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چکيده
سخن از وحدت امت اسالمي ،بدون پرداختن به تقريب مذاهب اسالمي ،بهعنوان مبناي نظـري آن ،بيمعناسـت تقريـب
مذاهب ،بهترين راهکار براي كاهش اختالفات مذهبي و عقيدتي است اين مهم ،در كنار نقش غيرقابـ انکـار اخـالق در
نهادينهسازي سبک زندگي تقريبي در ميان آحاد جامعة اسـالمي ،توجـه جـدي و مـؤبر بـه اخـالق تقريبـي را ـروري
ميسازد هدف اين نوشتار ،تبيين اصول اخالقي تقريب بر اساس اولويت است اين مسئله با استفاده از روش كتابخانـهاي
در گردآوري و روش توصيفي – تحليلي در پردازش اطالعات دنبال شده است با توجه به مسـال و آسـيبهاي عصـري
تقريب مذاهب اسالمي ،بر اصول اخالقي تقريب همچون« :پرهيز از دادن نسبتهاي ناروا بـه يکـديگر»« ،همکـاري در
اصول و ارزشهاي مشترک و پرهيز از دامن زدن به اختالفات»« ،پرهيـز از اهانـت بـه مقدسـات يکـديگر»« ،آزادي در
انتخاب مذهب» و «توجه به خلوص نيت و هدف مقدس تقريب» تأكيد شده است اصولي كـه ناديـدهانگاري هـر يـک،
پيامدهاي كمي و كيفي قاب مالحظهاي براي جامعة اسالمي ،در پي خواهد داشت
کليدواژهها :تقريب مذاهب ،وحدت ،اخالق ،اصول اخالقي
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مقدمه

وحدت امت اسالمي ،پيش از اينکه مطلوب شرعي و يک دستور ديني باشـد ،يـک حکـم عقلـي اسـت؛ زيـرا
عقالي عالم در انجام امور كالن اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و اقتصادي به حکم عق  ،راه وحـدت و اتحـاد را
در پيش ميگيرند عالوه بر ايـن ،پيامـدهاي زشـت تفرقـه نظيـر كينـه ،عـداوت ،رودررويـي ،تدـاد ،تـزاحم،
هنجارشکني ،بينظمي و در نتيجه ،گسست جامعة اسالمي ،اهميت و رورت وحدت و انسجام امت اسـالمي
را دو چندان ميسازد
هرچند هرگونه تالش و كوشش براي رسيدن به وحدت مسلمانان و ني به امت واحدة اسالمي ،فينفسه امـري
شرعاً واجب و عقالً روري و مهمترين وظيفة مسلمانان ميباشد ،اما ايـن مو ـود در عصـر حا ـر ،بـا توجـه بـه
شرايط خاص موجود و نقشههاي استکبار و استعمار براي جهان اسالم ،از حساسيت و اهميـت صـدچنداني برخـوردار
است «مصلحان ،دانشمندان و روشنفکران اسالمي عصر ما اتحاد و همبسـتگي ملـ و فـرق اسـالمي را بـهويژه در
او اد و احوال كنوني ،از روريترين نيازهاي اسالمي ميدانند» (مطهري ،بيتا ،ص )01
بيترديد اختالفهاي مذهبي و عقيدتي ميان مسلمانان ،از مهمترين عللي است كه به تفرقه و پراكنـدگي
آنان انجاميده است .ازاينرو ،اولين و مهمترين شرط بازگرداندن دوستي و محبت و اتحـاد در بـين مسـلمانان،
كنار گذاشتن باب مجادالت و اختالفات مذهبي و حركت به سمت تقريـب مـذاهب اسـالمي اسـت ازايـنرو،
دلسوزان جامعة اسالمي به مفهومشناسي تقريب ،جايگاهشناسي تقريـب ،ساختارشناسـي تقريـب ،راهکارهـاي
عملي تقريب و امثال آن رهنمون گشتهاند و شاخصههاي مؤبر در استحکام و استمرار آن ،در چارچوب اصـول
و ارزشها را مطرح نمودهاند
به جرأت ميتوان گفت :منش و رفتار اخالقي متصديان و مناديان تقريب و نهادينهسازي اخالق تقريبي در بـين
مسلمانان ،مهمترين و مؤبرترين عنصر در به بمر رسيدن تقريب مذاهب اسالمي است ازاينرو ،پـرداختن بـه اخـالق
تقريبي ،ميتواند به بهينهسازي كاركردهاي سازمانهاي متصدي امر تقريب و مناديـان و اصـحاب تقريـب و در پـي
آن ،نهادينهسازي اخالق تقريب در ميان آحاد امت اسالمي ،كمک شاياني نمايد
براي ني به اين مهم ،شناسايي ارزشها و اصول اخالقي تقريب داراي اهميت ويـژهاي اسـت اصـول اخالقـي
مورد نظر هم شام ارزشها و اصول كلي اخالقي است كه ميتواند در مسير تقريب به كار گرفته شود و هم شـام
ارزشهاي اخالقي خاص حوزة تقريب است كه متصديان تقريب بايد در چارچوب آنها حركت كنند عـالوه بـر ايـن،
متصديان تقريب بايد در هر عصر خاصي ،ناظر به آسيبهاي خاص آن عصر ،ارزشهاي اخالقـي را شناسـايي و بـر
آنها تأكيد و اهتمام ورزند
برايناساس ،ما در اين مقاله مهمتـرين اصـول و ارزشهـاي اخالقـي تقريـب ،كـه در عصـر حا ـر در جوامـ
اسالمي ،ناديدهانگاري آنها از سوي پيروان مذاهب اسالمي و متصديان تقريـب ،بـهعنوان مسـال اخالقـي ،موجـب
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پيدايش مشک بزرگ تفرقه و نزاد و كند شدن حركت تقريب شده است ،شناسـايي كـرده و بـا توجـه بـه مـالک و
معيارهاي ذي آنها را اولويتبندي نموده و با روش مراجعـه بـه آموزههـاي اخالقـي اسـالم و اصـول و ارزشهـاي
اخالقي پذيرفته شدة جهاني ،تالش ميكنيم به توجيه و تبيين آنها بپردازم
مالک و معيارهاي اولويتبندي اصول اخالقي تقريب

هر يک از اصول اخالقي مورد بحث در اين تحقيق ،بهعنوان يکي از اجزاي كليدي طـرح تقريـب مـذاهب اسـالمي
مطرح بوده و در صورت ناديدهانگاري هر يک از آنها ،اين طرح با چالشهاي مهم و قاب توجهي روبرو خواهـد شـد
ازاينرو ،اهميت هر يک از اين اصول ،در جاي خود مهم و غيرقاب انکار است
با اين وجود ،براي برونرفت از تزاحمات احتمالي پيش آمده ،پرداختن به اولويتبندي اين اصول ،از نظـر اهميـت
و حساسيت ،امري روري و بايسته است اما مهمتر از آن ،تعيين و تشخيص درست اولويتها ،بر اسـاس مالکهـا
و معيارهاي صحيح است؛ زيرا اولويتها و معيارهاي آنها در مو وعات و زمينههاي گوناگون متفاوت است
اما در مو ود مورد بحث ،آنچه بهعنوان معيار براي تعيين اولويتبندي مد نظر قرار گرفته ،موارد ذي است:
الف .نوع آثار مثبت و منفي :هرگاه آبار مثبت رعايت يک اص و آبار منفي ناديـدهانگاري آن از ديگـر اصـول ،از
نظر كمي و يا كيفي بيشتر باشد ،نشان از اهميت بيشتر آن اص دارد البته در اين بحث نيز توجه بـه آبـار
منفي تقدم دارد
ب .حساسيتهاي مذهبي :با توجـه بـه اينکـه اختالفـات مـذاهب اسـالمي ،بيشـتر ناشـي از اخـتالف در برخـي از
مو وعات تاريخي و كالمي است ،اصول اخالقـي كـه رعايـت آنهـا موجـب كـاهش اينگونـه حساسـيتها و
اختالفات ميشود ،در اولويت قرار ميگيرد
ج .افقهاي آيندة جهان اسالم :اصول اخالقي كه در پيشرفت و اقتدار كشورهاي اسالمي مؤبرترند و در ني دنيـاي
اسالم به افقهاي ترسيم شده از سوي اولياي دين كارآمدترند ،در اولويت قرار ميگيرند
د .آثار اجتماعي و فردي :اصولي كه آبار اجتماعي آنها بيشتر از آبار فردي باشد ،در اولويت قرار ميگيرند
حالْ بر اساس همين اولويتبندي ،اين اصول را مورد بحث و بررسي قرار ميدهيم:
 .5پرهيز از دادن نسبتهاي ناروا به پيروان ساير مذاهب

