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گفتمان وحدت و همگرايي امت اسالمي
در انديشه سياسي امام خامنهاي
محمدتقي
مجتبي

آقايي

سلطاني

چکيده
وحدت امت اسالمي و همگرايي بين کشورهاي مسلمان ،از مهمترين موضوعات مورد توجه
انديشمندان و متفکران مذاهب اسالمي و يکي از اهداف اصلي انقالب اسالمي ايران است که نقطة
برجستة انديشة رهبران آن را تشکيل ميدهد .اين پژوهش درصدد پاسخ به اين پرسش است که
مفهوم وحدت و همگرايي امت اسالمي در انديشة سياسي امام خامنهاي (مدظله) داراي چه جايگاه
و مختصاتي ميباشد؟ اين پژوهش با کاوش روشمندِ بيانات و فرمايشات معظمله بر پاية روش تحليل
عملياتي گفتمان (پدام) نشان ميدهد که نظام گفتماني وحدت و همگرايي امت اسالمي در انديشة
سياسي ايشان شامل چهار محور اصلي چيستي وحدت اسالمي ،چرايي و ضرورت وحدت امت
اسالمي ،چگونگي تحقق وحدت و همگرايي امت اسالمي و موانع تحقق آن است.

کليدواژهها:

وحدت اسالمي ،همگرايي ،امت اسالمي ،امام خامنهاي ،تحليل عملياتي گفتمان (پدام).

 دانشآموخته کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه اصفهان (نويسنده مسئول)sharhani1169@gmail.com :
 دانشجوي کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه يزد
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مقدمه
وحدت و همگرايي ميان جوامع مسلمان و تشکيل امت واحده اسالمي ،از موضوعات مهم مورد توجه
انديشمندان مسلمان و عالمان ديني بوده است .توجه به اين مطلب ،به ويژه در دوران معاصر که
جهان اسالم با مشکالت و چالشهاي مختلفي روبه رو است ،از اهميت بيشتري برخوردار است.
تالش در جهت وحدت اسالمي در سدة گذشته از سوي مصلحاني همچون سيد جمال ،محمد عبده
و عالمان و فقيهان بزرگي چون آيتاهلل العظمي بروجردي دنبال شده است.
وحدت و همگرايي ميان امت اسالمي يکي از اهداف اصلي نظام جمهوري اسالمي بوده و نقطه
برجستة انديشة رهبران آن را تشکيل ميدهد .حضرت امام خميني (ره) عالوه بر تأکيدات فراواني
که در بيانات و نوشتارهاي خود در خصوص وحدت اسالمي داشتهاند ،اقدامات مهمي در راستاي
تحقق آن مانند صدور فتاوايي در خصوص تقية مداراتي ،احياي نمازجمعه ،برائت از مشرکين در
مراسم حج ،اعالم روز جهاني قدس ،اعالم هفته وحدت و  ...انجام دادهاند .پس از رحلت آن حضرت،
اين هدف توسط حضرت امام خامنهاي (مدظله) پيگيري و تعقيب گرديد .بررسي مفهوم وحدت و
همگرايي اسالمي در انديشه سياسي حضرت امام خامنهاي (مدظله) از دو جهت حائز اهميت است،
اول اينکه ايشان به عنوان يک انديشمند حکيم ،فقيه و عالم برجستة شيعه مطرح هستند و دوم،
ايشان رهبر کشوري است که در ميان کشورهاي اسالمي داراي جايگاه مهم و پرنفوذي است و در
عرصه بينالملل قدرت نقشآفريني بسيار زيادي دارد.
پژوهش حاضر درصدد پاسخ به اين سؤال است که در انديشة سياسي حضرت امام خامنهاي
(مدظله) مفهوم وحدت و همگرايي امت اسالمي داراي چه جايگاهي ميباشد؟
براي پاسخ به اين سؤال از روش تحليل گفتمان تحت عنوان «الگوي عملياتي تحليل
گفتمان» (پدام) استفاده شده است که در ادامه به آن اشاره ميشود .همچنين دادههاي تحليل،
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شامل فرمايشات ،پيامها و تمامي آثار معظمله است که با موضوع «وحدت اسالمي» در ارتباط
بوده و از پايگاه اطالعرساني دفتر حفظ و نشر آثار معظمله استخراج گرديده است.

الف) مفهومشناسي
 .1وحدت اسالمي
«وحدت» و «اتحاد» هر دو در لغت به معناي «يکيشدن»« ،همبستگي»« ،يکرنگي»« ،همگرايي»،
«يکدلي» و «حرکت در مسير واحد» يا «برخورداري از جهت واحد» براي رسيدن بههدفي واحد
ميباشد .در لغتنامه دهخدا «وحدت» به معناي «يگانهشدن ،يکتايي ،يگانگي ،يکي ،عينيت،
اتحاد ،تنها و يکتا ماندن و( »...دهخدا ،1373 ،ج )20453 :14و «اتحاد» به معناي «يکي شدن ،يگانگي
دانستن ،يکرنگي ،و( »...همان ،ج.)844 :1
وحدت در مباحث فالسفه و متکلمين به اين معناست که دو شيء از خصوصيات شخصي
خود تُهي شده و در قالب شياي واحد تجلي کنند« .اإلتحاد صيروره شيئين شيئاً واحداً من غير زياده

