
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  یبهنام داراب

 آسیب شناسی راهکارهاي تقریب مذاهب و وحدت اسالمی
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  :چکیده

 اسالمی وحدت و مذاهب تقریب پیشگامان و اسالم جهان مصلحین اقدامات و آراء به توجه با مقاله این در

 هریک احتمالی آفات و هاآسیب به و کرده گزارش را مسئله مورد در موجود راهکارهاي است شده کوشش

  .اندآمده وجود به اختالفات و مشترکات مسلمانان، وضعیت نقطه سه حول موجود راهکارهاي. بپردازد

  :مقدمه

 هالتم شقاوت و سعادت. نیست پوشیده کس هیچ بر ها،امت اعتالي براي اختالف از پرهیز و وحدت ضرورت

 اشندب برادر هم با که است بوده سعادتمند ملتی آن تاریخ طول در همواره و است آنان تفرقه یا وحدت گرو در

  .اندگرفته فاصله سعادت از اندازه همان به اندکرده حرکت جدایی سوي به هرگاه و

 نداستا طول در گاهی چه جاي، جاي و دارد برمی پرده مهم این از بشري سعادت برنامه عنوان به کریم قرآن

 راه وحدت سوي به و داردمی باز تفرقه از را مسلمانان نهی، و امر صورت به گاهی چه و گذشته، هايامت

 توحید با را آن اهمیت گاه و) 1. (داندمی عذاب را تفرقه و جدایی و نعمت را برادري و الفت. نمایاندمی

 پاسخ کندمی شکایت اسرائیل بنی پرستی گوساله برابر در سکوتش از که موسی جواب در هارون. سنجدمی

 و داختی،ان تفرقه اسرائیل بنی میان تو بگویی ترسیدم من مگیر؛ مرا سر و ریش مادرم فرزند اي: (...دهدمی

  )2)(نبستی کار به مرا سفارش

 و عالمان و) ع( بیت اهل ائمه همواره اسالم صدر از است شده موجب مسئله اهمیت و اسالم تأکید همه این

 اما. ازندبپرد روشنگري به و برآیند مشکل این حلّ صدد در و بیندیشند امر این به اسالم جهان خواهان خیر

 از ار خود بزرگ تمدن و عظمت عزّت، مسلمین، که شد آشکار زمانی مسئله این اهمیت خاص و ویژه طور به

 صلحینیم آنان میان از غفلت هاسال از پس فشرد، می را آنان گلوي استبداد و استعمار دست و بودند داده دست

  .برآمدند اسالمی بیداري صدد در و کجاست از ذلّت این دانستندمی که کردند ظهور

 شاگردش، شاگردان تا) 3( اندخوانده جدید عصر در اسالمی وحدت پیشگام را او که گرفته الدین جمال سید از

 سیستأ هدف این با را مصر دارالتقریب قمی، تقی محمد شیخ عالمه کمک به که مصر در عبده محمد شیخ

 خمینی امام ایران اسالمی انقالب رهبر که است حرکتی این و) 4( برآمدند »مذاهب تقریب« صدد در و کردند

  .نکردند درنگ آن از اي لحظه یارانش و) ره(

 المع زبان از البالغه نهج و قرآن از را مسئله مورد در نکته ترینمهم دانم می الزم بحث به ورود از پیش اما

  :کنم نقل آملی جوادي اهللا آیت القدر جلیل
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 فی ما تأنفَق لَو: (فرمود اکرم نبی به سبحان خداي. آفرید را هادل این که است کسی دست به پیوند اصول

 کنی توزیع را زمین ذخایر همه بخواهی اگر تو ،)5)(بینَهم ألّف اهللاَ لَکَنَّ و قلُوبِهِم بینَ ألّفت ما جمیعاً األرضِ

 را توان آن ماده، هرگز. »قلوبهم بین الف« که خداست. هاستآن اختالف اول تازه کنی، متحد را مردم تا

 دین فی اخوان أنتم فانما:...«فرمود ابوموسی به) ع( علی امیرالمؤمنین... کند مرتبط هم به را هادل که ندارد

 خود درون چیست، اختالف عامل بفهمید که این براي) 6( ؛»الضّمائر سوء و سرائر خبث إالّ بینکم فرّق ما اهللا

 اگر... تاس اختالف عامل ضمیر سوء و خواهی مقام. است اختالف عامل طینتی بد که بیابید تا بشکافید را

  )7. (شویدمی یکی باشید، خوبی آدم

 مشترکات ان،مسلمان وضعیت نقطه سه بر تاکید با که دریافت توانمی مصلحین اقدامات در دقیق نگاه یک با

 مقاله این است ذکر به الزم. است شده مطرح وحدت و مذاهب تقریب مورد در راهکار سه اختالفات، و هاآن

 عیس و پردازدمی موجود عملکردهاي گزارش به مشاهده با فقط و نیست وحدت و تقریب هايتئوري به ناظر

  .بپردازد هاآن احتمالی هايآسیب و هریک شناسایی به موجود راهکارهاي از گزارشی و معرفی با دارد

  مسلمانان وضعیت به توجه اول، راهکار

 جمعیت استراتژیک، جغرافیاي ها،آن منابع اسالم، جهان و مسلمانان وضعیت به توجه با روش این در

 قرار کجا رد باید مسلمین اینکه و نمایاندمی را کنونی جایگاه و کندمی گوشزد را هاآن هايداشته مسلمانان،

  .است شده آن باعث عواملی چه و کجایند امروز و گرفتندمی

 ركمشت خصم و تهدید است، مسلمانان وضعیت این اصلی عوامل از یکی که روش این در توجه نقطه اما

 باشید هم اب اگر که است عقالنی اي مسئله مسئله، این. است نظر مورد آن، مقابل در نیروها بسیج و باشدمی

  .مغلوب نه اگر و پیروزید

 انفال سوره46 آیه در و آورده همبا را نزاع و فشل انفال، 46و43 و عمران آل 152آیه سه در کریم قرآن

