تقریب عملی مذاهب اسالمی ،ضرورت ها و راهکارها
شعله ظهیری
(استان :کردستان -مذهب :شافعی)
1

* چکیده
در عصر حاضر تقریب مذاهب اسالمی و وحدت آنها ،آرمانی بلند و امیدی دیرینه است که گذشته

از دالیل عقلی ،ادله نقلی فراوانی نیز لزوم آن را روشن میسازند .در این راستا وظیفه مسلمانان آن

است که با اتخاذ تدابیر الزم و راهکارهای عملی ،تقریب مذاهب را در پیکره دنیای اسالم حیاتی
مجدد بخشند ،تا ضمن بازیابی اقتدار گذشته ،مجالی را برای تاخت و تاز نهادهای سیاسی ،اقتصادی و

 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب
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فرهنگی غرب باقی نگذارند .این نوشتار هم در راستای تحقق همین اهداف واال و به پیروی از منویات

و نظرات بزرگان دین در جهت رفع موانع و مشکالت فراروی مسلمانان تهیه و تنظیم شده است و به
واقعیتی میپردازد که جهان اسالم با آن روبهرو است .در این مقاله سعي شده است راهكارهاي عملی

و صحیح برای تقریب مذاهب اسالمی در عرصههای ملی و فراملی در بین آحاد مسلمانان به منظور

حفظ مصالح مسلمانان و پیشرفت امور عامه اسالمی و تحقق وحدت و انسجام اسالمي به مخاطبان
ارائه گردد.

کلیدواژهها :اسالم ،تقریب ،وحدت ،بیداری.

* مقدمه
بر کسی پوشیده نیست که جهان اسالم ،امروزه با چالشهاي مختلفي همچون تبليغات
منفي بر ضد اسالم و تالشهاي تفرقهانگيز دشمنانش روبهرو است ،بنابراين ضروری
است كه برای غلبه بر اين چالشها و بهرهمندي مناسب از فرصتها و ظرفيتهاي گسترده
امت اسالمي ،با تکیه بر اصول ثابت و مشترک اسالم مانند :توحید ،نبوت ،معاد و غیره،
زمینههای تقریب مذاهب اسالمی را برای مقابله با دشمن مشترک و به منظور قطع ایادی
طماع و تحکیم عدالت اجتماعی و اخوت اسالمی بين مذاهب مختلف اسالمي
بیگانگان ّ
اعم از شيعه و سني هموار سازیم.
بیشک ع ّزت و اقتدار اسالم از محورهای عمده و بلکه اصلیترین بنیان اندیشهها و
آمال مسلمانان دلسوز و مصلحان حقیقی است و هیچ مسلمان فهمیدهای نیست که نداند
یکی از عوامل ع ّزت و اقتدار اسالم ،تقریب مذاهب مختلف اسالمی با وجود تمايزات و
اختالفات است .به هر میزان این تقریب و همگرایی در میان فرقههای اسالمی اعم از شیعه
و سنی پررنگتر شود ،به همان اندازه نیز فرصتهای بیشماری برای اظهار وجود و قدرت
نمایی امت اسالمی در برابر زیادهخواهی دنیای زر و زور مهیا خواهد شد.
البته اگر در عرصه بیداری اسالمی عصر حاضر ،دشمنانی در کمین نشسته باشند و در
رویارویی با آن ،نیرنگها به کار گیرند ،امری عجیب و دور از ذهن و حتی واقعیت نیست؛
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زیرا خصومت با اسالم و مسلمانان از راهبردهای دشمنان است .از سویی دیگر طبیعی
است که در جریان بیداری اسالمی ،گرایشها و شیوهها و گروههای متعددی وجود داشته
باشند و هریک طبق برنامه و روش خود در خدمت به اسالم گام بردارند ،به شرط اینکه
این تعددها و اختالفها به دور از تعصب و جمود فکری باشد.

اما آنچه که مایه نگرانی است ،شعلهور شدن دشمنی و کینهتوزی در میان مذاهب و
فرق مختلف اسالمی است ،به گونهای که مسلمانان بر ضد همدیگر به توطئه چینی و جنگ
و دعوا برخیزند .در حقیقت اختالف در مسائل فقهی و بعضی مسائل غیراساسی که نتیجه
طبیعی اجتهاد و تفکر آزاد است ،در ذات خود خطرناک نیست و مقصود از تقریب مذاهب
هم از بین بردن اصل اختالف نیست ،بلکه مهمترین هدف این است که این اختالف موجب
عداوت و دشمنی نگردد و براساس مشترکات بین فرقههای اسالمی ،دوری و مشاجره
جای خود را به برادری و نزدیکی دهد.
مسئله تقریب مذاهب یکی از مهمترین ایدههایی است که اندیشمندان و دلسوزان
مسلمان از روزگار آغازین اسالم تا به حال ،بر مبنای تعالیم اسالمی و دیانت ح ّقه
توحیدی پیگیر آن بوده و در مقابله با دشمنان اسالم و مسلمانان آراء و نظریاتی را در
ابعاد مختلف ،متناسب با مقتضیات زمان ،ارائه نمودهاند.
در دهههاي اخير امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري(مدظله العالي) منادی ايده
تقریب مذاهب بودهاند و بر همین اساس ،انقالب اسالمی شکوهمند ایران برای این تقریب
گامهای ارزشمندی را برداشته است .هماکنون نیز فضای همآوایی ،همگرایی و تقریب در
بین مسلمانان با اندیشههای انقالب اسالمی سیر تکاملی دارد و ادامه این روند مستلزم
این است كه عموم مسلمانان اتفاق خود را در اصول آیین مقدس اسالم در نظر گرفته و
تفرقه عملی را کنار گذاشته و در یک صف قرار گیرند و با ارائه طرحهای فکری و عملی
مناسب تالش نمایند عالوه بر جلوگیری از اختالفات داخلی فرقههای مختلف اسالمی،
از نفوذ و توطئه دشمنان سوگند خورده در بین مسلمانان که بیش از هر چیز از وحدت
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امت اسالمی میترسند ،پیشگیری نمایند .مخصوص ًا در سالهای اخیر که با ترفند جدید
خود در صدد هستند برای اهلتسنن دشمن وهمی از شیعیان و همچنین برای اهل تشیع
دشمن وهمی از اهلسنت و برای جهان عرب نیز یک دشمن وهمی از ایران ایجاد کنند
(تسخیری1386 ،ش ،ص.)72

