
 

 

 

 

 

 

 

 يامت اسالم ييگفتمان وحدت و همگرا

 ياامام خامنه ياسيس هشيدر اند

 ييآقا يدتقم  حم

 يسلطان يمجتب

 دهيچک

ه مورد توج  ن موضوعاتيترمسلمان، از مهم ين کشورهايب ييو همگرا يوحدت امت اسالم

 است که نقطة رانيا يانقالب اسالم ياز اهداف اصل يکيو  يکران مذاهب اسالمشمندان و متف  ياند

است که ن پرسش ين پژوهش درصدد پاسخ به ايدهد. ايل ميرهبران آن را تشک شةياند برجستة

گاه يچه جا ي( دارا)مد ظله ياخامنه امام ياسيس ةشيدر اند يامت اسالم ييمفهوم وحدت و همگرا

ل يحلروش ت ةيله بر پامشات معظيو فرماانات يب ن پژوهش با کاوش روشمندِيباشد؟ ايم يو مختصات

 شةيدر اند يامت اسالم ييهمگراوحدت و  يدهد که نظام گفتمانيگفتمان )پدام( نشان م ياتيعمل

 امتو ضرورت وحدت  ييچرا، يوحدت اسالم يستيچ يشامل چهار محور اصل ايشان ياسيس

 ق آن است.تحقو موانع  يامت اسالم ييهمگرا ق وحدت وتحق يچگونگ ،ياسالم

 .گفتمان )پدام( ياتيل عملي، تحلياخامنه امام، يت اسالم، امييهمگرا، يوحدت اسالم: هاهکليدواژ
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 مقدمه

ه مورد توج  مهم، از موضوعات ياسالم هل امت واحديان جوامع مسلمان و تشکيم ييهمگراوحدت و 

ژه در دوران معاصر که ي، به ومطلبن يبوده است. توجه به ا ينيشمندان مسلمان و عالمان دياند

برخوردار است.  يشتريت بي  از اهم ،روبه رو است يمختلف يهاجهان اسالم با مشکالت و چالش

د عبده د جمال، محم ي همچون س يمصلحان يگذشته از سو در سدة يتالش در جهت وحدت اسالم

 دنبال شده است.  يبروجرد يالعظم اهللتيچون آ يهان بزرگيو عالمان و فق

بوده و نقطه  ياسالم ينظام جمهور ياز اهداف اصل يکي يان امت اسالميم ييهمگراوحدت و 

 يدات فراواني)ره( عالوه بر تأک ينيدهد. حضرت امام خميل ميرهبران آن را تشک شةياند برجستة

 يدر راستا ياقدامات مهم ،اندداشته يخود در خصوص وحدت اسالم يانات و نوشتارهايکه در ب

ر ن ديبرائت از مشرک نمازجمعه، ياي، احيمدارات ةيدر خصوص تق  ييفتاوا صدور تحقق آن مانند

 ،حضرت آن اند. پس از رحلت... انجام داده قدس، اعالم هفته وحدت و يم روز جهانمراسم حج، اعال

مفهوم وحدت و  يد. بررسيب گرديو تعق يريگي( پظله)مد   يان هدف توسط حضرت امام خامنهيا

، ت استياز دو جهت حائز اهم ظله()مد  ياامام خامنه حضرت ياسيشه سيدر اند ياسالم ييهمگرا

م، عه مطرح هستند و دو يش ه و عالم برجستةي، فقميحک شمنديک انديشان به عنوان يااول اينکه 

است و در  يگاه مهم و پرنفوذيجا يدارا ياسالم يان کشورهاياست که در م يشان رهبر کشوريا

 دارد. ياديار زيبس ينيآفرالملل قدرت نقشنيب عرصه

 ياامام خامنهحضرت  ياسيس شةين سؤال است که در انديپژوهش حاضر درصدد پاسخ به ا

 باشد؟يم يگاهيچه جا يدارا يامت اسالم ييهمگرا)مد ظله( مفهوم وحدت و 

ل يتحل ياتيعمل يالگو»ل گفتمان تحت عنوان ين سؤال از روش تحليپاسخ به ا يبرا

 ل،يتحل يهان دادهيشود. همچني)پدام( استفاده شده است که در ادامه به آن اشاره م« گفتمان
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در ارتباط « يوحدت اسالم»له است که با موضوع مآثار معظ يها و تماماميپ شات،يشامل فرما

