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چکیده
هدف اصلل ی از انجام این پژوهش ،بررسللی نقش مجمع تقریب بر اسللرمرار انق ا اسلل می از منظر
اندیشل امام خمینی اسل .ب همین منظور ب بررسلی و تبیین اصول تأثیرگذاری مجمع تقریب مذاهب
اسل می بر وحدت و انسلجام ششلورهای اسل می و تبیین عقاید و بیانات معمار بزرگ انق ا اسل می
امام خمینی (ره) درباره وحدت بین مسل مین پرداخر شللده اسلل .روق ت قیق توصللی ی  -ت ی ی
می¬باشلد روق گردآوری دادهها ب صلورت مطالعات شرابخان ای و فیش برداری از منابع ع می ،شرب،
مقاالت و اسلناد ع می اسل .نرایج مطالعات و بررسلی¬ها نشلا می¬دهد دولرمردا ایرا اسل می و
هم آزادگا و مس مانا عالم باید در این راسرا ت ق جدی نموده و از اخر ف افکنی و نزاع و مجادل
میا مسلل مانا ش ثمری در بر ندارد پرهیز نمایند همچنین در تشللکیل تمد نوین اسلل می نباید
صللرفاب ب شللعار و نظر ورزی بسللنده نمود ،ب ک ت قق نین امری نیازمند اقدامات عم ی فراگیر ،هم
جانب و ب دور از هر گون تعصلبات قومی و مذهبی اسل .و مسل مانا باید پیوسلر ب مول های شلکل
گیری و عوامل تاثیر گذار بر وحدت ام .اسل می¬توج داشلر و با روحی مجاهدت دائم و همگانی و
ت ق و شار و ابرکار ،امید ب فضللل ال ی و اسللرمداد از او ،ترسللیم هدف ب ند مدت ،صللبر و مقاوم،.
ب رهمندی از هم ظرفی.های مادی و معنوی خود ب این م م دس .یابند
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مقدمه
بنا ب اعرقاد بسلیاری از صلاحب نظرا  ،تقریب مذاهب ظرفی¬.های فراوانی را در ج  .تمد سلازی
نوین اس ل می¬فراهم خواهد شرد تقریب مذاهب اس ل می¬فرصلل .الزم را برای معرفی اس ل م ناا و
بازگشل .ب اسل م اصلیل و بازخوانی آموزه¬های اسل می¬در راسلرای شلناخ .اسل م واقعی و زمین
تشللکیل ام .واحده را براسللاس معیارهای اس ل می¬فراهم می¬شند اگر مذاهب اس ل می¬نسللب .ب
گسلررق فضلای گ رمانی و پرهیز از ت رق و واگرایی ت ق شنند می¬توانند نقش م می¬را در ت قق
تمد سلازی نوین اسل می¬ای ا شنند از سلوی دیگر ،نیاز ام .اسل می¬ب انسلجام و هم گرایی (تقریب
مذاهب) ج  .مقاب با دشلمنا اسل م از بدی ی ترین امور بوده و با توج ب اهمی .مسلل از دیرباز
مورد توج برخی از ع مای مسل ما شلیع و اهل سلن .قرار گرفر اسل .این اندیشل در طول تاریخ از
سلوی ع مایی نظیر شلیخ م ید ،سلید مرتضلی ،شلیخ طوسلی و ارائ شلده و در دورا معاصلر نیز از
سللوی ع مایی نظیر مرحوم آی .اهلل بروجردی ،شللیخ م مد سلل یم و شللیخ شلل روت و امام خمینی
شوشش¬هایی بدین منظور صورت گرفر اس.
وحدت ،یعنی یکی شلد  ،یک دسل .شلد  ،حول م وری رخید  ،برادری ،ات اد ،مرشب شلد و
ات اق ،انسجام نیز ب معنای روا شد اشک و جز آ  ،روانی در ش م ،هماهنگی و همواری آمده اس.
ات لاد و وحلدت م ی بیشلللرر جنبل داخ ی دارد و در مرزهلای ششلللورهلا تعریف می¬شلللود (ایرانی،
1398ق ،ص)71
اما وحدت اسل می ،از م م¬ترین ایده¬ها و آرما ¬هایی می¬باشلد ش هر مسل ما آزادهای ،از صلدر
اسل م تا شنو  ،بر مبنای تعالیم اسل م داشلر اسل .ب منبع موثقی ش می¬توا ب ا اسلرناد نمود
قرآ شریم اسلل .در قرآ شریم ،واژه¬هایی همچو «ام ».و «ام .واحده» ب ررین مؤید این مط ب
اسل .انسلجام و وحدت جمعی ،م م¬ترین مسلل ام .اسل می¬اسل .اسلرعمارگرا  ،پی ب اهمی .آ
برده و در سلده¬های اخیر ،درصلدد شلکسلرن آ برآمده و ب ره¬های ظالمان فراوانی برده¬اند در سلای
اسل م و ب برش .تعالیم اسل می¬اسل .ش ابعاد و عوامل اخ قی و اجرماعی وحدت مسل مانا  ،عمق و
اسر کام می¬یابد (موثقی1391 ،ق ،ص)383
مصل ا و عالما زیادی اعم از شلیع و سلنی ب مقول وحدت اسل می¬توج داشلر ¬اند ش از جم
این بزرگا می¬توا ب افرادی و آی.اهلل تسخیری ،شیخ م مد عبده ،سید جمالالدین اسدآبادی،
آی.اهلل بروجردی ،شلیخ شل روت ،سلید قطب ،امام خمینی (ره) ،مقام معظم رهبری و اشلاره نمود
مصلل ا  ،دانشللمندا و روشللن کرا اسلل می¬عصللر ما ات اد و همبسللرگی م ¬.ها و فرق ¬های
اس ل می¬را ب خصللوص در اوعللاع و احوال شنونی ش دشللمن از هم طرف ب آ ¬ها هجوم آورده و
پیوسلر با وسلایل مخر ف در پی توسلع اخر فات ش ن و تولید اخر فات نوین اسل .از علروری¬ترین
نیازهای اس می¬می¬دانند (بزرگی1394 ،ق ،صص26و)27
همچنین با توج ب موقعی .ویژه شنونی ج ا اسل ل م و وعلللعی .جب ¬های معارض مسل ل مانا ،
جانش لین ب حق امام خمینی (ره) ،سللکاندار حرش .انق ا اس ل می ،یعنی مقام معظم رهبری ،مقول
انسلجام و وحدت ام .اسل می¬را در م ور آرما ¬های خویش قرار دادند امام وحدت را ب عنوا یک
اسللرراتژی قبول داشلل.و وحدت م ی برای ح ظ ششللور ،ب رارت نرفرن منافع م یو انسللجام و ات اد
اسل می ،برای ح ظ عزت مسل مانا و علرب نخورد اسل م و قرآ  ،و ات اد بین مسلرضلع ا برای
مبارزه با اسلرکبارو زیرا ایشلا بارها و بارها بر ات اد برای پیروزی مسل مانا تأشید نموده و میوه¬های
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وحدت را پیروزی ،نابودی دشلمنا  ،شلکوفایی ،پیشلرف .ششلور و مسل مانا و بر می¬شلمرند امام
خمینی (ره) وحدت را ع  .م دث و مبقی نظام اسل می¬و اسل م و وحدت را علامن بقای مسل مانا
دانسلر ¬اند (جمشلیدی و م مدی1389 ،ق ،ص )59امام (ره) با وجود دشلمنا بزرگ منطق ¬ای و
فرامنطق ¬ای یک و تن ا و با ایجاد وحدت در بین مس مانا ایرا توانس .ایرا را ب پیروزی برسانمد
درسل .اسل .ش اعمال شلاه باعه ب تنگنا رسلید مردم شلده بود و مردم دنبال این بودند ش شسلی
برواند ا ¬ها را نجات دهد اما امام دشللمنا زیادی داشلل .بعد از پیروزی انق ا هم در هشلل .سللال
دفلاع مقلدس املام بلا رهبری اگلاهلانل خود جنل

را بل پیروزی رسلللانلد جنل

فقع بلا عراق نبود جنل بلا

اشثر ششلورهای منطق ¬ای و فرامنطق ¬ای بود اما امام پیروز شلد این گ ر های ما م  .ایرا نیسل.
اگر مقاالت ششللور های دیگر را بررسللی شنیم ا ¬ها نیز ب این نکر اشللاره شرده¬اند ب عنوا مثال
تایمز لند در توصیف حضرت امام(ره) می¬نویسد« :امام خمینی مردی بود ش تودهها را با ش م خود
مس ل ور شرد ،وی ب زبا مردم عادی سللخن می¬¬گ  .و ب طرفدارای فقیر وم روم خود اعرماد ب
ن س می¬بخشلید ،این احسلاس آ ¬ها را قادر سلاخ .تاهر شسلی را ش سلر راهشلا بایسلرد از بین
ببرند وی ب مردم نشا داد ش حری می¬توا در برابر قدرت¬هایی مثل آمریکا ایسراد و ن راسید»
از دیلدگلاه ه رل نلامل آبزرور ،املام خمینى مردى هم پلاى پیلامبرا ش ن اسللل .شل دنیلا را بل پیروى از
اصلللول دینى دعوت شرد پیلام وى براى مردم ج لا خ وص عقیلده و پیروى از سلللادگى در مقلابلل
پیچیدگى و آلودگى¬هاى ررا بود ،و این رمز موفقی .وى و احساس افرخار پیروا اوس».
امام رمز پیروزی ،بقا و تداوم انق ا اس می¬را وحدت می¬دانند (فوالدی1397 ،ق ،ص )82مسل
تشلکیل حکوم .یکی از م م¬ترین مسلائ ی بود ش مورد عنای .حضلرت امام خمینی بود و هم از نظر
عم ی در راه ت قق آ ن ای .سلعی خود را نمود و یکی از م م¬ترین دالیل امام خمینی برای تشلکیل
حکوم ،.تأمین وحدت و ات اد ام .اسل می¬اسل( .جمشلیدی1398 ،ق ،ص )43ایشلا در این باره
می¬فرمایند« :ما برای اینک وحدت ام .اسل می¬را تأمین شنیم ،برای اینک وطن اسل م را از تصلرف
و ن وذ اسللرعمارگرا و دول¬.های دسلل .نشللانده آ ¬ها خارج و آزاد شنیم ،راهی نداریم جز اینک
تشلکیل حکوم .بدهیم تشلکیل حکوم .برای ح ظ نظام و وحدت مس مانا اس( » .امام خمینی،
1368ق ،ج ،5ص)43
از دیدگاه امام خمینی ت قق جم وری اسلل می¬ب عنوا حکومری مط وا و شللایسللر برای جامع
انق بی ما نیز حاصلللل این وحدت بود و بنابراین ح ظ آ نیز برای بقای این وحدت الزم و علللروری
اسل .در واقع وحدت علروری تشلکیل حکوم .و تشلکیل حکوم .عامل علروری برای ح ظ وحدت
اسل .این دو م زم یکدیگر هسلرند حکوم .عدل ال ی با اعرصلام ب حبلاهلل و برای ایجاد و اسلرمرار
این اعرصلللام ب وجود می¬آید در واقع ب تعبیر حضلللرت امام وحدت برای ح ظ نظام الزم اسللل .و
حکوم .برای تأمین وحدت عروری (جمشیدی1398 ،ق ،ص)43
برای ایجاد وحدت از نظر امام (ره) باید ع ما و مردم ،حوزه ها و مجامع اسلل می¬باید یکپار

شللوند

این وحلدت را ایجلاد شننلد تقریلب ملذاهلب اسللل می¬یکی از م ورهلای ایجلاد وحلدت و همگرائی میلا
ششلورهای اسل می¬م سلوا میشلود ،در اینراسلرا ،آی .اهلل خامن ای با توج ب علرورت اسلرمرار و
تقریب اندیشل نزدیکی و ات اد بین مسل مانا بر اسلاس یک طرح و برنام مدو و تشلکی ت منسلجم،
فرما ایجاد مرشزی ب نام مجمع ج انی تقریب مذاهب اس ل می¬در سللال  1369صللادر فرمودند بر
این اسلاس هدف از تقریب مذاهب اسل می¬عبارت از نزدیک شلد پیروا مذاهب اسل می¬با هدف
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تعارف و شللناخ .یکدیگر ب منظور دسلل .یابی ب اخوت دینی بر اسللاس اصللول مس ل م و مشللررشات
اس می¬می¬باشد

اندیشه امام خمینی (ره) و نظریه اسپریگنز
اسلپریگنز در ف م نظری ¬های سلیاسلی می¬شوشلد ار وبی پویا از روق ف مِ نظری ¬های سلیاسلی ب
دسل .دهد ،را ش معرقد اسل .نظری پردازا  ،صلرفنظر از اخر فات شلمگیر در سلبک و م اهیم ،با
مشللک تی یکسللا مواج اند و نسللبرا نیز ب راه حل¬هایی مشللاب می¬اندیشللند بدین ترتیب ،اشثر
نظری پردازا آثار خود را زمانی نگاشللر ¬اند ش احسللاس شرده اند شللرایع شنونی د ار ب را شللده
اسل.و بنابراین ،ب یافرن ریشل ب را می¬پردازندو یعنی نظری پرداز نخسل .ب سلؤاالت اولی در رابط
با زمین و بسللررهای ایجاد ب را می¬اندیشللد و سللپس ب راه حل مناسللب می¬رسللد از این روی
اسللپریگنز برای حل ب را از

