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تقریب بین مذاهب در پرتو عقالنیت دینی1
نسلیشاه باشبو2

چکیده
وحــدت امــت اســالمی، نه تنهــا یــک دســتور دینــی، بلکــه یــک ضــرورت عینــی و 

مطلــوب عقلــی اســت. وحــدت و تقریــب بیــن مذاهــب اســالمی، یــک مســئله کالمــی 

نیســت، بلکــه یــک مســئله فقهــی و حقوقــی، و ناظــر بــه زندگــی مســالمت آمیز میــان 

مســلمانان اســت. مبانــی اصلــی بحــث بــه ایــن صــورت اســت کــه تقریــب مذاهــب 

اســالمی بــه معنــای پذیــرش حقانیــت تمامــی مذاهــب اســالمی و مــالزم با پلورالیســم 

مذهبــی نیســت؛ زیــرا از دیــدگاه اســالم، فقــط صــراط مســتقیم محــور اســت. همچنین 

ــت،  ــان اس ــری از ایم ــه پایین ت ــدارد، دارای درج ــرار ن ــراط ق ــن ص ــه در ای ــی ک کس

ولــی هرگــز کافــر فقهــی نیســت. ایــن دو مبنــا، لوازمــی عقالنــی را بــه دنبــال مــی آورد؛ 

ازجملــه اینکــه احتــرام و حرمــت مقدســات مذاهــب گوناگــون و پیــروان آنهــا حفــظ 

شــود؛ تبلیــغ و ترویــج عقالنــی و مبتنــی بــر اســتدالل در هــر مذهــب صــورت گیــرد؛ 

تعامل هــا و ارتباط هــا بــر اســاس وحــدت دینــی و اخــوت باشــد؛ در هنــگام تعامــل 

میــان مذاهــب، بــه ادلــه نقلــی مشــترک و مــورد اتفــاق بیــن مذاهــب تمســک شــود و 

درنهایــت قاعــده نفــی ســبیل، اســاس تعامــالت بیــن مذاهــب قــرار گیــرد. 

واژگان کلیدی: تقریب مذاهب، عقانيت دینی، پلوراليسم، وحدت
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تفکــر و اندیشــه، مظهــر تمایــز انســان از حیــوان اســت )داعی نــژاد، 1389، ص21( و قــرآن 

کریــم بــه عنــوان منبــع اصلــی تمامــی مذاهــب اســالمی، در مــوارد متعــددی، ارزش 

ــمانی همچــون  ــمانی و غیرآس ــاب آس ــچ کت ــرده اســت. هی ــان ک ــرد را بی ــل و خ عق

قــرآن کریــم وجــود نــدارد کــه انســان را بــه اندیشــیدن دعــوت و تشــویق کــرده و از 

وی خواســته باشــد کــه عقــل خــود را بــه کار گیــرد و از نیــروی اندیشــه خــود بهــره 

ــن هســتی  ــق در نشــانه های ای ــی، خواهــان تفکــر عمی ــات قرآن ــرد. بســیاری از آی گی

و زندگــی هســتند )عبدالحمیــد، بی تــا، ص1(. بــا بررســی آیــات شــریف قــرآن کریــم کامــاًل 

ــه  ــل ب ــه عق ــی انســان، توجــه نکــردن ب ــی بدبخت ــل اصل ــه عام ــردد ک روشــن می گ

عنــوان نیرویــی الهــی اســت )انفــال: 22، یونــس: 100 (. اســالم، عقــل و خــرد را اســاس نجــات 

ــوع  ــن موض ــت ای ــی از اهمی ــبت های مختلف ــن رو در مناس ــد، ازای ــعادت می دان و س

پــرده برداشــته اســت. 

ــل و  ــورد عق ــات در م ــرت روای ــوان کث ــز می ت ــی نی ــع حدیث ــن در مناب همچنی

ــه از  ــی ک ــول کاف ــاب اص ــه کت ــرای نمون ــرد. ب ــاهده ک ــوح مش ــردورزی را به وض خ

معتبرتریــن کتــب و منابــع حدیثــی اســت، نخســتین بخــش خــود را بــه »عقــل و جهل« 

اختصــاص داده اســت )مــکارم شــیرازی، 1382، ج24، ص340(. در ایــن بخــش در روایتــی از امــام 

ــَه« )کلینــی، 1407، ج1،  صــادق می خوانیــم: »َمــْن كاَن عاِقــًا كاَن َلــُه ِديــٌن، َو َمــْن كاَن َلــُه ِديــٌن َدَخــَل اْلَجنَّ

ص11(. ایــن روایــت اهمیــت عقــل را به وضــوح بیــان می کنــد. مــوارد متعــددی از ایــن 

روایــات در کتــب گوناگــون حدیثــی و روایــی وجــود دارد. 

ــال  ــرای مث ــبتاً واالســت. ب ــی نس ــل دارای جایگاه ــز عق ــل تســنن نی ــان اه در می

معتزلــه بــرای عقــل در کســب معــارف دینــی نقــش بنیادیــن قائــل هســتند. از دیــدگاه 

ــی  ــردد. قاض ــق می گ ــی محق ــر عقل ــا از راه تفک ــدا تنه ــود خ ــات وج ــه، اثب معتزل

ــر تــو  ــد ب عبدالجبــار معتزلــی می گویــد: »اگــر کســی بپرســد اول چیــزی کــه خداون
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واجــب کــرده چیســت؛ بگــو: تأمــل و تفکــری اســت کــه منجــر بــه شــناخت خــدای 

متعــال شــود« )عبدالجبــار معتزلــی، 1996، ص39(. همچنیــن اشــعری در بــاب اثبــات وجــود خدا، 

بااینکــه از قیــاس و عقــل اســتدالل جدلــی اعتــزال کــرده اســت، بــرای عقــل جایــگاه 

نســبتاً مناســبی قائــل شــده و اســتدالل های خــود را بــر پایــه عقــل بنــا نهــاده اســت. 

متکلمــان بعــدی همچــون غزالــی، بــرای عقــل، در فهــم حقایــق دین وســعت بیشــتری 

قائــل شــده و وجــود واجــب و صفــات ســلبی را بــا عقــل اثبــات کرده انــد )غزالــی، 2002، 

ــنن دارای  ــل تس ــیعه و اه ــان ش ــل در می ــه عق ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــذا می ت ص12(. ل

ــوان آن را از مشــترکات مذاهــب در نظــر گرفــت.  ــار اســت و می ت اعتب

از ســویی نیــز اختالفــات بیــن مذاهــب اســالمی، واقعیتــی انکارناپذیــر اســت. ایــن 

اختالفــات می توانــد دشــمنان مشــترک را بــه اهــداف و نیــات و اغــراض شیطانی شــان 

برســاند. راهــی کــه اســالم بــرای جلوگیــری از ایــن مســئله پیشــنهاد کــرده، تقریــب 

مذاهــب اســالمی اســت. خداونــد متعــال در قــرآن کریــم می فرمایــد: »َواعَتِصمــوا ِبَحبــِل 

ــه شــریف، محــور اتحــاد و  ــر اســاس ایــن آی ــوا« )آل عمــران: 103(. ب ق ــا َوال َتَفرَّ ــِه َجميًع اللَّ

نجــات، حبــل اهلل اســت؛ در غیــر ایــن صــورت، در میــان مســلمانان تفرقــه می افتــد و 

ــذا یکــی  ــا می شــود )جــوادی آملــی، 1387، ج15، ص 215-216(. ل ــروه شــدن آنه ــروه گ باعــث گ

ــاد،  ــن اتح ــل ای ــه مقاب ــت. نقط ــاد اس ــالمی، اتح ــت اس ــه ام ــرآن ب ــتورهای ق از دس

ــن  ــر و لع ــی شــود و تکفی ــان مســلمانان اختالف افکن ــه می ــن اســت ک ــت ای درحقیق

یکدیگــر در میــان مســلمانان بــاب گــردد کــه ایــن امــر باعــث ضعــف مســلمانان و 

ــوذ دشــمن می شــود.  ــوار شــدن راه نف هم

وحــدت امــت اســالمی، همچنــان کــه یــک دســتور دینــی اســت، یــک ضــرورت 

عینــی نیــز هســت و اصــوالً اتحــاد و همدلــی پیــش و بیــش از آنکــه مطلــوب شــرعی 

باشــد، مطلــوب عقلــی اســت و عقــالی عامــل در انجــام دادن امــور کالن اجتماعــی و 

سیاســی، بــه حکــم عقــل، راه وحــدت و تفاهــم را در پیــش می گیرنــد. دیــن مقــدس 
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ــا  ــی اســتوار اســت )جمعــی از نویســندگان، 1384، ص 19(. ب ــای متیــن عقالن ــر مبن ــز ب اســالم نی

توجــه بــه مقدمــات بیان شــده، ازآنجاکــه عقــل در میــان تمامــی فــرق اســالمی دارای 

جایگاهــی واالســت و تقریــب بیــن مذاهــب اســالمی نیــز راه حــل و اســتراتژی مفیــدی 

بــرای مقابلــه بــا دشــمنان و چنــگ انداختــن بــه ریســمان الهــی اســت، در ایــن مقالــه 

ســعی شــده بحــث تقریــب مذاهــب در پرتــو عقالنیــت دینــی بررســی گــردد. 

1. مفهوم شناسی

یکــی از مقدماتی تریــن مراحــل پژوهــش کــه هــر محققــی قبــل از ورود بــه مباحث 

اصلــی، بایــد آن را بررســی کنــد، بحــث مفهوم شناســی اســت. در ایــن مقالــه، تعابیــر 

تقریــب مذاهــب، عقالنیــت و پلورالیســم، تعابیــر کلیــدی هســتند کــه بایــد بیشــتر بــه 

آنهــا پرداختــه شــود و معانــی لغــوی و اصطالحی شــان بررســی گــردد. 

الــف( تقریــب: آنچــه عمــده زبان شناســان دربــاره معنــای تقریــب بیــان کرده انــد، 

ــازی  ــردن، و زمینه س ــک ک ــور، 1408، ج11، ص82( نزدی ــارس، 1422، ج5، ص80؛ ابن منظ ــی )ابن ف نزدیک

ــلمًا  ــت، مس ــی اس ــای نزدیک ــه معن ــب ب ــه تقری ــت. ازآنجاک ــن، 1371، ج1، ص1119( اس )معی

نمی توانــد بــه معنــای نزدیکــی یــک چیــز بــر خــودش باشــد؛ بلکــه بایــد دو امر باشــند 

ــا یکدیگــر  کــه قــرب و نزدیکــی آنهــا تصورپذیــر باشــد. البتــه آن دو شــیء نبایــد ب

متضــاد باشــند. درنتیجــه قــرب بیــن دو امــر مخالــف و نــه متضــاد، امکان پذیــر اســت. 

