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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 "تقريب" یفرا رو یها چالش
 

 :محمد و آله و صحبه و بعد يو الصالة و السالم عل

تقريـب  " يسـمت و سـو   بـه  يعمـوم  يعلما و انديشمندان و مصلحان، گرايشـ  يها كوشش

 يرا در راسـتا  يو ترجيح آن بـر هـر زبـان ديگـر     يمنطق يزبان گفتگو يو چيرگ "يمذاهب اسالم

 يبـه ايـن شـيوه و گفتگـو     يجهـان  يها و هماهنگ با گرايش ياصيل اسالم يها با گرايش ييهمسو

 .تمدنها و فرهنگ و اديان، به بار آورده است

و اظهارات و سخنان پيشوايان  يو مفاهيم و احكام شرع يمتون اسالم ةواقعيت اينست كه هم

 يتحقـق چنـين نتـايج    يبـرا  يا اين شيوه و ايجاد زمينه ييز رفتار آنان در جهت بكارگيرو علما و ن

 .است

ما ضمن به فال نيك گرفتن اين مسئله، معتقد به لزوم تعميق و ژرفا بخشـيدن آن در اذهـان و   

ـ   يم يتلقّ يو اخالق ي، روانيعلم يگرايشجانها هستيم زيرا آنرا در عين حال  فراتـر   يكنيم كـه در پ

هـا و   اين اختالف ياز پيامدها يپوش خود با ديگران و چشم يرفتن انسان مسلمان از اختالف نظرها

امـت و نيـز در    يبزرگ فـرارو  يها در برابر چالش يا مقتضيات تنوع در رفتار و نيل به مواضع يگانه

 .آنست ةشخصيت يگان ياست كه خود از لوازم و ابزارها يبرابر مسايل داخل
و  يتواند گرايش و تمايل به نزديكـ  ياست كه م يي، مستلزم هر آن كارهايفابخشاين روند ژر

تبديل سازد كه با وجـود آن هـر    ياصيل و عام يرا به ملكه و اخالق اجتماع ياز آنجا تفاهم و همدل
خـارج از   يسـاز و خروج از جمـع و   يغير عاد يرا به حالت "دور ساز"و  "يتقريب"ضد  يآن صدا

 .گر سازد كننده جلوهأنوس  و مشمئز نام ينت و حركت
نخست اين ايده را اوالً كامالً  ةشود كه علما و انديشمندان، در وهل يمحقق م ياين هدف زمان



 ۳ 

امـت را   يو تمدن يآن بر روند حركت تاريخ يخو بگيرند و ثانياً تاريخ و پيامدهادرك كنند و با آن 
دارد، آگـاه   يكه در پـ  يمردم را نسبت به آن و آثار ياه و مطالعه قرار دهند و ثالثاً توده يمورد بررس

تبديل نمايند تا آن ملكه را تحقق بخشد و اخالق  يا ملموس و روزانه يسازند و ايده را به اقدام عمل
 .مطلوب را فراگير سازد

، يمطالعـات  يهـا  در عرصـه  يمشـترك  ياجتمـاع  يهـا  طرح يبسا اين مسئله نيازمند اجرا يو ا
 : كه بايد بر آنها انگشت گذارد عبارتند از يمهم ةه باشد و در اين ميان دو نكتو غير ياجتماع

بـه عنـوان    يسياسـ  يو حتـ  يو اجتمـاع  يدينـ  يهـا  از انگيزه يبردار و بهره يبكارگير -الف
در آن كـه   ييآن حالتهـا  يبدر انديشه و وحدت در عمل و بازيا "تقريب" يمقتضيات حركت به سو

صـورت گرفـت چنانكـه     -هم دارند يوسيع ةكه گستر -علما در مشتركات ميان يو نزديك يهمكار
 .كنند يمسايل با ديگران، عذرخواه درداشت كه از اختالف داشتن  يها را برآن م يبرخ

 .گيرد يكه فرا راه اين امر قرار م ييها يشناخت موانع و دشوار -ب
 يهـا  توان از شـيوه  يو البته مچندان مورد توجه ما نيست  كه دارد ينكته نخست به رغم اهميت

گـرفتن از فراخـوان مسـتقيم و انگشـت گـذاردن بـر روح        يدر سوق به وحدت با يار يمتنوع قرآن
هـا و   به رغـم تنـاقض   -وحدت دشمنان يبا ديگران و يادآور يمنطق يو گفتگو يعقالن يبرخوردها

 يايج مثبت وحدت و پيامـدها و نيز نت يبا امت اسالم ييرويارو ةدر جبه -كه با هم دارند ييتضادها
 ييـار  -خـود بـدان پرداخـت    يكه مفصل است و بايد در جـا  -و امثال آن يتفرقه و پراكندگ يمنف

شناخت موانع و مشكالت موجود بـر   يآنچه مورد توجه و عنايت ماست، نكته دوم يعن يول. گرفت
توانيم به طور مفصـل و   ي، نمياست گواينكه به لحاظ محدوديت زمان ييسر راه اين تقريب و همسو

