مباحثی در زمینه تقریب مذاهب اسالمی
«سید مصطفی حسینی رودباری»

 .1ضرورت تقریب مذاهب
در اثر انشعاباتی که بین مسلمانان نسبت به مکتب جامع و حیات بخش اسالم ،بعالا اع ر الر
رسالت به وقوع پیوست به تاریج مذاهب و فرقی در جهالان اسالم ،لالکر ترفالت .پیالاایش ایالن
مذاهب که اغلب بر محور تکثر اجتهادات فقهی صالورت ترفالت پیامالاهاو لالومی را در جوامالع
اسممی در پی دالت که بالارعترین نن هالا تقرقاله تکقیالر و مااعرالات نانمالان سالوع بالین پیالروان
مذاهب بود که تاکاون نیز استمرار دارد.
در این راستا اع همان نخست عمزمه هاو تقرقه و تشتت بین مسلمانان رهروان صایق مکتب
اهر بیت رلیهم السم ،به تبعیت اع امامان مع و ،نویش تالا ،هالاو بلاالاو را در تقریالب بالین
پیروان مذاهب اسممی بردالته و نن را محور اصلی مجاهات نویش در احیاو اسالم ،و هویالت
بخشیان به مسلمانان قرار دادنالا کاله نموناله رالالی نن تالاوین کتالا هالایی نظیالر «الخالم » و
«المبسوط» اع لیخ الطائقه و تقسیر مجمع البیالان اع لالیخ ربرسالی مالی بالالا کاله مالورد توجاله
دانشمااان برجسته اهر سات قرار ترفته است .اسالتمرار ایالن حرکالت حیالات بخالش در تقریالب
مذاهب ضرورتی است که رقر و لرع نن را الع ،دانسته و هالر نالوع انالم و مخالقالت بالا نن را
تااهی بس رظیم می دانا.
در این مقا برنی اع نکاتی که ضرورت لرری تقریب مذاهب را باله نالوبی نشالان مالی دهالا
بیان می کایم:
 .1وحات و انسجا ،اسممی اع محورو ترین مقاهیم اسممی است که به لکر هالاو مختلال
در قرنن کریم باان تأکیا لالا اسالتت تعالابیرو نظیالر{ :وارت الموا بحبالر اللاله}{ 1إنمالا الممماالون
إنو }{ 2إن هذ أمتکم أمة واحاة}{ 3کاتم نير أمة أنرجت للااس}{ 4کذلک جعلااکم أمة وسطا}5
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{أصلحوا}{ 6رابطوا}{ 7تعاونوا}{ 8حز اللاله}{ 9فالأل

بالين قلالوبهم}11و ...کاله فقالب بالا وحالات و

همبستگی جوامع اسممی محقق نواها لا.
اع رر دیگر لکی نیست که وحات و انسجا ،مذکور در ر ر کاونی که مسلمانان اع مذاهب
مختلقی تبعیت می کااا نیا جز اع را تقریب امکان پذیر می بالا؟ باابراین اع ننجا کاله انایشاله
تقریب مذاهب اسممی تاها را ریایت بخشیان به محورو ترین اصر قرننی ال وحات مسلمین
ال که به فرمایش اما ،نمیای (رحمة الله رلیه) سراسر قرنن کریم اع نن د ،می عنا 11ال می بالا
اع ضروریات اسم ،نواها بود.
 .2تقریب مذاهب اسممی در ر ر کاونی تاها را احیاو اسم ،و تشکیر امت واحالا اسالممی
است که اع لعارهاو محورو قرنن کریم می بالا چون تعاد مذاهب و را ،تقاهم مسلمانان با
یکایگر به نگا جهانیان نسبت به چهر حقیقی اسم ،ناله فراوانی وارد کرد است .اع این رو
با ریایت بخشیان به لعار تقریب مذاهب که مستلز ،وحات حقیقالی بالین مساللمانان نواهالا
بود سیماو نورانی اسم ،به راوان مکتب راالت و صلح به جهانیان معرفی نواها لا.
 .3اع ننجا که سات و سیر اهر بیت رلیهم السم ،اع ملزومات بین تمامی مسلمانان به ویاله
پیروان مکتب تشیع می بالا باین جهت نیالز تقریالب مالذاهب اع اهمیالت و ضالرورتی م الار
برنوردار نواها بود.
در تبیین این نکته به دو نمونه الار می کایم:
 .1سخن اما ،رلی رلیه السم ،در پاسخ معترض یهودو که در مذمت مسلمانان اظهار دالالت:
هاوع پیامبرتان را دفن نامود بودیا که با یکایگر به انالتم و نالزاع برنواسالتیا .و امالا ،رلیاله
السم ،فرمود« :إنما انتلقاا راه ال فيه» :ما در اصر رسالت پیامبر صاللی اللاله رلیاله و نلاله انالتم
نکردیم بلکه در ایاکه نیا پیامبر (صلی الله رلیاله و نلاله) بالراو نالویش جانشالیای برتزیالا اسالت
انتم نمودیم .در حالی که لما هاوع پاهایتان اع دریایی که اع نن ربور کردیا نشک نشا بود
که به پیامبرتان تقتیا{ :اجعر لاا إلها کما لهم نلهة قا إنکم قو ،تجهلون}12و13
این سخن ح رت که محور اصلی انتمفات بین تشیع و تسان را بیان می کاا .بیالانگر مسالأله
مهمی است که مسلمانان کاونی جهان الع ،است اع نن ربرت تیرنا و نن این است کاله انالتم
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بین مسلمانان در مذاهب کاونی انتمفاتی است فرری نه اصلی و تقریب مذاهب برترین رولی
است که ماادو این انایشه بس بلاا در جهان اسم ،می بالا.
) سیر اما ،صادق رل یه السم ،در تعامر با مذاهب و فرق اسممی یکی اع عیبالاترین نموناله
هاو تاریخی است که می توانا الگویی جامع در روابب مسلمانان با یکایگر ال به رغم ارتقادلان
به مذاهب توناتون ال قرار تیرد .نن ح رت در روش فقهالی و کممالی و تقسیریشالان باله انایشاله
هاو مخالقین نویش احترا ،تذالته و به تبیین نن ها می پردانت چاانکه یکی اع رهبران بزرگ
اهر سات ابو حایقه که اع لاتردان اما ،رلیه السم ،لمرد می لود نن ح الرت را رالالم تالرین
لخص دانسته و می تقت« :والله ما رأيت أفقه من جعقر بن محما»14

