونه اي عمل كنيم كه گويا در زماني در آينده اتفاق خواهد افتاد .آنچه
اين نوع رويكرد را دچار مشكل ميكند ،پافشاري آن بر تنها يك رويكرد به عقلانيتِ آن اصلي
است كه بر طبق آن عمل ميكنيم .آيا براي من عقلاني است كه با راجر فدرر تنيس بازي كنم؟ او
هميشه پيروز خواهد بود و با اين حال من ميتوانم در برابر او بازي كنم و او ممكن است حتي
اجازه دهد كه من يك يا دو گيم برنده شوم .بنابراين ،ميتوانيم به نحو عقلاني وارد فعاليتي بشويم،
بدون اينكه لزوماً پيشفرض ما ،كسب موفقيت در آن فعاليت يا رسيدن به نقطة پاياني باشد كه
نشان دهندة نتيجه نهايي آن فعاليت است.
يكي از ويژگيهاي گفت وگوي بين ديني كه ممكن است كسي را كه به ليبراليسم بدبين
است ،ناراحت كند ،اين است كه به نظر مي رسد در پيش فرض ليبراليسم ،اصلاً هيچ ديدگاه
ثابتي در مورد حقيقت وجود ندارد؛ يعني ،فرض مي گيرد كه هيچ يك از نظرات مذهبي حق
نيستند ،بنابراين استدلال در مورد دين مانند استدلال در مورد رنگ يا تيم فوتبال مورد علاقة
فرد است .اينها ميتوانند استدلال هاي محكمي باشند ،اما به نتيجه قطعي و قانعكنندهاي
نمي رسند؛ چرا كه واقعاً مبتني بر مسائل داراي حقيقت نيستند ،بلكه مبتني بر نحوه پرورش فرد،
خوشامد و ناخوشامدهاي شخصي و  ...هستند .اما لزومي ندارد اين امر پيشفرضِ گفتوگوي
بين ديني باشد ،چون بسياري از شركت كنندگان در اين گفت وگو ممكن است از حقانيت قاطع
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موض ع خود و نيز از اهميت اطمينان داشتن از نقش آن حقانيت در حيات جاوداني فرد مطمئن
باشند .اين ،دليل اهميت بحث از امور جزئي است .وقتي شخص به بررسي جزئياتي ميپردازد كه
موضوعهشتم /
شماره سی و
يك دين نامه
خاص بيان مي كند ،اطلاعات واقعاً سودمندي بهدست ميآورد.
خاصمفيددر /يك
مهر و آبان 2831

اين امر زماني س ودمندتر خواهد بود كه با بررسي آراء متفاوت موجود در آن دين در مورد آن
موضوع خاص ،آميخته باشد .تنها اين نوع مطالعة موشكافانه يك دين ،حق آنرا ادا ميكند ،چرا
كه دين ها امور بسيار پيچيده اي هستند .آن نوع عبارت هاي خيرخواهانة مبهم كه حاوي
خودستاييهاي دو جانبه است و ويژگي بسياري از گفت وگوهاي بين ديني است ،هيچ فايدهاي
براي كسي ندارد .اين كار دين را بي اهميت جلوه مي دهد و از آنچه قطعاً امري حياتي در
تم
گفت وگوي بين ديني است ،منحرف مي شود و آن اين است كه گفتوگو كنندگان عملاً به
عقيدة خود ايمان دارند.
نامه مفيد  /شماره سي و
هشتم به اين ايدههاست كه به طرف توصيف فعاليتهاي «بنياد ابنميمون» ميرويم .به
با توجه

عقيدة من اين فعاليتها برخي از اصولي را كه من در اينجا دفاع كردم ،عملاً روشن ميسازد و از
بسياري از مشكلات اجتناب مي نمايد .از سوي ديگر درست نيست كه بگوييم بنياد مذكور و يا
كادر آن با هرآنچه در اينجا ذكر شده است ،مخالف يا موافق هستند .آنچه در پي ميآيد شرحي از
نامه مفيد  /شماره سي و
تجربة بنياد ابن ميمون است و اهميت نظرية گفتوگوي بين ديني را در عمل نشان ميدهد.
هشتم  /مهر و آبان 2831
فعاليت بنياد ابن ميمون (مهري نيكنام)
روابط بين دينی يهوديان و مسلمانان؛ شخصی و گروهی

