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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 بيات تفاهم و تقريها و ادب وهيش
 

 :مقدمه

 ).1ـ  4الرحمن ( »انيان علمه البالرحمن علم القرآن خلق االنس«

 ).گفتن آموختد، به او يافريم داد، انسان را بيمهربان قرآن را تعل يخدا(

انسـان قـرار    يبـرا  يالهـ  يها ن نعمتيتر از جمله با شكوه) و سخن گفتن(ان ينگونه است كه نعمت بيبد

ن يد و بـد يـ گر، بكـار آ يكديمختلف به  يانسانها و نسلها يها شهيعبور اند يبرا يعيطب يداده شده تا همچون پل

 .ابديگر، تحقق يد يجهان از سو يدانك سو و آبايتكامل او از  يعنينش انسان يله هدف از آفريوس

م يوسته انسـانها و تنظـ  يبهم پ يها نش و بمثابه متصل كننده حلقهين نعمت زبان، مكمل نعمت آفريبنابرا

شـه اسـت و بـدون آن    يانـد زبـان، ابـزار اند    گمـان بـرده   يد تا آنجا كه برخـ يآ يم شه آنان بشماريكننده روند اند

د يـ شه است كـه زبـان را تول  ين انديرا ايم زيريپذ يرا نم ن گزارهيبته ما هر چند اوجود نخواهد داشت، ال يا شهياند

ـ ين باوريبر ا يكرده و بوجود آورده است ول  يفضـا  يزبـان  يسـمبلها  يو غنـا  ي، روشـن يديـ چ ترديهـ  يم كه ب

 .آورد يشه فراهم مياند يو استحكام منطق يرشد، اعتال، پختگ يبرا يمساعد

رهـا   ياست كه انسان بـرا  يز پليشه نيشه و خود انديدن به انديغنا بخش يت برااس يله و ابزاريزبان وس

ـ به عنـوان    ينش در ويكه خداوند متعال از روز اول آفر يفطر يها از نهفته يريگ ش با بهرهيشدن از قفس خو

 .كند يعه نهاده، از آن عبور ميود هانسان متعادل و هدفمند ـ ب

د ده يوند ميكند و با جهان خارج پ يش، رهسپار ميعتر از خويوس يبه جهانرا  يآدم، يفطر يها ن نهفتهيا

ـ ا يكه تمام يقت بزرگيمان خود به حقيتا با استفاده از ا  ين جهـان را بوجـود آورده و بـدون آن فلسـفه وجـود     ي

 .دا كنديرود، دست پ يسؤال م ري، زيهست

وكـان االنسـان اكثـر    «: ن كنـد يردكه چنند و حق داينش يكند و به بحث م يكند، شك م يانسان گفتگو م

د و بـا  يـ ل آيـ قت مطلـق نا يتا به حق)  زديخ يش از همه به جدل برميب يآدم يول) (... 54الكهف ـ  (» ء جدالًيش

 :دا كنديپ يمش دهد تا آرامش قلبيش، تعميخو يرد و آنگاه به سراسر هستيمنطق عقل آنرا بپذ

 ).260البقره ـ (» يطمئن قلبيو لكن ل يقال اولم تؤمن قال بل«
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 ).ابديخواهم كه دلم آرام  يكن ميول يبل: ؟ گفتيا اوردهيمان نيا هنوز ايگفت آ(

ـ ن ياند، منطـق گفتگـو را بـرا    را به ما آموختهق ين حقايكه ا ييها و آموزه يمتون اسالم قـت،  يل بـه حق ي

زنده اسـ  يو رفتارهـا  ينـد، اثرگـزار  ويپ يبـرا  يـ تمدن  يانسان يا لهيم و تفاهم و اقناع را وسيق كرده و تفهيتشو

من  ييحيو  نةيعن ب هلك من هلكيل«: انـد  ق قرار دادهين حقاييمتقابل به هدف تب

مانـد بـا    يل هالك شود و هر كه زنده مـ يشود با دل يتا هر كه هالك م) (42االنفال ـ  ( »نةيعن ب يح

 ...).نه زنده مانديب

بـر  ... چ كس را يتا ه) ( 150ـ   البقرة(» کم حجةيکون للناس عليولئال «

النسـاء ـ   (» ا حجة بعد الرسـل ىکون للناس عليلئال «و ) نباشد يشما حجت

 ).نباشد يران مردم را بر خدا حجتبمايپ نخته شديتا پس از برانگ) 165

ـ . شه، منطق و گفتگو اسـت يبا اند يانسان يك فراخوان روشن و رفتارين يا  يجـاد فضـا  يكن اجبـار، ا يول

ن آمنـوا يالـذ يا ول«: ان اسـت يوه طاغوتيشع يد و تطميغات گمراه كننده و تهديلآلوده، تب

اؤهم ين کفروا اوليالنور و الذ ىخرجهم من الظلمات الي

اور يخداوند ) (257البقره ـ  (» الظلمات ىخرجونهم من النور اليالطاغوت 

ـ اند طاغوت  افر شدهآنان كه ك يبرد ول يم يها به روشن يكيشان را از تاريا. مؤمنان است اور آنهاسـت، آنهـا را از   ي

 ...).كشاند يها م يكيبه تار يروشن

 .رد، به راه صواب رهنمون خواهد شديش گيت در پياست كه اگر بشر يوه روشن و درخشانين همان شيا

ـ    تصور كند كه گفتگـو منطـق    يمسلما خطا خواهد بود اگر كس سـت، بلكـه   ين نيضـعفا اسـت؛ هرگـز چن

ا چنـان اسـت كـه گـوهر     يداند  يكه واقعاً خود را بر حق م ياست و طرف يمنطق قدرتمندان واقع برعكس گفتگو

برخـوردار   يا از آنچنـان شـجاعت روحـ   يقل خوردن آن ندارد و ياز محك و ص يار دارد كه باكيدر اخت ييگرانبها

 .د نظر كنديش تجديد خويرد و در عقايتر، آنها را بپذ درست ياست كه در صورت روبرو شدن با نظرگاهها

 
 
 

