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    چکیده
ـ تکف يهـا  در عصر حاضر و با ظهـور گـروه   ، ضـرورت تفـاهم و تقریـب مـذاهب اسـالمی     ، در جهـان اسـالم   يری

ـ علـت ا . ه اسـت ان شدیشتر نمایب یعه و سنیبه خصوص ش ـ  ی ـ تـوان در   ین مسـئله را م بـه  هـاي   و تشـتت  هتفرق
. کــه باعـث در انــزوا قــرار گفــتن مســلمانان خواهــد شــد ؛ اســتعمارگر دانســت يوجـود آمــده توســط کشــورها 

ـ  یمشکل مـذاهب   يضـرورت و موانـع وحـدت و گفتگـو     یـی چرا، پـرداختن بـه آن اسـت    یکه نوشتار حاضر در پ
ـ         ییتـوان راهبردهـا   ، مـی هـا  با پرداختن به آن. است و  یرا اسـتخراج کـرد کـه وحـدت و گفتگـو بـه صـورت عمل
 . ردیمورد استفاده قرار گ یلیتحل

 . وحدت، موانع، مذاهب، گفتگو، ضرورت، راهبردهاي: دیواژگان کل

                                                      

 یمعارف اسالم یمدرس يدکترا يدانشجو، هیدانش آموخته حوزه علم. 1

فصلنامھ علمي ـ تخصصي حبل 
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  مقدمه
ن یتـر  یاز جمله اصلی، عه و سنیبه خصوص ش؛ سلمانانن میو اتحاد ب یوحدت اسالمامروزه 

ـ ا. رود یشوران جهان اسالم به شمار میان اندیم وعات درن موضیتر يادیو بن ن مسـئله از چنـان   ی
ـ به مثابه  آن را، برخوردار است که رهبران جهان اسالم یتیاهم  یمعرفـ  کیاسـتراتژ  ئلهمسـ  کی

 يهـا  ل دستورات و آمـوزه یرا به وحدت ذ یو آحاد امت اسالم، روشنفکران، نموده و همواره علما
مسلمانان و  نیب اتحاد وحدت و، لذا. اند نمودهدعوت  (ص)امبر یحبت به پم و ارادت و میقرآن کر

نظام  يها ییدر برابر زورگو یجمع یستادگیا يمساعد برا يا نهیزم، ز آنان از اختالف و تفرقهیپره
 .  رود یبه شمار م و دفاع از منافع و حقوق جهان اسالم سلطه

 یقـ یوثمحکم و ارتباط ی، ذاهب اسالمب میتقروحدت و بحث نوشتار حاضر بر آن است که 
 يتواند بـرا  یکه م کند یقلمداد م یرا موضوع  آن و؛ دارد یاسالمو نظام  رانیا یاسالم با انقالب

ـ   یشد تا تشـ ران موجب یا یانقالب اسالموقوع . ک فرصت باشدی یاسالم نظام ش از یع کـه تـا پ
ـ از ا. دا کندیپ یت جهانیاکنون هو، کمتر مورد توجه بود، انقالب يروزیپ مشـاهده  روسـت کـه    نی
ن مسـلمانان را بـه منزلـه طلـوع     یدر ب اسالم یاسیکه گسترش تفکر س یغرب يکشورها شود یم

به شـدت احسـاس   ، دانند یغرب بر جهان اسالم م يو افول سلطه استعمار یدوباره تمدن اسالم
راهبـرد  ، نیبنـابرا . هستند یعه و سنیاز جمله ش؛ مسلمانان نیب یافکن خطر کرده و به دنبال تفرقه

 تمـام باشـد تـا    یب مذاهب اسالمیتقر يست بر مبنایبا یم یعه و سنیبزرگان ش ياز سو ياتخاذ
 . امت واحده در برابر دشمنان اسالم شوندی، عه و سنیاعم از ش، انمسلمان

 وحدت یشناس مفهوم
از افراد و اشخاص   یوهگر  و اشتراك  بودن  گانه، ی شدن  گانهیاز   است  عبارتوحدت در لغت 

و   در آمـال   همـه افـراد ملـت     اشـتراك ، گریبه عبارت د. )9/1160، (دهخدا و مقصد  مرام  کیدر 
 درن یهمچنـ . کـرد  يگـذار  توان وحـدت نـام   یرا م، روند یمشمار   واحد به  يا مجموعه  مقاصد که

