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مقدمه
از زمانی که ایده تقریب مذاهب به عنوان یک دعوت رسمی از سوی دلسوزان ا ّمت اسالمی و پیشگامان تقریب مطرح شد
و درباره آن کتابها و مقاالت متعدّد نگاشته شد تا به امروز قریب به یک قرن میگذرد .در این بین تلقیهای نادرستی از مفهوم
تقریب بین مذاهب در اذهان شکل گرفته که گاه همین برداشتهای ناصحیح موجب سوء ظن به دعوت مبارک تقریب بین
مذاهب اسالمی شده است که در این مقاله به برخی از این برداشتهای ناصحیح اشاره میشود.
.1ادغام مذاهب موجود
یکی از برداشتت های نابجا از تقریب بین مذاهب استالمی این است که تقریب را به معنای ادغام همه مذاهب اسالمی
و تولید یک مذهب مشتترک و متتل از مجموعه آموزه های مذاهب بدانیم ،مذهبی که بتواند نظر همه صاحبان مذاهب را
جلب کرده و همه را حول محور خودش جمع کند .در واقع این نگاه به تقریب ،نظر به نوعی تفاهم مذهبی و معامله و سازش
بر سر اصول و تصالح مسلمانان بر پیروی از یک مذهب مورد تفاهم دارد( .ر.ک :واعظ زاده خراسانی ،3131،ص)351
این نحوه برداشتت از تقریب مذاهب ،ناصحیح بوده و تفسیری است که صاحبان نظریه تقریب و منادیان گذشته و حال
تقریب مذاهب استتالمی به آن راضتتی نیستتتند انان که برخی از بزرگان تقریب مذاهب نیز به این مطلب تصتتریح کرده اند.
مؤسس دارالتقریب قاهره در این باره می نویسد:
مرحوم قمی ّ

«امتزاج مذاهب اسالمی نه هدف ماست و نه مقصود ما بلکه ندای ما این است که مسلمانان در اصول اسالم ت
اصولی که مسلمان بدون اعتقاد به آن مسلمان شناخته نمی شود ت متحد باشند یعنی بدانند که در اصول با یکدیگر
اتحاد دارند و در سایر مسائل نیز همچون کسی که قصدش دشمنی یا فلج کردن دیگران و غلبه بر آنان نیست به
یکدیگر بنگرند( »...ر.ک :بی آزار شیرازی ،7711 ،ص )11

گذشته از اینکه منادیان تقریب ،انین مقصودی از تقریب نداشته و ندارند ،انین امری امکان وقوعی ندارد زیرا اختالف،
یک امر طبیعی در بین انسانها است و اصوالً اقدام به انین کاری باعث بروز درگیری و اختالفات جدیدی بین مسلمانان گشته
 . 1محقق و پژوهشگر پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی ،استاد حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فقه تربیتی

و عمالً نقض غرض از تقریب حاصتل خواهد شتد .اگر اه عناصتر مشترک بین مذاهب فراوان است تا جایی که برخی از بزرگان
تقریب ،این مشتترکات را تا حدود نود درصتد دانستته اند( .ر.ک :واعظ زاده خراسانی ،3131،ص )353اما با این حال در عمل،
توافق بر این کته همگتان ملتزم بته مذهبی واحد گردند امکان پذیر نیستتتتت زیرا هر کدام از این مذاهب دارای مبانی خاص و
اصتول ویژه خود هستند که گاهی تسالم و تصالح بر مذهب واحد منجر به دست کشیدن از برخی از آن مبانی خواهد شد که
پیروان مذاهب به آن راضی نتواهند شد.
نتیجه این که تقریب به معنای ادغام مذاهب نه تنها هدف تقریب را تأمین نمی کند بلکه گاهی موجب اختالف بیشتتتتر
نیز می گردد و عمالً انین کاری امکان پذیر نتواهد بود.
استاد شهید مرتضی مط ّهری که از منادیان وحدت و تقریب بین مذاهب اسالمی بود در این باره می گوید:

«بدیهى است كه منظور علماى روشنفكر اسالمى از وحدت اسالمى ،حصر مذاهب به یك مذهب و یا اخذ مشتركات
مذاهب و طرد مفترقات آنها -كه نه معقول و منطقى است و نه مطلوب و عملى -نیست .منظور این دانشمندان
متشكل شدن مسلمین است در یك صف در برابر دشمنان مشتركشان( ».مطهری؛ ،7731ج،52ص)52