 اسالم و اجتهاد
آن مجاز دانسـته و تـالش و    يعياز ثمره پربار اجتهاد را در چارچوب طب يمند اسالم از همان نخست بهره
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كاو در منـابع شـناخته   را بـا كنـدو   يو اجتماع يفرد يهمه رفتارها يافت و استنباط حكم شرعيدر يكوشش برا

 .ت شناخته استيمسدر بر ندارند ـ به ر يقتيكه حق ينامعتبر يها يزن مانهشده و معتبر، به دور از توهمات و گ

ر و يپـذ  انعطـاف  يات و موضـع ينانه از حيواقع ب يري، تعبيلت جاوداناسك ريب اسالم به عنوان ين ترتيدب

 .ش گذاشته استيگنجاند به نما يزمانه را درخود م يها يدگيچيها و پ ينرم كه همه دگرگون

 يا بشـر سـاخته   يحت يعت و قانونگذاريچ شريست و هين از آن يزياست كه گر ييوندهاه راجتهاد از جمل

هـا و   شـه ياز باشد، لذا است كه اندين يتواند از آن ب يجوامع باشد ـ نم  يندگمدت ز يم طوالنيتنظ يز ـ اگر در پ ين

عت يآن شـر  يفكر يه ثروتهانها هميگردند و ا يكند و مذاهب گوناگون مطرح م يدا ميگر تفاوت پيكدينظرها با 

ن علـت اسـت كـه    يكنـد بـد   يمـ  يم كه از اختالفات نهينيب يدهند، اگر قرآن را م يل ميآنرا تشك يتمدن يو غنا

 يهـا  يريموضـعگ در  يها و پراكندگ يبلكه در چند دستگ ياجتهاد يد نه در اختالفهايآنرا، بدون ترد يمصداقها

 .داند ي، ميعمده و عمل

دارنـد و هـر چنـد     يعـ يو طب ي، سر منشأ عملـ يجه گرفت مذاهب اسالميتوان نت يكه مه است ين پايبر ا

كه اختالف در مذاهب، در  يگرفت، تا زمان هديتوان ناد يرا نم يريگ ن نشأتيهمسو و مساعد با ا ياستهايسنقش 

ـ گـردد كـه حكا   يمـ  يسازنده و مثبت تلق يش است، ثروت و حركتيخو يعيو طب يچارچوب فكر ، ييايـ ت از پوي

 .دارد يريپذ و انعطاف يزادآ

ن رونـد را از اهـداف خـود    يـ ن امر، دخالت كردنـد و ا يدر ا ياريبهرحال و در كمال تأسف، عوامل بس يول

 يبهـا  بـه مبـدل سـاختند كـه     يا ن توزانـه يك يا را به كارزار فرقه يو مذهب يعيطب ياختالفهامنحرف ساختند و 

ـ  يها يريها و درگ يو دو دستگ ين و ضعف و زبونفراوا يها ها، اشكها و درد و رنج خون ـ پا يب ـ ان ايـ ان در مي ن ي

 .امت تمام شد

ـ  نقش داشـته  يا طائفه يو جنگها ييگرا به فرقه يمذهب يها شيل گرايدر تبد ياريعوامل بس د كـه بـه   ان

 )0F۱(:ميكن يچند مورد از آنها، اشاره م

 .كه سرچشمه آفتهاست يجهل و نادان. 1

 .كور يها تعصب. 2

 .حكام منحرف ياسيس يها زهيانگ. 3

 .منافع تنگ نظرانه فرصت طلبان. 4

                                                 
 .دكتر فاضل االنصاري» قصه الطوائف«: نگاه كنيد به) 1(
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 .حضور بنا حق افراد نااهل بر سفره اجتهاد. 5

  يدشمنان خارج. 6

 يبزرگـ  يخيم؛ قصه، اشاره به انحـراف تـار  ين عوامل را بر شماريست كه همه ايكه البته هدف آن ن... و 

ژه بـا توجـه   يو بو يخين ورطه تاريو خارج ساختن امت از ا يعيطب ه ويبازگرداندن آن به حالت اول ياست كه برا

ر يناپـذ  ير و خسـتگ يـ گيها و اتحاد دشمنان قسم خورده، بـه تـالش پ   يها و چند دستگ يو پراكندگ يوضع فعل به

ـ فرما ياز است؛ خداوند متعال مـ يامت و دست اندركاران مخلص آن ن يعلما ن کفـروا يوالـذ«: دي

االرض و فساد  يف  تفعلوه تکن فتنةاء بعض االيبعضهم اول

ـ بزرگ در ا يد فتنه و فسادياگر مراعات آن نكن. گرنديكديشاوندان ير خويكافران ن) (73االنفال ـ  ( »ريکب ن ي

 ).د خواهد آمدين پديسرزم

ان يپا«ه يا نظري» نگتنيهانت يبرخورد تمدنها«ه يدر نظرك ين راستاست كه ما هم در عرصه تئوريدر هم

سـت،  يكنند كه هر كس بـا آنهـا ن   يو هم در صحنه عمل كه سران تمدن غرب صحبت از آن م» امايوكوخ فيتار

 .ميروزافزون هست يها يافروز ها و جنگ يهاست، شاهد جنگ طلب ستيه آنها در شمار تروريعل

ن يو اسازد  يان را مطرح مين اديب يتمدنها و گفتگو يده گفتگوي، ايم كه تسامح اسالميا دهيحال آنكه د

ـ رد تا سـرانجام بـه   يگ يان، مورد استقبال قرار ميجهان يده از سويا بـا وارد آوردن  م كـه  يديازدهم سـپتامبر رسـ  ي

ـ بزرگ ن ين آن كرد و قدرتهايگزيرا جا يطلب يو برتر يدرن طرح منطق زور و قليد بر ايشد يا ضربه ـ ز از اي ن ي

و  يستيم تروريت رژين امت و تقويپراكنده ساختن انه در يريد يبسط نفوذ و سلطه خود و تحقق آرزو يوضع برا

ـ   يپور جنگ مـ يز در شيرا بعمل آوردند كه همچنان ن يبردار ت بهرهيل، نهاييست پرور اسرايترور ن يدمنـد؛ در چن

از آن و وحـدت   يريـ گ د كرد؟ روشن است كه راه حل بازگشت مجدد ما به قرآن پرشـكوه و الهـام  ي، چه باياحوال

