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 چکيده

های تمدن و نظریات فقهی مذاهب مختلف اسالمی، از بایسته ضرورت تعامل و تقریب بین آراء

به منظور تمهید و فقه امامیه از این رو آید. نظام قانونمند آن، به شمار می و یاسالمنوین 

؛ بدیهی رار داده استهمواره تأمل در این مهم را مورد تأکید قزمینه سازی این تمدن بزرگ 

های مختلف از واژه تقریب، سیر تحوالت و تطورات فقه امامیه در این  تطرح برداش است،

های فقهی فریقین، خالی از ههای علمی فقها در زمینه تجمیع و ارزیابی دیدگاشعرصه و تال

یت فقاهت بویژه آنکه در عصر حاضر با ظهور انقالب کبیر اسالمی در مرکز باشد؛فایده نمی

صدور فقهای شیعه نظیر های وافر  تالش و حمایت در راستای تحکیم بنای وحدت، شیعی،

و جهت تحقق آرمان اتحاد رتدوین منشور وحدت اسالمی و... گام بزرگی د ،فتاوای تقریبی 

 د.شونمزیستی در جهان اسالم محسوب میه

 .ذاهب اسالمیتقریب، فقه مقارن، مشترکات فقهی ، وحدت، م :يديکل واژگان
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  2 ليال عزیزي،  1 افتخار دانشپور

 .ر دانشگاه مذاهب اسالمیاستادیا 1
 .دانشجوی کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسالمی دانشگاه مذاهب اسالمی 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 افتخار دانشپور

تالش  اجتهادي فقهاي اماميه در راستاي دیپلماسی وحدت و 

 تثبيت مفهوم شناسی تقریب بر مبناي تقویت مشترکات فقهی

http://www.joce.ir/


 7 -71، ص 7991 پاییز،  9، شماره و علوم جزا  حقوق ،فقه

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 مقدمه
ای مهم و ضروری بوده ها مسألهها و رفتارها از موضوعاتی است که در تمام ادوار و زماناهمیت وحدت امت اسالمی و تقریب اندیشه

است ؛ از این رو مسلمانان اهلل را مقرون جمع نموده و از تفرق و تنازع برحذر داشته است؛ خداوند متعال در قرآن دعوت به اعتصام به حبل

ند. همواره باید آن را اصل اساسی تلقی کنند و فقها و دانشمندان و بزرگان نیز تمام همّ و غم خود را برای دستیابی به این مهم به کار بند

-اند و تاکنون نیز تالشرار دادهدر کتب خود نیز اصل را بر این مسئله ق و انداز دیرباز بر اهمیت موضوع تقریب تأکید داشتهفقهای امامیه نیز 

های فراوانی در این زمینه انجام گرفته است. ازجمله مواردی که برای تحقق تقریب باید به آن توجه ویژه داشت ؛ این است که تمامی 

یابیم که فقها در درمیطور جداگانه  مذاهب همواره باید بر مشترکات مذهبی تکیه داشته باشند. با مطالعه منابع فقهی هر یک از مذاهب به

اند؛ وقتی در پی علت این تفاوت هایی نیز گاهی نظرات متفاوتی ارائه نمودهبرخی موارد همگی باالتفاق یک نظر واحد دارند و در قسمت

را به طور شویم که ابزار و روش هر فقیه برای رسیدن به حکم قطعی با دیگری متفاوت است. حال وقتی این موضوع آییم، متوجه میبرمی

ت گسترده و در تمامی مذاهب اسالمی بررسی نماییم، این تفاوت آراء بیشتر خود را نشان خواهد داد و این یکی از ویژگی های بارزاین امر اس

اد گردد ،زمینه تحقیق و بررسی را نیز بیش از پیش ایجاد نموده و باعث پویایی و اجتهای بیان میکه وقتی چند نظر متفاوت در مسئله

 بیشتر در مسائل فقهی خواهد بود.

البته باید به این نکته توجه داشت که موارد مشترک میان مذاهب اسالمی فراوان وجود دارد و این مشترکات در مقایسه با  

فت بوده و اختالفات، درصد زیادی را به خود اختصاص داده است. با نگاهی به گذشته درمی یابیم که در طول تاریخ شاخص عزت، انس و ال

اند بر آن ها تفوق یابند و از اختالفات ایجاد دار شده و دشمنان به سهولت توانستههر زمان اختالف ایجاد شده است، اقتدار مسلمین خدشه

ب در کار زدن بر پیکره مسلمین باشند؛ اما به مدد فقیهان بزرگ و منادیان تقریشده در راستای منافع خود بهره برند و همواره خواهان ضربه

 و در آینده نیز راه به جایی نخواهند برد.  خود موفق نشده

موضوع تقریب  این نوشتار در صدد است ، مشترکات فقهی میان مذاهب و اندیشه تقریب در فقه امامیه را مورد ارزیابی قرار دهد ؛  

خ مفید است ،از جمله نخستین فقهایی که به موضوعیت ای قدیمی است .شاهد بر این مدعا  شیدر منابع فقهی مذهب امامیه دارای پیشینه

را در این زمینه تألیف و فقه را به صورت مقارن ارائه نموده « االعالم بما اتفقت علیه االمامیه من االحکام»تقریب اهتمام ورزیده و کتاب 

گردد .هم چنین ب ارائه و نظرات مختلف بیان میاست. در این بررسی ابتدا  تعریف جامع و دقیقی به لحاظ لغوی و اصطالحی در مورد تقری

اند را مورد و یا تألیفاتی در جهت آن انجام داده هایی درجهت تقریب در فقه داشتهفقهایی که بعد از زمان پیامبر تا عصر حاضر تالش

 شود.تر نمایان شناسایی قرار می دهیم  تا اهمیت موضوع تقریب به عنوان نقطه ثقل باور مند دیپلماسی وحدت بیش 
 

 تعاریف و مفاهيم  -1

 فقه  1-2

و این معنا با مطلق فهم تفاوت دارد و گفته شده است که فقه، فهم همراه با  فقه در لغت به معنای فهم عمیق و نافذ به کار رفته

علمه فی الدین و فقهه فی اللهم »عباس چنین دعا فرموده است: (؛ پیامبر )ص( نیز درباره ابن11/222: 1111استنباط است. )ابن منظور،

 (11/22: 1111)واسطى زبیدى،«. خداوندا او را عالم در دین و فقیه در تأویل قرار بده» که «التأویل

( 1/19: 1111)عاملى،«. هاعلم به احکام فرعی شرعی، به استناد دالیل تفصیلی آن»در اصطالح مشهور فقها، فقه عبارت است از 

دان فقاهت نیز  فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. و این فقه است که در عرصه براساس دیدگاه برخی اندیشمن

فقه توان حل مشکالت سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و  عمل جاری است و زمان و مکان در آن نقشی تعیین کننده دارد؛

 (21/211: 1121)موسوی خمینی، ی را دارد.نظامی و هدایت جامعه بزرگ اسالمی و غیراسالم

 

 تقریب مذاهب اسالمی   2-2

:  1111به معنای نزدیک کردن و نزدیک گردانیدن و مخالف بُعد )دوری( ذکر شده است. )ابن منظور،« قُرب»تقریب از ریشه 