و النقصان» (شيخ مفيد .)29 :1414 ،بديهي است که در اين معنا ،دوگانگي از بين رفته و آن دو يکي
شده و به صورت شيء سومي درميآيند؛ اما زماني که در مسائل اجتماعي ،از وحدت سخن گفته
ميشود ،مقصود اين نيست که يکي از دو شيء از بين برود و يا يکي از آن دو به ديگري تبديل
گردد و يا شکل سومي پديد آيد؛ چرا که در عمل ،وحدت به اين معنا نه معقول است و ممکن؛
معناي اتحاد اين است که چند شيء در عين کثرتشان مشترک باشند و به لحاظ اشتراکشان
نوعي وحدت داشته باشند.
بنابراين ،وقتي از وحدت امت اسالمي سخن ميگوييم ،به معناي رفع تمامي اختالفات ميان
مسلمانان و يا زندگي همة آنها تحت حکومت و قانون واحد نيست ،بلکه به معناي اتحاد ،همدلي
مسلمانان با وجود ايدهها و عقايد مختلف است .وحدت امت اسالمي ،به معناي تحقق واقعي مفهوم
وحدت در مجموعه امت اسالم و کشورهاي اسالمي است که نويدبخش تشکيل امت واحده اسالمي
است که خداوند متعال در قرآن کريم توصيف فرموده است« :وَ إِنَّ َهذِهِ امتكم أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُ ْم
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فَاتَّقُون؛ و اين امت شما امت واحدي است؛ و من پروردگار شما هستم؛ پس ،از مخالفت فرمان من
بپرهيزيد!» (مؤمنون.)52 :
 .2همگرايي مسلمانان
در علوم سياسي« ،همگرايي» به فرآيندي گفته ميشود که در آن ،جوامع از خواست و قدرت
هدايت مستقل سياستهاي عمده و اساسي خود چشم بپوشند و سعي کنند به تصميمهاي
مشترک و هماهنگ دست يابند ( .)smith & peter, 1992: 34به عبارت ديگر ،همگرايي وضعيتي
است که در آن کشورها براي حفظ منافع جمعي به همکاري گسترده با يکديگر ميپردازند و به
سوي نوعي وحدت گام برميدارند .از اين منظر ،همگرايي مسلمانان به اين معناست که مسلمانان
با حفظ عقايد خود ،به منظور دستيابي به اهداف و يا در برابر دشمنان مشترک ،موضع واحدي
داشته باشند .در واقع همگرايي به معناي ايجاد نوعي همگوني ميان اهداف و منافع کساني است
که در مسائل مهمي چون ايمان به خدا ،پيامبر (ص) و قرآن کريم اشتراک دارند.
 .3امت اسالمي
«امت» به لحاظ لغوي از ريشه «ام ،يؤم» ميباشد (راغب اصفهاني ،1404 ،ج)86 :1؛ داللت واژه «ام» بر
مادر نيز به اين جهت است که کودک در رفع نيازمنديهاي خود و يا کسب آرامش ،او را قصد
ميکند .از نظر عالمه طباطبايي در تفسير الميزان ،امت به جمعيتي گفته ميشود که داراي مقصدي
واحد بوده و به واسطه آن با يکديگر مربوط و متحد شده باشند (طباطبايي ،1394 ،ج.)322 :14
نکته مهمي که بايد در تعريف مفهوم «امت» درنظر داشت ،تفاوت مفهومي «امت» با مفهوم
«جامعه» است« .جامعه» در اصطالح جامعهشناسي ،گروه سازمانيافتهاي از انسانهايي هستند
که باهم در سرزمين مشترک زندگي ميکنند و با همکاري در گروهها نيازهاي اجتماعي ،ابتدايي
و اصلي خود را تأمين مينمايند و با مشارکت در فرهنگي مشترک و يکسان ،به عنوان يک واحد
اجتماعي از ديگر جوامع ممتاز ميشوند (مساواتي ،بيتا.)142 :
«امت» با مفهوم «ملت» نيز که همانند «جامعه» ،پديدهاي درونمرزي و پيامد پيمان
وستفالي است ،تفاوت دارد .ملت ،حاصل پيوند عوامل جغرافيايي ،محيطي و سرزميني است ،اما
«امت» ،يک واحد کالن ،شامل بخشهاي متعددي نظير قبايل و طوايف ،ملتها ،اقوام و نژادهاي
مختلف است که تحت عوامل فرهنگي و عقيدتي همانند دين پيوند يافته است .بنابراين تعريف،
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«امت اسالم» متشکل از تمامي مسلمانان شيعه و سني جهان در تمامي کشورها ،صرف نظر از
نژاد ،مليت ،زبان ،رنگ و  ...است.

ب) روششناسي
در اين پژوهش ،از روش عملياتي تحليل گفتمان موسوم به «پدام»

( PDAM: Practical Discourse

 )Analysis Methodبه عنوان يک شيوه اجرايي و عملياتي روشن ،منظم و منسجم ،از ميان روشهاي
مختلف تحليل گفتمان استفاده شده است .اين روش ،الگويي بومي است که در خروج از اشکالهاي
ذهنيتگرايي و به کارگيري متناسب ذهنيت و عينيت ،به منظور درک بيشتر معناها و نيز ايجاد
فرآيند مشخص براي انجام کليه مراحل مربوط به تحليل متون مؤثر است (بشير .)10 :1390 ،روش
پدام مبتني بر تحليل گفتمان انتقادي و سه اصل رهيافت نورمن فرکالف (فرکالف )1379 :در
تحليل گفتمان است .اين روش به صورت کلي همچون روش فرکالف ،شامل سه مرحلة کالن
«توصيف»« ،تفسير» و «تبيين» است که اين سه مرحله به پنج سطح تحليلي «سطح ـ سطح»،
«سطح ـ عمق»« ،عمق ـ سطح»« ،عميق» و «عميقتر» تقسيم شدهاند (بشير .)111 :1394 ،مراحل
فرآيندي تحليل گفتماني به روش پدام را ميتوان به صورت زير نشان داد:
جدول شماره ( :)1سطوح مختلف تحليل در روش پدام
سطوح پنج گانه تحليل در روش عملياتي تحليل گفتمان (پدام)
( )1سطح – سطح