يکي از مهمترين عوام ايجاد سوءظن و بدبيني نسبت به همديگر ،جه و عـدم شـناخت صـحيح پيـروان مـذاهب
اسالمي ،از تفکرات و عقايد يکديگر ميباشد نقش آگاهي متقاب  ،در كاهش و يـا حـ اختالفـات ،امـري غيرقابـ
انکار است شناخت غلط از اعتقادات يک مذهب ،كه ممکن است در ابر شايعهپراكني برخي افـراد جاهـ و يـا حتـي
مغرض به وجود آمده باشد ،ميتواند شخص را نسبت به عقايد آن مذهب بـه اشـتباه انـدازد درحاليكـه آن مـذهب،
آنگونه كه به او معرفي شده ،نبوده است
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ازاينرو ،طرفداران يک مذهب ،بخصوص بزرگان آنها بايد در منتسب كردن يک مطلـب يـا عقيـده بـه مـذهبي
ديگر ،نهايت دقت را داشته باشند و سعي كنند عقايد يک مذهب را از كتب اصلي آنها دريافت نمايند
دادن نسبتهاي ناروا و غيرواقعي به يکديگر ،در ميان پيروان مذاهب اسالمي ،پديدهاي است كه در طول تـاري
اسالم صدمات فراوان و غيرقاب جبراني به پيکرة اسالم و وحدت مسلمانان وارد كرده اسـت ،بـهطوري كـه موجـب
شکافهاي عميق بين صفوف مسلمانان گرديده و با عميقتر شدن اين شکافها ،خواه ناخواه نسـبتهاي نـاروا نيـز
همواره بيشتر شده است؛ زيرا جدايي و ايجاد فاصله ميان مسـلمانان و از بـين رفـتن زمينـههاي گفـتوگو و تفـاهم،
منجر به عميق شدن اختالفها و عدم شناخت صحيح از عقايـد يکـديگر گرديـده اسـت «شـيعيان بـدين سـبب از
برادران اه سنت خود فاصله گرفتهاند كه آنان به شيعيان اتهاماتي وارد ميسازند همچنـين بـه همـين دليـ اهـ
سنت از مذهب اه بيت اعراض داشتهاند» (شرفالدين1201 ،ق ،ص )091
افتراق و بيگانگي پيروان مذاهب اسالمي از يکديگر ،موجب شـده اسـت كـه آنهـا القـاب و عنـاويني بـه
يکديگر نسبت دهند كه صاحبان آن مذاهب از اين القاب بيزارند و آن را نوعي اهانت به خود ميدانند عناوين
و القابي مانند غالي ،رافدي ،ناصبي ،بدعت ،كفر و  ،كه گاهي پيامدها و آبـار بسـيار نـاگواري بـراي جامعـة
اسالمي دربر داشته است
عالوه بر نواهي فراوان شرعي ،در مورد عدم تعجي در دادن نسبتهايي مانند تکفير به ديگـران ،ازآنجاكـه ايـن
مسئله با خون ،مال و عرض مسلمانان درميآميزد ،پيامدهاي خطرناک آن كه گريبان جامعة اسالمي را ميگيـرد ،بـر
عقالي امت پوشيده نيست ازاينرو ،اندک دانش ديني ،توأم با بهرهاي هرچند ناچيز از تقوا ،ديانـت و اخـالق موجـب
ميشود انسان در اين امر ،حساسيت نشان داده و شتابزده عم نکند
با اين وجـود ،بـا يـک سـير اجمـالي در تـاري اسـالم ،پـ

از رحلـت پيـامآور وحـدت و رحمـت ،بـا تعـارض

شگفتانگيزي روبرو ميشويم ،به همان اندازه كه اسالم ،پيروان خود را به اخوت ،همدلي ،رحمت و رأفـت توصـيه و
سفارش ميكند ،رفتار آنان با يکديگر بسيار تأسفبار است
از همان آغاز رحلت پيامبر بزرگ اسالم ،تفرقه ،كينه و عداوت آغـاز ميگـردد در همـان قـرن اول بـا
پيدايش مکاتب و نحلههاي كالمي و فقهي ،اين فراينـد شـتاب ميگيـرد و بـا درهمآميختگـي آن بـا مسـال
سياسي ،به مرحله خطرناكي ميرسد از همان زمان ،تکفيرهاي بيرويه همچنان بـدون هـي وقفـهاي ادامـه
دارد بنابراين ،شناخت درست از عقايد مذاهب اسالمي ،ميتوانـد نقـش مـؤبري در كـاهش اختالفـات ميـان
مسلمانان داشته باشد و آنها را به هم نزديکتر نمايد ازاينرو ،شايسته است پيروان مذاهب اسالمي در نسـبت
دادن يک عقيده به پيروان ساير مذاهب ،نهايت دقت و توجه را نموده و مالک اظهار نظر در مورد هر مذهبي،
علماي بزرگ و كتابهاي اساسي و معتبر آن مذهب باشد ،نه ديدگاههاي عوام يا نق قولهايي كه ديگران از
آن مذهب دارند

ارزشهاي اخالقي تقريب مذاهب اسالمي در عصر حاضر 11 

در خصوص نقد يک مذهب نيز توجه به سه نکته از اهميت ويژهاي برخوردار اسـت :اوالً ،بايـد دقيقـاً مشـخص
شود كه يک مبحث مربوط به آن مذهب ،چه ديدگاهي ،از چه ك

يا كساني و يا در چه كتابي ،ميخواهد مورد نقـد

و بحث قرار گيرد؛ زيرا صرف مشاهدة انجام يک عم از سوي تعدادي از افراد منتسب به يک مذهب ،و يـا مطلبـي
در يک كتاب عالمي از علماي يک مذهب ،نميتوان با قاطعيت آن را بهعنوان عقيده بـه آن مـذهب منتسـب كـرد؛
زيرا چه بسا خود پيروان آن مذهب و يا اكثر آنها ،اين مطلب را قبول نداشته باشند بانياً ،در فهـم دقيـق مطلبـي كـه
ميخواهد مورد نقد قرار گيرد ،اطمينان كام وجود داشته باشـد؛ زيـرا در بسـياري از مـوارد ،پـ
ميشود كه فرد عبارت مورد بحث را درست نفهميده است بالثاً ،پ

از بررسـي روشـن

از توجه جدي به دو قسـمت قبلـي ،بـا رعايـت

ادب و انصاف به نقد آن مطلب پرداخته شود
پيامدهاي اخالقي ناديدهانگاري اصل

جديترين اشکال اخالقي ،به عدم رعايت اين اص اخالقي تقريب ،اين است كه ازآنجاييكه منتسب كردن افراد بـه
القابي نظير تکفير ،غلو و  ،منجر به كشته شدن انسانهاي بيگناه زيادي ميشود ،از نظر اخالقي عملـي خطاسـت و
بهعنوان يکي از مصاديق قت نف محترم محسوب ميشود
يکي ديگر از ادلة اخالقي ،كه با رويکرد ديني ميتوان در خصوص اين مو ود مطرح كرد ،مسـئلة امانـت الهـي
بودن جسم و جان انسان است بر اساس اين ديدگاه ،حيات انسان امانتي است از جانب خداوند ،كـه در اختيـار آدمـي
قرار گرفته است و انسانها اخالقاً مکلف هستند از جسم و جان خويش و ديگران ،به مثابة يک وديعه الهـي مراقبـت
نمايند از منظر اخالق ديني ،حق اعطاي زندگي و گرفتن آن فقط از آن خداست ازاينرو ،ناديـدهانگاري ايـن اصـ ،
خيانت در امانت الهي است
دلي اخالقي ديگر ،مبني بر صحيح نبودن حکم به تکفير و ارتداد ديگران ،استدالل «شـيب لغزنـده» اسـت بـر
اساس اين استدالل ،اگر با حکم به تکفير و غلو ،قت عدهاي مجاز شمرده شود ،خواسته يـا ناخواسـته ،ايـن حکـم در
شيب لغزنده قرار ميگيرد كه چه بسا موجب كشتار عدة زيادي افراد بيگناه خواهد شد در صـورت بيـان معيارهـايي
براي اعمال مورد حکم نيز بازهم تشخيص موارد مجاز ،از موارد غيرمجـاز دشـوار خواهـد بـود حتـي قطعـاً عـدهاي
مغرض ميتوانند از اين حکم براي ارتکاب قت  ،و تسويه حسابهاي شخصي ،سوءاستفاده كنند
اشکال ديگري كه در مخالفت با اين اص اخالقي ميتوان به آن اشاره كرد ،اين است كه با اين كار ،آسـايش و
رفاه تعداد زيادي از مسلمانان به خطر ميافتد؛ چرا كه رفاه و سعادت مسلمانان ،از اهميت زيـادي نـزد شـارد و عقـال
برخوردار است
اشکال اخالقي ديگر در خصوص اين مو ود ،نقض كرامت انساني است؛ زيـرا دادن نسـبتهاي غيرواقعـي بـه
يک فرد ،آن هم نسبتهايي كه نوعاً به قت شخص منجر شود ،ناقض شـرافت و كرامـت انسـاني اسـت و منزلـت
انساني را تا حد زيادي تنزل ميدهد ازاينرو ،اين كار عملي غيراخالقي محسوب ميشود
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 .0همکاري در اصول و ارزشهاي مشترک و پرهيز از دامنزدن به اختالفات