ار مرح سللخن می¬گوید ش ب شللکل¬گیری نظریات سللیاسللی

می¬انجامد شلامل مشلاهده ب را  ،تشلخیص ع ل آ  ،تصلور بازسلازیِ جامع و ب دسل .داد راه حل
(اسپریگنز  ، 1198 ،ص)171-31
در راسرای مطالب فوق ،امام خمینی (ره) نظری پرداز انق ا اس می¬و از شاگردا آی .اهلل بروجردی
اندیش وی را ادام داده و همواره ت ق نمود تا پیروا مذاهب اس می¬را ب هم نزدیک نماید بررسی
بیلانلات و عم کردهلای آ بزرگوار نشلللا می¬دهلد شل ایشلللا در این زمینل رهنمودهلای عم ی ارائل
نموده¬اند ش بررسلی آ ¬ها برای رسلید ب انسلجام م ل مسل ما ج ا و رسلید آ ¬ها ب قدرت و
عزّت م ید فایده بوده و ر  .از هر شدام از راهبردها زمین را ج  .ن وذ دشلمنا اسل م وسلیع شرده
و فرصل .مقاب با اس م را ب آ ¬ها می¬دهد در عصر حاعر ش بذر ت رق از سوی دشمنا اس م ب
جوامع اسل می¬پاشلیده می¬شود بزرگ¬ترین ج اد ،ج اد در راه انسجام م ل مس ما و ایجاد تقریب
بین آ ¬هاسلل .امام خمینی م مررین وج تأثیرگذاری انق ا را حرش .بر مبنای تربی .سللیاسللی
اخ ق مدار میدانند وی معرقد اسل .ش احکام اخ قی اسل م ،سلیاسلی اسل .مثال احکامی¬ش درباره
اینک مؤمنین برادر هسلرند ،این حکم ،هم یک حکم اخ قی ،هم سلیاسلی و هم اجرماعی اسل( .امام
خمینی ،1389 ،ج )130 :13از منظر امام هم بخش¬های اسل م ععقاید ،احکام ،اخ ق] سلیاسلی
اسل( .امام خمینی ،1389 ،ج )270 :1امام نریج معارف ال ی و هدف انبیا را بیدار شرد بشلری .و
هوشل لیار نمود راف

و ششلللاند افراد از ظ مات و طبیع .و حاالت حیوانی ب سلللم .نور و عالم

م کوت و جبروت می¬داند (امام خمینی)288-285 :1392 ،
از سللوی دیگر ،هم گرایی و تقریب بین مسلل مانا امری اسلل .ش در قرآ شریم و روایات صللادره از
معصلوما مورد تأشید ویژه قرار گرفر اسل .یکی از آموزه¬های قرآ شریم ،دسلرور ب تمسلک ب حبل
اهلل اسل .ش در آی ی  103از سلوره آل عمرا ب آ اشلاره شلده اسل« :.وتاعِرتصلِ مِوا بِ تبِلِ اهلل جتمیعاب
وتال تت ِرتقِوا » (و همگی ب ریسللما خدا ن

زنید ،و پراشنده نشللوید ) بررس لی بیانات امام خمینی

نشلا می¬دهد ش وحدت و انسلجام مسل مانا یکی از م اهیم مرشزی گ رما اسل م سلیاسلی ایشلا
بوده اسل .ایشلا بر وحدت مسل مانا از هر مذهبی (تقریب مذاهب) تأشید و آ را واجب ال ی ق مداد
شرده اسل( .امام خمینی1378 ،ق ،ج ،6ص  )244وحدت مذهبی از منظر ایشلا هم ب حکم عقل
(امام خمینی1378 ،ق ،ج ،18ص  )204و هم ب حکم شرع (امام خمینی1378 ،ق ،ج ،2ص 451
و ج ،8ص  422و ج ،1ص  )481امری علروری اسل .ش تخ ف از آ جرم و گناه اسل .ب عقیده¬ی
ایشلا اخر ف شلیع و اهل سلن .با یکدیگر شلر مط ق اسل .و هیچ یکی از طرف¬های درگیر از آ
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ب ره¬مند نمی¬شوند (امام خمینی1387 ،ق ،ص )401

پیشینه پژوهش
شلللکری مقلدم و همکلارا ( ،)1394پژوهشلللی در مورد لالش¬هلای انسلللجلام م ی جم وری
اسلل می¬ایرا  :مطالع موردی قوم ب وچ انجام دادند در این پژوهش پس از تشللکیل دول .مدر در
ایرا تاشنو یکی از دردر خاطرهای مسللولین امنیری و سلیاسلی ششلور ح ظ یکپار گی سلرزمینی
ایرا بوده ،بگون ¬ای ش پس از آ فرآیند مشللارش .م ی با الش¬های جدی مواج شللده اسلل .و
انسلجام م ی مراثر از نوع رویکرد حکوم .مرشزی در برخی مناطق ایرا ش منطبق بر اقوام ریر فارس
و ریر شلیع مذهب هسلرند در دوره¬های خاص تاریخی انسلجام سلرزمینی ششلور را ب

الش گرفر

اسل .قوم ب وچ ،در جنوا خاوری ششلور در اسلرا پ ناور سلیسلرا و ب و سلرا سلاشن اسل .این قوم
ش دنبال آ ب خارج از مرزهای سلیاسلی ایرا ششلیده شلده ،عوامل پیوندگر مرعددی آ را با سلایر
اجزای م  .ایرا پیوند داده ،همچنین عوامل دیگری نیز این پیوند را تضللعیف شرده اسلل .این مقال
بر آ اس .ش

الش¬های جم موری اس می¬ایرا در ارتباط با قوم ب وچ را مورد پژوهش قرار دهد

اط عات مورد نیاز این ت قیق ب روق شرابخان ¬ای و روق اسلنادی گردآوری شلده ،سلپس اط عات
گردآوری شده ب روق شی ی و توصی ی مورد تجزی و ت یل قرار گرفر اس.
حقی ( )1394پژوهشلللی در مورد نقش انق ا اسللل می¬در شلللکللل¬گیری تقری لب مللذاهللب
اسلل می¬پژوهشللی انجام دادند و پژوهش آ ¬ها بیانگر این بود ش انق ا اسلل می¬ایرا در سللال
 1357بلا آموزه¬هلایی هملاننلد ایجلاد وحلدت و همگرایی میلا ششلللورهلای اسللل می ،تقریلب ملذاهلب
اسل می¬و تشلکیل ام .واحده اسل می¬ب پیروزی رسلید جم وری اسل می¬ایرا  ،در سلیاسل .داخ ی
و خارجی خود ،همواره از تقریب مذاهب اسل می¬حمای .شرده و در سلیاسل¬.های خود برای ت قق
آموزه¬های انق ا اسل ل می ،ت ق¬های فراوانی انجام داده اسللل .مقال حاعلللر ب دنبال بررسل لی
آموزه¬هایانق ا اسل می¬درباره مسلل تقریب و وحدت مذاهب اسل می¬با تأشید بر اندیشل سلیاسلی
امام خمینی (ره) می¬باشلد در این نوشلرار علمن تبیین عناوینی همچو تقریب و همگرایی مذاهب
اسل می¬از دیدگاه امام خمینی (ره) ،عرصل ¬های وحدت در حج از منظر ایشلا  ،تأشید بر ام .واحده
اسلل می¬و دول .بزرگ اسلل می ،ب اقدامات جم وری اسلل می¬ایرا در راسللرای تقریب مذاهب
اسلل می¬ازجم تأسللیس مجمع ج انی تقریب مذاهب اسلل می¬و برگزاری شن رانس¬های وحدت
اس می¬پرداخر می¬شود
ب زادی ( )1393پژوهشللی در مورد وحدت اسلل می¬از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
انجام دادندو بیا نمودند ش امام خمینی (ره) وحدت را عامل قدرت و ت رق را موجب سللسللری پای
دیان .ت قی شرده و وحدت ج ا اسل م برای حضلرت امام آرمانی بزرگ ت قی می¬شلد ایشلا درد و
علعف م  .را در ت رق می¬داند و مجد و عظم .را در وحدت و همدلی ایشلا راهکارهای مؤثری را
برای ت قق همگرایی و همدلی ام .اسل ل می¬ارائ می¬دهند و خود نیز پای در میدا می¬ن د و ب
بسلیاری از آ راهکارها جام عمل می¬پوشلاند ایشلا یکی از راهکارهای اسلاسلی وحدت اسل می¬را
ایجاد حکوم .اسل می¬می¬دانس .امام خمینی در بیا م وم وحدت دو نکر با هم بود و اجرماع
داشللرن و اعرصللام در راه حق را مطرح می¬شنند و اعرقاد دارند ش وحدت حقیقی بدو اعرصللام ب
حبل خدا معنا نخواهد داشل .وحدت از دیدگاه امام دارای دامن وسلیعی اسل .و وحدت مسلرضلع ا یا
مسل مانا در راه اهداف ش ی دینی و دسلریابی ب شمال و رشلد مطرح می¬باشلد ایشلا وحدت را از
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ع ل م دث و رمز ماندگاری انق ا اسلل می¬می¬دانسللرند انسللجام ام .اسلل می¬در دیدگاه مقام
معظم رهبری ،ب معنای ف م درد مشلرر ،،دشلمنی ای مشلرر ،و ظرفیر ای مشلرر ،می¬باشلد ش
در این یکنوایی و همدلی اسلل .ش وحدت ،عینی .می¬یابد مقام معظم رهبری ب موعللوع وحدت
نا اهمیری می¬دهند ش آ را ب عنوا مسل ای اسرراتژیک و ن تاشریکی معرفی نموده و همواره
ع ما ،روشلن کرا  ،برجسلرگا سلیاسلی و آحاد ام .اسل می¬را ب وحدت ذیل دسلرورات و آموزه¬های
قرآ شریم و ارادت و م بل .ب پیامبر اسللل م دعوت شرده¬اند وحدت در نگاه مقام معظم رهبری ب
معنای نبود ت رق  ،درگیری و ششمکش اس.
ظ یری ( )1392پژوهشلی در مورد تقریب عم ی مذاهب اسل می ،علرورت ها و راهکارها انجالم دادند
و نرایج حاشی از آ اسلل .ش در عصللر حاعللر تقریب مذاهب اسلل می¬و وحدت آن ا ،آرمانی ب ند و
امیدی دیرین اسل .ش گذشلر از دالیل عق ی ،ادل نق ی فراوانی نیز لزوم آ را روشلن می¬سلازند در
این راسلرا وظی مسل مانا آ اسل .ش با اتخاذ تدابیر الزم و راهکارهای عم ی ،تقریب مذاهب را در
پیکره دنیای اسل م حیاتی مجدد بخشلند ،تا علمن بازیابی اقردار گذشلر  ،مجالی را برای تاخ .و تاز
ن ادهای سلیاسلی ،اقرصلادی و فرهنگی ررا باقی نگذارند این نوشلرار هم در راسلرای ت قق همین
اهلداف واال و بل پیروی از منویلات و نظرات بزرگلا دین در ج ل .رفع موانع و مشلللک ت فراروی
مسل مانا ت ی و تنظیم شلده اسل .و ب واقعیری می¬پردازد ش ج ا اسل م با آ روب رو اسل .در
این مقال سلعی شلده اسل .راهکارهای عم ی و صل یح برای تقریب مذاهب اسل می¬در عرصل ¬های
م ی و فرام ی در بین آحاد مس مانا ب منظور ح ظ مصالح مس مانا و پیشرف .امور عام اس می¬و
ت قق وحدت و انسجام اس می¬ب مخاطبا ارائ گردد
فرزندی ( )1391پژوهش لی در مورد وحدت و انسللجام اس ل می¬از منظر مقام معظم رهبری (مدظ )
(سلیاسل¬.هاو راهشارها) انجام دادند و در مقال او سلیاسل¬.ها و راهشارهای ت قق وحدت و انسلجام
اس می¬از نظر مقام معظم رهبری ارائ می¬گردد ،اینش مسلوال و اندیشمندا مس ما در راسرای
ت قق انسلجام اسل می¬

سلیاسل¬.ها و راهشارهایی را باید دنبال نمایند؟ و مناسلبررین نگرق برای

ت قق سلیاسل¬.ها و راهشارهای انسلجام اسل می¬شدامند؟ افزو بر آ  ،سلیاسل¬.ها و راهشارهای اتخاذ
شلده از نظری ¬های آشادمیک ،درباره ت قق انسلجام اسل می¬و آسلیب¬ها و آف¬.های سلیاسل¬.ها و
راهشارهای ارائ شلده و طرح و ت یل گردیده اسل .در پایا مقال ¬اق با توج ب داده¬های نظری
و تجارا عم ی ،سیاس¬.ها و راهشارهای بدیع و واقعگرایان درباره انسجام اس می¬معرفی شده اس.
با شلناخ .و اجرای الگوهای همبسلرگی ،مدل¬های معقول ،سلیاسل¬.های ع می¬و عم ی رهبر معظم
انق ا اسل می¬درباره انسلجام ،می¬توا در راه ت قق انسلجام ،ب درسلری گام برداشل .و مسل مانا را
در مقابل اخر ف ،بیم نموده و ب نوعی از پیشگیری رسید و از سوی دیگر ب درما دردهای موجود
پرداخ .تقوی .و تأشید بر انسلجام حدود یک و نیم می یارد مسل ما ج ا  ،اسلاسلی¬ترین رسلال.
ع ما ،دانشلمندا و نخبگا ج ا اسل م اسل .و اندیشلمندا مسل ما باید از خود سلؤال شنند ش
گون می¬توا ات اد و انسلجام مسل مانا را اولوی .اول ج ا اسل م قرار داد؟ مرأسل ان مسل مانا
امروزه با بی¬توج ی ب توطل اجانب در گرداا ت رق قرار گرفر و ج ا اسلل م زیا ¬های ریر قابل
جبرانی از این ت رق ¬ها دیده اسل .در سلال¬های اخیر دشلمن ت ق شرده اسل .عامل مذهبی را ب
عامل اخر ف بدل شند و نگذارد ششللورهای اسل می¬با تشللریک مسللاعی و برادری ب اوج شللکوفایی
برسند در این راسرا شناخ .سیاس¬.ها و راهشارهای ت قق انسجام اس می¬می¬تواند گامی¬اساسی
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و ماندگار در ایجاد و تقوی .وحدت مس مانا باشد
سللارلی )1391( ،پژوهش لی در مورد همگرایی اس ل می¬(عللرورت¬ها ،نمادها و عوامل انجام دادند و
همگرایی اسل می ،مقول ¬ای بسلیار جدی در عصلر حاعلر ب ¬شلمار می¬رود اگر