.2انحالل مذاهب موجود و تأسیس مذهب جدید
طرفتتداران ایتن دی تدگاه معتقدنتتد بای تد تمتتام متتذاهب استتالمی موجتتود کنتتار گذاشتتته شتتود و علمتتای مستتلمان طتترح
متتذهب جدی تدی را بریزنتتد( .ر.ک :واعتتظ زاده خراستتانی ،3131،ص )351ای تن تلقتتی هتتر انتتد بستتیار نزدیتتک بتته تلقّتتی
ادغام مذاهب است ولی با هم متفاوت می باشند.
در تل ّقتی ادغتتام متتذاهب ،نظتتر بتته حفتتظ متتذاهب موجتتود و ادغتتام مشتتترکات آنهتتا و تصتتالح و تفتتاهم بتتر متتذهبی
متشتتکل از همتته متتذاهب استتت تتتا صتتاحبان همتته متتذاهب را راضتی کنتتد و همتته بتتر طبتتق آن مشتتترکات ادغتتام شتتده
رفتار کننتد امتا در ایتن تلقّتی ،ستتن بتر ستر دستت برداشتتن از همته متذاهب موجتود و تأستیس متذهبی جدیتد استت،
مذهبی که ممکن است از آموزه های همه مذاهب سراشمه نگرفته باشد.
ایتتن برداشتتت از تقریتتب نیتتز بتتا همتتان اشتتکاالت تقریتتب بتته معنتتای ادغتتام متتذاهب مواجتته استتت و در عمتتل،
امکتتان آن وجتتود نداشتتته و پی تروان متتذاهب گونتتاگون بتته ان تین ای تزی راض تی نتواهنتتد شتتد .بنتتابراین ان تین راه تی،
تقریب ساز نبوده و مقصود از منادیان تقریب نیز انین مطلبی نیست.

 .3انتخاب یکی ازمذاهب موجود
استتا

این تل ّقی از تقریب مذاهب بر این استتت که تمام مذاهب استتالمی را باید مورد بررستی و دقت نظر قرار داد و

یکی از آنها که با ظواهر قرآن و ستت ّنت بیشتتتر از دیگر مذاهب مطابقت دارد را پذیرفته و مذاهب دیگر را به کلّی طرد
کنیم .این تفستیر از تقریب ،افزون بر این که خالف تصتتریح منادیان تقریب هستتت (ر.ک :بی آزار شتیرازی ،3133 ،ص )37
اشتکال

از تل ّقی ادغام مذاهب و تل ّقی تأستیس مذهب جدید بیشتتر است زیرا روشن است که طرفداران مذاهب به هیچ

وجه حاضتر نیستتند که دستت از مذهب خود و اصول حاکم بر آن کشیده و مذهب دیگر را بپذیرند .انین طرحی نه تنها
موجب تقریب و همدلی بین پیروان مذاهب نمی شود بلکه سبب بروز اختالفات و درگیری های بیشتر می گردد.
استاد شهید مرتضی مطهری در این باره میگویند:

«آیا ممكن است اقدامى بشود كه یك وحدت مذهبى به وجود بیاید؟ این عملى نیست ،الاقل به این زودی ها
عملى نیست .ما خودمان كه شیعه هستیم هنوز نتوانسته ایم در امر تقلید ،وحدت به وجود بیاوریم و كارى
بكنیم كه مجتهدین شوراى فتوایى تشكیل دهند و در هر زمانى مردم یك رساله عملى بیشتر نداشته باشند،
آنوقت توقع داریم كه حنفى و شافعى و مالكى و حنبلى و وهابى و زیدى همه بیایند شیعه اثنا عشرى بشوند؟»
(مطهری ،7731 ،ج ،52ص)02

