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...     ققَ  الققده ين  اْلَُققيه ققَن اْلقق َوال تَك ون ققوا...  * ذَله يَن ـمه كه ْشره يققنَه ْ  * م  ق ققوا ده يَن فَرَّ ققَن الَّققذه مه

وَن  ح  ْ  فَره َّْب  بهَما لَدَْيهه يَعًا ك لو حه  (.12-11)رو / َوَكان وا شه

 درآمد

 اصتطالحی سته، استالمی متذاهب تقریتب و اسالمی وحدت، مسلمین اتحاا
 آگاه و راآشناا عالمان از شماری اینیِ مانتگف ار پی  قرن او حدوا از که است
 خورا.می چشم به یزتس این استکباری هایجریان به

 نشست هشتمین ار آنچه علمی محتوای ااان بازتاب با کوشدمی گزارش این
 هتایفعالیتت پیشینه، گذشت 18/8/1111 ار، اسالمی پووهشهای بنیاا ماه علمی
 از حوزه این پووهشی هایاولویت و محورها نمایاندن با و بررسد را محورتقریب
 و نو آثاری ارائه برای قلم ارباب و پووهشگران فراروی راهی، اسالمیهای هآموز
 بگشاید. ارزنده
 متذاهب قریبت جهانی مجمع ابیرکل سومین و نخستین، پربها نشستِ این ار
 ستخن ایتراا بته اراکی محسن اهللةآی و زااهواعظ محمد اهللةآی: آقایان، اسالمی

 ــــــــــ
 ستال ار استالمی پووهشتهای بنیتاا هتاینشستت سلسله از، ماه علمی نشست هشتمین از گزارشی .1

1111. 
 .شیروان ،ایران ،د شیروانحوا، آزاا اسالمی شگاهناا عرب اابیات و زبان استاایار .2



 1111 زمستان 111شمارة  118

 ابیرکل اومین، تسخیری محمدعلی اهللةآی 21/11/1188 ار نیزتر پی  پرااختند.
 بترای فقته اصتول و فقته پووهشتی هتایاولویت» موضود با بنیاا این ار مجمع
 تصتویری و صتوتی گزارش که بوا نمواه سخنرانی «اسالمی وحدت به استیابی

 کته استت بنیاا افتخارات از این و است. موجوا بنیاا عمومی روابط واحد ار آن
  است. بواه اخیر اوران ار، تقریب عرصه ار الفعّ مهم شخصیّت سه هر میزبان
 اهللةآی مرحتو  نزایتک شتاگراان از، آشتنانتا  چهتره زااهواعظ استاا اهللةآی
 نخستین و مطهری استاا قدیمی اوست، خمینی اهللروب اما  و بروجرای العظمی
 پووهشتها بنیتاا نیتز نتوناک است. اسالمی مذاهب تقریب جهانی مجمع کل ابیر

 ختدمات ازقرآن  پووهشی گروه مدیر و مدیره هیأت رئیس عنوان به اارا افتخار
 اشد.ب مندبهرهگرانقدر  و جامع شخصیت این صااقانه و روشنگر، عالمانه

 استاد يهاهدیدگا

 :ااشت ارهار نشست این نخست بخ  ار زااهواعظ اهللةآی
 مستلمانان سیاستی وحتدت و اصتالب یشتهاند با اسدآباای الدینجمال سید
 برااشت. اخیر قرن او ار، مسیر این ار را هاگا  نخستین
 هب باشد هدف از او اورکننده عوامل از تواندمی بوان  شیعه که باور این با او
 و سیاستی ستران بتا تمتاس و کوتاه اقامتی از پس و، کرا سفر افغانستان اسدآباا
، ایتار آن متذاهب و اایان تنود با آشنایی و شد نهندوستا عاز  کشور آن مذهبی
 ساخت. بارور او ذهن ار را تقریب اندیشه

 )مستجد( جتامع کنتار ارای مدرسه ار دریست و مصر ار ساله هشت اقامت
 از همته و همته، پتاریس بته ستفر و عبتده محمد چون شاگراانی تربیت و ازهر