اصوالً توجه به مشتركات ،اولين گام هر نود رابطة اجتماعي است اين يک اص مسـلم و بـديهي اسـت كـه ايجـاد
وحدت اجتماعي در ميان گروههاي مختلف يک اجتماد ،در هر سطحي ،بدون توجه ،تأكيـد و توسـ بـه مشـتركات
همة آنها ،مجالي براي تحقق عملي نمييابد از سوي ديگر ،دامن زدن به اختالفات ميـان گروههـاي مختلـف يـک
اجتماد انساني نيز ،موجب ايجاد تنش ،تفرقه و گسست اجتماعي ميگردد
بر همين اساس ،تعام مذاهب اسالمي با يکديگر نيز بايد بر اساس اصول و ارزشهاي مشـترک باشـد و
تالش شود به صورت حداكثري بر اين اصول ،تکيه و تأكيد شود در اين راسـتا ،جنـبش تقريـب بايـد نهايـت
كوشش و سعي خود را به كار گيرد تا اين گسترههاي مشترک را كشف كند و آنها را معرفـي نمـوده ،در ميـان
تودههاي مردم نهادينه نمايد
گسترههاي مورد توافق در عرصههاي مختلف بسيار زياد است .مذاهب اسالمي چه در اصوو عييودتي يوا
در عرصههاي تشريعي (که به گفتة برخي علما تا  %09از کل آنها را دربور ميگيورد و چوه در عرصوههاي
اخالقي (که تيريباً اتفاق نظر کامل در اين بخش وجود دارد  ،عرصههاي مشترک و تووافيي زيوادي دارنود
(تسخيري ،1901 ،ص . 28

قرآن كريم در برخورد با اه كتاب ،به پيامبر ميفرمايد« :بگو اى اه كتاب! بياييد به سوى سخنى كه ميـان مـا
و شما يکسان است؛ كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى را همتاى او قرار ندهيم» (آلعمران)12 :

بين مسلمانان و اه كتاب ،يک اص مشترک وجود دارد و آن ايمان به خداي يگانه است كه قرآن از پيـامبر
ميخواهد براي تعام با اه كتاب ،روي همين اص تأكيد و تکيه نمايد بنابراين ،توس و توجه بـه مشـتركات ،نـه
تنها يک اص عقالني است ،بلکه دستور خداوند و سيرة پيامبر و پيشوايان ديني نيز ميباشـد ازايـنرو ،مسـلمانان
در تعامالت مذهبي و اجتماعي خود ،بايد همواره بر اصولي كه مسلمان بودنشان به آنها بستگي دارد ،ملتزم باشند
دامن زدن به اختالفات ،نهتنها مشکلي از مشکالت جامعة اسالمي را ح نميكنـد ،بلکـه در بسـياري از مواقـ
موجب ايجاد تنش در ميان پيروان مذاهب اسالمي و واپ گرايي جامعة اسالمي ميگردد حدـرت امـام خمينـي،
در اين خصوص ميفرمايد« :امروز بر سر خالفت حدرت اميرالمؤمنين هم نبايـد دعـوا كـرد» (موسـوي خمينـي،
بيتا ،ج  ،8ص  )901در واق  ،ايشان با اين كالم ميخواهنـد متـذكر شـوند كـه گفتوگوهـا و بحثهـاي كالمـي
اختالفي ،امروزه براي جامعة اسالمي ،نه تنها فايدهاي ندارد ،بلکه مدر نيز ميباشد
البته اين به معناي تالش براي از بين بردن كام اختالفات نيست؛ زيرا اوالً ،اين امري غيـرممکن اسـت بانيـاً،
گفتوگو بر سر نقاط افتراق و اختالف ،گاهي اوقات مفيد ،سودمند و حتي الزم و ـروري اسـت گفـتوگو بـر سـر
اختالفات ،هم ميتواند موجب روشن شدن نقاط مبهم و تاريک يک عقيـده و مـذهب و هـم موجـب كشـف نقـاط
اشتراک بيشتر شود
ازاينرو ،آنچه در خصوص اختالفات ،مهم و قاب توجه ميباشد ،دامن نزدن به موارد افتـراق و عـدم تـوهين بـه
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عقايد يک مذهب ميباشد ،نه عدم بحث و گفتوگو در خصوص آنها متصديان تقريـب بايـد تـالش كننـد تـا ايـن
مو ود را بهعنوان يک هنجار اخالقي در سبک زندگي تقريبي مسـلمانان نهادينـه سـازند و سـعي كننـد از اخـالق
تقريبي ،براي تربيت فردي و اجتماعي و شک گيري منش اجتماعي صحيح در مسلمانان استفاده نمايند
مناسب است در اينجا به مهمترين اختالف ميـان شـيعه و سـني ،كـه همـواره در طـول تـاري موجـب نـزاد و
كشمکشهاي فراواني ميان پيروان دو مذهب شده است ،بپردازيم
مهمترين ،حساسترين و اصليترين اختالف ميان شـيعه و سـني ،اختالفـات تـاريخي و مربـوط بـه خالفـت و
جانشيني پيامبر ميباشد هرچند برخي شيعيان با توجه به اعتقاداتشـان ،ايـن مو ـود را جـزء اختالفـات كالمـي
ميدانند اه سنت معتقدند :نصبي از طرف پيامبر اكرم مبني بر جانشيني شخص خاصي وارد نشـده اسـت مـردم
پ

از پيامبر ،با ابوبکر بيعت كردند شيعه معتقد است :امامت نيز مانند نبوت انتصابي است نه انتخـابي ،و نصـوص

بسياري از سوي پيامبر ،مبني بر جانشيني حدرت علي و يازده فرزندش وارد شده كه واجباالتباد ميباشند
با توجه به بيفايده بودن مجادالت تاريخي و كالمي پيرامون اين بحث در طول تاري  ،به نظر ميرسـد بهتـرين
راهکار ،توس به اخالق است كه مورد قبول همه ميباشد اينجاست كه علما و بزرگان اخالق كاربردي ،بايـد پـا بـه
ميدان نهاده و مطالعات اخالق تقريبي را به سمت و سوي ح اين مشک را سوق دهند
براي ني به اين منظور ،با توجه به اينکه مباحث اخالقي با استدالل و توجيه عقالنـي مسـتدل ميشـوند،
اخالقپژوهان بايد جنبههاي مختلف مو ود را اعم از تاريخي ،روانشناختي ،جامعهشناختي و مد نظـر قـرار
داده ،با شناسايي حکم اخالقي و در يک تحلي عم گرايانه ،مصاديق رفتارهاي صحيح اخالقي در اين عرصه
را معرفي كنند
اما پيش از انجام اين كار ،به نظر ميرسد عالوه بر تفکر و انديشة جدي ،توجه و عمـ بـه چنـد نکتـة اخالقـي،
برگرفته از آموزههاي اخالقي اسالم ،راهگشا و از بحثهـاي تـاريخي و كالمـي بيبمـر و گـاه مدـر و تفرقـهافکن،
مثمربمرتر خواهد بود
 1تجربه نشان داده كه همواره در طول تاري  ،طرح اين مسئله موجـب اختالفـات شـديد ،تفرقـه ،دشـمني ،نـزاد و
خونريزي در ميان برادران مسلمان و منشأ سوءاستفاده براي دشمنان اسالم بوده است
 0تجربة چهارده قرن نشان داده است كه با وجود بحثهاي مفص تاريخي و كالمـي ،ميـان علمـا و دانشـمندان و
طرفداران اين دو مذهب بر سر اين مو ود ،هي يک از دو مذهب ،نتوانسته طرف مقاب را قـان كنـد ازايـنرو،
اين مو ود با بحث و استدالل به سرانجام نميرسد «هزار و چند صد سال از اين قديه ميگذرد تحقيـق حـق
براي غالب دانشمندان ميسور نيست تا چه رسد به عوام پ