ح ور رهبران پیروان مذاهب توناتون در درس اما ،صادق رلیه السم ،تواهی است بر ایاکه
تقریب مذاهب ریشه در قرنن و سیر اهر بیت رلیهم السم ،دالته و مخالقالت بالا نن رالاو اع
این دو مابع رظیم اسممی نواها بود.
 .4امر دیگرو که ضرورت تقریب مذاهب را در ر ر کاونی م ار

می کاا سلطه بیگانگالان

و کقار بر جهان اسم ،و کشورهاو اسممی است .ساللطه او کاله نثالار لالومش را هالر روع در نقالاط
مختل

ممالک اسممی لاهایم .لکی نیست که رامر اصلی پیاایش چاین پایا لومی تقرقه

و تشتت بین مسلمانان و را ،قارت تحمر ننالان در برابالر انایشاله یکالایگر اسالت .تقریالب بالین
مذاهب در صاد نن است که ظرفیت مسلمانان را در تحمر رقایا و رفتار یکایگر باال برد و ننان
را اع ستیزهاو مذهبی و رائقی باعدارد .بایهی است در پرتو چاین تقکرو عمیاه سلطه بیگانگالان
اع جوامع اسممی رنت برنواها بست.

 .2قلمرو گسترده تقریب مذاهب
ترچه محور اصلی تکثر مذاهب اسممی برپایه فقه لکر ترفتاله و باله انتمفالات بالین پیالروان
ننان اغلب اع ماظر فقهی نگریسته می لود امالا بایالا اارالان نمالود کاله تسالتر انایشاله تقریالب
مذاهب در ررصه هاو حساس و اساسی حیات مسلمانان ال ارم اع لالیعه و سالای ال جریالان داردت
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باابراین ماح ر نم ودن دروت ماادیان تقریب مذاهب باله تقریالب فقهالی را بایالا رالاو اع ایالن
حرکت وحات بخش دانست.
در این بخش برنی اع ابعاد و تستر تقریب مذاهب را تبیین می کایم:
 .1تقریب اعتقادی :هرتا به اصو ارتقادو مسلمانان که عیربااو عناتی ننان را تشکیر می
دها توجه لود به نوبی التراک تمامی ننان در مبانی اصلی و محورو دین رولن می ترددت باله
رور کلی مبانی ارتقادو مشترک تمامی مذاهب اسممی را می توان در موارد ایالر مالورد بررسالی
قرار داد:
ال ) توحیا و یکتایی اات مقاس اللهت
) ایمان به نبوت پیامبران الهی و رسو مکر ،اسم ،و الزا ،به تبعیت اع نن ح رت در حیات
فردو و اجتماریت
ج) ایمان به قرنن کریم به راوان بزرگ ترین معجز پیامبر (صاللی اللاله رلیاله و نلاله) و مابالع
نخست لریعتت
د) ایمان به معاد و حیات جاویاان پس اع مرگت
هال) ایمان به جامعیت اسم ،به راوان ننالرین دیالن برتزیالا الهالی کاله قالادر اسالت نیاعهالاو
بشریت را در تمامی ررصه هاو توناتون عناتی پاسخگو بالا.
الع ،به اکر است که ترچه انتمفات فرری و جزئی نسالبت باله اصالو یالاد لالا در مالذاهب
اسممی وجود دالته که ماشأ پیاایش فرق توناتون در حوع کم ،تردیا است اما پذیرش اصو
پاجگانه مذکور مورد وفاق جمیع مسلمانان ال ارم اع لیعه و سای ال می بالا.
 .2تقریب فقهی :لایا در باو امر چاین ت ور لود که بیشترین انتمفات مسلمانان در حالوع
فقه بود و به همین سبب تقسیم و تعاد مذاهب هم بر محور فقه لکر ترفته اسالت امالا بایالا
ااران نمود که ت ور مذکور دور اع واقعیت بود و انتمفالات در ایالن حالوع نیالز هماناالا مبالانی
ارتقادو در فرریات می بالا و این باان جهت است که تمامی مذاهب در لزو ،استااد فقاله باله
قرنن و سات اتقاق نظر دارنا.
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نکته مهمی که در این راستا نیز اع اهمیت بسزایی برنوردار است نن اسالت کاله حتالی همالین
انتمفات فرری نیز در حوع فقه مبتای بر اصر حجيت اجتهاد اسالت کاله مالورد پالذیرش تمالامی
پیروان مذاهب اسممی می بالا .مقهو ،این اصر محورو در فقه نن است که قالرنن و سالات دو
مابع اصلی در استاباط احکا ،لریعت بالود و رأو و فتالواو هالر یالک اع مجتهالاان بالراو نالود و
پیروانشان حجت می بالا.
چاانکه اما ،مالک بن أنس می تقت« :فإنما أنا بشر أصيب وأنطئ فأررضوا قالول رلالی الکتالا
والساة»15
و اما ،لافعی« :إاا صح الحايث بخم قول فأضربوا بقول الحائب»16
وأبو حايقه « :هذا رأي وهذا أحسن ما رأيت فمن جاء برأي غير هذا قبلاا ت حرا ،رلی من لم يعر
دليل أن يقت بکمم »17