اتحـاد  ی، به عبـارت . شدن یکی یعن، یاوحدت در معن؛ التوحد یالمعن یف هالوحد لسان العرب کتاب
ن یهمچنـ . یو همـاهنگ   یجهتـ   ک، ی یکدل، ی یکرنگ، ی کردن  یگانگی ،  شدن  یکیاز   است  عبارت
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ـ ز موجـود بـه   یدو چ؛ ئاً واحدایش  نیالموجود  نیئیالش هروریص: آمده است  ل گـردد یز تبـد یـ ک چی
 .  )3/446، العرب (لسان

است کـه مطلقـاً    يزیواحد در اصل چآنکه ، حیتوض. انفراد است یبه معنوحدت در اصطالح 
ـ چون واحد وصف خـدا آ . رود می کاره آن در هر موجود ب، نیبنابرا. ندارد یجزئ ـ ش ایمعنـا ، دی ن ی
انـد   ز گفتهین. )7/187، (قاموس قرآن و تکثر در آن راه ندارد ياست که تجز یاو کس: شود که یم

و  يو اعتقاد يو کنار گذاشتن اختالفات فکر ینیو د يد اعتقادیتوح، »ها وحدت انسان«منظور از 
نسبت بـه هـم   ، ن اختالفاتین است که با حفظ ایا، از وحدت بلکه مراد، ستیها ن ان آنیم  قهیسل

ـ گر احترام بگذارند و مصالح متقابل را رعایکدیدا کنند و به حقوق یپ یهمدل بـه سـبب   . ت کننـد ی
کنار گذاشـتن   يوحدت را به معنا یمده و برخمصطلح به وجود آ ين معنایاست که در ا یاختالف

 .  )3/280، نیاند(کتاب الع گر دانستهین همدیادیبن يو اعتقاد ياختالف فکر یاصول و حت

 یوحدت اسالم
مفهـوم  ، رسد یبه نظر م الزم، که اشاره بدان در بحث از ضرورت و موانع وحدت یمیاز مفاه
طور ه گر را بیدک، یمسلمان يها اهب و گروهمذ نکهیا یعنیی، وحدت اسالم. است یوحدت اسالم

 يدر راسـتا شوند و  آگاهانه مطلع متقابل به صورت يو اعتقاد ياز مواضع فکر خته وح شنایصح
، نمـوده اسـت   یم از آن نهـ یکه قـرآن کـر   یاز نزاع یاسالم يها آموزهان و یحفظ و گسترش ک

 یصول ثابت و مشـترك اسـالم  و ا میکردفاع از ساحت مقدس قرآن  يبرا نیهمچن. کنند يدور
 . ل دهندیتشک، متحد یامت، اناندر برابر دشمنان مسلم

یکـی  ، اسـالمی   از میان مـذاهب  که ؟ آیا مقصود این استمقصود از وحدت اسالمی چیست
 ،که مشترکات همه مذاهب گرفتـه  است  یا مقصود این. و سایر مذاهب کنار گذاشته شود ،انتخاب

عـین هـیچ   که ، مذهب جدیدي بدین نحو اختراع شود و، ر گذاشته شودها کنا و مفترقات همه آن
، مذاهب ندارد  وجه ربطی به وحدت به هیچ، یک از مذاهب موجود نباشد؟ یا اینکه وحدت اسالمی

ـ ، و مقصود از اتحاد مسلمین در برابـر  ، در عـین اختالفـات مـذهبی   ، فاتحاد پیروان مذاهب مختل
از وحـدت   ی اسـت کـه منظـور علمـاي روشـنفکر اسـالمی      بدیه. )2ي، (مطهر؟بیگانگان است
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ها کـه نـه    و یا اخذ مشترکات مذاهب و طرف مفترقات آن، حصر مذاهب به یک مذهب، اسالمی
ل شـدن  متشـکّ ، منظـور ایـن دانشـمندان   . نیسـت ، ل و منطقی است و نه مطلوب و عملـی معقو

نظر این گـروه از علمـاي    از .)3، (همان مسلمین است در یک صف در برابر دشمنان مشترکشان
صـلح و مصـالحه و   ، به خاطر اتحاد اسـالمی   که مسلمینکند  هیچ ضرورتی ایجاب نمی، اسالمی