نبايد تعصب بيمورد به خرج داد و هـر مخـالف در

اعتقاد را مقصر و يا معاند دانست و او را طرد نمـود» (محسـني ،1980 ،ص  )09اه سـنت معتقدنـد :خـود بـه
حکومت بر امت سزاوارترند و شيعيان بر اين اعتقادند كه اه بيت به خالفت سزاوارتر از ديگراننـد هـر گـروه
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براي اببات حقانيت ديدگاه خود ،هزاران دلي اقامه ميكند در نهايت ،ممکن نيست هي يـک از ايـن دو گـروه،
تسليم ديدگاه دسته ديگر شود (يعقوب ،1981 ،ص )99
 9اين مو ود يک مسئلة تاريخي و يا اعتقادي است و در تقريب مذاهب و وحدت اسالمي ،سلوک مسـلمانان مـورد
توجه و مهم است هر يک از آنان ،بايد با حفظ اعتقادات خود ،در كنار يکديگر زندگي مسالمتآميز داشته باشند
 2خالفت در نظر دانشمندان اه سنت ،از جمله فرود است ،نه اصول لذا مخالف آن تکفير نميشـود فـرض كنيـد
اختالف ح ناشدني باشد ،ولي مربوط به يک مسئلة فرعي است كه بايد بـا حوصـله مـورد بررسـي قـرار گيـرد
«للمصيب اجران و للمخطيء اجر واحد»؛ آنك

كه به حقيقت رسيده اسـت ،دو اجـر دارد و كسـي كـه اشـتباه

نموده يک اجر دارد ،و بايد همديگر را معذور دانست (محسني ،1980 ،ص )20
 0خالفت و جانشيني پيامبر اكرم از اصول مذهب شيعه به شمار ميرود ،نه اصول ديـن پـ

كسـي كـه منکـر

امامت و جانشيني است ،از دين خارج نشده و مسلمان است
 1اه سنت بايد شيعيان را معذور بدارند؛ زيرا اين مسئله شايد براي آنها محرز نشده باشد ،ولي براي شيعيان اين امـر
بابت و مسلم است لذا آنها به آنچه براي آنها يقيني است ،عم ميكنند عالوه بر اينکه ،شيعيان در اببـات ايـن
مو ود ،به رواياتي كه در كتب معتبر دانشمندان اه سنت وارد شده است ،استدالل ميكنند
 0شيعيان بايد در اين مو ود ،راهي را كه پيشوايان آنها (المة معصومين )در پيش گرفتنـد ،طـي كننـد حدـرت
علي ،پ

از شهادت حدرت زهرا ،نه دست به شمشير برد و نه منزوي و خانهنشين شد ،بلکـه همـواره در

ميان مردم بود؛ به خلفا مشاوره ميداد ،به مسجد ميرفت و در كنار همان مردمي كه با خلفا بيعت كـرده بودنـد-
با اينکه معتقد بود خالفت حق اوست  -زندگي ميكرد
 0هدف هر دو مذهب ،پيروي از پيامبر اسـالم ميباشـد ،شـيعيان از طريـق اه بيـت و اه سـنت از طريـق
صحابه ،به دنبال آن هستند كه نظر هر دو محترم است ازاينرو ،شايسته است هر دو مذهب ،بـراي حفـظ ديـن
خدا ،حول محور پيامبر رحمت ،به اصول مشترک تکيه كنند ،نه اختالفات جزلي و بنيان برانداز
بنابراين ،بهتر است مسلمانان هر دو مذهب ،از طرح اين بحـث خـودداري نمـوده و بـه عقايـد يکـديگر احتـرام
بگذارند البته منظور اين است كه اين بحث ،نبايد بين مردم مطرح و موجب نزاد شود بررسي تـاريخي و كالمـي آن
در بين علما و انديشمندان دو مذهب ،مانند ساير مسال  ،امري طبيعي و روري است
بررسي اخالقي موضوع
 .5کمال انسانها در پرتو وحدت اجتماعي

وحدت اجتماعي عنصري كه مطلوب همة عقال است كمتر انسان عـاقلي يافـت ميشـود كـه بـا وحـدت اجتمـاعي
مخالف باشد
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انسان بيزندگي اجتماعي ،فيط ظاهري از انسانيت را دارد .زندگي اجتماعي نيو مسوتل م تون دادن بوه قواعودي
است که تبيين ،ترسيم و طبيهبندي آنها بر عهدة اخالق است .بحث فضيلت و رذيلت ،نه تنهوا بحثوي ذهنوي ،کوه
ضرورتي براي زندگاني اجتماعي است .کسي که تحمل ديدن خوشبختي ديگران را ندارد ،نه فيط از نظر اخالقوي
دچار رذيلت »حسد» است ،بلکه دچار يک بيماري اجتماعي جدي است کوه همسوازي او را بوا ديگوران نواممکن
ميکند و زمينة همبستگي اجتماعي را از ميان بر ميدارد .اينجاست که اخالق پاي بوه ميوان ميگوذارد و بايودها و
نبايدها را معين ميسازد (اسالمي ،1928 ،ص . 98

افراد خمير بيشکلي هستند كه در كورة اجتماد شک ميگيرند و به گونههاي مطلوبي در ميآينـد (همـان ،ص )90
همة انسانهاي يک جامعه ،بايد به كمال مناسب استعداد خود برسند و قابليتهاي منحصر بـه فـرد انسـاني خـود را
شکوفا كنند اين آرمان قابليت تحقق ندارد ،مگر در صورت وجود وحـدت اجتمـاعي ،كـه در آن افـراد بـا شـركت در
نقشها و شئون اجتماعي ،خود را بهعنوان يک فرد به رسميت بشناسند و با توجـه بـه نيازمنـدي افـراد بـه يکـديگر،
مکم موفقيت و استعدادهاي يکديگر باشند به عبارت ديگر ،در زندگي اجتماعي اسـت كـه فـرد فـرا ميگيـرد كـه
چگونه همة استعدادهاي خود را شکوفا سازد و از چه راههايي براي رسيدن به كماالت نهايي خود اقدام كند
عالوه بر اين ،در يک جامعة اخالقي ،افراد عالوه بر اينکه نسبت به ديگران تکاليفي روري دارند ،بـه وظـايفي
اختياري و شايسته نيز مکلفند يکي از اين وظايف ،اين است كه رشد و هدف ديگران را رشد و هـدف خـود بداننـد و
در جهت تحقق آن پيش بروند بيترديد جامعهاي كه تنش ،جنگ ،نزاد و استرس ،افراد آن را فرا گرفته باشد ،محـ
مناسبي براي رشد و تعالي آن افراد نيست ازاينرو ،توجه و تمركز بـر مشـتركات اقـوام و طوايـف مختلـف موجـود و
پرهيز از دامن زدن به اختالفات ،بهترين راه بـراي ايجـاد امنيـت اجتمـاعي و دسـتيابي بـه فدـاي آرام در جامعـه و
مهمترين عنصر براي رسيدن به وحدتِ اجتماعيِ مطلوب است
 .0استداللي نتيجهگروانه

دامن زدن به اختالفات ،به تقويت و يا تدعيف يک مذهب منجر نميشود ،بلکه در مجمود موجـب ـعف و از بـين
رفتن دين اسالم خواهد شد به عبارت ديگر ،پيروان مذاهب اسالمي با دامن زدن به اختالفات ،به يـک بـازي بـرد-
باخت وارد نشدهاند ،بلکه خود را به بازي باخت -باخت وارد كردهاند ازاينرو ،اختالف به ـرر هـر دو طـرف خواهـد
بود و اص و اساس اسالم در معرض خطر جدي و نابودي قرار ميگيرد
 .9پرهيز از اهانت به مقدسات ديگران

