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چکیده
ايجاد همفكری  برای  بر نخبگان و فرهيختگان مذاهب مختلف اسالمی  تأثير  هدف اصلی پژوهش حاضر 
و تقريب بين آنها است. در اين صورت، چنين اتفاقی بر ديگر افراد جامعه نيز تأثيرگذار بوده و در نهايت 
بين  برای همدلی  بستری  تقريبی می تواند  پژوهش  كه هر  است  اسالمی سامان می يابد. روشن  امت واحد 
فرهيختگان مذاهب مختلف به شمار آيد. اين نوشتار كوشيده است به تحقق پژوهشی موفق ياری رساند. برای 
اين مهم ابتدا »اخالق باور به تقريب مذاهب اسالمی« را تبيين نموده و بيان داشته است كه شواهد و قراينی 
برای ضرورت تقريب مذاهب وجود دارد كه سبب می شود فرد به چنين ضرورتی باور داشته و در قبال آن 
مسئول باشد. همچنين اصولی معرفتی از قبيل انسجام گزاره ها و وجود باورهای مبنايی و پايه را معرفی و 
تبيين می نمايد. نتيجه سخن اينكه معرفی چنين اصولی می تواند بستر را برای اعتنا و اعتماد فرهيختگان و 
انديشمندان پيرو مذاهب مختلف اسالمی فراهم آورد، تا در نتيجه با سبكی علمی تر امر تقريب بين مذاهب 

اسالمی را مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه ها: اخالق باور، پژوهش تقریبی، اصول معرفتی، اصول ارزشی.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال شانزدهم/ دوره جدید/ شماره 54/ پاییز و زمستان 1399

صص 5-18 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
تقريب مذاهب اسالمی به اين معنا است كه انديشمندان 
نگرشی  با  اسالمی  مذاهب  از  هريك  پيروان  و 
نموده  توجه  مقابل  مذهب  به  تسامح  و  مداراگرايانه 
و با استناد به آيه شريفه »َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهلِل َجِميًعا 
ُقوا«؛1 »و همگی به ريسمان خدا چنگ زنيد،  َوَل َتَفرَّ
و پراكنده و گروه گروه نشويد«، در صدد ايجاد نوعی 
ساير  پيروان  با  عملی  و  اعتقادی  و  فكری  همدلی 
مذاهب  »تقريب  حقيقت  مجموع  در  باشند.2  مذاهب 
برخوردار  عملی  و  فكری  حركت  دو  از  اسالمی« 
است؛ در مرحله حركت فكری، ضروری است افراد 
جامعه دينی از تعصبات مذهبی و همچنين اختالفات 
سوی  به  و  نموده  پرهيز  ديگر  مذاهب  با  اعتقادی 
همدلی فكری و اتفاق نظرهای اعتقادی پيش روند. در 
مرحله حركت عملی نيز الزم است پيروان هركدام از 
مذاهب اسالمی در پِی بسترسازی برای تحقق وحدت 
با  ـ  مذاهب  پيروان  بين  مسالمت آميز  هم زيستی  و 
وجود اختالف نظرها و قرائتهای مختلف از متون دينی 
پژوهشهای  بنابراين  باشند.  ـ  وحيانی  آموزه های  و 
عاملی  می توانند  اسالمی  مذاهب  تقريب  به  معطوف 
برای همدلی فكری و عملی بين پيروان مذاهب باشند.
از نظر نگارنده برخی پژوهشهای تقريبی شامل موارد 
ذيل است: 1( پژوهشهايی كه از ضرورتها و عوامل 
تهديد كننده تقريب مذاهب اسالمی سخن گفته و در 
از  برون رفت  برای  فرصتهايی  و  راه حلها  ارائه  صدد 
هستند.  مذاهب  بين  تقريب  ايجاد  نهايت  در  و  آنها 
2( پژوهشهای بيان كننده مسائل مشترك بين مذاهب 
فقهی  و  تاريخی  كالمی،  مسائل  قبيل  از  ـ  اسالمی 
و  اسالمی  مذاهب  بين  گفتمان  سبب  می توانند  كه  ـ 

1. آل عمران، 103.
2. همچنيــن امام علی)ع( نيز نســبت به نفی تفرقــه می فرمايد: »از 
پراكندگی پرهيز كنيــد و بدانيد كه هركس مردم را به تفرقه و جدايی 
دعوت كند، او را بكشــيد، اگرچه زير عمامه من باشد« )نهج البالغه، 
خطبه 127(. روشن است كه می توان بيان امام را به حوزه تقريب بين 

مذاهب اسالمی نيز تسّری داد.

كه  كنيد  توجه  شوند.  ديگری  از  هريك  بهره مندی 
فقهی  مذاهب  كردن  يكی  پِی  در  پژوهشهايی  چنين 
و كالمی يا ارائه وجه جمعی بين آموزه های مذاهب 
بسترسازی  صدد  در  بلكه  نيستند،  مختلف  اسالمی 
تقويت  و  مختلف  نظر  و  رأی  دو  بين  گفتمان  برای 
نبوت  و  خداوند  به  اعتقاد  قبيل  از  اشتراك  وجوه 

هستند.
پيش فرض انجام پژوهشهای تقريبی، پذيرش »اخالق 
اصولی  همچنين  و  اسالمی«  مذاهب  تقريب  به  باور 
اين  به  پاسخ  پِی  در  حاضر  پژوهش  است.  معرفتی 
نگارش  برای  الزاماتی  چه  كه  است  اساسی  پرسش 
روشن  ابتدا  پاسخ  برای  دارد؟  وجود  تقريبی  آثار 
می سازيم كه انسان براساس »اخالق باور به تقريب 
مذاهب« نسبت به باورهای خويش ـ كه برخوردار از 
شواهد و قراين هستند ـ متعهد و مسئول است. سپس 
اصولی معرفتی از جمله انسجام بين باورها و وجود 
تقريبی  پژوهشهای  برای  و مشترك  مبنايی  باورهای 

ارائه می شود.

به تقریب مذاهب« و پژوهشهای  باور  »اخالق 
تقریبی

برای تبيين دقيق نسبت فوق ابتدا الزم است مراد از 
»اخالق باور« را روشن سازيم. كليفورد در مقاله ای 
با عنوان »اخالق باور« بيان می كند كه حقيقت باور 
و  اگر داليل  و  است  بسنده  قراين  و  نيازمند شواهد 
شواهدی برای باور وجود داشته باشد، وظيفه داريم 
كه باور داشته باشيم و در قبال اين باور هم مسئول 
هر  به  باور  كه  است  معتقد  مقابل  در  بود.  خواهيم 
چيزی با شواهد و قراين ناكافی، هميشه و همه جا و 
برای همه نادرست است.3 به عبارت ديگر باور داشتن 
ساده لوحانه  و  غيراخالقی  امری  كافی،  بدون شواهد 
است و ما حق نداريم فحوای هر گزاره ای را كه به آن 

ميل و احساس داريم، باور كنيم.