باابراین با وجود ماابع مشترک در استاباط لریعت تقریب فقهی نه تاها امالرو ممکالن بلکاله
قطعی نواها بود18
 .3تقریب اخالقي :بایا تقت در حوع انمقی ال فردو و اجتماری تمامی مالذاهب اسالممی بالا
یکایگر وفاق کامر دالته و پیامبر اکر( ،صلی الله رلیه و نله) اسو همگالان در ایالن مجالا مالی
بالا .چاانکه قرنن در نطالا

باله هماله مساللمانان مالی فرمایالا{ :ولکالم فال رسالو اللاله أسالوة

حساة}19
 .4تقریب تاریخی و تمدنی :تمامی مسلمانان در بسیارو اع حالواد تالاریخی صالار اسالم ،باله
ویه حواد ر ر رسالت و بعا اع نن اتقاق نظر دالته و انتم در این حوع نیز به فرریات بالر
می تردد که نن هم اعرریق تقتگو هاو رلمی و ماقطی قابر تخقی

است.

 .5تقریب سیاسی :مشترکات بین مسلمانان رمو در حوع رقایا و انالمق در حالوع سیاسالی
نیز به حاو است که امت اسممی می تواناا با اتخاا موضع تیرو مشترک تهاجم دلماان اسم،
را اع ممالک اسممی دفع کااا چاان که جهان کقر در جهالت مبالارع بالا اسالم ،و نقالوا در جوامالع
اسممی مواضع یکسانی به رغم انتمفات دانر با یکایگر اتخاا نمود انا.
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 .6تقریب اقتصادی :جهان اسم ،قادر است بر اساس مبانی مشترک اقت ادو نویش اتحادیاله
هاو رظیم اقت ادو را در بین ممالک اسممی رواج دها .هماناا اروپائیان که در بین نود جهت
تسهیر در روابب اقت ادیشان دست به تأسیس اتحاديه ها و باعارهاو مشترک عد انا .متأسقانه
لاهایم که جوامع اسممی به رغم دالتن ماابع رظیم مادو فاقالا چاالین مراکالز حیالاتی بالود و
برنی اع ننان به جاو ننکه اسم ،را محور در تاسیس ممسسات و مراکز اقت ادو نویش قرار دارد
رربیت را مباا قرار داد که نن هم غالبا تحت سلطه قارت هاو اسالتکبارو قالرار دارنالا .بالایهی
است چاین سیاست ها و ت میمات تاگ نظرانه که نالی اع ناسیونالیسم افراری رربالی اسالت و
مورد حمایت قارت هاو غربی نیز قرار دارد موجب تشتت در جوامع اسممی و ت العی

قالارت

اسم ،در بین مسلمانان نواها لا.
بایا تقت قلمرو و تستر تقریب مذاهب بیش اع مواردو است کاله در ایالن مقالاله اکالر لالا
است.

 .3موانع و محدودیت های تقریب مذاهب اسالمی
لاانت موانع و نسیب هاو تقریب مذاهب اسممی اع رااصر اصلی در ریایت بخشالیان باله
این حرکت الهی است .اع این رو ضرورو است قبر اع هر تا ،اساسی در این مسیر واکاوو جالاو
پیرامون این امر صورت تیرد.
برنی اع مهم ترین این موانع به لرح عیر است:
الف) سوء تفاهم پیروان مذاهب اسالمی نسبت به یکدیگر :اصحا تقریب بزرگ ترین نسیب و
مانع در وحات مسلمانان را که ها

