The pathology of the discourse of poximity of religions
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Discourse of poximity of religions is one of the most important
strategies of the Islamic Republic of Iran regarding the Islamic world.
The important question of this research is whether the mentioned
discourse will be effective in the second step of the Islamic
Revolution with the same coordinates as before or not? With an
analytical approach to the history of discourse, we find that the
success of this discourse in the second step is possible if it can review
and pathologize in accordance with the requirements of the new
Islamic civilization of the past. The research findings prove that
reductionism, minimal understanding of the issue of unity and
ultimately the non-approximation of seminaries in the Islamic world
are the most important harms of the discourse of approximation of
religions that need to be corrected in the second step of the Islamic
Revolution.
Keywords: Second Step, Revolutionary Activism, Proximity of
Religions, Strategy of Unity and Transformation.
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*

گفتمان تقریب مذاهب یکی از مهمترین استراتژیهای جمهوری اسالمی ایران در خصوص
جهان اسالم میباشد .سؤال مهم این پژوهش این است که آیا گفتمان مذکور در گاام دوم
انقالب اسالمی نیز با همان مختصات پیشین خود کارآمد خواهد بود یا خیر؟ با رویکاردی
ممکن میباشد که بتواند متناسب با الزامات تمدن ناوین اساالمی گذشاته خاود را ماورد
بازنگری و آسیبشناسی قرار دهد .یافتههای تحقیق گواه این است که تقلیلگرایای درک
حداقلی از مسأله وحدت و نهایتاً غیرتقریبای باودن حاوزههاای علمیاه جهاان اساالم از
مهم ترین آسیبهای گفتمان تقریب مذاهب میباشند که الزم اسات در گاام دوم انقاالب
اسالمی اصالح گردند.

آسیبشناسی گفتمان تقریب مذاهب

تحلیلی به تاریخ گفتمان تقریب در مییابیم که توفیق این گفتمان در گام دوم در صاورتی

کلیدواژهها :گام دوم انقالب ،کنشگرری انقالبری ،تقریرب مرذاهب ،اسرترات ی وحرد
و تحول.

 .1این مقاله بسط ایدهای است که در همایش بینالمللی بیانیه گام دوم انقالب و جهان اسالم با عنواان «ایواان و
بایستههای تحال در گفتمان تقایب مذاهب و وحدت اسالمی باای کنشگای تمدنی در گام دوک انقالب» اسفند
 1911در دفتا تبلیغات اسالمی حازه علمیه قم ارائه شده است.
* استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم  ،قم ،ایران.)rahdar@bou.ac.ir( .
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اجتماع انسانی همرواره بسرتر تنروع ،گونراگونی و اختالفرا برودهاسرت کر بر تفراو
پیشداشت ها و ودایع اعطایی اولی  ،تفراو ادرا هرا ،تفراو اقرالیم و مراا هرا ،تفراو
سرمای های اکتسابی و  ...بازمیگردد .عالوهبر هم این موارد ،متون دینری در اجتماعرا
دینی ،دلیل دیگر اختالفا انسانی هستند .متون دینی متکفل پاسخگویی ب مسائل چرایی
بشر ر مسائلی اند  ،فرازمانی و فرامکانی ر هستند ک مجمل (ن مرهمم) و ووبطرونانرد.
واضح است ک همگان قدر فمم ،تأویل و تفسیر بطون یکسانی ندارنرد ،هرمچنران کر
افراد حتی در فمم و تفسیر ظاهر متون نیا اختالف دارند .درکنار این موارد نسهتاً طهیعری،
عواملی غیرطهیعی در ظمور اختالف میان اجتماعا انسانی وجود دارند ک از زمرره آنهرا
میتوان ب حبّ جاه ،زیادهخواهی ،استکهارورزی و  ...اشاره داشت .درطرول تراریخ ،پرروهه
اصلی مصلحان اجتماعی ر از انهیای المی ترا نبهگران و عقرالی انسرانی ر کراهش ایرن
اختالفا و تهدیل آنها ب اشتراکا بودهاست ک ب رغم تالش وافر و ستودنیشان ،هرگا
موفق ب محو اختالفا نشدند.
در تاریخ اسالم ،عمده اختالفا میان خود مسلمانان و نیا میان آنهرا و دیگرران ،در
درون جغرافیای اسالمی (داراالسالم) بود .جغرافیای پمناور اسالمی ب ضمیم وسایل کنرد
حملونقل (عمدتاً چمارپایان) ،امکان ارتهاط میان ساکنان داراالسالم و دارالکفرر را بسریار
حداقلی مینمود .این قاعده کلی ،در سرحدا اسالمی و نیا ب هنگام جنر برا دارالکفرر
(صلیهیان ،مغوالن و  )...نقض میشد.
در دوره معاصر ،با ظمور وسایل سریع حملونقل (از قهیل ماشین ،قطار ،هواپیمرا و )...
امکان ارتهاط و تعامل مسلمانان با غیرمسلمانان بسیار فراتر از هم اعصار گذشرت فرراهم
آمده و ب طور طهیعی ،دایرة اختالفا میان مسلمانان و دیگران نیا گستردهتر شردهاسرت.
بیشترین و جدیترین اختالفا میان مسلمانان و غیرمسلمانان در قرون استعماری (قررن
71م تاکنون) و ب دنهال اشغال سرزمینهای اسالمی توسط استعمارگران اروپای مسریحی
ظاهر شد .بالی مشتر جمان اسالم کمکرم نبهگران مسرلمان را بر ضررور وحرد
اسالمی نادیک کرد .ب رغم اینک مصلحانی همچون سیدجمالالدین اسدآبرادی نر تنمرا
وحد را تئوریاه کردند ،بلک گامهای مؤثری نیرا درجمرت تحقرق عینری آن برداشرتند،
همچنان اشغال سرزمینهای اسالمی و اختالفا مسرلمانان و دارالکفرر رشرد روزافاونری
داشت.

آسیبشناسی گفتمان تقریب مذاهب

در قرن بیستم ،بسیاری از زحما عالمان و تروده مجاهرد مسرلمان در مهرارزه علیر
اشغال گران ب ثمر نشست و کشورهای اسالمی ،هرچند ب بمای چندتکر شردن جغرافیرای
سیاسی اسالم (امپراتوری عثمانی) ،یکی پس از دیگری استقالل خود را ب دست آوردنرد و
استعمار اروپایی ناگایر ب تغییر چمره خود از وجر «کالسریک» بر وجر «نرو» گردیرد.
درمیانة استعمار نو ،مصداقی استثنائی با وی گریهرایی شرهی اسرتعمار کالسریک ،بر نرام
اسرائیل ،در عمق کشورهای اسالمی ساخت شد ک ب سرعت توسط سازمان ملل ،ک خود
ب تازگی تأسیس شده بود ،ب رسمیت شناخت شد.
زعمای بارگ جمان اسالم ،آیتاهلل بروجردی و شیخ محمود شلتو (رئیس دانشرگاه
االزهر) با هوشیاری توانستند تمدید اسرائیل را بر فرصرتی در جمرت تشردید اسرترات ی
وحد اسالمی تهدیل نمایند .ب دنهال فتوای تاریبی شیخ شلتو در صدور جواز عمل برر
مهنای فق شیع توسط مسلمانان فرق اربعر  ،آیرتاهلل محمردتقی قمری بر نماینردگی از
آیتاهلل بروجردی عازم مصر شد و ب زودی موفق بر تأسریس «سرازمان دارالتقریرب» در
قاهره شد (دارابی ،7231 ،صص .)1-1 .مأموریرت اصرلی ایرن سرازمان ،رفرع موانرع وحرد
اسالمی با ایجاد بسترهای گفتوگو میان عالمان فرق اسالمی و ایجاد شررایط حرداکثری
تحکیم وحد میان آنان بود (واعظزاده خراسانی ،7211،ص .)21 .این ممرم ،پرس از پیرروزی
انقالب اسالمی در بسرتر نمادهرای تأسیسری جدیردی ازجملر «مجمرع جمرانی تقریرب
مذاهب»« ،مجمع جمانی اهل بیت» و  ...برا سررعت و کیفیرت بیشرتری ادامر یافرت و
دست آوردهای کمنظیری را کسب نمود .با این هم  ،دسرتآوردهرای مرذکور الزم اسرت
متناسب با الااما گام دوم انقالب اسالمی ک معطوف ب تحقرق تمردن نروین اسرالمی
میباشد مورد آسیبشناسی و بازنگری قرار گیرد.
 -2آسیبشناسی مسیر طیشدة تقریب مذاهب