به نام خداوند جان آفرين
حكيم سخن در زبان آفرين
در يهوديت و اسلام لقب منحصر به فرد موساي پيامبر ،توانايي او در سخن گفتن «دهان به
تم
دهان» با خداوند بود .مطابق قرآن ،خداوند به حضرت سليمان ،كه به خاطر حكمتش ،مشهور بود،
توانايي دركِ حتي زبان پرندگان و چهارپايان را عطا كرد .علاوه بر اين ،خداوند در قرآن به
حضرت محمد (ص) فرمان ميدهد كه اختلافات ميان مردم را از طريق بحث (شور) حل كند.
حقوق مالكيت و نظم
بنابراين هم اسلام و هم يهوديت پيروان خود را ،كه بر صورت خداوند واحد آفريده شدهاند ،توصيه
بازارهاي كارآمد
ميكنند كه در اين عالم از صفات خداوند واحد ،الگو بگيرند ،بنابراين به نظر من بر معتقدان هر دو
831وگو كردن با يكديگر واجب است.
دين ،بحث و گفت

حقوق مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831
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كارآمد
بازارهاي
نظم
گفتوگوي بين ديني و تعامل ،يكي از ضروريترين ،ت و
ترين جنبههاي
سازنده
ترين و
حياتي
مالكيت و نظم
كارآمدجهان و
بازارهايدر اين
سعادت بشر
حقوقوحي،
يك جامعة چند مذهبي و چندنژادي است .اگر هدف اصلي

رستگاري او در جهان آخرت است ،آيا ما نبايد همديگر را در اين رحمت خداوند سهيم كنيم؟ من
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

به عنوان مدير عامل بنياد ابن ميمون كه يك سازمان بين ديني مشتركِ يهوديان و مسلمانان است،
ت و نظم بازارهاي كارآمد

مايلم به بررسي اين موضوعات از طريق ]بيان[ پارهاي تأملات شخصي و نيز ويژگيهاي بنياد
مذكور بپردازم.

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

م ن در خوزستان متولد و بزرگ شدم و در آنجا با راحتي و شادماني زندگي كردم .هويتهاي
ملي و ديني من تا شش سالگي كه به مدرسه رفتم ،كاملاً شكل گرفت .در مدرسه ،من بيشتر مواقع،
تنها دانشآموز يهودي در بين صدها مسلمان بودم اما هويت دينيام هيچگاه مانع شكلگيري
دوستي هاي عميق و پايدار من با همسالان مسلمان نشد .در اولين روز مدرسه ،با دختر يك روحاني
آشنا شدم و ما تا وقتي كه او ازدواج كرد و از شهر ما رفت ،دوستان صميمي باقي مانديم .در طول
زندگيام در ايران ،يهودي بودن در يك كشور مسلمان ،هيچگاه مانعي براي شركت فعال من در
تحولات فرهنگي ،فكري و اجتماعي كشورم نبود.
مليّت عاطفي من ايراني بود و هست .زبان مادري و به عبارتي زبان عواطف من هنوز فارسي
است .من عاشق زبان فارسيام .گرچه زبان كتاب مقدس و شعاير مذهبي من عبري است ،معنويت
من در سنت عرفان اسلام استحكام يافته است و بسيار افتخار ميكنم كه يك يهودي ايرانيِ كاملاً
فرهنگ پذير ماندهام و يك طرفدار مشهور اسلام هستم.
هميشه مي گويم كه من سري يهودي و قلبي مسلمان دارم .جالب اين است كه چون
بيشتر بزرگسالي ام را در انگليس گذرانده ام ،انگليسي زبان گفتمان عقلاني و فكري من است
و ترجيح مي دهم مقالات علمي خود را به انگليسي بنويسم .به نظر من ،جنبه هاي مختلف
زندگي ما نياز دارد تا به صورت هاي مختلف نمود يابند .هويت ،ضرورتاً نبايد تك رنگي باشد؛
بلكه مي تواند رنگين كماني باشد از رنگ ها كه به منشور وجود ما تابيده مي شوند تا يك نور
واحد درخشان را تولي د كنند .با اين حال اگر به قول ابن عربي « ،فصوص الحكم» يعني اگر
نگين دان هاي حكمت ،بتواند وجود داشته باشد ،چرا « فصوص الهويه» يعني نگين دانهاي
هويت ،نتواند وجود داشته باشد؟
من در بيشتر زندگيام در مورد مسائل بين دينيِ مسلمانان و يهوديان فعاليت كردهام .دلايل
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فعاليت من در اين حوزه متعدد است .اولين و مهمترين آنها ،اعتقاد ديني من است كه «ممكن
نيست» بيش از يك خالق وجود داشته باشد و نيز خالق ميپسندد كه ما با يكديگر در صلح و
نامه مفيد  /شماره سی و هشتم /

