معنا شناسی واژه تقریب
احمد شفیعی نیا

چکیده
یکی از چالش های اساسی مراکز علوم انسانی و اسالمی ،عدم پرداختن کافی به شناخت از موضوعات مورد بحث است ،و
این در حالی است که بر پایه رابطه سببی و مسببی بین موضوع و حکم ،هر چه حدود و ثغور موضوع روشن تر باشد ،حکم
کردن راحت تر و به واقع نزدیک تر خواهد بود .تقریب یکی از همین مفاهیم مورد نزاع است؛ برای خود طرفدارانی و در مقابل
مخالفین سرسختی دارد؛ که با دقت در دیدگاههای طرفین متنازع ،در می یابیم که بیشترین این تقابل ها به عدم شناخت کافی
آنها از مفهوم و تعاریفی باز میگردد که راجع به تقریب به انجام رسیده است .در این مختصر ،به بیان معنای لغوی و اصطالحی
تقریب و مفاهیم مقابل آن پرداخته شده و خواستگاه این مفهوم از نگاه عقالء و قرآن به اختصار تبیین گردیده است.
واژگان كلیدی :تقریب ،اختالف ،خالف ،انسجام ،اخوت دینی.
مفهوم تقریب
الف) معنای لغوی« :ابن منظور» دیدگاه خود و سایر کتب لغت را این گونه بیان میکند« :إ ّن القرب نقیض البعد و التقارب
ض ّد التباعد» (ابن منظور 3131 ،و ابناثیر ،3131 ،ماده «قرب») ریشه تقریب از «قُرب» به معنای نزدیکی است که ضد «بُعد»
األرض رجما ً
ب وإذا رجم
به معنای دوری است .و اما واژه «تقریب» یعنی« :إذا رفع
ُ
ُ
الفرس یدی ِه معا ً ووضع ُهما معا ً فذلک التقری ُ
ب»؛ تقریب حالتی را گویند که اسب هر دو دستش را با هم برمیدارد و بر زمین می گذارد ،یا هنگامی است که اسب
ف ُهو التَّقری ُ
هر دو دستش را با هم محکم به زمین می کوبد (همان) .بنابراین ،در معنای لغوی تقریب دو ویژگی هماهنگی و در کنار هم
بودن نهفته است.
ب) معنای اصطالحی :هر چند بزرگان در تبیین آن با هم اختالف نظرهای اندکی دارند ،ولی با جمعبندی آنها چنین می
توان گفت :نزدیک شدن پیروان مذاهب اسالمی به یکدیگر ،با تأکید بر مشترکات و معذور داشتن همدیگر در نقاط افتراق؛ به
منظور دستیابی به برادری دینی و یکپارچگی در مقابل دشمنان اسالم.
عدهای از بزرگان در تعریف تقریب چنین میگویند:
 .3عالمه محمدتقی قمی:
«محاولة جادة لتعزیز الروابط بین أتباع هذه المذاهب من خالل تف ّهم االختالفات الواردة بینها ونزع آثارها السلبیة ولیس إزالة

أصل االختالف من البین»؛ تالش جدی برای استحکام روابط میان پیروان مذاهب ،از طریق شناسایی اختالفات ما بین آن ها و

جلوگیری از آثار منفی آن ،البته نه به این معنا که بخواهند اصل اختالفات را ریشه کن نمایند (سیدمحمدتقی قمی7002 ،م،
ص.)31
 .7شیخ عالءالدین زعتری:
«التقریب یعنی أن یتّحد المسلمون علی أصول اإلسالم وأن یع ّذر بعضهم بعضاً فی أفهامهم ما دامت تحتمل ذلک ،وهو دعوة إلی

التعاون علی الب ّر والتقوی إلصالح المسلمین»؛ تقریب یعنی اتحاد پیدا کردن مسلمانان بر اصول اسالم و اینکه در موارد اختالفی
عذر همدیگر را بپذیرند ...و این حقیقت با دعوت به همکاری در کارهای نیک و خداپسندانه به هدف اصالح امور مسلمانان
صورت میگیرد (مجمع التقریب3171 ،ق7002 /م ،ش.)14
 .1آیةالله سبحانی:
«إنّما المراد من التقریب ،هو التقریب بین القادة للمذاهب وبالتالی بین القادة وأتباعهم ،وذلک من خالل رسم الخطوط العریضة
المشترکة التی تجمع المذاهب اإلسالمیة فی مجالی العقیدة والشریعة وأنّه لو کان هناک خالف فیهما فهو بالنسبة إلی المور المتّف

علیها قلیل جداً»؛ تقریب یعنی ایجاد نزدیکی میان رهبران مذاهب و به دنبال آن میان پیروان آنهاست و این مهم با حرکت بر
اساس مشترکات عقیدتی و اسالمی رخ میدهد ،زیرا اختالفات میان آنها در قبال اشتراکات بسیار ناچیز است (ابن البطریق،
3132ق ،مقدمه کتاب خصائص الوحی المبین توسط آیةالله سبحانی ،ص.)31
 .1آیةالله واعظ زاده خراسانی:
ب أجرانِ وللمخطئ أج ٌر
«تقریب یعنی تأکید بر مشترکات و معذور دانستن یکدیگر در موارد اختالفی بر مبنای (للمصی ِ
واحدٌ)» (محمد واعظزاده خراسانی ،3134 ،مجله مشكوة ش.)71
 .1آیةالله تسخیری:
«تقریب یعنی نزدیک شدن پیروان مذاهب اسالمی با هدف تعارف و شناخت مشترکات یکدیگر و توسعه مشترکات ،به
منظور دستیابی به برادری و اخوت دینی ،بر اساس اصول اسالم و مشترکات اسالمی و نیز معذور نمودن یکدیگر در نقاط مورد
اختالف» (محمدعلی تسخیری ،3143 ،ص.)41
خواستگاه قرآنی معنای اصطالحی تقریب
این تعریف بر دو رکن اساسی «برادری دینی» و «دشمن ستیزی» استوار است .هر چند رکن اول ناظر به درون جامعه
اسالمی و رکن دوم ناظر به بیرون از آن است ،ولی خاستگاه هر دو قرآن کریم است؛ که در ذیل به آن اشاره میشود:
الف) برادری دینی
(إِنَّ َما الْ ُم ْؤ ِمنُونَ إِ ْخ َو ٌة فَأَ ْصلِ ُحوا بَی َن أَ َخ َویكُ ْم َواتَّقُوا اللَّهَ لَ َعلَّكُ ْم تُ ْر َح ُمونَ ) (حجرات( )30 :)14مؤمنان برادر یکدیگرند ،پس دو برادر
خود را صلح دهید و از خدا بترسید؛ باشد که مشمول رحمت او شوید .جملة «إِنَّما الْ ُم ْؤ ِم ُنون إِخْو ٌة» در بردارنده یکی از شعارهاى