 ده است.يله استخراج گرددفتر حفظ و نشر آثار معظم يرسانگاه اطالعيبوده و از پا

 يشناسالف( مفهوم

 ي. وحدت اسالم1

 ،«ييگراهم»، «يرنگکي»، «يهمبستگ»، «شدنيکي» يهر دو در لغت به معنا« اتحاد»و « وحدت»

واحد  يهدفبهدن يرس يبرا« از جهت واحد يبرخوردار»ا ي« ر واحديحرکت در مس»و « يکدلي»

ت، ي ني، عيکي، يگانگي، ييکتايشدن، گانهي» يبه معنا« وحدت»نامه دهخدا باشد. در لغتيم

 يگانگيشدن،  يکي» يبه معنا« حادات »و  (20453: 14ج ،1373 ،)دهخدا« کتا ماندن و...يحاد، تنها و ات 

 .(844: 1ج همان،)« ، و...يرنگکيدانستن، 

 يات شخصياز خصوص ءين معناست که دو شين به ايوحدت در مباحث فالسفه و متکل م

اده يز ريئاً واحداً من غين شيئيروره شياإلتحاد ص» کنند. يواحد تجل  يايشده و در قالب ش يخود تُه

 يکين رفته و آن دو ياز ب ين معنا، دوگانگياست که در ا يهيبد .(29: 1414د، يخ مفي)ش «و النقصان

، از وحدت سخن گفته يکه در مسائل اجتماع يا زمانند؛ ام  يآيدرم يسوم ءيششده و به صورت 

ل يبدت يگرياز آن دو به د يکيا ين برود و ياز ب ءيشاز دو  يکيست که ين نيشود، مقصود ايم

ن معنا نه معقول است و ممکن؛ يد؛ چرا که در عمل، وحدت به ايد آيپد يا شکل سوميگردد و 

ن کثرتشان مشترک باشند و به لحاظ اشتراکشان يدر ع ءيشن است که چند يحاد اات  يمعنا

 وحدت داشته باشند.  ينوع

ان ياختالفات م يرفع تمام يم، به معناييگويسخن م ياز وحدت امت اسالم ين، وقتيبنابرا

 يهمدل ،اتحاد يبلکه به معنا ست،يآنها تحت حکومت و قانون واحد ن همة يا زندگيمسلمانان و 

مفهوم  يق واقعتحق  ي، به معنايد مختلف است. وحدت امت اسالميها و عقادهيمسلمانان با وجود ا

 ياسالم هت واحدل ام يدبخش تشکياست که نو ياسالم يت اسالم و کشورهاوحدت در مجموعه ام 

مَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُْم أُ كمامتوَ إِنَّ هَذِهِ »ف فرموده است: يم توصيکه خداوند متعال در قرآن کر است
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است؛ و من پروردگار شما هستم؛ پس، از مخالفت فرمان من  يو اين امت شما امت واحد ؛نفَاتَّقُو

 .(52)مؤمنون:  «بپرهيزيد!

 مسلمانان يي. همگرا2

جوامع از خواست و قدرت  ،شود که در آنيگفته م ينديبه فرآ« ييگراهم»، ياسيدر علوم س

 يهاميکنند به تصم يخود چشم بپوشند و سع يعمده و اساس يهااستيت مستقل سيهدا

 يتي وضع ييگراهم ،گريبه عبارت د. (smith & peter, 1992: 34)ابند يمشترک و هماهنگ دست 

ه پردازند و بيگر ميکديگسترده با  يبه همکار يحفظ منافع جمع ياست که در آن کشورها برا

ن معناست که مسلمانان يمسلمانان به ا ييگران منظر، هميدارند. از ايمبروحدت گام  ينوع يسو

 يا در برابر دشمنان مشترک، موضع واحديبه اهداف و  يابيبه منظور دست ،د خوديبا حفظ عقا

ت اس يان اهداف و منافع کسانيم يگونهم يجاد نوعيا يبه معنا ييگراواقع هم داشته باشند. در

 م اشتراک دارند.يامبر )ص( و قرآن کريمان به خدا، پيچون ا يکه در مسائل مهم 

 ياسالم امت. 3

بر « ام »داللت واژه  ؛(86: 1، ج1404، ي)راغب اصفهانباشد يم« ؤم يام ، » شهياز ر يبه لحاظ لغو« امت»

ا کسب آرامش، او را قصد يخود و  يهايازمندين جهت است که کودک در رفع نيبه ا زيمادر ن

 يمقصد يشود که دارايگفته م يتي زان، امت به جمعير الميدر تفس ييکند. از نظر عالمه طباطبايم

