
 

 

 

 

 

 

 ینقش مجمع تقريب بر استمرار انقلاب اسلام

 )ره( ینیامام خم شهيمنظر اند از

 1باذلی داللهی

 2 عباسعلی رهبر

 3 کرمه لحسین ال

 چکیده

منظر  از ینقش مجمع تقریب بر اسللرمرار انق اا اسلل ام یپژوهش، بررسلل نیاز انجام ا یهدف اصلل 

مذاهب  بیمجمع تقر یرگذاریاصول تأث نییو تب یمنظور به بررس نیاست. به هم ینیامام خم شهیاند

 امام یاممعمار بزرگ انق اا اس  اناتیو ب دیعقا نییتب و یاس ام یوحدت و انسجام کشورها بر یاس ام

 یم یت  ی  -توصللی ی  قیپرداخره شللده اسللت. روق ت ق نیمسلل م نی)ره( درباره وحدت ب ینیخم

کرب،  ،یاز منابع ع م یبردار شیو ف ایکرابخانه مطالعات صللورت به هاداده ی. روق گردآورباشللد

 همه و یاس ام رانیدولرمردان ا دهد ینشان م ها یمطالعات و بررس جی. نرااست یمقالات و اسناد ع م

 انیو نزاع و مجادله م ینموده و از اخر اف افکن یراسرا ت اق جد نیدر ا دیآزادگان و مس مانان عالم با

رفاً به ص دنبای یاس ام نیتمدن نو لیدر تشک نی. همچنندینما زیدر بر ندارد پره یمسل مانان که ثمر

ه همه جانبه و ب ر،یفراگ یاقدامات عم  ازمندین یامر نیقق چنبسنده نمود، ب که ت  یشعار و نظر ورز

و  یریشکل گ هایبه مول ه وسرهیپ دیاسلت. و مسل مانان با یمذهب و یدور از هر گونه تعصلبات قوم

و ت اق و  یمجاهدت دائم و همگان هیداشللره و با روح توجه یگذار بر وحدت امت اسلل ام ریعوامل تاث

از  مندیهدف ب ند مدت، صبر و مقاومت، بهره میاو، ترس ازو اسرمداد  یبه فضل اله دیکار و ابرکار، ام

 .ابندیمهم دست  نیخود به ا یو معنو یماد هایتیهمه ظرف

 : واژگان کلیدی

 )ره(.ینیامام خم ،یمجمع تقریب، انق اا اس ام
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 مقدمه

 یرا در جهت تمدن ساز یفراوان های تیمذاهب ظرف بیاز صلاحب نظران، تقر یاریبنا به اعرقاد بسل

اسلل ام ناا و  یمعرف یلازم را برا فرصللت یمذاهب اسلل ام بیخواهد کرد. تقر فراهم یاسلل ام نینو

 لیکتش نهیو زم یشناخت اس ام واقع یراسرا در یاس ام های آموزه یو بازخوان لیبازگشت به اس ام اص

 یبه گسررق فضا نسبت ی. اگر مذاهب اس امکند یم فراهم یاس ام یارهایامت واحده را براساس مع

 نینو یدر ت قق تمدن ساز را ینقش مهم توانند یت اق کنند م ییاز ت رقه و واگرا زیو پره یگ رمان

 ه مذاهب( جهت مقاب بی)تقر ییانسجام و هم گرا به یامت اس ام ازین گر،ید یکنند. از سو  اای یاس ام

از  یمورد توجه برخ ربازیمسلله ه از د تیامور بوده و با توجه به اهم نیتر یهیبا دشللمنان اسلل ام از بد

 رینظ ییع ما یاز سو خیدر طول تار شهیاند نیو اهل سنت قرار گرفره است. ا عهیمسل مان شل یع ما

 رینظ ییع ما یاز سو زیو ... ارائه شده و در دوران معاصر ن یطوس خیشل ،یمرتضل دیسل د،یم  خیشل

ظور من نیبد هایی کوشش ینیش روت و امام خم خیو ش میم مد س  خیش ،یردال ه بروج تیمرحوم آ

 صورت گرفره است.

ات اد، مرکب شدن و  ،یبرادر دن،یچرخ یدسلت شلدن، حول م ور کیشلدن،  یکی یعنیوحدت،  

آمده است.  یو هموار یدر ک ام، هماهنگ یروان شدن اشک و جز آن، روان یبه معنا زیات اق، انسجام ن

ق، 1391 ،یرانی)ا شود یم فیکشورها تعر یدارد و در مرزها یجنبه داخ  شرریب یات اد و وحدت م 

 (.11ص

از صدر اس ام  ،یاکه هر مس مان آزاده باشد یم هایی و آرمان ها دهیا نتری از مهم ،یوحدت اس ام اما

 میربه ان اسرناد نمود قرآن ک توان یکه م یاس ام داشره است. به منبع موثق میتعال یتا کنون، بر مبنا

مط ب است. انسجام  نید ایمؤ نیبهرر« امت واحده»و « امت»همچون  هایی واژه م،یاست در قرآن کر

 آن برده و در سده تیبه اهم ی. اسرعمارگران، پاست یمسله ه امت اس ام نتری مهم ،یو وحدت جمع

اس ام و به برکت  هسای در. اند برده یظالمانه فراوان یها درصدد شکسرن آن برآمده و بهره ر،یاخ های

 ابدی یوحدت مس مانان، عمق و اسر کام م یاعو اجرم یکه ابعاد و عوامل اخ اق است یاسل ام میتعال

 (.313ق، ص1391 ،ی)موثق

 نیه اجم  از که اند داشره توجه یبه مقوله وحدت اس ام یو سن عهیاعم از ش یادیو عالمان ز مص  ان

 ،یاسللدآباد نیالدجمال دیم مد عبده، سل خیشل ،یریتسلخ ال هتیچون آ یبه افراد توان یبزرگان م

و ... اشاره نمود.  ی)ره(، مقام معظم رهبر ینیقطب، امام خم دیشل روت، سل خیشل ،یبروجرد ال هتیآ

 را یاس ام های هفرق و ها م ت یما ات اد و همبسرگ عصر یمصل  ان، دانشمندان و روشن کران اس ام

 لیبا وسا وسرهپی و آورده هجوم ها که دشمن از همه طرف به آن یبه خصوص در اوضاع و احوال کنون

 یازهاین نتری یراسلللت از ضلللرو نیاخر افات نو دیلتوسلللعله اخر لافلات کهن و تول یمخر ف در پ

 (.21و22ق، صص1393 ،ی)بزرگ دانند می یاس ام

معارض مسللل مانان،  های جبهه تیجهان اسللل ام و وضلللع یکنون ژهیو تیبا توجه به موقع نیهمچن

مقوله  ،یمقام معظم رهبر یعنی ،ی)ره(، سللکاندار حرکت انق اا اسلل ام ینیبه حق امام خم نیجانشلل

 کیقرار دادند. امام وحدت را به عنوان  شیخو های در م ور آرمان را یانسللجام و وحدت امت اسلل ام

انسللجام و ات اد  ویح ظ کشللور، به رارت نرفرن منافع م  یبرا یقبول داشللتو وحدت م  یاسللرراتژ

بارزه م یمسرضع ان برا نیح ظ عزت مس مانان و ضربه نخوردن اس ام و قرآن، و ات اد ب یبرا ،یاس ام

دت را وح های وهیمنموده و  دیمس مانان تأک یروزیپ یبارها و بارها بر ات اد برا شانیا رایبا اسرکبارو ز



     131... امام شهیمنظر اند از ینقش مجمع تقریب بر اسرمرار انق اا اس ام

)ره(  ینی. امام خمشمرند یکشور و مس مانان و... بر م شرفتیپ ،ییدشلمنان، شلکوفا ینابود ،یروزیپ

 اند مسلل مانان دانسلره یاسلل ام و وحدت را ضللامن بقا و ینظام اسل ام هیوحدت را ع ت م دثه و مبق

 ای و فرامنطقه ای نطقه( امام )ره( با وجود دشمنان بزرگ م99ق، ص1319 ،یو م مد یدجمشی)

 برسانمد درست است یروزیرا به پ رانیتوانست ا رانیمسل مانان ا نیوحدت در ب جادیو تنها و با ا کهی

 را اه برواند ان یبودند که کس نیمردم شده بود و مردم دنبال ا دنیکه اعمال شلاه باع  به تنگنا رس

هم در هشت سال دفاع مقدس امام با  انق اا یروزیداشت بعد از پ یادزی دشمنان امام اما دهد نجات

 قهمنط یرساند جنگ فقط با عراق نبود جنگ با اکثر کشورها یروزیاگاهانه خود جنگ را به پ یرهبر

 یاگر مقالات کشللور ها سللتین رانیما م ت ا یگ ره ها نیشللد ا روزیبود اما امام پ ای و فرامنطقه ای

 فیلندن در توصلل مزتای مثال عنوان به اند اشللاره کرده هنکر نیبه ا زنی ها ان میکن یرا بررسلل گرید

به  ی، وها را با ک ام خود مسلل ور کردبود که توده یمرد ینیامام خم: »سللدنوی یحضللرت امام)ره( م

 نیا ،دبخشللی یوم روم خود اعرماد به ن س م ریفق یو به طرفدارا گ ت  یسللخن م یزبان مردم عاد

به مردم نشان داد  یببرند و نیاز ب سردیرا که سر راهشان با یکس اهرت ساخت قادر را ها احساس آن

 .«دیو نهراس سرادیا کایمثل آمر هایی در برابر قدرت انتو یم یکه حر

از  روىیرا به پ ایکهن اسلللت که دن امبرانیمردى هم پاى پ نىیه ره نامه آبزرور، امام خم دگاهیلد از

از سلللادگى در مقابل  روىیو پ دهیوى براى مردم جهلان خ وص عق امیلدعوت کرد. پ نىیاصلللول د

 «.اوست روانیوى و احساس افرخار پ تیرمز موفق نای و بود، ررا هاى و آلودگى دگىیچیپ

(. مسلله ه 12ق، ص1391 ،ی)فولاد دانند یوحدت م را یبقا و تداوم انق اا اسلل ام ،یروزیرمز پ امام

بود و هم از نظر  ینیحضرت امام خم تیبود که مورد عنا یمسلائ  نتری از مهم یکیحکومت  لیتشلک

 لیتشک یابر ینیامام خم لیدلا نتری از مهم یکیخود را نمود و  یسلع تیدر راه ت قق آن نها یعم 

باره  نیدر ا شانی(. ا33ق، ص1391 ،یدی)جمش اسلت یوحدت و ات اد امت اسل ام نیحکومت، تأم

وطن اس ام را از تصرف و  نکهیا یبرا م،یکن نیتأم را یوحدت امت اسل ام نکهیا یما برا: »ندفرمای یم

 لیتشک نکهیجز ا میرندا یراه م،کنی آزاد و خارج ها دست نشانده آن های ن وذ اسرعمارگران و دولت

 ،ینی)امام خم« ح ظ نظام و وحدت مسللل مانان اسلللت... یحکومت برا لی... تشلللک میحکومت بده

 (.33، ص9ق، ج1321

جامعه  یبرا سللرهیمط وا و شللا یعنوان حکومر به یاسلل ام یت قق جمهور ینیامام خم دگاهید از

 یوحدت لازم و ضلللرور نیا یبقا یبرا زیح ظ آن ن نیوحدت بود و بنابرا نیحاصلللل ا زیما ن یانق اب

ح ظ وحدت  یبرا یحکومت عامل ضرور لیحکومت و تشک لیتشلک یاسلت. در واقع وحدت ضلرور

رار و اسرم جادیا یال ه و برابا اعرصام به حبل یهسلرند. حکومت عدل اله گریکدی ازم دو م نیاسلت. ا

ح ظ نظام لازم اسلللت و  یحضلللرت امام وحدت برا ری. در واقع به تعبدآی یاعرصلللام به وجود م نیا

 (.33ق، ص1391 ،یدی)جمش یوحدت ضرور نیتأم یحکومت برا

 نیشوند ا کپارچهی دبای یع ما و مردم، حوزه ها و مجامع اس ام دیوحدت از نظر امام )ره( با جادیا یبرا

 انیم یوحدت و همگرائ جادیا یاز م ورها یکی یملذاهلب اسللل ام بیلکننلد تقر جلادیوحلدت را ا

و  اسرمراربا توجه به ضرورت  یاال ه خامنه تیآ راسرا،نیدر ا شلود،یم م سلوا یاسل ام یکشلورها

نسجم، م  اتیطرح و برنامه مدون و تشک کیمس مانان بر اساس  نیو ات اد ب یکینزد شلهیاند بیتقر

 نیصادر فرمودند. بر ا 1329سال  در یمذاهب اسل ام بیتقر یبه نام مجمع جهان یمرکز جادیفرمان ا

 و تعارف هدف با یمذاهب اس ام روانیشدن پ کیاز نزد عبارت یمذاهب اس ام بیاسلاس هدف از تقر
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 می یبر اسلاس اصول مس م و مشررکات اس ام ینیبه اخوت د یابیمنظور دسلت به گریکدی شلناخت

 . باشد

 گنزیاسپر هی)ره( و نظر ینیامام خم شهیاند

ه ب یاسیس های هیاز روق فهمِ نظر ایپو یچارچوب کوشد یم یاسلیسل های هیدر فهم نظر گنزیاسلپر

ا ب م،یدر سبک و م اه ریپردازان، صرفنظر از اخر افات چشمگ هیدسلت دهد، چرا که معرقد است نظر

 هینظر رکثا ب،یترت نی. بدشنداندی یمشابه م هایی به راه حل زیمواجه اند و نسبرا ن کسانی یمشلک ات

دچار ب ران شلده اسللتو  یکنون طشللرای اند کرده احسللاس که اند نگاشلره یپردازان آثار خود را زمان

طه با در راب هیپرداز نخسللت به سللؤالات اول هینظر یعنی پردازندو یب ران م شلل یر افرنیبه  ن،یبنابرا

 نزگیاسپر یرو نیا ز. ارسد یو سپس به راه حل مناسب م شداندی یب ران م جادیا یو بسررها نهیزم