اصطــالح تقریــب، بــر اســاس آیــه دهــم ســوره حجــرات، بــه معنــای بــرادری و 

دوســتی مســلمانان در زندگــی اخالقــی و اجتماعــی اســت. ایــن بــرادری و دوســتی 

اخالقــی و اجتماعــی، رعایــت اصولــی همچــون توهیــن نکــردن بــه اصــول مذهــب 

ــب، یــک دعــوت اصالحــی  ــال مــی آورد. تقری ــه دنب و پیشــوایان ســایر مذاهــب را ب

ــن اســت )آصــف محســنی، 1386،  ــان طرفی ــا حفــظ کی ــرای قــرب شــیعه و اهــل تســنن ب ب

ص107(. تقریــب بــه صــورت خاص تــر بــه معنــای حرکتــی اســت کــه علمــای مذاهــب 
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ــد و هــدف آن، رفــع اختالفــات و دشــمنی ها میــان شــیعه  اســالمی پایه گــذاری کردن

و اهــل تســنن اســت؛ زیــرا بــا ایــن روش، اخــوت اســالمی کــه در قــرآن بیــان شــده 

ــد.  ــدا می کن ــداق پی )حجــرات: 10(، مص

آیــت اهلل محمدعلــی تســخیری، دبیــر کل مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب اســالمی 

دراین بــاره چنیــن بیــان مــی دارد: »بــه نظــر مــا تقریــب، پایبنــدی بــه بنیادهــا و اصــول 

ــه  ــه ب ــالش بی وقف ــب، ت ــای مشــترک مذاه ــکاری در عرصه ه ــّلم اســالمی و هم مس

ــعه  ــا، توس ــترش آنه ــت گس ــالش جه ــده و ت ــای توافق ش ــف عرصه ه ــور کش منظ

اخــالق تقریبــی ازجملــه همدلــی، خوش گمانــی و نیــل بــه تفاهــم و احســاس بــرادری 

ــت« )تســخیری، 1386، ص198(. ــتگی اس و هم بس

نظــر دکتــر دســوقی، اســتاد دانشــگاه قطــر، دربــاره تقریــب چنیــن اســت: »تقریــب 

بیــن مذاهــب، در اصــل و جوهــرش تالشــی اســت جهــت در هــم شکســتن تعصــب 

و جمــع نمــودن کلمــه امــت پیرامــون اصــل اساســی دیــن« )ســبحانی تریــزی، 1380، ص188(.

ب( مذاهــب: ریشــه ایــن کلمــه »َذَهــب« و بــه معنــای رفتــن اســت. مذهــب، بــر 

وزن مفعــل، اســم مــکان اســت و در ایــن وزن بــه معنــای محــل رفتــن )معیــن، 1375، ج2، 

ــن  ــرد. در ای ــا ک ــوان معن ــز می ت ــش نی ــه گرای ــن را ب ــه رفت ــه کلم ــت. البت ص2523( اس

صــورت مذهــب، مصــدر میمــی اســت و بــه معنــای عقیــده و آییــن بــه کار مــی رود 

)معلــوف، 1386، ج1، ص535(. در اصطــالح، مذهــب، بــه شــعبه های یــک دیــن گفتــه می شــود 

)معیــن،1371، ج3، ص3976(. وجــوه تمایــز ایــن شــعب دینــی، متفــاوت اســت و ممکــن اســت 

کالمــی، فقهــی یــا عرفانــی باشــد.1

ج( پلورالیســم: ابتــدا بایــد متذکــر شــد ایــن کلمــه بــه طــور مســتقیم در تیتــر مقاله 

نیســت؛ ولــی ازآنجاکــه در ذیــل مباحــث، ارتبــاط تنگاتنگــی بــا عنــوان و ســؤال اصلی 

1  . رک: محمدجواد مشکور، فرهنگ فرق اسالمی، آستان قدس رضوی، مشهد، چ3، 
1375ش.
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دارد، بایــد بررســی شــود. ایــن واژه همچــون بســیاری از واژه هــا از ایــن ســنخ، وارداتی 

ــرت و  ــع و کث ــای جم ــه معن ــورال )Plural( ب ــم از پل ــت. پلورالیس ــن اس از مغرب زمی

ــه  ــای گرایــش و طــرز فکــر اســت. بنابرایــن پلورالیســم ب ــه معن ــد ایســم )ism( ب پیون

ــی اســت )جعفــری، 1377، ج2، ص 921(. ــای کثرت گرای معن

بــه لحــاظ اصطالحــی، پلورالیســم حداقــل می توانــد دارای چهــار معنــا باشــد: یــک- 

ــد آمــده و چهره هــای مختلفــی  ــن واحــدی اســت کــه از طــرف خداون پلورالیســم دی

دارد. اختــالف در جوهــر ادیــان نیســت، بلکــه در فهــم دیــن اســت. برخــی بــه گونــه ای 

امــر الهــی را فهمیدنــد و یهــودی شــدند و برخــی دیگــر بــه گونــه ای دیگــر فهمیدنــد 

و مســیحی شــدند؛ دو- پلورالیســم بــه ایــن معناســت کــه حقایــق کثیرنــد و حقیقــت 

واحــد وجــود نــدارد. عقایــد متناقـــ صرف نظــر از فهــم بشــر، همــه حقیقــت هســتند؛ 

ســه- حقیقــت، مجموعــه ای از اجــزا و عناصــر اســت کــه هرکــدام از ایــن عناصــر و 

اجــزا، در هریــک از ادیــان یافــت می شــوند. بنابرایــن هیــچ دیــن جامعــی وجــود نــدارد؛ 

ــار-  ــد؛ چه ــت برده ان ــه ســهمی از حقیق ــد ک ــان وجــود دارن ــه ای از ادی بلکــه مجموع

ــدارا و همزیســتی  ــای م ــه معن ــه ب ــا تســامح اســت ک ــق ب ــرادف و منطب پلورالیســم مت

ــه  ــه ب ــا توج ــران، 1382، ص40-42(. ب ــت )کام ــری از جنگ هاس ــرای جلوگی ــالمت آمیز ب مس

اینکــه لفــظ پلورالیســم دارای چهــار معنــای اصطالحــی اســت، در ذیــل مباحــث مطــرح 

ــردی اســت.  ــرای بحــث، کارب می شــود کــه کــدام معنــی ب

د( عقالنیــت: عقــل، اصطالحــی کثیرالمعنــی اســت کــه هــر معنــا ناظــر بــه یکــی 

از ابعــاد، مراتــب یــا الیه هــای عقــل اســت. شــاهد ایــن ســخن، بیــان عالمــه جعفــری 

ــزاران  ــاهد ه ــل ش ــه عق ــا کلم ــه ب ــن اســت ک ــه ای ــر ن ــد: »مگ ــه می فرماین اســت ک

ــل  ــف عق ــا در تعری ــری، 1362، ج2، ص542 و 543(. حکم ــتیم؟« )جعف ــطه هس ــه و سفس مغالط

ــدارد  ــاده ن ــه م ــاج ب ــه در عمــل و تصــرف احتی ــری اســت مجــرد ک ــد: جوه گفته ان

ــوه درک  ــه ق ــل، گاه ب ــی،1362، ج29، ص63(. واژه عق ــت )طباطبای ــز نیس ــاده نی ــل از م و منفع
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ــطه آن،  ــه واس ــه ب ــردد ک ــالق می گ ــزه ای اط ــه غری ــص، و گاه ب ــدون نق ــل و ب کام

ــی  ــل(. برخ ــاده عق ــی، 1414، م ــود )فیوم ــری را دارا می ش ــخن دیگ ــم س ــی فه ــان آمادگ انس

ــن در  ــرو رفت ــد کــه وجــه تســمیه عقــل آن اســت کــه صاحــب خــود را از ف گفته ان

هالکت گاه هــا نگــه مــی دارد )ابن منظــور، 1408، مــاده عقــل(. عقــل بــه معنــای فهــم و علــم و 

معانــی دیگــر نیــز بــه کار رفتــه اســت.

ــودن  ــول ب ــی و معق ــای عقالن ــه معن ــل ب ــی از عق ــدر جعل ــت، مص عقالنی  

اســت. عقالنیــت، صفــت عقالنــی بــه معنــای منســوب بــه عقــل اســت )جوهــری، بی تــا، 

ج 5، ص 1769(. دربــاره عقالنیــت دینــی در اســالم همیــن بــس کــه حــدود هــزار آیــه در 

ــات و  ــن روای ــده اســت. همچنی ــم آم ــرآن کری ــم در ق ــل و عل ــاده عق ــای م کاربرده

احادیــث بســیار زیــادی بــر عقــل، تعقــل، تفکــر، دانــش، تدبــر و نظایــر آن تأکیــد کرده 

اســت. لــذا از متــون دینــی بــه دســت می آیــد کــه شــالوده اســالم بــر عقــل و فطــرت 

اســت و براهیــن عقلــی بــا روح و محتــوای احــکام و قوانیــن آســمانی اســالم آمیختــه 

اســت.

عقالنیــت، بــه لحــاظ مــدَرک و مــدرِک دارای معانــی متفاوتــی اســت کــه بــه طــور 

ــه عقالنیــت  ــه مــدرِک، ب ــه منزل ــی بررســی می گــردد. عقالنیــت ب خالصــه ایــن معان

مفهومــی و عقالنیــت حضــوری و شــهودی تقســیم می شــود. عقالنیــت مفهومــی بــه 

معنــای قــوه و نیرویــی اســت کــه بــا وســاطت مفاهیــم ذهنــی، بــه شــناخت موضوعات 

ــرار  ــی ق ــت مفهوم ــر عقالنی ــهوری در براب ــت حضــوری و ش ــود. عقالنی ــل می ش نائ

دارد. در ایــن نــوع عقالنیــت، وصــول بــه حقایــق بــدون مفهــوم امکان پذیــر اســت. امــا 

ــه عقالنیــت اشــاره کــرد. عقالنیــت عرفــی را می تــوان  ــه لحــاظ مــدَرک می تــوان ب ب

همــان فهــم عرفــی نیــز معنــا کــرد )پارســانیا، 1381، ص8(.