( )2سطح – عمق

( )3عمق  -سطح

برداشت از اصل

جهتگيري و گرايش

تحليل توجيهي با توجه

متن

متن

به ساير گرايشهاي متن

( )4عميق
تحليل بينامتنيت ذهني
تحليلگر و بينامتنيتهاي
مرتبط

( )5عميقتر
تحليل فراگفتمانيهاي
بين متني

مجموع پنج مرحله مزبور که در نهايت با يک نگاه فرامتني و با استفاده از اطالعات مرتبط
سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و ديني صورت ميگيرد ،تشکيلدهنده تحليل گفتماني مورد نظر
خواهد بود .با چنين شيوهاي ميتوان اطمينان يافت که با هر مرحله ،بخشي از معنا در حلقههاي
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مختلف ،روشن ميشود و در نهايت در مرحله پاياني تحليل گفتمان ،حلقههاي معنايي مزبور،
معناي کامل را ارائه خواهد کرد.
مراحل کلي روش عملياتي تحليل گفتمان را ميتوان با استفاده از نمودار زير بهتر درک نمود.
نمودار ( :)1مراحل روش عملياتي تحليل گفتمان

ج) يافتههاي پژوهش
 .1مراحل اول تا سوم تحليل گفتمان
براي انجام پژوهش ،بيانات و فرمايشات حضرت امام خامنهاي (مدظله) مرتبط با موضوع پژوهش
از پايگاه اطالعرساني دفتر حفظ و نشر آثار اي شان استخراج و مورد تحليل قرار گرفت .جمعبندي
سه مرحله اول پدام براي «سطح ـ سطح» (برداشت از اصل متن)« ،سطح ـ عمق» (جهتگيري
و گرايش متن) و «عمق ـ سطح» (تحليل توجيهي با توجه به ساير گرايشهاي متن) بيانات و
فرمايشات معظمله پيرامون وحدت اسالمي در جدول شماره  2نشان داده شده است .مراحل اول
تا سوم تحليل گفتمان بيانات ايشان به طور کامل انجام شده است ،با توجه به اينکه درج کلية
جداول سه مرحلهاي ،مقاله را خيلي طوالني خواهد کرد ،لذا به منظور رعايت اختصار در نگارش
مقاله ،براي آگاهي از چگونگي اجراي فرآيند روش «پدام» ،چند نمونه از آن مورد اشاره قرار
ميگيرد و سپس جمعبندي مراحل چهارم و پنجم تحليل فرمايشات رهبر معظم انقالب ،که براي
تبيين نتايج به دست آمده مهم ميباشند ،ذکر ميگردد.
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جهتگيري و گرايش

تحليل توجيهي با توجه

متن

به ساير گرايشهاي متن

امروز مسلمانان وحدت اسالمي را جدي بگيرند .وحدت
اسالمي هم معنايش معلوم است .مقصود اين نيست که
مذاهب ،در يک مذهب حل شوند .بعضي کسان براي

ـ وحدت به معناي

اينکه اتحاد مسلمين را تحصيل نمايند ،مذاهب را نفي

انحالل مذاهب

ميکنند .نفي مذاهب ،مشکل را حل نميکند؛ اثبات

نيست؛

وحدت اسالمي به معناي

مذاهب ،مشکالت را حل ميکند .همين مذاهبي که

ـ نفي مذاهب موجب

اثبات يک مذهب و نفي

هستند ،هرکدام در منطقهي کار خودشان ،امور

وحدت نميشود؛

ساير مذاهب نيست.

معمولي خودشان را انجام دهند؛ اما روابطشان را با

ـ وحدت به معناي

يکديگر حسنه کنند.

روابط حسنه ميان

(امام خامنهاي در:

مذاهب است.

http://farsi.khamenei.ir/speech)content?id=2845

ما وقتي که ميخواهيم يک ايراني را به عنوان يک
ايراني به حقوق حقهي خودش برسانيم ،از او سؤال
نميکنيم که مذهب و يا حتي دين تو چيست؛ نه،
هموطن ماست و از حقوق همشهريگري با ما دارد
استفاده ميکند( .امام خامنهاي در:
http://farsi.khamenei.ir/speech)content?id=2512

نوع مذهب در

رساندن هموطنان و

رساندن افراد به

پيروان مذاهب اسالمي به

حقوق خود شرط

حقوق خود ،از مصاديق

نيست.

وحدت اسالمي است.

هدف عالي و رسالت

وحدت امت اسالمي

الهي ما ايجاد وحدت

هدف حکومت اسالمي و

و اتحاد ميان مسلمين

تفرقه مسلمانان هدف

است.

دشمنان اسالم است.

رسالت و پيام و وظيفه الهي ما اين است که در مقابل
آنچه استعمار انجام داد ،حرکت کنيم؛ يعني دلهاي
مسلمين را در سطح جهان به هم نزديک کنيم و آنها را
زير پرچم توحيد و اسالم گردآوريم( .امام خامنهاي در:
http://farsi.khamenei.ir/speech)content?id=2105
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نميخواهيم بگوييم اختالف شيعه و سني هميشه

عالوه بر استعمار،

مربوط به استعمار بوده؛ نه ،احساسات خودشان هم

عوامل داخلي مانند

تعصبات مذهبي و کج

دخيل بوده؛ بعضي از جهالتها ،بعضي از تعصبها،

احساسات و تعصبات

فهميهاي برخي از

بعضي از احساسات ،بعضي از کجفهميها دخالت

مسلمانان نيز در

مسلمانان عامل ايجاد و

داشته؛ ليکن وقتي استعمار وارد شد ،از اين سالح

تفرقه کشورهاي

تشديد اختالف بين شيعه

حداکثر استفاده را کرد( .امام خامنهاي در:

اسالمي نقش داشته

و سني بوده است.

http://farsi.khamenei.ir/speech)content?id=3375

است.

