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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 :ا بعد محمد و آله و صحبه ، ام يوالصالة و السالم عل

ـ تقر يدر راسـتا  يكلـ  يريـ گ شمندان و مصلحان ، به سمتيو اند علما يها كوشش بـا   يب مـذاهب اسـالم  ي

، همسو بـا   يگريبر هر زبان د آن يو برتر يمنطق يتگوره ساختن زبان گفيدر جهت چ يعموم يشيگر و گرايكدي

 انيـ هـا و اد  هـا ، فرهنـگ   ان تمـدن يـ وه در مين شـ يبه ا يش جهانيو هماهنگ با گرا يل اسالمياص يها يريگ سمت

 .د يانجام

ـ يما را به تك،  يو احكام شرع يم اسالميمتون و مفاه يت آنست كه تماميواقع و فـراهم   يا وهين شـ يه بر چن

 .خوانند  ي، فرا ميجين نتايتحقق چن يبرا يا گسترهآوردن 

را يـ د زيق بخشـ يها تعم د در اذهان و جانيرا با يشين گرايم كه چنين باورين امر ، بر ايما ضمن استقبال از ا

ـ ياست كه به دنبال فراتر بردن انسان مسلمان از د يـ روان  ين حال اخالقيو در ع يعلم يشيگرا كـه بـا آنهـا     يگران

و سـرانجام   گـر يد ياز جملـه رفتارهـا   ييف هان اختاليچن يامدهايدارد و چشم پوشاندن او از پ يينظرها اختالف

ت يشخصـ  يهـا  سـته يبابمثابـه   يل داخلـ يز نسبت به مسايامت و ن يفرا رو ها در برابر چالش ياتخاذ مواضع متحد

 .گانه اوست ي

به ملكه و اخـالق   يب و تفاهم و همدليبه تقر شيل گرايتبد يبرا يهر كارق ، مستلزم انجام ين روند تعميا

و  يرعـاد يغ يبه عنوان حالت،  يبيمخالف و حركت ضد تقر ياست كه با وجود آن هر ندا يهمگان يل اجتماعياص

ـ   يزاريع و بيطبا يكه ناخوش ير متعارفيخارج از محدوده و حركت غ يخروج بر جماعت و كوشش  يدلهـا را در پ

 .گردد  يدارد ، تلق

رفتـه  يده را كـامال پذ يـ ن ايـ خـود ا ، نخست  ءشمندان در وهلهيابد كه علما و اندي يتحقق م يهدف زمانن يا

ه و مطالعه قـرار داد  يامت ، مورد بررس يو تمدن يخيرا در روند تار آن يامدهايخچه و پيدوم تار ءهباشند و در وهل

 يل به حركتـ يده را تبديرد ، جلب كنند و از آنجا ادا يكه در پ يها را به آن و آثار باشند و در وهله سوم توجه توده

اد يـ كـه از آن   يل اجتماعيابد و اخالق اصيم تحقق يكه از آن سخن گفت يا ند تا ملكهيو روزمره و مستمر نما يعمل

 .ر شود يو فراگ يواقعاً همگان، م يكرد

است ... ا ي ياجتماع ،يپژوهش يها در عرصه يمشترك ياجتماع يها پروژه يازمند اجراياين مسئله نبسا ،  يا

 :د بر آنها انگشت گذارد عبارتند از يكه با ين دو مورديد مهمتريان شاين ميو در ا

ب در يـ حركـت بـه سـمت تقر    يها به عنوان الزمه ياسيس يو حت يماعو اجت ينيد يها زهيانگ يبررس: الف 

 .شه و وحدت در عمل ياند

 برابر آن موجود در  يها يشناخت موانع و دشوار: ب 



 ۳ 

متنوع قرآن  يها وهيتوان از ش يباره م نيدر ا، ست يكه دارد ، فعال مورد نظر ما ن يتيمورد نخست به رغم اهم 

گـران و  يبا د يمنطق يو گفتگو يد بر برخورد عقالنيم و تأكيق فراخوان مستقيختن به وحدت از طريم در برانگيكر

