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 دهیچک

  یر یت الله تسخیژه آیشمندان مسلمان به ویاست که ذهن اند  ی و قرآن  ی فقه  یهااز دغدغه  ی کیان مسلمانان یوحدت م

  یی گراست از جهت واقعیبای را من مقوله  یو ااست    ی و قرآن  ی ک اصل فقهیرا به خود مشغول نموده است. وحدت از نگاه او 

  تی، ظرفیو تمدن  ی ، فرهنگینی، دیانسان  یهاهیموجود در جهان اسالم اعم از سرما  یهاتینمود. واقع  ی بررس  ی اسالم

وار  توان همی ر وحدت را میح و بدون تعصب از آنها، مسیصح  یر یگقرار داده که با بهره  ی ار جوامع اسالمیدر اخت  ی میعظ

 ،ودموج  یهاتیبه واقع  ی جابینخست نگاه ا ها دو گونه است:تین واقعینگاه به ا  یر یت الله تسخیدگاه آینمود. از د

  یی جاد فضایاستعدادها در جهت ا  یر یدر پرتو فقه و قرآن و به کارگ  یی گراو هم  ی ستیهمز یبرا  ها تیاستفاده از ظرف  ی عنی

که    یی هارش خسارتیگران و پذیل افکار خود بر دیطرد مذاهب و تحم  ی به معن  ،یدوم نگاه سلب .یجوامع اسالمسالم در  

  انیدر م  ی ن اختالف حتیست و ایها مذموم ندگاهیهرچند از نظر قرآن اختالف د است.  ی اسالم  وامعآن متوجه ج ی در پ

ام به  است اعتص  د قرآنیبا عبد صالح خدا، اما آنچه مورد تأک  ی ر داستان حضرت موسیز وجود داشته است نظیامبران نیپ

د  از منظر فقه و قرآن مور  یر یت الله تسخیآ یجابین مقاله نگاه ایدر ا  مؤمنان و مسلمانان است.  ی حبل الله و همبستگ

 گردد.ی م  ی ن دو منظر بررسیوحدت از ا  ی توجه قرار گرفته و مبان

 ، فقه وحدت.یفقه  وحدتفقه، وحدت،   دواژه:یکل

 

 هوم فقه و وحدتمف

 :ن باره اتفاق نظر وجود داردیو در ا  دن استیفهم  ی معنفقه در لغت به  

 (2)«.الفهم  :اللغة  ی الفقه ف»

 ز گرفته است:ین نیعلم به احکام د  یاز اهل لغت آن را به معنا  ی نکه بعضیجز ا

نت له. و  یفقه فقها إذا فهم. وأفقهته: بیه؛ وفقه یفقه فقها فهو فقیقال: فقه الرجل ین. یالد  ی الفقه: العلم ف»

 (3)«.التفقه: تعلم الفقه

 به کار رفته است:علم و فهم    یمعناقرآن به  از    یموارد متعدددر  واژه فقه  

ا ت ُقولُ یُب ما ن ْفق ه ك ث  یا ُشع  یقالُوا » مَّ  (4)«راً م 
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 م.یفهمیگوئى نمیمارى از آنچه را كه  یب ما بسیگفتند اى شع
ُهون  ب هایل ُهْم ُقلُوٌب ال »  (5)«.ْفق 

 .فهمندیكه با آنها نم  استقلوبى  آنان   یبرا
نُون  ل  » ما كان  الُْمْؤم  ٌة ل  یو  نُْهْم طائ ف  ْن كُلِّ ف رْق ٍة م  ر  م  ُروا ك افًَّة ف ل ْو ال ن ف  ُهوا ف  ینْف  قَّ ل  یالدِّ   ی ت ف  ُروا ین  و  ُهْم إ ذا    نْذ  ق ْوم 

ُعوا إ ل   لَُّهْم یر ج  ْم ل ع  ُرون  یه   (6)«.ْحذ 

 دن است.یفهم  یبه معنا« تفّقهوایل»ز کلمه ینه  ین آیدر ا

 گرفته است:  ی فهم احکام شرع  ی گفته و آن را به معن یتر صخا  یمعناراغب در مفردات  اما  

ْقه: العلم بأحكام الشر» ًة: إذا صار ف ق  یعة، یوالف  اه   (7)«.هاً یقال: ف ُقه الرّجل ف ق 

 اند:ه گفتهف فقیرا فقهاء در تعریز  ک است.یآن در اصطالح فقهاء نزدن از نظر راغب، مفهوم فقه در قرآن با مفهوم یبنابرا

 (8)«.ةیل السعادة األخرویة لتحصیلیة عن أدلتها التفصیة العملیهو العلم باألحكام الشرع»

 ن گردد.یتأم  یاست تا سعادت اخرو   ی لیق ادله تفصیه از طریفقه همان علم به فروع احکام شرع
 آمده است:انفراد  یبه معنادر لغت   «وحدت»و اما مفهوم 

 (9)«.عرف له أصلیال   یحد: الذار الرجل الو یحد. وتفساحد، وثور و احد: المنفرد. رجل و اوحد: الو »

 ه است.شیری ر مرد تنها آن است که بیشود: مرد تنها، گاو تنها، و تفسی است، گفته م  یی تنها  یواحد به معنا
 اند:کردهن معنا را تکرار  یز همیگران نید

 (10)«.هم مثلهیكن فیلته، إذا لم یدّل على االنفراد. من ذلك الوحدة، وهو واحد قبیوحد: أصل واحد »

زء نداشته  شود که جی گفته م  یز ید: واحد در اصل به چیگوی انفراد گرفته و م  ی ن کلمه، آن را به معنیر ایز در تفسیراغب ن

 شود:ی ک هستند اطالق میش از یکه ب  یبر اعداد  ی اطالق شده است و حت  ی باشد، سپس بر هر موجود مرکّب

طلق على كّل موجود حتى إنه ما  یال جزء له البتّة، ثّم   یء الذیقة هو الشیالحق  ی الوحدة: االنفراد، والواحد ف»

 (11)«.قال: عشرة واحدة، ومائة واحدة، وألف واحدیوصف به، فیصّح أن یمن عدد إالَّ و

و    خدا   یبرا« واحد»کرده و گواه آن هستند که استعمال واژه د  ییدر قرآن وجود دارد که گفته راغب را تأ  یات متعددیآ

 کسان است:یخلق 

إ ْذ ُقلْتُْم » دٍ یو   (12)«.ا ُموسى ل ْن ن ْصب ر  ع لى ط عاٍم واح 
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 م كرد.یك نوع طعام صبر نخواهید: اى موسى هرگز بیآنگاه كه گفت
 م:یخوانی گر میه دیدر آ

ةً » د  ًة واح   (13)«.كان  النَّاُس أُمَّ

 ك اّمت بودند.یمردم همه 
 به کار رفته است:  وصف خدا « واحد» کلمه  یگر ید  اتیدر آ

ٌد ال إ له إ الَّ ُهو  » إ لُهكُْم إ له واح   (14)«.و 

ر  الَّذ  » ْد ك ف  ْن إ له إ الَّ إ له  یل ق  ما م  دٌ ن  قالُوا إ نَّ الله ثال ُث ث الث ٍة و   (15)«.واح 

هَّارُ یُقل  الله خال ُق ُكلِّ ش  » ُد الْق  ُهو  الْواح   (16)«.ءٍ و 

ُذوا إ له  » قال  الله ال ت تَّخ  دٌ ین  اثْن  یو   (17)«.ن  إ نَّما ُهو  إ له واح 

داً »: ار، مثلیان بسیواحد عددى است در مقابل خدا  ،اتین آیدر امنظور از واحد   ة  إ لهاً واح  ل  الآل ه  ع  ءٌ  یإ نَّ هذا ل ش    أ  ج 

 (5/ ص)«ُعجابٌ 

 

 «یوحدت فقه»و   «فقه وحدت»مفهوم 

قه  فهم در ف  یساز همسان« فقه وحدت»جه گرفت که یتوان نتی مگذشت،  « فقه»و « وحدت»دو واژه که از    ی حاتیا توضب

  یاز سکسانی، یرد و بر اساس آن استنباطات و اجتهادات فقهیقرار گ  یدر قالب واحد  ی اصول و قواعد فقه  ی عنیاست. 

