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 مناسبات عرفانی ةگفتگوی بین ادیان بر پای
 1فرخلیل حکیمی

 
 (92/80/22تاریخ پذیرش نهایی:  -92/80/29)تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
سوو ادیوان دارای   بدیل است؛ از یكنقش دین در سیر تحوالت تاریخی امری بی

های بسیاری هستند و از سوی دیگر در طوول تواریك مكوموش و    تنوع و تفاوت
های طوالنی مه به نام دین صورت گرفته، گفتگوو میوان ادیوان را بوه یوك      نزاع

توان شویوه و مبوانی مودونی را بورای     ضرورت تبدیل نموده است. اما چگونه می
هوای ايیور دربوارۀ شویوۀ     گفتگو براساس تعامل بین ادیان دنبال نمود؟ در سال

موار بسوتن هنهوا بوا     بوه هایی برای گفتگو بین ادیان نظریاتی ارائه شده و فرصت
هدف ایجاد رواداری، احترام و درك متقابل فراهم گردیوده اسوت، اموا هنووز توا      

هوای  رسیدن به ممال مطلوب فاصله بسیار است. در این نوشتار به بررسی شیوه
و  جووان هیووكگرایووی چهارگانووگ گفتگووو پردايتووه يواهوود شوود مووه از م وورت 

مبتنی مارتین بوبر ا طرح روش گفتگوی شود و بگانگ او هغاز میهای سهپارادایم
موه مبتنوی بور     مویاموا یابد و پس از تأمید بر روش بر اندیكگ من و تو ادامه می 

اصل بازتاب است، سرانجام به بحث دربارۀ روش چهارم یعنی گفتگوی مبتنی بر 
رسد. روش چهارم، در مقایسوه بوا سوه روش دیگور، جریوانی      اندیكگ عرفانی می
منود. هنهوه در ایون نوشوتار     را در گفتگوی بین ادیان طی می مطمئن و انسانی

ها و تحلیل بهترین ابزار و روش در گفتگووی بوین   يواهد همد، بررسی این شیوه
 ادیان است. 

 ادیان، عرفان، گفتگو، معنویت.: هاکلیدواژه
 

                                                      
 .و بلوچستان ستانیدانكگاه س ،یقیو عرفان تطب انیگروه اد اریاستاد .5

Email: kh_hakimifar@theo.usb.ac.ir 
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 مقدمه
سازگاری بیكتر ای است برای ایجاد ها، تبلیغات و ادعاها، دین پدیدهفارغ از بريی رقابت

. میوان هنوان   موجوود  و هشتی نهایی بكریت و رویوردی است بنیوادین در ایجواد روابو    
محور ظرفیت باالیی در ها و عقاید دینی، رهبران دینی و نهادهای ایمانارزش همهنین،

ها دارند؛ اما تواریك مووارد متعوددی را از يتوومت     ایجاد صلح در جامعه و در میان ملت
های يونین میان پیروان یك دین یوا  مند و از درگیریتدینان گزارش میموجود میان م

هوا  های ایون يكوونت  . در مورد علل و انگیزه5گویدمیان پیروان ادیان مختلف سخن می
های دینی را مسائل سیاسوی و  های متفاوتی وجود دارد: بريی  انگیزۀ واقعی نزاعدیدگاه

هوا ربو  چنودانی بوه     ه عبارت دیگر این درگیریدانند نه يود دین، بمنافع اقتتادی می
شود ارتباط نیست؛ یا گفته میدین ندارند، البته با نحوۀ دینداری متدینان هم چندان بی

پردازند، در واقع دینودار نیسوتند؛ بريوی از اندیكومندان هوم      مسانی مه به يكونت می
و بوه عوواملی ماننود    مننود  هوا معرفوی موی   عنوان ریكوگ نوزاع  ای از عوامل را بهمجموعه
هوای سیاسوی،   ها و نیازها، مسوائل تواریخی، گورایش   های رهبران دینی، نارضایتیرقابت

. در قورون ايیور بحوث    0مننود منافع اقتتادی و حتی مسائل ناسیونالیسوتی اشواره موی   
های میان پیروان ادیان، عنوان راه حلی برای اجتناب از يتومتگفتگوی میان ادیان، به

رسد مه اگرچه معتقدان این توجه اندیكمندان قرار گرفته است و به نظر می بیكتر مورد
پذیرنود، اموا   عنوان اسباب يتومت میوان پیوروان ادیوان موی    طرح، عوامل یادشده را به

حال بر عامل دیگری تأمید دارند مه هن نداشتن درك متقابل میان پیروان ادیوان  درعین
 است. 

های مربوط به ارتباط میان ادیوان  دیالوگ در پژوهشگفتگو یا از قرن بیستم مفهوم 
هوای  و ضرورت و اموان گفتگو با عناوینی مانند رسیدن به زمینهتا حد زیادی رایج شده 

هوا،  همیوز انسوان  زیستی مسالمتمكترك در تعریف يداوند، اساس زندگی مكترك، هم
ته، ایجواد شوده و   مقولگ ايالق، امید به هیندۀ مكوترك ادیوان و غلبوه بور تواریك گذشو      

به يود گرفتوه و   ی راعنوان یك پارادایم، اشوال و صور مختلفهب «گفتگوی میان ادیان»

                                                      
دارد، روحیگ تجواوز  قرهن مریم در عین اینوه مسلمانان را از يتومت با پیروان ادیان دیگر بر حذر می .5

( و  56(، نسویان )مائوده،   46(، جهالوت )مائوده،   559بقره، طلبی )(، برتری53)هل عمران،  حسادتو 
 داند.( را از جمله دالیل يتوت میان پیروان ادیان می521لجاجت )هل عمران، 
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در مختتات عتور جدیود جسوتجو     ده است. علت این امر را هم باییافتانعواس وسیعی 
های مختلف و در عین حوال  بینیجهان عتررا  هنبريی از اندیكمندان ؛ عتری مه مرد
نود. درواقوع هور    دارهایی مه پیامدهای م بت و منفی عظیمی بینیجهان ؛دانندمی ثرؤم

ای در ذهن دارد مه بر اسواس  طرح یا نقكه ،بینی است و هر فردانسان دارای یك جهان
دینی  دینی یا غیر أتوانند منكها میتواند جهان را بكناسد. اما هریك از این طرحن میه

