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چکیده
وحدت از مهم     ترين اصول و ارزشهای مورد تأكيد قرآن و ائمه معصومان)ع(   است. وحدت اسالمی در دوران 
معاصر به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذير در تعيين سرنوشت مسلمانان در عرصه سياسی، فرهنگی و اجتماعی 
بنابراين، شايسته است مورد توجه  فراهم می آورد.  را  امت اسالمی  مطرح می شود كه شكوفايی و توسعه 
نخبگان دينی و حكومتی و انديشمندان فكری جهان اسالم قرار گيرد. فقها و علمای مذاهب اسالمی كشور نيز 
با تأكيد بر اينكه تفرقه بين مذاهب اسالمی باعث می شود دشمنان اسالم   از اين تفرقه  سود ببرند، بيان داشتند، 
  حفظ وحدت در شرايط كنونی بيش از پيش ضروری است و وحدت اسالمی در جمهوری اسالمی ايران بايد 
الگويی برای وحدت اسالمی در منطقه باشد، تا از گزند توطئه  محورهای شرارت در امان بود. با توجه به 
اهميت موضوع، نوشتار حاضر با روش اكتشافی ـ تحليلی به شناسايی و تبيين موانع وحدت اسالمی با تأكيد 
بر ديدگاه علمای مذاهب اسالمی پرداخته است؛ شايان ذكر است به منظور شناسايی مؤلفه های پژوهش به 
مصاحبه با 35 نفر از علمای مذاهب اسالمی پرداخته شد و ديدگاه ايشان در خصوص موانع وحدت اسالمی 
اخذ شد. پس از استخراج نكات كليدی در ديدگاه ايشان، نسبت به تجميع و جرح و تعديل مؤلفه ها اقدام شد 
و 12 مؤلفه مبنای كار قرار گرفت. اين مؤلفه ها مجدد به خبرگان پژوهش ارائه شد و سپس توسط آزمون 
دوجمله ای در نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در ادامه نيز به تشريح و تبيين هريك از 

مؤلفه ها پرداخته شد.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 53/ بهار و تابستان 1399

صص 96-114 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
و  اسالمی  امت  تاريخی  هم گرايی  بازخوانی  لزوم 
از  فرصتها،  و  امكانات  چالشها،  تهديدها،  بازشناسی 
است؛  اسالمی  امت  وحدت  تحقق  راهبردی  ملزومات 
می دهد  گواهی  مسلمانان  تاريخی  اذهان  آنكه  به ويژه 
برخورداری  به رغم  گذشته  اعصار  در  اسالمی  ممالك 
از امكانات بالقوه و بالفعل مادی و معنوی نتوانسته اند 
با  چالش  اين  يابند.  دست  پايدار  انسجام  و  اتحاد  به 
كه  تكفيری  واپس گرای  جريانات  و  وهابيت  ورود 
است،  زده  دامن  خشونت  و  فكری  جمودگرايی  به 
بزرگ ترين چالش جهان اسالم در چند دهه اخير را 
ايجاد كرده است. افراط گرايی و انديشه های تكفيری و 
فرقه گرايی، قدرتهای استكباری را در آتش افروزی در 
به گونه ای  به شدت گستاخ كرده است،  جوامع اسالمی 
گروههای  از  حمايت  و  ايجاد  با  جهانی  كفر  نظام  كه 
اختالفات  نام  به  نيابتی،  جنگهای  برپايی  در  تكفيری 

مذهبی كمر به نابودی امت اسالم بسته است.1
حقيقت آن است كه نسيم خردگرايی و تعامالت ميان 
فرهنگی و مذهبی در جهان اسالم وزيدن گرفته است 
كريم،  قرآن  وحدت بخش  آموزه های  ميان،  اين  در  و 
انسجام گرايی  نبوی،  سيره  در  وحدت  زيبای  تأللؤ 
وحدت  رويكردهای  نيز  و  اهل بيت)ع(  سيره  در 
و  انديشه ها  به ويژه  اسالمی،  مذاهب  علمای  محور 
معظم  مقام  و  امام خمينی)ره(  آرمانهای وحدت بخش 
وحدت  سلسله جنبان  به عنوان  العالی(  رهبری)مدظله 
بلند  تارك  بر  روشن  اسالمی، چشم اندازی  بيداری  و 
بنابراين  است.  افكنده  اسالم  جهان  در  وحدت گرايی 
وحدت گرايی در امتداد مسير الگوهای ماندگار، ارتقای 
وحدت پايدار و نقشه راه دستيابی به وحدت اسالمی 
در  اسالمی  مذاهب  پيروان  اراده  و  عزم  با  كه  است 
بهره گيری از فقه و كالم ميان مذهبی )مقارن( و ظرفيت 
عظيم مسلمانان در رويارويی با جريانات ضد اسالمی 
به منصه ظهور خواهد رسيد. در اين ميان افق مشترك 

1. »نقش استراتژی تقريب در تحقق وحدت اسالمی«.

چشم انداز وحدت در ايمان به پروردگار متعال، پيامبر 
قبله گاه  به عنوان  كعبه  نيز  و  كريم  قرآن  و  اكرم)ص( 
جوامع  كه  است  ثابتی  اصول  مسلمانان،  آماج حج  و 
وحدت  آيين،  وحدت  هدف،  وحدت  در  را  اسالمی 

رهبری و وحدت عقيده، گرد خود آورده است.2
وحدت جهان اسالم ناشی از چشم انداز مسلمانان در 
تحقق امت واحده اسالمی است. اين آرمان با چالشهای 
فراوانی مواجه است، ولی توجه بسياری از انديشمندان 
مورد  در  تفكر  و  واداشته  خود  به  را  اسالم  جهان 
نوسازی تمدن اسالمی را موجب شده است. بنابراين، 
و  آسيبها  شناسايی  در صدد  اسالم  انديشمندان جهان 
برآمده اند.  چالشهای هم گرايی و وحدت جهان اسالم 
واگرايی  از  حاكی  موجود،  روندهای  ديگر،  طرف  از 
و  وحدت  موضوع  و  است  اسالم  جهان  در  ملموس 
هم گرايی در جهان اسالم امری آرمانی است كه دغدغه 
انديشمندان فكری جهان  نخبگان دينی و حكومتی و 
به مؤلفه های  تلفيق و توجه توأمان  با  اسالم است كه 
را  مسلمانان  وحدت  تقويت  می توانند  ذهنی  و  عينی 

فراهم آورند.3
با توجه به شرايط حاكم بر جهان اسالم، وحدت اسالمی 
به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذير در  در دوران معاصر 
تعيين سرنوشت مسلمانان در عرصه سياسی، فرهنگی 
و اجتماعی مطرح شده است كه مورد تأكيد قرآن و ائمه 
معصومان)ع( است و شكوفايی و توسعه امت اسالمی 
چنين  اسالم،  تاريخ  به  نگاهی  با  می آورد.  فراهم  را 
معصومان)ع(  فعاليتهای  همواره  كه  می شود  استفاده 
در راستای ايجاد وحدت و اجتناب از تفرقه در امت 
اسالمی بوده است و در اين راه دشواريهای زيادی را 

متحمل شده اند.4
همدلی  و  )1393(،5 وحدت  ساورسفلی  نظر  طبق  بر 

2. درآمدی بر مبانی وحدت اسالمی، چالشها و فرصتها، صص235-23.
3. »آينده پژوهی روند همگرايی و وحدت دنيای اسالم«.

4. »موانع وحدت اسالمی از منظر حضرت زهرا)س(«.
5. »راهبردهــای وحــدت و تقريب مذاهب اســالمی؛ مــروری بر 

رهنمودهای مقام معظم رهبری«.
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است.  بوده  توجه  مورد  ديرباز  از  اسالمی  امت  ميان 
همواره  دينی  انديشه  احياگران  و  مصلحان  عالمان، 
تمدن  مجدد  شكوفايی  و  داشته  تأكيد  نكته  اين  بر 
اسالمی  دولتهای  مادی  و  معنوی  اعتالی  و  اسالمی 
باورهای مشترك  براساس  را در گرو اخوت اسالمی 
انسجام مسلمانان  دينی و قرآنی دانسته اند. وحدت و 
را می توان به سالهای نخستين بعثت پيامبر)ص( مرتبط 
نمود كه در نخستين سال ورود به مدينه ميان مهاجران 
نيز كه  برادری بست و در جنگ احد  پيمان  انصار  و 
می شد،  احساس  اصحاب  ميان  اختالف  از  عالئمی 
از  مسلمانان  پرهيز  در  قرآن  صريح  آيه  يادآوری  به 
را  ايشان  يكپارچگی  و  وحدت  و  پرداخت  اختالف 
حول حبل اهلل گوشزد نمود: »َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهلِل َجِميًعا 
َأْعَداًء  ُكْنُتْم  ِإْذ  َعَلْيُكْم  اهلِل  ِنْعَمَت  َواْذُكُروا  ُقوا  َتَفرَّ َوَل 
َفَألََّف بَْيَن ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا َوُكْنُتْم َعَلى 
ُن اهللُ لَُكْم  َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَها َكَذلَِك ُيَبيِّ
َآَياِتِه لََعلَُّكْم َتْهَتُدوَن«؛6 »و همگی به ريسمان خدا ]= 
قرآن و اسالم، و هرگونه وسيله وحدت [، چنگ زنيد، و 
پراكنده نشويد! و نعمت )بزرِگ( خدا را بر خود، به ياد 
آريد كه چگونه دشمن يكديگر بوديد، و او ميان دلهای 
شما، الفت ايجاد كرد، و به بركِت نعمِت او، برادر شديد! 
و شما بر لِب حفره ای از آتش بوديد، خدا شما را از آن 
نجات داد؛ اين چنين، خداوند آيات خود را برای شما 

آشكار می سازد، شايد پذيرای هدايت شويد«.
با تأمل در رفتار و اعمال دشمنان اسالم كه با تزوير، 
زر و زور سعی در تفرقه افكنی در جامعه اسالمی و با 
تماميت خواهی و خودبزرگ بينی سعی در انشقاق امت 
است  الزم  اسالمی  جوامع  محققان  بر  دارند،  اسالمی 
ضمن توجه به راهبردها و سوء نيتهای دشمنان مرتجع، 
به عوامل مؤثر بر وحدت اسالمی مبادرت نمايند. در 
پژوهش حاضر، با توجه به وقايع امروز جهان، نگارنده 
بر  تأكيد  با  اسالمی  وحدت  موانع  شناسايی  در  سعی 

ديدگاه علمای مذاهب اسالمی دارد.

6. آل عمران، 103.

مفهوم شناسی وحدت و تقریب مذاهب اسالمی
وحدت در لغت به معنای يگانگی، يكپارچگی و يكی 
شدن است،7 اما در اصطالح عبارت است از:  اشتراك 
گروهی در يك مرام و مقصد؛ اشتراك همه افراد يك 
شامل  را  مذهب  و  دين  كه  مقاصد  و  آمال  در  ملت 
می گردد.8 با تعريف مذكور، اين مفهوم به دست می آيد 
كه وحدت، اتحاد همه مسلمانان برای رسيدن به هدفی 
برخی  داشتن  بزرگ است، در عين  و  واحد، مشترك 
قرار  عظيم  هدف  آن  تحت الشعاع  بايد  كه  اختالفات 
گيرد و نيز تالش همه مسلمانان برای اتحاد در مقابل 
دشمنان اسالم، و همچنين ايجاد وحدتی بين مسلمانان 
از جنس اسالم است؛ يعنی وحدتی اسالمی كه لوازم 
آن ايجاد تفاهم و همبستگی كلی اسالمی در فرايندی 
مشخص است، همچنين نتيجه هرگونه اقدامات سياسی 
به سوی  مسلمانان  نمودن  هماهنگ  آن،  بين المللی  و 
انسجام اسالمی بوده و ايجاد الفت، موّدت و هم گرايی 
در بين جامعه اسالمی را منجر می گردد. بنابراين وحدت 
داشتن  عين  در  ايجاد سازوكارهای همگون،  معنی  به 
برخی اختالفات است. مقصود از وحدت اسالمی اين 
نيست كه فرقه های اسالمی به خاطر اتحاد اسالمی، از 
اصول اعتقادی و غيراعتقادی خود صرف نظر نمايند و 
تنها مشتركات را بپذيرند؛ زيرا اين كار نه منطقی است 
و نه عملی. چگونه ممكن است از پيروان يك مذهب 
خواست كه به خاطر مصلحت وحدت اسالمی، از فالن 
جزء  آنان  اعتقاد  به  كه  خود  عملی  يا  اعتقادی  اصل 
اسالم است، صرف نظر نمايند؟ يعنی از او بخواهيم به 
خاطر اسالم، از جزئی از اسالم چشم بپوشد و اين امر 
غيرممكن است.9 در نهايت، وحدت اسالمی با مفهوم 

تقريب مذاهب اسالمی گره خورده است.
نزديك  و  كردن  نزديك  معنای  به  مصدر  اسم  تقريب 
گردانيدن است.10 تقريب در مفهوم عام، جنبش نزديكی 

7. الصحاح، ج2، صص 547 و 548.
8. لغت نامه.