 ياجتهاد ياست كه اختالفها يات گوناگونيشتر و تحمل نظريمسلمانان همراه با سعه صدر بدن به صفوف يبخش

ـ ر يـ ن منطق است كه ديز ايان كه سرانجام نياروشدن با منطق گفتگو با جهانيآورند و از آنجا رو يم يدر پ ا زود ي

 .دان خواهد بوديروز ميپ

 

 

 

 د قرآن يات گفتگو از ديط و ادبيشرا
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ـ توان شـالوده و ادب  يد، ميات قرآن مجيل در آبدون شك با تأم ات گفتگـو را كشـف كـرد كـه بـه ذكـر       ي

 :ميكن يها بسنده من آنيمهمتر

 : الف ـ مقدمات گفتگو

ش حل شده باشند از جمله آنچه كه قدما يد از پيش از انجام گفتگو، بايوجود دارد كه پ يليمسا يك سري

نكه پس از مـدتها بحـث كـردن، دو طـرف متوجـه      يل ايست به دلاند ممكن ا دهينام )1F۱(»ر محل نزاعيتحر«آنرا 

جـه وقتشـان را   يك محور مشخص ـ متمركز كرده و در نت يخود را در دو محور متفاوت ـ و نه   يشوند كه گفتگو

د دارد كـه دعـوت   يز تاكير نيز يه قرآنيد محور مورد نظر مشخص و معلوم باشد؛ آين حتماً باياند؛ بنابرا تلف كرده

انـا و   ةري بص ياهللا عل يادعو ال يليقل هذه سب«: نكار كندينش روشن اقدام به ايد كامال آگاه و با بيبه خدا با كننده

روانم، همگـان را  يمن و پ. ن راه من استيبگو ا) (108وسف ـ  ي(» نيو سبحان اهللا و ما انا من المشرك يمن اتبعن

 ).ستمين از مشركان نم منزه است خدا و ميخوان يخدا م يرت به سوين بصيدر ع

ـ     يد بر اصول مسلم اوليز بايو ن ش اصـول مـورد توافـق و    يه، اتفاق نظر وجـود داشـته باشـد؛ چنانچـه از پ

ـ از قب ياتيهيـ وجود نداشته باشد، محال است كه بتوان با منكر بـد   يهيه و بديـ هر چند اول  يات مسلميفرض : لي

د؛ يرس يجه مشخصيبه نت... ا وجود جهان خارج از ذهن و يو ت يا قانون علين يضيا زوال نقيمحال بودن اجتماع 

رش آنها را يتوان پذ يم يوجدان يايبا استناد به قضا، هر چند استدالل شود قابل انكار است تنها ين صورتيدر چن

هستند، بر خطـا   يهيمسلم و بدكه منكر اصول  يم، در برابر آندسته كسانينجاست كه قرآن كريجه گرفت؛ از اينت

ـ مقلدان، بـه   يدهد؛ وقت ي، قرار ميو وجدان يفطر يها شود و آنانرا در برابر پرسش يادآور ميشان را يبودن ا ك ي

شان به گفتگـو  يتوان با ا يكند، نم يگر را انكار ميو اصول د) كوركورانه از پدران يدنباله رو(آورند  يمان مياصل ا

ا بـاز  ياند آ وانه بودهيد كه پدرانتان، ديدانست ياگر م«: رد كهيگ يدر برابرشان قرار م ين پرسش وجدانيلذا ا. نشست

 يكينجاست كه گفتگو بر اساس ياست و هم در ا ين پرسش البته كه منفيا پاسخ» د؟يكرد يم يرويهم از آنان پ

هللا اتبعـوا مـا انـزل ا   ل لهـم  يو اذا ق«: ديفرما يگردد، خداوند متعال م يآغاز م» مالك عقل« يعنياز اصول مسلم 

ن گفتـه شـود كـه از    اشيچون به ا(» هتدونيئا و ال يعقلون شيه آباءنا اولو كان آباؤهم الينا عليقالوا بل نتبع ما الف

ـ   يم كـه پـدرانمان مـ   يرو يم يما به همان راه نه: نديد گويكن يرويآنچه خدا نازل كرده است پ اگـر   يرفتنـد حت

ر اال قال مترفوها يمن نذ ةيـقر  يوكذلك ما ارسلنا من قبلك ف«: ديفرما يز ميو ن) اند خرد و گمراه بوده يانشان بردپ

 ءكم؟ قالوا انا بمـا ارسـلتم  بامما وجدتم آ يهدال اولو جئتكم بأق. آثارهم مقتدون يامه و انا عل يانا وجدنا آباءنا عل

                                                 
 .... ل فقه و.هاي اصو و كتاب 6ص  3ج ) سعدي(» قاموس الشريعه«و  540صفحه ) جويني(» الكافيه«: نگاه كنيد به) 1(
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ـ  يا هيـ چ قريش از تو به هـ ين، پان سيبد) (23ـ   24الزخرف (» به كافرون م مگـر آنكـه   ينفرسـتاد  يا م دهنـده يب

ـ : گفت. ميكن يم و به اعمال آنها اقتدا ميافتي ينييپدرانمان را بر آ: متنعماتش گفتند  يزيـ شـما چ  ياگـر بـرا   يحت

كه شما بـدان فرسـتاده    ينييما به آ: ؟ گفتندتر باشد ت كنندهيد هدايافته بوديانتان را بر آن ردم كه از آنچه پياوريب

ـ تـر اسـت، با   ت كنندهيدارد و هدا يشتريب يت گريز آنست كه از آنچه هداين يعي؛ پاسخ طب)ميمانيا يد بيا شده د ي

 .شود يرويپ

 ب ـ دو طرف گفتگو

دو ) و دانش ياز نظر سطح آگاه(از جمله آنكه  د از آنها برخوردار باشنديوجود دارد كه دو طرف با يطيشرا

ن سـر  ياز طـرف  يكـ يا يـ ك يـ چ يهـ كـه   يطرف در قد و اندازه موضوع گفتگو باشند چه گفتگو در مورد موضوع

ـ فرما يمـ  ندارد؛ خداوند متعال ييست، معناياز به تخصص، متخصص آن نيدر آن ندارد و در صورت ن يا رشته : دي