 تذهبو فَتفشلُوا تنازعواالَ و رسوله و اهللاَ أطیعواو(:کندمی نهی آن از و داندمی نزاع نتیجه را فشل صراحتاً

  )8)(برود میان از شما قدرت و شویدمی سست کهنکنید، نزاع و نمایید اطاعت را پیامبرش وخدا وفرمان ؛ریحکُم

 سستی اثرش نخستین دشمن برابردر اختالف و نزاع کشمکش، زیرا بپرهیزید نزاع و پراکندگی از فرمایدمی آیه

  )9(.ماستش هیبت و قوت و قدرت رفتن میان از فتور و سستی این نتیجه و است مبارزه در ضعف و ناتوانی و

 نتیجه، رد و شودمی سستی و فشل باعث امور، در اختالف و تنازع ناچار کریم قرآن نص بنابر گذشت چنانچه

  .نمایدمی نهی کار این از خداوند و رودمی دست از مسلمین عظمت و قدرت

  :فرمایدمی کوفیان به خطاب نیز) ع( علی امیرالمؤمنین
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 بود گذارده منّت »برادري و وحدت« بر امت این بر خداوند که حالی در شکستید، درهم را الهی محکم دژ(

 وحدت زا پس و ایدشده نشین بادیه اعراب چون دوباره هجرت از پس که بدانید... کنند زندگی آن سایه در که

 کنید ارهپ را حرمتش پرده و واژگون را اسالم خواهیدمی گویا... اید،گشته تبدیل گوناگون احزاب به برادري و

 ماناه بشکنید؟ داد قرار مردم آرامش و امنیت عامل و زمین در مسلمین حرمت حفظ براي خدا که را پیمانی و

 و مهاجر نه ل،میکائی نه و جبرئیل نه آنگاه. کرد خواهند نبرد شما با کافران ببرید پناه اسالم غیر به شما اگر

  )10.) (دهند یاري را شما که ندارند وجود انصار نه

 و بودهن غافل اکنون هم چه و اسالم صدردر چه مسئله، این از گاههیچ نیز اسالم دشمنان که نماند ناگفته

 رموز از کیی توانمی جرأت به و اندپرداخته مسلمین استعمار به سیاست همینب توسل با امروز تا حتی همواره

 حدتو ناحیه از اندخورده شکست که آنجا کرد ادعا حتی و دانست مسئله همین در را استعمارگران موفقیت

  :افتی زیر هايمثال در توانمی شاخص طور به را مسلمین وحدت راهکار این مثال شاهد .است بوده مسلمین

 قول به که) ق. هـ 1314-1254( اسدآبادي الدین جمال سید: اسدآبادي الدین جمال سید اصالحی جنبش

 سراسر هک بود مصلحینی از. کرد بلند را غرب برابر در اسالم اتحاد نداي که بود کسی اولین مطهري شهید

 سراسر به رتمساف با سید. پرداخت انگلستان خصوص به غرب استعمار و استبداد با مبارزه به را خویش زندگی

 نگريروش و مبارزه به آن برابر در بلکه شناخت را مسلمانان اصلی خطر خوبی به تنها نه غرب و اسالم جهان

  )11. (دانستمی الزم را غرب برابر در مسلمین اتحاد و پرداخت

 واستخمی یعنی بود؛ اسالمی اتحاد جمال، سید هايهدف از یکی: نویسدمی مورد این در مطهري شهید استاد

 آورده وجود به اخیر قرن چهار سه، طول در استعمار و قرن چهارده طول در استبداد که هاییتفرقه این با

  .ندک مبارزه دیگر هايصورت به چه و ملی صورت به هايتفرقه چه و مذهبی صورت به هايتفرقه چه است،

 نگلستان،ا بالخص مسیحی غرب در همچنان صلیبی روح که دادمی هشدار مسلمانان به سید: نویسدمی نیز و

  )12. (است ور شعله و زنده

 توجه با ایشان. برد بهره لبنان در روش این از نیز صدر موسی امام: لبنان در صدر موسی امام انقالبی جنبش

 در نیز را بنانل یهودیان و مسیحیان که مسلمانان تنها نه اسرائیل، توسط لبنان جنوب و فلسطین اشغال به

. گردید آن، شیعیان خصوص به لبنان پیشرفت موجب و نمود متحد بود هاآن مشترك تهدید که اسرائیل برابر

  )13(.مودنمی اقدام راستا همین در نیز خود و دانستمی وحدت عوامل از یکی را مشترك نیروهاي بسیج ایشان
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 آن پیروزي در و است روش این از استفاده موارد از دیگر یکی ایران اسالمی انقالب: ایران اسالمی انقالب

 و ستادندای بود استعمار نشانده دست و خودکامه حکومتی که مشترك خصم علیه هم دوشادوش سنی و شیعه

  .یافتند دست موفقیت به راحل امام رهبري به هم کنار در

 وحدت درباره خود سخنان در آن از پس و مبارزه دوران تمام در همواره ایران اسالمی انقالب بنیانگذار

 شکوش خواستار نموده، تأکید اسرائیل و غرب استعمار خطر برابر در وحدت و هشیاري لزوم به مسلمین،

 اسالم محک به مسلمین( :شودمی ذکر مورد چند نمونه براي که اندشده خود و فلسطین نجات براي مسلمانان

  )14). (کنند قطع خود کشور در دخالت از را مستعمرین و اجانب دست بتوانند که باشند واحد ید باید

 بارزهم اسرائیل جمله از دشمنانشان ضد بر شوند متحد جهان سراسر مسلمانان که امخواسته مصراً همواره من(

  )15). (کنند

  )16).(ندارد کنند تجاوز هاآن به که این قدرت هاابرقدرت از یک هیچ شوند، متحد) مسلمین(چنانچه اگر(

  :اول راهکار شناسی آسیب و نقد

 ستا شده مواجه دشمن هجوم خطر با جامعه که موارد از بسیاري در توانسته آن عقالنی پایگاه با روش این

 آن هاينمونه که است داشته عصر این هايانقالب و اصالحی هايجنبش در سزاییب تأثیر و باشد کارساز