*تقریب مذاهب در مستندات اسالمی
قرآن کریم ،سنت پیامبر(ص) و سیره اهلبیت(ع) که جزء مستندات اسالمی هستند،
هرکدام به نحوی مسئله تقریب مذاهب را مطرح نمودهاند؛ قرآن کریم که مورد قبول همه
«و ْاع َت ِص ُمو ْا بِ َح ْبلِ
مسلمانان است ،درباره ضرورت وحدت و همدلی چنین میفرمایدَ :
الل َج ِميع ًا َو َال َت َف َّرقُو ْا َوا ْذ ُك ُرو ْا ِن ْع َم َة َّ ِ
َّ ِ
الل َع َل ْي ُك ْم ِإ ْذ ُك ْن ُت ْم َأ ْع َدآ ًء َف َألَّ َف بَ ْي َن ُق ُلوبِ ُك ْم َف َأ ْص َب ْح ُت ْم
بِ ِن ْعم ِت ِه إِخْ وان ًا َو ُك ْن ُتم َع َلى شَ َفا ُح ْفر ٍة ِّم َن الن ِ َ
ك ُيبي ُن َّ
اللُ لَ ُك ْم آ َيا ِت ِه لَ َع َّل ُك ْم
َّار َفأنق ََذ ُك ْم ِّم ْن َها َكذلِ َ َ ِّ
َ
َ
ْ
َ
ون» (آل عمران)103 ،؛ «همگی به رشته [ناگسستنی قرآن] خدا چنگ زنید و پراکنده
َت ْه َت ُد َ
نشوید و نعمت خدا را بر خود به یاد آورید ،که بدان گاه که [برای همدیگر] دشمنانی بودید
و خدا میان دلهایتان [انس و الفت برقرار و آنها را به هم] پیوند داد ،پس [در پرتو نعمت او
برای هم] برادرانی شدید و [همچنین شما با بتپرستی و شرکی که داشتید] بر لبه گودالی
از آتش [دوزخ] بودید [و هر آن با فرا رسیدن مرگتان بیم فرو افتادنتان در آن میرفت]
ولی شما را از آن رهانید [و به ساحل ایمان رسانید] .خداوند این چنین برایتان آیات خود
را آشکار میسازد ،شاید که هدایت شوید» (خرمدل1374 ،ش ،ص .)66این آیه و دهها
آیه دیگر به ما میگویند که وحدت یک ضرورت اعتقادی است ،بنابراين نباید از اسالمی
که خود پایهگذار اتحاد است برداشت نادرست گردد و عامل اختالف تلقی شود.
آنچه را که قرآن در زمینه دعوت به اتحاد و همبستگی و دوری از اختالف و تفرقه
بیان کرده ،سنت نبوی نیز بر آن تأکید نموده است .تاریخ نشان میدهد که شعار توحيدی
پيامبر(ص) رمز تمام پيروزيهای ایشان بوده و هرگونه اختالفی را با هر بهانه و شعاری نفی
نموده است ،آنجا که میفرماید« :دست خدا همراه جماعت است» (ابنحیان1414 ،ق،
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ج ،10ص )438و نیز «برای رسیدن به هدف اصلی جمع شدن خیر و تفرقه باعث عذاب
و غضب الهی است» (متقي هندی1409 ،ق ،ج ،2ص.)266
همچنین عنصر اتحاد از دیدگاه حضرت علي(ع) به قدری ارزشمند است که ایشان
برهم زننده آن را مستحق بدترین عذابها میداند« :از پراکندگی بپرهیزید و آگاه باشید که
هرکس مردم را به این شعار تفرقه و جدایی دعوت کند ،او را بکشید ،هرچند زیر عمامه
من باشد» (نهج البالغه ،خطبه  )127و نیز تأکید مینماید که «مبادا در دین دورویی ورزید
که همبستگی در راه حق گرچه کراهت داشته باشید ،از پراکندگی در راه باطل گرچه مورد
عالقه شما باشد ،بهتر است؛ زیرا خداوند سبحان نه به گذشتگان و نه به آیندگان چیزی را
با تفرقه عطا نفرموده است» (همان ،خطبه .)176
* پیشگامان تقریب مذاهب
تقريب ًا از اواخر سده سيزدهم به بعد ،چند تن از علماي بزرگ ،مسلمانان را به تقارب
مذهبی دعوت کردند که در ميان آنان ،سيد جمالالدین اسدآبادي و شاگردان ایشان
شاخص هستند .همچنین شخصیتهای پیشتاز اسالمی از جمله بزرگانی چون :آیتاهلل حاج
حسین طباطبایی بروجردی مرجع شیعیان جهان ،آیتاهلل محمدحسین آل کاشف الغطا از
مراجع نجف ،آیتاهلل سید عبدالحسین شرفالدین از علمای بزرگ شیعه لبنان ،عبدالمجید
سلیم مرجع بزرگ افتا و فقاهت ،شیخ حسن البنا مؤسس و رهبر اخوان المسلمين ،شیخ
محمود شلتوت رهبر عالیمقام اهلسنت و  ...در گذشته و حال گامهایی را در جهت
بیداری اسالمی و تقریب مذاهب برداشتهاند (ر.ک :بیآزار شیرازی1385 ،ش).
نوشتن کتاب «الخالف» توسط محمد بن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی ،از
علمای ایرانی شیعه در قرن  ۵قمری و معاصر سلطان محمود غزنوی که در آن نظریات
و آراء علمای فریقین را بدون تعصب و برای بیان روش فقهی در استنباط احکام در سده
چهارم و پنجم جمع و گردآوری کرده و نیز تفسیر «مجمع البیان» طبرسی نشان دهنده
توجه و عنایت بزرگان علم و دین به این امور بوده است (ر.ک :بیآزار شیرازی1413 ،ق).
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امام خمینی و رهبر معظم انقالب و سایر شخصیتهای برجسته علمی در کشور اسالمی
ایران و حتی در دیگر کشورهای اسالمی همین راه را پیمودند و بارها از سر دلسوزی
خاطر نشان نمودند که در شرایط کنونی ،نزدیکی و تقارب تمامی مذاهب و گرایشهای

