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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 از اختالف تا ائتالف یمذاهب اسالم

 
 

 گرايي اسالميواقع
يعنـي بـه    ؛گرايي به معناي مثبت آن اسـت هايي كه اسالم به آن آراسته است، واقع ترين ويژگي از عمومي

در پرتو علم االهي  ،امكان حدريزي براي تكامل او تا سر ودي انسان و برنامههاي وج شناختن واقعيت رسميت
 اسـتعدادهاي وي  ةهمـ گويد و پاسخ ميرعايت اعتدال و توازن  را بانيازها و مشكالتش كه چراغ راه اوست، 

ي و سـوي گرايي به معناي تسليم وضع موجود شـدن و هـم  در مقابل برداشت منفي از واقع. سازدرا شكوفا مي
آليسـتي بريـده از    پـردازي ايـده   خيال چنين در مقابلهمو  -صورتي كه هست آن به  -نمودن هماهنگي با آن 

 .هاواقعيت
، يشمول جامعيت، اعتدال و جهان ،پذيري هاي عمومي اسالم مثل فطري بودن، تعادل، انعطاف ساير ويژگي

 . ين اصل استمهمه تفسير ه
بـه ايـن خـاطر    . مسير انسانيت تا روز قيامـت اسـت   ةبرنامآخرين آنها و  ةاسالم خاتم اديان، تكميل كنند

 . روابط فكري و عملي بين افراد امت است ةهاي آن تنظيم كنند برنامه
هرچند طبيعت انديشه بشري جز در چارچوب عمومي فطرت و اصول ثابت و مقتضـيات قطعـي آن، بـا    

جز  -يت انديشه و تفكر انساناليصجزئيات و تفسر سازش ندارد و به خصوص در  ،نگري وحدت و يكسان
ها در مسـائل اساسـي بـه     اما در مقابل، مواضع عملي امت ؛پذير نيست دسترسي به وحدت امكان -موارد نادر

اسالم بر وحـدت   يريز از اين رو برنامه. تابد يرا بر نم ي، ضعف و پراكندگيگونه گسيختگسهم خويش هيچ
 . ورزد يأكيد مت يعمل يها در زمينه يحقيق
 

 وحدت يمبان
 : آفرين است، از جمله نقش يعناصر و عوامل بسيار ،تحقق اين امر مهم يبرا
 . شدكه به آن اشاره  ياسالم يعموم يها يو ويژگ يتوافق بر اصول نظر -1
  .شود يافراد امت را شامل م ةهم ي،گونه تفاوتكه بدون هيچ )ص(يو كالم نبو يوحدت گفتمان قرآن -2
 .امور اجتماع ةوحدت مسئوليت مشترك و واليت عامه بين مسلمانان در ادار -3
 ياحساس وحدت هويـت امـت اسـالم    يبرا يهاي كه شامل برنامه يوحدت قوانين و تشريعات زندگ -4

 .يو حقوق ي، اقتصاديتكامل اجتماع همچنينها و اهداف و ، گرايشيعباد شعائراست، مثل وحدت 
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هـا،   يها، زدودن تيرگدل يكه باعث نزديك يو انسان ياخالق يحساسات و رفتارهاوحدت عواطف، ا -5
، تعـاون،  يايمـان  يها و احترام متقابل آنها به حقوق يكديگر و عموميت يافتن برادرگسترش اعتماد بين انسان

 . شود يم ي، ايثار، گذشت و فراموش كردن منافع شخصيهمكار
-امت و گوشزد نمودن خطر دشمن كه در كمين نشسته، حركت يتمام به يدرپيپ يدر نتيجه يادآور -6

موجوديـت مسـلمانان    يسلب هويـت و برانـداز   يبرا يفرصت يجووآنان را زير نظر گرفته و در جست يها
اختالفـات و   ةپايبنـد نيسـت، همـ    ي،كه در راه رسيدن به مقصد خـود بـه هـيچ ارزش و اصـل     يدشمن. است

 ينـابود  يبـرا  يو دست به اتحـاد نامقدسـ   هرسيدن به هدف شومش فراموش كرد يخود را برا يها يدرگير
 . گير آنان خواهد شدگريبان ياگر مسلمانان با هم متحد نشوند، فتنه و فساد بزرگ. امت اسالم زده است

 
 ياختالفات فكر

به شمار  يطبيع يامر بلكه آن را ،داند يها را مذموم نم انديشه و تفكر، اسالم اختالف ديدگاه ةاما در عرص
 :بين پيامبران سخن به ميان آورده است يكه قرآن از اختالف فكر يآورد، تا جاي يم

َوَداُووَد َوسَُليَْماَن ِإْذ َيحْكَُمانِ ِفي اْلحَْرثِ ِإْذ َنَفشَْت ِفيِه َغـَنمُ  [ 

َاِهِدينَ  مْ ش ْوِم َوُكنَّا ِلحُكِْمِه َُليَْماَن ،  اْلَق ا س ا َفَفهَّْمَناَه ال� آَتيَْن َوُك

 .) حُكًْما َوِعْلًما
 يكه گوسفندان مردم در آن چريده بودند داور يكشتزار ةكه دربار يهنگام) ياد كن(و داود و سليمان را 

را به سليمان فهمانديم و به هر يك از آنان حكمـت و   يپس آن داور. آنها بوديم يكردند و ما شاهد داور يم
  0F1.كرديم ادانش عط
 .با عبدصالح) ع(يانجامد، مانند داستان حضرت موس يبه اختالف م يف حقايق علمكش يگاه

 
 مجاز و ضوابط آن ياختالفات فكر 

 : است، از جمله يحدود و ضوابط يمجاز دارا ياختالفات فكر
زيرا آسيب . كه با دليل قاطع به ثبوت رسيده آسيب نرساند يو مسائل يثابت فطر يها به اصول و پايه -1

 . سازد يخارج م مسلماني ةشود و فرد را از داير يآنها منجر به ترديد در اصل اسالم مبه 
جديـد كـه شـريعت مقـدس      يهااز قرائت يباشد، نه مثل بسيار لغوبر دليل و برهان و دور از  يمبتن -2

 . كنند يو منافع خويش تفسير ممادي ، استحسانات ينفسان يهواها ةاسالم را بر پاي
دور از هرگونـه  . باشـد  يو اصول يعلم يبخش و در فضاي نتيجه و ، سالميمنطق يگووبر گفت يمبتن -3

گو، همراه با اتباع احسن و احتـرام  وطرفين گفت يكامل بر مطلب و شايستگ يبا تسلط علم ،ارعاب و نيرنگ
 . متقابل باشد و از موارد زير پرهيز نمايد

                                                 
 .79و  78/ انبياء )1
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 . گو نشوندوگفتندارند وارد  يعلم يكه شايستگ يكسان: الف
 . و نيرنگ بپرهيزند يفريباز جدل، عوام: ب
 . گو حاكم نسازندوارعاب، اتهام، تكفير و توهين را بر گفت يفضا: ج
 . نكشانند يعمل يزندگ ةرا به صحن يفكر يدرگير: د
 منكـر ايـن   اگرچـه  -نسبت به لوازم قـولش  يول ،به او نسبت بدهند ،طرف مقابل رامنطوق قول فقط :  ه

 . او را بازخواست نكنند -مالزمه باشد
 . نشوند ،ندارد يعمل ةكه ثمر يا نتيجه يب يهاوارد بحث: و
مشـترك بپردازنـد،    يهـا  ، سپس به گسترش زمينهبيان گرددگو ور مشترك بين طرفين گفتصابتدا عنا -4

 يكه باق يموارد اختالف نسبت به سرانجامدهند و  ياجرا و تحقق مشتركات دست تعاون و همكار يگاه براآن
 . يكديگر را معذور دارند ،ماند يم

و پيروان ساير اديان، بلكـه در   بگذردمسلمانان  ةتواند از داير يگو موشايان توجه است كه اين روند گفت
 . را در بر بگيرد يانسان يهاها و فرهنگتمدن ةتر هم گسترده يسطح
 