آل ( » علم و انتم ال تعملـون يس لكم به علم و اهللا يما ليما لكم به علم فلم تحاجون فيها انتم هؤالء حاججتم ف«

تان روا باشد چرا در آنچه بدان علـم   د مجادلهيچه بدان علم دارگرفتم كه در آن اهل كتاب، يان اه( )66عمران ـ  

ـ آ يجادلون فـ ين يان الذ«: ديفرما يز ميو ن) ديدان يداند و شما نم يكه خدا ميد؟ در حاليكن يد، مجادله ميندار ات ي

آنان ) (56غافر ـ  (» ريع البصيالسمه فاستعذ باهللا انه هو يصدورهم االكبر ما هم ببالغ ير سلطان أتاهم ان فياهللا بغ

سـت؛  ين يبزرگـ  يكنند، در دلشان جز هوا يات خدا مجادله ميكه از آسمان آمده باشد درباره آ يچ حجتيه يكه ب

 ).ناستيپس به خدا پناه ببر كه او شنوا و ب. ديبه آن نخواهند رس يول

منـاظره و گفتگـو كنـد     يست با كسسته ايطالب حق شا«: ديگو ياز علما م يكين باره است كه يو در هم

ن روست كـه  يهم از ا )2F۱(.»ديحاصل آ يمند بهره يدر رشته مورد بحث برخوردار باشد تا از و يكه از دانش كاف

و دانش افراد آن متفاوت است، كـار چنـدان    يكه سطح آگاه يدر مجامع عموم يعلم يم طرح استداللهايمعتقد

 .ستين يا دهيپسند

م در خطـاب بـه   يقرآن كـر . طرف باشند ياز انصاف، كامال ب يفتگو ضمن برخوردارن گينكه طرفيگر ايد

ـ ترد يچ كسـ يبرخـوردار بـود كـه هـ     يمان مسـتحكم يـ كه از چنان ا) ص(امبر اكرميپ  ينـدارد، از و  در آن يدي

 :وارد گفتگو گردد يطرف يخواهد كه با موضع ب يم

م يت هسـت يق هدايا در طرينك ما و شما يا) (... 24سبأ ـ  (» نيالل مبض ياو ف يهد ياكم لعليو انا او ا«

 ).آشكار گمراهيا در ي
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» نيمنهما اتبعـه ان كنـتم صـادق    يقل فأتوا بكتاب من عنداهللا هو اهد«: ديفرما ين راستا ميز در هميو ن

) رآن اسـت مراد تورات و ق(ن دو يد كه از اياوريب يد از جانب خداوند كتابييگو  اگر راست مي: بگو) (49القصص ـ  (

 ).كنم يرويپ د تا من هم از آنيبهتر راه بنما

نخست آنكه هدف از آن ـ منـاظره   : ديگو يط مناظره و گفتگو ميدر سخن از شرا» ضاءيالب احملجـة«صاحب 

دگاه و يد يم درستيد، نه آنكه بخواهيش آيكه پ يان گشتن حق باشد به هر صورتيدن به حق و عيو گفتگو ـ رس 

شـده   ياز آن نهـ  ينكار جنگ و جدال است كه بـه سـخت  يم كه ايش دهيخود را نما يرأش و صحت يدانش خو

اسـت كـه    يا گمشـده  يباشد كه در جستجو ينكه گفتگو كننده در طلب حق، همچون كسيا«: ديافزا يو م است

به وسيله خودش يـاديگري، عيـان شـده     قتينكند كه حق يش تفاوتيافت شكرگزار است و برايبدان دست  يوقت

را  اشد، هر طرف بايد طرف ديگر را نه دشمن كه يار خود بپندارد و هنگامي كه متوجه خطايش گرداند و حقيقتب

 )3F۱(.»ش آشكار گرداند، سپاسگزارش باشديبرا

ـ نما يرويـ ها، پ نيسه كند آنگاه از بهتريآموزد كه بشنود و مقا يم به مسلمان ميقرآن كر يآر ن يالـذ «: دي

 يرويـ ن آن پيدهنـد و از بهتـر   يكه به سخن گوش م يآن كسان) (18الزمر ـ  (» حسنهتبعون ايستمعون القول في

 ).كنند يم

ـ نيبب«: السالم خطاب به دو حكـم كـه فرمـود    هيعل يان سخن حضرت علي، از ينكه برخيا يگفتن د اگـر  ي

ل بر آن كردند كه حضرت راد گرفتند و آنرا حميا» ديتر بود او را و اگر من سزاوارتر بودم مرا ابقا كن ستهيه شايمعاو

شك از  يد به معناين سخن نباين گروه، حضرت فرموده است كه ايت خود شك داشته است؛ در پاسخ ايدر حقان

ـ را بكننـد و در پا  يطرف يت بيخواسته آنها ـ دو حكم ـ رعا   يـ م) ع(يگردد، او ـ حضرت عل  ي، تلقيو يسو ان ي

 )4F۲( .ور شده استادآيرا » ...اكميو انا او ا«: فهيه شريز آين

 ين مطلب از توجـه بـه لحـن برخـ    ياحترام بگذارد؛ ا يگريد ديد به نظر و عقاينكه هر دو طرف بايگر ايد

االنعـام ـ   (» ر علـم يـ سبوا اهللا عدوا بغيدعون من دون اهللا فين يوا الذوال تسب«: قابل درك است، مثال يات قرآنيآ

 ينـه تـوز  يك ي، از رويچ دانشيه يز بيد كه آنان نيد، دشنام مدهخوانن ياهللا م يرا كه آنان به جا ييزهايچ) (108

مـا اگـر مرتكـب    : بگو) (25سبأ ـ  (» قل ال تسألون عما اجرمنا و ال نسأل عما تعملون«: زيو ن) به اهللا دشنام دهند

 ).د ما را بازخواست نخواهند كرديانجام ده يكنند و اگر شما كار يم، شما را بازخواست نميشو يجرم

 يكـار (» تعملون«ك سو و ياز ) ميمرتكب جرم شد(» اجرمنا«سه دو عبارت ير در مقاين تعبيا ييبايز اوج
                                                 