78

1395
ستان 

م ز و ز
یی ششم،  پا شماره  می         

سال ی ا
ن نسا م ا

علو انهم  
هش  ژپو

 2. تبیین تقریب مذاهب اسالمی

ــب  ــب مذاه ــود، تقری ــن ش ــت تبیی ــا دق ــد ب ــه بای ــی ک ــن مباحث یکــی از مهم تری

ــم  ــا پلورالیس ــب ب ــب مذاه ــی، تقری ــار علم ــیاری از آث ــرا در بس ــت؛ زی ــالمی اس اس

مذهبــی کــه غــرب بنیان گــذار آن بــوده، اشــتباه گرفتــه شــده اســت. لــذا الزم می دانیــم 

ــب و وحــدت  ــم. بحــث تقری ــان کنی ــب مذاهــب را اندکــی روشــن تر بی بحــث تقری

ــان  ــر اینکــه در آیــات قــرآن کریــم1 و روایــات اســالمی2 بی امــت اســالمی، عــالوه ب

ــش از  ــوان گفــت بی ــه می ت ــز هســت؛ چنان ک ــی نی ــک ضــرورت عین شــده اســت، ی

اینکــه مطلــوب شــرعی باشــد، مطلــوب عقلــی اســت. افــراد حتی در شــرایطی کــه تابع 

شــریعت خاصــی نیســتند، بــرای امــور اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و غیــره، بیشــتر 

مایــل بــه یافتــن نقــاط اشــتراک و وحــدت هســتند، تــا اختالف افکنــی. بــه طــور کلــی 

ــد.  ــور کالن، راه تفاهــم را پیــش می گیرن ــم، در انجــام ام عقــالی عال

تفاهــم، وحــدت، تقریــب و یافتــن نقاط اشــتراک، همگــی تعابیــری گوش نواز   

ــا منظــور از  ــه چــه صــورت اســت. آی ــن وحــدت ب ــه ای ــد ک ــد دی ــا بای هســتند، ام

وحــدت ایــن اســت کــه شــیعه، ســنّی شــود یــا ســنّی شــیعه شــود؟ و یــا اینکــه یــک 

مذهــب بــر دیگــر مذاهــب، برتــری یابــد و پیــروان ســایر مذاهــب به اجبــار از مذهــب 

ــا اینکــه شــیوه و روش هــای اجتهــادی شــیعه و اهــل تســنن  برتــر، تبعیــت کننــد؟ ی

یکــی شــوند؟ جــواب مثبــت دادن بــه ایــن ســؤال ها، قطعــاً باعــث افزایــش تنــش و 

درگیــری بیــن مذاهــب خواهــد شــد. پــس وحــدت نمی توانــد بــه ایــن معانــی باشــد. 

رهبــر انقــالب، معنــای تقریــب مذاهــب بــه ایــن صــورت بیــان فرموده انــد: »مقصــود 

از دعــوت بــه وحــدت ایــن نیســت کــه فـِـَرق مســلمین، اعــم از شــیعه و ســنّی، یــا 

ُكْم ُتْرَحُموَن« )حجرات:10(. َه َلَعلَّ ُقوا اللَّ َخَوْيُكْم َو اتَّ
َ
ْصِلُحوا َبْيَن أ

َ
أ
َ
َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة ف 1 . »ِإنَّ

2 . »مــن َصّلــی معهــم فــی الّصــفِّ الّول كان كَمــن صّلــی َخلــَف َرســوِل اللــه « )محمــد بن یعقــوب کلینــی، کافی، 
تهــران، دار الکتــب االســامیه، 1407ق، ج3، ص380(.

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=10
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=10
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فَِرقــی کــه در داخــل تشــیع و تســنن هســتند یــا دیگــر فــرق مســلمانان عالــم، موظــف 

و مجبورنــد کــه از عقیــده خودشــان دســت بردارنــد و بــه عقیــده ســوم یــا بــه عقیــده 

طــرف مقابــل گرایــش پیــدا کننــد« )خامنــه ای، 1368، ســخرنانی افتتاحیــه(. 

از ایــن بیــان، روشــن می گــردد کــه منظــور از تقریــب مذاهــب، ایــن نیســت   

کــه شــیعه از عقیــده خــود دســت بــردارد یــا اهــل ســنت عقیــده ای را کنــار گذاشــته، 

عقیــده شــیعه را بپذیرنــد. اصولــی بیــن مذاهــب اســالمی همچــون خــدای ســبحان، 

پیامبــر مشــترک، قــرآن محفــوظ و قبلــه واحــد وجــود دارد کــه بایــد بــر آنهــا تأکیــد 

شــود. ایــن مشــترکات، مســیر اصلــی بــرای اتحــاد امــت اســالمی هســتند. اختالفاتــی 

نیــز بیــن مذاهــب وجــود دارد کــه تقریــب بــه معنــای از بیــن رفتــن ایــن اختالف هــا 

نیســت. لــذا بایــد شــاکله های اعتقــادی مذاهــب حفــظ شــود و بــه اســم وحــدت و 

تقریــب، نبایــد شــاکله یــک مذهــب تغییــر داده شــود. 

نکتــه مهــم در تقریــب مذاهــب، ایــن اســت کــه تقریــب را نبایــد یک مســئله   

کالمــی دانســت، بلکــه تقریــب یــک مســئله فقهــی و حقوقــی اســت. تقریــب مذاهــب 

ــب  ــروان مذاه ــالمت آمیز پی ــتی مس ــکاری و همزیس ــن هم ــت از حس ــارت اس عب

ــم،  ــف ه ــی مخال ــد کالم ــتن عقای ــل داش ــه دلی ــران ب ــردن دیگ ــر نک ــالمی، تکفی اس

ــب در  ــت تقری ــر. )احمــدی میانجــی، 1389، ص28(. درحقیق ــب دیگ ــل مذاه ــا اه ــامح ب و تس

همزیســتی میــان پیــروان مذاهــب مطــرح اســت، نــه در مباحــث اعتقــادی و کالمــی. 

البتــه مباحــث مطرح شــده بــه ایــن معنــا نیســت کــه چــون تقریــب، مســئله ای فقهــی 

و حقوقــی اســت و مســئله کالمــی نیســت، پــس نبایــد در خصــوص مــوارد اختالفــی 

کالمــی بــا مذاهــب دیگــر، ســخن گفتــه شــود؛ بلکــه برعکــس، یکــی از مســائلی کــه 

موجــب جدایــی میــان مســلمانان شــده، ناآگاهــی آنــان از آموزه هــای ســایر مذاهــب 

اســت. لــذا گفت وگــو در خصــوص اعتقــادات بایــد صــورت پذیــرد تــا عقایــد حــق بر 

دیگــران آشــکار گــردد، امــا بــا رعایــت اصــول اخالقــی و پرهیــز از تکفیــر یکدیگــر. 
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مبانی تقریب مذاهب

ــب مذاهــب روشــن گشــت. حــال  ــب در خصــوص تقری ــا اینجــا برخــی مطال ت

بایــد دیــد کــه بحــث تقریــب مذاهــب اســالمی، تــا چــه انــدازه عقالنــی و دارای مبانی 

ــب اســالمی  ــه مذاه ــرش هم ــورد پذی ــه م ــم ک ــرآن کری ــدگاه ق ــی اســت. از دی عقل

اســت، طریــق حــق و راه ســعادت و رســتگاری بشــر، فقــط صــراط مســتقیم اســت. 

ــه عبــارت دیگــر  ــدارد؛ ب ــه اســت و تعــدد و تکثــر در آن راه ن صــراط مســتقیم، یگان

راهــی اســت کــه در هدایــت بشــر و رســاندن رهــروان بــه غایــت و مقصــود خویــش، 

ــد، بــدون  ــه صــراط مســتقیِم هدایــت راه یاب ثابــت و تخلف ناپذیــر اســت. هرکــس ب

ــه غایــت و کمــال مطلــوب خواهــد رســید )طباطبایــی، 1417، ج1، ص33( و هرکــس  شــک ب

کــه در صــراط مســتقیم نباشــد، بــه غایــت نخواهــد رســید. بــر اســاس همیــن مبناســت 

کــه تقریــب مذاهــب را نمی تــوان بــه معنــای پلورالیســم مذهبــی دانســت کــه غــرب 

مطــرح کــرده اســت. 

بــر ایــن اســاس، حــق، یکــی بیشــتر نیســت و هرکســی کــه آن را یافــت، بــه غایــت 

مطلــوب خواهــد رســید. لــذا ایــن ســخن کــه اعتقــادات همــه مذاهــب بــه طور نســبی 

صــادق اســت یــا ایــن ادعا کــه حقیقت هــای متفاوتــی وجــود دارد، نــه حقیقتــی واحد، 

صحیــح نیســت. بــرای مثــال، اگــر مذهبــی بــه مســح پــا در وضــو اعتقــاد دارد و مذهب 

دیگــر بــه َغســل پــا، قطعــاً یکــی حــق اســت و دیگــری باطــل؛ درحالی کــه از دیــدگاه 

ــای حــق  ــه معن ــز ب ــب هرگ ــس تقری ــی حــق هســتند. پ ــه نوع ــردو ب پلورالیســم، ه

ــب مذاهــب  ــه شــد، تقری ــه گفت دانســتن همــه مذاهــب نیســت؛ بلکــه همان طــور ک

یــک مســئله فقهــی و ناظــر بــر مســائل حقوقــی و زندگــی مســالمت آمیز بیــن مذاهــب 

گوناگــون اســالمی اســت. 

بــا ایــن بیــان، تقریــب مذاهــب، دارای مبنــای عقلــی اســت؛ زیــرا اگــر منظــور از 

تقریــب مذاهــب، پلورالیســم مذهبــی باشــد، مســتلزم تناقـــ عقلــی اســت. ازآنجاکــه 
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تقریــب و پلورالیســم بــه یــک معنــا نیســتند، لــذا تقریــب مذاهــب، عقلــی خواهــد بود؛ 

بــا ایــن توضیــح کــه مذاهــب دارای اختالفــات زیــادی هســتند؛ ایــن اختالفــات گاهــی 

در مقابــل هــم قــرار دارنــد و بــه نوعــی ضــد یکدیگرنــد. پذیــرش و حــق دانســتن همه 

ـ هــا، مســتلزم جمــع ضدیــن یــا جمــع نقیضیــن خواهــد بــود  ایــن تضادهــا و تناق

)ر.ک: ربانــی گلپایگانــی، 1386ش(؛ درحالی کــه بــر اســاس تقریــب مذاهــب اســالمی، اختالفــات 

بیــن مذاهــب امــری پذیرفته شــده اســت و حــق، یکــی بیــش نیســت. 