اساسى و ریشهدار به نام «اخوت اسالمی» است .روى این اصل مهم اسالمى ،مسلمانان از هر نژاد ،قبیله و با هر زبان و ملیت،
با یكدیگر احساس عمیق برادرى مىكنند ،هر چند یكى در شرق جهان زندگى كند و دیگرى در غرب.
در ای ام حج كه مسلمانان از همه نقاط جهان در آن كانون توحید جمع مىشوند ،این پیوند و همبستگى نزدیك ،كامالً
محسوس بوده و صحنهاى است از تحقق عینى این قانون مهم اسالمى .به تعبیر دیگر ،اسالم ،تمام مسلمان ها را در حكم یك
خانواده دانسته ،همه را خواهر و برادر یكدیگر خطاب كرده و به همین جهت نه تنها در لفظ و در شعار ،كه در عمل و تعهدهاى
متقابل نیز همه خواهر و برادرند.
در روایات اسالمى نیز روى این مسأله تأكید فراوان شده است ،به عنوان نمونه از پیامبر اكرم«صلی الله علیه و آله» در باره
حقوق سى گانه مؤمن بر برادر مؤمنش نقل شده كه فرمودند:
قبل
«للمسلم على أخیه ثالثو َن ح ّقاً ال براء َة له منها إالَّ بالداءِ أ ِو العفوِ :یغ ِف ُر َزلَّتَهُ َ ،ویر َح ُم َعب َرتَهُ َ ،ویس ُت ُر َعورتَهُ َ ،ویقی ُل َعررتَهُ َ ،وی ُ
َمعذرتَهُ َ ،وی ُر ُّد َغیبتَهُ َ ،ویدی ُم نَصی َحتَهُ َ ،ویحف ُ
قبل َه ِدیتَهُ َ ،ویكا ِفئ
ب دَعوتَهُ َ ،وی ُ
َظ ُ
خلَّتَهُ َ ،ویر َعى ِذ َّمتَهُ َ ،ویعو ُد َمرضَ تَهُ َویش َهدُ َمیتَتَهُ َ ،وی ِجی ُ
ُ
ت َعطستَهُ َویرشُ دُ ضالَتَهُ َ ،وی ُر ُّد سال َمهُ،
شفع َمسألَتَهُ َ ،ویس ِم ُ
ِصلَتَهُ َ ،ویشكُ ُر نِع َمتَهُ َ ،ویحس ُن نُصرتَهُ َ ،وی
حفظ َحلِیلَتَهُ َ ،ویقضی حا َجتَهُ َ ،وی ُ
ُ
نص ُر ُه ظالماً ومظلوماً ،فأ َّما نُص َرتُهُ ظالماً فی ُر ُّد ُه عن ظُل ِم ِه ،وأ َّما
ب كال َمهُ َ ،وی ُب ُّر إنعا َمهُ َ ،وی
صدق أقسا َمهُ َ ،ویوالی َولِیهُ (وال یعادیه)َ ،وی ُ
َویطی ُ
ْس ِهَ ،ویك َر ُه لَهُ ِم َن الشَّ ِر ما یكْ َر ُه لِنف ِ
ب لِنف ِ
ْس ِه».
نُصرتُهُ مظلوماً َفیعی ُنهُ على أ ْ
ب لَ ُه ِم َن الْ َخی ِر ما ی ِح ُّ
خ ِذ َح ِّق ِه ،وال ی ْسلِ ُمهُ  ،وال ی ْخ ُذلُهُ َ ،وی ِح ُّ