9. امامت و رهبری، صص 20-17.
10. لغت نامه.
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اديان است و در مفهوم خاص، حركتی است كه علمای 
مذاهب اسالمی آن را پايه گذاری كرده اند و هدف از 
يكديگر  به  اهل سنت  و  شيعيان  ساختن  نزديك  آن 
و رفع اختالف و  گاه خنثی كردن دشمنی مسلمانان، 
از  مقصود  بنابراين  است.  آنان  كردن  متحد  به منظور 
عنوان تقريب مذاهب اسالمی، تقريب پيروان مذاهب 
نظر  بدون در  تقريب دو مذهب،  زيرا  اسالمی است؛ 
گرفتن اتباع مذهب معقول نخواهد بود. تقريب مذاهب 
بحثهای  راه  از  مذاهب،  اتباع  بين  تقريب  اسالمی، 
علمی، كالمی، تفسيری، حديثی، اصولی و فقهی است 
انديشمندان  و  عالمان  اجتماع  با  حقيقی  تقريب  و 
مذاهب اسالمی برای طرح مسائل نظری اجتهادی در 
فضای سالم و به دور از تعصبات، امكان پذير است. 
به حقايق  برای دستيابی  انديشمندان  اجتماع علما و 
رسالت  فهم  و  درك  همچنين  و  اسالم  واقعيتهای  و 
امت اسالم در جهان معاصر، جهت بهره مندی پيروان 
مذاهب می باشد. شايان ذكر است كه تقريب به معنای 
و  نيست  و  نبوده  مذهبی  ارزشهای  از  شستن  دست 
تقريب  از  برداشتی  چنين  اسالم  علمای  از  هيچ يك 
ارائه نكرده اند، بلكه همواره بر اصول ثابت ارزشهای 
دينی و مذهبی تأكيد داشته اند. بنابراين مفهوم تقريب 
مذاهب، هم گرايی پيروان مذاهب مختلف در عين وجود 
تنوع  و  اختالف  حذف  زيرا  است؛  مذهبی  اختالفات 
آنچه  مطلوب؛  نه  و  است  ممكن  نه  مذهبی  فكری و 
و  نظری  راهبردهای  يافتن  است،  شدنی  و  مطلوب 
عملی برای مديريت صحيح پديده تعدد باورهای مذهب 
واگرايی  زيان بار  پيامدهای  و  آسيبها  از  جلوگيری  و 

اسالمی است.
به گفته استاد مطهری، تقريب و وحدت به معنای يكی 
شدن مذهبی، اصاًل عملی نيست؛ زيرا وقتی در خود 
شيعه در مسئله فقاهت وحدت ايجاد نمی شود، چطور 
انتظار داريم همه فرقه ها را يكی كنيم؟ شهيد مطهری 
در اين زمينه می گويد: »اينكه همه فرقه ها جمع شوند 
از  اسالمی  اتحاد  خاطر  به  و  شوند  مذهب  يك  و 

اصول اعتقادی و يا غيراعتقادی خود صرف نظر كنند، 
نه منطقی است و نه عملی ...«.11

بنابراين مقصود از تقريب، احيای اصل قرآنی اخوت 
و حذف موانع ساختگی روانی وحدت در ميان شيعه 
و سنی است. امام خمينی)ره( شيعه و سنی را يكسان 
برابرند: »ما  برادر و  باهم  دانسته و معتقد است همه 
هستيم،  واحد  هستيم،  يكی  تسنن  اهل  مسلمين  با 
اصاًل  و سنی  شيعه  قضيه   ... برادر هستيم  مسلمان و 
در كار نيست«.12 همچنين بايد گفت: جايگزينی واژه 
اين  نشان می دهد  كلمه »وحدت«  به جای  »تقريب« 
حركت، انحالل يا ادغام مذاهب نيست، بلكه مقصود 
اين است كه مذاهب، با حفظ استقالل و ماهيت خود، 
و  اساسی  پايه های  يعنی  شوند؛  نزديك  يكديگر  به 
بر مسائل اصلی اسالم كه  اين حركت  بنيادی  اصول 
مورد اتفاق همه مسلمانان است، متكی بوده و هست. 
از اين رو، در تفكر دينی، هرگز مراد از تقريب مذاهب 
و وحدت جهان اسالم كنار نهادن هيچ يك از مذاهب 

نيست.
را  اسالمی  وحدت  از  مراد  رهبری  معظم  مقام 
هم زيستی مسالمت آميز پيروان مذاهب اسالمی تعريف 
يكی  اسالمی،  وحدت  از  ما  مراد  می گويد:  و  كرده 
شدن عقايد و مذاهب اسالمی نيست. ميدان برخورد 
مذاهب و عقايد اسالمی و عقايد كالمی و عقايد فقهی 
كه هر فرقه ای عقايد خودش را دارد و خواهد داشت، 
ميدان علمی است، ميدان بحث فقهی است ميدان بحث 
كالمی است و اختالف عقايد فقهی و كالمی می تواند 
ميدان  در  و  زندگی  واقعيت  ميدان  در  تأثيری  هيچ 
سياست نداشته باشد. مراد ما از وحدت دنيای اسالم، 
عدم تنازع است: »َوَأِطيُعوا اهلَل َوَرُسولَُه َوَل َتَناَزُعوا 
و  خدا  )فرمان(  »و  ...«؛13  ِريُحُكْم  َوَتْذَهَب  َفَتْفَشُلوا 
كشمكش(  )و  نزاع  و  نماييد!  اطاعت  را  پيامبرش 
نكنيد، تا سست نشويد، و قدرت )و شوكت( شما از 

11. امامت و رهبری، ص17.
12. صحيفه امام، ج5، ص77.

13. انفال، 46.
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قرآن  نباشد،  اختالف  و  تنازع  يعنی  ...«؛  نرود  ميان 
ُقوا  َتَفرَّ َوَل  َجِميًعا  اهلِل  بَِحْبِل  »َواْعَتِصُموا  می فرمايد: 
...«؛14 »و همگی به ريسمان خدا ]= قرآن و اسالم، و 
هرگونه وسيله وحدت [، چنگ زنيد، و پراكنده نشويد 
برای هر مسلمان يك وظيفه  به حبل اهلل  اعتصام   .»...
است، اما قرآن اكتفا نمی كند به اينكه ما را به اعتصام 
به حبل اهلل امر كند، بلكه به ما می گويد كه اعتصام به 
حبل اهلل را در هيئت اجتماع داشته باشيد. جميعًا، همه 
باهم اعتصام كنيد و اين اجتماع و اين اتحاد يك واجب 
مذهب  يك  در  مذاهب،  كه  نيست  اين  مقصود  است. 
حل شوند. بعضی كسان برای اينكه اتحاد مسلمين را 
مذاهب  نفی  می كنند.  نفی  را  مذاهب  نمايند،  تحصيل 
را  مشكالت  مذاهب،  اثبات  نمی كند،  حل  را  مشكلی 
حل می كند همين مذاهبی كه هستند هركدام در منطقه 
اما  دهند  انجام  را  خودشان  معمولی  امور  خودشان، 
روابطشان را با يكديگر حسنه كنند. اگر ما می گوييم 
كه شيعه و سنی در كنار هم قرار بگيرند؛ يعنی شيعه، 
شيعه بماند، سنی هم سنی بماند، ما چه موقع به عالم 
كه  است  اين  وحدت  از  منظورمان  كه  گفته ايم  تسنن 
هركس  نگفته ايم.  چيزی  چنين  ما  بشويد؟  شيعه  شما 
خواست شيعه بشود از طريق علمی و از راه مباحثات 
كار  بروند  كه  آزادند  هم  آنها  بشود،  شيعه  عالمانه 
خودشان را بكنند ما نمی گوييم شما مذهبت را عوض 
عقل  سر  هميشه  بايد  سنی  و  شيعه  می گوييم  ما  كن، 
اسالمی  انقالب  دوران  در  بحمداهلل  همچنان كه  باشند 
پيروان  اينكه  يعنی  ما مشاهده شد. وحدت  در كشور 
برادری  احساس  و  باشند  برادر  باهم  مذهب  دو  اين 
بكنند، نه اينكه شيعه، سنی و سنی، شيعه بشود، بلكه 
هر  اينكه  و  است  برادری  احساس  معنای  به  وحدت 
طرفی احساس كند كه ديگری هم مسلمان است و حق 
اسالمی او را بر گردن خود احساس كند و متقاباًل او 

هم به همين ترتيب عمل نمايد.15

14. آل عمران، 103.
15. »بيانات در ديدار با ميهمانان شركت كننده در كنفرانس بين المللی 

وحدت اسالمی«.

اتحاد و وحدت اسالمی از منظر قرآن کریم
اتحاد به معنای يكی شدن، از ريشه »وحد« به مفهوم 
يكتايی و يگانگی است.16 قرآن كريم به مسئله اتحاد 
بر  و  نگريسته  آن،  اجتماعی  ديدگاه  از  اسالمی،  امت 
نهاد  و  مسلمانان  اديان،  جهانيان،  ميان  اتحاد  اهميت 
خانواده تأكيد كرده است و پيوند ميان دلهای مؤمنان 
را نوعی تصرف الهی برمی شمارد و برای ايجاد و حفظ 
را  شرايع  همراه  به  پيامبران  ارسال  يگانگی،  چنين 
ضروری می داند و برای برقراری يگانگی و نيز حفظ 
است.  كرده  پيش بينی  را  گوناگونی  راهكارهای  آن، 
شرايط  به  توجه  با  معاصر،  دوران  در  اسالمی  وحدت 
به عنوان يك ضرورت  دنيای اسالم،  و  بر جهان  حاكم 
اجتناب ناپذير درآمده و با سرنوشت مسلمانان در عرصه 
اجتماعی ـ سياسی گره خورده است. البته برای تحقق 
اتحاد و انسجام اسالمی، الزم نيست كه امت اسالمی و 
بزرگان دينی مذاهب مختلف اسالمی، دست از اختالفات 
مذهبی خود برداشته، يك مذهب مشترك را برگزينند، 
با  و  اختالف  موارد  حفظ  با  می توانند  مسلمانان  بلكه 
تكيه بر عناصر مشترك قرآنی و دينی، اتحاد اسالمی را 

تشكيل دهند.
مطرح  سازوكارهای  و  روشها  از  بهره گيری  ضرورت 
شده در قرآن كريم، به عنوان كتابی كه هيچ گونه گمان 
و ترديدی در آن راه نمی يابد، برای دستيابی به جامعه 
امری  از تشتت و آشفتگی،  به دور  برتر و  مطلوب و 
ايجاد،  هدف  با  قرآن  آيات  زيرا  است؛  انكارناپذير 
به  رسيدن  و  اسالمی  امت  اتحاد  از  و صيانت  تقويت 
تمدن نوين اسالمی نازل شده اند. حتی در امور به ظاهر 
عبادی و شخصی، نيز ناظر به مباحث انسجام اسالمی 
و كاركردهای اجتماعی هستند. پس قرآن می كوشد تا 
نه تنها افراد و اشخاصی را به تكامل برساند، بلكه نوع 
بشر را در طريق هدايت قرار دهد و آنان را به كمال 
برساند. از اين رو، خطاب قرآنی همواره عام بوده و 
به عنوان »ناس« مخاطب  مردم  موارد،  از  بسياری  در 