 .گسترده به اين موضوع بپردازيم
 

 :با آنها روبروست "تقريب"كه  ييها چالش

نيز برخاسته از درون  يدشمنان و برخ ياز سو يها فراوان و سخت هستند كه برخ اين چالش

 :بسا مهمترين آنها عبارتند از يكه ا اند امت

 

 :يعامل خارج -يكم

و  يكنند كه منجـر بـه پراكنـدگ    يرا ايجاد م ياين امت ، شرايط كامالً روشن است كه دشمنان
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ـ  پـيش از ايـن هـم ديـديم كـه      . ايسـتند  يتفرقه آن شود و در برابر هر آنچه به وحدت آن انجامد ، م

جهان اسالم را به اشـغال   ةكه تقريبا هم ياشغال جهان اسالم وبويژه در زمان ةدور يط ياستعمار غرب

را از ] يعثمـان [قدرتمند  ي، آخرين دولت اسالمياول قرن بيستم ميالد ةنيمخود در آورده بود و در 

 :سه گانه زير را در پيش گرفت يها با هدف يسياستدرآورد،  يپا

 .و غيره ي، آموزشي، فرهنگي، اقتصاديعلم يها يماندگ نگاه داشتن امت بر عقب يباق-1

كم بـر جهـان اسـالم و تحريـك     حا يو چيره ساختن آن بر روح اسالم يالئيسم غرب ةاشاع-2

از نويسـندگان   يزود با شكست مواجه شـد و يكـ   يكه البته اين طرح خيل يو نژاد يمل يها گرايش

 .ياد كند ")1920-1970(دوام الئيسم  يبسيار ب يپيروز": معاصر را بر آن داشت تا از به عنوان

 يهـا  نده و برانگيختن نعرهو تقسيم آنها به كشورها و ملل پراك چند پاره كردن جهان اسالم-3

بطوريكه هر بخش از آن را تشويق كرد تا بر تاريخ  يتاريخ يو حت يو نژاد ي، مليي، جغرافيايمذهب

ملـل   يديـديم كـه برخـ    يانگشت بگذارد و حتـ  خويش، ةپيش از اسالم يا تاريخ پس از اسالم ويژ

مورد ستايش  يبه عنوان قهرمان ملرا  "تيمور لنگ"چون  ييكرد تا طاغوتها يرا تشويق م ميانه يآسيا

بسـپارند و اينهـا    يرا بفراموش ياش عليه ملل امت اسالم و بزرگداشت قرار دهند و جنايات وحشيانه

 يرهبران  و انديشمندان و نويسندگان غرب يبود كه مرتباً از سو يهمه بر اثر هراس از وحدت اسالم

شد و بر اين اساس  يم يپرداز يجهان اسالم تئور با يمبارزه و نبرد دائم يرفت و برا ياز آن سخن م

چنـين   "اسالم و غـرب  ةآيند"در پيشگفتار كتاب خود  "شيرين هانتر"خانم  ياست كه نويسنده غرب

 :گويد يم

م سـرگرد اطالعـات در  ارتـش    1916كه در آن زمـان در سـال    -"جان بوشان"را كه  يرمان«

توانسـت در صـورت    يبود كـه مـ   يقق يك انقالب اسالمتح ةبر فرضي يتأليف كرد مبتن -بريتانيا بود

 .متفق، دگرگون سازد يزيان نيروهااول را به  يبروز، مسير جنگ جهان

اسـالم،  «: نوشـت  )The Green Mantle( "سـبز  يعبـا "در اين رمان بـا عنـوان    "بوشان"

ايسـتد و در   يآن در محراب م ياست، چه هنوز هم شيخ يا رهبر دين يمبارزه جويانه و جنگ ياعتقاد

بـه   يكند؛ حال اگر فرض كنيم كه اميد ييك دست قرآن و در دست ديگر شمشير مشهور را حمل م

آنان در مورد بهشت را وسوسه كنـد،   يافتاده دهد و رؤياها نجات باشد كه به كشاورزان مناطق عقب
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خواهـد شـد؛    جهنم در اين جهـان بـاز   يدرها يخواهد افتاد دوست من؟ به زود يچه اتفاق يدان يم

از علما از همـه جـا بدسـتم رسـيده اسـت؛ از بازرگانـان كوچـك در جنـوب روسـيه،           ييها گزارش

شـمال  ) سـادات ( "اشـراف "بازرگانان اسب در افغانستان، تجار تركمن، حجاج در سر راه به مكه و 

كه از  يترممح يها در خليج و نيز كنسول يهند و تجار يونان يو فقرا يآفريقا و پوستين پوشان مغول

كنند، بر همين نكته اتفاق نظر دارند  يما ارسال م يكه برا يكنند، همه و همه در روايات يكد استفاده م

 ».است ياله يا كه شرق در انتظار اشاره

هـا و   ، از بـيم ييآمريكـا  يمفسـر سياسـ   "مـر چـارلز كراوث "دود سـه چهـارم قـرن،    پس از ح

 ، بـا دو خطـر ژئوپوليتيـك   "آمريكـا  ةاياالت متحد"كه سخن گفت و يادآور شد  يمشابه يها ينگران