 و کیتهتر بته ستفر با نینهمچ او است. اسالمی وحدت راه ار سیدجمال اقدامات
 ستید اقامت ااا. ااامه رسمی شکل به را خوا کار، اسالمی وحدت حزب تأسیس

 بته بعتدها اما، شد سپراه خاک به جاهمان ار و یافت پایان او وفات به ترکیه ار
 ار، کابتل ار و یافت انتقال افغانستان به او، پیکر قبر نب  با هاافغانی ارخواست
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 ایتن تتهبال و .، به خاک سپراه شتدگراید تأسیس آن ار نشگاهاا بعدها که محلی
 عبتده البالغتهشترب نهج و رشیدرضتا اثتر المنار تفسیر ار که بوا او هایاندیشه
 اشتاره آن بته المیتزان ار نیتز ربارباییعالّمه  که است هاییهمان و یافت تجلی
 کند.می

، قمتی محمتدتقی خشتی، عالّمته مذاهب تقریب ار اثرگذارهای هچهر ایگر از
 عرصه این وارا بعد به 1121 یهاسال از که است اانشگاه آموخته اان  روحانی

 عتاز  عربی زبان با کامل آشنایی برای بیروت ار ساله چند اقامتی از پس او. شد
 1121 ار و کترا برقترار مراوااتتی و هتاتماس ازهر مشایخ با آنجا ار، شد مصر
 بنیان راه االسالمی المذاهب بین التقریب عةام  و یباارالتقر االزهر مشایخ همراه

 گذاشت.
 اهللةآی ایتتدار بتته مکتترر ایشتتان
 از و آمتتتدمتتتی بروجتتترای العظمتتتی
 فکتتری و متتاای کمتتک و هتتاحمایتتت
 ایشان که ویوههب، شدمی مندبهره ایشان
 اهتل علمتی شأن علت به بواند معتقد
 ار خالفت ااعای عنوان فقدان و بیت

 تبلیتتغ، کتتار هتتترینب، حاضتتر عصتتر
 فقهتی مکتب اصولی مبانی وها هاندیش
 نته مهم این زیرا؛ است معصومین ائمه
 ایجتتاا و مخالفتتان تحریتتک از تنهتتا

 ار بلکته، کنتدمتی جلوگیری ارگیری
 را تقریب زمینه منطقی و علمی فضایی
 بته ختارر همتین بته و آورامی فراهم
 و شتیعه از مختلتف ستندهای اب را« ثقلین حدیث» قم وعاظ از یکی ایشان اشاره
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 و مهتم فتتوای صدور به که 1رساند چا  به را آن اارالتقریب و کرا تألیف سنی
 .2انجامید شلتوت محموا شیخ، مصر اعظم مفتی معروف

 ــــــــــ
 جنتاب ترجمته بتا، وشتنوی الدینقوا  شیخ عالمه تألیف، حدیث ثقلین نا  با اااست نظر مورا عنوان .1

 هتایپتووه  بنیتاا ستوی از 1181 ستال ار، اارالتقریتب مقدمته با و صابری تقدمی محمد آقای
 است. یافته انتشار اسالمی

2  . 
 ار اارالتقریب ثبت شد افتر شیخ جامع األزهر

 
 متن فتوا

 ا اکبرکه جناب صاحب فضیلت استا
 شیخ محموا شلتوت

 اندآن را ار جواز پایبندی )عمل( به مذهب شیعه امامیه صاار فرمواه
=============== 

 به ایشان گفته شد:
برخی مرا  معتقدند بر مسلمان واجب است برای آنکه عبااات و معامالت  به وجه صحیح واقع شتوا 

شیعه زیدیه ار میان آنها نیست تقلید کند. باید از یکی از مذاهب معروف اربعه، که مذهب شیعه و 
عالی با این نظر به شکل مطلق آن موافقید و به عنوان مثال از تقلید متذهب شتیعه منتع آیا حضرت

 فرمایید؟می
 ایشان ار پاسخ فرمواند:

فرماید: هر مسلمانی اسال  بر احدی از پیروان خوا پیروی مذهبی معیّن را واجب نفرمواه، بلکه می -1
هتای ق اارا ار ابتدا، از هر مذهبی از مذاهبی که به رریق صحیح نقل شده و احکا  آن ار کتابح