در    یو پنهان است و اگر در قالب اصول و قواعد واحد  ی علم فقه، دانش خفل آن است که  یبه دل  یساز کسانین یا  گردد.

  ی ف فقه بر خفاء و پنهان بودن احکام فقهیدر تعر  ی رو برخنیسر نخواهد گشت، از ایم  عتیشر  به احکام  ی د، دسترسیاین

جه  ین اساس نتیو بر هم  (18)«تعلق به الحكمی یالذ  ی اإلصابة والوقوف على المعنى الخفالفقه: هو  »: و گفته  هد کردیتأک

 ست.ین  ی بر خداوند مخف  یز یرا چیف نمود، زیه توصیتوان با وصف فقی گرفته که خداوند را نم

،  یزندگ  یهاوهیش  ی را دگرگونیرفته شده است، زیپذ  ی، امر یخفاء و پنهان بودن احکام فقه یر یالله تسختیدگاه آیاز د

ده است،  م نشیها اشاره مستقعت بدانیکه در لسان شر  یاو مسائل مستحدثه  ی ازها، روابط و مناسبات انسانین  ی دگیچیپ

  که انسان را از   یاهیو چه اصول عمل  ی ق قواعد کلیمربوط به خود است چه از طرو استنباط احکام    ی ازمند بررسیهمه ن

 (19) رون آورد.ید بیشک و ترد
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و در قالب اجتناب از    ی غالباً در عرصه مسائل اجتماع« فقه وحدت»و تحقق  «یفقه  وحدت»شه یشان اندیاعتقاد ابه  

ضرورت    کیات، یسرشار از ح  یهانهیهرچند به سبب دارا بودن گز  ی بیوه تقرین شیر است. ایخطرات تفرقه، قابل تفس

ه  ستین مشکل شایحل ا  یرو برانیندارد. از ا  ی حضور دائماجرا و  ضمانت    مسلمانان  ی است، لکن در متن زندگ  ی اجتماع

توانند  ی را م  وهین نگاه، دو شیدر ا  ی اسالم  یت گشته و به منصه ظهور برسد. فقهایدان فقه تقویب در میشه تقریاست اند

قه و  ف  انیم  ی دهه در ارتباطین دو نظریاست ا  ی هیاست. بد« یوحدت فقه» یگر یو د« فقه وحدت» یکیارائه کنند که 

و وحدت    ر دارد،یب است تأثیفقه مقارن با هدف تقر  ی فقه وحدت از آن جهت که نوع  د.ندار   یی ر بسزایب مذاهب تأثیتقر

 (20)ر دارد.یکند تأثی فقه نسبت به حکم وحدت را بازگو م  ی جابیا  از آن جهت که نظر   ی فقه

  ی و اصول  ی ن مشترک فقهیاز قوان  یارا در مجموعه  ی مذاهب مختلف فقهکند  ی تالش م« فقه وحدت»ه یدر واقع نظر

 ن مسلمانان را فراهم سازد.یب  ی اجتماع  ی مشترک زندگ  یهاکرده و بر اساس آن فرصت  یگردآور 

زه  ین انگیاوحدت،    ی ن حکم وحدت از منظر فقه است، و از رهگذر وجوب شرعییبه دنبال تب« یوحدت فقه»ه یاما نظر

ر  صاد  یو پس از رفع ابهام، حکم واحد  ی بررس  دچار ابهامات است  ،که در فقه مذاهب  ی مسائلشود  ی جاد میفقهاء ا  یبرا

نجاست  یا  کند.ی دا میوحدت، از حاّق فقه جوشش پ  یزه فقهاء به سو یانگ« یوحدت فقه»ه یدر نظرگر  یکنند. به عبارت د

در تحقق  ند  توای م  یادیز  آنان، تا اندازه ی فقه یهاجه حاصل از بحثیشوند نتی ادشده وارد فقه میزه یفقهاء با انگ  ی که وقت

اج  استنت  کیآنان به بار نشسته و در واقع  ی فقه  یهاج مباحث مذکور از اندوختهیب مؤثر باشد، و چون نتایشه تقریاند

نخواهد    ی جانب  یهابه تالش  یاز یافته و نیگسترش   ی در جوامع اسالم  ی عیتواند به طور طبی د، میآی محض به شمار م  ی فقه

 داشت.

 

 یر یت الله تسخیدگاه آیاز د« فقه وحدت» یاصل  یانمب

  ن آراء موجبیاست، و ا  ی د و تعصبات مذهبیجه تقلیرا در خود نشان دارد که نت  ی از آراء فقه  یار یبس  ،یخ مذهبیتار

ت  یا هویداشته و گو  ی فقه  یهایبندن گروهیدر تکو  یادیدر فقه گشته و سهم ز  یاهیاز مباحث حاش  یار یباالگرفتن بس

  یز دستاوردهااز اینی گانه و بیخود را کامالً ب یه حنفیک فقیرسد که ی ن به نظر میفقهاء را شکل داده است. مثالً چن  ی مذهب

.  را دارد  ی هفق  یبندن گروهیت و این ذهنیگر ایز نسبت به مذاهب دیعه نیه شیک فقیپندارد و ی م  ی ا حنبلی یمالکفقه  

ا ناممکن  یاز آنها دشوار   ی پوشخواهد شد که چشم  یل به خطوط قرمز یکم تبدن تفکر، اختالفات کمیه ایاست در سا  ی هیبد

 د.ینمای م

ا  ی یبیتقر  د فقهیمشترک نائل آ  ی اهداف فقه  یار یمقابله کرده و به   ی با فقه مذهبتواند  ی چه م، آنیین فضایطبعاً در چن

  یهاعرصهکند  ی ست، بلکه تالش مین  ی مذهب  یداخل مرزها  صر در منحچگاه  یه  ی وه فقهین شیا  است.« فقه وحدت»همان 

 د.یکند و وجوه اشتراک را از متن فقه استخراج نما  ی ن مذاهب را بازخوانیب  ی مشترک فقه

ش  یپ  ی بیتقر  وهین شیندگان ایاست. جو« بیص ضرورت تقریتشخ»وه ین شیدر ا  ی فقه  یمبنا یر یت الله تسخیه اعتقاد آب

ب است. به عبارت  یق وحدت و تقریدرک عمباشد، برآمده از    ی ک مسئله فقهیاز درک   ی و آراء آنها ناش  که مواضعاز آن
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  یهاعرصه  است که در   یاهیشه آنان برخاسته از تعامالت اجتماعیرند، اندیگی وه را در فقه به کار مین شیکه ا  یی گر فقهاید

در عرصه عبادات، معامالت، احواالت  ،  گراوحدت  ه  یک فقی یفرض همه فتواهاشیوجود دارد. در واقع پ  ی زندگ  مختلف  

 (21)مذکور استوار است.  یبر مبناات،  یه و جزائیشخص

 

 یر یت الله تسخیدگاه آیاز د  «یوحدت فقه» یمبان

ام  واجب و الزم است پس تم  ی ن اگر وحدت از نگاه فقهین حکم وحدت از منظر فقه است. بنابراییتب  ی مراد از وحدت فقه

مجال    نیدر ا  ی ن نگرشیچن  ی وه و مبانیاست ش  یرو ضرور نیسته شود. از این منظر نگریست از ایبای م  ی اجتهادات فقه

  ی گمختلف زند   یهادر عرصه  یواحد  یتر شده و جهان اسالم شاهد فتاواکیگر نزدیبه همد  ی بازگو گردد تا اجتهادات فقه

طرف  را بر مشکالت جهان اسالم   یادیتا حد زآن  جه ینت ،شودی بحث م  ی ه فقهیاز زاو  نکهیبه لحاظ ا  وهین شیدر اباشد.  