 ياختالفات مذهب
از  ييـابيم كـه بسـيار    يمـ  يكامالً طبيعـ  يبنگريم، آن را امر ي به اختالفات مذهبمطالب باال ةاگر از زاوي

بودن اصل اجتهـاد   ياند و از ضرور خود به تفصيل به آن پرداخته ةپيچيد يعلم يهاپژوهشگران نيز در بحث
 : اند كه بنا به مالحظات زير بايد هميشه ادامه داشته باشد، سخن گفته ،در شريعت

، بـه  ياصول و معـارف دينـ   ةكلي و شايداين احكام  يول ،كتاب و سنت است ،احكام دين ليپاية اص -1

كردن مقدمات  يط ،فهم آن ياند، بلكه برا عرضه نشده ،ساده و روان يهايصورت همه فهم و در قالب عبارت

 . كردتا بتوان با دقت تمام نتايج را از مقدمات استخراج  ،فراوان و تالش بسيار الزم است يعلم

در  ،از احاديـث  يزيرا شمار بسيار ،يمرا د يها نياز بيشتريم، به اين تالشودور ش نصهرچه از عصر  -2

بـه مـا    ،كه همراه با صدور آنها بوده نيد و يا قرائوشمييا شرايط صدور آنها فراموش  رود وابهام بيشتري مي

گران وارد  دسيسه ياز سو ها،و تقلبخطاها از  ييارو بس بدياميتغيير  ،بيان يها شيوه آن،عالوه بر . رسدنمي

 . دوشمياحاديث 

 نـص كه  ايمستحدثهو مسائل  ينيازها، روابط و مناسبات انسان ي، پيچيدگيزندگ يها شيوه يدگرگون -3

طريـق  از اسـت چـه   به خود  مربوطو استنباط احكام  ينيازمند بررس ،، همهها اشاره مستقيم نكرده استبدان

 . كه انسان را از شك و ترديد بيرون آورد اييهو يا اصول عمل ياصول كل ياقواعد 

 ةكه با در نظـر گـرفتن همـ   نياز است  دلسوزافراد متخصص، عميق و به هميشه  ،هااين ةافزون بر هم -4

را هماهنـگ   ياسالم يو اخالق ي، عاطفيمختلف عقيدت يها جنبه ي،و رهبر ياسالم، مديريت اجراي يها جنبه
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  .سو برسندهم يازند تا به نتايجس

 . احكام است يرا داشته باشند كه اين از لوازم اجرا يدر منازعات عمل يداور ياينان بايد شايستگ

. انـد  اسـالم بـر آن تأكيـد ورزيـده     يگونه كه علمـا همان. و مستمر است يحيات يضرورت ،بنابراين اجتهاد

انـد، از ايـن رو    اسالم و حفظ موجوديت امت درك كرده يذيرپ نقش اجتهاد را در انعطاف ،دشمنان اسالم هم

 . پردازند يمبه مبارزه با آن سلطه علما بر جامعه  ينف ةبه بهان
 

 از آن يجلوگير يهامجتهد بر روند اجتهاد و راه يهافرض آسيب پيش
را و نظـرات  آ. اسـت همـراه  مجتهـد   يذهنـ  يها انديشه يعمل اجتهاد، هميشه با تأثيرپذير يبه طور طبيع

تأثير  ي،او از متون دين يهادر برداشت ي،و يقبل ي، ذوق و سليقه، نقطه نظرات و باورهايمجتهد، سوابق علم
 يگير دو نتيجهكه ممكن است دو مجتهد در يك مورد خاص، از يك نص شرعي،  يا به گونه ،دارد ييبه سزا

 يهرچنـد نصـوص شـرع    ،اوسـت  يها ستنباطتأثير شخصيت مجتهد در ا ياين به معنا. دآورندست به  يعلم
 ايبـر  ،انـد  به آن دست يافتـه  ،چه مجتهدانآن ،با اين همه. ندداريك حقيقت و در علم خدا يك حكم  يدارا

 . خود و مقلدانشان حجت است
تغييـر  نبايد عين اسـالم و غيرقابـل     يانديشمندان اسالم يعلم يهاگيريم كه برداشت يجا نتيجه ماز اين

جـا  نآزيـرا در   ،الداللـه باشـند، ايـن طـور نيسـت       يالسند و قطع يقطع ي،البته اگر نصوص شرع. ردندگ يتلق
 . است كه ظن و گمان و احتمال در كار باشد ياجتهاد جاي. است نشده ياجتهاد

زماني  ،علمي پيشين مجتهد در روند اجتهاد يها در مقايسه با استنباط احكام فردي، خطر دخالت اندوخته
مثـل نظـام    -هـا  شود كه مجتهد در پي كشف مكتب، نظام و يـا سيسـتم اسـالمي در يكـي از زمينـه      يشتر مبي

 . باشد -اقتصادي يا سياسي
ترين آنها از اين قرار كند كه مهم به عللي اشاره مي ،يابي اين پديده اهللا شهيد محمدباقر صدر در ريشه تآي
 : است

 .كند وجودي كه در آن زندگي ميوضعيت ماز مجتهد استة توجيه ناخو -1
 . نص ديني را در يك چارچوب خاص ديدن و فهميدن -2
 . جدا كردن ،دليل شرعي را از علل و شرايط محيطي زمان صدورش -3
1Fنسبت به دليل شرعيكردن داوري  پيش -4

2.  
  ض به اجتهاد و كمبراي اعترااي بهانه ،اسالمي ةمخالفان اجتهاد و ترديدكنندگان در انديش ،از اين حقيقت

مـا بـا    -طـور كـه شـرح داديـم    همان –اما در حقيقت . اند  ساختهزدايي از آنان  سكردن نقش مجتهدان و تقد
همـان قلمـرو خـاص     ،توانـد بـه آن خللـي وارد كنـد و آن     هايي روبرو هستيم كه دست معترضان نمي عرصه

                                                 
 .، چاپ مشهد384ص  ،2ج  نااقتصاد  )2
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ـ   آمده از آنها است و نيز عرصهالدالله و احكام و مفاهيم قطعي بر الصدور و قطعي نصوص قطعي  ةهايي كـه ادل
شوند كـه   اي را شامل مي گسترده حجمها  اين. حجيت ظهور ةادل: مثل ؛قطعي بر حجيت آن در دست ما است

ي كه ظنيات حاكمند و راهي جز اجتهـاد در پـيش رو   هايدر همان قلمرو ،ها عالوه بر اين. اند مصون از تعرض
هـاي درونـي    تـأثير ذهنيـت   تا تحـت  كنند،رعايت ميامكان جانب احتياط را  علماي بزرگوار تا سرحد ،نيست

 . است متنترين راه براي تفسير هرگونه قانون يا  اين طبيعي. خويش قرار نگيرند
 

 رسالت علم اصول
 : كند مند مي عمل اجتهاد را ضابطه ،هاي زيرالفقه، با قواعد و ضوابط دقيق خود از راه دانش اصول

شـرعي و شـامل مـوارد زيـر      واقعـي براي دستيابي بـه احكـام    ،كه راهي است» محرزه ةادل«ث مبح: الف
ها و حجيـت ظهـور و   هاي لفظي، داللت هاي گسترده پيرامون وضع، صيغه دليل شرعي لفظي، بررسي: شود مي

قدمات هاي عقلي، نسبت دروني بين احكام و موضوعات، متعلقات و مبررسي داللت چنين همو  .مصاديق آن
 . آن

مبحث استصحاب و منجز بـودن  : ند، مثلك بالتكليفي مي رفع» محرزه ةادل«اي كه در نبود  ادله يبررس: ب
 . علم اجمالي

 . هاي وسيع و پرباري كه پيرامون تعارض ادله ارائه شده استيبررس: ج
 . هاد وجود دارداجت ظمبراي ن  ق و قانونمندييضوابط دق ،افزون بر علم اصول در خود علم فقه هم