در رمـان   "جان بوشـان "گيرد كه  يسرچشمه م يا از آنها از همان منطقه يروبروست كه يك ياحتمال

ـ   ييزير پرچم بنيادگرا يجهان اسالم متحد«ياد كرده و به صورت  )سبز يعبا(خود   يبه شـكل ايران

 0F1».پردازد يم يو زندگ مرگآيد كه عليه غرب كافر به جنگ  يآن در م

را در  يا فرقه يها يهستيم كه درگير يا بيگانه يها نقش دست يدر اينجاست كه ما شاهد ايفا

كه پيروان مذاهب مختلف با يكديگر  يپاكستان و عراق و افغانستان و لبنان و ديگر كشورها و مناطق

 يهـا  رسـانه  ةبـوده كـه از همـ   تحقق همـين هـدف    يبسا برا يكنند و ا يدارند، تحريك م يهمزيست

 و از يهمو هراسـاندن تـو  ) يو شيع( يفوذ ايرانمزدور، بهره گرفته و از ن يها و زبانها و قلم يگروه

، يكنـد تـا امـت اسـالم     يدن نيروها و امكانـات آن صـحبت مـ   دااد آنجا پراكندن و تفرقه امت و به ب

ياد خويش را از  يو دشمن واقع يقعو وا يو اساس يبسپرد و مسئله اصل يوحدت خود را به فراموش

 يا درآيد و وانمـود شـود كـه مبـارزه     يكرد -ييا عرب يفارس -يعرب يها يببرد و مسئله به صورت درگير

 .مطرح نيست ،يآن صهيونيسم جهان ةو دردان يو استعمار و استكبار جهان يميان خيزش اسالم

 

 :زعما و حكّام يبرخ يمنافع شخص: دوم

ها،  يكه برخ يا سياه گذشته و امروز نيز شاهد آنيم بگونه يكه ما در دورانهااست  يا كه مسئله

ها و  برانگيختن نعره يوابستگان به اهل علم برا يتحريك عموم مردم و بويژه برخ ياز نفوذ خود برا

                                                 
 .۱۱۱، صفحۀ "زينب شوربا"، ترجمه به عربی "شيرين هانتر"نوشتۀ ) آيندۀ اسالم و غرب" (مستقبل االسالم و الغرب"-۱



 ٦ 

از  ياز نويسندگان مؤرخ در توصـيف يكـ   ييك .كنند ي، سوإستفاده ميا و طايفه يا فرقه يها يدرگير

بدون خشونت ميان آنچه كه به عنـوان   يهيچ سال«: گويد يها  با تحريك مقامات حاكمه م رقهجنگ ف

ـ   يهـا  در ساير سـرزمين  يشيع يها و فرقه يسن يها فرقه شـد،   يتوصـيف مـ   ياسـالم  يمنـاطق عرب

عليـه شـيعه را بـر     يا عمليات سركوب فرقـه  يقمر يهجر 1249ها خود در سال  ترك. گذشت ينم

ـ در بغداد بودنـد كـه در    "الشاكرية" ةيشتر قربانيان اين عمليات، از منطقعهده گرفتند و ب بـه   ،آن يپ

به آتـش   "رصافة"و  "كرخة"ميان دو طرف  ياز دو پل ارتباط يو يكشد حمله بغداد  يزندان مركز

 »...كشيده شد

در مصـر، در   يانگيـز  در فتنـه  يا و طايفـه  يا فرقـه  يهـا  نقـش حكومـت   ةاو به سخن دربـار 

ها بـه   يشدن درگير نبش سياهان در جنوب عراق و كشيدهج يگير پس از شكل يا فرقه يها يدرگير

 1F1.دهد يادامه مو شمال آفريقا  "طبرستان"و  "مدينه منوره"

مقدمـة ابـن   "گويند از جملـه   ياين پديده سخن م ةنيز وجود دارد كه دربار يديگر يها كتاب

 .و غيره "خلدون

 -كه به مدت چهار صد سال بـدرازا كشـيد   -را يصفو-يمانعث يها ياست نقش درگير يكاف

شوكت و عـزت و  و از آنجا از دست رفتن  يو تضعيف امت اسالم يداخل يا فرقه يها در ايجاد فتنه

 .گوناگون، خاطرنشان سازيم يها قدرت امت اسالم در برابر چالش

 يجنگها( "حروب الصليبيةال"مترجم كتاب  "يالباز العرين" يآقا يها در اينجا مايلم عين گفته

 :گويد يرا نقل كنم كه م "ارنست باركر" يغرب ةنويسند ةنوشت) يصليب

 يدريـافت  يشمار ايشان و كمكهـا  يتنها به فراوان] مسيحيان[ها  يدر موفقيت صليب يعلت اصل

 و يبر تفرقه مسلمانان و عدم وحـدت سياسـ   يگردد بلكه اساساً مبتن يباز نم بيزانسايشان از دولت 

ميان برادران  يراه شرق را در پيش گرفتند، درگير يصليب يآنها بود؛ و در همان زمان كه نيروها يدين

 يدر حالبه حكومت سوريه، تشديد يافت و  يدستياب يبرا -سالجقه ياز امرا -"رضوان"و  "دقاق"