مسلمان بر برادر مسلمانش سى حق دارد كه برائت ذمه از آن حاصل نمىكند مگر به اداى این حقوق یا عفو كردن برادر
مسلمان او لغزش هاى او را ببخشد ،در ناراحتی ها نسبت به او مهربان باشد ،اسرار او را پنهان دارد ،اشتباهات او را جبران كند،
عذر او را بپذیرد ،در برابر بدگویان از او دفاع كند ،همواره خیرخواه او باشد ،دوستى او را پاسدارى كند ،پیمان او را رعایت نماید،
در حال مرض به عیادت او برود و در تشیع جنازه او حاضر شود .همچنین دعوت او را اجابت كند ،هدیه او را بپذیرد ،عطاى او
را جزا دهد ،نعمت او را شكر گوید ،در یارى او بكوشد ،ناموس او را حفظ كند ،حاجت او را برآورده سازد ،براى خواستهاش
شفاعت كند ،و عطسهاش را تحیت گوید .نیز گمشدهاش را راهنمائى كند ،سالمش را جواب دهد ،گفته او را نیكو شمرد ،انعام
او را خوب قرار دهد ،سوگندهایش را تصدیق كند ،دوستش را دوست دارد و با او دشمنى نكند ،در یارى او بكوشد ،خواه ظالم
باشد یا مظلوم .اما یارى او در حالی كه ظالم است به این است كه او را از ظلمش باز دارد و در حالى كه مظلوم است به این
است كه او را در گرفتن حقش كمك كند .او را در برابر حوادث تنها نگذارد ،آنچه را از نیكیها براى خود دوست دارد براى او
دوست بدارد و آنچه از بدی ها براى خود نمىخواهد براى او نیز نخواهد (الحر العاملی ،آل البیت3131/3127 ،ق ،ج،37
ص737؛ اسالمیه3101 ،ق3411/م ،ج ،1ص.)110
عالمه فضلالله در بیان دقائق این آیه میگوید:
«والمراد بالمؤمن فی كل موارد القرآن ،المسلم الذی عاش اإلیمان عقیدة فی قلبه والتزم باإلسالم فی حیاته ،مما یجعل الوحدة بین
المسلمین تترسخ عبر الخوة اإلسالمیة اإلیمانیة التی جعلها اللّه قاعدة للعالقة فیما بینهم .وإذا كان المؤمنون إخوة ،فإن النداء اإللهی
خ َویكُ ْم) باعتبار أن اإلصالح من حقوق المؤمنین على بعضهم البعض ،ومسؤولیتهم فی الحیاة
یتوجه إلیهم جمیعاً لیصلحوا ( َفأَ ْصلِ ُحوا بَی َن أَ َ

االجتماعیة اإلسالمیة ،التی یعتبر الجمیع معنیین بتوازنها وتماسكها واستقامتها فی خط الصالح واإلصالح والوحدةَ ( .و اتَّقُوا اللَّهَ ) فی كل
أموركم وعلى مستوى العالقات كی ال تختلفوا بالباطل ،و فی خالفاتكم لتحلّوها على قاعدة التقوى المرتكزة على شریعة اللّه فی ما جعله
اللّه من الحقوق فی الحیاة العامة والخاصة للناس( ،لَ َعلَّكُ ْم تُ ْر َح ُمونَ)؛ لن اللّه جعل رحمته للمتقین والملتزمین بالسیر على خط رضاه،
ولمن یلتزمون شریعته فی أوضاعهم الفردیة واالجتماعیة ،لن ذلك سبیل الوصول إلى النتائج اإلیجابیة على مستوى السالمة العامة
للحیاة ،المر الذی یربط الناس باإلسالم من خالل الرحمة اإللهیة فی شریعته ،واللطف اإللهی فی رحمته ورضوانه»

مقصود از مؤمن در جایجای قرآن کریم ،مسلمانی است که ایمان در قلبش النه کرده ،و در زندگی ملتزم به اسالم است؛
التزامی که موجب یکپارچگی مسلمانان زیر لوای برادری دینی شود؛ خداوند این برادری را معیار انسجام میان مسلمانان قرار
داده است؛ زیرا وقتی مسلمانان برادر بودند پس این ندای الهی متوجه همگی میشود که :میان برادران خود اصالح نمایید!
زیرا که اصالح کردن از حقوق مؤمنین بر یکدیگر است؛ همچنین در زندگی جمعی اسالمی ،همه در هماهنگ سازی و حفظ و
استحکام آن از فروپاشی مسؤلند .همچنین همگی مخاطب این ندا هستند که :در کارها و روابط جمعیتان تقوا را رعایت نمایید!
تا به غیر حق با هم اختالف نکنید و اختالف¬هایتان را بر اساس تقوای بر خواسته از شریعت که در آن رعایت حقوق عامه و
خاصه شده است حل کنید ،تا مورد رحمت شوید؛ زیرا خداوند رحمتش را برای متقین و آنانی که بر خط رضایت الهی حرکت
میکنند و در شرائط شخصی و اجتماعی به شریعت الهی ملتزمند ،قرار داده است و این راه رسیدن به نتایج مثبت در سطح
عموم است؛ چیزی که مردم را از طریق همین نگاه رحمت آمیز همراه با لطف و خشنودی الهی به اسالم پیوند میزند (عالمه
فضلالله3134 ،ق ،ج ،73ص.)312
چه تعبیر جالب و دل نشینی ،كه همه مؤمنان برادر یكدیگرند ،ایمان به خدای یکتا ،جای هر گونه رابطه سببی (که تنها
اختصاص به زندگی دنیایی دارد) یا روابط اعتباری را گرفته است .چنان که بعضی از مفسرین نیز به همین جهت از آن به
زندگی جاودان تعبیر نمودهاند:
« ِمن َحی ُ
ِب لِل َحیا ِة البَ ِدی ِة»( .بیضاوی3131 ،ق ،ج ،1ص31؛ ابن عجیبه3134 ،ق،
ث إنَّ ُهم اِنت ََسبُوا إلى أصلٍ واح ٍدُ ،ه َو االیمانُ ال ُموج ُ

ج ،1ص171؛ محمد ثناءالله مظهری3137 ،ق ،ج ،4ص1؛ احمد بن محمد اردبیلی ،بی تا ،ص170؛ احمد بن مصطفی مراغی،
3131ق ،3413/ج ،73ص.)31
قرآن نزاع و درگیرى میان آنان را نیز درگیرى میان برادران نامیده كه باید به زودى جاى خود را به صلح و صفا بدهد و از
آنجا كه در بسیارى از اوقات ،روابط در این گونه مسائل جانشین ضوابط مىشود ،بار دیگر هشدار داده و در پایان آیه مىافزاید:
«تقواى الهى پیشه كنید تا مشمول رحمت او شوید» (واتَّقُوا اللَّه لعلَّ ُك ْم ت ُ ْرح ُمون).
از «ابو عثمان حیرى» نقل شده است:
«برادرى دین قویتر از برادرى نسب است؛ زیرا برادرى نسب با مخالفت دین منقطع شود ،ولی برادرى دین با مخالفت
نسب منقطع نشود» (ابوالفتوح رازی3101 ،ق ،ج ،31ص.)71

