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 مقدمه
د  ب مطرح شیشگامان تقریو پ  ی دلسوزان اّمت اسالم  یاز سو   ی ک دعوت رسمیب مذاهب به عنوان یده تقریکه ا  ی از زمان

از مفهوم    ی نادرست  یهای ن تلقین بیگذرد. در ای ک قرن میب به یو درباره آن کتابها و مقاالت متعّدد نگاشته شد تا به امروز قر

ن  یب بیح موجب سوء ظن به دعوت مبارک تقریناصح  ین برداشتهاین مذاهب در اذهان شکل گرفته که گاه همیب بیتقر

 شود.ی ح اشاره میناصح  ین برداشتهایاز ا  ی ن مقاله به برخیشده است که در ا  ی مذاهب اسالم

 

 .ادغام مذاهب موجود1

  ی ادغام همه  مذاهب اسالم  یب را به معناین است  که تقریا  ی ن مذاهب استالمیبب  ینابجا از تقر  یهااز برداشتت   ی کی

که بتواند نظر همه صاحبان مذاهب را    ی م، مذهبیمذاهب بدان  یآموزه ها ک مذهب مشتترک و متتل  از مجموعهید یو تول

و معامله و سازش    ی تفاهم مذهب یب، نظر به نوعین نگاه به تقریجلب کرده و همه را حول محور خودش جمع کند. در واقع ا

 (351، ص3131،ی)ر.ک: واعظ زاده خراسان ک مذهب مورد تفاهم دارد.یاز   یرو یبر سر اصول و تصالح مسلمانان بر پ

و حال    ان گذشتهیب و منادیه تقریاست که صاحبان نظر  یر یح بوده و تفسیب مذاهب، ناصحین نحوه برداشتت از تقریا  

اند.   ح کردهین مطلب تصتتریز به ایب مذاهب نیاز بزرگان تقر  ی ستتتند انان که برخین  ی به آن راضتت  ی ب مذاهب استتالمیتقر

 سد:ینو ین باره میدر ا  هب قاهر یمؤّسس دارالتقر  ی مرحوم قم

ن است که مسلمانان در اصول اسالم ت  یما ا  ینه هدف ماست و نه مقصود ما بلکه ندا  ی امتزاج مذاهب اسالم»
گر  یکدیبدانند که در اصول با   ی عنیشود ت متحد باشند   ی دون اعتقاد به آن مسلمان شناخته نمکه مسلمان ب  ی اصول

ت به سیگران و غلبه بر آنان نیا فلج کردن دی یکه قصدش دشمن  ی ز همچون کسیر مسائل نیاتحاد دارند و در سا
 (11، ص 7711، یراز یآزار ش ی )ر.ک: ب «گر بنگرند...یکدی

 

اختالف،   را یندارد ز  ی امکان وقوع  ین امر یب نداشته و ندارند، انیاز تقر  ین مقصودیب، انیان تقرینکه منادیگذشته از ا

نان گشته  ن مسلمایب  یدیو اختالفات جد  یر یباعث بروز درگ  ین کار ین انسانها است و اصوالً اقدام به انیدر ب  ی عیک امر طبی
                                                           

 یتیفقه ترب یدکتر یه قم و دانشجوی، استاد حوزه علمیب مذاهب اسلامیو پژوهشگر پژوهشگاه تقر . محقق 1



ان  از بزرگ  ی که برخ  ی ین مذاهب فراوان است تا جایمشترک بب حاصتل خواهد شتد. اگر اه عناصتر  یو عمالً نقض غرض از تقر

ن حال در عمل،  یاما با ا  (353، ص3131،ی. )ر.ک: واعظ زاده خراسانن مشتترکات را تا حدود  نود درصتد دانستته اندیب، ایتقر

  خاص و   ی مبان  یران مذاهب دایرا هر کدام از ایستتتتت زیر نیواحد گردند امکان پذ  ی ن کته همگتان ملتزم بته مذهبیتوافق بر ا