  قه ندارد،جز ف  ی که راه حلّ   گردد ی برم  ی به ابهاماتاز مشکالت تحقق وحدت،    ی م که بخشی. اگر باور داشته باشخواهد نمود

وه  ین شیکه ا  ی ید فقهایم رسیجه خواهین نتیمؤثرتر بوده و به از  ین یوه قبلیاز ش  ی حت  ی وه فقهین شیافت که ایم یدرخواه

 اند.و رفع آنها قرار داده  ی ابهامات فقه  ی ن  آن را، بررسیتری و اساس  ی بین حرکت تقریدند نخستیرا برگز

ه از ذات  ک  یی اهن تفکر وجود دارد تا مشکالت سر راه را بردارند و از تالشیان ایحام  یزه الزم براین نگرش، انگیقطعاً با ا

ان  یدر م  ی عیر طبد، به طو یآی رون میقات و استنباطات آنها از متن فقه بیجه تحقیو از آنجا که نت  زد بهره ببرند.یخی فقه برم

 ن خواهد گشت.یمردم و مکلّف یر زندگیناپذیی ج جزء جداینفوذ کرده و به تدر  ی نیو محافل د  ی اجتماعات مذهب

 ز است که الزم است به آنها توجه گردد:یچند چ  یاوهین شیتحقق چن  یواما سنگ بنا

ن در  توای اند، که آنها را مکرده  یز یری ر اجتهاد پیرا در مس  یقواعدو    ی مبانق دانش اصول فقه،  یفقهاء به طور عام از طر

 ر خالصه نمود:یموارد ز

 

 ب ادلهی: ترتاول  یمبنا

  ی کین مسئله یت این آنهاست. رعایب  ی گر و نظم منطقیاز ادله نسبت به ادله د  ی تقدم و تأخر بعض« ب ادلهیترت»منظور از 

رافات  ه دچار اشتباهات و انحیت آن، فقهیکه بدون رعا  یاست به طور   ی وه در استنباطات و اجتهادات فقهین شیاز کارآمدتر

  ی ا کسید، و دار یا بر نص مقدم مکه در آغاز استداللش به استصحاب تمسک کرده و آن ر   ی هیمثالً فق  گسترده خواهد شد.

ت نکردن  یرعا ین اشتباهاتیشه وقوع در چنیش نگرفته است. ریدر پ  ی حیکند، راه صحی که اصل اباحه را بر إجماع مقدم م

 است.« ب ادلهیترت»ح در یصح  مالک

پس    د اذعان داشت کهیالبته باو  ن بحث است  یگر از الزامات ایل دیل بر دلیک دلی م  یتقد  یهامالک  ی است معرف  ی هیبد

  یهاشتر است، اما خوشبختانه در سدهیقات بیازمند تحقیده و نیهنوز بحث مذکور به مرحله کمال نرس  یاز قرون متماد

 تقدم و تأخر ادله، بازگو شده است.  یبرا  ی شتر دنبال شده و مالکاتیعه بین بحث در اصول فقه شیر ایاخ
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موجود داشته باشد وگرنه   یهامالکاز تقدم ادله بر اساس    ی حیود، درک صحاست که در اجتهادات خ  ی ه توانمند کسیفق

افتند چندان  یر در عرصه اجتهاد راه یاخ  یهاشتر در سدهیها که بن مالکیو انحراف خواهد بود. ا  ی همواره دچار سردرگم

  یبندتبهب و ر یترت  یربنایهستند که ز  ی چهار اصطالح« ص، تخّصص، حکومت و ورودیتخص»را یستند زیگانه از ذهن نیب

ب  یرتن تیت ایگردد رعای ت دارد و کمتر موجب اختالف و تشتّت آراء می، لکن آنچه در اجتهاد اهمدهندی ل میتشکادله را  

 است.

)ره(  یخ انصار یعه شیم. مثالً در مذهب شیب ادله هستیدر مذهب واحد شاهد وقوع اختالف در ترت  ی گاه  ی متأسفانه حت

د و سپس  ا شک دار یا ظن و یا قطع یکند و معتقد است مکلف در برابر حکم، ی م میتقس  «نگاه به حکم»ب ادله را با یترت

نهاد  شیه را پیرا مرجع قرار داده و به عنوان نمونه در حالت شک، رجوع به اصول عمل  ی لیک از حاالت مذکور، دلیهر   یبرا

ر  د: مکلف دیگوی م کرده و میتقس  «لینگاه به دل»ب ادله را با یه( ترت)ر یکه مرحوم آخوند خراسان  ی در حال  (22)کند.ی م

در نگاه   ی عنی (23)ست.یا معتبر نیا معتبر است و یار دارد یکه در اخت  یاا ندارد، و در صورت دوم ادلهیا قطع دارد یل یبرابر دل

ل معتبر  ین است که اگر ظاّن، دلیدارد ا  تیا شاّک، بلکه آنچه اهمیر قاطع، ظاّن باشد ینکه غین ایست بین  ی آخوند تفاوت

 تواند به ظنش عمل کند وگرنه در حکم شاّک است.ی دارد م

د: هر  یگوی ادله م  یبندار رتبهیدر مع یغزال  شود.ی م  ی معرف  ب ادلهیترت  یبرا  یگر یز مالک دین  ی ن در مذهب شافعیهمچن

ا نه؟ سپس اگر اجماع نبود به کتاب و سنت رجوع کند.  یند در آنجا اجماع هست یفه دارد اوالً ببیدر اجتهادش وظ  یمجتهد

قابل    که کتاب و سنت  ی ست در حالیتقدم اجماع بر کتاب و سنت از آن جهت است که اجماع قابل نسخ ن  ی به اعتقاد غزال

 (24)نسخ هستند.

کرد و    یز یری را پ  یتر قیعم  ی ست مبانیبای م  دار،شهیر  ن اختالفات  یبرون رفت از ا  یبرا  یر یت الله تسخیدگاه آیاز د

ت  کند و معتقد اسی شنهاد میرا در عرصه اجتهاد پ« ص، تخصص، حکومت و ورودیتخص»شان چهار مفهوم: ینجاست که ایا

 (25)گردند.ی م  یبندم رتبهین مفاهیت ایه رعایبر پا  ی تمام احکام شرع

ک از  یح هر یاست که در ضمن توض  ی ، مطلبهستندادله    یبندرتبهب و  یترت  یربنایادشده زینکه چگونه اصطالحات یاما ا

 شود.ی م مذکور روشن میمفاه

 صیتخص

ص، شامل آن  یکه حکم عام در صورت عدم تخص  یافراد از شمول حکم عام است به طور   ی اخراج بعض  صیمنظور از تخص

ّدٌة م ن أ  ی ضاً أو علیَوَمن کاَن َمر»ه: یآ ، که توسط«امیکم الصیکتب عل»ه: یعموم در آگردد. مانند  ی افراد م « اٍم اَُخریَسَفرٍ فَع 

م مقدم  ل خاص بر عاینجا دلین در ایگردد. بنابرای ض و مسافر از حکم عام خارج میله شخص مرینوسیخورد و بدی ص میتخص

