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 سخن مرکز

 مرکزسخن 

 الحمد لله رب العالمین
 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین 

ای است انحرافی که طرز تفکر و عمل برخی از صحابه، سلفیه فرقه
تابعان و تابعان آنان را حجت شررعی برای زندگی در عصرر حا ررر 

پیروان این عقیرده با خروج از موازین فقه مااهب . کنردقلمرداد می
اس فهم خود از سررنت، و باز کردن راه اجتهاد بر اسررچهارگانه اهل

ای عمل صحابه، باب پیدایش برخی فتاوای افراطی نادرست و سلیقه
آغاز این تفکر از سرده چهارم هجری قمری است اما . اندرا گشروده

بعدها توسر  ابن تیمیه و شاگردانش مدون شد و نهایتا  با محمد بن 
عبدالوهاب و از طریق حاکمان آل سررعود در دوران معاصررر تجدید 

 . فتحیات یا
ه شررود کتکفیری عنوانی اسررت که به فرد یا جریانی اطالم می

این تفکر، . های مختلف سررلفی وهابی اسررتبرخاسررته از قرا ت
مسرلمانان را به صرره هم عقیده نبودن با آنان و برخاله معیارهای 
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 کافر. کنندشرررعی شررناخته شررده، به کفر و خروج از دین متهم می
مااهب اسررالمی پیامدها و آرار عملی خواندن مسررلمانان و پیروان 

فراوانی در جوامع اسررالمی داشررته، چنان که فتاوای تکفیری منشرر  
بسیاری از اقدامات تروریستی در پاکستان، عرام، سوریه، افغانستان، 

 . مصر، آفریقا و اروپا شده است
های مختلف سلفی )وهابی( اعم از جهادی و شناسی گروهشیعه

مسررا ل دربارۀ  شررانهای درونینظر اختالهتکفیری به رغم همه 
دیگر، شکلی یکسان و مشابه دارد و مت رر از آرار ابن تیمیه و شاگردش 

 . ابن قیم است
ترین دال لی کره آنان در توجیه تکفیر شرریعیان ارا ه یکی از مهم

ی یهود. اند، ادعای دروغین )اعتقاد شیعه به تحریف قرآن( استداده
یعه، اتهام ناروای دیگری اسررت که از سرروی قلمداد کردن عقاید شرر

این اتهامات ناجوانمردانه در حالی . شررودها مکرر بیان میسررلفی
 ره()شود که علمای بزرگ شیعه چون شیخ صدوم متوجه شیعیان می

(، همگی بر تحریف )ره(ترا روزگرار معراصررر )همانند امام خمینی 
ر، از طرفی دیگ. اندناپایری و صرریانت قرآن از تحریف ت کید کرده

تنها کشرروری که تمام قد در مقابل ملم و سررتم صررهیونیزم جهانی و 
منافع نامشررروآ آنان ایسررتاده و از منافع مسررلمانان و ملت مظلوم 

. کند ایران اسررالمی و حکومت شرریعی اسررتفلسررنین دفاآ می
دن تجاوزات رگان سرلفی معاصررر حتی از محکوم کربزکه  حالی در

 . اندبیانیه نیز اجتناب نمودهصهیونیزم در قالب یک 
ای در کنار مااهب ای حاشیهسرلفیه در طول تاریخ همواره فرقه

 . بوده است سنت اهلاصلی چهارگانه برادران 
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خراسررتگراه آنان هر چند ماهب حنبلی اسررت، اما خود اهل 
سریاسرت رسمی . انداجتهادند و از صرورت سرنتی آن خارج شرده

ی که سنت از هر منلبمتون اهل عربسرتان سرعودی مبتنی بر تصفیه
خارج از اعتقادات سرلفی اسرت، و تربیت دانشررجو و استاد بر پایه 

 سنت هلا اعتقادی متون جدید با هده تبدیل سلفیه به جریان اصلی
این سیاست که از حدود نیم قرن گاشته شروآ . شرکل گرفته است

 شده موجب بزرگترین جابجایی جمعیتی استاد و دانشجو در جهان
اسالم جهت تعلیم و تربیت آنان با افکار تکفیری و سلفی و کوششی 

که  باشدهدفمند برای تغییر عقاید اسالمی در سنح جهان اسالم می
بلکه خنری بزرگ برای جهان اسررالم  ،نره تنها خنری برای تشرریع

پیرو سلفیه وهابی نیستند و خود مورد  سنت اهلعموم علمای . است
دارند،  یو آنان که به ادبیات سلفیه آشنای حمله و طعنه وهابیان هستند

ها بر عقاید دیگر مسررلمانان را به خوبی نویسرری سررلفیهسررنت ردی  
 . شناسندمی

مرکز تحقیقرات اسررالمی ر یس  -الردین عفیفی شرریخ محی
های خبری مصررر امهار گو برا یکی از پرایگراهودر گفرت - األزهر

الم ها جان ستواند از تیر تکفیر سلفیهیچ مسرلمانی نمی»دارد: می
کنند و غیر های اسررالمی را تکفیر میبه در برد، چون آنها همه گروه

خود آنها بیشترین بدعت را که  حالی دردانند خود را اهل بدعت می
 . «ت سیس کردند

به رهبری حضرت پس از پیروزی انقالب شرکوهمند اسرالمی 
و اسرتقرار نظام جمهوری اسالمی در ایران و صدور  امام خمینی

پیام اسرتقالل و آزادی و ملم و اسرتکبارسرتیزی به سرایر کشورهای 
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مسررلمان و پیدایش بیداری اسررالمی در آنها، صررهیونیزم و اسررتکبار 
دید و جهرانی به سرررکردگی آمریکا که منافع خویش را در خنر می

ۀ های توسعپردازیها و خیالو جنایتکار که نقشره اسررا یل غاصرب
سرررزمینی از نیرل ترا فرات را نقش بر آب یرافت، برای جلوگیری از 

های مردمی و اسررالمی و تضررمین چ اول منافع تشررکیل حکومت
 تفرقه انداز و حکومت»مسرلمین با عملیاتی کردن شعار استعماری 

 . خویش قرار دادبین مسلمانان را در دستور کار ۀ تفرق «کن
سررعودی و عالمان ۀ در همین راسررتا با کمک حاکمان خودکام

هرای تکفیری را سرراماندهی و به نام خالفت دربراری آن دیرار گروه
 گری دستگااری و وحشیاسالمی با قتل و جنایت و ترور و بمب

اسررالم، ۀ ه نشرران دادن چهرهراسرری زده، عالوه بر مشررو  به اسررالم
رحمی رهای اسالمی به جان هم انداخته و با بیمسلمانان را در کشو

 ها، برخی ازتمام با قتل و کشررتار مسررلمانان و تخریب زیرسرراخت
 . کردای تبدیل کشورهای اسالمی را به ویرانه

مسررلمین، ۀ مقرابله با این مصرریبت بزرگ و خنر عظیم، بر هم
هرای علمیه و علمای جهان اسررالم واجب و وا ررح حوزهویژه  بره

، ت فرهنگی اسررابله اصررلی با افکار منح  تکفیر مقابلهمق. اسررت
ولی  ،راهکارهای سریاسی و نظامی و لو الزم و مثرر است رو،این از

فرهنگی و تبیین ماهیت جعلی و سرراختگی و خارج از  ۀبدون مبارز
منلوب ۀ تکفیر برای مسررلمرانان و مردم جهان، نتیج ۀفرقر اسررالم  