 . 5داشته باشند
هوا ارتبواط   بینوی توان میان این جهانجا این است مه چگونه میسؤال اساسی در این

ایجاد مرد؛ ارتباطی مه منجر بوه تفواهم و رواداری شوود؟ چوه نووع و مودامین مودل از        
های متفاوت اعم از دینی بینیتواند موجد بیكترین درك متقابل میان جهانگفتمان می

شووند،  د در اینجوا بررسوی موی   هایی مه برای نیل بودین مقتوو  دینی شود؟ روشو غیر 
من »گرایی دینی، گفتگوی مبتنی بر اندیكگ عبارتند از: گفتگوی مبتنی بر اندیكگ م رت

هیوین  »ی و گفتگووی مبتنوی بور    «مون و مون    »یی، گفتگوی مبتنوی بور اندیكوگ    «و تو
 یا عرفان.« درویكی
 
 

                                                      
تلقوی  هوا و مسوائل بنیوادین    دغدغوه  ها در برابور انسان هایها را وامنشبینیجهان (5311) پل تیلیك .5

نینیوان  د. مور  هوا اضوافه  نگرانی واپسین را هم بور ایون نگرانوی   ( 59، ص5335) مونز. بعدها مردمی
های وان جنبهعنهنها را بهبرد و بعدی نام میدین از یك الگوی شش گمورخ برجست (5399) اسمارت

دانود. ایون ابعواد مكوترك عبارتنود از: ابعواد تجربوی،        های دینی و غیر دینی میبینیمكترك جهان
بینوی اشوراقی   از جهوان  (5330) رایوت ای )تعلیمی(، ايالقی، هیینوی و اجتمواعی.   ای، هموزهاسطوره
و  برگور . هوردیبوه حسواب مو    ت را موامال  متموایز از طبیعوت   ورد و ماورای طبیعهمیان میه سخن ب
تواننود  داننود موه موی   الگوهوای عقیودتی موی    وسايتارهای معقول  راها بینیجهان (5341) الممند

داری سوخن  بینی سورمایه از جهان یاز نوع ياص (5333) مامسند. باشعقاید  معیاری برای سنجش
، 0220) راسووسو  د.منو در میان يداباوران اشاره موی  قیمتامور ارزشمند و ذی به نهدر  ود گویمی
ورنود.  هوجوود  ه بو  اهماهنگی ر بیكترین توانندی دارد مه مییهابینیاشاره به جهان (045و  001ص

میود  أگرایی تد و بر مترفگویمی سخنبر صنایع غذایی  هابینیجهانثیر این أدر ادامه از تاسووسر 
هوای زنودگی موردم    واقعیوت ها و حوایواتی موه حوامی از    ورزد. رایت و دیگران بر اساس داستانمی

داننود. ایون   زندگی بكر امروزی می ۀعنوان رویه و شیوهشمارند و  هنها را بهستند، نمادهایی را برمی
هوای طالیوی   داری(، مموان ها )نماد صونعتی شودن(، اسووناس )سورمایه    نمادها عبارتند از: دودمش

 [pp6-7,17].گرایی(، چوش و داس)ممونیسم( و صلیب )مسیحیت()مترف
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 گرایی )پلورالیسم(الف( گفتگوی مبتنی بر کثرت
 و اوووهكوووپاس ،اووونهه توووحقانی و نیااد فيتالا و تم ر به طومرب مباحث حطر نماز از
 یاوووهدیوررو: از انوودترعبا نهاه توورینممه مه مده پدید هن لقبا در مختلفی یهادیوررو
 دیورروو ینی د ییانسبیگر ،ینید ییاگوهرگر ،ینید ییاگرلشمو ،ینید ییاگررنحتاا

گرایووی دینووی را بایوود در  ریكووگ م وورت . ینید ییاگرتیا م ر نیااد یگفتگو بر مبتنی
و  ویلهلوم دیلتوای  گرایی دینی فیلسوفانی چون گرایی فرهنگی و سپس در نسبیتنسبی
 مدعی و يتندداپر یند سیربر به یخیرتا یدروو یورو باجستجو مرد موه   ئلچوتر نستار

 ستا دوره هر فرهنگی و جتماعیا ،یخیرتا ی اروو ش از أثرومت رسیاوب تاولهیا هوم شدند
مطلق بودن داشوته باشود. يوود     یعااد ندانمیتو اتیولهیا و یویند منظا هیچ رو،ینازا و

شوونايتی، هرمنوووتیوی و... شوونايتی، زبووانمعرفووتمبانی  و هائتاقر ینید ییاگرتم ر
 دازانروو هپوو نظری تورین شوود. مهوم  مختلفی دارد مه از طرح هنها در اینجا يودداری می

 و  9رتماوو سا نیاننی  ،0میتوسا لوومنت ،5كوهی ناوج نووچ مسانی ینید ییاگرتم ر
جوان   انود، از جملوه  مه هریك جستارهایی در این زمینه داشتههستند  6رپانیوا ویموندر

 و بوا  گرایوی دینوی پردايوت   م ورت  گبه مسئل 1«تجسد يدا ۀاسطور»در متاب  مه هیك
 محوووری یوواایوون ادعووا مووه اندیكووگ يوودامحوری در ادیووان جووایگزین اندیكووگ مسوویح  

هوای  هایش را حول محوور بوه اصوطالح پوارادایم    محوری سنتی گكته است، بحثیسامل
 گرایوی در گرایوی شوول داد. هنهوه از م ورت    گرایوی و م ورت  دینی انحتارگرایی، شمول

طورملی  و فارغ از تفاسیر مختلوف از هن  اینجا محل بحث است، در برابر انحتارگرایی به
 است.
 در هوووم دارد دووووجو یحدوا نهایی ینید تقعیوا ،گرایووی دینووی م وورت سساابر
 نساوووویو روووووطهووووب همگی و ستا هشد فهم و تجربه ،صلیا ینید یسنتها هموووگ
 ییاگرتم ر بنا بر. میمنند ئهارا (ریستگار) هاییر و تنجا ایبر را یؤثروووووووم یهاراه
 از یبكر وتمتفا تماادرا و راتتتو بیانگر ناووووجه رگزووووب یوووویند ننووووس ینید
 ینا بر [.063ص، 55هستند ] هن هوووب نهوواه كوووپاس و اهیووونامتن لهوویا توووقعیوا یك
 توووقعیوا كوووی فووومختل یاووویهوووتجل ،عیسی رپد ا،شیو ،مریكنا ه،یهو ،هللا س،ساا

                                                      
1. John Hick 
2. Wilfred Cantwell Smith 
3. Ninain Smart 
4. Raimundo Panikar 
5. "God has many names; the myth of God incarnation"    
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 یدووووح تا نظر به و یخیرتا و فرهنگی وتمتفا یهانجریا متن در ی،بكر اهیووووگه در
گرایی برابر م رت[. در 061-061، صص55] ذهنی بكری است یاویهوفونافر لتوومح

گرایی قرار دارد مه به معنی منحتر مردن حق و رستگاری در دینی ياص دینی انحتار
 است.  

