
 

 

 

 

 

 مبانی فقهی تقریب مذاهب اسالمی

 ین انقالباز منظر امام
 یفیمحمد شر

 مکانملکد یحم

 دهیچک

 یهاستهیبااز  دیتردیب یمذاهب اسالم یات فقهین آراء و نظریب بیضرورت تعامل و تقر

 یل مبانین نوشتار با برشمردن و تحلیکه در ا دیآیماسالم به شمار  یاستحکام امت جهان

م و یتحک ین انقالب که در راستایامام ین منطبق بر نظرات فقهیقیفر یهادگاهیدو  یفقه

و با صدور  اندداشتهرا مبذول  یوافر یهاتالش یب امت اسالمیوحدت و تقر یمرمت بنا

در جهت تحقق آرمان  یگام بزرگ ،ییو روا یق قرآنیعم یهاشهیربرگرفته از  یبیتقر یفتاوا

 یو همکار یم که با اتخاذ مواضع مشترک و همدلی؛ بر آناندبرداشتهجهان اسالم  یهمبستگ

و  امبر اکرمیپ ةریبه س یو با تأس یفقه یجاد تفاهم و تبادل آرایدر جهت ا یفِرَق اسالم

ادها و یبن ةیدر سا یگربار ملل اسالمید ،ن انقالبیات و اقدامات امامیو منو اطهار ةائم

 ةع تکامل و نظام امت واحدیرف یهاقله ،زیآممسالمت یستیو همز یو فقه ینید یهاشالوده

 ابند.یرا باز ن خودیشیصالبت و اقتدار پ یجهان

 .تقیة مداراتیب، اجتهاد، ی، تقریفقه یفقه، مبان :هادواژهیکل
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 مقدمه

 یستیاتحاد و همز ةیاست و در سا یات و هستیح یداریقوام و پا ةجوهر یاتحاد و همبستگ

بر اساس اقتدار و صالبت حرکت  توانندیم یانسان ةوستیاست که جوامع به هم پ زیآممسالمت

 کنند. یزیرهیپا یرا به سمت رشد و بالندگ هاملت

و با  یالهیقبت یت عصبیدر نها ین حجاز و مردمیبا بعثت در سرزم اسالم یرسول گرام

شان یهادل یتوانست به برکت تابش انوار اله ،گریه همدینه و خشم و نفرت علیآکنده از ک یهادل

را  یتفاهم و برادر سنِد و الفت و حُیبزدا نه و عداوت را از درونشانیرا نرم و مهربان ساخته، ک

رغم وجود یعل یاتحاد و همبستگ ةیکه مسلمانان توانستند در سا یاگونهبهن آن سازد، یگزیجا

و تا  کنند یگذارهیرا پا یبشر یهاتمدن نیتربزرگاز  یکی یافرقهو  ی، زبانی، نژادیتنوع قوم

متأسفانه دشمن اسالم قرار دهند؛ اما  یتمدن ةحوز ةطریاز جهان را در س یعیبخش وس هاقرن

برده بود، توانست  یجاد قدرت و صالبت مسلمانان پیدر ا یاتحاد و همدل کنندةنییتعکه به نقش 

اقتدار جهان  یهاهیپازمان  مروربه...  و ی، اقتصادیاسی، سیفرهنگ جانبةهمهبا نفوذ و تهاجم 

 د. یف و تفرقه نمازد و دچار گسست و اختالیاسالم را فرو ر

ن ینو یهاوهیشست با یونیز دشمنان اسالم و در رأس آنان استکبار و صهین یدر عصر کنون

ابزار و  یتمام ،جهان یو اطالعات یگسترده ارتباط یهاشبکهو تسلط بر  یو فرهنگ یغاتیتبل

مسلمانان به کار گرفته  یت فرهنگیان اسالم و هویبه ک زدنضربه یش را در راستایامکانات خو

و ... به نام  یطالبان، داعش وهاب ةضال یهاگروهنوظهور،  یهافرقهعنوان نمونه، ظهور به، است

ان فِرَق یامت اسالم زده، و بذر خشم و نفرت و تفرقه را م یاتحاد و همبستگ ةشیشه بر ریت ،اسالم

 .کارندیم یو مذاهب اسالم

جاد وحدت و یا یبرا یب مذاهب و بسترسازیپرداختن به تقرت یکه ضرورت و اهم روستنیااز 

ن یبه ا یابیاست که البته دست یاساس یار باال داشته و راهبردیبس یتیمسلمان اهم یهاملت ییهمگرا

 طلبد.یرا م یو فقه ینیاستوار د یهاشالودهو  یبر ارکان، مبان یمبتن یراهکارها و راهبردها ،مهم

فقه اسالم  یهاهیپارا بر  ینیو اصول مشترک د یبه دنبال آن است که مبان پژوهش حاضر،

 .قرار دهد یل و بررسینت است را مورد تحلسعه و برادران اهلیش القولمتفقکه 
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 میف و مفاهیتعار

 دارد «هیپا»و  «اساس» ،«شالوده» ،«ادیبن»همچون  یمعان ،در لغت .جمع مبناست یمبان :یمبان

 .(12ج ، 1345 )دهخدا،

فهم »به کار رفته و گفته شده است که فقه،  «ق و نافذیفهم عم» یفقه در لغت به معنا فقه:

 .(522: 23ج ، 1416منظور، ابن) «همراه با استنباط است

 یمذاهب اسالم ةن همیاست که ب یق اصول مسلم فقهین تحقیدر ا یفقه یمبان :یفقه یمبان

شده و استوار  یگذارهیپاآن مذاهب بر اساس  ینیو د یو اصول ثابت فقه هاهیپامشترک بوده و 

 .است

 یبه معن« ض البُعدینق ،القرب» است.« بُعد»ضد  «ربقُ» ةل از مادیب باب تفعیتقر ب:یتقر

 .(85 :11ج )همان،  گر استیکدیک شدن به یک کردن و تقارب و نزدینزد

ن یروان ایان پیم روابط میتحک یبرا یجد یکوشش ،یب در اصطالح مذاهب اسالمیتقر

ن اختالفات و نه یا یمنف یامدهایان خود و زدودن پیموجود م یهااختالفمذاهب از راه درک 

 .(17 :1389 ،یخسروشاه)اصل اختالفات 

 شمندان مسلمانیدگاه اندیب از دیمفهوم تقر

روان مذاهب یپ شدن کینزد، عبارت است از یب مذاهب اسالمیتقر یب از نظر مجمع جهانیتقر

م و مشترکات بر اساس اصول مسل   ینیبه اخوت د یابیدست منظوربهگر یکدیشناخت  یبرا یاسالم

 .یاسالم

 :دیفرمایمباره در این یب مذاهب اسالمیتقر ین مجمع جهانیشیپ کل ریدب، یریتسخ اهللتیآ

 یهاعرصهدر  یو همکار یم اسالمادها و اصول مسل یبه بن یبندیعبارت است از پا ،بیتقر»

 .(198: 1383، یری)تسخ «مشترک مذاهب

ب یتقر» :کندیمف یتعر گونهنیاب را یز تقری، استاد دانشگاه قطر، نیدسوقالدکتر محمد 

 ةکلم کردن جمعتعصب و  شکستندرهماست جهت  یتالش ،اصل و جوهرش ن مذاهب، دریب

 .(188: 1380، ی)سبحان «نید یرامون اصل اسالمیامت پ
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د بر نقاط مشترک یمسلمانان، تأک یاست جهت کاهش اختالف مذهب یب، تالشیتقر ،نینابراب