 . شاملانجامد یم یاسیس اتینظر یرگی که به شکل دگوی یحل ب ران از چهار مرح ه سخن م یبرا

،  1191،  گنزیجامعه و به دست دادن راه حل )اسپر یِع ل آن، تصور بازساز صیب ران، تشخمشاهده 

 (.111-31ص

 یال ه بروجرد تیاز شاگردان آ و یپرداز انق اا اس ام هی)ره( نظر ینیمطالب فوق، امام خم یراسرا در

 ی. بررسدینما کیبه هم نزد را یمذاهب اس ام روانیرا ادامه داده و همواره ت اق نمود تا پ یو شهیاند

 ارائه نموده یعم  ینمودهاره نهیزم نیدر ا شانیکه ا دهد یآن بزرگوار نشان م یو عم کردها اناتیب

 عزّت و قدرت به ها آن دنیبه انسلجام م ل مسل مان جهان و رس دنیرسل برای ها آن بررسلی که اند

کرده و  عیرا جهت ن وذ دشللمنان اسلل ام وسلل نهیبوده و ر  ت از هر کدام از راهبردها زم دهیفا دم ی

دشمنان اس ام به  یت رقه از سو ذر. در عصلر حاضلر که بدهد می ها فرصلت مقاب ه با اسل ام را به آن

 بیتقر جادیجهاد، جهاد در راه انسجام م ل مس مان و ا نتری بزرگ شلود یم دهپاشلی یجوامع اسل ام

 یاسللیسلل تیترب یانق اا را حرکت بر مبنا یرگذاریوجه تأث نیمهمرر ینخمی امام. هاسللت آن نیب

درباره  که یاست. مثال احکام یاسیس م،اسل ا یمعرقد اسلت که احکام اخ اق ی. ودانندیاخ اق مدار م

است )امام  یو هم اجرماع یاسیهم سل ،یحکم اخ اق کیحکم، هم  نیبرادر هسلرند، ا نیمؤمن نکهیا

 یاسللیاحکام، اخ اق[ سلل د،یاسلل ام قعقا های ( . از منظر امام همه بخش131: 13، ج1319 ،ینیخم

و  تیکردن بشللر داریرا ب ایو هدف انب یالهمعارف  جهی(. امام نر211: 1، ج1319 ،ینیاسلت )امام خم

به سلللمت نور و عالم  یوانیو حالات ح عتینمودن راف ان و کشلللاندن افراد از ظ مات و طب اریهوشللل

 (.211-219: 1392 ،ینی)امام خم داند یت و جبروت مم کو

صللادره از  اتیو روا میاسللت که در قرآن کر یمسلل مانان امر نیب بیو تقر ییهم گرا گر،ید یسللو از

دسرور به تمسک به حبل  م،یقرآن کر های از آموزه یکیقرار گرفره است.  ژهیو دیمعصلومان مورد تأک

 عاًیال ه جَم بْلِوَاعْرَصِمُوا بِ َ»از سلوره آل عمران به آن اشاره شده است:  113 ی هیال ه اسلت که در آ

 ینیامام خم اناتیب ی...(. بررسللدیو پراکنده نشللو د،یخدا چنگ زن سللمانیبه ر ی)و همگ« وَلا تَ ْرَقُوا...

 شانیا یاسیگ رمان اس ام س یمرکز میاز م اه یکیکه وحدت و انسلجام مسل مانان  دهد ینشلان م

ق مداد  یو آن را واجب اله دیمذاهب( تأک بی)تقر یبر وحدت مس مانان از هر مذهب شانیبوده است. ا

هم به حکم عقل  شللانیاز منظر ا ی( وحدت مذهب233، ص 2ق، ج1311 ،ینیکرده اسللت )امام خم

 391، ص 2ق، ج1311 ،ینی( و هم به حکم شللرع )امام خم213، ص 11ق، ج1311 ،ینی)امام خم

 ی دهی. به عقستاسلت که تخ ف از آن جرم و گناه ا یضلرور ی( امر311، ص 1و ج 322، ص 1و ج

 هرهاز آن ب ریدرگ های از طرف یکی چیشر مط ق است و ه گریکدیو اهل سنت با  عهیاخر اف ش شانیا



     133... امام شهیمنظر اند از ینقش مجمع تقریب بر اسرمرار انق اا اس ام

 (311ق، ص 1311 ،ینی)امام خم شوند نمی مند

 پژوهش نهیشیپ

: رانای یاس ام یجمهور یانسجام م  های در مورد چالش ی(، پژوهش1393مقدم و همکاران ) یشلکر

 یکیتاکنون  رانیدولت مدرن در ا لیپژوهش پس از تشک نیقوم ب وچ انجام دادند در ا یمطالعه مورد

 ای هونبوده، بگ رانیا ینیسرزم یکپارچگیکشور ح ظ  یاسیو س یریامن نیمسهول یاز دردره خاطرها

مراثر از نوع  یمواجه شده است و انسجام م  یجد های با چالش یمشلارکت م  ندیکه پس از آن فرآ

مذهب  عهیشللل ریفارس و ر ریکه منطبق بر اقوام ر رانیمنلاطق ا یدر برخ یحکوملت مرکز کردیرو

کشور را به چالش گرفره است. قوم ب وچ، در  ینیانسلجام سلرزم یخیخاص تار های هسلرند در دوره

 قوم که دنباله آن به خارج نیو ب وچسران ساکن است.ا سرانیکشور در اسران پهناور س یجنوا خاور

 ندویپ رانیم ت ا یاجزا ریآن را با سا یمرعدد وندگریشده، عوامل پ دهیکش رانیا یاسیسل یاز مرزها

 مقاله بر آن اسللت که چالش نیکرده اسللت. ا فیرا تضللع دونیپ نیا زین یگریعوامل د نیداده، همچن

 نیا ازیدر ارتباط با قوم ب وچ را مورد پژوهش قرار دهد. اط اعات مورد ن رانای یاسلل ام یجمهمور های

شده به روق  یشلده، سپس اط اعات گردآور یگردآور یو روق اسلناد ای به روق کرابخانه قیت ق

 قرار گرفره است. لیو ت   هیمورد تجز ی یو توص ی یک

 پژوهشی یمذاهب اس ام بیتقر یرگی شکل در یدر مورد نقش انق اا اس ام ی( پژوهشل1393) یحق

 هایی با آموزه 1391در سلللال  رانای یبود که انق اا اسللل ام نیا انگربی ها انجام دادند و پژوهش آن

واحده  تام لیتشک و یمذاهب اس ام بیتقر ،یاس ام یکشورها انیم ییوحدت و همگرا جادیهمانند ا

 بیخود، همواره از تقر یو خارج یداخ  استیدر س ران،ای یاس ام ی. جمهوردیرس یروزیپ به یاس ام

 ت اق ،یانق اا اسلل ام های ت قق آموزه یخود برا های اسللتیکرده و در سلل تحمای یمذاهب اسلل ام

مسلله ه  درباره یاسلل ام انق ااهای آموزه یدنبال بررسللانجام داده اسللت. مقاله حاضللر به یفراوان های

شرار نو نی. در اباشد ی)ره( م ینیامام خم یاسیس شهیبر اند دیتأک با یو وحدت مذاهب اس ام بیتقر

 )ره(، عرصه ینیامام خم دگاهید از یمذاهب اسل ام ییو همگرا بیهمچون تقر ینیعناو نییضلمن تب

به اقدامات  ،اسلل امی بزرگ دولت و یبر امت واحده اسلل ام دیتأک شللان،یوحدت در حج از منظر ا های

 بیتقر یمجمع جهان سیتأسلل ازجم ه یمذاهب اسلل ام بیتقر یدر راسللرا رانای یاسلل ام یجمهور

 .شود یم پرداخره یوحدت اس ام های کن رانس یبرگزار و یمذاهب اس ام

 ی)ره( و مقام معظم رهبر ینیمنظر امام خم از یدر مورد وحدت اسللل ام ی( پژوهشلل1393) یبهزاد

 هیپا ی)ره( وحدت را عامل قدرت و ت رقه را موجب سللسللر ینینمودند که امام خم انیانجام دادندو ب

 ودرد  شانی. اشلد یم یبزرگ ت ق یحضلرت امام آرمان یکرده و وحدت جهان اسل ام برا یت ق انتید

را  یمؤثر یراهکارها شللانی. ایو مجد و عظمت را در وحدت و همدل داند یضللعف م ت را در ت رقه م

و به  نهد یم دانیدر م یپا زیو خود ن دهند یم ارائه یامت اسللل ام یو هملدل ییت قق همگرا یبرا

 را یس اموحدت ا یاسلاس یاز راهکارها یکی شلانی. اپوشلاند یاز آن راهکارها جامه عمل م یاریبسل

م هوم وحدت دو نکره با هم بودن و اجرماع  انیدر ب ینی. امام خمدانست می یحکومت اسل ام جادیا

بدون اعرصام به حبل  یقیو اعرقاد دارند که وحدت حق کنند یداشرن و اعرصام در راه حق را مطرح م

 ایمسللرضللع ان  حدتاسللت و و یعیدامنه وسلل یامام دارا دگاهیخدا معنا نخواهد داشللت. وحدت از د

وحدت را از ع ل  شانی. اباشد یبه کمال و رشد مطرح م یابیو دسر ینید یمس مانان در راه اهداف ک 

مقام معظم  دگاهید در ی. انسللجام امت اسلل امدانسللرند می یانق اا اسلل ام یم دثه و رمز ماندگار
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 نیکه در ا باشد یم ،مشرر یرهایمشرر، و ظرف یهایفهم درد مشلرر،، دشلمن یبه معنا ،یرهبر

به موضلللوع وحدت چنان  ی. مقام معظم رهبرابدی یم تینیاسلللت که وحدت، ع یو همدل یینواکی

نموده و همواره ع ما،  یمعرف یکیو نه تاکر کیاسرراتژ یاکه آن را به عنوان مسله ه دهند یم یریاهم

قرآن  های و آموزه سروراتد لیبه وحدت ذ را یو آحاد امت اس ام یاسیروشلن کران، برجسلرگان سل

 یبه معنا رهبری معظم مقام نگاه در وحدت. اند اسلل ام دعوت کرده امبریو ارادت و م بت به پ میکر

 و کشمکش است. یرینبودن ت رقه، درگ

 و دادند انجالم راهکارها و ها ضرورت ،یمذاهب اس ام یعم  بیدر مورد تقر ی( پژوهش1392) یریظه

 یدیب ند و ام یوحدت آنها، آرمان و یمذاهب اس ام بیاز آن اسلت که در عصر حاضر تقر یحاک جنرای

راسرا  نی. در اسازند یلزوم آن را روشن م زین یفراوان یادله نق  ،یعق  لیاست که گذشره از دلا نهیرید

 کرهیمذاهب را در پ بیتقر ،یعم  یلازم و راهکارها ریمسللل مانان آن اسلللت که با اتخاذ تداب  لهیوظ

 یاتاخت و تاز نهاده یرا برا یاقردار گذشره، مجال یابیمجدد بخشند، تا ضمن باز یاتیاس ام ح یایدن

ا و اهداف وال نیت قق هم ینوشرار هم در راسرا نینگذارند. ا یررا باق یو فرهنگ یاقرصاد ،یاسیسل

و  هیمسللل مانان ته یدر جهت رفع موانع و مشلللک ات فرارو نیو نظرات بزرگان د اتیاز منو یرویبه پ

ده ش یمقاله سع نیرو است. در اکه جهان اس ام با آن روبه پردازد یم یریشلده است و به واقع میتنظ

آحاد  نیدر ب یو فرام  یم  های عرصه در یاممذاهب اس  بیتقر یبرا حیو ص  یعم  یاست راهکارها

ت قق وحدت و انسجام  و یامور عامه اس ام شلرفتیلح مسل مانان و پمسل مانان به منظور ح ظ مصلا

 مخاطبان ارائه گردد. به یاس ام

)مدظ ه(  یمنظر مقام معظم رهبر از یدر مورد وحدت و انسللجام اسلل ام ی( پژوهشلل1391) یفرزند

ت قق وحدت و انسللجام  یکارهاو راه ها اسللتیکارها( انجام دادند و در مقاله او سللراه هاو اسللتی)سلل

 یراسرا درمس مان  شمندانیمسلهولان و اند کهنیا گردد، یارائه م ینظر مقام معظم رهبر از یاسل ام

 ینگرق برا نیو مناسبرر ند؟یدنبال نما دیرا با ییکارهاو راه ها استیسل چه یت قق انسلجام اسل ام

اتخاذ  یکارهاو راه ها استیافزون بر آن، س کدامند؟ یانسلجام اس ام یکارهاو راه ها اسلتیت قق سل

و  ها اسللتیسلل های و آفت ها بیآسلل و یدرباره ت قق انسللجام اسلل ام ک،یآکادم های هیشللده از نظر

 و ینظر های داده به توجه با اق مقاله انیاست. در پا دهیگرد لیارائه شده و ... طرح و ت   یکارهاراه

شده است. با  معرفی یدرباره انسجام اس ام انهیگراو واقع عیبد یکارهاو راه ها استیسل ،یتجارا عم 

رهبر معظم  یعم  و یع م های اسللتیمعقول، سلل های مدل ،یهمبسللرگ یالگوها یشللناخت و اجرا

گام برداشت و مس مانان را در  یدر راه ت قق انسجام، به درسر توان یانسجام، م درباره یانق اا اس ام

موجود  یبه درمان دردها گرید یو از سللو دیرسلل یریگشیاز پ ینموده و به نوع مهیمقابل اخر اف، ب

ع ما،  رسالت نتری یمس مان جهان، اساس اردی یم میو ن کیحدود  امبر انسج دیو تأک تیپرداخت. تقو

از خود سؤال کنند که چگونه  دیمس مان با شلمندانیاند دانشلمندان و نخبگان جهان اسل ام اسلت و

اول جهان اس ام قرار داد؟ مرأس انه مس مانان امروزه با  تیات اد و انسلجام مسل مانان را اولو توان یم