يکي ديگر از امور مهمي كه عموم مسلمانان و بخصوص متصديان تقريب بايد به آن توجه داشته باشـند ،ايـن
است كه به مقدسات يکديگر احترام گذاشته ،از اهانت به آنها بپرهيزند اين امر ميتواند نقشي بسيار سـازنده و
مثبت در تقويت وحدت و همبستگي مسلمانان داشته باشد؛ زيرا انسـان بـهطور فطـري و غريـزي ،در مقابـ
اهانت به مقدسات خود واكنش نشان داده ،در پي مقابله بهمث بر ميآيد عک

آن نيز صادق است كه انسان
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به طور غريزي ،نسبت به شخصي كه مقدسات و عقالد او را محترم شمرده است و به او و مقدسـاتش احتـرام
بگذارد ،ذهنيت خوبي پيدا ميكند
مقدسات يک مذهب عبارت است از :هر آنچه كه در نزد پيروان آن مذهب مورد توجه و تقدي

است و رعايـت

حرمت و احترام آنها الزم و روري است
اهانت و توهين در اصطالح عبارت است از :نسبت دادن هر امر دروغ يا راست ،بـه هـر وسـيله و طريقـهاي بـه
شخص يا قوم ديگري كه موجب پست شدن آنها شود مالک تشخيص گفتار يا كرداري كه موجب اهانت ميشـود،
عرف است اهانت ميتواند شام گفتار يا عم باشد؛ هرچند توهين گفتاري ،متداولتر و بارزتر است ،ماننـد فحاشـي
و بهكار بردن الفاظ ركيک و سب و لعن كه نمونههاي بارز و مشهور اهانت ميباشند
در شرايطي كه تفرقه ،كينه و عداوت در بين مسلمانان به حدي رسيده اسـت كـه بنيـان و اسـاس اسـالم را در
معرض خطر جدي قرار داده است ،پيروان مذاهب اسالمي ،بايد عالوه بر تعق و تأم جدي پيرامـون ايـن مو ـود،
به دو نکتة اخالقي برگرفته از اخالق تقريبي توجه جدي داشته باشند:
 1شيعيان بايد مانند پيشوايان ديني و علماي بزرگ خود ،از هر گونه عملي كه موجب تفرقه ميگردد ،از جمله
لعن ،خودداري نمايند؛ زيرا اوالً ،لعن عملي است كه تنها به آن سفارش شده است و هـي وجـوبي بـر آن
مترتب نيست بانياً ،تشخيص مالک و معيارهاي انتساب آن به افراد،كاري دشوار و همراه با شک و ترديد
ميباشد بالثاً ،بر مبناي عقالنيت الزم است لعن را به خاطر مو وعي بسيار با اهميتتر ،كه همـان حفـظ
اساس اسالم است ،كنار گذاشته شود همانگونه كه حدرت علي از حق ذاتي و خدادادي خـود ،يعنـي
جانشيني پيامبر گذشت و بهخاطر حفظ وحدت و اساس اسالم ،نه تنها دست به شمشـير نبـرد ،بلکـه از
هرگونه كمکي به خلفا براي تبليغ و پيشبرد اهداف عاليه اسالمي دريغ نورزيد ساير المـه نيـز در كنـار
اه سنت زندگي مسالمتآميزي داشتند و به اصحاب خود سفارش ميكردند كه در مراسم و تشيي جنـازة
آنان شركت نمايند
 0از سوي ديگر ،پيروان اه سنت نيز بايد :اوالً ،هر فع يا گفتاري كه از برخي از افراد سر ميزند را بـه پـاي
مذهب شيعه ،به حساب نياورند همانگونه كه شيعيان معتقدند :اه سنت نسبت به اه بيت پيامبر مهـر و
محبت ورزيده ،آنها را تکريم ميكنند هرچند ممکن است در اين ميان ،عدهاي جاهـ بـه ايشـان اهانـت
نمايند ،ولي رفتار عدهاي قلي  ،به حساب اعتقادات اه سنت گذاشته نميشود بانياً ،بر فرض صحت وجود
لعن در اعتقادات تشي  ،باالترين حد آن اين است كه عم ايشان ،معصيتي بزرگ و جرمي سنگين اسـت
مانند ساير معاصي كبيرهاي كه در بين مسلمانان رواج دارد و هـي حساسـيتي نسـبت بـه آن نشـان داده
نميشود ازاينرو ،ميتوان با اندكي تحم و اغماض از كنار آن گذشت و نه شيعيان را تکفيـر كـرد و نـه
موجب تفرقه و كينه در صفوف مسلمانان شد
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بنابراين ،شايسته است هر دو طرف به مکتب اخالقي تقريب ،كه در آن هرگونه توهين ،ايذاء و اذيـت ديگـران و هـر
نود بدرفتاري را تقبيح نموده و حرام ميداند ،پايبند باشند
بررسي اخالقي موضوع
الف .قاعدة زرين

يکي از قواعد معروف و مشهور در ميان اديان آسماني و مکاتب اخالقي بشـري ،ايـن «قاعـدة زريـن» اسـت
«آنچه براي خود ميپسندي براي ديگران هم بپسند» اين قاعده در طول تاري و در فرهنگهـا و آيينهـاي
مختلف جهان شناخته شده است همة آنها اين قاعده را به بيانهاي مختلف ،ولي بـا يـک مفهـوم مشـترک،
بهكار بردهاند قاعدة زرين ،داراي دو بيانِ ايجابي «آنچه براي خود ميپسندي بـراي ديگـران هـم بپسـند» و
سلبي «آنچه براي خود نميپسندي ،براي ديگران هم نپسند» ميباشد اولي به قاعـدة «زريـن» و دومـي بـه
قاعده «سيمين» مشهور شده است
شايد به حق بتوان قاعدة زرين را عامترين قاعدة اخالقي دانست كه در پهنة زمين و گسترة زمان ،هرگز طـراوت
و قوت خود را از دست نداده باشد اين قاعده ،در ميان ساكنان قديم بينالنهرين ،همانقدر ارزش اخالقي داشـته كـه
در ميان معاصراني كه در غرب در پي ساختن نظام اخالق جهـاني هسـتند هماننـدي سـخنان و تعـاليم پيـامبران و
استادان اخالق دربارة آن ،به حدي بوده كه يکي از بحثهاي اين حوزه ،تالش بـراي يـافتن علـت ايـن مشـابهت و
رسيدن به نوعي داد و ستد فرهنگي ،يا اخذ و يا توارد گشته است (اسالمي)1981 ،
در دين مبين اسالم نيز مانند ساير اديان و مکاتب اخالقي ،اين قاعده به بيانهـاي مختلـف مطـرح شـده
ْسـکَ فَأَحِبَـه لِأَخِيـک»
ْسـکَ فَـاكْرَهْ لِغَيْـرِکَ وَ مَـا أَحْبَبْتَـه لِنَف ِ
است رسول اكرم ميفرمايد« :مَا كَرِهْتَـه لِنَف ِ
(مجلسي1290 ،ق ،ج  ،02ص )10؛ آنچه براي خود نميپسندي ،براي ديگران هم نپسند و آنچـه بـراي خـود
ميپسندي ،براي برادرت هم بپسند
در شيوة برخورد با ديگران ،ابتدا دانستن و فهميدن اين مطلب كه در برخورد با آنان ،چه چيزي خـوب و شايسـته
و چه چيزي بد و ناشايست است ،از اهميت ويـژهاي برخـوردار اسـت تنهـا هنگـامي كـه خـود را بـهجاي ديگـري
ميگذاريم ،اين مو ود آشکار ميشود به عبارت ديگر ،بايد ديد دوست داريم ديگران با ما چه رفتاري داشـته باشـند،
تا ما هم همان رفتار را براي ديگران دوست داشته باشيم بکارگيري اين قاعـده در مو ـود مـورد بحـث نيـز بسـيار
روشن است؛ زيرا همانطور كه ما دوست نـداريم بـه مقدسـاتمان بياحترامـي شـود ،سـاير مـذاهب نيـز نسـبت بـه
مقدساتشان همينگونهاند هر چند در واق و نف االمر ،يک عقيده صحيح ميباشد و هر يک از مذاهب عقيدة خـود
را صحيح ميداند ،ولي اين مجوز براي اهانت به اعتقادات ديگران نميشود؛ زيـرا آنـان نيـز در مقـام مقابلـه بـهمث
برميآيند عالوه بر از ميان رفتن حرمت مقدسات ،موجب ايجاد تنش و اغتشاش در جامعه خواهد شد
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برايناساس ،همانگونه كه ما دوست نداريم به مقدسـات ،پيشـوايان ،علمـا و بزرگـان مـذهب مـا بياحترامـي و
بيادبي شود ،ديگران نيز همينگونهاند؛ بياحترامي به بزرگان و مقدساتشان را برنميتابند اين اصـ و قاعـدة كلـي،
در مورد همة فرقهها صادق است
ب .استداللي نتيجهگروانه