با اهمیت یافتن پرداختن ب کنشگرری تمردنی ایرران در گرام دوم انقرالب ،برازخوانی و
اعتهارسنجی مجدد همة گفتمانهای قوامببش ب آن ،ازجمل گفتمان تقریرب مرذاهب و
وحد اسالمی ضرور بیشتری پیدا کردهاست .تأکیدا فراوان بر وجوه تمدنی گرام دوم
انقالب و ضرور گسترش آن ،الاام ب بازخوانی روندهای طریشرده در توسرع ارتهراطی
جمان اسالم را افاایش دادهاست .بنابراین الزم است متناسب با این هدف ،گفتمان تقریب
ب عنوان یکی از اباارهای ممم گسترش تعاملی دنیای اسالم نیا خرود را بازسرازی نمایرد.
آسیبشناسی سیاستهای تقریهی جمموری اسالمی درطرول ایرن سرالهرا مریتوانرد برا

1

برجست سازی نقاط ضعف و قو مسیر طیشده ،زمین های اصالح و رفرع سیاسرتهرای
نادرست را درکنار تحکیم و تقویت خطمشیهای صحیح فراهم آورد و در محقق سراختن
راههرد تمدنی گام دوم انقالب مؤثر واقع گردد .در این ببش از نوشتار ،با برشمردن برخی
سیاستهای اعمالی ،ب آسیبشناسی این سیاستها در پروهه تقریب خواهیم پرداخت.
 )1-2تقلیلگرایی در پروژه تقریب مذاهب

 )1-1-2تقلیل اهل بیت
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به تشیع

مممترین دغدغ رویکرد تقریهی نادیککردن فرق اسالمی ب یکدیگر ب منظرور کراهش
تنش میان مسلمانان ر ک در قرون اخیر خسار های زیادی را متوج جمان اسالم نموده
بود ر و نیا تجمیع ظرفیتهای آنان در جمت اهداف عالی اسالمی است .این دغدغ  ،جرا
ازطریق تمسک ب مشترکا فرق اسالمی ممکن نبواهد شد .بیشک ،مقهولترین تفسیر
است  .ب عهار دیگر ،تنما جریرانی کر
از اسالم درمیان مسلمانان ،تفسیر اهل بیت
است .داللت
بیشترین مقهولیت مرجعیت علمی جمان اسالم را دارد ،جریان اهل بیت
عملی این باور ،اقتضای محوریت این بارگواران در پروهه تقریب است.
متأسفان در پروهه تقریب ب وی ه در ده های اخیر ،دغدغ دفاع از فرهن اهل بیت
کمکم جای خود را بر دغدغر دفراع از تشریع دادهاسرت .طرفر ایرنکر چنرین غفلرت
راههردیای ،بیش از هم متوج ایران ب عنوان کشور کانونی پروهه تقریب اسرت همرین
مسئل  ،دغدغ تقریب را ک معطوف ب وحد اسالمی است ،ب نحو متناقضی ،دربرابر این
ادعا قرار میدهد ک ایران در بستر و ب بمان تقریب ،ب دنهال تشریعسرازی اهرل سرنت و
ب مثاب دال مفمومی بایسرت در
عامل تفرق میان مسلمانان است .تأکید بر اهل بیت
در جمران اسرالم بسریار
پروهه تقریب از آنروست ک اوالً دایرة پیرروان اهرل بیرت
گستردهتر از پیروان تشیع است و ثانیاً برخالف تشریع ،مرجعیرت علمری اهرل بیرت
درمیان بسیاری از مسلمانان و شاید هم آنها مقهول و بلک مفروض اسرت .همرین امرر
باعث میشود تا پروهه تقریب با کمتررین حساسریت و آسریب و نیرا برا بیشرترین نترایج
تداوم یابد.
تجرب بیش از چمل سال جمموری اسالمی ب خروبی برر ایرن نکتر گرواه اسرت کر
پایدارترین و موفقترین استرات یهای ایران در خار از کشور ،استرات یهایی بوده ک در
شکل گرفت است .این نکتر از آنروی ممرم اسرت کر
ویل و ظل مسئل اهل بیت
بدانیم حتی استرات یهرایی مثرل حمایرت از فلسرطین یرا مقاومرت نیرا برا مبالفران و

چالشهایی روب رو هستند .برایناساس ،شایست است تا جممروری اسرالمی در گرام دوم
در پروهه تقریب ،ازسویی ،خرود را
انقالب اسالمی با تأکید زیاد بر محوریت اهل بیت
از اتمام تشیعسازی مهرا کند و از دیگرسو ،در مسائل اساسی و حرلنشردة جمران اسرالم،
راهحلهایی پایدار و ب دور از حساسیتهای مذههی ارائ نماید.
 )2-1-2تقلیل تقریب به ظرفیتهای جمهوری اسالمی

آسیبشناسی گفتمان تقریب مذاهب

انقالب اسالمی ایران ثمرة نمضتهای آزادیببشی است ک از دو سده قهل از آن ،در
گوش وکنار جمان اسالم علی استعمار غربی و گاه علی استهداد داخلی برا ابتنرا برر مهرانی
اسالمی ایجاد شده بودند .جمموری اسالمی ،نظام سیاسی برآمده از انقالب اسالمی است
ک باید آرمانها و اهداف انقالب در بستر آن تحقق یابد .اندیش تقریب از جما متعددی
ب انقالب اسالمی گره میخورد :ازطرفی ،انقالب اسالمی یرک «نر » بر سیاسرتهرای
استکهاریای بود ک وحد جغرافیایی جمان اسالم را تک تک و قلروب امرت اسرالمی را
متفرق کرده بود واضح است ب میاانی ک این «ن » تحقق یابد ،ب همران انردازه وحرد
جمان اسالم ب خودی خود محقق خواهد شد .از طررف دیگرر ،مقیراس «نر » بر جمران
استکهار ب اندازهای گسترده و بارگ بود ک جا ازطریق وحد اسالمی تحقق آن ناممکن
مینمود .ب عهار دیگر« ،ن » مرؤثر و بازدارنرده علیر اسرتکهار جمرانی تنمرا درصرور
جمعشدن امت مسلمان در ویل یک پرچم ر ک همان پرچم اسالم است ر ممکن خواهرد
بود .اما گرهخوردن اندیش تقریب ب نظام سیاسی جمموری اسالمی تنما در ساحت عمل و
در وج ر سرربتافااران رة آن بررود ک ر نمون ر بررارز آن ،حمای رت لجسررتیکی از برگررااری
کنفرانسهای بینالمللی تقریب است .جمموری اسالمی هرچند بر لحرا قرابرت نظرری،
تاریبی و جغرافیایی با انقالب اسالمی ،ظرفیتهای منحصرب فردی در پشتیهانی از اندیش
تقریب دارد ،اما این نمیتواند توجی کنندة سیاست گرهزدن انحصراری پرروهه تقریرب بر
ظرفیتهای جمموری اسالمی باشد چررا کر ظرفیرتهرای ترکترک و مجمروع دیگرر
کشورهای اسالمی دراینخصوص نیا قابلمالحظ است و هاین نکردن آنهرا در پرروهه
تقریب ،یا آنها را از بین خواهد برد و یا درجمت دیگر پروههها ر ک گاه ممکن است حتی
ضدتقریب باشند ر صرف خواهد شد .ب نظر میرسد راهحل ایرن مشرکل ،تفکیرک میران
انقالب اسالمی و جمموری اسالمی باشد ک آثار متعددی برجای خواهد گذاشت:
 تفکیک میان انقالب اسالمی و جمموری اسالمی بدین معنی است کر جممروریاسالمی تنما نظام سیاسی متناسب و ممکرن برآمرده از انقرالب اسرالمی نیسرت و دیگرر
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نظامهای سیاسی نیا میتوانند از مهانی ،روشها ،اصول و آرمانهای آن بمرهمنرد گردنرد.
ب عهار دیگرر ،برا رهاشردن انقرالب اسرالمی از انحصرار جممروری اسرالمی ،قردر
المامببشی آن برای دیگر نظامهای سیاسی متعدد در جمان اسالم افاایش مییابد
 تفکیک میان انقالب اسالمی و جمموری اسالمی موجب میشود ترا هاینر پرروههتقریب ر با پشتیهانی نظری مهانی و آرمانهرای انقرالب اسرالمی از آن ر تنمرا برر دوش
جمموری اسالمی نیفتد ،بلک دیگر نظامهای سیاسی جمران اسرالم نیرا درایرنخصروص
مشارکت داشت باشند .درواقع گرهخوردن پروهه تقریرب بر جممروری اسرالمی بر جرای
گرهخوردن آن ب انقالب اسالمی باعث شدهاست تا دیگر کشرورها و نظرامهرای سیاسری
جمان اسالم ،درقهال آن احساس مسؤولیت الزم را نداشت باشند
 گرهخوردن انحصاری انقالب اسالمی با جمموری اسالمی سهب تحمیل هاین هایسیاسی انقالب اسالمی ب جمموری اسالمی گردیدهاست ،ب طوریکر برا تحلیرل رفرتن
ظرفیتهای جمموری اسالمی حتی در پشتیهانی لجسرتیکی پرروهه تقریرب نیرا حرداقلی
شدهاند .ب عنوان مثال ،جن ها (اعرم از مسرتقیم و نیرابتی) و تحرریمهرای تحمیلری برر
جمموری اسالمی ر ک ناشیاز التاام آن ب مهانی و آرمانهای انقرالب اسرالمی اسرت ر
مشکال عدیدة سیاسی ر اقتصادیای را در پشتیهانیهرای لجسرتیکی از پرروهه تقریرب
ازجمل  ،ویاای مممانان کنفرانس بینالمللی تقریب ،هاین های کنفرانس مذکور و  ...ایجاد
کردهاست
 واقعیت آن است ک جمموری اسالمی نیا همچون دیگر نظامهای سیاسی ،بر دوشکارگااران سیاسی خود حرکت میکند .هرچند نظام ارزشهای سیاسی جمموری اسرالمی
ب نحوی حداکثری ،اسالمی است ،اما تحقق این نظام ارزشی در عمل ،ب میراان تناسرب
آنها با منافع کارگااران جمموری اسرالمی و نیرا ظرفیرتهرای روحری ر فکرری آنهرا
بازمیگردد .برایناساس ،پروهه اعتقرادی ر فکرری تقریرب برا منرافع کرارگااران سیاسری
جمموری اسالمی نیا گره خوردهاست
 انقالب اسالمی ب دلیل انتسابش ب اسرالم درقالرب یرک مکترب فکرری در وهرنمسلمانان جلوه یافت است ،برخالف جمموری اسالمی کر بر عنروان یرک نظرام سیاسری
شناخت میشود .تالزم انقالب اسالمی با جمموری اسالمی از آنجمرت ممرم اسرت کر
اندیش (انقالب اسالمی) را در نظام (جمموری اسالمی) امتداد میدهد ،اما انحصار اندیش
در یک نظام ،با ب بنبسترساندن مسیر گفتوگو با دیگرر نظرامهرا و حتری اندیشر هرا،