 گرایوی وجوود  گرایوی و م ورت  با اینوه ظاهرا  تفاوت نگرش بسیاری در میان انحتوار 
 گرایوان و هوم  بین انحتوار در هم  ،میان ادیانموجود در گفتگوهای دارد، اما در عمل و 

 واداریر نبووودایوون دو نوووع  موجووود نیسووت؛ البتووه  رواداری ،گرایووانن م وورتدر میووا
 این اسوت موه طورفین گفتگوو در ذهون      در انحتارگرایی حالت یوسان نیستند. بدترین

 اگور هموه بوا مون    » موه  گویود میگویی هر مس با يود  و ندهستدنبال هرمانی ه يود ب
 یهنجوار بصودای نا ماننود  گوو  . این نووع گفت «موافق باشند، همه چیز درست يواهد شد

 گرایوی اسوت موه   ایون هموان انحتوار   انجامود.  نموی مه بوه هویچ نووع همواهنگی      است
 ا شووق دوم هووم ایوون اسووت مووه تتووور شوووداموو دیوود؛هن  را در رواداری توووان نبووودمووی

 انحتوارگرایان احسواس   . در ایون صوورت  اسوت  موجوود  تلقوی صوحیح  تنهوا  پلورالیسم 
 مكوول دیگور  منود.  نحتوارگرایی هنهوا را تحمول نموی    پلورالیسوم دیودگاه ا   مه منندمی

 یووی را بور دیگوران تورجیح     اسوت موه   گرایوی انحتوار وسویلگ  ارزیابی عقایود دینوی بوه   
 هوای مربووط بوه عقایود    پلورالیسوم در موورد نظریوه    ، ایون در حوالی اسوت موه    دهدمی

 تووان گفوت موه انحتوارگرایی    رو موی و ازایون  يود عقاید دینوی  نه مند،دینی بحث می
 گوویی تقلیول  توك  یگفتگوهوا بوه نووع    وای اداموه یافتوه   به شوول پیهیوده   يود امروزه
 اموا مسوی   ،گوینود رسود مكوول ایون باشود موه هموه سوخن موی        . به نظر موی اندیافته

ملموسوی   گهای دینی در اشوال مختلف به نتیجو . چنین است مه دیالوگشنونده نیست
 و   مون » گرابط گریكه در اندیكها بودن ها و همه زبانگوییاساس تك ظاهرا  و رسدنمی
ی «مون  و   مون »مبتنی بور   احیانا  گیی یا رابط«تو و  من»مبتنی بر  گی به جای رابط«هن

 دارد. 
 
 

 «تو -من» ةگفتگوی مبتنی بر اندیشب(
 گتورین مقالو  یهوودی اتریكوی در مهوم    ۀ( فیلسوف و نویسند5341و5919 (5مارتین بوبر

                                                      
1. Martin Buber 
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اصولی   ۀگویود. گوزار  سخن می «هن و من»و  «تو و  من»طی يود  از دو راه ارتبا 5فلسفی
  توانیم بیندیكیم:بوبر این است مه ما به دو نوع رابطه می

از  موه بوه يوودی يوود مسوتقل      امری ء است،انسان با شی گرابط «هنو   من» گرابط
ه یا از هن استفاده نماییم. این نوع ارتبواط مربووط بو    ورا تجربه  توانیم هنست و ما میما

  دنیای حسی و تجربی است.
. ای نداردگسسته از هم مرزهای است و میان افراد با یودیگر گرابط ،«تو و  من» گرابط
 از جملوگ  ایون احسواس یوا ایوده     در روح و ذهن یك من وجود دارد و اساسوا   این رابطه

  .رودبه شمار می مسائل ادرامی بنیادین انسان
مه در هن حیات گفتموانی اتفواق بیفتود. ایون      زندگی انسان جایی است ،بوبراز نظر 

انجوام   دیگوران  اتمام تالش يود را برای ایجاد ارتباط بو  دبدان معنا نیست مه انسان بای
مون اسوت موه از دوسوتم      گوظیف رواست و ازاین ارتباط همینبلوه زندگی واقعی  ،دهد

ایون   چورا؟ بوه   ید، ولو حتی اگر هیچ مار ياصی برایم انجام نداده باش ،سپاسگزاری منم
گكوودن هنهوه را    برای وبه من  شاعتماد دلیلمن بهای داشته و مواجهه دلیل مه با من
  او پاسك م بت بدهم.   گبه مواجه، باید گویممی «بسته دل مامال »مه من بدان 

منود و  یزندگی انسان با این ارتباط معنا پیدا مو  بوبرمطلب مهم این است مه از نظر 
ی ابدی اسوت.  «تو»يدایی مه  ؛شونددرنهایت به ارتباط با يدا منجر می ،ارتباطات گهم
. بوه تعبیور   انددها را مبتنی بر جایگاه زندگی دینی اصیل و واقعی میرواب  بین انسان وا

 Eternal) بوا تووی ابودی    ،منود  بین اشخاص گسترش پیودا « من و تو»رواب  وقتی وی 

You) گویود و  سوخن موی  « تووی ابودی  »ی بوا تعبیور   از وجوود الهو   بووبر  .یابدتالقی می
مون و    » گوجود الهی براسواس رابطو   سازد مه ارتباط باوسیله این نظر را مطرح میبدین
 ،هدمی بوا جهوان   گدر رابط ،ممون است. از نظر این فیلسوف اگزیستانسیالیست غیر« هن

ارتباط بوا   نرا بدو «من»گ توان ملم. نمی«هن ومن  »و  «تو ومن  »دو ساحت وجود دارد: 
بور   بوبربر بودن و حضور و به بیان  «وو ت  من»در رواب   «تو»جهان يارج از يود، گفت. 