  ها عبارتند از:های متفاوتی ممکن است از مفهوم تقریب مذاهب وجود داشته باشد که برخی از آن(. برداشت1/662

دانند که مذهب خویش را  حق دانسته  و سایر مذاهب را باطل. این تعریف به گونه میبرخی منظور از تقریب بین مذاهب را این -1

نماید. در طول تاریخ نیز تاثیرات سوء آن در جهت ایجاد اختالف، مؤید این مطلب است و همین جای تقریب ایجاد تفریق و دوری می

ها شوند و در قرون اخیر نیز تحت استعمار غرب درآیند و شکاف ها اسیر مغولدایی بوده که باعث شده است مسلمانان قرنتفرقه و ج

وَ الْزَمُوا » فرمایند:کند. حضرت درمورد این افراد میالسالم نیز این افراد را نکوهش میبین مسلمین ایجاد گردد. همچنان که  علی علیه

همواره »که « أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ ظَمَ فَإِنَّ یَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَ إِیَّاکُمْ وَ الْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّیْطَانِ کَمَاالسَّوَادَ الْأَعْ

http://www.joce.ir/


 7 -71، ص 7991 پاییز،  9، شماره و علوم جزا  حقوق ،فقه

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

د که انسان تک رو بهره شیطان است چنانکه ها باشید که دست خدا با جماعت است و از تفرقه بپرهیزیترین جمعیتهمراه با بزرگ

  (112:  1111رو طعمه گرگ است. )سید رضی،گوسفند رمنده و تک

برخی دیگر بر این باورند که منظور از تقریب این است که دیگران را به مذهب خود بکشانند اما با این کار طرف مقابل را به  -2

 مذاهب ایجاد نخواهد شد.دارند و باز هم تقریبی بین مقابله به مثل وا می

 دانند اما در بُعد سیاسی نه بعد دینی.گروهی تقریب را الزم و ضروری می -1

حتی در مورد  عمرانسوره مبارکه آل 61در پاسخ باید گفت که اوالً: در اسالم سیاست از دین جدا نیست و ثانیاً: قرآن کریم در آیه 

قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ أاَلَّ نَعْبُدَ إِالَّ »را مطرح می کند: همبستگی میان پیروان ادیان توحیدی وحدت دینی 

 «.شْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَلُوا االلَّهَ وَ الَ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَ الَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُو

کنند. باید به این نکته توجه داشت که گروهی نیز منظور از تقریب مذاهب اسالمی را دست کشیدن از اصول مذهب معرفی می -1

با اعتقاد اند که هدف تذویب و اندماج مذاهب نیست بلکه منظور این است که مسلمانان بدانند در اصولی که رجال تقریب بارها اعالم کرده

شوند با یکدیگر اتحاد دارند. این اصول عبارتند از توحید، نبوت و معاد و در موارد اختالفی اعم از اختالفات ها مسلمان شناخته میبه آن

اعتقادی و اصول مذهب و اختالفات فقهی، با رعایت تقوی و ادب اختالف و جدال بالتی هی احسن همگی با انگیزه یافتن حقیقت و نه 

آزار رتری جویی، به گفتگو بنشینیم و چنانکه توانستیم یکدیگر را قانع کنیم چه بهتر و اگر نتوانستیم یکدیگر را معذور بداریم. )بیب

اتخاذ مواضع مشترک، همدلی و همکاری فرق اسالمی در »( آیت اهلل خامنه ای نیز وحدت مسلمانان را در دو معنای 26: 1122شیرازی،

به « نزدیکی فرق اسالمی به همدیگر، ایجاد تفاهم و تبادل آرای مذهبی در راستای دستیابی به امت واحده اسالمی»و نیز « مقابله با دشمن

 (21: 1112اند. )مشکاتی سبزواری،کار برده

 

 نقش عوامل فقهی در تقریب مذاهب  -2

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا »سوره مبارکه النساء: 21همه فقها و دانشمندان اسالمی با عنایت به اینکه خداوند متعال فرموده است: آیه 

لِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذاللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ

برداری نمایید و اگر در چیزی اختالف ای اهل ایمان از خدا و پیامبر اطاعت کنید و از کارداران و فرمانروایان مسلمان خود فرمان»« ... تَأْوِیالً

و « است و فرجام بهتری به دنبال دارد داشتید آن را به خدا و پیامبر برگردانید اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید. این کار برای شما بهتر

فَالَ وَ رَبِّکَ الَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ الَ یَجِدُوا »سوره نسا فرموده است:  62همچنین با توجه به هشدار الهی که در آیه 

جا که فروع دینی نامحدود کنند اما از آنبرای استنباط احکام به قرآن و سنت مراجعه می«. لِیماًفِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْ

است و در اصولی چون اجماع، عقل، قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذرایع میان فقها و اصولیون اختالف نظر وجود دارد، به تبع آن در 

-با اندک تدبری در آثار و متون اسالمی پی می /منابع فقه(2:  1162آید. )محقق داماد،جود میومسائل فقهی نیز میان فقها اختالف نظر به

بریم که اختالف نظرهای فراوانی در حوزه استنباط احکام و مسائل فقهی میان اندیشمندان اسالمی وجود دارد ، همچنین اختالف نظرها، 

اند و پیروان زیادی دارند عبارتند از: مذهب هب فقهی که به رسمیت شناخته شدهترین مذاوجود آورده است. مهممذاهب گوناگونی را به

 عشری و زیدی از شیعه و مذهب اباضی.حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی از اهل سنت و مذهب اثنی

ت رسول خدا )ص( در مورد پیشینه این نوع اختالفات باید گفت: اختالف نظر در مسائل فقهی از همان زمان اصحاب و از زمان رحل

آغاز و تاکنون ادامه دارد. به این ترتیب حتی میان اصحاب رسول گرامی اسالم نیز اختالف نظر در مسائل فقهی وجود داشته است. دلیل این 

کرد و میای شنیده بود، در حالی که دیگری از آن بی خبر بود و لذا دومی اجتهاد اختالف نظر آن بود که گاه یک صحابی حکمی را در قضیه

شدند اما برخی گر میای از اصحاب از رسول خدا نظارهبود؛ و یا اینکه گاه عملی را عدهاین اجتهاد چه بسا موافق یا مخالف نظر دیگری می

وره کردند؛ و مواردی از این دست که نشانگر اختالف نظرات  فقهی در آن دآن عمل را حمل بر قربت و برخی دیگر آن را حمل بر اباحه می

اند؛ اینگونه در مسائل ها همسنگر و همنشین آن حضرت بودهاند و مدتاست. وقتی اصحاب پیامبر که خود رسول اکرم)ص( را مالقات کرده

ها و عصرهای بعد نیز این اختالف نظرها همچنان وجود داشته و پس اند، به طور قطع پس از صحابه و در قرنفقهی با هم اختالف نظر داشته

 ن نیز وجود خواهد داشت. از ای

 چندی از عواملی که موجب اختالف نظر میان فقهای پس از صحابه شده است بدین شرح است:

اختالف در منابع استنباط، اختالف نظر در حجیّت اسناد روایات، اختالف در جهت صدور حدیث، اختالف در نسخ حکم به سبب  