 . حاصل نخواهد شد
العظمی فا ل  اللهشناس مرحوم آیتاندیش و زمانمرجع ژره

با احسراس خنر نسربت به افکار شروم وهابیت، دستور  لنکرانی
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ت سریس مرکزی تخصرصری جهت مقابله با چنین تفکراتی را صادر 
این مرکز ت سیس و به  1333فرمودند، پیرو منویات ایشران از سرال 

ی و یوهابی آمریکاهای پژوهرانی برای مقرابله با توط هتربیرت دانش
رویکرد عقالنی بر باورهای های ارزشررمندی چون تر لیف کتراب

 و کتاب وهابت  عامل تفرقه مسااانانا  در سرره جلد و وهاابتا 
را به زبان های عربی، فارسرری، اردو در  سااافتاا  در  اار تااری 

 . تیراژهای وسیع چاپ و منتشر نموده است
ی، مرکز تخصصی دینۀ در همین راسرتا و جهت انجام این ومیف

اقدام به  تحت اشررراه مرکز فقهی ا مه اطهار ا مره اطهرار
جدیدترین وقایع و راهبردهای دشررمنان ۀ شررناسررایی و رصررد روزمر

های وحدت اسالمی نموده و جهت شناساندن ماهیت جعلی گروه
فیت شرران با اسررتفاده از مرانحرافی ۀتکفیری و تبیین افکرار و عقید

ز اقردام به برگزاری براالی حوزه علمیره و اسررتفراده از اسرراتیرد مبر  
نموده  های علمی پژوهشی شناخت و نقد سلفیهنشرست سرلسرله

ی هاانتشار نشست ۀهای حا ر سومین دورنشست سلسله. اسرت
 ۀامید اسررت که این اقدام مای. نقرد سررلفیره اسررت شررنراخرت و

جامعه و جوانان و مورد قبول خداوند تبارک و تعالی و  بخشیآگاهی
 . مان باشدذخیره قبر و قیامت

های ها و تشویق و حمایتدر خاتمه از عنایات ویژه و راهنمایی
، مادی و معنوی ریاسرت محترم مثسسه جهانی فقه ا مه اطهار

 دامت)الله آقای حاج شیخ محمدجواد فا ل لنکرانی حضرت آیت
نهایت  های مرکز تخصصی ا مه اطهارسبت به فعالیتن (برکاته

 . تقدیر و س اسگزاری را دارم
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معاونین محترم آموزش و ۀ همکراران، بره ویژه همچنین از همر
پژوهش حجج اسالم اسدالله ر یسی و علیر ا بهرامی که توفیقات 

 . نمایمزحمات و اخالص آنان است تشکر میۀ این مرکز نتیج
گاار جمهوری اسررالمی و منادی ی بنیانخرداوندا رو  ملکوت

و همچنین رو  بلند  وحردت مسررلمین حضرررت امام خمینی 
گراار مرکز عظیم فقهی ع و بنیرانمررجرع وارسررتره جهران تشرری  

العظمی حاج شرریخ محمد  اللرهحضرررت آیرت اطهرار ا مره
 . شان محشور فرما را با اولیا لنکرانی فا ل

مسررلمین تحت ۀ همبره امیرد پیروزی حق بر براطل و وحدت 
 . پرچمی واحد

 
 مدیر مرکز تخصصی ائمه اطهار 

 تبارحسین حبیبی
 



 

 

 یهبا سلف یبوگو و تقرگفت یسنجامکان

 سنجیامکان
 وگو و تقریب با سلفیهگفت 

 مقدمه

زوی آردارم و برگزاری چنین نشستی ابراز می ازم را اخرسندیدر آغاز 
یی از هااندرکاران این نشرست و نشستدسرت توفیق روزافزون برای

ق توفی ی شرما عزیزان حا ر در این نشست نیزبرا. دارم این دسرت
علم و عمل و تبلیغ و تبیین دین با نگاه به نیازهای معاصر را از خداوند 

 . کنمرا در چند محور ارا ه میبحثم . متعال خواستارم

 اهمیت بحث. 1

 رررورت  چند جهت مهم اسررت و ازجمله از جهتاز  بحث این
امروزه جمهوری . سررازی ابعاد و چارچوب و شررثون تقریبآشررکار

و  هااسررالمی، بزرگران حوزه علمیه، رهبر معظم انقالب و مجموعه
شرریعه به تقریب  تر  تر و اجتهادیفعال ،اندیشررمند ،اصررلی نهادهای
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قم، نظرام مقدس  ۀتقریرب برای حوزۀ نجف، حوز. انردیشررنردمی
 .مثابه یک گفتمان برجسرته ماهر شررده استجمهوری اسرالمی به

طبیعتا  هنگامی که تقریب گفتمان غالب و اصررلی باشد، الزم است 
 دهیم:پاسخ  هازیر را منر  کنیم و به آنهای پرسش

هایی را باید در وگو کرد؟ چه طرههایی باید گفتبرا چره طره
داد؟ این پرسش مهم است از این نظر که ما دایرۀ فعالیت تقریبی قرار 

هایش گفتمان تقریب را داریم و گفتمان تقریب باید ابعاد و چارچوب
و یکی از ابعاد مربوط به این گفتمان اطراه  باشرردشررفاه و روشررن 

تقریب اسرت، اطرافی که تقریب فیمابین آنها بایستی انجام بگیرد و 
 . رخ بدهد

ب نیز در دایرۀ تقری هام، آیا سلفیاز خاسرتگاه پاسخ به سثال دو
 گیرند یا خیر؟جای می

اب حس را جز ی از امت به هاکه آیا باید سلفیپرسرش سروم این
نیم آیا کوشش ک آنها را نیز جز ی از امت اسالم بشماریم بیاوریم؟ اگر

بین  از لزوم تقریبهنگامی که  تقریب با آنها داشررته باشرریم یا خیر؟
 و هابا ی ،ها، شیعۀ ارنی عشریزیدی ،سرنتاهل مااهب از جمله

ا شود که آیمیمنر  پرسش آید، این ها سرخن به میان میدیگر فرقه
 ؟آورد به حسابباید در شمار مااهب اسالمی ها را هم سلفی

، یستانگارانه نگرسنحی گفتمان تقریبنباید به که خالصه آن
و طبعا   درمانه بررسی کصورت عالبلکه باید این گفتمان تقریب را به

 . ابعاد و ش ونی دارد که باید شناخته شوند
که  این جلسرره نامر به این پرسررش اسررتخاص، بحث طور به

را  هااگر سلفیپایر اسرت؟ و ها تا چه اندازه امکانتقریب با سرلفی
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 هاباید با آن طرفی از اطراه تقریرب بره حسرراب نیاوریم چه تعاملی
ثابه یک مین که اگر ما بحث تقریب را هم بهداشرته باشیم؟ تو یح ا

رو هبا این پرسررش روب ،گفتمان اسرراسرری و زیربنایی نداشررته باشرریم
ته چه تعاملی با آنها داش و ها چنور برخورد کنیمهستیم که با سلفی

 باشیم؟ 
 ها دارای این عقاید وکه سررلفیره پرداختن به اینصرر  بنابراین، 

ی شناسی سلفی و مباحثجریان وشناسی ها هستند و یا مفهوماندیشه
آن مباحث باید انجام . کافی نیست گرچه الزم است اما از این دست

بگیرد و این مبحرث چنور با سررلفیان تعامل کنیم، تعامل تقریبی یا 
تقریبی، این از یک  رررورت اسرراسرری برخوردار اسررت چون  غیر