چه را كه به طور قطعي تا آن ،اند نگريسته» مقاصدالشريعه«برخي از علما نيز با رويكردي مثبت به موضوع 
 . جزو اهداف شريعت است در عمل اجتهاد وارد سازند

 : از قبيل ؛هاي عمومي و كلي اسالم را به قواعد فوق اضافه نماييم توانيم توجه به ويژگي ما نيز مي
روي،  گرايي، انطباق با فطرت انساني، تعادل و توازن، جامعيت و شمول، جاودانگي، خاتميـت، ميانـه  عواق

 . شمولي و امثال آن روابط متقابل بين اجزاء و احكام و نيز جهان
 . ماند راهي براي كاهش نقش اجتهاد در شناخت و اجراي شريعت اسالم باقي نمي ،با اين وصف

 
 پيدايش مذاهب اسالمي

دسترسي به آن حضرت آسان بود و مردم براي شناخت احكام ) ص(بديهي است كه در حيات پيامبر اكرم
هرچنـد  . نيازي به اجتهاد نبوددر آن دوره كردند،  به آن حضرت مراجعه مي ،و مفاهيم اسالمي به طور مستقيم

هم واقع شـده  ) ص(يامبر اكرمممكن است برخي از صحابه اقدام به استنباط احكام كرده باشند و مورد تأييد پ
  2F3.باشد

                                                 
را در كتاب  ياگر مطلب: فرستاد از او پرسيد ين مممعاذ بن جبل را به ي )ص(پيامبر اكرم ،يت كه زماناسآمده در حديث  )3

از علمـا در   يالبته برخ. ندارم يكنم و اباي ياجتهاد م: ؟ معاذ پاسخ داديكن يچگونه حكم م يخدا و سنت رسولش نيافت
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حاكميت اسالم فزوني يافت و با نـزول   ةكه گسترساده و پيش پا افتاده بود، تا اين ،اختالفات در آن زمان
 : فرمايد خداوند متعال مي. ريزي شد اساس اجتهاد و حجيت خبر واحد پايه "نفر" ةآي

َفَلْوالَ َنَفَر ِمـن ُكـلِّ ِفْرَقـٍة  َما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِليَنِفُروْا َكآفَّةً  [

وْا  ْوَمُهمْ ِإَذا َرجَُع مِّْنُهمْ طَآِئَفٌة لِّيََتَفقَُّهوْا ِفي الدِّينِ َوِلُينِذُروْا َق

 ) ِإَليِْهمْ َلَعلَُّهمْ َيحَْذُرونَ 
اي كـوچ   اي از آنـان، دسـته   كوچ كنند، پس چـرا از هـر فرقـه   ) براي جهاد(شايسته نيست مؤمنان همگي 

شـتند بـيم دهنـد، باشـد كـه آنـان       گكنند تا در دين آگاهي پيدا كنند و قوم خود را، وقتي به سوي آنان باز مين
 3F4.بترسند
اهميـت   ،امر اجتهاد اهميت بسيار يافت و در عصر تابعان ،به طور طبيعي) ص(پس از رحلت پيامبر اكرم 

 . به خود گرفت يشكل روشنيافت و مذاهب اسالمي گسترش اش  آن، استمرار پيدا كرد و دامنه
مكتـب   138قرن چهارم شاهد تأسيس  ةاستاد سياس معتقد است كه جهان اسالم از اوائل قرن دوم تا نيم

در حـالي   4F5.تا جايي كه بسياري از شهرها داراي مذهب مخصوص به خود بودنـد . و مذهب فقهي بوده است
5F. داند يم 50يش از بكه استاد اسد حيدر شمار مذاهب را تا آن زمان 

6 
مـذاهب   ،اول ةدسـت   :داننـد  تابعان را دو دسته مـي  ةطبقپس از  برخي از دانشمندان مذاهب تأسيس شده

تأليفات صاحبان خود و  ةمذاهبي كه در ساي ،دوم ةدست ند؛فردي كه با اقبال پيروان روبرو نشدند و از ميان رفت
  6F7.امل رشد كردهاي ك ها و مجموعهدر كتابشد و پيروان آنها ثبت و ضبط 

 
 مذاهب فراموش شده

 .( ه 110 -23(مذهب حسن بصري  -1
 .( ه 148 -74(مذهب ابن ابي ليلي  -2
 .( ه 157 -88(مذهب اوزاعي  -3
 (. ه 161 -97(مذهب سفيان ثوري  -4
 .( ه 175در گذشته در سال (مذهب ليث بن سعد  -5
 .( ه 240در گذشته در سال (مذهب ابراهيم بن خالد كلبي  -6
 .( ه 270 -202(مذهب داود بن علي اصفهاني ظاهري  -7
 .( ه 310 -224(بن جرير طبري  مذهب محمد -8

                                                                                                                                               
 .) مراجعه شود 166ص  ،3ج /اصول الفقه مظفربه . (اند اين حديث مناقشه كرده

 .122/ توبه )4
 .86 /يتاريخ الفقه االسالم  )5
 .160، ص 1، ج ةو المذاهب االربع )ع(االمام الصادق )٦
 .57القسم الثاني من المقدمه، ص  ،طبقات الفقهاء )7
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 .( ه 148درگذشته در سال (مذهب سليمان بن مهران اعمش  -9
 .( ه 105درگذشته در سال (مذهب عامر بن شرحبيل شعبي  -10

 .  . . . و بسياري ديگر
 : ند ازاا زمان ما باقي ماندند عبارتاما مذاهبي كه ادامه يافتند و ت

) عليهم السـالم (اهل بيت ةاز ائم )ع(و امام جعفرصادق )ع(عشري كه امام محمدباقر مذهب امامي اثني -1
 . دنددامعارفش را توسعه و ترويج 

 .مذهب زيدي -2
 .مذهب حنفي -3
 .مذهب شافعي -4
 .مذهب مالكي -5
 .مذهب حنبلي -6
 .مذهب اباضي -7

هـا  البتـه ايـن  . جا در پي بررسي مقدمات پيدايش مذاهب و عوامل انقراض يا انتشـار آنهـا نيسـتيم   در اين
هـاي خـود پيرامـون علـل اخـتالف مـذاهب بـه آن         عواملي علمي و اساسي هستند كه دانشمندان در بررسـي 

 . اند پرداخته
يـاس بـه ايـن بحـث     در پژوهش پيرامون صغريات حجيت ظهور و نيز بررسـي حجيـت ق   ،رشد  مثالً ابن

7Fپرداخته است

بـه   8F9.و آقاي سيدمحمدتقي حكيم اختالف در اصول و مباني استنباط را نيز به آن افزوده است 8
 . تواند به اين مبحث اضافه شود ها و مراحل استنباط هم مي نظر ما اختالف در شيوه

. تواند مورد توجه قـرار گيـرد   شناسانه نيز مي عالوه بر علل و عوامل علمي و اصولي، تأثير عوامل معرفت
ميزان اطالعات علمي، شخصيت فردي، روانشناختي خاص مجتهد و مقدار توانايي او بر تحليل : عواملي مانند

 ،هاي مجتهد هم شيياند البته از نقش عوامل سياسي، تاريخي، اجتماعي و مصلحت. ذهني موضوعات و مطالب
 . نبايد غافل ماند

 : اين بحث عبارتند از نكات قابل توجه و مهم در
ظهور مذاهب مختلف اسالمي حاكي از تحول و تكامل عقالنيت و خردورزي اسالمي و جبران خأل  :اول

گسترش نيازها، كثرت حوادث  ،از يك سو. استهي و انقطاع وحي اال) ص(بوجود آمده در غيبت پيامبر اكرم
باعـث ايـن   جديـد  مسـائل  هي و مطرح شدن تراكم معارف فق، از سوي ديگر ؛و پيچيدگي مناسبات اجتماعي