ها، تعارض ادلّه، بعضى از آیات، اختالف در برداشت از آیات و روایات و فهم و تفسیر آناختالف در ضوابط نسخ احکام، اختالف در قرائت 

اختالف در چگونگى مرجّحات و مواردی از این دست که باعث ایجاد اختالف نظر میان فقها است و اشکالی هم بر آن وارد نیست و امری 

 ایی از این موارد عبارتند از:ه( نمونه111:  1122باشد. )مکارم شیرازی ،کامال طبیعی می
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-همان حدیث با سندی غیرصحیح به دیگری میرسید در حالی که گاه حدیثی با سند صحیح به یکی از فقها و محدثین می -1

 آن حدیث عمل و دیگری از عمل بدان خودداری کند. مسلماً این خود آغاز یک اختالف بود. شد اولی بهید و همین امر باعث میرس

دانست. در چنین مواقعی شد اما یکی آن سند را صحیح و دیگری آن را مردود میبرخی مواقع نیز حدیثی با سندی روایت می -2

 (2/119: 1112دگان به اهتمام عباس برومند اعلم،نمود. )گروهی از نویسناختالف بر صحت یا عدم صحت سند ایجاد اختالف می

غریب »ای در حدیث که به دلیل قلت استعمال در لغت، دشوار و دور از فهم است و اصطالحاً به آن گاه نیز به دلیل وجود واژه -1

 آمد.اختالف فتوا پیش میشد یا چون لفظ مجمل یا مردد بین حقیقت و مجاز بود های متفاوت از آن واژه میگویند برداشتمی« الحدیث

آید و ناسخ و منسوخ موجود در میان احادیث و وجود تعارض میان عام و خاص و مطلق و مقید و... که در احادیث پیش می -1

 اند.ها و شرایطی که هریک از ائمه برای قبول خبر واحد وضع نمودهعدم اطالع به یکی از آن

که مواردی از این قبیل همه و همه دست به دست هم داده اند تا اختالف نظرهای رسیم با بررسی مسائل فوق به این نتیجه می

ای مسائل تغییرناپذیر که موجود را رقم بزنند؛ البته حتی در قرآن که اولین و بزرگترین مأخذ مسلمین است نیز گذشته از اصول عقاید و پاره

آزار شیرازی، باشد. )بیاست و این نخستین منشأ اختالفات فقها می« هادجای احتمال و اجت»ثابت هستند، در بعضی از احکام و قوانین 

ساز نیست، بلکه نظر در این موارد کامالً طبیعی است و نه تنها برای وحدت و انسجام امت اسالمی مشکل( واضح است اختالف61: 1122

اسالمی، منابع اصلی فقه که همان قرآن و سنت است میان  گردد. با همه اختالف نظرهای موجود میان فقهایموجب پویایی فقه اسالمی می

و تنها اختالف موجود در این زمینه آن است که شیعه و سنی احادیث و روایات را از دو طریق متفاوت اخذ  همه امت اسالمی مشترک است

این ملت ناقص است. اختالف در سلیقه،  اگر در یک ملتی اختالف سلیقه نباشد،»اند: طور که برخی صاحب نظران فرمودهکنند. همانمی

رأی، مباحثه، جار و جنجال، باید باشد لکن نتیجه نباید اینگونه باشد که ما دو دسته دشمن هم شویم بلکه باید در عین حالی که اختالف 

 (21/12: 1121)موسوی خمینی،«. داریم دوست هم باشیم

کند به استناد حدیث پیامبر صلی اهلل علیه نظر دارند که وقتی مجتهد اجتهاد میعالوه بر این همه علما و اندیشمندان اسالمی اتفاق 

( اگر 1/26:  1111حسینى روحانى قمّى، )«. إذا حکم الحاکم  ثم أصاب، فله أجران، وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»و آله و سلم: 

گردد و اگر در اجتهاد خویش دچار باشد؛ از دو اجر برخوردار می دراجتهاد خود درست عمل کرده باشد و فتوای صادر شده توسط او صحیح

رغم آنکه با هم شود. فقهای اسالمی و مجتهدان دینی در گذشته با درک این موضوع، علیاشتباه شده باشد، باز هم از یک اجر برخوردار می

خواندند و چنانچه کردند و پشت سر همدیگر نماز مییکردند و برای هم دعا ماختالف نظر داشتند، حرمت و احترام یکدیگر را حفظ می

کردند. البته اگر جز این بود تعجب داشت زیرا مقصود و سوزاندند و از او تنها به خیر و خوبی یاد میکرد، بر او دل مییکی از آنان فوت می

شود. پس از آن بزرگواران، کسانی آمدند که  ها، روشن شدن حق بود و برایشان مهم نبود که حق، توسط چه کسی تبیین و غالبهدف آن

کردند. ها تغییر کرد و نیت افراد متفاوت از نیتی شد که سلف صالح در مسائل اختالفی دنبال میاین اخالق و فرهنگ را کنار نهادند و هدف

ها در راستایی قرار ها و خواستهتالشها کاستی یافت و تمام در نتیجه این امر، هوا و هوس بر ضمیر افراد چیره گشت و یاد خدا در دل

گرفت که هرکس دوست داشت فکر و مذهب و اندیشه او غالب گردد؛ البته غالب افراد این گروه، کسانی بودند که با عوامل اختالف و اسباب 

مان کار به جایی رسید که برخی کردند. به مرور زاختالفات فقهی آشنا نبودند و لذا این اختالفات را اختالفاتی بنیادی و اساسی تلقی می

خواندند و ازدواج با پیروان سایر مذاهب را جایز ندانسته و به استناد رأیی فقهی، همه متعصبان مذهبی پشت سر ائمه سایر مذاهب نماز نمی

های ها و جنگگیریدادند. درپیروان یک مذهب را با بدترین القاب و عناوین که در شرع اسالمی موجب قذف بود مورد خطاب قرار می

های فراوانی برای امت گرفتاری ها و مشاجراتی که میان برخی مذاهب بودها و قتل ها و غارتو کشمکش خونین میان پیروان مذاهب

های مقابل بوده است. اینگونه بود که در نتیجه اسالمی ایجاد کرد که تنها عامل آن نیز همین اختالف نظرهای فقهی و عدم درک طرف

شد، فهمی برخی افراد، اختالفات فقهی که کامالً طبیعی بود و موجب رشد و شکوفایی اندیشه و فقه اسالمی میگرایی و کجصب و مذهبتع

ه به مانعی بزرگ فراروی اتحاد و انسجام اسالمی تبدیل شد و از این زمان بود که اختالفات فقهی نیز از عوامل واگرایی میان امت اسالمی ب

 (2/61: 1129مد. )موثقی،آشمار می

بریم که در این مورد نیز اختالف نظر میان امت اسالمی غیر قابل حل نیست و آنچه آن را به معضلی بزرگ با اندکی دقت پی می

لیل دفراروی اتحاد امت اسالمی تبدیل کرده؛ عدم ارتباط مناسب علمی میان علمای مذاهب و تعصبات و تقلیدهای کورکورانه و پافشاری بی

 زدگی برخی عالم نمایان است.های موروثی و دخالت افراد غیرمتخصص و عوامبر اندیشه

 