به این ترتیب ،یكى از مهمترین مسولیتهاى اجتماعى مسلمانان در برابر یكدیگر و در اجراى عدالت اجتماعى با تمام
ابعادش در ایجاد صلح و سازش میان برادران دینی و رعایت حدود عدالت و انصاف در دادن حقوق قرار داده است.
ب) دشمن ستیزی
قرآن میفرمایدُّ ( :م َح َّمدٌ َّر ُس ُ
ول اللَّ ِه َوالَّ ِذی َن َم َعهُ أَ ِشدَّ اء َعلَى الْكُفَّا ِر ُر َح َماء بَینَ ُه ْم تَ َرا ُه ْم ُركَّ ًعا ُس َّجدً ا یبْتَغُونَ فَضْ ًال ِّم َن اللَّ ِه َورِضْ َوانًا
َاستَ ْغل َ
َاستَ َوى َعلَى ُسو ِق ِه
الس ُجو ِد َذلِكَ َمرَلُ ُه ْم ِفی التَّ ْو َرا ِة َو َمرَلُ ُه ْم فِی ْاإلِن ِجیلِ كَ َز ْرعٍ أَ ْ
َظ ف ْ
خ َر َج شَ طْأَ ُه فَآ َز َر ُه ف ْ
ِسی َما ُه ْم ِفی ُو ُجو ِههِم ِّم ْن أَثَ ِر ُّ
الصالِ َح ِ
ِب ال ُّز َّرا َع لِی ِغی َ
ات ِمنْ ُهم َّم ْغ ِف َر ًة َوأَ ْج ًرا َع ِظیماً) (فتح(.)92 :)84
ظ بِ ِه ُم الْكُفَّا َر َوعَدَ اللَّهُ الَّ ِذی َن آ َمنُوا َو َع ِملُوا َّ
ی ْعج ُ

محمد«صلی الله علیه و آله» فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود
مهربانند؛ پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می بینی ،در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می طلبند .نشانه آنها در
صورتشان از اثر سجده نمایان است .این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است ،همانند زراعتی که جوانه های
خود را خارج ساخته ،سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نم ّو و رشد کرده که
زارعان را به شگفتی وا می دارد .این برای آن است که کافران را به خشم آورد« ،ولی» به کسانی از آنها که ایمان آورده و
کارهای شایسته انجام داده اند ،خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است.
پیامهای آیات دشمن ستیزی به جامعه جهانی اسالم
قرآن ترسیم بسیار زیبایی از یاران خاص پیامبر«صلی الله علیه و آله» در آخرین آیه سوره فتح و به نقل از تورات و انجیل
بیان كرده ،كه هم افتخار و مباهاتى است براى آنها كه در «حدیبیه» و مراحل دیگر پایمردى به خرج دادند ،و هم درس
آموزندهاى است براى همه مسلمانان در تمام قرون و اعصار( .مکارم شیرازی ،3121 ،ج ،77ص.)331-334
در حقیقت ،این معرفی ،ترسیم قواعد برادری است بر اساس دین ،که به برخی از این قواعد اشاره میشود:
 .3جامعه والیی :الزم به ذکر است که مقصود از همراهی با پیامبر ،صرف همزمانی نیست ،بلکه همراهی در همه ابعاد
عقیدتی و شریعتی مراد است؛ از این رو ابتدا پیامبر «صلی الله علیه و آله» را با بزرگ ترین وصفش یعنی (رسالت) معرفی
نموده و سپس مؤمنین را هم با وصف همراهی کردن آن حضرت در همین رسالت معرفی می نماید.
به همین جهت ،برخی از مفسرین این شکل تعریف را کاملترین دانستهاندُ (« :م َح َّمدٌ َر ُس ُ
ول اللَّ ِه) فرسالتُهُ الوحید ُة ال ّربانی ُة،
خی ُر تَعری ٍ
ف ِب ِه بین التَّعا ِری ِ
هی خی ُر تعری ٍ
ِ
ُصوص؛ فإنّها معی ٌة رسالی ٌة مع ال َّرسولِ  ،استقام ًة
ف بِالمؤمنی َن الخ
ف كلِّ َها؛ كما ( َو الَّ ِذی َن َم َعهُ ) ُه َو َ

تاب َم َعكَ ) (هود(( »)119 :)11شیخ طوسی3104 ،ق ،ج ،4ص .)113اینکه قرآن برای معرفی
َاستَ ِق ْم كَما أُ ِم ْر َ
ت َو َم ْن َ
معه كما أمر( :ف ْ
پیامبر از واژه ( ُمح َّم ٌد ر ُس ُ
ول اللَّ ِه) ،و برای معرفی مومنین از واژه (و ال َِّذین معهُ) استفاده کرده ،گواه بر تبیین ماهیت حقیقی آن
حضرت به عنوان «فرستاده الهی» و تبیین پیروانش به عنوان همراهان وی در مسیر این رسالت الهی است.
 .7جامعه کافرستیز :قرآن یکی دیگر از اوصاف مسلمانان را این گونه بیان میکند كه :در برابر كفار شدید و محكم هستند
(و ال َِّذین مع ُه أ ِشدَّاءُ على الْ ُكفَّارِ).