 . (322: 14، ج1394، يي)طباطبا حد شده باشندگر مربوط و مت يکديآن با  واحد بوده و به واسطه

 با مفهوم« امت» يدرنظر داشت، تفاوت مفهوم« امت»ف مفهوم يد در تعريکه با يمهم نکته

هستند  ييهااز انسان ياافتهيگروه سازمان، يشناسدر اصطالح جامعه« جامعه»است. « جامعه»

 يي، ابتداياجتماع يازهايها ندر گروه يهمکار کنند و بايم ين مشترک زندگيکه باهم در سرزم

واحد  کيبه عنوان  ،کسانيمشترک و  يمشارکت در فرهنگ ند و باينماين ميرا تأم خود يو اصل

  .(142تا: ي، بي)مساواتشوند يگر جوامع ممتاز مياز د ياجتماع

مان يامد پيو پ يمرزدرون يادهيپد ،«جامعه»ز که همانند ين« تمل »با مفهوم « تام »

ا ، ام است ينيو سرزم يطي، محييايعوامل جغرافوند يت، حاصل پتفاوت دارد. مل  ،است يوستفال

 يها، اقوام و نژادهاتف، مل يل و طواير قباينظ يدمتعد  يهاک واحد کالن، شامل بخشي، «تام »

ف، يتعر نيافته است. بنابرايوند ين پيهمانند د يدتيو عق يمختلف است که تحت عوامل فرهنگ
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کشورها، صرف نظر از  يمجهان در تما يسن عه ويمسلمانان ش يمتشکل از تمام« امت اسالم»

 ... است. ت، زبان، رنگ وينژاد، مل

 يشناسروشب( 

 PDAM: Practical Discourse)« پدام»ل گفتمان موسوم به يتحل ياتين پژوهش، از روش عمليدر ا

Analysis Method)  يهاان روشيروشن، منظم و منسجم، از م ياتيو عمل ييوه اجرايک شيبه عنوان 

 ياهاست که در خروج از اشکال يبوم ييالگو ،ن روشيل گفتمان استفاده شده است. ايمختلف تحل

جاد يز ايشتر معناها و نيت، به منظور درک بي نيت و عي متناسب ذهن يريو به کارگ ييگراتي ذهن

روش  .(10: 1390ر، ي)بشل متون مؤثر است يمراحل مربوط به تحل هيانجام کل يند مشخص برايفرآ

در  (1379 :)فرکالفافت نورمن فرکالف يو سه اصل ره يل گفتمان انتقاديبر تحل يپدام مبتن

کالن  همچون روش فرکالف، شامل سه مرحلة ين روش به صورت کل يل گفتمان است. ايتحل

، «ـ سطح سطح» يلين سه مرحله به پنج سطح تحلياست که ا« نييتب»و « ريتفس»، «فيتوص»

ـ عمق» ـ سطح»، «سطح  مراحل  .(111: 1394ر، ي)بشاند م شدهيتقس« ترقيعم»و « قيعم»، «عمق 

 ر نشان داد:يتوان به صورت زيبه روش پدام را م يل گفتمانيتحل ينديفرآ

 ل در روش پدامي(: سطوح مختلف تحل1جدول شماره )

 

و با استفاده از اطالعات مرتبط  يک نگاه فرامتنيت با يمرحله مزبور که در نهامجموع پنج 

د نظر مور يل گفتمانيدهنده تحلليرد، تشکيگيصورت م ينيو د ي، فرهنگي، اجتماعياسيس

 ياهاز معنا در حلقه يمرحله، بخش افت که با هرينان يتوان اطميم ياوهين شيخواهد بود. با چن

 گفتمان )پدام(ل يتحل ياتيل در روش عمليسطوح پنج گانه تحل

 ترقي( عم5) قي( عم4) سطح -( عمق 3) عمق –( سطح 2) سطح –( سطح 1)

برداشت از اصل 

 متن

ش يو گرا يريگجهت

 متن

با توجه  يهيل توجيتحل

 متن يهاشير گرايبه سا

 يت ذهنينامتنيل بيتحل

 يهاتينامتنيگر و بليتحل

 مرتبط

 يهايل فراگفتمانيتحل

 ين متنيب
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، مزبور ييمعنا يهال گفتمان، حلقهيتحل يانيت در مرحله پايشود و در نهايمختلف، روشن م

 کامل را ارائه خواهد کرد. يمعنا

 مود.بهتر درک ن توان با استفاده از نمودار زيريل گفتمان را ميتحل ياتيروش عمل يمراحل کل