ــب  ــایر مذاه ــروان س ــه پی ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــق، ب ــودن راه ح ــی ب ــه یک البت

کافرنــد. بســیاری می پندارنــد حــال کــه راه حــق یکــی بیــش نیســت و مصــداق آن نیــز 

یکــی اســت، پــس تمامــی کســانی کــه در آن راه نیســتند، کافرنــد و نجــات نخواهنــد 

یافــت. علــت ایــن خلــط، اســتفاده کفــر در ســه حیطــه اخــالق، کالم و فقــه اســت. در 

اخالقیــات، کفــر نعمــت )منــل: 40( در مقابــل شــکر نعمــت قــرار می گیــرد کــه مربــوط 

ــل ایمــان اســتفاده  ــه ایــن بحــث نیســت. در کالم و مســائل اعتقــادی، کفــر در مقاب ب

می شــود. در فقــه نیــز کفــر در مقابــل اســالم اســت )بقــره: 28( کــه مســائل فقهــی همچون 

نجاســت فــرد کافــر را بــه دنبــال دارد. فــردی کــه در راه حــق و صراط مســتقیم نیســت 

ــر  ــه کاف ــی اســت، ن ــر کالم ــد، کاف ــدا می کن ــر از مذهــب حــق اقت ــی غی ــه مذهب و ب

فقهــی. کافــر فقهــی کســی اســت کــه بــه خــدا یــا پیغمبــر یــا یکــی از ضروریــات دین 

اعتقــاد نداشــته باشــد )طباطبایــی یــزدی، 1419، ج1، ص139(

ــن  ــه لحــاظ درجــات ایمــان در درجــه ای پایی ــی کســی کــه ب ــر کالمــی یعن کاف

ــان شــهادتین، از کفــر فقهــی  ــا بی ــرد ب ــرا ف ــر فقهــی نیســت؛ زی ــا کاف ــرار دارد، ام ق

خــارج شــده، وارد اســالم می شــود. شــاهد ایــن ســخن، بیــان ابن عربــی اســت کــه 

می گویــد: »تــو را از دشــمنی اهــل ال الــه اال اهلل برحــذر مــی دارد؛ زیــرا آنــان گرچــه 

خطــا کننــد و هــم وزن زمیــن مرتکــب خطــا شــوند، ولــی بــه خداونــد متعــال شــرک 

ــس  ــان را می بخشــد. پ ــد، خــدا آن ــرار دارن ــت الهــی ق ــد، چــون تحــت والی نورزن
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کســی کــه والیتــش ثابــت شــود، محاربتــش حــرام می شــود« )ابن عربــی، بی تــا، ج4، ص448(.

بــر ایــن اســاس، تقریــب مذاهــب اســالمی مبتنــی بــر تفســیر ایمــان اســت؛ بــه این 

شــرح کــه بــه طــور مثال شــیعه کــه راه حــق و صراط مســتقیم اســت، ســایر مســلمانان 

غیرشــیعی، کافــر نیســتند، بلکــه بــه لحــاظ درجــه ایمــان، در درجــه ای پایین تــر قــرار 

دارنــد. اختــالف مراتــب و تفــاوت درجــات در ایمــان، ازجملــه امــور ضــروری اســت 

ــات و  ــر علماســت و آی ــدگاه، نظــر اکث ــن دی ــدی در آن نیســت. ای کــه شــک و تردی

روایــات هــم مویـّـد آن اســت )طباطبایــی، 1417، ج18، ص260(.

بــه طــور خالصــه دو مبنــای اصلــی در ایــن قســمت بیــان شــد: اول اینکــه منظــور 

ــان  ــه بی ــب اســالمی نیســت. ب ــی مذاه ــت تمام ــرش حقانی ــب، پذی ــب مذاه از تقری

ــی نیســت. در تقریــب مذاهــب  ــا پلورالیســم مذهب دیگــر تقریــب مذاهــب، مــالزم ب

منظــور حقانیــت نســبی تمامــی مبانــی نیســت، بلکــه صــراط مســتقیم بــه عنــوان محور 

اصلــی مطــرح اســت؛ دوم آنکــه مذاهبــی کــه در راه حــق نیســتند، تنهــا دارای درجه ای 

ــر فقهــی شــناخته نمی شــوند. ــر در ایمــان هســتند و هرگــز کاف پایین ت

لوازم عقالنی تقریب مذاهب

تــا اینجــا تبییــن شــد کــه تقریــب مذاهــب بــه معنــای پذیــرش نســبی حقانیــت 

ــا  ــبی ی ــت نس ــن حقانی ــن نپذیرفت ــن ای ــوده و همچنی ــالمی نب ــف اس ــب مختل مذاه

پلورالیســم مذهبــی، بــه معنــای انــکار کامــل مذاهــب و کافــر دانســتن آنهــا هم نیســت. 

ــد از: ــه عبارت ان ــی آورد ک ــال  م ــه دنب ــی ب ــان، لوازم ــن بی ای

الف( حفظ احترام و حرمت سایر مذاهب

از دیــدگاه تمامــی فقهــای شــیعه، اگــر کســی یکــی از ضروریــات اســالم را انــکار 

ــر ، قیامــت و  ــچ مســلمانی، خــدا، پیامب ــن اســت. هی ــرون از دی ــر و بی ــد، کاف کن

دســتورهای اســالم را انــکار نمی کنــد. اگــر هــم نظــر و عقیــده ای در بیــن فرقه هــای 
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ــده، از  ــرح ش ــر آن مط ــوت و غی ــد، نب ــه توحی ــوط ب ــائل مرب ــاره مس ــالمی درب اس

ــای  ــه معن ــکار آن، ب ــه ان ــن نیســت؛ بلکــه از مســائل نظــری اســت ک ــات دی ضروری

خــروج از دیــن نیســت. بنابرایــن هریــک از مذاهــب اســالمی کــه ضروریــات دیــن را 

انــکار نکــرده باشــند، مســلمان هســتند و بایــد بــه پیــروان آنهــا احتــرام گذاشــت. 

بخــش مهمــی از ایــن احتــرام، در احتــرام بــه مقدســات دیگــران و اهانــت نکــردن 

ــه آنهــا - حتــی اگــر از نظــر دیگــر مذاهــب تقدســی نداشــته باشــد- تجلــی پیــدا  ب

می کنــد. اهانــت بــه معنــای خــوار شــمردن، خفیــف کــردن، ســبک داشــتن و سســت 

ــا  ــظ ی ــب لف ــن ممکــن اســت در قال ــن توهی ــردن اســت )دهخــدا، 1372، ج3، ص6278(. ای ک

فعــل باشــد؛ البتــه توهیــن لفظــی متداول تــر اســت و نمونــه بــارز آن فحاشــی و بــه کار 

بــردن الفــاظ رکیــک اســت. 

ــر  ــات یکدیگ ــه مقدس ــت ب ــز از اهان ــزوم پرهی ــاره ل ــالب درب ــم انق ــر معظ رهب

ــت از  ــارت اس ــا، عب ــر م ــالمی و از نظ ــام اس ــر نظ ــز از نظ ــط قرم ــد: »خ فرموده ان

اهانــت بــه مقدســات یکدیگــر. آن کســانی کــه نادانســته از روی غفلت، گاهــی از روی 

تعصب هــای کــور و بیجــا، چــه ســنّی و چــه شــیعه، بــه مقدســات یکدیگــر توهیــن 

می کننــد، نمی فهمنــد چــه می کننــد. بهتریــن وســیله بــرای دشــمن همین هــا هســتند. 

ــا کارگــزاران و دســت اندرکاران حــج، 4 آبــان 1388ش(. ــز اســت« )دیــدار ب ــن خــط قرم ای

همچنیــن امــام علــی  در جنــگ صفیــن، بــه آن دســته از شــیعیان کــه به شــامیان 

دشــنام می دادنــد، فرمودنــد: »مــن خــوش نــدارم کــه شــما بســیار لعــن کنیــد و دشــنام 

گوییــد؛ ولــی اگــر رفتارشــان را وصــف، و ســیره و کــردار آنــان را ذکــر کنیــد، ســخن 

ــات  ــته روای ــن دس ــه 206(. از ای ــه: خطب ــج الباغ ــد« )نه ــری گفته ای ــت تر و عذرآورانه ت درس

ــای  ــه معن ــه ســّب ب ــن حقیقــت اســت ک ــع شــیعه بســیار اســت و بیانگــر ای در مناب

دشــنام، در مذهــب شــیعه جایــی نــدارد. ناگفتــه نمانــد کــه در منابــع ســایر مذاهــب 

ــه  ــی در نکوهــش دشــنام نقــل شــده اســت؛ ازجمل ــز از رســول اکــرم  روایات نی
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ــد: »دشــنام دهندگان هــردو شــیطان اند«، »ناســزاگویی مؤمــن، فســق اســت و  فرموده ان

جنــگ بــا او موجــب کفــر« )بخــاری، 1401، ج8، ص18(

ــروان  ــه پی ــاروا ب ــبت های ن ــدادن نس ــرام، ن ــظ احت ــق حف ــر از مصادی ــی دیگ یک

مذاهــب اســت. نســبت  دادن هــای نــاروا در طــول تاریــخ، صدمــات فراوانــی بــه اســالم 

ــدگان  ــدف رواج دهن ــاهی، 1381، ص77-78( و ه ــاخته )خروش ــلمانان وارد س ــدت مس و وح

آن، ایجــاد اختــالف میــان مســلمانان اســت. ازجملــه عــوارض نســبت های نــاروا بــه 

ــا  ــلمانان، دوری آنه ــان مس ــی می ــکاف و جدای ــدن ش ــر ش ــب، عمیق ت ــروان مذاه پی

ــت  ــناخت درس ــو و ش ــم و گفت وگ ــای تفاه ــن زمینه ه ــن رفت ــر و از بی از یکدیگ

ــن  ــر، بی ــب دیگ ــروان مذاه ــوارض، برخــی از پی ــن ع ــر اســت. در نتیجــه ای همدیگ

ــد فرقه هایــی  ــد و عقای ــه شــیعه خلــط می کنن ــه و ســایر فــرق منتســب ب شــیعه امامی

همچــون کیســانیه، ناووســیه، واقفیــه و ... را بــه جــای عقایــد شــیعه، نقــد و بررســی 

می کننــد کــه ایــن امــر باعــث شــناخت غلــط آنهــا از شــیعه و علتــی بــرای ایجــاد تنفــر 

ــا، ص156-155(. ــی، بی ت ــن عامل ــده اســت )رشف الدی ــیعه ش از ش

ــرای  ــب ب ــه ای مناس ــی زمین ــاروا، همگ ــبت های ن ــّب و نس ــت، س ــن، اهان توهی

فعالیت هــای دشــمنان اســالم فراهــم می کنــد. یکــی از بارزتریــن مثال هــا بــرای فعالیــت 

دشــمن در بســتر توهیــن و اهانــت، »تشــیع لندنــی« اســت. از ویژگی هــای بــارز تشــیع 

لندنــی، وحدت ســتیزی و دامــن زدن بــه دشــمنی های مذهبــی اســت. ایــن جریــان بــا 

سوءاســتفاده از تعصبــات مذهبــی مــردم، همــه مطالــب دینــی را بــه ســمت مخاصمــه 

و مواجهــه بــا اهــل ســنت ســوق می دهــد و تنهــا از دریچــه تنــگ اختالفــات شــیعه 

ــا  ــر ب ــان در ســال های اخی ــن جری ــن ای ــی می نگــرد. همچنی ــه مســائل دین ــنّی ب و س

توهین هــای بی ســابقه  بــه عقایــد اهــل ســنت، باعــث پررنگ تــر شــدن اختالفــات و 

ریخــن خــون صدهــا شــیعه مظلــوم در کشــورهایی شــده کــه شــیعه در اقلیــت اســت. 