16. ترتيب كتاب العين.
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خاص  آيات  خطاب  كه  مواردی  در  گرفته اند.  قرار 
مؤمنان است، به معنای جامعه ايمانی است كه شامل 
همه افراد بشر، بدون تفاوت در جنسيت، مليت، خون 

و نژاد است.17
تأكيد بسيار قرآن بر مسائل بينشی است؛ زيرا بينش 
و نگرش صحيح برای تقويت انسجام اسالمی، نقش 
استراتژيك جوامع اسالمی  آينده  بسيار حساسی در 
بنابراين، توحيد محور بينشی آيات قرآن قرار  دارد. 
می گيرد، تا همگان بر مبنای اين اصل بنيادين، بتوانند 
در راستای تشكيل امت واحده اسالمی حركت نمايند. 
برادری  آيين  اسالمی،  امت  اتحاد  برای  قرآن  در 
گرديده  مطرح  وحدت آفرين،  مهم  گزاره  به عنوان 
است. مراد از وحدت و اخوت اسالمی كه در منابع و 
متون دينی بيان شده، آن وحدتی است كه بشريت را 
به سوی خدای واحد و هدف واحد سوق دهد. قرآن با 
آيه »ِإنََّما الُْمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا بَْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا 
اهلَل لََعلَُّكْم ُتْرَحُموَن«؛18 »مؤمنان برادر يكديگرند؛ پس 
الهی  تقوای  برادر خود را صلح و آشتی دهيد و  دو 
پيشه كنيد، باشد كه مشمول رحمت او شويد«، پيروان 
زيباترين  و  دوستی  و  مهر  لطيف ترين  به  را  خود 
قرآن  متعدد  آيات  در  و  كرده  رهنمايی  مساوات 
است:  نموده  يادآوری  را  اسالمی  انسجام  و  وحدت 
َفاتَُّقوِن«؛19  َربُُّكْم  َوَأنَا  َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ ُتُكْم  ُأمَّ َهِذِه  »َوِإنَّ 
»و اين امت شما امت واحدی است؛ و من پروردگار 
بپرهيزيد!«،  من  فرمان  مخالفت  از  شما هستم؛ پس، 
َوِنْعَم  الَْمْولَى  َفِنْعَم  َمْوَلُكْم  ُهَو  بِاهلِل  َواْعَتِصُموا   ...«
شويد،  متوسل  او(  كتاب  )و  خدا  به  »و  النَِّصيُر«؛20 
ناصر(  و  حافظ  و  نگهبان  و  پادشاه  )و  مولی  او  كه 
 ...« است«،  ناصری  نيكو  و  مولی  نيكو  و  شماست 
ُقوا ِفيِه ...«؛21 »... دين را برپا  يَن َوَل َتَتَفرَّ َأِقيُموا الدِّ

17. درآمدی بر مبانی وحدت اسالمی، چالشها و فرصتها، صص182-63.
18. حجرات، 10.
19. مؤمنون، 52.

20. حج، 78.
21. شوری، 13.

داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد ...« و »َوَل َتُكونُوا 
َناُت  الَْبيِّ َجاَءُهُم  َما  بَْعِد  ِمْن  َواْخَتَلُفوا  ُقوا  َتَفرَّ َكالَِّذيَن 
َوُأولَِئَك لَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم«؛22 »و مانند كسانی نباشيد 
از  كه پراكنده شدند و اختالف كردند؛ )آن هم( پس 
آنان رسيد! و  به  نشانه های روشن )پروردگار(  آنكه 

آنها عذاب عظيمی دارند«.
مقوله استكبارستيزی و گفتمان حمايت از مظلومان، 
در  برادری  و  اخوت  آيات وحدت بخش  از  برگرفته 
امت  متعّرض  اسالم  دشمنان  اگر  پس  است،  قرآن 
اسالمی گردند، ضرورت مواجهه و مقابله امت اسالمی 
با دشمنان اسالم، بيش از پيش آشكار می گردد. در 
قرآن كريم، وجود آموزه های مشترك دينی، به عنوان 
مهم ترين مؤلفه وحدت امت اسالمی مدنظر است. از 
برای  دينی  عنصر  از  مهم تر  عنصری  هيچ  قرآن  نظر 
تحقق وحدت اسالمی قابل تصور نخواهد بود. از اين 
رو، اين كتاب آسمانی اولين راهكار وحدت را تكيه 
بر عناصر مشترك دينی می داند: »ُقْل َيا َأْهَل الِْكَتاِب 
اهلَل  ِإلَّ  نَْعُبَد  َألَّ  َوبَْيَنُكْم  بَْيَنَنا  َسَواٍء  َكِلَمٍة  ِإلَى  َتَعالَْوا 
َوَل نُْشِرَك بِِه َشْيًئا ...«؛23 »بگو ای اهل كتاب! بياييد 
به سوی سخنی كه ميان ما و شما يكسان است؛ كه جز 
خداوند يگانه را نپرستيم و چيزی را همتای او قرار 
ندهيم ...«. آياتی كه بر وحدت اسالمی داللت دارند، 
محدود به موارد فوق نمی شود، بلكه آيات متعدد بر 

اهميت وحدت اسالمی داللت دارند.

وحدت اسالمی در میان علمای مذاهب اسالمی
تقريب  و  وحدت  ايجاد  تاريخی  سير  در  تأمل  با 
مذاهب  ربانی  علمای  درمی يابيم  مسلمانان،  بين  در 
مختلف اسالمی در گذشته و حال، با شناسايی و رفع 
وحدت  روزافزون  گسترش  مسير  در  موجود،  موانع 
مسلمانان گام برداشته و اثبات نموده اند كه مشكالت 
بنيادين  و  ريشه ای  مشكالتی  نه تنها  مسلمانان،  بين 
عميق  و  نظری  مبانی  از  بسياری  در  بلكه  نيست، 

22. آل عمران، 105.
23. آل عمران، 64.
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اسالمی، دارای اشتراك فراوانی هستند. به رغم شدت 
گرفتن اختالف فكری علمای مذاهب گوناگون، تعامل 
ميان فرهنگی با چاشنی محبت و همدلی، به وفور نزد 
علمای اسالمی مشاهده می شود. برخی از ايشان فقه 
مذاهب ديگر را تدريس می كردند و روشهای مذاهب 
ديگر را به مذهب خود تعميم می دادند و برخی نيز از 
يكديگر اجازه ]نقل حديث[ طلب می كردند. در اين 
راستا، مجموعه آثار بسيار غنی در عرصه فقه تطبيقی 

و نقل ديدگاههای ديگران وجود دارد.
از  علمی  دادوستد  قالب  در  فرهنگی  ميان  تعامل 
قبيل آموزش، تدريس، گفتگو، مباحثه، بهره گيری از 
منابع و پژوهشها و نقد ديدگاههای يكديگر صورت 
سرزمينهای  در  صدوق  شيخ  جمله،  از  می پذيرفت. 
به گشت و گذار می پرداخت و در محضر  گوناگون 
ابومحمد  حاكم  جمله  از  مختلف  مذاهب  با  علمايی 
بن  محمد  ابومحمد  و  شافعی24  حنفی  علی  بن  بكر 
ابی عبداهلل شافعی فرغانی حضور می يافت. شيخ مفيد 
در بغداد به گفتگو و مباحثه با علمايی از همه مذاهب 
می پرداخت25 و همواره در صدد آموختن بود. شيخ 
طوسی در كتاب الخالف از ديدگاههای ديگر مذاهب 
از جمله مذهب شافعی در كمال بی طرفی بهره برده 
علمای  از  او  برده  گمان  سبكی  كه  جايی  تا  است، 
مذهب شافعی است و او را در رديف علمای ايشان 
وی  كه  كرده  اعتراف  خود  هرچند  است.  كرده  ذكر 
فقيه شيعه و از مصنفان آنها است، ولی می گويد: »به 
مذهب شافعی گرايش داشت«.26 شيخ طوسی به نقل 
امام صادق)ع(، می گويد: »اگر موردی پيش آمد  از 
و حكم آن را در روايات نقل شده از ما نيافتيد، به 
آنچه از امام علی)ع( روايت شده، روی آوريد و به آن 
عمل كنيد«.27 همچنين ابن فوطی از علمای اهل سنت 
است.28 خطيب  شده  شناخته  شيعه  به عنوان  حنبلی، 

24. معانی األخبار، ص43.
25. ر.ك: تهذيب األحكام.

26. طبقات الشافعية الكبری، ج4، ص126.
27. ر.ك: عدة األصول، ج1، ص139.

28. أثر األدلة المختلف فيها فی الفقه اإلسالمی، ص80.

اهل سنت،  سلف  سيره  كه  شده  يادآور  نيز  بغدادی 
شيخ  است.29  »ثقه«  شيعيان  روايات  از  بهره گيری 
بن  ابوالحسن  همچون  اهل سنت  علمای  از  طوسی 
ابوالقاسم  قاضی  و  سنان  بن  محمد  مغربی،  سوار 
تنوخی بهره می گرفت.30 ابن ادريس از علمای بزرگ 
درس  اهل سنت  علمای  از  مجموعه ای  به  شيعی، 
می داد. شهيد اول با علمای دوره خود زندگی می كرد 
و مجالس وی غالبًا از جمهور علما )اهل سنت( كه با 
آنها حشر و نشر زيادی داشت، خالی نبود.31 او در 
يكی از اجازه های نقل روايت خود، گفته است كه از 

حدود 40 شيخ از علمای اهل سنت روايت می كند.32
از علمای شاخص در زمينه گفتگوی ميان فرهنگی 
مجاهد  و  مفسر  فقيه،  عالم،  شلتوت«  »شيخ  به  بايد 
در  تقريب  فرهنگ  پيشگامان  از  يكی  كه  مصری 
»آيت اهلل  نيز  و  است  بوده  اسالمی  جوامع  ميان 
كرد.  اشاره  شيعيان،  وقت  تقليد  مرجع  بروجردی« 
داشت  اصرار  مهم  اين  به  آن قدر  بروجردی،  آيت اهلل 
برگزار  مذاهب  تقريب  همايش  مصر،  كشور  در  كه 
به  را  اهل سنت  سرشناس  عالمان  از  تن   50 و  كرد 
آن فراخواند. اصرار بر همين اعتقادات بود كه باعث 
شد شيخ شلتوت كه بنيان گذار دانشگاه األزهر مصر 
است، فتوايی تاريخی را مبنی بر اينكه »عمل كردن 
به قول ائمه اطهار)ع( مجزی است«، صادر كند و بر 
شلتوت،  شيخ  بگذارد.  صحه  شيعيان  عمل  مقبوليت 
پس از اين مالقاتها، فتوای تاريخی خويش را در به 
اعالم  عشری  اثنی  جعفريه  مذهب  شناختن  رسميت 
جعفريه  مذهب  دستورات  به  كردن  »عمل  می دارد: 
مانند  اثنا عشريه معروف است،  اماميه  به مذهب  كه 
ساير مذاهب اهل سنت، شرعًا جايز است«. می توان 
اين فتوا را بزرگ ترين رويداد در روابط بين مذاهب 

29. همان.
30. كتاب االجازات.