اسالمی واجبی شرعی است.
* تعریف تقریب

از نظر لغوی تقریب «قَ َّر َب ،تقریب ًا» به معنای نزدیک کردن است (ابنمنظور ،بيتا،
باب القاف) و در اصطالح ،تقریب در مفهوم عام تالش علمای اسالمی برای نزدیک کردن
پیروان مذاهب اسالمی با هدف شناخت یکدیگر به منظور دستیابی به اخوت دینی براساس
اصول و مشترکات اسالمی؛ يعني اعتقاد به خدا ،وحدانيت خدا ،نبوت پيامبر و اعتقاد به
معاد است و در مفهوم خاص حرکتی است که علمای مذاهب اسالمی آن را پایهگذاری
کردهاند و هدف از آن نزدیک ساختن شیعیان و اهلسنت به یکدیگر و رفع اختالف و گاه
خنثی کردن دشمنی مسلمانان به منظور متحد کردن آنان است و تحقق اين امر به اجتماع
عالمان مذاهب اسالمي در مکاني واحد و طرح مسائل نظري اجتهادي در محيطي صميمي
براي دستيابي به حقايق و واقعيتهاي اسالمي و نشر نتيجه بحثها بين پيروان وابسته است
(ناطقی1391 ،ش) .روشن است در تقریب مذاهب ،اصل و هدف مشترک ،ایجاد مودت
و اخوت اسالمی است ،اخوت اسالمی که قرآن بر آن تأکید دارد و میفرمایدِ « :إن ََّما
ون إِخْ َو ٌة َف َأ ْص ِل ُحو ْا بَ ْي َن َأخَ َو ْي ُك ْم» (حجرات)10 ،؛ «مؤمنان باهم برادرند ،پس میان
الْ ُمؤْ ِم ُن َ

آنها آشتی افکنید».

* آیا تحقق تقریب واقعی مذاهب اسالمی امکانپذیر است؟
ايده تقریب مذاهب ،يك ايده استوار ،معقول ،شدني و حياتي براي حفظ هويت
اسالمي است .باید دانست اینکه قرآن کریم دعوت به وحدت اسالمی میکند و میفرماید:
«و ْاع َت ِص ُمو ْا بِ َح ْبلِ َّ ِ
ون
الل َج ِميع ًا َو َال َت َف َّرقُو ْا» و در جای دیگر بیان میکندِ « :إن ََّما الْ ُمؤْ ِم ُن َ
َ
َ
َ
إِخْ َو ٌة َفأ ْص ِل ُحو ْا بَ ْي َن أخَ َو ْي ُك ْم» معلوم میشود ایجاد تقریب و وحدت واقعی بین فرقههای
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مختلف اسالمی امکان دارد؛ زیرا اگر امکان نداشت قرآن به آن دعوت نمیکرد (بیآزار
شیرازی1385 ،ش ،ص.)198
پیروان مذاهب مختلف اسالمی باید باور کنند که خداوند متعال مسلمانان را به برادری
و وحدت واقعی و صمیمانه دعوت کرده است و الزم است آنان در اعماق قلب خود
یکدیگر را برادر بدانند ،نه اینکه به ظاهر و فقط در لفظ به یکدیگر برادر بگویند و قلب ًا
هریک دیگری را مبغوض خدا بداند .بدون مجامله باید گفت که تعداد بسیاری در هردو
فرقه ،فرقه دیگر را مبغوض و مطرود خدا میدانند و تا زمانی که این طرز فکر در بین
امت بزرگ اسالمی وجود داشته باشد ،ممکن نیست که وحدت واقعی بین همه مسلمانان
جهان به وجود آید و گسترش یابد .چه آنکه تقارب و تقارن توخالی و ظاهری نمیتواند
یک میلیارد جمعیت مسلمان را به عنوان یک نیروی هماهنگ و متمرکز در صحنه قدرت
جهانی جلوهگر سازد و اسالم را به طور شایستهای گسترش دهد.
البته منکر این نکته نیستیم که در طی قرون گذشته عوامل مختلفی از قبیل تنگنظری
و تعصب کور و انگیزههای سیاسی و غیره به وجود آمده است که فرقههای بزرگ اسالمی
اعم از سنی و شیعه را از هم دور و بیگانه کرده است ،اما ضروری است برای رفع این
مشکل و ساختن زمینه ذهنی مناسب ،اجتهاد خستگیناپذیر علمی و فتوای شجاعانه فقهی
توسط علمای دو فرقه و تالش همهجانبه از سوی تک تک مسلمانان انجام گیرد.
* اختالف مذاهب مختلف اسالمی
بیشترین اختالف در میان جنبشها در جهان اسالم ،اختالف در فروع فقهی و بعضی
مسائل غیراساسی میباشد و علت آن هم ،تعدد سلیقهها و مذاهب در فهم کتاب و سنت و
در استنباط مسائلی است که در مورد آنها نصی وجود ندارد .به صورتی که این گوناگونی
باعث شده گروهی دارای دیدگاهی وسیع و کسانی دیگر دارای دیدگاه تنگ باشند ،عدهای
سختگیر و عدهای دیگر آسانگیر .کسی به سوی مدرسه «نص» میل میکند و دیگری
به طرف مدرسه «رأی و نظر» .خداوند متعال چنین اراده کرده است که در تبیین دین
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بعضی از احکامش منصوص علیه و بعضی مسکوت عنه باشند ،تا نعمت عقل در اجتهاد
و استنباط این احکام اجتهادی به کار گرفته شود .آری ،اگر خداوند متعال اراده میفرمود
که تمام مسلمانان بر همه چیز متفق باشند و هیچگونه اختالفی بین آنان هرچند در مسائل