سووی توامول   دهد و موا را بوه  به زندگی معنا می «تو و  من» گمید دارد. رابطأت «امنون»
بوا سوایر    ،يوود  موجوودات همنووع    عوالوه بور  انسوان   بووبر بنابراین از نظر  ؛بردپیش می

                                                      
و  5319در سوال  Ronald Gregorنخستین بار توسو  رونالود گریگور     مارتین بوبر "من و تو" مقاله .0

به انگلیسی ترجمه شد. ترجمه فارسوی هن نخسوتین    Walter Kaufmannسپس توس  والتر مفمن 
 انجام شده استالهام عطاردی و يانم  ابوتراب سهرابهقای  بار توس 

http://ketabnak.com/persons/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ketabnak.com/persons/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%B1
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 به بوبری الهی نیز ارتباط برقرار مند. «تو»اتات و با بده از قبیل حیوانات و نموجودات زن
 ف،روو ط كوو ی از ...د: »ومىمن رهشاا دارد، دجوو ننساا و ادوي گوبطرا در هوت نایى موسا

 من و نجها همگ ايد ،یگرد فطر از و ستا ودنامحد ادوو ي و نوم ناومی ولگ موجودفاص
 ىهارابطه اعنوا از یوى ايد با ننسارابطگ ا ،بوبر هنگااز  [.544، ص 5« ]دبر مىگیردر  را
 در را او رویگد ىهارابطه متما مه ستا ست نایىا ایطهبرا هوبلو ،تونیس ن با دیگراننساا
 [.513، ص3د ]روىگیور موب

را  نهی داشوته باشود و   «هنو    من»تواند به زندگی نگاهی انسان هم می بوبراز نظر 
. بدانود محوور  ارتبواط  هن را اموری توانود  موی  هوم بر او تحمیل شوده و   تقدیری بداند مه

درسوت م ول    ،عنوان یك يطاب بور يوود تتوور مورد    هتوان زندگی را بصورت میدراین
جوای اینووه   ه بو  ددريواستی مه باید بدان پاسك گفت. این بدان معناست مه انسان بایو 

واقعیت وامنش نكان دهود.  ، بدین درصدد تحقق هن باشدطرحی مستقل داشته باشد و 
 ، اموا گویود بمور اسوت پاسوك   أ. بنوابراین انسوان مو   است پاسك یك در این صورت زندگی

یی وجود «تو»هیچ  ،«من»بدون  بوبراز نظر  این را هم در نظر داشت مهباید حال عیندر
 در شوو وال دونالد نیلقابل تتوور نیسوت.   ای هیچ مواجهه صورت اساسا زیرا دراین ،ندارد
 ريدادهاست ها وموان ،مردم سایر با ارتباط ز طریق»ا :گویدمی يدا« با »گفتگو ابوتم
 دیگر یچیزها اگر شوودبا یادت ،باشی داشته وجود هستی الموووع در وانیووویتوووم تو مه

 يود به بخكیدن شول برای ایوسیله ورتوو صهوو ب اوههورابط به و نیستی هم تو ،نباشد
  [.1، ص6« ]ات نگاه منواقعی

گیورد موه در   مند و تتمیم میانسان در این نوع از رابطه، جهان نسبت را تجربه می
این رابطه به جوای قبضوه موردن دیگوری، وجوود يوود را از طریوق او موكووف سوازد.          

یابد و لذا معنی می« من»است مه « او»و « تو»شود مه با وجود صورت متوجه میدراین
 ،بوبر هثار در دیالوگ اصطالح دربارۀ دیگر دقیق گیورد. نوتوگ  هر گفتی از شنود مایه موی 

 و يتشود، بلوه گامی در جهت شنانمی ملماتمربوط به  تنها اصطالح این ن است مهای
 هوم تواس تویی و من ایكان رابطگد ودی از ووگفتگ توجه ینوهم به است. هستی درك
یابود  این اموان را موی  بنابراین، انسان در رابطگ من و تویی،  .دارد انوجری الوح انوزب در

 [.51، ص5مه از يویش و جهان يویش هزاد و با مل جهان رودررو شود ]
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 «بازتاب»صل گفتگوی مبتنی بر اج( 
در متواب  0شیدا، شاگرد موتب نی(5321-5339) 5، ایوا مویامابوبردربرابر مدل گفتمانی 

 یفرايوان» ،این اصلاز را مند و منظور يود را مطرح می 6«بازتاب»اصل  9«منطق باشو»
داند. از نظر مویاما برای هر ندایی پاسخی قابول تتوور   می «و اجابت یا ندا و پاسك به ندا

گیرد. به عبارت دیگر، اگر نودایی هسوت   است و هر اجابتی در پاسك به ندایی صورت می
وجوود داشوته اسوت.    هوم  ندایی  الجرم پاسخی نیز وجود دارد و اگر اجابتی هست، قطعا 

 [.p69 ,15]صه اینوه، بازتاب یك حالتی از حاالت وجودی انسان است يال
میفیات ثانوی انسان نیست مه افراد ضمن گفتگوو وارد هن   ءگفتگو جز مویامااز نظر 

افتد، نوه  بنابراین هنهه در گفتگو اتفاق می ،هاستسايتار وجودی انسان ءبلوه جز ،شوند
تباط میوان دو موضووع اسوت. حتوی از نظور      بلوه ار ،میان دو شخصموجود تنها ارتباط 

هویوت وجوودی انسوان و     اسواس و براین در تنهایی هویت برای انسان معنا ندارد ،مویاما
  [.p70 ,15]شود بلوه در جمع مكخص می ،نه در تنهایی ،فردیت او

یوی اسوت موه پیكوتر درموورد      «توو و   من»نوع گفتگوی  ۀمنندتداعیمویاما سخنان 
شد. در اینجا دو فرد يودهگاه برای اثبات تفوق يوود یوا بورای اثبوات      گفته تین بوبررما