و  يدينـ  يهـا  اخـتالف . ميان آن دو جنگ در گرفتها در حال نزديك شدن به شام بودند  يكه صليب

 پنهـان هـا،   يصليباز ديد در قاهره نيز  يدر بغداد و خالفت فاطم يحاصل ميان خالفت عباس يسياس

                                                 
 .۲۳۳، صفحۀ "دكتر فاضل االنصاری: "نوشتۀ) ها داستان فرقه" (ائفقصة الطو"-۱
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متوقـف   يتماس بگيرند و از او بـرا  يفاطم ةدر شام كوشيدند با خليف يسن يكه امرا ينبود و هنگام

 .درا آماده تحقق اين هدف نيافتن يفاطم ةجويند، خليف يها يار يساختن پيشرفت صليب

در جهان اسالم بود، امرا و  يو دين يسياس يها از اختالف يها ناش يكه موفقيت صليب يدر حال

را اعالم كردند و  يسران مسلمانان كوشيدند بر عوامل اين تفرقه چيره شوند بنابراين جنبش جهاد دين

انجاميـد  ) شبه جزيرة العرب(بدست آوردند كه به وحدت مصر و شام و شمال الجزيرة  ييها يپيروز

از  يها در سواحل دريا مورد محاصره قرار گرفتند؛ پـس از آن خالفـت فـاطم    يو بدين ترتيب، صليب

نيز تحقـق يافـت و    يفراخوانده گرديد و وحدت معنو يميان برداشته شد و ديار مصر به مذهب سنّ

كـه بـرآن   را  ييهـا  ها را شكست دهد و بخش اعظم سرزمين يتوانست صليب "يصالح الدين االيوب"

و  "هـا  يايـوب "شـد كـه    يا چيره شده بودند باز پس گيرد و اين سياست، همچـون قاعـده و شـالوده   

ها به طول كامل، بريده شد و عالوه  يصليب ي، پايميالد 1391بدان عمل كردند و در سال  "مماليك"

 .يز بدور ماندها، از خطر اين قوم ن مغول يدر پ  يپ يها شكست يو در پ ياسالم يها بر آن سرزمين

 يهـا  بـا هـدف   يجنـبش صـليب   ياز همگام يام، تصوير برگردانده يكه به زبان عرب ياين كتاب

دخيـل   يصـليب  يهـا  به جنگ يرا كه در سمت و سو ده يو عوامل  مختلف دهد يمارايه  ،ياستعمار

 يمتمـاد  يهـا  ميان غـرب و شـرق ريشـه در قـرن     يدهد كه دشمن يو نشان م سازد يروشن مبودند 

 يكرده آرزوهـا و اهـداف اسـتعمار    يسع ياستعمار يها گرفتن از شيوه يگذشته دارد و غرب با يار

جهـان عـرب    يام به توضيح هشيار كه به اين كتاب افزوده يدر پيوست. خود را در شرق تحقق بخشد

از دشـمن را   يتوان نيروهـا  يدر جهاد با دشمن نم ييو درك اينكه جز با اتحاد و شكيبا در آن زمان

كه رهبـران و   يام گو اينكه شايسته است اين نكته را نيز يادآور شويم جهاد دين در آورد، پرداخته يپا

مردم در سرتاسر جهان عرب مورد پذيرش و پاسخ مثبت  ةهم يسران مسلمانان آنرا سر دادند از سو

ه زمينـه را  كـ  -مسـلمانان  يها يمؤلف كتاب در فصل سوم آن و بهنگام سخن از درگير. قرار گرفت

 :گويد يم -فراهم آورد  يصليب ةموفقيت حمل يبرا

، يمتعدد يها ، از نقطه نظريميالد 1097و سوريه در سال ] يكنون ةتركي[صغير  يوضع آسيا«

. كردنـد  يفتوحات خود اقدام مـ  يها بود چه سلجوقيان فقط به اشغال نظام يمتناسب با موفقيت صليب

بـا   ييرويـارو  ةمستقر شدند و آماد "انطاكيه"و  "نيقية"از جمله  شهرها يدر برخ يسلجوق ينيروها
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، لشـكريان  ياسالم يها ها و مقاومت جانانه در برابر آنها گشتند؛ همچنين در سرتاسر سرزمين يصليب

مسـتقر گشـتند    ،يو انتقال ييمعين يا به شكل گذرا يچه به صورت حضور پايدار در جاها يسلجوق

بودنـد همچنانكـه در    يسلجوق ينظام يكنين آنجا، همواره دشمن اردوگاههامردم آن ديار و سا يول

 يها ترديـد  يدر اين ميان، فاطم. حضور نداشت يا ينظام ياصوالً هيچ نيرو يا مناطق بسيار گسترده

 يفـاطم  ةخليف ،يبزرگ يدادند چه شكاف دين يها و تضادها بخود راه نم ياز اين درگير يگير در بهره

ساخت؛ اين  ي، جدا ميدر بغداد و رهبر مذهب سن يعباس ةرا از خليف يهبر مذهب شيعدر قاهره و ر