فرعی و اصول غیر اساسی وجود نداشته باشد ،تمام کتابش را به صورت نصوص قاطع
الداللة نازل میفرمود به شیوهای که دیگر فکر و اندیشهها در تفسیر آن به اختالف نیافتاده
و متعدد نمیشدند.
این اختالف نیکو ،عالوه بر اینکه بودنش ضروری است ،نسبت به امت اسالمی رحمت
و سبب وسعت شریعت اسالم است و دال بر آسانگیری خداوند نسبت به امت است؛ زيرا
باب اجتهاد را برای مجتهدان باز مینماید .شریعت اسالم مجتهد را از اجر اجتهاد حتی
اگر به خطا هم برود ،محروم ننموده است و معنی وسعت رحمت الهی هم در اینجا همین
است .البته این گفته بدان معنا نیست که تمام اقوال و آراء درست و صحیح است ،بلکه
صواب فقط یکی است ،اما همه مجتهدان مأجور و کارشان محمود است (قرضاوی ،بیتا،
صص51و.)50
از طرف دیگر اختالف آراء اجتهادی موجب غنی شدن فقه و نمو و وسعت آن میشود؛
زیرا هر رأی بر دلیل یا اعتبار شرعی که میراث تفکر مردان بزرگ است تکیه نموده و هر
فقیه و مجتهدی بنابر اصول اجتهادی ،اجتهاد و استنباط میکند و در نهایت در سایهسار
مشربها و مسلکهای متعدد و روشهای متنوع ،ثروت فقهی و تشریعی وسعت مییابد (همان،
صص70و.)65
کسانی که میخواهند مردم را در احکام عبادات و معامالت و امثال اینها بر یک مذهب
و رأی گردآوری نمایند ،باید بدانند که کار آنها آب در هاون کوبیدن است و تالش در
این زمینه جز ازدیاد اختالف ثمر دیگری نخواهد داشت؛ زیرا اختالف در فهم احکام غیر
اساسی شریعت ،امری است الزم و ضروری و طبیعت و خصوصیات انسان و زندگی و
هستی چنین امری را ایجاب میکند و آنچه که مطلوب است انطباق حیات اجتماعی
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و دینی مردم همه جوامع اسالمی بر متن کلی و مشترک دین اسالم است که میتواند
فراگیرنده همه فرقهها و مذاهب معتقد به آن متن کلی باشد ،این همان وحدت معقول است.
* راهکارهای عملی برای تقریب مذاهب
استکبار جهانی پس از شکستهای پیاپی در مواجهه نظامی و خنثی شدن برنامههای
خود در منطقه خاورمیانه و عدم نیل به اهداف سلطهگرانه خود و حتی ناکامی در بهرهگیری
از تفرقهافکنی قومی به دلیل گسترش موج بیداری اسالمی در جهان ،اکنون با تمام قوا به
تفرقهافکنی مذهبی و فرقهای متوسل شدهاند و در كنار تبلیغات روانی و القائات اغواگرانه
خود دست به هر كاري ميزنند تا كه وحدت و يكپارچگي مسلمانان را به هم بزنند و
آتش تفرقه و جنگ مذهبی را در بین فرقههای اسالمی شعلهور كنند كه در بعضي مواقع
به تضعیف ابهت و موقعیت بیبدیل مسلمانان در جهان منجر ميگردد.
بنابراين طرح ایده تقریب مذاهب و به دنبال آن خیزش فرهنگی و بالندگی دین اسالم
با توجه به الزامات حساس این برهه از زمان ،که آرام آرام جوانههای نفرت بین شیعه و
سنی در بین اقشار عامه امت رو به رویش و رشد میباشد ،بدون ارائه راهکارهای صحیح،
یک ایده آرمانی بیش نخواهد بود .پس الزم است که طرح اتحاد اسالمی به گونهای پیش
کشیده شود که نتایجی عملی به بار آورد .از رؤیاپروری و آرزوپردازی و خوشبینی
سادهدالنه فراتر رود؛ زیرا ارائه راهکارها و راهحلها ميتواند مقدمهای براي تقریب مذاهب
اسالمی به دور از آفات باشد .مهمترين و بزرگترین آفت این حرکت مقدس غفلت از
توطئهها و نقشههاي دشمنان است ،اين غفلت موجب ميگردد كه وقتي خيرخواهان و
عالقهمندان به وحدت كلمه در جوامع اسالمي ميخواهند در جهت دست يافتن به اين
هدف تالش كنند ،سرگرم مباحث و مسائلي شوند كه تنها ثمره علمي دارد ،نه ثمره عملي.
همه تالشها در مجامع علمي خالصه شود ،آن هم به صورتي بسيار محدود ،از اين رو
اقداماتي كه در جهت بیداری اسالمي صورت ميگيرد ،وقتي با تبليغات و توطئههايي كه
در جهت تفرقه جوامع اسالم انجام ميشود ،مقايسه گردد .شايد اغراق نباشد كه قطرهای
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است در برابر دریا! و سدي است كوتاه و ناتوان ،در برابر سيلي عظيم و خروشان!
از دیگر سو اين راهحلها بايد به صورت تالش و مجاهدتهاي خالصانه و مبتني بر
آزادانديشي و تهي از هرگونه تعصبورزيهاي فاقد مباني شرعي و عقلي و با در نظر
گرفتن مصالح «جهان اسالم» و توطئههايي كه قدرتهاي جهاني و اقمار و عوامل پيدا
و پنهان آنان عليه اتحاد و همبستگي مسلمانان تدارك ميبينند و روز به روز بر شدت
آنها افزوده ميشود و همه موجوديت اسالم و ملل و سرزمينهاي اسالمي را در معرض
خطر اضمحالل قرار ميدهد توسط عالمان انديشمند و دلسوخته و دردآشنا از هر طرف
و ساير نيروهاي آگاه و بصير و مسئول در همه ابعاد تحقق يابد و از زواياي گوناگون به
بررسي آنها پرداخته شود .بنابراين با توجه به گستردگی مسئولیت متولیان امور مسلمانان
در عرصههای بینالمللی و نقشی که حکومتهای اسالمی در ایجاد برادری و همزیستی
میان پیروان مذاهب اسالمی با گرایشهای مختلف ایفا میکنند و نیز نقش مهم آحاد جامعه
و ضرورت همراهی همه مسلمانان در این امر مهم و مقدس ،بايد از نقطه نظر بینالمللی،
دولی و فردی راهکارهای عملی را ارائه نمایند.
 )1راهکارهایی در عرصه بینالمللی
با توجه به رسالت جهانی «تقریب مذاهب اسالمي» و گستردگي زمينه فعاليت در
جهت تعميق ارزشهاي ايماني و تحقق «توحيد ،تقوا ،عدالت و حريت» در گستره حيات
بشری ،الزم است که منادیان این ایده مقدس با اهتمام جدی و خستگیناپذیر سعی در
استقرار این ایده در عرصه بینالمللی نمایند ،تا قدرت یکپارچه امت بزرگ اسالمی در
صحنه جهانی جلوهگر شود .از جمله این اقدامات مؤثر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) گفتمان علمی و تبادل آراء
اولین و مهمترین راهکار جهت همگرایی مسلمانان در عرصه بینالمللی ،گفتمان علمی
است ،بدین معنا که نظریه پردازان و عالمان دینی ،فرقههای اسالمی در کنار هم قرار گرفته،
گفتگوهای علمی انجام دهند .در این گفتگوها بر مسائل مشترک تأکید نمایند و با اصول
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و مبانی یکدیگر آشنا شوند؛ زیرا عدم آشنایی کامل ،ریشه بسیاری از بدبینیها است .وقتی
ون َأ ْح َس َن ُه» (زمر17 ،و)18
ون الْق َْو َل َف َي َّت ِب ُع َ
ين َي ْس َت ِم ُع َ
که قرآن کریم در آیه « َف َب ِّش ْر ِع َبا ِد .الَّ ِذ َ
مسلمانان را به گفتگوی مسالمتآمیز با کفار و اهل کتاب برای رسیدن به حقیقت دعوت