ظرفیت المامببشی آن را منتفی میکند.
امکان برگااری کنفرانس بینالمللی تقریب ب صور چرخشی در کشرورهای مبتلرف
اسالمی ،داللت عملی بر گرهنبوردن انحصاری انقالب اسالمی با جممروری اسرالمی در
پروهه تقریب است اما الزم است این مسئل قهل از اجراییشدن ،از زوایای مبتلف ،ب وی ه
از منظر مطالعا آیندهپ وهی تقریب مورد تأمل جدی قرار گیرد .هرچند ممکن اسرت برا
احتساب دیگر متغیرها در مجموع ،برگااری ثابت این کنفرانس در ایران ماایای بیشرتری
داشت باشد.
 )3-1-2تقلیل تقریب به طبقه علمای دین
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تناسب حکم و موضوع در جریان تقریب مذاهب ،اقتضای حضور عالمان دینی در آن را
بیشتر میکند .ب عهار دیگر ،تقریب مذاهب اسالمی الجرم باید با محوریت عالمران بر
این مذاهب صور پذیرد .نکت اما اینجاست ک این ممم ب دالیل ویل ،صرفاً برا حضرور
عالمان دینی میسر نبواهد شد:
 مشکال ناشیاز فقدان تقریب در مرذاهب اسرالمی ازجملر آنهرا مریتروان برتعصها خشک مذههی ،باورهای نادرست نسهتب دیگرر مرذاهب ،اسرتنتا داللرتهرای
رفتاری خشن از باورهای مذههی و  ...اشاره داشت ک عموماً ازجانب عوام و توده غیرعالم
سرمیزند .برایناساس ،هدف از تقریب مذاهب ،ن فقط تغییرر باورهرای عالمران مرذاهب
نسهتب باورهای دیگر مذاهب ،بلک تغییر سهک زندگی مسلمانان نیا هسرت .پریجرویی
پروهه تقریب در سطح عالمان دینی ،هرچند اقردام بنیرادینی اسرت ،امرا بردون توجر بر
پیوستهای اجتماعی آن نمیتواند دغدغ مذکور را تأمین نماید
 داللتهای اجتماعی باورهای دینی مواردی چون باورهای کالمی ،فقمی ،حدیثی و ،...مسائل نظری و عملیای را ب وجود میآورد ک حل آنها ب تنمایی از عمرده عالمران
دینی برنمیآید و ناگایر ب استفاده از ظرفیتهرای علمری ر اجتمراعی دیگرر دانشرمندان
اسالمی (در دانشگاهها و محافل آکادمیک متنوع) هستیم
 قطعنظر از پایگاه اجتماعی حداقلی و یا فقردان پایگراه اجتمراعی برخری از عالمراندینی ،پایگاه اجتماعی عالمان دینی مقهول نیا اغلب درمیان ترودههرای متردین و ملترام
میباشد و کمتر عالم دینیای یافت میشود ک حتی درمیان طهقا اجتماعی خاکسرتری
(سکوالر) و سیاه (الئیک) دارای نفوو کلم باشد .ایرن درحرالی اسرت کر فرهنر شردن
تقریب در جوامع اسالمی مقتضی سرایت و تثهیت آن درمیان هم طهقا اجتماعی است
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این ممم ،جا با استفاده از ظرفیتهای اجتماعی دانشمندان مبتلف مسلمان ک بسیاری از
آنها در الی های خاکستری و سیاه جامع هم دارای پایگاه اجتماعیاند و حتری برخری از
آنها خود متعلق ب همان طهقا هستند ،ممکن نبواهد شد
 استمرار و گسترش پروهه تقریب ر ب وی ه در وضعیتهای انفعالی و فعالیت حرداقلیر مستلام استفادة تکراری از ظرفیت عالمان دینی خواهد بود (امری ک از دیروقت ،مجمع
جمانی تقریب بدان گرفتار شدهاست ).ب عهار دیگر تن کرردن دایررة برازیگران پرروهه
تقریب ،ب فاصل گرفتن از روح تقریب و تهدیل آن ب امری کلیش ای ،تشریفاتی و صوری
و درنمایت ضد تقریب خواهدشد
 وضعیت تحمیلی تحریم بر ایران ،ب مثابر کرانون ممندسری پرروهه تقریرب ،باعرثمیشود تا درصور اصرار بر انحصار پروهه تقریب در سطح عالمران دینری ،هاینر هرای
اجتماعی ر سیاسی این تحریم تنما بر دوش عالمران دینری قررار گیررد کر بریشرک در
وضعیتهای اشتدادی خود ،شکننده و مؤثر خواهد بود .این درحالی است ک توزیع رسالت
تقریب ب کل گستره دانشمندان جمان اسالم ،ب صور پیشینی ،عالوهبر باالبردن هاینر
تحریم هم این افراد برای تحریمکنندگان ،ب صور فرایندی و پسینی نیا ،امری ناشدنی
است
 انحصار پروهه تقریب ب سطح عالمان دینی ،ادبیرا تهیینری و تروجیمی تقریرب راصرفاً ادبیاتی دینی و ایدئولوهیک میکند .این مسئل باعث میشود تا پروهه تقریب حداقل
در جوامع اسالمی سکوالر و الئیک نتواند یا ب سبتی ب فرهن عمومی تهدیل شود .این
درحالی است ک با استفاده از ظرفیت علمی دیگر دانشمندان اسالمی ،ن تنما قدر مرانور
نظری در خلق ادبیا تهیینی و توجیمی تقریب باال میرود ،بلک با تکثیرر پایگراه دانشری
تقریب و خلق استداللهای متنوع ،جذابیت آن نیا حداکثری خواهد شد
 انحصار پروهه تقریب ب طهق عالمان دینی باعث میشود تا با رویکردی سکوالر ،بارتهلیغ دین صرفاً بر دوش عالمان دین قرار گیرد .حقیقت این است ک استنهاط آموزههرای
دینی جا از عالمان دینی برنمیآید و بیشک ،تهلیغ این آموزهها نیرا یکری از ممرمتررین