 ل گفتمانيتحل ياتي(: مراحل روش عمل1نمودار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش يهاافتهيج( 

 ل گفتماني. مراحل اول تا سوم تحل1

)مد ظله( مرتبط با موضوع پژوهش  ياشات حضرت امام خامنهيانات و فرمايانجام پژوهش، ب يبرا

 يندبل قرار گرفت. جمعيشان استخراج و مورد تحليدفتر حفظ و نشر آثار ا يرسانگاه اطالعياز پا

 يريگ)جهت «سطح ـ عمق»)برداشت از اصل متن(، « سطح ـ سطح» يسه مرحله اول پدام برا

و  اناتيمتن( ب يهاشير گرايبا توجه به سا يهيل توجي)تحل« عمق ـ سطح»ش متن( و يو گرا

 نشان داده شده است. مراحل اول 2در جدول شماره  يرامون وحدت اسالميپ لهمعظمشات يفرما

 ةيکل که درجنيتوجه به ا به طور کامل انجام شده است، با ايشانانات يل گفتمان بيتا سوم تحل

ت اختصار در نگارش يخواهد کرد، لذا به منظور رعا يطوالن يلي، مقاله را خياجداول سه مرحله

چند نمونه از آن مورد اشاره قرار  ،«پدام»ند روش يفرآ ياجرا ياز چگونگ يآگاه يمقاله، برا

 يشات رهبر معظ م انقالب، که برايل فرمايمراحل چهارم و پنجم تحل يبندرد و سپس جمعيگيم

 گردد.يباشند، ذکر ميج به دست آمده مهم مين نتاييتب
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 برداشت از اصل متن
ش يو گرا يريگجهت

 متن

 توجه با يهيل توجيتحل

 متن يهاشير گرايبه سا

رند. وحدت يبگ يرا جد  يامروز مسلمانان وحدت اسالم

 ست کهين نيش معلوم است. مقصود ايهم معنا ياسالم

 يکسان برا يک مذهب حل شوند. بعضيمذاهب، در 

 يند، مذاهب را نفيل نماين را تحصيکه ات حاد مسلمنيا

کند؛ اثبات يمذاهب، مشکل را حل نم يکنند. نفيم

که  ين مذاهبيکند. هميمذاهب، مشکالت را حل م

کار خودشان، امور  يهستند، هرکدام در منطقه

 خودشان را انجام دهند؛ اما روابطشان را با يمعمول

 گر حسنه کنند.يکدي

در:   يا)امام خامنه

http://farsi.khamenei.ir/speech-

content?id=2845 ) 

 يـ وحدت به معنا

انحالل مذاهب 

 ست؛ين

مذاهب موجب  ينفـ 

 شود؛يوحدت نم

 يـ وحدت به معنا

ان يروابط حسنه م

 مذاهب است.

 يبه معنا يوحدت اسالم

 يک مذهب و نفياثبات 

 ست.ير مذاهب نيسا

 

ک يرا به عنوان  يرانيک ايم يخواهيکه م يوقت ما

م، از او سؤال يخودش برسان يبه حقوق حقه يرانيا

ست؛ نه، يتو چن يد يا حت يم که مذهب و يکنينم

با ما دارد  يگريو از حقوق همشهرماست  هموطن

در:  ياکند. )امام خامنهياستفاده م

http://farsi.khamenei.ir/speech-

content?id=2512 ) 

نوع مذهب در 

رساندن افراد به 

حقوق خود شرط 

 ست.ين

رساندن هموطنان و 

به  يروان مذاهب اسالميپ

ق ياز مصاد ،حقوق خود

 است. يوحدت اسالم

ن است که در مقابل يما ا يفه الهيام و وظيرسالت و پ

 يهادل يعنيم؛ يآنچه استعمار انجام داد، حرکت کن

م و آنها را يک کنين را در سطح جهان به هم نزديمسلم

در:  يا)امام خامنهم. يد و اسالم گردآورير پرچم توحيز

http://farsi.khamenei.ir/speech-

content?id=2105 ) 

و رسالت  يهدف عال

جاد وحدت يما ا ياله

 نيان مسلميو اتحاد م

 است.

 يوحدت امت اسالم

و  يهدف حکومت اسالم

تفرقه مسلمانان هدف 

 دشمنان اسالم است.