 مشترکات فقهی مذاهب اسالمی -3
یکی از راهکارها برای ایجاد تقریب بین مذاهب تمرکز بر مشترکات میان مسلمین است که این موارد برخالف اختالفات که در 

کارهای تبدیل ن است. تا اینجا مسائلی را ذکر کردیم که بعضاً از موارد اختالفی بین مذاهب بود و راهمحدوده اندکی از دین وجود دارد، فراوا
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آن به تقریب به طور مختصر بیان گردید و باید دانست که با وجود اختالف نظراتی که وجود دارد، وحدت و همدلی باید حفظ گردد و این 

ن گردد، به بهترین شیوه و بدون تعصب با هم گفتگو شود و هدف ،رسیدن به حقیقت باشد؛ موارد موجب دشمنی نگردد. نظرات متفاوت بیا

دهیم تا مقصود از پردازیم و تمرکز خود را بر موارد مشترک قرار میحال با این تفاسیر به مشترکات فراوانی که بین مذاهب وجود دارد می

 میان مذاهب اسالمی عبارتند از:هایی از این مشترکات فقهی در تقریب حاصل گردد. نمونه

 .کلّیّات تمام ابواب فقهى مانند: نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، انواع معامالت و قراردادهاى اجتماعى و خانوادگى 

 بسیارى از عناصر و احکام و شرایط اصلى هر کدام مانند: ارکان نماز، تکبیر، نیّت، قرائت، رکوع، سجود، تشهد، سالم و شرایطى 

 مانند طهارت و قبله و... برای نمونه:

 خوانند و این مسئله مورد اتفاق همگان است و همه مسلمانان در مقدار رکعات نماز و جهتتمام مسلمانان در پنج نوبت نماز می -1

ا به وحدت و الفت تشویق قبله با هم متفقند. اسالم نیز با نماز جماعت و نمازهای عمومی مانند: نماز عید، استسقا، جمعه و... مسلمانان ر

 کند.می

 هر شخص با ایمانی مکلف به پرداخت زکات است. -2

 مسلمانان مکلفند در ماه معین روزه بگیرند. -1

 کسانی که استطاعت دارند موظف به گزاردن حج هستند. -1

سائل به دلیل فهم در روایات ها ندارند؛ البته در برخی از ماین اعمال جز ارکان اسالم هستند و مذاهب اسالمی هیچ  اختالفی در آن

باشد که اصول عملی را با بیانی واضح به اثبات رسانده تا مانع گذاری میو... اختالف نظر وجود دارد. در واقع این از الطاف خداوند در قانون

رموده پیامبر اسالم خود مایه اختالف در این موارد شود اما در مسائل فرعی جای بحث و اختالف نظر وجود دارد که البته این اختالف به ف

 ( 22/111: 1191)حرّعاملى،« اخْتِلَافُ أُمَّتِی رَحْمَةٌ»رحمت است 

قرآن که همگی مسلمین اتفاق دارند که تحریفی در آن صورت نگرفته است و کالم خداوند است. و مواردی از این دست که  -2

 کند.ان مسلمین در مذاهب مختلف کفایت میهریک از این موارد به تنهایی برای ایجاد اتحاد و همبستگی می

 ها پرداخته است. تمام احکامى که صریح آیات قرآن یا احادیث متواتر نبىّ گرامى اسالم صلى اهلل علیه و آله به بیان آن 

 ،(121:  1122سایر ضروریات فقه اسالمى )مکارم شیرازى 

مع األسف غفلت »کنند و فرمودند: ها توجه نمیبه این قدر اشتراک خورند که چرا مسلمینآیت اهلل خمینی بر این مسئله تأسف می

شوند، لکن مثل شود، مسلمین در مکه مکرمه و مناسک و در مواقف مجتمع میشود و از اجتماعات نتیجه گرفته نمیهست، اجتماعات می

  (1/111:  1121نی،)موسوی خمی« اینکه از هم جدا و غریبه هستند و مثل اینکه با هم وحدت کلمه ندارند

 

 سير تحول فقه مقارن نزد اماميه -4
 دوره اول: پيدایش 4-1

مسئله تقریب و حفظ وحدت آنقدر مهم و ضروری است که در قرآن و روایات نیز بر آن تأکید شده است. چنانکه خداوند در قرآن 

و این دو «. هِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِٰ  هذإِنَّ »سوره مبارکه أنبیاء:  12کند در آیه وحدت امت را در برابر وحدت رب مطرح می

کند که این بدان معنی است که تقریب ریشه در توحید داشته و وحدت امت با وحدت رب ارتباط عمیقی دارد را در قرآن همراه هم ذکر می

 د نیز خارج شده است.گویی که اگر امت پراکنده شود از مدار توحید و ربوبیت خداون

خواست تمام ممالک دنیا را پیامبر اسالم می»اند: دانند و در این باره فرمودهآیت اهلل خمینی اقتضای ذاتی توحید را وحدت کلمه می

-نمیدر تحت یک کلمه توحید، تمام ربع مسکون را قرار دهد. مسلمانان اگر وحدت کلمه خود را حفظ کنند دیگر یهود بر فلسطین طمع 

السالم نیز بوده است چنانچه در روایات نیز داریم های مهم اهل بیت علیهم( این مسأله یکی از توصیه2/12:  1121)موسوی خمینی، «. کند

و  و طاعتنا نظاما للملّة«. »امامت ما برای حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمانان به اتحاد است»فرمایند: که حضرت فاطمه سالم اهلل علیها می

 (1/112:  1191آبادى،منتظرى نجف«. ) إمامتنا امان من الفرقة

 

 دوره دوم :تدوین  4-2
زمانی زعامت شیعه در بغداد به شیخ مفید رسید که جریانات مختلف فکری برانگیخته شده بود. گروه سلفیان، معتزلیان، اشعریون 

ایشان در جهت تثبیت هویت فکری و شیعی قیام نمود و با توجه به موقعیت  پرداختند وو... هرکدام با عقاید فکری به تبلیغ افکار خود می

شد و هر صاحب رأیى اجتماعى زمان شیخ مفید بین مذاهب مختلف اسالمى آراء فقهى و کالمى مطرح و طبیعتاً با یکدیگر تطبیق داده مى
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کیه بر مبانى استوار شیعه به خوبى درخشید و در این زمینه کرد و شیخ در این عرصه با تبراى اقناع طرف مقابل دلیل و برهان اقامه مى

تألیف کرد و در واقع نخستین بناى فقه مقارن به دست این عالم « االعالم فیما اتفقت االمامیه علیه من االحکام»کتاب ارزشمندى به نام 

ى عالمه این بنا تکمیل گردید و گسترش یافت. توانا تأسیس شد و با کتاب االنتصار سید مرتضى و الخالف شیخ طوسى و تذکرة الفقها

 (116: 1121)گرجی، 

اولین کتابی که به شیوه مقارن توسط شیعیان در این دوره تألیف گردید کتاب االعالم شیخ مفید بود. اما پیش از او ابن جنید 

ستدالل هر دو گروه آورده بود بنابراین گزاف نیست اگر هاى فقهى شیعه و با ذکر اهاى عامّه را در کنار دیدگاهتهذیب را نگاشته بود و دیدگاه