نسبت  جایبو عدم تعصب  یگر در موارد اختالفیکدیتا حد امکان، معذور دانستن  هاآنو گسترش 

 گران.یات دیبه آراء و نظر

 یب مذاهب اسالمیتقر یفقه یو محورها یمبان

 مشترک مذاهب یهاارزشباورها و . 1

 یهااست. وجود ارزش یروان مذاهب اسالمیب پیتقر یاز مبان یکی ،مشترک مسلمانان یهاارزش

گر را تحمل کنند و سخنان مخالف ین مرحله برساند که همدیمسلمانان را به ا تواندیممشترک 

 ةیاسالم را بر پات خود، تمدن یحقان بر هیتک، با یگریمطلق انگاشتن د را بشنوند و بدون باطلِ 

 .کنند یان معرفیساخته و به جهان یاسالم رحمان

 یهاؤلفهن میترن مسلمانان است که مهمیب یو اعتقاد یوجوه مشترک فقه امت واحد، یاقتضا

کتاب »، «امبر واحدیپ»، «واحد یخدا» ،اعتقاد راسخ دارندآن ن مذاهب که همه به یمشترک ب

، یر مذاهب اسالمیمعاشرت با سا سنِ همچون وجوب حُ «یو قواعد فقه یمبان»، «واحد یآسمان

 ةیتق»، «یاسالم ةدر جامع گریهمد دیاحترام به عقا » ،«هاآنن به مقدسات یحرمت اهانت و توه»

 ینزاع و تعصب کورکورانه مذهب ین مشترکات و زدودن بسترهایا ین علمیی... که با تب و «یمدارات

و  هانزاعاز  یاریبسکه طوری؛ بهافتیدست  یب مذاهب اسالمیتقر یبرا یمحکم یربنایبه ز

 مشترک بوده است. یهاارزشن یده گرفتن همین مسلمانان در اثر نادیخون یهاجنگ

دانند یک امت واحده می یاصل یمبنا عنوانبهتوجه به مشترکات را  ینیحضرت امام خم

مذهب  ،دیمال همه است و توح ،رانیم. ایهستد مجتمع یتوح یما همه تحت لوا» :ندیفرمایمو 

امام ) «میم و ملت واحده هستین مشترکات را داریهمه است و ما ا ةدیا ،و معاد أهمه است و مبد

 .(346: 5، ج  ،1361ینیخم

 :دیفرمایمگر ید ییدر جا و

نه  عه اعتقاد دارند ویاست که نه به مذهب ش ییهاآنن ما، تنها به نفع یامروز اختالف ب

م یما مسلمان هست ةم که همین معنا توجه بکنید به ایر فرق، ما بایو سا یبه مذهب حنف

م و خدمت ید زحمت بکشیقرآن و توح ید برایم و باید هستیما اهل قرآن و توح ةو هم

 .(54 :13ج )همان،  میبکن
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که  دانندیمناً سبب آن یقیز اجتماع حول محور معارف ناب اسالم را ین یمقام معظم رهبر

شکل  یب واقعیخواهد نمود و تقر یمیک و صمیرا به هم نزد یروان مذاهب اسالمیپ یهادل

 خواهد گرفت:

غمبر یکتاب واحد، سنت واحد، پ کهاین در مقابل ماست، افزون بر یامروز دشمن واحد

ة واحد، در جامع یواحد، حج واحد، عبادات واحد، اصول اعتقاد ةواحد، کعب ةواحد، قبل

ن دو نفر یممکن است ب ،یهم وجود دارد. اختالفات علم یاست. البته اختالفات یالماس

ان یاتحاد م ةاسالم است. مسئل یای، دشمن در مقابل دنهانیاعالوه بر  م باشد؛عالِ

 .(https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=4186) است یک امر جدی ،مسلمانان

 اجتهاد. 2

 یت آن به معنایرش اجتهاد و مشروعی. پذرودیمبه شمار  بهاگران یانهیگنجاجتهاد در اسالم، 

 یت اصول و مبانیکه با رعا یمختلف است؛ البته اجتهاد یو فتاوا ءت شناختن تعدد آرایبه رسم

 آن صورت گرفته باشد.

 انجام دادنت کوشش است در یبه کار بستن نها یمشتق شده و به معنا« جُهد»اجتهاد از 

 .ل جهد(ی، ذ1416)ابن منظور،  یزیا به دست آوردن چی یکار

ل یتحص یت کوشش براینها یریکارگبه ین مسلمانان، به معنایمشترک ب یاصطالح ،اجتهاد

ل حجت بر یتحص یز به معناین ی. برخ(188: 2ج ، 1376، یمرتض دی)س است یظن به حکم شرع

 .(3:434ج ، یحل ة)عالم انددانسته یعمل ةفین وظییا تبی یحکم شرع

 ف اهل سنتیتعر

ه در موارد فقدان نص و مصداق یفق یع و وضع قانون از سویتشر یبه معنا از نظر اهل سنت اجتهاد

 .(385 :2001م، ی)حک ت نداردیان حجیعیخاص از اجتهاد نزد ش ین معنایاس است. ایروشن آن ق

 ت مجتهدیمعذورالف( 

مورد اجماع بوده و  یاجتهاد است. کمتر فروع فقه ةالزم ،یو کالم یفقه یتفاوت فتاوا و آرا

، یگرچه مسلمانان در فهم و استنباط مسائل کالم؛ باشندیممتفاوت و گاه متضاد  یعیطب طوربه

د، نبوت یهمچون توح ین اسالمیادیبن هایدر باور؛ اما و ... اختالف دارند یثی، حدیری، تفسیفقه

 و معاد اتفاق نظر کامل دارند.
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ادله و منابع شرع،  یدر اجتهاد که از رو ید دانست در هر صورتیباکه، ائز اهمیت آننکتة ح

در استنباط و اجتهاد وجود دارد،  و احتمال خطا شودیم ینیبشیپ، خطا شودیماحکام استنباط 

ن ید کرده است. ازاییتأ ،مجتهد یو احتمال خطا ینیبشیپت اجتهاد را با فرض یمشروع ،شارع

 خ مجتهد نادرست خواهد بود.یگشته است، توب یجار یر ضوابط شرعیکه در مس یدر اجتهاد ،رو

 ی. رسول گراماستاجتهاد، معذور دانستن مجتهد  یاحتمال یتعامل با خطا یتنها راه عقالن

دو پاداش  ،و اجتهادش مطابق با واقع باشد کندهرکس اجتهاد » :دنیفرمایمباره در این اسالم

 .1)همان( «بر اوست یبر اوست و اگر در اجتهادش خطا کند، اجر واحد

ن است که در قبال اجتهادش نزد خداوند مأجور بوده و پاداش دارد، چگونه ممک یال کسح

 معذور نباشد. هاانساننزد 

 ت اجتهادیمشروعب( 

 شک اگربیگاه مسدود نبوده است و چی، هیخ مذاهب اسالمیباب اجتهاد در طول تار

و  ییاین پویه اد فقه اسالم بیامروزه شا ،بودینماسالم  یعلما یدر اجتهادات فقه نظراختالف

و  شودیمنگرفته و دچار خمود  یو عقل یعلم یبررس ةرا امور امت در کفیز ؛دیرسینم یبالندگ

با محور  یهو نظرات فق یاجتهاد یهاروشد تفاوت در یپس با ،شه باز استیراه تفکر و تعقل هم

 سته شود.یمطلوب و با ارزش نگر یامر یقرار دادن قرآن و سنت و با نگاه علم

اسالم را با  یاعلم یات فقهین نگاه، تفاوت نظریبا هم یچه امت اسالمچنان اساس، بر این