نهایی تقریب می بالا در ناالتن فهم صالحیح مساللمانان

لیعه و سای اع یکایگر می داناا .لهیا مطهالرو در ایالن عمیااله مالی فرمایالا« :یکالی اع ابالتمءات
مسلمین این است که تذلته اع این که پار او معتقاات تقرق و تشتت پیاا کرد انالا و مالذهب
ها و فرقه ها در میان نن ها پیاا لا است دچار سوء تقاهمات عیالادو نسالبت باله یکالایگر مالی
بالاا .یعای تذلته اع پالار او انتمفالات رقیالا او دچالار توهمالات بالی جالاو بسالیارو دربالار
یکایگر می بالاا .در تذلته و حاضر نتش افروعانی بود و هستاا که کولش نن ها بر این بود
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و هست که بر بابیای هاو مسلمین نسالبت باله یکالایگر بیقزایاالا .تهایالاو کاله اع ناحیاله سالوء
تقاهمات بی جا و نو درک نکردن متوجه مسلمین است بیش اع نن اسالت کاله اع ناحیاله نالود
انتمفات مذهبی متوجه نن هاست».21
پیاما سوء این را ،فهم درست پیروان مذاهب اسممی را نسبت به یکالایگر در بالابیای هالا و
نسبت هاو نارواو ننان می توانا مشاها نمود .در این عمیاه می توان به برنی اع اتهامات را
او اع نویسااتان نا نتا اهر سات به پیروان مکتب تشیع الار نمود:
قرنن لیعه غیر اع قرنن مسلمانان است یا لیعه به جاو سجا بر ناا بر تربت کربم سالجا
می کااا یا لیعه معتقا است که جبرئیر مأمور بود که بر رلی ناع لود ولی الالتباها بالر پیالامبر
ناع لا ...یا ایاکه لیعیان امامان نویش را تا مرتبه ناایی می پرستاا و...
در مقابر این اتهامات وارد لا به مکتب تشیع برنی اع لیعیان نیز توهمالاتی را نسالبت باله
پیروان مذاهب اهر سات مطرح می کااالا نظیالر نن کاله ایاالان ناصالبی بالود و دلالمن نانالاان
پیامبرنا در حالی که تمامی اهر سات محبت به ناناان پیالامبر صاللی اللاله رلیاله و الاله را امالرو
اساسی و الع ،دانسته و تاها را کمی اع ننان با این امر مخال

هستاا که ایاالان نیالز مطالرود در

بین قاربه اهر سات می بالاا .کتا هایی که را کثیرو اع پیروان اهر سات در رظمت اهر
بیت رلیهم السم ،نولته انا و همی ن رور احادیث فراوانی که در این عمیاه در ماابع متقن ایاان
بیان لا است توا صاق این ادراست.
بایهی است رفع این سوء تقاهمات جز اع رریق تقتگوهالاو رقمنالی و اجتاالا

اع رفتارهالاو

تع ب نمیز و تحریک کااا ممکن نخواها بود.
ب) گفتار و رفتارهای حساسیت برانگیز :به رغم ننکه بر اساس نموع هاو قرنن بایا اع هر نالوع
اهانت به مقاسات دیگران حتی کقار نیز اجتاا

نمود ال چاانکه در سور نما است{ :وال تسالبوا

الذين يارون من دون الله فيسبوا الله راوا بغير رلم} 21ال متاسقانه در اثر جهالر و تع البات و نگالا
افراری برنی اع پیروان اع مذاهب اسممی رفتارهاو اهانت نمیزو نسبت به یکالایگر مشالاها
می لود که موجب پیاایش مااعرات فروانی تاکاون تردیا است .لایا بتوان ادرا نمود که اهر
تسان لانص ترین این حرکات حساسالیت برانگیالز را سالب و لعالن لالیعیان نسالبت باله برنالی اع
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صحابه پیامبر می داناا .براو ایاان با هیچ ماطقی معقو نیست که به مقاساتشالان نن هالم باله
صورت نلکار لعن و نقرین صورت تیرد .و نیز رفتار برنی لیعیان در مااسبت هالاو مختلال

در

قمه عدن و عنجیرهاو تیغ دار و نوانان العار غلونمیز براو ننان قابر قبو نیست.
در مقابر این حرکات افراری برنی اع لیعیان را او اع سران اهر سات را هم می بیایم که
حکم به تکقیر لیعیان نمود و حتی ننان را اع مشرکین صار اسم ،باالتر دانسته و قتر ننان را نیز
جایز می داناا.
بایا تقت اتر بخواهیم بر اساس نموع هاو قرننی رفتار نمود و سیر پیامبر صلی الله رلیه و
اله و اهر بیت رلیهم السالم ،را الگالوو نالویش بالاانیم قطعالا حکالم باله مالذمو ،و ماقالور بالودن
رفتارهاو مذکور فراهم نمود .در این قسمت سخن یکی اع پیشگامان نه ت تقریب را در عمیااله
رفتار برنی اع لیعیان در عمیاه سب و لعن نسبت به برنی اع صحابه پیامبر صلی الله رلیه و الاله
بیان می کایم تا براو برادران اهر سات رولن تردد که چاالین رولالی مقبالو رالمالان برجسالته
لیعه نمی بالا .لیخ محماحسین کال

الغطاء در این مورد می فرمایا:

«با اناک تأمر می توان دریافت که این موضوع نمی توانا دلیر دلمای بالا چون اوال :ایالن
رأو و رقیا تما ،لیعیان نیست و چه بسا بیشتر ننان بر این امر موافالق نیسالتاا .عیالرا در انبالار
پیشوایان لیعه اع این کار نهی لا است.
ثانیا :بر فرض تما ،لیعیان این چاین بالاا این امر موجب کقر و نروج ننها اع اسم ،نخواهالا
لا و حااکثر مرتکب مع یتی لا انا و تااهکاران هم در بین لیعیان و هم در بین اهر تسان
عیاد هستاا و این موجب قطع برادرو بین ننان نمی لود.
ثالثا :چاانچه این موضع اع اجتهاد و ارتقاد نالی بالا ترچه نطاست ولی ممکن است دانر
اجتهاد باع است و نزد همگان مسلم است کاله