یا فقه مقارن را فراهم آورده « الخالفعلم»اى به نام ابن جنید را در میان فقهاى شیعه بلکه فقهاى اسالم نخستین فقیهى بدانیم که نگاشته

شیخ مفید در این « االعالم»ایی و موجز بیان شده و ( اما موضوعات مقارن در این اثر بسیار ابتد19/216است )جمعى از مؤلفان، بی تا :

باشد. پس از شیخ مفید شاگردش سید مرتضی تر است و در واقع اولین کتاب مصطلح در این زمینه میزمینه به صورت مستقل و کامل

مذاهب، نظر امامیه را با اتقان و مسئله است که در آن گذشته از ذکر اقوال  111را تدوین کرد. کتابی که حاوی بیش از « االنتصار»کتاب 

باشد نیز که اولین کتاب کامل در زمینه اصول فقه امامیه می« الشریعه الذریعه الی اصول»ادله قوی بیان نموده است. همچنین در کتاب 

ی اثبات نموده است. )گرجی، عالوه بر بیان نظرات اصول عامه به تفصیل به بیان نظر امامیه پرداخته و رأی مختار را با تحقیقی کافی و واف

را به نگارش درآورد. او در این کتاب، آراء « الخالف»( پس از سید مرتضی، شیخ طوسی فقه مقارن را تکامل بخشید و کتاب 121: 1121

 ها تطبیق، موازنه و مقایسه کرده و قول مختار بر دیگر آراء ترجیح داده شده است.مذاهب مختلف را بیان کرده و بین آن

 

 دوره سوم: تکامل   4-3
کردند و این دوره به پس از دوره شیخ طوسی در بغداد حدود یک قرن دانشمندان غالباً در احکام اسالمی نظری از خود ابراز نمی

ل عصر تقلید شهرت پیدا کرد. در این دوره تدوین جوامع فقهی توسط فقهای مکتب حله انجام گرفت که مقارنه بین اصول شیعه و اصول اه

شود. در این دوره عالوه بر پیشرفت فقه مقارن، چنانکه اثر آن در تر شدن اصول فقه، از امتیازات این مکتب شمرده میسنت و کاربردی

علّامه با مقایسة آن با خالف شیخ طوسى هویداست، کتبى هم در مورد اختالف شیعه، مانند مختلف الشیعه علّامه حلّى « تذکرة الفقها»کتاب 

( عالمه حلی درکتاب مختلف الشیعه به شیوه ابداعی به بررسی نظرات علمای امامیه همراه با ادله هر کدام 221: 1121شد. )گرجی، نگاشته

را در موضوع فقه مقارن به دنبال الخالف و االعالم و... به نگارش درآورد که به « تذکره الفقها»و ترجیح رأی اقوا پرداخت. همچنین کتاب 

 مباحث فقهی در موضوعاتی چون فقه معامالت و تنقیح مباحث اصولی و تالیفات مقارن پرداختند. توسعه و کمال

 

 دوره چهارم: رکود 4-4
دانشمندانی از شیعه به استناد اینکه مؤسسین علم اصول، اهل سنت هستند و اگر برای استنباط مسائل فقهی از ادله،  11در قرن 

اعتبار کردن احادیث مستلزم آن است که اصحاب ائمه فقیه نباشند و پذیرش این علم به معنای بینیازی به استفاده از قواعد اصولی باشد 

ترین پیشوای این گروه مالمحمد امین نقل شده از ائمه است. این گروه تمامی فقها از قدیمین تا شهیدین را به باد انتقاد گرفتند. مهم

ر اسانید و متون روایات و بحث پیرامون بسیاری از مسائل اصولی مسدود شد و تنها استرآبادی بود. بنابراین در این دوره باب بحث د

 های حدیثی جدیدی تألیف شد که دارای اسلوب و سبک در نظم و ترتیب و تبویب مناسب بود.مجموعه

 

 دوره پنجم: معاصر 4-5

محمد « دروس فی الفقه المقارن»توان به کتب د میدر دوره معاصر نیز در زمینه فقه مقارن تألیفاتی صورت گرفت از جمله این موار

المعارف فقه مقارن که جعفر پیشه فرد و دائره« درآمدی بر فقه مقارن»از محمد جواد مغنیه، « الفقه علی المذاهب الخمسه»ابراهیم جناتی، 

، این دوره با درخشش بزرگانی چون شیخ شلتوت، زیر نظر آیت اهلل مکارم شیرازی نگاشته شد اشاره کرد. عالوه بر این تألیفات صورت گرفته 

آیت اهلل خمینی و ورود  وع انقالب اسالمی ، مرجعیتآیت اهلل بروجردی، کاشف الغطاء و سپس سیدجمال الدین اسدآبادی و پس از آن با شر

نظیر عرصه مبارزات سیاسی و زعامت مسلمین شروع شده و تا به امروز نیز توسط دیگر بزرگان ادامه یافته است. مرجع بزرگ و کمایشان به 

-نمود و با نامههای غربی در تاسیس دارالتقریب در مصر مشارکت میاهلل بروجردی در شرایط اختناق طاغوتی و حاکمیت اندیشهشیعه آیت

کرد و حتی در بستر بیماری و در آخرین لحظات زندگی تنها به مصالح مسلمانان هایی با دانشگاه االزهر ایجاد میاهنگینگاری و مکاتبه ، هم

ای به شیخ شلتوت باره آرزوها داشتم و درصدد بودم که نامهتقریب کار بسیار بزرگی است، من در این»داشت: اندیشید و اظهار میمی

( سرآمد همه منادیان وحدت آیت اهلل خمینی بودند که نه پیش و نه پس از ایشان کسی به بلندی 12: 1122)بی آزار شیرازی،«. بنویسم

-های خود مسلمانان جهان را به وحدت فرا میاندیشه و همتش مشاهده نشد و به امت اسالمی حیاتی نو بخشیدند و در اغلب سخنان و پیام
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داشتند و با درک اهمیت موضوع تقریب، فتاوایی صادر نمودند که خود نمونه بارز اهتمام به یخواندند و از هرگونه تفرقه و اختالف برحذر م

 این مهم از سوی دانشمندان امامیه در عصر کنونی است که می تواند زمینه ساز ایجاد تمدن نوین و بزرگ اسالمی محسوب شود .