 .1جامعه خودی پذیر :و اما در میان خود رحیم و مهربانند ( ُرحماءُ بین ُه ْم).
 .1جامعه میانه رو :آرى آنها كانونى از عواطف و محبت نسبت به برادران و دوستان و هم كیشانند ،و آتشى سخت و
سوزان ،و سدى محكم و پوالدین در مقابل دشمنان .در حقیقت عواطف آنها در این «مهر» و «قهر» خالصه مىشود .اما نه جمع
میان این دو در وجود آنها تضادى ایجاد می کند ،و نه قهر آنها در برابر دشمن و مهر آنها در برابر دوست ،سبب مىشود كه از
جاده حق و عدالت قدمى بیرون نهند؛ از این رو پیوسته آنها را در حال ركوع و سجود مىبینى و همواره به عبادت خدا مشغولند:
(ترا ُه ْم ُركَّعا ً ُس َّجدا ً).
قرآن برای اثبات اوج بندگى پیروان رسالت ،از دو واژة «ركوع» و «سجود» استفاده کرده ،که هر دو ،رمز تسلیم تام در برابر
فرمان حق ،و نفى هرگونه كبر و خودخواهى است که در ضدیت با روحیة عبودیت میباشد.
 .1جامعه خدا محور :وقتی قرآن از نیت پاك و خالص آنها سخن به میان می آورد ،آنها را همواره طالب فضل و رضاى خدا
معرفی می کند( :یبْتغُون فضْ ًال ِمن اللَّ ِه و رِضْ وانا ً) .آنها نه براى تظاهر و ریا قدم بر مىدارند ،و نه انتظار پاداش از خلق خدا
دارند ،بلكه چشمشان تنها به رضا و فضل او دوخته شده است .واژة «فضل» نشان مىدهد كه آنها به تقصیر خود معترفند ،و
اعمال خود را كمتر از آن مىدانند كه پاداش الهى براى آن طلب کنند .تمام این خوبی

ها نیز از ظاهر آراسته و نورانى آنها

هویداستِ :
الس ُجو ِد).
جو ِه ِه ْم ِم ْن أث ِر ُّ
(سیما ُه ْم ِفی ُو ُ
به هر حال ،قرآن بعد از بیان همه این اوصاف مىافزاید :این توصیف آنها (یاران پیامبر) در تورات است (ذلِك مثلُ ُه ْم ِفی
التَّ ْورا ِة) ،این حقیقتى است كه از پیش گفته شده و توصیفى است در یك كتاب بزرگ آسمانى كه از پیش از هزار سال قبل نازل
شده است.
سپس به توصیف آنها در یك كتاب بزرگ دیگر آسمانى (انجیل) پرداخته ،چنین مىگوید :توصیف آنها در انجیل همانند
زراعتى است كه جوانههاى خود را خارج ساخته ،سپس به تقویت آن پرداخته ،تا محكم شده و بر پاى خود ایستاده است ،و به
قدرى نمو و رشد كرده و پربركت شده كه زارعان را به شگفتى وا مىدارد (و مثلُ ُه ْم ِفی ْ ِ
ع أخْرج شطْأ ُه فآزر ُه
اْلنْ ِجی ِل كز ْر ٍ
ِب ال ُّز َّراع).
استغْلظ ف ْ
ف ْ
استوى على ُسو ِق ِه ی ْعج ُ
در حقیقت ،اوصافى كه در «تورات» براى آنها ذكر شده ،ویژگی های آنها را از نظر عواطف ،اهداف ،اعمال و صورت ظاهر
بیان مىكند و اما اوصافى كه در «انجیل» آمده ،بیانگر حركت ،نمو و رشد آنها در جنبههاى مختلف است .آرى! آنها انسان
هایى هستند با صفات واال كه آنى از حركت باز نمىایستند ،همواره جوانه مىزنند ،و جوانهها پرورش مىیابد و بارور مىشود.
آنها در عین عابد بودن ،مجاهدند ،در عین جهادگری ،عابدند؛ ظاهرى آراسته ،باطنى پیراسته ،عواطفى نیرومند ،و نیاتى پاك
دارند ،در برابر دشمنان ،مظهر خشم خدایند ،و در برابر دوستان ،مظهر رحمت الهی اند( :لِی ِغیظ بِ ِه ُم الْ ُكفَّار).
خداوند در پایان آیه مىفرماید :خداوند به كسانى از آنها كه ایمان آورده و عمل صالح انجام دادهاند ،وعده آمرزش و اجر
الصالِ ِ
جرا ً ع ِظیما ً).
عظیمى داده است (وعد اللَّ ُه ال َِّذین آمنُوا و ع ِملُوا َّ
حات ِمنْهُ ْم م ْغ ِفر ًة و أ ْ

بدیهى است اوصافى كه در آغاز آیه گفته شد ،ایمان و عمل صالح در آن جمع بود ،بنا بر این ،تكرار این دو وصف اشاره به
تداوم آن است .یعنى خداوند ،این وعده را تنها به آن گروه از یاران محمد«صلی الله علیه و آله» داده كه در خط او باقى
بمانند ،و ایمان و عمل صالح را تداوم بخشند ،و گرنه كسانى كه یك روز در زمره دوستان و یاران او بودند ،و روز دیگر از او جدا
شدند و راهى بر خالف آن در پیش گرفتند ،هرگز مشمول چنین وعدهاى نیستند.
تعبیر به ( ِمنْ ُه ْم) با توجه به این نكته كه اصل در كلمه ( ِمن) در این گونه موارد ،این است كه براى تبعیض باشد ،دلیل بر
این است كه اصحاب به دو گروه تقسیم خواهند شد:
گروهى با ایمان باقیمانده ،و مشمول غفران و اجر عظیم مىشوند.
و گروهى که با انحراف خود ،از این فیض بزرگ محروم خواهند شد.
جمعى از مفسران اصرار دارند كه ( ِمن) در ( ِمنْ ُه ْم) را بیانیه بگیرند ،در حالی كه :اوالً خالف ظاهر است و ثانیاً قرائن عقلى
را چگونه مىتوان كنار گذاشت؛ زیرا هیچكس مدعى نیست كه یاران پیامبر«صلی الله علیه و آله» همه معصوم بودند و در
این صورت ،احتمال عدم تداوم در خط ایمان و عمل صالح در مورد هر یك از آنها مىرود و عالوه بر این چگونه ممكن است
خداوند وعده مغفرت و اجر عظیم را بدون قید و شرط به همه آنها دهد ،اعم از اینكه راه ایمان و صالح را بپیمایند ،یا از نیمه
راه بر گردند و منحرف شوند.