ه  خواهد شد ک  ی از آن مبان  ی دن از برخیتسالم و تصالح بر مذهب واحد منجر به دست کش  ی خود هستند که گاه  ژهیاصتول و

 نتواهند شد.  ی روان مذاهب به آن راضیپ

شتتتتر  یموجب اختالف ب  ی کند بلکه گاه  ی ن نمیب را تأمیادغام مذاهب نه تنها هدف تقر  یب به معناین که تقریجه اینت

 ر نتواهد بود.یامکان پذ  ین کار یگردد و عمالً ان  ی ز مین

 د:یگو  ی ن باره میبود در ا  ی ن مذاهب اسالمیب بیان وحدت و تقریکه از مناد  یمطّهر   ی د مرتضیاستاد شه

ا اخذ مشتركات  یك مذهب و یهى است كه منظور علماى روشنفكر اسالمى از وحدت اسالمى، حصر مذاهب به یبد»
ن دانشمندان  یست. منظور این  -كه نه معقول و منطقى است و نه مطلوب و عملى  -د مفترقات آنهامذاهب و طر 

 (52،ص52،ج7731؛ ی)مطهر  «ك صف در برابر دشمنان مشتركشان.ین است در یمتشكل شدن مسلم

 

 

 دیس مذهب جدی.انحالل مذاهب موجود و تأس2

 طتترح مستتلمان یعلمتتا و شتتود گذاشتتته کنتتار موجتتود یاستتالم متتذاهب تمتتام دیتتبا معتقدنتتد دگاهیتتد نیتتا طرفتتداران

 یتلّقتت بتته کیتتنزد اریبستت انتتد هتتر یتلقتت نیتتا( 351ص ،3131،یخراستتان زاده واعتتظ: ک.ر) .زنتتدیبر را یدیتتجد متتذهب

 . باشند یم متفاوت هم با یول است مذاهب ادغام

 یمتتذهب بتتر تفتتاهم و تصتتالح و آنهتتا مشتتترکات ادغتتام و موجتتود متتذاهب حفتتظ بتته نظتتر متتذاهب، ادغتتام یتلّقتت در

 شتتده ادغتتام مشتتترکات آن طبتتق بتتر همتته و کنتتد یراضتت را متتذاهب  همتته صتتاحبان تتتا استتت متتذاهب  همتته از متشتتکل

 استت، دیتجد یمتذهب سیتأست و موجتود متذاهب همته از برداشتتن دستت ستر بتر ستتن ،یتلّقت نیتا در امتا کننتد رفتار

 .باشد نگرفته سراشمه مذاهب همه یها آموزه از  است ممکن که یمذهب

 عمتتل، در و استتت مواجتته متتذاهب ادغتتام یمعنتتا بتته بیتتتقر اشتتکاالت همتتان بتتا زیتتن بیتتتقر از برداشتتت نیتتا

 ،یراهتت نیانتت نیبنتتابرا. شتتد نتواهنتتد یراضتت یز یتتا نیانتت بتته گونتتاگون متتذاهب روانیتتپ و نداشتتته وجتتود آن امکتتان

 .ستین یمطلب نیان زین بیتقر انیمناد از مقصود و نبوده ساز بیتقر

 



 ازمذاهب موجود  ی کی. انتخاب 3

 و داد قرار نظر دقت و یبررستت مورد دیبا را یاستتالم مذاهب تمام که استتت نیا بر مذاهب بیتقر از یتلقّ  نیا استتا 

 طرد یکلّ  به را گرید مذاهب و رفتهیپذ را دارد مطابقت مذاهب گرید از شتتتریب ستتنّت و قرآن ظواهر با که آنها از یکی

 (37 ص ،3133 ،یراز یشتت آزار یب: ک.ر) هستتت بیتقر انیمناد حیتصتتر خالف که نیا بر افزون ب،یتقر از ریتفستت نیا. میکن