  .گذشت

 فراموشی و توجه عدم آسیب اولین. کندمی تهدید را آن از حاصل وحدت و راهکار این مهم آسیب چند اما

 خاطر هب اتحاد نفس و نیست اهللا فی اخوت کند ایجاد مشترك دشمن صرف که اخوتی که است نکته این

 هب) ع( صادق امام از حدیثی به اشاره با مطهري شهید عالمه. باشدنمی واال هدفی مشترك، دشمن از ترس

  :کندمی اشاره مطلب این

 دوستی و برادري تو با که کسی از بترس... خوف أو لطمعٍ ارادك من تؤاخی أن إحذر: فرمود) ع( صادق امام

 شودمی هادوستی سبب خوف عامل گاهی. هست بین در که ترسی و خوف یا طمع یک خاطر به ولی کندمی

  )17. (کندمی جمع یکدیگر با مشترك دشمن یک خاطر به را افراد و

 براي روهانی بسیج که وحدتی این و کندمی وادار خصم برابر در خود از دفاع به را انسانی هر تهدید، و خطر بله

  .است مانا و ارزشمند کندمی ایجاد است، جامعه پیشرفت و خود از دفاع که واال، آرمان یک

 نانلب در ما شرایط مانند استثنایی شرایط در) مشترك هايکوشش( راه این: نویسدمی صدر موسی امام

 قتحق جهت در مشترك نیروهاي بسیج همان راه این. رسید خواهد نتیجه به تر سریع و است ترمناسب

 کوشش. آیدمی حساب به جویانه وحدت دستاورد یک خود به خود که است راهی است، گوناگون هايهدف



اسالمی وحدت و مذاهب تقریب راهکارهاي شناسی آسیب | 6 

 و یابدمی گسترش اعتماد حسن آن، نتیجه در که میدان یک در همرزم دو و عامل دو تالقی براي مشترك

  )18. (دهدمی نشان را خود عواطف، و عقیده وحدت مظاهر از یکی و رسدمی آرامش به هادل

 جنگ، زا پس بسا چه بلکه است ناپایدار تنها نه کند ایجاد مشترك، دشمن از ترس صرف که وحدتی ولی

  .شوند تبدیل هم دشمن به اندبوده بیرق یک زیر که افرادي

 باشدیم راهکار این دیگر آسیب و نکند پیدا ادامه اخیر قرون مردمی هايقیام و هاجنبش شد باعث که آنچه اما

 از يا دوره در بینیممی ما و باشد آشکار خصم، که است گذار اثر زمانی روش این به توسل که است این

 و چپاول ه،کهن استعمار سیاست که چرا گرفت شکل هاانقالب و کردند قیام استعمارگران علیه هاملت تاریخ،

 پس در را خود بسا چه و باشد آشکار آن خطر که نیست هجومی امروز، استعمار اما. بود هاملت آشکار غارت

  .رودمی کار به سالح جاي به که است تبلیغات این امروز و کند پنهان آزادي و بشر حقوق زیباي لباس

 هاملت تندتوانسمی او امثال و جمال سید و کردمی سنگینی مردم دوش بر انگلستان سنگین بار روزگاري اگر

 جایزه کاامری جمهور رئیس امروز. نیست این امریکایی و نو استعمار شیوه امروزه اما کنند تشویق قیام به را

 هاتهگذش از خواند،می زاده مسلمان را خود است تسنن جهان قلب که االزهر دانشگاه در گیرد،می نوبل صلح

 بصیرت اهل که کسانی جز که است گونه این) 19. (است مسلمانان بیشتربا رابطه خواهان و طلبدمی پوزش

 قبل که چرا است گذشته از تر سنگین امروز مصلحان وظیفه و کنند درك را دشمن این خطر توانندنمی باشند

 عمید اهللا آیت راستا همین در. بپردازند خطر و دشمنی این اثبات به باید نیروها، بسیج و وحدت به دعوت از

 ترملموس را اسالمی وحدت روند در اسالمی انقالب عملی نقش اولین وحدت، کنفرانس سومین در زنجانی

  )20. (داندمی دشمنان معرفی را آن بخش دومین و دشمن خطر کردن

  مشترکات بر تأکید دوم، راهکار

 ولینا مشترکات به توسل اصوالً. کندمی تاکید آن روي و دارد توجه اسالمی فرق مشترکات به راهکار، این

 کتاب اهل با برخورد مورد در) ص( اسالم پیامبر به خطاب کریم قرآن. است اجتماعی رابطه نوع هر قدم

  :فرمایدمی

 بعضُنا یتّخذَ الَو شَیئاً بِه نُشرِك الَ و اهللاَ إالّ نَعبد أالّ بینَکُم و بینَنَا سواء کَلمۀٍ إلَی تعالَوا الکتابِ أهلَ یا قل(

 جز که ست؛ا یکسان شما و ما میان که سخنی سوي به بیایید کتاب، اهل اي: بگو ؛...اهللاِ دونِ مّن أرباباً بعضاً

 یگانه خداي از غیر -را دیگر بعضی ما، از بعضی و ندهیم؛ قرار او همتاي را چیزي و نپرستیم را یگانه خداوند

  )21)(نپذیرد خدایی به -
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 تمام به ام بگویید ؛...مسلمونَ لَه نَحنُ و واحد إلَهکُم و إلَهنَا و إلَیکُم أُنزِلَ و إِلَینَا أُنزِلَ بِالّذي ءامنّا قُولُوا و(... 