موعلوع همگرایی

اسل می¬و ب تعبیری وحدت اسل می¬از صلدر اسل م مطرح بوده ،لیکن در یکی-دو قر اخیر با حضلور
قدرت¬های خارجی در م دوده ششلورهای اسل می ،م وم روشلن¬تری یافر اسل .در این بررسلی ،ب
تعریف موعللوع از نگاه مر کرین اسلل می¬پرداخر و ن ایراب جمعبندی تعریف همگرایی اسلل می¬با
م وم رفرار مرع دان مرقابل مذاهب اسلل می¬ب منظور صللیان .از اصللول مشللرر ،اسلل می¬را
می¬پذیریم سلپس این همگرایی در دوره پیامبر اشرم (ص) ب ویژه اع

«مواخاةاالسل می» (برادری

اسل می) مورد توج اسل .عصلر خ ای راشلدین از آ ج  .ش تجرب حکوم .اسل می¬بدو حضلور
پیلامبر اشرم (ص) بوده مورد نظر می¬بلاشلللد از طرف دیگر شلللنلاخل .انگیزه¬هلا و اهلداف همگرایی
اسل می¬حائز اهمی .اسل .سلمبل¬های ت کر دینی در عالم اسل می ،راهکارهای عم ی نیز پیشلن اد
داده¬اند یکی از این شلخصلی.ها شل ید دشرر رنریسلی از رهبرا حماس ،پیشلن اد تشلکیل ایاالت
مر ده اسلل می¬را ب منظور ج وگیری از دخال .بیگانگا ب ویژه آمریکا در امور داخ ی ششللورهای
اس می¬داده اس.
عیوعللی ( )1386پژوهشللی در مورد ات اد و انسللجامو زمین ¬های شللکل گیری انجام دادند در این
پژوهش دسریابی ب انسجام اس می¬بدو وجود یک قاعده اساسی و شکل گیری زیرساخ¬.های آ
در نظام سلیاسلی و اجرماعی ،سلرزمینی یا فرااق یمی¬ریرممکن اسل .و عینی .نمی¬یابد در این بین
جایگاه نخبگا ب عنوا یکی از عوامل شلکل دهنده را نباید فراموق شرد ،لذا پیش از دعوت مردم ب
ات اد و انسللجام ،خود باید ب این راهبرد دسلل .یابند و تعریف روشللنی از الزامات و حوزه¬های آ
تلدوین نملاینلد و آ را بل جلامعل عرعللل شننلدو راشل بلدو تردیلد ،اخر ف و افرراق آنلا در حوزه
تعلاریف و ت یلل م لاهیم آ سلللبلب تصللل لب زمینل ¬هلای شلللکلل¬گیری ات لاد م ی و انسلللجلام
اس می¬می¬گردد

روش تحقیق
روق ت قیق توصلی ی  -ت ی ی می¬باشلد ش از طریق مطالع و بررسلی فرعلی ها و پاسلخگویی ب
سللواالت و منابع ت قیق ،منابع دسلل .اول و دوم ،شراا¬ها یا مقاالت مرتبع انجام می¬شللود روق
گردآوری داده¬ها ب صلورت شرابخان ¬ای اسل .در این روق ش ب آ روق «مطالع ¬ای» نیز گ ر
می¬شود ،ت قیق را از راه مطالع منابع و مأخذ مخر ف انجام می¬شود روق توصیف و تجزی ت یل
اط عات فیش برداری اس.

همگرایی اسالمی
همگرایی در یکصلدسلال اخیر مورد توج ع مای روشلنگر اسل م همچو سلیدجمالالدین اسلدآبادی
قرار گرف .ب گون ¬ای ش در دانشلگاه االزهر مصلر مرشز همگرایی مذاهب اسل می¬ب نام «دارالرقریب
بین المذاهب االسل می » تأسلیس گردید ش در آ حداقل گرایشلات فق ی و مذهبی اسل می حضلور
داشلللرنلد یکی از بنیلا گلذارا دارالرقریلب ،مرحوم ع مل م ملدتقی قمی (ره) بود ایشلللا دربلاره
همگرایی دینی می¬گوید« :هدف ما اندماج مذاهب فق ی در یکدیگر نیسل ،.زیرا اخر ف امری اسل.
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طبیعی در اینگونل اخر فلات زیلانی نبوده ب کل بلاعله توسلللعل فکری و فراهم آملد تسللل ی ت و
گشایش رحم .ال ی خواهد بود (دروا الرقریب)12 ،2004 ،
راهبردهای اسللرراتژیک در این مرشز تعیین گردید ش سللرفصللل¬های م م آ عبارت بود از :تبیین
باورها و برداشل¬.های مشلرر ،بین این دو و تطبیق و مقایسل آ با نکات اخر ف از ج  .اهمی،.
ایجاد آگاهی فرق اس ل می ب پیامدهای تنش و درگیری ،یافرن زبا مشللرر ،برای همگرایی ،معرفی
ت رق افکنا ش قصلللد تبدیل اخر ف ب یک نزاع تمامعیار را داشلللر ¬اند ،یادآوری فواید سلللکوت و
خویشلرنداری هر یک در راسلرای ت قق اصلل وحدت اسل می ،این قبیل راهبردها ب منظور شاسلرن
فاص مس مانا مذاهب اس می و رفع بدبینی و خصوم .صورت می¬گرف.
یکی از مر کرا عرا ب نام دشرر «م مد الدسلوقی» (اسلراد دانشلگاه قطر) م وم همگرایی مذاهب را
با این تعبیر بیا می¬شند« :إ ّ الرقارا بین المذاهب هو فی جوهره :م اول لکسلر شلوش الرعصلب ،و
جمع ش م األم ع ی أصول عقیدت ا والمبادئ األساسی لدین ا» (قمی)15 ،1372 ،
یعنی :همگرایی ،ت ق برای شلکسلرن شلوش .تعصلب و پیوند زد ام .اسل می¬بر اسلاس اصلول عقیده
مبادی ،اسلاس دین اسل .ب عبارت روشلنتر همگرایی را اصلل بنیادین دینی می¬داند مرحوم آی.اهلل
شلیخ م مدحسلین آلشاشلفالغطاء ،همگرایی فرق اسل می¬را ن تن ا ب معنای هضلم فرق ای و سلکوت
فرق مغ وب نمی¬داند ،ب ک می¬فرماید« :از عدال .ب دور اسللل .ش ما فرق ای را ش در انزوا و ات ام
ن اده شللده و از خود دفاع می¬شند ب دلیل دفاع از حق خود ب ت رق افکنی و شین توزی مر م شنیم
ب ک باید سللخن او را بررسللی نماییم اگر حق با اوسلل .او را یاری دهیم وِالّا ب اسللردالل او را قانع
سلازیم» بنابراین همگرایی ناظر بر رفرار مرع دان مرقابل مذاهب اسل می¬ب منظور صلیان .از اصلول
مشلرر ،اسل می¬می¬باشلد در این رابط  ،سلیاسل .راهبردی برای مصلونی .سلامان همگرایی ،اصلل
احررام مذاهب ب یکدیگر ،برای پوشللاند ح رهها و خألهای موجود ،م ار تنشها و پرهیز از سللبّ و
دشنام پیروا مذاهب نسب .ب یکدیگر باید مورد نظر باشد

مفهوم تقریب مذاهب
تقریب از ریش ی(قرا) ب معنای نزدیکی(ابن منظور1408 ،ق ،ج ،1ص 662و رارب ،ج ،3ص 158و
قرشل لی1361 ،ق ،ج ،5ص  )293بوده و مذهب از ریشل ل ی(ذهب) ب معنای م ل رفرن(قرشل لی،
1361ق ،ج ،3ص 28و مع وف1380 ،ق ،ج ،1ص  )524یلا بل معنلای عقیلده و اعرقلاد(معطوف،
1380ق ،ج ،1ص  )524می¬باشلد مذهب در اصلط ح ب یکی از تیره ها و شلعب یک دین اط ق
می¬شود(معین1375 ،ق ،ج ،3ص )3976
در تعری ی دیگر ،تقریب از ریشلل قرا و نزدیکی عکس بِعد و دوری اسلل .و تقارا ب معنای نزدیک
شلد ب یکدیگر علد تباعد دوری جسلرن از یکدیگر اسل(.خسلروشلاهی )21 :1389 ،در اصلط ح،
تقریب مذاهب شوششی جدی برای ت کیم روابع میا پیروا مذاهب از راه در ،اخر ف های موجود
میا خود و زدود پیامدهای من ی این اخر فات و ن اصلل اخر ف ها اسل .ب عبارت دیگر تقریب
مذاهب اسل می¬عبارت اسل .از نزدیک شلد پیروا مذاهب اسل می¬برای شلناخ .یکدیگر ب منظور
دس .یابی ب اخوت دینی براساس اصول مس م و مشررشات اس می¬اس(.خسروشاهی)22 :1389 ،
تمد
تمد در زبا عربی از مدر ب معنای اقام .شرد و پیدا شرد اخ ق شل رنشلینا (مع وف:1374 ،
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تمد ) و معادل واژه ال ضلاره ب معنای اقام .در شل ر اسل(.ابن منظور ،بی تا ،ج )130 :2و از ریشل
حضللر ب معنای شلل ر ،قری و روسللرا اسلل .و در مقابل بدویّ .و بادی نشللینی قرار دارد تمد را
می¬توا مجموع ای از پنج عنصلرو تصلور زندگی در دنیا ،هدف زندگی ،عقیده بنیادین ،تربی .فردی
و نظام اجرماعی دانسل .ش آگاهان یا ناآگاهان ب صلورت اجرماعی مورد توج جمع زیادی از انسلا
هلا قرار می¬گیرد و بسلللررهلای اجرملاعی الزم را برای تکلاتملل همل اعضلللای جلامعل انسلللانی فراهم
می¬شند(س می)32 :1398 ،

تمدن نوین اسالمی
تمد نوین اسلل می¬یعنی ظ ور و بروز مادی و معنوی پیشللرف .های هدفمند ،نظام مند و نوظ ور
ام .اسل می¬با م وری .ایرا براسلاس تعالیم اسل می¬در تمامی¬عرصل های اجرماعی ،ش شلک ی
معنادار و منضلبع ب خود گرفر و جامع اسل می¬را ب مقاصلد خود نزدیک می¬شند در تمد نوین
اسل می¬هدف این اسل .ش با ارائ الگو و روق هایی ش مبرنی بر معارف اسل می¬اسل .در راسلرای
احیای تمد اس ل می¬گام ن اده شللود و پیشللرف .هم جانب حاصللل شللود و ت ق می¬شللود تا با
یادآوری تاریخ درخشللا مس ل مانا در رشللد و گسللررق ع وم و دوره هایی از شللکوه تمدنی اس ل م،
مسلل مانا ب بازیابی قدرت بالقوه اسلل م بپردازند ب نوعی می¬توا گ  .می¬توا پیشللرف .هم
جانب را ب معنای تمد سللازی نوین اسلل می¬بگیریم(سللخنرانی رهبری  23م ر  )1391در تمد
نوین اسل می¬بر وحدت در عین شثرت تأشید می¬شلود و اصل ح و احیای تمد جز از طریق پذیرق
تنوع و تکثر ممکن نیسل .و تنوع قومی¬و مذهبی در ج ا اسل م ب عنوا یک ظرفی .در این راسلرا
م سوا می¬شود
تقریب مذاهب ظرفی .های فراوانی را در ج  .تمد سلازی نوین اسل می¬فراهم خواهد شرد تقریب
مذاهب اسل می¬فرصل .الزم را برای معرفی اسل م ناا و بازگشل .ب اسل م اصلیل و بازخوانی آموزه
های اسل می¬در راسللرای شللناخ .اسل م واقعی و زمین تشللکیل ام .واحده را براسللاس معیارهای
اس می¬فراهم می¬شند اگر مذاهب اس می¬تعصب بی جا را شنار بگذارند و نسب .ب گسررق فضای
گ رملانی و پرهیز از ت رققل و واگرایی ت ق شننلد می¬تواننلد نقش م می¬را در ت قق تملد سلللازی
نوین اسل می¬ای ا شنند در همین راسلرا سلعی می¬شلود ب مؤل

هایی مانند بازگشل .ب اس م اصیل،

بازخوانی آموزه های دینی ،تشلکیل ام .واحده ،ترویج فضلای گ رمانی و پرهیز از ت رق و گسلررق هم
گرایی و شاهش تعصللب و افراطی گری ب عنوا عوامل م می¬ش تقریب مذاهب می¬تواند در ت قق
تمد نوین اس می¬ای ا شند پرداخر خواهد شد