کنـد کـه مسـلمین     که ایجاب نمی چنانم ه. خود بنمایند  اصول یا فروع مذهبیگذشتی در مورد 
از ، وحدت اسـالمی   تنها چیزي که. بحث و استدالل نکنند، اختالفی فیمابین  ره اصول و فروعدربا

شان پیـدا   توزي در میان اینکه احساسات کینه  مسلمین براياین است که ، کند این نظرایجاب می
  کـدیگر تهمـت  بـه ی ، و شتم ننمایند یکدیگر را سب، متانت را حفظ کنند، ور نگردد شعلهیا ، نشود

یکـدیگر را مجـروح     فعواطـ ، و بـاالخره ، گر را مسـخره نکننـد  منطق یکدی، نزنند و دروغ نبندند
الم در الاقـل حـدودي را کـه اسـ    ، و در حقیقت. حدود منطق و استدالل خارج نشوند نسازند و از

 . )7-6، (هماندرباره خودشان رعایت کنند، است  الزم دانسته، دعوت غیر مسلمان به اسالم

 یاتحاد اسالم
مراد از اتحاد . اشاره کرد یتوان به مفهوم اتحاد اسالم ین بحث میم عمده در ایگر مفاهیاز د

ـ   هانّمـا المؤمنـون اخـو   «: د داردیـ بـر آن تأک ز ینکه قرآن  یاخوت اسالمو  یاسالم ن یفاصـلحوا ب
بـه مشـترکات اسـالم اسـت و در عصـر       یو عمل یالتزام قلب، قتیدر حق. )10، (حجرات»کمیاخو
دارد که همان اندازه که  مهم نیاشاره به ا فهیه شرین آیا. مورد قبول همه بوده است) (صامبر یپ

ـ با، دیـ کن یتـالش و کوشـش مـ   ی، ن دو برادر نسـب ایجاد صلح در میا يبرا منـان  ؤان میـ د در می
، منـان ؤهمـه م . دیو قاطع وارد عمل شـو  يبه طور جد، صلح و اتحاد يبرقرار يز برایمتخاصم ن

ـ کـه با  ،دهیران نامدان برایم يریها را درگ ان آنیم يریو نزاع ودرگ، گرندیکدیبرادر   يد بـه زود ی
توان ادعا کـرد کـه    ین اساس میبر ا. )22/177ي، رازی(مکارم شخود را به صلح و صفا بدهد يجا
هـدف آن اسـت کـه    ، در واقـع . رود یبه شـمار مـ   یار اخوت اسالمین مشترکات است که معیهم

امت  خود را یو اخالق یفقهی، دتیدر ابعاد مختلف عق یاساس اصول مشترك اسالم مسلمانان بر
ـ یشۀ تقریمقصود از اند. م باشندیگر سهیکدیواحد بدانند و در سرنوشت  ، ین مـذاهب اسـالم  یب ب
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ـ باشد تا بتـوان بـا ا   یرش علمیۀ بحث و پذید بر پایب بایتقر. ستیکردن همۀ مذاهب ن یکی ن ی
، خـود  یعلمـ  يوگـو  در گفـت  ید دانشمندان هر مذهبیبه نبرد با خرافات رفت و با یاسلحۀ علم

 . رندیجه بگیند و نتیبگو، بشناسند، ط آرام بدانندیک محیتا در ، خود را مبادله کننددانش 

 یعه و سنیوحدت ش
 یعه و سـن یست مراد از وحدت شیبا ینک میا، م مرتبط با بحثیبعد از اشاره و پرداختن به مفاه

کنـار  ، سـنی  منظـور از وحـدت شـیعه و   . بدان شد یز اندك اشارتین ین کرد که در مفهوم قبلییرا تب
ها در تعامل با یکدیگر و در مسائل  گذاشتن مسائل اختالفی و تکیه بر مشترکات و مبنا قرار دادن آن

اي که مسـلمانان فـارغ از اختالفـات و بـا      به گونه. مربوط به جهان اسالم و صحنه بین المللی است
، دیگـر  عبـارت به . نندجهت حرکت ک سو و هم هم به صورت، پرهیز از تفرقه در مسائل جهان اسالم

، نیبنـابرا . )124، انیشـود(جعفر مانع از اخوت اسالمی و وحـدت صـفوف مسـلمین    د ینبااختالفات 
دست برداشتن و کوتاه آمـدن از اصـول و   ، معناي اتحاد شیعه و سنی ان کرد کهین گونه بیتوان ا یم