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2845
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2845
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2512
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2512
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2105
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2105
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 )مد ظله( ياخامنه امامانات حضرت يل گفتمان بيمرحله او ل تا سو م تحل يبند: جمع2جدول

 تر:قيق و عميل سطح عميتحل

« رتقيعم»ل يق و تحليدر سطح عم« عمق ـ عمق»ل يل گفتمان، شامل تحلين مرحله از تحليا

ل يل گفتمان )تحلين مرحله از تحلياساس سوم ن مرحله تالش شده است تا بريخواهد بود. در ا

ق و يعم يرد و محورهايصورت گ يتريمتن(، استنباط کل يهاشير گرايتوجه به سا با يهيتوج

شه يهم يعه و سنيم اختالف شييم بگويخواهينم

مربوط به استعمار بوده؛ نه، احساسات خودشان هم 

ها، باز تعص  يها، بعضاز جهالت يل بوده؛ بعضيدخ

ها دخالت يفهماز کج ياز احساسات، بعض يبعض

سالح  نياستعمار وارد شد، از ا يکن وقتيداشته؛ ل

در:  ياحداکثر استفاده را کرد. )امام خامنه

http://farsi.khamenei.ir/speech-

content?id=3375 ) 

عالوه بر استعمار، 

مانند  يعوامل داخل

احساسات و تعصب ات 

ز در يمسلمانان ن

 يتفرقه کشورها

نقش داشته  ياسالم

 است.

و کج  يتعصبات مذهب

از  يبرخ يهايفهم

جاد و يمسلمانان عامل ا

عه ين شيد اختالف بيتشد

 بوده است. يو سن

و  ق و ماندگاريعم ،ر شگرفين تأثيا ياگر انقالب اسالم

 ين قدر با انقالب اسالمير و رو کننده را نداشت، ايز

که اسمشان مسلمان  يهم کسانکردند؛ آنيمبارزه نم

که  يعه و سنيش يدعوا يمسئلهزان من! ياست. عز

انقالب  يروزيبعد از پ ياک دورهيدر  ،دينيبيشما م

ن است. )امام ياز ا يتر از قبل شد، ناشداغ ياسالم

-http://farsi.khamenei.ir/speechدر:  ياخامنه

content?id=6913 ) 

ان يم ياختالف افکن

توسط  يعه و سنيش

دشمنان بعد از 

به  رو يانقالب اسالم

 ش بوده است.يافزا

ه عين شيجاد اختالف بيا

با هدف مبارزه با  يو سن

 است. يانقالب اسالم

 را که يد و منشوريکن يرا عمل يد وحدت اسالمييايب

اسالم،  يايروشنفکران دن ياسالم، همه يعلما ةهم

اسالم آن را  يايبااخالص دن ياسيبرجستگان س يهمه

کردن آن تالش  يعمل يق کنند و برايد و تصدييتأ

ل م جرأت نکند متک يگر مسلمانيد د، تايه کنيکنند، ته

ک جناح يا در يک مذهب يد را که در يتوح يبه کلمه

با هم باشند. )امام  ر کند؛ تا برادرانيگر است، تکفيد

-http://farsi.khamenei.ir/speechدر:  ياخامنه

content?id=3347 ) 

ه منشور وحدت يته

که مورد  ياسالم

اتفاق همه علما و 

 يشمندان اسالمياند

 يهااز راه ،باشد

 يتحقق وحدت اسالم

 است.

ق تحق   يهااز راه يکي

ه يته يوحدت اسالم

 منشور مورد اتفاق همة

 است. يمذاهب اسالم

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3375
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3375
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6913
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6913
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3347
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3347
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 ،گريص شود. به عبارت دمشخ  يشات رهبر معظ م انقالب در موضوع وحدت اسالميتر فرماقيعم

و نهفته در کلمات و جمالت مزبور،  يضمن ي( و معان2)ة توجه به ستون سوم جدول شمار با

 يگفتمان ييمعنا و منظومة يبعد يهاليآنها تحل يهيپا مشخص شده که بر يم مرکزيمفاه

 گردد. ين مييتب ياسالم امت)مد ظل ه( در حوزه وحدت  ياحضرت امام خامنه

حول  يمضمون اصل 62ل، ين تحليشيمراحل پ يهاافتهيه بر يل با تکين سطح از تحليدر ا

ن يق ايل عميد. با تحليله استخراج گردانات معظ ميشات و بياز فرماپژوهش،  يمحور سؤال اصل

رار ق يک محور اصليل يم ذين مفاهيک از ايمرتبط با آن استخراج و هر  يم مرکزين، مفاهيمضام