ند. در فراینود ایون نوزاع، دو طورف صوفت شوخص بوودن را از        اموضع يود در مكموش
اموری، بوه   چنوین   ۀمنند. انگیزتجسم می ءصورت شیهستانند و یودیگر را بیودیگر می
طبق  ساز و  هویت ت به بنیادهاینسباحساس امنیت  فقدانجویی یا سلطهاعتقاد نیهه، 

 .استناشی از تنش در يودهگاهی انسان  ،رسارت گفتگ
متقابل میوان   گبلوه رابط ،یی نیست«تو و  من» گرابط ،مندمطرح می مویامااما هنهه  

در  ی در برابور هوم نیسوتند، بلووه    یها اشیاست. از نظر او انسانا« يودها»یا  «يود» دو
ند. فردیت، هویت و نیوز عقایود و افووار انسوان در     با یودیگر املارتباطی پویا در حال تع

نودا و پاسوخی    ،دادوستد ی درواقعچنین تعامل و گیردمی دیگر شولیوهمین ارتباط با 
پروراند. بازتاب بوه ایون معناسوت موه دو فورد      ن را میداده و هاست مه فردیت را شول 

شوند. در اینجا منظور از می گرفته در نظر «تو»و یك  «من»و نه یك  «من»عنوان دو به
 ،دیوالوگ نیسوت  یوك  دیگور   امر این ،عبارت دیگره ب و است «من»همان یك  «من»دو 

                                                      
1. Iwao Koyama 

 (؛ فیلسوف برجستگ ژاپنی و مؤسس موتب فلسفی میوتو5912-5361نی شیدا ) .0
3. logic of Basho 
4. Principle of Antiphony 



 989 مناسبات عرفانی ةن ادیان بر پایگفتگوی بی 

ال منود و دیگوری پاسوك    ؤدونفری نیست مه یوی سبه شول یعنی ؛ بلوه مونولوگ است
 [.p27 ,14]بگوید 

د موه در  شوو يودهگاهی میدر نزد متفوران بودایی يودهگاهی عمیق منجر به نوعی 
هن يود مستقل، یك امر وهمی و يیالی بیش نیست. این هگاهی نسبت به افق ملوی در  

شناسود و نیوز از   هید: در مرحلگ نخست، يوودتهیگی يوودش را موی   دو مرحله پدید می
شود. در وهلگ بعد، يودهگواهی نسوبت   سايتار هویتی و وابستگی يود به ملیت هگاه می

شود، بلووه در  ه ملیت و تعالی به يودی يود ایجاد نمییابد مبه این حقیقت هگاهی می
 [.p27 ,14هید مه هر لحظه يودهگاهی را در يود مجسم نماید]شختی پدید می

نامیم، چیزی جز یك ملیوت  می« يود»هرحال اگر مسی دریابد مه هنهه ما هن را به
ه عبارت دیگر، تواند متوجه شباهت نهفته در هر تفاوت شود. بصورت او مینیست، دراین

هوا نیوز معلووم اسوت.     ها مكخص است، به هموین صوورت شوباهت   گونه مه تفاوتهمان
بیانی از یك امرند. به عبارت دیگور در م ورت وحودت     « دیگری»و « يود»صورت دراین

توانود  شوود، موی  صورت، جایی مه يودهگاهی به دیگرهگاهی منجر موی وجود دارد. دراین
 سوی صلح و رواداری باشد. ملی و رفتن بهنقطگ هغازی برای فهم امر 

( فیلسوف دین مه بیكتر در زمینگ فلسفه دین در ژاپن 5366)متولد  5جیمز هسیك
پردازد و میمویاما به شرح نظریگ  0«نیستی و تمایل»مند، در متاب تحقیق و مطالعه می

 گوید: می
در هن نوازنده نوه   مدل بازتاب در گفتگوی ادیان شبیه نوايتن موسیقی جاز است مه

تنها نسبت به حضور يودهگاه است، بلوه نسبت به سهیم مردن موسویقی بوا دیگوران و    
حال نسبت به حفظ تفسیر ياص يود از یك ههنگ مكترك هگواه اسوت. بودین    درعین

های گفتگو در یك توافق یا رضایت، مواضع ياص يوود  صورت، در گفتگوی ادیان، طرف
گردنود.  در عوین حفوظ فردیوت يوود باعوث غنوای بحوث موی         گذارند، بلوهرا منار نمی

شود و بازتاب اتفواق  های ناموزون به ههنگی موزون و همگن بدل میصورت ههنگدراین
 [.p141 ,13فتد]امی

توانود گفتگوهوا را هوم جوذاب و هوم      دانود موه موی   اصل بازتاب را مدلی می هسیك
دهود و هوم بیوانگر    ختی را نكان میها و تفاسیر شمننده سازد؛ چرامه هم تجربهنگران

های ذهنی و عقیدتی افراد است. نهایت اینوه، در یك گفتگوی حقیقوی بایود   محدودیت

                                                      
1. James Heisig 
2. Nothingness and Desire 
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دریافت مه  فرد حقیقت دیگر را بر اساس ذهنیت يود، نه بور اسواس ذهنیوت دیگوری،     
مند؛ بنابراین ممون است ذهنیت و تجربگ موا بورای دیگوری حقیقوت نداشوته      درك می
هرحال شرمت در یك گفتمان به قتد گوش دادن و نوه متقاعود موردن اموری     باشد. به

ها و هویت سايتاری فرد را با چالش مواجوه  فرضدشوار است، زیرا چنین گفتمانی پیش
شود، اما در هر صوورت، ایون تنهوا راه پوذیرش م ورت و      مند و موجب رنجش او میمی

 [.  p142 ,13حال رسیدن به وحدت است]درعین
 

 گفتگوی مبتنی بر آیین درویشی د(
هوا و ظوواهر، و عبوور از    در عرفان سخن از این است مه عارف برای تعالی از عالم صورت

واسوطگ هموین امور    گیرد و بوه مار میسوی وحدت، همگ تالش يود را بهجهان م رت به
در م نووی   شویك شبسوتری  شود. بوه قوول   ها به وحدت مبدل میاست مه جهان م رت

مادام مه من و تو مطرح باشد، سخن از میش من و تو يواهد بوود و هنگواه   « ازگلكن ر»
مه این م رات در دریای وحدت غرق شوند و با دریا یوی شوند، دیگر معبوه و بتخانوه و   