 چیه به مذاهب طرفداران که است روشن رایز است شتتریب دیجد مذهب سیتأست یتلقّ  و مذاهب ادغام یتلقّ  از اشتکال 

 تنها نه یطرح نیان. رندیبپذ را گرید مذهب و دهیکش آن بر حاکم اصول و خود مذهب از دستت که ستتندین حاضتر وجه

 .گردد یم شتریب یها یر یدرگ و اختالفات بروز سبب بلکه شود ینم مذاهب روانیپ نیب یهمدل و بیتقر موجب

 :ندیگویم باره نیا در یمطهر  یمرتض دیشه استاد

 ها یزود نیا به الاقل ست،ین عملى نیا د؟یایب وجود به مذهبى وحدت كی كه بشود اقدامى است ممكن ایآ»
 كارى و میاوریب وجود به وحدت د،یتقل امر در میا نتوانسته هنوز میهست عهیش كه خودمان ما. ستین عملى
 ند،باش نداشته شتریب عملى رساله كی مردم زمانى هر در و دهند لیتشك ىیفتوا شوراى نیمجتهد كه میبكن
 «وند؟بش عشرى اثنا عهیش ندیایب همه دىیز و وهابى و حنبلى و مالكى و شافعى و حنفى كه میدار توقع وقتآن
 (02ص ،52ج ،7731 ،یمطهر )

 

 .اسالم بدون مذهب4

 که اند یمّدع کدام هر گوناگون مذاهب. نید به عمل و فهم یبرا است یراه داستیپ نام  از که همانطور مذهب،

 یمذهب اختالفها تمام منشأ که است معتقد مذهب بدون اسالم  دهیا. است ممکن ما قیطر از نید قتیحق به وصول راه

 اند آمده وجود به «سلّم و آله و هیعل اللّه یصلّ » اکرم رسول رحلت از بعد آنها همه که است یمذاهب وجود ن،یمسلم نیب

 کار نیا با تا میبرو مذهب بدون اسالم سمت به دیبا ما لذا است نید اصل میباش آن به متعبّد دیبا ما آنچه که نیا حال و

 بیتقر یبرا است یراه خود، نیا و میابی ییرها متعّدد مذاهب از یناش اختالفات از هم و میبرس نید جوهر اصل به هم

 .مذاهب روانیپ نیب

 اسالم، همف مالک که معتقدند هیمیت ابن از یرو یپ به گروه نیا. است دگاهید نیا به کینزد اریبس یسلف سنت اهل نگاه

 ابعانت تابعان   و بعد  مرحله در صحابه تابعان سپس و اّول مرحله در «سلّم و آله و هیعل اللّه یصلّ »اکرم رسول صحابه فهم

 و صحابه همان که صالح، سلف بلکه مذاهب امامان نه نید یها آموزه فهم یبرا تیاولو نیبنابرا است سّوم  مرحله در

 (71-71ص ،7702 ان،یفرمان) .باشد یم هستند تابعان تابعان   و آنها تابعان

 رد نید فهم مرجع خلف، مقابل در انینیشیپ یمعنا به سلف رایز است نیهم هم هیسلف به گروه نیا  هیتسم وجه 

 رکمت نید از سلف فهم به و دانند یم حّجت را سلف اجماع تنها که سنّت اهل تیاکثر برخالف و هستند گروه نیا نگاه



 تابعان تابعان   و تابعان و صحابه نسل سه از بعد سنّت اهل مذاهب در که ییها آموزه تمام ان،یسلف دهند، یم تیاهم

 یخاص مذهب به وابسته را خود ینوع به و گذارندیم کنار به باشد سلف یها آموزه با معارض که یصورت در را دارد وجود

 (همان).دانند ینم

 لاه اما شود یتلقّ  نیمسلم نیب بیتقر یبرا مناسب یراه مذهب بدون اسالم دهیا است ممکن هراند نماند ناگفته