 د.یمات نیب را در اجتهاد خود رعاین ترتیاً ایست اوالً عام و خاص را بشناسد وثانیبای شده و مجتهد م
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 تخّصص

را جاهل و عالم  یمانند خروج جاهل از مفهوم عال م، ز  ل استیشئ از موضوع دل یو وجدان  ی قیحقمراد از تخّصص خروج  

ن  یص ایعاً خارج است، و تشخ، جاهل موضو «اللَه من عباده العلماء  ی خشیإنما »فه: یه شریپس در آ  ،متقابالن هستند

 خود دچار اختالط نگردد.  ف مجتهد است تا در اجتهاد یمطلب از وظا

 حکومت

ل  یقدم بر دلظر و مل حاکم همواره نایو دل  ل حاکم و محکوم وجود دارد ین دلیاست که ب  یامقصود از حکومت رابطه

  ی با کفار نه  ی ه از دوستین آیکه در ا  (82)آل عمران/«اءیَن أولیتّخذ  المؤمنوَن الکافریال »فه: یه شریاست. مانند آ  محکوم

ن  یفقبّشر المنا»اند: مان آوردهیستند هر چند به حسب ظاهر اه کفارف  ین در ردید منافقیگوی گر میه دیو در آ  شده است.

ف  یدر رد  دارند  ین که با کفار رابطه دوستیمنافق  ی عنی(، 931نساء/«)اءیَن أولیتّخذوَن الکافرین یماً، الذیبأّن لهم عذاباً أل

که با کافران  برقرار کنند چنان  ی هستند، پس مؤمنان حق ندارند با آنها رابطه دوستم  یکافران قرار داشته و مستحق عذاب أل

هوم  مف  ی عنیاست   «حکومت از باب توسعه»ه وجود دارد رابطه ین دو آین ایکه ب  یان حق را ندارند. اکنون رابطهیز این

اول بوده و    هیه دوم ناظر و حاکم بر آیآ ل آن است کهین توسعه به دلیشود و ای ز مین نیکافر توسعه داشته و شامل منافق

  (26)ه اول دارد.یبر آ  ی ب ادله، تقدم رتبیبخشد و از نظر ترتی آن را توسعه م یمعنا

ق  یل محکوم را تنگ و مضیره دلیل حاکم دایدل  ی عنیاست « قییحکومت از باب تض»ل یرابطه مذکور از قب  ی لکن گاه

که در وصف مؤمنان آمده و  « میرزٌق کر مغفرٌة و هم و... لهم درجاٌت عند ربّ ومون الصالة  یقین یالذ»: هیآ کند مانند ی م

بر   که حاکمگر  یه دیدر آ  ی کند، ولی م  ی معرف  ی اله  کنند مستحق مغفرتی نکه إقامه نماز میاز جهت ابه طور عام آنان را  

از نمازگزاران     ی ه برخین آی( که در ا5و4ماعون/«)ساهونن هم عن صالتهم  ی، الذنیٌل للمصلّ یوف»د: یفرمای مه اول است  یآ

 .ل عام را محدود نموده استیره دلیله داینوسیکنار گذاشته شده و بد یره مغفرت الهیانگار از داسهل

ب  یترت و سپس  هد ص دیتشخ  ی به درسترا  ل حاکم از محکوم  یدلست  یبای مجتهد مق در باب حکومت آن است که  ینکته دق

عنا  ن بدان میل محکوم مقدم است اما ایل حاکم بر دلینکه دلین اید بداند در عین مجتهد بایهمچن  .دینمامراعات  را  ادله  

جه  یدو رابطه عموم و خصوص من وجه باشد و در نتن آنیبلکه چه بسا ب  ت ساقط استیل محکوم از حجیست که دلین

گر  یکدیبا   ی را تکاذبیشود زی دو قواعد تعارض اجرا نمآنن یب  ی عنیست، یل محکوم نیسقوط دل  ی ل حاکم به معنیم دلیتقد

ل  یدل  ا دو ید، یان عام و خاص، مطلق و مقیکه م  یال حاکم و محکوم است با رابطهیان دلیکه م  یان رابطهیبنابرا  (27)ندارند.

 یفظکه مدلول ل  در واقع ضابطه حکومت آن است  ک گردد.یگر تفکیهمدد از  یباتفاوت دارد و  ا متزاحم است  یمتعارض و 

فّسر  مقدار   ن و میمب  ی عنیگر است، یل دیاز افراد دل  ی گر و رافع حکم نسبت به بعضیل دیدل  حال    ل، متعرّض  یاز دو دل  ی کی

 (28)گر است.یل  دیمدلول  دل
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 ورود

در   ورودمل  یکه موضوع دل  یوارد است به طور ل  یبه سبب تعبد نسبت به دلل مورود  یدل  ی موضوع  ی منظور از ورود، نف

ل  یگردد دلی موجب م  (29)ت خبر واحدیبه حج  ی . مثالً تعبد شرعرودی ن میاز بقتاً  یاً و حقوجدانل وارد،  یبه دل  ی اثر تعبد شرع

ه، شک مکلف  یرا موضوع اصول عملیکنار گذاشته شود، ز  (31)یاط شرعیو احت  (30)هیه مانند برائت شرعیت اصول عملیحج

نکه شارع مقدس خبر واحد را حجت نموده است  ین به سبب ایماند، بنابرای نم  ی باق  ی است و با وجود خبر واحد، شک

 (32).گرددی م یه خودبخود منتفیموضوع اصول عمل

ال بحث  نجا مجیدر اصول فقه مطرح است که در اگر  یکدیاز جمله تفاوت اصطالحات فوق با  ین راستا مباحث مفصلیدر ا

د  ه در اجتهادات خو ین نکته است که فقیت دارد توجه به ایاهم  یر یت الله تسخیدگاه آیست، لکن آنچه از دیاز آنها ن

استدالل  به    ک از آنها اقدامیت تقدم و تأخر هر یگر را بسنجد و سپس با رعایکدیان ادله و نسبت آنها با یوند میپست  یبای م

در اجتهاد    یاست هر مجتهد  ی هید. بدید رسبه حداقل خواه  یی ب ادله، اختالفات فتوایت ترتیرا با رعاید، زیاستنباط نماو  

که نازل    یز ین و چیگزیدا نکرد، به دنبال جایپ  ی دسترس  ی و اگر به حکم واقع  گردد ی م  ی خود، نخست به دنبال حکم واقع

ه  یمله و سپس نوبت به اصول عیه شرعیافت نوبت به اصول عملین  یز یز اگر چیرود، و در آنجا نی است م  ی منزله حکم واقع

 (33)رسد.ی ت نوبت به قرعه میو در نها  هیعقل

لسان ه  کبرود   یاادله  ن اقدام مجتهد آن است که به سراغینخست  ب مذکور بر اساس قاعده حکومت و ورود است، لذا یترت

ت  یاقعبرود که و   یا؛ پس از آن به دنبال ادلهنیه مسلمیره فطعیو س  إجماع  ،مانند کتاب، سنتت از واقع است  یآنها کاشف

  ین اقدام اجتهادیتوان در نخستی ن نمیکنند مانند استصحاب، اصالة الصحة و قاعده تجاوز و فراغ؛ بنابرای م  ی را معرف  ی لیتنز

از    ی که حاکنیل ایرا کتاب و سنت حاکم و وارد بر استصحاب هستند، چنانکه استصحاب به دلیبه استصحاب تمسک کرد ز

با    ی مطرح است که حکم واقع  یی ه در جایرا ادله اصول عملیاست، ز  هیاست حاکم و وارد بر اصول عمل  ی لیت تنزیواقع