 بورای اندیكوگ   یياصو  هوای ویژگوی همزبوانی  همدلی و این  مند.دیر و ملیسا فرقی نمی
عرفانی بدون توجه به ادیوان   اندیكگمه حتی اگر به  در ادیان مختلف ایجاد مردهعرفانی 

يوود ایون    .وجوود دارد مكوترك  هوای  ویژگوی ایون   موه  بینویم دیگر هم نگاه منیم، می
هوای  تواند مبنایی برای گفتگوی میان ادیوان باشود. ایون زمینوه    های مكترك میویژگی

 اند از:مكترك مه در بحث گفتگوی ادیان دارای اهمیت بسیارند، عبارت
 اصل سووت

های دیگر مه در هنها گفتن و ابراز عقاید عامل اصولی گفتگوسوت، در   بر يالف روش
گفتگوی عرفانی سووت اصل و معیار است. البته سووت زبان گفتگوی بوا يداسوت، اموا    

تواند الگویی باشد برای گفتگو با دیگوران و نكوانگر رجحوان گووش دادن بور سوخن       می
منند مه فق  عقاید طرف مقابل را بفهمند، تی، تالش نمیگفتن. افرادی با چنین تجربیا

يواهند احساسات عقیدتی او را نیز درك نمایند. در اینجا برای ورود بوه دنیوای   بلوه می
دیگری نه تنها سَر بلوه دل )همان احساسات و تتورات(، از اهمیت بريوردار است. ایون  

ای او و از های مراقبهدیگری، شیوه های معنویمستلزم هن است مه فرد بتواند از ظرفیت
های طرف مقابل ها، تتاویر و اسطورههای او استفاده مند و نیز در داستانعبادات و هیین

ها و نمادها شد تا او را بوه  ورود پیدا مند. برای دستیابی به این هدف باید تسلیم داستان
ود ههنگ شد. ما در ایون  هر مجا يواستند ببرند. به جای گوش دادن به موسیقی باید ي
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شویم مه دارای زبانی متفاوت است. در چنین حالتی، هنها نوه  گفتگو با عرفانی مواجه می
منند و با هم به دنبال شناسوایی درد  پردازند، بلوه با هم مار میتنها با هم به عبادت می

مه ببیننود  يیزند و نیز با هم در پی این امر هستند ها و محی  زیست برمیو رنج انسان
چه مسی و در مجا نیاز به یاری دارد. در عین حال در چنین گفتمانی هور یوك متوجوه    

صودایی بورای ماسوتن    ها نیز هست. هر مسلمان، مسیحی، بودایی و... در عین همتفاوت
های يواص يوود را   ها، دیدگاهعدالتی، دردها و يكونتها، در چگونگی بريورد با بیرنج

  .[p4 ,14ا نه موجد تنازع بلوه موجب رشد و ممال يواهند شد ]هدارند. این تفاوت
 رواداری مبتنی بر عقیدة وحدت در کثرت 

 و ارزشمند یوواربسهووم متووابی  موالنا »م نوی« ،فارسی ادبی شاهوارهای و هثار میان در
 ابووومت هووم بیهمتاست و و یگانه بكری متب میان در همایی مرحوم قول به و واالست
 در هوم تواس ایهوگونهوب نیز هن قالب و روایت است هن زیرسايت مه ی، اثرتوگفتگوس

 [.35-550، صص6دارد ] ایویژه ودونم و وهوجل ووگفتگ هن
ای را موه او  ها معتقد است. هیینهبیش از هر چیزی به همزیستی در بین انسان موالنا

او بر این باور اسوت   نمایاند.هوایی تتویر دیگری را نمیسویی و همدر دست دارد، جز هم
هوا را تووان هن نیسوت موه در بوین      راهوه ها از یك تبارند و مرزها، دریاها و هبمه انسان

زا را در ظواهرگرایی و  ایكان فاصله ایجواد منود؛ لوذا او ریكوگ هموگ مكووالت دشومنی       
 داند.گری و محدوداندیكی میقكری

رو تنوع عقایود  است و ازاینهم يدا يود منكأ تمام م رات در جهان  عربیابناز نظر 
های گردد. از نظر او تنوع عقاید یوی از نكانهها در نهایت به يود او بازمیدر میان انسان

؛ لذا در نهایت همه «رحمت يداوند بر غضب او پیكی دارد»این حدیث قدسی است مه 
 چیز به رحمت او يتم يواهد شد. 

 واسوطگ اصول مكوترمی موه    ه همگ اشیا بهدائما  به این موضوع اشاره دارد م عربیابن
 نهوایتش، انود. عوالم بوا هموگ م ورات بوی      در حقیقت الهی دارند، ذاتا  با یوودیگر مورتب   

 انود از وجووهی موه يودا از    چیزی نیست جز ظهور يوارجی اسومای الهوی موه عبوارت     
گردنود،  طریق هنها رو به سمت يلق دارد.  بنابراین، همگ شرایع به وجودی واحود برموی  

لی هر مدام، طبق مكیت الهی تعین ياصی از وجودند و ايوتالف هور یوك بوه يواطر      و
[. الزم به ذمر است موه گور چوه    010و  531، ص 0ها و احوال است ]ايتالف در نسبت

داند اما دین محمود )ص( را چوون يورشوید در    ابن عربی همه شرایع و ادیان را نور می
شووند. از  رشید می تابد ستارگان ناپدید میمنار ستارگان در نظر می گیرد مه وقتی يو
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نظر او هر چند مه دیگر ادیان وحیانی وجود دارند اما نوور هنهوا در نوور هفتواب مجتموع      
گردد. با وجود این، هنها وجود دارند درست م ل ستارگانی موه وجوود دارنود . لوذا او     می

وری اسوت. ]هموان[    نتیجه می گیرد مه ایمان به حقیقت پیامبران و ادیان وحیانی  ضر
ابن عربی از جنبه هرمنوتیوی بر این عقیده است مه وحی الهی بویژه در متواب مقودس   
دارای استعداد داشتن معانی بی نهایتی است. چنین درمی از ماهیت متاب مقودس موی   
تواند در امر گفتگو بسیار ارزشمند باشد. این باعث می شود مه فرد معتقد نه تنها موضع 