از  یقابل جبران ریر های انیتوطهه اجانب در گرداا ت رقه قرار گرفره و جهان اسلل ام ز هب توجهی یب

را به عامل اخر اف  یدشمن ت اق کرده است عامل مذهب ریاخ های اسلت. در سال دهدی ها ت رقه نیا

راسرا  نیبرسند. در ا ییبه اوج شکوفا یو برادر یمساع کیتشر با یاس ام یبدل کند و نگذارد کشورها

و  جادیو ماندگار در ا اساسی یگام تواند می یت قق انسجام اس ام یکارهاو راه ها اسلتیشلناخت سل

 وحدت مس مانان باشد. تیتقو
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 و دادند انجام عوامل و نمادها ها، )ضللرورت یاسلل ام ییدر مورد همگرا ی( پژوهشلل1391) ،یسللارل

 یی. اگرچه موضوع همگرارود می شمار در عصلر حاضلر به یجد اریبسل ای مقوله ،یاسل ام همگرایی

 ورضبا ح ریدو قرن اخ-یکیدر  کنیصلدر اس ام مطرح بوده، ل از یوحدت اسل ام یریبه تعب و یاسل ام

به  ،یبررس نیاست. در ا افرهی تری م هوم روشن ،یاسل ام یدر م دوده کشلورها یخارج های قدرت

م هوم  با یاس ام ییهمگرا فیتعر یبندجمع راًیو نها پرداخره یاس ام نیموضلوع از نگاه مر کر فیتعر

پس . سمیرپذی یم را یاز اصول مشرر، اس ام انتیمنظور ص به یرفرار مرعهدانه مرقابل مذاهب اس ام

( مورد توجه یاس ام ی)برادر «یالاسل اممواخاة»اع ان  ژهیاکرم )ص( به و امبریدر دوره پ ییهمگرا نیا

اکرم )ص( بوده  امبریر پحضو بدون یاز آن جهت که تجربه حکومت اس ام نیراشد یاست. عصر خ  ا

اسللت.  تیاهم حائز یاسلل ام ییهمگراو اهداف  ها زهیشللناخت انگ گری. از طرف دباشللد یمورد نظر م

 نیاز ا یکی. اند داده شلللنهادیپ زین یعم  یراهکارها ،یدر عالم اسللل ام ینیت کر د هلای سلللمبلل

ه منظور ب را یمر ده اس ام الاتیا لیتشک شنهادیاز رهبران حماس، پ یسیدکرر رنر دیشه هاتیشخص

 است.  داده یاس ام یکشورها یاخ در امور د کایآمر ژهیبه و گانگانیاز دخالت ب یریج وگ

 نیانجام دادند در ا یریشللکل گ های نهیدر مورد ات اد و انسللجامو زم ی( پژوهشلل1312) یوضللیع

ن آ های رساختیز یریو شکل گ یقاعده اساس کیوجود  بدون یبه انسجام اس ام یابیپژوهش دسلر

 نیب نی. در اابدی ینم تینیاست و ع رممکنری یمیفرااق  ای ینیسلرزم ،یو اجرماع یاسلیدر نظام سل

ه از دعوت مردم ب شیفراموق کرد، لذا پ دیاز عوامل شکل دهنده را نبا یکیگاه نخبگان به عنوان یجا

 نیآن تدو های از الزامات و حوزه یروشن فیو تعر ابندیراهبرد دست  نیبه ا دیات اد و انسجام، خود با

و  فیحوزه تعار دراخر اف و افرراق آنان  د،یو آن را به جامعه عرضللله کنندو چراکه بدون ترد ندینملا

 .گردد می یو انسجام اس ام یات اد م  یرگی شکل های نهیآن سبب تص ب زم میم اه لیت  

 

 قیتحق روش

مطالعه و بررسلی فرضیه ها و پاسخگویی به  قی. که از طرباشلد یم یت  ی  -توصلی ی  قیت ق روق

. روق شللود یمقالات مرتبط انجام م ای ها منابع دسللت اول و دوم، کراا ق،یسللوالات و منابع ت ق

 گ ره نیز «ای مطالعه»اسللت در این روق که به آن روق  ای کرابخانه صللورت به ها داده یگردآور

 لیت   هیو تجز فتوصی روق. شود می انجام مخر ف مأخذ و منابع مطالعه راه از را ت قیق شلود، می

 است. یبردار شیاط اعات ف

 

 یاسلام ییهمگرا

 یاسدآباد نیالددجمالیروشلنگر اس ام همچون س یمورد توجه ع ما ریاخ صلدسلالکیدر  ییهمگرا

 بیدارالرقر»نام  به یمذاهب اس ام ییکه در دانشلگاه الازهر مصلر مرکز همگرا ای قرار گرفت به گونه

 ضورح یاسل ام یو مذهب یفقه شلاتیکه در آن حداقل گرا دیگرد سیتأسل «هیالمذاهب الاسل ام نیب

درباره  شلللانی)ره( بود. ا یقم یمرحوم ع امه م مدتق ب،یلدارالرقر گلذارانانیلاز بن یکیداشلللرنلد. 

اسللت  یاخر اف امر رایز سللت،ین گریکدیدر  یهدف ما اندماج مذاهب فقه: »دگوی یم ینید ییهمگرا

 شیگشا و  اتیهو فراهم آمدن تس ینبوده ب که باع  توسعه فکر یانیاخر افات ز گونهنی... در ایعیطب

 (12، 2113 ب،یخواهد بود )دروا الرقر یرحمت اله

 نییمهم آن عبارت بود از: تب های که سللرفصللل دیگرد نییمرکز تع نیدر ا کیاسللرراتژ یراهبردها
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 ت،یآن با نکات اخر اف از جهت اهم سللهیو مقا قیدو و تطب نیا نیمشللرر، ب های باورها و برداشللت

 یفمعر ،ییهمگرا یزبان مشللرر، برا افرنی ،یریتنش و درگ یامدهایبه پ یفرق اسلل ام یآگاه جادیا

و  سلللکوت دیفوا یادآوری اند، را داشلللره اریعنزاع تمام کیاخر اف به  لیافکنان که قصلللد تبدت رقه

راهبردها به منظور کاسرن  لیقب نیا ،یت قق اصلل وحدت اس ام یدر راسلرا کیهر  یدارشلرنیخو

 .گرفت یو خصومت صورت م ینیو رفع بدب یفاص ه مس مانان مذاهب اس ام

را  مذاهب یی)اسراد دانشگاه قطر( م هوم همگرا «یم مد الدسلوق»از مر کران عرا به نام دکرر  یکی

جوهره: م اول  لکسلر شلوک  الرعصب، و  یالمذاهب هو ف نیإنّ الرقارا ب: »کند یم انیب ریتعب نیبا ا

 (.19، 1312 ،ی)قم «نهایلد  یوالمبادئ الأساس دتهایأصول عق یجمع ک م  الأم  ع 

 دهیاساس اصول عق بر یزدن امت اس ام وندیشلکسلرن شوکت تعصب و پ یت اق برا ،یی: همگرایعنی

  هالتی. مرحوم آداند یم ینید نیادیرا اصل بن ییتر همگرااست. به عبارت روشن نیاسلاس د ،یمباد

 سکوت و یاهضم فرقه ینه تنها به معنا را یفرق اس ام ییالغطاء، همگراکاشفآل نیم مدحس خیشل

را که در انزوا و اتهام  یااز عدالت به دور اسلللت که ما فرقه: »دفرمای یب که م داند، یفرقه مغ وبه نم

 میمرهم کن یتوزنهیو ک یافکندفاع از حق خود به ت رقه لیبه دل کند ینهاده شلللده و از خود دفاع م

وِالّا به اسللردلال او را قانع  میده یاری. اگر حق با اوسللت او را میینما یسللخن او را بررسلل دیب که با

صول از ا انتیمنظور صل به یه مرقابل مذاهب اسل امناظر بر رفرار مرعهدان ییهمگرا نی. بنابرا«میسلاز

اصل  ،ییسامانه همگرا تیمصون یبرا یراهبرد اسلتیرابطه، سل نی. در اباشلد می یمشلرر، اسل ام

از سللبّ و  زیها و پرهموجود، مهار تنش یخ أها وها پوشللاندن ح ره یبرا گر،یکدیاحررام مذاهب به 

 مورد نظر باشد. دیبا گریکدیمذاهب نسبت به  روانیدشنام پ

 

 مذاهب بیتقر مفهوم

و 191، ص 3و رارب، ج222، ص 1ق، ج1311)ابن منظور، یکینزد ی)قرا( به معنای شللهیاز ر بیتقر

 ،یم ل رفرن)قرشللل ی)ذهب( به معنای شلللهی( بوده و مذهب از ر293، ص 9ق، ج1321 ،یقرشللل

و اعرقللاد)معطوف،  دهیللعق یبلله معنللا ایلل( 923، ص 1ق، ج1311و مع وف، 21، ص 3ق، ج1321

اط اق  نید کیها و شللعب  رهیاز ت یکی. مذهب در اصللط اح به باشللد ی( م923، ص 1ق، ج1311

 (.3912، ص 3ق، ج1319 ن،ی)معشود یم

 کینزد یاسللت و تقارا به معنا یعکس بُعد و دور یکیقرا و نزد شللهیاز ر بیتقر گر،ید ی یتعر در

( در اصط اح، 21: 1319 ،یاسلت)خسلروشلاه گریکدیجسلرن از  یضلد تباعد دور گریکدیشلدن به 

موجود  یمذاهب از راه در، اخر اف ها روانیپ انیروابط م میت ک یبرا یجد یمذاهب کوشش بیتقر

 بیتقر گریاخر افات و نه اصللل اخر اف ها اسللت. به عبارت د نیا یمن  یامدهایو زدودن پ دخو انیم

به منظور  گریکدیشناخت  برای یمذاهب اس ام روانیشلدن پ کیاسلت از نزد عبارت یمذاهب اسل ام

 (.22: 1319 ،ی)خسروشاهاست یبراساس اصول مس م و مشررکات اس ام ینیبه اخوت د یابیدست 

 تمدن

: 1313)مع وف، نانیکردن اخ اق شلهرنشل دایاقامت کردن و پ یاز مدرن به معنا یدر زبان عرب تمدن

 شهی( و از ر131: 2تا، ج یت در شلهر است)ابن منظور، باقام یتمدن( و معادل واژه ال ضلاره به معنا

 توان یرا م تمدنقرار دارد..  ینینش هیو باد تیّو روسرا است و در مقابل بدو هیشهر، قر یحضر به معنا

ام و نظ یفرد تیترب ن،یادیبن دهیعق ،یهدف زندگ ا،یدر دن یاز پنج عنصللرو تصللور زندگ یمجموعه ا



     131... امام شهیمنظر اند از ینقش مجمع تقریب بر اسرمرار انق اا اس ام

از انسان ها قرار  یادیمورد توجه جمع ز یناآگاهانه به صورت اجرماع ایدانسلت که آگاهانه  یاجرماع

 ،ی)س امکند یفراهم م یانسان هجامع یتکاتمل همه اعضا یلازم را برا یاجرماع یو بسررها ردگی یم

1391 :32) 

 یاسلام نینو تمدن

هدفمند، نظام مند و نوظهور امت  یها شرفتیپ یو معنو یظهور و بروز ماد یعنی یاس ام نینو تمدن

 معنادار و یکه شک  ،یاجرماع یها عرصه یتمام در یاس ام میبراساس تعال رانیا تیم ور با یاسل ام

 هدف یاس ام نیو. در تمدن نکند یم کیبه مقاصد خود نزد را یمنضبط به خود گرفره و جامعه اس ام

تمدن  یایاح یدر راسللرا اسللت یبر معارف اسلل ام یمبرن که ییاسللت که با ارائه الگو و روق ها نیا

 خیتار یادآوریتا با  شللود یهمه جانبه حاصللل شللود و ت اق م شللرفتینهاده شللود و پ گام یاسلل ام

 یبایاس ام، مس مانان به باز یاز شکوه تمدن ییدرخشلان مس مانان در رشد و گسررق ع وم و دوره ها

مدن ت یهمه جانبه را به معنا شللرفتیپ توان یگ ت م توان یم یقدرت بالقوه اسلل ام بپردازند. به نوع

وحدت در  بر یاسلل ام نی( در تمدن نو1391مهر  23 یرهبر ی)سللخنرانمیربگی یاسلل ام نینو یسللاز

و  تسیتنوع و تکثر ممکن ن رقیپذ قیتمدن جز از طر یایو اصل اح و اح شلود یم دیکثرت تأک نیع

 .شود یراسرا م سوا م نیدر ا تیظرف کیدر جهان اس ام به عنوان  یمذهب و یتنوع قوم

 بیخواهد کرد. تقر فراهم یاسلل ام نینو یرا در جهت تمدن سللاز یفراوان یها تیمذاهب ظرف بیتقر

 یآموزه ها یو بازخوان لیاس ام ناا و بازگشت به اس ام اص یمعرف یلازم را برا فرصت یمذاهب اسل ام

 یارهایامت واحده را براسلللاس مع لیتشلللک نهیو زم یشلللناخت اسللل ام واقع یراسلللرا در یاسللل ام

 یجا را کنار بگذارند و نسبت به گسررق فضا یب تعصلب ی.اگر مذاهب اسل امکند یم فراهم یاسل ام

 یدر ت قق تمدن سلللاز را ینقش مهم توانند یت اق کنند م ییاز ت رققه و واگرا زیو پره یگ رملان

 ل،یمانند بازگشت به اس ام اص ییبه مؤل ه ها شود یم یراسلرا سع نیکنند. در هم  اای یاسل ام نینو

م از ت رقه و گسررق ه زیو پره یگ رمان یفضا جیامت واحده، ترو لیتشک ،ینید یآموزه ها یبازخوان

در ت قق  تواند یمذاهب م بیتقر که یبه عنوان عوامل مهم یگر یو کاهش تعصلللب و افراط ییگرا

 کند پرداخره خواهد شد.  اای یاس ام نیتمدن نو

 )ره( ینیامام خم دگاهیمذاهب از د بیتقر گاهیو جا ضرورت

صللادره از معصللومان مورد  اتیو روا میاسللت که در قرآن کر یمسلل مانان امر نیب بیو تقر ییگرا هم