مینماید ،بر مسلمانان به طریق اولی الزم است که اختالفات خود را از طریق گفتگوی
سالم و رعایت آداب آن حل و فصل کنند؛ زیرا در سایه جهاد علمی مسلمانان خواهند
فهمید که اختالفنظر در برخی از مسائل فرعی و فقهی ،ضرری به وحدت دینی آنها وارد
نخواهد ساخت (گروهی از نویسندگان1350 ،ش ،ص.)143
اين معرفت را عالوه بر گفتمان علمی ،ميتوان با تبادل محصوالت مذهبي كه به نوعي
با هنر نيز ممزوج باشد ،شبيه فيلمهاي تلويزيوني و سينمايي و يا پديدههاي هنري ديگر
توسعه داد.
ب) تأکید بر لزوم تقریب مذاهب اسالمی
تأکید بر لزوم تقریب بین مذاهب مختلف اسالمی و همبستگی و همیاری مسلمانان
بهرغم تنوع ملی ،در گستره مبانی توحیدی اسالم با تکیه بر کتاب و سنت و پایبندی
به اصل احترام به دیدگاههای گوناگون ،ضمن انگشت گذاردن بر عرصههای مشترک،
میتواند یکی از راهکارهای تقریب مذاهب اسالمی در عرصههای بینالمللی باشد.
ج) ارائه تعریف صحیح از مقوله تقریب مذاهب اسالمی
بیان این نکته که تقریب به معنی نفی تفاوتها و نادیده گرفتن آن نیست ،بلکه تالش
برای ایجاد رویکردی متحد برای مسلمانان در برابر چالشها ،آسیبها و ستیزهجوییها و
خنثیسازی توطئههای دشمنان است ،میتواند راه را برای همبستگی بیشتر هموار سازد.
د) باالبردن سطح آگاهی عمومی درباره آثار تقریب و پيامدهاي اختالفات مذهبي
تبیین آثار و برکات تقریب توسط محققان و نويسندگان و رسانهها و بيان تجارب تلخ
اختالفها ميتواند راه را براي ساختن ذهنيتي در جهت بيفايده بودن تكرار آن مسائل
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هموار كند.
هـ) توجه به نقاط مشترک و دشمن مشترک
مطمئن ًا مسائل مورد اتفاق بسیار فراتر از موارد اختالف میباشد ،البته مقصود از تقریب

مذاهب همانگونه که در مطالب قبلی هم بازگو شد ،حصر مذاهب به يك مذهب و يا اخذ
مشتركات مذاهب و طرد مفترقات مذاهب نيست ،بلكه مقصود تكيه بر عناصر مشترک
است که عبارتند از:
 .1وحدت در عقيده كه مبتني بر سه اصل است :توحيد ،نبوت و معاد .همه مسلمانان
جهان به خداي واحد ،پيامبر واحد ،نماز و روزه واحد و حج واحدي اعتقاد دارند .وجود
مقدس نبي مكرم اسالم كه توانسته بزرگترين عامل وحدت در همه ادوار اسالمي باشد
و همچنين اهلبيت عصمت(ع) كه مورد قبول و احترام و محبت همه مسلمانان هستند،
ميتواند يكي از پايههاي وحدت و تقريب بين مسلمانان باشد.
 .2وحدت در عمل و برنامه و تشكيل صف واحد در مقابل دشمنان مهاجم ،توجه به
دشمنان مشترکی که اصل اسالم و کشورهای اسالمی و مردم جهان اسالم را نشانه رفتهاند،
یکی از عوامل مهم اتفاقنظر و وحدت میان کشورهای اسالمی میتواند باشد كه ميبايست
در برابر آنان همچون بنياني مرصوص و در صفي واحد استوار بايستند .ويژگيهاي امت
اسالمي نيز بر اين اصل تأكيد مضاعف دارد و منعي در هيچيك از مذاهب اسالمي در
اين زمينه وارد نشده است و بر رهبران و علماي اسالمي و روشنفكران مسلمان است كه
سياست واحدي را در برابر دشمنان در پيش گيرند.
 .3وحدت در هدف و آرمان كه خود عبارت است از :فوز و فالح و رستگاري در دو
جهان؛ استقرار دين خدا در جهان؛ حاكميت بندگان صالح در زمين طبق وعده پروردگار:
َ
«أ َّن َ
ون» (انبياء)105 ،؛ رواج خير و معروف و ريشهكن
األ ْر َ
الصالِ ُح َ
ض َي ِر ُث َها ِع َبا ِد َي َّ