 ر حقیقتها برخورد کنید دمرادامی که ندانید چنور باید با سررلفی
صررورت کاربردی مورد اسررتفاده قرار دانید بههمۀ آن مباحثی که می

  .گیرد و باید به این پرسش که عنوان جلسه است پاسخ داده شودنمی
سنده کرد بکنم، که در این جلسه ارا ه می شک نباید به منالبیبی

. رفتگهای مختلف( باید در این زمینه بهره از افراد دیگری )به گونه و
ها تعرامل با سررلفیبرای  امروز اگر این مبحرث را بررسرری نکنیم و

هرایی مشررخصرری در پیش نگیریم، در مسرریر راهبردهرا و روش
رسانی به جهان اسالم و تعمیق شکاه فیما بین جهان اسالم آسریب

در این صورت، به بخشی از ماجرای تشدید اختاله . ایمعمل کرده
ها که کارشان برخی سررلفی ارایم، یعنی کاری از سرنخ کبدل شرده

 . ایمکرده اندازی است،تفرقه
یر در غرا بررسی کنیم،  هاسرلفیالزم اسرت چگونگی تعامل با 

ای و احسرراسرری نها یک برخورد سررلیقهآبرخورد با  صررورت،این
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و کرار آنهرا را در جهررت  یزاریمچرون از تفکر آنهرا ب ؛شررودمری
هرۀ اسالم بسیار زشت ش ساختن چمیان امت و مشو   انداختن تفرقه

ممکن  ،انگیزاندبینیم و طبعا  این زشرتی احساساتی را در ما برمیمی
 ت ریر قرار دهد و است احساسات ما غلیان کند و رفتارهای ما را تحت

نوآ تعامل با اینها و گونۀ رفتار در قبال اینها ما را از مدار عقالنی ت، از 
ر نفع جهان اسالم دور کند و دمدار یک رفتار ت ریرگاار و ارربخش به 

ر د هارفتارهایی از سنخ رفتارهای سلفیمرتکب آن صرورت، ما هم 
 اند و ماشود که آنها در حال تفرقهجهان اسالم شویم، نتیجه این می

 . افتیممیایجاد تفرقه ورطۀ هم به نوآ دیگری به 

 تقریبهای حوزه

 . ودشیم میفکری، اخالقی و اجتماعی تقس ۀتقریب به سه دست

 الف( تقریب فکری 

از  دو یا چند طره رای نزدیکی میانکوشرشی است بتقریب فکری 
نزدیکی اندیشه . فکری لحاظ بهدهندۀ جهان اسرالم اطراه تشرکیل
یک ماهب در ماهب دیگر هضم و حل شدن  مثابههیچگاه نباید به

  .و از بین رفتن یک ماهب به نفع ماهب دیگر تعبیر و تفسیر شود
بودن یک ماهب  بحث هویت ماهب، وجود ماهب، تاریخی

شررناختی شررناختی و هوی تدر نگراه جامعه. ی اسررتجرد   یامر
اقدام هر ماهب برای  ،ا ررمحالل یک ماهب امر آسررانی نیسررت

ی گوارناکه من بر حق هستم تبعات  هبهاناین نابودی ماهب دیگر به 
 . یستسازگاری ن نیز در پی دارد و با مبانی دینی
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ا و خنماهبی را از بین برد و نابود کرد،  توانکره می تصرروراین 
؛ چون یک هویت اسررت که تحقق پایرفته اسررت، آلود اسررتخام
سنت را از بین ببرد یا اهل سنت اهلتواند که شیعه تصور کند میاین

معنای  .تواند از بین ببرد، فکر درستی نیستتصرور کند شریعه را می
این حره این نیسررت که هر دو ماهب درسررت هسررتند، طبیعتا  ما 
معتقدیم که ماهب ما برحق  اسررت، دالیل مختلف، اعتقاد جازم و 

هم همین اعتقاد را دارند، بحث در این  سنت اهلمحکم هم داریم و 
بلکه  ،بینندهر ماهب، ماهب خود را بر حق میکه پیروان نیسررت 

در تاریخ پیروان و طرفدارانی اهب با بحث در این اسررت که یک م
 . وجود دارد اینک جوشیده و بالیده و جلو آمده و

جا آن و در دعوت شده بودمدر کویت  یکنفرانس بهرود یادم نمی
های وهابی آمده بودند و تمام کوشش مشاهده کردم که برخی سلفی
 تحقق -به خیال خام خود  - داشتند کهو همتشان را مصروه این می

د ماهب شرریعه دنبال ای از عقایاز بین بردن پارهوحردت را در گرو 
ک شود ی! مگر میکنند، گفتم این فکر غلنی اسرت که شررما دارید

را  و باورهای شیعیان یا عقاید و دارای هویتماهب تاریخی شده و 
از  و نگاه و استدالل پیروانشرود شریعه را با این از بین برد؟! مگر می

ت وحدت این اس. بین برد؟! این وحدت نیسرت تشدید تفرقه است
 هایبدون ورود به ویژگی -دو ماهب  اساس که منهج مشترکی را بر

انتزاآ کنید، در نظر بگیرید،  -منهجی و روشی هر یک از دو ماهب 
آن جلو بروید و مدل و الگویی برای وحدت  اساس تعریف کنید و بر

 . یف کنیدتعر
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خناب به وهابیون حا رر در جلسره که تعدادشان هم زیاد بود 
منهج خودتان وحدت را تعریف  اسرراس بربخواهید شررما گفتم اگر 

هایی از کنیرد الجرم بره سررمت حاه یک ماهب یا حاه بخش
آموزۀ مهدویت پیش خواهید رفت و  حراه مثرال، مراهرب، برای

سنتی اهل دیدم اتفاقا  . دکنتفرقه را بیشتر میشک این خناست و بی
 هاکه در آن جلسه بودند گفتند حق با ایشان است، در مقابل آن سلفی

 سنت گفتند حقبرادران اهل. ندپرداختشان ادعاها و عقایدبه دفاآ از 
بیانیه  اسررت و مرا براید منهج را مشررخ  کنیم و درنهایت،همین 

 . ها شکل گرفتهمان نکته اساس بر ایتا اندازه اختتامیه هم
از بین  توانتقریب فکری این نیست که تصور شود ماهبی را می

که در آیندۀ تاریخ و نهایت آن این. برد، این حره نادرسررتی اسررت
)آخر الزمان( ممکن است ماهبی مغلوب شود، حره دیگری است 

آن با ا گردد و ما رنن حاکم بر تاریخ بر میبه س   و و در اختیار ما نیست
عنوان یک نگاه، یک مبنا، ن است که ما بهایکاری نیسرت، بحث در 

ها سررنت را یا سررنیتوانیم ماهب اهلیک بینش تصررور کنیم که می
توانند ماهب شیعه را حاه کنند، چنین نیست! در تصرور کنند می

نیز اصررال  چنین رویکرد و  دوم، امام صررادم و امام باقر ۀسررد
ب فکری تقری اساس بیشتر تعامل باید بر ا  اسراس. نداشرتندراهبردی 

 تقریب فکری سه شاخه دارد: . باشد
ها، شهالی اندیبهدر ال ؛ به این معنا کهتوسعۀ دایرۀ مشترکات. 1

هرای موجود در کترب خود و طره مقابل )فقهیا   و متون و دیردگراه
( تفح  کنیم، بگردیم و مشررترکا  تاصررولیا   و کالمیا   و تفسرریریا 