اگر انقالب اسالمي اين تأثير شگرف ،عميق و ماندگار و
زير و رو کننده را نداشت ،اين قدر با انقالب اسالمي
مبارزه نميکردند؛ آنهم کساني که اسمشان مسلمان
است .عزيزان من! مسئلهي دعواي شيعه و سني که
شما ميبينيد ،در يک دورهاي بعد از پيروزي انقالب
اسالمي داغتر از قبل شد ،ناشي از اين است( .امام
خامنهاي درhttp://farsi.khamenei.ir/speech- :

اختالف افکني ميان
شيعه و سني توسط

ايجاد اختالف بين شيعه

دشمنان بعد از

و سني با هدف مبارزه با

انقالب اسالمي رو به

انقالب اسالمي است.

افزايش بوده است.

)content?id=6913

بياييد وحدت اسالمي را عملي کنيد و منشوري را که
همة علماي اسالم ،همهي روشنفکران دنياي اسالم،

تهيه منشور وحدت

همهي برجستگان سياسي بااخالص دنياي اسالم آن را

اسالمي که مورد

تأييد و تصديق کنند و براي عملي کردن آن تالش

اتفاق همه علما و

کنند ،تهيه کنيد ،تا ديگر مسلماني جرأت نکند متکلم

انديشمندان اسالمي

به کلمهي توحيد را که در يک مذهب يا در يک جناح

باشد ،از راههاي

ديگر است ،تکفير کند؛ تا برادران با هم باشند( .امام

تحقق وحدت اسالمي

خامنهاي درhttp://farsi.khamenei.ir/speech- :

است.

يکي از راههاي تحقق
وحدت اسالمي تهيه
منشور مورد اتفاق همة
مذاهب اسالمي است.

)content?id=3347

جدول :2جمعبندي مرحله اول تا سوم تحليل گفتمان بيانات حضرت امام خامنهاي (مدظله)
تحليل سطح عميق و عميقتر:
اين مرحله از تحليل گفتمان ،شامل تحليل «عمق ـ عمق» در سطح عميق و تحليل «عميقتر»
خواهد بود .در اين مرحله تالش شده است تا بر اساس سومين مرحله از تحليل گفتمان (تحليل
توجيهي با توجه به ساير گرايشهاي متن) ،استنباط کليتري صورت گيرد و محورهاي عميق و
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عميقتر فرمايشات رهبر معظم انقالب در موضوع وحدت اسالمي مشخص شود .به عبارت ديگر،
با توجه به ستون سوم جدول شمارة ( )2و معاني ضمني و نهفته در کلمات و جمالت مزبور،
مفاهيم مرکزي مشخص شده که بر پايهي آنها تحليلهاي بعدي و منظومة معنايي گفتماني
حضرت امام خامنهاي (مدظله) در حوزه وحدت امت اسالمي تبيين ميگردد.
در اين سطح از تحليل با تکيه بر يافتههاي مراحل پيشين تحليل 62 ،مضمون اصلي حول
محور سؤال اصلي پژوهش ،از فرمايشات و بيانات معظمله استخراج گرديد .با تحليل عميق اين
مضامين ،مفاهيم مرکزي مرتبط با آن استخراج و هر يک از اين مفاهيم ذيل يک محور اصلي قرار
ميگيرند و نظام گفتماني حضرت امام خامنهاي را تشکيل ميدهند که در ادامه به آن اشاره
ميشود.
محور اول :چيستي وحدت و همگرايي امت اسالمي
 .1معناي وحدت امت اسالمي
با تحليل بيانات معظمله ،ايشان با طرح مضاميني مانند «عدم نفي اصول و مباني فقهي و کالمي
مذاهب اسالمي»« ،احترام به عقايد پيروان مذاهب اسالمي و عدم اهانت به مقدسات يکديگر»
(امام خامنهاي در« ،)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5025 :همکاري و روابط حسنه
مذاهب اسالمي و پرهيز از دشمني با يکديگر و سعي در ايجاد تفاهم و نزديکي بين مذاهب
اسالمي» و «همدلي ،همکاري و همفکري مذاهب اسالمي در مقابله با دشمنان اسالم»؛ مفهوم
مرکزي «معناي وحدت امت اسالمي» را سازماندهي نمودهاند .به اين صورت وحدت امت اسالمي
از نظر ايشان به معناي همدلي ،همکاري و روابط حسنه مذاهب اسالمي بايکديگر به منظور مقابله
با دشمنان اسالم و تقريب بين مذاهب اسالمي با احترام به عقايد و اصول و مباني فقهي و کالمي
يکديگر و عدم اهانت به مقدسات يکديگر مي باشد.
معظمله در سخنان خود چنين اشاره مينمايند« :اتحاد مسلمين به معناي انصراف مسلمين
و فِرق گوناگون از عقايد خاص کالمي و فقهي خودشان نيست؛ بلکه اتحاد مسلمين به دو معناي
ديگر است که هر دوي آن بايد تأمين بشود :اول اينکه فِرق گوناگون اسالمي (سني و شيعه) ـ که
هرکدام شاخههاي مختلف کالمي و فقهي دارند ـ حقيقتاً در مقابله با دشمنان اسالم ،همدلي،
همدستي ،همکاري و همفکري کنند .دوم اينکه فِرق گوناگون مسلمين سعي کنند خودشان را
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به يکديگر نزديک کنند و تفاهم ايجاد نمايند و مذاهب فقهي را با هم مقايسه و منطبق کنند».
(امام خامنهاي در)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2204 :
 .2ويژگيهاي وحدت امت اسالمي
معظمله با طرح مضامين «برجستهسازي و تأکيد بر اهميت اشتراکات مذاهب اسالمي» «عقالني بودن
مسئله وحدت امت اسالمي» (امام خامنهاي در،)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2683 :
«پايبندي به اصول در ضمن وحدت اسالمي» و «رابطه و احساس برادري ميان پيروان مذاهب
اسالمي»؛ ويژگيهاي وحدت امت اسالمي را ذکر نمودهاند.
 .3محورهاي وحدت اسالمي
مقام معظم رهبري ،قرآن کريم ،اصول اعتقادي مشترک ،سنت پيامبر مکرم اسالم (ص) ،قبله
واحد ،حج ،احکام و عبادات مشترک ،اهداف و منافع مشترک و از همه مهمتر داشتن دشمنان
مشترک و مسئلة فلسطين را محورهاي وحدت معرفي مينمايند .معظمله در بيانات خود ميفرمايند:
«برادران مسلمان نگاه کنند ببينند اتحادشان بر چه مبنايي است؟ آيا يک حرف زباني است ،يا
يک واقعيتي وجود دارد؟ خب ،ما ميبينيم معارفمان يکي است ،توحيدمان يکي است ،معادمان
يکي است ،نبوتمان يکي است ،نماز و روزهمان يکي است ،دشمنان يکي هستند ،اهداف و آرمانها
و منافعمان به هم پيوسته و گره خورده است ـ ملتهاي مسلمان؛ چه شيعه ،چه سني ـ چطور
ميتوانيم از هم جدا باشيم؟» (امام خامنهاي در)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17608 :
 .4مصاديق وحدت امت اسالمي
حضرت امام خامنهاي (مدظله) افزون بر تبيين معناي وحدت امت اسالمي ،محورها و شاخصهاي
آن ،به منظور درک عمومي و دقيق امت اسالمي از اين مفهوم و پرهيز از برداشتهاي غلط از آن
مصاديق و مشخصههاي اصلي وحدت امت اسالمي را در بيانات خود به صورت متعدد و مکرر
اشاره کرده است .ايشان حفظ احترام مسلمانان ساير مذاهب ،عدم اهانت به مقدسات مذاهب
اسالمي ،شرکت در نمازجماعت و مراسمات اهل سنت ،احساس حقوق اسالمي برادران مسلمان
بر گردن خويش و سعي در رساندن آنها به حقوق خود و همزيستي مطلوب پيروان مذاهب اسالمي را
به عنوان مهمترين مصاديق وحدت امت اسالمي معرفي نموده و چنين ميفرمايند« :وحدت به معناي
احساس برادري است و همين که هرطرفي احساس کند که ديگري هم مسلمان است و حق
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اسالمي او را برگردن خود احساس کند و متقابالً او هم به همين ترتيب عمل نمايد( ».امام خامنهاي