 متسلی او برابر در ما و است یکی شما و ما معبود و ایم،آورده ایمان شده نازل شما و ما بر خدا سوي از آنچه

  )22)(هستیم

. است بوده یزن معصومین سیره و خداوند دستور است، عقالنی تنها نه مشترك نکات به توجه و توسل بنابراین

 پس. است کتاب اهل برابر در عنکبوت، مبارکه سوره 46 آیه و عمران آل مبارکه سوره 64 آیه گذشت چنانچه

 فرق رکاتمشت بخش، اثر و است موجود فرمایدمی قرآن که مشترکاتی کتاب اهل و مسلمین بین که هنگامی

  .باشدمی گذارتر اثر و بیشتر مراتب به مسلمان

  .اندداشته تاکید آن بر همواره و نبوده توجه بی امر این به نسبت نیز مسلمان مصلحان

 یزچ سه فقط :نویسدمی ایشان است، مشترکات این به توسل وحدت راه تنها مطهري شهید عالمه نظر از

 یختار و سیره و اکرم رسول قرآن،. هاستآن وحدت مالك و کند مربوط هم به را مسلمین تواندمی که است

 مانع که نیست زیاد آنقدر مذاهبو فرق اختالف جهات :فرمایدمی دیگر جايدر و )23(.جحو کعبه حضرت، آن

  )24(.بپیوندد هم به را هاآن تواندمی که است نیرومند و زیاد آنقدر هاآن اشتراك جهات و بشود اسالمی اخوت

  کدامند؟ مسلمانان و اسالمی مشترکات اما

  :کندمی عنوان ذیل شرح به اسالمی وحدت معیارهاي و هامالك عنوان با را مسلمین مشترکات مطهري شهید

  ادیان سایر با است مشترك البته که خدا به اعتقاد) الف

  هاکتاب عزیزترین و آسمانی کتاب عنوان به قرآن) ب

  نبوي احادیث و اکرم رسول سنت و سیره) ج

  است منظور آن در فلسفه این که حج مراسم کعبه، حج،) د

 تراماح مورد ایرانی، جوهري و غزالی و حنیفه ابو و بخاري المثل فی که آمیخته هم به و مشترك تاریخ) هـ

  .هستند افریقا شمال مذهبی

  )25. (مشترك تربیت و مشترك روحیه و مشترك ساله هزار فرهنگ یک کلی طور به) ز

  :دانندمی زیر شرح به را وحدت محورهاي مذاهب، تقریب جهانی مجمع کل دیبر تسخیري اهللا آیت

  کریم قرآن. 1

  نبوي شریف سنت. 2

  )26. (سنت و قرآن درباره) ع( بیت اهل ائمه تفسیري مرجعیت. 3
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 مسلمان یرغ از مسلمان ممیز که دین ضروریات اوالً کرد؛ تقسیم توانمی قسمت دو به را مسلمانان مشترکات

 اقرار حضم به فرد و است مسلمانان مشترکات تریناساسی) نبوت و معاد توحید،( دین اصول به اعتقاد. است

 سلمانم عنوان. شودمی بار عنوان این بر تکالیفی و حقوق اسالم، فقه در و است مسلمان اصل، سه این به

 الماس دایره و کندمی جدا غیر، از را مسلمین جامعه و است مشترکات دومین خود شودمی اطالق افراد به که

  .گیرد برمی در را او

 مانند مشترك اعمال قرآن، مشترك، مناسک و قبله حج،: رسدمی مشترکات سایر به نوبت دین اصول از پس

 سال چهارصد و هزار بیت، اهل علمی مرجعیت و محبت اتفاق، مورد فقهی احکام سایر و زکات روزه، نماز،

 و ستا گردانده خانواده یک اعضاي را مسلمانان که دیگر وابستگی صدها و مشترك فرهنگ و تمدن تاریخ،

  .باشدمی دیگر یک به مسلمانان نزدیکی و علقه موجب هاآن شناخت و آشنایی

  :احتمالی هايآسیب و دوم راهکار بررسی و نقد

 مسلمان انعنو و اسالم دین تعریف دین، اصول مخصوصاً و مشترکات بر تاکید یعنی روش، این فایده اولین

  .گیردمی را هادانستن مباح خون و تکفیرها جلوي که است

  :شود آورده کفر و اسالم مورد در اسالمی مذاهب علماي نظر نمونه چند است الزم جا این در

 اإللهیۀ أنکر من ضابطه و الکافرُ: نویسدمی کافر تعریف در اول شهید لمعه شرح در شیعه فقهاي از ثانی شهید

  )27. (ضرورةً الدین من ثبوته علم ما بعض أو الرّسالۀ أو

  .لۀالقب اهل من أحداً نکفّر ال: است گفته که کرده نقل ابوحنیفه از االکبر فقه شرح در قاري علی مأل

 به، ولالرس مجیء بالضرورة علم ما إنکار عن عبارة الکفر: نویسدمی المحصل تلخیص در رازي فخرالدین و

  )28. (القبلۀ اهل من أحد یکفّر ال هذا فعلی

 و هافسن هواي فداي گاهی متأسفانه و باشد کفر و اسالم تعریف که اساسی نکته یک همین به توجه با

 ايفد نیز امروزه تاریخ، از گذشته که کرد حفظ را مسلمین از بسیاري جان توانمی شودمی هاورزي غرض

 اسالم امن با مسلمین کشتار و انتحاري عملیات ها،گذاري بمب شاهد روزه هر صورت آن در. شوندمی تکفیرها

  .یافت توانمی مسلمین دماء حفظ از تر مقدس هدفی چه و بودیمنمی اکبر اهللا نداي و

 هايمکاريه نظر از چه نیز مشترکات سایر است کافی راهکار این به توجه براي خود که نکته این از گذشته

  .است اهمیت حائز بسیار مسلمین بین الفت ایجاد چه و اجتماعی

 آسیب ترینمهم. کندمی تهدید را آن مهم آسیب چند عمل در اما داشته دنبال به روش این که فوایدي تمام با

 و کندمی دور گرایی واقع از را ما اوالً گرفتن نادیده این. است اختالفات شمردن ناچیز و گرفتن نادیده آن،
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 ردنب بین از تقریب هدف که کند ایجاد را شبهه این و نیابد جایگاهی مردم بین راهکار این شودمی باعث

  .کنندمی زندگی آن با شب و روز و اندآگاه اختالفات این به خود که چرا است آنان مذهب

. یردگمی را تقریب کاران اندر دست دامن بیشتر که است اختالف موارد با برخورد از ترس آسیب، دومین