 ،نیقیر دهند، بهان اجتهاد مورد توجه قرایت جریت و معذوریاحترام متقابل، حمل بر مشروع

و  هانآبودن  یعت نظریکه طب یریو تفس یکالم یهابرداشتو  یفقه نظراختالفتفاوت و 

رشد  یسترهابرا مستحکم و  یمذاهب اسالم یاخوت و برادر یهاهیپا تواندیم ،است ریزناپذیگر

 .را فراهم سازد یفقه اسالم ییو شکوفا

 :دیفرمایم بهتو ةمراجعه به نصوص قرآن است که خداوند در سور ،ل اجتهادیدال نیترمهماز  یکی

 لِيتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ  طَائِفَةٌمِنْهُمْ  فِرْقَةٍفَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ  کَافَّةًوَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينْفِرُوا

 ؛به سفر بروند یهمگ توانندینممؤمنان  ؛حْذَرُونَ وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ ي

                                                             
 .«أجرانِ و مَن أخطأ فله أجرٌ واحدًمَن اِجتَهَدَ َفأصَابَ فَلَهُ . »1
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ند و قوم خود یل نمایق تحصیبه سفر نروند تا دانش عم یادسته، یچراکه از هر گروه

]از مخالفت با خدا و  هاآنباشند که  هشداردهنده ،بازگشتند هاآن یسوبهرا آنگاه که 

 .(122: )توبه زندیعذاب او[ بپره

مجتهد در » مطرح شد:زیر  صورتبهن یش از ایکه پ اسالم یگرام ت رسولیز روایو ن 

ک اجر ی یابد، دو اجر دارد و اگر به خطا رفت، دارایاستخراج و استنباط حکم اگر به حق دست 

 یو اعتقاد یحل مشکالت فقه یبرا یمجوز اجتهاد در هر زمان .1(157: 8ج ، 1422، ی)بخار« است

ت یشارع به رسم یت داشته باشد و از سویاجتهاد مشروع کهیزمان. رودیممسلمانان به شمار 

ت یمشروع ةرفته است و الزمیپذ یبر اساس ضوابط شرع هادگاهید، اختالف شودیمشناخته 

 آنان است. یاحترام به آرا و مختلف یهادگاهیدرش یاجتهاد، پذ

 یما القا ةفیوظ» :دنیفرمایم . امام رضاکردندیمب یز مسلمانان را به اجتهاد ترغین ائمه

 .2(62: 27ج ، 1409، یحر عامل) «رد  فرع به اصل است،شما  ةفیاصول و وظ

ع فروع از یو تفر میینمایمان اصل یما ب»: اندنمودهان یب ث را امام صادقین حدیر همیظن

 ائمه ةز اجتهاد در دورین ینیامام خم .)همان( «شماست ةق آن بر موارد بر عهدیاصول و تطب

بر  یحکمل میات دلین روای. ا( ،1418 :71ینیخمامام ) دانندیمحاضر  ةر اجتهاد در دوریرا نظ

 .باشندیمت اجتهاد یت و مقبولیل بر مشروعین و دلیتفقه در د

  خاستگاه اختالف مذاهبج( 

دانست در برداشت و استنباط از کتاب و سنت  نظراختالف توانیمرا  یاختالف مذاهب اسالم

شان یبوده و برا الخطابلصفم یهرچند قرآن کر ،میو مسلمانان در برداشت خود از قرآن کر

ات متشابه یوجود آ همچنین همه را ندارد. یکسان برایت فهم یقابل ،زبان قرآن یت دارد؛ ولیحج

از  ن مهم اشاره شده است.یعه، به ایو ش یدر منابع سن و گر در تضاد هستندیکدیکه در ظاهر با 

است؛ پس شما آن را به  یوجوه یدارا ،قرآن» ت شده که فرمود:یروا اسالم یرسول گرام

 .3(36: 1ج ، 1379، یض کاشانی)ف «دیر کنین وجه تفسیبهتر

                                                             
 .236: معالم األصولاز . به نقل اندرفتهیپذاین روایت از طریق اهل سنت نقل شده و علمای شیعه هم آن را  .1

 .«عُیمُ التََّفْرِ یکنَا إِلْقَاءُ اْلأُصُولِ وَ عَلَیعَلَ» .2

 .عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوه اْلقُرْآنُ ذَلُولٌ ذُو وُجُوهٍ فَاحْمِلُوهُ : یقال النب .3
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به قرآن با » خوارج فرستاد، فرمود: یسوبهمذاکره  یعباس را براابن یکه امام علیزمان

 «دارد یگوناگون یرهایبوده و تفس یدگاه کلید یقرآن دارارا یخوارج به جدل و مناقشه نپرداز؛ ز

 .(77نامه ، ةالبالغنهج)

ت یبر تفاوت نگاهشان به وضع ینت که مبتناختالف مسلمانان در استنباط از سن یمچنه

ر ینظ یو مسائل ینیز در فهم متون و نصوص دیث و نیق و ضبط حدینت از نظر امانت، توثان سیراو

داشته و باعث  یادیر زیم تأثیاس و استحسان و داللت الفاظ بر مفاهیت خبر واحد و قیحج

 ین بوده و امریاز اجتهاد مشروع در د یشده که ناش یو کالم یمذاهب مختلف فقه یریگشکل

، یس)شاکر سلما رممکن استیغ ،ن اختالفین بردن ایو از ب شودیمرقابل اجتناب شمرده یغو  یعیطب

با  یبر عقل و نقل است. گروه یمبتن ،مسلمانان یمنشأ اختالف کالم مثال، عنوانبه .(250: 1393

 یافتند و گروهیان نهادند که به مکتب معتزله شهرت یخود را بن یکالم ةشیاند ةعقل، شالود بر هیتک

گر مکتب ید یث معروف شدند و گروهیه داشتند و به اهل حدیث تکیبر حد یدر مسائل کالم

عه معروف شدند و یکردند و به ش یگذارهیپاات امامان یخود را با تمسک به عقل و روا یکالم

ه مکاتب خود را بر عقل، کتاب یه و اباضیلیه، اسماعیدیل زیگر از قبیمختلف د یهاگروه طورنیهم

 ان نهادند.یل نصوص بنیو تأو

نقل و به  ،مختلفن نشد و به طرق یاز ابتدا تدو امبریدستورات پچون  سوی دیگر،از 

 یکلمات و عبارات دچار خدشه شده و هم از نظر سند یمنتقل شده، هم محتوا یبعد یهانسل

 یفقه یو اختالف نظرها هادگاهیداز تفاوت  یاریبس أوجود دارد که خود منش یمتفاوت یهانقل

، خواستیمخداوند  چهچنانرا یز ؛است یحکمت اله ین اختالفات همه به مقتضایاما ا ؛شده است

هم  یو نظر یاگر قرار بود مسائل فرع ؛ اماک سبک نازل کندیتمام احکام شرع را به  توانستیم

چراکه همواره  ؛ماندینم یتعقل و تفکر باق یبرا یباشد، راه یو قطع ینیقی ،یمانیمانند اصول ا

رند تا دچار یقرار بگ یو عقل یعلم یبررس ةدر کف یستیدر بستر زمان و مکان با یامور امت اسالم

 .(64: 2ج، 1370، ی)موثق خمود نشوند
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 تقیة مداراتی. 3

 یی، تعامل و همگرازیآممسالمت یستیاز به همزیگر نیش از هر زمان دیدر عصر حاضر، مسلمانان ب