ضرورت و جایگاه تقریب مذاهب از دیدگاه امام خمینی (ره)
هم گرایی و تقریب بین مس ل مانا امری اسلل .ش در قرآ شریم و روایات صللادره از معصللوما مورد
تأشید ویژه قرار گرفر اسل .یکی از آموزه های قرآ شریم ،دسلرور ب تمسلک ب حبل اهلل اسل .ش در
تصلمِوا بِ تبِلِ اهلل جتمیعاب وتال تت ِرتقِوا »(و
آی ی  103از سلوره آل عمرا ب آ اشلاره شلده اسل« :.وتاعِر ِ
همگی ب ریسما خدا ن

زنید ،و پراشنده نشوید )

بررسللی بیانات امام خمینی نشللا می¬دهد ش وحدت و انسللجام مسلل مانا یکی از م اهیم مرشزی
گ رما اسل م سلیاسلی ایشلا بوده اسل .ایشلا بر وحدت مسل مانا از هر مذهبی(تقریب مذاهب)
تأشید و آ را واجب ال ی ق مداد شرده اسلل(.امام خمینی1398 ،ق ،ج ،6ص  )244وحدت مذهبی
از منظر ایلا هم بل حکم عقلل(املام خمینی1398 ،ق ،ج ،18ص  )204و هم بل حکم شلللرع(املام
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خمینی1398 ،ق ،ج ،2ص  451و ج ،8ص  422و ج ،1ص  )481امری علروری اسل .ش تخ ف از
آ جرم و گناه اسل .ب عقیده ی ایشلا اخر ف شلیع و اهل سلن .با یکدیگر شلر مط ق اسل .و هیچ
یکی از طرف های درگیر از آ ب ره مند نمی¬شوند(امام خمینی1397 ،ق ،ص )401
ایشلللا در بیلانی می¬فرملایلد :ملا ،بل حسلللب حکم خلدای تبلار ،و تعلالی ،اخوت خودملا را بلا همل
مسل مین ج ا  ،با دول .های ششلورهای اسل می ،با م  .های مسل م ،در هر مذهبی هسلرند ،در هر
ششللوری هسللرند ،ما برادری خودما را با آ ها اع م می¬شنیم ما می¬خواهیم هم مسلل مین ،ید
واحده باشلند بر متنِ سلِواهم هر شسلی ،در م یع خودق ،با هر حکومری ش هسل .و با هر مذهبی ش
هس ،.در م یع خودق باشد و مسرقل باشد(امام خمینی1398 ،ق ،ج ،15ص )474
تقریب و نزدیکی مذاهب اسل می¬از م م ترین برنام ها و اصلل راهبردی در اندیشل شلیخ شل روت در
دورا ریاسل .وی بر االزهر بوده اسل:.م م ترین هدف اسلاسلی در برنام من عبارت اسل .از پیکار با
تعصللبات و فرق گرایی و ت قیق و بررسللی ع وم دینی در م یع پر از صلل ا و برادری ،ب ه دریافرن
ب ررین راهی شل بروا بل ت کیم روابع دین و ایملا خلدمری شرد و پیروی از دلیلل قوی ،از هر افقی
ش بدرخشد(بی آزار شیرازی1357 ،ق ،ص )355
تا زمانی ش تنش و نزاع در جامع وجود داشلر باشلد و یا ششلورهایی ش در همسلایگی یکدیگر قرار
دارند ،از رابط خوبی برخوردار نباشلند و ب حسلن هم جواری پایبند نباشلند ،نمی¬توا انرظار داشل.
ش آسلایش ،رفاه و امنی .ش از علروریات اولی زندگی هر انسلا و اجرماع انسلانی می¬باشلد ،تأمین
شود

راهکارهای ارائه شده در بعد ایجابی
تأکید بر برادری مسلمانان
نگاه ب قرآ شریم نشللا می¬دهد ش از منظر قرآ ال  .و برادری ش بین مسلل مین وجود دارد ،از
نعم .های خداوند اسل .ش این ال  .و م ربانی و در حقیق .یکسلا بود انسلا ها می¬تواند عام ی
م م در دوری از دشمنی ها باشد آ جا ش می¬فرماید:
تصلللبت ِرِم بِنِعِمترِل ِ إِخِوتانبلا »(آل عمرا /
«وتاذِشِرِوا نِعِمتل.ت ال تّل ِ عت تیِکِمِ إِذِ شِنرِمِ أتعِلدتاءب فتلأتلتّفت بتیِنت قِ ِوبِکِمِ فتلأ ِ
()103و نعم .خدا را بر خود یاد شنید :آ گاه ش دشلمنا عیکدیگر] بودید ،پس میا دل های شلما
ال  .انداخ ،.تا ب لطف او برادرا هم شدید )
املام خمینی (ره) توجل ملذاهلب اسللل می¬بل برادری و اخوت دینی را م م ترین راهبرد ج ل .تقریلب
دانسلر اسل .ب طوری ش این مقول در بیانات مخر ف امام تکرار شلده اسل(.امام خمینی1398 ،ق،
ج ،2ص  404و  460و  462و ج ،7ص  492و ج ،8ص  )75ایشلللا در بیانی می¬فرمایند« :اگر ما
هیچ ج ری را م حظ نکنیم اال برادری خودما  ،انسللجام پیدا می¬شنیم »(امام خمینی1398 ،ق،
ج ،11ص )491
ایشلللا در جلای دیگر بلا اشلللاره بل حکم قرآ شریم ،وظی ل ی خود را ح ظ اخوت بین برادرا
اسل می¬ش موجب ب ثمر رسلید ن ضل .مقدس اسل می¬اسل ،.معرفی شرده اسل(.امام خمینی،
1398ق ،ج ،7ص )282
می¬توا گ  .با توج ب ریشل ی تاریخی این مقول در اسل م اسل .ش امام خمینی ب صلراح .ب
برادری شلیع و سلنی اشلاره نموده و بر آ تأشید نموده اسل :.ما با مسل مین اهل تسلنن یکی هسلریمو
واحد هسلریم ش مسل ما و برادر هسلریم اگر شسلی ش می¬بگوید ش باعه ت رق بین ما مسل ما ها
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بشللود ،بدانید ش یا جاهل هسللرند یا از شسللانی هسللرند ش می¬خواهند بین مسلل مانا اخر ف
بیندازند(امام خمینی1398 ،ق ،ج ،6ص )133
شلیخ شل روت با تأشید بر آموزه های اسل م ،خداوند واحد را ب عنوا یک اصلل مشلرر ،پذیرفر شلده،
عامل برادری و ات اد مسل مانا می¬داند و می¬آورد :اسل م مردم را ب وحدت فراخوانده و م وری را
ش مسل مانا باید ب آ تمسلّ ک جویند و گرداگرد آ جمع آیند ،اعرصلام ب حبل اهلل قرار داده اسل.
این مط ب در بسلیاری از آیات قرآ حکیم آمده اسل .رسلاترین آ در قول خداوند مرعال در سلوره آل
عمرا اسل(.واعرصلموا ب بل اهلل حمیعاب و ال ت رقوا ) خداوند از مط ق ت رق ن ی شرده اسل .ش شلامل
ت رق ب سبب تعصّب نیز می¬شود حدیثی ص یح می¬گوید« :ال عصبی فی االس م » در دین اس م
تعصللب وجود ندارد(ویژه نام جم وری اسلل می 19 ،دی  ،1379ص  )9سللعی امام(ره) بر آ بوده
اسل .ش با تأشید بر مقول ی برادری مسل مانا حول خدا و قرآ یگانگی و ات اد با یکدیگر ،آ ها را
از تکثر و ت رق ب وحدت دعوت نماید

تأکید بر انجام عبادات جمعی
از منظر امام خمینی (ره) وجود عبادات دسللر جمعی نظیر نماز جمع  ،نماز جماع .و حج می¬تواند
زمین سلاز پیوندهای اجرماعی و تقریب مذاهب گردد باید گ  .انجام عبادات دسلر جمعی ب ل اط
روح جمعی حاشم بر فضلای آ عبادات زمین سلاز ال  .بوده و می¬توا آ را برای رسلید ب تقریب
مذاهب اسل می¬مورد توج قرار داد ش در این میا فریضل حجم اهمی .بیشلرری دارد ب طوری ش
شعب ی واحد و انجام اعمال واحد در حج م ل مس ما را ب صورت واحدی در شنار هم قرار می¬دهد
این جاسل .ش امام خمینی فریضل حج را یکی از بزرگ ترین فریضل های عبادی – سلیاسلی اسل م و
بزرگ ترین شنگره های ج ا اسل م(امام خمینی1398 ،ق ،ج ،10ص  126و  )158نامیده و شلرط
هم مناسلک را اجرماع هم مسل مانا در این مراحل و موافق و وحدت ش م تمامی¬طوایف مسل مین
بدو اعرنا ب زبا و رن

و قبی و طای و مرز و بوم و عصلبی .های جاه ی و هماهن

خروشلید

بر دشمن مشرر ،داشر اس(.امام خمینی1398 ،ق ،ج ،20ص )90
هم نین امام(ره) بر حضلور شلیعیا در جماعات اهل سلن ،.فروا داده و از تشلکیل نماز جماع .در
منازل و گذاشرن ب ندگوهای مخر ف روی منع نموده اس(.امام خمینی1398 ،ق ،ج ،10ص )62
ایشلا در بیانی دیگر ب منظور ایجاد انسلجام مابین شلیع و اهل سلن .ب شلیعیا دسلرور می¬دهد در
ایام حج در وقری ش در مسلجد ال رام یا مسلجد النبی ،نماز جماع .منعقد شلد ،مؤمنین ،نباید از آ
جا خارج شلللوند و باید از جماع .تخ ف نکنند و با سلللایر مسلل مین ،ب جماع ،.نماز بخوانند»(امام
خمینی1393 ،ق ،ص )322
تبادل آراء مس مانا با یکدیگر
تبادل آرا و مشلاوره سلبب می¬شلود ش ب ررین اندیشل ب شلکل ب ررین طرح بروز نماید نا
پیامبر بزرگوار اسل م صل ی اهلل ع ی و آل ب آ اشلاره نموده اسل .از آنجا ش می¬فرماید« :ما تتشلاوترت
قتومٌ فتعُّ الَّلا هِلدوا لِلارِشلللتلدِ امِرِهِمِ »(هیچ گروهی مشلللورت نکرد جز آ شل بل ب ررین برنلامل  ،راه
یاف() .مج سی1403 ،ق ،ج ،75ص )105
از این روس .ش امام خمینی فرص .اجرماع مس مانا در حج را رنیم .شمرده و از تمامی¬مس مانا
خواسلر اسل ،.در مورد مصلالح اسل م و مشلک ت مسل مین تبادل آرا نموده و در حل مشلک ت و راه
رسللید ب آرما مقدس اسلل م ،تصللمیمات الزم را اتخاذ نموده و راه های ات اد بین هم طوایف و
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مذاهب اسل می¬را بررسلی شنند و در امور سلیاسلی مشلرر ،بین هم طوایف ،مشلک تی را ش برای
مسل مین ج ا ب دسل .دشلمنا سلرسلخ .اسل م پیش آمده اسل .ش اهم آ اخر ف انگیزی بین
ص ل وف مس ل مانا اسلل .را اره اندیش لی بنمایند(امام خمینی1398 ،ق ،ج ،19ص  )321لذا امام
خمینی با آگاهی از فواید تبادل آرا و نظریات آ را ب عنوا راهبرد و راه شاری م م در راسرای تقریب
می¬دانسر و از آ سود برده اس.

علم الخالف گامی¬در جهت تقریب
توج ب آراء و نظرات سلایرین ش با برهانی مسل م و قابل پذیرق ب اثبات رسلیده اسل .را می¬توا
اقدامی¬در راسلللرای شاهش تنش ها و نزدیک شلللد ب یکدیگر دانسللل .ع م الخ ف از جم ع وم
اسللل می¬اسللل .ش در آ بدو توج ب مذهب خاص و ب دور از هرگون تعصلللب و لجاج .ع وم
مشلرر ،بین مذاهب اسل م همانند فق  ،ش م ،ت سلیر و ب صلورت مقارن ای و تطبیقی مورد مطالع
و ب ه قرار می¬گیرد این ع م در بین دانشلمندا اسل م از دیرباز مورد توج بوده و از شلیع و اهل
سلن .عالما بسلیاری را می¬توا نام برد -سلید مرتضلی ،ع م ح ی ،شلیخ طوسلی ،ابوزید دبوسلی،
طبری ،مروزی – ش ع وم اسلل می¬را ب صللورت مقارن ای و با مدنظر قرار داد آراء سللایر فق ا و
ع مای مذاهب دیگر پیش می¬بردند ش این خود نشلا از آ اسل .ش می¬توا ب نقد و بررسلی آراء
بدو تعصلب و تک یر ،پرداخ .تأسلیس فق مقار در دانشلگاه االزهر یکی از اقداماتی می¬باشلد ش
حرشری بود در ج  .نزدیکی بیشلرر مذاهب اسل می¬حول دانش م وری مسل ما  ،فق  ،تا از این ره
آورد از اخر فات موجود شاسر شود و مجالی برای ف م هر