 مورد اشاره قرار می دهیم : چند نمونه از این اقدامات مهم فقهای امامیه در عرصه تقریب را

 

 اقدامات تقریبی شيخ طوسی -5

 کتاب فقه مقارن فيتال 5-1

شیخ طوسی ملقب به شیخ الطایفه و شیخ االسالم، فقیه، اصولی، مجتهد، متکلم، محدث و مفسر و ادیب بود. وی در حالی که عالم 

شراف داشت و دارای فقه مقارن تحت عنوان کتاب الخالف بود و به فقه امامیه و از بزرگترین روات شیعه بود، بر فقه مذاهب اهل سنت نیز ا

به روش امامی و سنی عالم به فقه و اصول بود. الخالف کتابی است در موضوع فقه مقارن که آراء مذاهب مختلف در آن بیان شده و بین آن 

 است.ها تطبیق، موازنه و مقایسه صورت گرفته و قول مختار بر دیگر آراء ترجیح داده شده 

 

 تسنناهل  روایاتاستفاده از  5-2

 شود:اشاره می مواردی از آن بهکه طوسی به وفور احادیثی از اهل سنت مشاهده می شود خالف شیخ الدر کتاب 

 دینار، و فی العلیا أربعمائة دینار. و به قالفی الشفتین الدیة کاملة بال خالف، و فی السفلى عندنا ستمائة" در کتاب دیات آمده است:

عن علی  زید بن ثابت، إال أنه قال: فی العلیا ثلث الدیة، و فی السفلى ثلثا الدیة.و قال أبو حنیفة، و الشافعی، و مالک: هما سواء و رووا ذلک

 (238، ص: 2ج، 1192، طوسی (."علیه السالم، و ابی بکر، و ابن مسعود

ألب و االم کان ابن مسعود ال یورث اإلخوة لألب مع األخت لألب و فی میراث اإلخوة لألب مع األخت ل"آمده است:  فرائضو در کتاب 

 (121، ص: 1ج ،1192)طوسی، ."االم و الجد شیئا، و به نقول. و روی مثل ذلک عن عمر بن الخطاب.و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک

 

 يمبارزه با جمود فکر 5-3

شنیدم من همیشه می»گوید: کند و میکران گله آغاز میاز گروه جامد ف، (2، ص: 1، ج1112)طوسی،  خودکتاب  طوسی در شیخ

بردم که کتابی تألیف کنم متضمّن فروع، ولی سر میکردند... همواره در اشتیاق بهاهل جماعت، فقه ما شیعیان امامیه را تحقیر می یکه فقها

دادند زیرا که اصحاب ما کمتر، رغبت به این کار نشان میکاست این بود ها مانع بود و از جمله چیزهایی که عزم مرا میاشتغاالت و گرفتاری

با متون اخبار و صریح الفاظِ روایات خو گرفته بودند و حتّی حاضر نبودند لفظی تغییر کند، کار جمود به آن جا کشیده شده بود که اگر 

  (112، ص: 29ج )مطهری، بی تا، «کرد.هی میشدند و فهمشان از درک آن معنی کوتاگرفت، در شگفت میجای لفظ دیگر قرار میلفظی به

 

 يو نژاد ياز تعصب قو يدور 5-4

توان کاملًا پى برد که معنویت اسالم تا چه اندازه در اعماق روح مردم این مرز و بوم نفوذ کرده است از زندگى امثال شیخ طوسى مى 

 اند.و تا آخرین نفس بازنایستاده ن کرده و دمى نیاسودهتا آنجا که افرادى مانند طوسى سراسر زندگى خود را وقف خدمت به این دی

شیخ طوسى صد درصد یک عالم اسالمى است، جز رنگ اسالمى رنگ دیگرى ندارد. او از کسانى است که از برکت تعلیمات اسالمى 

اسالم را محترم شمردند. اکثریت گریها را محکوم کردند و مقیاسهاى جهانى و انسانى پا بر روى تعصبات قومى و نژادى گذاشتند، شعوبى

 (122، ص: 29ج )مطهری، بی تا،اند.قریب به اتفاق دانشمندان بعد از اسالم چنین

 

 اقدامات و فتاواي تقریبی آیت اهلل بروجردي -6

 اهل سنت یتسلط بر آراء و کتب فقه 6-1

رهبران مذاهب  ینه تنها مربوط به فتاوا یاشراف و آگاه نیداشت.ا یبیاهل سنت تسلط عج یبر آراء و کتب فقه یاهلل بروجرد تیآ

در  عهیفقه ش ":ندیفرما یم انیکه ب شانیشد.جمله معروف ا یم زیاهل سنت ن شمندانیفقها و اند ریبود بلکه شامل نظرات صحابه و سا

مان امامان معصوم، بهتر، اهل سنت در ز جیرا یو فتاوا اتیروا یاز محتوا یمسئله است که با آگاه نیا انگریب "فقه اهل سنت است هیحاش

ناظر بر فقه اهل سنت است  عهیفقه ش ی.به عبارتافتیرا در نیائمه معصوم شاتیو منظور فرما اتیروا یشود محتوا یتر م قیراحت تر و دق

امامان با  مردم رواج داشت و محدثان و اصحاب نیاهل سنت در ب یفتاوا شتریعباس بود و ب یبن ستاغلب حکومت در د خیدر طول تار رایز

 ) 22: 1116 ،ینیامدادند. ) یمعنا پاسخ م نیکردند و امامان هم با توجه به هم یحاکم بر جامعه آن روز از ائمه سوال م یتوجه به فضا
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 یاسالم وحدت مسئله به فراوان عالقه و توجه 6-2

ین مذاهب اسالمیه داشت. این مرد چون توجه و عالقه فراوانى به مسأله وحدت اسالمى و حسن تفاهم و تقریب ب یاهلل بروجرد تیآ

دانست که سیاست حکام گذشته در تفرقه و دامن زدن آتش اختالف چه اندازه تأثیر داشته به تاریخ اسالم و مذاهب اسالمى آشنا بود، مى

و بلکه آن را دامن  کنندتوجه داشت که در عصر حاضر نیز سیاستهاى استعمارى از این تفرقه حد اکثر استفاده را مى . هم چنیناست

زنند، و هم توجه داشت که بُعد و دورى شیعه از سایر فرق سبب شده که آنها شیعه را نشناسند و درباره آنها تصوراتى دور از حقیقت مى

بزرگ این که حسن تفاهمى بین شیعه و سنّى برقرار شود که از طرفى وحدت اسالمى که منظور  بودمند بنمایند. به این جهات بسیار عالقه

 طور که هست به جامعه تسنن که اکثریت مسلمانان رادین مقدس است تأمین گردد و از طرف دیگر شیعه و فقه شیعه و معارف شیعه آن

 .دهند معرفى شودتشکیل مى

د و عجیب این مند بود، بلکه باید گفت عاشق و دلباخته این موضوع بونسبت به این مسأله عالقه یاهلل بروجرد تیگفت که آ نباید

اند و بعد به هوش آمدند، است که در حادثه قلبى که منجر به فوت ایشان شد، بعد از حمله قلبى اول که عارض شد و مدتى بیهوش بوده

گویند من کنند و مىحال خود بکنند و در این موضوع حرفى بزنند موضوع تقریب و وحدت اسالمى را طرح مى هقبل از آنکه توجهى ب

 (121، ص:  29ج ) مطهری، بی تا، در این زمینه داشتم.آرزوها 

 

 بیدارالتقر از تیحما 6-3

 یجد تیحما به مرکز نیا تیفعال یابتدا از اما نبود بیدارالتقر موسسان جزء یبروجرد اهلل تیآ چه اگر ب،یدارالتقر سیتأس از پس 

 صادر را خود یخیتار یفتوا شلتوت خیش ،یبروجرد اهلل تیآ یها شتال با تینها در .دینورز غیدر آن به یمال کمک از یحت و برخاست آن از

  )21: 1116 ،ینیام) .شد لیتشک آن یبرا االزهر دانشگاه در یمستقل سیتدر یکرس و شد شناخته تیرسم به عهیش مذهب و کرد