  سده در بیتقر انیمناد نیب که شکل آن به مذاهب بیتقر دغدغه و نکرده دنبال بیتقر عنوان به را دهیا نیا ،یسلف سنّت

 .ندارند را است مطرح ریاخ

 کاالتاش همان از مذاهب روانیپ نیب بیتقر یبرا یراه عنوان به دهیا نیا که بس نیهم زین یتلقّ  نیا بودن نادرست در

 مذهب یها آموزه از دست که شوند ینم یراض گاه چیه مذاهب روانیپ که ارا است برخوردار یقبل نادرست یهایتلقّ 

 از یمطّهر  دیشه. ستین ریپذ امکان عمل در میبکن یا دهیا نیان رشیپذ به ملزم را همه میبتواه که نیا و بردارند  یخو

 :دیگویم باره نیا در نیمسلم نیب بیتقر و وحدت انیمناد

 میزیبر اسالم اصل به همه بازگشت و مذاهب و ها فرقه بردن نیب از یبرا یطرح که میستین نیا صدد در ما»
 زا مذاهب و فرق که ستین نیا بر متوقف یاسالم وحدت اً یثان و ستین ساخته ما از اواّلً که است یکار  نیا رایز
 ؛یمطهر ) «.بشود یاسالم اخوّت مانع که ستین ادیز قدر آن مذاهب و فرق اختالف جهات. برود نیب

 (73،ص52،ج7731

 

 نیسلمم نیب وحدت از ما مقصود که اند کرده اذعان کنون تا آن یر یگ شکل یابتدا از بیتقر انیمناد نکهیا گرید نکته

 مقام (777-772 ص ،7711 ،یراز یش آزار یب: ک.ر) .است خودشان مذاهب حفظ با مذاهب روانیپ کردن کینزد ب،یتقر و

 :ندیفرما یم باره نیا در  یا خامنه اللّه تیآ حضرت یرهبر  معظم

 ار  یمشکل مذاهب، ینف. کنندیم ینف را مذاهب ند،ینما لیتحص را نیمسلم اتّحاد که نیا یبرا کسان یبعض»
 خودشان، کار منطقه در کدام هر هستند، که یمذاهب نیهم. کندیم حل را مشکالت مذاهب، اثبات کند؛ینم حل
 مهمانان دارید در  اناتیب) «.کنند حسنه گریکدی با را روابطشان اما دهند؛ انجام را خودشان یمعمول امور

 (7/2/7712 ،یاسالم وحدت کنفرانس

 

  یر یگ جهینت



 کپا و مسأله موضوع از خروج واقع در ،یاسالم امت نیب بیتقر به یابیدست جهت در باال یشنهادیپ یها طرح تمام

 دیبا ما و است  یخو مذهب حفظ با یاسالم مذاهب روانیپ یساز  کینزد ب،یتقر موضوع رایز است مسأله صورت کردن

 .میکن جادیا بیتقر آنها روانیپ نیب میبتوان ،میکن یم حفظ را مذهب هر اصول نکهیا نیع در که میباش ییها طرح دنبال به

 .ندیآ یم شمار به بیتقر مفهوم از ناصواب یها یتلق مذاهب، نیب بیتقر از شده ذکر یها یتلق نیبنابرا
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  ارتباطات و فرهنگ سازمان تهران، ،یاسالم مذاهب ی،همبستگ(ش7711)می،عبدالکریراز یش آزار یب .5

 هفتم ااپ ؛ صدرا انتشارات ،52ج ،((مقاله ش )اسالمى وحدت و «ریالغد») آثار مجموعه ،(ش7731)ی،مرتضیمطهر  .7

 .تیهدا زمزم قم، معاصر، یگر یسلفیشناسانی،جر(ش7702)یان،مهدیفرمان .1
https://farsi.khamenei.ir 2 .  

 

 

https://farsi.khamenei.ir5/
https://farsi.khamenei.ir5/