ان مسلمانان وجود یله و ... میبه نام مذهب، قوم، قب ییهاشکاف یاسالم یدارند. امروز در کشورها

 کشد.یو ... زبانه م ی، وهابی، داعشیطالبان ةنیآتش نفاق و ک هاآنان یاز مدارد و 

ن یا ناخواسته، آلت دست آنان شده و ای، خواسته شیاندکجافراد نادان و  یان، شمارین میدر ا

 ین اسالم برایاز راهبردها در د یکی. کنندیمشدنش کمک  ورشعلهکرده و به  بیشتررا  هاشکاف

توانند با یمسلمانان ماست.  یمدارات ةیتق ،زیآممسالمت یو زندگ ی، همبستگییهمگرادن به یرس

گر ارتباط برقرار ساخته، تبادل افکار کنند و از یکدیبا  کرده،جاد یت که فقه اسالم این ظرفیا

گر در ید همدیو احترام به عقا زیآممسالمت یبا برخوردها گر بهره ببرند.یمثبت همد ینظرهانقطه

 را برطرف ساخت. یواه یهاسوءتفاهمکرد و  یدشمن را خنث یهاتوطئه توانیم، یجامعه اسالم

 هیتق یو اصطالح یلغو یمعنا

منظور . مانند ابنانددانستهانت یرا حفظ و ص« هیتق» یاصل یهان، معنایو فق شناسانواژهاز  یادیشمار ز

 .(253: 5ج ) حیالتنقدر  یی، مرحوم خو(881ص ) المفردات، راغب در (402: 5ج ) لسان العربدر 

از  اندکردهه ارائه یاز تق یف گوناگونیتعار یعه و سنیهان و دانشمندان شی، فقیاز نظر اصطالح

هل از علمای ا، و انیمجمع البدر  ی، طبرسانیالتبدر  ی، طوساالعتقاد حیتصحد در یخ مفیجمله: ش

ن یا دةی؛ که برگز(20-23: 1392، یسنگالخ ی)موسو المناررضا در  دیو رش المبسوطدر  یسسرخ ،سنت

 :دیفرمایماست و  ین نام از فاضل لنکرانیبه هم یارسالهت در یت و مانعیف از لحاظ جامعیتعار

ر یبا سا زیآممسالمت یستیو همز یبرخوردخوشعبارت است از: مدارا، نرمش،  یمدارات ةیتق»

 .«انیمذاهب و اد

سن معاشرت و مدارا ه، حُین قسم تقیقرار دارد و هدف از ا یخوف ةیدر برابر تق یتامدار ةیقت

ان مسلمانان با شرکت یک طرف میاز  یجه، تحقق وحدت و انسجام اسالمینت و جلب مود ت و در

حصول وحدت کلمه  ،قتیر مظاهر وحدت و در حقیو نماز جماعت و سا یدر شعائر اله کپارچهی

 کهطوریبه ؛است خصوصاً در برابر کافران و دشمنانآنان م یمسلمانان و عدم پراکندگ ةان همیم

رند و با شرکت در جماعات، رفع یقرار نگ یر و مذمت و خوارییروان مذاهب حق، مورد تعیپ
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ن یند و با الزام به شرکت در جماعات و مانند آن، خود را از صف مسلمیهرگونه اتهام از خود بنما

 رده و دچار مخاطره نگردند.کجدا ن

ش را به یروان خویب پیص و ترغیقرار گرفته و با تحر ةد ائمیه مورد تأکین قسم تقیا

 .(73)همان:  اندنمودهت آن وادار یرعا

 یمتشرعه و بنا ةریات، فطرت، عقل، سیات، روایعبارت از: آ یمدارات ةیت تقیل مشروعیدل

 .)همان( عقل است

 تقیة مداراتیت یمشروع ةادل

سنت عه و اهلیش ییر و کتب روایدر تفاس تقیة مداراتیت یبر مشروع دال  یفراوانات یات و روایآ

 ةریدر س افزون اند.کردهد فراوان یتأک یت مدارا و اتحاد و برادریواردشده است که بر لزوم مشروع

آمده  د و اتصال آن به زمان معصومییو تأ تقیة مداراتیت یمشروع یعه، برایمتشرعه در فقه ش

با  ژهیوبه، اندکردهک یدر تمام عمر با مردم مدارا و رفتار ن معصوم ةانگر آن است که ائمیو ب

 گر مذاهب.یروان دیپ

 و احسن یکیدفع به ن ةیآ

م يحَم يول كَاَنَّهُ عَداوةُنَه يَنک وَ بَيبَ یاحسن فَاذِا الذ يه يِادفع بِالَّت ئَةِيسََو ال  الحََسنَةِ یوَ الَ تَسَتو

ست؛ یکسان نی یو بد یکیهرگز ن ؛ميلقَاهَا إلَّا ذو حَظٍ عظينَ َصبَروا وَ ما يلقاها الَّا الَّذيوَ ما 

و عداوت  یان تو واو دشمنیکه میهمان کس ،دید یدفع کن، ناگاه خواه یکیرا با ن یبد

مان یاز ا یمیعظ ةکه بهر یاما جز کسان ؛تو گردد یمیدوست گرم و صم ییگو ،است

 .(34-35)فصلت:  گردندینمبه آن نائل  ،دارند

 :سدینویم انیتبر یدر تفس یخ طوسیش

است.  یریگسخت یبه معنا «ئةیس»مدارا و  یبه معنا نجایادر « حسنة»گفته شده است: 

ر یسخت نگ بر آنانبا مردم مدارا کن و  یعنین روش آموخت؛ یخداوند متعال بندگانش را ا

تو  ییروگشادهک و یز دارد از برخورد نیو ست ین دشمنیکه با تو در امر د یتا آن دشمن

 .(126: 9ج ، 1414، ی)طوس گردد یمیبا تو دوست صم
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فرمود: مراد  امام صادق» آمده است: یکافالدر  ینیبه نقل از مرحوم کل البرهانر یدر تفس

آن حضرت، مراد  طورنیهمز افشا کردن اسرار است. ین ،هئیسه است و مراد از یتق ،هیدر آ هحسن از

 .(272: 1416، ی)بحران «داندیمه یه به تقین آیرا در ا احسناز 

داللت دارند، در حد استفاضه و بلکه  تقیة مداراتیت یعه بر مشروعیق شیکه از طر یاتیوار

است که  یاتینخست، روا ةاند، دستمیات در ابتدا به دو دسته قابل تقسین روای. ااندیمعنوتواتر 

است که در  یاتیدوم روا ة. دستاندشدهوارد  تقیة مداراتیدر رابطه با مدارا و برخورد با عامه و 

 از آن قابل استفاده است. تقیة مداراتیت یو مشروع اندشدهوارد  یرابطه با اتحاد و انسجام اسالم

نقل کرده است که آن حضرت  صادقالمغراء از امام یبه اسناد خود از اب یکافالدر  ینیکل

 :ندفرمود

انت ی، به او خسازدینم، او را خوار کندینممسلمان، برادر مسلمان است، به او ستم 

کردن به  یشدن در مهربان مانیپهموستن، ی. مسلمانان در راه تالش در هم پورزدینم

از آنان نسبت  یخکردن، بر یازمندان و مهربانین یازهایهم، مشارکت در برآورده شدن ن

گر مهربان یکدیبا »فرمان داده  که خداوند گونههمان، تا اندمکلفگر ید یبه بعض

شما بوده و از  هکه مربوط ب ید و نسبت به امریگر مهربان باشیکدی، نسبت به «دیباش

اندوهناک  ،بودند که گروه انصار در زمان رسول خدا یبر آن روش ،شما فوت شده

 .(49: 9ج ، 1404، ی)مجلس دیباش

ت از شدت اهتمام یحکا ،تیرا در بخش نخست روایز ؛ت هم بر مدعا روشن استیداللت روا

گر، خوار نساختن یکدی، ظلم نکردن نسبت به یبه مسئله دارد و در آن مسلمانان به برادر امام