مأموریتهای آنها میباشد ،اما اساساً تهلیغ دین نمیتواند و نهایرد تنمرا ازطریرق همرین
طهق صور گیرد .امروزه باور «تهلیغ عمومی دین» ب مثاب یکی از باورهای بردیل تهلیرغ
سررنتی آن ر هررم ازآنروی ک ر هم ر مسررلمانان را نسررهتب ر دی رن مس رئول م ریدانررد
و هم ازآنجمت ک بستر و زبان نشر دین را توسع مریدهرد ر بریش از هرزمران دیگرر
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توجی پذیر شدهاست
 انحصار تقریب ب علمای دین موجب گردیدهاست تا ب غلط پایگاه دانشمحوری حلمسائل تقریب را نیا ،ب صور انحصاری ،دانشهای فق و کالم معرفری شروند .و چنرین
استدالل نمایند ک هرچند هدف از تقریب مذاهب نیل ب وحد عملی امت میباشد ،امرا
چنین وحدتی اگر مسهوقب مهاحث نظری نهاشد ،چندان دوامی ندارد و با نبستین شهما
نظری شکننده خواهد شد .از آنجا ک عمده اختالفا مذاهب اسالمی در دو دانش کرالم
و فق جلوه یافت اند ،الزم است تا مشکال مذکور با محوریت همین دانشها حل گردنرد.
این انتباب بر این مفروض استوار بودهاست ک اگر اختالفا کالمی ر فقمی میان شریع
و سنی حل شود ،وحد عملی میان آن دو برقرار میگردد .ب نظر میرسد ،هم انتباب دو
علم مذکور ب مثاب پای دانشی تقریب و هم مفروض مذکور اشتهاه بودهاند.
دوعلم اسالمی کالم و فق کاروی ة تعینببشی هویتی دارند .ب عهار دیگر ،مرزهای
هویتی مسلمانان در این دو علم بیش از سایر علوم اسالمی برجست میشود .علرم کرالم
ب طور نظری و علم فق ب شکل عملی این ممم را محقق میسرازند .پرواضرح اسرت کر
علوم مرزساز نمیتوانند یا ب سبتی میتوانند مهنای وحد قرار گیرند .ازایرنروی ،ضرمن
تأکید بر ضرور حل اختالفا کالمی ر فقمی میان فرق اسالمی ،الزم است دیگر علوم
اسالمی ب وی ه دو علم عرفان و اخالق ب مثاب پایگاه دانشی جریان تقریب ایفرای نقرش
نمایند.
مسئلة تقریب پروههای ناظرب مدیریت عرص اجتماعی است لذا علوم نقلگرایی چون
فق در آن سمم اندکی ایفا میکنند .توج ب این نکت  ،تأکید مضاعفی بر اشرتهاه اعطرای
امامتدانشی تقریب ب فق است .این مسئل ب وی ه وقتی ب انحصار درآیرد و هری جرایی
برای دیگر علوم اسالمی باقی نگذارد ،ن تنما رویکردی ناقص ،بلک قطعاً غلط خواهد بود.
تصور کنید ،تمام مدیریت منال بر پای فق محض صور بگیررد ،یعنری هرشرب برانو از
همسرش بابت نظافت ،آشپای ،شیردهی ب کود و  ...تقاضای هاین نمایرد .بریشرک،
چنین خان ای نمیتواند کانون ممر و عاطف باشد .فقر  ،نروعی زنردگی قرانونمردار ارائر
می نماید ک نتیج آن در بمترین شررایط ،عردالت خواهرد برود .ایرن درحرالی اسرت کر
الگوی مطلوب مشی اسالمی ن عردل ،بلکر احسران اسرت .حتری در حکومرت جمرانی
حضر ممدی (عج) نیا ،عدل تنما ب مثاب فرمول گذار از وضرعیت جرور و ظلرم قهرل از
ظمور ب کار گرفت میشود و پس از این گذار ،منطق احسان (ایثرار) برر زیسرت اجتمراعی
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مردم حاکم خواهد شد .شاید آی شریف «إن اهلل یأمرکم بالعدل و االحسران» نیرا مشرعر
بر همین معنی باشد .منطق احسان و ایثار با علوم اخالق و عرفان تناسب بیشتری دارد تا
با علوم کالم و فق  .ازهمینروی ،میتوان امیدوار بود ک حل اخالقی ر عرفانی مشکال
جمان اسالم بسیار سملتر و کمهاین تر از حل کالمی ر فقمی آنها باشد.
عالوه بر ضرور استفاده از هم علوم اسرالمی در مردیریت پرروهه تقریرب ،نهایرد از
ظرفیت علوم جدید ازقهیل علوم اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریتی ،سیاسی و  ...غافل شد .این
علوم در خار کردن پروهه تقریب از مقول ای صرفاً نظری بر مقولر ای نظرری ر عملری
بسیار کمککننده خواهند بود .درواقع پروهه تقریب باید مسیر وحد را در دیالکتیک نظرر
و عمل ر دوطرف ر طراحی کند .برایناساس ،میتوان گفت ک رویکردهرای یرکطرفر ،
ن فقط وحد عملی را کند مینماید ،بلک استمرار آن میتواند پروهه تقریب را ب ضدخود
تهدیل کند.
ب نظر میرسد ،اقدام ضروری دیگر در فرارفتن از علوم فق و کالم ،تأسیس سازمانها
و مؤسساتی است ک بتوانند بستر حقوقی پیوند میان ظرفیتهای دانشی و مسرائل پرروهه
تقریب را ایجاد نمایند .طرف اینک برخی از عالمان دینی تقریربگررا در گذشرت دسرت
ب چنین اقداماتی زدهاند تأسیس «مجلس اعالی اسالمی» بر پیشرنماد مرحروم آیرتاهلل
شیخ عهدالکریم زنجانی و همکاری و همراهی دکتر محمد مصطفی المراغی رئیس وقرت
دانشگاه االزهر ازجمل این اقداما بودهاست.
 )2-2درک حداقلی و غلط از مسئله وحدت