وجود داشت، مقايسه كرد  يالتينو  ييونان يكه ميان دو كليسا يتوان با اختالف و نزاع ياختالف را م

و بهـر حـال ايـن    . هم داشت يها، بر آن برتر در اين اختالف يسياس يها به دليل وجود جنبه يحت و

هـا و   ها منجر بـه فلـج شـدن حركـت مسـلمانان گرديـد همچنانكـه حسـادت         يها و درگير تالفاخ

 يامـرا . منجر شد يصليب يها حركت در جنگ ي، به فلج"ينالت"و  "الكسيوس"ميان  يها يتوز نكي

مـذهب در سـوريه    يسـن  يقاهره و امـرا  ةكه ميان خليف يا بطور كامل متوجه شكاف و رخنه يصليب

قاهره برقرار سازند بـه   ةبا خليف ييها وجود داشت شدند و از طريق فرستادگان خود كوشيدند تماس

به  "ارتق"فرزند امير  "سقمان"كه در آنزمان  "بيت المقدس"، بر يو يها كمك ياين اميد كه به يار

  2F1.كرد، دست يابند يم يها بر آن حكمران نيابت از ترك

عمل كند و از جنـگ و سـتيز موجـود ميـان      ييبه تنها بر آن شد تا خود) ياطمف( ةخليف يول

هـا ايجـاد كـرده بـود، سوءاسـتفاده كـرد و در اوت        يصليب يكه پيشرو يسوريه و بيم و هراس يامرا

از  يرهبـران حملـه صـليب    يگيـر  چيره شد و اين به رغـم عـدم بهـره    "بيت المقدس"بر  1098سال

كه  ييخود و رسيدن به خواستها يها لمانان و استفاده از آن در موفقيتموجود ميان مس يها يدرگير

. هـا بـود   ياز همـين درگيـر   يبدست آمده آنها عمدتاً ناشـ  يها در واقع موفقيت. در نظر داشتند، بود

بيـت  "بـر   يچيرگ ةها بوقوع پيوست، زمين يكه ميان عباس يشام و شكاف يپديد آمده ميان امرا ةتفرق

ـ . هـا فـراهم سـاخت    يصـليب  يرا بـرا  "بيت المقـدس "يل مملكت و تشك "المقدس سرنوشـت   يول

پـا بـه    يجديـد  ينيـرو  يميالد 1130رقم خورد كه در حدود سال  يدر شرق زمان يمسيحيت التين
                                                 

های س�وم و شش�م ص�ليبی ني�ز اتف�اق افت�اد؛ در اينج�ا ش�اهد  همين روند در جنگ. مذاكرات و جنگ در آن واحد در طول جنگ صليبی اول در جريان بود-۱
يبی هستيم چه به رغم اينكه اين جنگ بر اساس مذهبی شكل گرفت، در مس�ير های صل ها در جهت دادن به سمت و سوی جنگ های الئيك اقدامات و فعاليت

ها فرصت داد تا از آن گرايش تئوري�ك  های دنيوی مؤثر افتاد و به الئيك از جمله امور متناقض اينكه حمالت مذهبی در رشد انگيزه. خود شكل دنيوی يافت
قاهرة ) جنگ صليبی اول" (الحرب الصليبية االولی"، "حبشی: "نگاه كنيد به. كامالً مشهود بود" گريگوری هفتم"پاپی رهايی يابند؛ اين امر در زمان پاپی 

 .William of tyre trans krey 1943 vol.1.pp 223-224.۱۲۷و۱۲٦: م، صفحات۱۹٥۸



 ۹ 

پس از اتحاد به سوريه بپيوندنـد و آنهـا يكجـا در     و عرصه گذاشت كه توانست شام را متحد گرداند

 .قرار گرفتند "يصالح الدين ايوب"اختيار 
 ةدر نام "پيير دبوا" يارايه شده از سو  يدر فصل سيزدهم از اين كتاب، نويسنده از پيشنهادها

سخن بميـان   يصليب يها جنگ يها جبران شكست يبرا) بازگرداندن سرزمين مقدس(خود با عنوان 
 :گويد يآورده م
راز، به رسـميت شـناخته   موجود تنها پس از گذشت مدت زمان د يها دانيم كه زوال نظام يم«

خشـك شـده را    يهـا  بكار گيرند و ريشه يجديد يها دارد تا كوشش يشود لذا مردم را بر آن م يم
 "معروف خود بـا نـام    ةدر رسال) fierre Dubois( "پير دبوا"مثال آن نيز . بخشند يجديد يزندگ

آنـرا در سـال   است كـه  ) Derecuperatione Sanctae Terrae( "بازگرداندن سرزمين مقدس 
در اروپا  يآن بر تشكيل مجمع يپادشاه انگلستان نگاشت و ط "ادوارد اول"خطاب به  يميالد 1307

 يمنجـر بـه ناكـام    يمـيالد  1192كه همچـون حـوادث سـال     ييها يتثبيت صلح و منع درگير يبرا
ـ  )يگروهـ ( يكرد؛ همزمان با اين دفاع جهان يشد، پافشار يصليب يجنگها كليسـا و   ة، دفـاع از تجرب