در مع یت نبود و موجب فسق نگردد .عیرا با

براو نطا کااا یک پاداش و براو به واقع رسیا دو پاداش می بالا .و رلماو اهر سات جاگ
هایی را که در صار اسم ،میان اصحا روو داد است ماناا جاگ جمالر و صالقین صالحیح مالی
داناا که عبیر رلحه و معاویه در این موارد اجتهاد کرد ترچه در اجتهاد نود نطا کرد انا اما
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به راالت ننها لطمه او وارد نمی لود .پس بهتر است توهین برنی افراری ها را هم نسبت باله
نلقا جر ،نااناا».22
ج) تساهل اصحاب تقریب :ترچه نه ت تقریب که بیش اع ( )65سا اع لالکر تیالرو جمارالة
التقریب بین المذاهب اإلسممیه در م ر و  21سا اع تاسیس مجمع تقریب مذاهب در ایران می
تذرد این نه ت در سا  1317به همت نیت الله بروجردو و لخ الیت هالاو برجسالته ارعهالر
م ر نظیر لیخ محمود للتوت صورت ترفت توانست تأثیرات مثبتی در جوامع اسممی به ویاله
بین رالمان لیعی و سای ایجاد کاا اما متاسقانه این جابش اصمحی نن توناله کاله لایسالته بالود
تااو ،نیافت و در اثر همین سهر انگارو اصحا تقریب حرکات افراری ضا تقریبالی در جوامالع
اسممی تسترش یافت که همچاان ادامه دارد .به رغم برپایی د ها کاقرانس و همایش و انتشار
صاها راوان کتا در عمیاه تقریب که در جوامع مختل

اسممی تالاکاون صالورت ترفتاله و مالی

تیرد متاسقانه ثمرات ناچیزو بر نن مترتب لا است چون بیشتر این همایش ها و کاقرانس ها
جابه تشریقاتی دالته و مهمانان این جلسات نیز به ح ور فیزیکیشان بساا کرد انا.
بایا تقت رمو بر موانع یاد لا در تقریب مذاهب اسالممی موانالع نالارجی را نیالز نبایالا اع
نظرها دور دالت .نظیر دنالت بیگانگان در امور کشورهاو اسممی و حمایت اع سران نائن ننها
و نیز بزرتامایی انتمفات مذهبی بین مسلمانان که بررسی هر یک اع این ها مجا ناص نود را
می رلبا.

 .4آثار و نتایج نظری و عملی تقریب مذاهب اسالمی
انایشه اصمحی تقریب مذاهب اسالممی هرتالا در جوامالع اسالممی باله مقهالو ،درسالت نالود
تحقق یابا ثمرات رظیمی را در حوع نظرو و رملی به دنبا نواها دالت .ایاک برنی اع ایالن
پیاماها را مرور می کایم:
 .1تعارف مسلمانان نسبت به یکدیگر :بزرگ ترین ثمر تقریالب در ررصاله نظالر ایالن اسالت کاله
بسیارو اع سوء تقاهمات بین رهبران مذاهب اسممی و نیز بین مسلمانان بررر نواها لا .در
پرتو تقتگوهاو رقمنی و به دور اع تع بات فرقه او و مذهبی بر همگالان ثابالت مالی تالردد کاله
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بسیارو اع اتهاماتی که لیعه و سای نسبت به یکایگر وارد می کااا توهماتی بیش نبود و موارد
التراک به حاو است که انتمفات نسبت به ننها بسالیار نالاچیز اسالت باله ربالارت دیگالر در پرتالو
تقریب بر همه مسلمانان رولن می تردد که انتم فکرو مالذاهب اسالممی در فرریالات دیاالی
بود و در اصو ارتقادو و کلیات دیای وحات حاکم است.
بایهی است ثمر رملی این پیاما نظرو نشکانیا لان ریشه بسیارو اع فتاه هاو مذهبی
و رائقی در بین مسلمانان نواها بود .چون ماشأ اصلی این فتاه هاو کور و نانمان سوع جهالر
و تع بات برنی اع پیروان مذاهب اسممی است که در پرتو تقریب این نگا هالاو نادرسالت باله
تاریج اصمح و سوء تقاهم جاو نود را به حسن تقاهم و کیاه و نقرت ها در بین پیروان مذاهب
نسبت به یکایگر مبا به محبت و القت نواها لا.
 .2انسجام و وحدت اسالمی :با ریایت یافتن لعار تقریب به تاریج وحات جهان اسم ،لالکر
ترفته و عمیاه رزت و اقتاار اسممی در جهان نمایان نواها لات و چون در پرتالو تقریالب افکالار و
انایشه هاو مسلمانان نسبت به یکایگر نزدیک لا و بر همگان ثابت نواها تشت که مکتب
ننان واحا بود و انتمفات امورو فرری و جزئی انات در نتیجه انوت اسالممی کاله روح وحالات
قرننی و اسممی را لکر می دها تحقق نواها یافت .در اثر این وحات به تاریج جهالان اسالم،
به راوان یکی اع قطب هاو حاکم بر جهان مطرح تردیا و سیماو امت واحا اسالممی نمایالان
نواها لا.
 .3یأس دشمنان از نفوذ در مسلمانان :تقریب انایشه مساللمانان باله یکالایگر و تقالاهم ننالان بالا
یکایگر بیاارو اسممی ننان را نسبت به دلماان حقیقی نویش بیش اع پیش تسالترش نواهالا
دادت چون دلماان اسم ،تاها اع رریق تقرقه و ایجاد روحیه با بیای پیروان مذاهب اسم ،نسبت
به یکایگر قادرنا بر ننان مسلب و بر اهاا

