
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  زىیمهدى مهر

 مذاهب اسالمى بیتقر شناسىانیجر
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 چکیده

 یاسی،س مصالح سر از نیز ايعده البته و خردمندي، و دلسوزي سر از مسلمان مصلحان و متفکران از بسیاري

 رچهگ است، دینی شور و اعتقاد سر از نیز تقریب مخالفانِ مخالفت سوي، آن از اند،داده سر را تقریب شعار

  .کوبندمی تفرقه طبل بر سیاسی مصالح روي از نیز اندك گروهی

 در را ما واندتمی کار این. کرد بنديدسته ترکلی جریانِ چند در را تقریب به ناظر آثار و هااندیشه این توانمی

  .کند یاري سازدمی پایدار و ماندگار را تقریب که رویکردي شناخت

 تقریب ىشناس جریان به ها، آن بندى دسته و تقریب دربارة شده نوشته آثار اجمالى گزارش از پس مقاله این

 دینب جریان پنج آنگاه و است رفته سخن تقریبى جریان یک مالك از نخست منظور این براي. پردازد مى

 دانستن معذور و مشترکات بر تأکید. 3 اجتماعى، سیاسى وحدت. 2 تقریب، مخالفان. 1: اندشده معرفى ترتیب

 .اختالفى موارد بازنگرى و مشترکات بر تأکید. 5 و امامت، مسئله از خاص تفسیر. 4 اختالفى، موارد در یکدیگر

  .است شده معرفی سنت اهل و شیعه میان از آن هاىشخصیت و شده نوشته آثار ترینمهم جریان، هر در

  مقدمه

 ،نمصلحا هاىوگوگفت محور اسالم جهان در است قرن یک به نزدیک که اسالمى مذاهب تقریب مسئله

 رونبی از است سزاوار که رسیده کمال و رشد از حدى به است، گوناگون مذاهب متعصبان نیز و متفکران

 موضوع ات درآید بحث به گرفته صورت آن از که تقریرهایى و تحریرها و رویکردها و شود تحلیل و نگریسته

  .گردد ترشفاف نزاع محل و

 نند،کمى دنبال خردمندى و دلسوزى سر از مصلحان و انمتفکر از وسیعى هاىطیف را مذاهب میان تقریب

 سوز و اعتقاد سر از عمدتاً نیز تقریب مخالفان. اندآن پى در سیاسى مصالح سر از نیز اندك اىعده کهچنان

 را نزاع تشآ و کوبندمى تفرقه طبل بر سیاسى مصالح روى از اندك گروهى گرچه کنند،مى دنبال را آن دینى

 و مخالفان طیف دو هر در که گوناگونى رویکردهاى شودمى تالش نوشتار این در. دارندمى نگه ورشعله

  .شود گزارش اندمطرح تقریب موافقان

  :است ضرورى نکته چند به توجه رویکردها، گزارش و شناسىجریان به پرداختن از پیش

 براى اىمقدمه تواندمى منابع این بر مرورى است رسیده چاپ به بسیار منابع تقریب باب در تاکنون) الف

 گروه شش به اندشده نوشته وحدت دربارة تاکنون که را آثارى زقاقى احمد دکتر. گردد تلقى شناسىجریان

  :است کرده تقسیم
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 نزد درونى موانع و بکاهند وحدت تحقق سختى از اندکرده تالش ها آن نویسندگان که هایىپژوهش. 1

 از که است قاهره در االسالم رسالۀ مجله در شده منتشر مقاالت آثار این نمونه. نندبشک را فریقین علماى

  .شدمى منتشر) التقریب دار( االسالمیۀ المذاهب بین التقریب جماعۀ سوى

 حمدم گردآورده التقریب قصۀ کتاب در را آن نمونه که االسالم رسالۀ مجله در پراکنده مقاالت گردآورى. 2

 آزاربى کریمعبدال اثر السبعۀ، المذاهب بین التقریب أو االسالمیۀ الوحدة نیز و االسالم رسالۀ سردبیر المدنى

  .دید توانمى شیرازى

 در را نآ نمونه که... و اصولى تاریخى، کالمى، فقهى، معین موضوع یک در نقدى و تحلیلى هاىبررسى. 3

 هاىسکنفران در شدهارائه مقاالت یا و اسالمى مذاهب تقریب جهانى مجمع به وابسته التقریب رسالۀ مجله

 توانمى) ایران در همگى( اسالمى تبلیغات سازمان و التقریب مجمع هاىهمایش و اسالمى وحدت ساالنه

 دکتر وشتهن »االسالمى السیاسى الفکر فی وااللتقاء والتصحیح واالنحراف الخطأ عملیات«مقاله مانند دید؛

  .عبدالحمید صائب نوشته »الحقیقى التقریب اجل من واتخط« مقاله و صدیقى کلیم

. اندکرده تالش تقریبى نگاه با خود مذهب تقویت براي ها آن نویسندگان که تطبیقى علمى هاىپژوهش. 4

 الممع ": قبیل از است؛ آن از دفاع و نویسنده مذهب به دعوت آن باطن و تقریب آن ظاهر دیگر تعبیر به

 و یعقوب حسین احمد از " االسالمیۀ االمۀ لتوحید السیاسیۀ الخطط " عسکرى، مهعال از " المدرستین

 عالمه اثر "المراجعات" و حسن عباس حسن دکتر نوشته " االسالمى السیاسى للفکر المنطقیۀ الصیاغۀ"

  .الدینشرف الحسینعبد

 یا و فلسفى کالمى، ىمبان از برخى بررسى به ها آن نویسندگان که ايکالمى ـ فلسفى هاىپژوهش. 5

 على دکتر نوشته " اإلسالم فی الفلسفى الفکر نشأة " دوم جلد مانند اند؛پرداخته مذهب دو از یکى سیاسى

 التصوف ینب الصلۀ " و صبحى، محمود دکتر نوشته " اإلثناعشریۀ الشیعۀ لدى االمامۀ نظریۀ " نشار، سامى

  .شیبى مصطفى دکتر اثر " التشیع و

 دیگر ذهبم به مذهب یک از که گرفته صورت نویسندگانى سوى از که ايتبلیغى و ترویجى ىهانوشته. 6

 هازمینه که " دالمعتق و المذهب فی الصعب االختیار " عنوان با مغربى الحسینى ادریس نوشته مانند اند؛گرویده