بیشرر یکدیگر باشد

دشمن شناسی و مقابله با توطئه های آن ها
موعلوع دشلمن شلناسلی از شلناخ .های م م انسلا در عرصل ی رشلد وی ت قی شلده و در تقریب
مذاهب از ج  .نقشی ش در ج  .آگاهی از توطل های دشمنا و خنثی نمود نقش های آنا ای ا
می¬شند ،حائز اهمی .اس .از این روس .ش امام خمینی ب این امر توج نموده و شناسایی دشمنا
و نقشللل هلای آنلا و آگلاه شرد مردم از توط ل هلای آنلا را مورد تلأشیلد قرار داده اسللل .و حری در
وصلی .نام ی خود ب تمام مسل مانا ج ا س ارق می¬شنند ش تب یغات ت رق افکن خان برانداز را
خنثی شنند و ب انسللجام وحدت خود ب هر راه ممکن افزایش دهند(امام خمینی ،وصللی .نام امام،
ص  )20املام(ره) در پیلامی¬دیگر دشلللمن شلللنلاسلللی و نلابودی ت رقل افکنلا را وظی ل ی ع ملا و
دانشلمندا سلراسلر ج ا  ،ب ویژه ع ما و مر کرا اسل م دانسلر اسل .ش یک دل و یک ج  ،.در راه
نجات بشلریّ .از ت  .سل ط ظالمان این اق یّ .حی باز و توطل گر -ش با دسلیسل ها و جنجال ها،
سلل ط ظالمان خود را بر ج انیا گسللررده اند -بپاخیزند و با بیا و ق م و ع م خود ،خوف و هراس
شاذبی را ش بر مظ وما سلای افکنده اسل ،.بزدایند و این شراا هایی را ش اخیراب با دسل .اسلرعمار ش
از آسلرین شثیف این بردگا شلیطا  ،منرشلر شلده و دامن ب اخر ف بین ظوایف مسل مین می¬زنند،
نابود شنند و ریش ل خ ف -ش سللر شللم هم گرفراری مظ وما و مس ل مانا اسلل .را برشنند(امام
خمینی1398 ،ق ،ج ،19ص )148

زندگی مسالمت آمیز
زندگی مسللالم .آمیز در عین ب رسللمی .شللناخرن تمایز هویری مذاهب راه شار دیگر امام خمینی
ج  .رسلید ب این امر می¬باشلد ایشلا با تمرشز روی م وم وحدت آ را ب معنای دسل .ششلید
از هوی .قب ی ندانسللر  ،ب ک آ را زندگی مسللالم .آمیز در شنار هم معنا شرده اسلل(.امام خمینی،
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1398ق ،ج ،16ص  )47امام خمینی (ره) هم دلی مسل مانا را خنثی شننده ی تب یغات دشللمنا
معرفی نموده(امام خمینی1398 ،ق ،ج ،17ص  )443و تأشید نموده اسل .ش هم با هم هم صلدا و
هم دل و شمک شار باشللند تا نگذارند اخر فات ناشللی از ت رق ب وجود آید(امام خمینی1398 ،ق،
ج ،12ص )217احرملال دارد این فرملایش راهبردی املام ال لام گرفرل از روایلاتی نظیر روایل« .إِنَّل ِ لتا
تاعللحِ الَّرِی لتا یت ِ ِکِ عت تیِ تا إِلَّا
رتنتاءت فِی شتثِرتةِ عتدتدِشِمِ متعت قِ َّ ِ اجِرِمتاعِ قِ ِوبِکِمِ لتقتدِ حتمت ِرِکِمِ عت تى الطَّرِیقِ الِو ِ
سلرتقتامت فتِِلتى الِجتنَّ ِ وت متنِ زتلَّ فتِِلتى النَّارِ »(ن ج الب ر  ،ص  )176باشلد ش در آ بر لزوم هم
هتالِکٌ ،متنِ ا ِ
دلی مسل مین و جوشلش درونی و پیوسلرن دل ها ب یکدیگر ج  .ایجاد وحدت م ی و مذهبی تأشید
شلده اسل .یا مسلرند ایشا در این راهبرد روایاتی باشد ش عرورت اهرمام ب امور مس مین از هر فرق
را شلرط مسل مانی ل اظ شرده اسل .آ جا ش می¬فرماید« :متن أتصلِ بتحت لتایت ِرتمِ لتایت ِرتمِ بِأمِرِ الِمِسلِ ِمینت
فت تیِست مِن ِم »(مج سی1403 ،ق ،ج ،71ص )337
انسا ها جدای از اعرقاد و مس ک خود ب حکم انسانی .در قبال یکدیگر مسلول بوده و در دین اس م
مسل مین برادر یکدیگر شلمرده شلده اند و این نشلا از اهرمام اسل م نسلب .ب وعلعی .پیروا خود و
تصل ِ ِوا بتیِنت
مسللولیری اسل .ش در این رابط مروج آ ها اسل ،.می¬باشلد« :إِنتّمتا الِمِؤِمِنِو ت إِخِوتةٌ فتأ ِ
أتختوتیِکِمِ وتاتتّقِوا ال تّ ت لتعت تّکِمِ تِرِحتمِو ت »(حجرات)10/

تأکید بر آموزه های مشترک فرق
تملامی¬فرق و مذاهب اسللل می¬با همل ت لاوت هایی ش از منظر برخی از آموزه ها دارند در اصلللولی
ترین امور – خدای واحد ،پیامبر واحد ،شراا واحد و ایما ب معاد -مشلرر ،هسلرند ش توج ب این
اشلرراشات زمین ی هم سلویی را بین پیروا مذاهب فراهم می¬آورد و این امری اسل .ش در بیانات
امام خمینی و شلیخ شل روت ب عنوا راهبردی در این زمین مطرح شلده اسل .از منظر آ بزرگوار
مسل مانا نباید فرق های مذاهب را مای ی ت رق بشلمارند ،ب ک الزم اسل .با توج ب وحدت اصلولی
آ ها با هم ارتباط و پیوند یابند یکی از موارد اشللررا ،تمامی¬مذاهب اس ل می ،توحید اسلل .ش ب
عنوا اسللاسللی ترین رشن اعرقادی ،با آموزق اندیشلل ی یگانگی تأثیرگذارترین امر در ایجاد تقریب
می¬باشلللد ب طوری ش می¬توا گ  .وحدت جامع امری اسللل .ش از ریشلل ی توحید نشلللأت
می¬گیرد از این روس .ش خداوند در آی ی  92سوره ی انبیاء «إِ َّ هذِهِ أِمَّرِکِمِ أِمَّ ب واحِدتهب وت أتنتا رتبُّکِمِ
فتاعِبِدِو »(این اسل .ام .شلما ش امری یگان اسل ،.و منم پروردگار شلما ،پس مرا بپرسلرید ) بعد از
ذشر ام .واحده ب مقول ی توحید اشلاره شلده اسل .و نشلا می¬دهد این یگانگی ب خاطر آ بوده
ش هم از یک مبدأ سر شم گرفر اند

راهکارهای ارائه شده در بعد سلبی
منظور از راه شارهای ارائ شلده در بعد سل بی راه شارهایی اسل .ش در بیا و اندیشل امام(ره) ج .
رسید ب تقریب مذاهب مس مانا از ا ن ی شده اس.

پرهیز از تعصب و لجاجت
تعصلب ش ب معنای وابسللرگی ریرمنطقی ب مذهب یا عقیده یا آداا و رسللوم خاصلی اسلل ،.مانعی
ّ
بزرگ بر سلر راه عقل گرایی بوده و عامل م م اخر ف افکنی م سلوا می¬شلود از منظر امام خمینی
تعصلب ،پیوندهای وحدت و ات اد را در جامع ی بشلری از بین می¬بردو لذا در خطاا ب حجاج
(ره) ّ
توصلی شرده اسل ،.دسل .برادری را هر

بیش تر ب شلارند و مصلالح عالی اسل م و مسل مین مظ وم را

فدای فرق گرایی و م ّی گرایی نکنند و برادرا مِسلِ م خود را هر

بیش تر مروج ب توحید ش م و
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تر ،عصلبی .های جاه ی ش جز ب ن ع ج ا خوارا و وابسلرگا آنا تمام نمی¬شلود ،بنمایند ش
این ،خود ،نصرت خداوند تعالی اس(.امام خمینی1398 ،ق ،ج ،20ص )94

پرهیز از جهل و ناآگاهی
ج ل و ناآگاهی مسل مانا از مذاهب دیگر و داشلرن دیدگاه های تن

نظران مانعی م م بر سلر تقریب

مذاهب ب شلللملار می¬رود در این میلا می¬توا م  ،قرار داد گ رل های عوام ب عنوا م  ،و
معیلار قضلللاوت دربلاره آ ملذهلب را نیز بل ج لل م ق شرد املام خمینی (ره) عل .ایجلاد اخر ف بین
مسلل مین را یا ج ل می¬داند و یا خیان :.این ها یا جاه ند و نمی¬ف مند

می¬شنند یا عامدند و

خائن (امام خمینی1398 ،ق ،ج ،6ص )362

شناخت تبار تفرقه افکنان و ضرورت گذار از عوام گرایی
در نگاه امام خمینی ،ریشل ی اخر ف میا دو طای ی بزرگ اسل م ،مربوط ب صلدر اسل م اسل:.
«مسللأل ی اخر ف بین پیروا دو طای و دو مذهب ،ریش ل اق از صللدر اس ل م اسلل .در آ وق.
خ ای اموی و خصلوصلاب عباسلی ،درصلدد بودند ش اخر ف ایجاد شنند مجالس درسل .می¬شردند و
عبل اخر ف] دامن می¬زدنلد»(املام خمینی ،1398 ،ج )94 :6دشلللمنلا در طول زملا دریلافرنلد شل
اخر ف میا شلیع و سلنی از هر سل حی شارآمدتر و شم هزین تر اسل.و لذا هما اخر ف صلدر اس م
«شم شم اسلباا این شلد ش در بین عوام از اهل سلن .و عوام از اهم شلیع این تنافس پیدا شلدو وگرن ،
ن عوام اهل سن .ب سن .رسول اهلل عمل شرده و می¬شنند و ن عوام اهل شیع پیروی از ائم اط ار
شرده اند»(هما ) ب بیا دیگر ،عوام هر دو گروه ،در شلع ور شلد این اخر فات و هرک مقدسلات،
نقش مؤثری ای ا شرده اند عوام از هر دو گروه ،بسلیار ب اسل م علرب زدند و درواقع ،آ ها آل .دسل.
دشلمنا شلدند از نظر امام خمینی ،عوام از شلیع و سلنی ش برخی شارهای اخر ف برانگیز را مرتکب
می¬شلوند ،پیرو اسل م و ائم ی اط ار نمی¬باشلند(هما ) ایشلا برای خنثی شرد این توطل ها ،بر
برادری میا شللیع و اهل سللن .تأشید می¬شنندو تا آ جا ش یکی از برشات انق ا را ،ایجاد ات اد
میا شلیع و سلنی دانسلر اند بنابراین ،رسلال .انق ا اسل می¬و هرگون الگو و سلند م وری در
زمین ی آ  ،باید در راسرای گذار از عوام گرایی مخرا باشد

درک دشمن مشترک از دیدگاه امام خمینی
این معنا مورد توج امام خمینی بوده اسل« :.دشلمن مشلرر ،ما داریمو ب این دشلمن مشلرر ،باید ما
با هم حم شنیم و آ ها را نگذاریم ش خدای نخواسلر  ،در صل وف ما یک رخوتی ایجاد بشلود»(امام
خمینی ،1398 ،ج« )499 :17هم باید با هم باشلیم و یک دشلمن مشلرر ،آمده اسل .و باید اول
دشلمن مشلرر ،را دفعش شنیم»(هما  ،ج )288 :16ایشلا در جای دیگری بیا شرده اند«:شلرط
هم ی مناسلک و مواقف برای رسلید ب آرزوهای فطری و آمال انسلانی ،اجرماع هم ی مسل مانا در
این مراحل و مواقف و وحدت ش م ی تمامی¬طوایف مسللل مین اسللل.و بدو اعرنا ب زبا و رن

و

قبی و طای و مرز و بوم و عصلبی .های جاه ی»(هما  ،ج« )19 :20شلما آ قدر دشلمنا مشرر،
دارید ش باید با هم ی توا در برابر آنا بایسلریدو لکن اگر دیدید شسلی از اصلول تخطی می¬شند،
در برابرق قاطعان بایسللرید»(هما  ،ج )180 :21بنابراین مسل مانا با در ،وجود دشللمن مشللرر،
می¬توانند برای وحدت و تقریب ،بیش تر ،شایسر تر و جدی تر ت ق شنند

شناخت شیوه برخورد ائمه ی اطهار(ع) با اهل سنت
امام خمینی شلیوه برخورد اهل بی .با اهل سلن .را این گون بیا می¬شنند« :بین شلیع و سلنی ابداب
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ت رق نیسل.و بین شلیع و سلنی نباید ت رق باشلد باید وحدت ش م را ح ظ شنید ائم ی اط ار ما
سللل لارق شردند ب ما بپیوندیلد با همو و با هم اجرملاع ما را ح ظ شنیم و شسلللی ش این اجرملاع را
بخواهد ش ب هم بزند ،یا جاهل اس .و یا مغرض»(هما  ،ج)84 ،6
ایشلا در جای دیگری می¬فرماید« :ائم ی اط ار ما شوشش شردند تا این ها را داخل در آ جمعی.
شنندو با آ ها نماز بخوانندو ب تشلییع جنازه های آ ها بروند زما شم شم آمد ب این طرف و قدرت
منلدا این شلار را شردنلد برای این شل این دو طلای ل بلا هم سلللرگرم بلاشلللنلد و خودشلللا هر شلاری
می¬خواهند بکنند»(هما )94 :
ایشلا در معرفی سلیره ی ائم ی اط ار(ع) ب عنوا مثال ،ب زیدبن شل ام اشلاره می¬شند ش از امام
صلادق(ع) نقل شرده اسل .ش حضرت فرمود« :ب اخ ق مردم عاهل سن ].مرخ ق شو و در مساجد آ
ها نماز بگذار و از بیمارا آ ها عیادت شن و در تشللییع جنازه های آنا شللرش .نما و هنگامی¬ش
شلما این شارها را انجام دادید می¬گویند :این ها جع ری هسلرندو رحم .خداوند بر ایشلا ش