احترام زندگي كنيم نه در نفرت و دشمني.
مهر و آبان 2831

دليل دوم ،تجارب مثبت شخصي ام با مسلمانان و مطالعة اسلام و ابعاد آن به خاطر عشق
من به آن است .مي گويم عشق ،نه به عنوان يك عاطفة آرام بخش و بي حس و روح ،بلكه يك
عشق شجاعانه كه متضمن خرد است ،عشقي بدون احساس گرايي يا تحريف واقعيت بشري.
اين بدين معني است كه هر چند مي دانم ،ما يهوديان و مسلمانان چه ميزان داراي مشتركات
هستيم ،با اين حال ،همين طور مي دانم در كجا با هم تفاوت داريم ،گرچه درجه اختلاف در
تم
مقايسه با ميراث مشترك و ساير مشتركات نسبتاً اندك است .ترديدي نيست كه برخي
دارد .به نظر من ناديده گرفتن اين موضوعات حياتي يا به
وجودسي و
كلاميشماره
تاريخي ومفيد /
مشكلات نامه
سرپوش گذاشتن بر آنها در هر گفت وگوي بين ديني ،صرفاً مي تواند لاية نازكي از
سادگي هشتم
عادي بودن بر آن قرار دهد كه با كوچك ترين فشاري ،خيلي سريع در هم خواهد شكست.
چنين رويكردي مخصوص افراد غيرحرفهاي است كه در صدد انجام « فعاليت بين دينی»
قلبيسيبل وكه] چون اين كار ،به يك كليشه باب روز و يك كليشه
اعتقاد
نامهدليل
هستند [اما نه به
شماره
مفيد /
شده است.
درست،آبانتبديل
2831
سياسي مهر و
به لحاظ هشتم /

در اينجا لازم است پيشينة فعاليت بين ديني «بنياد ابنميمون» را ارائه دهم .اعضاي مسلمان و
يهودي هيئت امناي بنياد كه يا در حال و هواي بين ديني پرورش يافتهاند يا حقيقتاً به آن پايبند هستند،
خيلي خوب ميدانند كه گفتن جملاتي بيمحتوا و سطحي در مورد مسائل بين ديني منجر به گفتوگويي
متقن ،سازمان يافته و پايدار بين اديان نخواهد شد .در عين حال كه قبول داريم حداقلِ حسن نيت از دو
شروع گفتوگوي بين ديني لازم است ،اين را هم ميدانيم كه گفتوگو ،مجادله نيست.
طرف ،براي تم
گفتنِ» اينكه من چقدر بر حق هستم و ديگري چقدر باطل ،نيست ،بلكه بدين معنا
گفتوگو به معناي « ِ
است كه ما هر دو درستها و نادرستهايي داريم و اينكه چگونه ميخواهيم آن را حل و فصل كنيم.
انتظارات غير واقعي براي دستيابي به يك راه حل سريع ،نبايد ما را وسوسه كند تا با حسن نيت
حقوق مالكيت و نظم
بسياري فكر كنيم كه فعاليتهاي بين ديني چيزي است كه ميتوانيم همين امروز آنرا آغاز كنيم و فردا
بازارهاي كارآمد
به صلح پايدار جهاني نائل شويم .گفتوگوي بين ديني واقعي يك فرآيند مستمر است .گفتوگوي بين
831
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كارآمد
بازارهاي
دينيِ حقيقي به اين معناست كه ما بيش از همه چيز بايد به سطحي ازت و نظم
رسيده باشيم كه
معنويت
عقلانيت و
كهكارآمد
بازارهاي
ايننظم
مالكيت و
عليرغم وجود اختلافها ،بتوانيم به يكديگر اعتماد كنيم و حقوق
بتوانيم بدون
معناست
همچنين به