را شررناسایی و  -ها و ادبیات گوناگون هرچند با قالب -مخفی شرده 
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این توسررعرۀ  ،دهیمنیم، و بیراییم در معر  دیرد قرار اسررتخراج ک
 . مشترکات است

برویم به سررمت ؛ به این معنا که اهتوسععععۀ دایرۀ خرو ی. 4
برای مثال، های اختصاصی مااهب )های اندیشهکه از خاستگاهاین

راهکارهای  م همچنین(ه سنت اهلو منهجی دارد و  هاشیعه ویژگی
رک های مشررتبه تعبیر دیگر، ایجاد خروجی. مشررترکی را ارا ه کنیم

واقع،  های اختصراصی هر یک از دو ماهب، دراسراس اندیشره بر
  .تواند یکی باشدها می، ولی خروجیماهبی ویژۀ اوست هر ۀاندیش

مرجع با یک روش نظیر آن در فضرای شیعی نیز هست که یک 
ه خو ی( از مسیری وارد می ه شود، بفقهی خاص )برای مثال، آیت الل 

که آن رغم رسد بهرسد که فقیه دیگر نیز به همان فتوا میای مینتیجه
همان  هر فقیه،. آن فقیه دیگر کامال  مسیرش از فقیه اول متمایز است

نقنه  کنرد، ولی هر دو بره یرکمسرریر مورد قبول خودش را طی می
یار زیاد بس و این رسند؛ فتوا یکی است اما با دو مبنا، با دو مسیر،می

د فقیه فتوایی که چن بینیدید میبنگر عروة الوثقیاگر به . افتداتفام می
کدام  بینید هرکنید مینگاه می اند و وقتی به پاورقی آنمشابه هم داده

 . اندمبنایی خاص داشته
 هاروش اساس ها و برانند از خاستگاهتوسنت و شیعه هم میاهل

های مشترکی و دیدگاه، فتواها راهکارها به مناهج خود ورود کنند وو 
 . مشترکات است ۀنخی از توسعاین، س  . دبرسن
متون هر  الیبهتوان بعضی مشترکات ناپیدا را در البنابراین، می 

ب گااشت و تقری چشم برجسته کرد و پیشو پیدا  ماهبیک از دو 
وان تاین توسررعرۀ مشررترکات بیشررتر کرد و می اسرراس فکری را بر
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های اختصاصی هر یک از دو طره را در مسیر تولید معرفت اندیشه
 . صورت مشترک به انجام رساندبه

ای هایجاد افق واحد برای اندیشه یعنی؛ اهداف ۀدایر  ۀتوسع. 9
عه مشترکات افزون بر توس تواندو به بیان دیگر، تقرب فکری می متکثر

 و شیعه. ها با ترسیم و تعریف هده واحد صورت پایردیا خروجی
ند، ولی هر دو دهمیفتواهای خاصرری ارا ه  هرکردام سررنرت اهرل

ی گیرند و یک افق را پیش روکه یک افق را در نظر میمشترکند در این
هر دو با . روندکنند و به سررمت یک هده پیش میخود تعریف می

روند، به سمت فتواهای خاص خود به سرمت عزت اسالم جلو می
. دتازنهای بزرگ از جوامع اسالمی پیش میکردن دست قدرت کوتاه

توسررعۀ در پیگیری اهداه، ایجاد اهداه مشررترک، این هم باز یک 
فکری  تقریبمعنا هم  توان به اینمی بنابراین،. تقریب فکری اسررت

باید این نکته را در حاشیه بگویم که در )البته  دایجاد کرمیان مااهب 
عنوان فقه خواهید بهشررما برادران و فضررال امروزه می هایی کهبحث

 اینبحث کنید در پی مقارن، اصررول مقارن و یا هر علم دیگر مقارن 
 های یک ماهب را زیراندیشه ،تعصب با جمود و از سر  نباشرید که 

ید یکه بگوین باشررید در پی افکری قرار بردهید، بلکه  هرایههجمر
 . است( اندیشه ما این است و این هم دالیل آن

رخ داده، اگر ما بخواهیم  طوسی شیخ مبسوطو  خالفآنچه در 
ای عمل کنیم و رویکردی را اتخاذ کنیم که گونهدر طر  مبراحرث به

ها را بر یک ماهب وارد کنیم این او رراآ و اجوار را سرریرل هجمه
 شودابل هم متقابال  وارد همین کار میکند، طره مقوار میتعصب

توانیم تقریب فکری خورد و نمیو در این صورت، جامعه به هم می
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کنیم حتی مشررترکات فکری را هم شررما کنیم، مرا تفریق فکری می
ردۀ ابهام قرار کنید تا در پس  پکنید، بیشتر کوشش میبیشتر ناپیدا می
ود که رویکرد طر  برایرد خیلی موامرب ب. تر شررودبگیرد و مخفی

ای اتخاذ شرود که به جامعۀ اسالمی خدمت کند، به گونهمباحث به
و به سررمت  ایجاد کندامرت اسررالمی خدمت کند، تقریب فکری 

 . تفریق هر چه بیشتر و جداسازی هر چه بیشتر نشتابد

 ب( تقریب اخالقی

 ببا پیروان و اتباآ دیگر مااهتعامل ما  رفتار و تقریب اخالقی یعنی
 «خوها»باید آنها را . اخالقی کرد غیر هاینباید برخورد. اخالقی باشد

 هاییاساسا  باید متصف به صفت. چون قرآن فرموده اسرت؛ بدانیم
باید آرمانی بیان شده و جامعۀ اسرالمی شرویم که برای مسرلمان و 
عنوان یک امر اسالمی به کالن و بزرگ ۀمحبت اسالمی را در جامع

ژۀ اسرراسرری برجسررته دنبال کنیم، این یک ومیفه یک پرواخالقی و 
 رد،گیو نمی اسررت و مت سررفانه چون تقریب اخالقی انجام نگرفته

)که در ادامه بدان اشرراره  قریب اجتماعیهمچنین ت و تقریب فکری
 . گیردکنیم( نیز تحقق نمیمی

وعۀ یعنی مجم -که ما گردد برمی از اختالفات به این بسیاری ۀریشر
ده ت کید کربه سرمت رفتارهای اخالقی که اسالم بر آنها  -مسرلمین 

تقریب . ایماسررالمی پیاده نکرده ۀایم و آن را در جامعاسررت، نرفته
را از  جابی تعصباتدر پی آن باشیم که جمودگرایی و  اخالقی یعنی

ه بن ببریم، میاهرا را بره حرداقل برسررانیم یا از منبین ببریم، سررور
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از  و احترام بگااریم به هم و نکنیم احترامییحرمتی و ببی همدیگر
 رعایت این اصول اخالقی. پرهیز کنیمدیگر وهین به مقدسات یکت

 شود،برپا نمی جامعۀ بدون اخالم اصوال  . دستورات اسالم است از
سررالمرت یرک جرامعره و کنار هم قرار گرفتن یک جامعه و تعامل 

امعه اسالمی، به رعایت میان آحاد آن جامعۀ کالن مثل ج شدن برقرار
برای  اخالم حره اول و آخر اسالم. مبتنی و متوقف اسرت اخالم
  .که باید در جای خودش به آن پرداخت است گیری یک جامعهشکل

 ،توجهی به تقریب اخالقی نشدهتنها در طول تاریخ نهمت سرفانه 
ها و عدم رعایت اصررول جا و توهینهای بیبلکره همواره تعصررب