داستان تنزیه صحابه
مشهور دانشمندان اهل سنت بر این باورند که صحابه پیامبر«صلی الله علیه و آله» برتر از سایر امت هستند ،کسی حق
انتقاد از آنان را ندارد و بدگویى از آنها مطلقا ً ممنوع و موجب كفر مىشود! آنها به آیاتی از جملهَ ( :وعَدَ اللَّ ُه الَّ ِذی َن آ َمنُوا َو َع ِملُوا
الصالِ َح ِ
ات ِمنْ ُهم َّم ْغ ِف َر ًة َوأَ ْجراً َع ِظیماً) (فتح( )92 :)84و آیه توبه كه بعد از ذكر «مهاجرین» و «انصار» مىفرمایدَ ( :ر ِضی اللَّهُ َعنْ ُه ْم
َّ

َو َرضُ وا َعنْهُ ) (توبه( ،)111 :)2استناد می کنند ولى هر گاه خود را از پیش داوری ها تهى كنیم ،قرائن داخلی آیه ،با تایید روایات
فریقین بی اساس بودن این عقیده را روشن مىسازد .در اینجا به دو مورد اشاره می شود:
 .3جمله (ر ِضی اللَّ ُه عنْ ُه ْم و رضُ وا عنْهُ) در سوره توبه ،تنها مخصوص مهاجران و انصار نیست؛ زیرا در کنار آن دو( ،ال َِّذین
حسانٍ ) نیز قرار گرفته ،و مفهومش شامل تمام كسانى است كه تا دامنه قیامت به نیكى از آنها پیروى مىكنند .همان
ات َّب ُعو ُه ْم ِب ِإ ْ
گونه كه اگر «تابعان» ،اگر یك روز در خط ایمان باشند و روز دیگر در خط كفر قرار گیرند ،از زیر چتر رضایت الهى خارج مىشوند،
عین همین مطلب درباره «صحابه» نیز مىآید؛ زیرا وضعیت آنها نیز در آخرین آیه سوره فتح ،مقید به ایمان و عمل صالح
شده است ،كه اگر روزی این عنوان از آنها سلب شود ،از دائره رضایت الهى بیرون خواهند رفت.
 .7به عالوه ،ایمان از روی غیب ،باالتر از ایمان از راه دیدن معجزات است .روزی اصحاب به آن حضرت عرض كردند:

«نحن اخوانك یا رسول اللَّه؟ قال :ال أنتم اصحابى ،وأخوانی الذین یأتون بعدى ،آمنوا بی ولم یرونی ،للعامل منهم أجر خمسین

منكم ،قیل :بل منهم یا رسولاللَّه؟ قال :بل منكم! ردّوها ثالثاً ،ثم قال :النّكم تجدون على الخیر أعواناً»؛ آیا ما برادران توایم اى رسول
خدا؟ فرمود :نه! شما اصحاب من هستید ،ولى برادران من كسانى هستند كه بعد از من مىآیند و به من ایمان مىآورند در
حالى كه مرا ندیده اند .افرادى از آنها كه اهل عمل صالحند ،اجر پنجاه نفر از شما را دارند! عرض كردند پنجاه نفر از خودشان
اى رسول خدا؟! فرمود :نه! پنجاه نفر از شما! آنها سه بار این سخن را تكرار كردند هر بار پیامبر همین پاسخ را داد .آن گاه
فرمود :این به خاطر آن است كه شما در شرایطى هستید كه شما را در كارهاى خیر یارى مىكند (ابن عربی ،بی تا ،ج ،7ص771؛
ابن تیمیه3133 ،ق3441/م ،ج ،33ص.)123
در کتاب «صحیح مسلم» از پیامبر«صلی الله علیه و آله» چنین نقل شده است:
«وددت انّا قد رأینا اخواننا؛ قالوا :أولسنا أخوانك یا رسول اللَّه؟! قال :أنتم أصحابی ،و أخواننا الذین لم یأتوا بعد» .دوست داشتم
برادرانمان را مىدیدیم .گفتند :آیا ما برادران تو نیستیم اى رسول خدا؟! فرمود :شما اصحاب من هستید ،اما برادران ما هنوز
نیامدهاند (محمد بن اسحاق بن خزیمه3137 ،ق3447/م ،ج ،3ص2؛ علی بن مسلم سیوطی3133 ،ق3443/م ،ج ،7ص11؛
المبارکفوری ،بیروت3130 ،ق3440/م ،ج ،1ص313؛ احمد بن حنبل3173 ،ق7003/م ،ج ،31ص332؛ ابو یعلی3102 ،ق3412/م،
ج ،33ص112؛ احمد بن الحسین البیهقی3130 ،ق3440/م ،ج ،1ص 32و ج ،1ص21؛ احمد بن شعیب النسائی3171 ،ق7001/م،
ج ،1ص21؛ علی مسلم الدیباج3133 ،ق3443/م ،ج ،7ص.)11
اما متاسفانه در عصر کنونی ،مسلمانان با برادرکشی ،کاری با خود کردند كه هرگز دشمنان اسالم با آنها نكرده بودند!
مسلمانان آن چنان با كفار ،پیوندهای دوستى را بستند كه گویى برادرانى از یك اصل و نسبند؛ این چیزی نیست جز نتیجه
دوری از اصول قرآن .امروز وظیفه عالمان دینی است که موانعِ اندیشه ،تجدیدنظر و بازگشت به قرآن را شناسایی و جامعه را
از ارتکاب آنها پرهیز دهند.
انواع تقریب از نگاه عقل
قبل از بیان تعریفی جامع از تقریب ،ضروری است که بدانیم از نظر تصوری ،تقریب چند صورت پیدا میکند ،که فقط یکی
از آنها امکان عقلی دارد:
 .3تقریب یک چیز با خودش؛
 .7تقریب دو چیز متضاد؛
 .1تقریب دو چیز مختلف ولی غیر متضاد؛
با توجه به معنای لغوی تقریب (نزدیک شدن دو چیز به یکدیگر) ،صورهای اول و دوم درست نیست؛ زیرا:
طبق معنای اول ،عقالً امکان ندارد چیزی به خودش نزدیک یا دور شود؛ زیرا این کار نیازمند دو تا بودن است.