لو ،نویش در به یغما بالردن سالرمایه هالاو رظالیم

کشورهاو اسممی فائق نیاات اع این رو تقریب افکار مسلمانان به یکایگر و درک صحیح ننان باله
مشترکات فراوان فکرو و رقیاتی یکایگر روعنه امیا دلماان را اع نقوا در بین مسلمانان مبا
به یأس نواها نمود.
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 .4تحقق گفتگوی اسالمی ـ اسالمی :پیاما دیگر تقریالب مالذاهب اسالممی نن اسالت کاله عمیااله
تااو ،تقتگوهاو رقمنی و ماطقی بین ترو هاو مختل

مساللمانان در مسالائر مالورد انالتم

فراهم نواها لا .در پرتو چاین تقتگوهاو ساعنا او باله نالوبی رولالن نواهالا لالا کاله بالین
رقایاو که ایمان به نن ها ضرورت دالته و معالار دیگالرو کاله پیرامالون نن هالا دیالاتا هالاو
متقاوتی وجود دارد فرق است .بایهی است استمرار این نشست هاو رلمی عمیاه ارتقاء و رلالا
فکرو مسلمانان را در فهم برتر اسم ،فراهم نواها نمود و به ننان نشان نواها داد که اسالم ،را
فقب اع عاویه مذهب نویش ناگرنا بلکه نن را به راالوان یالک مکتالب جالامع و کامالر کاله فالوق
مذاهب است ببیااا.
 .5تبدیل تعامالت مسلمانان از حالت سلبی و تکفیری بر مبنای دوستی و محبت :متأسقانه در ر ر
حاضر بر اثر تبلیغات تسترد استعمارتران و رما سرسپرد انان نظیر وهابیت نالوع تعالاممت و
روابطی که بین مسلمانان وجود دارد بر مبااو حس بالابیای و نگالا تکقیالرو اسالت .امالروع باله
وضوح ارم ،می تردد که اررا

مسلمان بایا مراقب نویش در برابالر نطالر ایالران بالالاا .ایاالان

حتی در تعاممت بین کشورهاو رربی با یکایگر نیز انتم ایجاد کرد و مانع روابالب بالر مباالاو
دوستی و انوت لا انا .در صورتی که هرتا تقریب انایشه هاو مسلمانان به یکایگر تحقالق
یابا این روابب سلبی و بابیاانه جاو نود را به روابب دوستانه و ساعنا نواها داد.
 .6تقویت مذاهب اسالمی :نه ت تقریب مذاهب نه تاها سبب تقاهم و همزیستی مسالالمت
نمیز بین مسلمانان تردیا و به محافظت اع کیان جوامع اسممی ماجر نواهالا لالا بلکاله حتالی
تقویت همین مذاهب را هم به دنبا نواها دالت .چون ماادیان تقریالب هیچگالا باله دنبالا
نقی مذاهب و یا ادغا ،نن ها در یکایگر نبود بلکه در صاد نناا کاله باله رغالم وجالود مالذاهب
موجود مشترکات فراوانی بین نن ها بود و مالی تالوان انتمفالات فررالی موجالود بالین نن هالا را
مایریت نمود در حالی که انایشه هاو ضا تقریبی مستلز ،حس تقوق رلبی پیروان هالر یالک اع
مذاهب اسممی بر دیگرو تردیا و هر یک نود را حق مطلق و دیگرو را بارر نواهالا لالمرد.
باابراین با تقریب مذاهب اصالت هالر کالاا ،اع مالذاهب اسالممی نیالز در جایگالا نالود باله رغالم
انتمفات موجود بین نن ها تثبیت می تردد.
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 .5پیامدهای منفی جدائی مذاهب اسالمی
بر جاایی و افتراق مذاهب اسممی اع یکایگر پیاماهاو ماقی فراوانی مترتالب مالی تالردد کاله
برنی اع نن ها به لرح ایر می بالا:
 .1استمرار تفرقه مسلمانان از یکدیگر :بزرگ ترین نفت و نطر جالاایی مالذاهب اسالممی عوا
وحات اسممی و تسترش تقرقه بین مسلمانان نواها بود .در قرنن کریم به این نکته بس مهالم
ت ریح لا است که{ :وال تکونوا من المشرکين من الذين فرقوا دياهم وکانوا ليعا} و در جاو دیگالر
اع تقرقه و تشتت به راوان یکی اع رذا

هاو دردناک الهی یاد لا است{ :قر هو القادر رلی أن

يبعث رليکم رذابا من فوقکم أو من تحت أرجلکم أو يلبسکم ليعا ويذيق بع کم بأس بعض}.23
رظیم داد لا است{ :وال تکونوا کالذين تقرقالوا