3.“The Ethics of Belief”, p.186.
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حال اگر شواهد و قراين و ادله ای برای باور به تقريب 
مذاهب اسالمی ـ يعنی باور به اين گزاره كه »تقريب 
داشته  وجود  ـ  است«  ضروری  اسالمی  مذاهب 
باشد  داشته  باوری  چنين  كه  دارد  وظيفه  فرد  باشد، 
و در قبال اين باور مسئول است. پس غيراخالقی و 
ساده لوحانه است كه از باور به ضروری بودن حقيقت 
تقريب بين مذاهب دست بردارد و براساس اميال يا 
احساسات خويش برخالف تقريب عمل كند. اكنون 
توجه كنيد كه در پژوهشهای تقريبی به دنبال شواهد 
و قراينی برای باور به تقريب بين مذاهب هستيم و اگر 
چنين شواهدی يافت شود، نسبت به آن باور مسئول 
هستيم. اما مسئله اين است كه قبل از شروع به چنين 
قراين و شواهدی وجود دارد كه سبب  پژوهشهايی، 
می شود فرد در قبال باور به تقريب مذاهب از وظيفه 
برخوردار بوده و مسئول باشد و در عين حال بستر 
را برای ورود به پژوهشهای عميق تر فراهم آورد. در 

ادامه به برخی از اين موارد اشاره می شود.
1( »اخالق باور به تقریب« و اصل کرامت اجتماعی

برخورداری انسان از حقيقت كرامت اجتماعی، اولين 
شاهد برای باور به تقريب مذاهب اسالمی است. ابتدا 
انسان  اجتماعی  كرامت  جايگاه  به  نسبت  توضيحی 
در اسالم ارائه و سپس نقش آن در باور به تقريب و 
پژوهش تقريبی بيان می شود. كرامت اجتماعی به اين 
معنا است كه حقوق هر فردی ـ اعم از جانی، مالی 
همچنين  و  افراد جامعه  ديگر  از سوی  ـ  ناموسی  و 
حاكميت محترم دانسته شود. البته تاريخ حيات بشری 
همواره آبستن حوادث تلخ، ناهنجاريها، ظلم، تبعيض، 
ناامنی، خشونت و ... برای بشريت بوده و بدين سان 
قرار  يغما  انسان مورد  مقام حقيقی  منزلت و  همواره 
گرفته و خواسته ها و نيازهايش زير پای انسانهايی از 

جنس خود لگدمال شده است.
نژادپرستی،  قوميت گرايی،  خشونت،  قبيل  از  اموری 
نمونه های  جهانی،  بزرگ  جنگهای  و  انسانها  بردگی 
بوده اند.  آدمی  منزلت  از  فروكاسته شدن  از  واضحی 

منزلت  مورد  در  فكری  افق  زمين  مغرب  در  به ويژه 
است.  كرده  طی  را  بسياری  نشيبهای  و  فراز  انسان 
برای نمونه كليسای كاتوليك در قرون وسطی، آدمی 
را موجودی پست و ذليل و گناهكار فطری می شمرد 
و با سلب هرگونه اختيار و اراده از انسان، او را به 
بردگی كليسا و كشيشان درمی آورد. در اين دوران بر 
به  اعقابش  و  اوالد  انسان،  كاتوليك،  كليسای  مبنای 
گناه جبلی مبتال شده اند. هيچ كس را از گناه، رهايی 
نيست. تمام بشر، ذاتًا مفتون و مبتال هستند.4 البته با 
كرامت  جنبه  جديد،  دوران  و  رنسانس  عصر  شروع 

اجتماعی انسان نيز بسيار مورد توجه قرار می گيرد.
در مقابل نگاه كليسای كاتوليك به انسان ـ در قرون 
آموزه های  براساس  كه  می كنيم  مشاهده  ـ  وسطی 
وحيانی و تفكر اسالمی، خداوند مقام و منزلت انسان 
را تا آنجا ارج می نهد كه او را خليفه خدا در زمين به 
شمار می آورد5 و در آيات متعدد به حفظ حقوق او از 
سوی ديگر افراد جامعه تأكيد می ورزد. تأكيد آيات 
الهی بر نفی توهين، غيبت، آسيب به ديگران و دروغ 
و همچنين توجه به حقوق اقتصادی و قضايی انسان، 
و  جامعه  افراد  حقوق  حفظ  ضرورت  از  نمونه  هايی 
اسالمی  جامعه  در  انسان  اجتماعی  كرامت  اهميت 
ريشه  انسان  اجتماعی  كرامت  البته ضرورت  هستند. 
خرد،  قوه  از  برخورداری  يعنی  او؛  ذاتی  كرامت  در 
اختيار، اراده و فطرت دارد كه به گونه ای تكوينی در 
سرشت انسان، نهاده شده و سبب برتری او بر ديگر 

موجودات هستی گشته است.
در مجموع برخورداری حقيقت انسان از كرامت ذاتی 
و اجتماعی، شاهد و قرينه ای است برای باور به اينكه 
پژوهشگر  و  است  ضروری  اسالمی  مذاهب  تقريب 
ورود  پيش فرض  عنوان  به  را  اصل  اين  بايد  تقريبی 
در  باشد.  داشته  نظر  در  خويش  پژوهش  عرصه  به 
پيرو هر  انسان  آموزه های وحيانی،  براساس  حقيقت 

4. تاريخ جامع اديان، ص643.
5. ر.ك: بقره، 30.
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مكتب و فكری كه باشد، به خاطر انسان بودنش بايد 
مورد احترام پيرو فكر و انديشه مقابل قرار گيرد. اين 
امر شاهد و قرينه ای است برای اينكه فرد باور داشته 
او  برخالف  اگرچه  او  مخالف  مذهب  پيرو  كه  باشد 
می انديشد، اما در انسانيت با او مشترك است و همين 
امر برای حرمت نهادن به او و احترام به انديشه اش 

بسنده است.
وظيفه عملی پژوهشگر تقريبی در مقابل باور به آيات 
الهی تأييد كننده كرامت اجتماعی و ذاتی انسان، اين 
است كه در قبال باور خويش به ضرورت تقريب بين 
باور،  مذاهب مسئول باشد و ضمن پذيرش محتوای 
نتايج آن باور؛ يعنی اكرام و احترام نهادن به پيروان 
نظريه و انديشه مقابل فكر خود را مورد توجه قرار 
پيروان مذاهب  به  نسبت  بی ادبی  توهين و  از  دهد و 
يا مكاتب ديگر خودداری كند. نقد خود را نيز بايد 
بدون جانب داری و تعصب و در كمال احترام و ادب 
بيان كند. حال اگر پژوهش تقريبی چنين مسيری را 
پيروان  به  اكرام  تلويحًا احترام و  دنبال نكند و حتی 
افكار مقابل را ناديده بگيرد، عاملی مهم برای تفرقه 

خواهد بود.
2( »اخالق باور به تقریب« و معنای زندگی

زندگی«  »معنای  از  مختلف  اسالمی  مذاهب  پيروان 
برای  قراين  و  شواهد  وجود  برخوردارند.  مشترك 
به آن،  باور  قبال  فرد در  كه  ادعا سبب می شود  اين 
دارای وظيفه و مسئوليت باشد. آنچه در اينجا اهميت 
دارد اين است كه پژوهشگر تقريبی با وجود شواهد و 
قراينی، چنين باوری داشته و آن را به عنوان پيش فرض 
تلّقی كند. اكنون برای روشن شدن اين امر، الزم است 
مراد از معنای زندگی روشن و شواهدی برای معنای 

زندگی مشترك در مذاهب مختلف ارائه شود.
در مبحث »معنای زندگی«، كاری كه پيش از هر امر 
ديگر صورت می گيرد، تحليل كلمه »معنا« است. اين 
»ارزش«  و  مهم »هدف«  معنای  دو  به  كلمه حداقل 
به كار می رود؛ يعنی وقتی گفته می شود »زندگی انسان 

چه معنايی دارد؟« منظور اين است كه هدف و غايت 
زندگی انسان چيست؟ يا اينكه ارزش زندگی انسان 
و  هدف  چه  ديگر  عبارت  به  است؟  چيزی  چه  به 
ارزشی در جهان و در زندگی ما انسانها وجود دارد 
گيرد و علت  قرار  كارها  معيار  و  كه می تواند مالك 
و  رنجها  همه  تحمل  و  دنيا  در  انسان  ماندن  اصلی 
گرفتاريهای آن شود؟ هريك از متفكران به فراخور 
نسبت  پاسخی  دارند،  كه  ديدگاهی  و  فكری  مشرب 
می توان  منظر  يك  از  می دهند.  ارائه  پرسش  اين  به 
طبيعت گرايی،  كلی  رويكرد  سه  قالب  در  را  پاسخها 

فراطبيعت گرايی و نيهيليسم تقسيم بندی كرد.
نيهيليسم شامل هر رويكرد فلسفی است كه وجود يك 
می كند.6  رد  انسان  ارزشی  نظام  برای  را  عينی  بنيان 
زندگی  معناداری  سبب  آنچه  رويكرد،  اين  براساس 
می شود، يا ممكن نيست به دست آيد يا هرگز وجود 
ندارد.7 پس غايت و هدف فرجامينی را نه در طبيعت 
و نه در فراطبيعت نمی توان تصور كرد و هر هدف و 
غايتی در طبيعت يا فراطبيعت به هيچ وجه ارزش آن 