دسرور به تمسک به حبل ال ه است که در  م،یقرآن کر یاز آموزه ها یکیقرار گرفره است.  ژهیو دیتأک

و «)وَلا تَ ْرَقُوا... عاًیموَاعْرَصِمُوا بِ َبْلِ ال ه جَ»از سلوره آل عمران به آن اشلاره شلده است:  113 ی هیآ

 ...(دیو پراکنده نشو د،یخدا چنگ زن سمانیبه ر یهمگ

 یمرکز میاز م اه یکیکه وحدت و انسللجام مسلل مانان  دهد ینشللان م ینیامام خم اناتیب یبررسلل

مذاهب(  بی)تقریبر وحدت مس مانان از هر مذهب شانیبوده اسلت. ا شلانیا یاسلیگ رمان اسل ام سل

از  ی( وحدت مذهب233، ص 2ق، ج1391 ،ینیق مداد کرده است)امام خم یو آن را واجب اله دیتأک

 ،ینی( و هم به حکم شرع)امام خم213، ص 11ق، ج1391 ،ینیهم به حکم عقل)امام خم انیمنظر ا

است که تخ ف از آن جرم و  یضلرور ی( امر311، ص 1و ج 322، ص 1و ج 391، ص 2ق، ج1391

از  یکی چیشر مط ق است و ه گریکدیو اهل سلنت با  عهیاخر اف شل شلانیا ی دهیگناه اسلت. به عق

 (311ق، ص 1391 ،ینی)امام خمشوند یبهره مند نم ناز آ ریدرگ یطرف ها

 نیاخوت خودمان را با همه مس م ،یتبار، و تعال ی: ما، به حسب حکم خدادفرمای یم یانیدر ب شانیا
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 یهسللرند، در هر کشور یمسل م، در هر مذهب یبا م ت ها ،یاسل ام یکشلورها یجهان، با دولت ها

باشند  حدهوا دی ن،یهمه مس م مخواهی ی. ما ممکنی یخودمان را با آن ها اع ام م یهسلرند، ما برادر

واهم. هر کسل که هست، در  یکه هسلت و با هر مذهب یخودق، با هر حکومر طیدر م  ،یبر مَنْ سلِ

 (313، ص 19ق، ج1391 ،ینیخودق باشد و مسرقل باشد)امام خم طیم 

ش روت در  خیش شلهیدر اند یبرنامه ها و اصلل راهبرد نیمهم تر از یمذاهب اسل ام یکیو نزد بیتقر

با  کاریدر برنامه من عبارت است از پ یهدف اسلاس نیبر الازهر بوده اسلت:مهم تر یو اسلتیدوران ر

 فرنایب   در ،یپر از صلل ا و برادر طیدر م  ینیع وم د یو بررسلل قیو ت ق ییتعصللبات و فرقه گرا

 یاز هر افق ،یقو لیاز دل یرویکرد و پ یخدمر مانیو ا نیروابط د میکله بروان بله ت ک یراه نیبهرر

 (399ق، ص 1391 ،یرازیآزار ش یکه بدرخشد)ب

رار ق گریکدی یگیکه در همسا ییکشلورها ایکه تنش و نزاع در جامعه وجود داشلره باشلد و  یزمان تا

 انرظار داشت توان ینباشند، نم بندیپا یبرخوردار نباشلند و به حسلن هم جوار یدارند، از رابطه خوب

 نتأمی باشد، یم یهر انسلان و اجرماع انسلان یزندگ هیاول اتیکه از ضلرور تیرفاه و امن ش،یکه آسلا

 شود.

  یجابیارائه شده در بعد ا یراهکارها

 مسلمانان یبر برادر دیتأک

وجود دارد، از  نیمسللل م نیکه ب یکه از منظر قرآن ال ت و برادر دهد ینشلللان م میبه قرآن کر نگاه

 یعام  تواند یبودن انسان ها م کسانی قتیو در حق یال ت و مهربان نیخداوند اسلت که ا ینعمت ها

 :دفرمای یها باشد. آن جا که م یاز دشمن یمهم در دور

بَ ْرُم بِنِعْمَرِهِ إِخْوَانًا. وَاذْکُرُوا» ان/ آل عمر«)نِعْمَلتَ ال َّلهِ عَ َیْکُمْ إِذْ کُنرُمْ أَعْلدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُ ُوبِکُمْ فَأَصلللْ

 شما یدل ها انیپس م د،ی[ بودگریکدی: آن گاه که دشمنان قدیکن ادی()و نعمت خدا را بر خود 113

 .(دیشدال ت انداخت، تا به لطف او برادران هم 

 بیراهبرد جهت تقر نیرا مهم تر ینیو اخوت د یبرادر به ی)ره( توجه مذاهب اسللل ام ینیخم املام

ق، 1391 ،ینیمخر ف امام تکرار شده است)امام خم اناتیمقوله در ب نیکه ا یدانسلره است. به طور

 چیاگر ما ه»: ندفرمای یم یانیدر ب شانی( ا19، ص 1و ج 392، ص 1و ج 322و  321و  313، ص 2ج

، 11ق، ج1391 ،ینیامام خم...«)مکنی یم دایخودمان، انسللجام پ یالا برادر میرا م احظه نکن یجهر

 (391ص 

 که یبرادران اس ام نیخود را ح ظ اخوت ب ی  هیوظ م،یبا اشاره به حکم قرآن کر گرید یدر جا شانیا

، 1ق، ج1391 ،ینیکرده است)امام خم یمعرف است، ینهضلت مقدس اسل ام دنیموجب به ثمر رسل

 (.212ص 

به صللراحت به  ینیمقوله در اسلل ام اسلت که امام خم نیا یخیتار ی شلهیگ ت با توجه به ر توان یم

 مویهسر یکیاهل تسنن  نینموده است: ما با مس م دیاشاره نموده و بر آن تأک یو سلن عهیشل یبرادر

ها  مانما مس  نیکه باع  ت رقه ب دبگوی یک ام یکس. اگر میکه مسل مان و برادر هسر میواحد هسلر

مسلل مانان اخر اف  نیب خواهند یهسللرند که م یاز کسللان ایجاهل هسللرند  ایکه  دیبشللود، بدان

 (.133، ص 2ق، ج1391 ،ینی)امام خمندازندیب

ده، ش رفرهیاصل مشرر، پذ کیاس ام، خداوند واحد را به عنوان  یبر آموزه ها دیش روت با تأک خیشل

را که  ی: اس ام مردم را به وحدت فراخوانده و م ورآورد یو م داند یو ات اد مس مانان م یعامل برادر



     139... امام شهیمنظر اند از ینقش مجمع تقریب بر اسرمرار انق اا اس ام

 نیقرار داده است. ا  هاعرصام به حبل ال ند،یو گرداگرد آن جمع آ ندیبه آن تمسّک جو دیمس مانان با

خداوند مرعال در سللوره آل آن در قول  نیآمده اسللت. رسللاتر میقرآن حک اتیاز آ یاریمط ب در بسلل

کرده است که شامل  یو لا ت رقوا.( خداوند از مط ق ت رقه نه عاًیعمران اسلت)واعرصموا ب بل ال ه حم

ب ن اس ام  نیدر د« الاس ام. یف هیعصبلا : »دگوی یم حیص  یثی. حدشود یم زیت رقه به سلبب تعصلّ

امام)ره( بر آن بوده است  ی(. سع9، ص 1319 ید 19 ،یاس ام ینامه جمهور ژهیتعصب وجود ندارد)و

تکثر  آن ها را از گر،یکدیو ات اد با  یگانگیمس مانان حول خدا و قرآن  یبرادر یبر مقوله  دیکه با تأک

 .دیو ت رق به وحدت دعوت نما

   یبر انجام عبادات جمع دیتأک 

 تواند ینماز جمعه، نماز جماعت و حج م رینظ ی)ره( وجود عبادات دسللره جمع ینیمنظر امام خم از

 به ل اط یگ ت انجام عبادات دسره جمع دیمذاهب گردد. با بیو تقر یاجرماع یوندهایسلاز پ نهیزم

 بیتقر هب دنیرس یآن را برا توان یساز ال ت بوده و م نهیآن عبادات زم یحاکم بر فضلا یروح جمع

که  یدارد. به طور یشرریب تیحجم اهم ضلهیفر انیم نیتوجه قرار داد که در ا مورد یمذاهب اسل ام

. دهد یدر کنار هم قرار م یواحد و انجام اعمال واحد در حج م ل مس مان را به صورت واحد یکعبه 

 اس ام و یاسیس – یعباد یها ضهیفر نیاز بزرگ تر یکیحج را  ضلهیفر ینیجاسلت که امام خم نیا

و شللرط  دهی( نام191و  122، ص 11ق، ج1391 ،ینیجهان اسلل ام)امام خم یکنگره ها نیبزرگ تر

 نیمس م فطوای یمراحل و موافق و وحدت ک مه تمام نیهمه مناسلک را اجرماع همه مس مانان در ا

 دنیخروش اهنگو هم یجاه  یها تیو مرز و بوم و عصلب  هیو طا  هیبدون اعرنا به زبان و رنگ و قب

 ( 91، ص 21ق، ج1391 ،ینیبر دشمن مشرر، داشره است)امام خم

نماز جماعت در  لیدر جماعات اهل سلنت، فروا داده و از تشک انیعیامام)ره( بر حضلور شل نیچن هم

 (22، ص 11ق، ج1391 ،ینیمنع نموده است)امام خم هیمخر ف رو یمنازل و گذاشرن ب ندگوها

در  دهد یدسرور م انیعیو اهل سنت به ش عهیش نیانسجام ماب جادیبه منظور ا گرید یانیدر ب شلانیا

از آن  دینبا ن،ینماز جماعت منعقد شد، مؤمن ،یمسجد النب ایکه در مسلجد ال رام  یحج در وقر امیا

)امام «انندبه جماعت، نماز بخو ن،یمسلل م ریاز جماعت تخ ف نکنند و با سللا دیجا خارج شللوند و با

 (322ق، ص 1393 ،ینیخم

  گریکدیآراء مس مانان با  تبادل

 . چنان چهدیطرح بروز نما نیبه شللکل بهرر شلهیاند نیکه بهرر شللود یآرا و مشلاوره سلبب م تبادل

اوَرَ ما تَش: »دفرمای یو آله به آن اشلاره نموده است. از آنجا که م هیال ه ع  یبزرگوار اسل ام صل  امبریپ

برنامه، راه  نیکله بله بهرر آنمشلللورت نکرد جز  یگروه چیه«)امْرِهِمْ.قَومٌ فَطُّ الَّلا هُلدوا لِلارْشلللَلدِ 

 (.119، ص 19ق، ج1313 ،ی.()مج سافتی

 مس مانان یشمرده و از تمام متیفرصت اجرماع مس مانان در حج را رن ینیروست که امام خم نیا از

حل مشک ات و راه تبادل آرا نموده و در  نیخواسلره اسلت، در مورد مصلالح اسل ام و مشلک ات مس م

و  فیهمه طوا نیات اد ب یلازم را اتخاذ نموده و راه ها ماتیبه آرمان مقدس اسلل ام، تصللم دنیرسلل

 یرا که برا یمشک ات ف،یهمه طوا نیمشلرر، ب یاسلیکنند و در امور سل یبررسل را یمذاهب اسل ام

 نیب یزیآمده است که اهم آن اخر اف انگ شیجهان به دسلت دشلمنان سلرسخت اس ام پ نیمسل م

(. لذا امام 321، ص 19ق، ج1391 ،ینی)امام خمندیبنما یشللیصلل وف مسلل مانان اسللت را چاره اند

 بیتقر یمهم در راسرا یآن را به عنوان راهبرد و راه کار اتیتبادل آرا و نظر دیاز فوا یآگاه با ینیخم
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 و از آن سود برده است.  دانسره یم

  بیجهت تقر در یالخلاف گام علم

 وانت یاسللت را م دهیبه اثبات رسلل رقیمسلل م و قابل پذ یکه با برهان نیریبه آراء و نظرات سللا توجه

دانسلللت.ع م الخ اف از جم ه ع وم  گریکدیشلللدن به  کیکاهش تنش ها و نزد یراسلللرا در یاقدام

 ،که در آن بدون توجه به مذهب خاص و به دور از هرگونه تعصب و لجاجت ع وم مشرر است یاس ام

مورد مطالعه و ب    یقیو تطب یو... به صللورت مقارنه ا ریمذاهب اسلل ام همانند فقه، ک ام، ت سلل نیب

و اهل سللنت  عهیمورد توجه بوده و از شلل ربازیدانشللمندان اسلل ام از د نیع م در ب نی. اردگی یقرار م

 ،یطبر ،یدبوس دیابوز ،یطوس خیش ،یع امه ح  ،یمرتضل دیسل -نام برد توان یرا م یاریعالمان بسل

مذاهب  یفقها و ع ما ریو با مدنظر قرار دادن آراء سا یبه صورت مقارنه ا را اس امی ع وم که – یمروز

آراء بدون تعصب و  یبه نقد و بررس توان یخود نشلان از آن اسلت که م نیکه ا بردند یم شیپ گرید

ود در ب یکه حرکر باشللد یم یداماتاز اق یکیفقه مقارن در دانشللگاه الازهر  سیپرداخت. تأسلل ر،یتک 

ره آورد از اخر افات  نیمس مان، فقه، تا از ا یدانش م ور حول یمذاهب اسل ام شلرریب یکیجهت نزد

 باشد. گریکدی شرریفهم هر چه ب یبرا یموجود کاسره شود و مجال

 آن ها یو مقابله با توطئه ها یشناس دشمن

 بیشده و در تقر یت ق یرشد و یمهم انسلان در عرصه  یاز شلناخت ها یدشلمن شلناسل موضلوع

  ایآنان ا ینمودن نقشه ها یدشمنان و خنث یاز توطهه ها یکه در جهت آگاه یمذاهب از جهت نقش

دشمنان  ییامر توجه نموده و شناسا نیبه ا ینیروست که امام خم نیاست. از ا تیحائز اهم کند، یم