 . دآييبنابراين طبيعي، صحيح و متمدنانه به شمار م. بوده استتحول و تكامل 
كه به  روندبه شمار ميتمدن اسالمي  درپوشي  مذاهب اسالمي ثروتي فكري، پربار و غيرقابل چشم :دوم

به ويژه اگر تقليـد  (ي احكام زندگي فردي اجرا ةدر عرص تادهد  حاكم اسالمي و نيز افراد مسلمان فرصت مي

                                                 
 .المقتصد ةالمجتهد و نهاي ةبداي ةمقدم )8
 .19، ص للفقه المقارن ةاالصول العام )9
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اجتهـاد علمـي    ةو هـر نظـري را كـه در نتيجـ     داشته باشندانتخاب  قدرتو اجتماعي ) اعلم را واجب ندانيم
در اين صورت در برابر حاكم اسالمي . حاصل شده باشد، رسمي و نسبت دادن آن را به اسالم صحيح پندارند

منافع و مصالح  ،برد، تا بدين وسيله ت او را براي انتخاب اصلح باال ميشود و قدر قلمروي گسترده گشوده مي
 . موافق نباشد كند، عمل مي بدانبا فتوايي كه او اجتهاد شخص  اگرچه. اسالمي را تأمين نمايد ةجامع

هماهنـگ در   نظريـه تواند با انتخاب، تركيب و تلفيـق آرا و فتـاوي مختلـف بـه يـك       در اين راستا او مي
اين بهترين  .مصالح جامعه باشد ةكه تأمين كننداي دست يابد نظريهو نظامات مختلف اجتماعي اسالم مكاتب 

  9F10.پذيري اسالم است تعبير از انعطاف
و است براي زندگي اسالمي داشته  يدستاوردهاي پربار -طور كه عرض كرديمهمان -اين مذاهب :سوم

در مسـير   ،چه ايـن پديـده را بـه شـكلي منفـي     منتها آن. شدنبا طبيعي است كه پيدايش آن دور از انتظار كامالً
ايـن روحيـه   . نظرانه بـوده اسـت   گرايي تنگ تاريخي مسلمانان جلوه داده است، تغيير جهت آن به سوي طايفه

فاصله گرفته و تسامح و  كند،توصيه ميآن  به قرآن كريمگوي سازنده كه وهر روز از اصل گفت ،گرايانه طايفه
انگيز  ثمر و نفرت هايي بيوارد جدال ،حتي در برخي مواقع. فراموشي سپرده است ورطةاسالمي را به مداراي 

ايـم كـه بـه تعبيـر شـيخ يوسـف        هاي طوالني تاريخ شاهد بـوده  كه در دورههمچنان. و غيراخالقي شده است
10Fقرضاوي

كـه  انجاميـده  اي  تردههاي گس باب تكفير، تفسيق و تبديع بين مسلمانان گشوده شده و به درگيري 11
  11F12.حاصلش اشك و خون، پراكندگي و از دست دادن جايگاه تمدني مطلوب است

گـوي  ومـذهبي، از طريـق تـرويج روح گفـت    طبيعـي  به باز گرداندن تنـوع   ،ّما به طور جد ،به اين خاطر
تقريـب  جنـبش  «حـالتي كـه آن را   . كنيم سازنده اسالمي، صميميت قلبي و شناخت عناصر مشترك دعوت مي

 . نماييم توصيف مي» مذاهب اسالمي
 

 حركت تقريب بين مذاهب اسالمي
هـاي   تـرين دوران  ريشه در كهن ،بر آن گذاشته شده است» تقريب مذاهب«هاي اخير نام  چه كه در دههآن

دامنـه   ههرچـ . اين حركت اصالت و سرزندگي خود را مديون اصول عميق شريعت اسالم است. اسالمي دارد
فزونـي  اسـالمي  در پيـدايش تمـدن    آنيـا الاقـل مشـاركت     ؛دگردمي دهريزي تمدن اسالمي گستر يهدر پاآن 
 . گردد آشكارتر مي» تقريب مذاهب«يابد، ضرورت رويكرد به  مي

هـاي   دانشمندان مسلمان و شخصيت .هاي اخير به راهبردي تأثيرگذار بدل شده است اين حركت در دوره
سنگ بناي اين حركت مبارك را بنيان نهادنـد و بـراي تبيـين     ،گذشته ميالديچهل قرن  ةبزرگي در اواخر ده

                                                 
 يجا نيـاز ايم و در اين منتشر ساختهقبالً ن را آايم و  مطرح كرده يفقه يتخصصاست كه در مجامع  يلمع يپژوهش اين )10

مـا از   يهـا گزارش يچهار جلد ةتواند به مجموع يجهت اطالع بيشتر م يخواننده گرام. بينيم يبه شرح و تفصيل آن نم
  .مراجعه نمايد يفقه اسالم يالملل مباحثات و مذاكرات مجمع بين

 .210، ص 36، شماره التقريب ةلرسا )11
 .به بعد مراجعه كنيد 155ص  ،يتأليف انصار /فائالطو صةقكتاب به  )12
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هـاي  هاي ديني و ضـرورت  آنان پس از وضع مباني و تبيين ريشه. بسيار كردند هايتمجاهد آن  خطوط كلي
  .به رشتة تحرير درآوردنددار كردن آن در وجدان مسلمانان مقاالت متعددي  و ريشه آنرشد 

تيم كه نهال اين حركت را پيوسته در حال رشد و شكوفايي و تحول و تكامل بـه سـوي   ما بسيار خوشوق

كلهـا كـل أ تيؤابت و فرعها في السماء تـث صلهاأ[اي طيبه كه  شجره

 . بينيم مي 12F13)ذن ربهاإحين ب
 

 هاي تقريب پايه
 -بـدون اسـتثنا   -مـذاهب اسـالمي   ةاصول و مباني زير كه مورد اذعان هم ةما بر اين باوريم كه با مالحظ

  :؛ يعني عقيده بهنمايد است، عقيده به تقريب بسيار منطقي مي
االنبيـاء   ، نبوت حضرت خـاتم )در ذات، صفات، فعل و عبادت(توحيد : ايمان به اصول اعتقادي اسالم -1

 .مضامين و محتويات آن و معاد روز قيامت ةبا هم قرآن كريم، )ص(محمد مصطفي
 .. .. نماز، زكات، روزه، حج و: وريات و اركان اسالمضر ةالتزام كامل به هم -2
دو منبع اصلي براي شناخت معارف اسـالمي  كه  )ص(و سنت شريف نبوي قرآن مجيدبه التزام كامل  -3

شناخت مفهوم هستي و حيات، گذشته، حال و آينده انسان در دنيـا و آخـرت و   : مثل ؛در امور مختلف هستند
اما ساير اصـول و منـابع مثـل    . زندگي فردي و اجتماعي انسان است ةكنند  نظيمشناخت احكام و قوانيني كه ت

كتاب و (كه مستند به يكي از اين دو منبع شريف مگر اين ،عقل، قياس، اجماع و امثال آن هيچ حجيتي ندارند
 . گيرند  يدر حقيقت ساير منابع، منبع بودن خود را از كتاب و سنت م. باشند) سنت

بدون شك آن اصل و نظـر مـردود    ،كه اصلي يا نظري به اين دو منبع اساسي مستند نيست اگر ثابت شود
 . ها با كتاب و سنت ثابت گردد كه مخالفت آناست، چه رسد به اين

گيرنـد،   مـي  بهـره كه آنهـا از ايـن دو مصـدر اساسـي     مذاهب اسالمي به روشني به اين حقيقت  ةائم ةهم
 . اند تصريح كرده

مثـل ايـن    ،ورزنـد  وارد شده كه بر اين مطلب تأكيد مي) ع(اهل بيت ةروايات بسياري از ائم در اين راستا
احكام به كتـاب   ةهم: ةالكتاب و السن ىكل شيء مردود ال ):ع(فرمايش امام صادق
  13F14.شود و سنت منتهي مي