در)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2237 :
همچنين در خصوص شرکت پيروان مذاهب اسالمي در مناسک ديني يکديگر به ويژه نماز
جماعت ميفرمايند ...« :اين قدر ما در روايات ثواب شرکت در نمازجماعت اهل سنت در زمان
ائمه (عليهمالسالم) داريم که روايت دارد که در مسجدالحرام پشت سر اينها نماز بخوانيد ،مثل
اينکه پشت سر پيغمبر نماز خواندهايد .اين معنايش چيست؟ معلوم است که امام صادق (ع) نماز
آن امام جماعت را با نماز پيامبر مقايسه نميکند .مقايسه با نماز يک پيرو خودش هم نميکند،
اما ميگويد پشت سر او نماز بخوانيد .اين يعني چه؟ اين نمايش وحدت است .عمالً وحدت را
نشان بدهيد( ».امام خامنهاي در)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8279 :
محور دوم :چرايي وحدت امت اسالمي
حضرت امام خامنهاي با تکيه بر آيات شريفهي «وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ اهللِ جَميعاً» «و همگي به ريسمان
خدا [قرآن و اسالم ،و هرگونه وسيله وحدت ] ،چنگ زنيد ،و پراکنده نشويد! و نعمت (بزرگِ)
خدا را بر خود ،به ياد آريد که چگونه دشمن يکديگر بوديد ،و او ميان دلهاي شما ،الفت ايجاد
کرد ،و به برکتِ نعمتِ او ،برادر شديد! و شما بر لبِ حفرهاي از آتش بوديد ،خدا شما را از آن
نجا ت داد؛ اين چنين ،خداوند آيات خود را براي شما آشکار ميسازد؛ شايد پذيراي هدايت
شويد» (آل عمران « .)103 ،إنَّما المُؤمِنوُنَ إخوَهٌ فأصلِحوُا بينَ أخوَيكُم» « مؤمنان برادر يکديگرند؛ پس
دو برادر خود را صلح و آشتي دهيد و تقواي الهي پيشه کنيد ،باشد که مشمول رحمت او
شويد!» (حجرات .)10 :وحدت مسلمين و اخوت اسالمي را يکي از اصول اساسي اسالم معرفي
نموده که عالوه بر اينکه مورد تأکيد روايات اسالمي و فقه مذاهب اهل سنت است (همان) يک
امر کامالً عقالني و منطقي نيز ميباشد .اي شان وحدت امت اسالمي را مسئله اصلي و راهبردي
جهان اسالم و افزون بر آن به دليل اختالف و از هم گسيختگي امت اسالمي نياز امروز دنياي
اسالم و راهحل محنتهاي بزرگ جوامع اسالمي ميدانند که موجب افزايش قدرت مسلمانان
و نقشآفريني آنان در تحوالت بينالمللي مي شود و اختالف و تفرقه را سم مهلک براي جهان
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اسالم و اي جاد تفرقه را حرام ،خيانت و مورد مؤاخذه الهي ميدانند

(امام خامنهاي

در.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3347 :