خدشه وارد كردن به احترام متقابل ،انتقادات سازندهاي نسبت به يكديگر داشته باشيم و مهمتر از همه به
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

اين معناست كه فرد به اندازه كافي نسبت به دين خودش مطمئن و دلگرم باشد كه بتواند بگويد« :گاهي
ت و نظم بازارهاي كارآمد

رويدادهاي تاريخي يا ديدگاههاي كلامي يا حتي تفسيرهايي از متون مقدس وجود دارد كه باعث ميشود
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمدبه عنوان
تند؛ ما
فرد از لحاظ اخلاقي احساس ناراحتي كند» .گرچه همة كتابهاي مقدس محترم هس

عوامل انساني كه به تفسير آنها ميپردازيم ،گاه لازم است درك و فهم خود از متن را به دقت بازنگري
كنيم نه براي زير سؤال بردن تقدس وحي ،بلكه براي زير سؤال بردن صحت و دقت تفسيرهاي انساني
خودمان .از آنجا كه هيچ كس نميتواند به كنه ذهن خداي واحد برسد ،بنابراين همة بشريت هر يك تا
اندازهاي جايز الخطا هستند.
نه اسلام و نه يهوديت ،دين سرسخت ،ستيزهجو يا عقبماندهاي نيستند .بلكه آنچه لازم است،
وجود رهبران مذهبي روشنفكر و از نظر معنوي آگاهي است كه شجاعت و تعهد لازم براي بيپروا
حرف زدن و عمل كردن را داشته باشند و جامعة خود را بر طبق اصول جهانشمول صحيحِ دين
خود هدايت كنند .رهبران بايد تعهد و نگرش مثبتي نسبت به تعاملات بين ديني كه جزئي ضروري
از وظايف رهبر مذهبي است ،از خود نشان دهند .لازم است آنها به شرافت و صداقت مردم ديگر
اديان ايمان داشته باشند.
به لحاظ تاريخي اثبات شده است كه وقتي يهوديان و مسلمانان (همچنين يهوديان و مسيحيان)
تحت حاكميت رهبران روشنفكر ،به تعامل در زمينههاي فكري ،فرهنگي و اجتماعي ترغيب شدهاند،
نتيجه براي هر دو طرف سودمند بوده است .اين تعاملات منجر به روابط متقابل سازنده بين يهوديان و
كشورهاي ميزبان آنها شده است .موسي بن ميمون ،دانشمند ،پزشك و فيلسوف بزرگ و رهبر مذهبي
كه در اسپانياي مسلمان و مصر در قرن  21زندگي ميكرد ـ و بنياد ابن ميمون به نام او نامگذاري
شده است ـ نمونة كاملي از اين رابطة «همزيستی» بين يهوديت و اسلام است.
بر مبناي اين چشمانداز ،بنياد ابن ميمون ،يك سازمان غيرسياسي است كه بيش از ده سال
پيش در انگليس در جهت تقويت گفتوگوي بين ديني و روابط دوستانه بين يهوديان و مسلمانان
از طريق برنامههاي فرهنگي ،علمي و آموزشي بر پاية اعتماد و احترام متقابل ،پايهگذاري شده
است .ما اعتقاد داريم مردم هر دو دين ميتوانند تعامل با يكديگر را ياد بگيرند تا بياموزند با
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همديگر به عنوان افرادي بدون پيشداوري ،بدون سطحي فكر كردن و بدون سياستزدگي ارتباط
برقرار كنند .اميدواريم كه چنين تجاربي نسلهاي آينده را به ادامة زندگي در هماهنگي با يكديگر
سیوو هشتم /
شهروندان /شماره
به عنوان نامه مفيد
شهروندان جهان ترغيب نمايد.
انگليسي
مهر و آبان 2831