 . 99،ص1، ص1، ج )فيض كاشاني(المحجه البيضاء ) 1(
 . 276ص ) طبرسي(االحتجاج ) 2(



 9 

 .گر نهفته استيد ياز سو) ديانجام ده

رش آن يو پـذ ( پنـدارد   ياز دو طرف آنها را شگفت مـ  يكيكه  ياز كارها و اعمال يريم، اثر پذيقرآن كر

ـ    امـةنا لكل يكذلك ز« : ديگو يكند و م يداد مقلم يا ش پاافتادهيامر پ) ش دشوار استيبرا ربهـم   يعملهـم ثـم ال

ـ ا را در چشمشـان آراسـته   ين عمل هر قـوم ين چنيا) (.... 108االنعام ـ  (» عملون ينبئهم بما كانوا يمرجعهم ف . مي

 .)سازد ياند آگاه م كه كرده ييپس بازگشت همگان به پروردگارشان است و او همه را از كارها

 

 موضوع گفتگو –ج 

ا از جمله امـور  ي يهمو يباشد، چنانچه موضوع يو واقع ينيد عيرد بايگ يكه مورد گفتگو قرار م يموضوع

د متوقـف كـرد و بـه    يـ ن حالت، بحـث را با يثمر خواهد بود، در ا يگر باشد، گفتگو بيطرف د يرقابل درك برايغ

ـ باشـد، آ  يكل يليداد كه خ ييا پاسخهاينداد  يمطرح شده، پاسخ يپرسش ها ـ ات زي ن معنـا مطـرح   ير در همـ ي

 :اند شده

ـ مواق يقل ه االهلـة سألونك عن ي«  مـاه   ياز تـو دربـاره هاللهـا   ) .(189 – البقـرة(» ت للنـاس و الحـج  ي

 ).سندش و زمان حج را بشنايخو يآنست كه مردم وقت كارها يپرسند بگو برا يم

امـت از تـو   يدربـاره ق ) (187االعـراف ـ   (» يبان مرساها قل انمـا علمهـا عنـدر   يا الساعةسألونك عن ي« 

 ).علم آن نزد پروردگار من است: بگو. رسد  يپرسند كه چه وقت فرا م يم

ـ روح جز: پرسند بگـو  يتو را از روح م) ( 85االسراء ـ  (» يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربيو «   يئ

 ...).از فرمان پروردگار من است

پروردگـار  : بگو. پرسند  يتو را از كوهها م) (105-طه (» نسفاً  ينسفها ربيسألونك عن الجبال فقل يو« 

 .)سازد يمن همه را پراكنده م

كنند، در  يم يا نه چندان جديز يل جدل انگيكه اقدام به طرح مسا ين موضع را در برابر كسانيقرآن، هم

ذهب جفاء يفأما الزبد ف«:  پرداخته شودو ملموس،  يل علميد به مسايب، تنها باين ترتيش گرفته است و به هميپ

مـردم   يافتد و نابود شود و آنچه برا ياما كف به كنار) (.... 17-الرعد (» االرض يمكث فينفع الناس فيو اما ما 

 ....)دار بماندين پايسودمند است در زم

ـ قر يا دربـارة مسـئله  ا يـ مهم  يدر موضوع) ديمناظره كننده با(نكه يا« : ديگو يم يامام غزال ب الوقـوع،  ي
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 )5F۱( .» مبذول دارد ين اموريمناظره كندو توجه خود را به چن

 

 فضاي گفتگو -د

 :چند در آن فراهم باشد يد موارديداشته باشد با يدر پ يآنكه گفتگو اثر مثبت يبرا

ـ  ين، مثالهـا يط طـرف يات گفتگو كه در سخن گفتن از شرايت اخالق و ادبيرعا: از جمله  را  نوط بـه آ مرب

 .ميادآور شدي

ـ د و ارعـاب كـه در ا  يتهد يها وهيش يريعدم بكارگ: گر يو د و  يگفتگـو منطقـ   يبـرا  يين صـورت جـا  ي

 .خردمندانه نخواهد بود

ـ پد) ص(م الشأن اسـالم يامبر عظياست كه مشركان در برابر پ يانفعال ين مورد، فضاين مثال بر ايبهتر د ي

نداشت لذاست كه  يين اتهام، معناياستدالل كردن در رد ا ييضان فيآوردند و او را به جنون متهم ساختند، در چن

جـاد جـو تفكـر و    يبـه منظـور ا   يا ن فضا و فاصـله يخواهد در وهلة اول با حذف چن يم از آن حضرت ميقرآن كر

 .شود يشه وارد مرحله بعدياند

ر لكم يان هو االنذ ةجنفكروا ما بصاحبكم من ثم تت يو فراد يهللا مثن ان تقوموا بواحدةقل انما اعظكم « 

خـدا   يك بـرا يـ ك به يدو به دو و : دهم  يزاندرز ميك چيشما را به : بگو) ( 46سبأ ـ  (» ديعذاب شد يدين يب

اوست كـه شـما را از   . ستين يوانگيد) است ) ص(امبر يمراد پ(ار شما يد كه در يد، تا بدانيشينديد سپس بيام كنيق

 .)ترساند يد ميشد يآمدن عذاب

  

 يوه گفتگوهـ ـ ش

، عـدم تعصـب   يريانعطاف پذ: شود از جمله  يادآور ميوه را ين شياز ا يا برجسته يم ، نشانه هايقرآن كر

 : ديفرما ين راهها، خداوند متعال مينش بهتريدر روش ها و سرانجام گز

 احسن ان ربك هو اعلـم بمـن ضـل    يه يوجادلهم بالت احلسـنة املوعظـةو  باحلکمـةل ربك يسب يادع ال« 

كو به راه پروردگـارت بخـوان و بـا    يمردم را با حكمت و اندرز ن) (125-النحل ( »نيدتهله و هو اعلم بالميعن سب

ت يكه از راه او منحرف شده اند، آگاه تر است و هـدا  يرا پروردگار تو به كسانيوه با آنان مجادله كن زين شيبهتر

 ).شناسد يافتگان را بهتر مي
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ن وجه يگر به بهتريكديو به بندگان من بگو كه با ) ( 53 –اسراء (» احسن يه يتقولوا الي يو قل لعباد« 