و تفرقه میان مااهب تفریق اخالقی و ایجراد شررکراه اخالقی بره 
 . انجامیده است

 ج( تقریب اجتماعی

. تعامل( 2همزیسررتی و  (1: دو زیرمجموعه دارد اجتماعی تقریب
 همزیستی یعنی کنار هم بودن، زندگی مشترکی را شکل دادن، همان

مراجعه  به زمان امام صادم اگراول و دوم بود،  ۀچیزی که در سد
که  و شرریعیان و پیرون ایشرران امام صررادم که بینیدمی ،کنیرد

آن زمان اسررالمی  ۀبخشرری از جامع ،شرردندخوانده می «جعفریه»
 بازار جدا با پیروان  دیگر مااهب ارتباط و مواجهه داشررتند، بودنرد،

نداشتند، مسجد جداگانه نداشتند و  جدا یاداشتند، کوچه و مننقهن
لکه سنت نکشیده بودند، بدیوار بلندی بین خود و اهلبه بیان دیگر، 

 شانمیان در کنید، معاشرت سرنت اهلکردند با برعکس دعوت می
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ها شرررکت کنید، در تشررییع براشررید، در صررفوه اول جماعات آن
 هاشرران با آناجتماعیزندگی ی هاسرراحت ۀهم در ها وآنهای جنازه
و همزیسررتی برا آنها ارتباط  نیز امرام صررادم. براشرریرد همراه

 ؛اسررالم نیامده دو نوآ زندگی را تعریف کند. ندداشررتآمیز مسررالمت
 زندگی امت ، بلکه بر امت واحده وسنتاهل زندگی زندگی شیعه و

 . اسالمی
. سته نیز تعاملضی ت، مقهمزیستیافزون بر تقریب اجتماعی 

و  بر زندگی به این معنا که افزون. تعامل فراتر از همزیسررتی اسررت
تعامل و داد و دیگران )دیگر مسلمانان( با  آمیزهمزیسرتی مسرالمت

برای عزت اسالم و حل مشکالت جامعه  ی کنیمتبادل فکر و سرتد
داشته یک همزیسرتی به دور از خشرونت که صرره این. اسرالمی

نخ یک زندگی مشررترک از س بلکه باید در پی ،م، کافی نیسرتباشری
 . بود کنندهتعامل، از سنخ رفتارهای تکمیل

 هاتقریب با سلفی

س از توان تصویر و ترسیم کرد و اینک پبنابراین، سه گونه تقریب می
گفته پیش هایپرسررشهرای تقریرب، به این روشررن شرردن گونره

 ؟اشیمبها سلفی ید در پی تعامل و تقریب بایا باگردیم که آبرمی
سی های تقریب را یکی یکی برردر پاسخ به این پرسش باید گونه

 ها آیا ممکن و منلوب است؟نخست تقریب فکری با سلفی. کنیم
مراحل و  و مبانی فقهی خاص  خود را دارند و اصوال   ها اصولسلفی

بارت از سه محور  منابع، فهم و ابزار عشر ون مربوط به تالش فکری 
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ه سرر ،اندرکارهر مجموعۀ دسررت تالش فکری  به بیان دیگر، و فهم، 
 . ابزار در اختیار فهم (3فهم و ( 2؛ منابع (1 دارد:ش ن و محور 

 منابع سلفیه

ها به دو ها تنسررلفی یابیم کهمی در کنیم،تر نگاه میهنگامی که دقیق
 و برخی سنت چند منبعی هستنداهلهرچند کنند، مراجعه می منبع

ها سلفی گیرند، امامنبع بهره می دوازده و حتی شش، هشت از آنها از
ر بین د. گیرند یکی قرآن و دیگری سنتاز دو منبع بهره میتنها عمال  

 ویژگی کنند، اصال  این دو منبع هم عموما  و عمدتا  به قرآن مراجعه می
 رجوآ قرآنگری از آغاز این بوده اسررت که بیشررتر به ماهر سررلفی

 فرمود که با خوارج روایت معروه هم که امام علیآن . دکردنمی
 ،است 1«حمال ذی وجوه»ن قرآن چو ،اسراس قرآن منامره نکنید بر

خوارج . اسرراس اسررت همین ، بربلکه با سررنت با اینها سررخن بگو
دند و اندیش بوبودند و تکفیریجامعۀ اسالمی های نخسرتین سلفی

 ،ندکردبه قرآن تمسک میخوارج برای منامره با  به آنان که حضرت
گری این نشان از آن دارد که اصوال  تفکر سلفی .ه را فرمودتوصریاین 

 . دنبکدلخواه را  ۀاز آن، استفاد گردد تامبهم می دنبال کلیاتیبه
شرردن بر وجوه مختلف را  در قرآن این کلیرات که قابلیت حمل

ا ابزار فهم درسررت به کلیات قرآنی ، وجود دارد؛ البتره، اگر برنرددار
یده د - عضا  ر بعضها ب  فس  که ی   -کلیات قرآن با هم  ۀهمو  مراجعه شود

ازنده س دقیق، کالن، اساسی و بسیارهای و تفسیر و فهم شود، استفاده
                                                 

 .564)صبحی سالم(، ص نهج البالغه. 2
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 . توان داشتمیاز قرآن 
رو، این خود را از قرآن استفاده کند؛ از ۀخواهد آن اندیشسلفی می

های همین تکفیری. گرددکلمات کلی دارای قابلیت حمل میل دنبا
 ز تنا ها راخواهند دست به عملیاتی بزنند و سر  انسانامروز وقتی می

ویند، ججایی را منفجر کنند به آیات قرآنی اسررتناد مییا  و جدا کنند
 .رجوعشان به سنت از ها به قرآن بیشرتر استاصروال  رجوآ سرلفی

 اما سنت چون تفصیل بیشتری ،کنندمراجعه میالبته، به سرنت هم 
دآگاه شود ناخودارد و این تفصیالت گاهی به  رر تفکر آنها تمام می

 . دارد بر ا درر قابل تفسیر برند که کلیاتیبیشتر به جایی پناه می
در رجوآ به قرآن، کلیات قرآن را  که اشاره کردیم آنها گونههمانو 

تفکر  و در مسیر اربات است به نفع آنان کنند، کلیاتی کهگزینش می
کنند، نه به کلیات آن مراجعه می توانرد بره کار آید و بهمی غل  آنهرا

ر و یا متمم آن دسته از کلیات اول  تند و هسدیگری که آن کلیات مفس 
  .سازندبرجسته میبارز و انسانی، فنری، عقالنی دین را نگاه 

ن بشر عباد  الاین یستمعوفشرما تا حاال ندیدید یک سرلفی به 
بارها و بارها  2«اقتلوا المشرررکین»تمسررک بجویرد، امرا به  1القول

نای هم نامر به مع« اقتلوا المشرکین»البته، همین  .جویندتمسک می
خاصری اسرت؛ ولی سرلفی تکفیری از ابزار دقیق برای کشف مراد 

 .گیردخداوند از این آیه بهره نمی
اط اگر ادعا کنند که به چند منبع در استنبها حتی بنابراین، سلفی 

                                                 
 .13-11 ۀزمر، آی ۀ. سور2

به، آی ۀ. سور1  .4 ۀتو
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کنند، اما عمال  تنها به دو منبع قرآن و سررنت و اسررتدالل رجوآ می
هم  ورزند و آنکنند و البته بیشتر به ماهر قرآن تمسک میرجوآ می