محور سوم :چگونگي تحقق وحدت و همگرايي امت اسالمي
 .1راههاي رسيدن به وحدت امت اسالمي:
يکي از محورهاي اساسي در نظام گفتماني حضرت امام خامنهاي در خصوص وحدت اسالمي،
چگونگي تحقق وحدت اسالمي و راه رسيدن به او ميباشد .معظمله عالوه بر تعريف ،تبيين و
ضرورت اين موضوع ،همواره راهکارهاي عملي تحقق وحدت اسالمي را به دولتهاي اسالمي ،علما
و روشنفکران و پيروان مذاهب اسالمي نشان داده و از آنها خواسته است در مسير تحقق اين
هدف بلند گام بردارند .در بيانات ايشان ،علما و انديشمندان اسالمي داراي جايگاه مهم و
تأثيرگذاري هستند .در نگاه معظم له ،علماي اسالمي از يک سو بايستي با پشت سر نهادن
تعصبات و دشمنيهاي پيشينيان ،منشور و سند وحدت مذاهب اسالمي را که مورد تأييد همة
علما و روشنفکران دنياي اسالم است ،تدوين نموده و همچنين با نقد و بررسي موارد اختالف
ميان مذاهب اسالمي در مجامع علمي از انتشار و بروز اختالفات به سطح جوامع اسالمي جلوگيري
نمايند و از سوي ديگر با استفاده از نفوذ خود در جوامع اسالمي ،پيروان مذاهب را از مکر و حيلة
دشمنان اسالم و پيامدهاي تفرقه امت اسالمي آگاه نموده و آنان را به حفظ احترام مسلمانان و
عدم اهانت به مقدسات و اعتقادات مذاهب اسالمي و تحريک عواطف پيروان آنها دعوت نمايند.
ايشان در اين خصوص ميفرمايند:
بيايي د وحدت اسالم را عملي کني د و منشوري را که همة علماي اسالم ،همه روشنفکران
دنياي اسالم ،همة برجستگان سياسي با اخالص دنياي اسالم آن را تأييد و تصديق کنند و
براي عملي کردن آن تالش کنند ،تهيه کنيد تا دي گر مسلماني جرأت نکند متکل م به کلمه
توحي د را که در ي ک مذهب ي ا در ي ک جناح دي گر است ،تکفير کند (امام خامنهاي

در.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3347 :
ايشان در جاي ديگر در تأکيد بر گذشتن از دشمنيهاي پيشينيان ميفرمايند:
اگر کسي مخلصاً هلل احساس ميکند که بايد امروز بي ن برادران ،برادري واقعي و عملي باشد،
باي د کوشش کند که گذشته را به يادها ني اورد؛ و إلا او مي رود کتاب احقاقالحق را ميآورد
و به رخ اي ن مي کشد و اي ن هم مي رود کتاب تحفة اثني عشري ه را مي آورد و به رخ آن
مي کشد!  ...اگر ما بخواهي م گذشته را مطرح کنيم ،نمي شود به وحدت رسيد .باي د نگاه کنيم،
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بگويي م :گذشته ،گذشته است « .رحم اهلل معشر الماضين» .ما کاري به کار آنها نداري م .ما
امروز ميخواهي م تکلي ف خودمان را بيننا و بي ن اهلل نگاه کنيم( ...امام خامنهاي در:

.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2237
ايشان همچنين پيروان مذاهب اسالمي را به حضور در نمازجماعت يکديگر و مناسک ديني
مشترک ،ابراز و اظهار همدردي با پيروان ساير مذاهب ،کنار نهادن تعصبات ملي و قومي و تفکيک
اختالفات سياسي از اختالفات مذهبي دعوت نمودهاند .با تحليل بيانات حضرت امام خامنهاي(مدظله)،
مهمترين راههاي وحدت امت اسالمي در نظام گفتماني ايشان ،به طور خالصه عبارت است از:
 حفظ احترام مسلمانان و عدم اهانت به مقدسات و اعتقادات مذاهب اسالمي و تحريکعواطف پيروان آنها؛
 تهية منشور و سند وحدت مذاهب اسالمي که مورد تأييد همه علما و روشنفکران دنياياسالم باشد؛
 نقد و بررسي موارد اختالف ميان مذاهب اسالمي در مجامع علمي و عدم انتشار و بروزاختالفات به سطح جوامع اسالمي به منظور جلوگيري از تبديل آنها به عامل دشمني مذاهب
اسالمي؛
 تهية منشور و سند وحدت مذاهب اسالمي که مورد تأييد همه علما و روشنفکران دنياياسالم باشد؛
 نقد و بررسـي موارد اختالف ميان مذاهب اسـالمي در مجامع علمي و عدم انتشـار و بروزاختالفات به ســطح جوامع اســالمي به منظور جلوگيري از تبديل آنها به عامل دشــمني مذاهب
اسالمي؛
 استفاده عالمان و روشنفکران مسلمان از نفوذ خود در جامعه اسالمي به منظور وحدت ويکپارچگي امت اسالمي؛
 عدم پيروي پيروان مذاهب ا سالمي از عداوت و د شمنيهاي گذ شته و پرهيز از تع صباتنژادي ،قوميتي و مليگرايي؛
 افزايش آگاهي و بصـــيرت بين جامعه اســـالمي از پ يامدهاي تفرقه و اختالف و اهدافدشمنان اسالم از آن؛
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 آ شکار سازي راهبردها ،اهداف و اقدامات د شمنان ا سالم براي ايجاد تفرقه و عدم وحدتامت اسالمي؛
 مقابله با جريانها و گروههاي انحرافي و تکفيري شيعه و سني و طرد آنها از سوي علماءو نخبگان مذاهب اسالمي
 استفاده از ظرفيت مناسک ديني مشترک مذاهب اسالمي همانند حج ،به منظور افزايشحس اخوت اسالمي و آگاهيبخشي به مسلمانان و خنثيسازي توطئههاي دشمنان اسالم؛
 برجستهسازي و تأکيد بر نقاط اشتراک مذاهب اسالمي و اهتمام جدي علماي مذاهباسالمي ،نخبگان فکري و فرهنگي و مسئولين کشورهاي اسالمي به تقويت روز به روز آنها؛
 ابراز و اظهار همدردي پيروان مذاهب اسالمي با يکديگر؛ تفکيک اختالفات سياسي و  ...از اختالفات مذهبي و جلوگيري از تبديل شدن آنها به عاملتفرقه امت اسالمي؛
 برجستهسازي عظمت امت اسالمي در مقابل مليتها و تعصبات نژادي و قوميتي. .2نتايج و ثمرات وحدت امت اسالمي
حضرت امام خامنهاي (مدظله) در بيانات خود با برشمردن نتايج و ثمرات وحدت و اتفاق امت
اسالمي سعي در ترغيب و تشويق حاکمان ،نخبگان ،انديشمندان و مردم کشورهاي اسالمي به
حرکت به سمت وحدت اسالمي بوده است .در نگاه معظمله مهمترين نتايج و ثمرات وحدت امت
اسالمي ،اقتدار امت اسالمي است که موجب عزت اسالم و امت اسالمي و افزايش نقش کشورهاي
اسالمي در تحوالت بينالمللي و برقراري تعادل قوا در نظام جهاني به نفع مسلمانان ميشود.
ايشان تفرقه امت اسالمي را عامل اصلي ضعف و شکست کشورهاي اسالمي و رمز پيروزي و
رهايي مسلمانان از ظلم و استعمار مستکبرين و حل مشکالت و گرههاي ناگشوده امت اسالمي
را وحدت و اتفاق امت اسالمي ميداند که از توطئه و تجاوز دشمنان به کشورهاي اسالمي
جلوگيري مينمايد .ايشان در اين خصوص ميفرمايند:
ملتهاي شجاع و به پا خاسته در مصر ،تونس و ليبي و ديگر ملتهاي بيدار و مبارز بدانند ،نجات
آنان از ظلم و کيد آمريکا و ديگر مستکبران غربي ،تنها و تنها در آن است که تعادل قوا در جهان
به نفع آنان برقرار شود .مسلمانان براي اينکه بتوانند مسائل خود را به صورت جدي با جهانخواران
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حل کنند ،بايد خود را به مرز قدرت بزرگ جهاني برسانند؛ و اين جز با همکاري و همدلي و اتحاد
کشورهاي اسالمي به دست نخواهد آمد (برازش.)72 :1392 ،