در . ح گرديـد آينده، مطر يصليب يها جنگ يتأمين مال يبرا يا  آن و در نظر گرفتن شالوده يدرآمدها
با شرق شهره  ييمطرح شد كه در شناخت و آشنا يكسان يبود كه از سو يميان اين پيشنهادها،موارد

. نداشتند يسياس ةكه جنبداشتند گواين يا اين پيشنهادها اهميت فوق العادهنيز  يبودند و به لحاظ عمل
ها  با مغول يمصر بپردازد و انجام ائتالف ييكه به محاصره دريا يالملل به عنوان مثال تشكيل ناوگان بين

اسـاس بـزرگ ايـن پيشـنهادها را      ، سـه "اسـپارتها "و  "ها يداو" يبزرگ يعن يدين ةو اتحاد دو طايف
 3F1».داد يتشكيل م

 تكفير: سوم

است و به رغم اينكه اسالم، حد و مـرز   "تقريب"ين موانع در برابر اين پديده از جمله مهمتر

تمام بيان كرده و دقيقاً اين مرز را مشخص ساخته است، چنين حالـت   يميان كفر و ايمان را با روشن

 .با قدرت تمام مطرح شده است يشگفت

ه وآلـه  اهللا عليـ  يصـل (روايت شده كه رسـول خـدا    "عبادة بن الصامت"به نقل از  يدر حديث

 يال اله اال اهللا وحده ال شريك له و محمداً عبـده و رسـوله و عيسـ   "هر كس شهادت « :فرمود) وسلم

                                                 
 .۲۳٦تا ۲۲۹، صفحات ٦۹، شماره "رسالة التقريب"-۱
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دهد و اذعان كند كه بهشت حق اسـت و آتـش    "مريم و روح منه ي و رسوله و كلمة القاها العبداهللا

 ».كند يكه كرده باشد خداوند او را وارد بهشت م يدوزخ حق است؛ با هر كار

وارد بهشـت   -هـر كـدام را بخواهـد    -هشتگانه بهشـت  ي، خداوند او را از درهايروايتو در 

 "ال اله الّا اهللا و محمداً رسول اهللا"هر كس شهادت «: اند روايت كرده "يترمذ"سازد و دو شيخ و  يم

 4F1.سازد يحرام م يآتش دوزخ را بر وگويد، خداوند 

ال الـه الّـا اهللا و تصـديق    "اسالم شهادت «: رمودشنيده شده كه ف) عليه السالم(و از امام صادق 

شده است و بـر   يها، جار ها و ارث شده و نكاح يخداست و بدان از ريختن خونها پيشگير يپيامبر

 5F2».ظاهر آن، جماعت مردم شكل گرفته است

ـ    ) اهللا عليه وآله وسلم يصل(قرآن كريم و پيامبر خدا  ، ينيز پيروان خـود را بـه برخـورد عقالن

ـ   يو پـذيرش تعـدد اجتهـاد    يمنطقـ  يگوگفت ، يمنظـبط شـرع   يهـا  بـر پايـه   يريـز  يدر صـورت پ

. ابتدا در مسئله خوارج رخ نمود ،يآميز با اينحال اين پديده در پرتو شرايط تعصب ياند، ول فراخوانده

 يكرد و در دوران پيشوايان مذاهب، اوضاع بـه روال منطقـ   يو به رغم اينكه امت، اين حالت را سپر

ن خـود را بـر اسـاس آن    را ارايـه و پيـروا   يمنطق ةود بازگشت و اين پيشوايان با شكوهترين چهرخ

 .شوم شد ةباعث بازگشت مجدد اين نغم يعوامل فراوان پرورش دادند،

ـ   ياست كه مـ  يكه ما را با اين پديده روبرو ساخت چيز يبه نظر من مهمترين چيز را تـوان آن

آنـان بـه چنـين پيامـد يـا      مطلـق  سخن ايشان به رغم عدم باور  ينكوهش ديگران نسبت به پيامدها

 .است يمالزمت

 ةرا تكفير كردند چون معتقد بودند الزم) عليه السالم( "يحضرت عل"مثالً در گذشته، خوارج 

ـ . ، العياذ باهللا كفر آنحضرت استيدر برابر داور يموضع و  )ع(آنحضـرت  يآنها يادآور شدند كه وقت

ببينيد اگر معاويه بر حق بود او را تثبيت كنيد و چنانچه من به حق بـودم، مـرا   «: به هر دو داور گفت

دانست كه او يا معاويه  يو بنابر اين او به خودش شك كرد چون نم«. به خود شك كرد» .تثبيت كنيد

 ».داريم يتر يبر حق است و ما نسبت به او شك و ترديد جد

ـ      «: خشـان داد با اين سـخن، پاس ) عليه السالم(امام  يول  يايـن، هرگـز شـك بخـودم نبـود ول
                                                 

 .آنها را در ابتدای كتاب خود، گردآورده است" جمع الفوائد"اند و صاحب  وردهدر ابتدای روايات نقل شده خود، آ" صحاح"اين روايت -۱
 .۲٥الكافی، جلد دوم صفحه -۲
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او في ضالل  يهد يو انا أو اياكم لعل«: فرمايد يخواستم منصفانه سخن گويم، خداوند متعال نيز م يم