  .)3: الف1429 ؛7 ـ 5: ب1429 زقاقی،( دهدمى توضیح را تشیع انتخاب علل و

 نیز نىروش منطق از آنکه ضمن نیست، جامع منتشرشده هاىکتاب براى بندىتقسیم این رسدمى نظر به

 گروه دو تبایسمى گانهشش هاىگروه این به الاقل بگذریم تقسیم منطق فنى ایراد از اگر. کندنمى پیروى

  :کرد اضافه را دیگر



4 |   اسالمى مذاهب تقریب شناسىجریان  

 مانند اند؛درآمده نگارش به تقریب پیشتازان یلتحل و حال شرح یا تقریب تاریخچه درباره که هایىکتاب. 1

 بمذاه تقریب جهانى مجمع که هایىکتاب سلسله و خسروشاهى هادى سید استاد از " التقریب قصۀ"

 که است کرده منتشر " وحدت منادیان و تقریب دارانطالیه " ،" التقریب رواد " عنوان با ایران، در اسالمى

  .است رسیده چاپ به سلسله این از عنوان بیست از بیش تاکنون

 مانند ؛است شده تدوین خاص نگاه با تقریب براى هاحلراه از برخى ارائه یا تقریب نقد در که هایىکتاب. 2

  .کرد خواهیم اشاره آثار این از هایینمونه به نیز مقاله ادامه در. زقاقى دکتر خود کتاب

 بولق مورد ها این گویدمى کرده، ذکر تقریب براى را اىگانهپنج ورص خراسانى، زاده واعظ محمد اللّهآیت) ب

  :از اندعبارت موارد آن نیست؛ تقریب طرفداران

  صالح؛ سلف از پیروى و اسالمى مذاهب کلیه الغاى. 1

  اختالفى؛ مسائل گذاشتن کنار و مذاهب مشترك اصول پذیرفتن. 2

  مذاهب؛ ادغام. 3

  جدید؛ مذهب تأسیس. 4

  )150 و 133 ـ 132: الف1373( موجود مذاهب از یکى ابانتخ. 5

 ذهنى ىهایصورت شده گفته کهچنان موارد این که است این کرد اشاره بدان باید زمینه این در که اىنکته

 نبوده صور ینا مبناى بر سخنشان اندگفته سخن تقریب از که کسانى یعنى ندارد؛ طرفدار خارج در که هستند

 قریبىت نگاه و رویکرد با کنند،مى دنبال خود آثار در و ادعا را موارد این از برخى کسانى اگر جهت بدین. است

  :کنممی اشاره مورد دو به مطلب شدنروشن براي اینجا در. نیست سنت اهل و شیعه میان

 مرحوم. دکنمى پیشنهاد را مختلف مذاهب از استفاده زندگى تحوالت با فقه سازگارى براى عبده محمد شیخ

  :است داده توضیح چنین را وى دیدگاه عنایت حمید

 سنت اهل چهارگانه مذاهب احکام کردن سازگار و آمیختن آن از عبده مقصود که است »تلفیق« دوم اصل

 فقهى واعدق تفسیر در قاضى که داشتند قبول نیز عبده از پیش سنّى فقهاى. است اجتماعى مسائل حل در

 نای عبده. کند پیروى معین مواردى در نباشد، او خود مذهب اگر حتى چهارگانه، مذاهب از یک هر از تواندمى

 رد،ک اقتباس چهارگانه مذاهب از یک هر از توانمى احوال و اوضاع اقتضاى به گفت و داد تعمیم نیز را اصل

 یکدیگر اب باید ندارند، قتعل آنها از یک هیچ به که دانانیحقوق تعالیم اضافه به را مذهب چهار هر احکام بلکه

  )141 ـ 140: 1370( آورد فراهم را حقوقى آراى بهترین از ترکیبی یا سنتز و کرد مقایسه منظم طوربه

 سه بطالن قبیل از را شیعه آراي از برخى ،" االسالم فی الطالق نظام " کتاب در شاکر محمد احمد همچنین

 ،81ـ80: 106 ش ،59 ؛67 ش ،43: 1418( است پذیرفته را طالق در اشهاد لزوم و مجلس، یک در طالق



|مهریزى مهدى      5 

 فکري منظومه در را آن و اندگفته سخن مذاهب بال اسالم از ايگونه به گرچه نفر دو این). 154ـ152 ش

 تقریب تحقق براي و تقریبى عملى عنوانبه را علمى تالش این دو این از یک هیچ لکن اند،کرده طراحی خود

  .انددادهن انجام سنى و شیعه

 رداختهپ گیرىشکل تاریخ و دیدگاه خالصه نیز و مکتوب آثار ترینمهم معرفى به جریان هر معرفى در) ج

  .شودمى

 نجپ ذیل را آن و پرداخته تقریب به رویکردها و هاجریان اجمالى گزارش به مقدمات این بیان از پس اینک

  :کنیممى بررسى عنوان

  تقریب مخالفان) یکم

 پرداخته و هساخت و انحرافى عملى را تقریب شیعه، و سنت اهل میان در که اندکسانى تقریب مخالفان از منظور

  :پردازیممى دارند زمینه این در مکتوب اثر که نفر چهار معرفى به اینجا در. دانندمى رقیب

  القفارى ناصر. 1

 ترینمفصل و ترینقدیمی گفت بتوان شاید. است القفارى علىبن عبداللّهبن ناصر دکتر تقریب مخالفان از یکى

 دارطیبۀ،: ریاض ،القفارى علىبن عبداللّهبن ناصر ،" الشیعۀ و السنۀ اهل بین التقریب مسألۀ ". است او از نوشته

 ستا نویسنده لیسانس فوق نامهپایان آمده، آن مقدمه در کهچنان کتاب این. ص435+  396 ج، 2 ق،1412

  .است رسانده چاپ به را آن سپس و کرده دفاع آن از قمرى 1398 سال در که

 یعهش و سنت اهل عقاید و آرا حاوى نخست بخش. است شده تنظیم بخش دو در و منتشر جلد دو در کتاب

 که ومد بخش. است شیعه عقاید تبیین در آن عمده البته و دارد اختصاص موضوع این به آن اول جلد. است

 بحث به سنت اهل و شیعه در را آن دارانداعیه و کرده مطرح را تقریب مسئله هددمى تشکیل را دوم جلد