شدن فساد.
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و) تدوین آثار و برگزاری همایشها و کنفرانسها و بهرهگیری مناسب از آنها
یکی از شیوههای کاربردی در ایجاد تقریب مذاهب ،تدوین آثار علمی در قالب کتاب،
مجله و روزنامه ،سریالها و نمایشنامهها و نیز برگزاری نشستهای علمی و تبادل افکار و
نظریات در زمینه بیداری اسالمی و در عرصه بینالمللی است.
ز) صدور فتواهای همگرایی
بیتردید صدور فتوای مجتهدان فرقههای اسالمی نقش بنیادی در تقریب مذاهب دارد،
همانگونه که نقش اساسی در اختالفات مسلمانان دارد .اگر مجتهدان فتاوایی مانند جواز
شرکت نمودن مسلمانان در مراسم عبادی همدیگر را صادر نمایند ،زمینههای همسویی
مسلمانان را فراهم میکند .هرچند که شیخ محمود شلتوت شیخ بزرگوار «االزهر» در
زمان جمال عبدالناصر با فتوای شجاعانه خود اولین قدم را در این مورد برداشت و مذهب
جعفری و فقه شیعه را به عنوان یک مذهب رسمی و فقهی تأیید کرد (بیآزار شیرازی،
1385ش ،ص .)201همچنین صدور فتوای رهبری معظم انقالب اسالمی مبنی بر حرمت
اهانت به نمادهای اهلسنت در همین رابطه است ،اما با این همه انتظار از علمای مذاهب
اسالمی این است که شجاعت شلتوت را با فتاوای جدید برای رفع بدبینیها و پیدایش روحیه
برادری واقعی تأیید و تکمیل نمایند و آن را در سراسر جهان اسالم به طور گستردهای
آموزش دهند ،به طوری که همه مسلمانان از عالِم و عامی آن را بفهمند و بپذیرند ،تا قدرت
یکپارچه امت بزرگ اسالمی در صحنه جهانی جلوهگر شود (همان ،ص.)215
ح) اتخاذ سیاستهای مشترک
یکی از شیوههای ایجاد تقریب ،اتخاذ سیاست مشترک توسط کشورهای اسالمی است.
این سیاستها میتوانند در روابط بینالمللی و سیاستهای اقتصادی و تشکیل بازارهای
مشترک اقتصادی شکل گیرند ،همچنین میتوان در صحنههای سیاسی در برابر دشمنان
مسلمانان سیاستهای راهبردی اتخاذ نموده و به حمایت از مظلومان و آسیب دیدگان جهان
اسالم پرداخت.
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ط) شناسایی عوامل اختالف
برای ایجاد تقریب ،همانگونه که شناخت عوامل و زمینههای همگرایی ضرورت دارد،
شناخت عوامل و زمینههای اختالف نیز بایسته است .بدون هيچ شبهه و ترديدي خطر،
آفات ،آسيبها و زيانهاي موانع دروني فزونتر و فاجعهآفرينتر ميباشد؛ زيرا هر ملت و
جمعيتي كه از درون به اختالف و تنازع و تشتت ميرسد ،ميپوسد.
بنابراين براي تحقق هدف مقدس تقریب ،بايد موانع دروني شناسايي و به طور دقيق
بررسي و با تالشهاي مستمر و روشهاي كارآمد مرتفع شوند .البته باید به خاطر داشته
باشیم که هرچند براي ايجاد تفرقه يك عامل كافي است ،ولي براي تقریب و اتحاد بايد
تمام عوامل تفرقه از بين برده شود؛ زیرا اگر این موانع از سر راه جامعه اسالمی برداشته
شود و جهان اسالم به اسالم اصیل که حاوی کاملترین برنامه زندگی فردی و اجتماعی
است ،عمل کنند ،امید میرود ،میوه «تقریب» در درخت اسالم به ثمر بنشیند.
ي) طرح نظريه جهاني شدن در راستاي اسالم
در حال حاضر بحث جهاني شدن بحثي فراگير است ،اكنون كه فضايي در جهت جهاني
شدن فراهم آمده ،دقيق ًا آن را به سمت جهاني شدن اسالمي يا يكپارچه كردن جهان اسالم
بكشانيم .طبع ًا براي اين كار بايد ارزشهاي تعريف شده در اسالم را تا آنجا كه بتواند تمامي
جهان اسالم و طوايف دروني آن را پوشش دهد ،تعريف كنيم و براساس آنها نوعي جهاني
شدن اسالمي را تبليغ كنيم .با اين كار ،هم در مقابل جهاني شدن به سبك غربيها ايستادهايم
و هم وحدت طوايف داخلي جهان اسالم را استوار كردهايم.
ك) ارائه طرحها ،شعارها و نمادهای انسجامبخش
يك اقدام اساسي و عملی براي تقریب ،پديد آوردن شعارها و نمادهايي است كه
ميبايد در دستور كار مراكز تبليغي و رسانهاي جهان قرار گيرد .با احیای مراسم سنتی و
دینی چون اعیاد و از میان برداشتن مسائل فرعی چون اختالف در رؤیت هالل ماه ،باید
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جلوي هر بهانه و زمینههای جدا کننده را گرفت.
اندیشمندان مسلمان در ایام حج گرد هم آیند و با برپايي مناسك عبادي ـ سياسي
عظيم حج و برائت از مشركان و با تمسك به ريسمان محكم الهي (قرآن و سنت پيامبر)
به عنوان وجوه اشتراك تمامي مسلمانان ،انسجام را در عرصه اسالمي به منصه ظهور
برسانند .نیز در عرصههاي بينالملل ميتوان با برپايي مراسم و مناسبتهاي فراملي و جهاني
همچون روز جهاني قدس ،دفاع از ملتهاي مظلوم و بيدفاع جهان ،بزرگداشت ایام مذهبی
و  ...طرح جامعی را برای نزدیک شدن مسلمانان ارائه داد و پایههای تقریب مذاهب
اسالمی را بیش از پیش تعمیق و تحکیم نمود.
ل) تأكيد و تمركز بر عرفان و معنويت
تاريخ تمدن اسالمي نشان ميدهد كه در دنياي اسالم ،همگرايي با تأكيد روي عرفان
و معنويت بسيار سريع فراهم آمده است .زماني كه دنياي اسالم عاليق عرفاني گسترده
داشت ،توانسته بود نسلها و نژادها و طوايف مختلف را زير سايه وحدتي فراگير جاي دهد
و از آن يك امت واحده بسازد كه زبان يكديگر را راحت ميفهميدند .بنابراین روشنفکران
مذهبی باید بستر بازگشت به اصالتهای دینی را با درک شرایط جهانی هموار سازند.
 )2راهکارهایی برای حکومتهای اسالمی
به همان اندازه که حیات استعمار به ایجاد تفرقه میان مسلمانان بستگی دارد ،به همان
نسبت هم حیات اسالم و حکومت اسالمی به ایجاد وحدت و همبستگی میان فرقههای
مختلف مذهبی بستگی دارد .به عبارت دیگر شیعه و سنی كه روز نخست ،سیاست و
اهداف سیاسی را از هم دور کرد ،اکنون باید سیاست و مصالح سیاسی اسالمی مسلمانان
را گرد هم آورد .بنابراین الزم است که در درجه نخست دولتهاي اسالمي ،تقریب را به
عنوان يك اصل مسلم باور كرده و آن را مبناي سياستهاي عمومي خويش قرار دهند .در
طراحی این سیاست مهمترین راهکارها را میتوان به صورت زیر برشمرد:
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الف) باال بردن آگاهی دینی و آموزههای دینی
اطالع رسانی صحیح از مفاهیم قرآنی و سیره پیامبر گرامی اسالم(ص) و ائمه
اهلبیت(ع) ،ترویج و تبیین مفاهیم و دیدگاههای اسالمی درباره واقعیتهای سیاسی و
اجتماعی و برجسته نمودن امتیازات اسالم در مقابل مکاتب وارداتی ،ميتواند يكي از
همين راهكارها باشد .بدون تردید جهل به شریعت و تعالیم آن یکی از عوامل مهم
بسترساز برای پذیرش تبلیغات سوء و تفرقهانگیز دشمن میباشد.
ب) مراعات حقوق اقلیتهای مذهبی
بايد توجه داشت كه بروز تعصبات مذهبي ،بيش از آنكه از ناحيه اكثريت باشد كه
نيازي به آنها ندارد ،از ناحيه جامعه اقليتي است كه در ميان يك اكثريت زندگي ميكند و
تحت فشار آنها است .دليل اين امر آن است كه هر اقليتي وقتي خود را در تهديد ببيند،
حدت بيشتري به حفظ آنها ميپردازد.
روي مسائل خاص خود تكيه ميكند و با شدت و ّ
اقليت بايد احساس كند تفاوتي با ديگران ندارد و اين امر تنها با اعطاي حقوق حقه او
امكانپذير است .برای عملی نمودن این مهم میتوان راهکارهای ذيل را پیشنهاد داد.1:
عقاید هردو فرقه اهلسنت و اهلتشیع در کتابهای درسی مدارس و دانشگاهها با یاری
گرفتن از کمیته تخصصی ذکر گردد .2 .توازن بهرهمندی اقتصادی و سیاسی براساس
شايست ه ساالري  .3توجه به زبان اقلیتهای مذهبی در نهادهای آموزشی .4.اجازه نشر و
چاپ آثار مذهبی و قومی .5 .پخش مراسم و مجالس مهم از رادیو و تلویزیون و یا نشر
آن با رعایت مصالح ملی.
ج) جلوگيري و محكوميت كارهاي افراطي
جلوگيري از كارهاي افراطي و محكوم كردن اعمال غيرانساني افرادي كه جزء افراطيها
هستند ،يكي از كارهايي است كه بايد دنبال شود .بر دولتها است تا عم ً
ال در برابر اين
قبيل اعمال حساسيت خاص نشان دهند و از نشر کتب و نشریات تفرقهانگیزی که توسط
مستشرقان ،وهابیها و ملیگرایان و دیگر عوامل نادان و مشکوک دامن زده میشود،
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جلوگیری نمایند.
 )3راهکارهای فردی
نقش مردم و همراهی آنان در مسئله تقریب مذاهب بر کسی پوشیده نیست ،گرچه در