و اين هرگز شـك نبـود و خداونـد    ) هستيم يآشكار يمن يا شما بر راه هدايت يا در گمراه(» مبين

 6F1».دانست كه پيامبرش بر حق است يم

ـ "يافـت و در مـورد    يبيشـتر  ياهب، اين حالـت گسـتردگ  پيشوايان مذ ةدورپس از   زودن اف

شاهد آن بوديم كه طرفين متنازع بـرآن بودنـد كـه     "يتحسين و تقييح عقل"و  "يصفات بر ذات اله

ـ  ييك طرف، او را به كفر م يديدگاهها از جملـه   يرساند؛ ما همچنين اين پديده را در مسايل فراوان

مصـالح  "و  "قيـاس "و  "استحسـان ": چـون  يدر مـوارد  يو حت "البداء"و  "اعتشف"، "توسل"در 

آورند خواهند ديد كه دسـت   يرو يمنطق يحال آنكه اگر همگان به گفتگو. يابيم يو غيره م "مرسلة

بسا در آنصورت متوجه شوند كه  يايمان به اين يا آن مسئله دارد و ا يبرا يهاتيكم طرف ديگر، توج

، يفقهـ  يا نـزاع در خصـوص مسـئله   به عنوان مثال بسا  يو ا. ندارد ياست و حقيقت يظها لف اين نزاع

مثالً مسلمانان اتفاق نظر دارند كـه  . متهم شوند يو بدعت گذار يبدان انجاميد كه مخالفان به گمراه

 با او يكه پاك نباشد يا در حين پاك يغير حامله در صورت ياسالم، از طالق زن بالغ همبستر شده ول

برآننـد   يبرخـ  دارندتالف نظر در تأثير آن بر افساد طالق اخ يولكرده است  يشده باشد، نه ينزديك

يابد و ديگران قايل به بطالن طالق در ايـن حالـت هسـتند     يكه به مجرّد حصول گناه، طالق تحقق م

 7F2.كنند يمتوصيف  يگذار و بدعت ياينان را به گمراهها  يبرخ يول

در  "يالـدين السـبك   يتقـ "مـثالً مرحـوم   . رسيده است يبسيار عجيب حمالت متقابل به سطح

ـ    "يالـذهب "در حق اسـتاد خـويش    "يطبقات الشافعية الكبر"كتاب خود  اسـت،   يكـه عـالم معروف

علـم و ديانـت دارد و در مـورد    : از اين قبيل است) رحمة اهللا عليه( "يالذهب"اين استاد ما : گويد يم

و به چنـان  ... اعتماد شود يدارد و بنابراين جايز نيست به و يمفرطتحمل ) اشاعرة ييعن(اهل سنت 

  8F3».رسيده كه باعث تمسخر شده است ياز تعصب افراط يحد

 9F4».هاست از بدترين كتاب "ل و النحلالمل"كتابش «: گويد يم "ابن حزم" ةو در بار

ـ  وارد عرصـه فتـوا شـده    يكسان ،جهل و تعصب نيز كار را بدتر كرده است چه د كـه هرگـز   ان

                                                 
 .٤٤٤، جلد اول، صفحه )عالمة طبرسی(، "االحتجاج"-۱
 .٤۱۱، صفحۀ "الفقه علی المذاهب الخمسة"-۲
 .۱۳-۱٥: ، جلد دوم، صفحات"طبقات الشافعية الكبری"-۳
 .۹۰ل، صفحه همان منبع، جلد او-٤
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اسـت   يدهند و اين چيـز  يو اهليت آنرا ندارند و به جز آنچه خداوند نازل فرموده، فتوا م يشايستگ

 يمنجر به ريخته شـدن خونهـا   يا به طور گستردهدوران ما شاهد آنيم كه  يتكفير يها كه در جنبش

 .هستند يبرگناه و به نام دفاع از دين و امت شده است حال آنكه دين و امت از آن،  يب

 

 :كنندگان در گفتگو د در نيت شركتتردي: چهارم

و  يگير گريز يا تعلل و بهانه يرساند و به نوع ينم يآرام و مطلوب يار ياينكار به ايجاد فضا

پيروان اديان با يكـديگر   يما اين وضع را در روند گفتگو. انجامد يممانعت از تحقق نتايج مطلوب م

، ير است و مثالً طرف مسيحخويش بر طرف ديگ يحميل رسوبات ذهنت يديديم چه هر طرف در پ

د از خـو  يهـا  يو نگران "يبدعت اسالم"و الهامات خاورشناسان در خصوص  يصليب يها هتمام كين

بـا خـود    -رونـد  يطلبانه غرب بشمار مـ  توسعه و سلطه يها طرح يبرا يكه رقيب -را يخيزش اسالم

بـه   يسـترگ خـود از خـدمت تبشـير مسـيح      يسوابق ذهنـ  ينيز تمام يكند و طرف اسالم يحمل م