 (34)مفقود باشد.  ی لیت تنزیواقع  ی ع مراتبش حتیجم

ر ادله احکام  ب« لیسب  ی نف»و « الحرج»، «ال ضرر»ل: یه از قبیم ادله احکام ثانویجه گرفت که تقدیتوان نتی ن اساس میبر ا

ه،  یه بر ادله احکام اولیرا ادله احکام ثانویادله است، ز  یبندن رتبهیل همیدلبه  « حج»و « صالة»، «وضوء»ه مانند: یاول

 ت و ورود دارند.یحاکم

الفات  ادشده، منشأ اشتباهات و اختیت مالک یدر رعا  ی دقت  ی ب مذکور و بیکنارگذاشتن ترت یر یت الله تسخیبه گفته آ

ه  یه برود به ادله اصول عملینکه سراغ ادله اجتهادیا  یشود که مجتهد به جای مشاهده م  ی در فقه گشته و گاه  یادیز

ر ه )که دیبه سراغ اصول عقل« تیشرط أعلم»ه مشاهده شده که در مسئله یامام  یان فقهایدر م  ی و حت  ،کندی تمسک م
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را  یز  ستن اییر تعایر باشد معیین و تخیین تعیهرگاه امر دائر ب»قرار دارد( رفته و گفته است:   مذکور ب  ین مرتبه از ترتیآخر

ن مجتهد أعلم  ییداده که تع  یله فتو ینوسیو بد« شودی د اعلم، برئ الذمة میکند که مکلف با تقلی اقتضاء م  ی اط عقلیاحت

د به رجوع به أعلم، وجود دارد و  ین بر عدم تقیه مسلمیره قطعیمانند سه  یادله اجتهاد  در آنجا   که  ی واجب است، در حال

 (35).استقدم  م  ی اط عقلیبر احتره  ین سیا

 

 : جواز اجتهاددوم  یمبنا

از منابع   ی شرع  استنباط احکام    استخراج و   ید نموده و آن را براییتأرا  « جواز اجتهاد»اسالم معتقد است    یر یت الله تسخیآ

و در  ده  یورزد  یتأکز  یناسالم    یر یچنانکه اجتهاد بر انعطاف پذهم  (36)شناخت اسالم باشد.  یبرا  ی تا راهاجازه داده  آن،  

طه  راب  ین سخن به معنای. ا، سفارش نموده استارها و ضوابط مشخصیبر اساس مع  ی پوشش دادن آن به تحوالت زندگ

  ج به خاطر اختالف در فهم و ین نتای، هرچند ادیآی د میپد  اجتهاد در اثر  است که    ی ج گوناگونیاسالم و نتا  انیم  یضرور 

نکه  یژه ایه وبقابل انتظار است  متوقع و   یامر در اجتهاد   یو استنباط  یاختالفات فکر را  ی. زاستبرداشت مجتهدان متفاوت  

  ی زندگ  نینو  یهاوهید و شیاز مسائل جد  یار یو با بسدا کرده  یپ  یادیت)ع( فاصله زیاجتهاد امروز با عصر رسالت و اهل ب

 (37)است.روبرو  

واحد را    ی اجازه اسالم بوده و حرکت  یبر مبنا  یماهو از نظر  و اجتهاد وجود دارد    ی که در استنباطات فقه  ی اختالفات  نیبنابرا

 کند.ی دنبال م

  ی عتیرا هر شریز  است، راه اجتهاد را گشوده است.  یگرا و فطر واقع  ی نیاز آن جا که اسالم د  یر یت الله تسخیآبه اعتقاد 

  جز اجتهاد   ی بماند، راه  ی زمان باق  یروانش قطع گردد و بخواهد به درازایبر پ  ی چه وحیا برود و دریکه معصومش از دن

از آنها    ی رخکه ب  انجامد یب  ی د نظرات متخالفیمجتهد به تول  ی ذهن  یهافرضشیر پیتحت تأث  ی ن راه گاهیندارد، هرچند که ا

 (38)مطابق نباشد.  ی ت احکام اسالمیبا واقع

 

 یسوم: وحدت اسالم  یمبنا

ت نمود. اگر در استنباطات  یهو  یتوان ادعای مهم اجتهاد است که بدون آن نم  یهای ژگیاز و  ی کی، یاصل وحدت اسالم

دات  یأکست بلکه در تعارض با تید اسالم نییمورد تأنه تنها  گردد،    ی ختن جامعه اسالمیه موجب از هم گسیفق  ی، فتوایفقه

 (39).است ینیو اخوت دمکرر اسالم نسبت به وحدت  

                                                           

 .36. تسخيری، بوادر المدرسة التقریبية في أصول الفقه، ص35
 .33. ميرآقایی، تعدد مذاهب از دیدگاه فقهاء و اندیشمندان مسلمان، ص36
 .44التقریبية في أصول الفقه، ص. تسخيری، بوادر المدرسة 37
 . تسخيری، مقاله: مذاهب اسالمی از اختالف تا ائتالف.38
 آل«)وال تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات»(؛ 333آل عمران/«)واعتصموا بحبل الله جميعًا والتفرقوا». آیاتی از قبيل: 39

وأطيعوا الله ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا »(؛ 323انعام/«)بعوه وال تّتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبيلهوأّن هذا صراطي مستقيمًا فات»(؛ 332عمران/



ر خدا  یدر مس  ی ده، انسان را به حضور جمعید ورزیتأک  ی و اسالم  ی اسالم بر وحدت اصل انسان  یر یت الله تسخیبه اعتقاد آ

  یار یم که بسیابییدرم  ی از موارد فقه  ی شان با تأمل در برخیاز نظر ا  (40)کند.ی طان، دعوت میش  یهاشدن و اجتناب از گام

از مباحث اصول    ی ن امر در برخیاصطالحات است. اا اختالف در  یدگاه یاز اختالف د  ی است و ناش  ی از اختالفات، لفظ

قه عالمه  مثل اصول الف  از کتابها   ی در برخ  ی بیش تقریگرا  نیا  ع و امثال آن.یاس، استحسان، سد ذرایداست مانند بحث قیهو

 (41)م قابل مالحظه است.یحک  ی دمحمدتقیمرحوم عالمه سالفقه المقارن  خ محمدرضا مظفر و  یمرحوم ش

واره با  فه دارند همین مجتهدان وظیاست، بنابرا  یات اجتهادیو قصور در عمل  ینظر از کوته  ی ناش  یاجتهاداساساً اختالفات  

  یات زمان، فتواهایو توجه به مقتضفقاهت    ی به مبان  ی ، آگاهیاسیس  یتمرکز بر مصالح اسالم، اجتناب از هواها

 (42)را تجربه کنند.  ی آرام و سالم ی ن استنباطات، زندگیا  هیدر سا  ی انه صادر کنند تا جوامع اسالمیگراوحدت

است که    یز یآمخشونت  یشاهد فتواها  ی خ مذهبید: تاریگوی م« یوحدت فقه»ا ی« فقه وحدت»ان طرح یشان در بیا

ده و  یگرد  ی در فقه اسالم  یاهیاز مباحث حاش  یار ین فتواها موجب باال گرفتن بسیاست و ا  ی د و تعصب مذهبیجه تقلینت

  متعصبانه در فقه، اختالفات  ین فتواهایه ایفقه اشغال کرده است. در سادر عرصه   یمذهب  یی گرای را در قوم یادیسهم ز

 یی فضا  نیاست در چن  ی عید. طبینمای شده که عبور و اغماض از آنها ناممکن م  یل به خطوط قرمز یتبد  ،ن مذاهبیب  یی جز