زیبا

و نیکو افراد خود را ادا شرده اند»(من الی ضلللره ال قی  ،ج1383 :1و وسلللائل الشل لیع  ،ج477 :8و
االمالی141 :و ب اراالنوار ،ج51 :21و االمام ع ی(ع))193 :

تکیه بر مشترکات امت اسالمی¬
منطق قرآنی تکی بر مشلررشات ادیا مخر ف در راسلرای اهداف واالی ال ی و انسلانی اسل.و

رسلد

بل ملذاهلب یلک دین خلداونلد مرعلال خطلاا بل اهلل شرلاا می¬فرملایلد« :بگو :ای اهلل شرلااب بیلاییلد بل
سللوی ش م ای یکسللا میا ما و شللما ،ش جز خدا را نپرسللریم و یزی را شللریک او قرار ندهیم و
بعضلی از ما بعضلی دیگر را ب جای خدا فرمانروای خود نگیرند»(آل عمرا  )64 :قرآ شریم این پیام
را نیز برای مسللل ملانلا دارد شل برای مقلاب ل بلا حواد و ج وگیری از هرگونل نزاع و درگیری ،بر
مشللررشات میا خود تکی شنید و اخر فات را شنار بگذارید مسل مانا ب جای این ش مشللررشات را
طرح شنند و با گسلررق آ ب همدلی و پیشلرف .نایل شلوند ،با طرح مسلائل اخر ف برانگیز ،هم دیگر
را مر م شرده و باعه نابودی قدرت و شلوش .خود می¬شلوند این در حالی اسل .ش وقری قرآ شریم
اهل شراا را امر ب اخذ مشلللررشات می¬شند ،ب طریق اولی مسل ل مانا باید ب این فراز نورانی عمل
شنند و ب جای طرح مسلائل اخر فی و مشلکل آفرین برای هر دو گروه ،بر مشلررشات خود تکی شنند
و مواردی را شل بلاعله ایجلاد ت رقل می¬شلللود را طرح نکننلد و یلا منطقی و مسلللرلدل و ع می¬بلا آ
برخورد شننلد از جمل مشلللررشات میلا مسللل ملانا می¬توا ب اصلللولی و توحیلد ،قرآ شریم،
پیلامبر(ص) و قبل اشلللاره شرد ش همل ی فرق ها و مذاهب در آ ها مر ق می¬باشلللنلد و با تکی و
تأشید بر این مؤل

ها می¬توانند بر بسلیاری از مشلک ت ر ب شنند امام خمینی نیز با دسل .گذاشلرن

بر این خصلیصل  ،درصلدد جمع آوری مسل ماننا حول این م ور برآمدند ایشلا علمن تأشید بر اخوت
میا شلیع و سلنی بیا می¬گوید« :ما با برادرا اهل سلن .خود هیچ اخر فی نداریمو هم اهل م .
واحد و قرآ واحد هسلریم»(امام خمینی ،1398 ،ج )384 :6شسلانی ش اهل یک م  .و قرآ هسرند
گونل بل جلا هم می¬ریزنلد و بلا اخر ف و ت رقل خود را بل نلابودی می¬ششلللنلد؟ب ایشلللا در جلای
دیگری می¬فرملایلد« :هملا طوری شل اهلل سلللنل .لار ملذهلب دارنلد شل در شنلار هم انلد ،ملذاهلب
نمی¬ریزند ب جا هم ،ب حسلب ظاهر ،ما هم ش مذهب پنجمی¬هسلریم ش می¬نشلینیم با هم ،ما
برای خودما فرایضلما را انجام بدهیم ،لکن هم ما با هم بر علد شسلانی ش بر علد اسل م هسلرند
خوا ،ملا مسلللائلل مشلللرر ،زیلاد داریمو ملا در اصلللول ملذاهلب ملا  ،اصلللول دینی ملا  ،همل بلا هم
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مشررشیم»(هما  ،ج)508 :14
از نظر معمار شبیر انق ا اسلل می ،اگر مسلل مانا ب این اصللول توج داشللرند ،دو فرق ی بزرگ
اسللل می¬بلا هم بل جنل

نمی¬پرداخرنلد و این طلای ل آ طلای ل را تک یر نمی¬شردنلد(هملا  ،ج:15

 )47و با اعرصلام ب حبل اهلل می¬توانسلرند از حضلیض ذل .ب اوج عزت برسلندو اما مرأسل ان دشلمنا
ب در ،این واقعی .ش «اخر ف بینداز و حکوم .شن» مسل مانا را با ایجاد ت رق از هم جدا شرده و
اسر اده های فراوانی از ششورهای اس می¬بردند(هما )454 :

تداوم انقالب اسالمی¬با رویکردتقریب مذاهب در آراء امام خمینی(ره)
امام خمینی م مررین وج تأثیرگذاری انق ا را حرش .بر مبنای تربی .سلیاسلی اخ ق مدار میدانند
وی معرقد اسل .ش احکام اخ قی اسل م ،سلیاسلی اسل .مثال احکامی¬ش درباره اینک مؤمنین برادر
هسللرند ،این حکم ،هم یک حکم اخ قی ،هم سللیاسللی و هم اجرماعی اسلل(.امام خمینی،1389 ،
ج )130 :13املام اخ ق را حلد میلانگین قوای ن س و فضلللایلل انسلللانی میلدانلد(املام خمینی1382 ،
 )510:و در تقریر مباحه ف سلل امام نیز ،برخی سللیاسلللر ای ریر ال ی و حکومر ای طاروت را بر
ج لات افراط و ت ریع این قوا حملل نموده انلد(اردبی ی )366-365: 1381 ،املام معرقلد اسللل .رلایل.
دعوت و ت ق انبیا شمال اخ ق اسل .و اخ ق را پای و ریشل های سلیاسل .سلطح ش

عحکوم].

می¬داند(امام خمینی ،1389 ،ج)177-176 :4
امام تا جایی پیش میرود ش بیا میکند اس م هم اق سیاس .اس .از منظر امام هم بخش های
اس م ععقاید ،احکام ،اخ ق] سیاسی اس(.امام خمینی ،1389 ،ج )270 :1امام نریج معارف ال ی و
هدف انبیا را بیدار شرد بشلللری .و هوشل لیار نمود راف

و ششلللاند افراد از ظ مات و طبیع .و

حاالت حیوانی ب سم .نور و عالم م کوت و جبروت می¬داند(امام خمینی)288-285 :1392 ،
املام خمینی بر اخ ق منبعله از موازین شلللرعی عحجیل .خبر و احلد] تلأشیلد شرده و عقلل عم ی را بلا
عمل صللالح پیوند داده اسلل .امام ع وه بر پذیرق حد وسللع و میانگین بود قوا ،معرقد اسلل .ش
مباحه اخ قی بایسلری ررب .و شلوق انجام عمل اخ قی را هم پدید آورد بنا بر تقریر درس ف سل
امام ،اخ ق می¬تواند ج وی حرش .ق ری و طبیعی انسلا را ب سلم .طبیع .بگیرد و او را ب سلم.
م کات فاعل ببرد و تمایز انسلا ها با همدیگر در شسلب اخریاری فضلائل اسل .و شسلب فضلائل باعه
می¬شلود تا انسلا سلیر رحمانی داشلر باشلد(اردبی ی )339-335 :1381 ،بر این اسلاس از دیدگاه
امام برای ت قق اخ ق ،وجود سیاس .ب معنای حکوم .دینی قیدی الزامی¬اس.

اصل آزادی
شلاید بروا گ  .آزادی م م ترین م وم در راسلرای ت یل و ت قق حق در فق سلیاسلی اسل م اسل.
امام خمینی علمن اینک معرقد اسل .دموشراسلی اسل م شامل تر از دموشراسی ررا اس(.امام خمینی،
 ،1389ج )130 :3بر این باور اسل .ش قانو اسل م مسلبّب آزادی ها و دموشراسلی حقیقی اسل .و
اسرق ل ششور را نیز تأمین می¬شند(هما  ،ج)205 :4

اصل مدارا
دومین اصل ل ی ش در این مجال ب عنوا اصل ل ی الیرغیّر و انسلللانی ،اخ قی و شلللرعی بر آ تأشید
می¬گردد اصلل مدارا اسل .مدارا یکی از روق های مثب .در رفرار اجرماعی و فق حاشمیری ب شلمار
می¬رود روق و منش پسللندیده ای ش در فرهن

عمومی¬بشللر دیرزمانی اسلل .نام آ شللنیده

می¬شلود و حکیما آ را حکم .عم ی می¬دانند(نصلیرالدین طوسلی )45 :1391 ،ش عقل و منطق

نقش مجمع تقریب بر اسرمرار انق ا اس می از منظر اندیش امام
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بشللری ب آ فرا می¬خواند و پیامبرا ال ی ب تأیید آ پرداخر اند و بر آ تأشید شرده اند تا انگیزه
ثانوی رعللایخ داوندی را در شنار انگیزه ی اص ل ی «مقرضللای عقل و منطق» قرار دهند و ب ت قق آ
یاری رسللانند در روایری صل ی

از امام صللادق(ع) از قول پیامبر اشرم(ص) می¬خوانیم «أمرنی ربّی

بمداره الناس شما أمرنی بال رائض»(الکافی )117 :2 ،در نقل دیگر از پیامبر اشرم(ص) آمده اسللل .ش
«أمرت بمداره الناس شما أمرت برب یغ الرسلال »(حرّانی )48 :1355 ،توج ب این نکر در بیا شلریف
حضلرت خرمی¬مرتب(.ص) ش تب یغ رسلال .همسلن

و هم عرض مدارا با نوع بشلر مطرح گردیده

اسل .و ن در طول آ و نوعی مأموری .دوگان ال ی پیامبر را در این خصلوص بیا می¬شند ،نشلا گر
رویکرد ش ی و اساسی شریع .م مدی(ص) اس.
در بعد فردی و اخ قی اجرماعی با پیش زمین حاشمی .فق سلیاسلی ،زمین های اخ قی ت قق مدارا
عبارت اند از :تواعلع و فروتنی ،انصلاف ،عدال .و پرهیز از افراط و ت ریع و ح ظ تعادل ،عدم پیروی از
ریرع م ح م ،تغافل ،ت مل ،رفق ،صللبر ،شرم ،ایثار ،ش در این خصللوص رویکرد تأییدی شللریع .از
راهکلارهای اخ قی انسلللانی منجر ب مدارا ،قابل تردیلد نیسللل .موالی مرقیلا ع ی(ع) می¬فرمایند:
«العاقل نص ل تغافل و نص ل احرمال»(آمدی ،بی تا )117 :ش قطعاب این روای .ناظر ب بعد اجرماعی
اخ ق مؤمنان اسل .ش در اخ ق سلیاسلی نیز ظ ور شلم گیری دارد امام صلادق(ع) می¬فرمایند:
«خردمندترین مردم شسلی اسل .ش بیش ترین مدارا را با بشلر داشلر باشلد(صلدوق1413 ،ق :ج:4
 )395مدارا در حکمرانی یک تاشریک مقطعی نیسل ،.ب ک اصل ی عق ی و یک اسلرراتژی دائمی¬اسل.
ش در تمام زما ها و مکا ها شاربرد دارد در برخی روایات حری ب عللرورت مدارا در حکوم .اهل
بی .عقیام قائم] نیز تأشید شده اس .یعنی در اوج اداره اس م نیز تقی مداراتی وجود دارد
بنابراین سلیاسل .عمده اجرایی اسل م ،مبرنی بر تقی مداراتی اسل .و مقصلود از آ رعای .ت مل فکر
بشر برای ت مل اندیش ها و راهکارهای شرعی اس .خواه حکم شرعی باشد یا روایی ب همین ج .
دسللرور ترریب انسللا ها ب اندیشلل ها و راهکارهای شللرعی داده شللده اسلل .یعنی وظی اصلل ی
دانشلمندا و اهل شلریع ،.تبیین حقایق دین و شلریع .ب گو هایی اسل .ش باعه ررب .و تمایل
خردمندا مردم و مر کرا ج ا ب اندیشل های شلرعی اسل .عدم توج ب عق نی .بشری ،با ادعای
دفاع از شلرع و لزوم اجرای احکام شلرعی و اجرایی شرد برداشل .های ریرمنطقی ب اسلم شلریع،.
صرفاب افکار عمومی¬ج انیا را نسب .ب دین و شریع .بدبین می¬شند

راهکارهای عملی وحدت معقول امت اسالمی¬و تشکیل تمدن نوین
تغییر در شیوه های آموزشی و منابع درسی مسلمانان در مدارس و دانشگاهها
از دیگر شلیوه های ایجاد تمد نوین اسل می ،تغییر در روق های آموزشلی و منابع درسلی مسل مانا
در مدارس و دانشلگاه ها اسل .افزو بر اینک پیش فرض نین تمد سلازی این اسل .ش هم این
ذخایر و ثروت های عظیم انسلانی و طبیعی ب ج ا اسل م تع ق دارد و روا نیسل .ش مسل مانا از این
ثروت ا و داشلر های رنی خود ش با رشلادت ا و پایمردی های مسل مانا و در پرتو دین مبین اسل م ب
دسل .آمده اسل ،.رافل یا بی اط ع باشلد را ش بی اط عی از این ذخایر ،بی هویری و احسلاس عدم
تع ق ب گذشلر را در پی دارد «باید در مدارس و دانشلگاه ای اسل می¬تاریخ و جغرافیایی طبیعی و
اقرصلادی اسل م ب طالبا ع م و معرف .تع یم داده شلود تا برداشلر های خود ببالند و بر ناداشلر های
خود نیز اره ای بیندیشلند گر

در شنار این تع یما می¬توا ب ه ها و مناظرات ع می¬دوسلران

در میا ع ما و دانشلمندا مسل ما درگیر و موجبات ارتقاء سلطح دانش و آگاهی آنا و همین طور
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رفع اخر فات عقیدتی را فراهم آورد(ابوزهره )280 ،2008 ،
آگاهی بخشی ب جامع با راه اندازی نشریات ،مطبوعات ،سای .ها و شبک های ماهواره ای مخر ف
نانک برای نمون س لید جمال در افغانسللرا ب شمک امیر ش لیر ع ی خا در سللال  1290نشللری
شلمس الن ار را تاسلیس شرد همچنین انرشلار نشلری مع م شل یق در هندوسلرا با همکاری م ب
حسلینو تاسلیس روزنام حبل المرینو تاسلیس روزنام علیاء الخافقین در لند (ب سلال  1309ق) ب
زبا عربی و انگ یسی و نیز انرشار روزنام های مرعدد در مصر و سپس روزنام عروه الوثقی در اروپا

همبستگی و ارتباط عالمان دینی و متفکران اسالمی¬
در ج ل .سلللازملانلدهی درجلات ع می¬و وظلایف علالملا و ایجلاد مرشزیل .دینی و گ رملانیو ایجلاد
تشللکی تی نظیر جمعی .سللری عروهو تقوی .دارالرقریب ها و تشللویق و حمای .مالی آنا ب منظور
برپایی نشلسل .های ع می¬دوسران و صمیمی ،از دیگر اقدامات عم ی مناسب در ج  .وحدت بخشی
جوامع اس می¬اس.