تواند به غیر کند، میمخصوصشان تدوین یافته تقلید کند و هر که از مذهبی از این مذاهب تقلید می
 و هیچ حرجی بر او ار چیزی از این نخواهد بوا. -هر مذهبی که باشد  -آن منتقل شوا 

مذهب جعفری معروف به مذهب شیعه امامیه اوازاه امامی، مذهبی استت کته شترعاً جتایز استت  -2
 همچون ایگر مذاهب اهل سنت به آن پایبند بوا )به آن عمل کرا(.

بنابراین برای مسلمانان شایسته است که این را بدانند و از تعصب ناارستت نستبت بته متذهبی معتیّن 
[ یا محدوا به مذهبی نیست و همگی ]خا ریعت او تابع مذهبی خال  یابند؛ زیرا این خدا و ش

[ جایز است که اهل نظر و اجتهاا نیست از آنها تقلیتد نمتواه و بته ]واند نزا خداوند تعالی مقبول
 اارند عمل کند و ار این جهت فرقی میان عبااات و معامالت نیست.شان مقرر میآنچه ار فقه

 محموا شلتوت
  ===       ===    === 

 [ استاا محمدتقی قمی]القدرحضرت عالمه جلیل
← 
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 «االسال  ةرسا » مجله انتشار، اارالتقریب و قمی مرحو  مهم کارهای ایگر از
، شتلتوت محمتوا شتیخ، لغطتارا کاشتف چون هاییچهره از ارزشمند مقاالتی با

 که بوا ینفریقَ بزر  اانشمندان از شهرستانی الدینةه  سیدو  مغنیه محمدجواا
 ایتن شد. تعطیل ایشان ارگذشت با و گشتمی منتشر بروجرای اهللةآی هزینه با

 مجمع و اسالمی هایپووه  بنیاا نشان او با  1111 /ق1411 سال ار مجموعه
  .به چا  رسید تجدید جلدپانزاه  ار ة مسالاال المذاهب بین التقریب

 

→ ______________________________________________________  
  ةیماإلسالالتقریب بین المذاهب  عةام ابیر کل 

سال  اهلل علیکم و رحمته، اما بعد، مایه خرسندی است تصویر امضا شده فتوایی که اربارة جتایز بتوان 
ن را ار استناا ا  بته حضتورتان تقتدیم اار . امیتد استت آعمل به مذهب شیعه امامیه صاار کتراه

ایم و خداونتد متا را ار اارالتقریب بین المذاهب االسالمیه که با شما ار تأسیس آن همکاری ااشته
 تحقق رسالت آن موفق اارا نگهداری فرمایید.

 اهلل مةرحوالسال  علیکم و 
 شیخ جامع االزهر
 محموا شلتوت
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 بوا موضوعاتی و مسائل از نانامسلم وحدت، اسالمی انقالب پیروزی از پس
 تأکیتد مورا بارها راحل اما  بیانات ار که

 هفتتته» نتتا  بتته ایهفتتته و گرفتتت قتترار
 رهبتری اوران ار اما شد نامیده 1«وحدت
 نهتاا او کته بواای خامنه اهللةآ  حضرت
 مجمع» و «بیت اهل جهانی مجمع» رسمی
 شتکل «هاالستالمی المتذاهب بین التقریب
 را جانب این حکمی ار له معظم و گرفت
 تعیتتین آن کتتل ابیتتر نخستتتین عنتتوان بتته
 اهللةآ  حکتم تصتویر ارج )محل د.ننموا
 .زااه(واعظ
 ار کارهتتایی ،فعالیتتت ستتال یتتازاه ار
 که یافت سامان تقریب هدف تحقق جهت
 اانشتگاه تأستیسترین آنها اساسی از یکی

 وقتتی اار  یتاا بته بتوا. استالمی مذاهب
 کترا  مطترب را اانشتگاه تأسیس پیشنهاا
 وتتر مهم کتار ایتن ااشتتند ارهتار ایشان