با    و   ی رون از حدود مذهبیاست که ب« فقه وحدت»ه یکند، نظری م  ی ه فقهیبخش است و کمک به اهداف عالآنچه نجات

 (43)است.  ی ن مذاهب، به دنبال استخراج و استنباط احکام فقهیتمسک به مجاالت مشترک ب

 

 یب مذاهب اسالمیوحدت و تقر یفقه یراهکارها

ن قرار  ین آنها از ایتردهد که مهمیشنهاد میپ یب مذاهب اسالمیتقر  یبرا  ی و عمل  ین راهکار نظر یچند  یر یالله تسختیآ

 است:

 

 بیک. اصالت تقری

شه  یاست؛ چراکه اصالً اسالم ر  ی بیتقر  ی عیبه طور طب یو دلسوز امت اسالم  ی واقع یهر متفکر اسالم»شان معتقد است یا

گران  یرک با دمشت  یهانهیدار کردن زمیت، گفتگو و بیدعوت اسالم به عقالن  ی عنیب را از ابتدا مطرح کرده، یتقر  یهاهیو پا

                                                           
فأصلحوا  إنما المؤمنون إخوة  »(؛ و 2صف/«)إّن الله یحب الذین یقاتلون في سبيله صفًا کأّنهم بنيان مرصوص»(؛ 26انفال/«)وتذهب ریحکم

کيد بر وحدت و اخوت دینی دارند.  (33)حجرات/«بين أخویکم  تأ
 .33. ميرآقایی، تعدد مذاهب از دیدگاه فقهاء و اندیشمندان مسلمان، ص40
 . تسخيری، مقاله: مذاهب اسالمی از اختالف تا ائتالف، صفحات آخر مقاله.41
دی الفقهاء نجد أنها تحّرکت في اتجاهين فعندما ننظر إلی فکرة التقریب ل: »43في أصول الفقه، ص . تسخيری، بوادر المدرسة التقریبية42

 «.مهمين وهما: اتجاه الفقه التقریبي واتجاه التقریب الفقهي ...الخ
 .42. تسخيری، بوادر المدرسة التقریبية في أصول الفقه، ص43



  یهانهیک فرد مسلمان همواره بر زمیدهد یوجود دارد که نشان م  ی اتیاهل کتاب را عنوان کرده است. در قرآن آ  ی حت

 45«.است  ی اخوت و وحدت اسالم یجاد فضایابر  همواره  د اسالم،  یتأکرو  نیاز ا 44کند.ید میگران تأکیمشترک با د

 

 آنان ی اسیت سیت بر مرجعیاهل بی ت علمیت مرجعیدو. اولو

ت سخن گفت و نه  یاهل ب یت علمید راجع به امامت و مرجعیب در جهان اسالم بایشان معتقد است در بحث تقریا

  ن بحث پرداخته و بر اساس منابع اهل سنتیبه طور مفصل به ا  یر یالله تسختیآن بزرگواران. آ ی اسیت و امامت سیمرجع

 46ن کرده است.ییتبت را  یاهل ب یت علمیمرجع

ان دهنده اختالفات آنها، مخصوصا در عرصه  یاست که مورد اتفاق مسلمانان و پا  ی نقطه مشترک  ی ت علمیمنظور از مرجع

مسلمانان    نیکند که مانع از برخورد بیبازگو م  یاق قرآن و سنت را بگونهیت، حقاین مرجعیباشد. ا  یو اعتقاد  ی فقه  یها

 شود.یم

شته  ت، اتفاق و اتحاد دایتواند برمحور دو نقطه مربوط به اهل بیاند، مفرموده  یاسالم همچنانکه مقام معظم رهبر   یایدن

  ت امر شده اند و همه آن را قبولیاست و مسلمانان به محبت اهل ب  ی دتیو عق  ی ک امر عاطفیمحبت است که   ی کیباشد؛ 

  ن و تعلم معارفین باشد. نقطه دوم، آموزش دیاحساسات همه مسلمتواند نقطه تمرکز عواطف و  ین نقطه میاند.اکرده

و فرق مختلف    ی عه و سنیث را شین حدین است که باز ایث ثقلیبه مثابه عدل قرآن و به موجب حد  ی و احکام االه

 اند.ت کردهیروای اسالم

و    50ری، تطه49، دارنده علم کتاب48علم، راسخان در  47ات ذکرید: آیه از قرآن مجیآ 5با استناد به   یر یالله تسختیمرحوم آ

آنها نقل  شده   یی اهل سنت هم هست و از منابع روا  یف که مورد قبول علمایشر  یت از سنت نبو ی،و ده روا51اجر رسالت

ن فرد  یداناتر  ی نه نوح، علیث سفین سلمان، امان امت، حدیاول  ی ث رفع اختالف، علین، حدیث کساء، حدث ثقلیاست: حد

اهل  ی لمت عیامبر، در صدد اثبات مرجعیگانه پنان دوازدهین مردم به کتاب و سنت، درخت نبوت و جانشیداناتر  ی امت، عل

 هستند.ی تمام فرق و مذاهب اسالم  یت برایب

 

                                                           
الله فإن  وال یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونقل یا أهل الکتاب تعالوا إلی کلمة سواء بيننا وبينکم أال نعبد إال الله وال نشرك به شيئا ». مانند: 44

 (.348)النساء/« واعتصموا بحبل الله جميعًا وال تفرقوا»(؛ ومانند: 62)آل عمران/ « تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون
 .42. شهيد فتحی شقاقی؛ اولين پيام رسان انقالب در منطقه، گفتگو با شاهد یاران، ص45
 .382، شماره 3383ور وحدت، ماهنامه کيهان فرهنگی، بهمن .  ر.ک: دانش اهل بيت مح46
ْکِر آن ُکنُتْم اَل َتْعَلُموَن.)نحل/ 47  (.23. َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ
ْحَکَمات  ُهنَّ ُأمُّ اْلِکَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهات  َفَأمَّ 48 ِذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِکَتاَب ِمْنُه آَیات  مُّ ِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة ا . ُهَو الَّ ِبِهْم َزْیغ  َفَيتَّ ِذیَن في ُقُلو الَّ

ْن  اِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َیُقوُلوَن ءاَمنا ِبِه ُکلٌّ مِّ یَلُه اال الّلُه َوالرَّ یِلِه َوَما َیْعَلُم َتْأِو ُر اال ُأْو َواْبِتَغاء َتْأِو کَّ َنا َوَما َیذَّ  (.7ُلوْا االْلَباِب.)آل عمران/  ِعنِد َربِّ
َبْيَنُکْم َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم اْلِک 49 ِذیَن َکَفُروْا َلْسَت ُمْرَساًل ُقْل َکَفی ِبالّلِه َشِهيًدا َبْيِني َو َیُقوُل الَّ  (. 23َتاِب.)رعد/ . َو
ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َویُ 50 ُه ِلُيْذِهَب َعنُکُم الرِّ َما ُیِریُد اللَّ َرُکْم َتْطِهيًرا.)احزاب/ . ِإنَّ  (.33َطهِّ
َة ِفي اْلُقْرَبی.)شوری/ 51  (. 43. ُقل الَّ َأْسَأُلُکْم َعَلْيِه َأْجًرا اال اْلَمَودَّ



 سه. گفتگو

  ب مقدمه وحدت است. گرچه هموارهیب و تقری، گفتگو مقدمه تقریر یان همچون مرحوم تسخیگرابیشه تقریمطابق اند

گذرد.  یب نمیر گفتگو و تقریدن به آن جز از مسیرس  ی و...، بر وحدت است، ول  ی اسیو س  یاصرار در مباحث اعتقادنقطه ثقل  