گیري یکسـان در   جهت زمینه تعامل و، بلکه در عین وجود اختالفات، نیست شیمذهب خواعتقادات 
موظـف اسـت   ز یندولت جمهوري اسالمی ایران . ها وجود دارد مسائل کلی و بین المللی در میان آن

سیاست کلی خود را بر پایه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمـل آورد تـا   
و  یکپـارچگ ، یوحـدت منظـور از  . اقتصادي و فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد، وحدت سیاسی

، از اعتقادها و احکام و اختالف منـابع  یاختالف در بعض، گرید ریتعببه . ز استیآم مسالمت یستیهمز
ـ نبا، اجتهاد و تفکر آزاد اسـت  یعیجه طبیکه نت مسـلمانان از   يهـا  قلـب  يو دور یید موجـب جـدا  ی

ـ عقا، نظـر با کمال شرح صـدر و وسـعت    یاسالم يها د همه فرقهیبلکه با، گر شودیکدی د و افکـار  ی
ق و بحث و استدالل در ین حال که در صحنه کاوش و تحقیند و در عیگر را درك و تحمل نمایکدی

بـا  ، نیمسـلم  و تعامل با توجـه بـه مصـالح    یاجتماع یدر عرصه زندگ، کنند یتالش م یعلم يفضا
آن  دهنــده وحــدت توجــه و در راه تحقــق لیگر را درك و بــه عناصــر مهــم تشــکیکــدی، ســماحت
است که باعـث   ياز امور يریشگیبرداشتن موانع و پ، مراد از وحدت، نیبنابرا. )39، انی(سبزبکوشند

شود  یدست دشمنان اسالم بر آنان دراز م، یاز طرف. گردد یان مسلمانان میم ینه و دشمنیکیی، جدا
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ل و حـل  شـرفت و رفـع فقـر و جهـ    یشوند و از حرکـت و پ  یگر در درون خود گرفتار میو از طرف د
، کند کـه  یحکم م یو خرد جمع ینیعقل د، شوند یمانند و به خود مشغول م یمشکالت جامعه باز م

 .  )63ي، دی(شهنگر است یبخش يمنازعات و دعواهاتر از  مهمی، اصل يها حفظ آرمان

 ضرورت وحدت و گفتگو
، ن اشاره شـد ن بحث بدایعمده در ام یو پرداختن به مفاه یضاح مفهومیبا توجه به آنچا در ا

جوامـع  . رسـد  یبـه نظـر مـ    يضرور، باشد یساز متقابل گفتگو م نهیان مسلمانان که زمیوحدت م
 ند تـا ستیمشترك قادر ن يبدون گفتگو و همکار، یو چند فرهنگ یتیچند ملی، مذهبچند  يامروز

جانب  از یاست گفتگو به عنوان برکت يضرور. باشدو اجتماعات ها  انسان ير و برکت برایخه یما
روزمـره   یزنـدگ آنچه بـه  . ردیان و مذاهب مختلف قرار گیهمه ادت یو فعال یمحور زندگ، خداوند
و تعامـل دوجانبـه و    يبخش و باعث استحکام و ماندگار قوت ها آنت و روابط یو در فعال ها انسان

 . گفتگوست، هاست چندجانبه آن

 محور شناخت، گفتگو
ن یبه ا یعه و سنیشبا گفتگوست که توان گفت  یمن مذاهب یت گفتگو بیدر ضرورت و اهم

امبر مشترك یقرآن و پ، پرستند می گانه رایواحد و  يها نه تنها خدا رسند که آن یدرك مشترك م
 یکـ ینزد موجبها  آنن یو تفرقه ب دور کردن يکه به جاهستند  ینقاط مشترک يبلکه دارا، دارند

، به طور خـاص  یعه و سنیو ش، به طور عام مختلف مذاهبروان یپ، قتیدر حق. شود یها م ن آنیب
ـ د، ها ییگردهما يبرگزاراقدام به ، گفتگو يضرور مهم و ت از اصلیبه تبع  يهـا  کـالس  دارها وی

ـ گر نائل شوند و بـر اسـاس ا  یکدیبه شناخت بهتر از تا  کنند یمدرس و مطالعات  بـر   ن شـناخت ی
 . د کنندیتأکمشترك  يمعنو يها ارزش