 . ای گزینشی و هدفداربه شیوه

 سلفیه در فهم متن های ویژگی

 د:فهم سلفی نسبت به منابع سه ویژگی دار
 جمود اندیشی. 1

گرایی به بیان دیگر پوسته. اندیش و ماهرگرا هسرتندها جمودسرلفی
ی مراجعه میمی اه و کنند تحلیل و تبیین در این نگکنند، وقتی به نص 

ن  را بدون تحلیل و با تکیه بر ماهر ن  و . فهم آنها غایب اسررت
 . کنندتوجه به مغز نهفتۀ در ورای پوسته، فهم میپوستۀ ن  و بی

 عدم توجه به عنصر زمان. 2

ه و که زمانها اصوال  هیچ کاری با تحوالت زمانه ندارند، به اینسلفی
ر نهد و تنها داند، وقعی نمیمقتضرریات زمان تا چه اندازه تغییر کرده
فهمد و آن برداشررت غل  و این فکر اسررت که آنچه از اسررالم می

فضای امروز پیاده کند، به هر  ای که از اسرالم دارد را درجمودگرایانه
تابد قیمت و به هر شکل، اصال  برایش مهم نیست که این زمان برمی

که مغز نهفتۀ در ورای آن پوسررته تابد! و توجهی ندارد به اینیا برنمی
چه بوده است؟ نگاهی به مناطات احکام و تفکیک پوسته و ماهر از 

وا ت که امروزه باید آن محتتوجه اسبه این نکته بی. مغز و محتوا ندارد
همان نکتۀ دقیقی که مرحوم . را برگیرد و در قرالرب زمان تزریق کند
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 ایشان در راستای تبیین قدرت. اندعالمه طباطبایی بدان اشراره کرده
ب و قشرر، پوسته و محتوا را منر   اجتهاد و اسرالم بحث تفکیک ل 

شان هوستماهر و پ معصومین بسیاری از نصوص یا سیره. کردند
متناسب با آن زمان بوده ولی آن ل ب و مغز را باید برگرفت و متناسب 

 . زمان تزریق کرد ۀبا این زمان آن مغز را به پوست
ان انگار هستند، یعنی به تفکیک میبه شدت ناتفکیک هاسرلفی

ب قا ل نیسرتند ت به تفکیک میان دو موقعیتی که قرار اس. پوسرته و ل 
وقعیت اجرا شود، یعنی گاشته و حال، توجه و اعتنا اسالم در آن دو م

ند گویبینند و میانگارند، همه چیز را یک ارچه میبسرری . نردارنرد
چنین رفتار کرد و عینا  همان رفتار را باید امروزه اجرا کرد،  پیرامبر

البته  .که آن شیوۀ رفتاری محتوایی دارد که باید آن را گرفتغافل از این
بخواهند مرام و نگاهشان را دقیقا  اجرا کنند، نباید سوار ها اگر سلفی

شد و آنها هم باید به بر حمار سوار می ماشین شوند چون پیامبر
 ها دربر اسرب و حمار سروار شوند، ولی سلفی تبعیت از پیامبر

کنند و این موارد را نادیده خاله منهج خودشرران عمل می برجا این
دهند، ولی در زندگی اجتماعی را انجام میگیرند و عمال  خالفش می

خواهند آنچه در صدر اسالم رایج بوده را و امور اجتماعی، دقیقا  می
 . های زمانیاجرا کنند بدون توجه به مناطات احکام و موقعیت

 سخت اندیشی. 3

هاست، هر جایی که بوی اندیشی، ویژگی و مرام سلفیاساسا  سخت
کنند، به هر جا از آن دور هستند و فرار می رسد،انعناه به مشام می

شی است میقتل و کشتار و سختی ن ویژگی شتابند و ایگرایند و میک 
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یز اشاره پیشتر ن. ذاتی سلفیه است که با انعناه سر سازگاری ندارند
در  اندیش بودند، امام باقرکردم که خوارج نخستین گروه سلفی

بر خود تنگ طور ایند دین را خوفرمرایرد: اینها بیبراب خوارج می
پنداشرتند سرخت نیست، دین آسان که می چنان، دین آن1گرفتندمی

های در گار زمان و چه چه خوارج و چه سلفی -ها است ولی سلفی
گردند یک جایی که بوی خشونت از آن دقیقا  می -کنونی های سلفی

 مشرررک آید، بویآید، بوی قتل و کشررتار میآیرد، بوی خون میمی
آید، این موارد سخت را، این موارد به نظر دیگران از آن می کردن تلقی

آورند در زندگی اجتماعی گیرند و بعد میآنهرا دارای تنگنراهرا را می
کنند و جامعۀ آن عمرل می اسرراس کننرد و برامروزه آن را منر  می

 . افکننداسالمی و بشریت را به دردسر می
سمت زیبایی و مالطفت و مالیمت برود، تواند به نگاه آنها نمی

، مرزبندی کنند و غیر ان را خودش آنها همیشه دنبال این هستند که اوال 
، بر اسرراس برداشررت ه های غلنی کدر گمراهی منلق ببینند و رانیا 

ر قاموس د «کفر»واژۀ  رو،این از. دارند، دیگران را تخن ه و تکفیر کنند
ها از برای سلفی «شررک» ۀواژ. تفکر آنها پربسرامدترین واژه اسرت

 . خنا و خام آنهاست ۀها در عرصۀ اندیشترین واژهجمله پرکاربرد
اگر سلفی، ساعتی با شما سخن بگوید، در این مدت بشمارید 

گیرد؟ تا چه اندازه نگاه کار میشرررک و کفر را به ۀببینیرد چقردر واژ
تواند زند، او نمیتفسیقی و تکفیری در سخن او موج میتضرلیلی و 

                                                 
قوا علی انفسررهم من جهلهم2 ، الکافی« ). الدین واسررع، ولکن الخوارج  رری 

 (.504، ص2ج
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با انعناه و اخالقی بیندیشررد و آن خصررلت دین را که سررمحه و 
تواند فرمودند را نمی و امامان بودن اسررت و پیامبر سررهلره

 . های امروزیببیند، حاال چه خوارج باشند و چه سلفی
عه در شی ایای که به شرکلی خاص و در برههگریالبته، سرلفی

هررا نیز برره نحوی اخبراری. رخ داد نریز همین ویژگی را داشرررت
ها اریاخب. اساسی هایتفاوتاندیش بودند، البته، با برخی سرخت

ه کردند، بسررنت که عمدتا  به قرآن مراجعه میبرعکس سررلفیان اهل
کردنرد؛ این دلیرل تاریخی دارد، ولی از حیث سررنرت مراجعره می

کردن و بر  بله، از حیث گمراه معرفیاندیشرری، از حیث مقاسررخت
ال  گری اصررسرلفی. کننددیگران پای فشرردن، تفاوتی نمی 1تضرلیل

تش این است منتهی یک تفاوت و ویژگی دیگری که سلفی گری ماهی 
ها و اخبراریران( داشررت این بود کره اخبراریان در بحث) شرریعره

. کردندمیهرا بر مبانی کالمی و اعتقادات کالمی تمرکز اسررتردالل
علت  کنند وهای کنونی بر مبانی کالمی تکیه نمیکه، سلفیحال آن

سلفی بر شیعۀ سلفی فا ق آمد، آن بود که آنها یعنی  که شریعۀ غیراین
کردنرد و اخبراریران چون از مبنرای کالمی حرکتشرران را آغراز می