در  یقرار داده اسلللت و حر دیآنان را مورد تأک یآنان و آگاه کردن مردم از توطهه ها یهلا قشلللهو ن

 ت رقه افکن خانه برانداز را غاتیکه تب  کنند یخود به تمام مس مانان جهان س ارق م ینامه  تیوص

 امام،نامه  تیوصلل ،ینیدهند)امام خم شیجام وحدت خود به هر راه ممکن افزاکنند و به انسلل یخنث

ع ما و  ی  هیت رقه افکنان را وظ یو نابود یدشلللمن شلللناسللل گردی یامیل( . املام)ره( در پ21ص 

جهت، در راه  کیدل و  کیع ما و مر کران اس ام دانسره است که  ژهیدانشلمندان سراسر جهان، به و

ل ها، جنجا وها  سهیکه با دس -باز و توطهه گر  هیح تیّاق  نیاز ت ت س طه ظالمانه ا تیّنجات بشلر

و ق م و ع م خود، خوف و هراس  انیو با ب زندیبپاخ -گسللررده اند انیسلل طه ظالمانه خود را بر جهان

عمار که ربا دست اس راًیرا که اخ ییکراا ها نیو ا ندیافکنده است، بزدا هیرا که بر مظ ومان سا یکاذب

 زنند، یم نیمس م فیظوا نیبمنرشلر شده و دامن به اخر اف  طان،یبردگان شل نیا فیکث نیاز آسلر

مظ ومان و مسلل مانان اسللت را برکنند)امام  یکه سللرچشللمه همه گرفرار -خ اف شللهینابود کنند و ر

 (.131، ص 19ق، ج1391 ،ینیخم

 زیمسالمت آم یزندگ

 ینیامام خم گریمذاهب راه کار د یریهو زیشللناخرن تما تیبه رسللم نیدر ع زیمسللالمت آم یزندگ

 دنیدست کش یم هوم وحدت آن را به معنا یبا تمرکز رو شانی. اباشد یامر م نیبه ا دنیجهت رسل

 ،ینیدر کنار هم معنا کرده اسللت)امام خم زیمسللالمت آم یندانسللره، ب که آن را زندگ یقب  تیاز هو

دشللمنان  غاتیتب  یکننده  یمسلل مانان را خنث یره( هم دل) ینی( .امام خم31، ص 12ق، ج1391

نموده اسلت که همه با هم هم صدا و  دی( و تأک333، ص 11ق، ج1391 ،ینینموده)امام خم یمعرف

ق، 1391 ،ینی)امام خمدیاز ت رقه به وجود آ یهم دل و کمک کار باشللند تا نگذارند اخر افات ناشلل



     191... امام شهیمنظر اند از ینقش مجمع تقریب بر اسرمرار انق اا اس ام

إِنَّهُ لَا رَنَاءَ » تیروا رینظ یاتیامام الهام گرفره از روا یراهبرد شیفرما نی( احرمال دارد ا211ص ،12ج

حِ الَّرِی لَا یَهْ ا إِلَّا  ِکُ عَ َیْهَفِی کَثْرَةِ عَلدَدِکُمْ مَعَ قِ َّل ِ اجْرِمَلاعِ قُ ُوبِکُمْ. لَقَدْ حَمَ ْرُکُمْ عَ َى الطَّرِیقِ الْوَاضلللِ

رَقَامَ فَِِلَى الْجَنَّ نِهَالِکٌ، مَ ( باشد که در آن بر لزوم هم 112نهج الب اره، ص «) ِ وَ مَنْ زَلَّ فَِِلَى النَّارِ.اسلْ

 دیتأک یو مذهب یوحدت م  جادیجهت ا گریکدیدل ها به  وسرنیو پ یو جوشش درون نیمسل م یدل

قه از هر فر نیبه امور مس م مامباشد که ضرورت اهر یاتیراهبرد روا نیدر ا شانیمسرند ا ایشده است 

 نَیبِأمْرِ الْمُسْ ِم هْرَمُیَلَا هْرَمِیَمَن أَصْبَحَ لَا: »دفرمای یل اظ کرده اسلت. آن جا که م یرا شلرط مسل مان

 (.331، ص 11ق، ج1313 ،یمج س«)مِنهُم. سَیْفَ َ

س ام ا نیمسهول بوده و در د گریکدیدر قبال  تیاز اعرقاد و مس ک خود به حکم انسان یها جدا انسان

ود و خ روانیپ تینشان از اهرمام اس ام نسبت به وضع نیشلمرده شده اند و ا گریکدیبرادر  نیمسل م

إِخْوَةٌ فَأَصْ ِ ُوا بَیْنَ  ونَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ: »باشلد یرابطه مروجه آن ها اسلت، م نیاسلت که در ا یریمسلهول

 (.11حجرات/«)أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا ال َّهَ لَعَ َّکُمْ تُرْحَمُونَ.

 مشترک فرق  یبر آموزه ها دیتأک

 نیتر یاز آموزه ها دارند در اصول یکه از منظر برخ ییهمه ت اوت ها با یو مذاهب اسل ام فرق یتمام

 نیمشلللرر، هسلللرند که توجه به ا -به معاد مانیواحد، کراا واحد و ا امبریواحد، پ خدای –امور 

 اناتیب دراسللت که  یامر نیو ا آورد یمذاهب فراهم م روانیپ نیرا ب ییهم سللو ی نهیاشللرراکات زم

مطرح شلده است. از منظر آن بزرگوار  نهیزم نیدر ا یشل روت به عنوان راهبرد خیو شل ینیامام خم

 یت رقه بشمارند، ب که لازم است با توجه به وحدت اصول ی هیمذاهب را ما یفرقه ها دیمسل مانان نبا

اسللت که به  دیتوح ،ی اماسلل مذاهب یاز موارد اشللررا، تمام یکی. ابندی وندیآن ها با هم ارتباط و پ

 بیقرت جادیامر در ا نیرگذارتریتأث یگانگی ی شللهیبا آموزق اند ،یرکن اعرقاد نیتر یعنوان اسللاسلل

. درگی ینشأت م دیتوح ی شهیاست که از ر یگ ت وحدت جامعه امر توان یکه م ی. به طورباشد یم

أُمَّرُکُمْ أُمَّهً واحِدَهً وَ أَنَا رَبُّکُمْ  هِإِنَّ هذِ» اءیانب یسلللوره  92 ی هیلروسلللت کله خلداونلد در آ نیاز ا

 .( بعد ازدیاسلت، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرسر گانهی یاسلت امت شلما که امر نیا«)فَاعْبُدُون

به خاطر آن بوده که  یگانگی نیا دهد یاشاره شده است و نشان م دیتوح یذکر امت واحده به مقوله 

 اند.  رفرهمبدأ سرچشمه گ کیهمه از 

 یارائه شده در بعد سلب یراهکارها

امام)ره( جهت  شهیو اند انیاسلت که در ب ییراه کارها یارائه شلده در بعد سل ب یاز راه کارها منظور

 شده است. یمذاهب مس مانان از ان نه بیبه تقر دنیرس

 از تعصب و لجاجت زیپره

ب  یاست، مانع یآداا و رسلوم خاصل ای دهیعق ایبه مذهب  یرمنطقیر یوابسلرگ یکه به معنا تعصلّ

 ینی. از منظر امام خمشود یم سوا م یبوده و عامل مهم اخر اف افکن ییبزرگ بر سلر راه عقل گرا

ب، پ  جاجلذا در خطاا به ح بردو یم نیاز ب یبشللر یوحدت و ات اد را در جامعه  یوندهای)ره( تعصللّ

وم را مظ  نیاس ام و مس م هیتر ب شارند و مصالح عال شیرا هر چه ب یکرده است، دست برادر هیتوصل

 مه و ک دیتر مروجه به توح شیان مُسْ م خود را هر چه بنکنند و برادر ییگرا یو م ّ ییفرقه گرا یفدا

ه ک ندبنمای شود، یکه جز به ن ع جهان خواران و وابسلرگان آنان تمام نم یجاه  یها تیتر، عصلب

 (.93، ص 21ق، ج1391 ،ینیاست)امام خم یخود، نصرت خداوند تعال ن،یا
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 یاز جهل و ناآگاه زیپره

 بیمهم بر سر تقر یتنگ نظرانه مانع یها دگاهیو داشرن د گریمس مانان از مذاهب د یو ناآگاه جهل

عوام به عنوان م ا، و  یم ا، قرار دادن گ ره ها توان یم انیم نی. در ارود یملذاهلب به شلللمار م

 نیب خر افا جادی)ره( ع ت ا ینیبه جهل م  ق کرد. امام خم زیقضلللاوت درباره آن مذهب را ن اریمع

عامدند و  ای کنند یچه م فهمند یجاه ند و نم ایها  نی: اانتیخ ایو  داند یجهل م ایرا  نیمسللل م

 (.322، ص 2ق، ج1391 ،ینیخائن )امام خم

  ییتبار تفرقه افکنان و ضرورت گذار از عوام گرا شناخت

بزرگ اسلل ام، مربوط به صللدر اسلل ام اسللت:  ی  هیدو طا انیاخر اف م ی شللهیر ،ینینگاه امام خم در

اق از صللدر اسلل ام اسللت. در آن وقت  شللهیو دو مذهب، ر  هیدو طا روانیپ نیاخر اف ب یمسللأله »

ه و قب کردند یکنند. مجالس درست م جادیدرصدد بودند که اخر اف ا ،یو خصوصاً عباس یامو یخ  ا

که اخر اف  افرندی(. دشللمنان در طول زمان در93: 2، ج1391 ،ینی)امام خم«زدند یاخر اف[ دامن م

 کم کم»تر استو لذا همان اخر اف صدر اس ام  نهیکارآمدتر و کم هز یاز هر س اح یو سن عهیش انیم

 نه عوام گرنه،شدو و دایتنافس پ نیا عهیعوام از اهل سنت و عوام از اهم ش نیشد که در ب نیاسلباا ا

از ائمه اطهار کرده  یرویپ عهیو نه عوام اهل ش کنند یل ه عمل کرده و ماهل سلنت به سلنت رسول ا

اخر افات و هرک مقدسات، نقش  نیعوام هر دو گروه، در شلع ه ور شدن ا گر،ید انیهمان(. به ب«)اند

و درواقع، آن ها آلت دسللت  دبه اسلل ام ضللربه زدن اریکرده اند. عوام از هر دو گروه، بسلل  ایا یمؤثر

ب را مرتک زیاخر اف برانگ یکارها یکه برخ یو سن عهیعوام از ش ،ینیدشلمنان شدند. از نظر امام خم

توطهه ها، بر  نیکردن ا یخنث یبرا شانی)همان(. اباشند یاطهار نم یاسل ام و ائمه  رویپ شلوند، یم

د ات ا جادیاز برکات انق اا را، ا یکیجا که تا آن  کنندو یم دیو اهل سلللنت تأک عهیشلل انیم یبرادر

 نهیر زمد یهرگونه الگو و سند م ور و یرسالت انق اا اس ام ن،یدانسره اند.. بنابرا یو سن عهیش انیم

 مخرا باشد. ییگذار از عوام گرا یدر راسرا دیآن، با ی

  ینیامام خم دگاهیدشمن مشترک از د درک

ا م دیدشمن مشرر، با نیبه ا مویدشمن مشرر، ما دار»بوده است:  ینیمعنا مورد توجه امام خم نیا

امام «)بشود جادیا یرخوت کینخواسلره، در ص وف ما  یکه خدا میو آن ها را نگذار میبا هم حم ه کن

 ولا دیدشللمن مشللرر، آمده اسللت و با کیو  میبا هم باشلل دیهمه با(. »399: 11، ج1391 ،ینیخم

شللرط »کرده اند: انیب یگرید یدر جا شللانی(. ا211: 12)همان، ج«میدشلمن مشللرر، را دفعش کن

مس مانان در  یاجرماع همه  ،یو آمال انسان یفطر یبه آرزوها دنیرس یمناسک و مواقف برا یهمه 

  هیاستو بدون اعرنا به زبان و رنگ و قب نیمس م فطوای یتمام یمراحل و مواقف و وحدت ک مه  نیا

 دیشما آن قدر دشمنان مشرر، دار(. »19: 21)همان، ج«یجاه  یها تیصبو مرز و بوم و ع  هیو طا

در  ،کند یم یاز اصلللول تخط یکسللل دیدیلکن اگر د دویسلللریتوان در برابر آنان با یبا همه  دیکه با

 ر،مسلل مانان با در، وجود دشللمن مشللر نی(.بنابرا111: 21)همان، ج«دیسللریبرابرق قاطعانه با

 تر ت اق کنند.  یتر و جد سرهیتر، شا شیب ب،یوحدت و تقر یبرا توانند یم

 اطهار)ع( با اهل سنت یبرخورد ائمه  وهیش شناخت

ابداً  یو سن عهیش نیب: »کنند یم انیگونه ب نیبا اهل سلنت را ا تیبرخورد اهل ب وهیشل ینیخم امام

اطهار ما  ی. ائمه دیوحدت ک مه را ح ظ کن دیت رقه باشد. با دینبا یو سلن عهیشل نیب سلتویت رقه ن



     193... امام شهیمنظر اند از ینقش مجمع تقریب بر اسرمرار انق اا اس ام

ن اجرماع را یکه ا یو کسللل میبا همو و با هم اجرماع مان را ح ظ کن دیوندیسللل ارق کردند به ما بپ

 (.13، 2همان، ج«)مغرض ایجاهل است و  ایبخواهد که به هم بزند، 

 تیرا داخل در آن جمع ها نیاطهار ما کوشش کردند تا ا یائمه : »دفرمای یم یگرید یدر جا شانیا

طرف و قدرت  نیآن ها بروند. زمان کم کم آمد به ا یجنازه ها عییکنندو با آن ها نماز بخوانندو به تش

 یهر کار نبا هم سلللرگرم باشلللند و خودشلللا  هیدو طا نیکه ا نیا یکلار را کردند برا نیمنلدان ا