 سـت یبا مـی  علما و روشنفکران اسالم؛ است» اتحاد«، راي امروزِ دنیاي اسالمب، عالج اصلی
هـاي    فهمِ متعصبِ بـه فرقـه   آدم کجمنشوري تهیه کنند تا ؛ منشور وحدت اسالمی را تنظیم کنند

 تکفیـر کنـد  ؛ از اسالم کنـد  جماعت کثیري از مسلمانان را متهم به خروج، نتواند آزادانه، اسالمی
 .  )17/1/86 ي،انات رهبریب(
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 موانع وحدت و گفتگو
عه و یان شـ یبحث م ين محورهایتر همواره از مهمی، مذهب يبحث از موانع وحدت و گفتگو

ـ ا ییشناسا، که بزرگان هر دو مذهب يا به گونه؛ بوده است یسن ـ ن موانـع را پا ی گـذار مراحـل    هی
 . کردند ین دو مذهب قلمداد میجاد گفتگو بیا، تیو در نها يبعد

 نیان مسلمیف و تفرقه ماختال
اختالف ، د داردیشتر بر آن تأکین نوشتار هم بین موانع وحدت و گفتگو که ایتر یاز اصل
ـ ها شـده و   ن آنیان مسلمانان است که مانع وحدت بیو تفرقه م از فعـاالن   یکـ . یا هسـت ی

ن یبر ا یعه و سنیاعم از ش؛ مذاهب معتقد است اگر همه مسلمانان يبرجسته عرصه و گفتگو
 یاستکبار جهـان   برد که تحت سلطه یبه سر م ین امت در جهانیانکته مهم واقف شوند که 

به گفتگـو خواهنـد   ، نخواهند داد و بر سر مشترکات یتن به اختالفات جزئ یبوده و به راحت
 . )یس هانی(ادر پرداخت

ز در ین نیشیپ يها بلکه از دوران، امروز ينه برای، ن مذاهب اسالمیبحث اختالف و تفرقه ب
ـ  یمذهب يوجود داشته و مانع از گفتگو یان مذاهب اسالمیو در م یان امت اسالمیم هـا   ن آنیب

نمونه عالمه  يچنان که برا. حل کنند يا ن مشکل را به گونهیبر آن بودند که ا یبرخ؛ بوده است
، ب بـود ن مذاهیب يوحدت و گفتگو یان اصلیاز مناد یکیکه به حق ، الغطاء ن کاشفیمحمد حس

ـ ت تقریـ چـون جمع  یو مقـاالت  المراجعـات ، الدین و االسالمچون  ییها با نگارش کتاب ـ ی ن یب ب
جاد یدر ا یار مهمینقش بس، رساله االسالمدر مجله  الشریعه یاالجتهاد فو مقاله  یمذاهب اسالم

 . فا کردیا یعه و سنیاعم از ش؛ نیان مسلمیوحدت م
به ضـرورت وحـدت   ، نوشته اصل الشیعه و اصولها کتاب يکه برا يا در مقدمه کاشف الغطاء

 يت وحدت و ضرورت آن در نگـاه عقـال  ین اهمییضمن تب، ن مقدمهیدر ا يو. ه استاشاره کرد
هـا   آن يهـا  ز اشاره و از تالشین، وحدت بودند يمناد يش از ویکه پ یبه تالش مصلحان، جهان
و عـدم   یپراکنـدگ ، خطرنـاك مسـلمانان   يارمیب، امروز«الغطاء  به باور کاشف. ل کرده استیتجل

اتحـاد و  ، گذشـتگان  ين طـور بـرا  یها و هم آن يبخش برا اتیح يهاست و تنها دارو انسجام آن
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بوده و خواهـد   ینه و دشمنیگر و به دور افکندن تمام عوامل عداوت و کیکدیبا  ياتفاق و همکار
 . )41-42، ن ماییآ، (کاشف الغطاء»بود

هـا   مسلمانان و متحد شـدن آن  يکنار گذاشتن اختالفات و تفرقه از سوهمواره خواهان  يو
ن سوء استفاده کرده و یان مسلمیله دشمنان نتوانند از اختالف مین وسیدر برابر دشمنان بود تا بد

