
 بسمه تعالی

 .تقریب بین مذاهب استاندیشه تقریب، فراتر از 

     دکتر سارا شریعتی    

 

ز هست. اندیشه تقریب، فراتر از تقریب بين مذاهب است. استفاده از کلمه بحث تقریب یك بحث روش شناختي ني

تقریب مذاهب، به نوعي ضعيف و الغر کردن این مفهوم است. به عنوان نمونه بحث تقریب ميان  تقریب صرفاً برای

هم قرار اهل تسنن و تشيع نقطه عزیمت خوبي است. در اینجا پروژه دکتر شریعتي و امام موسي صدر در کنار 

 .گيردمي

 

های تقریبي، یعني عالم شيعي واقعي و عالم سني واقعي به هم نزدیك گوید که در تشيع علوی چهرهشریعتي مي

اند. آن چيزی که با هم متفاوت است، تسنن اموی و تشيع صفوی است. تشيع صفوی و تسنن هستند و یك جریان

در برابر این اسالم، جریان عظيم تشيع علوی و تسنن محمدی  سازند؛ آن هم اسالم دولتي.اموی یك اسالم را مي

. تقریب بين مذاهب یعني مذاهب شيعه و سني گام نخست است. یك گام باالتر، نه تنها تقریب بين قرار دارد

مذاهب، که تقریب بين ادیان است. در این بحث از اتفاق موسي صدر قابليت بيشتری دارد تا شریعتي و شریعتي 

نه اجتماعي کمتری برخوردار است . چرا؟ زیرا موسي صدر در زمينه ای چند فرهنگي و چند دیني قرار از زمي

که شریعتي در موقعيت سلطه یك داشته است و در نتيجه تقریب را به یك مشي عملي بدل کرده است، در حالي

 . دین و حاکميت یك مذهب، زندگي کرده است

 

مسيحيت و یهودیت و اسالم مطرح است و در مرحله باالتر، تقریب بين  نخست تقریب بين ادیان توحيدی یعني

ها و به تعبير هانری دروش، تقریب کار و زندگي. ماجرا تقریب بين همه انسان همه ادیان و سپس در مرحله نهایي،

اند، اما از هشناس، ماجرای یك کوه است، در پایين کوه، همه از هم دور و نسبت به هم بيگانبه تعبير یك انسان

 .رسيدشوید و در نهایت در نوك قله به هم ميتر ميروید، به یكدیگر نزدیكروید، هر چه باالتر ميکوه که باال مي

 

اهميت دارد؟  ecumenism مرحله مهم است؟ چرا تقریب مهم است؟ چرا اکومونيسم حال چرا رسيدن به آن

های هویتي اهميت دارد، نه برای تاکيد ونده های جزیي و از شاخصزیرا در دیدگاه شریعتي و صدر آغاز کردن از پر



رسند. شریعتي از روند و به حقيقت جهان شمول ميبر هویت بلكه برای فرا رفتن از آن، از هویت فراتر مي

کند و امام موسي صدر از شيعه بودن، های هویتي خود، روستایش، شهرش، مذهب و مليتش آغاز ميشاخص

 . رسدو امامي بودن و سپس، به تقریب عملي مي جعفری بودن

 

گرایانه، ابتدا از معنویت آغاز که در ایران برخي از جریانات روشنفكری ما در واکنش به سياست هویتدر حالي

کنند که محاسبه درستي نيست، امام موسي صدر از شيعيان لبنان و از جنوب لبنان شروع کرد بعد با عالم مي

فت و با او در باب اعياد مذهبي و دیني سخنراني کرد و سپس با اسقف کاتوليك و کشيش سني به مسجد ر

 .  پروتستان، و بعد به مرحله تقریب همه ادیان رسيد

 

پيوندد: عرفان، برابری، آزادی. یعني تمام کساني که عرفان راه اصلي ميگوید: تمامي تاریخ به یك شاهشریعتي مي

دهند. شریعتي از یك گشودگي سخن ای مشترکي را تشكيل مياند، باهم خانوادهبرابری آزادی را مطرح کرده

 . زهای باد، نسبت داشتن با همه افقگویمي

 

رغم تفاوت کنيد که عليانگيزند و شما احساس ميکساني که واجد این ویژگي هستند، احساس اعتماد را برمي

وگو شوید. این احساس نزدیكي به ها وارد گفتتوانيد با آن، ميهای سياسيو مرزبندی ظاهری و اختالف عقيدتي

شود وجوه مشترکي پيدا کنند و شما با اتكا هاست. یعني همان نگاه اکومونيستي که باعث ميیمن نگاه تقریبي آن

يد گيری کنای کنارهشود شما از عدهتوانيد خانواده مشترکي تشكيل دهيد. آنچه باعث ميبه آن وجوه مشترك مي

وگو شوید، این است که تفكر و مشي تقریب وجود ندارد. کساني که در همان و با عده دیگر نتوانيد وارد گفت

 .گيرندروند و اوج نمياند و باال نميهای هویتي ماندهشاخص

 

موسي امروزه در اوضاعي هستيم که با چند دهه پيش تفاوت قابل توجهي دارد. با زماني که دکتر شریعتي و امام 

با هم حضور داشتند، تفاوت معناداری دارد. در این چند دهه، جهاني شدن، انقالب تكنولوژیك، ارتباطات، 

های اجتماعي را پيگيری کنيد، ها و ... وارد مرحله دیگری شده است. امروز هم اگر شما بخواهيد پروژهمسافرت

 .توانيد نگاه تقریبي را کنار بگذاریدنمي

 

گر شانسي در آینده داشته باشد و حرفي برای گفتن در حوزه اندیشه و فكر داشته باشد، از جانب جریان اسالمي ا

توانند با ها هستند که ميتوانند با پاپ مالقات کنند. این چهرهها هستند که ميهاست. این چهرههمين چهره



شناسي، ت رونان چهره شاخص شرقها از همان روش سيد جمال که با ارنسمتفكران غرب مالقات کنند. این چهره

 .توانند یك درآميختگي فكری بوجود آورند و تأثيرگذار باشندها هستند که ميکنند. اینمالقات کرد، استفاده مي

 

بيند. مفاهيمي همچون دین برای هایي بين پروژه خود و پروژه شریعتي ميکنم که امام موسي شباهتمن فكر مي

کننده تحول اجتماعي است. و این نگاه تقریبي ان، مفاهيم انقالبي است. دین تقویتزندگي و دین در خدمت انس

ای است که دارند، زیرا به تعبير امام موسي، آنچه مهم است، در نهایت، انسان است و علت آن درك اومانيستي

 .است. انساني که تجلي خداست در زمين