شناسایی عوامل درونی و بیرونی تفرقه
شلناسلایی عوامل درونی و بیرونی ت رق و مراقب .و ممانع .از ورود آنا ب صل وف مسل مین و سلپس
ت رق پراشنی ،از دیگر عوامل تاثیر گذار در تشکیل تمد نوین اس می¬اس .ب بیا دیگر ،مس مانا
ب منظور ایجاد تمد نوین اسل می¬باید پیوسلر ب عوامل ت رق آفرین درونی مثل مر جرا  ،ظاهر
گرایلا  ،ررا زدگلا  ،ع ملای دربلاری ،تعصلللبلات نلابجلا و رذایلل اخ قیو و همچنین عواملل بیرونی نظیر
حی ها و دسلیسل های دشلمنا  ،ش بعضلاب در قالب خیر خواهی و نصلی  .و ابراز دوسلری و م ب.
ارائ می¬شلود ،توج تام و تمام داشلر باشلند«اننا نقول مع االسلف الشلدید آ الخ ف الطان ی یشلب
آ یکو نزع عنصلری و ا الذین یریدو الکید ل مسل مین یرخذو من ذلک من ذا ین ذو من الی
ص ل وف م ،لیقطعوا الواحده االس ل می فیجب ا نسللد الطریق امام م»(ابوزهره )276 :2008 ،و یا ب
تعبیر ایشللللا «:ا االروبیین و االمریکلا خولوا مسللللاجلد المسللل مین إلی شنلانس و ملاذن م الی
اجراس»(هما )281:

احیاء زبان عربی در بالد اسالمی
اگر ل ممکن اسللل .احیلاء زبلا عربی در ب د اسللل می¬برای همل دولل .هلا امکلانپلذیر نبلاشلللد ،املا
می¬تواند ب وحدت جوامع اس می¬مدد رساند ششورهای مس ما ریر عرا می¬توانند از زبا عربی
را ش زبا قرآ اسل ،.ب عنوا زبا دوم ششلور خود اسلر اده شنندو ب گون ای ش در تعام ت فکری
و فرهنگی یا اقرصللادی و نظامی¬و نظایر آ مشللک ی در ت یم و ت اهم نداشللر و نیازی ب مررجم
نداشلر باشلند البر این سخن با یادگیری سایر زبان ا ب خصوص زبا انگ یسی منافاتی ندارد اگر قرار
اسل .در میا مسل مانا ج ا صلنع .توریسلم اسل می¬شلکل گرفر  ،رف .و آمدها آسلا  ،و تبادالت
ع می¬و فرهنگی و نظایر آ اسلرمرار یابد ،پس اره ای جز این نیسل .ش زبا مشلررشی میا آن ا
وجود داشللر باشللد ش همگی بروانند بدا زبا تک م شنند زبا عربی افزو بر این ش زبا ت اهم و
تبادل و زبا سن .اس ،.زبا مشررشی اس .ش همگا بدا زبا ب عبادت می¬پردازند

ترجمه علوم و دانش های مختلف به زبان عربی
ترجم ع وم و دانش های مخر ف ب زبا عربی ،شاری اسل .ش از دورا ایرا باسلرا و عصلر سلاسلانی
و بخصلوص در ده های آرازین شلکل گیری اسل م و خ ف .عباسلی آراز شلده بود همچنین اقدام
مجلدد در ج ل .تلاسلللیس دارالررجمل و بیل .ال کمل هلا می¬توانلد در برگردا ترا عظیم فرهنگی و

نقش مجمع تقریب بر اسرمرار انق ا اس می از منظر اندیش امام

تمدنی اسل م ب زبا واحد ،و همچنین آثار سلایر م ل و فرهن



157

ها ب زبا عربی مثمر ثمر واقع شلده

و در رشد و تعالی ع می¬و فرهنگی مس مانا نقش مثبری را ای ا شند

تشکیل اجتماعات بزرگ اسالمی¬و نشست های نقد و مناظره علمی
از دیگر راه ای ایجاد تمد نوین اسل می ،تشلکیل اجرماعات بزرگ اسل می¬و نشلسل .های نقد و
مناظره ع می¬اسلل .البر ب منظور ج وگیری از ایجاد حسللاسللی .های احرمالی و پرهیز از شللائب
دولری و ج  .دار بود این نشلسل .ها ،ب رر آ اسل .ش اداره شنندگا این مجامع ،دول .ها نباشلند
و این نشلسل .ها از طریق ارگان ا و سلازمان ای ریر دولری و یا مجامع ع می¬و دانشلگاهی برگزار گردد
نانچ بروا در این نشلسل .ها و مجامع ،ش در آ هم از جایگاه برابر برخوردارند و از پیش تعیین
نشلده اسل .ش موعلوع یا ایده و ت کری خاص ب حضلار دیکر شلود ،از هم ادیا ج ا و دسل .شم از
هم فرق دینی مسل مانا دعوت ب عمل آورد تا صلادقان و بی طرفان مسلائ ی را ش م ل اخر ف و
نزاع اس ،.مورد بررسی و واشاوی قرار دهند

ایجاد وحدت اقتصادی و ائتالف سیاسی و نظامی¬
از دیگر اقداماتی اسل .ش جوامع مسل ما باید در آ راسلرا همکاری و مشلارش .جدی داشلر باشلند،
ایجاد وحدت اقرصلادی و ائر ف سلیاسلی و نظامی¬اسل .دول .های مسل ما

نانچ واقعاب ب دنبال

وحلدت و ات لاد دینی هسلللرنلد ،بلایلد در عرصللل عملل نیز نین ات لادی را دنبلال نموده و راه شلارهای
عم ی آ را نیز جسللرجونمایند یکی از راه شارهای عم ی ات اد ،پیروی از یک نظام اقرصللادی واحدی
اس .ش پشروان جدی قدرت و اقردار مسامانا در سایر زمین هاس .را ش ار ب نزاع ها و درگیری
های عالم ب دلیل م دوی .منابع ،ناتوانی در عرص تولید و توزیع ،و وجود نظام طبقاتی اس .نانچ
م  .های مسلل ما ب اموال یکدیگر طمع نموده و ب رارت و پاول یکدیگر بپردازند ،در آ صللورت
گونل می¬توا انرظلار داشللل .شل در مقلابلل بیگلانگلا ایسلللرلادگی نموده و یلا مورد تعرض آنلا قرار
نگیرند

هجرت به بالد اسالمی¬برای کسب علم و دانش
هجرت ب ب د اسل می¬برای شسلب ع م و دانش ،بجای سل ر ب ششلورهای بیگان  ،و اسلر اده از توا
ع می¬یکدیگر و ارائ بورس های ت قیقاتی و پژوهشی برای دانشمندا مس ما می¬تواند راه دیگری
برای ایجلاد نین تملد عظیمی¬بلاشلللد املا افزو بر لزوم توجل جلدی بل این عواملل و مول ل هلای
عم ی ،توج ب راهکارهای نظری وحدت بخش جوامع اسل می¬نیز علرورت دارد و نباید از آ ر .
نمود در ادام  ،ب برخی از این موارد اشاره خواهیم شرد

شناخت اسباب و عوامل افتراق امت اسالمی¬
در باا تاریخ پیدایش افرراق و اخر ف میا مسل مانا و پیدایش شلعب اسل می¬در میا اهل تسلنن
و شلیعیا اخر ف نظر وجود دارد البر در باا ع  .پیدایش اخر فات میا مسل مانا دالیل دیگری
نیز ذشر شللده اسلل .ش ربطی ب شللیع و سللنی نداردو از جم پیاده نکرد هم دسللرورات ال ی و
انرخاا برخی و وان اد برخی دیگر همچنین آمیخرگی دین با اشلخاص و ت سلیرهای اشلخاص از دین
و آیات قرآ  ،مزید بر این مشک ت بوده اس(.یعقوا)1394 :20 ،

مراحل چهار گانه نظریه بحران توماس اسپریگنز
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توماس اسللپریگنز در شراا ف م نظری های سللیاسللی جسللراری را ارائ ش ابزار ت کر منطقی درباره
مسلائل سلیاسلی و مر کرا سلیاسلی را فراهم شرده اسل .وی مدعی اسل .ش اندیشلمندا سلیاسلی هر
دورا ب شلدت واقع گرا هسلرند و اندیشل های سلیاسلی آنا در پاسلخ ب مشلک ت م یع سلیاسلی آنا
اسل .ت شل ای آ ها بر این اسل .ش تصویری جامع و در ،نسبی از دنیای سیاس .ارائ دهند از این
رو مسائل و مشک ت نقط آرازین مسائل سیاسی اس.
شوشلش های اسلپریگنز در راسلرای ف م نظری های سلیاسلی ،ش باید خع تمایزی میا آ و روق
اندیشلید سلیاسلی ترسلیم شرد،

ار وبی نظری ،ف سل ی ،منطقی و شاربردی ارائ می¬دهد ش ب

مدد آ میروا منطق درونی هر نوع نظری پردازی را ششلف نمود از دید وی هدف نظریات سلیاسلی،
فراهم سلاخرن بینشلی هم جانب از جامع سلیاسلی با نگاهی انرقادی ب منظور در ،و ف م پذیر شلد
آ و ف م نارسلایی ها و شاسلری های آ و بازگرداند سل م .ب جامع از طریق مواج

با ریشل های

بی نظمی¬و ر بل بر آ ها اسللل .ب عبلارت دیگر می¬توا هدف و رایل .نظرات سلللیلاسلللی از دیلد
اسپریگنز را نوعی درما روانی جامع سیاسی دانس( .اسپریگنز)۲۲-۶۴ :1379 ،
نظری ب را

توماس اسپریگنز

ار مرح دارد ش ب شکل گیری نظریات سیاسی می¬انجامد

مشاهده و شناسایی مشکل
در مرح اول نظری پردازا از ب را های سیاسی ش جامع با آ ها درگیر اس .آراز می¬شند اشثر
نظری پردازا آثار خود را زمانی نگاشلر اند ش ب طور فزاینده احسلاس میکردند ش جامع شلا د ار
ب را اسل ،.نظری های سلیاسل .ن در شلرایع عادی ب ک ب هنگام نابسلامانی ها و ب را ها صلادر
می¬شلود ،ب را گاه روشلن و واعلح اسل .و گاه در شلناسلایی آ ات اق نظر نیسل ،.گاه نیز ممکن اسل.
بسلیار م دود باشلد و ناپیدا و حری درباره وجود آ در برخی مواقع ات اق نظر نباشلد از این رو ب رانی
ش صلدور نظری های سلیاسلی را موجب می¬شلود ممکن اسل .در مواقعی سلط ی و فردی باشلد ،ن
ش ی و عالم گیر بنابراین ب منظور ف م افکار نظری پرداز سلیاسلی ،اولین سلؤال این اسل .ش مشلکل او
یسل .و از نظر او

یزی فاسلد اسل .و مخرا؟

یزی او را برانگیخر تا تعمق و ت کر ذهنی

را ب صورت نظری های سیاسی منسجم و اساسی ب رشر ت ریر در آورد

تحلیل و جستجو در خصوص علل بحران
مشلاهده بی نظمی¬عقل و احساس را ب ت ریک انداخر و وی را ب سوی مرح دوم ش تشخیص آ
اسل .سلوق می¬دهد ،نظری پرداز در این مرح شلک و تردید را در درو خود گسلررق و تعمیم داده
و ب جسللرجوی ع  .اصل ی مشللک ت و نابسللامانی ا ش ار ب ن ا از دیدها هسللرند میپردازد نظری
پرداز در این مرح ب مطالع بیشلرر پرداخر و ب دنبال سلرنخ ها میگردد ،در این مرح دو پرسلش
مطرح می¬شلود :اول اینک اگر اوعلاع نامرتب اسل .دالیل آ