کلمـه  : ه استوار اسـت یکرد که اسالم بر دو پا ید میکه همواره تأک يو. ن اسالم ضربه بزنندیبه د
ش را بـه مسـلمانان   یدعوت کننده به وحدت خو يها امیپ، به طرق مختلف، مهد کلید و توحیتوح
ـ ا يهـا  امیـ از پ یکیدر . شد یادآور می ـ هـدف خـود را از وحـدت و تقر    يو یعین مرجـع شـ  ی ب ی
 کنـد  می انیب یگر و کنار گذاشتن اختالفات فقهیکدیک کردن مسلمانان به ینزد، نانامسلم انیم
ان یـ و م یاسـالم  يهـا  ان فرقـه یـ ن اتحاد و وحـدت م ییلغطاء با تبا کاشف. )88ي، رازیآزار ش ی(ب

 يهـا  ه جنگکتا آنجا . داشتد ید شدین تأکیمسلم ياز سو ئلهن مسیگرفتن ا يبر جد، مسلمانان
در جهان اسالم را معلول  ین غربیو نفوذ استعمار نو یاسالم يها به امپراطور حمله مغولی، بیصل

ز یع و شناساندن آن نیدر دفاع از تش يتالش و، جهیدر نت. دانست می ان مسلمانانیم اتحادفقدان 
ـ و نزد یان دو مذهب بزرگ اسالمیسوء تفاهم م ين بردن و زدودن غبارهایزه از بیبه انگ تـر   کی

ان مـذاهب  یـ را م یه وحدت و اتحاد اسالمیقض، که دلسوزانه يو. )386ی، (رجبها بود ساختن آن
، همدست بودند، ن مطلب که اگر مسلمانانیان ایبا ب، نمود یمدنبال  یاسالم يو کشورها یاسالم

کوچـک   یدر برابر ملتـ  یدادند و هفت دولت بزرگ اسالم ین همه ممالک بزرگ را از دست نمیا
که دشمنان از هر سو مسـلمانان   یطین را در شرایان مسلمیاختالف و جدال م. خورد یشکست نم

هـا و   الزم اسـت کـه جـدال    یبر تمام فرق اسالم: تقد بودمعدانست و  یحرام م، اند را احاطه کرده
ن زمان که دشـمن از هـر   یمسلّماً در ا، ن عمل ذاتاً حرام نباشدیچه اگر ا؛ اختالفات را کنار گذارند

 .  )89-90ي، رازیآزار ش ی(بحرام است، ما را احاطه کرده، طرف
شان و توجه یز ایپره یمذهب يبزرگ گفتگو ين منادیدگاه ایکه در بحث از د ینکته مهم

شان بـه  یچنان که ا. بود که مورد نکوهش و مذمت بود یفاتیو تشر يصور يها به وحدت يو
اشاره کرده و  یجاد وحدت در شهر قدس با عنوان مؤتمر بزرگ اسالمیا ياز تجمعات برا یکی
 یاتیـ مسـائل مهـم و ح   یبررسـ  يبـرا  یاز بزرگان جوامع اسـالم  یجمع، در آن روز: سدینو یم
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و نـژاد و   ییایـ بدون توجه به اختالف منـاطق جغراف ، و محبت ین و مبادله مراتب دوستیمسلم
ـ ، کـه در نـوع خـود    یاجتماع. در آنجا گرد آمده بودند، ت و مذهبیمل ر و چشـم تمـام   یـ نظ یب

ـ ها که ا يها و فداکار ن مجاهدتیرغم ا یعل یول، مسلمانان به آن دوخته شده بود ن بزرگـان  ی
 يکه روز نید ایمسلمانان به ام یدن بذر اتحاد در افکار عمومیهدف مذکور و پاشل به ین يبرا

ـ عا يا چ ثمـره یه، مند شوند بهره، بخش آن گردد و همه از ثمرات لذت ينهال برومند  د نشـد ی
چ یتنها به سخن بسنده شـد و هـ   ،نیریش ياهاین همه رؤیرغم ا یعل. )42-43، (کاشف الغطاء
از هر . میق دور ماندیم و از حقایتنها به ظواهر پرداخت. برداشته نشد يدیو مف یقدم مثبت عمل

همـان مسـلمانان   ، اکان مایبه عکس ن. میت ندادیم و به مغز اهمیشد یز به پوست آن راضیچ
ـ  یعمل نشان م، ندیکه قبل از آنکه بگو یفعال و پرجنبش ، ش از آنکـه حـرف بزننـد   یدادند و پ

 . )44، (همان گرفتند یم میتصم
و  يصـور  يهـا  شان نسـبت بـه وحـدت   یا، دیآ یالغطاء بر م مان طور که از سخنان کاشفه
ـ  یدهد و از همه مسلمانان م یواکنش نشان م یشکل ابنـد و از  یدسـت   یخواهد تا به وحدت عمل