 ...).نديسخن بگو

وه ين شـ يكـوتر يبا اهل كتاب جز بـه ن ) (46 –عنكبوت (» احسن يه يو التجادلوا اهل الكتاب اال بالت« 

 ...).ديمجادله نكن

ن شـاخ بـه آن   يمورد نظر بدون از اكه بحث  يا هت منطق و استدالل درست است بگونيگر، رعاينشانه د

ـ يبرسد، آ يريجه گيو مقدمات، به نت ينينه چياز زم يعيفرجام، بطور طب يب يدن و جدالهايشاخ پر كـه   يات قرآن

ما ضربوه لـك اال جـدال بـل هـم قـوم      « : ه يكنند فراوانند از جمله آ يم ينه ياز جدل و مناقشه و منازعات لفظ

ن يو در عـ ). نـد يزه جويسـت  يجدال با تو نگفتند كه مردم ين سخن را جز برايا و)(.... 58 –الزخرف (» خصمون

ل خود را مطرح يبگو دال) (64 –النمل (» قل هاتوا برهانكم« : ديگو يخواند و م يحال به استدالل و برهان فرا م

واذ قـالوا  «: آورد يآن مـ  يبرا ير، مثاليه زيكند و در آ ي، اظهار نفرت ميو لجباز يو از هر گونه ناسازگار) ديساز

ـ   حجـارةنا ياللهم ان كان هذا هوالحق من عندك فامطر عل و آن ) (32 –االنفـال  (» ميمن السماء او اتنا بعـذاب ال

ا عذاب ياز سنگ ببار  ين كه از جانب تو آمده حق است، بر ما از آسمان بارانيا، اگر ايبار خدا: هنگام را كه گفتند 

لوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتـاب و مـا هـو مـن     يقا يوان منهم لفر« ه يز آيو ن). برما بفرست يدردآور

ـ ند تـا پندار يگو يوه كتاب خدا سخن ميهستند كه به ش يشان گروهيان ايو از م) (78 –آل عمران (» الكتاب د ي

 .....).ستيكه از كتاب خدا ن يند از كتاب خداست در حاليگو يكه آنچه م

 يريـ جه گيدر نت يريجاد تنش، تأثياست كه عالوه بر ا يدرست گفتگو، حذف عناصر وهيگر شيو نشانه د

اگـر مـا   : بگـو ) (25-سـبا  (» قل التسألون عما اجرمنا و النسأل عما تعملـون  « : ديفرما يندارند، خداوند متعال م

خواست نخواهنـد  د ما را بازيزشت گرد يكنند و اگر شما مرتكب كار يم، شما را بازخواست نميشو يمرتكب جرم

 ).كرد

 

 هدف از گفتگو  –و 

ـ قـل  « : شود ير برداشت ميه زين است كه از آيان طرفيمشترك م يهدف، وصول به گستره ها ا اهـل  ي

تخذ بعضنا بعضا اربابـا مـن دون   يئا و الينكم االنعبد اال اهللا و النشرك به شيننا و بيسواء ب کلمة يالكتاب تعالوا ال

آنكـه  : ميكنـ  يرويرفته ما و شماست پيكه پذ يا د از آن كلمهيياياهل كتاب، ب اي: بگو( )64 –آل عمران (» اهللا 

خـدا بـه پرسـتش     يگـر را سـوا  يد ياز مـا بعضـ   يم و بعضـ يك او نسازيز را شريچ چيم و هيرا نپرست يجز خدا
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 ...).ردينگ

ـ و فاصـله گ  يو تقـو  يكين چارچوب و در عرصه نيجه در ايو در نت گر يكـد يبـا   ياز گنـاه و دشـمن   يري

 .مينمائ يهمكار

ـ بسـا آ  يز افزود كه ايك داور عادل را نيآنچه كه برشمرده شد، وجود  يتوان به تمام يم –ز  فه يه شـر ي

) 26-سبا(»ميالعل وهوالفتاح ننا بالحقيفتح بيننا ربنا بالحق ثم يجمع بيقل « : ن نكته داشته باشديل اشاره به هميذ

 ). رااوست حكم كننده و دانايكند ز يم يان ما به حق داوريآورد سپس م يرا گرد م پروردگار ما ، ما و شما: بگو (

 

 درباره تفاهم و نزديكي مذاهب 

است كه قـرآن   يزيگردد كه تفاهم و درك متقابل، چ يروشن م ين نگاه شتابزده به كتاب آسمانيپس از ا

 يشگيجز آنانكه راه ستم پ -بلكه به عموم افراد بشر ندارانيخواند و آنرا نه تنها به د يم، همگان را بدان فرا ميكر

 .كند يه ميتوص –اند  ش گرفتهيدر پ ييزه جويو ست

شود چرا كـه اسـالم،    يبرخوردار م يد فزونتريت و تاكين نكته از اهميم ايشو يوارد عرصه اسالم م يوقت

است كـه   يو عرصه ا ياداجته يو تحمل اختالف نظرها يرش اصول اسالمي، وحدت تسامح، پذيعرصه برادر

ـ از احكـام شـرع ن   ييصد باالق نظر دارند همچنانكه در خصوص دردر آن مسلمانان، در مورد اصول اتفا ز متفـق  ي

و جـزآن، اختالفهـا    يـي ، معامالت و نظام جزايتي، تربي، از جمله نظام اخالقياسالم ينظامها يالقولند و در برخ

 .ك به صفر استيار اندك و گاه نزديبس

همـواره بـا     ينبو فيز سنت شريم و نيم كه قرآن كريشو يم يوارد عرصه اسالم و مسلمانان ي، وقتيآر

ـ افـت د يدر يراههـا  ياحتمال يرغم گوناگون يكنند، و عل ياد مياز آن » ن آمنوايها الذيا اي« كسان ير يتعب ن، از ي

نـافع و مصـالح متحـد و دشـمن     گانـه، م يخ و سرگذشـت  يشود، و از سرنوشت واحد، تـار  يه ميتغذ يمنبع واحد

، تفاهم داشتن و  يا عرصه و گستره در عين حال يك شعار و يك سمتگيري برخوردار است، در چنين مشترك و