اي مـن را بـه   هـ  من انساني هستم كه نظراتي صحيح و گاهي خطا دارم، گفته: گويد يم نسامام مالك بن ا
  15F16.شافعي هم سخني نزديك به اين سخن دارد 14F15.كتاب و سنت عرضه كنيد

                                                 
 . 25/ابراهيم  )13
 . ال اين روايت فراوان استمث، ا79، ص 18، ج وسايل الشيعه )14
 .117اآللوسي، به نقل از ابن تيميه ص  ،جالء العيون  )15
 .107همان، ص  )16
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بكارگيري توان انساني براي استنباط احكام شرعي از منـابع  «اجتهاد را به عنوان  ،كه اسالمالتزام به اين -4
در و تأكيـد  اسـالم   پـذيري  بر انعطافاجتهاد كه همچنان. تا راهي براي شناخت اسالم باشد ،اجازه فرموده» آن

ايـن سـخن بـه    . به تحوالت زندگي بر اساس معيارها و ضوابط مشخص نقـش اساسـي دارد  آن پوشش دادن 
د، هرچنـد كـه ايـن    يرسـ  به آن توان مياجتهاد با ضروري بين اسالم و نتايج گوناگوني است كه  ةمعناي رابط

ايـن موضـوع   . و باورهاي آنان متفاوت باشـد  ديد ةنتايج به خاطر اختالف در فهم و برداشت مجتهدان و زاوي
 . گيرد يمورد بررسي قرار م» اسباب الخالف«هاي ديني تحت عنوان  در آموزش

زيرا هر شريعتي كـه  . گرا و فطري است، راه اجتهاد را گشوده استجا كه اسالم ديني واقعبه نظر ما از آن
درازاي قرون و اعصار بـاقي بمانـد،   به و بخواهد  وحي بر پيروانش قطع شود ةمعصومش از دنيا برود و دريچ

هاي ذهني مجتهـد بـه توليـد نظـرات     فرض گاهي تحت تأثير پيش ،هرچند كه اين راه .نداردراهي جز اجتهاد 
 . مطابق نباشد -در علم خداوند -ينجامد كه برخي از آنها با واقعيت احكام اسالمامتخالفي بي

مفـاهيم  . (شود يمسائل عقيدتي و مفاهيم م ةاي منطقي شامل استنباط هم بكارگيري اجتهاد به عنوان شيوه
هـاي هسـتي   تصوراتي است كه از يك سو مرتبط با اصول اعتقادي و از سوي ديگر ربط مستقيم بـا واقعيـت  

حكـام و حتـي موضـع اسـالم     كه در مورد اهمچنان) مثل مفهوم جانشيني انسان براي خدا بر روي زمين ؛دارد
 . برخي قوانين طبيعي نيز صادق است ةدربار
تـوان   يهاي مهم و پربركت امت اسـالمي اسـت و بـدون آن نمـ     ياصل وحدت اسالمي يكي از ويژگ -5

 . ادعاي كمال هويت كرد
راه خـالي   اهللا يعني هر حبل( دارداهللا  ريزي كاملي براي تحقق وحدت براساس اعتصام به حبل اسالم برنامه

، وحـدت در آفـرينش، وحـدت    ياسالم بر وحدت اصل انسان .)رساند ياز خطا و اشتباه كه انسان را به خدا م
هي تأكيد ورزيده، انسـان را بـه حضـور جمعـي در مسـير      هدف، وحدت شريعت و قانون و وحدت مسير اال

شود  يثار پربار وحدت را يادآور مكند، آ  يدعوت م ،هاي شيطان را پيروي نكردنتسليم كامل خدا شدن و گام
-ارزش شخصي و گروهي را جهت رسيدن به اهداف كلي در جان انسان و نهال اخالق و گذشت از منافع كم

ارزشي خود حـذف   ةره و رنگ را از دايرعشيانگيز مثل زبان، نژاد، وطن،  تفرقه رعناص ةكند و هم يها غرس م
ورزد و به لزوم دستيابي بـه نقـاط اشـتراك و بـه      يوي و جهاد تأكيد مهاي انساني مثل علم، تقبر ارزش ،كرده

 . نمايد يگوي آرام و اصولي دعوت موكارگيري منطق سليم، منطق گفت
همين قدر بايد دانست كـه  . به آن اشاره خواهيم كرد -ان شاءاهللا -لوازمي دارد كه ،ايمان به اصل وحدت

 . حركت تقريب است نيازهايباور داشت اين اصل يكي از پيش
دهيم كـه   ياي است كه در باال به آن اشاره كرديم، ولي ترجيح م ، جزئي از برنامهياصل برادري اسالم -6

در اسـالم  را روابـط اجتمـاعي    ةبه خاطر اهميت فراوانش بر آن تمركز بيشتري داشته باشيم، زيرا اخوت همـ 

گـذاري هـم    قـانون  ةحـوز  در، بلكه گيردرا در بر نميالقي هاي اخ و به باور ما آثار آن فقط جنبه كندمنظم مي

اجتهاد با احكام مغاير با اصل اخوت دينـي روبـرو    ةتا در زمين ،گذارديبر اجتهاد م بسزايي تأثير  دارد ونفوذ 

 . نشويم
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د خـو هخودب ،آن به د و باورساز  ياستوار مرا ترين اصولي است كه حركت تقريب مهم ،گانهاين اصول پنج

 . باور به حركت تقريب را به دنبال دارد ،و به شكلي منطقي

كنـد، حتـي در چـارچوب     يبسنده نمـ  ،هاي اخالقي يا شعاري جا است كه معتقديم تقريب بر جنبهاز اين

-يهاي فكري و تمدني را در بـر مـ   زمينه ةهم ،ها عبور كرده تقريب از اين. شود يگذاري هم محدود نمقانون

نخبگان و انديشمندان فقهي و فكري در آن سهيم گردند تا به شكلي كامل به وجدان  ةر است همسزاوا. گيرد 

زيرا اسالم هرچند اختالف فكري  ،هاي مردم را با فرهنگ تقريب پرورش داد بايد توده. ها انتقال پيدا كند توده

هيچ وجـه در برابـر اخـتالف     كند، اما به يت و گذشت با آن برخورد محغيرمخرب را طبيعي دانسته و با سما

 يفلذا مخالفت با حـاكم شـرع  . ساز داخلي و خارجي كوتاه نخواهد آمد مسلمانان در مواضع عملي سرنوشت

را مخالفت با خداوند و اطاعـت از او را  ) سو كننده مواضع عملي امت استكه فرض بر اين است كه او هم(

 .شمارد ياطاعت از خداوند بر م

  
 ها به آن پايبند باشندييي كه شايسته است تقريبهااصول و ارزش

هاي زيـر را بـه عنـوان خطـوط كلـي      و به دنبال اعالن علما و مناديان تقريب ارزش ،براساس اين مباني 

و براي تحقق اهـداف مطلـوب تقريـب سـايران را بـه       كنيممعرفي ميرعايت هستند  ةهايي كه شايستسياست

  :منمايي يپايبندي به آن دعوت م

 
 همكاري و تعاون در اصول مورد اتفاق: يكم

هاي مشترك بسـياري   مذاهب اسالمي زمينه. بسيار فراوان است ،هاي مختلف اصول مورد اتفاق در عرصه
گذاري را تـا نـود درصـد    هاي مشترك قانون برخي علما زمينه(گذاري دارند قانون ةدر اصول اعتقادي يا عرص

در مفاهيم، فرهنگ اسالمي و حتي در مقاطع . نظر كامل باشدشايد اتفاق ،اخالق ةدر زمين ؛)كنند ياحكام ذكر م
اري حـوادث تـاريخي   ذگـ در قضـاوت و ارزش كـه  نظر وجود دارد، هرچنـد  اساسي تاريخ و تمدن نيز اتفاق