بــه طــور نمونــه، در ســال 1431 قمــری، یاســر الحبیــب، در هفدهــم ماه مبــارک و در 
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ســالروز وفــات عایشــه، همســر پیامبــر اکــرم  مجلســی در حســینیه خــود در لنــدن 

تشــکیل داد و از فــراز منبــر، جمــالت رکیــک و نســبت های بی شــرمانه دربــاره عایشــه 

بیــان کــرد. او پــس از ذکــر ادلــه خویــش بــرای اثبــات نفــاق و هرزگــی و... همســر پیامبر 

ــا ایــن توصیــه راهبــردی بــه پایــان رســاند: »جشــن گرفتــن  اســالم، ســخن خــود را ب

بــه مناســبت هــالک عایشــه، ضرورتــی دینــی اســت؛ چــه اینکــه روز هالکــت عایشــه، 

ــن  ــاًل روش ــردی، 1394، ص66(. کام ــزه، ک ــی رود« )پاکی ــمار م ــه ش ــی ب ــالمی عظیم ــروزی اس پی

اســت کــه چنیــن اهانت هایــی، دسیســه و نقشــه های دشــمن اســت تــا بــه اختالفــات 

بین مذهبــی شــدت بخشــیده، وحــدت را از بیــن ببــرد و بــه اهــداف خــود برســد. 

ب( تبلیغ و ترویج عقالنی و مبتنی بر استدالل در هر مذهب

ــان  ــا در می ــود اختالف نظره ــی، وج ــان کنون ــر در زم ــائل انکارناپذی ــی از مس یک

مذاهــب اســالمی اســت. هنگامــی کــه بــه جهــان بــا چشــم حقیقت بیــن نــگاه شــود، 

ایــن واقعیــت انکارناپذیــر اســت کــه جامعــه ای خالــی از تنــوع مذهبــی وجــود نــدارد 

و تعــدد مذاهــب اســالمی، امــری مشــهود اســت. قــرآن کریــم عــالوه بــر اینکــه بــه 

ــه  ــالف را ب ــده: 64(، اخت ــام:164 و مائ ــرده )انع ــاره ک ــت اش ــا روز قیام ــان  ت ــالف ادی اخت

ــوَن ُمخَتِلِفيــَن« )هــود: 118( بیــان داشــته  صــورت کلــی و عمــده در آیــه شــریف »وال َيزاُل

اســت. در ایــن آیــه بــه یکــی از ســنن آفرینــش کــه درواقــع زیربنــای ســایر مســائل 

مربــوط بــه انســان اســت، اشــاره شــده و آن، وجــود اختــالف و تفــاوت در ســاختمان 

روح و جســم و فکــر و ذوق و عشــق انســان ها ، و مســئله آزادی اراده و اختیــار 

ــزام، همــه انســان ها را  ــه حکــم اجبــار و ال ــد ب اســت. هیــچ مانعــی نبــود کــه خداون

ــه چنیــن  ــی ن ــر قبــول ایمــان بیافرینــد؛ ول ــه حــق و مجبــور ب یکنواخــت و مؤمــن ب

ــه از  ــاری ک ــان اجب ــی. ایم ــاد و هماهنگ ــان اتح ــه چن ــت، و ن ــده ای داش ــی فای ایمان

انگیزه هــای غیــرارادی برخیــزد، نــه دلیــل بــر شــخصیت اســت و نــه وســیله تکامــل، و 
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نــه موجــب پــاداش و ثــواب )مــکارم شــیرازی، 1374، ج9، ص278-281(. پــس ایــن اختالفــات امری 

ــت. ــر اس ــی و اجتناب ناپذی طبیع

ــه  ــود ک ــت می ش ــز یاف ــی نی ــای وفاق ــی، جنبه ه ــوارد اختالف ــن م ــا در ای ام  

باعــث نزدیکــی انســان ها بــه یکدیگــر و مهــار تفرقــه می گــردد. هرچقــدر ایــن مــوارد 

ــان مســلمانان گســترده تر، و باعــث  اتفــاق بیشــتر شــود، زندگــی مســالمت آمیز در می

حفــظ هرچــه بیشــتر مبانــی اســالمی می گــردد. در منابــع اهــل تســنن، اصولــی ذکــر 

شــده کــه در منابــع شــیعی نیــز چنیــن اصولــی مــورد قبــول اســت. بایــد از ایــن اصــول 

بــه عنــوان محــور و بنیــان وحــدت امــت اســالمی یــاد کــرد. 

ــه، مســلم در صحیــح خــود، در کتــاب االیمــان، از قــول عبــداهلل  ــه طــور نمون ب

بــن عمــر، از پــدرش نقــل می کنــد کــه رســول گرامــی اســالم  فرمــود: »اإِلْســاُم 

َكاَة، َوَتُصــوَم َرَمَضــاَن،  ــاَة، َوُتْؤِتــيَ الــزَّ ــًدا َعْبــُدُه َوَرُســوُلُه ، َوُتِقيــَم الصَّ نَّ ُمَحمَّ
َ
ــُه َوأ ْن ل ِإَلــَه ِإل اللَّ

َ
ْن َتْشــَهَد أ

َ
أ

ــِبيًا« )مســلم بــن الحجــاج نیســابوری، 261ق، کتــاب االیــان، بــاب 1، حدیــث1(.  َوَتُحــجَّ اْلَبْيــَت ِإِن اْســَتَطْعَت اليــه سَّ

شــبیه ایــن احادیــث در صحــاح به وفــور دیــده می شــود. از طرفــی در اصــول کافــی 

  بــه روایــت کلینــی می خوانیــم کــه عجــالن بــن ابی صالــح خدمــت امــام صــادق

ْن َل ِإَلــَه 
َ
عــرض کــرد: مــرا از حــدود ایمــان آگاه کــن. امــام صــادق  فرمــود: »َشــَهاَدُة أ

َكاِة َو  َداُء الــزَّ
َ
ــِه َو َصَلــَواُت اْلَخْمــِس َو أ ْقــَراُر ِبَمــا َجــاَء ِبــِه ِمــْن ِعْنــِد اللَّ ــِه َو اإْلِ ــدًا َرُســوُل اللَّ نَّ ُمَحمَّ

َ
ــُه َو أ ِإلَّ اللَّ

َصــْوُم َشــْهِر َرَمَضــاَن َو ِحــجُّ اْلَبْيــت « )کلینــی، 1407، ج2، ص18(. 

چنان کــه دیــده شــد، احادیــث فریقیــن در مــورد اصــول اســالم، تفاوتــی ندارنــد 

و اینهــا همگــی اصولــی هســتند کــه تمــام مســلمانان بــا هرگونــه گرایــش مذهبــی و 

فکــری، بــه آن معتقــد و پایبندنــد. تأکیــد بــر ایــن اصــول، باعــث نزدیکــی فریقیــن بــه 

یکدیگــر و حفــظ هرچــه بیشــتر آرامــش در میــان مســلمانان می گــردد کــه ایــن آرامش 

درنهایــت بــه تکامــل بشــری می انجامــد. مســئله ای کــه اینجــا مطــرح می شــود، ایــن 

اســت کــه فریقیــن در صورتــی می تواننــد بــه وجــود چنین مســائل مشــترکی پــی ببرند 
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یــا اختالفــات را حــل کننــد کــه بــا یکدیگــر تعامــل علمــی داشــته باشــند؛ چراکــه نبود 

ایــن نــوع تعامــالت علمــی باعــث تفرقــه بیشــتر میــان مســلمانان می گــردد. 

ــترک  ــول مش ــر اص ــلمانان ب ــه مس ــد ک ــاب می کن ــب ایج ــب مذاه ــول تقری اص

ــی و  ــه جــای اتخــاذ موضــع منف ــز ب ــی نی ــرده، در مســائل اختالف ــد بیشــتری ک تأکی

بدبینانــه در قبــال افــکار و آرای همدیگــر، بــر اســاس اصــول اســالم، ضمــن احتــرام 

ــا نقــد و تحلیــل  ــه، ایــن مســائل را ب ــه دیدگاه هــای یکدیگــر و ارزیابــی خوش بینان ب

ــرام کننــد )جمعــی از نویســندگان، 1384، ص31(.  ــا اقامــه دلیــل و برهــان، نقـــ و اب علمــی و ب

چنیــن تعاملــی در صورتــی کــه مبرهــن و مســتدل باشــد، نه تنهــا باعــث خصومــت یــا 

پســرفت مســلمانان نمی شــود، بلکــه بــه تقویــت تقریــب و اخــوت طرفیــن می انجامــد 

و از طرفــی باعــث کاهــش کاربــرد الفــاظ و اصطالحــات تحقیرآمیــز و افزایــش احتــرام 

ــو برهــان و اســتدالل می گــردد.  ــن در پرت ــرای طرفی ــل ب متقاب

یکــی از الفــاظ منفــی کــه دربــاره شــیعه بــه کار مــی رود، لفــظ »رافضــی« اســت. بــا 

تبییــن مبانــی شــیعی بــه وســیله برهــان و اســتدالل، می تــوان چنیــن الفــاظ ناپســند و 

حساســیت انگیزی را از میــان برداشــت. اهمیــت ایــن کار در جایــی آشــکار می گــردد 

کــه اطــالق ایــن لفــظ بــه شــیعیان، بــا توجــه بــه روایــت »یکــون فــی آخــر الزمــان قوم 

ینبــزون الرافضــة یرفضــون اإلســالم ویلفظونــه فاقتلوهــم فإنهــم مشــرکون« )نورالدیــن علــی 

بــن ابی بکــر الهیثمــی، 1967، ج10، ص22( باعــث کشــته شــدن صدهــا انســان می شــود. 