ـ با هم دارند ـ در جبهـه رو   كه ييها اتحاد دشمنان ـ به رغم تناقض  يادآوري ج يز نتـا يـ و ن يبـا امـت اسـالم    يياروي

 .گرفت  يارياست ـ  يث مفصليخود حد يتفرقه و امثال آن ـ كه در جا يمنف يامدهايسازنده وحدت و پ

ل يـ م بـه دل يزسـا  ين حال خاطرنشـان مـ  ياست كه در ع) ب(نجا ، در خصوص مورد دوم يد ما در ايتأك يول

 .م يرا باز كن م كامالً آنيتوان ي، نم يت زمانيمحدود

 

 :ب يتقر يها يموانع و دشوار

 :ن قرار برشمرد ين آنها را بديد بتوان مهمتريشا

 : يكم ـ عامل خارجي

آورنـد و در   ين امت را فراهم ميا يط تفرقه و پراكندگينه و شرايكامالً روشن است كه دشمنان همه گونه زم

ژه يدوره اشغال جهان اسالم و بو يم كه استعمار غرب طيا دهيستند ؛ ديا يمن ، يوحدت آفر يها كوشش يبرابر تمام

ن دولـت  يآخـر  يالديستم مـ يآورد و در ربع اول قرن بجهان اسالم را به اشغال خود در يباً تماميتقركه  يدر دوران

 : ش گرفته بود ير ، در پيبا اهداف ز يا است سه گانهي، ستاز سر راه برداش ياسالم يسراسر

 ... .و ي، آموزش ي، فرهنگ ي، اقتصاد يعلم يامت بر عقب ماندگ يـ ابقا1

انـه و  يگرا يملـ  يها شيختن گرايو برانگ يجوامع اسالم بر روح اسالم در يسم غربيالئ يگستراندن فضاـ 2

تـا از   سندگان معاصر را بـر آن داشـت  ياز نو يكيد و يزود به شكست انجام يلين پروژه خينكه اينژادپرستانه ؛ گو ا

 .ان آورديم هسخن ب "سميع الزوال الئيسر يروزيپ"آن به عنوان 

،  يمـذهب  يهـا  ختن نعـره يو ملـل پراكنـده و بـرانگ    ل آن بـه كشـورها  يـ پاره پاره كردن جهان اسالم و تبد3

 شـد و  يزمان صحبت آن مـ  كه در آن يل وحشت از وحدت اسالميبه دل يخيتار يو حت ي، نژاد ي، قوم ييايجغراف

بـا جهـان    يزه كردن كارزار دائمـ يو تئور يسندگان غربيشمندان و نويرهبران و اند ياز سو ،هراس مستمر از آنزين

 :د يگو يشگفتار كتابش ميدر پ ن هانتريريش ه است كه خانمين پايبر هم .اسالم 

در ارتش  ياتالعو هنگام نوشتن رمان به عنوان سرگرد اط. م1916ـ كه در سال   "جان بوشان" يفيرمان تأل« 

ر يتوانسـت در صـورت تحقـق ، مسـ     يقرار دارد كه م يك انقالب اسالميه انجام يكرد ـ بر فرض  يا خدمت ميتانيبر

) The Green Mantle("شـنل سـبز  "در رمـان خـود   "بوشـان ".ر دهـد ييـ ن، تغيان متفقياول را به ز يگ جهانجن

ك يـ سـتد در  يا يدر محراب م يوقت) ياسالم يانروح(خ يرا هنوز هم شياست ز يده جنگيك عقياسالم : سد ينو يم

 يا باشد و جان تازه ييبه رها يديام ميكند ، حال اگر فرض كن ير برهنه حمل ميگر شمشيدر دست د دست قرآن و

افتد دوست من؟  يم يچه اتفاق يدان يك كند ، مين را تحرآنا يبهشت يايو رؤبه كشاورزان مناطق عقب افتاده بدمد 

 ياز علمـا  ييهـا  شـود ؛ مـن گـزارش    يآنها گشوده مـ  يزود به رو يلين خن بخش از جهايشت در ابه يها دروازه