 .اندشدهف یقت تکلیف و در حقیگر توصیکدیانت نکردن آنان نسبت به یگر و خیکدی

 جعفر از امام کاظمبنیعل ةحیصح

خَلْفَ مَرْوَانَ وَ نَحْنُ  نٌ یْوَ حُسَ حَسَنٌ یصَلََّ ت کرده:یروا جعفربنیجعفر از برادرش امام موسبنیعل

نماز  هاآنو ما نیز با  اندخواندهپشت سر مروان نماز  و امام حسین امام حسن ؛«مَعَهُمْ ینُصَلَِّ

 .(301: 8ج ، 1409، ی)حر عامل میخوانیم

  .اندکردهبه آن استناد  تقیة مداراتیت یمشروع یگر بزرگان از علما هم برایو د یرحوم فاضل لنکرانم
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 ،یموضوع فقه مدارات ،شودیمات قران برداشت یمتشرعه و آ ةریاز سچه آن رسدیمبه نظر 

ن ین ایمب ،ر عقالیو س ین برداشت عقلیشان و همچنیر ایچه در لسان ائمه و چه در فعل و تقر

 یتیاز اهم یلیامروزه به دال یول ؛همواره مطرح بوده است ،ش اسالمیدایموضوع است که در صدر پ

 دوچندان برخوردار است.

 تقیة مداراتیدر مورد  یو مقام معظم رهبر ینیدگاه امام خمینظر و د

 نیتریداشتندوستب شده است که عبادت با آن از یکه به آن ترغ تقیة مداراتیو اما 

ات یروا کهچنان -ه از اهل سنت دارد ی، ظاهراً اختصاص به تقهاستآنن یعبادات و برتر

 هاآن ةصالح حال مسلمانان به وحدت کلم ،د سرّ در آنیشا -به آن داللت دارد یفراوان

 ر سلطةیل نشوند و زیگر ملل ذلیان دیو پراکنده نشدن جماعت آنان است؛ تا آنان در م

  .(199: 2ج ،  ،1385ینیخم امام) رندیاجانب قرار نگ ةطریکافران و س

بر  یمبن ،آورده یتیروا تقیة مداراتیل عنوان یذ الطهارةدر کتاب  ن حضرت امامیهمچن

، ینیخم امام) به آن استناد شده است تقیة مداراتیصحت اجزاء نماز با اهل سنت که از باب 

1385 :553). 

ن یم و ایه داریبه نام تق یک اصلی یان الهیاد ةبلکه در هم ؛و اسالم عیما در مکتب تش

 ةدربار یامام عل است. یاتیو ح یهم ضرور یلین اصل خیهم مهم است. ا یلیاصل خ

ات ین روایهم کرده است ... از جمله ا یبیعج ییدهایکأانات گوناگون تین اصل، به بیا

 .(103: 64ج ، 1410، ی)مجلس يُن آبَائِيوَ دَ  ينِيدِ ةُيالتََّقِ ند:یفرمایکه م

که  یاتیگر روایاز جمله د «.پدران من است یمن و ممشا یممشا ن من ویآئ» ،هیتق یعنی

ن ید ،ه نداردیکه تق یکس ؛ةَیتَقِنَ لِمَنْ الَ یدِ الَ»: دیفرمایمن است که یا کندیمد یکن معنا را تأیا

 .(217: 2ج  ،1385، ینی)کل «هم ندارد

د ین کامل نخواهیا دیح ین صحید حتماً ،دید، اگر نداشته باشیه داشته باشیتقد یبا

ن یما د ةم است، پس همم که مضمونش از نظر ما مسلّیدار یطورنیات یداشت. چند روا

ان یم کرد که در ادیبلکه اشاره خواه ،عهیم که در اسالم و در شیطور اجمال بدانهرا ب

هم بوده  یتیاهم ین اصل دارایه وجود داشته و ایبه نام تق یک اصلیکین هم یشیپ

 .(333: 1397، یاخامنه)
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 حج. 4

 یداریب یجهان اسالم برا یدرون یهاتیظرف نیترمهماز  یاجتماع - یاسیس یعبادت عنوانبه ،حج

کسان ی یاز سراسر جهان اسالم در قالب انجام مناسک یندگانینما یآوراست که با گردهم یاسالم

. حج، از زندیممسلمانان را رقم  یکرنگیو  یکپارچگیو  ینیت دیمکان واحد، هو در زمان و

ار مؤثر یجهان اسالم بس یت وحدت و همبستگیاسالم است که در تقو یعبادات اجتماع نیترمهم

را کنار  ییایجغراف یو مرزها یفرهنگ یهاتفاوت، یتیعناصر مشترک هو بر هیتکرا با یز ؛است

 منسجم کند« یامت اسالم» یدر مفهوم متعال یدیجد یتیمسلمانان را با مالک هو ةزده، تا هم

 .(107: 1390)کوهن، 

، ی، اجتماعیاسیاسالم است که ابعاد گوناگون س یجهان یهابرنامه نیترشاخصاز  یکی ،حج

ت و دوام یکل یایبودن آن سند گو یشگیو هم یدارد که همگ یو فقه ی، عرفانی، اخالقیاقتصاد

 .(40: 1371، یآمل ی)جواد است ین الهین دیا

و  یدر کنار ابعاد فقه یقیعم یو اجتماع یاسیاز ابعاد س شمولجهان یعبادت عنوانبهحج، 

 یامت اسالم ةدیت ایدر تقو یلیبدیبق و یگسترده، عم یهاتیظرفبرخوردار است که  یعرفان

 یمسلمانان در بستر تمدن اسالم ینید تیت شخصیدر تقو توانیمرا  هاتیظرفن یدارد و برآورد ا

 ةنقط ،حج ،است یامنطقه یهافرهنگو  ی، بومیمل یهاتشخصو  هاتیهودانست که فراتر از 

 یهاعرصهدر  توانیمو  شودیم المللنیب ةدر عرص هاآنشدن  یکیمشترک و سبب اتصال و 

و تمرکز بر  ینیت دیهو ب نقاط مشترک وی، تقریو اقتصاد ی، اخالقی، فقهی، ارتباطیاسیس

 م کرد.یان خواهیمختصر ب طوربهدو مورد را  یکیدشمن مشترک مشاهده کرد که در ادامه 

 ت نقاط مشترکیتقو

 یو نظام ارزش هاسنتجهان اسالم،  یخارج یهاقدرتوحدت با عوامل و  عواملِ ل ارتباطِیدر تحل

د یبا ،هستند یکپارچگیجاد وحدت و یکه به دنبال ا ییروهاین معنا که نیدارند. بد یاژهیوگاه یجا

مسلمانان مشترک است را به  ةان همیکه در م ینین دیادیبن یهامؤلفه یعنیعناصر اتحادبخش 

 .(68: 1390ن،ی)سعدالد حرکت درآورند

به  ،یدرون یگانگیاساس  .یرونیب یوستگی، پیدرون یگانگیدارد:  یاساس یژگیدو و ،اتحاد

ق یعم یادیبن یاست برا یمت مستحکمیعز ةجاد نقطیاشاره دارد که سبب ا یتیتشابه هو ةنقط
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 یات جمعیح ةدر عرص یدرون یگانگیز متوجه حفظ و تداوم ین یرونیب یوستگی. پیوستگیپ یبرا