ها و ارا ۀ یک فقه یا یک افکار، آمدند به سرمت بحث و استداللمی
اساس مبانی کالمی در حوزۀ مبانی  اصولی ما با اخباریان بر علمای

پرداختند و این باعث شررد شررکسررت کالمی برا آنها به مباحثه می
مبانی  ۀبخورند یعنی تقریب فکری بین اصررولیان و اخباریان در حوز

 . کالمی انجام گرفت
                                                 

 .. اهل  الل و گمراهی دانستن دیگران2
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بسریار بجا و  روری است که در این زمینه منالعه کنید که چه 
یان اخباریان و اصررولیان در مبانی کالمی درگرفت و هرایی مبحرث

 . چگونه به پیروزی اصولیان انجامید
های کنونی حرکت خود را از مبانی بسرریار از سررلفیهای گروه

بسرریار دشرروار  کردن با آنها رو، بحثاین کنند و ازکالمی آغاز نمی
م کمشترک که خاستگاه بحث و منامره باشد، بسیار های است، نقنه

کنند، فهمشان هم ناق  و با جمود فکری به قرآن مراجعه می. است
های سخت است و تنها آیات قتال و مربوط به مشرک متوجه به نقنه

  .بینند و تنها بر آیات قتل و جهاد ت کید و تمرکز دارندو مشرکین را می
ها با توجه به آنچه گفته شررد، ناممکن تقریرب فکری با سررلفی

 . یار سخت و دشوار استاما بس ،نیست
ها سنت اگر بخواهند با سلفیدر حوزۀ منابع، شیعه و حتی اهل

اندیشرری به جایی در حوزۀ سررخت. رسررندبحث کنند به جایی نمی
ت رسرند و تقریب ذهنی محقق نمینمی شرود، چون در ذات سلفی 

ن، آب ها سخن گفتاعتنایی به زمان با سلفینهفته است، در حوزه بی
 در. رسد، کاری به زمان ندارندکوبیدن است به جایی نمی در هاون

 ها اجتهاد ندارند،ابزار فهم و اجتهاد نیز باید گفت اوال  سررلفی ۀحوز
رسرمی است، ابزار اجتهاد نیز عبارت است از  اگر اجتهاد دارند غیر

 ها در اینسلفی. قواعد اصولی و قواعد فقهی و یا رویکردهای فقهی
ابزار  ررعیفی برخوردارند، اما اگر بخواهیم با آنها نقنره اگر چره از 

ه از هایی کرد، چتوانیم در این زمینه کوشررشتقریب فکری کنیم می
شیعه و اگر بشود به صورت مشترک بسیار بهتر  سنت و چهسوی اهل

ها مشکل هستند و هم های تندرو هم برای سنیچون سلفی. اسرت
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 اند و اصال  آفرینالم مشکلبرای شریعه و به یک معنا برای جهان اس
های تندرو، امروزه برای بحرث ماهب نیسررت و حتی این سررلفی

 . بشریت هم مضر و خنرآفرین هستند
شررود با اینها به عمل تقریرب فکری را در ناحیۀ ابزار اجتهاد می

کنند اگر در زمینۀ منهج فهم آورد، چون آنها از یک ابزاری استفاده می
  .، توفیقات درخور توجهی رخ خواهد دادهایی صورت بگیردکوشش

مدتی پیشتر به لبنان رفته بودم در یک بحث تلویزیونی با یکی از 
 وگویی داشتم؛ این شخصیت سلفی بههای سلفی گفتشرخصیت

که در نگاه خودش به منابع عنصر مقاصد الشریعه را دخالت دلیل آن
داشررت و ارا ه های منعنف و قابل تحسررینی ، خیلی نگاه1داده بود

 گونه مشرری وبرای من خیلی جالب بود که یک سررلفی این. کردمی
 . منهجی داشته باشد

اساس مقاصد  ای هستیم که جامعه را برگفت ما مجموعهاو می
ن کند و از بیکنیم آنچه اهداه شریعت را نابود میالشریعه رصد می

ا محکوم برد هر رفتار و عمل منتهی به نابودی اهداه شررریعت رمی
کنیم و بر اسرراس همین نگاه، انتحارها و انفجارها و بسرریاری از می

واقع، گروهی از سلفیه که در  در. کردها را محکوم میاعمال تکفیری
صد اند به مقاهایی از عرام پراکندهبرخی کشورها مثل لبنان و بخش

امیدبخشرری اسررت و به بروز  ۀشررریعت معتقد هسررتند و این نقن
اعتقاد به وجود مقاصد . کندسوی آنان کمک کرده و می عقالنیت از

                                                 
سنت جایگاه های فکری اهلیک ابزار فهم است که در الیه. مقاصد الشریعه 2

مهمی باز کرده اسرت و امروزه طرفداران پر و پا قرصی دارد و توسعۀ رو به 
 تزایدی هم پیدا کرده است.
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گیرد که بر این برای شررریعت و دین در زمرۀ مبانی کالمی جای می
 . وگو کردتوان گفتاساس با آنان می

و  اصوال  رفتار منعنفقواعد فقهی نیز بسرتر مناسربی هسرتند؛ 
واعد قلحاظ آگاهی و آشنایی به به سنت اهلبسیاری از رفتار عقالنی 

کند و هر ای اسررت کره دارنرد که حاالت مختلف را ارا ه میفقهی
ای نامر به یک و عیت است و انعنافشان از خاستگاه استناد قاعده

توانید رصد و منالعه کنید، فتاوایشان این را می. به قواعد فقهی است
را ببینید که با تمسک به قواعد فقهی و اصولی اینها یک نوآ انعناه و 

اگر بتوان این قواعد . پرایری را در جامعه در پیش گرفتندگرانرهچنرد
مثابه یک ابزار جا بازکردۀ مستقر شده در تفکر اجتهادی بر فقهی را به

ها قرار داد، بسیار ت ریرگاار خواهد بود گوی با سلفیوروی میز گفت
 . تواند یک تقریب فکری ایجاد کندو می

تن با ز حیث منابع سررخن گفبنابراین، نسرربت به تقریب فکری ا
عباس فرمود که با قرآن  به ابن امام علی. فایده استها بیسرلفی

 رسررید! از حیثبا اینها صررحبت نکنید، فایده ندارد و به جایی نمی
اعتنا به اند و با جمودگرایی و بیدنبال جاهای سررختفهمی هم بره

 . نگرندزمان به مسا ل می
البته، . دوگو کرتوان گفتاجتهاد، با سررلفیه میتنها در زمینۀ ابزار 

اید با اگر ب ایریم که ب. باید یک روند طوالنی مدت را در پیش گرفت
 که امام علی گونههمانکه باید کرد،  -ها هم تقریب کرد سررلفی

باید  -کرد تا تقریب با خوارج ایجاد شود هم در این زمینه کوشش می
 . به نتیجۀ منلوب بیانجامداین روند آغاز شود تا روزی 
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 هاتقریب اخالقی با سلفی

، تقریب اخالقی آیا با سلفی ها تقریب اخالقی داشته باشیم؟ طبیعتا 
های دسررت به سررال  برده که کمربندهای برا آن بخش از سررلفی

فرادی اهل عداوت، قتل و معناسررت، چنین ابندند بیانفجراری می
کنند که تنها تکفیر می هاهایی از سررلفیولی با بخش کشررترارانرد،

 .چنین بودنرد توان تقریرب اخالقی داشررت؛ چون امرامرانمی
هایی را معنوه به تقویت و کند ما باید یک پروژهاخالم معجزه می