، ي، همه بر لـزوم دسـتيابي بـه وحـدت از طريـق هميـار      يگيري عملاما نسبت به موضع .اختالف وجود دارد
بـدون شـك   . نظر دارنـد اتفاق) حاكمان قانوني است ةكه به عهد(گيري  گي اجتماعي و وحدت تصميمهمبست

همكاري در مشتركات فكري به معناي همكاري در تثبيت اين مشتركات در وجدان عمـومي و دوري نمـودن   
 . است امر تعميق اين افكار در روند كلي حركت اجتماعي ةنتيج. اموري است كه ناقض آن است ةاز هم

، اجتماعي و تمدني نيز امر روشني است و شـامل  يهاي مربوط به سلوك فرد تعاون و همكاري در زمينه
هي مثل نماز جمعه و حج و اجراي احكام اسالم، تعظيم شعائر اال: شود از قبيل يهاي مختلف زندگي م عرصه

 .هاي امت اسالمي مثل وحدت يتحقق ويژگ
هاي مردم و حتي نخبگـان   هاي مشترك و آگاهي بخشي به توده زمينه سيحركت تقريب بايد براي بازشنا

مـثالً نشـان   . هاي مشترك نيز فعاليـت نمايـد   اين زمينه ةتالش خود را به كار گيرد و در راه توسعتمام جامعه 
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شته نظر دايا راه سومي ارائه دهد كه طرفين دعوا در آن اتفاق ،لفظي است نه جوهري ،دهد كه اختالف و نزاع
 . باشند
 

 يمعذور دانستن يكديگر در موارد اختالف: دوم
بستن آن ممكن نيست و تـا زمـاني   باز است و باب اجتهاد به عنوان حالتي طبيعي  باور داريمتا زماني كه 

. كه اسباب اختالف فكري و محصوالت اجتهادي پابرجاست، بايد به اختالف آرا و فتاوي مجتهدان تن دهـيم 
تنـازع   ،چه منـع شـده اسـت   آن. نداريمهيچ نهي در اسالم  ،اختالف آرا و نظرات دربارةكه  شايان توجه است

از خـردورزي و منطقـي بـودن     يتاين امر حكاو ب و امثال آن است، حزدر دين، ت ه، تفرقيفرساي عمل توان
 .دارداسالم 

آرا و نظـرات مخـالف تـن     بايد به تحمـل  ،، دانشمند يا دانشجو، مجتهد يا مقلديبنابراين هر فرد مسلمان
برادرانه  ،در اين صورت است كه اختالفات. پرهيز كندهاي ارعاب، تهديد، توهين و امثال آن  شيوه ازبدهد و 

 . ها نخواهد كاست يو دوستانه خواهد بود و از دوست
انـد در  تو يكنـد و مـ   يمـ  صدر دعـوت  ةجا به دستورات بسياري كه مؤمنان را به صبر، مدارا و سعدر اين

در محضـر  . رسيده است) ع(از جمله حديثي كه از امام صادق. كنم يداشته باشد، اشاره م اثرموقعيت فعلي ما 
مـا   ةما از آنها بيزار هستيم، چون آنـان بـر عقيـد   : سخن از گروهي به ميان آمد، راوي عرض كرد ،آن حضرت

-يمثل رأي شما نيسـت، آيـا از آنهـا بيـزاري مـ      ،ولي رأيشان ،آنها هم ما را دوست دارند: امام فرمود. نيستند
دانيد، پس سزاوار است كه ما هـم   يدانيم كه شما نم يما هم چيزهايي م :امام فرمود. آري: جوييد؟ راوي گفت 

شـما آنهـا را دوسـت بداريـد و از آنهـا بيـزار نباشـيد، برخـي از         : تا جايي كه فرمـود . از شما بيزاري بجوييم
بـر   ،پس سزاوار نيست كه باورهاي صاحب دو سـهم ...  ز ايمان دارند، برخي دو سهم ويك سهم ا ،مسلمانان

  16F17.صاحب يك سهم تحميل گردد
مذاهب با يكديگر مثال جالبي براي اين حقيقت است و اگر بخواهيم به شـواهد تـاريخي ايـن     ةرفتار ائم

  17F18.برخوردهاي زيبا بپردازيم، سخن به درازا خواهد كشيد
بينيم آنها باب اجتهاد را بر ديگران نبستند، بلكه پيروي از رأي خـود را در صـورت وجـود     يكه مهمچنان

 : كنيميهاي زير اكتفا م در اين راستا به ذكر برخي گفته. كردند ينزد ديگران تحريم م مخالفي دليل
مـن را   شما گفتـار  ،گاهي صحيح و گاهي غلط است ،من انساني هستم كه سخنانم :امام مالك بن انس

 . بر كتاب و سنت عرضه كنيد
هرگاه حديثي برخالف قول مـن پيـدا كرديـد، قـول مـن را بـه ديـوار         :يبن ادريس شافع امام محمد

 . بكوبيد
نظر بهتري ارائـه كنـد    ،هركس .ام اين نظر من است و اين بهترين چيزي بوده كه من يافته :امام ابوحنيفه

                                                 
 .160، ص 16، ج )ع(البيت، چاپ مؤسسه آلشيعهسائل الو )17
 . مراجعه شود 545، ص1، ج دراسات و بحوثپيرامون موضوع در كتاب  يخراسان ةزاد استاد واعظ ةبه مقال )18
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 . اند حرام است سخن من را نديده ةمن بر كساني كه ادل ةطبق گفت ،فتوا دادن. پذيرم يآن را م
 . كم سوادي است ةتقليد از ديگران نشان دهند :نبلحبن  امام احمد

 18F19.اند اين دقيقاً چيزي است كه علماي بزرگ بعد از اين ائمه بر آن تأكيد ورزيده
  

  دوري از تكفير، تفسيق و اتهام به بدعت: سوم
 ةرغم نصوص شـريف  يعل   . دانيم كه تاريخ به آن دچار شده است يهايي ميبتما موضوع تكفير را از مص

تكفير مسـلمان را حـرام    ،كند و از سوي ديگر يبسياري كه از يك سو مسلمان بودن را به طور دقيق تعريف م
19Fشمرد، يم

ونـه  گ بنـدد و هـيچ   يهرنوع نوآوري و خالقيت را بـه روي خـرد انسـاني مـ     ةاين پديده كه دريچ 20
 كنيم كسي كتـابي   يبرخي اوقات مشاهده م. تابد، در بين مسلمانان ساري و جاري بوده است يمخالفتي را برنم

  20F21.و اين چيز عجيبي است ،داندينويسد و مخالفت با حتي يك كلمه از آن را موجب كفر م يم
ـ و كفـر بيـرون آور   ايمـان  ةخوانيم كه مسأله را از داير يجاست كه ما ديگران را فرا ماز اين  ةدر دايـر  ،دن

و در اين باب خود را به روح قرآني بيارايند كه حتي در بحث و مناقشه كفـار بـا    بريزندصحيح و غيرصحيح 
 :كند يگوي اصولي و منطقي مودعوت به گفت، )ص(پيامبر اكرم

 ) َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكمْ َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي َضَالٍل مُّبِينٍ [
  21F22.يا شما بر هدايت يا گمراهي آشكار هستيم ،يقت يا ماو در حق 
 

 ديگران را به لوازم رأيشان مؤاخذه نكردن: چهارم
ولي  ،ددگربررسي شود و با دقت و موشكافي  خودش نسبت دادهبسيار منطقي است كه نظر هر كسي به 

. ايـم  را پيشه كـرده   ر و اتهام به بدعتيم كه بر لوازم آرا مبتني است، در نتيجه راه تكفيرا دتوجه ما به نقدهايي 
گاهي كساني كـه بـه حسـن و    : به عنوان مثال. را قبول ندارد تگاهي اين مالزما ،در صورتي كه صاحب رأي