 از حتی و پیونددمی وقوع به ذهنشان در که سؤاالتی پرسیدن از روابط، خوردن هم به ترس از است ممکن

 و رست موجب اگر ذهن در تاریک نکته و شبهه ترینکوچک دانیم می و کنند پرهیز دیگران سؤاالت جواب

 سوم آسیب خود این و) 29( شودمی عداوت و کینه باعث) ع( امیرالمؤمنین فرموده به نشود مسلمین فرار

 شهید گفته هب و است یکدیگر به نسبت مسلمین اعتمادي بی و دورویی کینه، ظن، سوء تولید که باشدمی

 از یشب است مسلمین متوجه یکدیگر نکردن درك خوب و بیجا تفاهمات سوء ناحیه از که تهدیدي: مطهري

  (30. (است آنان متوجه مذهبی اختالفات خود ناحیه از که است آن

 فرقه هریش اي فرقه هر سؤاالت، منطقی جواب نیافتن اثر در که دارد پی در چهارمی آسیب سوم، آسیب این و

  .نددامی مطلق حق را خود و شمردمی گمراه دل در را فرقه آن نیاورد زبان به هرچند و بیندمی آب بر را دیگر

  اختالفات علمی بررسی سوم، راهکار

 مستقیماً باید برعکس بلکه گرفت نادیده را تنش منشأ نباید مذاهب تقریب مسئله در کند،می بیان راهکار این

 منبع الًاو که چرا باشد تقریب عامل تواندمی اختالفات این علمی بررسی خود است معتقد و شد روبرو آن با

 تهگف سخن باشد اکرم رسول و قرآن زبان که زبان یک با و است یکی مسلمانان اختالف موارد در رجوع

 الفاخت موارد در علمی گوي و گفت که است نهفته اسالمی مذاهب پس در مستدلی منطق ثانیاً و شودمی

 مذاهب علماي علمی مباحثات و درس محل اسالمی بالد روزگاري که شاهدیم ما و گرداندمی اثربخش را

  .ندپذیرفتمی تأثیر بسیار هم از و شدندمی آشنا مکاتب سایر با خوبی به مکتبی هر شاگردان و بود

 به یمنطق و علمی ادلّه و عقالنی هايبررسی و بحث بر مبتنی واقعی، شناختی تا است صدد در روش این

 به ردند،گ منطقی برهان و وعلم تفکر تابع و ببرند بین از را هاظن سوء آن، سایه در مسلمانان تا دهد دست

 کسی که نیست یبنای شود برپا تفکر و استوارعلم پایه بر که بنایی قطعاً و بپرهیزند تفرقه از و شده نزدیک هم

 گوي و گفت بر و) 31( بشناسند را یکدیگر فرمایدمی هاانسان به کریم قرآن. باشد آن به زدن صدمه یاراي را

  :دارد تأکید بسیار جویی حق و علمی

 سخنان که انیکس همان \ ده بشارت مرا بندگان پس ؛... أحسنَه فَیتبِعونَ القَولَ یستمعونَ الّذینَ \ عباد فَبشِّر(...

  )32)(کنندمی پیروي هاآن نیکوترین از و شنوندمی را

  :نویسدمی آیه این ذیل نمونه تفسیر صاحب
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 را ناگونگو مسائل در هاآن انتخابگري و مسلمانان اندیشیآزاد آمده،در اسالمی شعار یک صورتب که آیه این

 چرا ند؛کنمی نهی دیگران سخنان بررسی و مطالعه از را خود پیروان مذاهب، از بسیاري. دهدمی نشان خوبیب

 دستشان از ار پیروانشان و کند پیدا برتري دیگران منطق که ترسندمی این از خویش، منطق ضعف دلیل به که

  )33(.اندتحقیقاهل که کرده معرفی کسانی را خداوند راستین بندگان اسالم خواندیم، که طوريب اما بگیرد؛

 بیان خود برهان و ادلّه با همراه روشن و شفاف را خود نظر یک هر آمده، هم گرد مسلمانان است الزم نیز و

 در میعل فضاي در و بسنجند منطق و عقل محک با و شنیده را او سخنان تعصب بدون نیز دیگران کند،

  .نمایند بیان یابندمی حق که را آنچه و کنند گو و گفت و تفکر آن، مورد

 الفت سوي به رو همیشه نور و برهان: فرمایدمی نساء مبارکه سوره 174 آیه به اشاره با جعفري عالمه استاد

  )34. (تخالف به رو نه دارد وحدت و

 وتاهیک حقایق گفتن در که کندنمی ایجاب »اسالمی اتحاد« تز از طرفداري :مطهري شهید عالمه گفته به و

 اما یزد،انگمی بر را مخالف هايکینه و تعصبات و احساسات که است کارهایی گیرد صورت نباید آنچه. شود

  .احساسات و عواطف نه است منطق و عقل با سروکارش علمی بحث

. کنندیم پیروي پسندیده روش همین از که اندشده پیدا شیعه در بسیاري محققان ما عصر در خوشبختانه... 

 ینحس محمد شیخ اهللا آیت کبیر عالمه و عاملی الدین شرف سید اهللا آیت جلیل عالمه هاآن همه رأس در

  )35. (برد نام دبای را الغدیر شریف کتاب مؤلف امینی عبدالحسین شیخ اهللا آیت بزرگوار عالمه و الغطاء کاشف

 ینا اعالي نمونه را امینی عالمه آن مؤلف و الغدیر شریف کتاب توانمی مطهري استاد سخن به توجه با

  .دانست روش

 در و زد دست الغدیر کتاب نگارش به فراوان تالش با) ش. هـ 1349-1281( امینی عبدالحسین شیخ عالمه

 یعهش غیر طرق از که متون سایر و خم غدیر به راجع هاينص نقل و) ع( علی حضرت خالفت مسئله به آن

  )36. (گفت پاسخ تشیع پیرامون شبهات از بسیاري به و پرداخت رسیده سنت اهل علماي و

 مینمسل وحدت مانع مسلمانان اختالف ترینمهم و ترینقدیمی به پرداختن که رسدمی نظر به امر ظاهر در

 عنوان با اي مقاله در مطهري شهید امینی، عالمه خود بر عالوه شد باعث که بود شبهات همین و باشد

  :ندک بیان مسلمین وحدت در را اثر این جایگاه و بپردازد شبهه این پاسخ به »اسالمی وحدت و الغدیر«

 ثابت و کندمی روشن را شیعه مستدل منطق اوالً که است نظر این از اسالمی وحدت در الغدیر مثبت نقش...