را ندارد كه جهت اصلی زندگی شود.
در  را  زندگی  نهايی  ارزش  و  هدف  طبيعت گرايان 
در  اساس،  اين  بر  می دانند.  مادی  جهان  و  طبيعت 
يا  هدف  مادی،  و  طبيعی  جهان  و  دنيايی  زندگی 
اهداف و ارزشهايی نهايی و فرجامينی وجود دارند كه 
می توانند به كارها و مجموعه تالش و كوشش انسانها 
معنا دهند و باعث دلبستگی آنها شوند و همه رنجها، 
دشواريها و گرفتاريها را توجيه كنند. در نهايت باعث 
و  و حركت  و حرارت  و شور  دنيا  در  انسان  ماندن 
اينكه  در  طبيعت گرايان  گردند.  جهان  در  او  پويايی 
معنا  انسان  زندگی  به  می تواند  طبيعت  در  امری  چه 
دهد و آن را با هدف و ارزش نمايد، خود به دو دسته 

تقسيم می شوند:
ذهنيت  و  شخصيت  بر  ذهنيت گرا  طبيعت گرايان   -1
اين  به  می كنند؛  تأكيد  فرد  هر  خاص  ويژگيهای  و 

6. “Nihilism”.
7. See: “The meaning of life”.
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معنا كه هركس با توجه به ذوق و سليقه و شخصيت 
طبيعت  در  است  ممكن  دارد،  كه  خاصی  ذهنيت  و 
چيزی برايش ارزشمند باشد و در آن مستغرق گردد. 
باهم متفاوت هستند و  اميالشان  افراد در گرايشها و 
همين تفاوت در اميال و گرايشها باعث می شود ما بر 
امر معيّن و خاصی برای همه تأكيد نكنيم و بگوييم 
با تمام  هركسی به هر چيزی عالقه و ميل داشت و 
وجود به آن پرداخت و در آن مستغرق گرديد، همان 
برايش هدف و غايت می شود. اموری از قبيل ثروت، 
قدرت، لذت، شهرت، تمّكن اجتماعی و اختراع علمی 
معنادار  را  افراد  زندگی  می توانند  كه  هستند  اهدافی 
سازند و هركسی به يك يا چند مورد از اهداف فوق 
گرايش دارد. به هر حال، ذهنيت گرايان درباره اهداف 
طبيعی به نوعی نسبيّت قائل هستند؛ يعنی در ميان آن 
اهداف، هيچ امری نيست كه بتواند به عنوان يك هدف 
مورد توجه همه قرار گيرد؛ زيرا ويژگيهای ذهنی و 
شخصيتی افراد متفاوت هستند. از اين رو، اهداف و 

غايات فوق برای افراد مختلف، متفاوت می شود.
2- طبيعت گرايان عينيت گرا معتقدند بعضی از اهداف و 
غايات طبيعی صرف نظر از اميال، گرايشها و ويژگيهای 
بدون  انسا نها  و  ارزشمندند  افراد  شخصيتی  و  ذهنی 
دارند،  گرايش  و  ميل  چيزی  چه  به  اينكه  به  توجه 
برای ارزشمندی و معناداری زندگيشان، بايد زندگی 
ايشان  اهداف جهت دهند.  با آن  ارتباط  را در  خود 
ابتكار  اخالقی،  زندگی  علمی،  اختراع  مثل  اهدافی 
هنری و عشق به انسان را به لحاظ عينی ارزشمند و 

باعث معناداری زندگی آدميان می دانند9.8
ماوراء الطبيعه  اهداف  يا  هدف  تنها  فراطبيعت گرايان 
و  كوششها  همه  غايت  و  آدمی  فرجامين  آرزوی  را 
تالشهای او تلّقی می كنند. فراطبيت گرايان معناداری و 
ارزشمندی زندگی را وابسته تام و تمام به دنيا و زندگی 

8. See: Ibid.
9. برای آگاهی بيشــتر از مباحث مربــوط به »معنای زندگی« ر.ك: 
مجله نقد و نظر، شماره های 29-32؛ »معنای زندگی از ديدگاه جان 

كاتينگهام«، صص108-97.

دنيوی نمی دانند. هدفمندی و ارزش حيات آدمی به 
امور ماوراء طبيعت است. وجود مقدس خداوند متعال 
و اموری مثل بهشت و جهنم ـ كه تبلور و جلوه ای از 
رضايتمندی خداوند هستند ـ به زندگی معنا و ارزش 
صورتی  در  فرد  زندگی  اساس،  اين  بر  می بخشند. 
معنادار است كه ربط و نسبت خاصی با قلمرو صرفًا 
نتيجه اگر خدايی موجود  روحانی داشته باشد و در 
ارتباط  به  قادر  فرض وجود، شخص  بر  يا  و  نباشد 
درست با آن  نباشد، در آن صورت زندگی فاقد معنا 
نيز شواهدی  تفكر اسالمی  و پوچ است.10 در مورد 
وجود دارد كه پيروان همه مذاهب اسالمی يك نوع 
معنای زندگی فراطبيعت گرايانه الهی را پذيرفته اند. در 

اينجا تنها به دو شاهد اشاره می شود:
1- آنها با تكيه بر آيات قرآن هدف از حيات دنيوی 
دانسته  اهلل  الی  تقرب  و  تكامل  تعالی،  به  رسيدن  را 
ارزش گذاريهای خاص  سبب  را  نهايی  غايت  اين  و 
برای  می دانند.  آن  به  معنابخشی  فرايند  و  زندگی  به 
َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا اهلَل َواْبَتُغوا ِإلَْيِه  نمونه آيه »َيا 
همه  پيروان  اعتنای  و  پذيرش  مورد  كه  الَْوِسيَلَة«11 
بايد  انسان  كه  دارد  اشاره  امر  اين  به  است،  مذاهب 
همواره نسبت به همه كارها در پی تقوای الهی بوده و 
از اين امر به هر وسيله ای اتكا كند. عالمه طباطبايی 
مذاهب  همه  پيروان  پذيرش  مورد  آيات  بر  تكيه  با 
بيان می كند كه تنها با بررسی هدف خداوند از خلقت 
اين  رسيد.12  انسان  زندگی  معنای  به  می توان  انسان 
اهداف شامل عبادت خداوند، قرب الهی و رستگاری 
به عنوان  خداوند  دادن  قرار  با  تنها  كه  هستند  انسان 

غايتی متعالی امكان پذير است.
با  2- كليات آثار فقهی و كالمی اهل سنت و اماميه 
آثار  همه  واقع  در  شده اند.  نگاشته  الهی  قرب  هدف 
غايت القصوی  به عنوان  را  خداوند  فقهی،  و  كالمی 
انسانها  افعال  و  اعتقادات  كه  كرده اند  تلّقی  هدفی  و 

10. همان.
11. مائده، 35.

12. الميزان، ج7، صص45و46.
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اين  در  می شوند.  ارزش گذاری  هدف،  آن  مالحظه  با 
اما  است،  متفاوت  مسيرها  و  روشها  هرچند  تصوير 

شاهد غايتی واحد هستيم.
وجود  به  پژوهشگر  باور  سبب  فوق  قراين  و  شواهد 
مختلف  اسالمی  مذاهب  بين  مشترك  زندگی  معنای 
خواهد شد و در اين صورت پژوهشگر نسبت به آن 
است.  مسئول  آن  قبال  در  و  بوده  وظيفه  دارای  باور 
چنين باوری می تواند به عنوان پيش فرض برای ورود 
به پژوهشهای تقريبی قرار گيرد. پژوهشگر تقريبی بايد 
اين اصل مشترك بين مذاهب اسالمی را به عنوان يك 
فرصت اساسی تلّقی نمايد و در پژوهش خويش از آن 
به عنوان اهرمی برای تقريب بيشتر بين مذاهب اسالمی 
و هدف  غايت  كند  كه مالحظه  معنا  اين  به  برد؛  بهره 
می تواند  اسالمی  مذاهب  پيروان  بين  مشترك  متعالی 
رفتار  كيفيت  و  شود  منتهی  آنها  بين  وثيق  پيوند  به 
مذاهب  پيروان  احساسات  و  افكار  حتی  و  كردار  و 
اسالمی مختلف براساس آن سامان يابد. توجه به اين 
مسير  الف(  می شود:  سبب  پژوهشگر  سوی  از  امور 
كند  تصور  اسالمی  مذاهب  پيروان  همه  برای  واحدی 
و با همين مبنا آموزه های متفاوت مذاهب اسالمی را 
به مسيری واحد هدايت كرده و سامان بخشد. ب( در 
محور  به عنوان  را  اساسی  اصل  اين  خويش  پژوهش 
قرار دهد و موارد مورد اختالف جزئی را به خاطر اين 
اصل، كم اهميت نشان دهد. ج( نشان دهد كه مسيرهای 
متفاوتی برای رسيدن به مصداق اين اصل وجود دارد 
و كسانی كه يك مسير را طی می كنند، نبايد طی كننده 
به هر حال هدف و  كنند؛ زيرا  را تخطئه  مسير ديگر 

غايت متعالی يكی است.