 .(259: 1389ب، ی)شع ف استیقابل تعر یالمللنیبو  یبه اهداف مل یابیدست یو در راستا

 مشترکتمرکز بر دشمن 

، وجود دشمن مشترک است. شودیم یداخل ةت انسجام جبهیکه سبب وحدت و تقو یاز عوامل

 یبرا یازهیانگو  یبه جمع درون یبخشتی، هویداخل یکپارچگیدشمن مشترک سبب انسجام و 

 .شودیمت معنادار یت با ضدیاز هو یرا بخشیز ؛در راه بودن است تالش و احساس

اختالفات  ةهمد با وجود یبا هاآنمسلمانان دارد که  یام را براین پیحج، ان در یبرائت از مشرک

دشمن مشترک خود بدانند؛  عنوانبهکافران را  د و کعبه متحد شوند و تمامیو فَِرق، بر محور توح

 ؛است یکیز ین هاآناست، دشمن  یکیمسلمانان  ةامبر و کتاب همیقبله، پ کهاین افزون بر یعنی

در کافر  - هاآن ییایو جغراف یاسیس یهاتفاوت رغمیعل -مسلمانان  ةچراکه دشمن مشترک هم

 .(38: 1393، ی)محمد کسان استیبودن 

ن است و با توجه به مسائل جهان یحج، برائت از مشرک یاسیرسالت س ینیدگاه امام خمیاز د

 رد:ین مسئله قرار گید در رأس ایل بایاسرائکا و یکا، برائت از آمریآمر یاسالم و اقدامات ضد اسالم

 ،ل استیکا و اسرائین و آمریخود که برائت از مشرک ةفیو حجاج به وظ روندیمبه حج 

ه استکبار یست حجاج ما به حج بروند و دست به تظاهرات علی. ممکن نکنندیمعمل 

 ،حج است و بدون آن، حج ما یاسیف سین از وظایاصوالً برائت از مشرک .نزنند یجهان

 .(317: 20ج، 1361امام،  ةفی)صح ستیحج ن

رمز وحدت و عزت و  کهاین م حج ویت عظیدر خصوص ظرف ین مقام معظم رهبریهمچن

 :دیفرمایماست؛  یامت اسالم یوستگیش اتحاد و پیت است و نماید و معنوینماد توح

که در حج هرسال شرکت  یمیل عظین خیک فرصت است. در ای یامت اسالم یحج برا

چه  دینیببن مجموعه حاکم باشد، شما ی( االتََفرَّقوا وَ ) یاتحاد اسالم ی... اگر ندا کنندیم

است،  یسنّ یکی. شودیمرنگ اختالف کم یهاهیمان یا ةگر همی، دافتدیم یمیاتفاق عظ

مختلف،  یهافقهفِرَق مختلف؛  ،ینّن سیفَِرق مختلف، در ب ،عهیان شیعه است، در میش یکی

 ة. همانجامدیم ییبه جدا یعیطب طوربهمختلف است که  یهامختلف، عادت یهامذهب

 کندیم، در هم فشرده کندیمک ی، به هم نزدکندیمن دست مهربان حج جمع یرا ا هانیا

(https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=4186). 
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خود مسلمانان جهان را به وحدت  یهاامیپدر اغلب سخنان و  ینیحضرت امام خم

بلند و همت  ةشیکه با اند ی، کسداشتیمو از هرگونه تفرقه و اختالف بر حذر  خواندیفرام

صادر نمودند که  ییب فتاوایت موضوع تقرید. با درک اهمیات نو بخشیح یش به امت اسالمیواال

 آورد: به وجود یو رفع اختالف امت اسالم یدر همبستگ یانیکمک شا

 یت اصول برادریحج و رعا ةمسئل

حج با  یش بزرگ و جهانیژه در همایومواضع به یخود و تمام یفقه یشان در سخنان و فتاوایا

و شرکت  یان را به مراعات شروط وحدت و اخوت اسالمیعیش نیطاهر ةائم ةریاز س یرویپ

ب به وحدت و اخوت یکه موجب آس ییز از رفتارهایجماعت برادران اهل سنت و پره یدر نمازها

 :اندفرمودهه یتوص ،شودیم یاسالم

عمال جاهالنه که موجب تفرق صفوف ر کشورها از اَیان سایعیو ش یرانیالزم است برادران ا

احتراز کنند و الزم است در جماعت اهل سنت حاضر شوند و از انعقاد نماز  ،ن استیمسلم

قبور  یند و از افتادن رویه اجتناب نمایمخالف رو یجماعت در منازل و گذاشتن بلندگوها

 ،، 1385ینیخم امام) جداً اجتناب کنند ،مخالف شرع است یکه گاه ییمطهره و کارها

 .(62: 1ج

 نیقضات اهل سنت در وقوفت از یطواف و تبع ةمسئل

 فرماید:ایشان در پاسخ به استفتایی در خصوص طواف و تبعیت از قضات اهل سنت در وقوفین می

که  ییآورند و از کارها جابه، آورندیم جابهطواف را به نحو متعارف که همه حجاج 

 ،که موجب وهن مذهب است ییاحتراز شود؛ و مطلقاً از کارها ،کنندیماشخاص جاهل 

 ؛است ین، متابعت از حکم قضات اهل سنت الزم و مجزید احتراز شود. در وقوفیبا

 .(64: 10ج  )همان، دیاگرچه قطع به خالف داشته باش

 سنتجواز شرکت در جماعات اهل

 یبرا»سنت نماز جماعت پشت سر اهل نبر خواند یمبن ،شان صورت گرفتیکه از ا ییدر استفتا

 گونهنیا« ا احکام جماعت؟یعمل کرد  یف نماز فرادید به وظایسنت باشرکت در نماز جماعت اهل

 به با توجه» ا در مورد پرسشِی« جماعت است و احکام جماعت را دارد ه،فیوظ»: دهندیمپاسخ 

 توانندیمان یعیش ،اریا در حال اختیآ ،ندیگویمن یو آم خوانندیمنماز  بستهدستسنت اهل کهاین
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ح یز و نماز صحیه شرکت جایدر مورد تق»: دیفرمایم« تسنن شرکت کنند؟در نماز جماعت اهل

 .(23: 1350، یرازیش آزاریب) «ستیاست و مختص به مورد ضرورت ن

 تقیة مداراتیطرح 

 : دیگویمه سخن ی، از دو نوع تقهیدر تق یارسالهدر کتاب  ینیحضرت امام خم

ا یخود  ییحفظ جان، آبرو و دارا یم است و برایترس و ب یکه از رو یاضطرار ةیتقالف( 

 ان مسلمانان است.یم ةاسالم و اختالف کلم ةدن به حوزیا ترس از ضرر رسیو  یمانیبرادر ا

 .یمسلمانان است با محبت و دوست ةوحدت کلم ،مطلوب استچه آن که تقیة مداراتیب( 

 :دیفرمایم ینیامام خم

 نیتریداشتندوستب شده است که عبادت با آن از یکه به آن ترغ مداراتیتقیة و اما 

ات یروا کهچنان -ه از اهل سنت دارد یبه تق ، ظاهراً اختصاصاًهاستآنن یعبادات و برتر

 هاآن ةکلمصالح حال مسلمانان به وحدت  ،د سرّ در آنیو شا -به آن داللت دارد یفراوان

ر سلطه یل نشوند و زیگر ملل ذلیان دیو پراکنده نشدن جماعت آنان است؛ تا آنان در م

 .(199: 2ج ، 1385، ینیخم ی)موسو «رندیاجانب قرار نگ ةطریکافران و س

 ت از تکتف در مواقع ضرورتیتبع

که آن ای ،ا بر ما واجب استیشان پرسش شد که آیز از ایت از اهل سنت در تکتف نیدر مورد تبع