 (.93همان: «)بکنند خواهند یم

که از امام  کند یش ام اشاره م دبنیاطهار)ع(. به عنوان مثال، به ز یائمه  ی رهیس یدر معرف شلانیا

به اخ اق مردم قاهل سنت[ مرخ ق شو و در مساجد آن »صادق)ع( نقل کرده است که حضرت فرمود: 

 که یهنگامآنان شللرکت نما و  یجنازه ها عییکن و در تشلل ادتیآن ها ع مارانیها نماز بگذار و از ب

 بایکه چه ز شانیهسرندو رحمت خداوند بر ا یها جع ر نی: اندگوی یم دیکارها را انجام داد نیشما ا

: یو الامال311: 1ج عه،یو وسائل الش1313: 1ج ه،یال ق  ضرهیمن لا«)افراد خود را ادا کرده اند کویو ن

 (.193)ع(: یو الامام ع 91: 21و ب ارالانوار، ج131

  یبر مشترکات امت اسلام هیتک

استو چه رسد  یو انسان یاله یاهداف والا یمخر ف در راسلرا انیبر مشلررکات اد هیتک یقرآن منطق

به  دییایاهل کراا! ب یبگو: ا: »دفرمای ی. خداوند مرعال خطاا به اهل کراا منید کیبله ملذاهب 

م و یاو قرار نده کیرا شللر یزیو چ میما و شللما، که جز خدا را نپرسللر انیم کسللانی یک مه ا یسللو

 امیپ نیا می(. قرآن کر23)آل عمران: «رندیخود نگ یخدا فرمانروا یرا به جا گرید یاز ما بعض یبعضل

بر  ،یریاز هرگونه نزاع و درگ یریمقلاب له بلا حواد  و ج وگ یمسللل ملانلان دارد کله برا یبرا زیرا ن

را  ن که مشللررکاتیا ی. مسلل مانان به جادیو اخر افات را کنار بگذار دیکن هیخود تک انیمشللررکات م

 گریهم د ،زیشوند، با طرح مسائل اخر اف برانگ لینا شرفتیو پ یطرح کنند و با گسررق آن به همدل

 میقرآن کر یاست که وقر یدر حال نی. اشوند یقدرت و شلوکت خود م یرا مرهم کرده و باع  نابود

کنند  عمل یفراز نوران نیبه ا دیامس مانان ب یاول قیبه طر کند، یاهل کراا را امر به اخذ مشررکات م

کنند و  هیهر دو گروه، بر مشللررکات خود تک یبرا نیو مشللکل آفر یطرح مسللائل اخر اف یو به جا

آن برخورد  با یو مسللردل و ع م یمنطق ایرا طرح نکنند و  شللود یت رقه م جادیرا که باع  ا یموارد

( و )صامبریپ م،یقرآن کر د،یچون توح یولبه اص توان یمسل مانان م انیکنند. از جم ه مشلررکات م

ؤل ه م نیبر ا دیو تأک هیو با تک باشند یفرقه ها و مذاهب در آن ها مر ق م یقب ه اشاره کرد که همه 

 صه،یخص نیبا دسلت گذاشلرن بر ا زین ینیاز مشلک ات ر به کنند. امام خم یاریبر بسل توانند یها م

 یو سن عهیش انیبر اخوت م دیضمن تأک شانیبرآمدند. ا رم و نیمس ماننا حول ا یدرصدد جمع آور

همه اهل م ت واحد و قرآن واحد  مویندار یاخر اف چیما با برادران اهل سللنت خود ه: »دگوی یم انیب

م ت و قرآن هسرند چگونه به جان هم  کیکه اهل  ی( کسان313: 2، ج1391 ،ینی)امام خم«میهسر

مان ه: »دفرمای یم یگرید یدر جا شانی! اکشند؟ یم یرا به نابود ودو با اخر اف و ت رقه خ زندری یم

به جان هم، به حسب  زندری یکه اهل سلنت چهار مذهب دارند که در کنار هم اند، مذاهب نم یطور

ام را انج ضللمانیخودمان فرا یبا هم، ما برا میننشللی یکه م مهسللری یظاهر، ما هم که مذهب پنجم

 ادیکه بر ضلد اسل ام هسرند. خوا، ما مسائل مشرر، ز یهم بر ضلد کسلان بالکن همه مان  م،یبده

 (.911: 13)همان، ج«میمان، همه با هم مشررک ینیما در اصول مذاهب مان، اصول د مویدار

بزرگ  یاصلللول توجه داشلللرند، دو فرقه  نیاگر مسللل مانان به ا ،یانق اا اسللل ام رینظر معمار کب از
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( و 31: 19)همان، جکردند ینم ریرا تک   هیآن طا  هیطا نیو ا رداخرندپ یهم به جنگ نم با یاس ام

ذلت به اوج عزت برسندو اما مرأس انه دشمنان به در،  ضیاز حض توانسرند یبا اعرصام به حبل ال ه م

ت رقه از هم جدا کرده و اسر اده  جادیمس مانان را با ا« و حکومت کن ندازیاخر اف ب»که  تیواقع نیا

 (.393)همان: بردند یاس ام یاز کشورها یفراوان یها

 )ره(ینیمذاهب در آراء امام خم بیکردتقریرو با یانقلاب اسلام تداوم

. دانندیاخ اق مدار م یاسیس تیترب یانق اا را حرکت بر مبنا یرگذاریوجه تأث نیمهمرر ینیخم امام

ادر بر نیمؤمن نکهیدرباره ا که یاست. مثال احکام یاسیاسل ام، سل یمعرقد اسلت که احکام اخ اق یو

: 13، ج1319 ،ینیاست)امام خم یو هم اجرماع یاسیهم س ،یحکم اخ اق کیحکم، هم  نیهسرند، ا

در ( و 911: 1312 ،ینی)امام خمداندیم یانسان لین س و فضلا یقوا نیانگی( امام اخ اق را حد م131

طاروت را بر جهات افراط و  یو حکومرها یاله ریر یاسللرهایسلل یبرخ ز،یمباح  ف سلل ه امام ن ریتقر

 ایو ت اق انب وتدع تی( امام معرقد است را322-329: 1311 ،ی یقوا حمل نموده اند)اردب نیا طیت ر

 ،ینی)امام خمداند یسطح ک ان قحکومت[ م استیس یها شلهیو ر هیکمال اخ اق اسلت و اخ اق را پا

 (.111-112: 3، ج1319

 یاست.  از منظر امام همه بخش ها استیاس ام همه اق س کندیم انیکه ب رودیم شیپ ییامام تا جا 

و  یمعارف اله جهی( امام نر211: 1، ج1319 ،ینیاست)امام خم یاسیاحکام، اخ اق[ س د،یاسل ام قعقا

الات و ح عتیبنمودن راف ان و کشاندن افراد از ظ مات و ط اریو هوش تیکردن بشر داریرا ب ایهدف انب

 (211-219: 1392 ،ینی)امام خمداند یبه سمت نور و عالم م کوت و جبروت م یوانیح

را با  یکرده و عقل عم  دیخبر و احد[ تأک تیقحج یشلللرع نیبر اخ اق منبع  از مواز ینیخم املام

بودن قوا، معرقد اسللت که  نیانگیحد وسللط و م رقیداده اسللت. امام ع اوه بر پذ وندیعمل صللالح پ

 ه درس ف سلل ریآورد. بنا بر تقر دیرا هم پد یرربت و شللوق انجام عمل اخ اق یسللریبا یمباح  اخ اق

و او را به سمت  ردیبگ عتیانسلان را به سمت طب یعیو طب یحرکت قهر یج و تواند یامام، اخ اق م

فضائل است و کسب فضائل باع   یاریدر کسب اخر گریهمد انسلان ها با زیم کات فاضل ه ببرد و تما

امام  دگاهیاساس از د نی( بر ا339-339: 1311 ،ی یداشره باشد)اردب یرحمان ریتا انسان س شلود یم

 . است یالزام یدیق ینیحکومت د یبه معنا استیت قق اخ اق، وجود س یبرا

  یآزاد اصل

ت. اس ام اس یاسیو ت قق حق در فقه س لیت   یم هوم در راسرا نیمهم تر یبروان گ ت آزاد دیشلا

 ،ینیررا است)امام خم یاس ام کامل تر از دموکراس یمعرقد است دموکراس نکهیضمن ا ینیامام خم

اسللت و  یقیحق یها و دموکراسلل یباور اسللت که قانون اسلل ام مسللبّب آزاد نی( بر ا131: 3، ج1319

 (219: 3)همان، جکند یم نیتأم زیکشور را ن اسرق ال

 مدارا  اصل

 گردد یم دیبر آن تأک یو شرع یاخ اق ،یو انسان ریّرغیلا یمجال به عنوان اص  نیکه در ا یاص  نیدوم

. رود یبه شمار م یریو فقه حاکم یمثبت در رفرار اجرماع یاز روق ها یکیاصلل مدارا اسلت. مدارا 

و  شللود یم دهیاسللت نام آن شللن یرزمانید بشللر یکه در فرهنگ عموم یا دهیروق و منش پسللند

به آن  ی( که عقل و منطق بشر39: 1391 ،یطوس نیرالدی)نصدانند یم یآن را حکمت عم  مانیحک

 خیرضللا یثانو زهیکرده اند تا انگ دیآن پرداخره اند و بر آن تأک دییبه تأ یاله امبرانیو پ خواند یفرا م



     199... امام شهیمنظر اند از ینقش مجمع تقریب بر اسرمرار انق اا اس ام

ر رسانند. د یاریقرار دهند و به ت قق آن « عقل و منطق یمقرضا» یاص  ی زهیرا در کنار انگ یداوند

بمداره الناس کما  یربّ یأمرن» مخوانی یاکرم)ص( م امبریاز امام صللادق)ع( از قول پ  هیصلل  یریروا

أمرت بمداره »اکرم)ص( آمده اسلللت که  امبریاز پ گری( در نقل د111: 2 ،یالکلاف«)بلال رائض یأمرن

حضلللرت  فیشلللر انینکره در ب نی( توجه به ا31: 1399 ،یحرّان«)الرسلللاله غی الناس کما أمرت برب

است و نه  دهیرسلالت همسلنگ و هم عرض مدارا با نوع بشر مطرح گرد غی)ص( که تب مرتبت یخرم

 کردینشللان گر رو کند، یم انیخصللوص ب نیرا در ا امبریپ یدوگانه اله تیمأمور یدر طول آن و نوع

 )ص( است. یم مد عتیشر یو اساس یک 

ارا ت قق مد یاخ اق یها نهیزم ،یاسیفقه س تیحاکم نهیزم شیبا پ یاجرماع یو اخ اق یبعد فرد در

از  یرویو ح ظ تعادل، عدم پ  طیاز افراط و ت ر زیانصاف، عدالت و پره ،یعبارت اند از: تواضع و فروتن

ز ا عتیشللر یدییتأ کردیخصللوص رو نیکه در ا ثار،یح م، تغافل، ت مل، رفق، صللبر، کرم، ا  رع میر

: ندفرمای ی)ع( میع  انیمرق ی. مولاسلللتین دیمنجر به مدارا، قابل ترد یانسلللان یاخ اق یراهکلارها

 یناظر به بعد اجرماع تیروا نی( که قطعاً ا111تا:  یب ،یآمد«)العاقل نصلل ه تغافل و نصلل ه احرمال»

: ندفرمای یصللادق)ع( م مدارد. اما یریظهور چشللم گ زین یاسللیاخ اق مؤمنانه اسللت که در اخ اق سلل

: 3ق: ج1313مدارا را با بشلر داشلره باشلد)صدوق،  نیتر شیاسلت که ب یمردم کسل نیخردمندتر»

 است یدائم یاسرراتژ کیو  یعق  یب که اصل  سلت،ین یمقطع کیتاکر کی ی( مدارا در حکمران399

مدارا در حکومت اهل  رتبه ضللرو یحر  اتیروا یکه در تمام زمان ها و مکان ها کاربرد دارد. در برخ

 وجود دارد.   یمدارات هیتق زیدر اوج اداره اس ام ن یعنیشده است.  دیتأک زیقائم[ ن امیقق تیب

کر ت مل ف تیااست و مقصود از آن رع یمدارات هیبر تق یاس ام، مبرن ییعمده اجرا اسلتیسل نیبنابرا

جهت  نی. به همییروا ایباشد  یاست. خواه حکم شرع یشرع یها و راهکارها شهیت مل اند یبشر برا

 یاصلل   هیوظ یعنیداده شللده اسللت.  یشللرع یها و راهکارها شللهیانسللان ها به اند بیدسللرور ترر

 لیاست که باع  رربت و تما ییبه گون ها عتیو شر نید قیحقا نییتب عت،یدانشلمندان و اهل شلر

 یبا ادعا ،یبشر تیاست. عدم توجه به عق ان یشرع یها شهیخردمندان مردم و مر کران جهان به اند

 عت،یبه اسلم شر یرمنطقیر یکردن برداشلت ها ییو اجرا یاحکام شلرع یدفاع از شلرع و لزوم اجرا

 .کند یم نیبدب عتیو شر نیرا نسبت به د انجهانی یصرفاً افکار عموم

 نیتمدن نو لیتشک و یوحدت معقول امت اسلام یعمل یراهکارها

 مسلمانان در مدارس و دانشگاهها یمنابع درس و یآموزش یها وهیدر ش رییتغ

مس مانان  یو منابع درس یآموزش یدر روق ها رییتغ ،یاسل ام نیتمدن نو جادیا یها وهیشل گرید از

 نیاست که همه ا نیا یتمدن ساز نیفرض چن شیپ نکهیدر مدارس و دانشلگاه ها اسلت. افزون بر ا

 نیا زکه مس مانان ا ستیبه جهان اس ام تع ق دارد و روا ن یعیو طب یانسان میعظ یو ثروت ها ریذخا

ه اس ام ب نیمب نیمس مانان و در پرتو د یها یمردیخود که با رشادتها و پا یرن یثروتها و داشلره ها

و احساس عدم  یریهو یب ر،یذخا نیاز ا یاط اع یاط اع باشد. چرا که ب یب ایدسلت آمده است، رافل 