د نسبت به متاب مقدس را داشته باشد، بلوه در عین حال متوجه باشد موه  اعتقادی يو
 ,12عقیده او هر چند عمیق، معنی منحتر بفرد و قطعی در میان معانی بالقوه نیست. ]

p8]  
توان میان ادیان گفتگویی جدی برقرار بريالف باور بسیاری از افراد مه معتقدند نمی

گیرد، ابن عربی معتقد بود مه گفتگووی ادیوان   م میمرد و این گفتگو فق  در سطح انجا
هوای  ، ايتالف موجب حرمت و رؤیت افوق عربیابنشود. به باور تنها در عمق ممون می

جدید است. از نظر او ايتالف میان ادیان حتی مقدم بر وحودت عوالی ادیوان و وحودت     
است مه در نهایت  وجود است و پایگ اولیه برای گفتگوی میان ادیان هم همین ايتالفات

های بیرونی بوه سوووت واداشوته    تواند به وفاق بینجامد. در این شرای  است مه زبانمی
مننود و در ایون شورای  اسوت موه ايتالفوات       های باطنی گفتگو را هغاز میشده و زبان

موجود میان ادیان رنگ بايته و همه از وجود حقیقی و مرموزی یعنوی يداونود سوخن     
 گویند. می

 
 گرایییتمعنو

یا هگاهی  نگاهی ژرف به جهان پررمز و راز و معنویت، عبور از ظواهر هستی به باطن دنیا
از سطح دیگر وجود پنداشته شده است. چنین هگاهی از یوك حقیقیوت برتور و فراگیور     

موره توضویح   توان هن را فق  با رجوع بوه زنودگی روز  ای است مه نمیاغلب نتیجگ تجربه
هوای دینوی اسوت موه ردی پوای بسویاری از هنهوا را        بیات در بطن سنتگونه تجرداد. این
   [.p1 ,16منندۀ مواشفات و القائات روحانی دید]توان در لحظات متحولمی

مننودۀ  ای نیسوت موه لزوموا  مونعوس    تری اسوت؛ تجربوه  تجربگ معنوی مه واژۀ ملی
یر قابل توضیح بور  ای است مه تأثیری شگرف و غهای ياص دینی باشد، بلوه تجربهایده

زندگی عادی انسان دارد. افراد واجد چنین تجربیاتی، نگرشی گسترده و فراگیری نسبت 
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یابند. این رویداد اغلب از مقولگ عكق، هرامش و ارشواد و هودایت   به بعد دیگر زندگی می
های دینی بداند یا به شولی است. حال، ممون است فردی چنین امری را ناشی از هموزه

هوا  عنوان بعد دیگر حیات در نظر بگیرد؛ اما درواقع بسیاری از این هموزهتر، هن را بهساده
توان گفت مه معنویت ارتباط تنگاتنگی با اند. بر این اساس میدر بطن سنن دینی  بوده
توان ادعا مرد مه بسیاری از سنن دینی ریكه در تجارب معنووی  دین دارد، تاهنجامه می

اند ترین تجربیات بكریهرحال، تجارب معنوی احتماال  از گستردهد. بهافراد برجسته دارن
شوند یوا بور قواعود ايالقوی داللوت      مه انسان را به حقیقتی برتر در زندگی رهنمون می

نمایند و هنهه در این تجارب همیكه مورد تأمید است، هرامش درون و احتماال  مراقبه می
 است. 

در وهلگ نخست باید در سطحی مطرح شود مه مربووط  بنابراین، گفتگوی بین ادیان 
به عمق و منه ادیان است؛ یعنوی در سوطح حیوات معنووی و تجربوگ دینوی. در چنوین        

هوای دینوی يوود    گفتگویی، یك فرد معنوی یا یك قدیس نباید يود را محدود به سنت
باید نوعی شنايت نسبت به هن سوی باورهوای شختوی يوود داشوته باشود.      مند، بلوه 
ای موه  گونوه توان گفت مه در درون این افوراد تغییوری اساسوی رخ داده، بوه    درواقع می

دیگران را در این سفر معنوی، نه در مقابول هوم، بلووه در منوار يوود و همسوفر يوود        
شوند مه باعوث رشود و شوووفایی بیكوتر او در     بینند و در واقع تبدیل به افرادی میمی

تواند دو راز را برمال مند: راز نخست، مبتنوی بور   نگاه میشوند. این نوع تجربگ ایمانی می
گوید و ما نیز باید چنین منویم و راز  این عقیده است مه يدا از طریق دیگری سخن می
تواننود مومول   ای از حق دارنود موه موی   دوم هم فهم این نوته است مه دیگران نیز بهره

حقیقت نزد اوسوت یوا نسوبت بوه     تواند ادعا مند مه تمام حقانیت ما باشند و مسی نمی
 تمام اسرار الهی هگاه است. 

 
 نیایش الگویی برای گفتگو

فووری   منظومگ در. توسا تأمل قابل نیزنیایش در  دموجو دو تعامل و مترمكا ورتضر
 .هددمى ارقر را نسانىا فقتوو ش ،لهىا حمتر برابر در مه ستا دیالوگى نیایش عربی بنا
 و عاشق نگوداجا ىگفتگو و ايد اب ننساا نیایش و ننساا اب ايد نیایش از عربىبنا

 :    ستا كمكتر ناونسا و ادوي ناومی ایشونی شونق او نظر و ازست ه اندرا سخن ق،معكو
 ایرز اسوت، م وو ه اوب یووگفتگ در دووموج دو رووتت متلزومس نیایش دنبو متىرمكا

 ؛نیست عاشق هوب قووكمع از اوی قوومخل هوب القوي جهت در تنها نحمار اىيد حمتر
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 گردارد. ا حرمتى نیز ديو قمعكو به عاشق از د،يو يالق به قمخلو از متقابال  بلوه
 ایشونی ،ستا غیب ۀپوشیدق عماا از وجير قمه مكتا نیمابد ايد نیایش را لهىا حمتر
 [.621-624صص ،9دد]برگر ديو اىيد به رهبادو مه ستا هن اىبر هم ننساا زنما اوی

 
 مل با بندگان خدااهمیت تعا

 ست نایىا بطگرا یك را ايد با ننساگفته شد مه او رابطگ ا مارتین بوبردر مدل گفتگویی 
شود. عرفا عالوه بور پوذیرش ایون اصول و بوا      را شامل می رواب  دیگر او متما مه داندمی