 ٤ 

كـه رهسـپار مكـه     يانيـ ه ، بازرگانان اسب در افغانستان ، تجار تـركمن و حاج ي، خرده بازرگانان جنوب روسهرجا

ار   ن پوش و مستمندان هند ويپوست يها يقا و مغولستانيشمال آفر) انياع(هستند و اشراف  ج و يدر خلـ  يونـان يتجـ

ك يانتظار شرق درد دارند يتأك يدارم كه همگ، كنند  يشان از رمز استفاده ميها نوشته كه در يمحترم يها ز كنسولين

 » .است ياشاره اله

االت متحده يا: كه اظهار داشت  يزمان ييكايآمر ياسيمفسر س "چارلز كراوتمر"ك به هفتاد سال بعد ، ينزد

جـان  "ه در رمـان  ن منطقـه مـورد اشـار   ياز آنها از همـ  يكيمواجه است كه  يك احتماليتيو خطر ژئوپولكا با ديآمر

ـ يبـه سـبك ا   يسـم يكالير پـرچم راد ياست كه ز يجهان اسالم متحد« رد و به شكل يگ يسرچشمه م "بوشان ،  يران

 .ساخت را مطرح  يمشابه يها ينگران 0F1».شود  يبا غرب كافر م يساز زار سرنوشتر كاريدرگ

در پاكسـتان ،   يا فرقـه  يهـا  يريـ ك درگيـ تحر يم كه در پيهست يا گانهيب يها ز ما شاهد نقش دستينك نيا

دارنـد و   يسـت يگر همزيكـد يروان مذاهب مختلف با ياست كه در آنها پ ييگر كشورهايلبنان و د عراق ، افغانستان ،

 .اند  ن هدف ، بكار گرفته شدهيتحقق هم يز برايمزدور ن يها ها و زبان و قلم يگروه يها بسا رسانه يا

 رهبران و حاكمان يبرخ يمنافع شخص: دوم 

از نفوذ خود ،  يم كه چگونه برخيز شاهديده و امروزه نيك گذشته ديتار ياست كه ما در روزها يزيچن يا

، سـوء   يا هفرقـ  يهـا  يريـ ك درگيـ تحر يوابستگان به اهل علم بـرا  يبرخ يمردم و حت يها ختن تودهيبرانگ يبرا

 .كنند  ياستفاده م

ـ بـا تحر  يا فرقـه  يهـا  از جنـگ  يكـ يف يخ نگاران در توصـ يسندگان و تارياز نو يكي حاكمـه  ك مقامـات  ي

ـ  يشـ  يهـا  و فرقه يسن يها ان آنچه به فرقهيم يريبدون خشونت و درگ يچ ساليه« : سد ينو يم  يعه در منـاطق عرب

ان را يعيه شـ يـ عل يا ات سـركوب فرقـه  يق عمل.ه1249در سال  ها خود شد ؛ ترك ينم يموسوم است ، سپر ياسالم

حملـه   ين سركوب ، به زندان مركزيبغداد بودند ؛ به دنبال ا "هيشاكر"ز از منطقه يان نيشتر قربانيبرعهده گرفتند و ب

، از او در ادامـه  » .د ده شـ يكرد ، به آتش كشـ  يگر متصل ميكديو رصافه را به كه دو سمت كرخ  ياز دو پل يكيو 

ـ انگ در فتنه يا فرقه يها نقش حكومت اهپوسـتان در  يپـس از جنـبش س   يا فرقـه  يهـا  يريـ در مصـر و در درگ  يزي

، سـخن  ...و  قـا يدن بـه شـمال آفر  ينه منوره و طبرستان تا رسـ يها تا مد يرين درگيجنوب عراق و ادامه ا يروستاها

 1F2.آورد يان ميم هب

ان يـ م هده سخن بين پديوجود دارد كه از ا... مقدمه ابن خلدون و  :از جمله  ياريبس يها كتاب، ن يعالوه برا