ن داده و یان مسـلم یـ دربـاره اخـتالف م   يدیهشـدار شـد  م یکـر قـرآن  . زندیبپره ییتفرقه و جدا
ـ  ینَ فَرَّقُوا دیإِنَّ الَّذ: دیفرما یم کـانُوا ش و مفـ   ینَه مـنْهم ـتـ   یعاً لَس  ء إِنَّمـا أَمـرُهم إِلَـى اللَّـه     یشَ

ـ که در د یامبر! کسانیپ يا« )159 ،(انعام مختلـف و   ياهـ  افکندنـد و بـه گـروه    یین خـدا جـدا  ی
ز راه و رسم تـو  ا یها به کل راه و رسم آن یعن. ی»با تو ندارند يا چ رابطهیه، ل شدندیمتخاصم تبد

و . ن خشـونت و اخـتالف  یـی نـه آ ؛ و اخوت و محبت است ين وحدت و برادریین تو آییآ، جداست
ینَ وشْرِکنَ الْمینَ فَرَّقُال تَکُونُوا منَ الَّذعاً (روم   * مـیکـانُوا ش و میـنَهاز مشـرکان  « )33و  31، وا د

؛ »اند مختلف و متخاصم مبدل شده يها ه گروهافکندند و ب یین خود جدایها که در د د همانینباش
 .  همانند شرك به خداست، نیان مسلمیاختالف در م یعنی

 : ن مذاهبیب يوحدت و گفتگو يراهبردها
، مـا  ياز سو یاتخاذ چگونه موضع: که ن استیاو مهم  یاساسپرسش در بحث از راهبردها 

 و مذهب نید راه و روشه آنان که بر نسبت ب، میهست یا مذهبیو  نیرو دیکه پ يعنوان افراد به
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ـ بـه ا  یاست که هـر پاسـخ   یهیبد سته است؟یشا، هستند يگرید ، ينظـر ن پرسـش در مقـام   ی
بـا  . ن خواهـد نمـود  ییاقدام و عمل تع، را در نوع رفتار ن و مذهبیک دیروان یپسرنوشت موضع 

ـ از مباحث مختلف مطروحه در ا یکل يبند ک دستهی رات بزرگـان و  ن بـاره و بـا اسـتخراج نظـ    ی
 : قابل تصور است، فوقسه نوع پاسخ به پرسش ، ان و مذاهب مختلفیمتفکران اد

از ، شـه ین بـه آن اند یلئقـا  گـر و سـپس رد  یشـه د یمطلـق اند  به مفهـوم رد ؛ الف) تقابل
ـ روان یپ، ن شکل از تفکریدر ا. است ن پرسشیاها به  ن پاسخیتر جیرا ـ ک دی ـ ( و مـذهب  نی ا ی

ا یگر ی(نادرست) د يها شهیشه خود را منوط به حذف اندیت اندیقوام و تثب، شه)یک اندی اصوالً
، م موضـع خـود  یتحکـ  ين حذف را در راسـتا یا حداقلا ، یدانند یم بیا رقیمزاحم  يها شهیاند
ـ در ا. کنند یمقلمداد  شه خودیکامل به اند ياز وفادار یآن را نشان، د قلمداد کردهیمف یعمل ن ی

گـر و  ید يکاسـتن از حجـم گسـتره نظـام فکـر     ، آنچه مطرح است، ابلموضع تق یعن؛ یموضع
مطـرح   يگـر ینجا گفتگو بـا د یدر ا. وه ممکن استیق و شیاز هر طر يافزودن به گستره خود

کاسـتن   يراستادر  یابد که بتوان از آن به عنوان روشی یت میموضوع يدر حد تنهاا ، یستین
ـ گـر اد یروان دیـ به پي، ن تفکریجه چنیدر نت. و افزودن فوق سود برد ان بـه چشـم دشـمنان    ی

ـ  يخـود و  یکـ یزیحـذف ف ، تیـ ست که در صورت فعلیخواهد نگر يا بالقوه خواهنـد   یرا در پ
ا فرقـه  ین یاز دو د، ن به آنیلئد که قایخواهد انجام یدر آنجا به عملي، وه فکرین شیا. داشت