31. أعيان الشيعة، ج10، ص62.
32. أمل اآلمل، ج1، ص103.
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در قرون اخير دانست.33
از علما و بزرگان اهل سنت در عصر حاضر می توان 
عالمه  الهوری،  اقبال  عالمه  غزالی،  محمد  شيخ  به 
مصری  قطب  سيد  البناء،  حسن  پاكستانی،  مودودی 
بزرگان  از  همچنين  كرد.  اشاره  عبدالعزيز  موالنا  و 
شيعه می توان از امام خمينی، امام موسی صدر، شيخ 
محمدجواد مغنيه، استاد مرتضی مطهری، آيت اهلل سيد 
محمود طالقانی و آيت اهلل سيد محمد حسينی بهشتی 

نام برد.34
مواضع  اتخاذ  و  گفتگو  امر  در  رهبری  معظم  مقام 
سرآمدان  جزء  مسلمانان،  ميان  در  بخش  وحدت 
روزگار معاصر می باشد. ايشان در پاسخ به استفتايی 
از سوی علمای شيعه منطقه احساء عربستان سعودی، 
توهين  و  اهانت  درباره  را  خود  نظر  اينكه  بر  مبنی 
به همسر پيامبر ام المؤمنين عايشه اعالم كند، فرمود: 
جمله  از  اهل سنت  برادران  نمادهای  به  »اهانت 
اين  ]عايشه[ حرام است.  پيامبر  به همسر  اتهام زنی 
ايشان  می شود«.  پيامبران  همه  زنان  شامل  موضوع 
مسلمانان  مختلف  مذاهب  بين  گفتگوی  باب  در 
بگذارند،  جلسه  باهم  سنی  و  شيعه  »علمای  فرمود: 
مشتركی  كارهای  ما  بزنند.  حرف  باهم  كنند،  تفاهم 
داريم. شما فقه خودت را تبيين كن، تدريس كن، شما 
فقه  شما  كن.  تدريس  كن،  تبيين  را  خودت  فقه  هم 
جعفری بگو، شما فقه شافعی بگو. عقايدتان را داشته 
بكنيد«.35  می توانيد  هم  مشترك  كارهای  اما  باشيد، 
اهداف  پيشبرد  در  شگرفی  نقش  گفتگو،  فرهنگ 
بنابراين ضرورت آن برای  تقريبی ايفا خواهد نمود، 
همه مسلمانان آشكار است. از اين رو، تعامالت ميان 
فرهنگی در عصر حاضر و بازگشت علمای مذاهب 
پيشين،  علمای  محور  تسامح  رويكرد  به  اسالمی 
مبنی  اسالم  دشمنان  توطئه های  از  بسياری  می تواند 

33. شيخ محمود شلتوت طاليه دار تقريب، صص197و198.
34. پيشــوايان تقريب: آيت اهلل العظمی بروجردی و شــيخ محمود 

شلتوت، ص168.
35. »بيانات در جمع روحانيان شيعه و اهل سنت كرمانشاه«.

بر ترويج فرقه گرايی را بی اثر نمايد.

پیشینه تحقیق
با مروری بر پيشينه پژوهشهای صورت گرفته در اين 
حوزه، چنين به دست می آيد كه پژوهشهای متعددی 
وحدت  بر  مؤثر  مؤلفه های  تبيين  و  شناسايی  برای 
از  از مطالعات  نگارش درآمده و هريك  به  اسالمی 

منظری خاص به اين مؤلفه ها پرداخته اند:
چالشهای  ترسيم  به  كوشيده اند  گلشنی،36  و  قائدی 
درونی و بيرونی وحدت جهان اسالم بپردازند. از اين 
رهگذر، روندهای موجود در جهان اسالم تبيين شده 
حاكی  موجود،  وضعيت  آيا  كنند  مشخص  تا  است، 
از هم گرايی دنيای اسالم است يا واگرايی؟ پرسشی 
كه اين پژوهش دنبال می كند، اين است كه براساس 
روندهای  و  بين الملل  نظام  در  موجود  واقعيتهای 
وحدت  تحقق  امكان  آينده  در  آيا  اسالم،  دنيای 
استفاده  با  پژوهش  اين  دارد؟  وجود  اسالم  جهان 
است.  يافته  دست  نتايجی  به  آينده پژوهی  روش  از 
حكايتگر  اسالم،  جهان  در  موجود  وضعيت  واكاوی 
اسالمی،  دولتهای  منافع  تضاد  علت  به  كه  است  آن 
مسلمانان  وحدت  شاهد  كوتاه مدت،  در  حداقل 
بايد  اين وضعيت  از  برون رفت  برای  و  بود  نخواهيم 
طرح وحدت دنيای اسالم، ابتدا مورد اجماع نخبگان 
سپس  و  گيرد  قرار  اسالم  جهان  حكومتی  و  فكری 
اقدامات عملی و برنامه های مشترك جايگزين ترويج 

خصومت و افراطی گری شود.
عابدی و پوررستمی،37 با بررسی گذرای تاريخ اسالم 
نشان داده اند كه هيچ عاملی به اندازه اتحاد و انسجام 
پيشرفت  و  شوكت  قدرت،  موجبات  است  نتوانسته 
تفرقه  و  اختالف  ديگر،  از سوی  بزند.  رقم  را  ملتها 
مانع  پيوسته  كه  می رود  شمار  به  عاملی  بزرگ ترين 
اعطای خير و رحمت الهی بر امم شده و خواهد شد. 
چنانچه امام علی)ع( فرمود: خداوند سبحان به هيچ 

36. »آينده پژوهی روند همگرايی و وحدت دنيای اسالم«.
37. »نگرشي بر انسجام اسالمي از منظر امام علي)ع(«.

103

می
سال

ب ا
ذاه

ی م
لما

ه ع
دگا

 دي
 بر

كيد
 تأ

ی با
الم

 اس
ت

حد
ع و

وان
ن م

تبيي
 و 

يی
سا

شنا



امتی چه از گذشتگان و چه از آيندگان به واسطه تفرقه 
و اختالف خيری اعطا ننموده و نخواهد كرد.38 از اين 
رو اين مطالعه سعی دارد موضوع وحدت اسالمی را از 
حيث علمی و عملی مورد بررسی قرار دهد؛ به طوری 
كه ابتدا به ضرورتها و بايسته های وحدت از منظر امام 
علی)ع( می پردازد و اهميت مسئله را تبيين و تشريح 
می كند، تا با معرفت و شناخت بيشتر، راه را برای هدف 
اسالمی  انسجام  نمايد. سپس ضرورت  هموارتر  خود 
نشان می دهد كه  از حيث عقلی مطرح می نمايد و  را 
وحدت و اتحاد عالوه بر يك واجب و ضرورت نقلی، 
نيز هست. آثار و تبعات  يك اصل و ضرورت عقلی 
از  علی)ع(  امام  كه  است  ديگری  مهم  بخش  اتحاد 
طريق عقل، نقل و تجربه به تبيين آنها پرداخته است. 
در ادامه، اين نوشتار به بيان چالشها و موانع بيرونی و 
درونی و مصاديق هريك می پردازد. در پايان نيز يكی 
انسجام كه همان تدوين منشور  از راهكارهای عملی 
وحدت اسالمی است، پيشنهاد و به عناصر كليدی آن 

پرداخته شده است.
عرب  شاعران  منظر  از  اسالمی  وحدت  به  عبدی،39 
است  شاعرانی  جمله  از  محرم  احمد  است.  پرداخته 
كه در جای جای ديوانش نمايه های دعوت به وحدت 
اسالمی به چشم می خورد. هدف از پردازش شعر وی 
از منظر رخدادهای وحدت جويانه، تبيين نحوه نگرش 
تكيه گاههای  بيان  و  اتحاد،  و  وحدت  مقوله  به  شاعر 
است.  مضامينی  چنين  طرح  در  او  انديشه  محورِی 
نتايج پژوهش نشان می دهد مسائلی چون نقد شرايط 
اسفناك سياسی و اجتماعی حاكم بر بالد عربی، ارائه 
الگوی كالِن وحدِت اسالمی و نه وحدت عربِی ِصرف، 
عربيت  شور  و  حماسی  جلوه های  برجسته سازی 
وحدت،  مقوله  تثبيت  برای  انگيزشی  عاملی  به عنوان 
و استناد به آموزه های قرآن كريم به عنوان پشتوانه ای 
ِستُرگ برای عينيت بخشی به مضامين وحدت گرايانه 

38. نهج البالغه، خطبه 176.
39. »واكاوی مؤلفه های وحدت اسالمی در اشعار احمد محرم«.

مطمِح نظر شاعر بوده است. نگارنده در اين پژوهش 
تكيه گاههای  تبيين  به  كتابخانه ای  روش  بر  تكيه  با 
وحدت گرايانه  مضامين  حوزه  در  محرم  احمد  شعری 

می پردازد.
منظر  از  اسالمی  وحدت  موانع  بررسی  به  لكزايی،40 
از  منظور،  اين  به  است.  پرداخته  زهرا)س(  حضرت 
نتيجه  اين  به  و  كرده  استفاده  تحليلي  اكتشافي  روش 
دست يافته است كه از منظر آن حضرت، عدم اعتقاد 
واقعي به توحيد، انحراف از مسير اسالم ناب و لغزش 
در انتخاب رهبر شايسته، مهم ترين موانع ايجاد وحدت 
هدم  موجب  و  می شوند  محسوب  اسالمي  جامعه  در 

ظرفيتهای مثبت جامعه اسالمي می گردند.
انديشه  قرآنی  مبانی  بررسی  به  و صحرايی،41  نورائی 
ايشان،  نظر  از  پرداخته اند.  نورسی  سعيد  مال  تقريبی 
به  است.  اسالم  آموزه های  مهم ترين  از  يكی  وحدت 
باور بسياری از انديشمندان، تحقق وحدت امت اسالم، 
عامل بازگشت شكوه و عظمت به آن است. مال سعيد 
نورسی عارف كردتبار تركيه، از جمله مصلحان معاصر 
است كه تالش علمی درخور در زمينه وحدت دارد. 
اين نوشتار كه به شيوه توصيفی ـ تحليلی نگاشته شده، 
رسائل  نورسی  معروف  اثر  بر  تمركز  با  تا  می كوشد، 
النور، اهم مبانی قرآنی اين دانشمند را در زمينه وحدت 
به بحث نشيند. براساس نتيجه پژوهش، مهم ترين اين 
مبانی عبارتند از:  ايمان به خدا، پيروی از رهبر واحد، 

پايبندی به اخالق اسالمی و توجه به تفقه و اجتهاد.
مذاهب  تقريب  و  وحدت  راهبردهای  ساورسفلی،42 
اسالمی را از منظر رهنمودهای مقام معظم رهبری مورد 
بررسی قرار داده است. بدون ترديد امروز وحدت ميان 
امت اسالمی كه اعم از ملتها و دولتهای اسالمی است، از 
ضروری ترين نيازهای مسلمانان در برابر دشمنان قسم 
خورده به ويژه استكبار جهانی و صهيونيسم بين المللی 

40. »موانع وحدت اسالمی از منظر حضرت زهرا)س(«.
41. »بررسی مبانی قرآنی انديشه تقريبی مال سعيد نورسی«.

42. »راهبردهــای وحــدت و تقريــب مذاهب اســالمی؛ مروری بر 
رهنمودهای مقام معظم رهبری«.
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اسالمی  كشورهای  در  هم اكنون  می رود.  شمار  به 
شاهد وحشتناك ترين و تأسف بارترين صحنه قتل عام 
توطئه ها و  با  كه  يكديگر می باشيم  توسط  مسلمانان 
نقشه های دشمنان طراحی شده و به دست مزدوران 
تكفيری در جريان است. يقينًا اين تالش دشمنان در 
راستای مقابله با موج بيداری اسالمی است كه منطقه 
و  احيا  را  اسالمی  تمدن  تا  می رود  و  گرفته  فرا  را 
جهان تشنه معنويت حقيقی را سيراب سازد. رهبران 
مذهبی و عالمان دينی، در رأس آنان امام خمينی)ره( 
و مقام معظم رهبری در طول بيش از سه دهه بعد از 
تحقق  برای  را  خود  همت  و  تالش  همواره  انقالب، 
مذاهب  بين  تقريب  و  اسالمی  امت  وحدت  آرمان 
ثمرات  تالشها  اين  الهی  شكرانه  به  و  برده اند  به كار 
ارزشمند فراوانی داشته است كه از جمله شيرين ترين 
آنها، نفرت جهان اسالم از قدرتهای استكباری و آغاز 
اين  در  می باشد.  منطقه  در  اسالمی  بيداری  نهضت 
مقاله نويسنده سعی نموده با توجه به حجم و ظرفيت 
مقاله و بضاعت علمی، اهتمام ويژه مقام معظم رهبری 
كه  را  اسالمی  مذاهب  تقريب  و  وحدت  ايجاد  برای 
سرنوشت  خصوص  در  ايشان  دغدغه های  از  ناشی 
مسلمانان است، ترسيم نموده و تدابير و رهنمودهای 
اين  از  دهد.  قرار  بررسی  مورد  و  مطرح  را  ايشان 
رو، در اين نوشتار مباحثی همچون مفهوم و مقصود 
وحدت، ضرورت و اهميت تقريب مذاهب، راهبردها 
و راهكارهای تحقق وحدت، موانع تقريب، ظرفيتهای 
تعميق  در  دشمن  اهداف  و  راهبرد  اسالم،  جهان 
اختالف، وظيفه طيفهای مختلف جوامع اسالمی، و ... 

مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.
با  اسالم  جهان  اتحاد  راهبردهای  به  نيز  رجبی،43 
توجه به ديدگاههای مقام معظم رهبری پرداخته است. 
بر طبق ديدگاه مقام معظم رهبری در شرايط كنونی كه 
نظام بين الملل در حال تغيير است، مسئله اتحاد جهان 

43. »راهبردهای اتحاد جهان اســالم با ابتنــای بر ديدگاههای مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی(«.

جهان  آينده  بر  تأثير گذار  و  اهميت  با  بسيار  اسالم 
اسالم خواهد بود. بنابراين، در اين مقاله سعی می شود 
راهبردهای  ايشان،  نظرات  و  آراء  بررسی  ضمن  تا 
توجه  با  اسالم،  دنيای  اتحاد  به شكل گيری  دستيابی 
پيش  تهديدهای  و  فرصتها  قوت،  ضعف،  نقاط  به 
ماهيت  و  شكل   تغيير  آستانه  در  اسالم  دنيای  روی 
تبيين شود.  نظم جديد جهانی،  ايجاد  و  نظام جهانی 
شيوه تحقيق، روش تركيبی است، بدين ترتيب كه از 
روش تحليل محتوا برای شناسايی و دسته بندی كدها 
شناخت  به منظور   SWOT روش  از  و  مقوالت  و 
مقام  بيانات  در  شده  ارائه  راهبردهای  دسته بندی  و 
معظم رهبری در خصوص نقاط قوت، ضعف، فرصتها 
شده  است.  استفاده  اسالم  جهان  اتحاد  تهديدهای  و 
روش  در  شده  اشاره  موارد  از  هركدام  بررسی  با 
مشخص  رهبری،  معظم  مقام  بيانات  در   SWOT
نقاط  دارای  اسالم  جهان  ايشان  نظر  از  كه  گرديده 
قوت زيادی است كه در اين مقاله به 11 مورد از آنها 
زوايای  به  جامع  نگاهی  با  ايشان  است.  شده  اشاره 
جهان  روی  پيش  فرصتهای  اسالم،  دنيای  مختلف 
اسالم را نام می برد كه به 13 مورد از آنها در اين مقاله 
پرداخته شده است. در اين راستا مقام معظم رهبری 
طی سالهای گذشته راهبردهايی را برای برطرف كردن 
نقاط ضعف، بهره گيری بيشتر از نقاط قوت و تبديل 
ويژگيهايی  كه  است  داشته  بيان  فرصتها  به  تهديدها 
همچون واقع گرايی همراه با آرمان گرايی و عمل گرايی 
همراه با رويكرد انتقادی نسبت به وضع موجود، در 

آن مشاهده می شود.
انسجام  و  وحدت  به  جايگاه  حسينی،44  و  قاسمی 
رهبری  معظم  مقام  ديدگاه  بر  تأكيد  با  اسالم  در 
اسالمی،  اسالم، وحدت  تعاليم  مبنای  بر  پرداخته اند. 
هر  موردتوجه  آرمانهای  و  ايده ها  مهم ترين  از  يكی 
در  است.  تاكنون  اسالم  صدر  از  آزاده ای  مسلمان 

44. »جايگاه وحدت و انســجام در اســالم با تأكيد بر ديدگاه مقام 
معظم رهبری«.
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آفرينش  مبدأ  و  است  وحدت  بر  اصل  هستی  جهان 
مهم ترين  وحدت،  حقيقت  در  است.  وحدت  عين  نيز 
بيشترين  رو،  اين  از  است.  اسالمی  امت  اقتدار  عامل 
تيرهای زهرآگين دشمنان نيز به همين سو نشانه رفته 
دارد.  بسياری  اهميت  اسالمی  انسجام  و  اتحاد  است. 
از ديدگاه مقام معظم رهبری، زمانی كه وحدت، اواًل؛ 
حاكميت  ثانيًا؛  شود،  اختالفات  رفتن  بين  از  سبب 
است.  اهميت  حائز  باشد،  داشته  همراه  به  را  اسالمی 
و  درگيری  نفاق،  تفرقه،  نبودن  به  می توان  را  وحدت 
كشمكش و نيز وحدت اسالمی را به معنای همزيستی 
مسالمت آميز پيروان مذاهب اسالمی تعريف كرد. مقام 
معظم رهبری به موضوع وحدت چنان اهميتی می دهد 
نه تاكتيكی  كه آن را به عنوان مسئله ای استراتژيك و 
روشنفكران،  علما،  همواره  ايشان  می كند.  معرفی 
برجستگان سياسی و آحاد امت اسالمی را به وحدت 
و  ارادت  و  كريم  قرآن  آموزه های  و  دستورها  ذيل 
محبت به پيامبر اسالم)ص( دعوت كرده است. ايشان 
به عنوان پيشگام وحدت اسالمی بوده و نقش پررنگی 
را در تقويت يكپارچگی امت اسالمی ايفا كرده است. 
در اين مقاله به مرور بيانات راهبردی مقام معظم رهبری 

در مورد وحدت اسالمی پرداخته شده است.
دستيابی  راهبردهای  نيز  بارانی،45  و  لنگرودی  معتمد 
مورد  را  رضوی  كالم  در  اسالمی  وحدت  بينش  به 
كاوش قرار داده اند. دستيابی به بينش وحدت اسالمی 
و تشكيل امت واحده كه مبنايی قرآنی دارد، از ديرباز 
معصوم)ع(  امامان  و  اكرم)ص(  پيامبر  توجه  مورد 
بوده است. از اين رو، در عصر امام رضا)ع( و در پی 
امام  كه  آمد  پيش  موقعيتی  كالمی،  بحثهای  گسترش 
توانست با استفاده از شرايط موجود، با بزرگان اديان 
در  گامی  و  كند  مناظره  و  مباحثه  اسالمی  مذاهب  و 
جهت اتحاد ميان مسلمانان بردارد. اين مقاله با انگيزه 
يافتن راهبردهای دستيابی به وحدت اسالمی با توجه 
به كالم رضوی به نگارش درآمده است. از اين منظر، 

45. »راهبردهای دستيابی به بينش وحدت اسالمی در كالم رضوی«.

پرسش اين پژوهش آن است كه راهبردهای دستيابی 
و  چيست  رضا)ع(  امام  كالم  در  اسالمی  وحدت  به 
چگونه می توان به آن نائل شد. روش پژوهش توصيفی 
كالم  مطالعه  با  كه  است  بنيادی  نوع  از  و  تحليلی  ـ 
رضوی، راهبردهای رسيدن به وحدت اسالمی آشكار 
شده است. مطالعه و بررسی كالم امام رضا)ع( به انگيزه 
شناسايی راهبردهای وحدت اسالمی نشان داد ايشان 
در برابر خالفت عباسی در شرايط مختلف با سخنان 
و  برابری  مسلمانان  ميان  خود،  صحيح  اقدام  و  بجا 
وحدت  و  اتحاد  همدلی،  فرهنگ  بر  و  برقرار  يكدلی 
اسالمی ميان تمام مسلمانان تأكيد كرده است. مهم ترين 
راهبردهايی كه امام رضا)ع( در احاديث خود در زمينه 
بينش  از:  عبارتند  است،  داشته  بيان  اسالمی  وحدت 
توحيدی، تأكيد بر قرآن، تمسك به سيره نبوی، توجه 
بر  ذكر صلوات  بر  مداومت  مهدويت گرايی،  آرمان  به 
محمد)ص( و خاندان مطهرش)ع(، توجه  دادن به اصول 

و مبانی وحدت در مناظره ها و اخوت ايمانی.
قاسمی آرانی و خرم آبادی آرانی،46 به تشريح مفهوم 
پرداخته اند.  علی)ع(  امام  منظر  از  اسالمی  وحدت 
وحدت و همبستگی ميان مسلمانان، از مسائل بسيار 
مهم و اساسی است كه كالم خدا و سنت نبوی، بر آن 
اسالمی  وحدت  علی)ع(  امام  نموده اند.  فراوان  تأكيد 
است:  معتقد  و  می داند  الهی  موهبتهای  و  نعمتها  از  را 
تنها عامل وحدت آفرين در جامعه اسالمی، قرآن كريم 
و نبوت پيامبر اكرم)ص( است. اهتمام آن حضرت به 
جامعه  تا  است،  بسيار  آن،  تحقق  و  مهم  مسئله  اين 
اسالمی دچار تفرقه و پراكندگی نگردد. نوشتار حاضر 
پژوهشی توصيفی ـ تحليلی با هدف شناسايی زوايای 
گوناگون وحدت اسالمی در انديشه امام علی)ع( است 
است.  درآمده  تحرير  به رشته  نظام مند  به شيوه ای  كه 
امام  عملی  راهكارهای  دادن  نشان  با  نوشتار  اين  در 
علی)ع(، در تحقق اين اصل اسالمی، اين نتيجه حاصل 
می شود كه وحدت و انسجام ميان مسلمانان از جمله 

46. »بازخوانی مفهوم وحدت اسالمی در نهج البالغه«.
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مضامين دينی و اجتماعی مهم نزد ايشان است كه بر 
آن تأكيد ويژه داشته و آن را عامل پيروزی مسلمانان 

می دانسته است.
اسالمی در  مفهوم وحدت  به آسيب شناسی  صدرا،47 
قالب دوگانه فرقه گرايی و سكوالريسم پرداخته است. 
مفهوم وحدت اسالمی، در تاريخ معاصر از شبه قاره 
از طريق سيد جمال در  نهايت،  برخاست و در  هند 
در  همواره  مفهوم  اين  يافت.  گسترش  اسالم  جهان 
چهارچوب دوگانه مفهومی فرقه گرايی و سكوالريسم 
مورد خوانش و توجه قرار گرفته است. همين مسئله 
سبب شده كه اين مفهوم درست عكس كاركرد خود 
بين فرق اسالمی برای غلبه بر  كه ايجاد وحدت در 
عقب ماندگی ناشی از استعمار و استبداد است، عمل 
زمينه های  كه  است  شده  سعی  مقاله  اين  در  كند. 
تاريخی و سياسی  ـ اجتماعی ايجاد، تطور و گسترش 

وحدت اسالمی بررسی شود.

روش تحقیق
پژوهش حاضر مطالعه ای كيفی است كه از نظر هدف 
جای  تفسيری  پژوهشهای  دسته  در  و  است  بنيادي 
می گيرد. بررسيهاي تفسيري تالش می كنند از طريق 
درك  را  آنها  مي دهند،  پديده ها  به  افراد  كه  معاني 
ارزشمند ند؛  كيفي  داده هاي  كيفي،  تحقيق  در  كنند.48 
چون براساس آنها مي توان از طريق تحليل كيفي به 
استنتاج و استخراج نظريه از بستر زمينه مورد مطالعه 
ظهور  و  توليد  جهت  كوشش  راستا،  اين  در  رسيد. 
مفاهيم، قضايا، فرضيات و نظريه علمي به جای آزمون 

و ارزيابي نظريه است.49
بنابراين در اين پژوهش به منظور يافتن موانع وحدت 
اسالمی از مصاحبه غير ساختمند استفاده شده است. 
علمای  از  نفر   35 با  مصاحبه  از  پس  منظور،  بدين 

47. »آسيب شناسی مفهوم وحدت اسالمی در قالب دوگانه فرقه گرايی 
و سكيوالريسم«.

48. روش شناسی پژوهش كيفی در مديريت.
49. روش تحقيق با رويكردی به پايان نامه نويسی.