بنابرایــن در اختالفــات بــه جــای اســتفاده از الفــاظ ناشایســت، بایــد از برهــان و 

ــی مشــترک هســتند و  ــن دارای اصول ــرا فریقی ــرد؛ زی ــتفاده ک ــر اس اســتدالل عقل پذی

اکثــر اختالفــات در فــروع اســت؛ پــس می تواننــد بــا حفــظ اصــول، اعتقــادات خــود 

را عرضــه کننــد؛ اگــر پذیرفتــه شــود، باعــث کاهــش اختالفــات می شــود و اگــر قبــول 

ــر  ــن ام ــردد، همی ــودن اســتدالل روشــن گ ــل نب ــودن و بی دلی ــن ب ــا مبره نگــردد، ام

ــر ایجــاد  ــل می گــردد. گفت وگــو عــالوه ب ــه طــرف مقاب ــا ب باعــث کاهــش بدبینی ه
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تحــول در ســطح دانایــی و معرفــت، باعــث تفاهــم و معارفــه مذاهــب نیــز خواهد شــد. 

ــه مذاهــب گوناگــون ایــن امــکان را می دهــد کــه از تاریکــی ســوء ظن  همیــن امــر ب

بــه یکدیگــر، بیــرون آینــد. 

ج( تعامل و ارتباط مبتنی بر وحدت دینی

ــْم  ُك ــَه َلَعلَّ ــوا اللَّ ُق ــْم َواتَّ َخَوْيُك
َ
ــَن أ ــوا َبْي ْصِلُح

َ
أ
َ
ــَوٌة ف ــوَن ِإْخ ــا اْلُمْؤِمُن َم ــه »إنَّ ــر اســاس آی ب

ُتْرَحُمــونَ« )حجــرات: 10( قــرآن کریــم، در قالبــی کامــاًل روشــن و واضــح، مؤمنــان را بــرادر 

ــن  ــر اســاس ای ــد. ب ــا را صــادر می کن ــان آنه ــد و دســتور اصــالح می یکدیگــر می دان

آیــه، همــه مؤمنــان بــرادر یکدیگرنــد و نــزاع و درگیــری میــان آنهــا کــه درگیــری میــان 

بــرادران نامیــده شــده، بایــد به ســرعت جــای خــود را بــه صلــح و صفــا بدهــد. جملــه 

َمــا اْلُمْؤِمُنــوَن ِإْخــَوةٌ« یکــی از شــعارهای اساســی و ریشــه دار اســالمی اســت. »ِإنَّ

ــه »دو  ــد عالق ــلمین را در ح ــان مس ــتانه می ــق دوس ــد و عالی ــه پیون ــالم درج اس

ــت؛ آن  ــانی اس ــای انس ــن پیونده ــه نزدیک تری ــرده ک ــرح ک ــر مط ــه یکدیگ ــرادر« ب ب

هــم پیونــدی بــر اســاس مســاوات و برابــری. بــر اســاس ایــن اصــل مهــم اســالمی، 

مســلمانان از هــر نــژاد و هــر قبیلــه، و دارای هــر زبــان و هــر ســن و ســال، بــا یکدیگــر 

ــد و  ــان زندگــی کن ــد یکــی در شــرق جه ــد؛ هرچن ــرادری می کنن ــق ب احســاس عمی

ــکارم شــیرازی، 1374، ج22، ص172-168(.  ــرب )م ــری در غ دیگ

َمــا اْلُمْؤِمُنــوَن ِإْخَوٌة« قانونــی را در بین مســلمانان  از طرفــی بایــد دانســت کــه جمله »ِإنَّ

ــود، و آن  ــرار نب ــاًل برق ــه قب ــازد ک ــرار می س ــبتی را برق ــد و نس ــن تشــریع می کن مؤم

نســبت بــرادری اســت کــه آثــاری  شــرعی، و حقوقــی قانونــی نیــز دارد )طباطبايــى، موســوى 

همــداىن، 1374، ج18، ص470(. بنابرایــن اگــر اخــوت دینــی واقعــی بــر مســلمانان حاکــم باشــد، 

طبیعــت ایــن رابطــه اقتضــا می کنــد کــه مســلمانان، زندگــی اجتماعــی و روابطشــان را 

بــر ایــن اســاس شــکل بخشــند و تنظیــم کننــد. ایــن بــدان معناســت کــه اگــر جامعــه 
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اســالمی، یــک خانــواده اســت و اعضــای آن، بــرادران و خواهــران همدیگرنــد، بایــد 

روابــط آنــان بــر مبنــای تســاهل و تعامــل بــا همدیگــر اســتوار باشــد. 

بــه بیــان دیگــر، اگــر بــرادران، اختالفاتشــان را در مســائل مختلــف، بــه ویــژه آنچــه 

ــا گذشــت و  ــرادری و ب ــا اصــول ب ــق ب ــه زندگــی جمعی شــان مربــوط اســت، مطاب ب

اغمــاض دربــاره ســالیق و عالیــق اختصاصــی هرکــدام حــل و فصــل کننــد، روز بــه 

ــتوارتر  ــیرین تر و اس ــان ش ــی برادرانه ش ــد و زندگ ــتحکام می یاب ــان اس روز برادری ش

ــم  ــان مســلمانان، تحکی ــل می ــج آشــکار تســاهل و تعام ــس یکــی از نتای می گــردد. پ

اخــوت دینــی اســت )جمعــی از نویســندگان، 1384، ص37 و 38(. 

عــالوه بــر قــرآن کریــم، عتــرت طاهــره نیــز دربــاره نحــوه تعامــل بــا ســایر مذاهــب 

ــت.  ــادق  اس ــام ص ــار ام ــفارش ها، گفت ــن س ــه ای ــد. ازجمل ــفارش هایی کرده ان س

فــردی از امــام صــادق  پرســید: در معاشــرت بــا عشــیره و اقــوام خودمــان و بــا ســایر 

ــان را بازگردانیــد. در  طبقــات مــردم چــه وظیفــه ای داریــم؟ ابوعبــداهللَّ گفــت: امانــت آن

مراســم شــهادت و گواهــی و قضــاوت شــرکت کنیــد. از بیمارانشــان عیــادت کنیــد. در 

تشــییع جنــازه آنــان حاضــر شــوید )کلینــی، 1363، ج1، ص347(. همــواره ائمــه بر این مســئله تأکید 

داشــتند کــه در زمینــه اجتماعــی، بایــد بــا مذاهــب دیگــر به صــورت خــاص و ســایر اقوام 

بــه صــورت عــام، همچــون قــوم خــود یــا هم مذهبــی خــود، برخــورد شــود. 

ــان  ــی  و در بی ــار حضــرت عل ــوان در رفت ــل و تســاهل را می ت اوج تعام  

ایشــان در نهــج البالغــه مشــاهده کــرد. حضــرت می فرماینــد: »و عليكــم بالتواصــل و التبــاذل و 

اياكــم و التدابــر و التقاطــع؛ )نهــج الباغــه: نامــه 47( و بــر شــما بــاد بــه ارتبــاط و بــذل و بخشــش، و 

دوری کنیــد از جدایــی و پشــت کــردن بــه یکدیگــر«. آن حضــرت در شــرایطی ایــن 

کالم را می فرماینــد کــه خــود، رفتــاری برادرانــه و معاشــرتی نیکــو بــا خلفــای پیــش 

از خــود داشــتند. ایشــان در خصــوص حــق خالفــت، افضــل از خلفــای دیگــر بودنــد 

و بــا علــم بــه ایــن موضــوع و بــا وجــود بیعــت مــردم بــا ابوبکــر، بــاز هــم درصــدد 
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تقویــت اتحــاد مســلمانان برآمدنــد. ایــن برخــورد و رفتــار امــام علــی  بهتریــن الگو 

ــا مقــدم داشــتن مصلحــت  ــا در صــورت اختــالف نظــر، ب ــرای مســلمانان اســت ت ب

همــگان، راه تســاهل و تســامح را در پیــش گیرنــد )جمعــی از نویســندگان، 1384، ص33(. 

د( تمسک به ادله نقلی مشترک و مورد اتفاق بین مذاهب

در تمامــی منابــع اســالمی، می تــوان به وضــوح دیــد کــه اســالم، همــواره پیــروان 

خــود را بــه وحــدت دعــوت کــرده و چنــگ زدن بــه ریســمان الهــی را بــرای آنــان، 

ــته،  ــک جس ــه آن تمس ــلمانان ب ــا مس ــت ت ــرار داده اس ــم ق ــتونی محک ــون س همچ

پیرامــون آن جمــع شــوند. شــاهد ایــن مبحــث در ســوره آل عمــران اســت کــه خداوند 

قــوا؛ و همگــی بــه ریســمان خــدا چنگ  ــِه َجميًعــا َوال َتَفرَّ می فرمایــد: »َواعَتِصمــوا ِبَحبــِل اللَّ

ــارک، به صراحــت از مســلمانان خواســته شــده  ــه مب ــده نشــوید«. در آی ــد و پراکن زنی

تــا پراکنــده نشــوند و تفرقــه در آنهــا بــه میــان نیایــد. تفرقــه شــامل هرنــوع جدایــی و 

ــود.  ــی می ش پراکندگ

ــه باشــد کــه از آن نهــی شــده  ــه واســطه تعصــب جاهالن ــه ب ممکــن اســت تفرق

ــٍة َبَعَثــُه  ــٌة ِمــْن َخــْرَدٍل ِمــْن َعَصِبيَّ ــِه :  َمــْن َكاَن ِفــي َقْلِبــِه َحبَّ و در روایــات آمــده اســت: »َقــاَل َرُســوُل اللَّ

ــة« )کلینــی، 1407، ج2، ص 308(. بــر اســاس ایــن روایــت، هرکســی  ْعــَراِب اْلَجاِهِليَّ
َ
ــُه َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َمــَع أ اللَّ

ــه تعصــب داشــته باشــد، در روز قیامــت خــدا  ــل ب ــش تمای ــی اگــر ذره ای در دل حت

وی را بــا اعــراب جاهلــی محشــور خواهــد کــرد. علــت ایــن بیان هــای تنــد دربــاره 

تعصــب در روایــات، ممکــن اســت ایــن باشــد کــه تعصــب بــه دلیــل مبتنــی نبــودن 

بــر دلیــل عقل پســند یــا دلیــل مــورد اتفــاق و مســّلم شــرعی، ناپســند و زشــت اســت. 

دیــن مقــدس اســالم، کســی را بــر دیگــری ترجیــح نــداده، بلکــه مشــخصات فــردی و 

ــژادی و تعصبــات بیهــوده را محــو کــرده اســت )آل کاشــف الغطاء، 1333، ص9(.  ن

همچنیــن ممکــن اســت تفرقــه بــه ســبب روش هــای گوناگــون فرقه هــای مختلــف 



91
اقی   د

یب م ال
هو  ق ب

پ  
ا ع وت

ال  ن
تس

باشــد. تمامــی مذاهــب اســالمی بــا اینکــه متعــدد و دارای راه هــا و مســیرهای مختلفــی 

در حــل مســائل دینــی خــود هســتند، از منبــع مشــترک، یعنــی قــرآن و ســنت پیامبــر 

 سرچشــمه می گیرنــد؛ ولــی در کنــار قــرآن و ســنت از امــور دیگــری نیــز اســتفاده 

می کننــد. بااین حــال ایــن اختــالف نبایــد موجــب جدایــی و پراکندگــی گــردد.