 )1-2-2انحصار پروژه وحدت به نظریه تقریب

استرات ی وحد امت یکی از استرات یهای قرآنی است ک نبستینبرار در قررون اخیرر،
سیدجمالالدین اسدآبادی ،ب عنوان یک واکنش اسالمی دربرابر هجروم غررب بر جامعر
مسلمین و نیا راهحلی برای درمان عقبماندگی جمان اسالم ،ارائ کررد .بر طرور طهیعری
نبستین قرائتها و تفسیرها از این استرات ی ،در پارادایم دینی صرور گرفرت بر ویر ه
اینک او نیاز ب این قرائت زمانی بود ک در بستر یک مسئل سیاسری (ظمرور اسررائیل)
بیشترین جفاها ب مسلمانان ،نبستین قهل اسالمی و دین اسالم شد .حلنشدن زودهنگام
معضل اسرائیل ،باعث اصرار بر استمرار همین قرائت صرفاً دینی از استرات ی وحد شرد.
ب عهار دیگر ،تداوم معضل ،مقتضی اسرتمرار نبسرتین راهحرل شرد و درایرنمیران ،از
ظرفیتهای موازی دیگر نظری ها و قرائتها غفلت شد.
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واقعیت این است ک نظریة تقریب مذاهب ،هرچند یکی از ضروریترین و درعینحال
متقنترین نظری های استرات ی وحد است ،اما با توج بر واقعیرتهرای عینری جمران
اسالم ر ک ب صور تشکیکی ،مراتب مبتلفی از باورهای اسالمی در طهقرا اجتمراعی
آن وجود دارد ر هرگا نمیتواند تنماترین گاین باشد و بیشک ،اکتفای بر یرک گاینر ،
نسهت بسیاری از گروههای اجتماعی با مسئل وحد را نادیده میانگارد.
اصل مشکل اختالف و تفرق امت در دیگر فرهن ها و تمدنهرای غیراسرالمی نیرا
وجود دارد .راهحلهای این فرهن ها و تمدنهرا بررای مشرکل مرذکور هرچنرد ضررورتاً
نمیتوانند برای امت اسالمی کارگشا باشند ،اما طرح آنها در جوامرع اسرالمی دسرتکرم
برای آن دست از طهقا اجتماعی ک نتوانست اند با نظری تقریب ارتهاط بگیرنرد ،خرالی از
لطف نیست .ب عنوان مثال میتوان ب نظریة «تعایش سلمی» اشاره نمود کر در جوامرع
سکوالر و از منظری جامع شناسان مطرح شدهاست .براساس این نظری  ،ضرور وحرد
ن ب دالیل دینی ،بلک ب موجب ضرور هرای پراگماتیرک توجیر پرذیر اسرت و رعایرت
وحد نیا ن نشان از التاام ب دین ،بلک نشان ای از بلوغ مدنی فرد ب شمار مریآیرد .بر
عهار دیگر ،براساس این نظری  ،هرچند نمیتوان هرگا وجود اختالف در جامع را انکرار
کرد و همواره سطوحی از آن حتی ضروری قلمرداد مریشرود ،امرا از آنجرا کر اقتضرای
«مدنیت» ،تعامل عملی میان طرفین اختالف است ،تفرق و اختالف توجیمی ندارد.
در کشورهای غربی ر ب وی ه از آنجمت کر کشرورهایی مماجرپرذیر بروده و اقروامی
مبتلف با باورهای اعتقادی متفاوتی را در خود جای دادهاند ر تالش وافری بررای تررویج
«فرهن اختالف» شدهاست .ب نظر میرسرد ،هرچنرد سرطوحی از اخرتالف میران امرت
اسالمی همواره از پایگاه سیاست و از کانونهای خار از جمان اسالم طراحی و ممندسی
شدهاست ،اما پذیرش اختالف در سطح فرهن عمومی مسلمانان ب سمولت میتوانرد برر
این سیاست سای افکند .برای نیل ب این آرزو ،بر کرارگیری تاکتیرکهرای مرورد تأکیرد
جامع شناسی در ایجاد جامع پذیری شمروندان توصی میشرود .بریشرک ،قرانونگرایری
مناسبترین رویکرد جامع پذیری است و قانون مفمومی اعم از قروانین شررعی و عرفری
دارد .برایناساس ،با ترویج قانونگرایی در استرات ی وحد  ،نر فقرط مؤمنران و ملتامران
شریعت مجال بازیگری دارند ،بلک عرص مشارکت افرراد سرکوالر و الئیرک نیرا فرراهم
خواهد شد.
بنیان گذاران و بازیگران فعال عرص تقریب ،برا غفلرت از ظرفیرتهرای نظریر هرای
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غیردینی در تحقق استرات ی وحد  ،عمالً توانمندیهرای خرود را بر اسرتنهاط و اجررای
نظریة تقریب مذاهب محدود کردهاند و فرصت ایجاد ارتهاط با طهقا مبتلف اجتمراعی ر
ب وی ه طهقاتی ک هستی و قوام آنها در بینسهتی با دین تعریف شردهانرد ر را از دسرت
دادهاند.
 )2-2-2آسیبشناسی پروژه وحدت از حیث طرحهای عملیاتی
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بنیانگذاران استرات ی تقریب این ایده را ن در بستر تاریبی مناسب و نر بر اختیرار
خود طراحی کردهاند .ب عهار دیگر ،آنها در اتاق فکرر مسرائل خراص جمران اسرالم،
ب صور پیشینی پروهه تقریب را ابداع نکردهاند ک مناسها جمان اسالم ب تهع آن شکل
گرفت باشد .زمانی ک کشورهای استعمارگر ،ب وی ه انگلستان ،با سوءاستفاده از اختالفرا
قومی ر مذههی جمان اسالم ،قوم یمود را ،با ادعایی کاوب ،بر قلب سرزمینهای اسرالمی
وارد و قهل گاه نبست مسلمانان را اشرغال نمودنرد ،زعمرای اسرالم ،آقایران بروجرردی و
شلتو  ،پروهه تقریب را ب انفعال از شرایط پیشآمده و بیشتر ب منظور همافاایی امکانرا
جمان اسالم جمت مقابل با شرایط تحمیلی تحقیری ،مطرح نمودند.
ده های متمادی پس از این دوره ،طرفداران پروهه تقریب بر مسرائل مبتلرف ایرن
قضی همچرون ضررور تقریرب ،زمینر هرای تراریبی نیرل بر آن ،موانرع تحقرق آن،
ظرفیتهای تراث علمی در تهیین و تفسیر دقیق آن ،چگونگی ترویج و تحقق آن ،عالمان
و متفکران معتقد ب آن ،نتایج و پیامدهای آن و  ...پرداختند .هرچند میراث توج ب مسئل
تقریب ،هم در مقیاس نظر و هم در مقیاس عمرل قابرل توجر و مغترنم برودهاسرت ،امرا
درعینحال ،آسیبهایی دارد ک در ادام ب شرح آن پرداخت میشود.
 چنانچ علت محدث مسئل تقریب و وحرد اسرالمی ر ظمرور اسررائیل و اشرغالفلسطین ر همچنان مممترین یا یکی از مممترین مسرائل بینراوهنی امرت اسرالمی برود،
میتوانست ب شکل تأثیرگذاری مورد بحثونظر قرار گیررد (سرلیمانیفرر ،7231 ،صرص-71 .
 )76اما واقعیرت ایرن اسرت کر برا گذشرت سر ربرع قررن از آن زمران و رقیرقشردن
حساسیتهای امت اسالمی نسهتب آن ر ب وی ه در پرتو ب رسرمیت شرناختن اسررائیل و
سپس همکاری برخی حاکمان کشورهای اسالمی با آن ر پروهه تقریب از مسئل ای ممم و
استرات یک ب مسئل ای تاریبی و کماثر در شکلدهی ب فرهن جاری مسلمانان تهردیل
شدهاست ،ب گون ای ک تهادل اندیش در محافل علمی و آکادمیرک درایرنبراره ،بریش از
فایدة عملی ،تنما ثمرة علمی دارد.

آسیبشناسی گفتمان تقریب مذاهب

 توجی پذیر بودن عقالنیت تقریب اسالمی ب معنی توجی پذیری بحرثونظرر دربرارةخود این موضوع نمیباشد .ب عهار دیگر ،ضرور تقریب ب معنی امکان تحقق عینی آن
ازطریق اب ه قراردادن موضوع وحد نیست .ب عنوان مثرال ،وقتری دغدغر یرک معلرم،
بصیر افاایی دانشآموزان باشد ،نهاید تنما درباره عنوان بصیر ر ک در لغت و اصرطالح
ب چ معنی است و چ کسانی درباره آن سبن گفت و اینک چ گفتر انرد و  ...ر بحرث
نماید ،بلک شایست است با طرح موضوعا مبتلف و ترجیحاً از جنس نیازهای اجتمراعی
ب روز و مهتالب عمومی ،این ممم را دنهال کند .مسئل تقریب نیا از ایرن مقولر مسرتثنی
نیست و نمیتوان تنما با بحثونظر ب تحقق عینی آن امید داشت ،بلک باید ب طرحهایی
اندیشید ک ضمن دریافت پاسخ از مسیر فعالیتهای نظریوعینی ،روح وحد را در جران
مسلمانان بنشاند.
 اب ه شدن مفموم وحد در پرروهه تقریرب ،طرفرداران آن را از تسرری مفمروم برمصداق بازداشت است ،تا جایی ک ب رغم وجود ادبیا نظری فرب درایرنخصروص ،فاقرد
راههردهای عملیاتی قابل تحقق در عرص های فرهنگی ،اقتصادی ،امنیتی و  ...است .این
درحالی است ک ب عنوان مثال ،تحقق وحد در بسترهای اقتصادی ،عالوهبر عمقببشی
ب نظری در تحقق و کارآمدی عینی آن ،هاین های نظری آن را نیا خواهد کاست .تأمرل
در واقعیت اقتصادی جمان اسالم بر ضرور مضاعف این مسئل میافااید زیررا درحرالی
ک بسیاری از نیازمندیهای اقتصادی مسلمانان در جغرافیای آنان قابرل تحصریل اسرت،
تنما قادر ب تأمین درصد کمی از آن شدهاند.
در کشف شیوههای تحقق عملی تقریب
ب نظر میرسد ،تأمل در سیره معصومین
راهگشا باشد .طرف آنک بارگواران درحالی ک خود و پیروانشران در اقلیرت بروده و بر
استرات ی وحد ب مثاب یک راههرد بقا و گسترش شیعیان باور داشت اند ،کمتر در موضوع
وحد خطه خواندهاند ،بلک بیشتر ب اقداماتی دست یازیدهاند ک مستلام تحقرق عینری
وحد بودهاند (اسماعیلزاده امامقلی و شهانزاده ،7231 ،صص 732-761 .سیاوشری و سرلیمانیفرر،
.)7230
 )3-2-2ایدئولوژیککردن مسئله وحدت