مذاهب اسالمی كه به روش گلوله برفی انتخاب شده 
بودند، به موانع وحدت اسالمی به حد اغنا دست يافته 
شد. شايان ذكر است، از مصاحبه های صورت گرفته 
با خبرگان پژوهش، مؤلفه های متعددی استخراج شد 
كه با حذف مؤلفه های مشابه و جرح و تعديل و بعضًا 
ادغام برخی مؤلفه ها، در نهايت به 12 مؤلفه به عنوان 
موانع وحدت اسالمی اكتفا شد. سپس مجدد 12 مؤلفه 
نهايی، جهت اظهارنظر نهايی خبرگان به ايشان ارائه 
مخالفم  كاماًل  از  مؤلفه ها  مورد  در  ايشان  نظر  و  شد 
)مقدار 1( تا كاماًل موافقم )مقدار 5( در طيف 5 عاملی 
نرم افزار  توسط  آماری  مقادير  شد.  دريافت  ليكرت 
قرار  تحليل  مورد  دوجمله ای51  آزمون  و   50SPSS
شده  پرداخته  آن  به  تحقيق  يافته های  در  كه  گرفت 

است.

یافته های تحقیق
به وسيله  شده  جمع آوری  داده های  بررسی  نتايج 
آزمون دوجمله ای در نرم افزار SPSS با نقطه برش 3 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در صورتی كه 
سطح معناداری متناظر با هر مؤلفه بزرگ تر ـ مساوی 
نظر  طبق  بر  كه  است  معنی  اين  به  باشد،   0/05 با 
بر  گذاشته شود.  كنار  بايد  شده  ذكر  مؤلفه  خبرگان، 
طبق جدول 1، از بين 12 مؤلفه استخراج شده، سطح 
معناداری تمامی موارد كوچك تر يا مساوی با 0/05 
جای  قبول  قابل  محدوده  در  تمامًا  و  آمد  دست  به 
گرفت؛ به اين معنی كه خبرگان پژوهش، مؤلفه های 

نهايی اين پژوهش را مورد تأييد قرار داده اند.

نتیجه گیری
تبيين  و  شناسايی  حاضر،  پژوهش  انجام  از  هدف 
علمای  ديدگاه  بر  تأكيد  با  اسالمی  وحدت  موانع 
با  به مصاحبه  بدين منظور  مذاهب اسالمی می باشد. 
خبرگان اين حوزه پرداخته شد و داده های جمع آوری 

50. Statistical Package for the Social Sciences
51. Binomial Test
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شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و در نهايت 12 
مؤلفه در اين خصوص به تأييد رسيد:

1. انديشه های تكفيری: جوامع اسالمی در حال حاضر 
گرفته اند؛  قرار  حساسی  بسيار  و  بغرنج  وضعيت  در 
زيرا جريانهای تكفيری با ناديده گرفتن دشمنان اصلی 
مذاهب  ميان  پی دشمن تراشی  در  مسلمانان،  و  اسالم 
در  مذهبی  جنگهای  آتش  شدن  شعله ور  و  اسالمی 
عليه وحدت  اقدام  هرگونه  برآمده اند.  اسالمی  جوامع 
تحريك  و  افراطی  انديشه های  ترويج  و  مسلمانان 
احساسات مسلمانان عليه يكديگر، اقدامی مزدورانه و 
مطابق با خواسته های قدرتهای استكباری است. حال 
اين پرسشها مطرح می شود كه چه جريانی اعم از شيعه 

و سنی، با ترويج انديشه های افراطی و اختالف افكن در 
پی مزدوری دشمنان اسالم می باشد؟ نقش جريانهای 
نقش  چيست؟  منطقه ای  بحرانهای  در  تكفيری 
نطقهای  با  و  اسالمی  عالم  برچسب  با  كه  چهره هايی 
با عنوان شيعه  تفرقه انداز خود در كشورهای اسالمی 
متعصب و نيز سنی متعصب در پی آتش افروزی مذهبی 

ميان مسلمانان می باشند، چيست؟
نشر  و  ترويج  دنبال  به  وهابيت  فرقه  وهابيت:   .2
انديشه ها و افكار گمراه كننده خود در ميان كشورهای 
دادن  وارونه جلوه  به  منجر  امر  اين  كه  است  اسالمی 
ـ  است  انسانها  فطرت  با  منطبق  كه  ـ  ناب  اسالم 
ضدتقريبی،  جريانهای  شناخت  بنابراين  شد،  خواهد 

جدول 1: تجزيه و تحليل مؤلفه های پژوهش توسط آزمون دوجمله ای

ف
 گروه بندیمؤلفه های استخراج شدهردي

)نقطه برش(

توزيع
پاسخها در 

هر گروه

تعداد كل 
خبرگان

سطح 
وضعيتمعناداری

انديشه های تكفيری1
تأييد30350/002<3 3<=5

وهابيت2
تأييد32350/000<3 3<=3

فرقه گرايى3
تأييد29350/002<3 3<=6

انديشه های افراطى4
تأييد29350/002<3 3<=6

جنگهای مذهبى5
تأييد32350/000<3 3<=3

بى ثبات سازی6
تأييد28350/003<3 3<=7

تحريف بيداری اسلمى7
تأييد29350/002<3 3<=6

تروريسم خوب و بد8
تأييد32350/000<3 3<=3

9
 مبارزه با تروريسم، دروغ بزرگ

ائتلف آمريكايى
3>30

تأييد350/002 3<=5

داعش، دست پرورده آمريكا10
تأييد28350/003<3 3<=7

تضعيف محور مقاومت11
تأييد33350/000<3 3<=2

توهين به پيامبر)ص(12
تأييد30350/002<3 3<=5
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می تواند در زدودن افكار خرافی و مقابله با بدعتها و 
فرقه گرايی در جهان اسالم و در نهايت معرفی اسالم 
به  تفكراتی،  چنين  باشد.  داشته  مهمی  نقش  راستين 
علت وجود مشكالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 
به مناطق مسلمان نشين مختلفی نيز رسوخ نموده است 
اين  از  تكفيری  تروريستهای  شاهد حضور  بعضًا  كه 
حوزه جغرافيايی در بحران سوريه و ديگر كشورهای 
گروههای  مالی  حمايتهای  زيرا  می باشيم؛  اسالمی 
افراطی و تكفيری از برخی مناطق فقيرنشين، به عنوان 
به  تبليغی وهابيت  نفوذ فكری  مهم در راستای  ابزار 
سلفی،  انديشه های  القای  است.  اسالمی  جوامع  متن 
نفوذ جريانهای تكفيری در ميان  از مهم ترين اهداف 
علمای  مقابله  رو،  اين  از  است.  اسالمی  كشورهای 
اسالمی با اين انديشه ها، می تواند از نفوذ خرافات و 

بدعتهای خطرناك در اسالم جلوگيری نمايد.
استكباری  قدرتهای  اخير  سالهای  در  فرقه گرايی:   .3
با اجرای پديده تكفير برای ممانعت از پيشروی موج 
اسالمی  نظام  آن  رأس  در  كه  اسالمی  امت  هم گرايی 
قرار داشت، به برجسته سازی برخی اختالفات فرعی 
رفع  غيرقابل  القای  و  ميان شيعه و سنی  كم اهميت  و 
بودن اختالفات ميان مذاهب اسالمی پرداختند. پديده 
به  بار  خيانت  رجوع  رويكرد  با  فرقه گرايی  موهوم 
از  برشی  برداشت  با  و  اسالم  صدر  تاريخی  عقبه 
خصومتها  افزايش  برای  مسلمانان،  و  اسالم  تاريخ 
توطئه خطرناك  اين  گرديد،  برپا  سنی  و  شيعه  ميان 
از سوی عامالن آن، منجر به آتش افروزيهای فراوان 
در جوامع اسالمی گرديده است. واژه فرقه به معنای 
جدايی است؛ فرقه به معنای گروه مردم و فرقه زدن 
به معنای راه گروهی را رفتن است،52 همچنين فرقه 
به معنای طايفه و دسته و گروه، به كار رفته است.53 
از  بخشی  فرقه گرايان  سياسی،  علوم  فرهنگ  در 
به  يا  شده  جدا  رسمی  مذهب  از  كه  هستند  جامعه 

52. لغت نامه.
53. فرهنگ فارسی.

آيينی گرويده باشند.54 در جای ديگر، فرقه گرايی به 
معنای قطع رابطه با افراد بيرون از يك گروه و تعصب 
شديد نسبت به گروه خود و در نتيجه تبديل شدن به 
دسته ای جدا از مردم، به كار رفته است.55 در مجموع 
می توان گفت: »فرقه گرايی« از جمله واژه هايی است 
بيجا  تعصب  معنای  به  كه  دارد  تازه ای  داللتهای  كه 
و  فكری  مسائل  در  جمله  از  معيّن  فرقه  به  نسبت 
اعتقادی است و چنانچه در جامعه ای گسترش يابد، 
به گسيختگی و عدم انسجام آن می انجامد و مانع از 

وحدت و نيرومندی آن می گردد.
از  تفرقه  و  اختالف  وجود  افراطی:  انديشه های   .4
منجر  سنی،  و  شيعه  از  اعم  افراطيون  برخی  سوی 
به طمع ورزی دشمنان اسالم عليه دين و موجوديت 
برخی  در  تعمق  با  است.  شده  اسالمی  كشورهای 
كردن  نهادينه  پی  در  كه  افراطی  گروههای  اقدامات 
درمی يابيم  هستند،  مسلمانان  ميان  در  خشونت 
برخی  سوی  از  فراوان  مالی  حمايتهای  با  افراطيون 
افراد  برخی  سوی  از  نيز  و  اسالم  معاند  گروههای 
با گسترش بسياری  بيگانگان و  به  مغرض و وابسته 
اختالف  ايجاد  صدد  در  افكن،  تفرقه  رسانه های  از 
بزرگ نمايی  با  و  برآمده اند  مسلمانان  ميان  تفرقه  و 
ايجاد  به  اسالمی،  مذاهب  ميان  اختالفات  برخی 
دشمنی ميان مسلمانان و كشورهای اسالمی و غفلت 
از دشمن اصلی اسالم دامن می زنند، اين نوع مواضع 
آموزه های  از  دفاع  ژست  با  غالبًا  كه  افكنانه  تفرقه 
اسالمی از سوی گروههای تندروی مسلمان صورت 
بين  در  نفوذ  با  اسالم  دشمنان  شده  باعث  می گيرد، 
گروههای مختلف افراطی، در پی شعله ور كردن جنگ 
و درگيری ميان مسلمانان باشند كه وجود اختالفات 
بحرانهای  و  اسالمی  جوامع  ميان  در  مذهبی  متعدد 
مختلف مذهبی و اتخاذ مواضع خصمانه برخی علمای 
اسالمی عليه يكديگر، خود مؤيد اين ادعا است. با اين 