محور چهارم :موانع تحقق وحدت و همگرايي امت اسالمي
مقام معظم رهبري اصليترين عامل اي جاد تفرقه امت اسالمي را استعمار استکبار جهاني و
اقدامات صهيونيسم بينالمللي معرفي مينمايند که براي آنها هزينههاي کمتري نسبت به جنگ
و مواجهه نظامي دارد .ايشان در اين مورد ميفرمايند« :سي است دشمنان اسالم و مسلمين بر
تفرقه قرار گرفته است .ميخواهند بين مسلمانها اي جاد اختالف کنند؛ اين براي آنها از هر
جنگ نظامي ،از هر حرکت سياسي ،از هرچالش اقتصادي باصرفهتر است»

(امام خامنهاي در:

 .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3410اما آنچه که از ديد ايشان مهم است آن است که
عدم بصيرت و دشمنشناسي علما ،نخبگان و انديشمندان مسلمان نيز موجب بهرهبرداري حداکثري
دشمنان اسالم و ظهور و گسترش گروههاي افراطي و تکفيري در کشورهاي اسالمي شده است.
از ديگر عوامل تفرقه امت اسالمي غفلت و جهالت تودههاي مردم مسلمان کشورهاي اسالمي
و برخي کجفهمي و کج سليقگيهاي آنان است که موجب شده است تا مزدوران داخلي دشمن
از آن بهرهبرداري نموده و با بزرگنمايي مليتها در برابر مفهوم امت اسالمي ،تشديد تعصبات
قومي و مذهبي و تبديل نمودن اختالفات سياسي به اختالفات مذهبي موجب انشقاق امت اسالمي
و غفلت مسلمانان از مسائل مهم و بينالمللي و حرکت به سوي وحدت کشورهاي اسالمي شده
است .ايشان در اين خصوص ميفرمايند:
نميخواهيم بگوييم اختالف شيعه و سني هميشه مربوط به استعمار بوده؛ نه ،احساسات خودشان
هم دخيل بوده؛ بعضي جهالتها ،بعضي تعصبها ،بعضي احساسات ،بعضي از کجفهميها دخالت
داشته؛ ليکن وقتي استعمار وارد شد ،از اين سالح حداکثر استفاده را کرد (امام خامنهاي در:

.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3375
 .1 .4پيامدهاي تفرقه و اختالف امت اسالمي
حضرت امام خامنهاي (مدظله) در فرمايشات خود ضمن تعريف وحدت امت اسالمي ،محورهاي
آن و موانع آن ،به پيامدهاي عدم وحدت امت اسالمي نيز اشارات متعددي داشتهاند .معظمله
مهمترين پيامدهاي تفرقه امت اسالمي را ضعف و ذلت مسلمانان معرفي ميکنند و ميفرمايند:
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«امروز اين ضعف و ذلتي که مسلمانان کشورهايي در دنيا دچار آن شدهاند ،ناشي از همين تفرق
و اختالف است» (امام خامنهاي در.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2683 :
پيامد ديگر تفرقه امت اسالمي ،تسلط فرهنگي ،سياسي و اقتصادي استعمارگران برکشورهاي
اسالمي است« .سياستمداران استعمارگر به خوبي ميدانستند که اگر هويت يکپارچه جهان
اسالم شکل بگيرد ،راه بر سيطرهي سياسي و اقتصادي آنان بسته خواهد شد .پس در تالشي همه
سويه و بلندمدت ،به اختالفات در ميان مسلمانان دامن زدند».

(امام خامنهاي در:

 )http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3375از ديگر پيامدهاي مهم تفرقه و اختالف امت
اسالمي ،مصونِيت آمريکا و رژيم صهيونيستي است .همچنين تفرقه و اختالف امت اسالمي موجب
از بين رفتن هويت اسالمي ،تضعيف قدرت کشورهاي اسالمي و کاهش تأثيرگذاري آنان در
مناسبات و تحوالت بينالمللي و مانع پيشرفت آنان ميشود.