»اصول معرفتی« و پژوهشهای تقریبی
كه است  اين  معرفت  حقيقت  به  نسبت  سنتی   تحليل 
اندازه به  دليل  كه يك  است  اعتقاد صادقی   »معرفت، 
 بسنده  قوی، اين اعتقاد را تأييد می كند«.13 از اين رو،

13. Epistemology, p.14.

 »شناخت و معرفت را به عنوان باور14 صادق15 موجه16
وظيفه سنتی  به طور  مجموع  در  كرده اند«.17   توصيف 
اين است كه هنجارها و معيارهايی را  معرفت شناسی 
يا موجه  باورهای  از  برخورداری  يا  شناخت   برای 
 تضمين شده معرفی  كند. در حوزه پژوهشهای تقريبی
به معرفت  برای  موجه  صادق  باورهای  وجود   نيز 
 گزاره های تقريبی اهميت دارد. حال برای توجيه باور
 به چنين گزاره هايی نيازمند اصولی هستيم تا اينكه در

نهايت يك پژوهش تقريبی مطلوب تحقق يابد.
1( اعتبار سند در معرفت تقریبی

يك  از  فردی  اگر  معرفت،  سنتی  تحليل  به  توجه  با 
برای  باشد، ولی  برخوردار  به يك گزاره  باور صادق 
نيابد و صرفًا براساس حدس  باور خود دليل معقولی 
كه  گفت  نمی توان  يابد،  دست  باور  به صدق  گمان  و 
وی نسبت به آن گزاره، معرفت دارد. برای نمونه اگر 
گزاره  به صدق  كالغ،  پريدن يك  مشاهده  با  فرد  آن 
P باور پيدا كند، در اين صورت، S در باور به صدق 
P از يك باور ِعّلی برخوردار است، اما دارای توجيه 

معرفتی نيست.18
باور به گزاره های به كار رفته در يك پژوهش تقريبی 
نيز بايد متكی بر منبع حدس و گمان و تصورات ذهنی 
صرف و يا شهودات غيرمعتبر نباشد، بلكه زمانی يك 
باور  كه  می شود  محقق  اعتماد  مورد  تقريبی  پژوهش 
تنها از منابع قطعی و معتبر عقل  به چنين گزاره هايی 
هستند  فريقين  از  هريك  استناد  مورد  كه  ـ  وحی  و 
پژوهشگر  اگر  كه  است  اين  منظور  شود.  حاصل  ـ 
گزارشی از يك مذهب نقل می كند، حجيت و قطعيت 
داشته  نظر  در  مذهب  همان  مبنای  بر  را  گزارش  آن 
تأييد  مورد  سنت  و  قرآن  حجيت  نمونه  برای  باشد. 
همه مذاهب است، اما نسبت به نحوه و روش استفاده 

14. Belief
15. Truth
16. Justified
17. Epistemology: An introduction to Theory of 
knowledge, p.3.

18. توجيه باور اخالقی، ص46.
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روايات  داللت  و  سنديت  همچنين  و  قرآن  فهم  و 
اختالف نظرهايی وجود دارد كه پژوهشگر بايد حجيت 
قرآن و سنت را از منظر آن مذهب به روش خودش 
لحاظ كند. در اين تصوير پژوهشگر نبايد بدون مراجعه 
به روش علوم قرآنی، علم رجال و درايه ـ كه مورد 
اعتنای مذهبی است كه گزارشی از آن داده می شود ـ 
تصور كند كه می تواند صرفًا با رويكرد خويش، آيات 
و روايات متشابه را از نگاه مذهب مخالف فهم نمايد؛ 
زيرا محتمل است كه در نوشته های خود برای نمونه به 
رواياتی اكتفا كند كه از منظر آن مذهب از حيث سند يا 
داللت ضعيف بوده و يا ثقه نباشند. در اينجا ضروری 
است كه پژوهشگر حالت بی طرفانه را حفظ نموده و 
مسائل مورد اختالف را از نگاه عقل نيز واكاوی كند. 
همچنين تالش كند در داوری ميان اقوال مختلف، از 
استفاده  آن  منتج  اشكال  و  منطقی  برهان  و  استدالل 
داشته  تسلط  كردن  فكر  درست  نحوه  به  يعنی  كند؛ 
باشد، تا بتواند از خطای فكر و بيراهه رفتن استداللها 

جلوگيری كند.
به  می تواند  معتبر  منابع  از  استفاده  خالصه  به طور 
باورهای صادق موّجه در حوزه تقريب؛ يعنی معرفت 
فرد  كه  می شود  سبب  همچنين  شود.  منتهی  تقريبی 
مركب  جهل  وجود  نمونه  نباشد.  مركب  جهل  دارای 
برای فرد در حوزه دينی، اين است كه فرد نسبت به 
در  و  ندارد  معرفتی  مخالف،  مذهب  دينی  گزاره  يك 
عين حال نسبت به اين عدم معرفت نيز معرفتی ندارد 
)توجه كنيد كه عدم معرفت مصداق جهل است(. علت 
عدم وجود جهل مركب، اين است كه پژوهشگر عرصه 
تقريب در زمان بيان آراء مخالفان خود، اين احتمال را 
می دهد كه در معرفتش خطا كند و يافته ها، اعتقادات و 

نتايج او نادرست باشد.
2( وجود باورهای مبنایی مشترک

باورهای پايه و مبنا، باورهايی هستند كه ساير باورها 
بر آنها مبتنی بوده و از آنها استنتاج می شوند. باورهای 

پايه شامل امور ذيل هستند: الف( باورهای خطاناپذير19 
و ترديدناپذير مثل باور من به اينكه »من دارای تجربه 
گرايشهای  برخی  به  من  باورهای  يا  و  است«  درد 
مثل  گرفته اند،  تعلق  حسی  ادراكات  به  كه  گزاره ای 
من  مقابل  ميزی  كه  می رسد  نظرم  »به  اينكه  به  باور 
فاعل  باورهای  مثل  عقلی  اوليه  بديهيات  است«. ب( 
شناسا به حقايق ساده و روشن رياضی و منطقی مثل 
»4=2+2« يا »اجتماع و ارتفاع نقيضين محال است«، 
چنان كه ارسطو بيان داشته است: »ما به امور بديهی و 
منتج  بديهی  از  بديهی  استدالل  اشكال  به واسطه  آنچه 
می شود، آگاهی داريم. معرفت مشتمل است بر معرفت 
برهانی و عقلی يا معرفت از راه فاهمه؛ به كمك فاهمه، 

اوليات يعنی حقايق بديهی عقلی را درمی يابيم«.20
علمی،  هر  مورد  در  است  ضروری  توضيح،  اين  با 
كه  باشند  داشته  وجود  پايه  و  مبنا  باورهای  تعدادی 
در پژوهش علمی مورد نظر استفاده شوند. در حوزه 
مشترك  باورهای  از  بسياری  نيز  تقريبی  پژوهشهای 
بين مذاهب اسالمی وجود دارند كه می توانند به عنوان 
باورهای مبنا و پايه در پژوهشهای تقريبی به كار روند. 
پژوهشگر بايد با تالش و مطالعه دقيق منابع معتبر و 
افراد شاخص آن مذهب، اصول و باورهای مبنايی و 
زيربنايی هر مذهب را استنباط كرده و با مقايسه آنها 
موارد مشترك را استخراج نمايد. سپس آنها را برای 
مطالب بعدی و نتيجه گيری كلی، مبنا قرار دهد؛ يعنی 
همان عباراتی كه به امر تقريب مذاهب اسالمی منتهی 

می شوند.
بدون شك با مطالعه دقيق كتب كالمی، فقهی و تفسيری 
مذاهب مختلف اسالمی و نظر علمای شاخص و طراز 
قابل  مشترك  مبنايی  باور  و  اصل  دهها  آنان  اول 
آنها  از  هركدام  كه  باورهايی  و  اصول  است؛  استنباط 
برای  هستند.  مؤثر  بسيار  مذاهب  بين  هم گرايی  برای 
نمونه در ادامه به برخی از باورهای پايه و مبنا ـ كه 

19. Incorrigible
20.  عقل و ايمان، ص105.
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مشترك بين پيروان همه مذاهب بوده ـ اشاره می شود 
كه البته ريشه در باور به آيات الهی دارند.