 

 اقدامات و فتاواي تقریبی آیت اهلل خمينی 7
 جواز شرکت در جماعات اهل سنت 7-1

نماز جماعت براى حفظ وحدت »که از ایشان صورت گرفت مبنی بر خواندن نماز جماعت پشت سر اهل سنت فرمودند: در استفتایی 

الزم »بیان داشتند که  21شهریور ماه سال  21در سخنرانی ( همچنین 1/111:  1121)موسوی خمینی،«. اسالمى، جایز و صحیح است

مال جاهالنه که موجب تفرق صفوف مسلمین است احتراز کنند و الزم است در جماعات است برادران ایرانی و شیعیان سایر کشورها از اع

اهل سنت حاضر شوند و از انعقاد و تشکیل نماز جماعات در منازل و گذاشتن بلندگوهای مخالف رویه اجتناب نمایند و از افتادن روی قبور 

 (19/62: 1121موسوی خمینی،«. )مطهره و کارهایی که گاهی مخالف شرع است جدا خودداری کنند

 

 تبعيت از تکتف در مواقع ضرورت  7-2
در مورد تبعیت از اهل سنت در تکتف نیز از ایشان پرسش شد که آیا بر ما واجب است یا آن که باید نماز را بدون تکتف بخوانیم که 

ها صحیح و مجزى است، ولى خواندن با آن اقتدا به اهل سنت، براى رعایت وحدت جایز است و نماز»در پاسخ فرمودند:  ینیاهلل خم تیآ

 (1/112:  1121)موسوی خمینی،«. تکتف واجب نیست و بلکه جایز نیست، مگر در صورتى که ضرورتى آن را اقتضا کند

 

 مسئله طواف و تبعيت از قضات اهل سنت در وقوفين 7-3

کنند احتراز شود و مطلقاً از ایی که اشخاص جاهل میآورند، به جا آورند و از کارهطواف را به نحو متعارف که همه حجاج به جا می

کارهایی که موجب وهن مذهب است باید احتراز شود. در وقوفین، متابعت از حکم قضات اهل سنت الزم و مجزی است، اگرچه قطع به 

 (.62/ 19:  1121خالف داشته باشید. )موسوی خمینی،

 

 اذان و اقامه 7-4
جزء اذان و اقامه نیست و جایی که خالف تقیه است « اشهد ان علیاً ولی اهلل»بیان جمله »ند که: باره فرموددر این ینیاهلل خم تیآ

 (21: 1112)هاشمی،«. گفتن آن حرام است و نباید بگویید
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 تبعيت از علماي اهل تسنن در ثبوت اول ماه  7-5

اگر بدون تقیه و خوفى عمل بر ثابت نشود پس و به آن حکم نماید و نزد ما  اگر اول ماه ذیحجه نزد قاضى اهل تسنن ثابت شود 

صحیح است؛  ها تبعیت شود. و اگر مخالفت با واقع، آشکار نشود حجطبق مذهب حق ممکن باشد باید عمل کرد، وگرنه واجب است از آن

 ( 1/111بلکه اگر علم به مخالفت با واقع هم باشد بعید نیست که صحیح باشد. )موسوى خمینى، بی تا  :

 

 از شيعه و سنی از ایجاد اختالفاحتر  7-6
ای اخباری ای حنبلی و دستهای از مسلمانان سنی، یک دسته حنفی و دستهیک دسته از مسلمانان شیعه هستند و یک دسته

مسائل خواهند به اسالم خدمت کنند و برای اسالم باشند این ای که همه میهستند. اصالً طرح این معنا، از اول درست نبود. در یک جامعه

نباید طرح شود. ما همه برادر هستیم و با هم هستیم، منتها علمای شما یک دسته فتوا به یک چیز دادند و شما تقلید از علمای خود کردید 

ها ها شدند شیعه. اینو شدید حنفی، یک دسته فتوای شافعی را عمل کردند و یک دسته دیگر فتوای حضرت صادق را عمل کردند، این

ف نیست، ما نباید با هم اختالف و یا یک تضادی داشته باشیم. ما همه با هم برادر هستیم و برادران شیعه و سنی باید از هر دلیل اختال

 (11/21: 1121اختالفی احتراز کنند. )موسوی خمینی،

 

 ترک وحدت ،جرمی بسيار بزرگ  7-7
 1121)موسوی خمینی،« جرم بسیار بزرگی استی تضعیف وحدت امروز این مسئله»در این باره فرمودند:  ینیاهلل خم تیآ

،:12/112 ) 

 

 نامگذاري هفته وحدت 7-8

اهل سنت و شیعیان بر سر تاریخ والدت پیامبر اسالم )ص( اختالف دارند که برای همسویی و انسجام مسلمانان فاصله این دو تاریخ 

رق اسالمی با تعامل بیشتر با یکدیگر به بحث و گفتگو بپردازند و ای گردید تا علمای فبه عنوان هفته وحدت اعالم گردید و باعث ایجاد زمینه

 همه مسلمین در این جشن شرکت کنند تا وسیله وحدت بین مسلمین باشد.

 

 سياسی  -وصيت نامه الهی 7-9

 باشد؛فرمایند حدیث ثقلین میسیاسی خود به نخستین موضوعی که اشاره می -حتی در وصیت نامه الهی ینیاهلل خم تیآ

( حدیثی که هم شیعیان و هم اهل سنت بر صحت انتساب آن به پیامبر اسالم اتفاق نظر دارند و در کتب خود ذکر 11: 1121اعیلی،)اسم

اهلل  تیآکنند و این خود نشان از این دارد که اند و متواتر بین جمیع مسلمین است و با استناد به آن بر لزوم وحدت مسلمین تأکید میکرده

 ای داشتند.  اند و به این امر توجه ویژهحال خواهان یگانگی و وحدت میان مسلمین بودهدر همه  ینیخم

اند به تأسیس مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسالمی پرداخته دار تقریب و همبستگی بودهای نیز که همواره طالیهآیت اهلل خامنه

 کنند.تری مسلمانان را به تقریب و همبستگی دعوت میو در سطح وسیع

 

 اقدامات تقریبی آیت اهلل خامنه اي 8

 احترامی به نمادهاي اهل تسنن فتواي حرمت بی  8-1

ایشان در پاسخ به استفتایی که در آن خواسته شده بود ایشان نظر خود را درباره اهانت و استفاده از کلمات تحقیرآمیز و توهین به 

اهانت به نمادهای برادران اهل سنت از جمله اتهام زنی به همسر »کنند اینگونه فرمودند که: المومنین عایشه اعالم همسر پیامبر اسالم ام

اهلل خامنه  تیآالبته «. شودپیامبر حرام است. این موضوع شامل زنان همه پیامبران و به ویژه سیداالنبیا پیامبر اعظم حضرت محمد )ص( می

خط قرمز از نظر نظام اسالمی و از نظر ما عبارت است از اهانت به مقدسات یکدیگر. »اند: ودهاند و فرمی همواره بر این موضوع تأکید داشتها

-کنند، نمیهای کور و بیجا، چه سنی و چه شیعه، به مقدسات یکدیگر توهین میآن کسانی که نادانسته از روی غفلت گاهی از روی تعصب