برابر   ت را درو عداو   ید و نزاع و جدال را در برابر گفتگو، دور یتر به مسئله بخشروشن  یی ، معنایسلب  ی ابیتوان با معادلیم

 نهاد.ز را در برابر وحدت  یب و تفرقه و ستیتقر

جاد  یا  قت و یشتر حقیبده ماندن  یجز پوش  یاراحسن است که ثمرهیجستن از نزاع و جدال غ  یدور   یمعناواژه گفتگو، به

ست؛  ک اصل ایشبرد هدف، بدون جنجال و منازعه ین نکته که در گفتگو پیرش ایجامعه نخواهد داشت. پذ  یخسارت برا

  ی که راه  آن هستند  ی گر، درپیکدیه یالرعاالزم  یا محترم دانستن مرزهان بید. در گفتگو طرفیگشایب میتقر  یراه را برا

 و منازعه سوق دهند.  ی ختگیبرانگ  یرا برا  یگر ین که دیا ابند، نهیک شدن به هم بینزد  یبرا

ه ضد  ت نشود، بین رعایق طرفیاست که اگر مشخص و از طر  یازمند اصول و قواعدین  یندین رو گفتگو همانند هر فرآیاز ا

 د کرد:ین اصول تأکیش از ورود به گفتگو بر ایتوان پیل خواهد شد. میخود تبد

ت  یک واقعیعنوان  ن تفاوت را بهید اید و فرهنگها وجود ندارد، پس بایعقا  یساز کسانین اصل که امکان یرش ای. پذ9

 م گذاشت.ارفت و به آن احتر یپذ

را مخدوش    نیت طرفیکند و حسن نیب آلوده میر و فریرا به تزو  ، بدان جهت که گفتگو یپوشانز از مغالطه و حقی.  پره8

 سازد.یم

 طرف مقابل قابل حرمت است.  یژه به آنچه برایبو  یی ر و ناسزاگویز از تحقی. پره3

 52ت قواعد در طرح تفاوتها.یشتر مشترکات و رعایافتن و برجسته کردن بی ی. تالش برا4

گفتگو کنندگان وجود    د در یبا  ی اتی. چه خصوص8توان گفتگو کرد؟ یم  ی چه کسان. با  9ن بحث چند سؤال مطرح است: یدر ا

 داشته باشد؟

در گفتگو با افراد وجود ندارد. در قرآن    ی تیت اصول و قواعد کار، محدودیرعا  یمورد سؤال اول، منها رسد درینظر م به

ق به  یتشو  از   یگر یسخن گفتن با فرعون، نوع د  یو هارون برا  ی طان است. امر به موسیمالئکه با ش  یسخن از گفتگو   ی حت

تذکر او یناً لعلّه ی، فقوال له قوالً لیه طغنّ إ فرعون    ی لإذهبا إ» :است  ی نش روش گفتگو قبل از انجام هر عملیگز

نکرده    ی قز تلیکننده ند یام ن گفتگو را نای، اییز از درشتگویه به پرهیپس از توصقرآن  نکه  یتر ا(.  مهم44.)طه/«یخشی

 د.یچگاه خود را از عرصه گفتگو کنار کشید هیان نبیاست. بنابرا

خدا    از   ی فرعون، موس  یبه رفتن بسو   ی ه مبارکه سوره طه جستجو کرد؛ پس از امر الهیتوان در آیپاسخ سؤال دوم را م

گفتگو کننده  وجود دو محور در  «. یفقهوا قولی یواحلل عقدة من لسان  یامر   ی ّسر لیصدر و  ی رّب اشرح ل»خواست: 

-یبرخوردارند، نم  یت و تحمل محدودیکه از ظرف  ی. فصاحت کالم. اصوالً افراد8. شرح صدر، 9ن شرط است: یتریاساس

  یفتگو ک گی ین شرط در ساماندهیتریدن حرف مخالف، اساسیو تحمل شن  ی ادلیموفق عمل کنند. در  ،ن عرصهیتوانند در ا

                                                           
 .346، ص3386، سال 7ن، شماره ر گفتگو،تقریب و وحدت، نشریه آئي. مصطفی درایتی، جستاری د52



مار  گفتگو کننده به ش  یکار و شرط جد  ی اساس  یهیخوب سخن گفتن، دوپادن و البته  ین خوب شنیموفق است. بنابرا

 رود.یم

بَاد  الَّذ  » ه:فیه شریمذاهب به استناد آ  یدر گفتگو  رْ ع  ُعوَن الَْقْوَل فَ یَن یفَبَشِّ َن َهَداُهُم اللَُّه  یتَّب ُعوَن أَْحَسنَُه أُْولَئ َك الَّذ  یْستَم 

فه  یه شرین آیک اصل است. واصوالً کشف حق به استناد همیگران یحرف د  یدن جدی، شن53«االلْبَاب  َوأُْولَئ َك ُهْم أُْولُوا  

نش  ی. گز4دن و تفقه؛ یشیاند  3. اطالع از نظرات و شبهات؛ 8؛ است  دنیگفتن و شن  یبرا یعلم  یوجود فضا. 9ازمند: ین

ار داشتن حق، تعصبات بر  یبه تصور در اخت  فکر، فراهم خواهد شد و جز آن ممکن است  یاحسن است و بستر آن در آزاد

  54ما غلبه کنند.

از    ی کی یر یالله تسختی، حضرت آیو اجتماع  ی با توجه به مطالب فوق الذکر درخصوص منزلت گفتگو در روابط انسان

اند،  هپرداختد و به طور مستوفا به آن  یبرآن اصرار و تأک  ی لیخی ب مذاهب اسالمیر وحدت و تقریکه در مس  یی کارهاراه

  لیرا تشک  یو   ی جهان  یهاتیح کرده است، سه خط بزرگ، محور کل فعالیشان خود تصریا گو است. آن طور کهگفت

 داده است:یم

 .هم السالمیت علین مکتب اهل بییآن و تب ی مات عالیغ اسالم و دفاع از تعلیتبل. 9

 .هاان و تمدنیلکه همه ادو ب  یدیان توحیو اد ین مذاهب اسالمیاشاعه روح گفتگو ب. 8

   55.یاسالم  یدار ی. دفاع از ب3

 

 اصول فقه  محور   چهار. تفاهم بر 

  کامال   ی ها  به صورتدارد که اسالم با درنظر گرفتن همه جنبه  یی هاوهیخود راهها و برنامه ها و ش  یبرا  ی وحدت اسالم

ان  یب میتحقق آن، روند تقر  یوه ها و ابزارهاین شیاز ا  ی کیابد. ین مهم تحقق یم کرده که سرانجام ایمنسجم، آنها را ترس

ش  یمختلف امت افزا  یان  بخشهایم  یانها و مذاهب مختلف است که بدون آن شکاف موجود و فاصلهیها، جرشهیاند

  ی نیو ع  ی از مسائل واقع  یااست که مجموعه  ی لیست بلکه روند اصین  ی اسیا سیو   ی، اجبار ین روند مصنوعیکند؛ ای دا میپ

 ن آنها عبارتند از: یترتحقق آن را دارد و مهم  یتضااق

 یو استنباط  یاختالفات فکر   -الف

 یزندگ  یهاشرفتیاسالم با پی و همگام  ی عیتشر  یر یپذتحقق انعطاف  یش باب اجتهاد برایگشا  -ب

روز    مباحثی علم  یتحقق غنا  یگر براید  یو از سو   ی شه انسانیل عدم کمال اندیک سو، به دلیاز   یاختالفات اجتهاد  -ج