و  یعیطب ییایو جغراف ختاری یاسلل ام یدر مدارس و دانشللگاهها دیبا»دارد. یتع ق به گذشللره را در پ

 یخود ببالند و بر ناداشره ها یداده شود تا برداشره ها میاس ام به طالبان ع م و معرفت تع  یاقرصاد

در  دوسرانه یب   ها و مناظرات ع م توان یم مانیتع  نی.گرچه در کنار اشندیندیب یچاره ا زیخود ن

طور رفع  نیآنان و هم یسطح دانش و آگاه اءو موجبات ارتق ریع ما و دانشلمندان مس مان درگ انیم

 (.211، 2111را فراهم آورد)ابوزهره ،  یدتیاخر افات عق
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 مخر ف یماهواره ا یها و شبکه ها تیمطبوعات، سا ات،ینشر یبه جامعه با راه انداز یبخش یآگاه

شمس  هینشر 1291خان در سال  یع  ریش ریجمال در افغانسران به کمک ام دینمونه س یبرا چنانکه

 ونیم ب حس یدر هندوسران با همکار قیمع م شل  هیانرشلار نشلر نیکرد. همچن سیالنهار را تاسل

ق( به زبان  1319در لندن)به سللال  نیالخافق اءیروزنامه ضلل سیتاسلل نویروزنامه حبل المر. سیتاسلل

 در اروپا. یمرعدد در مصر و سپس روزنامه عروه الوثق یانرشار روزنامه ها زی. و نیسیو انگ  یربع

  یو متفکران اسلام ینیو ارتباط عالمان د یهمبستگ

 یات یتشک جادیا ویو گ رمان ینید تیمرکز جادیعالمانو ا فیوظا و یدرجات ع م یجهت سازمانده در

شست ن ییآنان به منظور برپا یمال تیو حما قیها و تشو بیدارالرقر تیعروهو تقو یسر تیجمع رینظ

جوامع  یمناسللب در جهت وحدت بخشللل یاقدامات عم  گریاز د ،یمیو صللم دوسللرانه یع م یها

 .است ی اماس

 تفرقه یرونیو ب یعوامل درون ییشناسا

س و سپ نیت رقه و مراقبت و ممانعت از ورود آنان به ص وف مس م یرونیو ب یعوامل درون ییشلناسلا

مس مانان  ر،گید انی. به باست یاس ام نیتمدن نو لیگذار در تشلک ریعوامل تاث گریاز د ،یت رقه پراکن

 مثل مر جران، ظاهر یدرون نیبه عوامل ت رقه آفر وسللرهیپ دبای یاسلل ام نیتمدن نو جادیبه منظور ا

 رینظ یرونیعوامل ب نیو همچن ویاخ اق لیتعصلللبات نابجا و رذا ،یدربار یررا زدگان، ع ما ان،یگرا

و م بت  یو ابراز دوسر  تیو نص یخواه ریدشلمنان، که بعضاً در قالب خ یها سلهیها و دسل  هیح

آن  بهشی یآن الخ اف الطان  دیاننا نقول مع الاسف الشد»توجه تام و تمام داشره باشند شود، یارائه م

 یال منه ن ذونیمن ذلک من ذا  رخذونی نیل مسللل م دیالک دونیری نیو ان الذ هینزعه عنصلللر کونی

به  ای(. و 212: 2111ابوزهره، «)امامهم قیان نسللد الطر جبیف هیالواحده الاسلل ام قطعوایصلل وفهم، ل

 یکنلانس و مللاذنهم ال یإل نی مخولوا مسلللاجلد المسللل کللانیو اللامر نییان اللاروب:»شلللانیا ریتعب

 (.211همان:«)اجراس

 یدر بلاد اسلام یزبان عرب اءیاح

 اندتو ینباشد، اما م ریهمه دولت ها امکانپذ برای یدر ب اد اس ام یزبان عرب اءیچه ممکن است اح اگر

را که زبان  یاز زبان عرب توانند یعرا م ریمس مان ر یرساند. کشورها مدد یبه وحدت جوامع اسل ام

 یگو فرهن یفکر عام اتکه در ت یقرآن اسلت، به عنوان زبان دوم کشور خود اسر اده کنندو به گونه ا

د. به مررجم نداشره باشن یازیو ت اهم نداشره و ن میدر ت ه یآن مشلک  رینظا و یو نظام یاقرصلاد ای

 انیر مندارد. اگر قرار است د یمنافات یسیزبانها به خصوص زبان انگ  ریسا یریادگیسخن با  نیالبره ا

 یفرهنگ و یآمدها آسان، و تبادلات ع م وگرفره، رفت  شکل یاس ام سمیمسل مانان جهان صنعت تور

آنها وجود داشره باشد  انیم یکه زبان مشررک سلتین نیجز ا یپس چاره ا ابد،یآن اسلرمرار  ریو نظا

ت که زبان ت اهم و تبادل و زبان سللن نیافزون بر ا یبروانند بدان زبان تک م کنند. زبان عرب یکه همگ

 . پردازند یبه عبادت م زباناست که همگان بدان  یاست، زبان مشررک

 یمختلف به زبان عرب یعلوم و دانش ها ترجمه

 یباسران و عصر ساسان رانیاست که از دوران ا یکار ،یمخر ف به زبان عرب یع وم و دانش ها ترجمه

اقدام  نیآراز شده بود. همچن  یاسل ام و خ افت عباسل یریشلکل گ نیآراز یو بخصلوص در دهه ها

و  یفرهنگ میدر برگردان ترا  عظ تواند یال کمه ها م تیدارالررجمه و ب سیمجلدد در جهت تاسللل
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مثمر ثمر واقع شده و  یم ل و فرهنگ ها به زبان عرب ریآثار سا نیاس ام به زبان واحد، و همچن یتمدن

 کند.  ایرا ا یمس مانان نقش مثبر یفرهنگ و یع م یدر رشد و تعال

 ینقد و مناظره علم ینشست ها و یاجتماعات بزرگ اسلام لیتشک

نقد و  ینشللسللت ها و یاجرماعات بزرگ اسلل ام لیتشللک ،یاسلل ام نیتمدن نو جادیا یراهها گرید از

 یراز شائبه دول زیو پره یاحرمال یها تیحساس جادیاز ا یری. البره به منظور ج وگاست یمناظره ع م

 نیو ا ندمجامع، دولت ها نباش نینشلست ها، بهرر آن است که اداره کنندگان ا نیو جهت دار بودن ا

برگزار گردد.  یدانشللگاه و یمجامع ع م ایو  یدولر ریر یارگانها و سللازمانها قینشللسللت ها از طر

 نییتع شیبرابر برخوردارند و از پ گاهینشلست ها و مجامع، که در آن همه از جا نیچنانچه بروان در ا

جهان و دست کم از  انیشود، از همه اد کرهیخاص به حضار د یو ت کر دهیا اینشده است که موضوع 

را که م ل اخر اف و  یطرفانه مسائ  یمسل مانان دعوت به عمل آورد تا صلادقانه و ب ینیهمه فرق د

 قرار دهند.  یو واکاو ینزاع است، مورد بررس

  یو نظام یاسیو ائتلاف س یوحدت اقتصاد جادیا

داشره باشند،  یو مشارکت جد یدر آن راسرا همکار دیاسلت که جوامع مسل مان با یاقدامات گرید از

مس مان چنانچه واقعاً به دنبال  ی. دولت هااسلت یو نظام یاسلیو ائر اف سل یوحدت اقرصلاد جادیا

 یهارا دنبال نموده و راه کار یات اد نیچن زیدر عرصللله عمل ن دیهسلللرند، با ینیوحدت و ات اد د

 یواحد ینظام اقرصللاد کیاز  یرویات اد، پ یعم  یاز راه کارها یکی. ندیجسلرجونما زیآن را ن یعم 

 یریهاست. چرا که ار ب نزاع ها و درگ نهیزم ریقدرت و اقردار مسامانان در سا یاست که پشروانه جد

انچه است. چن یطبقات مو وجود نظا ع،یو توز دیدر عرصه تول یمنابع، ناتوان تیم دو لیعالم به دل یها

زند، در آن صللورت بپردا گریکدیطمع نموده و به رارت و چپاول  گریکدیمسلل مان به اموال  یم ت ها

مورد تعرض آنان قرار  اینموده و  یسلللرادگیا گانگانیانرظار داشلللت که در مقابل ب توان یچگونله م

 . رندینگ

 کسب علم و دانش  برای یبه بلاد اسلام هجرت

و اسلر اده از توان  گانه،یب یسل ر به کشلورها یکسلب ع م و دانش، بجا برای یبه ب اد اسل ام هجرت

 یگریراه د تواند یدانشمندان مس مان م یبرا یو پژوهشل یقاتیت ق یو ارائه بورس ها گریکدی یع م

 ،یعم  یها ل هعوامل و مو نیبه ا ی. اما افزون بر لزوم توجه جدباشد یمیتمدن عظ نیچن جادیا یبرا

از آن ر  ت نمود. در  دیضرورت دارد و نبا زنی یوحدت بخش جوامع اس ام ینظر یتوجه به راهکارها

 کرد. میموارد اشاره خواه نیاز ا یادامه، به برخ

  یاسباب و عوامل افتراق امت اسلام شناخت

نن و اهل تس انیم در یشعب اس ام شیدایمس مانان و پ انیافرراق و اخر اف م شیدایپ خیدر باا تار 

 زین یرگید لیمس مانان دلا انیاخر افات م شیدایاخر اف نظر وجود دارد. البره در باا ع ت پ انیعیش

و انرخاا  یالهنکردن همه دسرورات  ادهینداردو از جم ه پ یو سن عهیبه ش یذکر شلده اسلت که ربط

 اتیو آ نیاشخاص از د یرهایبا اشلخاص و ت س نید یخرگیآم نی.همچنگرید یو وانهادن برخ یبرخ

 (.1393: 21 عقوا،یمشک ات بوده است) نیبر ا دیقرآن، مز

 

 گنزیبحران توماس اسپر هیچهار گانه نظر مراحل
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اره درب یرا ارائه که ابزار ت کر منطق یجسللرار یاسللیسلل یها هیدر کراا فهم نظر گنزیاسللپر توماس

هر  یاسیس شمندانیاست که اند یمدع یرا فراهم کرده است . و یاسیو مر کران س یاسیمسلائل س

آنان  یاسیس طیآنان در پاسخ به مشک ات م  یاسیس یها شهیدوران به شدت واقع گرا هسرند و اند

 نیارائه دهند از ا استیس یایاز دن یجامع و در، نسب یریاست که تصو نیآن ها بر ا ی. ت اشهاستا

 است. یاسیمسائل س نیرو مسائل و مشک ات نقطه آراز

آن و روق  انیم یزیخط تما دیکه با ،یاسیسل یها هیفهم نظر یدر راسلرا گنزیاسلپر یها کوشلش

ه مدد که ب دهد یارائه م یو کاربرد یمنطق ،یف س  ،ینظر یکرد، چهارچوب میترس یاسیس دنیشیاند

 فراهم ،یاسیس اتیهدف نظر یو دیرا کشف نمود. از د یپرداز هیهر نوع نظر یمنطق درون روانیآن م

و  شدن آن ریبه منظور در، و فهم پذ یانرقاد یبا نگاه یاسیهمه جانبه از جامعه س ینشیسلاخرن ب

 یب یها شهیمواجهه با ر قیآن و بازگرداندن سل امت به جامعه از طر یها یها و کاسلر ییفهم نارسلا

را  زگنیسپرا دیاز د یاسینظرات س تیهدف و را توان یم گریر به بر آن ها است به عبارت د و ینظم

 (.23-22: 1319 گنز،یدانست )اسپر یاسیجامعه س یدرمان روان یوعن

 .انجامد یم یاسیس اتینظر یریچهار مرح ه دارد که به شکل گ گنزیب را ن توماس اسپر هینظر

 مشکل ییو شناسا مشاهده

اکثر . کند یاست آراز م ریکه جامعه با آن ها درگ یاسیس یپردازان از ب ران ها هیمرح ه اول نظر در

که جامعه شان دچار  کردندیاحساس م ندهینگاشره اند که به طور فزا یپردازان آثار خود را زمان هینظر

ها و ب ران ها صادر  یب که به هنگام نابسامان یعاد طینه در شلرا اسلتیسل یها هیب ران اسلت، نظر

ت ممکن اس زیگاه ن ست،یآن ات اق نظر ن ییب ران گاه روشن و واضح است و گاه در شناسا شلود، یم

 یانرو ب ر نیمواقع ات اق نظر نباشد. از ا یدرباره وجود آن در برخ یو حر دایم دود باشد و ناپ اریبس

 یباشد، نه ک  یو فرد یسط  یعممکن است در مواق شود یرا موجب م یاسیس یها هیکه صدور نظر

 اسللت که مشللکل او نیسللؤال ا نیاول ،یاسللیپرداز سلل هیبه منظور فهم افکار نظر نی. بنابراریو عالم گ

 یتا تعمق و ت کر ذهن خرهیاو را برانگ یزیفاسد است و مخرا؟ چه چ یزیو از نظر او چه چ سلتیچ

 ر در آورد.یبه رشره ت ر یمنسجم و اساس یاسیس یها هیرا به صورت نظر

 و جستجو در خصوص علل بحران لیتحل

آن  صیمرح ه دوم که تشخ یرا به سو یانداخره و و کیو احساس را به ت ر عقل ینظم یب مشاهده

داده  میرا در درون خود گسررق و تعم دیمرح ه شک و ترد نیپرداز در ا هینظر دهد، یاسلت سوق م

ه پرداز ی. نظرپردازدیهسرند م دهایکه ار ب نهان از د هایمشک ات و نابسامان یع ت اص  یو به جسرجو

مرح ه دو پرسش مطرح  نیدر ا گردد،یداخره و به دنبال سرنخ ها مپر شرریمرح ه به مطالعه ب نیدر ا

 یاتیاوضاع مرتب چه خصوص نکهیدوم ا ست؟یآن چ لیاگر اوضاع نامرتب است دلا نکهی: اول اشود یم