به جرأت ميتوان گفت :تاكنون هي سنياي با اهانت شيعيان بـه مقدسـات اه سـنت ،شـيعه نشـده اسـت و هـي
شيعهاي با اهانت و توهين اه سنت به مقدسات شيعيان ،سني نشده است با اندكي تأم و نگاه عقالني و بـه دور از
احساسات به اين مو ود ،درمييابيم كه توهين و اهانت بـه مقدسـات ديگـران و سـب و لعـن پيشـوايان و بزرگـان
مذاهب مخالف ،عالوه بر اينکه هي فايدة مادي و معنوي براي مذهب خود آنها ندارد ،موجب ايجاد فدـاي عـاطفي
منفي شده ،آنها را در مقاب هم قرار ميدهد و عام ايجاد جنگ و نزاد و ريخته شدن خونها ميگردد اين مو ـود
از سوي هي عاق ذيشعوري مورد تأييد نيست
 .8آزادي در انتخاب مذهب

مذاهب اسالمي نتيجه اجتهاداتي است كه پيشوايان آن مذهب از قرآن و سنت نبـوي داشـتهاند اسـتنباط و برداشـت
دانشمندان مسلمان از قرآن و سنت يکسان نبوده؛ هر ك

به تناسب فهم و استعداد ،احساسات فردي و تأبير محـيط

عصر خودش از قرآن و سنت برداشت و استفهام نموده است
وقتي پذيرفتيم كه مذاهب اسالمي ،نتيجة اجتهاداتي است كه اسالم خود روا دانسته است ،بايد دانست كه بـراي
رسيدن به واقعيت و حقيقت اراله شدهاند ،و زماني كه اختالف نظـري پـيش ميآيـد ،بسـيار طبيعـي اسـت كـه فـرد
مسلمان به مطالعه و بررسي اين مذاهب بپردازد و بر اساس معيارها و مالکهايي كه به آنها ايمان دارد ،بهترينهـا را
از ميان آنها برگزيند (تسخيري ،1901 ،ص  ،88نق به مدمون) تا هم در برابر خداي خـود حجـت شـرعي داشـته
باشد و هم به وظيفة خود عم كرده باشد در اين صورت ،افراد بايد به انتخـاب او احتـرام گذاشـته؛ هـي ك
ندارد در خصوص گزينشش ،او را مورد سرزنش قرار دهد همانطور كه هي ك

حـق

حق نـدارد ديگـري را مجبـور بـه

گزينش مذهبي خاص نمايد
وقتي كه ما پذيرفتيم اجتهاد مورد تأييد اسالم است ،بايد همه آنها را راههايي به انگيزة رسيدن بـه ر ـاي الهـي
قلمداد كرد و نظر ديگران را مورد احترام قرار دهيم؛ هرچند در نف االمـر و واقـ  ،تنهـا يـک نظريـه درسـت باشـد
ازاينرو ،مذهبگرايي پديدهاي طبيعي اسـت و نبايـد آن را حركتـي تفرقـهآميز تلقـي كـرد همـة مـذاهب ريشـهدار
اسالمي ،صرف نظر از اينکه در اكثريت باشند يا اقليت ،از مشروعيت كام برخوردارند بايد عقايد و باورهـاي آنهـا را
درک كرد و مورد احترام قرار داد
البته هر مذهب حق دارد نظريات خود را با دالي و براهيني كه دارد ،بـراي ديگـران تشـريح نمايـد بـه عبـارت
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ديگر ،اتحاد اسالمي ايجاب نميكند كه در گفتن حقايق كوتاهي شود آنچه نبايد صورت گيـرد ،كارهـايي اسـت كـه
احساسات ،تعصبات ،كينههاي مخالف را برميانگيزد اما بحث علمي ،كـه سـروكارش بـا عقـ و منطـق اسـت ،نـه
عواطف و احساسات ،امري طبيعي و براي هر ديني مفيد و سازنده ميباشد
معرفي مذهب خود ،بايد بدون تجاوز به حريم مذهب ديگران و يا تخريب مذهب و اعتقادات آنان و يـا تهديـد و
ارعاب و تحمي نظريات خود صورت گيرد مواجهة خصومتبار و كينهتوزانه با مذهب و عقيـده ،مـورد تأييـد عقـ و
دين نيست اينگونه برخوردها ،نه تنها موجب جذب به مذهب شخص نميشود بلکـه موجـب دفـ و تنفـر عمـومي
نسبت به عقيده و مذهب او نيز ميگردد
خطر بزرگي كه هماكنون در بين مذاهب اسالمي وجود دارد ،وجود مذاهب مختلف نيست ،بلکه مرزبنـدي امـت
اسالمي بر اساس مذهب ميباشد اه سنت امت واحده اسالمي را با عنوان «اه سنت و الجماعه» تعبيـر ميكنـد
شيعه هم مؤمن را با شيعه مساوي ميداند و امت واحد را با امت مؤمن معنا ميكنـد در صـورتي كـه بايـد بـه جـاي
اينکه امت را در حد چارچوبهاي خود پايين بياورند ،خود و مذهب خود را در حد كالن امت اسالمي باال ببرند
بررسي اخالقي موضوع