 یاقتدا به اهل سنت، برا» در پاسخ فرمودند: م که حضرت امامید نماز را بدون تکتف بخوانیبا

ست یف واجب نتتک یاست، ول یح و مجزیصح هاآنبا  نز است و نماز خواندیت وحدت جایاعر

 .(812: 1ج )همان،  «آن را اقتضا کند یکه ضرورت یمگر در صورت ؛ستیز نیو جا

 ذان و اقامها

که  ییست و جایجزء اذان و اقامه ن« اهلل یاً ولیاشهد أنَّ عل» ةان جملیب» فرمود: بارهنیادر  امام

 .(73: 1382، ی)هاشم «دیید بگویگفتن آن حرام است و نبا ،ه استیخالف تق

 اهل تسنن در ثبوت اول ماه یت از علمایبعت

پس  ،و نزد ما ثابت نشود کندن حکم آتسنن ثابت شود و به اهل ینزد قاض ةالحجیذاگر اول ماه 

د عمل کرد؛ بلکه اگر علم به یبا ،عمل بر طبق مذهب حق ممکن باشد یه و خوفیاگر بدون تق

 .)همان( ح باشدیست که صحید نیبع ،مخالفت با واقع هم باشد
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 وحدت ةهفت یگذارنام

و انسجام  ییاختالف دارند که با همسو امبر اسالمیخ والدت پیان بر سر تاریعیاهل سنت و ش

د تا یگرد یانهیزمجاد ید و باعث ایوحدت اعالم گرد ةهفت عنوانبهخ ین دو تاریا ةمسلمانان فاصل

ن یمسلمانان در ا ةگر به بحث و گفتگو بپردازند و همیکدیشتر با یبا تعامل ب یفرق اسالم یعلما

 .)همان( باشدان مسلمانان یوحدت م لةیوسجشن شرکت کنند تا 

 اندبوده یو همبستگ بیتقر دارهیطالز همواره ین یاخامنه اهللتیآحضرت  یمقام معظم رهبر

ن راستا یرا بر ا یو اقدامات مهم اندداشتهیممقدم  یزیرا بر هر چ یامت اسالم ةیو مصالح عال

 ؛ از جمله:انددادهانجام 

 ین مذاهب اسالمیب بیتقر یس مجمع جهانیتأسالف( 

و انتصاب  یاخامنه اهللتیآبا دستور حضرت  1369در سال  یب مذاهب اسالمیتقر یمجمع جهان

تن از  هادهمتشکل از  ،ن مجمعیا معظم له آغاز به کار کرد. یاز سو یعال یشورا یو اعضا کل ریدب

ب و وحدت در یتقر یمناد عنوانبهمختلف جهان است که  یدر کشورها یمذاهب اسالم یعلما

رسالت مجمع  .کنندیمتالش  یروان مذاهب مختلف اسالمیان پیتعامل م سازنهیزمجهان اسالم و 

ارتقای سطح آشنایی و آگاهی و تعمیق تفاهم بین پیروان مذاهب »جهانی تقریب عبارت است از: 

تمایزی  گونهچیهی اخوت در بین مسلمانان، بدون هارشتهاسالمی و تقویت احترام متقابل و تحکیم 

 «.رسیدن به امت واحدة اسالمی منظوربهی، قومی یا ملی آنان، افرقهاز لحاظ تعلقات 

 اهل تسنن یبه نمادها یاحترامیبحرمت  یفتواب( 

نظر  معظم له ،ن خواسته شده بودآکه در  ییدر پاسخ به استفتا 1389در سال  یمقام معظم رهبر

 امبر اسالمین به همسر پیو توه زیآمنیتوهز و یرآمیاهانت و استفاده از کلمات تحق ةخود را دربار

از جمله  ،برادران اهل سنت یاهانت به نمادها» فرمود: گونهنیاشه اعالم کنند، یعا نیالمؤمنام

 ،ایاالنب دیژه سیوامبران و بهیپ ةن موضوع شامل زنان همیحرام است. ا امبریبه همسر پ یزناتهام

 .(http://www.taghribnews.com/fa/news/422020)« شودیم حضرت محمد ،امبر اعظمیپ

 یو انسجام اسالم یاعالم سال اتحاد مل( ج

را  یانهیزمدند که ینام یو انسجام اسالم یرا به نام سال اتحاد مل 86سال  یمقام معظم رهبر

 و فرمودند: تر به امر وحدت فراهم خواهد آوردشیاهتمام ب یبرا
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، درصدد هستند یصنف یهاشیگرات، مذهب و یهمچون قوم ییهابهانهدشمنان به 

را دامن  یز اختالفات مذهبین ببرند و در جهان اسالم نیران را از بیملت ا ةوحدت کلم

فاصله  یران و جوامع اسالمیان ملل ایم یعه و سنیبزنند و با به راه انداختن جنگ ش

 جاد کنند. یا

  از: اندعبارتنه ارائه فرمودند که ین زمیز در ایرا ن ییکارهاراهن یهمچن

 اسالم؛  یهاملته بر اصول مشترک یتک. 1

 ن؛ انااعتماد به نفس مسلم. 2

 نخبگان؛  ةجانبهمهاستقالل . 3

 ؛ یاصول یهاآرمان حفظ. 4

 دشمن؛  یشناخت واقع. 5

 ؛ ین امت اسالمیمانه بیروابط صم یبرقرار. 6

  .تالش و مبارزه - یعلم یهاحرکت - ندهید به آیام. 7

(https://farsi.khamenei.ir/message-cintent?id=3058). 

 ین منشور وحدت اسالمیتدود( 

دار با مسئوالن نظام و یدر د ،امبر اکرمیالد پیدر سالروز م االول عیرب مهفده اب زمانهمشان، یا

و  یمسلمانان از طرف یداریو ب یت اسالمیهو یای، با اشاره به احیاسالم یکشورها یسفرا

 ةمسئلاسالم وجود دارد،  یایکه در دن یخوب یگر، آمادگید سویاستکبار، از  ةدیچیپ یترفندها

 ان داشتند:یبدر این خصوص شان یا ند.ن را مطرح نمودآن یمنشور وحدت و لزوم تدو

د با هم متحد یاتحاد است؛ با یاسالم، دارو یایامروز دن یبرا یاصل ی، و دارویعالج اصل

 عنوانبهم کنند و یرا تنظ ینند و منشور وحدت اسالمیبشوند. علما و روشنفکران اسالم بنش

 .(https://farsi.khamenei.ir/speec-content?id=20534) ن کنندی، تدویخیتار یامطالبه

 یریگجهینتو  یبندجمع

 یحذف مذهب ،مذاهب یهمبستگب و وحدت و یکه هدف تقر میرسیم یبندجمعن یان به ایدر پا

 یا سنیعه شدن اهل تسنن و یش یبرا هاحرکت یدهسازمانا یگر و یکدیا ادغام مذاهب با یو 

 یفرق اسالم یو همکار یست؛ بلکه هدف اتخاذ مواضع مشترک، همدلیعه نبوده و نیشدن ش
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به امت  یابیدست یگر در راستایبه همد یکیو نزد یو مذهب یفقه یجاد تفاهم و تبادل آرایا یبرا