 .هم ندارد يچ گونه استداللياز به هيه آن است و نيات اوليهي، از بديهمرنگ

 

  موجود  هاي شبهه

ـ تـوأم بـا سـوء ن    يت و گاهين، گاه همراه با حسن ريبه شرح ز يان، شبهاتين ميدر ا ، يت و غـرض ورز ي

 : اند مطرح شده
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 .، در اصول استيان مذاهب اسالميم ياختالفها -1

 .از اختالف منابع آنهاست يناش يان مذاهب اسالمياختالف م -2

 .كند يمتهم م يرا به بدعت گذار يگريد ،هر طرف -3

 .كند يهم به شرك مرا مت يگريد ،، هر طرفيامدها و الزامات اعتقاديدر بحث مربوط به پ -4

 .كند يمتهم م يرا به نفاق و توطئه گر يگريد ،هرطرف -5

ـ برخاسته از شك در مـذهب  ) گرانيبا د(رش گفتگو ين گمان كه پذيا -6 ا يـ  يرش ضـمن يا پـذ ي

 .گران استيدگاه ديد يحيتلو

ك مـذهب برمـردم   يـ ل يـ و تحم يكسان سازيب مذاهب با هدف ين گمان و تصور كه تقريا -7

 .رقابل قبول استيز باطل و غيب نيمر، باطل است، فراخوان تقرن اياست كه چون ا

كند  يگر را آسان ميك مذهب به مذهب ديروان يان مذاهب، انتقال پيب مين گمان كه تقريا -8

 .روان مذاهب خواهد شديو موجب بهم خوردن تعادل در پ

جـاد  ير و ايمغـا  يغ آموزه هـا يگر و تبلينفوذ در مذاهب د يبرا يب، پوششين گمان كه تقريا -9

 .د در آنهاستيترد

ن گونه تصـورات   ين ندارد، و از ايبه جوهر د ياست و ربط ياسيس ي، حركت» بيتقر« ن گمان كه يـ ا10

 .ام ، خواندهيز مطالب فراوانيگر از آنها نيد ياز آنها شخصا روبرو گشته ام و درباره برخ يكه با برخ ييو گمانها

ن شبه ها، يچكدام از ايرم كه هيگ يشه دارم گواه ميآنچه در دل و اند خداوند متعال را نسبت به ،من يول

ن شبهات يو مطالعه ا ياقدام به بررس ينكه گروهيروند هرچند با ا يست و از مرحله شبه و گمان، فراتر نميوارد ن

 :داشته باشم يه ار، اشاريق زيدانم كه به حقا ينجا الزم ميدر ا يندارم ول يند، مخالفتيآنهانما يگيپا يو كشف ب

ورزد،  يبا مشركان و اهل كتـاب، اهتمـام مـ    يم به مسئله گفتگو حتيم كه قرآن كرينيب يم يوقت –كم ي

 ان مسلمانان را منع كرده باشد؟يتوان تصور كرد كه تفاهم م يچگونه م

انان و مسـلم  يبـرا  دهيپسند يدرباره مدارا به عنوان صفت يگسترده ا) ييروا(يثيو حد يبحث قرآن –دوم 

 .ميل به آن بپردازيست تا به تفصين ينجا فرصتيگران وجود دارد كه در ايت ارتباط آنان با ديفيك

خواندنـد و   يگر درس مـ يستند و نـزد همـد  يز يگر ميكديبزرگان، سران وائمه مذاهب ، در كنار  –سوم 

 يداشـتن انحصـار   يگـز ادعـا  كرد همچنانكه آنـان هر  ي، افتخار ميگرينزد د يام شاگرديشان به ايهركدام از ا

 .ورزند يز اجتناب ميگران نياز تفاهم با د يم كه حتينيب يرا م روان آنانيپ يكردند حال آنكه برخ يقت را نميحق
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 يم كه بزرگان و علمـا يدر االزهر بوده ا) يالديم(ب مذاهب در دهه پنجاه يما شاهد حركت تقر –چهارم 

 : توان برشمرد ين نام ها را ميا در آن شركت داشتند كه از جمله يگرانقدر

 يخ المراغياستاد بزرگوار ش -1

 عبدالرزاق يخ مصطفياستاد بزرگوار ش -2

 ميد سليخ عبدالمجياستاد بزرگوار ش -3

 )اعظم يمفت(خ محمود شلتوت ياستاد بزرگوار ش -4

 ن آل كاشف الغطاءيخ محمدحسيش يه اهللا العظميآ -5

 ين الموسويدشرف الديدانشمند گرانقدر س -6

 ين بروجرديدحسيس يالعظم ه اهللايآ -7

 ين شهرستانيالد هبةد ياستاد بزرگ س -8

 يقم يحمدتقمه اهللا يبزرگوار آ يروحان -9

ـ برافراشـتند و درا  را بيـ هسـتند كـه پـرچم تقر    يعه ايو شـ  يبزرگوار سن يعلما يكه جملگ ن راه گـام  ي

 .د آنها پنهان بودهيتند از دهم هس يشه اياز آنها ر ياد شده كه برخي يتوان گفت كه شبهه ها يا ميبرداشتند، آ

عه يس فقـه شـ  يبود كه دانشگاه االزهر با تدر ي، مژده رسان گام ارزنده ايخ محمد محمدالمدنيمرحوم ش

ام بـا وارد كـردن فقـه اهـل سـنت در      يـ گر، در همان اين دانشكده خود برداشت، گام ديه در بزرگتريديه و زيامام

  )6F۱( .ران برداشته شديا يسو از)دانشگاه تهران(دانشكده معقول و منقول 

ن شاهد يداشته است، بهتر يسته ايشا يرش همگانيشرفت گسترده و پذيب امروزه پيحركت تقر –پنجم 

شـعبه  « بنـام   يره ايـ جـاد شـعبه و ت  يجده در ا يمجمع فقه اسالم يعني ين مجمع فقهين مدعا، اقدام بزرگتريا

آن است  يعموم يدرنشستها يو آزادمنش يهمدل يفضا يبرقرارجاد و يز ايو ن» االسـالميةن المذاهب يب بيالتقر