  .گذاردمى

 همراه اصوابن هاىقضاوت و فهمىکج با را نادرست هاىنقل و نگریسته موضوع به بسیار تعصب با نویسنده

 ۀالبدع" هی التقریب دعوة فکانت: «داندمى »بزرگ بدعت« کنونى شکل در را تقریب وى. است کرده

 از). 278/  2: 1412( »اإلسالم واسم الشرعیۀ صفۀ واإللحاد الضالل و الکفر تعطی أن أرادت التی "الکبرى

  :کرد استخراج تقریب با مخالفت بر دلیل دو توانمى او مفصل نوشته الىالبه

 هایىفرقه که تاس جایى در تقریب دیگر، تعبیر به. کرد تقریب آن با بتوان تا نیست حق هاىفرقه جزو شیعه. 1

 اندباطل بر دارند که اىویژه و خاص عقاید جهت به شیعیان ولى باشند، گرفته شکل مسلمانان میان در حق بر

 کتاب اهل اب شایسته تعامل به کتاب از جایى در لذا نیست؛ ها آن با تقریب براى جایى رو این از و حق بر نه

  .شودنمى دیده اىوصیهت چنین شیعه به نسبت ولى دارد، توصیه
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 هدىب یهتدون الذین بالمسلمین خاص المنهج هذا لکن: نویسدمى وحدت باب در قرآن آیات ذکر از پس وى

 لوكس معه الیجدى و عداوته االمۀ لتعرف کشفه یجب فانه االسالم ضد هو و باالسالم یتسمى من أما اللّه

 تأویلهغیر على یفسره و قرآننا، فی یطعن من مع السنّۀ؟ أهل معشرَ ـ نتحد من فمع). 8/  1: همان( السبیل هذا

 المؤمنیناُم و الفاروق و الصدیق یکفر و... األئمۀ علی إلهیۀ کتب تنزیل یزعم و مواضعه، عن الکلم یحرف و

 یرى و هم،علی اللّه رضوان الصحابۀ أجلۀ من غیرهم و الزبیر و وطلحۀ عنها اللّه رضى عائشۀ إلیه نسائه أحب و

  ).280/  2: همان(التقیۀ باسم المسلمین یخادع و آلهۀ، أو رسالً واألئمۀ نبوة، واإلمامۀ توحیدا، الشرك

 و دارند ار سنت اهل میان در نفوذ قصد تقیه سپر با آنان و اندشیعیان حال و گذشته در تقریب پرچمدار. 2

 ارتخس سنت اهل تقریب، این از و دانندمى خود کتب و هااندیشه و افکار ترویج براى اىبهانه را تقریب

 عدد على وقف من إال یتصوره ال کبیرا ضررا و السنّۀ، ألهل کبرى خسارة التقریب دعوة سببت قد و :انددیده

 أکثریۀ نم الدعوة هذه بسبب ـ مثالً ـ العراق تحولت حتى األفراد، عن فضالً بجملتها، رفضت التی القبائل

 العراق بعد و تقریبال شعار تحت وسیلۀ بکل الرفض لنشر یخططون الروافض شیوخ و. یۀشیع أکثریۀ إلى سنّیۀ

 دعواخ و اإلیمان، و النفوس ضعاف غروا و األقالم اشتروا و اإلسالمی، العالم بالد من غیرها و مصر فى بدأوا

  .الجهل و الغفلۀ أصحاب

 یانب عن جلهم أو السنۀ أهل سکت تقریبال دعوة بسبب و. الروافض و للرفض دعایۀ أبواق منهم جعلوا و

 فی هال مکانا رسائلهم، و نشراتهم و الرافضۀ کتب وجدت الدعوة هذه باسم و. الحق إیضاح و الروافض باطل

 یقیمون و کتبهم ینشرون و سهولۀ و بیسر السنّۀ بالد وسط یتحرکون الرفض رجال أصبح و. السنّۀ بالد

  ).279ـ278/  2: همان( لهم مراکز یفتحون و ندواتهم

  النمر عبدالمنعم. 2

 توسط قاهره در 1988 سال در که " الخمینى الى القرامطۀ من الکعبۀ على المؤامرة " عنوان با دارد کتابى وى

 کردنشیعه راىب شیعه عالمان سوى از تالشى را تقریب نویسنده. است رسیده چاپ به االسالمى التراث مکتبۀ

 ظل و) قمىال محمدتقى( عندنا الشیعۀ علماء اعلنه الذى التقریب هذا:بنگرید عبارت این به داند؛مى سنت اهل

 ذهبهم الى وجرهم السنۀ علماء لتشییع محاوالت اال منه تر ولم خطوة، یتقدم لم یرددونه السنین عشرات

 زقاقی،: از قلن به ؛45: الخمینى الى القرامطۀ من الکعبۀ على المؤامرة( التقریب باسم منهم تنازالت وکسبه

  )270: ب1429

  روضاتى میرسیداحمد. 3

  :زیر هاىمشخصه با دارد کتابى و است تقریب مخالفان از دیگر یکى وى
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 احمد سید میر ترجمه بهایى، شیخ پدر مباحثه و مناظره یا سنى عالم یک با شیعى دانشمند یک گفتگوى

 مع مناظرة رساله " ترجمه کتاب این.ىوزیر فارسى، ص،194 ش،1346/  ق1387 مترجم،: تهران روضاتى،

 میان است اىمباحثه و حجمکم بسیار که است) ق984 م( عاملى عبدالصمدبن حسین اثر " العامۀ بعض

 ترجمه 185 تا 139 صفحات در را رساله این مترجم. ق951 سال به حلب اهل سنى عالم یک و نویسنده

  .است ترجمم تعلیقات و توضیحات صفحه هر سوم دو ولى کرده

 در مقدمه ضمن در مترجم. باشدمى دوم و اول چاپ بر مترجم مقدمه دو نیز 138 صفحه تا کتاب ابتداى از

 اسالمى ذاهبم بین تقریب فکر: است گفته جایى در. کندمى نقد را آن پرداخته، تقریب مسئلۀ به نوبت چند

 که ردىف اولین و آمده، وجود به شیعه هبمذ تبلیغات از جلوگیرى براى فقط که است سنى علماى افکار از

  )27: 1387( است سنیان امام شافعى برداشته قدم راه این در

 براى مخصوصاً و اختالفات کردنکم براى قدیم همان از مذهبسنى علماى اما: گویدمى دیگر جایى در