ف امـت  يو تضـع  يداخلـ  يا فـه يطا يهـا  جاد فتنهيدر ا يـ صفو  يعثمان يها يرياست به نقش درگ ياند ؛ كاف آورده

هـا ، كـامالً    را در برابر چـالش  به شوكت و عظمت امت وارد كرد و آن ينيبس سنگ يها م كه ضربهياسالم اشاره كن

                                                 
 .111زينب شوربا ، ص: ، ترجمه عربي  "شيرين هانتر ") آينده اسالم و غرب( "و الغربمستقبل االسالم "ـ 1

 . 233، ص   "دكتر فاضل االنصاري"، ) ها تاريخ فرقه( "قصة الطوائف"ـ 1
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 .ناتوان ساخت 

 ريتكف: سوم 

مـان  يان كفر و ايم ينكه اسالم ، مرزهايب مذاهب است و به رغم اين مانع در تقريده از جمله مهمترين پديا

 . به شدت مطرح شده است  ين وضع شگفتيچن، دقت مشخص كرده  هرا كامالً روشن ساخته و ب

ك لـه و ان  يهـركس الالـه االاهللا وحـده الشـر    « : فرمود ) ص(امبرخداياست كه پ نقل "بن الصامت عبـادة"از 

د يحق و النار حق ، گو و اجلنـةم و روح منه يمر يعبداهللا و رسوله و كلمته القاها ال يسيمحمداً عبده و رسوله و ان ع

 ».كند  يه كرده وارد بهشت مك يخداوند او را براساس كار

ام را كه بخواهـد ـ وارد بهشـتش    هشت گانه بهشت ـ هركد  يها د او را از دربخداون:  يگريت ديو در روا

د يـ گو "الالـه االاهللا و ان محمـداَ رسـول اهللا   "هـركس شـهادت   : انـد   ت كردهيروا "ترمذي"ن و يخيگرداند و ش يم

2Fگرداند يحرام م يخداوند آتش دوزخ را بر و

 :ه كه فرمود نقل كرد) ه السالميعل(از امام جعفرصادق  "اعةمس"و  1

هـا و   افتـه و ازدواج يهـا حرمـت    خون ،ها  نيامبر خدا است كه به هميق پياسالم شهادت الاله االاهللا و تصد« 

  3F2».ت مردم ، حاصل آمده استيز جمعيها ، صورت گرفته است و بر ظاهر آن ن ارث

ـ يو پ) ص(امبر اكرميم ، پيقرآن كر  يرش چنـدگونگ يو پـذ  يمنطقـ  يو گفتگـو  يروانش را به برخورد عقالن

 .ـ پرورش داده است صورت گرفته باشد  يمشخص يشرع يها هيكه بر پا يـ در صورت ياجتهاد

ن خود چـون ظهـور و مطـرح شـدن     يده  و آغازيچيار پيط دشوار و بسيده در پرتو شراين پديحال ، ا نيبا ا

ارد و در دوره ائمـه مـذاهب   نكه امت آن وضع دشـوار را پشـت سـر گـذ    يمسئله خوارج ، شكل گرفت و به رغم ا

ـ را ارا يبرخـورد منطقـ   يهـا  ن صحنهيباتريخود بازگشت و ائمه مذاهب ، ز ي، به برخورد منطق يمختلف اسالم ه ي

 .د يباعث بازگشت مجدد آن گرد ياريدند ، عوامل بسيروانشان را بر آن پرورانيدادند و پ

بـه   يگـر يالـزام د را  توان آن ياست كه م يزيچ ده شد ،ين پديكه باعث بازگشت ا ين عامليبرآنم كه مهمتر

 .، باور ندارد  يامد و الزاميبه چنان پ، هرگز  يگرين ديكه ا حال آند ينام يسخنان و يامدهايپ

 يرا معتقـد بودنـد الزمـه موضـع و    يـ ر كردند زيرا تكف) ه السالميعل( يعل، به عنوان مثال در گذشته خوارج 