 الز  و استت مجمع تأسیس ازتر اثربخ 
 شوا. انبال جدیت و اقت با است

 تأکید سنت اهل هفق با شیعه فقه رابطه بر پیوستههم  بروجرای اهللةآ  مرحو 
ایگر، از جملته بتا بتا یتک که تعامالت علمی شاگراان اما  صتااقچنان ااشتند

 ــــــــــ
 بتا استت فتریقین نتزا اکتر  رسول اتوال روزهای که االول ربیع هفدهم تا اوازاهم از هفته این .1

  شوا.می ااشته گرامی هایینشست و مراسم برگزاری



 141 1111 زمستان 111شمارة    

بواه  هایی روشنگر از اما وحنیفه، موجب ررب سؤاالتی اقیق و اریافت پاسخبا
 جهتت ار استتوار گتامی متذاهب اانشگاه تأسیس روامی انتظاراست. اکنون نیز 

 اامن به بران پناه و یکدیگر هایاندیشه و کاراف با اسالمی مذاهب ارست آشنایی
 اانستته صتااق امتا  شاگراان زمره ار که کسانی بیشتر؛ چنان که باشد بیت اهل
 و انتدبواه جماعت و سنت اهل از رسدمی تن 1111 از بی  به شمارشان و شده
 بیتت اهل ائمه ایگر و حضرت آن از حدیث چهل حدوا ار مالک اما  جمله از
 است. آوراه، است خوا نود ار حدیثی مجموعه اولین که خوا أورَّالمَ ابکت ار

 کنگتتره برگتتزاری چتتون مهمتتی کارهتتای، ولیتئمستت اوران ار جانتتبایتتن
 العظمتتی اهللةآ  ستتال چهلمتتین، ستتیدجمال ستتالگرا یکصتتدمین بزرگداشتتت
 ایتن بیان که رساند  فرجا  به را ...و شلتوت محموا شیخ بزرگداشت، بروجرای

، متن استتعفای از پس کرا. تألیف کتابی آن ارباره بتوان که ستا اندازه آن اکاره
 کشتورهای بتا و ستنت اهتل علمای با اائم تماسی که تسخیری اهللةآ  حضرت
 منصتوب تقریب جهانی مجمع ابیرکلی به قدرعالی رهبر ررف از ااشتند اسالمی
 توستعه ستتایرا ار ارزشتی بتا کارهتای و ااشتت ااامه سال اه مدت که شدند
 شخصتی بته کشتتی ایتن انسکّ که اکنون و رساندند. انجا  به مجمع و هافعالیت
 جلتب با روامی امید، است شده سپراه اراکی اهللةآ  یعنی، آگاه و جربهت صاحب
 استالمی مذاهب تقریب عرصه ار خجسته یتاتفاقا و کارها شاهد، همه همکاریِ
  باشیم.

 دبيركل سخن پاي

 خوب عنوان از قدراانی و الهی ثنای و حمد از پس اراکی حسنم شیخ اهللةآ 
 : است نیاز مورا بخ  سه ار بنیااین هاییپووه : ااشتند ارهار پیشنهاای
 نیازهتای و تقریتب ایتده و اندیشته: شتامل محتورریتبقت هایپووه  الف(
، تهدیدکننتتده عوامتتل، تقریتتب اجتمتتاعی و شتترعی هتتایضتترورت، آن مستتتقیم
 موانتع، تقریتب اندیشته تبیتین و ماهیت، تقریب راهکارهای، قریبیت هایفرصت
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 ....و
 چند پیشینه، تقریب تقویم، تقریب تاریخ: همچون پیراتقریبی هایپووه  ب(
 و نظتر عرصته او ار ائمته محور قریبت هایتالش، مرا  و مذاهب شدن استه
 ویوههب قریبت ضد هایجریان یابی ریشه، میدان این ار فعال هایشخصیت، عمل
، استالمی هویتت احیای و انقالب تقریبی ماهیت، اسالمی انقالب پیروزی از پس
 حتوزه ار پتراازیایتده، روایتی هتایآموزه مبنای بر التوحید ةصوبغ و اهلل ةصبغ
 هتایستازمان عملکترا بررستی، نظتری و میتدانی هتایتحلیتل مبنای بر تقریب
 کاشف، قمی محمدتقی آقاشیخ، شیرازی امجد، سیدجمال روزگار از بنیانتقریب
 . ...و رهبری ممعظّ مقا  و خمینی اما ، بروجرای اهللةآ ، حکیم اهللةآ ، الغطار
 شتاهدیم امتروز که آنجا تا است ااشته شگرفی تأثیرات اقدامات این ترایدبی