وانود  تشوند مه اوال  تنها يودا موی  اشاره به فاصلگ نامتناهی میان انسان و يدا، یادهور می
این فاصله را از میان بردارد و در ثانی معاملگ هدمی با بندگان يدا همسنگ تعامل انسان 

 رود. با يداوند به شمار می
 حساسیتو  فتاظر بوووه نیز( م5323ی )تولوود  نسوافر رفعا و هنویسند ،وى نسیمو

 هوو ن ،توو سا ناوو نسا ىتجووو جس در ادوي ،حقیقتدر او، نظر از. دارد رهشاا عموضو نویا
ى چیز رود،مى ننساا ىبه جستجو ايد مه ندیكها ینا ا.يد ىجستجو در ناووووووووونسا

 به ننساا فوور منویم   هن است موه  ضومح هوب و هغاز انحراف توسا ژرف و یباز بىنهایت
 [.515، ص52رود ]می ايد جستجوی
 از و  ردماوووویشووووم ناوووونسا و ادووووي نمیا كمكتر مذهبی را عكق ت،لقضااعین

 و ندگاوووبن به ايد عكق مه رگبز عكق نمیا او نظر از. میگوید « سخنايد ذهبووو»م
 روینازا .اسوووت اربرقر ارستوا یپیوند، ستا نداويد به نبندگا عكق مه قموچكووووعك
 و دشومی ديو ایيد معكوقگ ديو ،یابد ستد ايد عكق و معرفت به هووووووووم نسانیا

 ،من نجا به ،من حق به لهیا»: مه هدد سوگند ديو معكوقگی به را نداويد نداتومی
 [.91، ص9] «...نوم لاوجم هوب

را  هن انوووووومىت مه دارد دجوو ننساا و ايد بطگياصووووى از را عنو سدرمى نظر به
 با ننساا بطگده رار ساوو تعبی هوو ب مبتنی بر مهرورزی و شفقت در رابطگ انسان با يدا یوا 

بر  ،ستايد جانكین و هويلیف هوم ىرویگد ناونسا اوب ىومهد رابطه ینا در. نامید ننساا
شود. مواجه می« الخلق ملهم عیال اهللا فاحبهم الی اهللا انفعهم عیاله»مانند  دی یحاا پایگ
 و تمخلوقا امىوووووتم با ننساا رابطووووگشامل  لوووویم نگاهى در و حقیقتدر  بطهرا ینا

 ننساا بطگرا یعنى هن دوونم ترینبرجسته و ترینرزبا ینجاا در مهشود مى ايد تمتنوعا
 ست. ه اشد گرفته نظر در ننساا با

رو به زوال است و ما در حال گذر از  جان هیكسخن هير هنوه امروزه پارادایم دینی 
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عنوان نقطگ مكترك ادیان، نه تنها نادیده گرفتن هنیم؛ زیرا معرفی اندیكگ يدامحوری به
رواقوع هور   گرایوی نوامعقول اسوت. د   گرایی و نسبیها بلوه گرایش به سمت تقلیلتفاوت

سنت دینی در یك زمینگ ياص شول گرفته و تنها با هن شرای  قابل درك اسوت. هویچ   
وجود  محمد)ص(و هیچ اسالمی بدون بودا ، هیچ بودیسمی بدون مسیحمسیحیتی بدون 

ندارد. الهیات عتر حاضر به این نتیجه رسیده است مه  بر معنویت تمرمز مند، بر اینوه 
ای دارد؛ در گفتگوهوای بوین   يدا برای او چه طرح و برنامه وظیفگ بكر امروزه چیست و

ای ادیان رویوردهای نظری هر چند الزم، اما مافی نیست. بهتر است گفتموان بوا تجربوه   
انود، پویش بورود. ایون     واقعی یعنی در سطح حیات معنوی و تجربگ دینی مه منه ادیوان 

های ادیان و نیز با گذر از محدودیتوسیلگ اهالی معنا و با تویه بر باطن اتفاق در عمل به
عقاید شختی و با نگرش م بت و به همگ ادیان و توریم سوایر معتقودان قابول رخ دادن    

 .است
 

 گیرینتیجه
گانوه در گفتگوهوای   هوای سوه  ترین اشوال مودل برایند مطالب مذمور، این است مه مهم

گوهوای بوین ادیوان،    شوود. در گفت میان ادیان به رویوردها و سطوح گفتگو مربووط موی  
رویوردهای نظری هر چند الزم، اما مافی نیست. همهنین، گفتگوی موجود بوین ادیوان   
باید در سطحی مطرح شود مه مربوط به عمق و منه ادیان است؛ یعنی در سطح حیوات  

وسیلگ اهالی معنا  و با تویه بر باطن ادیوان و بوا   معنوی و تجربگ دینی. این اتفاق عمال  به
ر های عقاید شختی و با نگرش م بوت بوه هموگ ادیوان و تووریم سوای      محدودیتگذر از 

 معتقدان قابل رخ دادن است.

 نوعی يودشناسی عمیق اسوت  ،تحقق يواهد یافت عمیق هنهه مه در پرتو گفتگوی
، ممون است به اعتراف یا بازسازی اعمال اشتباهی موه پیكوتر صوورت گرفتوه    حتی  مه

بینجامد. با توجه به تجارب معنوی در ها تنازعات و يكونت یا به ممانعت از منجر شود و
شوود موه ظواهرا  ایون     های عتر حاضر دیده میطول تاریك، در سرتاسر جهان، و گزارش

هید موه بكوریت در   پدیده در میان مل بكریت امری مكترك باشد، همهنین به نظر می
م پیوسوته باشوند.   شود، سوخت بوه هو   حیطگ معنوی مه منجر به عطوفت و عقالنیت می

بنابراین الزم است چنین نیرویی مهار گردد و در يدمت گفتگوهای بین ادیان قرار گیرد 
تا پیروان ادیان را قادر به سازگاری و رواداری نماید. ما برای حفظ و بقای سیارۀ يود به 

های بكر در یك همواری و مساعدت با یودیگر نیاز داریم و اگر قادر به درك محدودیت
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توانیم جهان را از منظور دیگوری ببینویم و بوا هوم در صولح و       قلمرو نامحدود شویم، می
 هرامش زندگی منیم.
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