 هاىراه به کنار و گوشه از و افتادند مذاهب بین تقریب فکر به آن ترویج و شیعه مذهب نشر از جلوگیرى

  ).23: همان( کردندمى فراهم را آن وسیله مختلف

  جویبارى رستگار الدینیعسوب. 4

 مؤلف،: قم ق،1424( " علیهاالسالم الزهراء عید حکمت و دین در وحدت حقیقت " عنوان با دارد کتابى وى

 این نویسنده،. است برخاسته دتوح و تقریب امر با مخالفت به آن در که)) نشر مجوز فاقد( جیبى ص،192

 مطالبى بند 27 در و گذارده بحث به را وحدت مسئله نخست فصل در که کرده تنظیم فصل دو در را کتاب

 کرده مطرح شیوه همان به دیگر بند 26 ضمن را الزهراء عید حکمت دوم فصل در و است آورده وارکشکول را

  .است

 و تکفیر و توهین و نوشتار ادبیات و لحن جهت به بلکه نیست؛ دمستن و علمى روشمند، تنها نه کتاب این

 عبارت این انندم مطالبى از توانمى وحدت باب در را نویسنده عقیده. نیست نیز ترویج و نشر شایسته تفسیق

 حضرت مملکت در که... و مذاهب و ادیان تقریب و سنى و شیعه بین وحدت هفته شعوربى شعار: آورد دست به

 براى شیطانى نقشه یک این اند،ناآگاه امر این حقیقت از مردم عامه و شودمى داده السالمعلیه الزمان صاحب

  ).74( اشدبمى گردد،مى منتهى حق نابودى با سرانجام و باطل تقویت و حق تضعیف و باطل و حق بین خلط

  اجتماعى ـ سیاسى وحدت) دوم

 وحدت و آمیزتمسالم همزیستى بر تأکید را آن دارترینسابقه و تقریب و وحدت از تلقى نخستین بتوان شاید

 که نىآییدرون یکى. دارد منظر دو تقریب از تلقى این. دانست مشترك دشمن برابر در اجتماعى سیاسى
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. دکنمى دعوت آمیزمسالمت همزیستى به را آنان و دهدمى پرهیز یکدیگر با جنگ و نزاع از را مسلمانان

  .گیردمى صورت هدف و غرض این با... و هاحرمت هتک و کشتارها و جنگ و تاریخى هاىنزاع یادآورى

 معرض رد تاریخ طول در و همیشه بزرگ خانواده یک عنوانبه مسلمانان یعنى است؛ آیینىبرون منظر دیگرى

 در ایدب رو این از. هاصهیونیست حمالت تا گرفته صلیبى هاىجنگ از اند،بوده بیرونى دشمن هجوم و خطر

 شود اجعهمر هاتحلیل دست این از اىنمونه براى( سپرد فراموشى به را داخلى اختالفات مشترك دشمن برابر

  ).122 ـ 105: ق1406/ ش1364 ،12 شماره حوزه، مجله ،»قبله اهل تألیف« مقاله به

 اختس متقاعد را آنان و کرد جمع را اسالمى هاىفرقه همه علماى سلطنتش، سال نخستین در افشار، نادرشاه

 که فتگر کتبی تعهد آنان از و است ایران سلطنت دوام و کفّار نومیدى و اسالم بقاى ضامن وحدتشان که

 سایکس،( ندنکن اقدام و ندهند فتوا یکدیگر علیه و بگذارند کنار را تکفیر و لعن و سب و اىفرقه تعصبات

 پیشوایان از یکى به) ق1329 م( اصفهانى الشریعه شیخ پاسخ). 131: 1331 الرنس، ؛366/  2: 1330

  :دهدمى نشان را دیدگاه این نیز ق،1328 سال در بخارا مذهبجعفرى

 ریکدیگ معاضدت و معاونت به و دارند موقوف را خانگى نزاع باید مسلمین فرق همه که است روزى امروز

 صوت اب ناقوس تبدیل و قرآن شریف اساس انهدام و ایمان و اسالم شرایع اضمحالل که ها آن با کنند مقابله

 یتوص به کنند عمل و طالب را المنان الملک صلوات افضل آله و علیه الزمان آخر پیغمبر اسم ذهاب و اذان

 توهین به را اجانب قواى تقویت این از زیاده و شوند خود سواى من بر واحده ید و خیف مسجد در جناب آن

 در مسلمین ىک تا نکنند، نمایندمى بینهم باسهم وقع تصدیق که موحشه اخبار یوعش و خود قواى تضعیف و

  )546: 1384 اردوش،( کار بیدار و هوشیار اجانب و اغترار و خواب

  اختالفى موارد در یکدیگر دانستن معذور و مشترکات بر تأکید) سوم

 بر أکیدکنندتمىدنبال و مطرح را آن تقریب فهیم و عالم دارانداعیه از بسیارى که تقریب هاىجریان از یکى

 اختالفات این گذاردن مسکوت یا آنها درباره علمى بحث واختالفى موارد در یکدیگر معذوردانستن و مشترکات

 زاده،واعظ: رك( دهدمى تشکیل را اسالمى مذاهب درصد 90 تا 85 مشترکات که اندعقیده این بر اینان. است

  ).151: الف1373

  محسنى محمدآصف اللّهآیت  .１

 چند حاوى که شده منتشر) 1386 ادیان، نشر: قم( عمل تا نظر از مذاهب تقریب عنوان با کتابى ایشان از

 نىیع تقریب، :گویدمى هامصاحبه از یکى در ایشان .است وحدت مختلف موضوعات در ایشان از مصاحبه

 فات،اختال مورد در همدیگر دانستن معذور و است زیاد بسیار که دینى مشترکات حفظ و ترویج در همکارى

 إِنَّما: «اصل روى مسلمان، عنوانبه دوستى و برادرى و. واحد أجر ءللمخطى و أجران للمصیب: اصل روى
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 به توهین عدم چهارم، مورد باألخره و سیاسى اجتماعى، اخالقى، زندگانى در) 10: حجرات( »إِخْوةٌ الْمؤْمنُونَ

  ).107: 1386 محسنی،( اسالمى مذاهب اهل سایر مذهبى اصول و پیشوایان

  خراسانى زادهواعظ محمد اللّهآیت. 2

 وحدت هزمین در ایشان هاىمصاحبه حاوى وحدت پیام کتاب. است شده منتشر زمینه این در کتاب دو ایشان از