نگاه اول ،به نظر ميرسد در طرح اين موضوع ،روي سخن بيشتر با عناصر سياسي است،
اما با توجه به تنوع عوامل اتحادشکن در محيط اجتماعي امروز جامعه ،بايد بپذيريم همه
اقشار و آحاد جامعه در ايجاد و تقويت يا تضعيف تقریب مذاهب اسالمی نقش دارند.
بنابراين تک تک مسلمانان مکلف هستند که مثل برادر باهم رفتار کنند و اخوت ایمانی
خود را با تأسی به عقد اخوت زمان پیامبر همواره حفظ نمایند.
اينک مواردي از راهکارهای تحکیم و تعمیق بیداری اسالمی را با طبقهبندی بر پایه
فکری ،علمی ،عملی و اخالقی فرهنگ اختالف که بسان منشور و دستورالعملي است برای
همه مسلمانان ،به صورت بسيار خالصه ارائه مينماييم :الف) پایههای فکری در فرهنگ
اختالف
اختالفاتی که سبب آنها مسائل فکری میباشد ،ریشه اصلی آنها به اختالفنظر درباره
مسائل معین برمیگردد و این مسائل میتواند مسئله علمی باشد ،مانند اختالف در فروع
شریعت و یا یک مسئله عملی باشد ،مانند اختالف در مواضع سیاسی .همچنین میتواند
اختالفات فکری باشد که شامل اختالف در دادن یا ندادن ارزش به بعضی از معارف
اسالمی است مانند علم کالم ،تصوف ،فلسفه و  . ...برای جلوگیری از دام تفرقه و جدایی
باید در مقابله با این اختالفات به رهنمودهای زیر توجه نماییم:
 .1شناخت دقیق مفاهیم و اصطالحات.
 .2پرهيز از افراط و تفريط و روي آوردن به اعتدال و ميانهروي.
 .3در دین باید بر محکمات تکیه کرد نه متشابهات.
 .4توجه به مشکالت اساسی مسلمانان.
 .5روی آوردن به علمای شرع مبین اسالم و دوری از اجتهادات شخصی و غیر
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کارشناسانه.
 .6عدم قاطعیت و سختگیری و انکار در مسائل اجتهادی.
 .7ضرورت آگاهی از اختالف علما.