وحد امت ب عنوان یک مطاله دین از معتقردان خرود ،مسرئل ای دینری اسرت کر
میتوان آن را ایدئولوهیک خواند .اما قراردادن فرایند و هدف وحرد در خردمت یکری از
طرفین نااع ،تفسیر دیگری از ایدئولوهیککردن وحرد اسرت تفسریر اخیرر ر بررخالف
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نوع نبست ر رویکردی منفی ب مسئل وحد دارد.
واقعیت این است ک تقریب بیش از آنک مسئل جمان تسرنن باشرد ،مسرئل جمران
تشیع است و این نهاید عجیب تلقی گردد چراک تشیع در اقلیت و تسنن در اکثریت است
لذا تسنن ب خودی خود نیازی ب وحد با تشیع ندارد .براوجود ایرن پررداختن یرکطرفر
هاین تقریب ازسوی تشیع هرچند غیرمنطقی ،اما طهیعی است گرچ نمیتواند این باور را
توجی کند ک برآیند وحد بالضروره باید ازطریرق کوتراه آمردن تسرنن در مسرئل هرای
اختالفی میان فریقین حاصل شود .این درحالی است ک بسیاری از منتقدان پروهه تقریرب
معتقدند ک تشیع ،نتایج وحد را ب صور پیشینی مصادره کردهاست .ب عهرار دیگرر،
تشیع ،وحد را ب شرط کوتاه آمدن تسنن در مواضع اختالفری تجرویا مرینمایرد .چنرین
رویکردی ب مسئل وحد ر حتی اگر بدون اغراض پیشینی هم باشد ر نر تنمرا مصرادره
تسنن ،بلک مصادره خود وحد نیا هست .لذا برخی پروهه تقریب را بر مصرادره کرردن
وحد متمم نمودهاند.
واقعیت این است ک مطالع اندیش بنیانگذاران و بازیگران اصلی تقریرب بر وضروح
بیانگر این نکت است ک آنها اساساً ب دنهال مصادره تسرنن یرا وحرد بر نفرع تشریع
نهودهاند ،هرچند ب نظر میرسد انگیبت آنها با انگیاه آنها متفاو بودهاست .ب عهرار
دیگر ،بنیانگذاران شیعی تقریب هرچند در مقرام نظرر ،اسرترات ی وحرد را بررای همر
مذاهب اسالمی مفید و ضروری دانست اند ،اما روش تحقق این استرات ی ب گون ای اسرت
ک اهل تسنن نسهتب آن حس مصادره شدن دارند ،حتی اگر در واقعیرت چنرین نهاشرد.
بیشک چنین تصوری اشتهاه است و ضرور دارد ک طرفداران شیعی تقریب خرود را از
این اتمام ناخواست مهرا سازند .نهاید فراموش کرد ،همچنان ک باورهای غلطری در بسرتر
تاریبی نااع تسنن و تشیع ،در مذاهب تسنن ایجاد و ب باورهای مرذههی آنهرا ضرمیم
شدهاست ،چنین امکانی در تشیع نیرا وجرود دارد و کراروی ه تقریرب ،پیررایش و تمرذیب
باورهای ضمیم ای هر دو رویکرد شیعی و سنی است.
 -3غیرتقریبی بودن حوزههای علمیه جهان اسالم

11

در سراسر تاریخ اسالم ،فرهن دیرنداری مسرلمانان ،ترابعی از تفسریر عالمران آنهرا از
نصوص دینیشان بودهاست .در قررون اخیرر و بر ویر ه پرس از نقرش دیرن در مقاومرت
مسلمانان دربرابر استعمارگران اروپایی ،سیاستهای متفاوتی جمت حذف یا کمرن کردن

آسیبشناسی گفتمان تقریب مذاهب

آن ازجانب نماد استشراق اعمال شد ک ایجاد شه دینهایی چون بابی  ،ازلی و بمائی و نیا
طرح شعارهایی همچون جدایی دین از سیاسرت ،دیرن افیرون ترودههاسرت ،دیرن عامرل
عقبماندگی جمان اسالم است و  ...ببشی از این سیاستهاست.
ب رغم تهلیغا منفی مبالفان اسالم در فاصل انداختن میان مسلمانان و عالمان دینی
و طرح شهما مکرر و متنوع درخصوص عدم نیاز ب واسطة ارتهاط انسان و خدا ،همچنران
در اکثر جمان اسالم ،عموم مسلمانان فرهن دینداری خویش را از عالمران دینریشران
دریافت میکنند تا جاییک میتوان گفرت ،بسریاری از انحرافرا در فرهنر مسرلمانان
ناشیاز تفاسیر غلط یا ناقص عالمان دینی از نصوص اسرالمی مریباشرد .هرمچنران کر
هرگون رشد و بالندگی در فرهن مذکور نیرا مرهرون در هرای متعرالی عالمران از آن
نصوص است .برایناساس ،میتوان ادعا کرد ک فرهن تقریب مذاهب ،تابعی از فمرم و
کنش عالمان اسالمی میباشد.
مطالع میدانی حوزههای علمیة جمان معاصر ب وضوح بیانگرر ایرن نکتر اسرت کر
اندیش تقریب اسالمی در این مراکا ،اساساً ب مثاب یک راههرد حاکم بر نظرام آمروزش و
پ وهش مورد توج جدی قرار نگرفت است .بمترین شراهد برر ایرن ادعرا ،سرفصرلهرای
آموزشی و پ وهشهای انجامگرفتر آنهاسرت کر کمتررین و رقیرقتررین نسرهت را برا
استرات ی تقریب دارند .سوگمندان باید اوعان کرد ک ریش غفلت از رویکررد تقریهری در
حوزههای علمی جمان اسالم ،فقدان شناخت علمی فِرَق و مرذاهب اسرالمی از یکردیگر
است .در تحلیل اینک چرا شناخت مذاهب اسالمی از یکدیگر تا این اندازه حداقلی اسرت
میتوان ب موارد ویل اشاره کرد:
 در سراسر تاریخ اسالم ،میان مذاهب مبتلف اسالمی انواع نااعهای علمی ،سیاسی،اجتماعی و  ...در جریان بودهاست .این نااعها گاه ناشیاز مهانی اجتمادی و نروع نگراه بر
دین و گاه برآمده از نفسانیاتی چون حبّ جاه ،کهر و  ...بودند گراهی نیرا از دخالرتهرای
حاکمان در امر دین نشأ میگرفت .متأسفان در ادام ر ب وی ه در غیاب اخالق منسرجم
و شامل تقریب ر با تلقی تاریخ مذاهب ب مثاب ببشی از عقاید آنان ،باعث شدهاسرت ترا
نااعهای تاریبی همرواره رو بر تاایرد ،حجراب شرناخت هرر مرذهب از دیگرر مرذاهب
گردد (رحیمی و فتحعلیخانی ،7231 ،ص.)10 .
 اساساً هریک از مذاهب اسالمی در نقد مذاهب پیشین ظمور کرردهانرد .بر عهراردیگر ،ظمور هر مذهب الحق ب معنی نقد مذاهب سابق است .غیریت مرذاهب نسرهتبر
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یکدیگر ب وی ه در استمرار خودآگاه ،نوعی احساس استغنا و استیال برای هریک از مذاهب
نسهتب «دیگری» آنها ایجاد میکند .حتی اگر این غیریت ،ب نفر و تضاد هم نرسرد،
نفس احساس استغنا و استیال ،با مبدوشکردن تواضع مذاهب نسرهتبر یکردیگر ،مرانع
ارتهاط معرفتی آنها با یکدیگر میشود (تقیزاده انصاری ،7210 ،ص.)717 .
 در دوره معاصر ک جمان غرب ب مثابة غیریت جمان اسالم ظاهر شدهاست ،آرایشدوست و دشمن هم در مقیاس داراالسالم و هم ب طور کلی در مقیاس جمانی متفراو از
الگوهای پیشین خواهد بود .بسیاری از مصلحان جمان اسالم ،بر ویر ه طرفرداران پرروهه
تقریب ،تالش کردهاند تا صور بندی جمان کنرونی را بر گونر ای ترسریم کننرد کر برا
رن باختن غیریتهای موجود در درون داراالسالم ،مرزهای هرویتی میران داراالسرالم و
دارالکفر پررن شوند .عالوهبر تالشهای افرادی چون سیدجمالالدین اسدآبادی ،نمونر
بارز دیگر را میتروان درصرور بنردی امرام خمینری از جمران معاصرر در طررح دوگانر
«مستضعفان ر مستکهران» مشاهده نمود .سوگمندان باید اوعران داشرت کر نرااعهرای
پیشین تاریبی میان مذاهب اسالمی اینبار توسط دشمنان اسالم ب مثابر عکرسالعملری
دربرابر صور بندی امثال ایشان درقالب اسرترات ی «تقابرل شریع و سرنی» بازسرازی و
ب عنوان خواست درونی مذاهب معرفی شدهاست.
غیرتقریهیبودن حوزههای علمی جمان اسالم را ن فقط در رویکردهرای ضردتقریهی،
بلک گاه باید در متن روشهای غلط تقریبگرایی جست .واقعیت ایرن اسرت کر برخری
روشهای تقریبگرایی ن تنما کمکی ب پروهه تقریب نکرردهانرد ،بلکر مرزهرای هویرت
مذههی را نیا نابود میکنند .این درحالی است ک عقالنیت پروهه تقریرب در جلروگیری از
تبریب مذاهب و ظرفیتهای معرفتی ر کرارکردی آنهرا اسرت نر در زدودن باورهرای
هویتببش و اختصاصی مذاهب .ب عهار دیگر ،پیشفرض پروهه تقریب ،وجود اختالف
در مذاهب اسالمی است و اصل ایرن اختالفرا نعمرت و رحمتری بررای امرت محسروب
میشود .مممترین مسئل تقریب آنست ک نگذارد ایرن نعمرت تهردیل بر نقمرت گرردد.
امامموسی صدر فق و فرایند اجتماد را بمترین بسرتر پاسرداری از اصرل اختالفرا و نیرا
بمترین اباار ممار و کنترل آنها میدانست.
اتکا صرف بر مشترکا فرق ،آسیبهایی چون عدم اقهال عمومی بر نظریر تقریرب
(ب دلیل پایبندی مسلمانان ب تمایاا مذههیشان) ،تر پرسشهای انتقادی مذاهب از
یکدیگر (ب دلیل ترس از برهم خوردن وحد ) ،ایجاد سوءظن و بیاعتمادی مسلمانان بر