 ولودم -اي عده زهرآگین تبلیغات خالف بر - تشیع به مسلمان میلیون صد حدود در گرایش که کندمی
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 ینا موجب سنت و قرآن به متکی قوي منطق یک بلکه است، نبوده غیره و نژادي یا سیاسی هايجریان

  .است شده گرایش

 از – است شده هشیع از دیگر مسلمانان گرفتن فاصله سبب که – شیعه به اتهامات اي پاره کندمی ثابت ثانیاً

 غیر از شیعه رغی مسلمانان شکست از و دهدمی ترجیح شیعه غیر مسلمان بر را مسلمان غیر شیعه اینکه قبیل

 کندیم چنین نماز در یا رود،می ائمه زیارت به حج جاي به شیعه اینکه قبیل از و گردد،می شادمان مسلمانان

  )37.... (است دروغ و اساس بی کلی به چنان، موقت ازدواج در و

  :اختالفات

 مسلمانان میان موجود اختالفات و اختالف نفس بررسی به بحث، به ورود از پیش است الزم جا این در

 ظرن از عقیده، و اندیشه در اختالف... و رنگ زبان، نژاد، مانند بشر طبیعی اختالفات از گذشته پرداخت؛

 کریم قرآن در. ستمگري و گمراهی دیگري و رحمت یکی شود؛می تقسیم بخش دو به اسالم هايآموزه

  :است الهی عذاب موجب و مذموم باشد حق به علم و برهان بینه، آمدن از پس که اختالفی

)تَفَرَّقُوا کَالذَینَ تَکُونُوا لَا و ن اختَلَفُوا وم عدا بم هماءج البینات و کم اولَئلَه ذاب؛ عظیمنباشید سانیک مانند و ع 

 هانآ و. رسید آنان به) پروردگار( روشن هاينشانه آنکه از پس) هم آن( کردند؛ اختالف و شدند پراکنده که

  )38)(دارند عظیمی عذاب

 کشیسر و نفس هواي سر از قطعاً آن نپذیرفتن حق، شدن روشن از پس که چرا است مذموم اختالف نوع این

 حمتر بلکه نیست، مذموم تنها نه علمی اختالف این حقیقت شدن روشن مسیر در اما. باشدمی تعصب و

  .شودمی مسلمانان علوم عمق و پویایی موجب و باشدمی

  .تاریخ و کالم فقه، شود؛می مربوط زمینه سه به مسلمانان اصلی اختالفات

 نیز فرعی شرعی احکام خود به گاهی و است آن تفصیلی ادله راه از فرعی شرعی احکام به علم فقه،: فقه

  )39. (شودمی اطالق

 مشترك نانمسلما بین که است سنت و قرآن فقه، اصلی منابع. باشدمی فقه منابع تفصیلی، ادله از منظور

 اهآن مورد در که باشدمی ذرایع سد و مرسله مصالح استحسان، قیاس، عقل، اجماع، دیگر، منابع و است

 انددهش شناخته رسمیت به و هستند سنت و کتاب به مستند که فقهی مذاهب) 40. (دارد وجود نظر اختالف

 یعهش از بهره و زیدي و عشري اثنی مذهب و سنت اهل از حنبلی و مالکی شافعی، حنفی، مذهب: از اندعبارت

  )41. (اباضی مذهب و
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 یسع دارد وظیفه مجتهدي هر و است الزم و جایز فقهی احکام اجتهاد که دارند اتفاق این بر اسالمی مذاهب

 در جتهدم که دارند اتفاق نیز این بر و بیاورد دست به سنت و کتاب از را عملی وظیفه یا و شارع حکم کند

 تاس باز اسالم در اجتهاد باب. دارد پاداش خداوند نزد آن به نرسیدن و صحیح حکم به رسیدن صورت دو هر

 دستور و پسندیده بلکه نیست مذموم تنها نه اختالف این و شودنمی سرزنش اجتهاد خاطر به مذهبی هیچ و

  .گرددمی اسالمی فقه پویایی موجب و باشدمی شارع

 از یک یچه و رساندنمی مذاهب تقریب و اسالمی اتحاد به آسیبی ذاته به فقهی و اجتهادي اختالف بنابراین

 همین که دنمان ناگفته البته. گیردنمی خرده دیگري بر مهر بر سجده یا نماز در تکتف دلیل به مثالً مذاهب

 مانند ودشنمی مربوط فقه خود به و است صحیح شناخت عدم از ناشی که آورده وجود به شبهاتی نیز مسائل

 باشدمی بههش این پاسخ به قادر کسی هر و است حل قابل راحتی به که... و کندمی سجده بت بر شیعه اینکه

  .نیست مشکلی مسئله و قبول قابل غیر چیز نیز مسائل گونه این جواب البته و

 رجعیتم با مخصوصاً و است مسلمین وحدت براي خوبی عرصه اما شودنمی تفرقه موجب فقه ذات که این با

 توق مفتی به نامه در صدر موسی امام. است دارا خوبی به را مذاهب نزدیکی قابلیت) ع(اطهار ائمه علمی

 ایشان. تاس فقه کردن یکی آن اولین که بیندمی راه دو از را مسلمانان وحدت تحقق خالد، حسن شیخ لبنان،

  :نویسدمی

 انشمنداند و صالح پیشینیان که است چیزي یکدیگر، به هاآن کردن نزدیک یا جزئیات این در وحدت ایجاد