. انـد  را بسـته  )ص(كنند كه اينان باب ايمان به راسـتگويي پيـامبر   يمخالفان خود را متهم م ،قبح عقلي معتقدند
كند، حكم عقل به قبح اجـراي معجـزه بـه     يمعجزات نفي م ةدنرا بر پيامبر آور چه احتمال دروغگوييزيرا آن

گونه قبح عقلي در اين مورد نباشد، معناي آن بستن باب ايمان به  دست كاذب است و اگر فرض كنيم كه هيچ
 . نبوت است

كنـد،   يملـزم مـ  چه ما را به اطاعـت پروردگـار   آن. گويند يهمين سخن را در مورد اطاعت از پروردگار م
بينيم كه معتقدان به توسل، شفاعت يا قسم  يبر همين منوال گروهي ديگر را م. نه چيز ديگر ،حكم عقل است

                                                 
ـون از جمله كتاب : مختلف نقل شده است يهاامثال اين سخنان بسيار است و در كتاب )19 ـ  /جالءالعي و  107 ، صيآلوس

 .175، ص 1، جو المذاهب االربعه )ع(الصادقاالمام: متأخر يهاو از كتاب ياز ابن جوز ستلبيس ابليكتاب 
ثير جزرابمثل جامع االصول  يحديث يهاتوان به كتاب االيمان در صحاح و كتاب يم )20  . جزء اول مراجعه كرد ين ا
 . آن نداريم ةتمايل به ارائ ينزد ما وجود دارد كه خيل يشواهد بسيار )21
 .24/ اسب )22
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 . ... پندارند و ياين اعتقادات م ةدانند، زيرا شرك را الزم  يبه غيرخدا را مشرك م
ايـن  . باحثات كالمي نيستيمنقد و بررسي علمي، امري مطلوب است و ما به هيچ وجه درصدد بستن راه م

خود  ةكنيم و تا زماني كه مخالف ما به مالزمه بين گفت يگوي منطقي موما دعوت به گفت. خالف منطق است
از . دهـيم   يداريم و نظري را تا به آن ملتزم نباشد به او نسبت نم ياي ديگر معتقد نيست، او را معذور م و گفته

 . شود يانگيز مسدود م تفرقه اين طريق راه بسياري از اتهامات
 گوورفتار محترمانه در گفت: پنجم

ـ . منطقي و سالم براي انتقال تفكر به ديگران است يگوودانيم كه گفت يبه خوبي م جـالبي را   ةقرآن نظري
گو و زبـان  وگو، اهداف گفتوگو، شرايط گفتوگوي خوب مطرح كرده كه شامل مقدمات گفتوبراي گفت

 . نظير است يقرآني واقعاً ب ةاين نظري. شود  يگو موگفت
و نيـز خدشـه   . از جمله نكات قرآني در اين بحث، گوش فرا دادن به گفتار ديگران و اتباع احسن اسـت 

 : فرمايد  يشريفه م ةآي. وارد نكردن به شخصيت ديگران
 ) نَ ُقل الَّ ُتسَْأُلوَن َعمَّا َأجَْرْمَنا َوَال ُنسَْأُل َعمَّا َتْعَمُلو [

  22F23.شود يكردار شما سؤال نم ةگناهان ما و از ما دربار ةاز شما دربار
با غيرمسلماناني است كـه بـه اسـالم ايمـان      )ص(گوي پيامبر اكرموگفت دربارة ،لحن به كار رفته در آيه

ين و هـاي ديـر   گو را به سويي سوق دهد كه به دور از كينـه وكند تا مسير گفت يدر عين حال تالش م. ندارند
آيه حتـي تعبيـرات بـه كـار رفتـه را نيـز       . گو باشدوافكني و در واقع گردن نهادن به منطق گفتفضاي تهمت

ما مسئول گناهان شما (النسال عما تجرمون : گويد يكند و به منظور احترام نهادن به طرف مقابل نم يرعايت م
ا مسلمانان كه در اصول مورد اشـاره در بحـث   م. تسا هرچند سياق لفظي گفتار متناسب با اين تعبير) نيستيم

 ،در بـدي يـك انسـان   : در حديثي آمـده اسـت  ! ايم؟ با هم اشتراك نظر داريم به كجا رسيده) هاي تقريب پايه(
  23F24.همين بس كه برادر مسلمانش را تحقير كند

 
 پرهيز از اهانت به مقدسات ديگران: ششم

زيـرا اهانـت بـه مقدسـات     . دواقع اولويت بيشـتري دار در  وسابق است  ةدر حقيقت اين اصل پيرو مسأل
چنـين   قـرآن كـريم  . بـرد از بـين مـي  گو را وكند و تعادل مطلوب گفت يو عاطفي معكوس ايجاد مج ،ديگران
 : نهي كرده استرا حالتي 
َوالَ َتسُبُّوْا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدونِ اِّ َفيَسُـبُّوْا اَّ َعـْدًوا ِبَغيْـِر [

ْلٍم َكَذِلكَ َزيَّنَّا ِلكُلِّ ُأمٍَّة َعَمَلُهمْ ُثمَّ ِإَلى َربِِّهم مَّْرجُِعُهمْ َفيَُنبُِّئُهم عِ 

 ) ِبَما َكاُنوْا َيْعَمُلونَ 

                                                 
 .25/ اسب )23
 . روايت كرده است يطوالن ياين حديث را مسلم از ابوهريره در كالم )24
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خوانند دشنام مدهيد كه آنـان نيـز از روي دشـمني و نـاداني خـدا را دشـنام        يو آناني را كه جز خدا را م
گاه بازگشت آنان به سوي پروردگارشان خواهـد  آن. ي كردارشان را آراستيمگونه براي هر امتاين. خواهند داد

  24F25.دادند آگاه خواهد ساخت يچه انجام مبود و آنان را از آن
فرمايد و وظايف تبليغـي آنهـا را     يانساني توجيه م ةرا با اين روحيبا ديگران مؤمنان رفتار  ،خداوند متعال

 . باشند مشركآنان هر چند  ،نكنندبر ديگران ور تحميل كند تا رأي خود را به ز يبيان م
َوَلْو شَاء اُّ َما َأشَْرُكوْا َوَما جََعْلَناَك َعَليِْهْم حَِفيظًا َوَما َأنـَت [

 ) َعَليِْهم ِبَوِكيلٍ 
ايـم و تـو وكيـل آنـان      آوردند و ما تو را بر ايشـان نگهبـان نكـرده    يخواست آنان شرك نم يو اگر خدا م

  25F26.ينيست
ما نسبت به مشـركان ايـن اسـت، پـس بـا       ةاگر وظيف. اند نصوص اسالمي در نهي از سب و لعن معروف

كننـد،   يند و دردهـا و آروزهـاي يكـديگر را احسـاس مـ     دار واحد يو هدف ندمسلماناني كه با يكديگر برادر
  !؟چگونه است

اعتقـادات  درايي كـه طـرف مقابـل    هم به هيچ وجه  قابل تحمل نيست بـويژه در جـ   يقيناً احتمال توهين
 . دارد ايماندار به قدسيت برخي امور  ريشه
 

 آزادي در انتخاب مذهب: هفتم
اجتهاداتي دانستيم كه مورد قبول اسالم است، بايد آنهـا را راهـي بـه سـوي      ةكه مذاهب را نتيجبعد از آن

آنها و بـر   ةمسلمان بايد با مطالع هي بدانيم و هرگاه مذاهب متنوع شدند، به طور طبيعي يككسب رضايت اال
امانـت و عهـدش را ادا    و دواش بـري شـ   اساس معيارهايي كه به آن باور دارد، بهترين را انتخاب كند، تا ذمه

هرچنـد انتخـابش   . كنـد مالمت  ،تواند او را بر اين انتخاب يدر اين صورت است كه هيچ كس نم. كرده باشد
پـذيرش قلبـي و    پيروافراد بر انتخاب مذهبي معين معنا ندارد، زيرا ايمان  كه اجبارهمچنان. مورد پسند نباشد