ـ نان زبه داوران ، سـخ  يحضرت وقت ند كه آنيگو ياست ؛ آنها م) اذباهللايالع( او ، كفر) يداور(ت ينسبت به حكم ر ي

بـه حـق بـودم ، مـرا      يد و اگر من اوليت كنيه برحق بود او را تثبيد اگر معاوينيبب« : را گفت ، به خودش شك كرد

ـ داند كه حق بـا اوسـت    يو چون به خودش شك كرده و نم» .ديت كنيتثب ـ ا بـا معاو ي د يـ ترد يمـورد و ه ، مـا در  ي

 .ميدار يدتريشد

من نبود بلكـه   يد از سويشك و ترد ين سخن هرگز به معنايا« : د يفرما يدر پاسخ آنها م) ه السالميعل(م اما

                                                 
 .آنها را در آغاز كتابش ، گرد آورده است  "جمع الفوائد"ها در شمار نخستين روايات ، ذكر شده و صاحب  ـ در همه صحاح2
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وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضالل ... « :د يگو يمز يچنان گفتم ؛ خداوند متعال ن ت انصاف در سخنياز باب رعا

مطرح نبـود و   يالبته شككه .) ميآشكار يا در گمراهيا شما ، بر رهنمود يگمان ما  يو ب... ) ( 24سبأـ  سوره(»  مبين

 4F1».امبرش بر حق است يدانست كه پ يخداوند م

افـزودن  "چون اختالف در خصوص  يافت و مواردي يشترين حالت گسترش بيپس از دوره ائمه مذاهب ، ا

ن متنازع ، بر آن بودنـد كـه نظـرات طـرف     يدر برگرفت و طرفز يرا ن "يحسن و قبح عقل"و  "يصفات بر ذات اله

،  "شـفاعت "،  "توسل": از جمله  يل فراوانيده در مساين پديب ، اين ترتيشود و بد يمقابل او را به كفر رهنمون م

كـه اگـر    د حال آنيمطرح گرد ره يو غ "مصالح مرسله"،  "اسيق"،  "استحسان": چون  يدر موارد يو حت "بداء"

ن يـ مان به ايا يبرا يليگر هم داليشدند كه طرف د يگرفتند ، دست كم متوجه م يش ميپرا  يمنطق يان گفتگوهمگ

 .است  ي، كه لفظ يقيدند كه نزاع آنها نه حقيرس يجه مين نتيبسا به ا يه دارد و اا آن مسئلي

ـ ا يبرا يتيشدند كه اهل وارد پروسه فتوا يد ؛ كسانيد بر علت گرديمز، ان ين ميز در ايها ن جهل و تعصب  ني

ز كه به نام دفـاع از  يعصر ما ن يريتكف يها ن در حركتيمخالف با حكم خدا صادر كردند و ا ييكار نداشتند و فتوا

 .منجر شده كامالً مشهود است  ياريناحق بس يها خته شدن خونين و امت ، به ريد

 گفتگو يها ات طرفيد در منويترد: چهارم 

 يسازد و به نـوع  يگفتگو را فراهم نم يآرام و مطلوب برا ييمسلماً فضا هاي گفتگو رفترديد در منويات ط

ن وضـع را در رونـد   يـ مشـابه ا . گردد  يج مطلوب ميو مانع از تحقق نتاانجامد  يم يكش و وقت ييجو ا بهانهيز يگر

ـ يب يل است ، مـ هرطرف از طرف مقاب يان مختلف كه خود برخاسته از رسوبات ذهنيروان اديان پيگفتگو م م ؛ بـه  ين

نامند ، همـراه   يم "ياسالم يها بدعت"و آنچه كه  ت خاورشناسانو القائا يبيصل يها نهيان با كيحيسعنوان مثال ، م

توانـد داشـته    يز غرب مـ يسلطه آم يها كه با پروژه يو رقابت "يزش اسالميخ"مربوط به  يها يبا تصورات و نگران

 يا ن سـده يدر خصوص خدمت چند ياريبس يذهن يها ز با سابقهين ي، طرف اسالم ند و در مقابليآ يش ميباشد ، پ