 .كشد يرا با خود يدك م يمتماد يقرنها ياستعمار ط

 يش گمـان گرانه و فراخوان اسالم به خو تهداي يها و توجه به آموزه يكار و تالش جد يول

اگر در بويژه  "تقريب"شود كه اين عامل نقش خود را در منع  ينسبت به برادر مسلمان، مانع از آن م

از  يامت، يك يعلم و اخالص و كوشش در راه تمام يها كه در عرصه ياندر كار دست يسطح علما

 .بهترند، ايفا نمايد يديگر

 

 

 به يكديگر ياحترام  يهو و جنجال و به رخ كشيدن گذشته و حمله عليه مقدسات و ب: پنجم

مطلوب و از آنجا  يق گفتگودر جهت تحق يتواند در حد خود مانع يهر كدام از موارد فوق م

بـر منـع ايـن مـوارد، تأكيـد       يايم كه جملگ يافته يفراوان يما متون اسالم. باشد "تقريب"رسيدن به 

قُلْ إِنَّما أَعظُكُم بِواحدةٍ أَن تَقُوموا للَّه مثْنَى وفُرَادى ثُم تَتَفَكَّرُوا مـا بِصـاحبِكُم مـن     «: آيه كريمه: دارند

دو تن دو تن و : دهم و آن اينكه ياندرز م يا تنها شما را به سخن يگانه: بگو) (46 -سبأ ةسور( » ةٍجِنَّ

مـانع از گفتگـو   ...) نيست يخداوند قيام كنيد، سپس بينديشيد در همنشين شما ديوانگ يتك تك برا



 ۱۳ 

 .است يو ساختگ يانفعال ييدر فضا

نـه  : بگـو ) (25 -سـبأ  ةسور(» أَجرَمنَا ولَا نُسأَلُ عما تَعملُونَ قُل لَّا تُسأَلُونَ عما  «: ةشريف ةو آي

مانع از درگيـر   .)شود يكنيد، از ما پرسيده م يپرسند و نه آنچه شما م يايم از شما م آنچه ما گناه كرده

گفـتن  كـه از دشـنام    يا اين امر در آيه. كند يرا تحميل م يشود و احترام به ديگر يماندن با گذشته م

 .كند نيز كامالً مشهود و روشن است يم يبه خدايان مشركان نه يحت

اسـتنباط، مـانع از    ياسـتدالل و راههـا   يهـا  عالوه بر آنچه گفته شد، اختالف در شيوه :ششم

 :كرد موارد زير رعايت گردد يدر نتايج حاصله است لذا بايد سع يو نزديك "تقريب"

 .ها، پيش از آغاز روند گفتگو فرض و پيش يقبل يها گشتن از فرضيه يته-1

 .استنباط كه البته اينكار، چندان دشوار نيست يبرا يتوافق بر شيوه واحد-2

 .مغاير با ديدگاه طرف ديگر ننگرد يتعريف دقيق موضوع گفتگو تا هر طرف به مسئله و مفهوم-3

 :وجود دارد از جمله] "تقريب"بر سر راه [ يموانع ديگر

. آن مذهب يو نظر نا مأنوس در يك مذهب به عنوان نشان و باور اصل يدر نظر گرفتن رأ-1

گويـد كـه ديگـر محـدثان      يرا م ياز محدثين سخن ياست از جمله مثالً يك يغير منطق يكه البته امر

مخالفانشان اصرار دارند كه همين سخن را بر كل  ياند ول همان مذهب در طول تاريخ آن را رد كرده

 .نسبت دهندآن به مذهب تعميم و 

 .مذهب از زبان دشمنان آن مذهب ياطالع از ديدگاهها-2

محق جلوه دادن مذهب خود،  يكوشند برا يكه اين نيز بدور از منطق است زيرا دشمنان گاه م

 .را به مذهب مورد نظر نسبت دهند ياوهام

 .ورود نااهالن به روند گفتگو-3

دارند كه  ييمتعال در خطاب به اهل كتاب كه ادعاكند، خداوند  ياين كار را قرآن و منطق رد م

هاأَنتُم هؤُالء حاججتُم فيما لَكُم بِه علم فَلـم تُحـآجونَ فيمـا     «: فرمايد يندارند م ينسبت به آن اطالع

لْمع لَكُم بِه سيشـ هستيد كه در آنچـه بـدان دان   يشما همان كسان! هان) (66 -آل عمران ةسور( »لَي 

كنيـد؟ و خداونـد    ينداريد چون و چرا م يداشتيد، چون و چرا كرديد، ديگر چرا در آنچه بدان دانش

 ).دانيد يداند و شما نم يم



 ۱٤ 

 .چيره شدن بر طرف ديگر يپيچ در پيچ برا يها از شيوه يپيرو-4

 .كند ي، تبديل مينتيجه و ثمر يب يكه گفتگو را به باز يكار

ـ  كه  يو ديگر موارد و موانع بايـد آنهـا را از ميـان     يدر اينجا مجال پرداختن به آنها نيسـت ول

  .نايل آمد يدر جهان آشفته كنون يمطلوب و بلكه ضرور "تقريب"برداشت تا بتوان به 
 

 