بنياد ابن ميمون براي عملي كردن ايدههاي خود در راهاندازي و سازماندهي برنامههاي بين
دينيِ گوناگون براي اعضاي هر دو اجتماع ،به صورت همگاني به فعاليت و نوآوري پرداخته است.
برخي از اين طرحها عبارتاند از:
 -2برنامههاي آموزشی
 .2-2تم
ديدار از مدارس :اين طرح عبارت است از ديدار دانش آموزان يهودي و مسلمان از
مدارس يكديگر در يك روز خاص .در اين طرح ،يك سخنراني دربارة تاريخ و فرهنگ مشترك
نامه مفيد  /شماره سي و
دو دين و اهميت همزيستي مسالمتآميز و شهروندي شايسته در انگليس از طريق گفتوگوي بين
هشتم
ديني ارائه ميشود و دانشآموزان در يك بحث گروهي در مورد اين مسائل شركت ميكنند.
 .2-1موسيقی اديان :برنامههاي موسيقي بين ديني ،ميان دانشآموزان مدارس راهنمائي
مسلمان و يهودي نشاندهنده جهاني بودن زبان موسيقي به منزلة يك تجربة مشترك و الهي همة
يك سي و
آموزان/درشماره
نامه مفيد
كارگاه موسيقي كه با نظارت يك موسيقيدان دانشگاهي برگزار
اديان است .دانش

2831
مهر و
ميشود ،شهشتم
طور فردي و گروهي به اجراي قطعاتي در يك كنسرت عصرگاهي
كنند.آبانآنها به
ركت /مي
ميپردازند.
 .2-8گفتوگو از طريق هنر :شاگرداني از مدارس ابتدائي و راهنمائي يهودي و مسلمان و
غيرفرقهاي به همراه معلمان ،همزمان از نمايشگاه هنرِ يهودي و اسلامي ديدن ميكنند و دربارة
ميراث فرهنگي غني و مثبت اسلام و يهوديت بيشتر ميآموزند و بياني هنريِ مشتركي از ديدارشان
تم
ارائه ميكنند.
 .2-4برنامة فوتبال :اين برنامه هم اكنون بيش از صد و پنجاه كودك يهودي و مسلمان بين
 9تا  21سال را كه در گروههاي مذهبي مختلط در باشگاه آرسنال بازي ميكنند ،گِرد هم آورده
مالكيت و
نظم غيرمذهبي مختلف ،كنيسهها ،مساجد و كانونهاي محلي
مذهبي و
حقوق مدارس
است .اين بچهها از
ترغيب كاميرآمد
ميآيند وبازارهاي
شوند كه به عنوان اعضاي يك تيم با هم ارتباط برقرار كنند و اين تجربة
مثبت را به دوستان و خانوادهشان منتقل كنند .اين برنامه در سال  1001به عنوان بهترين نمونة
831
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ت و نظم بازارهاي 4
كارآمد
راه اندازي شد،
يك طرح بين ديني در برنامة «احترام» 3كه توسط شاهزاده چارلز و خاخام اعظم

انتخاب گرديد.

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

 .2-5تريبون آزاد دانشجويی :اين ابتكار منجر به پديد آمدن شماري از گروههاي
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

دانشجويي ـ در پرديسهاي دانشگاهي در سراسر كشورـ شد .هدف اين كار ،گردهم آوردن
ت و نظم بازارهاي كارآمد

دانشجويان يهودي و مسلمان ،مستقل از انجمنهاي اسلامي و يهودي دانشجويان است تا آنها را از
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