 پیام کتاب در وى. است شده گردآورى وحدت زمینه در ایشان هاىسخنرانى وحدت، نداى کتاب در و است

: که تاس این اندگذاشته صحه آن بر هم گذشته علماى و است ما قبول مورد آنچه بنابراین: گویدمى وحدت

 بین هم مشترك عناصر همهاین با هستند، خود ویژه اصول و خاص مبانى داراى اسالمى مذاهب همه هرچند

 قادى،اعت عناصر درصد نود بلکه درصد پنج و هشتاد حدود هک یابیمدرمى نظر دقت با ما و است فراوان آنها

 لمانانمس وحدت به که مشترك اصول این بر بایستى ما است، مشترك مذاهب تمامى بین اخالقى و فقهى

 مورد هک مسائلى بقیه در و است، اسالمى وحدت به رسیدن ما، حرکت فلسفه زیرا بورزیم، تأکید انجامدمى

 المىک فقهى، مسائل در علمى نظر تبادل و بحث با و گذاشته باز را اجتهاد باب است مذاهب علماى اختالف

  ).133 و 151: الف1373( بپردازیم آنان هاىدیدگاه ساختننزدیک به اخالقى و

  )ق1391 م( سمنانى عالمه. 3

 م1951/  ق1370 سال در که »المسلمین اخواننا الى« مقاله در نیز] 1[سمنانى حائري عالمه گفت توانمى

 مجتهدان رجوع دانستن الزم بر عالوه وى. دارد نظرى چنین است رسیده چاپ به االسالم رسالۀ مجله در

 وسائل نوار،األ بحار وافى، شیعه، اربعه کتب سته، صحاح یعنى( حدیثى گانهچهارده جوامع به سنت اهل و شیعه

 نینچ خالفت و امامت در را سنت اهل و یعهش مصالحه راه فحص، تحقق براى ،)الوسائل مستدرك و الشیعۀ

  :دهدمى توضیح

 ماویۀالس اإلمامۀ إنکار ال الملیۀ الخالفۀ صحۀ هو إنما التعصبیۀ الزوائد عن الخالص التسنن مالك فإن

 لالکام التشیع مالك أن کما فتاواهم، و روایاتهم و الرسالۀ بیت أهل علوم عن اإلعراض ال و المنصوصۀ،

 إبطال ال الدینیۀ العلوم فی طاعتهم افتراض و ولده من عشر األحد األئمۀ و لعلى المنصوصۀ مۀاإلما اعتقاد

 ها،ب المنصوص اإلمام رضی إلمکان المال بیت على األمانۀ و الزهد و العدل مع األمۀ بمصالح قام من خالفۀ

: 1370 سمنانی، حائري( لمنوالا هذا على األول الصدر فی األمر کان قد و الفتنۀ، خشیۀ و الوقت لصالح لو و

408.(  

  )ق1428ـ1332( عسکرى مرتضى سید عالمه. 4

 ار عالمه آثار زقاقى دکتر گرچه است، بوده مسلمانان میان وحدت هایشکتاب در عسکرى عالمه رویکرد

 انتونمى حتى را ایشان. است تقریبى ایشان منهج و مشى حقیقتاً ولى) 6: ب1429( بیندنمى تقریبى چندان



10 |   اسالمى مذاهب تقریب شناسىجریان  

 شهاینوشته در وى بلکه دارند، آمیزمسالمت همزیستى به دعوت تنها که داد قرار هاجریان از دوم گروه در

 نیست؛ فرقه یک نزد اشهمه که پذیرفت باید و است پراکنده اسالمى هاىفرقه بین پیامبر، سنت است معتقد

  :بنگرید عبارت این به

 و هاسلفى جمع در حتّى ام،رفته که کشورى هر در هاسخنرانى و مقاالت در من که کنم اشاره جاهمین باز

 روایات به منحصر را آلهوعلیهاهللاصلى پیامبر سنّت اىفرقه هر که مادام که امکرده مطرح را نکته این ها،وهابى

 و مىاسال وحدت از روز هر کند، انکار و نفى کلّى طوربه هست دیگران نزد که را سنّتى و بداند خودش

  )90: 1380( شد خواهیم دورتر اسالم، جهانى حکومت

  )ش1385ـ1302( آبادىنجف صالحى اللّهنعمت. 5

 مطرح را دیدگاه همین نگاشته »اسالمى وحدت« عنوان با ش1363/  ق1404 سال در که اىمقاله در ایشان

 نکرده رتقصی خود تقلید یا اجتهاد در اگر سنّت اهل که شد این دلیل پنج محصول و بحث خالصه :کندمى

 و تاس مجزى اعمالشان) ظالم نه( باشند محسن اگر: السالمعلیه محمدباقر امام حدیث تعبیر به و باشند

 فقه به عمل که دهیممى فتوى ما است مجزى امامیه فقه به عمل که داد فتوى شلتوت که طورهمان

 را سنّت اهل فقه مواردى در شیعى مجتهد اگر و مأجورند خدا نزد و است مجزى آنان خود براى سنّتلاه

 براى وتشلت شیخ شجاع و آزادفکر عالم. کندعمل سنّت اهل فقه به موارد آن در باید دهد تشخیص ترصحیح

 در حثب مورد مسئله در شلتوت از بعد ما که است دوم قدم این و برداشت را استوار قدم اولین اسالمى وحدت

  ).189: 1364( للمتقدم الفضل و داریمبرمى اسالمى وحدت راه

  شلتوت محمود شیخ. 6

 الس در األزهر بزرگان میان در آن تأثیر و مصر در التقریب مجمع هاىفعالیت از پس شلتوت محمود شیخ

 را مذهب این پیروان عمل و کرد معرفى اسالمى مذاهب از مذهبى را شیعه و کرد صادر فتوایى ق1378

 شده منتشر) 1ص ،3ش م،1959/ ق1379 ،11س( االسالم رسالۀ مجلۀ در که فتوا نای متن. دانست مجزى

 وجه على التهمعام و عباداته تقع لکى المسلم على یجب انه یرى النَّاس بعض انَّ: لفضیلته قیل :است چنین

 فهل زّیدیۀال ۀالشیع ال و االمامیۀ الشیعۀ مذهب بینها من لیس و المعروفۀ األربعۀ المذاهب احد یقلد ان صحیح