اجتهــاد در احــکام، میــدان وســیعی اســت کــه فرقه هــای متعــدد را بــه وجــود آورده 

اســت؛ ولــی بــا وجــود تعــدد فرقه هــا و اختــالف آنهــا در بســیاری از احــکام و تعــدد 

آرا در یــک مســئله، همگــی دارای یــک مــرز بــوده، بــه یــک مطلــب توجــه دارنــد و 

آن، ایمــان بــه مصــادر و مآخــذ اولیــه و مقــدس بــودن قــرآن و ســنت پیامبــر اســت. 

پیشــوایان مذاهــب مختلــف اســالمی، همگــی معتقدنــد کــه حدیثــی کــه صحیح باشــد، 

جــزو مذهــب آنــان اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه میــان شــافعی، حنفــی، مالکــی، 

حنبلــی، ســنّی و شــیعی اتفــاق و هم بســتگی وجــود دارد؛ بــه طــوری کــه هیــچ گاه میان 

صاحبــان ایــن مذاهــب اختالفــی دیــده نشــده اســت، مگــر اینکــه بــه طــرق اجتهــاد 

خــاص خــود بنگرنــد و تحــت تأثیــر تمایــالت خــود قــرار گیرنــد و در برابــر نظریــات 

ــمنان  ــود و دش ــدا می ش ــی پی ــه رخنه های ــت ک ــد. اینجاس ــوع درآین ــه خض ــود ب خ

ــن  ــلمانان را از بی ــدت مس ــا وح ــد ت ــترش می دهن ــکاف را گس ــن ش ــتعمارگر ای اس

ببرنــد و دشــمنی را جایگزیــن آن ســازند )جمعــی از نویســندگان، 1383، ص 163-162(.

در صورتــی کــه ایــن روش دشــمنان بــه خوبــی بــرای پیــروان مذاهــب اســالمی 

ــی  ــه تمام ــوند ک ــد ش ــان معتق ــم ج ــلمانان از صمی ــه مس ــود و هم ــازی ش شفاف س

ــرآن  ــی ق ــع مشــخص، یعن ــک منب ــرت، همگــی از ی ــدد و کث ــا وجــود تع مذاهــب ب

ــه  ــز ب ــات را نی ــد و شــرط صحــت روای ــروی می کنن ــر  پی ــم و ســنت پیامب کری

عنــوان امــری مشــترک بپذیرنــد، درنهایــت نه تنهــا بــزرگان شــیعه، بلکــه در میــان اهــل 

ــزرگ األزهــر، چنیــن فتاوایــی  ســنت نیــز کســانی همچــون شــیخ شــلتوت، مفتــی ب

ــد داد:  تاریخــی خواهن
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ــب  ــروی از مکت ــه پي ــزم ب ــود را مل ــروان خ ــک از پي ــام، هيچ ي ــن اس »آيي
ــه طــور  ــی کــه ب ــد از هــر مکتب ــی ننمــوده، بلکــه هــر مســلمانی می توان معين
صحيــح نقــل شــده و احــکام آن در کتــب مخصــوص بــه خــود مــدّون گشــته 
ــه  ــن مکاتــب چهارگان ــد يکــی از اي ــد و کســی کــه مقل ــروی نماي اســت، پي
ــری  ــب جعف ــود. مکت ــل ش ــری منتق ــب ديگ ــر مکت ــه ه ــد ب ــد، می توان باش
معــروف بــه اثناعشــری، مکتبــی اســت کــه شــرعًا پيــروی از آن، ماننــد پيروی 
ــه  ــزاوار اســت ک ــن س ــد. بنابراي ــز می باش ــنت جاي ــل س ــب اه ــاير مکات از س
همــه مســلمانان ايــن حقيقــت را دريابنــد و از تعصــب ناحــق و ناروايــی کــه 
نســبت بــه مکتــب معينــی دارنــد، دوری گزيننــد؛ زيــرا ديــن خــدا و شــريعت 
او، تابــع مکتبــی نبــوده و در احتــکار و انحصــار مکتــب معينــی نخواهــد بــود؛ 
ــول درگاه  ــورد قب ــان م ــوده و اجتهادش ــد ب ــان، مجته ــه صاحب مذهب ــه هم بلک
الهــی اســت. لــذا همــه کســانی کــه اهــل نظــر و اجتهــاد نيســتند، می تواننــد از 
هــر مکتبــی کــه مــورد نظرشــان اســت، تقليــد نمــوده و از احــکام آن پيــروی 
ــی آزار  ــادات نيســت« )ب ــی بيــن معامــات و عب ــن مــورد، فرق ــد و در اي نماين

ــيرازی، 1380، ص174(. ش

وقتــی کــه مجتهــد یــا مفتــی یــا بــزرگ هــر مذهبــی، بــرای اســتنباط احــکام مذهب 

خــود، مقیــد بــه اســتفاده از ادلــه نقلــی معتبــر و تمســک بــه روایــات صحیــح باشــد، 

همیــن امــر باعــث می گــردد کــه ادلــه نقلــی ســایر مذاهــب را کــه از قــّوت و صحــت 

برخوردارنــد، مــرور کنــد و ایــن خــود عیــن تقریــب مذاهــب اســت؛ همان طــور کــه 

شــیخ شــلتوت بیــان مــی دارد: »مــن در مقــام اســتنباط احــکام فقهــی، وقتــی بعضــی از 

ادلــه فقــه شــیعه را مــورد دقــت نظــر عمیــق قــرار دادم، مشــاهده نمــودم کــه دالیــل 

ایــن فقــه از قــوت و متانــت و ظرافــت خاصــی برخــوردار اســت و ایــن امــر باعــث 

شــد کــه فتوایــی بــر جــواز پیــروی از مذهــب شــیعه صــادر نمایــم و خــود مــن در 

بعضــی مســائل فقهــی، بــر اســاس مذهــب جعفــری فتــوا داده ام« )هــان، ص 173(. چه بســا 

ایــن ســخن، یکــی از بارزتریــن مصادیــق تقریــب مذاهــب اســالمی باشــد. 
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هـ( اساس قرار دادن قاعده »نفی سبیل« 

دیــن اســالم، بــه امر تشــکیل جامعــه و حکومت اهمیــت داده و رشــد و تعالی فردی 

را در دامــان اجتمــاع ممکن تــر و مطلوب تــر می دانــد. اگــر اســالم بــا گوشه نشــینی و 

انــزوای مســلمانان موافــق بــود، نمــاز جماعــت، نمــاز عیدیــن، خمــس، زکات، امــر بــه 

معــروف و نهــی از منکــر را تشــریع نمی کــرد. بنابرایــن از دیــدگاه اســالم، جامعــه و بــه 

طبــع آن حکومــت، امــری الزم بــرای رشــد انســانی، و نــزد خداونــد مطلوب تــر اســت. 

امــا ایــن جامعــه بــرای بقــا و بسترســازی هرچــه بیشــتر بــرای رشــد و کمــال بشــر، 

ــدار، در گــرو هم بســتگی و اتحــاد  ــدار و عــزت اســت. ایــن عــزت و اقت ــد اقت نیازمن

اعضــای جامعــه اســت. امیــر مؤمنــان دراین بــاره چنیــن فرموده انــد: »َفاْنُظــُروا َكْيــَف  َكاُنــوا 

ــُيوُف ُمَتَناِصــَرًة َو اْلَبَصاِئُر َناِفَذًة  ْيِدي ُمَتَراِدَفًة َو السُّ
َ
ِفَقًة َو اْلُقُلوُب ُمْعَتِدَلــًة َو اْل ْهــَواُء ُمتَّ

َ
ْمــَاُء ُمْجَتِمَعًة َو اْل

َ
َحْيــُث َكاَنــِت اْل

َرِضيــَن َو ُمُلــوكًا َعَلــی ِرَقــاِب اْلَعاَلِميــَن َفاْنُظــُروا ِإَلی َمــا َصــاُروا ِإَلْيِه ِفي 
َ
ْقَطــاِر اْل

َ
ْرَبابــًا ِفــي أ

َ
 َلــْم َيُكوُنــوا أ

َ
َو اْلَعَزاِئــُم َواِحــَدًة أ

ُقــوا ُمَتَحاِزِبين «(  ُبوا ُمْخَتِلِفيَن َو َتَفرَّ ْفِئَدُة َو َتَشــعَّ
َ
ْلَفــُة َو اْخَتَلَفِت اْلَكِلَمــُة َو اْل

ُ
ِت اْل ُموِرِهــْم ِحيــَن َوَقَعِت اْلُفْرَقُة َو َتَشــتَّ

ُ
آِخــِر أ

ــب  ــئله تقری ــل مس ــه اص ــر اینک ــالوه ب ــن ع ــی، 1403، ج14، ص473). بنابرای مجلس

مذاهــب مهــم اســت، اتحــاد، هم بســتگی و همدلــی بــرای حفــظ و اقتــدار جامعــه نیــز 

بســی مهــم اســت. 

وقتــی ایــن لــزوم اقتــدار در میــان مذاهــب گوناگــون جســت وجو می گــردد،   

ــان  ــزد فقیه ــی مشــهور ن ــد فقه ــم. یکــی از قواع ــبیل برمی خوری ــی س ــده نف ــه قاع ب

ــر مســلمانان« اســت. اساســی ترین  ــران ب مســلمان، قاعــده »نفــی ســبیل و ســلطه کاف

ــُه ِلْلكاِفريــَن َعَلــي اْلُمْؤِمنيَن َســبيًا«  دلیــل بــرای اثبــات ایــن قاعــده، آیــه »َو َلــْن َيْجَعــَل اللَّ

ــد متعــال در  ــن اســت کــه خداون )نســاء: 141( اســت. منظــور از قاعــده نفــی ســبیل، ای

ــلط  ــب تس ــرای آن موج ــه اج ــت ک ــوده اس ــل نفرم ــی جع ــالمی، حکم ــریع اس تش

ــه اجــرای آن،  ــن هــر حکمــی ک ــر آحــاد مســلمانان گــردد. بنابرای ــران ب ــوذ کاف و نف

مســتلزم تســلط کفــار بــر امــت اســالمی باشــد، غیرالهــی اســت و بــه اقتضــای ایــن 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=141
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قاعــده نبایــد اجــرا گــردد. بــه عنــوان مثــال، هــرگاه انجــام معاملــه ای بــا کافــر یــا در 

اختیــار نهــادن منصبــی بــه وی، مســتلزم نفــوذ بیگانــگان بــر مســلمانان گــردد، انجــام 

ــن کار  ــد اصــل ای ــوع اســت؛ هرچن ــه وی، ممن ــه و دادن آن منصــب ب دادن آن معامل

بــدون توجــه بــه ایــن اســتلزام، از نظــر شــرعی جایــز باشــد )بجنــوردی، 1419، ج1، ص193-188(. 