و در ننرت نیز به راممن تقرقه ورا رذا

وانتلقوا من بعا ما جاءهم البياات واولئک لهم رذا رظيم}.24
 .2پیدایش فتنه ها و جنگ های مذهبی :لکی نیست که تقرقه بین پیروان مذاهب اسممی کاله
نتیجه قهرو جاایی مذاهب است عمیاه را براو پیاایش فتاه ها و مااعرات دیای فراهم نواها
کرد چاانکه رلی رلیه السم ،فرمود ...« :يعطيکم (الشيطان) بالجمارة القرقة والقرقة القتاة».25
در تاریخ اسم ،و حتی در تاریخ معاصر جوامع اسممی فتاه هاو مذهبی فراوانی را مالی بیاالیم
که اثار عیانبارو را در پی دالته است .حواد تلخ ریختن نون مسلمانان در سوریه و رالراق و...
توسب افراریون مسلمان که نود را پیرو اسم صار اسم ،می داناا ال سلقیون ال اع جملاله فتااله
هایی است که با مایریت و تابیر لیارین غربی و نمریکا توسب مزدورانشان در کشورهاو رربی
پیاد لا و هر روع تسترش می یابا .نیا این پیاماها همان فساد کبیر و فتاه او نیست که قرنن
کریم مسلمانان را نسبت به نن بر حذر می دارد.
{والذين کقروا بع هم أولياء بعض أال تقعلو تکن فتاة ف اررض وفساد کبير}.26
 .3حس خود برتر بینی در سران و پیـروان مـذاهب اسـالمی :ثمالر تلالخ دیگالر جالاایی مالذاهب اع
یکایگر نن است که پیروان هر مذهبی تمان می کااا که تما ،حقیقت دین در ننان جمع لا و
مذاهب دیگر بارلاا و این بر نم انایشه تقریب است که پیشقرض نود را بالر ایالن باالا نهالاد
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است که تمامی مذاهب معتبر اسممی لانه هاو درنت تاوماا اسالم ،بالود کاله هماله نن هالا
براو محافظت اع این لجر ریبه به وجود نما انا بایهی است این حس ناصوا

ال نالود برتالر

بیای و مذهب نویش را تما ،و کامر دانستن ال مالانع باله وجالود نمالان ف الاهاو سالالم تقتگالو
تردیا و سبب فاصله هاو بیشتر بالین پیالروان مالذاهب نواهالا لالا چالون ایالن امالر باله تالاریج
انتمفات فرری بین مذاهب را بزرگ و موارد فراوان مشترکات دیای در اصو و فروع را کوچالک
جلو نواها داد.
 .4احساس حقارت در برابر بیگانگان :نگاهی هر چاا کوتا به سیاست هاو نظالا ،ساللطه نشالان
می دها که دلماان اسم ،به رغم ترایش هاو مختل

فکرو و انشالعابات مالذهبی کاله در بالین

ننان رواج دارد ال که به مراتب بیشتر اع انشعابات مذهبی در بالین مساللمانان اسالت ال اع وحالات
رویه در مبارع با مسلمانان برنوردارنا« .الکقر ملة واحاة» ولی اسم ،با همه جامعيتش به دلیالر
تجزیه به مذاهب توناتون و جاایی ننان اع یکایگر و بابیای و سوء ظالن پیروانشالان نسالبت باله
هم نتوانسته است برترو نود را به جهان نشان دهات به همین سالبب مساللمانان در برابالر رلالا
فزایاا تکاولوژو غر و رواج فراورد هاو فرهاگی ننان باله جوامالع اسالممی حالس حقالارت و
نود بانتگی دالته و این امر مانع هر نوع تمش و فعالیت هاو عیالر باالایی تردیالا اسالت حتالی
بسیارو اع انایشمااان مسلمان نن چاان مقهور تمان و تکاولالوژو غالر لالا انالا کاله هالر نالو
مقاومت در برابر نن را بی فایا می داناا.
در حالی که هر تا فکر و انایشه تقریب مذاهب ریایت می یافت مسلمانان با تقریب فکرو
و انسجا ،بین نود اع این روحیه انقعالی نارج لا و اع ظرفیالت هالا و توانالایی رظالیم نالود در
برابر تمان غر بهر می جستاا.
در ر ر حاضر به نوبی لاهایم که چگونه جهان اسم ،به رغالم برنالوردارو اع سالرمایه هالاو
فراوان مادو و معاوو در سیطر غر قرار ترفته و اغلب کشورهاو اسممی مجرو سیاست هاو
استعمارو ننان در ررصه هاو مختل

می بالاا و این همان تحقق سخن الهالی در قالرنن کالریم

است که فرمود در اثر تقرقه و تشتت سیطر و قارت لما عائر نواها لالا{ .وال تاالاعروا فتقشاللوا

وتذهب ريحکم}.27
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 .5جهل و ناآگاهی مسلمانان از یکـدیگر :درالوت باله تقریالب در صالورت رملالی لالان لالاانت
مسلمانان را در عمیاه هاو مختل