54. فرهنگ علوم سياسی.
55. فرهنگ خاص علوم سياسی.
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وجود، رسالت مهم و حياتی علمای اسالم در مقابله با 
اين گونه انديشه های تكفيری، غيرقابل انكار است؛ زيرا 
با  افراطی،  گروههای  علمای حامی  به اصطالح  برخی 
بهره گيری از رسانه ها و شبكه های ماهواره ای در عمل 
به عنوان مزدور دشمنان اسالم عمل نموده و با تحريك 
در  درگيری  و  بحران  ايجاد  به  مسلمانان،  احساسات 
بين جوامع اسالمی دامن می زنند. بحران سوريه و عراق 
بارز نقش آفرينی برخی علمای حامی گروههای  نماد 
افراطی به عنوان مزدوران استكبار است كه با تحريك 
برخی افراد جاهل و متحّجر، نقشه های شوم قدرتهای 
با  افراد  برخی  می كنند.  اجرا  منطقه  در  را  استكباری 
ديگر  به  توهين  صدد  در  اهل بيت  از  دفاع  برچسب 
مذاهب اسالمی هستند؛ اين گروههای مزدور با ايجاد 
سايتها و شبكه های ماهواره ای مختلف و تفرقه افكنی در 
بين مسلمانان و نفی هرگونه وحدت اسالمی، در عمل 
به عنوان مزدوران دشمنان فعاليت می كنند و به عنوان خطر 
اتحاد مسلمانان شناخته می شوند.  مهم پيش رو برای 
گروههای مذكور كه بعضًا از امكانات مالی و رسانه ای 
به  اهل بيت  از  دفاع  بهانه  به  برخوردارند،  فراوانی 
می گويند  ناسزا  و  توهين  پيامبر)ص(  صحابه  برخی 
استكبار  اهداف  راستای  در  احساسات  تحريك  با  و 
حركت می كنند كه اين نوع حركات نيز با هر عنوان و 
از سوی هر شخصی كه صورت گيرد، محكوم خواهد 
بود؛ زيرا حركات اختالف افكنانه، خواسته يا ناخواسته 
اسالم  نابودی  برای  استكبار  به  كمك  راستای  در 
تلقی می گردد. مسلمانان و علمای اسالمی با بصيرت 
انزجار  اعالم  حركات  نوع  اين  از  حساس  مواقع  در 
نموده اند، ليكن ضرورت ورود بيشتر علمای دغدغه مند 
و  در حال حاضر  اسالمی  امت  اتحاد  برای  دلسوز  و 
در شرايط حساس منطقه ای به شدت احساس می گردد 
كه اميد است با مقابله علمای اسالمی اعم از شيعه و 
سنی با انديشه های متعصبانه گروههای افراطی، اتحاد 
روزافزون ميان مسلمانان و علمای اسالمی برقرار شود 
كه حصول اين مهم می تواند به تضعيف توطئه های شوم 

دشمنان اسالم در منطقه منجر گردد.
5. جنگهای مذهبی: آمريكا و اسرائيل با هدف تضعيف 
و  تروريستی  عمليات  انجام  طرح  با  مقاومت،  جبهه 
به دنبال  با كمك گروههای تكفيری در جهان اسالم، 
فتنه انگيزی و ايجاد جنگ مذهبی ميان مذاهب اسالمی 
هستند. نبايد از ياد برد كه وجود اختالفات مذهبی و 
دشمنان  سود  به  نهايت  در  اسالم،  جهان  در  سياسی 
راهبرد  مبنای  بر  آمريكا  و  شد  خواهد  تمام  اسالم 
بی ثبات سازی در خاورميانه و با هدف ايجاد فتنه و 
جنگهای مذهبی، در نهايت تقويت رژيم مضمحل شده 
لبنان،  سوريه،  حوادث  است.  كرده  دنبال  را  اسرائيل 
مرتبط  هم  به  اسالمی  كشورهای  ديگر  و  عراق  يمن، 
كشورها  اين  در  درگيری  و  آشوب  ايجاد  زيرا  است؛ 
و  اسالمی  وحدت  نابودی  حتی  و  تضعيف  به  منجر 
بنابراين  نتيجه حفظ منافع اسرائيل خواهد گرديد.  در 
تأثير خواهد  بر همديگر  اسالمی  تحوالت كشورهای 
مقابله  در  اسالمی  وحدت  ارتقای  ضرورت  و  داشت 
با توطئه های دشمنان اسالم بيش از گذشته بايد مورد 

توجه قرار گيرد.
است  بديهی  اسالمی:  كشورهای  سازی  بی ثبات   .6
انواع توطئه های  جوامع اسالمی به شدت مورد تهاجم 
دشمنان قرار گرفته اند. اين تهاجمها كه با راهبرد تفرقه 
و اختالف در كشورهای اسالمی صورت می گيرد، در 
واقع با تضعيف گفتمان مقاومت، بی ثبات سازی جهان 
و  اتحاد  ضرورت  بنابراين  می كنند.  دنبال  را  اسالم 
همبستگی عميق در صفوف مسلمانان بيش از هر زمان 
احساس می شود، اتحادی كه تفرقه و دودستگی را از 
ميان بردارد و هدفها را به يك  جهت سوق دهد. برای 
رسيدن به اين مهم، اجتناب از طرح شعارگونه وحدت 
وحدت  تحقق  زيرا  است؛  ضروری  امری  اسالمی، 
و  فرهنگی  سياسی،  ابعاد  در  و  كلمه  تمام  معنای  به 

اقتصادی مورد نظر است.
آزادی  مثال،  به عنوان  اسالمی:  بيداری  تحريف   .7
ديكتاتور سابق مصر و بی اعتنايی به خواسته انقالبيون 
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مبنی بر لغو معاهده كمپ ديويد، و جايگزينی دولتهای 
غرب گرا در برخی كشورهای صاحب بيداری اسالمی 
بيداری  تحريف  راستای  در  يقينًا  است،  گرفته  انجام 
هيچ  به  اسالم،  دشمنان  می گيرد.  صورت  اسالمی 
انقالب  به خصوص  ملتها  اسالمی  بيداری  با  عنوان 
مردم بحرين، مصر، يمن، تونس و ليبی موافق نيستند؛ 
زيرا آن را به عنوان فروپاشی حكومت و قدرت خود 
احساس می كنند. از اين رو برای حفظ تاج و تخت 
سيستم پادشاهی خود، به اقدامات پيشگيرانه فراوان 
و  دشمنان  با  دوجانبه  همكاريهای  تقويت  همچون 
وادادگی بيشتر در مقابل آنان، از طريق ارائه امتيازات 
بيشتر و مبادالت كالن تجاری با آنها روی آورده اند. 
همچنين اعمال نفوذ در بدنه دولتهای برآمده از بيداری 
و  آن  از  حمايت  و  سكوالر  اسالم  ترويج  اسالمی، 
مهم  راهبردهای  جمله  از  سياسی،  اسالم  با  مبارزه 
آنها است. قدرتهای استبدادی الگوپذيری كشورهای 
و  برنمی تابند  را  ايران  از  اسالمی  بيداری  صاحب 
بيداری  از  برآمده  حكومتهای  تا  هستند،  آن  پی  در 
يعنی مدل  با روش و راهبرد مدنظرشان؛  را  اسالمی 
كه  است  اين گونه  سازند.  هماهنگ  اسالمی سكوالر 
قدرتهای  اقدامات  در صدر  اسالمی  بيداری  تحريف 
غربی قرار گرفته است، تا با ايجاد تفرقه و اختالف 
ميان انقالبيون و تغيير و انحراف در دولتهای برآمده 
كليدی  نامشروع  منافع  بتوانند  اسالمی،  بيداری  از 
خود را در منطقه تأمين نمايند. بنابراين در تحوالت 
اخير كشورهای صاحب بيداری اسالمی، شاهد اعمال 
انقالبيون؛  بيگانگان و تحريف مهم ترين خواسته  نظر 
يعنی استكبارستيزی و ضديت با رژيم اشغالگر قدس 
هستيم كه اين نوع بی ثبات سازی در جهان اسالم و 
ميان  اختالف افكنی  و  مذهبی  درگيريهای  ايجاد  نيز 

مسلمانان به نوبه خود بسيار معنادار به نظر می رسد.
جهانی  استكبار  بد:  تروريسم  و  خوب  تروريسم   .8
پديده ای  ترسيم  با  بشر  حقوق  دروغين  مدعيان  و 
مضحك با عنوان تروريسم خوب و تروريسم بد، در 

تكفيری  از گروههای  را  بی شائبه خود  واقع حمايت 
رسمًا اعالم نمودند. طرح شعار مقابله با داعش رويكرد 
فريبكارانه ای است كه برای الپوشانی طرح تروريسم 
می گيرد،  صورت  منطقه  در  بد  تروريسم  و  خوب 
به ويژه آنكه بدانيم تروريستهای تكفيری با دالرهای 
نفتی برخی كشورها و حمايت تسليحاتی غرب، و نيز 
پادويی برخی دولتهای سازشكار، فجيع ترين جنايتها 

را در حق مردم منطقه روا داشته اند.
9. مبارزه با تروريسم، دروغ بزرگ ائتالف آمريكايی: 
اصلی  حاميان  سوی  از  ائتالف  ايجاد  است  بديهی 
تروريسم در منطقه تحت عنوان مقابله با داعش، نه تنها 
نمی گيرد،  صورت  تكفيری  گروههای  نابودی  برای 
استكباری  قدرتهای  مؤثر  و  مستمر  حمايتهای  بلكه 
از تكفيريها در سوريه، عراق، يمن و ديگر كشورهای 
در  آمريكا  دولت  بزرگ  دروغ  بارز  مصداق  اسالمی، 
مبارزه با تروريسم و افراطی گری است. مانور تبليغاتی 
آمريكا در مبارزه با داعش از سوی حاميان تروريسم 
مرتجع  آمريكا و رژيمهای  ننگين  از يك سو و عقبه 
عربی در تجهيز داعش از سوی ديگر، آنها را دچار 
ائتالف  به  اميدواری  است.  كرده  عجيبی  پارادوكس 
ساده انديشی  تروريسم  نابودی  برای  غربی  قدرتهای 
است، بلكه بايد تأكيد نمود اين ائتالف در ميدان نبرد، 
واقعی  و  جدی  اقدام  تروريسم  نابودی  برای  نه تنها 
برای  تدابيری  بلكه در عمل  از خود نشان نمی دهد، 

تقويت اين گروههای تروريستی اتخاذ كرده است.
تشكيل  از  هدف  آمريكا:  دست پرورده  داعش،   .10
تجزيه  و  منطقه  كشيدن  آشوب  به  نيز  داعش 
كشورهای اسالمی و در خدمت منافع آمريكا درآمدن 
با حضور حداكثری آمريكا در منطقه  منابع كشورها 
دولت  با  داعش  پيوند  ريشه يابی  برای  می باشد. 
آمريكا، شواهد بسياری وجود دارد كه هركدام از آن 
است،  كافی  مدعا  اين  اثبات  برای  به تنهايی  نشانه ها 
اعتراف آشكار و رسمی مقامات رسمی آمريكا،  اما 
مبنی بر اينكه آمريكا در پس پرده تأسيس گروهك 
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كارمند سابق »سيا«  افشاگريهای  نيز  و  است،  داعش 
رمز  با  هم پيمانانش  و  آمريكايی ها  می دهد  نشان  كه 
»النه زنبورها« داعش را تشكيل دادند، خود به تنهايی 
می تواند به عنوان مؤيد اين مدعا مورد نظر قرار گيرد. 
رسوايی های اخير آمريكا در كمك به داعش و تالش 
برای كاهش آمار تلفات اين گروه تروريستی در برهه 
زمانی پيروزی نهايی مردم عراق و سوريه در نابودی 
داعش، خود مؤيد آشكار اين مدعا است. رفتارشناسی 
نشان می دهد،  تروريسم  با  مبارزه  قدرتهای غربی در 
اين ائتالف در واقع برای حفظ داعش از همه ابزارها 
افكار  فريب  برای  اما رسانه های غربی  بهره می گيرد، 
عمومی، اقدامات ضعيف و مديريت شده اين ائتالف در 
مبارزه با تروريسم را با غلو و مبالغه به خورد مخاطبان 

خود می دهند.
نابودی  حتی  و  تضعيف  مقاومت:  محور  تضعيف   .11
راهبردهای  مهم ترين  از  مقاومت،  حامی  كشورهای 
آمريكا و متحدانش در منطقه است. به ويژه آنكه جبهه 
كفر به سردمداری آمريكا و متحدانش، در موضع ذلت 
متعدد  شكستهای  توجيه  با  و  گرفته  قرار  حقارت  و 
عرصه  در  ضعف  و  عراق  و  سوريه  با  نبرد  در  خود 
ديپلماسی، با طرح سناريوی متعدد در راستای تضعيف 
اخير  افتضاحات  توجيه  صدد  در  مقاومت،  محور 
آمريكا  واهمه  و  ترس  است.  برآمده  منطقه  در  خود 
و قدرتهای غربی از پيروزی جريان مقاومت، ناظر بر 
تقويت وحدت امت اسالمی است كه منافع اسرائيل را 
نيز به خطر انداخته است. توطئه دولتهای غربی برای 
تداوم حمايت از تروريسم، بر محور مديريت گروههای 
حزب اهلل  ايران،  به ويژه  مقاومت  جبهه  عليه  تكفيری 
لبنان، سوريه و عراق است. بنابراين حفظ موازنه ميان 
گروههای تروريستی و جلوگيری از نابودی داعش و 
گروههای  همه  ننگين  حيات  استمرار  و  النصره  حتی 
شمار  به  غربی  قدرتهای  شوم  استراتژی  تكفيری، 
می رود كه در تبعيت از سياستهای آمريكا بر يكديگر 
در  بحران  ايجاد  با  غربی  قدرتهای  می جويند.  سبقت 