مشاجرههاي اغتشاشآميز كه متأثر از مسائل سياسي است و معمولاً باعث تفرقة بيشتر ميشود و
هيچ نتيجة مثبتي ندارد ،دور سازد.
گروههاي دانشجويي بنياد ابن ميمون ترغيب ميشوند كه به عنوان شهروندان انگلستان ،پيش
از اينكه تفاوتهايشان را مورد بحث قرار دهند ،در مورد وجوه اشتراك يكديگر بياموزند.
 -1همايشها و سخنرانیهاي علمی
 .1-2جهان پس از يازده سپتامبر؛ ضرورت گفتوگو :بنياد در سپتامبر  1002همايشي را
در ناحية سلطنتي «كنزينگتون» 5و تالار شهرداري چلسي سازماندهي كرد .سخنرانان شامل اعضاي
مجالس عوام و اعيان بودند .همايش به وسيلة شهردار كنزينگتون و چلسي افتتاح شد و بيش از صد
و بيست نماينده در آن حضور يافتند.
 .1-1همايش كلامی :بنياد سالي يكبار همايشي محدود در مورد يكي از موضوعات كلامي
كه موجب تفرقه بين يهوديان و مسلمانان ميشود ،برگزار ميكند .از جمله موضوعاتي كه مورد
بحث قرار گرفته است ،عبارتاند از« :اخلاق جنگ؛ ديدگاههاي يهوديان و مسلمانان» و
«اشارههاي قرآن به يهوديان» .در جلسه ،سه سخنران ،مقالاتي را در مورد ديدگاههاي شيعه ،سني
و يهوديت به مدعوين كه از دانشگاهيان و رهبران مذهبي بودند ،ارائه نمودند.
 .1-8همايش اخلاق پزشكی :بنياد در اكتبر  1002همايشي در مجلس اعيان در مورد
«كاوشی در مسائل مربوط به آغاز و پايان زندگی» براي مدعوين برگزار نمود.
 .1-4مجموعه سخنرانیهاي سالانة يهوديان و مسلمانان :در سالهاي گذشته ،بنياد با
همكاري مركز و كالج لئو بائك ( )Leo Baeckبراي آموزش يهوديان و آموزشگاه مطالعات
شرق و آفريقاي لندن اقدام به برگزاري سلسله سخنراني هاي علميِ سالانه نمود كه بسيار مورد
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توجه قرار گرفت؛ در هر سخنراني يك سخنران يهودي و يك سخنران مسلمان موضوع خاصي
را از ديدگاه خود مورد بحث قرار ميدهند .شركت در اين سخنرانيها براي دانشجويان و عموم
مفيد  /شماره سی و هشتم /
مردم آزاد نامه
است.
مهر و آبان 2831

 .1-5ديدارهاي فرهنگی از پرستشگاهها :بنياد ،در سال  ، 1002هيئتي از نمايندگان
رهبران ديني و غيرديني سرشناسِ دو جامعه را به بازديد از مسجد سليمانيه (ماه مارس) و
كنيسه هاي اسپانيا و پرتغال (ماه ژوئن) اعزام نمود .در طول هر ديدار ،اعضاي هيئت بازديد
كننده كه شامل سفير و نمايندگان آنها از چند كش ور خاورميانه بودند ،فرصت داشتند به بحث در
مورد مسائل دو جانبة مورد علاقه هر دو جامعه به عنوان اقليتهاي مذهبي ـ كه شهروندان
تم
انگليسي هستند ـ بپردازند.
تريبونوآزا ِد زنان بنياد كه شامل شمار مهمي از زنان يهودي و
ابراهيم:
شماره سي
دخترانمفيد /
 .1-6نامه
است ،به طور منظم بيش از يك دهه است كه به بحث در مورد مسائل بين ديني ،مسائل
مسلمان هشتم
زنان و موضوعات مورد علاقة زنان هر دو جامعه ميپردازند .آنها در سال  ،1008يك تريبون آزاد
با موضوع «يك ميراث فرهنگی مشترك :آيا اين كافی است؟» برگزار كردند.
همه كساني كه در بنياد ابن ميمون فعاليت ميكنند ،در اين نگرش مشترك هستند كه
نامه مفيد  /شماره سي و
كوششهاي ما به خلق الگويي از همكاري مسالمت آميز بينِ اديان ـ در انگليس ـ خواهد انجاميد
هشتم  /مهر و آبان 2831
كه ميتواند در سراسر جهان ،به عنوان يك الگو مورد استفاده قرار گيرد.
با بيتي از سعدي آغاز كردم و با يك رباعي از ابوسعيد خاتمه ميدهم .شايد خواست
خداوند واحد بر اين باشد كه روزي ،در آيندة نزديك ،بتوانيم اعلام كنيم:

«راه تو به هر روش كه پويند خوش است
وصل توتمبه هر سبب كه جويند خوش است
روي تو به هر ديده كه بينند نكوست،
نام تو به هر زبان كه گويند خوش است».
حقوق مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831

حقوق مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831
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م) متولد قرطبه اسپانيا و پزشك صلاح الدّين ايوبي2102-2281(  فيلسوف يهودي عرب زبان، موسي بن ميمون.2
.) نيز شناخته ميشودMaimonides( به مايمونديز
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.) چهارمین و سومین رئیس جمهور امريكا (مترجم، به ترتیب.1

8 . “Respect” programm

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

2 . Prince Charles and the Chief Rabbi
1 . Royal Borough of Kensington.
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