   56رواست.
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 .347.همان، ص54
 .32، ص 461، شماره 3387کيهان فرهنگی، اسفند . گفتگو با ماهنامه 55
 13-14. تسخيری، درباره وحدت و تقریب مذاهب اسالمی، صص56



 «ادیبناستحسان  یکردهایرو»از « مآلاجتهاد تمّدن»ز یتما

را به    ی نید  یهااند و داشتهتمّدن غرب رفته  یهاار از فرآوردهیعتمام  یر یگدنبال بهرهباورانه همواره به غرب  یکردهایرو

  یهابیج از آسیرا  یهای از تلق  یار یاند. از منظر او، بسآنها برآمده یباورانهغرب  ی ا در صدد بازخوانی چ انگاشتهیه

تواند از  ی م  ی رونیت بیانه و ناسازگار با واقعیگرامطلق  یکردهایکه، روشناسانه برخوردارند. چنانشناسانه و معرفتروش

 ق آن باشد:یمصاد

رد. و در  یدادهاى خارجى كه در جامعه مى گذرد، رنگ مى گیشه هاى بشرى ـ و نه همه آنها ـ از رویبخشى از افكار و اند»

ت آنها،  د صحینكه قاعدتاً بایق مى كند. با ایق مطلقى مبدل مى گردد كه بر همه ظروف اجتماعى، تطبین حال به حقایع

 57«.ژه خود محصور گردد و نه جز آنیت ویتنها و تنها به محدوده موقع

  ی اه تمّدنگیجا  یارتقا  یده است که او را براید  یز در سنت اجتهادیو ن  ی نید  یهاوزهدر آم  ی اصالت  یر یدر مقابل، استاد تسخ

رد  کیبوده است در تقابل با رو  یاجتهاد  یهیت از آنها سوق داده است. او که خود برآمده از سنت گرانمایاسالم به حما

 آن را مورد اشاره قرار داده است: ی ت تمّدنیظرف"،  ی"اجتهاد اسالم یمآل بر مقولهد تمّدنین و در تأکیها از دتکثر قرائت

وزه  " که امر یگانه است.... "اجتهاد اسالمیبی داشته و با فرهنگ اسالم  ی غرب  ی بدون شک اصطالح "قرائت"ها خاستگاه»

  نیآن است و به ا یر یپذات اسالم و رمز انعطافیح  یدشمنان قرار گرفته است، ضامن ادامه  یهمه جانبه  یهدف حمله

ن بر د. افزو یگوی پاسخ می مشکالت امت اسالم  ین به همهیداده و همچن  ی و فرامکان  ی ، فرازمانیجاودانگ  ی ستگین شاید

حرکت آنها به    یدهندهو حل مشکالت و اختالفات و جهتی ت امت اسالمیهدا  یعناصر الزم برای تمام  یرندهیآن، دربرگ

 58«.بهتر است  ی تمدن  یندهیآ یسو 

  یدهیبه د  ز یرا ن  یگر یافت دیر رهیناگز" بهیت بر صواب "اجتهاد اسالمین ظرفیت ایدر تقو  یر یاستاد تسخان،  ین میدر ا

 ز مورد نقد قرار داده است:یرا ن  ی الت استحسانینگرد. او تمای انکار م

است    یز یان چکه بر سر راه اجتهاد قرار گرفته، هم  ی ن انحرافیتراست. خطرناک  ی نیمقدمات و ضوابط مع  یاجتهاد دارا»

  ی اصل  ی"استحسان" به منزله یهیرادتر از آن است و آن نظری"قرائت"ها دارد. هرچند کم ا یهیبه نظر  یار یکه شباهت بس

 59«.از اصول فقه است

طور  پرداخته است. به  ی مختلف  یهاتیمآل به بزرگداشت شخصتمّدن  یت از اجتهادهایحما  یدر راستا  یر یالله تسختیآ

 را از سه جهت ستوده است:  یمودود  ی ت ابواألعلینمونه، او شخص

 ر؛یفراگی دگاه اسالمید  یای. اح1

 ؛یدعوت به حکومت اسالم  یای. اح2

                                                           
 .27، صپنجاه درس در اقتصاد اسالمی. محمدعلی تسخيری، 57
 .417ـ416، صهای گفتگو با دیگرانایده. محمدعلی تسخيری، 58
 .338. همان، ص59



 60.یاسالم  یجامعه  یهای ژگیو  ی نیادها و بازآفریبن  ی . معرف3

فراتر از تنّوع و بلکه، فراتر از    ی گاهیست در جایبای ن امر میکه، اآنست. چهیساده ن  یمآل امر س اجتهاد تمّدنیتأس

ن  یدر ای ت وحدت اسالمیتقو  یو تالش برای ب مذاهب اسالمیرو، حرکت به سمت تقرنیرد. ازایقرار گ  ی مذهب  یهااختالف

رفت.  ده گیتوان آن را نادی است که نم  یها امر ان انسانیدر م  یفکر   یهاخواهد داشت. وجود تفاوت  ی خاص  یکرد جایرو

ا  ر   یجدّ   ین مسئلهیان، این میافته است. در ای یبروز خاصی ان مذاهب اسالمیدر م  ین تفاوت و تنّوع فکر یکه، اچنان

د اتخاذ شود تا در حرکت به سمت  یبا  ی و مذهب  یفکر   یهان تنّوع و تفاوتیبا ا  یاست پاسخ داد که چه مواجههیبای م

  یاگونهرا در عمل به  یفکر   یهاتوان اختالفی ا میااست که  یدیز کلین مسئله نیا  که،جاد نشود؟ چنانیا  ی مانعی تمّدن اسالم

حرکت کند؟ مرحوم ی س تمّدن اسالمیبتواند به سمت بازتأسی حفظ شود و اّمت اسالمی ت کرد که وحدت اسالمیریمد

اشته و  د  یدید اکیتأکی ت اسالمرو، بر وحدنیپاسخ به هر دو پرسش مزبور را داشته است. ازا  یدغدغه  یر یالله تسختیآ

و  لحاظ کرده است. ا  ی تمّدن  ی را در افقی ب اسالمین اساس، تقریجهان اسالم را مرهون آن دانسته و بر هم  ی تیت هویتمام

  61ز نکرده است.یرفته و تجویچ وجه نپذیرا به ه  ی ن است که اسالم اختالف عملیبر ا

 انیپا

 

 

                                                           

م، 4333ق / 3242، السنة العاشرة، صيف 38، العدد رسالة التقریب، «العالمة المودودي: أمة في رجل». محمدعلی تسخيری، 60
 .384ـ374ص
ق /  3242، السنة العاشرة، خریف 31، العدد رسالة التقریب، «تعدد المذاهب، والتقریب، والوحدة االسالمية». محمدعلی تسخيری، 61

)الوحدة االسالمية( یعبر عن خصيصة مهمة من خصائص هذه االمة المبارکة، وبدونها ال یمکن لها آن تدعي اکتمال مبدأ : »37م.، ص4333
نعتقد آن التقریب ال یقتصر علی الجوانب االخالقية او الجوانب الشعاریة، وال  ،هویتها. وقد وضع االسالم خطة متکاملة لتحقيق هذه الوحدة...

االسالم آن کان یسمح باالختالف الفکري غير ، لف الجوانب الفکریة والحضاریة...ة ایضا، بل یعبرها الی مختیتحدد بالجوانب التشریعي
المخرب والطبيعي فانه ال یسمح مطلقا بأدنی خالف في الموقف العملي من القضایا المصيریة الداخلية والخارجية، ولذلك یعتبر الراد علی 

 «.سولهور ترض بها آن تکون الموحدة للموقف العملي لالمة( رادًا علی الله بعد آن اقترنت طاعته بطاعة الله الحاکم الشرعي )وهو الجهة التي یف