از  جلوگيری  هدف  با  و  مقاومت  حامی  كشورهای 
نفوذ انقالب اسالمی، جنگ خون باری را عليه ملتهای 
منطقه آغاز نموده اند، اما در عمل به تقويت روزافزون 
ارتش  متعدد  پيروزيهای  نيز  و  يمن  اهلل  انصار  جنبش 
تكفيری و  مردمی در سوريه و عراق عليه گروههای 
نابودی داعش منتهی شده كه اين مسئله بر نگرانيهای 
اسالم  دشمنان  خصمانه  مواضع  است.  افزوده  آمريكا 
عليه حزب اهلل لبنان، خود بيانگر به هدر رفتن بسياری 
از كمكهای مالی و تسليحاتی آنها در سالهای اخير به 
گروههای افراطی و اضمحالل و شكستهای متعدد آنها، 
در اختالف افكنی ميان كشورهای اسالمی است. حفظ 
كالن  راهبردهای  مهم ترين  از  اسرائيل  منافع  و  امنيت 
آمريكا و متحدانش در خاورميانه است، ليكن پيروزی 
محور مقاومت عليه دشمنان اسالم در سوريه و عراق، 
به تقويت وحدت اسالمی در منطقه عليه اسرائيل منجر 

شده است.
12. توهين به پيامبر)ص(: توهين و تهاجم عليه اسالم در 
طول سالهای اخير و به طرق مختلف، به طور فزاينده ای 
صهيونيستی  شبكه های  به  وابسته  جريانات  سوی  از 
دنبال می شود، رسانه های غربی به عنوان اهرم اجرايی 
از  واقعی،  اسالم  با  مقابله  برای  استكباری  قدرتهای 
بهره می گيرند كه در  همه توطئه ها عليه امت اسالمی 
سالهای اخير اين امر با استفاده از رسانه های غربی در 
است  مدتی  است.  خورده  رقم  پيامبر)ص(  به  توهين 
با  كه  است  افتاده  راه  به  غرب  در  اسالم گرايی  موج 
در حال  اسالمی  متعدد  مذاهب  به  مختلف  گرايشهای 
وقوع می باشد كه در نوع خود جالب به نظر می رسد؛ 
زيرا پس از آشكار شدن ماهيت ليبراليسم و ماركسيسم، 
ديگر غرب پاسخ گوی خأل ايجاد شده در زندگی مردم 
اين  زشت  آثار  همچنين  نيست،  خدا  نفی  از  ناشی 
با  خون ريزی  و  جنگ  قالب  در  كه  مادی  مكتب  دو 
اسم آزادی و نيز بی عدالتی، بيچارگی، تحميل مسائل 
اجتماعی  پاشيدگی  هم  از  و  بی خانوادگی  روانی، 
هنجارها، خود را بروز داده است، همه و همه موجب 
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شده تا اسالم برای مردم غرب پديده ای جذاب، جديد 
و دارای ظرفيتهای فراوان در پاسخ گويی به نيازهای 
كاهش  همچنين  آيد.  شمار  به  بشری  جوامع  فطری 
رغبت مردم به كليسا و آموزه های مسيحيت، به رغم 
قابل  دنيا  سطح  در  فراوان  امكانات  از  برخورداری 
توجه است؛ زيرا كارنامه غيرقابل قبول كليسا در بعد 
نظری و عجز از پاسخ گويی به نيازهای فكری جوامع 
بشری و نيز خبط و خطاهای سنگين كليسا در مسائل 
اخالقی، فضای يأس و نااميدی و نابسامانيهای روحی 
گسترش  بنابراين  است.  آورده  پديد  غرب  در  را 
شناخت  تعميق  و  مردمی  توده های  ميان  در  اسالم 

برنده  برگ  به عنوان  خود  اسالم،  از  مسلمانان  تازه 
موج  تداوم  در  می تواند  اصيل  و  واقعی  اسالم  نفوذ 
اسالم گرايی در غرب مهم و حياتی به نظر آيد. نظام 
بر سرزمينهای  سيطره خود  تداوم  برای  سلطه غرب 
اسالمی ديگر، به رويكرد سخت افزاری همچون پياده 
كردن نيروی نظامی به كشورهای اسالمی و استقرار 
ديگر  و  فارس  خليج  در  جنگی  هواپيمابر  ناوهای 
و  نرم  راهبرد جنگ  بلكه  آورد،  نخواهد  روی  نقاط 
طريق  از  اسالمی  جوامع  در  اختالف افكنی  ترويج 
برای  را  نتايج  بهترين  پيامبر)ص( می تواند  به  توهين 

دشمنان اسالم به همراه داشته باشد.

قم،  شيرازی،  مكارم  ناصر  ترجمه  كريم،  قرآن   -
مدرسه امام علی بن ابی طالب)ع(، 1389ش.

قالب  در  اسالمی  وحدت  مفهوم  »آسيب شناسی   -
صدرا،  محمد  سكيوالريسم«،  و  فرقه گرايی  دوگانه 
مجله سياست، دوره 49، شماره 2، تابستان 1398ش.
دنيای  وحدت  و  همگرايی  روند  پژوهی  »آينده   -
مجله  گلشنی،  عليرضا  و  قائدی  محمدرضا  اسالم«، 
تابستان   ،23 شماره  بين المللی،  سياسی  تحقيقات 

1394ش.
- أثر األدلة المختلف فيها )مصادر التشريع التبعية( فی 
دارالقلم؛  البغا، دمشق،  اإلسالمی، مصطفی ديب  الفقه 

دارالعلوم اإلنسانية، 1420ق.
- أعيان الشيعة، سيد محسن امين، بيروت، دارالتعارف، 

1421ق.
صدرا،  قم،  مطهری،  مرتضی  رهبری،  و  امامت   -

1370ش.
- أمل اآلمل، محمد بن حسن حرعاملی، بغداد، مكتبة 

األندلس، 1385ق.
- »بازخوانی مفهوم وحدت اسالمی در نهج البالغه«، 

ابوذر قاسمی آرانی و زينب خرم آبادی آرانی، مجله 
حبل المتين، شماره 7، تابستان 1393ش.

سعيد  مال  تقريبی  انديشه  قرآنی  مبانی  »بررسی   -
مجله  صحرايی،  مريم  و  نورائی  محسن  نورسی«، 
مطالعات تقريبی مذاهب اسالمی، شماره 48، پاييز و 

زمستان 1396ش.
اهل سنت  و  شيعه  روحانيان  جمع  در  »بيانات   -

كرمانشاه«، سيد علی خامنه ای، 1390/7/20ش.
در  كننده  شركت  ميهمانان  با  ديدار  در  »بيانات   -
علی  سيد  اسالمی«،  وحدت  بين المللی  كنفرانس 

خامنه ای، 1385/5/1ش.
- پيشوايان تقريب: آيت اهلل العظمی بروجردی و شيخ 
بين المللی  كنگره  مقاالت  )مجموعه  شلتوت  محمود 
بزرگداشت آيت اهلل العظمی بروجردی و شيخ محمود 
شلتوت(، تهران، مجمع جهانی تقريب مذاهب اسالمی، 

1383ش.
- ترتيب كتاب العين، خليل بن احمد فراهيدي، قم، 

اسوه، 1383ش.
تهران،  بن حسن طوسي،  محمد  األحكام،  تهذيب   -

  کتابنامه
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دارالكتب اإلسالمية، 1364ش.
بر  تأكيد  با  اسالم  در  انسجام  و  وحدت  »جايگاه   -
سيد  و  قاسمی  زهرا  رهبری«،  معظم  مقام  ديدگاه 
اجتماعی،  علوم  و  اسالم  مجله  حسينی،  محمدامين 

شماره 9، بهار و تابستان 1392ش.
و  چالشها  اسالمی،  وحدت  مبانی  بر  درآمدی   -
فرصتها، محمدحسين مختاری، تهران، دانشگاه مذاهب 

اسالمی، 1397ش.
بر  ابتنای  با  اسالم  جهان  اتحاد  »راهبردهای   -
ديدگاههای مقام معظم رهبری)مدظله العالی(«، هادی 
سال  اسالم،  جهان  سياسي  پژوهشهاي  مجله  رجبی، 

نهم، شماره 3، پاييز 1398ش.
- »راهبردهای دستيابی به بينش وحدت اسالمی در 
محمدرضا  و  لنگرودی  معتمد  فاطمه  رضوی«،  كالم 
پاييز   ،23 شماره  رضوی،  فرهنگ  مجله  بارانی، 

1397ش.
اسالمی؛  مذاهب  تقريب  و  وحدت  »راهبردهای   -
رهبری«،  معظم  مقام  رهنمودهای  بر  مروری 
محمدابراهيم ساورسفلی، مجله حبل المتين، شماره 6، 

بهار 1393ش.
نويسی،  پايان نامه  به  رويكردی  با  تحقيق  روش   -

غالمرضا خاكی، تهران، بازتاب، 1387ش.
- روش شناسی پژوهش كيفی در مديريت: رويكردی 
عادل  و  الوانی  مهدی  سيد  فرد،  دانايی  جامع، حسن 

آذر، تهران، صفار؛ اشراقی، 1388ش.
عبدالكريم  تقريب،  طاليه دار  شلتوت  محمود  شيخ   -
بی آزار شيرازی، تهران، مجمع جهانی تقريب مذاهب 

اسالمی، 1379ش.
بن  اسماعيل  العربية،  و صحاح  اللغة  تاج  الصحاح   -

حماد جوهری، بيروت، دارالعلم للماليين، 1376ق.
مؤسسه  تهران،  روح اهلل خمينی،  سيد  امام،  - صحيفه 

تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، 1379ش.

- طبقات الشافعية الكبری، عبدالوهاب بن علی سبكی، 
قاهره، هجر، 1413ق.

- عدة األصول، محمد بن  حسن طوسی، قم، مؤسسه 
آل البيت)ع(، 1403ق.

- فرهنگ خاص علوم سياسی، حسن عليزاده، تهران، 
روزنه، 1381ش.

مينو  و  آقابخشی  علی اكبر  سياسی،  علوم  فرهنگ   -
افشاری راد، تهران، چاپار، 1383ش.

اميركبير،  تهران،  معين،  محمد  فارسی،  فرهنگ   -
1364ش.

كاتب:  حلی،  يوسف  بن  حسن   االجازات،  كتاب   -
تاريخ  كركی،  عاملی  حرفوشی  محمد  بن  ابراهيم 
كتابت: 1070ق، در: كتابخانه مجلس شورای اسالمی.

تهران،  دانشگاه  تهران،  دهخدا،  علی اكبر  لغت نامه،   -
1377ش.

ابن بابويه، قم، دفتر  - معانی األخبار، محمد بن علی 
انتشارات اسالمی، 1361ش.

- »موانع وحدت اسالمی از منظر حضرت زهرا)س(«، 
صديقه لكزايی، مجله سياست متعاليه، شماره 22، پاييز 

1397ش.
- »نقش استراتژی تقريب در تحقق وحدت اسالمی«، 
و  بين المللی  همايش  دومين  مختاری،  محمدحسين 
سومين همايش ملی اسالم و ارزشهای متعالی، تهران، 

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی، 1397ش.
- »نگرشي بر انسجام اسالمي از منظر امام علي)ع(«، 
احمد عابدی و حامد پوررستمی، مجله شيعه شناسی، 

شماره 19، پاييز 1386ش.
- نهج البالغه، محمد بن حسين شريف رضی.

- »واكاوی مؤلفه های وحدت اسالمی در اشعار احمد 
 ،10 سال  عربی،  ادب  مجله  عبدی،  مالك  محرم«، 

شماره 1، بهار 1397ش.
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