 ینیحضرت امام خم ،رونیازامنجر خواهد شد،  یل دولت بزرگ اسالمیواحده بوده که به تشک

فراهم شدن مقدمات  یط مناسب برایجاد بستر و شرایبر تحقق وحدت و ا یو مقام معظم رهبر

الزم  ان وحدتیمجر عنوانبهرا  یاسیو س یو فعال شدن نخبگان، علما و بزرگان مذهب یهمبستگ

از  یواقع یاچهره ی، معرفی، انجام اصالحات مذهبیعه و سنین مشترکات شییدانسته و با تب

 سازند. ین هدف را عملیا ،و توجه به فقه مقارن یگر فرق اسالمیعه به دیش

 ةیدر سا یاسالم جز با انسجام اسالم یایدن یو تعال یترق ،یدگاه مقام معظم رهبریاز د

ان آحاد یمکرر بر وحدت م طوربهشان در مقاطع مختلف و ی. استین ریپذامکانب مذاهب یتقر

 .اندنموده ین دشمنان معرفیسنگ یدهایآن را تنها راه مقابله با تهد کرده،د یتأک یاسالم ةجامع

 یمنابع اصل ةیان مسلمانان بر پایتمرکز بر مشترکات م ،یو مقام معظم رهبر حضرت امام

حفظ  ،مسلمانان ةخطابشان به هم ین منابع نورانیا یفقه که همان قرآن و سنت بوده که هردو

و متفرق نشدن است و در مقابل آن،  یسمان الهیو اتحاد به ر یو دعوت به همبستگ یکپارچگی

د تعصبات یو تشد یان امت اسالمیجاد اختالف میقرار دارد که ا یروش استعمارپآموزش و 

ب ین انقالب که تقریامام ةریبه س یبا تأس ،نیبنابرا؛ را در دستور کار خود قرار داده است یمذهب

ع تکامل و یرف یهاقلهبه  یابیبه دست توانیم ،ن دو بزرگوار استیا شةیت الغزل اندیو وحدت ب

 .شاءاهللان ،دوار بودیاسالم و امت واحده ام یکپارچه جهانینظام 

 منابعهرست ف

 ؛میقرآن کر 

  یرالمؤمنینامفرهنگی  ةسسمؤ :قممحمد دشتی،  ةترجم ،(1379) ةالبالغنهج. 

 معاصرنشر ابرار  :، تهرانیکمال باغچر ة، ترجمیاسالم یداریب، (1390) نیم، سعد الدیابراه. 

 مؤسسة ، یالتراث العرب ءایدار االحروت: یب، لسان العرب، (ق 1416) مُکَّرم، محمدبنمنظورابن

  .یاالسالمخ یتار

 دارالفکر: روتیب ،معالم االصول ،(ق 1415) حسن ،ید ثانیشهابن.  

 امام خمینی( 1385، سید روح اهلل ،) تقریر محمدفاضل لنکرانی، قم: مؤسسة الطهارةکتاب ،

 .تنظیم نشر و آثار امام خمینی
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 ( ق 1385ــــــــــ ،)مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.الرسائل ، 

  تهران: مؤسسة تنظیم نشر و آثار امام خمینیاالجتهاد و التقلید(، ق 1418)ــــــــــ ،. 

 ( 1361ــــــــــ ،)فرهنگی انقالب اسالمی.، تهران: سازمان مجموعه رهنمودها، صحیفة امام 

 تیالبمؤسسه آلقم: ، ةعیالشوسائل ، (ق1409) حسنمحمدبن، یحر عامل ، ،1طإلحیاء التراث. 

 اد بعثت.یبن :، تهرانالقرآن ریتفس یالبرهان ف، (ق 1416) سلیمانبنهاشم، یبحران 

 خ یتربت جام ش ،ینور احرار یعبدالعل ةترجم ،یح بخاریصح، (1389) یلاسماعمحمدبن ،یبخار

 .االسالم احمد جام

 ریرکبیانتشارات ام :، تهرانیمذاهب اسالم یهمبستگ، (1350) می، عبدالکریرازیش آزاریب. 

 غاتی، قم: دفتر تبلاسالم یاسیشه سیوحدت در اند یاستراتژ ،(1370) د احمدی، سیموثق. 

 ب مذاهب.یتقر ی، مجمع جهانیب مذاهب اسالمیوحدت و تقر ةدربار، (1383) ی، محمدعلیریتسخ 

 مشعر :، تهرانصفا یصهبا، (1371) ، عبداهللیآمل یجواد. 

 روت.یالنشر البلبنان: ، للفقه المقارن ةالعاماالصول ، (م 2001) ید محمدتقیم، سیحک 

 یانتشارات انقالب اسالم :، تهراننیرزمان حسهم، (1397) ید علی، سیاخامنه. 

 ب.یتقر یانتشارات مجمع جهانتهران:  ،بیسرگذشت تقر ،(1389) یدهادیس ،یخسروشاه 

 لنشر.لد یالتوحقم:  ،یالوثق ةالعروشرح  یح فیالتنق ،(ق 1418) ابوالقاسم ،ییخو 

 ن، تهران: دانشگاه تهرانیر نظر دکتر محمد معی، زنامهلغت، (1345) اکبریدهخدا، عل. 

 دارالعلمروت: یب ،القرآن بیغر یالمفردات ف ،(ق 1416) محمدبننیحس ،یراغب اصفهان. 

 تهران: ، ةیاسالمن المذاهب یب بیالتقر یبحوث و دراسات ف، (1380) ، جعفریزیتبر یسبحان

 .ینشر اسالم

 یح ابوالقاسم گرجی، تصحةعیالشراالصول  یال ةعیالذر، (1376) نیالحسبنیعل ،یدمرتضیس ،

 .تهران: انتشارات دانشگاه تهران

 قم: ،در لبنان یب اسالمهب مذایتقر یهاچالشو  هایتظرف، (1393) دی، مجسلماسی شاکر 

 .انیچاپ اد

 ( 1389شعیب، بهمن ،)تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی. ایرانی رنگی و انقالب اسالمی هاانقالب ، 

 یاء التراث العربیدار االحروت: یب، ر القرآنیتفس یان فیالتب، (ق 1414) حسنمحمدبن، یطوس 

 یانتشارات اسالمقم: ، علم االصول یاالصول إل یمباد، (ق 1404) وسفیبن، حسنیعالمه حل. 

 الصدر ةمکتبتهران: ، یر الصافیتفس، (1379) یضرتم اهشندبمحم ،یکاشان ضیف. 
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 محمدآل انتشارات قائمتهران:  زاده،صادق حسن ةترجم ،یکافال ،(1385) عقوبیمحمدبن ،ینیکل. 

 مایس و صدا ة: دانشکدان، تهرانیویعبداهلل گ ة، ترجمن اجتماعیسرشت نماد، (1390) یکوهن، آنتون. 

 الطبع و النشر. ةمؤسسروت: یب، االنواربحار ، (ق 1410) محمدتقیبن، محمدباقریمجلس 

 شرح اخبار آل الرسول یالعقول ف مرآة، (ق 1404)محمدتقی مجلسی، محمدباقربنتهران ،: 

 .دارالکتاب

 نشر مشعر :، تهرانجهان اسالم یحج و تعال، (1393) ، محسنیمحمد. 

 چاپ اسراء :، قمتقیة مداراتی یفقه یمبان، (1392) عقوبید محمد ی، سسنگالخی یموسو. 

 ینیامام خم، (1382) د محمدجوادی، سیهاشم مقام  یندگی، نهاد نماجهان اسالم ییو همگرا

 .ستانیدر س یمعظم رهبر

 http://www.farsi.khamenei.ir 