 را ختوا، حتوار هرگونه مخالف و تقریب ضد هایجریان مهد عنوان به عربستان
 بترای مرکتزی ریتاض ار کنتد پیشتنهاا اسالمی کنفرانس سازمان به هاید ناگزیر
 اگتر نیستت معلتو  واقعتاً و شتوا تأستیس «استالمی المذاهب بین» وگویگفت
 کشید.می کجا به تروریستی اقدامات اامنه، نبوا تقریبی هایفعالیت
 هااشتنیاز  تغییر و اصالب به عنوان این شاید البته: گرا تقریب هایپووه  ج(
 استت. تقریبتی مقوله یک، زندگی این عنوان به اسال  که است آن حقیقت باشد.
 و جتامع نظتامی، استال  ار آن مانند و خانوااه، فرهنگی، اقتصاای، سیاسی نظا 
 امتا  حکومت اسالمی، صدر شهید از، اقتصاانا چون هاییکتاب است. علیه متفق
 معتدوا از، آن ماننتد و مطهتری شتهید اثتر ،نظا  حقتوق زن ار استال ، خمینی
 و مکته هتایفروشیکتاب ار مؤلفشان بوان شیعی وجوا با که هستند هاییکتاب
 کتالن فقته یتا اجتمتاعی فقته بته آنچته ار، بیتان ایگتر بته شوا.می ایده مدینه
 مستائل ار اختتالف حقیقتت ار و نیست سنی و شیعه میان اختالفی گراابازمی
  وضوست. احکا  نظیر شخصی و فرای

 و منتابع از منتدیبهتره رویکترا با ویوههب مبتالبه و کالن مسائل ررب بنابراین
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 توانتد، متیاستت بتواه نیز سلف علمای أباَ، چنان که عامه علمای یهاهایدگا
 کند. ایفا مذاهب تقریب ار مهمی نق 
 حاضتر حتال ار کته اارامتی معطتوف نکتته این به را همگان توجه پایان ار
 نتدارا. وجوا مسلمانان میان ار مذهبی هایجنگ ایجاا و تفرقه ازتر مهم چالشی
 کند.می عمل آن اساس بر و است اشمن خطرناک استراتوی، تفرقه ایجاا

   پاسخ و پرسش

 هتایپرست  میتان از پرست  او بته پاسخ فرصت تنها نشست این پایان ار
 : گذرامی نظر از که آمد فراهم رسیده متعدا
 چته شتیعه علیته وهابیتت گستتراه هایهجمه به سخپا ار تقریب مجمع -1

  است؟ ااشته اقداماتی
 مجله انتشار، CD قالب ار آن عرضه و محتوا تولید، کتاب چا : اراکی اهللةآ 

 بایتد اما، است مجمع مستمر و جاری کارهای از، آن مانند و مختلف هایزبان به
 هتایشتبکه و کتتاب هایبازار و ااریم قرار تحریم شرایط ار ما که ااشت اذعان
 .است بسته شیعی آثار روی به توزیع اینترنتی
 او علیه خروج و ااندمی حاکم را عاال غیر حاکم، صحیح شرب ار نووی -2

 رفت؟ تقریب راه بهای اندیشه چنین صاحبان با توانمی چگونه، ااندنمی جایز را
 را آن ستنت لاهت ولتی، پتذیرانمتی را حکا  مشروعیت شیعه: اراکی اهللةآ 
، حکومتت شتکل بهترین، کنیم تأسیس حکومتی بخواهیم اگر اما، کنندمی توجیه

 ندارند. اختالفی یکدیگر با نظر این ار سنی و شیعه و است عاال فقیه حکومت
 
 
 