 .نهد يش ميبه استعمار ، قدم پ يحيغ مسيمبلغان و تبل

ـ كـه بـه حسـن ظـن نسـبت بـه بـرادر مسـلمان فـرا            يروشنگر اسالم يها و توجه به آموزه يكار جد يول

ن امـر  يژه اگر ايو هد بيفا نمايب ، اياز تقر يريشگيد را در پن عامل ، نقش خويشود كه ا يخوانند ـ مانع از آن م  يم

هـا بشـمار    نيبرتـر ، مختلف علم و اخالص و عمل در راه امت  يها رد كه در عرصهيصورت گ يعامل يان علمايم

 .روند  يم

 گريكديبه  ياحترام يبه مقدسات و ب يحرمت يگذشته ، ب يادآوري، مبالغه ،  يينما بزرگ: پنجم 

 يينها به تنهايك از ايهراحترامي به يكديگر  حرمتي به مقدسات و بي مايي، مبالغه، يادآوري گذشته، بين بزرگ

، سرشـار از   يب باشـد ؛ متـون اسـالم   يدن به تقريجه رسيمطلوب و در نت يبر سر راه تحقق گفتگو يتواند مانع يم
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 ۷ 

 :ممانعت از تحقق آنهاست در ن موارد يهشدار نسبت به ا

سـوره سـبأ ـ    (» إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا هللا مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم مـن جنـة   قل« :  ءهيآ

د يـ ام كنيخداوند ق يدوتن دوتن و تك تك برا: نكه يدهم و آن ا ياندرز م يا گانهيتنها شما را به سخن : بگو ) ( 46

 .دارد  يباز م يمتشنج و ساختگ ير فضاما را از گفتگو د...) ست ين يوانگين شما ديد در همنشيشيندي، سپس ب

م ، از يا نه آنچه ما گناه كرده: بگو) (25سوره سبأ ـ ( »قل ال تسألون عما أجرمنا وال نسأل عما تعملون « :ه يو آ

دارد و بـه احتـرام    يگذشته بـازم  يادآوريز ما را از ين.) شود يده ميد ، از ما پرسيكن يپرسند و نه آنچه شما م يشما م

ش ين گرايز ايكرده است ن يمشركان نه انيبه خدا يحت ييكه ما را از دشنام گو يگريه ديدر آ. دارد يوام يگريبه د

 .كامالً مشهود است

 :ششم 

ــه   ــر هم ــا ، اخــتالف روشيا ءعــالوه ب ــا نه ــا وهياســتدالل و شــ يه ــاســتنباط ن يه ــانع از ي  ييهمســوز م

 :ر كوشش كرد يارد زتحقق مو يد در راستاين بايهاست و بنابرا يريگ جهينت

 .ش از آغاز گفتگوها يپ ،يداور شياز هرگونه پ ييـ رها1

 .ست يهم ن ياستنباط ، كه البته كار چندان دشوار يبرا يواحد وةيـ توافق بر ش2

 يگرينظر داشته باشد كه د يا مفهوميق مسئله مورد گفتگو تا چنان نباشد كه هرطرف به مسئله ين دقييـ تع3

 .ست ين يرا با آن كار

 :ل ياز قب يگريموانع د الذكر ، عالوه بر موارد فوق

 .م يريك مذهب در نظر گيرا به عنوان باور  يا نظر نادرينكه گفته يـ ا1

 .ميا شويك مذهب را از زبان دشمنان آن جوي يها دگاهيـ تصورات و د2

 .ميت را وارد روند گفتگو كنيـ افراد فاقد صالح3

 .ميريره شدن بر طرف مقابل ، بهره گيچ يدار برا چ و خميپ يها وهيـ از ش4

انشـان  يم و از ميـ د از آنها اجتنـاب ورز يحتماً با يست وليو جزآن ، وجود دارد كه فرصت پرداختن به آنها ن

 .م يابي، دست است ين جهان پرآشوب ، ضروريكه مطلوب و در واقع در ا يبيم تا به تقريدار۷بر
 