 . است و اين امر جز با دليل و برهان قابل دسترسي نيست يقيني
-بدون اين ،و از آن دفاع كند دكنم كه هر مذهبي حق دارد نظرات خود را توضيح ده يجا تأكيد مدر اين

ما طرفدار بستن باب بحث سالم و منطقي در عقايد، . كندارعاب و توهين آنها د يا به ايكه بر ديگران تعدي نم
ـ    يطلب فقه يا تاريخ نيستيم، بلكه هرگونه فرصت ثمـر و تحميـل رأي بـر     ي، سوءاسـتفاده از موقعيـت، جـدال ب

 . دانيم يديگران را مردود م
بـه قواعـد    يپايبنـد عـدم  از  ، ناشـي رخ دادهما بر اين باوريم كه تمام تجاوزاتي كه در تاريخ طوالني مـا  

كننـد،  تـالش مـي  اسـالم   ةاعـتالي كلمـ  راي مذاهب ب ةايم كه در حقيقت هم و فراموش كردهاست گو وگفت

                                                 
 .108/ انعام )25
 .107/ انعام )26
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  .دارند) االسالم ةكلم(براساس تصوري كه از آن 
 

 ان در روند تقريبمندنقش دانشمندان و انديش
زيرا اينان از يك سو وارثـان انبيـاء،   . است اين گروه ةهاي تقريبي به عهدبدون ترديد بار اصلي در تالش

هـاي تقريـب و مـؤثر در توحيـد      ها و از سوي ديگر آگاه به پايـه كنندگان نسل حامالن دعوت االهي و تربيت
 . هاي امت اسالمي هستند يصفوف مسلمانان و تحقق ويژگ

-يم، به موارد زير اشاره مـ اي نقش بهتر علما پيشنهاد كنييفاگر بخواهيم به طور خالصه اصولي را براي ا
 : كنيم 

 .تعميق راه معتدل و ميانه در فهم شريعت -1
 . گو بين مسلمانانوفراگير ساختن منطق گفت -2
 .بازگرداندن نقش فعال علم اصول در عمل استنباط -3
ي مخصوصاً در تبديل فقه اسـالم  ،هاي كلي اسالم در عمل استنباط يو ويژگ» مقاصد الشريعه«رعايت  -4

 . يبه قوانين اجراي
 .مثبت» علم الخالف«تالش در راه احياي فقه مقارن يا  -5
 . ياهتمام فراوان به مجامع اجتهاد گروهي مثل مجمع الفقه االسالم -6
، اقتصـادي  يهاي مختلف زندگي اجتماع هاي اسالمي در عرصه اهتمام به فقه نظريات يا اكتشاف نظام -7

باط احكام جزئي تفاوت دارد و ما را در كشف اختالفـات بـين ديـدگاه اسـالم و     و حقوقي كه اين فقه با استن
 ،دهـد  يامر قرار م يهاي گوناگون پيش روي ول حل رساند و راه يهاي وضعي ياري فراوان مهاي مكتب ديدگاه

 . هاي اجرايي انتخاب نمايد چه را اصلح است در زمينهتا آن
گري و استحسـانات   يدر امور ديني و حذف طفيل» به كارشناسان مراجعه«تالش در راه طراحي اصل  -8
 .هاي جديد و مانند آناي و قرائت سليقه
انعكـاس آن در  هـاي تقريـب و تحكـيم آن در وجـدان دانشـمندان و      ارزش بـه نگري  ضرورت ژرف -9

هاي فكري مطمح تداللهاي فقهي و اسها را در استنباطكه بايد آن ارزش. و تأليفات آنهامطالعات ها، پژوهش
كـه اهميـت    -نظر قرار داد و مانند اصلي روشن و مصلحتي مهم در نظر گرفت و هنگـام تضـاد بـا احكـامي     

 .به اقتضاي قواعد تزاحم در اصول فقه بر آنها مقدم داشته شود -كمتري دارد 
قريـب فقهـي و تـالش    به حمايت از ت يالملل هاي بين، انديشمندان را در برخي از كنفرانسهمين دليلبه 

يـابيم كـه بسـياري از    زيرا بـا تأمـل در برخـي از مـوارد فقهـي مـي       ،سازي نظرات دعوت كرديم براي نزديك
  خـي ين امـر در بر ان يچنهم. اختالفات، لفظي است كه نتيجة اختالف ديدگاه يا اختالف در اصطالحات است

 . ن، سد ذرايع و امثال آناستحسا ،)احيانا(بحث قياس  از مباحث اصول هويداست مانند
عالمه مرحوم شيخ محمدرضا مظفر و مرحوم  اصول الفقههاي اصولي مثل اين گرايش در برخي از كتاب
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 . قابل مالحظه است -ام  كه توفيق شاگردي آنان را داشته - عالمه سيدمحمدتقي حكيم
كه آنچنانزنند، آن دامن ميعاد خيالي ها و ابها اشاره كنم كه به اختالفجا بايد به بسياري از كتابدر اين

براي  عملي اي است و هيچ راه ريشهاختالف ها  زمينه ةد نزديكي محال است و در همكنن يگمان م گانخوانند
هـاي   ها از حقيقت فاصله گرفته و وحدت منابع، اهداف، شيوهكنم كه اين كتاب يفكر م .تقريب متصور نيست

 . اند راموش كردههاي آن را فاستدالل و مالك
هـا، تـا    تالش هماهنگ براي آگاهي بخشيدن به امت اسالمي و انتقال فرهنگ تقريب به وجدان توده -10

ساير مسلمانان فقط احساس و عاطفه برادري صادقانه و همكاري و  اب ،رغم اختالف مذهبي يهر مسلماني عل
توزانـه   و عواطف كينه نشان دهدذاهب شرح صدر و در برابر آداب ديني گوناگون و تعدد م داشته باشدتعاون 

بـدين  . دليل به دنبال داشته است يفرسا و ب كه پيامدهاي طاقتكنار گذارد هاي تاريخي و موروثي را و رسوب
هاي اجتماعي، تا زماني كه در ترتيب اختالف در حكم شرعي و تفاوت در حوادث تاريخي و تمايز در روش

بلـه هرگـاه   . اند و نتيجة اختالف در اجتهاد هسـتند ار دارند قابل اغماض و تحملحوزة تفكر كلي اسالمي قر
  .روشي از رأي و نگاه همة مجتهدان از اسالم خارج شود بايد با بهترين شيوه مورد انكار قرار گيرد

 : ساز از قبيلطلبانه در هر يك از مسائل سرنوشتگيري وحدت تالش مشترك و پيگير براي موضع -11
 .اجراي احكام اسالم: فال

  .تحقق حاكميت ملي در چارچوب دين: ب
 . هاي آنان جهت براندازي امت اسالمي و سلب هويت از مسلمانان رويارويي با دشمنان و نقشه: ج
 .پاسداري از وحدت امت و دوري از تفرقه: د
 . يمسلمانان بر منافع شخصي و گروه ةتقدم مصالح عام:  ه

 : هاي تقريبي مثل س مؤسسهتشويق كردن تأسي -12
 .هاي تقريبي و مقارنمؤسسات آموزشي دانش: الف
 . هاي اجتماعي مشتركانجمن: ب
 .هاي گوناگون اردوهاي تقريبي در زمينه: ج
 . هاي تقريب در مناطق مختلفي كه مسلمانان حضور دارندايجاد جماعت: د

هـا، اجـراي   ، برگزاري كنفـرانس يهاي تقريبتوانند با تشويق حركت يهاي اسالمي هم ممراكز و حكومت
انگيـز، تـرويج فرهنـگ تسـامح مـذهبي و       گيري از تبليغات متعهد، نفي عناصر و نمادهاي تفرقه ها، بهره پروژه

 . امثال آن، نقش مهمي در اين زمينه ايفا نمايند
 