همه بين  باورها  از  بسياری  خداشناسی  حوزه  در   - 
 مذاهب اسالمی مشترك بوده و می توانند مبنای بسيار
 مهمی برای ساير گزاره ها قرار گيرند. برای نمونه باور
 به خدای واحد، سيطره قدرت الهی بر هستی و همچنين
 نياز همه موجودات در هستی و بقا به خداوند متعال
 بين پيروان همه مذاهب اسالمی مشترك است كه محقق
 می تواند با غور در كتب كالمی متكلمان اسالمی آنها

را استنباط كند.21
 - در حوزه نبوت نيز می توان باورهای پايه و مبنايی
 در پژوهشهای تقريبی تصور نمود. برای نمونه باور به
 ضرورت رسالت و راهنما بودن پيامبر)ص( برای امت
اسالمی بين پيروان همه مذاهب اسالمی وجود دارد.22
به اسالمی  مذاهب  همه  پيروان  نيز  معاد  در حوزه   - 

اصل وجود قيامت و حساب روز جزا معتقدند.
 اين باورهای مشترك و مبنايی بين پيروان همه مذاهب
و می شوند  بيشتر  وحدت  و  هم گرايی  سبب   اسالمی، 
 می توانند پايه و مبنايی برای استدالل به نفع ضرورت

برابری و همدلی بين جامعه اسالمی به شمار آيند.
3( انسجام باور به گزاره ها در پژوهش تقریبی

و علم  هر  در  گزاره ها  به  باور  سازگاری  و   انسجام 
به مكتبی  كه  جايی  تا  دارد،  اهميت  بسيار   پژوهشی 
 نام انسجام گرايی در حوزه معرفت شناسی وجود دارد.
توجيه قابل  باور  يك  زمانی  مكتب،  اين   براساس 
فرد كه  باورهايی  ديگر  با  مناسبی  نحو  به  كه   است 
 دارد، منسجم باشد. در اينجا به دنبال تبيين يا دفاع از
انسجام اما صرفًا دو معيار مهم  نيستيم،   انسجام گرايی 
 بين باورها را برمی شماريم كه برای تحقق معرفت در
انسجام الف( سازگاری:  است:  پژوهشی ضروری   هر 
 مجموعه باورها عبارت از سازگاری منطقی و معرفتی

21. ر.ك: كشف المراد؛ شرح المواقف؛ گوهر مراد؛ المباحث المشرقية.
22. ر.ك: همان.

 بين باورهای آن مجموعه است.23 ب( رابطه استلزامی:
 الزم است دليلی كه توسط باورهای متفاوت در يك
باروهای ديگر  بر  تأييدی  می آيد،  فراهم   مجموعه 
باور و بين يك  استلزامی  رابطه  و  باشد   آن مجموعه 
 ديگر باورهای مجموعه وجود داشته باشد. اين رابطه
 استلزامی به دو گونه داللت شناختی و استنتاجی است.
 هر قدر ارتباط استنتاجی بين باورهای تشكيل دهنده
 آن افزايش يابد، شاهد انسجام بيشتری خواهيم بود و
 در مقابل هر اندازه اين ارتباط كاهش يابد، انسجام كم

می شود.24
 به طور كلی وقتی از انسجام گزاره ها در يك پژوهش 
 تقريبی سخن می گوييم، مراد ما پيروی كامل از نظريه
به باورها صرفًا  اينكه توجيه  تا  نيست،   انسجام گرايی 
 خاطر سازگاری با ديگر باورها محّقق شود. بلكه در
 پژوهشهای تقريبی مراد از انسجام گزاره ها، اين است
 كه بين باورهای موجود در پژوهش تقريبی ناسازگاری
 نباشد، هرچند ممكن است بين آنها استلزامی نيز وجود
و باورها  است  ضروری  حقيقت  در  باشد.   نداشته 
باورهای ساير  با  متضاد  تقريبی  پژوهش   گزاره های 
 اعتقادی پژوهشگر نباشد؛ منظور ساير باورهای مبتنی
بايد به عبارت ديگر نويسنده   بر عقل يا وحی است. 
انسجام و هماهنگی از  باورهای خويش   برای توجيه 
به برد؛  بهره  دينی  باورهای  با ساير  آنها   و سازگاری 
 اين معنا كه هر گزاره دينی مورد استفاده در پژوهش
 با ساير گزاره های دينی سازگار باشد و آن گزاره را به

تنهايی لحاظ نكنيم.
 برای نمونه باورهای غلط از سوی برخی پيروان شيعه
 و اهل سنت، در يك پژوهش تقريبی نبايد مورد استناد
يا شيعه  باورهای  ساير  با  ناسازگار  زيرا  گيرد؛   قرار 
 اهل سنت است. به طور كلی اگر يك پژوهشگر شيعی
 بخواهد پژوهشی تقريبی انجام دهد، تنها بايد باورهايی
 را از اهل سنت در پژوهش خويش نقل كند كه سازگار

23. توجيه باور اخالقی، صص291-289.
24. The Structure of Empirical Knowledge, p.98.
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 با ساير آموزه ها و باورهای مورد تأييد قطعی رويكرد
پژوهشگر يك  اگر  مقابل  در  باشد.  اهل سنت   كلی 
 تقريبی اهل سنت بخواهد پژوهشی تقريبی انجام دهد،
 ضروری است وقتی باوری را به شيعيان نسبت می دهد،
 دقيقًا مالحظه كند كه آن باور با ساير باورهای شيعی
شيعی باورهای  از  برخی  با  اينكه  نه  باشد،   سازگار 
 ناسازگار باشد. در ادامه به برخی از باورهای نسبت
 داده شده به شيعه و اهل سنت اشاره می شود كه با ساير
 باورهای هريك از اهل سنت و شيعه ناسازگار بوده و

نبايد در پژوهش تقريبی مورد استفاده قرار گيرد.
 - بی ترديد برخی از كسانی كه خود را شيعه می دانند،
به می كنند،  غلو  اهل بيت  مورد  در  ناآگاهی  روی   از 
حّد در  را  علی)ع(  اميرالمؤمنين  كه  صورت   اين 
 خداوند تصور می كنند و به همان شكلی كه از خداوند
 درخواست دارند، از امام علی)ع( نيز درخواست دارند.
 به همين دليل برخی از اهل سنت به شيعه نسبت غلو
شيعيان كه  می كند  بيان  ابن جبرين  چنان كه   داده اند، 
به را  آنان  و  كرده  غلو  او  فرزندان  و  علی  به   نسبت 
 صفاتی كه ويژه خداوند است توصيف می كنند و همانند
به باور  كه  در حالی  می زنند.25  را صدا  آنان   خداوند 
سازگار شيعی  تفكر  باورهای  مجموعه  با  شيعه،   غلو 
 نيست و حتی با دقت در كتب علمای شيعه می توان به
 اين نتيجه رسيد كه بزرگان و علمای شيعه، خود با اين

پديده مبارزه كرده اند.
 از جمله، در بحار األنوار، بابی در نفی غلو نوشته شده
 است. در اين باب روايتی از امام رضا)ع( نقل شده كه
امام به  را  مقابل كسانی كه صفات خداوند   ايشان در 
از خداوند  است  »منّزه  فرمود:  دادند،  نسبت   علی)ع( 
 آنچه ظالمان و كافران درباره او می گويند. آيا علی)ع(
نوشنده ای كنندگان،  تغذيه  ميان  در  كننده ای   تغذيه 
ازدواج ميان  كننده ای در  ازدواج  نوشندگان،  ميان   در 
او نبود؟ آيا   كنندگان و گوينده ای در ميان گويندگان 
 نبود كه در مقابل پروردگار خود در حالی كه خاضع

25. اللؤلؤ المكين، ص39.