یسل.؟ دوم اینک اوعلاع مرتب

خصلوصلیاتی دارد؟ بنابر این صلرف تشلخیص ع ل مشلکل ها و ب را ها شافی نیسل .و باید ریشل های
بنیادی آ را ششلف شرد نظری پرداز بدو روشلن شلد ع ل واقعی مشلکل نمی¬تواند پیشلن اد های
مناسبی برای درما یا تسکین مشکل ارائ دهد(اسپریگنز) 80 :1379 ،

باز سازی آرمانی جامعه سیاسی
در این مرح نظری پرداز ب بازسلازی ذهنی جامع سلیاسلی پرداخر  ،آرما شل ری در ذهن تجسلم
شرده و افکارق را ب صلیقل ع م ،قاب ی .ها ،امکانات و واقعی .ها میآراید معیار هایی ش نظری پرداز
برای جامع باز سلازی شلده آرمانی خود در نظر میگیرد هنجار هایی برای زندگی سلیاسلی نیز اسل.
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نظم های هنجاری باز سازی شده ترشیبی از نوع آوری و اشرشافات اس .هدف این مرح ایجاد رابط
ای بین شللخص و م یع س لیاس لی اسلل .بد ترتیب نظری پرداز باید الگوی جامع خوا را در ذهن
خود تجسلم شرده و معیاری از آ ب دسل .دهدو ب این ترتیب نظریات سلیاسلی در واقع تصلویر هایی
نمادین از جامع بعد از بازسازی شد ارائ می¬دهد (اسپریگنز)۱۱۹-۱۲۲:1379 ،

ارائه راه حل و درمان
در مرح آخر اسلپریگنز راه درما را با طرح شلکاف »آنچ هسل «.و»آنچ باید باشلد« پی میگیرد او
معرقد اسل .ب دلیل توج انسلان ا ب حقایق حری سلاده ترین عبارات در این باره رگ هایی از تجویز را
در خود ن ر دارد بدین قرار نظریات سلیاسلی ،با بینش جامع خود از نظم سلیاسلی ،نرایج تجویزی
م می¬را دربردارند و شللامل ارزیابی قاب ی .ها ،امکانات و عللرورت ها و حقایق هسللرند (اسللپریگنز،
)189 :1379

نتیجه گیری
دین مبین اسل ل م ظرفی .تأسل لیس جامع مط وا را در بطن آموزه های خود دارد و جامع مط وا
امروزه می¬توانلد ت ل .عنوا حلامعل مرملد خود را معرفی شنلد ،املا وجود برخی اخر فلات در بین
مذاهب مخر ف اسل م باعه شلده اسل .ش هم گرایی ش از عوامل م م شلکوفایی جوامع می¬باشلد در
بین جوامع مسل مین جایگاه خود را از دسل .دهد ،و ب نوعی ج ا اسل م در ار ب سلطوح خود شلاهد
نوعی واگرایی باشللد بی گما تقریب مذاهب و نزدیکی مسلل مانا ب یکدیگر فرصلل .احیای مجدد
اسل م و بازخوانی اسل م را برای هم مسل مانا فراهم می¬شند تا بروانند با تمسلک ب قرآ و مرو
دینی با معارف اصیل اس می¬آشنا شوند و در راسرای شکوفایی خود از آ ب ره ببرند
تقریب مذاهب باعه می¬شلود تا مسل مانا بروانند بدو تعصلب و افراطی گری با اندیشل های یکدیگر
آشلنا شلوند تقریب مذاهب زمین سلاز ترویج فرهن

گ  .و گوی صل یح ،منطقی و سلازنده براسلاس

اصللول و مبانی مشللرر ،با هدف در ،یکدیگر و دسلل .یابی ب تمد نوین اسلل می¬و اسللر اده از
ظرفیل .هلای یکلدیگر ،از بین رفرن تعصلللبلات ملذهبی و دینی ،علاری بود از ت جر و افراطی گری،
ق مرو خواهی فرهنگی و فکری اس .در گ  .و گو میل ر ب شرد وجود ندارد را ش در این صورت
گ  .و گویی وجود ندارد و در حقیق .گ  .و گو ،گ  .و شلللنود ت کر اسللل .ش در وادی ت کر آراز
می¬شللود ،جریا پیدا می¬شند و ب نریج می¬رسللد و در این فضللا زمین ظ ور و بروز شارشردهای
واقعی اس م بیش از پیش فراهم می¬شود
در تمد سلازی اسل می¬هدف این اسل .هم مذاهب اسل می¬حقیق .ناا اسل می¬را برای مردم
بیا شنند و با ح ظ ارزق های گذشللر  ،آینده مط وا ش هما تمد نوین اسلل .سللاخر شللود و
مس مانا می¬توانند با ایجاد روابع حسن و داد و سرد ع می¬در بین خود این م م را م قق سازند
از سلوی دیگر ،می¬توا انق ا اسل می¬را انق بی اخ قی و وحدت گرا نامید انق بی ش شوشلید تا با
اسلرخدام مبانی مرخ قان ج ا تشلریع هوی .خود را بر پای اخ ق سلیاسلی اسلروار نماید و دارای ذات
نو شلوندگی اسل .و پویایی خود را در شنار پایبندی ب اصلول ح ظ نماید در همین راسلرا ب ره گیری
از دو الزام اسللاسلی آزادی و مدارا ب عنوا اصللولی الیرغیّر و انسللانی می¬تواند ب م وظی .بیش از
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پیش انق ا و اسلرمرار آ شمک نماید از سلویی تقریب مذاهب در اندیشل امام(ره) بنیانی شاربردی و
عم ی اسل .ش از ابردای تأسلیس انق ا ب عنوا یک اصلل بر آ تأشید فراوانی شلده اسل .و ب نوعی
منشأ گسررق انق ا اس می¬نیز ق مداد شده اس .فق سیاسی اخ ق نگر تن ا زمانی قادر ب ش ال.
اجرماع خود خواهد بود ش برواند خرد جمعی را باور نماید و آ را برای نیل ب مقاصلد خود اسلرخدام
نماید تأمل در بیانات امام خمینی (ره) واشاوی جوانب و ابعاد گوناگو آ نشلللا از توج ویژه ی آ
بزرگوار ب مقول ی وحدت و تقریب مذاهب اسل می¬اسل .راه شارهای ارائ شلده نشلا از آ دارد ش
با تأشید بر نقاط مشلرر ،و همکاری در راسلرای اصلول و مبانی اسل می¬پذیرفر شلده ،می¬توا از
دشمنی و مخاصم فاص گرفر و در راسرای ات اد و انسجام حرش .نمود
منابع
قرآ شریم( )1380م دی ال ی قمش ای ،ترجم قرآ  ،قم ،فاطم الزهرا
ابن شعب حرانی ،حسن بن ع ی( )1404ت ف العقول ،قم ،جامع مدرسین
ابن منظور ،لسلللا العرا1416( ،ق ) ،تصلل یح  :امید عبدال وفا و م مد صلللادق العبیری ،دار احیا
الثرات العربی ،موسس تاریخ االس می ،ط  ،1بیروت
ابن منظور ،م مدبن مکرم(بی تا) لسا العرا ،بیروت ،دار صادر ،ج2
ابن هشام ،عبدالم ک( )1975السیره النبوی البن هشام بیروت :دار الجیل
ابوزهره ،م مد(بیرا) الوحده االس می  ،دار الرائد العربی ،بیروت البنا
اردبی ی ،سید عبدالغنی( )1381تقریرات ف س امام خمینی ،ت را  :مؤسس
امام خمینی1389( ،ق)،

اپ و انرشارات عروج

ل حدیه ،ت را  ،مؤسس تنظیم و نشر آثار امام خمینی

امام خمینی ،روح اهلل( )1398صل ی امامو مج دات مخر ف ت را  :مؤسلسل تنظیم و نشلر آثار امام
خمینی
امام خمینی ،روح اهلل(1397ق) آیین انق ا اس می ،مؤسس تنظیم و نشر آثار امام خمینی
امام خمینی ،سلید روح اهلل( )1394حکوم .اسل می¬و والی .فقی  ،ت را  :مؤسلسل تنظیم و نشلر آثار
امام خمینی
امام خمینی ،سلید روح اهلل( )1392شلرح حدیه جنود عقل و ج ل ،ت را  :مؤسلسل تنظیم و نشلر آثار
امام خمینی
ایرانی ،مص لیب ،)1398( ،اسللرراتژی وحدت م ی و انسللجام اس ل می¬با توج ب دیدگاه امام خمینی
(ره)» ،فص نام اندیش تقریب ،سال پنجم ،شماره هجدهم
آملدی ،عبلدالواحلدبن م ملد(بی تلا) ررر ال کم و دررالک م ،مصللل ح م لدی رجلائی ،قم :دارالکرلاا
االس می
البی قی ،احمدبن ال سین(بی تا) السنن الکبری بیروت :دارال کر
بزرگی ،م لدی1394( ،ق) ،نقش انق ا اسللل می¬در بیلداری و وحلدت اسللل می ،مجموعل مقلاالت
ج ا اس م ،مشک ت و راهکارها
ب زادی ،م مد حسللین ،)1393( ،وحدت اسلل می¬از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری،
دوره سوم ،شماره ه رم ،تابسرا  ،1393ص

75-52

جمشلیدی ،م مدحسلین« ،)1398( ،ماهی .وحدت در اندیشل امام خمینی » ،نشلری شی ا فرهنگی،
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شماره 1398 ،156ق
جمش لیدی ،م مدحس لینو م مدی ،احسللا اهلل« ،)1389( ،مبانی ت قق وحدت حوزه و دانشللگاه از
دیدگاه امام خمینی (ره)» ،فص نام معرف .در دانشگاه اس می ،سال

اردهم ،شماره 1389 ،1ق

حرّانی ،حسن بن شعب ( )1355ت ف العقول ،مررجم احمد جنری ،ت را  :انرشارات ع می اس می
حقی ،م مد ،)1394( ،نقش انق ا اسلل می¬در شللکلگیری تقریب مذاهب اسلل می ،دوره
شماره یازدهم ،تابسرا  ،1394ص

ارم،

114-97

دروا الرقریب ،ع ی ،)2004( ،دارالرقریب بین المذاهب االس می¬بیروت
دهخدا ،ع ی اشبر ،)1345( ،لغ .نام دهخدا ،زیر نظر دشرر معین ،ت را  ،دانشگاه ت را
سلارلی ،اراز ،)1391( ،همگرایی اسل می¬(علرورتها ،نمادها و عوامل) ،دوره اول ،پیش شلماره دوم،
تابسرا  ،1391ص

67-54

س می ،نذیر احمد( )1398اندیش های اس می¬در سخنا ابواالع ی مودودی ،ت را  ،احسا
سید رعی( )1359ن ج الب ر  ،ت را  ،بنیاد ن ج الب ر
شلکری مقدم ،اصلغرو حسلینی ،مط ره و ادل  ،امیر ،ر می ،عامر ،)1394( ،الش های انسلجام م ی
جم وری اس می¬ایرا  :مطالع موردی قوم ب وچ ،دانشگاه آزاد اس می ،واحد آسرار
صدوق ،ابن بابوی قمی( )1377خصال ،مررجم :م مدباقر شمره ای ،ت را  :انرشارات شرابچی
صدوق ،ابن بابوی قمی(1413ق) من ال ی ضره ال قی  ،قم :انرشارات اس می
طوسلی ،م مدبن حسلن(1397ق) المبسلوط فی فق

االمامی  ،تصل یح م مدتقی ششل ی ،ت را :

المکرب الرعوی
ظ یری ،شلع  ،تقریب عم ی مذاهب اسل می ،علرورت ها و راهکارها ،دوره دوم ،شلماره پنجم ،زمسلرا
 ،1392ص

97 -78

عیوعی ،م مد رحیم ات اد و انسجامو زمین های شکل گیری ،پایگاه تخصصی نور مگز1386 ،
فارسلیا  ،م مدرعلا( )1396تداوم انق ا اسل می¬با رویکردی بر آراء امام خمینی (ره) دانشلگاه آزاد
اس می¬واحد ت را
فرزندی ،عباسللع ی ،وحدت و انسللجام اسلل می¬از منظر مقام معظم رهبری(مدظ ) (سللیاسلل.هاو
راهشارها) ،دوره اول ،پیش شماره اول ،ب ار  ،1391ص

1391 ،155-136

فوالدی ،م مد« ،اسللرراتژی وحدت ج ا اسلل م در اندیشلل امام خمینی » ،نشللری معرف ،.سللال
ه دهم ،شماره 1397 ،126ق
قمی ،ع م م مدتقی ،)1372( ،منادیا تقریب ،قم ،نشر ال ادی1372 ،
مج سی ،م مدباقر( )1403ب اراالنوار ،ت قیق :عبدالرحیم الربانی ،بیروت :دار احیاء الررا العربی
مج سی ،م مدباقر(1403ق) ب ار االنوار ،بیروت :مؤسس الوفا
مع وف ،لویس( )1374المنجد ،ترجم م مد بندرریگی ،ت را  ،ایرا  ،ج1
معین ،م مد(1386ق) فرهن

فارسی معین ،انرشارات ثامن

موثقی ،احمد ،)1391( ،اسلرراتژی وحدت در اندیشل سلیاسلی اسل م ،قم ،مرشز انرشلارات دفرر تب یغات
اس می¬قم ،ج د دوم ،اپ اول
ن ج الب ر ( )1394ترجم ع ی شیروانی ،قم :ن اد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
یعقوا ،احمد حسین( )1394اهل بی .م ور وحدت ،ترجم عباس ج لی ،بوسرا شراا