 فاجاب مثالً؟ ۀاالثناعشری االمامیۀ الشیعۀ مذهب تقلید فتمنعون اطالقه على الرّأى هذا على فضیلتکم توافقون

  :فضیلته

 لّدیق ان فى الحقَّ مسلم لکلّ انَّ نقول بل معین مذهب إتّباع أتباعه من أحد على یوجب ال االسالم ان. 1

 ذهبام قلّد لمن و. الخاصۀ کتبها فى احکامها المدونۀ و صحیحا المنقولۀ اهبالمذ من مذهب أى بدء ذى بادئ

  .ذلک من شئ فى حرج ال و کان مذهب أى غیره الى ینتقل ان المذاهب هذه من



|مهریزى مهدى      11 

 مذاهب ئرکسا شرعا به التعبد یجوز مذهب االثناعشریۀ االمامیۀ الشیعۀ بمذهب المعروف الجعفریۀ مذهب انَّ. 2

  .السنّۀ اهل

 ما و اللّه دین انک فما معینۀ لمذاهب الحق بغیر العصبیۀ من یتخلّصوا ان و ذلک یعرفوا ان للمسلمین فینبغى

 لمن جوزی و تعالى، اللّه عند مقبولون مجتهدون فالکلّ مذهب على مقصورة أو لمذهب متابعۀ شریعته کانت

	.المعامالت و العبادات بین ذلکفى فرق ال و فقههمفى ونهیقرّر بما العمل و تقلیدهم االجتهاد و للنَّظر اهالً لیس 	

  امامت مسئله از خاص تفسیر) چهارم

 را بتقری تحقق هاىراه اندکرده تالش شیعه عقاید در امامت از خاص تفسیرى ارائه با شیعیان از گروهى

 باطبایى،ط حسینى مصطفى سید قلمداران، حیدرعلى: برد نام افراد این از توانمى زمینه این در. سازند فراهم

 آنان اهدیدگ توضیح و هانوشته معرفى به اینک. کاتب احمد قبانچى، احمد سید برقعى، ابوالفضل سید

  .پردازیممى

  قلمداران حیدرعلى. 1

 است صفحه 298 داراى کتاب. است شده توزیع تکثیري، صورت به که اتحاد شاهراه عنوان با دارد کتابى وى

 بودناولى و احق و افضلیت بر تأکید ضمن وى. دارد همراه نیز را برقعى ابوالفضل سید از اىمقدمه و

 الفتخ نصوص نقد و تشکیک با ایشان، معنوى و علمى امامت و) ص(خدا رسول خالفت به) ع(امیرالمؤمنین

 شاهراه( است برداشته میان از را اسالمى امت اختالف اصلى ماده که کندمى گمان چنین سقیفه، قضیه و

 عبیرت »خالفت از معنوى و علمى امامت مقام تفکیک« به را وى سخن بتوان شاید دیگر سخن به). 5: اتحاد

  .کرد

  طباطبایى حسینى مصطفى سید. 2

  :است کرده منتشر خود دیدگاه تحلیل در زیر هاىمشخصه با کتابى وى

 م، 2002 االوائل،: دمشق رستم، سعد ربىع به ترجمه االمامۀ، مسألۀ فى السنۀ و الشیعۀ بین االختالف حل

 ق1400 سال در که است اسالمى وحدت سوى به راهى کتاب پنجم بخش ترجمه کتاب این. جیبى ص، 80

 است دایر و رایج هک شکلى به را تقریب مسئله که است عقیده این بر کتاب این در نویسنده. است شده منتشر

 آنکه جز لفاخ فضائل بر سنت اهل تأکید و امامت نصوص بر شیعه انعالم تأکید. رسانید سامانى به تواننمى

 به یگرد منظرى از باید تقریب براى است معتقد وى. ندارد پى در اىفایده و ثمر سازد، ورترشعله را نزاع آتش

  :داد قرار علمى کنکاش و بحث مورد را موضوع چهار و نگریست مسئله

  خیر؟ یا است حکومت و امارت از جدا امامت آیا. 1

  است؟ بوده چگونه خود عصر والیان و حاکمان با بیت اهل ائمه رفتار. 2
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  است؟ بوده چگونه سنت اهل مذاهب ائمه و فقها با بیت اهل ائمه سلوك. 3

  خیر؟ یا تاس جهنم به رفتن و آخرت در بزرگ خسران سبب امامت مسئله در خطا آیا. 4

 و روحى و معنوى امرى امامت که کندمى استنتاج چنین قرآن زا آیاتى به استناد با اول مسئله در وى

 ینا. نه یا کند نصب مقام این به را وى خداوند است؛ روحى و معنوى مقامات آن به امام رسیدن دهندهنشان

 و طالوت داستان به زمینه، این در. ندارد اجتماعى زعامت و مدیریت و اداره و حکومت با تالزمى معنوى مقام

  ).246 – 247: بقره( کندمى اشاره بقره سوره در نبى

 اول یفهخل حکومت با) ع(على امام که دارد عقیده چنین الغارات در امیرالمؤمنین نامه استناد به دوم مسئله در

 رتحض فوت از پس و ماه شش از پس اول خلیفه با بیعت البته نمود؛ بیعت آنان با و کرد موافقت دوم و

 با ورتمش و شیخین سیره از رضایت در امیرالمؤمنین کلمات از را هایینمونه سپس. گرفت صورت) س(زهرا

 مچنینه و زمینه، این در) ع(سجاد امام سخنان شیخین، درباره زید سخنان از هایىنمونه به آنگاه. آوردمى آنان

  .کندمی اشاره ند،اکرده یاد نیکى به خلفا از آن در که بصره مردم به) ع(حسین امام هاىنامه از یکى

 هاىهنمون و کردندمى رفتار سنت اهل عامه و فقها با دوستى و مروت با) ع(ائمه است معتقد سوم مسئله در

 داندىم مسئله ترینمهم را آن و رسدمى چهارم مسئله به سپس. آوردمى شاهد زمینه این در را شیعه احادیث از

 نیست امتقی در آنها معنوى خسران بر دلیلى کنند انکار را خالفت و امامت خطا به کسانى اگر که گویدمى و

 آنها قطب که آوردمى سنت اهل کتب از روایاتى سپس و آوردمى زمینه این در را شیعه روایات از هایىنمونه و