نکتة اخالقي مهم در خصوص اين مو ود ،اين است :آراستگي به فدال و دستيابي بـه ارزشهـا ،تنهـا در پرتـو عمـ
اختياري مبتني بر ارادة آزاد فرد ميسر است ارزش اخالقي ،اصوالً در پرتـو فعـ اختيـاري و مبـادي چنـين فعلـي توليـد
ميشود رفتارهايي كه از روي ناچاري و از سر اجبار و اكراه از آدمي سر بزند ،نه موجب استکمال نف و نـه شـکوفايي و
رشدي آن است و نه در سطحي ديگر ،موجبات قرب را فراهم ميسازد (اسالمي و همکاران ،1980 ،ص )121
بنابراين ،از نظر اخالقي عدم رعايت اين اص اوالً ،با آزادي عقلي و فکري افراد ،بـهعنوان يـک ارزش اخالقـي
مهم و يک حق فطري و طبيعي ،منافات دارد بانياً ،به فرض گرايش يک فرد به مذهبي خـاص ،آن هـم بـا اكـراه و
اجبار ،اين عقيدة ظاهري و زباني است و از نظر اخالقي اين عقيده هي ارزش ذاتي ندارد بـه عبـارت ديگـر ،عقيـده،
باور قلبي نسبت به حقايق است كه منشأ و انگيزاننده به سوي عم ميباشد و باور قلبي هم اجبارپذير نيست
ازاينرو ،آنچه كه افراد ،اخالقاً مجاز به انجام آن هستند ،شناساندن عقايد خود ،با اسـتدالل عقلـي و منطقـي بـه
ديگران است ،نه اجبار و اكراه شخص به پذيرش يا عدم پذيرش يک مذهب و عقيدة خاص بنـابراين ،در خصـوص
اين مو ود نيز توجه به نکات زير بهعنوان هنجارهاي اخالقي در سبک زندگي تقريبي روري است:
 1دين اسالم ،كه پيروان خود را سفارش ميكند اعتقادات ديني خـود را بـا اسـتدالل و برهـان بپذيرنـد و بـر روش
تقليدي در حوزة اعتقادي قلم بطالن ميكشد ،چگونه ممکن است كه منکر آزادي عقيده و مذهب باشد
 0عقيده ،دين و مذهب ،اموري اختياري هستند انسان آزادانه و با حکم عق و استدالل آنهـا را اختيـار ميكنـد لـذا
هرگز زور و فشار نميتواند موجب ايجاد ،و يا تغيير عقيده در ديگري شود ،بلکه آنچـه بـا زور و فشـار بـه دسـت
ميآيد ،عقيدة ظاهري و زباني است و نه عقيدة باطني و واقعي؛ اينگونه عقيده ارزشي ندارد
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 9همة عقايد و مذاهب موجود در ميان مسلمانان حق نيستند ،بلکه آنچه نف االمر و واق در نزد خداوند وجـود دارد
و حق و حقيقت است ،يک دين و مذهب است؛ ساير مذاهب باط اند ولي افرادي به همين عقايد باطـ اعتقـاد
دارند و به آنها متدين هستند بهترين راه تغيير و اصالح عقايد باط  ،استدالل منطقي و قـان كـردن از راه دليـ
عقلي است و نه زور و فشار و توهين
 2خداوند انسان را مختار آفريده و حجت ظاهري و باطني به او عطا فرموده ،تـا راه هـدايت را از ظاللـت تشـخيص
دهد و آن را برگزيند اگر قرار بود مردم به اجبار ،حق را برگزينند و يا شرايطي خاص ايجاد شود كـه مـردم همـه
به يک راه ،هدايت شوند ،خداوند به چنين اجبار و سلب اختيار و آزادي ،اولي بود؛ او ميتوانست عالم آدميـان نيـز
مانند عالم مجردات ،بدون تداد حق و باط قرار دهد
 0با مروري گذرا به تاري درمييابيم كه كثرت عقايد و اديان در ميان انسانها ،امري مسلم و غيرقاب از بـين بـردن
است به عبارت ديگر ،در هي برههاي از تاري  ،حتي در زمان پيامبر اسالم ،كـه اشـرف مخلوقـات اسـت ،همـة
انسانها به يک عقيده و دين پايبند نبودهاند لذا وجـود مـذاهب مختلـف در ميـان مسـلمانان ،امـري طبيعـي و
غيرقاب انکار است
 1اكثر مذاهب اسالمي ،خود را كام ترين ،بهترين و جام ترين مذهب ميدانند و به اين عقيـده بـاور دارنـد در ايـن
دنيا ،هر عقيده و مذهبي براي اببات مدعاي خود ،دالي خاص خـود را عر ـه كـرده اسـت ولـي ايـن داليـ
نتوانسته ديگران را براي پذيرش ،قان كند و همواره ديگران نيز براي اببات مذهب و عقيدة خود ،به رد اسـتدالل
ديگران و اببات مدعاي خود ،به استدالل پرداختهاند و هي گاه همه به نتيجة واحد نرسيدهاند ازاينرو ،مسـلمانان
بايد با اغماض و چشمپوشي همديگر را تحم نموده ،با عقايد مختلف در كنار هم باشند
 0اگر در جامعهاي صاحبان دين و عقيدهاي ،ديگر عقايد را ممنود اعالم كنند ،در اين صورت جوام مذهبي با خطـر
ايستايي ،بسته ،عدم رشد و شکوفايي و در جا زدن مواجه خواهند شد اين امـر در دنيـاي كنـوني ،خطـري بـ
بزرگ محسوب ميشود
 8هر ك

بايد به اين نکته توجه داشته باشد كه اگر بنا باشد هي ك

آزادي انتخاب يا تغيير مذهب نداشته

باشد ،كسي به دين و مذهب خود او ،كه به گمان او حق است ،نميتواند بپيوندد و اين به رر مـذهب او
تمام خواهد شد
 0پيروان همة مذاهب اسالمي آزادند تا عقايد خود را با استدالل عقلي و منطقي به ديگران بشناسانند روشـن
است اين امر بايد بدون توهين به عقايد و افکار ديگران باشد به عبارت ديگر ،پيروان هر يک از مـذاهب،
به ارالة قوت هاي خود بپردازند و تالش نکنند با بر شمردن نقاط عف ساير مذاهب ،بـراي مـذهب خـود
تبليغ نمايند
الزم به يادآوري است كه منظور از بيان موارد فوق ،اعتقاد و اببات اخالقي تکثرگرايي دينـي نيسـت همانگونـه كـه
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اشاره شد ،ما معتقديم تنها يک دين در نزد خداوند و نف االمر ،حقيقت است؛ يعني در هـر دورهاي يـک ديـن حـق
وجود دارد هر زمان ،پيغمبر صاحب شريعتي از سوي خدا آمده و مردم موظف بودهاند كه قوانين و احکام زندگي خـود
را از او فرا گيرند ،تا نوبت به حدرت خاتم رسيده است پ

از پيامبر خاتم ،اگر كسي بخواهـد بـه سـوي خـدا

راهي بجويد ،بايد از دستورات دين او استفاده كند تسليم خدا بودن؛ يعني پذيرفتن دسـتورهاي او روشـن اسـت كـه
همواره به آخرين دستورالعم بايد عم كرد و آخرين دستور خدا ،همـان چيـزي اسـت كـه آخـرين رسـول او آورده
است اما از اين واقعيت هم نميتوان چشم پوشيد كه كثرت عقايد و اديان در طول تاري  ،همـواره همـراه بشـر بـوده
است و در هي زماني ،به يک دين واحد تبدي نشده است
بنابراين ،الزمة اين سخن كه ،هر ك

در انتخاب دين آزاد است و مختار است هر ديني را برگزيند ،ايـن نيسـت

كه دين او حق است و رستگار ميشود
 .1توجه به خلوص نيت و هدف مقدس تقريب
الف .نيت

انسان براي انجام هر عملي قصد و نيتي دارد و هدفي را دنبال ميكند ازاينرو ،هي عملي بدون نيت از انسـان سـر
نميزند ارزش اعمال انسان از نگاه آموزههاي اخالقي اسالم ،برآيند رعايت دو چيز است :يک :حسن فعلـي؛ بـه ايـن
معنا كه عم درست و صواب انجام گيرد دوم :حسن فاعلي؛ به معني خلوص نيت و قصد قربت داشتن لذا نيـت يـا
الهي است و يا غيرالهي ،انگيزة الهي داشتن در امور؛ يعني انسان هر عملي را كه انجام ميدهد ،تنها و تنهـا پروردگـار
عالم را مد نظر داشته باشد اين امر در تعاليم اسالمي ،به خلوص نيت تعبير شده و بسيار به آن سـفارش شـده اسـت
به عبارت ديگر ،اخالص در عم به معني خالص نمودن نيت از هرگونه شالبة غيرالهي است
عملي كه براي خدا انجام نگيرد ابتر است ،نه سازنده است و نه به سرانجام ميرسد منظور از «خلوص نيـت» در
اين بحث ،اين است كه اصحاب تقريب ،هر چه را كه ميگويند و انجام ميدهند ،فقط بـراي ر ـاي خداونـد باشـد؛
زيرا كار تقريبي در صورتي سازنده است و ابر دارد و به هدف مورد نظر ميرسد كه فقط براي خدا باشد ،بـه گونـهاي
كه هي غرض ديگري با آن آميخته نباشد .ازاينرو ،متصديان تقريب و وحدت ،پيش از هر اقدامي ،بايد نيت خـود را
با خداي خويش خالص كنند تا خداوند نيز كه قدرت مطلق است ،از آن كار پشتيباني نموده ،دلها را به هـم نزديـک
نمايد و مشکالت را از سر راه وحدت اسالمي بردارد
وحدت امت اسالمي در زمان پيامبر اكرم ،نيز نعمـت خداونـد بـر مسـلمانان و بمـرة طبيعـي چنـگ زدن بـه
ريسمان الهي و تابعيت محض مسلمانان از ايشان بود در ساية همـين تمسـک ،دلهـا بـا يکـديگر مـأنوس گشـته،
دشمناني كه تا ديروز به خون يکديگر تشنه بودند ،با يکديگر ان

و الفت گرفته و با هم بـرادر شـدند و از هالكـت و

نابودي رهايي يافتند اگرچه پيامآور رحمت و وحدت براي رسيدن به اين امـر مهـم ،هـي تـالش و كوششـي دريـغ
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نورزيد ،اما تحقق آن جز با هدايت پروردگار و تسليم محض خدا بودن ،پيامبر و مؤمنان ممکـن نبـود «اگـر همـة
آنچه كه در زمين است انفاق كني ،قادر به ايجاد محبت بين دلهاي آنان نخواهي بود ،ولي خداوند بين آنهـا انـ

و

الفت قرار داد» (انفال )19 :ازاينرو ،وحدت امت اسالمي در زمان پيـامبر ،پاداشـي الهـي در مقابـ تسـليم بـودن
مؤمنان در برابر خدا بود اين سنت الهي است و در هر زماني امکان وقود آن وجود دارد
ب .هدف