 سال زاره در را »خالف« کتاب طوسی شیخ بینیم،می چنانچه. اندپروراندهمی سر در را آن رویاي نیز ما نیک

. کندمی نبالد را طوسی راه »التذکره« کتاب نوشتن با حلی عالمه. نویسدمی »تطبیقی فقه« زمینه در پیش

 آن هب شریعت احکام وحدت و است بسته بدان فقهی وحدت روش که است مبارکی بذر همان تطبیقی فقه

  .شودمی کامل

 میاسال مختلف فرق از که احدیثی همه گردآوري :داندمی سنت کردن یکی طریق از را وحدت این راه ایشان

 رآنق از پس که منظور بدین. اندکرده روایت شریعت احکام و عقیدتی هايزمینه همه در) ص( اکرم نبی از

 پیامبر پاك سنت کردن یکی راه در که است کوششی تر دقیق عبارت به باشد، مسلمانان دوم مرجع کریم،

  )42. (رسدمی فقهی المعارف دایرة نوشتن به نوبت آنگاه...است گرفته صورت

 دانشگاه رد مقارن فقه تأسیس با ایشان دانست، عرصه این موفق نمونه توانمی نیز را شلتوت محمود شیخ

 اهل مذهب چهار فقه از تقلید اجازه بر مبتنی خود مشهور فتواي نهایت در و برداشت گام راستا این در االزهر

  )43. (نمود صادر را شیعه و سنت
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 و بود دمعتق بدان باید اسالم نظر از آنچه یعنی اسالم اساسی عقاید درباره که است علمی کالم علم: کالم

) 44. (کندمی استدالل هاآن درباره و دهدمی توضیح را هاآن که نحو این به کند،می بحث داشت ایمان

 به بسته که) 45. (شیعه و ماتریدیه اشاعره، معتزله، حدیث، اهل از اندعبارت مسلمانان اصلی کالمی مذاهب

  .اندآمده وجود به نقل و عقل به نسبت مختلف رویکردهاي

 که فقهی اختالفات به نسبت مراتب به کالمی اختالفات دارد، سروکار اسالم اساسی عقاید با کالم که آنجا از

 اریخت شهادت به و کندمی نظر اظهار ایمان و کفر مورد در مستقیماً و است تر حساس شودمی مربوط فروع به

 حنتم دوران قرآن، خلق مورد در کالمی هايجدال چنانچه است؛ درگرفته ناحیه این از خونین هاينزاع بیشتر

  .آورد وجود به را عباسی مأمون زمان در

 پس ،کالمی مسائل این با برخورد در. است داشته وجود مسلمانان بین همواره اسالم آغاز از کالمی اختالفات

 گذشت آن توضیح چنانچه که کرد توجه نکته این به باید چیز هر از قبل اختالفات این واقعیت قبول با

 دایره از ار کسی هیچ کفر، و اسالم تعریف به توجه با ولی باشند جدي هرچند مذاهب بین کالمی اختالفات

  .دارد وجود نظر اتفاق اسالم دایره مورد در و کندنمی خارج اسالم

  :کرد تقسیم دسته سه به توانمی را مسلمانان کالمی اختالفات

 ردهک منع آن مورد در تفکر حتی و بحث و جدال از خداوند خود و نیست بشر درك قابل اصالً که مسائلی. 1

 سؤال روح درباره تو از و: (فرمایدمی پیامبر به اسراء مبارکه سوره 85 آیه در خداوند مثال عنوان به است

  .)است نشده داده شما به دانش، از اندکی جز و است؛ من پروردگار فرمان از روح: بگو کنند،می

 و تالفاتاخ بعضی به ورود از مسائل نمودن روشن با که است شده نقل بسیاري روایات نیز بیت اهل ائمه از

 یعیانش از یکی به نامه در) ع( رضا امام قرآن قدم و حدوث مسئله در مثال براي اندشده مانع کالمی هايبحث

 خالقی خدا جز و اند،شریک هردو مجیب و سائل مورد این در و دانیم می بدعت را قرآن در جدال ما: «فرمود

 گذارن اسمی آن بر خود پیش از است؛ الهی کریم قرآن و است، آفریده و مخلوق اوست ماسواي آنچه و نیست

  )46.» (بود خواهی گمراهان از که

 چه انددانسته بشر درك از خارج را مسائل از برخی) ع( طاهرین ائمه و) ص( پیامبر خداوند، که هنگامی پس

 مسائل سایر از باید مسائل اینگونه کالمی، هايبحث در این بنابر. هاستآن مورد در بحث و جدال جاي

  .بود خواهد بیهوده مسائلی چنین مورد در نزاع قطعاً که چرا نشوند خلط و شده جدا کالمی

 است راندیگ سخن از ناصحیح برداشت از ناشی کالمی اختالفات از بسیاري: ساز شبهه لفظی اختالفات. 2

  :کنیممی نقل را عدالت مورد در جعفري عالمه فرموده مطلب شدن روشن براي که
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 ظالم اهللا ان« بگوید مسلمانی رودنمی گمان که رسیدم نتیجه این به مطالعه و تحقیق ماه سه دو از پس من

 ،»عدالً و صدقاً ربک کلمۀ تتّم لم: «بگوید مسلمانی شودنمی تصور هیچ ؛»للعبید بظّالم لیس« زیرا ،»لعبده

 آمد، ذهن به که مطلبی. است اسالمی فرق همه هايدل زمینه این. »عدالً و صدقاً ربک کلمۀ تمت« زیرا

 تواندنمی انسان یعنی. کند عدالت به امر تواندنمی انسان که بگویند خواهندمی اشاعره از اي عده که است این

 عنیم هو ما« که این نمود، توجه آن به باید جا این در که مهمی نکته... باشی عادل باید تو بگوید خدا به

 معناي به »دانیمنمی« این اندکرده گمان برخی. دانیمنمی اندگفته پرسش این به پاسخ در اشاعره. »العدالۀ؟