  .است منطبق نیز شیعه بر ایمان و نجات شروط

  الکاتب احمد. 3

 این از کىی است، داشته شیعه اعتقادى مسائل زمینه در جنجالى هایینوشته اخیر، دهه یک در نویسنده این

  :زیر هاىمشخصه با است کتابى آثار

/  ق1428 علوم،لل العربیۀ الدار: بیروت الشورى، دار: لندن التاریخ، و السیاسۀ خالف الدین وحدة الشیعۀ و السنۀ

: دوم باب دین؛ وحدت: اول باب: است کرده تنظیم باب سه در را نوشته این وى. وزیرى ص،216 م،2007

  .وحدت راه: سوم باب تاریخى؛ و سیاسى اختالفات

 ات،اعتقاد حوزه سه در را سنت اهل و شیعه اختالفات و مشترکات ترینمهم فصل، سه ضمن در اول، باب در

 جایگاه ل،فص سه در نیز دوم باب در. است گذاشته بحث به فقه و ،)عقل اجماع، سنت، قرآن،( دین اصلى منابع

 اتاختالف و شیعه کتب در موجود زیارات و ادعیه بررسى و نقد سنت، اهل و شیعه نزد را صحابه مکانت و

  .است داده قرار اهتمام و توجه مورد را گروه دو این سیاسى
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 ىبندجمع این در البته. دارد را نویسنده نظریۀ اجرایىِ بیانیه و بندىجمع حکم است باب آخرین که سوم باب

. است دهنش اشاره دانسته اختالفات اصلى ماده را آنها و نهاده انگشت آنها بر کتاب متن در که هایىنکته به

 االلهیۀ االمامۀ موضوع ولعل:آورد دست به توانمى هاعبارت این از تقریب باب در را وى دیدگاه و رویکرد

 التى عالمواضی ابرز من) الغائب المنتظر مهدىال عشر الثانى االمام( موضوع و النص و العصمۀ و البیت الهل

 االثنى االمامى المذهب اساس تشکل المواضیع هذه الن ذلک و التمحیص، و النقد من مزید الى تحتاج

  ).61: 1428( المسلمین بقیۀ مع الرئیسیۀ الخالف مادة و عشرى،

  اختالفى موارد بازخوانىِ و بازنگرى و مشترکات بر تأکید) پنجم

 این که نىکسا از یکى. است تقریب مسئله در عالمانه و منطقى تحوالت برآیند دیدگاه این رسدمى نظر به

 ضرب وه و: التصحیح: «دهدمى توضیح چنین را نظریه این وى. است زقاقى احمد دکتر کرده مطرح را دیدگاه

). 5: ب1429( »الفرقۀ انتجت التى التاریخیۀ االنحرافات لمواجهۀ مذهب کل علماء به یقوم الذاتى النقد من

 چنین وى هاىکتاب اجمالى گزارش کندمى دنبال را نگاه این که نوشته تقریب درباره کتاب دو زقاقى دکتر

  :است

 الکتاب جدارو الحدیث الکتب عالم: اردن التصحیح، و االختالف تحدیات و السنۀ واهل الشیعۀ بین التقریب. 1

 ىگزارش و تقریب به پرداختن اهمیت باب در تحلیلى مقدمه یک از پس زقاقی. م2008/  ق1429 العالمى،

 از اجمال به نخست بخش در. دهدمى سامان بخش چهار در را کتاب تقریب، زمینه در مکتوبات از تحلیلى

  .گویدمى سخن سنت اهل و شیعه گیرىشکل

 بر فقه و اعتقادات، حکومت، و سیاست: حوزه سه در را سنت اهل و شیعه نزد اختالف موارد دوم بخش در

) ع(هائم تعداد و انتخاب یا نص قبیل از آن مسائل و شئون و امامت مسئله به سیاست حوزه در. شماردمى

 گزارش رجعت و بداء تقیه، عصمت، امامت، زمینه در را شیعه خاص هاىدیدگاه اعتقادات، حوزه در. پردازدمى

 ازدواج زها،نما بین جمع کفش، بر مسح وضو، در پاها شستن: پردازدمى مسئله پنج به فقه حوزه در و. کندمى

  .دختر ارث و خمس موقت،

 اهل و یعهش بازنگرى ضرورت به ،»العواطف و العقل و التاریخ سیاق فى التصحیح« عنوان با کتاب سوم بخش

 .دهدمى توجه تاحساسا و عواطف عقل، تاریخ، پرتو در ها آن اصالح و خود اختصاصى هاىدیدگاه در سنت

 لاه انحراف نیز و گرىسلفى و گرىاخبارى نقد و سنت اهل و شیعه در تاریخى خرافات از برخى اصالح

 تابک بخش آخرین. داندمى هابازنگرى این براى بارز مصادیق از را عاشورایى هاىبدعت و بیت اهل از سنت

 تقریب هاىراه نیز و تقریب زمینه در گرفتهشکل نهادهاى تقریب، مفهوم از و است داده اختصاص تقریب به را

  .گویدمى سخن
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  :شرح بدین است اىگانهشش هاىپیوست کتاب بخشپایان

  .م1991/  ق1412 سال در رباط در تقریب سمینار نخستین پایانى بیانیه

  .م1996/  ق1417 سال در رباط در تقریب سمینار دومین پایانى بیانیه

  .ق1413 تهران در وحدت المللىبین کنگره پنجمین پایانى بیانیه

  .ق1416 تهران در وحدت المللىبین کنگره هشتمین پایانى بیانیه

  .شیعه در درون از بازنگرى از اينمونه عنوانبه امامت زمینه در قزوینى به کاتب احمد پاسخ

 از رىبازنگ از اىنمونه وانعنبه اسالم تاریخ در عثمان قتل از پس انحراف درباره یاسین عبدالسالم مقاله

  .سنت اهل در درون

 این. م2008/  ق1429 الحدیث، الکتب عالم: اردن السنۀ، اهل و الشیعۀ بین للوحدة التشریعى االساس. 2

 تقریب راىب نظرى و اولیه هاىگام اول کتاب در است معتقد وى. است تقریب زمینه در نویسنده کتاب دومین