صورت دوم نیز ،از آنجا که بین دو چیز متضاد ،نهایت اختالف است ،هیچ گاه با هم یکجا جمع نمی¬شوند ،بلکه در دو
جهت کامالً خالف یکدیگر قرار دارند.
اما در صورت سوم ،هیچ یک از این محاالت عقلی وجود ندارد.
با این نگاه عقالنی راجع به صورت سوم ،این نکته به دست میآید ،که دو طرف تقریب در عین مختلف بودن ،میتوانند
دارای اشتراکاتی هم باشند این مسأله ،به خاطر عدم تضاد میان آن دو است؛ زیرا تنها دو چیز متضاد هستند که میانشان نهایت
اختالف و فاصله است ،به طوری که هیچ گاه با هم جمع نمیشوند .این نکته (امکان وجود اختالف و اشتراک در دو چیز
متقارب) ،خود میتواند زمینه ساز تعریف اصطالحی ذیل باشد.
مفهوم اختالف
ابن منظور در معنای اختالف می گوید:
«االختالف بمعنی التخالف و المخالفة ،یقال :تخالف المران إذا لم یتّفقا» اختالف یعنی با هم ناسازگار بودن ،و به دو چیز که
با هم متفق نیستند ،گفته میشود :مخالفند (ابن منظور ،3131 ،ج ،4ص ،43مادة «خلف»).
ابو هالل عسکری نیز می گوید:
ِ
االختالف بی َن فَریقینِ وکالهما
َب إلیه الآخ ُر؛ وی ُجو ُز أن یق ََع
هاب اَ َح ِد الخَص َمینِ إلی
«انّ
االختالف فی المذا ِه ِ
ُ
َ
ب هُو ِذ ُ
خالف ما َذه َ
ُم ِ
ِ
کاختالف الیهو ِد والنصاری فی المسیحِ» ضرورت ندارد که همیشه اختالف میان حق و باطل باشد؛ زیرا اختالف یعنی غیر
بط ٌل؛

موافق بودن دو چیز با هم؛ و این اعم است از اینکه هر دو باطل باشند یا نه ،مثل اختالف یهود و نصاری (که هر دو معتقدند
که مسیح کشته شده است) ،که هر دو باطل است (ابو هالل عسکری3137 ،ق ،ص ،71رقم.)42
مفاهیم همسو :واژه های دیگری وجود دارند که به معنای اختالف هستند ،مانند:
 .3مشاجره:
اختلف الم ُر بینَهُ »؛ بین قوم مشاجره شد ،یعنی اختالف افتاد (الجوهری3102 ،ق3412/م ،ج ،7ص،341
القوم إذا
«شجر بین
َ
ِ
مادة «شجر»).
در قرآن چنین استعمال شده است( :ف ََال َو َربِّكَ َال ی ْؤ ِم ُنونَ َحتَّى ی َحكِّ ُموكَ ِفی َما شَ َج َر بَینَ ُه ْم)؛ (نساء( .)56 :)8به خدای تو سوگند،
آنان هرگز به خدا ایمان نمی آورند ،مگر آنکه در اختالفات تو را حکم قرار دهند.
 .7تضاجم:
«التضاجم :االختالف ،یقال :تضاجم المر بینهم إذا اختلف»؛ تضاجم یعنی اختالف ،وقتی میان جمع اختالف میشود ،گفته
میشود :تضاجم کردند (الزبیدی3441 ،م3131/ق ،ج ،32ص ،171مادة «ضجم»).
مقایسه واژگان اختالف و تفاوت

ابو هالل عسکری در فرق میان «اختالف» و «تفاوت» می گوید:
خلْ ِ ال َّر ْح َمنِ ِمن تَفَا ُو ٍ
ن
َ
«إنّ
التفاوت کُلَّهُ مذمو ٌم ،ولهذا نفا ُه اللهُ (تعالی) َعن ِفعلِ ِه فقالَّ ( :ما تَ َرى ِفی َ
ت) (الملک()3 :)56؛ َو ِم َ
ِ
ِ
رب ِم َن
وم ،أال تری قولهَ ( :ولَهُ ا ْ
االختالف یکُونُ علی ُسنَنٍ
خ ِت َال ُ
االختالف ما لیس ِب َمذ ُم ٍ
ف اللَّیلِ َوالنَّ َهارِ) (مؤمنون()41 :)93؛ فَهذا الضَّ ُ
الواقع علی َغی ِر ُسنَنٍ َ ،و ُه َو ٌّ
واح ٍد ،وهو ٌّ
دال علی َجهلِ فا ِعلِ ِه»؛ تمامی مصادیق تفاوت ،مذموم
االختالف
ت هُو
علم فا ِعلِ ِه ،والتَّفا ُو ُ
ُ
دال علی ِ
ُ