ه ها )البته آنها که دسررت بگسررترش اخالم حتی نسرربت به تکفیری
د( ناند و از سنخ داعش نیستاند و وارد قتل و کشتار نشدهانفجار نزده

که این  اخالقی کنیماخالقی آنها بینباید در برابر بی. داشررته باشرریم
اخالقی در جهان اسالم است و دودش به چشم دامن زدن به آتش بی

مثابه یک پروژه نگریسررت و رود، تقریب اخالقی را باید بههمره می
چه زیبا در قالب مناجات  صاافتفه سااهادیهدر  امرام سررجراد

نی بالنصح»اند فرموده دنی ألن  عار  من غش    1.«...سد 
 مثابه یک رفتار اجتماعیشود بههایی که میدر مقابل بداخالقی

طور بودند، هم همین برایرد حسررن اخالم داشررت، امرامران
خود . دادندنیز به ایشرران فحش می های زمان امام باقرتکفیری

 کردند، امام چه رفتاری با آنها داشت؟ لیل میرا تض امام علی
تفکیک  هادر باب تقریب اجتماعی نیز باید بین دو سنخ از سلفی

قا ل شرد؛ همزیسرتی با سرلفی  داعشری که دسرت به قتل و کشتار 
ها از هر سنخی و جنسی که باشد، زند، معنا ندارد، با دیگر سلفیمی

                                                 
 .45ص ،20: دعای الصفتفة السهادیة. 2
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م باید تقریب فکری ههمزیسررتی داشررته باشرریم و در کنارش باید 
 .  داشته باشیم

های سررفاک داعشرری  دسررت به کره نباید با گروهخالصرره این
اینها  .برده تقریب فکری، اخالقی و اجتماعی داشرته باشیم اسرلحه

دهند و باید با آنها خنرند و جامعه را به سرراشریبی سقوط سوم می
د بای ها از هر سررنخ و جنسرری،مقابله و مبارزه کرد، با دیگر سررلفی

منهج( تقریرب اخالقی و تقریرب  ۀتقریرب فکری )البتره، در حوز
ای در لباس کمک به داعش گونهاجتماعی داشررته باشرریم، آنها که به

می چه اسال ۀهسرتند را نیز باید با تقریب فکری ارشاد کنیم و جامع
 . شیعه و چه سنی باید این کار را بکنند

 پرسش و پاسخ

ی مقابله با سررلفیه را بهچرا ما راهبرد تبل پرسععش: ■ عنوان یغی و جد 
 ها و مراکز علمی نداریم؟یک دستور سازمانی در حوزه

تقریب یک دستور اسالمی است، در این باب بحث زیاد  پاسع:: ■
من حا ررم اگر شما خواستید بحثی را دربارۀ مبانی تقریب . اسرت

م اسال .های بسیار دارمطر  کنم؛ چون در این زمینه منالعه و تجربه
خواهد یک جامعه را بسازد باید قواعد این جامعه را هم ارا ه وقتی می

ای را به نام امت خواهد جامعهشررود بگوییم اسررالم میکنرد، نمی
اسررالمی بسررازد و بعد قواعدی را در جامعه تعبیه کند که این قواعد 

واهد خپایرید که اسالم مییا شما می. نابودکنندۀ همان جامعه باشند
خیلی روشن است و . پایریدمت اسرالمی را تشرکیل بدهد یا نمیا
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خواهد امت تان را روشررن کنید که اسررالم میخودتران اول تکلیف
بله، چون قرآن و  گوییداسررالمی داشررته باشررد یا نه؟ طبعا  شررما می

که آیا سثال دوم این. بحث امت اسرالمی را منر  کردند پیامبر
بینید یا چند ماهب؟ یعنی واقعیت این میامت را واجد یک ماهب 

اسرت که امت دارای یک ماهب است یا چند ماهبی شده است؟ 
 . پیداست که چند ماهبی شده است

ونی امت کن گویدمیممکن است کسی بگوید این امتی که قرآن 
پاسررخ این اسررت این که . نیسررت، بلکه امت آخر الزمان اسررت

عالوه خود پیامبر صار است بهاع ۀشرود! این امت مربوط به همنمی
ای کرد امتش را دارای چند فرقههم وقتی امرت خودش را منر  می

گویند یک فرقه بر حق آورد، درسررت اسررت که میحسرراب می به
اسررت، ولی آن بین او و بین خداسررت، اما بما هی امت در واقعیت 

اسرراس آن، تنها یک ماهب اعتبار  بیرونی )در مقابل حقیقت که بر
 . کند( واجد چند ماهب استا میپید

همیشه امت چند گرایشی و  در زمان امام صادم و امام علی
فرمود اجتماآ کنید و می چنرد مراهبی بوده، وقتی که امام علی

ام وقتی امتفرقره نداشررته باشررد، آیا نظرش به وحدت شرریعه بود؟! 
ری ادر کوفه بود پیروان و اتباآ او همه شریعه بودند؟ نه، بسی علی

مراهب بودند و در همان مسررجدی که حضرررت  از آنهرا عثمرانی
خواندند، بعد حضرررت خوانرد، نماز تراویح مینمراز می علی
فرمود سروگند به خداوند که شرما برادران دینی هستید، می علی

فرمود، برادری در کالم امرام مربوط بره همه بود، این را بره همره می
اند، یک صررنال  همه بر حقمعنای این حره این نیسررت که به ا
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مراهب بر حق اسررت، اما این مورد اختاله اسررت، ولی وقتی به 
 . آیند باید یک امت را تشکیل بدهندصحنه اجتماآ می

گاه که غصبی نسبت به جایخاطر اینه که آیا ما بپرسش دیگر این
صورت گرفته باید صفمان را از امت جدا کنیم؟ اگر بنا  بیتاهل

احق و اجدر و  از امرت جدا کنیم امام صررادم بود صررفمران را
و با آنها  شان بوددر بینکه  حالی درتر به این جداسازی بود، شایسته

آن یک امر اعتقادی است و رفتار . همزیستی و تعامل دا می داشتند
اساس اعتقاد بود، ولی وقتی امت تشکیل شد، امت یک خ   اینها بر

اسررتقرار امت تالش نکنیم یا شررود ما در جهت قرمز اسررت و نمی
 این خ  قرمز در جهت تفریق میان آن تالش کنیم. خدای ناخواسته

بودند، قرآن ما توجهش بر امت طور ایناسررالم اسررت، امرامان ما 
که بعضرری تصررور رو، ایناین از .اسررت اسررت، سررفارش پیامبر

یم یا چون غصربی صرورت گرفته اسرت می که  -کنند چون ما برحق 
پس جامعه را به هم بزنیم اعتقاد به  -شریعیان همین است  اعتقادات

بودن به معنای آن نیست که توهین کنیم، معنایش این نیست که  حق
خود امام . صفمان را جدا کنیم، امت اسالمی خ  قرمز اسالم است

بود قیامش  ابینالب بن با همۀ عظمتش که فرزند علی حسین
د، فرمود امت جدم! برای امت برای شرریعره نبود، بلکه برای امت بو

ها رفت چون یمنیجدش قیام کرد، اگر برای شیعه بود که به یمن می
شریعه بودند، اتفاقا  به ایشران گفتند به یمن بروید شرریعیان شما آنجا 

به جانب یمن نرفتند چون بنا داشتند امت  هستند، اما امام حسین
 . اسالمی را نجات دهند



 

 

 