آن را  یادیبن یها شهیر دیو با ستین یع ل مشکل ها و ب ران ها کاف صیصرف تشخ نیدارد؟ بنابر ا

 یراب یمناسب یها شنهادیپ تواند یمشکل نم یپرداز بدون روشلن شدن ع ل واقع هیکشلف کرد. نظر

 (. 11: 1319 گنز،یمشکل ارائه دهد)اسپر نیتسک ایدرمان 

 یاسیجامعه س یآرمان یساز باز

در ذهن تجسم  یپرداخره، آرمان شهر یاسلیجامعه سل یذهن یپرداز به بازسلاز هیمرح ه نظر نیا در

پرداز  هیکه نظر ییها اری. مع دیآرایها م تیها، امکانات و واقع تیع م، قاب  قلیکرده و افکارق را به ص
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است.  زین یاسیسل یزندگ یبرا ییهنجار ها ردیگیخود در نظر م یشلده آرمان یجامعه باز سلاز یبرا

 رابطه جادیمرح ه ا نیو اکرشافات است. هدف ا یاز نوع آور یبیشده ترک یباز ساز یهنجار ینظم ها

جامعه خوا را در ذهن  یالگو دیپرداز با هینظر بیاسللت بدن ترت یاسللیسلل طیشللخص و م  نیب یا

 ییها ریدر واقع تصو یاسیس اتینظر بیترت نیاز آن به دسلت دهدو به ا یاریخود تجسلم کرده و مع

 (.122-1319:119 گنز،ی)اسپر دهد یشدن ارائه م یاز جامعه بعد از بازساز نینماد

 ارائه راه حل و درمان 

و ا ردیگیم یپ» باشد دیآنچه با«و» آنچه هست«راه درمان را با طرح شکاف  گنزیمرح ه آخر اسلپر در

را  زیواز تج ییباره رگه ها نیعبارات در ا نیساده تر یحر قیتوجه انسانها به حقا لیمعرقد است به دل

 یزیتجو جینرا ،یاسیجامع خود از نظم سلل نشیبا ب ،یاسلیسل اتیقرار نظر نیدر خود نه ره دارد. بد

 گنز،یهسللرند )اسللپر قیها، امکانات و ضللرورت ها و حقا تیقاب  یابیدربردارند و شللامل ارز را یمهم

1319 :119.) 

 

 

 

 یریگ جهینت

خود دارد و جامعه مط وا  یجامعه مط وا را در بطن آموزه ها سیتأسللل تیاسللل ام ظرف نیمب نید

 نیاخر افات در ب یکند، اما وجود برخ یت لت عنوان حلامعله مرمدن خود را معرف توانلد یامروزه م

در  باشد یجوامع م ییکه از عوامل مهم شکوفا ییمذاهب مخر ف اسل ام باع  شلده است که هم گرا

جهان اس ام در ار ب سطوح خود شاهد  یخود را از دست دهد، و به نوع گاهیجا نین جوامع مسل میب

دد مج یایفرصللت اح گریکدیمسلل مانان به  یکیمذاهب و نزد بیگمان تقر یباشللد. ب ییواگرا ینوع

 نوتا بروانند با تمسللک به قرآن و مر کند یهمه مسلل مانان فراهم م یاسلل ام را برا یاسلل ام و بازخوان

 خود از آن بهره ببرند. ییشکوفا یشوند و در راسرا آشنا یاس ام لیبا معارف اص ینید

 گریکدی یها شهیبا اند یگر یتا مس مانان بروانند بدون تعصب و افراط شلود یمذاهب باع  م بیتقر

و سازنده براساس  یمنطق ح،یص  یفرهنگ گ ت و گو جیساز ترو نهیمذاهب زم بیآشلنا شلوند. تقر

 تیفاسر اده از ظر و یاس ام نیمدن نوبه ت یابیو دست  گریکدیمشرر، با هدف در،  یاصول و مبان

 یق مرو خواه ،یگر یبودن از ت جر و افراط یعار ،ینیو د یرفرن تعصبات مذهب نیاز ب گر،یکدی یها

 ییصورت گ ت و گو نیر به کردن وجود ندارد چرا که در ا لیاست. در گ ت و گو م یو فکر یفرهنگ

 انیجر شود، یت کر آراز م یگ ت و گو، گ ت و شلنود ت کر است که در واد قتیوجود ندارد و در حق

از  شیاس ام ب یواقع یظهور و بروز کارکردها نهیفضلا زم نیو در ا رسلد یم جهیو به نر دکن یم دایپ

 . شود یفراهم م شیپ

 انیمردم ب یبرا را یناا اس ام قتحقی یاست همه مذاهب اس ام نیا هدف یاسل ام یتمدن سلاز در

است ساخره شود و مس مانان  نیمط وا که همان تمدن نو ندهیگذشره، آ یکنند و با ح ظ ارزق ها

 مهم را م قق سازند. نیخود ا نیب در یروابط حسنه و داد و سرد ع م جادیبا ا توانند یم

تا با  دیکه کوشلل یانق اب. دیو وحدت گرا نام یاخ اق یانق اب را یانق اا اسلل ام توان یم گر،ید یسللو از

ات ذ ی. و دارادیاسروار نما یاسیاخ اق س هیخود را بر پا تیهو عیمرخ قانه جهان تشر یاسرخدام مبان

 یریراسرا بهره گ نیهم. در دیبه اصول ح ظ نما یبندیخود را در کنار پا ییایاست و پو ینو شلوندگ
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 شیز پا شیب تیبه م  وظ تواند یم یو انسان ریّرغیلا یو مدارا به عنوان اصول یآزاد یاز دو الزام اساس

 ی و عم یکاربرد یانیامام)ره( بن شهیمذاهب در اند بیتقر یی. از سودیانق اا و اسرمرار آن کمک نما

منشأ  یشده است و به نوع یفراوان دیآن تأک براصل  کیانق اا به عنوان  سیتأسل یاسلت که از ابردا

اجرماع  قادر به ک الت یاخ اق نگر تنها زمان یاسیق مداد شده است. فقه س زنی یگسررق انق اا اس ام

. دیبه مقاصللد خود اسللرخدام نما لین یو آن را برا دیرا باور نما یخود خواهد بود که برواند خرد جمع

آن بزرگوار  ی ژهیجوانب و ابعاد گوناگون آن نشان از توجه و ی( واکاوه)ر ینیامام خم اناتیتأمل در ب

 دیارائه شده نشان از آن دارد که با تأک ی. راه کارهااست یمذاهب اسل ام بیوحدت و تقر یه مقوله ب

 و یاز دشمن توان یشده، م رفرهپذی یاسل ام یاصلول و مبان یدر راسلرا یبر نقاط مشلرر، و همکار

 ات اد و انسجام حرکت نمود. یگرفره و در راسرا همخاصمه فاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     121... امام شهیمنظر اند از ینقش مجمع تقریب بر اسرمرار انق اا اس ام

 منابع

 ترجمه قرآن، قم، فاطمه الزهرا. ،یقمشه ا یاله ی(. مهد0831) میکر قرآن

 .نی(. تحف العقول، قم، جامعه مدرس0111) یحسن بن عل ،یشعبه حران ابن

 ای ار اح ،یریعبدال وفا و محمد صااا ق العب دی: امحیق (، تصااح0101منظور، لسااان العر) ) ابن

 .روتی، ب0ط  ،یالاسلام خیموسسه تار ،یالثرات العرب

 . 2 ار صا ر، ج روت،یتا(. لسان العر)، ب ی)ب منظور، محمدبن مکرم ابن

 .لی:  ار الجروتیلابن هشام. ب هیالنبو رهی(. الس0791) هشام، عبدالملک ابن

 البنان. روتیب ،ی ار الرائد العرب ه،ی(. الوحده الاسلامتایمحمد)ب ابوزهره،

 تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات عروج. ،ینیفلسفه امام خم راتی(. تقر0830)ی عبدالغن دیس ،یلیار ب

جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ (. »0877آزا ی، افشین؛ ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله )

 .8، فصلنامه مطالعات  فاع مقدس، سال ششم، شماره «هاراهکارهایی برای حل چالش

 .ینیو نشر آثار امام خم میتهران، مؤسسه تنظ ث،یدچهل ح .(0837) ینیخم امام

   ینیو نشر آثار امام خم میمؤسسه تنظ ،یانقلا) اسلام نییش(. آ0879) روح الله ،ینیخم امام

 .ینیو نشر آثار امام خم میامام؛ مجلدات مختلف. تهران: مؤسسه تنظ فهی(. صح0873) روح الله ،ینیخم امام

  .ینیو نشر آثار امام خم میجنو  عقل و جهل، تهران: مؤسسه تنظ ثی(. شرح حد0872) روح الله دیس ،ینیخم امام

 .ینیو نشر آثار امام خم میتهران: مؤسسه تنظ ه،یفق تیولا و ی(. حکومت اسلام0871) روح الله دیس ،ینیخم امام

 .یقم:  ارالکتا) الاسلام ،یرجائ یتا(. غرر الحکم و  ررالکلم، مصحح مهد ی)ب عبدالواحدبن محمد ،یآمد

 ینیامام خم دگاهیتوجه به   با یو انسجام اسلام یوحدت مل یاساترات  .(0873) بیمصا ،یرانیا

 سال پنجم، شماره هجدهم. ب،یتقر شهی، فصلنامه اند«)ره(

مجموعه مقالات جهان  ،یو وحدت اسلام یداریب  ر ینقش انقلا) اسلام .(0871) یمهد ،یبزرگ

 اسلام، مشکلات و راهکارها.

 :  ارالفکر.روتی. بیتا(. السنن الکبر ی)بنیاحمدبن الحس ،یهقیالب

 ،یفرهنگ هانیک هی، نشر«ینیامام خم شهیوحدت  ر اند تیماه» .(0873) ن،یمحمدحس ،یدیجمش

 .011شماره 

تحقق وحدت حوزه و  انشگاه از  یمبان» .(0837الله )احسان ،یمحمد ن؛یمحمدحس ،یدیجمشا

 .0سال چهار هم، شماره  ،ی، فصلنامه معرفت  ر  انشگاه اسلام«)ره( ینیامام خم دگاهی 

راهبر های مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران  ر مقابله با (. »0873جنیدی، رضا و ملائی، مسعو  )

 .3، شماره 8سیاسی،  وره ، فصلنامه راهبر  «قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا

 .هیاسلام هیتهران: انتشارات علم ،ی(. تحف العقول، مترجم احمد جنت0811) حسن بن شعبه ،یحرّان

 .روتبی یالمذاهب الاسلام نیب بی ارالتقر .(2111) یعل ب،یالتقر  رو)

 تهران،  انشگاه تهران. ن،ینظر  کتر مع ریلغت نامه  هخدا، ز .(0811اکبر ) یعل  هخدا،

، فصلنامه پ وهش «های مهم هویتی  ر پرتو انقلا) اسلامی ایراناحیای انگاره(. »0873زیبایی ن ا ، مریم )

 .27، شماره 3قلا) اسلامی،  وره های ان

 تهران، احسان. ،یمو و  یسخنان ابوالاعل  ر یاسلام یها شهی(. اند0873) احمد رینذ ،یسلام

 نهج البلاغه. ا ی(. نهج البلاغه، تهران، بن0817) یرض دیس

 یانسجام مل یچالش ها .(0871) عامر ،یغلام ر،ی؛ چا له، اممطهره ،ینیمقدم، اصغر؛ حس یشاکر
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 واحد آستار. ،یقوم بلوچ،  انشگاه آزا  اسلام ی: مطالعه مور رانای یاسلام یجمهور

 .یتهران: انتشارات کتابچ ،یمحمدباقر کمره ا(. خصال، مترجم: 0899)یقم هیابن بابو صدوق،

 .یقم: انتشارات اسلام ه،یالفق حضرهیق(. من لا 0108)یقم هیابن بابو صدوق،

: تهران ،یکشف یمحمدتق حیتصح ه،یفقهه الامام یق(. المبسوط ف0879محمدبن حسان) ،یطوسا

 .هیالمکتبه الرضو

.  انشگاه )ره(ینیبر آراء امام خم یکر یرو با ی(. تداوم انقلا) اسالام0871) محمدرضاا ان،یفارسا

 تهران.  دواح یآزا  اسلام

معرفت،  هی، نشر«ینیامام خم شهیوحدت جهان اسالام  ر اند یاساترات » (.0879) محمد ،یفولا 

 .021سال هفدهم، شماره 

 .یقم، نشر الها  ب،یتقر انی.منا  .(0892) یعلامه محمدتق ،یقم

سازوکارهای تضمین حقوق بنیا ین بشر  ر نظام حقوقی عمومی (. »0873اکبر )کاظمی، پریسا و بشیری، 

 ، بهار و تابستان.01، شماره 3،  و فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی،  وره «ایران

 .یالتراث العرب اءی:  ار احروتیب ،یالربان می: عبدالرحقی(. بحارالانوار، تحق0118) محمدباقر ،یمجلس

 : مؤسسه الوفاروتیق(. بحار الانوار، ب0118) محمدباقر ،یمجلس

 .0ج ران،یتهران، ا ،یگی(. المنجد، ترجمه محمد بندرر0891) سیلو معلوف،

 انتشارات ثامن ن،یمع ی(. فرهنگ فارس0831) محمد ن،یمع

مرکز انتشااارات  فتر  :اساالام، قم یاساایساا شااهیوحدت  ر اند یاسااترات  .(0870احمد ) ،یموثق

 جلد  وم، چاپ اول. قم، یاسلام غاتیتبل

نقش قدرت نرم  ر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران )مطالعه مور ی (. »0873نصیری، سوناز )

 .0، شماره 7،  و فصلنامه مطالعات قدرت نرم،  وره «عراق(

 ها. ر  انشگاه یمقام معظم رهبر یندگیقم: نها  نما ،یروانیش ی(. ترجمه عل0871) البلاغه نهج

 ).بوستان کتا ،یمحور وحدت، ترجمه عباس جلال تی(. اهل ب0871) نیاحمد حس عقو)،ی



 

 