در خصوص هدف تقريب نيز شايسته است كه اصحاب تقريب ،فقط وحدت امت اسالمي را بـهعنوان اصـ اساسـي
اسالم مد نظر داشته باشند و براي رسيدن به اين امر مهم ،تالش و كوشش نمايند؛ هي انگيزة ديگري نـه در طـول
و نه در عرض اين هدف مقدس دخالت ندهند
متأسفانه امروز بيشتر كارهاي تقريبي ،داراي منشأ و انگيزههاي ناشي از تهديـدها و احسـاس خطرهـاي موقـت
مادي و سياسي بوده ،در صورتي كه اين براي تقريب واقعي ،نه تنها كافي نيست ،بلکه گاهي مدـر هـم هسـت لـذا
بايد نگاه و هدف تقريب ،از يک نگاه مصلحتي و سياسي فراتر رفته و متصديان تقريب ،بـه دنبـال رسـيدن بـه يـک
راهکار كالن دالمي باشند همانگونه كه هدف تقريب يعني وحدت ،يک اصلي از اصول اساسي اسالمي اسـت و نـه
يک كار سياسي و مقطعي؛ زيرا اگر تقريب را مبتني بر نگاه مصلحتي موقت تعريف كنيم ،به خاطر مقطعي بودن كـار
مصلحتي و تاكتيکي ،پ

از مدت كوتاهي و پ

از رف مشک پيش آمده ،كمكم ـعيف شـده ،اهميـت خـود را از

دست خواهد داد؛ يعني تقريب مذاهب مختص ميشود به يک دورة خاص و يک روش مقطعي مانند ساير كارهـاي
مقطعي كه به مقتديات آن معطوف ميباشد
ازاينرو ،نظريه تقريب بايد پا را فراتر نهاده ،به دنبال تبدي شدن به يک مو ود استراتژيک مهم ،به جسـتوجو
و يافتن مرجعيتهاي علمي ،روشي و تفکري مشترک اسالمي ،براي ايجاد برنامههاي راهبـردي بـر اسـاس اصـول
اساسي مشترک براي مديريت جهان اسالم باشد
متأسفانه برخي نگاهها به نظرية تقريب ،از حد يک راهکار مصلحتي موقت اسالمي نيز پـايينتر آمـد ،برخـي بـه
دنبال تثبيت جايگاه خود و يا غالب كردن مذهب خود به ديگران ميباشند اين نگاه به تقريـب ،ميتوانـد بـراي ايـن
كار مقدس بسيار خطرناک باشد
بررسي اخالقي بحث نيت در فعل اخالقي
نيت در مکتب اخالقي اسالم

در يک نگاه اخالقي به مو ود ،با توجه به كمالگرايي ذاتي انسان ،نخستين و مهمترين پيام اخـالق تقريبـي
با رويکرد اخالق ديني ،براي اصحاب تقريب ،اين است كه اوالً ،نيت خدايي داشته باشند باارزشترين رفتار از
جهت نيت ،اين است كه مقصود نهايي فاع از انجام دادن آن ،تنها تقرب به خدا و لـوازم آن؛ يعنـي بنـدگي،
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اطاعت از خدا و محبت و ر ايت او باشد (مصباح ،1909 ،ص  )020و هر انگيزة ديگري را كنار بگذارند؛ زيـرا
كمال مطلق در گرو نيت خالص است بانياً ،رسيدن به وحدت اسالمي و حفظ اسـاس اسـالم بـهعنوان هـدف
عالي خود ،مد نظر داشته باشند
هر چند ممکن است اين مو ود ،مطابق برخي ديگر از ديدگاههاي اخالقي ،مانند سودگرايي ،خوب نباشد ،اما بـا
ديدگاه اخالقي اسالم كه غايت نهايي هر فع اخالقي قرب الهي است( ،بر اساس نظريـة مشـهور) كـامالً مطابقـت
دارد؛ زيرا تنها در صورت قصد خدايي داشتن ،قرب الهي محقق خواهد شد و چنين نيتي ،نيت خالص تقرب ميباشـد
اين بدان معناست كه آرمان خدمت به دين و خلق خدا ،به نيت قرب الهي پاية اخالق تقريبي است
نتيجهگيري

با توجه به فرامذهبي و حتي فراديني بودن اخالق ،به جرأت ميتوان گفت :مـذاهب مختلـف اسـالمي نيـز كمتـرين
اختالف در اين حوزه از مطالعات ديني با هم دارند لذا توجه به اين حوزه در فرايند تقريـب مـذاهب ،ميتوانـد بسـيار
راهگشا بوده ،و براي ح مسال اخالقي و تربيتي فراروي جامعة ديني اسالمي گرهگشا باشد
استفاده از رشتة جديد مطالعات اخالقي ،به نام «اخالق كاربردي» ،كـه مأموريـت آن پاسـ گويي بـه مجموعـة
مسال اخالقي در عرصههاي خاص حيات بشري و ح تعار ات اخالقي آن است ،ميتواند نقـش بسـزايي در حـ
مشکالت تقريب مذاهب اسالمي داشته باشد
شناسايي و معرفي اصول و ارزشهاي اخالق تقريبي ،كه هم شام اصول كلي اخالقي كـه ميتـوان در مسـير
تقريب آنها را به كار گرفت و هم اصول اخالقي برگرفته از مسال و آسيبهاي خاص تقريب در هـر عصـر و زمـان،
كاري است كه اخالق كاربردي با رويکرد تقريب ميتواند متکف آن باشد
افزون بر اين ،اخالق تقريبي با كمک گـرفتن از حوزههـاي ديگـر مطالعـات دينـي ،نظيـر جامعهشناسـي ديـن،
روانشناسي دين و ميتواند عالوه بر يافتن راههاي ايجاد انگيزش براي رفتار اخالقـي ،كمـک شـاياني بـه تربيـت
اجتمــاعي ،جامعهپــذيري و شــک گيري مــنش و شخصــيت اجتمــاعي مســلمانان نمايــد و نقــش تأبيرگــذاري در
نهادينهسازي و درونيسازي هنجارهاي اخالق تقريبي در جامعه اسالمي داشته باشد
برايناساس ،گسترش مطالعات اخالق تقريبي و تأسي

رشتة اخـالق كـاربردي ،بـا رويکـرد تقريـب ،و تربيـت

اخالقپژوهان خاص اين حوزه ،براي ح مسال و مشکالت تقريب ،روري اسـت شايسـته اسـت اخالقپژوهـان
اخالق كاربردي ،با همکاري نهادهاي تقريبي ،مانند مجم جهاني تقريب مذاهب اسالمي ،نسـبت بـه ايـن مو ـود
اهتمام ويژه داشته باشند
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منابع
نهجالبالغه ،1902 ،ترجمة محمد دشتي ،قم ،هجرت
اسالمي ،سيدحسن ،1980 ،دروغ مصلحتآمي  ،بحثي در مفهوم و گستره آن ،قم ،بوستان كتاب
ـــــ « ،1981 ،قاعده زرين در حديث و اخالق» ،علوم حديث ،ش  20و  ،21ص 99-0
اسالمي ،محمدتقي و همکاران ،1980 ،اخالق کاربردي ،چالشها و کاوشهاي نوين در اخالق عملي ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي
تسخيري ،محمدعلي ،1901 ،رسالت ما؛ تيريب در انديشهها ،وحدت در عمل ،قم ،مجم جهاني تقريب
شرفالدين ،عبدالحسين1201 ،ق ،النص و االجتهاد ،بيروت ،مؤسسه االعلمي للمطبوعات
مجلسي ،محمدباقر1290 ،ق ،بحاراالنوار ،تهران ،دارالکتب االسالميه
محسني ،محمدآصف ،1980 ،تيريب مذاهب از نظر تا عمل ،قم ،نشر اديان
مصباح ،مجتبي ،1909 ،بنياد اخالق ،قم ،مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
مطهري ،مرتدي ،بيتا ،شش مياله ،قم ،صدرا
موسوي خميني ،سيدروحاهلل ،بيتا ،صحيفه نور ،قم ،مؤسسه تنظيم و نشر آبار امام خميني
يعقوب ،احمدحسين ،1981 ،اهل بيت محور وحدت ،ترجمة عباس جاللي ،قم ،بوستان كتاب