 .  رندیگر قرار گیکدیگوناگون در کنار 
د ینبا، ن نگرشیدر ا. بوده است يگر به جهان کثرت زده فکرید یز پاسخین؛ ب) تحمل

 ین حـاکم اجتمـاع  یا قـوان یط و یچرا که شرا؛ داشت یمقابله حذف، بیمتفکران مذهب رق با
نـه  یجـاد زم یا يبـرا ، مورد پسـندتر  یآرام و جهان يا جاد جامعهیا يبرا. کند ین اقتضا میچن

م خـود  از حـق مسـلّ  ی، ک افکار عمـوم یتحر نزاع خودمان و به منظور عدم یآرام و ب یزندگ
، شـان یا يم و با اکراه برایده یشان تن در میا به تحمل، شان گذشت کردهیبر حذف ا یمبن

تقابل ، يوه فکرین شیاست که ا یهیبد. میشو یل مئقا يحقوق شهروند یات و برخیحق ح
بـه  ، دوجود نداشته باش یاسیو س یاجتماع یز اگر موانعیبلکه خود ن، کند ینم یرا نه تنها نف

 . غلتد یسطح آن فرو م
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گـر بـه   ید ین نوع پاسـخ و واکنشـ  یسوم، گوناگون يها شهیروان اندیپ انیم یستیهمزج)  
و  ينه تنهـا همجـوار   اوالً، گوناگون يها شهین به اندیلئقا، دگاهین دیدر ا. پرسش مورد نظر است

ـ را از نعمـات و آ  کـه آن ، نـد ده یح مـ یترج ییارویرا بر تقابل و رو یگانگیو  یهمراه  یات الهـ ی
 يکه از اعتقادی، ا تجمل اجتماعینه از سر اجبار و اکراه ی، ستیو همز ین همراهیا اًیثان. نندیب یم

 یمـذهب  ياشاره کرد که در بحث گفتگو یمهم يبه راهبردها. زدیخ یم بر یقلب يژرف و اعتماد
ت و شعائر مـذهبی اجتمـاعی کـه در ذیـل نمـاز      ) حضور در عبادا1؛ کرد ها استفاده  توان از آن یم

تحقق ، کید بر امر به معروف و نهی از منکرأت، کید بر فریضه حجأت، نماز جمعه و عیدین، جماعت
) مـدارا و  3؛ کید بر روابط اجتماعی و عاطفی و اخوت دینی در میـان مسـلمانان  أ) ت2؛ پذیرفت می

؛ خلقی و مالیمت ) خوش4: گرفت وارد صورت میین ممداري در برخورد با مخالفان که در ا اخالق
کید بر أ) ت7؛ مالحظات عاطفی و مذهبی مخالفان ) رعایت6؛ ) پرهیز از پرخاشگري و ناسزاگویی5

 .  )35ي، (آقانوررعایت حقوق اجتماعی و مدنی

 يریگ جهینت
 -متقابـل وحـدت   يتوان بـه ارائـه الگـو    یپژوهش حاضر م يج و دستاوردهایاز جمله نتا

 یپرداختن به ضرورت وحدت و موانع، چنان که بدان اشاره شد، ن مدلیدر ا. گو اشاره کردگفت
ـ  يه و اسـاس گفتگـو  یتواند به عنوان پا یم، شود یم یان مذاهب اسالمیکه مانع وحدت م ن یب

ان یان راه وحدت میمشکالت و موانع موجود در م ياگر با احصا. ردیمذاهب مورد توجه قرار گ
 ياز محورها یکیتوان به راهبرد گفتگو به مثابه  یم، ده شودیها انجام ه حل آنبی، امت اسالم

بزرگـان   ير و از سـو یـ چنان کـه در دوره اخ ؛ نظر کرد یعه و سنیان شیوحدت م يبرا یاساس
ـ  يل شده و بـر گفتگـو  یتشک ینین چنیمحافل و مجالس ای، عه و سنیش د یـ گر تأکیکـد ین یب
 . اند اندهن را به عرصه عمل کشیده و ایورز

ـ کـه هـر    این عرصه چشم انتظار مطالعات و تحقیقات نظري بسیاري اسـت  توانـد   یک مـ ی
منجر شود  یان مذاهب اسالمیم يو نه صور یقیاز آن را حل و فصل کند و به وحدت حق یبخش

 . گردد يریجلوگ، که باعث چشمداشت دشمنان اسالم شود یو از اختالفات
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