.4اسالم بدون مذهب
مذهب ،همانطور که از نام

پیداست راهی است برای فهم و عمل به دین .مذاهب گوناگون هر کدام مدّعی اند که

راه وصول به حقیقت دین از طریق ما ممکن است .ایده اسالم بدون مذهب معتقد است که منشأ تمام اختالفها مذهبی
بین مسلمین ،وجود مذاهبی است که همه آنها بعد از رحلت رسول اکرم «صلّی اللّه علیه و آله و سلّم» به وجود آمده اند
و حال این که آنچه ما باید متع ّبد به آن باشیم اصل دین است لذا ما باید به سمت اسالم بدون مذهب برویم تا با این کار
هم به اصل جوهر دین برسیم و هم از اختالفات ناشی از مذاهب متعدّد رهایی یابیم و این خود ،راهی است برای تقریب
بین پیروان مذاهب.
نگاه اهل سنت سلفی بسیار نزدیک به این دیدگاه است .این گروه به پیروی از ابن تیمیه معتقدند که مالک فهم اسالم،
فهم صحابه رسول اکرم«صلّی اللّه علیه و آله و سلّم» در مرحله ا ّول و سپس تابعان صحابه در مرحله بعد و تابعان تابعان
در مرحله س ّوم است بنابراین اولویت برای فهم آموزه های دین نه امامان مذاهب بلکه سلف صالح ،که همان صحابه و
تابعان آنها و تابعان تابعان هستند می باشد( .فرمانیان ،7702 ،ص)71-71
وجه تسمیه این گروه به سلفیه هم همین است زیرا سلف به معنای پیشینیان در مقابل خلف ،مرجع فهم دین در
نگاه این گروه هستند و برخالف اکثریت اهل س ّنت که تنها اجماع سلف را ح ّجت می دانند و به فهم سلف از دین کمتر

اهمیت می دهند ،سلفیان ،تمام آموزه هایی که در مذاهب اهل سنّت بعد از سه نسل صحابه و تابعان و تابعان تابعان
وجود دارد را در صورتی که معارض با آموزه های سلف باشد به کنار میگذارند و به نوعی خود را وابسته به مذهب خاصی
نمی دانند(.همان)
ناگفته نماند هراند ممکن است ایده اسالم بدون مذهب راهی مناسب برای تقریب بین مسلمین تل ّقی شود اما اهل
سنّت سلفی ،این ایده را به عنوان تقریب دنبال نکرده و دغدغه تقریب مذاهب به آن شکل که بین منادیان تقریب در سده
اخیر مطرح است را ندارند.
در نادرست بودن این تل ّقی نیز همین بس که این ایده به عنوان راهی برای تقریب بین پیروان مذاهب از همان اشکاالت
تل ّقیهای نادرست قبلی برخوردار است ارا که پیروان مذاهب هیچ گاه راضی نمی شوند که دست از آموزه های مذهب
خوی

بردارند و این که بتواهیم همه را ملزم به پذیرش انین ایده ای بکنیم در عمل امکان پذیر نیست .شهید مط ّهری از

منادیان وحدت و تقریب بین مسلمین در این باره میگوید:

«ما در صدد این نیستیم که طرحی برای از بین بردن فرقه ها و مذاهب و بازگشت همه به اصل اسالم بریزیم
زیرا این کاری است که ا ّوالً از ما ساخته نیست و ثانیاً وحدت اسالمی متوقف بر این نیست که فرق و مذاهب از
بین برود .جهات اختالف فرق و مذاهب آن قدر زیاد نیست که مانع اخ ّوت اسالمی بشود( ».مطهری؛
،7731ج،52ص)73

نکته دیگر اینکه منادیان تقریب از ابتدای شکل گیری آن تا کنون اذعان کرده اند که مقصود ما از وحدت بین مسلمین
و تقریب ،نزدیک کردن پیروان مذاهب با حفظ مذاهب خودشان است( .ر.ک :بی آزار شیرازی ،7711 ،ص  )777-772مقام
معظم رهبری حضرت آیت اللّه خامنه ای در این باره می فرمایند:

«بعضی کسان برای این که ات ّحاد مسلمین را تحصیل نمایند ،مذاهب را نفی میکنند .نفی مذاهب ،مشکلی را
حل نمیکند؛ اثبات مذاهب ،مشکالت را حل میکند .همین مذاهبی که هستند ،هر کدام در منطقه کار خودشان،
امور معمولی خودشان را انجام دهند؛ اما روابطشان را با یکدیگر حسنه کنند( ».بیانات در دیدار مهمانان
کنفرانس وحدت اسالمی)7712/2/7 ،

نتیجه گیری

تمام طرح های پیشنهادی باال در جهت دستیابی به تقریب بین امت اسالمی ،در واقع خروج از موضوع مسأله و پاک
کردن صورت مسأله است زیرا موضوع تقریب ،نزدیک سازی پیروان مذاهب اسالمی با حفظ مذهب خوی

است و ما باید

به دنبال طرح هایی باشیم که در عین اینکه اصول هر مذهب را حفظ می کنیم ،بتوانیم بین پیروان آنها تقریب ایجاد کنیم.
بنابراین تلقی های ذکر شده از تقریب بین مذاهب ،تلقی های ناصواب از مفهوم تقریب به شمار می آیند.
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