 و ذليل بود، به نماز می ايستاد و به سوی او راز و نياز
 می كرد؟ آيا كسی كه اين صفت را دارد، خدا است؟ اگر

چنين است، پس بايد همه شما خدا باشيد«.26
 به تبع اهل بيت، متكلمان شيعه نيز غلو را نفی كرده اند.
و غالت  مورد  در  ما  »اعتقاد  می گويد:   شيخ صدوق 
به خداوند هستند«.27 اين است كه آنان كافر   مفّوضه 
در جايگاهی  ناسازگاری،  باورهای  چنين   پس 
 پژوهشهای تقريبی يك پژوهشگر تقريبی اهل سنت و
تقريبی پژوهشگر  اگر  حال  داشت.  نخواهد  شيعه   نيز 
از گزارشی  خويش  پژوهش  در  بخواهد   اهل سنت 
الزم كند،  نقل  شيعيان  باورهای  و  اعتقادات   برخی 
شيعيان به  باورهايی  چنين  دادن  نسبت  در   است 
 راستين ترديد داشته باشد و تفّحصی دقيق در تمامی
 آثار شيعيان ـ از قبيل روايات صحيح السند و صحيح
 الدالله و همچنين تفاسير معتبر ـ نموده و اين باورها را
 با مجموعه باورهای شيعه در نظر گرفته و سازگاری
 يا ناسازگاری بين آن باور و مجموعه باورهای شيعی

را فهم كند.
 - محتمل است برخی از كسانی كه خود را اهل سنت
 و جماعت می دانند، قائل به تكفير همه شيعيان باشند.
شيعه كفر  به  نسبت  عبدالوهاب  بن  محمد   چنان كه 
را صالحان  و  پيامبران  مالئكه،  كه  »آنان   می گويد: 
 وسيله تقرب به خداوند و شفيع قرار می دهند، خونشان
 حالل و قتلشان جايز است«.28 همچنين ابن جبرين ـ
 يكی از مفتيان بزرگ سعودی ـ می گويد: »اگر كسی
 به شيعيان زكات بدهد، قبول نيست؛ زيرا او با اين كار
 خود به كسی كمك كرده كه كفر را تقويت می كند و با

سنت پيامبر)ص( در حال جنگ است«.29
چنين كه  كند  تصور  نبايد  شيعی  تقريبی   پژوهشگر 
است. واقعی  اهل سنت  همه  تأييد  مورد   باوری 
 پژوهشگر شيعی بايد چنين احتماالت و تصوراتی را بر

26. بحار األنوار، ج25، ص273.
27. اإلعتقادات، ص119.
28. كشف الشبهات، ص7.
29. اللؤلؤ المكين، ص39.
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 مجموعه باورهای موجود در كتابهای معتبر اهل سنت
كند. آن گاه روشن قرآن و كتب سته عرضه   از جمله 
برخورداری با وجود  واقعی  اهل سنت  كه   خواهد شد 
 از اختالف نظر با شيعيان، قائل به تكفير شيعه نيستند.
 پس چون چنين باورهايی ناسازگار با ساير باورهای
 اهل سنت واقعی هستند، در يك پژوهش تقريبی نبايد

مورد استفاده قرار گيرند.
آثار به  توجه  بدون  اهل سنت  علمای  از  برخی   - 
 علمای طراز اول شيعه و كتب تأليف شده توسط آنان
نيز روايات  آن  كه  ـ  روايات  برخی  براساس  تنها   و 
رد يا  توجيه  و  شده  داده  توضيح  علما  همان   توسط 
 شده اند ـ می گويند: شيعه قائل به تحريف قرآن است
 و حال آنكه چنين باوری ناسازگار با ساير آموزه های
 شيعيان است، چنان كه بسياری از انديشمندان شيعهـ  از
لَْنا  جمله عالمه طباطبايی ـ با استناد به آيه »ِإنَّا نَْحُن نَزَّ
ْكَر َوِإنَّا لَُه لََحاِفُظوَن«،30 قرآن را مصون از تحريف  الذِّ
 می دانند.31 افزون بر اين، الزمه باور به گزاره »قرآن از
 سوی شيعيان تحريف شده است«، اين است كه قرآن
 نزد شيعه معتبر نباشد و برای استنباط احكام و ساير
 اعتقادات نتوان به آن استناد كرد، در حالی كه وقتی به
 كتب كالمی و فقهی مراجعه شود، به راحتی خالف اين
 مطلب را مشاهده می كنيم و خواهيم ديد كه در بسياری
 از موارد علمای شيعه به قرآن ارجاع داده و مستمسك
 خود را قرآن قرار داده اند. به عبارت ديگر همه شيعيان
 معتقد به حجيت قرآن هستند و چنين امری با تحريف
 قرآن سازگار نيست. چطور ممكن است عالمی قرآن
كالم را  آن  حال،  عين  در  اما  بداند،  شده  تحريف   را 
 خدا دانسته و بدان استناد كرده و حكم خدا را از آن

استخراج كند.
تقريبی  پژوهش  فوق،  عبارات  براساس  مجموع  در 
بايد از مجموعه باورهای منتسب به شيعه و اهل سنت 
تشكيل شده باشد كه كاماًل سازگار با ديگر باورهای 

30. حجر، 9.
31. »قرآن مصون از تحريف )بررسی ديدگاه عالمه طباطبايی(«.

هركدام از پيروان واقعی شيعه و اهل سنت بوده و حتی 
بسياری اوقات مستلزم همديگر باشند. منظور اين است 
كه يك پژوهش بايد از مجموعه گزاره هايی برخوردار 
يا  باورهای شيعه  با ساير  آنها كاماًل  به  باور  باشد كه 
اهل سنت سازگار باشد. اگر اين پژوهش توسط بزرگان 
شيعه نوشته شده است، بايد نوعی سازگاری و استلزام 
به اهل سنت نسبت  اين پژوهش  باورهايی كه در  بين 
ديگر  در  اهل سنت  باورهای  با ساير  است،  داده شده 
نيز يك پژوهشگر  كتب وجود داشته باشد. در مقابل 
پژوهش  در  موجود  گزاره های  كند  تالش  اهل سنت 
با ساير  به شيعيان نسبت داده شده است ـ  وی ـ كه 
باورهای شيعيان سازگار باشد. پس باورهايی كه چنين 
نباشند، قابل اعتنا نبوده و آثار معرفتی و تقريبی در پی 

نخواهند داشت.
تعصب و  نسبی گرایی  پیش فرضهای  از  پرهیز   )4 

معرفتی
 پذيرش نسبی گرايی معرفتی32 و همچنين تعصب معرفتی
 قبل از پژوهش تقريبی، به منزله پيش فرضهايی معرفتی
 به شمار می آيند كه اجازه نمی دهند پژوهشگر بر مبنای
مخالف مذهب  پيروان  حقيقی  باورهای  و   واقعيتها 
است محتمل  بسيار  صورت،  اين  در  كند.   پژوهش 
برای خويش نوعی شكاكيت  به  فرد  تقريبی   پژوهش 
نتيجه مطلوب  و مخاطبان منتهی شده و در نهايت به 
معرفتی پيش فرض   دو  اين  از  تبيينی  ادامه  در   نرسد. 
تا ارائه می شود،  تقريبی  پژوهش  برای  آنها   و چالش 
 پژوهشگر تقريبی واقعی با كنار نهادن چنين مواضعی