فکرو رقیاتی سیاسی اقت ادو اع یکایگر به دنبا نواها

دالت .در حالی که جاایی مالذاهب اع یکالایگر عمیااله هالر نالوع تقتگالوو رلمالی و سالاعنا را اع
پیروانشان عائر نمود و در نتیجه مسلمانان در بی نبرو اع رقایا و افکار یکایگر به سر نواهاا
برد.
بایهی است این امر عمیاه پیاایش ت ورات ناصوا را فراهم نواها نمود .نگاهی کوتالا باله
کتا هاو پیروان این مذاهب نشان می دها که تا چه حا ایاان اع رقایا یکایگر بی نبرنالا باله
تونه او که در برنی اع کاقرانس ها وقتی عمیاه ممقات با یکایگر بین ایاان فراهم می تالردد بالا
لگقتی اع رقایا و سیاست هاو یکالایگر متوجاله مالی تردنالا کاله در بسالیارو اع مسالائر هماناالا
یکایگر می انایشاا و نیز برایشان اثبات می تردد که اتهامات تسترد او که به یکایگر وارد می
کردنا چه قار بی اساس بود است .اتها ،کقر و لرک به لیعیان متراد

دانستن ننان با غالمت

یا کیسانیه و ناووسیه و فرقه هاو دیگر که لیعه را به راوان یک مذهب ضا رقر و احساسالات
معرفی می کاا امروع به لکر هاو مختل

در رسانه هاو جهالانی وهالابی تبلیالغ مالی تالردد در

حالی که اتر مکتب تشیع نن تونه که اع رریق رالمان و ماابع اصاللیش معرفالی لالا اسالت باله
جهان اسم ،ارائه تردد معلو ،می تردد که تمامی این نسبت هاو ناروا بالی اسالاس بالود و بالین
مذهب تشیع و سائر مذاهب اسممی معتبر در بیش اع  91درصا التراک وجود دارد چاانکه اولین
ممسس دارالتقریب در م ر لیخ ارعهر محمود للتوت در رسمیت دالتن مالذهب لالیعه ارالم،
نمود« :مذهب جعقرو معرو به لیعه امامیه اثاا رشریه مذهبی است که لالررا تعبالا باله نن
همچون سایر مذاهب اهر سات جایز می بالا باابراین لایسته است که مسلمانان این حقیقت
را بشااساا و اع تع ب ناروا نسبت باله مالذاهب معالین دورو کااالا عیالرا نااونالا و لالریعت او
ماح ر به مذهب معیای نیست بلکه همه امامان مجتهاانی بود انا که اجتهادلان نزد نااونا
متعا پذیرته لا و کسانی که اهر نظر و اجتهاد نیستاا می تواناا اع نن ها تقلیا کااا و در این
بار بین ربادات و معلومات فرقی نیست».
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نرو جهر و نانتاهی مسلمانان اع یکایگر که اع پیاماهاو لو ،جاایی مذاهب اسالممی اسالت
عمیاه کیاه و رااوت را بین ننان تسترش نواها داد چاانکه رلالی رلیاله السالم ،فرمالود« :الاالاس
أرااء ما جهلوا 28»...چاانکه در ر ر کاونی نثار نن را در جوامع مختل

اسممی لالاها هسالتیم

در حالی که تقریب مذاهب در صورت رملی لان قادر است به این جهر و کیاه ها پایان داد و
نن را به معرفت القت و محبت تبایر کاا.

 .6راهبردها و شیوه های عملیاتی تقریب مذاهب
بر اساس مباحثی که در با تقریب بیان تردیا ایاک مهم ترین مسأله تبیین راهبرد تقریب
راهبرد

و لیو هاو نیر به نن می بالا .در این رابطه بایا تقت :اع ننجا که رهبر معظم انقم

اصلی مجمع جهانی تقریب را دیپلماسی وحات 29قرار داد و اع ایالن نهالاد مهالم و بالین المللالی
نواسته انا که با محور قرار دادن نن پایه تذار تاسالیس امالت واحالا اسالممی تردنالا .برنالی اع
لیو هاو رملیاتی نن را بیان می کایم:
 .1تاسیس دانشگا بزرگ اسممی و دروت اع متقکران و انایشمااان جهان اسم ،با قطع نظالر
اع ترایش هاو مذهبی و فرقه او جهت لاانت رمیق اسم ،و مذاهب اسممی.
 .2ترویج و تسترش تقتگوهالاو رقمنالی و مسالالمت نمیالز نمیختاله بالا انالمق و احتالرا ،بالین
انایشمااان مذاهب اسممی.
 .3نموعش فقه وحات اسممی ندا

و لیو تعامر در انتم

تقتگو و مااظر و اجتاالا اع

تکقیر و تقسیق و نرد تیرو نسبت به نراو یکایگر در مراکز رلمی (دانشالگاهی و حالوع هالاو
رلمیه).
 .4اهتما ،رلماو مذاهب به ترویج لیو ارتاا با به کارتیرو همه ابزارهاو رلمی ممقالات
ها سمیاارهاو رلمی ال تخ

ی و کاقرانس هاو رمالومی بالا هالا

ت الحیح نگالا باله مالذاهب

ارتقادو و فقهی.
 . 5مقابله جاو رهبران و رلماو مذاهب با ترایش هاو افراری که معالارض کتالا

و سالات و

سیر امامان مذاهب در تذلته می بالا.
 .6را ،تحمیر پیروو اع مذهبی ناص بر مرد ،توسب حکومت ها و تشکر هاو دیای.
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 .7تاوین و نشر نثار مشترک مذاهب اسممی در ررصه هاو توناتون تقسیرو حایثی کممی
فقهی و...
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