نتيجه
باتوجه به آنچه گفته شد ،تحليل گفتمان بيانات و فرمايشات امام خامنهاي (مدظله) در رابطه با
«وحدت و همگرايي امت اسالمي» ،شامل چهار محور اصلي ميباشد :محور اول «چيستي وحدت
امت اسالمي» است که شامل تعريف وحدت امت اسالمي و بيان مشخصات و ويژگيهاي سلبي
و ايجابي آن است و محور دوم «چرايي وحدت امت اسالمي» ،شامل اهميت و ضرورت وحدت و
همگرايي امت و جوامع اسالمي و محور سوم « چگونگي تحقق وحدت و همگرايي امت اسالمي
و آثار و نتايج آن» ،شامل راههاي تحقق وحدت امت اسالمي و نتايج و ثمرات آن و محور چهارم
«موانع تحقق وحدت و همگرايي امت اسالمي و پيامدهاي آن» ميباشد که باتوجه به گفتمانهاي
مختلف درون و فرامتني تعيين شده است و درحقيقت ترسيم «نظام گفتماني وحدت و همگرايي
امت اسالمي» تلقي ميگردد که رهبر معظم انقالب اسالمي (مدظله) درصدد گفتمانسازي آن
در ميان علما ،نخبگان ،انديشمندان و تودههاي امت اسالمي بودهاند.
در نگاه کلي و با توجه به آنچه بيان شد ،وحدت و همگرايي امت اسالمي در گفتمان امام
خامنهاي عبارت است از :همدلي ،همفکري ،همکاري و روابط حسنه مذاهب اسالمي با يکديگر
ضمن اعتقاد به اصول و مباني فقهي و کالمي خود و احترام به عقايد و مقدسات پيروان ساير
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مذاهب ،حول محور تعاليم متعالي قرآن کريم ،سيره و سنت پيامبر مکرم اسالم (ص) ،اعتقادات
و عبادات مشترک مانند فريضة حج و قبلة واحد و  ...و اهداف ،منافع ،مسائل و تهديدات مشترک
سياسي ،اجتماعي و اقتصادي و  ...مانند فلسطين ،تکفير و افراطگرايي براي مقابله با دشمنان
مشترک امت اسالمي و اعتالء امت اسالمي و نقشآفريني آن در نظام بينالملل.
همچنين تأکيد آموزههاي اسالم بر اصل وحدت و اعتصام به حبلاهلل و پرهيز از تفرقه و
اختالف ميان امت اسالمي؛ تفرقه و از هم گسيختگي امت اسالمي در دنياي امروز و نياز به وحدت
و يکپارچگي؛ خنثيسازي تهديدات دشمنان اسالم و افزايش عزت ،قدرت و اقتدار امت اسالمي و
نقشآفريني آن در عرصة بينالملل ،رهايي مسلمانان از ظلم و استعمار مستکبرين و ظالمان و
سيطرة سياسي و اقتصادي دشمنان ،بيانگر چرايي و ضرورت وحدت امت اسالمي است.
همچنين مهمترين راههاي تحقق وحدت امت اسالمي در گفتمان رهبري عبارت است از:
عدم وابستگي حاکمان کشورهاي اسالمي به دشمن ،مقابله با جريانها و گروههاي انحرافي و
تکفيري ،آشکار نمودن اهداف و اقدامات دشمنان براي ايجاد تفرقه امت اسالمي ،جلوگيري از
تبديل شدن اختالفات سياسي ،اجتماعي و ...به اختالفات مذهبي ،برجستهسازي عظمت امت
اسالمي و حرکت به سوي تحقق و جلوگيري از بروز تعصبات قومي و نژادي و جنبشهاي ملي
گرايانه ،همفکري و همانديشي علما ،انديشمندان و نخبگان مذاهب اسالمي به منظور تهيه منشور
و سند وحدت مذاهب اسالمي ،نقد و بررسي نقاط اختالف ميان مذاهب اسالمي در مجامع علمي
و جلوگيري از انتشار و بروز آن به سطح جوامع اسالمي ،حفظ احترام برادران مسلمان ،عدم اهانت
به مقدسات و اعتقادات پيروان ساير مذاهب و تحريک عواطف و برانگيختن خشم آنها و بروز
عداوت و دشمني ،پرهيز از پيروي از تعصبات و سنتهاي غلط گذشتگان و حضور در مناسک
ديني مشترک مذاهب اسالمي مانند نمازهاي جماعت ،حج و....
همچنين مهمترين موانع فراروي تحقق وحدت و همگرايي امت اسالمي در انديشه معظمله
عبارت است از :دسيسهها و توطئههاي استعمار ،استکبار جهاني و صهيونيسم بينالمللي ،ظهور و
گسترش جريانها و گروههاي افراطي و تکفيري در کشورهاي اسالمي ،عدم بصيرت و بينش
عميق علما ،نخبگان و انديشمندان مذاهب اسالمي در شناخت دشمن و اقدامات آن ،وجود
زمامداران سُست عنصر ،بيکفايت و وابسته به دشمن در کشورهاي اسالمي ،غفلت ،سادگي،
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جهالت ،کج فهمي و تعصبات برخي از مسلمانان و استفاده دشمنان از اين موضوع ،وجود مزدوران
داخلي ،روشنفکران وابسته و مناديان تفرقه در جوامع مسلمان ،بزرگنمايي مليتهاي مختلف و
تقسيم مسلمانان به اصناف گروههاي مختلف در برابر امت اسالمي و پرداختن به موضوعات فرعي
و اختالفات بين مذاهب و غفلت از مسائل مهم بينالمللي اسالمي و توطئه دشمنان که باعث شده
است شاهد پيامدهاي تلخ تفرقه و جدايي امت اسالمي باشيم.
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