بتواند در پژوهش تقريبی خويش موفق باشد.
 الف( پيش فرض نسبی گرايی معرفتی: تعاريف متفاوتی
 از نسبی گرايی معرفتی ارائه شده است كه البته غالبًا از
 ابهام برخوردارند. همچنين انواع مختلفی از اين رويكرد
 كلی مثل ذهن محور و عين محور و اعتبارگرا وجود دارد
 كه بررسی همه آنها مجال گسترده ای می طلبد. اما از
 نگاهی كلی می توان گفت براساس نسبی گرايی معرفتی

32. Epistemological Relativism
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 اموری از قبيل توجيه، صدق و اعتبار باورها ـ اعم از
 دينی يا غيردينی و البته غيرمعطوف به امور تجربه پذير
با باورها  آن  نسبِت  خاطر  به  تنها  ـ  فرد  يك   برای 
 مواردی از قبيل شرايط اجتماعی، فرهنگی و يا حتی
 جهان بينی جوامع يا افراد متفاوت تحّقق می يابند. برای
 همين، نمی توان توجيه يا اعتبار باوری را به طور مطلق
معرفتی نسبی گرايی  اين توضيح، در  با  كرد.   مشخص 
امور به  باور  يك  توجيه  و  معرفت  وابستگی   شاهد 
نسبی گرايی به طور خالصه   و شرايطی ديگر هستيم. 
 معرفتی و مطلق گرايی معرفتی ديدگاههای مخالفی در
 مورد بحثهای معطوف به توجيه معرفتی باورها هستند؛
مطلق طور  به  آيا  اينكه  در  دارند  تفاوت  آنها   زيرا 
 هنجارها يا سيستمهای معرفتی درست وجود دارند يا
 خير؟ مطلق گرای معرفتی به اين پرسش جواب مثبت و
نسبی گرا پاسخ منفی می دهد كه توضيح آن بيان شد.33

به هر حال، پذيرش موضع نسبی گرايی معرفتی توسط 
پيش روی  اساسی  چالشی  تقريب  حوزه  پژوهشگر 
تقريبی  پژوهشگر  اگر  زيرا  است؛  تقريبی  پژوهشهای 
و  جهان بينی  فرهنگ،  شرايط،  اختالف  كند  تصور 
ساير امور سبب تغيير معرفت و توجيه باور می شود، 
وجود  اسالمی  مذاهب  بين  واقعی  اختالفی  نتيجه  در 
عدم  علت  برسد.  مذاهب  تقريب  به  نوبت  تا  ندارد 
وجود اختالف واقعی اين است كه شرايط و ساير امور 
به عنوان اصل و معرفت به عنوان فرع به حساب می آيد 
و همه معارف در جای خود حق و صحيح هستند. به 
عبارت ديگر برای نمونه اگر پيرو مذهب شيعه از يك 
اين است  به خاطر  برخوردار است، صرفًا  باور دينی 
مذهب  پيرو  كه  گرفته  قرار  موقعيتی  و  در شرايط  كه 
اهل سنت در آن شرايط و موقعيت قرار نگرفته است. 
باشد،  داشته  معرفتی  مبنای  چنين  كسی  اگر  بنابراين 
هرگز نمی تواند در مسائل مورد اختالف ورود كند و 
در نتيجه جايی برای بحث در مورد تقريب مذاهب و 
هم گرايی آنها باقی نخواهد ماند؛ زيرا همه صحيح و بر 
33. Epistemic Relativism: A Constructive 
Critique, pp.34&35.

حق هستند.
اين  به  پاسخ  دنبال  تقريبی  پژوهشگر  كه  كنيد  توجه 
و  شيعه  رويكرد  دو  از  »كدام يك  كه  نيست  پرسش 
اهل سنت در موضوع خاصی ديدگاه درستی دارند؟« 
پاسخ  مانع  معرفتی  نسبی گرايی  پذيرش  نتيجه  در  تا 
تقريبی  پژوهشگر  بلكه  شود،  پرسش  اين  به  درست 
بين شيعه و  اساسًا اختالف نظرهايی  بگويد  می خواهد 
اهل سنت وجود دارد و من می خواهم تا حد امكان بين 
آنها تعامل و اتفاق نظر ايجاد كنم، وگرنه اگر نسبی گرايی 
برای تحقق  به تالش  نوبت  بپذيريم، ديگر  را  معرفتی 
اتفاق نظرها و تقريب مذاهب نمی رسد و از نظر او همه 

درست می گويند و چنين تالشی بيهوده است.
 ب( پيش فرض تعصب معرفتی: از نگاه جانب دارانه و
 تعصب معرفتی اجتناب شود. منظور از تعصب معرفتی
 اين است كه فرد از تعصبی خاص در مورد معرفت به
باشد و هيچ احتمال خطايی در  باور خود برخوردار 
همان از  فردی  اين صورت، چنين  در  ندهد.   باورش 
اگر حتی  كه  است  داده  قرار  اين  بر  را  فرض   آغاز 
دليلی مقابل،  در  و  بيابد  باورش  بودن  بر خطا   دليلی 
هم باز  كند،  مشاهده  مقابل  مذهب  پيرو  باور  نفع   به 
تعصبی چنين  از  پرهيز  بداند.  موّجه  را  خويش   باور 
باور  تأثيرگذار است؛ زيرا محتمل است فردی دارای 
باشد و در عين حال تصور  ضدتقريبی كاماًل خطايی 
باور او موّجه است، حال اگر در گفتمان تقريبی  كند 
 خويش به مجموعه باورهايی عليه آن باور ضدتقريبی
 خود دست يافت، نبايد تعصب معرفتی داشته باشد و

بايد بتواند باور ضدتقريبی خود را كنار گذارد.
 در حقيقت فرد دارای تعصب معرفتی از همان آغاز با
 نگاهی منفی و تنفرآميز نسبت به انديشه ها و معارف
نگارش به  ميدان گذاشته و شروع  به  پا  مقابل   طرف 
خود ذهن  در  را  مبنايی  ابتدا  شخصی  چنين   می كند. 
 برگزيده و به طور قطع و يقين معتقد است طرف مقابل
و انديشه خود  برای درستی  بنابراين  است.  باطل   آن 
 ابطال انديشه مقابل، به دنبال مستند می گردد و هرگز
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انديشه حقيقی  تالشی در جهت فهم درست مطلب و 
 ندارد. او در تالش است تا انديشه خود را بر كرسی
نشانده و انديشه طرف مقابل خود را باطل جلوه دهد.
 با اين توضيح، اگر پژوهشگر تقريبی شيعه يا اهل سنت
 با اين پيش فرض پژوهش كند كه همه معارف خودش
پيروان آرای  مقابل،  در  و  بوده  صحيح  و   درست 
 مذهب مقابل، خطا هستند، نمی تواند پژوهش تقريبی
 تأثيرگذاری ارائه كند و پژوهش او بيشتر همانند يك
بايد خالی تقريبی  پژوهشگر  كلی  به طور  است.   طنز 
 الذهن و بدون انتخاب موضوع تنها به نيت نزديك تر
اين در  كند.  پژوهش  مختلف  مذاهب  پيروان   كردن 
 صورت براساس اصول منطق و استدالل برای رسيدن
 به هدف اصلی پژوهش خويش، اگر دليلی بر رد اعتقاد
 و باور ضدتقريبی خويش يافت، از پذيرش آن دريغ

نكند.
نيز تعصب  فيلسوفان  آثار برخی  كنيد حتی در  توجه 
فيلسوفی  گاهی  نمونه  برای  می شود.  ديده  معرفتی 
و  كرده  انتخاب  فلسفه  در  را  مبنايی  نامدار  و  بزرگ 
به درستی آن معتقد است. سپس بسيار تالش می كند 
كه مستندی از آيات و روايات را برای آن بيابد، تا در 
نظر برخی از محدثان نيز زيبا و مستند جلوه كند. برای 
تمام  مبنای خويش  روی  بر  معرفتی  تعصب  با  همين 
تالش خود را به كار می گيرد كه برخی از آيات قرآن 
كريم يا روايات را به نحوی تفسير كند كه در نهايت 
انديشه مورد قبول وی، از آنها استخراج شود. در حالی 
آيات  آن  ذهنی خود، سراغ  پيش فرض  بدون  اگر  كه 
يا روايات می رفت، هرگز چنين استنباطی را نمی كرد. 
انديشمندان  و  فيلسوفان  آن  سوی  از  تعصبی  چنين 
سبب شده است آثار آنها ماندگار و تأثيرگذار نبوده و 