یکدیگر (ب دلیل پاسخنیافتن انتقادا و درستپنداشتن آن ها توسط منتقد) ،مطلقپنرداری
فرق توسط طرفداران آنها درپی خواهد داشت (دارابی ،7213،ص .)77 .همچنین سوءاستفاده
از برخی آیا و روایا مشتمل بر لعن مبالفان ک برای وضعیت و شرایط خاصری جعرل
شدهاند نیا تأثیر غیرقابل انکاری بر روند تقریب دارند .برایناساس ،طرفداران واقعی تقریب
هم الزم است تا از رویکردهای ضدتقریهی و هم از رویکردهای تقریهری غلرط جلروگیری
نمایند.
 -4عیارسنجی تمدنی مجمع جهانی تقریب

آسیبشناسی گفتمان تقریب مذاهب

روابررط کشررورهای اسررالمی و مررذاهب مبتلررف آن ،بر ویر ه تررا قهررل از رویکررارآمرردن
استعمارگران در جمان اسالم ،ب گون ای بود ک اختالفا آنها ،در مقام عمرل ،بیشرتر از
اشتراکا آن ها جلوه میکرد .ازاینروی ،بنیانگرذاران نظریرة وحرد نراگایر ،عقالنیرت
توجیمی آن را معطوف ب حل اختالفا کردهاند .این نگرش ،کاروی ه نمایی نظری وحد
را تنما ب دفع و رفع اختالفا تقلیل دادهاست پذیرش این پندار ب این مسئل میانجامرد
ک اگر روزی اختالفا میان مذاهب اسالمی حل شود ،آیا نظری مذکور کاروی ة خود را از
دست خواهد داد؟
با ورود استعمار ب جمان اسالم ،مذاهب و کشورهای اسالمی قطرعنظرر از اختالفرا
درونپارادایمی ،دشمن مشترکی یافتند .بنیانگذاران نظریر وحرد برا معطروف سراختن
عقالنیت توجیمی ب مقابل با دشمن مشتر  ،موجب طرح مجدد این مسئل گردیدند کر
اگر روزی دشمن مشتر مسلمانان (آمریکا ،غرب و اسرائیل) از بین بررود ،کرارکردهرای
نظری وحد نیا ب پایان خواهند رسید؟
حقیقررت آن اسررت کر هرچنررد خاسررتگاه ترراریبی طرررح نظریر وحررد  ،اختالفررا
درونپارادایمی مسلمانان یا وجود دشمن مشتر میان آنها بود ر و واقعیرت نیرا چنرین
است ک اختالفا و دشمن مشتر میتوانند از عوامل شتابدهنده وحد باشرند رر امرا
کاروی ه اصلی این نظری ن حل اختالفا یا مقابل و نابودی دشمن مشتر آنها ،بلکر
ممیانمودن امت اسالمی در تحقق ،تثهیت و تکمیل تمدن اسرالمی اسرت (دهقرانی،7231 ،
ص )31 .راز این نکت آن است ک ب طور کلی ،حتی در فرض نهود اختالف میان مسلمانان
و نیا فقدان دشمن مشتر  ،تحقق تام آموزههای اسالمی ،منوط ب اقام تمدن اسرالمی
است .هرچند بسیاری از آموزههای مذکور در قالب حکومت میتواند لهاس عمل بپوشد ،اما
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همچنان بسیاری از مممترین دغدغ های اسالم حتی درون حکومت اسالمی نیرا قابلیرت
تحقق ندارند .در روزگار ما ،بیشک نظری وحد اسالمی ،نرمافاار تجمیع ظرفیرتهرای
جمان اسالم در تحقق تمدن نوین اسالمی است .درست ب همین علت ،طرفرداران پرروهه
تقریب الزم است تا ضمن نظری پردازی ،سازوکارهای تحقق آن را بر گونر ای طراحری و
عملیاتی نمایند ک نقش تممیدی پررنگی در تمدن نوین اسالمی ایفا نماید .واضرح اسرت
کرر الزمرر ایررن رویکرررد ،پرهیررا از کلرریگررویی و تأکیررد بررر راههردهررای عملیرراتی
است (سرپرستسادا و ابراهیم صالحی حاجیآباد ،7236 ،ص.)12 .
نظری وحد  ،رویکردی ایجابی ب ظرفیتهای جمران اسرالم دارد و انحصرار آن بر
مسئل اختالفا و دشمن مشتر  ،رویکرد سلهی آن را تقویت مینماید این درحالی است
ک تمدن ،مقیاسی ایجابی دارد و ب طور طهیعی مستلام داللتهای سلهی نیا هست.
نمیتوان انکار کرد ک تمدنخواهی مسئل ای امروزی است کر اسرتعداد طررح آن را
تکنولوهیهایی فراهم آوردهاند ک متصف ب دو مؤلف سرعت و پیچیدگی هستند .هریک
از این دو مؤلف  ،ارمغان خاصی برای ما داشت اند سرعت ،قلمرو عمرل را گسرترش داده و
پیچیدگی باعث شدهاست تا دقت عمل افاایش یابد .از آنجا ک انسانها فرزنردان زمانر
خود هستند ،نمیتوان بر بنیانگذاران تقریب مذاهب خرده گرفرت کر چررا در آغراز ایرن
پروهه ها ،مؤلف تمدنخواهی در سلسل عقالنیتهای توجیمی نظری تقریب تعریف نشرده
بود .این مسئل بدین معنی نیست ک نتوانیم دغدغر تمردنی را در بسرتر مطلوبیرتهرای
پیشین ازجمل مسئل تقریب پی بگیریم .آسیب ممم جریان تقریبگررای امرروز ،اسرتمرار
نظری در ظرفهای تن عقالنیت توجیمی دیروز است ک با نگاهی اجمالی ب برنام های
سالیان آنها در متن کنفرانس بینالمللی تقریب میتوان دریافت.
ب رغم اینک فلسف تقریب برپایة دغدغ های تمدنی تهیین نشدهاست ،اما بسریاری از
راهکارهای تحقق آن متناسب با سطح تحلیل تمدنی ارائ گردیدهاند ب عنوان مثال ،برخی
طرحهای سیاسی تحقق تقریب همچون طرح آیتاهلل واعظزاده خراسانی ب گون ای تهیین
شدهاند ک کاروی ه تمدنی آنها پررن است:
نبست ،با توج ب واقعیا جاری در کشورهای اسالمی طررح حکومرت واحرد اسرالمی در
جمان ،فراتر از حد خیال و آرزو نمیرود .دوم ،طرح تشکیل اتحاد جمراهیر اسرالمی ،گرچر
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و تمردن

اسالمی باشد ،ب دلیل موانع سیاسی ر اجتماعی و تضاد موجود برین گرروههرای اسرالمی در

جمان اسالم ،مجال تحقق عملی نمییابد .سوم ،طرح وحد رههری یا شورای رههری کر
در جمان اسالم موافقان و منادیانی دارد ،با واقعنگری شرایط کنونی جمان اسالم سرازگارتر
است .چمارم ،طرح پیمانهرای همکراری مشرتر کشرورهای اسرالمی در ابعراد مبتلرف،
فرهنگی ،دفاعی ،اقتصادی است ک ریش در دستورهای قرآن و سنت دارند و اگر ب درسرتی
اجرا شوند ،سمم مممی در گردآوردن مسلمانان و تقویت توان آنها خواهد داشت (واعظزاده
خراسانی ،7212 ،صص.)21-73 .