«. ها هستند؛ این خط قرمز استستند؛ بهترین ابزار در دست دشمن همینها هکنند. بهترین وسیله برای دشمن همینفهمند چه می

 (11اردیبهشت21ی در اجتماع مردم سقز،اهلل خامنه ا تیآ)بیانات 
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 اعالم سال اتحاد ملی و انسجام اسالمی  8-2

بیشتر به امر وحدت فراهم  ای را برای اهتمام شمسی را به نام سال اتحاد ملی و انسجام اسالمی نامیدند که زمینه 1116ایشان سال 

های صنفی، درصدد هستند وحدت کلمه ملت ایران را از بین ببرند هایی همچون قومیت، مذهب و گرایشدشمنان به بهانه»آورد و فرمودند: 

المی فاصله ایجاد و در جهان اسالم نیز اختالفات مذهبی را دامن بزنند و با به راه انداختن جنگ شیعه و سنی میان ملت ایران و جوامع اس

 ( ایشان راهکارهایی را نیز در این زمینه ارائه فرمودند که عبارتند از:16ی، پیام نوروزی سالاهلل خامنه ا تیآکنند. )

حفظ آرمان های  -1استقالل همه جانبه نخبگان؛  -1اعتماد به نفس مسلمین؛  -2تکیه بر اصول مشترک ملت های اسالم؛ -1

 تالش و مبارزه؛ -1حرکت های علمی؛  -1امید به آینده؛  -2برقراری روابط صمیمانه بین امت اسالمی؛ -6دشمن؛  شناخت واقعی -2اصولی؛ 

 

 تدوین منشور وحدت اسالمی  8-3

ایشان، همزمان با هفدهم ماه ربیع االول، در سالروز میالد پیامبر اکرم )ص( در دیدار با مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی، 

به احیای هویت اسالمی و بیداری مسلمین، از طرفی، و ترفندهای پیچیده استکبار، از طرف دیگر، و آمادگی خوبی که در دنیای با اشاره 

عالج اصلی، و داروی اصلی برای امروز » ی منشور وحدت و لزوم تدوین آن را مطرح نمودند. ایشان بیان داشتند: اسالم وجود دارد، مسئله

اتحاد است؛ باید با هم متحد بشوند. علما و روشنفکران اسالم بنشینند و منشور وحدت اسالمی را تنظیم و آن رابه دنیای اسالم، داروی 

های تدوین منشور را ( و در ادامه زمینه12/1/16ی در دیدار کارگزاران نظام، اهلل خامنه ا تیآای تاریخی، تدوین کنند. )بیانات عنوان مطالبه

 نیز بیان فرمودند.
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 نتيجه گيري 9
هدف از تقریب تذویب و اندماج مذاهب نیست بلکه هدف اتخاذ مواضع مشترک، همدلی و همکاری فرق اسالمی در مقابله با  1-1

 باشد.ن و نیز نزدیکی فرق اسالمی با هم، ایجاد تفاهم و تبادل آرای مذهبی در راستای دستیابی به امت واحده اسالمی میدشم

اختالف نظر در مسائل فقهی از همان زمان اصحاب و از زمان رحلت رسول خدا )ص( آغاز و تاکنون ادامه دارد حتی میان  1-2

ظر در مسائل فقهی وجود داشته است. عواملی که موجب اختالف نظر میان فقهای پس از اصحاب رسول گرامی اسالم )ص( نیز اختالف ن

نظر در حجیّت اسناد روایات، اختالف در جهت صدور حدیث، اختالف در صحابه شده است عبارتند از: اختالف در منابع استنباط، اختالف

ضى از آیات، اختالف در برداشت از آیات و روایات و فهم و تفسیر نسخ حکم به سبب اختالف در ضوابط نسخ احکام، اختالف در قرائت بع

تنها برای وحدت و انسجام نظر در این موارد کامالً طبیعی است و نهها، تعارض ادلّه، اختالف در چگونگى مرجّحات و غیره که اختالفآن

 گردد.امت اسالمی مشکل ساز نیست، بلکه موجب پویایی فقه اسالمی می

ختالف نظرهای موجود میان فقهای اسالمی، منابع اصلی فقه که همان قرآن و سنت است میان همه امت اسالمی با همه ا 1-1

 کنند.و تنها اختالف موجود در این زمینه آن است که شیعه و سنی احادیث و روایات را از دو طریق متفاوت اخذ می مشترک است

هایی از این مشترکات فقهی در تمرکز بر مشترکات میان مسلمین است. نمونهیکی از راهکارها برای ایجاد تقریب بین مذاهب  1-1

 میان مذاهب اسالمی عبارتند از: کلّیّات تمام ابواب فقهى، بسیارى از عناصر و احکام و شرایط اصلى هر کدام، تمام احکامى که صریح آیات

 ته است و سایر ضروریات فقه اسالمى.ها پرداخقرآن یا احادیث متواتر نبىّ گرامى اسالم )ص( به بیان آن

مبارزه با جمود سنت،  اهل احادیث از تالیف کتاب فقه مقارن، استفادهمهم ترین اقدامات تقریبی شیخ طوسی عبارتند از:  از 1-2

 .دوری از تعصب قوی و نژادیو  فکری

ا شیخ طوسی و آیت اهلل بروجردی هستند تالش کرده اند که از جمله آنهایجاد تقریب بین مذاهب فقهای زیادی در رابطه با  1-6

عبارتند از: جواز شرکت در جماعات که  ینیاهلل خم تیآ یبیتقر یفتواهاکه اقدامات ارزنده ای در این راستا به انجام رساندند و همچنین 

اهل  یاز علما تیمه، تبعاذان و اقا ن،یاز قضات اهل سنت در وقوف تیاز تکتف در مواقع ضرورت، مسئله طواف و تبع تیاهل سنت، تبع

اهلل  تیبزرگ مانند آ یاز جانب مرجع یفتاوا وقت نیاز ا کیکه هر  رهیاختالف و غ جادیاز ا یو سن عهیتسنن در ثبوت اول ماه، احتراز ش

 وحدت خواهد بود. جادیصادر شود موجب ا ینیخم

مهم در رابطه با حرمت اهانت  یفتواصدورعبارتند از:  دندیبه انجام رسان یاهلل خامنه ا تیکه آ یبیاقدامات تقر نتری از مهم 1-2

به همسر  یبرادران اهل سنت از جمله اتهام زن یاهانت به نمادها»فرمودند:  شانیکرد؛ ا دایپ زین یجهان یاهل سنت که بازتاب یبه نمادها

منشور  نی، تدو«شود یحضرت محمد)ص( م اعظم امبریپ ایداالنبیس ژهیو به و امبرانین موضوع شامل زنان همه پیحرام است. ا امبریپ

ارائه  نهیزم نیدر ا زیرا ن ییراهکارها یاهلل خامنه ا تیاقدامات بود که آ گریاز د یو انسجام اسالم یو و اعالم سال اتحاد مل یوحدت اسالم

 یعلم یحرکت ها نده،یبه آ دیام ،یمامت اسال نیب مانهیروابط صم یاسالم، برقرار های اصول مشترک ملت بر هیفرمودند که عبارتند از: تک

 و ... . وتالش و مبارزه
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