بــر اســاس مفــاد ایــن قاعــده، هــر حرکتــی کــه باعــث نفــوذ کفــار یــا بــه تعبیــر 

بهتــر، دشــمن مشــترک مســلمانان در جامعــه اســالمی گــردد، بایــد جلــوی آن گرفتــه 

ــدان  ــه و فق ــن  تفرق ــان معصومی ــاس بی ــر اس ــت، ب ــه گذش ــور ک ــود. همان ط ش

همدلــی، باعــث از بیــن رفتــن اقتــدار، و از بیــن رفتــن اقتــدار امــت اســالمی، باعــث 

نفــوذ دشــمن می گــردد. بنابرایــن می تــوان گفــت بــر اســاس قاعــده نفــی ســبیل نیــز 

بایــد اتحــاد میــان امــت اســالمی حفــظ شــود و مســئله تقریــب اینجــا هــم بــه صورت 

ــردد.  ــان می گ ــر نمای بارزت

عــالوه بــر قاعــده نفــی ســبیل، روایــات دیگــری نیــز بــا مضامیــن شــبیه بــه ایــن 

ْســَامُ  َيْعُلــو َو َل  قاعــده وجــود دارد. بــه طــور نمونــه کالم پیامبر اکــرم  که فرمودنــد: »اإْلِ

ُيْعَلــی َعَلْيــه « )ابن بابويــه، 1413، ج4، ص334(.  می تــوان گفــت ایــن حدیــث، از شــعارهای اســالمی 

اســت. اگــر تفرقــه و اختالفــات داخلــی میــان مســلمانان اوج گیــرد، ایــن شــعار محقق 

نخواهــد شــد. اقتــدار یــک امــت، مرهــون اتحــاد و تفاهــم اســت. اگــر اعضــای یــک 

جامعــه همدیگــر را بــا تمــام وجــود نپذیرنــد، افــکار و اندیشــه های یکدیگــر را تحمــل 

ــید و در  ــد رس ــم نخواهن ــه تفاه ــد، ب ــدال نپرهیزن ــزی و ج ــد، و از اختالف انگی نکنن

نتیجــه فضــای بی اعتمــادی و بدبینــی بــه یکدیگــر در جامعــه بــه وجــود خواهــد آمــد 

و چنیــن جامعــه ای هیــچ گاه بــه اقتــدار نخواهــد رســید. 
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بــر اســاس مبانــی مذکــور، هــدف از تقریــب مذاهــب، تغییــر شــاکله اعتقــادی . 1

هیــچ مذهبــی نیســت و شــیعه شــدن ســنّی یــا ســنّی شــدن شــیعه منظــور از 

تقریــب نیســت. نکتــه ایــن بحــث در ایــن اســت کــه تقریــب مذاهــب، یــک 

مســئله کالمــی نیســت، بلکــه یــک مســئله فقهــی و حقوقــی اســت. درحقیقت 

آنچــه مدنظــر اســت، زندگــی مســالمت آمیز میــان مســلمانان اســت.

تقریــب مذاهــب بــه معنــای پلورالیســم مذهبــی نیســت؛ زیــرا در پلورالیســم یا . 2

تکثرگرایــی، مســیر تمامــی پیــروان مذاهــب بــه نحــوی حق تلقی شــده اســت؛ 

ــتقیم را  ــه اســالم، راه حــق را یکــی بیشــتر ندانســته و صــراط مس درحالی ک

یگانــه راه حــق معرفــی کــرده اســت. آن کســی بــه غایــت مطلــوب می رســد 

کــه در مســیر صــراط مســتقیم باشــد. همیــن کــه مســئله تقریب بــا پلورالیســم 

مذهبــی یکــی انگاشــته نشــود، نشــانه معقــول بــودن تقریــب مذاهــب اســالمی 

اســت؛ زیــرا پلورالیســم مذهبــی، درنهایــت بــه تناقـــ عقلــی ختــم می شــود. 

کســی کــه بــه طــور کامــل در صــراط مســتقیم قــرار نــدارد، فقــط دارای درجه  . 3

پایین تــری از ایمــان نســبت بــه کســی اســت کــه در آن صــراط یگانــه قــرار 

دارد. لــذا بــه هیــچ عنــوان نبایــد لفــظ کافــر فقهــی را بــرای ایــن افراد اســتفاده 

کــرد. علــت تکفیــر بســیاری از مذاهــب از ســوی پیــروان دیگر مذاهــب، خلط 

کفــر کالمــی و کفــر فقهــی اســت. کفــر کالمــی بــه معنــای تنــزل در ایمــان 

اســت و دســتورهای فقهــی کفــر در حــق کافــر کالمــی اجــرا نمی گــردد. 

مقدســات هــر مذهبــی بــرای آن مذهــب اهمیــت زیــادی دارد. لــذا بــر اســاس . 4

مبانــی اســالمی و کالم معصومــان، اهانــت و خــوار شــمردن مقدســات ســایر 

ــش  ــه باعــث شــعله ور کــردن آت ــده اســت ک ــط و بی فای ــری غل مذاهــب، ام

ــان  ــاروا در می ــبت های ن ــت و نس ــن، اهان ــن توهی ــود. همچنی ــه می ش کین
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ــه  ــیدن ب ــهولت بخش ــان و س ــان آن ــی می ــای جدایی افکن ــلمانان، زمینه ه مس

ــی  ــن جدای ــی ای ــق اصل ــی از مصادی ــد. یک ــم می کن ــمنان را فراه ــوذ دش نف

ــان مســلمانان، عملکــرد شــیعه لندنــی اســت کــه باعــث افزایــش افتــراق  می

میــان مســلمانان گشــته اســت. 

در میــان اختالفــات انکارناپذیــر، مــوارد مشــترکی نیــز میــان پیــروان مذاهــب . 5

وجــود دارد. حفــظ ایــن اشــتراک ها، باعــث آرامــش و آســایش آنهــا می شــود. 

بــرای یافــت ایــن مــوارد مشــترک بایــد پیــروان مذاهــب بــا رعایــت اصــول 

ــد  ــو کنن ــی و گفت وگ ــل علم ــر تعام ــا یکدیگ ــی عقل پســند، ب ــی و مبان عقل

و الفــاظ ناپســند نبایــد ضمیمــه گفت وگــوی علمــی شــود. بــه طــور نمونــه، 

ــی  ــای علم ــیت دارد، در گفت وگوه ــه آن حساس ــیعه ب ــه ش ــظ رافضــی ک لف

جایگاهــی نــدارد و نبایــد در یــک مبحــث علمــی، چنیــن لفظــی بــه کار گرفته 

شــود. 

ــلمانان، . 6 ــی مس ــد تمام ــوه« بای ــون اخ ــا المؤمن ــه »انّم ــرار دادن آی ــا ق ــا مبن ب

همدیگــر را بــرادر بداننــد و توجــه داشــته باشــند کــه ایــن آیــه ضمــن بیــان 

نســبت بــرادری میــان مســلمانان، بــه یک ســری از آثــار حقوقــی و فقهــی نیــز 

ــد  ــان مســلمانان همانن ــات می ــه اختالف ــن صــورت ک ــه ای ــد؛ ب ــاره می کن اش

اختالفــات میــان دو بــرادر بایــد حــل و فصــل شــود، نــه اینکــه ایــن اختالفات 

بــه خــارج از اســالم کشــانده شــده، باعــث تضعیــف اســالم و مســلمین گردد. 

عــالوه بــر ایــن، اگــر تمامــی مســلمانان یکدیگــر را بــرادر خــود بداننــد، قطعــًا 

در مســائل جمعــی بــا گذشــت بیشــتری برخــورد خواهنــد کــرد و ایــن خــود 

ــان مســلمین می گــردد.  ــل مســالمت آمیز و اخــوت می باعــث تعام

مســلمین، هرچقــدر هــم کــه دارای اختــالف دیدگاه باشــند، از منبعی مشــترک، . 7

یعنــی قــرآن وســنت پیــروی می کننــد. اختــالف در جایــی پدیــد می آیــد کــه 
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برخــی از مذاهــب، از منابعــی غیــر از ایــن دو بهــره می برنــد. قــرآن، از منابــع 

اصلــی مذاهــب اســت و ســنت در صورتــی کــه صحیــح باشــد، مــورد قبــول 

همــگان اســت. بنابرایــن بــه رســمیت شــناختن منابــع مذاهــب، مشــروط بــه 

ــه وجــود نمــی آورد؛ کمــا اینکــه مفتــی  ــع، اشــکالی ب ــودن آن مناب ــح ب صحی

االزهــر، شــیخ شــلتوت، بــه ایــن امــر اشــاره کــرده بــود. 

ــمنان . 8 ــالت دش ــرض حم ــواره در مع ــم، هم ــن خات ــوان دی ــه عن ــالم، ب اس

خارجــی قــرار داشــته و دارد. تفرقــه میــان مســلمانان باعــث تضعیــف جامعــه 

ــر  ــن ب ــد. بنابرای ــم می کن ــمنان را فراه ــوذ دش ــه نف ــردد و زمین اســالمی می گ

اســاس قاعــده نفــی ســبیل، مســلمانان بایــد از هــر کاری کــه باعــث تضعیــف 

امــت اســالم شــود، جلوگیــری کننــد. تفرقــه نیــز یکــی از عوامــل تضعیــف 

اســت. بنابرایــن بایــد از تفرقــه نیــز خــودداری و جلوگیــری کننــد. 
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Approximation between Religions in the Light of Religious Rationality1

Nesilshah Bashbu2

 Abstract
The unity of the Islamic people is not only a religious order, but also an 

objective and desirable rational necessity. Unity and approximation between 

Islamic religions are not a verbal issue, but a jurisprudential and legal issue that 

control the peaceful life among Muslims. The main principle of the argument 

is that the approximation of Islamic religions does not mean accepting the 

legitimacy of all Islamic religions and religious pluralism, because from 

Islam point of view, only the straight line is principal. Also, one who does not 

believe in this principle has a lower degree of faith, but is never a disbeliever 

of jurisprudence. These two bases lead to rationalization, including respect for 

the sanctity of various religions and their followers; the existence of rational 

advertisement and reasonable promotion in any religion; interactions and 

relationships based on religious unity and fraternity; in interfaith interactions, the 

common cause of interfaith affairs is determined, and ultimately the principle of 

the rejection of way3 is the basis of interfaith interactions.
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