 .8اولويت دادن به کار و خدمات فرهنگي و اجتماعي به جاي پرداختن به مسائل
صرف ًا سياسي.
 .9جلوگیری از تهمتهاي اعتقادي و نسبتهاي ناروا به يكديگر.
 .10رهايي از تنگنظري انديشههاي محلي و اهتمام به رسالت جهاني بيداري اسالمي.
 .11دست نیازیدن بر کسی که کلمه «ال اله إ ّ
ال اهلل» را بر زبان بیاورد.
 .12شناخت كافي از دشمن و روشهاي كاري آنها.
 .13اهتمام به اصول و کليات به جاي پرداختن به فروع و جزئيات.
 .14اولويت دادن به فرائض و واجبات به جاي توجه بيش از حد به نوافل و مستحبات.
 .15اولويت دادن به موارد اتحاد و وفاقآميز به جاي مشغول شدن به امور اختالف و
نزاع برانگيز.
 .16توجه بيشتر به معني و ماهيت کردار به جاي اهتمام بيش از حد به شکل و ظاهر
رفتار.
 .17اولويت دادن به کيفيت ،به جاي توجه بيش از حد به کميت.
 .18واگذارى حساب و كتاب به خداوند متعال و تسليم مطلق به اراده خداوند متعال
در محاسبه و رسيدگى به حساب و كتاب خاليق در آن جهان.
ب) پایههای اخالقی در فرهنگ اختالف

اختالفاتی که ریشه اخالقی دارند ،ناشی از رذایل اخالقی هستند که از نظر روانشناسان
در ردیف مهلکات قرار میگیرند و بر هر مسلمانی الزم است که با نفس خود مبارزه کند تا
از دام نفس و شیطان رها شود و با جدیت چنان به پرورش روح خود بپردازد که آنچه را
که ضد روح پاک او است ،از بین ببرد؛ زیرا اختالفاتی که از این رذایل اخالقی سرچشمه
میگیرد ،ناپسند بوده و در دايره تفرق مذموم قرار میگیرد .مهمترین راهکارهای رفع این
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اختالف عبارت است از:
 .1پرهیز از حب غلبه در مجادله و مجادله به روش احسن.
 .2دوري از سختگيري و ايجاد نفرت و اهتمام به آسانگيري و تعميق الفت.
 .3اغماض و گذشت از یکدیگر در مسائل اختالفی.
 .4تعاون و همکاری در مسائل مورد اتفاق.
 .5توجه به کار و فداکاري به جاي پرداختن به مباحثات ذهني.
 .6داشتن اخالص و عدم پیروی از هوا و هوس.
 .7پرهيز از احساسات و عکسالعملگرايي و اهتمام به تفکر و برنامهريزي.
 .8دوري از تعصب و تندروي در مورد ديگران و توجه به تحمل و کنار آمدن با آنان.
 .9رويگرداني از تحريک احساسات و اولويت دادن به تعليم و تربيت.
 .10دوري از تکبر و انانيت و التزام به تواضع و اخوت.
 .11روي آوردن به عمل و برنامهريزي براي حال و آينده به جاي افتخار بيش از حد
به گذشته.
 .12گريز از اختالفات نزاع برانگيز و توجه به انتقادات سازنده و صادقانه و الفتآميز.
 .13محبت با اهل ايمان و جهاد همه جانبه و قاطعيت عليه دشمنان.
 .14پرهیز از جریحهدار کردن عواطف مخالفان.
 .15حسن ظن به دیگران.
* نتیجه
با توجه به تأكيد دین مبین اسالم بر تمسک به اتحاد و همبستگی و در نهایت تقریب
مذاهب و امعان نظر به ابعاد تهاجم گسترده و ناجوانمردانه دشمنان اسالم و استكبار جهاني
و صهيونيسم بر فرهنگ ،ارزشها ،منافع و استقالل امت اسالمي الزم است که همه نيروهاي
مادي و معنوي در کشورهای اسالمی و آحاد مسلمانان در برابر اين تجاوزات و دشمنيها
بسيج شوند و یگانه تالششان عملی نمودن رهنمودها ،راهبردها و راهکارها باشد.
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مسرت
بیشک در گستره بیداری اسالمی و به دنبال آن همبستگی اسالمی ،اسباب ّ
همه مسلمانان فراهم میگردد؛ زيرا اتحاد و همدلی آیتی روشن از فضل و رحمت واسعه
الهی است و مسلمانان باید هوشمندانه در پرتو فضل و رحمت خداوند متعال وحدت و
همدلی خویش را استوار بخشند و از افتادن به دام حاشیهسازان غربی اجتناب نمایند و
بایسته است این بیداری و تقریب ،منتهی به ع ّزت و تجدید حیات معنوی مسلمانان گردد.

ما وارثان مذاهب اسالمی باید صادقانه و مخلصانه با مغرضان و معاندانی که به نام
مذهب و مسائل مذهبی تفرقه را در میان مسلمانان ترویج مینمایند ،مقابله نموده و با
تنقیح مذاهب که خود بزرگترین قدم در جهت تقریب مذاهب است و با وحدت كامل و
عملی و توسعه بیداری اسالمی از تفریق مذاهب جلوگیری نماییم.
فهرست منابع و مآخذ:
 .1قرآن كريم.
 .2نهج البالغه ،ترجمه محمد دشتي ،قم ،جام جوان0831 ،ش.
 .3ابنحیان ،صحیح ابنحیان ،بیجا ،مؤسسة الرسالة4141 ،ق.
 .4ابنمنظور ،جمالالدين محمد بن مكرم ،لسان العرب ،بيروت ،دارصادر ،چاپ اول ،بيتا.
 .5بیآزار شیرازی ،عبدالکریم« ،همراه با بنیانگذاران تقریب» ،تهران ،مجله رسالة التقریب ،سال اول ،شماره
اول3141 ،ق.
 .6همو ،شیخ محمود شلتوت طالیهدار تقریب ،تهران ،مجمع جهانی تقریب اسالمی ،چاپ دوم5831 ،ش.
 .7تسخیری ،محمدعلی« ،کنفرانس مطبوعاتی» ،در« :گزارشي از برگزاري بيستمين كنفرانس بينالمللي
وحدت اسالمي» ،مجله فروغ وحدت ،شماره  ،7بهار 6831ش.
 .8خرمدل ،مصطفی ،تفسیر نور ،تهران ،نشر احسان ،چاپ دوم4731 ،ش.
 .9قرضاوی ،یوسف ،بیداری اسالمی و فرهنگ اختالف ،ترجمه عمر قادری ،سنندج ،نشر مترجم ،بیتا.
 .01گروهی از نويسندگان ،همبستگي مذاهب اسالمي ،تهران ،امير كبير0531 ،ش.
 .11متقی هندی ،کنز العمال ،بیروت ،مؤسسة الرسالة9041 ،ق.
 .12ناطقی ،مرادعلی« ،تاریخ تقریب مذاهب اسالمی» ،قسمت اول ،بهمن 1931ش.
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