آسیبشناسی گفتمان تقریب مذاهب

ب طور کلی ،عدم طرح تقریب در مقیراس تمردن ،باعرث شردهاسرت ترا نروعی نگراه
غیرراههردی بر این پروهه حاکم گردد .ب دیگر عهار  ،هرچنرد در سراسرر تراریخ اسرالم
عالمانی از دو فرق تشیع و تسنن بودهاند ک دغدغ تقریب مرذاهب داشرت انرد ،امرا ایرن
مسئل تا دورة معاصر هرگا ب رویکردی فراگیر تهدیل نشده بود .تأسیس اسرائیل و اشغال
فلسطین ب مثاب عاملی خارجی ،نقش کاترالیاور فراگیرری دغدغر را ایفرا کررد و ادبیرا
تقریب از آن زمان تاکنون ،حداقل در وج سلهی خود ،ب گون ای شکل گرفت کر گرویی
عقالنیت خود را از وجود اسرائیل (دشمن مشتر ) میگیرد .ب بیان دیگر ،رویکرد تقریب
مذاهب باوجود دشمن مشتر  ،ب گون ای توجی پذیر شدهاست ک اگر این دشمن مشتر
نابود گردد ،دلیلی برای تقریب باقی نبواهد ماند و ب دو تقریر از ماهیرت تقریرب منتمری
خواهد شد:
نبست وحد ب مثاب سپر برایناساس ،تقریب ازآنروی توجی میپذیرد ک میتواند
از نابودی جمان اسالم توسط دشمنانش جلوگیری نماید .واضح است ک نگاه سرپری بر
وحد  ،نگاهی ابااری است ک اعتهار و اصالتی برای وا وحرد رر قطرعنظرر از وجرود
هرگون دشمنی علی اسالم ر قائل نیست بدین معنی ک در شرایط خاص ،ممکرن اسرت
رویکردهای ضد وحد نیا توجی پذیر باشند.
دوم ،وحد ب مثاب ضرور برطهق آن ،توجی تقریب بدان جمت است ک گریای از
آن وجود ندارد .چنین نگاهی ب وحد ر ک میتوان از آن ب عنوان دیدگاه «اکلمیت ای»
یاد کرد ر اعتهار وحد را نازلتر از سطح نگاه ابااری ب آن میداند ،زیرا حکم وحرد در
نگرش ابااری ،حکمی اولی است ک در قالبهای متعدد میتواند محقق گردد .این درحالی
است ک حکم وحد در نگاه اکلمیت ای ،حکمی ثانوی بوده و تنما باید ب اندازة اقتضرای
ضرور  ،بدان تمسک نمود و بیش از آن جایا نیست.
واضح است ک هر دو تقریر از ماهیرت وحرد  ،آن را از سرطح اسرترات ی بر سرطح
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تاکتیک تنال میدهد و نگراه تراکتیکی بر وحرد نر تنمرا نراقص ،بلکر غلرط اسرت.
استرات یکبودن تقریب ،آن را ب مثاب یک رویکرد بایست توجی پذیر مینماید و دامنر آن
را از قلمرو سنن ب قلمرو دیگر اقلیتهای دینی نیا میکشراند .چنرین نگراهی بر مقولر
تقریب ،ن فقط داللتهای اعتقادی و رفتاری ،بلک داللتهای سیاسرتگذارانر نیرا دارد.
امروزه غفلت از این نکت باعث شده درحالی ک تقریب ب لحا نظری و استرات یک مطرح
شدهاست ،اما تاکتیکی بدان عمل گردد .صور عملی نگاه اسرترات یک بر مقولر تقریرب
زمانی تحقق مییابد ک قوانین و ساختارهای اجرایی ب گون ای تنظیم گردند ک تبطی از
این نگاه ب لحا ثهوتی جرم تلقی گردد و ازمنظر اثهراتی ،بر دلیرل ناهمراهنگی برا دیگرر
مؤلف های عرص قانون و اجرا امکان تحقق آن میسر نهاشد.
اهمیت نگاه استرات یک ب مقول تقریب زمانی بیشتر جلوه مینماید ک بدانیم ن مهانی
فکری رویکرد تکفیر در جمان اسالم و ن زمین های داخلی و خارجی آن برچیده شدهانرد.
واقعیت این است ک ب دالیل اسفناکی ،همچنان در جمان اسالم برخی افراد و جریانها،
تکفیر مبالفین را یک وظیف دینی میپندارند و برشد آن میافاایند .اسفنا تر اینکر ،
جریان استعمار غربی دیروقتی است ک با سوءاستفاده و تشدید جمالرت مرذههی ،آن را در
مسیر تحقق اهداف استعماری خود جمتدهی کند .از همرینرو ،برخری مصرلحان دینری،
ازجمل آیتاهلل مکارم شیرازی ،مهارزه با جریان تکفیر را یکی از مممترین بسترهای تحقق
تقریب مذاهب اسالمی معرفی کردهاند (شیرانی و اهللوردی ،7232 ،ص.)23 .
نتیجه

ب رغم اینک اندیش تقریب مذاهب و وحد امت اسالمی دغدغ هم مصلحان دینی در
سراسر تاریخ اسالم بودهاست ،این ممم در اکثر دوران مرذکور ،بر جرا مروارد محردود بر
فعالیتهای فردی ،محقق نشده بود .راز این مسئل در این نکت نمفتر اسرت کر تحقرق
وحد در مقیاس بینالملل اسالمی مستلام پشتیهانی و حمایت مالی ر معنوی یک نظرام
سیاسی است .از آنجا ک اغلب نظامهرای سیاسری تراریخ اسرالم رویکرردی غیروحردتی
داشتند ،رؤیای تقریب ب صرور سرازمانی و مسرتمر ترا دورة جممروری اسرالمی ایرران
ب تأخیر افتاد.
جمموری اسالمی نیا هرچند برای تحقق عینی پروهه تقریب مذاهب ر کر در سرطح
نظری در ده های قهل از آن مطرح شده بود ر با برداشتن گامهایی بلند و کسب نتایجی

آسیبشناسی گفتمان تقریب مذاهب

چشمگیر ،همواره با آسیبهای معرفتی ،روشی و ساختاری مواج بودهاست .واضرح اسرت
ک هرگون توفیق انقالب اسالمی در گام دوم خود دراینخصوص ،منوط ب آسیبشناسی
تفصیلی آن در گام نبست میباشد .ب نظر میرسد ،مممترین استرات ی جمموری اسالمی
در پروهه تقریب مذاهب اتباو رویکردهایی باشد ک درنتیج آن ،هاین هرگون مبالفرت
با پروهه مذکور چنان باال باشد ک طرح آشکار آن ،مقرونب صرف نهاشد.
تجرب بیش از نیمسدة ایران در مدیریت پروهه تقریب مذاهب ،ب وضوح این نتیجر را
یادآوری مینماید ک حل پروهه مذکور صرفا با تکیة انحصاری بر ظرفیتهرای المیراتی ر
فقمی ممکن نبواهد بود و بررای ایرن ممرم ،نراگایر بر اسرتفاده از تمرامی دانرشهرا و
ظرفیتهای موجود در جمران اسرالم و بر تهرع آن ،همکراری و مشرور برا متفکرران و
دانشمندان مسلمان است .نهود ادرا نظری از عرص های پیونرد دانرشهرای موجرود برا
مسئل تقریب ،بر ایجراد فاصرل میران دانشرمندان ایرن علروم و حروزه تقریرب منتمری
گردیدهاست لذا برای رفع این محظور و ب منظور ایجاد تناسب و تجانس میان زبان علوم
مذکور و مسائل حوزه تقریب ،الزم است تولید ادبیا نظرری در دسرتور کرار نظرامهرای
سیاسی پشتیهان پروهة تقریب قرار گیرد.
ازسویدیگر ،جریان تقریب مذاهب اسالمی ب رغم هم توفیقاتش ،مادامی کر نتوانرد
در رفع شهما رایج درباره عقالنیت و کاروی ه تقریب توفق یابد تا ب طرور نسرهی موجرب
اقناع عموم مسلمانان شود ،پروههای ناتمام خواهد بود .واقعیت این اسرت کر برا گذشرت
ده های متمادی از فعالیت پررن جریران تقریرب ،هنروز شرهما رایرج و ترا انردازهای
مقهولیتیافت همچون رابط تقریب و ناسیونالیسم ،رابطر تقریرب و نفراق دینری ،رابطر
تقریب و هویت و دیگر موضوعا اینچنینی وجود دارند ک جریران تقریرب نر تنمرا بایرد
نسهت ب آنها حساس باشد و ب موقع پاسخهای تفصیلی خود را عرض نماید ،بلک حتری
خود ب صور پیشینی ،شهما احتمالی دراینخصوص را طرح و مردم را نسهتب تحقق و
الااما پذیرش آنها ممیا نماید.
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