  :از نداعبارت که شده برداشته

  یکدیگر؛ از سنت اهل و شیعه شناخت. 1

  اختالف؛ موارد شناخت. 2

  بازنگرى؛ و اصالح به اعتقاد. 3

  .سنت اهل و شیعه در تقریبى هاىفعالیت از تاریخى گزارشى. 4

 سامان خشب دو در را کتاب و کندمى دنبال را تقریب مسئله دینى هاىپایه و بنیادها کتاب این در بنابراین

  :است داده

 چهار از حوزه این در. شماردبرمى را اخیر دوره در مسلمین میان در وحدت و تقریب هاىنظریه اول، بخش در

 نظریه هب موسوم نظریه و نبىبن مالک نظریه عربى، جامعه تجربه اسالمى، جامعه تجربه: کندمى یاد نظریه

 ومد بخش در. کندمى بیان بخش این در ار هانظریه این منفى و مثبت نقاط و اسالمى وحدت در بیت اهل

 این ىفرهنگ هاىزمینه به نخست زمینه این در. داندمى استنباط مصادر در مصالحه را وحدت تشریعى اساس

 رارق کنکاش مورد استنباط منابع عنوانبه را اجماع سپس و سنت و قرآن محور دو آنگاه و کندمى اشاره امر

  .دهدمى

  بنديجمع

  :گفت توانمى اجمالى یلتحل یک در

 یا و هاتندرو برخى که گردندمى تلقى شاذى هاىدیدگاه چهارم و نخست دیدگاه رویکرد، پنج این میان از. 1

  .داردن خریداري آن عالمان و اسالمى جوامع اکثریت میان در و کنندمى دنبال را آن فکرى انحراف به متهمان
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 همزیستى آدمیان، اولیه سرشت. است عجین انسانى رشتس و فطرت با که است امرى دوم دیدگاه.2

 و فطرت این از خروج را زندگى در نزاع و اختالف و پذیردمى و ستایدمى را بشر ابناي همه با آمیزمسالمت

 انانمسلم قاعدتاً نگردد تحمیل بیرون یا و اسالمى جامعه داخل از اىعارضه اگر جهت بدین. داندمى سرشت

  .ندارد تشویق و تبلیغ به نیاز و داشت خواهند هم با رفتارى چنین

 کنند،مى رویجت را آن و است افتاده مقبول تقریبى متفکران میان در بیشتر آنچه پنجم و سوم دیدگاه میان از. 3

 عالمان باید .است پنجم دیدگاه کند پایدار و ماندگار را تقریب تواندمى آنچه ما گمان به ولى است؛ سوم دیدگاه

 مشترك اصول با گاه را اختالفى موارد از برخى که بپذیرند هادشوارى و مراحل این طى از پس مذاهب

 مرتفع تنادرس هاىتلقى برخى بازخوانى این پرتو در. کنند بازخوانى خود مذهبى اصول همان با گاه و اسالمی

  .گرددمى خشکانده منازعات ریشه و شودمى

  

  نامهکتاب

 جهانى مجمع: تهران اسالم، جنبش اتحاد بر تکیه با دیروز تا دیرباز از اسالمى وحدت مسأله بر تأملى ،)1384( نمحمدحسی اردوش،
  .اسالمى مذاهب تقریب

  .4 شمارة ،12 سال االسالم، رسالۀ ،»المسلمین اخواننا الی« ،)م1951/  ق1370( سمنانی حائري

  .جابى اسالمى، وحدت سوى به راهى ،)ق1400( مصطفى طباطبایى، حسینى

  .ما دلیل: قم سرخ، عقل ،)1383( محمدرضا حکیمى،

  .مؤلف: قم الزهراء، عید حکمت و دین در وحدت حقیقت ،)ق1424( الدینیعسوب جویبارى، رستگار

  .الحدیث الکتب عالم: اردن السنۀ، اهل و الشیعۀ بین للوحدة التشریعى االساس ،)الف م2008/  ق1429( احمد زقاقى،

 وجدار ثالحدی الکتب عالم: اردن التصحیح، و االختالف تحدیات و السنۀ اهل و الشیعۀ بین التقریب ،)ب م2008/  ق1429( ـــــــــــ
  .العالمى الکتاب

  .فرهنگ وزارت: تهران گیالنى، داعى فخر محمد سید ترجمه ایران، تاریخ ،)ش1330( پرسى سایکس،

  .الثانیۀ الطبعۀ السنۀ، مکتبۀ: قاهره االسالم، فى الطالق ظامن ،)م1998/  ق1418( محمد احمد شاکر،

  .اسالمى دانش نشر: قم مقاالت، مجموعه ،)ش1364( اهللانعمت آبادى،نجف صالحى

  .کبیر امیر: تهران عرب، سیاسى اندیشه در سیرى ،)1370( حمید عنایت،

  .ج2 طیبۀ، دار: ریاض الشیعۀ، و السنۀ هلا بین التقریب مسألۀ ،)ق 1412( علىبن عبداهللابن ناصر القفارى،

  .اتحاد شاهراه ،)تکثیرى( قلمداران،حیدرعلى

  .لعلومل العربیۀ الدار: بیروت الشورى، دار: لندن التاریخ، و السیاسۀ خالف الدین وحدة والشیعۀ السنۀ ،)م2007/  ق1428( احمد الکاتب،

  .ش1346/  ق1387 مترجم،: تهران دوم، چاپ روضاتى، میرسیداحمد هترجم اصفهان، سنى عالم یک با شیعى دانشمند یک گفتگوى

  .تابستان ،20 شماره حدیث، علوم ،)1380( عسکري سیدمرتضی اهللاآیت با وگوگفت

  .سیناابن: تهران همدانى، مشفق ربیع ترجمه نادرشاه، ،)ش1331( الرنس

  .ادیان نشر: قم عمل، تا نظر از مذاهب تقریب ،)1386( محمدآصف محسنى،

 تهف: تهران شاکرى، رمضانعلى تصحیح العالّم، الملک اهللاآیۀ أحوال فی اإلسالم حیات ،)ش1379( آقامحمدحسن سید قوچانى، نجفى
  ).هفت نشر(

  .االسالمى التراث مکتبۀ: قاهره الخمینى، الى القرامطۀ من الکعبۀ على المؤامرة ،)م1988( عبدالمنعم النمر،

  .اسالمى مذاهب تقریب جهانى مجمع وحدت، پیام ،)الف ش1373( محمد خراسانى، زادهواعظ

  .اسالمى مذاهب تقریب جهانى مجمع وحدت، نداى ،)ب ش1374( ـــــــــــ