  )47. (نابجاست و باطل گمان، این که صورتی در. خداست از عدالت نفی

 گفته از صحیح برداشت عدم از ناشی هاظن سوء و اختالفات از بسیاري شویممی متوجه نمونه این به توجه با

  .شد خواهد روشن تحقیق و گو و گفت علمی فضاي در البته که است دیگران

 رداشتب سوء از ناشی که اختالفاتی و ندارد جدال و بحث جاي که مسائلی یعنی گذشته، مورد دو بر عالوه. 3

 باشد باز گو و گفت زمینه باید نیز موارد گونه این در. است اختالف مورد واقعاً که است مسائلی سوم، نوع است

 بحث، یدهفا حداقل نه اگر و بهتر چه که پذیرفتند و شدند قانع دیگران اگر کنند ارائه را خود برهان یک هر و

 به رایشگ با مخصوصاً. گیردمی را گذشت که هاییآسیب سایر و هاظن سوء جلوي که است متقابل شناخت

 شده برطرف هاظن سوء کالمی مسائل برخی در کنون تا چنانچه که است امیدواري جاي امروز بشر عقالنیت

  .باشد چنین نیز مباحث سایر در آمده دست به نظر اتفاق و

 تاریخ رد اختالف این. دانست تاریخی اختالفات توانمی را اختالفات نوع ترین اصلی و ترینحساس: تاریخ

 کندمی مخفی نیز فرهنگی و اجتماعی فقهی، کالمی، مسائل پس در را خود و نمایدمی حل قابل غیر که است

) ع( لیع خالفت ،)ص( پیامبر جانشینی به توانمی دست این از. است شده مسلمانان عداوت و کینه موجب و

 فاختال ترینمهم تاریخی اختالفات دست این. کرد اشاره... و) س( اطهر زهراي شهادت مسئله فرزندانش، و

  .است مسلمانان

 قدر. رددا نیاز تفحص و تحقیق هاسال به که دشوار است سؤالی کرد باید چه اختالفات این با مواجهه در اما

 استدالل با که است عقالنی اي مسئله نه و است گذاردن مسکوت و پوشی چشم قابل نه که است این متیقن

 خاطر به نه و کرد، تجویز را گذاشتن مسکوت توانمی نه اختالفات گونه این در. برسد جایی به منطقی

 آشنا هم رنظ با فقط موارد این در مسلمانان شودمی توصیه بنابراین. نمود تجویز جدال و بحث آن حساسیت

  .دارند معذور را یکدیگر و بپرهیزند آن سر بر نزاع و جدال از اما بشنوند را یکدیگر سخن و باشند

  :سوم راهکار بررسی و و نقد
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 خون هک بیندنمی بزرگ آنقدر را هاآن کسی و ماندنمی باقی اي شبهه دیگر اختالف موارد شدن روشن از پس

 هارست تفاهمات، سوء. است یافته تحقق خداوند امر و شودمی میسر حقیقی شناخت. بداند مباح را مسلمانی

 ارب اسالمی اخوت و الفت نهایت در و بود نخواهند توطئه به قادر دشمنان شود،می طرف بر هااعتمادي بی و

 و علم طمحی در مگر شودنمی میسر شناخت این که است آن واقعیت اما گرددمی باز مسلمانان میان به دیگر

  .باشدمی دارا را صدر سعه این و مخالف نظر تحمل توانایی که است علم ذات این فقط که چرا تفکر،

 راه نبهتری که. است اختالف ادب و حسنه اخالق رعایت عدم و تعصب روش این احتمالی آسیب تریناصلی

 علماي و) ع( بیت اهل ،)ص( اسالم پیامبر سیره و کریم قرآن هايآموزه به عمل و توجه آسیب، این حل

 عصبت از فراوان کریم قرآن. است شده فرساییده هاقلم و نوشته هاکتاب آن مورد در و باشدمی اسالم بزرگ

 ثبح در را هاروش بهترین و کندمی دعوت اختالف ادب رعایت و طلبی حق به را مسلمانان و کندمی نهی

 ؛... نُاحس هی بالّتی جادلهم و الحسنۀِ الموعظۀِ و بالحکمۀِ ربک سبیلِ إلی ادع: (خواهدمی مسلمین از کردن

 ناظرهم و استدالل است، نیکوتر که روشی با هاآن با و نما؛ دعوت پروردگارت راه به نیکو، اندرز و حکمت با

  )48) (کن

  :گیري نتیجه

 این در مسلمانان باالي ظرفیت اوالً وحدت، و مذاهب تقریب مورد در موجود راهکارهاي گزارش و شناسایی

 ناساییش نیز و شناسی آسیب امکان و اندشده فراهم هاتوانایی این اسالم برکت به که دهدمی نشان را راه

 و بریم کار به مکان و زمان با متناسب را یک هر دقت، با تا کندمی فراهم را روش هر از استفاده موقعیت

  .یمبشناس را هاآن قدرت و ضعف نقاط عرصه، این پیشگامان اقدامات نظردر با و بسنجیم را هاآن توانایی

 دبشناسن را است همبستگی و وحدت موجب که عواملی است واجب مسلمانان بر وحدت، آرمان تحقق براي

  .کنند جلوگیري هاآسیب و آفات از دقت با و

 هاآن هايتوطئه و کوتاه را استعمارگران دست شناخته، را خود اصلی دشمنان جهان، مسائل درك و بصیرت با

 را گریکدی اختالفات. زنند چنگ الهی ریسمان به و شوند جمع اسالم عزیز مشترکات حول. کنند خنثی را

 کنند قویتت خود در را طلبی حق روحیه و بپردازند اختالفات بررسی به متقابل احترام و هاآن قبول با شناخته

  .بپذیرند بود هرکه از را حق سخن و

 که رادري،ب نعمت ایشان به و نهاده منت مسلمانان بر اسالم صدر مانند دیگر بار تعالی باري اینکه امید به

 ینا سوزان دل و پیشگامان پاي خاك را ستور این نگارنده و فرماید عطا است آن در آخرتشان و دنیا خیر

 .دهد قرار عرصه