است و از این رو ،خداوند آن را از کارهای خود به طور کلی نفی کرده و فرموده است« :در خلقت خدای رحمن هیچ¬ گونه
تفاوتی نمیبینید» .ولی اختالف اینگونه نیست؛ زیرا هم مذموم دارد و هم ممدوح ،چنانکه خداوند می فرماید« :اختالف (رفت
و آمد) شب و روز از آن خداوند است» .از این دو آیه ،به دست می آید که تفاوت گذاشتن ،کار موجود جاهل است ،از این رو
در آن نظم دیده نمی شود؛ به خالف اختالف ،مانند :جابجایی شب و روز که نشانه علم و دانش آفریدگار آن است (ابو هالل
العسکری3137 ،ق ،ص ،371رقم .)101

اقسام اختالف
با توجه به این مقدمه ،می توان اختالف را به دو نوع تقسیم کرد:
 .3اختالف ممدوح
خداوند به مقتضای حکمت خود ،جهانی را آفریده است که با وجود استحکام و زیباییهای حیرت آور ،دارای اجناس،
انواع و افراد مختلفی است ،که هر کدام به تناسب داشته های خود ،وظیفه ای بر عهده دارند تا ضامن بقای خلقت در بهترین
شکل خود باشند.
یکی از نمونه های این گوناگونی شگفت آور ،انسان است ،که با زبان ها و چهره های مختلف ،هر یک خود نشانه ای
الس َما َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ف أَل ِْسنَ ِتكُ ْم َوأَلْ َوانِكُ ْم إِنَّ ِفی
ض َوا ْ
روشن ،و دلیلی راهگشا به سوی آفریدگار حکیم هستیاندَ ( :و ِم ْن آیاتِ ِه َ
ختِ َال ُ
خلْ ُ َّ
َذلِكَ لَآی ٍ
ات لِّلْ َعالِ ِمینَ) (روم( )99 :)31و از نشانه های (قدرت) او ،آفرینش آسمان ها و زمین و اختالف زبان ها و رنگ های

شماست .قطعا ً در این (امر نیز) برای دانشوران نشانه هایی است.
اختالف در چگونگی خلقت ،یکی از سنن الهی است ،و هدف از آن ،اثبات وجود آفریدگاری دانا برای جهان است ،که در
علم و قدرت ،بیانتها و یکتاست .به عالوه ،این خود گواه تقسیم امکانات و مسئولیتها بر اساس حکمتی استوار و دور از هرگونه
تبعیض است ،که عقل به ضرورت آن حکم میکند و شرع هم آن را تایید نموده است.
البته این قسم از اختالف ،مورد نگاه این بحث نیست؛ زیرا ما در صدد بیان راه حل هستیم ،پس میبایست اختالفی را در
نظر بگیریم که مشکل زا باشد ،که در پی میآید.
 .7اختالف مذموم

نوع دیگری از اختالف وجود دارد که با حکمت خداوند (که بر اساس هدایت یافتن و به کمال رسیدن بندگان استوار است)
ناسازگار است؛ زیرا مانع هدایت یابی و به کمال رسیدن آنان میشود .از این رو ،عقل و شرع هم آن را مردود شمردهاند چنان
ذاب َعظی ٌم) (آل
ختَلَفُوا ِم ْن َب ْع ِد ما جاءَ ُه ُم الْ َبی ُ
که خداوند در قرآن می فرمایدَ ( :وال تَکُونُوا کَالَّذی َن تَ َف َّرقُوا َو ا ْ
نات َو ُأول ِئکَ لَ ُه ْم َع ٌ

عمران( )116 :)3و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختالف کردند( ،آن هم) پس از آنکه نشانههای روشن پروردگار به
آنان رسید! آنجا که می فرماید آنها عذاب عظیمی دارند.
قرآن ،در بیان دیگری ،به تأثیر اختالف ،بر انتخاب هدایت یا ضاللت اشاره میفرماید( :أُو َل ِئكَ الَّ ِذی َن اشْ َت َر ُوا الضَّ َاللَ َة بِالْ ُهدَى
َاب لَ ِفی ِشقَاقٍ بَ ِعی ٍد) (بقره(:)9
َاب بِالْ َح ِّ َوإِنَّ الَّ ِذی َن ا ْ
ختَلَفُوا ِفی الْ ِكت ِ
اب بِالْ َم ْغ ِف َر ِة فَ َما أَ ْصبَ َر ُه ْم َعلَى النَّا ِر َذلِكَ ِبأَنَّ اللَّهَ نَ َّز َل الْ ِكت َ
َوالْ َع َذ َ

 )165-166اینان گمراهى را به جاى هدایت برگزیدند و عذاب را به جاى آمرزش .چه چیز بر آتش شكیبایشان ساخته؟ زیرا كه
خدا كتاب را به حق نازل كرد و كسانى كه در كتاب خدا اختالف می كنند ،در مخالفتى دور از صوابند.
تاریخ ،خود گواه اختالفات بسیاری است که ملتها را از اوج عزت به زیر کشیده؛ و رونق تمدن ها را درهم شکسته ،تا فقط
نامی از آنها در ذهن بماند .قرآن کریم نیز اختالفات مذموم را عامل افول عظمت مسلمانان در طول تاریخ بر شمرده و نسبت
الصابِرینَ) (انفال()85 :)4
َب ری ُحکُ ْم َو ْ
اص ِب ُروا إِنَّ اللَّهَ َم َع َّ
به آن هشدار داده استَ ( :و أَطی ُعوا اللَّهَ َو َر ُسولَهُ َو ال تَنا َز ُعوا َفتَفْشَ لُوا َو تَ ْذه َ

و (فرمان) خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید! و نزاع (و کشمکش) نکنید ،تا سست نشوید ،و قدرت (و شوکت) شما از میان نرود!
صبر و استقامت کنید که خداوند با استقامت کنندگان است!
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