توجه چندانی از سوی اهل علم به آنها نشود.
كسانی وجود  اهل سنت  و  شيعيان  از  ميان هريك  در 
ميان  در  برخوردارند.  معرفتی  تعصب  از  كه  دارند 
اهل سنت می توان سلفيهای افراطی و در ميان شيعيان 
طبيعتًا  هردو طيف  برد.  نام  را  افراطی  اخباريهای  نيز 

پژوهشی  دارای  و  بگويند  تقريب سخن  از  نمی توانند 
عقل  تعطيل  با  آنها  از  هريك  زيرا  باشند؛  تقريبی 
باقی  عقلی  استدالل  و  انديشه  برای  جايگاهی 
مشاهدات  و  ظواهر  براساس  صرفًا  و  نمی گذارند 

ظاهری حكم می كنند.
پذيرش  با  تقريبی  پژوهشگر  اگر  حال،  هر  به 
به  معرفتی  تعصب  و  نسبی گرايی  پيش فرضهای 
نگارش پژوهش تقريبی بپردازد، كاركرد درستی برای 
عبارت  به  شد.  نخواهد  مشاهده  تقريبی  پژوهشهای 
صحيح تر اساسًا پژوهش تقريبی بی معنا است و سامان 

نمی يابد.
5( معرفت دقیق اختالف نظرها

از  دقيقی  فهم  است  تقريب ضروری  پژوهشگر حوزه 
همه اختالف نظرهای بين مذاهب اسالمی داشته باشد، 
از  هريك  پيروان  حساسيتهای  وجود  صورت  در  تا 
آنها  به  پرداختن  از  اختالفات،  آن  به  نسبت  مذاهب 
به  اختالف نظرها  برخی  كه  كنيد  توجه  نمايد.  پرهيز 
خاطر وجود اشتراك لفظی است. اشتراك لفظی حالتی 
است كه بر يك لفظ به سبب وضع آن برای چند معنا 
به طور جداگانه، عارض می گردد، مانند لفظ »شير« كه 

برای حقايق متعددی وضع شده است.34
رخ  علمی  مجامع  در  گاهی  كه  مشكالتی  از  يكی 
استفاده  مشترك  لفظ  يك  از  كه  است  اين  می دهد، 
آن  از  خاصی  معنای  فرد  يك  كه  حالی  در  می كنند، 
را  ديگری  معنای  او  مقابل  طرف  و  دارد  نظر  در  را 
اراده كرده است. در علم منطق از اين مطلب با عنوان 
مغالطه اشتراك لفظی ياد می شود؛ يعنی گاهی گوينده 
يا نويسنده سخن، قراينی ذكر می كند كه مخاطب فكر 
است،  معنای خاص  فالن  گوينده  نظر  مد  معنای  كند 
است  كرده  اراده  را  آن  از  ديگری  معنای  او  اما خود 
نتيجه  نظر خود  مد  معنای  براساس  نتيجه گيری  در  و 

می گيرد.35

34. أصول الفقه، ج1، ص38.
35. المنطق، ص484.
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لفظ امامت بين شيعه و اهل سنت نمونه ای از اشتراك 
مفهومی  و  پديده  امامت  شيعه،  منظر  از  است.  لفظی 
درست نظير نبوت ـ آن هم عالي ترين درجات نبوت 
استمرار  را  امامت  به عبارت روشن تر شيعه،  ـ است. 
زيرا  رسالت؛  خود  )نه  می داند  پيامبر)ص(  رسالت 
ختم  پيامبر)ص(  با  و  هستند  همراه  نبوت  و  رسالت 
همان  از  و  است  كمالی  عاليه  صفات  دارای  كه  شد( 
اوصاف پيامبر)ص( يعنی علم تام به شريعت و عصمت 
برخوردار است.36 در حالی كه از نگاه اهل سنت، امام 
از گناه و  از ويژگيهای علم كامل و عصمت  ضرورتًا 
فردی  می توانند  مردم  خود  و  نيست  برخوردار  خطا 
را به عنوان امام انتخاب كنند، هرچند معصوم نباشد.37 
ايجی در تعريف امامت می گويد: امامت رهبری عمومی 
در دين و دنيا برای يكی از اشخاص است.38 همچنين 
عصمت  و  علم  ويژگيهای  به  اشاره  بدون  ابن خلدون 
امامت جانشينی صاحب شريعت  امام می گويد:  برای 
در حفظ دين و تدبير امر دنيوی مردم است.39 افزون 
و  به حسن  قائل  شيعه  متفكران  كه  حالی  در  اين،  بر 
اهل سنت  اشاعره  بزرگان  هستند،  عقلی  و  ذاتی  قبح 
معتقدند: »فعل خوب، فعلی است كه خداوند به آن امر 
كرده است و فعل بد، فعلی است كه خداوند از آن نهی 
كرده است و خوبی يا بدی چنين افعالی وابسته به امر 

يا نهی الهی است«.40
بی ترديد فهم دقيق همه اختالف نظرها سبب می شود كه 
پژوهشگر تقريبی تمام تالش خود را برای برون رفت از 
آن اختالف نظرها به كار برد و با پردازش به جنبه های 

اشتراكی، رسالت تقريبی را محّقق سازد.

نتیجه گیری
1. بسياری از آيات و روايات، همه افراد جوامع اسالمی 

36. اإللهيات علی هدی الكتاب و السنة و العقل، ج4، ص13.
37. ر.ك: كشف المراد، ص225.

38. شرح المواقف، ج8، ص345.
39. تاريخ ابن خلدون، ج1، ص239.

40. االقتصاد فی االعتقاد، ص116؛ أبكار األفكار، ج2، ص123.

را به همدلی، هم زيستی مسالمت آميز و عدم تفرقه و در 
نهايت غايتی متعالی به نام خداوند امر نموده و سوق 
پاسخ  برای  تقريبی  پژوهشهای  پژوهشگران  می دهند. 
به توصيه قرآن و همچنين برای اينكه بتوانند رسالت 
فرهيختگان  و  نخبگان  بين  تقريب  در  را  خود  اصلی 
است  ضروری  آورند،  فراهم  مختلف  اسالمی  مذاهب 
»اخالق باور به گزاره های تقريبی« و همچنين »اصول 
قرار  توجه  مورد  تقريبی  پژوهشهای  در  را  معرفتی« 
قبيل  از  اموری  با  تقريبی  پژوهش  نمونه  برای  دهند. 
همچنين  و  تقريبی  باورهای  قبال  در  مسئوليت  عدم 
اخالق  به  توجه  البته  نيست.  سازگار  معرفتی  تعصب 
باور و اصول معرفتی تنها با اين فرض تأثيرگذار است 
كه پژوهشگر از تخصص علمی دقيق نسبت به بحث 
صورت،  اين  در  باشد.  برخوردار  نظر  مورد  تقريبی 
می تواند بر نخبگان و فرهيختگان مذاهب مختلف تأثير 
گذاشته و در نهايت فرهنگ و تمدن جامعه اسالمی را 

به سوی تقريب بين مذاهب سوق دهد.
2. ضروری است پژوهشگر تقريبی مؤلفه های اخالق 
پژوهش را مورد توجه قرار دهد، از قبيل: 1( رعايت 
در  امانت داری   )2 علمی  مقاالت  و  كتابها  استنادات 
انصاف  رعايت   )4 استنادات  توسعه   )3 آدرس دهی 
علمی 5( رعايت احترام و پرهيز از توهين نسبت به 
از  دور  به  و  سازنده  نقد   )6 ديگر  اشخاص  و  افراد 
امور  تقريبی  پژوهش  در  اگر  جانب داری.  و  تعصب 
علمی  اعتبار  از  پژوهشی  چنين  نشود،  رعايت  فوق 
برخوردار نبوده و مورد اعتنای انديشمندان و نخبگان 
داشته  مطلوب  تقريبی  تأثير  نمی تواند  و  نگرفته  قرار 

باشد.
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