مختلـف   يرش اجـزا يو آغـوش بازپـذ  ) يان مذاهب مختلف اسـالم يدر م( يدگاههايكه نشانگر وحدت منابع و د

 .گر استيكديجهان اسالم نسبت به 

فـت  شـكل گر »  يب مذاهب اسـالم يتقر يمجمع جهان« ز يران نيا ياسالم ين راستا، در جمهوريدر هم

دانشـگاه  « ز به نوبه خود ين مجمع نيت دارند و ايعضو ياز مذاهب گوناگون اسالم ييآن، علما يعاليكه در شورا

 .را بنا نهاده است» يمذاهب اسالم

                                                 
 . 212، ص)پرونده تقريب(» ملف التقريب«) 1(
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 يبـرا  يرا بمثابة هـدف » بيتقر« ز ين) سسكويا(» تيعلوم و ترب ياسالم يسازمان جهان« نها، يعالوه بر ا

 .در سرتاسر جهان ، درباره آن برگزار كرد يمتعدد يها ييو گردهما خود درنظر گرفت و كنفرانس ها

ـ ه، لبنان، ايمراكش، مصر، الجزائر ، اردن، سور: از جمله  ياسالم يدر كشورها ينيد – يمراكز علم ران، ي

 يهـا  و كنفـرانس زگردهـا  يقت بود كه مين حقيد بر هميتاك يز در راستاين... و ي، اندونزيپاكستان، سودان، مالز

 .برگزار كردند ين الملليب

م در ييگـو  يمـ  يست تا معلوم شود كه وقتـ يچ» اصول« الزم است روشن گردد كه منظور ما از  –ششم 

و  يمسـلمان (ر اسـالم  يـ مربـوط بـه مـرز اسـالم و غ     يليچه ؟ اگر مباحث تفص يعنيوجود ندارد،  ياصول اختالف

ن متـون،  يـ م كـه ا يرسـ  يجه مين نتيم به ايفه، فشرده سازيات شريو روا يات قرآنيرابا استناد به آ) يرمسلمانيغ

 :در نظر گرفته اند يمسلمان ير را به عنوان مرزهايموارد ز

 يكتاپرستيبه  يمان اجماليا -1 

شـرف صـدور    يكـه از و  ييو لزوم اطاعت از دستورات و آموزه ها) ص(رسول اكرم يامبريمان به پيـ ا2

 .افته استي

 .كه در بردارد ييدگاهها و آموزه هايرش ديآن و پذ ياوامر و نواه يانجام تمام م ويـ باور به قرآن كر3

 .زيبه روز رستاخ يمان اجماليا -4

انسـان را سـامان    يو اجتمـاع  يفـرد  ياسـت كـه رفتارهـا    ينكه اسالم، مجموعه احكـام يمان به ايـ ا5

 .الزم است به اجرا گذارده شوندبخشند و يم

وجود ندارد، هرچنـد   يچگونه اختالفي، هيان مذاهب مختلف اسالمياصول، م نيكه به نظر من، در مورد ا

 : ل ياز قب ياتيئوجود داشته باشد، جز ييات، ممكن است اختالف نظرهايئدر مورد جز

 يو رابطه آن با ذات اله يـ صفات اله1

 .و جزآن» شفاعت« ، »قضا و قدر« ، » اريجبر و اخت«مثل  يدتيعق يل فرعئـ مسا2

 .شود يز بر آن مترتب مين يگريد يا مضمون كه اختالفهايات به لحاظ سند يروا يا رد برخيبات ـ اث3

 ل مربوط به خالفت و امامتئدر مسا -4

 .يعياز احكام تشر يدر برخ -5

  .گريو موارد د

، ثابـت  يف نبـو يا سـنت شـر  يـ م يدر قرآن كـر  يزياتفاق نظر دارند كه اگر چ ين وصف ، همگيبا ا يول
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 .رفت و بدان تن دارديد آنرا پذيبا يديچ ترديه يگشت، ب

،  يفقهـ  يا رأياعتقاد به فالن نظر  يامدهايپ يادآوري، تالش دارند تا با ياست كه برخ يادآوريالزم به 

 .ره اسالم ، سوق دهنديطرف مقابل خود را به خروج از دا

را اگر او يز.مردود است رفته است،يرا نپذ ين الزامين عرصه و مادام كه طرف مقابل، چنيدر ا ين روشيچن

جـه  يد، در نتيآمد كه از آن اعتقاد، دست شو ياد شده، الزم ميمان به اصول يرفت، با فرض ايپذ ين لوازم را ميا

ـ (اصـول   ينف ،يفقه يرش بهمان رأين استدالل كه به نظرمان الزمه فالن اعتقاد و پذيرا با ا يتوان كس ينم ا ي

خـود   يب مسئله اتهام به بـدعت و شـرك را بـرا   ين ترتياست، از اسالم خارج كرد و بد نيه دياول) از اصول يكي

 .ميحل كن

است كه البته با اخـتالف   يروشن است كه منابع شرع از نظر همه مسلمانان، كتاب خدا وسنت نبو: هفتم

ـ بزند ص يرا تخص يتواند احكام عام قرآن يا سنت مينكه مثالً آينظر در رابطه قرآن با سنت و ا ـ ا خي  يافـات نر، مي

ا باالخره با ي، و  يوبت نرايا با اختالف در داللت تقريبه سنت؛ و  يدسترس يز با اختالف نظر در راههايندارد، و ن

ـ ا پيـ خود را به اعتبار حاكم بودن صـادر فرمـوده اسـت     يفرمانها) ص(امبر اكرميا پينكه آياختالف نظر در ا امبر ي

 بودن؟

 . م يگران منع گشته ايجاد شبهه در نظرات ديد و ايو شك و ترد يت زنما از حربه تهم: هشتم 

ك از مـذاهب در  يـ چ يا ذوب هـ يادغام  يب ، همچنانكه كامالً روشن است، هرگز در پيحركت تقر: نهم 

ن امت و تمدن بشمار يره و ثروت ايمذاهب ذخ يك سو، تمامين باور است كه از ين حركت بر ايست، اين يگريد

 .است ياليصرفاً خ يده ايك پندار و ايدة مذاهب واحد، تنها يگر، اعتقادش بر آنست كه ايد يواز سوروند  يم

 