دهند که در ادامه به آن اشاره يل ميرا تشک ياحضرت امام خامنه يرند و نظام گفتمانيگيم

 شود.يم

 ياسالم تام   ييگراهموحدت و  يستيمحور اول: چ

  يوحدت امت اسالم ي. معنا1

 يو کالم يفقه ياصول و مبان يعدم نف»مانند  ينيشان با طرح مضاميله، اانات معظميل بيبا تحل

« گريکديسات و عدم اهانت به مقد  يروان مذاهب اسالميد پياحترام به عقا»، «يمذاهب اسالم

و روابط حسنه  يهمکار»(، http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5025 در: يا)امام خامنه

ن مذاهب يب يکيجاد تفاهم و نزديدر ا يگر و سعيکديبا  يز از دشمنيو پره يمذاهب اسالم

؛ مفهوم «در مقابله با دشمنان اسالم يمذاهب اسالم يو همفکر ي، همکاريهمدل»و « ياسالم

 ين صورت وحدت امت اسالمياند. به انموده يرا سازمانده« يوحدت امت اسالم يمعنا» يمرکز

ه گر به منظور مقابليکديبا يمو روابط حسنه مذاهب اسال ي، همکاريهمدل يشان به معناياز نظر ا

 يالمو ک يفقه يد و اصول و مبانيبا احترام به عقا ين مذاهب اسالميب بيبا دشمنان اسالم و تقر

 باشد. يگر ميکديگر و عدم اهانت به مقدسات يکدي

ن يانصراف مسلم ين به معناياتحاد مسلم»د: نينماين اشاره ميله در سخنان خود چنمعظم

 ينان به دو معيست؛ بلکه ات حاد مسلميخودشان ن يو فقه يد خاص کالمياز عقا و فِرق گوناگون

عه( ـ که يو ش ي)سن  يکه فِرق گوناگون اسالمنين بشود: اول ايد تأميآن با يگر است که هر دويد

 ،يقتاً در مقابله با دشمنان اسالم، همدليدارند ـ حق يو فقه يمختلف کالم يهاشاخههرکدام 

کنند خودشان را  ين سعيکه فِرق گوناگون مسلمنيکنند. دوم ا يو همفکر يهمکار ،يهمدست

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5025
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« د.سه و منطبق کننيرا با هم مقا يند و مذاهب فقهيجاد نمايک کنند و تفاهم ايگر نزديکديبه 

 ( http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2204در:  يا)امام خامنه

 يوحدت امت اسالم يهايژگي. و2

بودن  يعقالن«  »يت اشتراکات مذاهب اسالميد بر اهم يو تأک يسازبرجسته»ن يله با طرح مضاممعظ م

(، http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2683 در: يا)امام خامنه« يوحدت امت اسالم مسئله

روان مذاهب يان پيم يرابطه و احساس برادر»و « يبه اصول در ضمن وحدت اسالم يبنديپا»

 اند. را ذکر نموده يوحدت امت اسالم يهايژگي؛ و«ياسالم

 يوحدت اسالم ي. محورها3

امبر مکر م اسالم )ص(، قبله يمشترک، سن ت پ يم، اصول اعتقاديقرآن کر ،يمقام معظ م رهبر

تر داشتن دشمنان همه مهم واحد، حج، احکام و عبادات مشترک، اهداف و منافع مشترک و از

: نديفرمايانات خود ميله در بد. معظمنينمايم يوحدت معر ف ين را محورهايفلسط مشترک و مسئلة

ا يست، ا يک حرف زبانيا ياست؟ آ ييمبنا چه نند اتحادشان بريبرادران مسلمان نگاه کنند بب»

است، معادمان  يکيدمان ياست، توح يکيم معارفمان ينيبيوجود دارد؟ خب، ما م يتيک واقعي

ا ههستند، اهداف و آرمان يکياست، دشمنان  يکيمان است، نماز و روزه يکياست، نبو تمان  يکي

ـ چطور  يعه، چه سنيمسلمان؛ چه ش يهاوسته و گره خورده است ـ ملتيو منافعمان به هم پ

 ( http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17608 در: يا)امام خامنه« م؟يهم جدا باش م ازيتوانيم

 يق وحدت امت اسالمي. مصاد4

 يهاشاخص، محورها و يوحدت امت اسالم ين معنايي)مد ظل ه( افزون بر تب ياحضرت امام خامنه

غلط از آن  يهاز از برداشتين مفهوم و پرهياز ا يق امت اسالميو دق يآن، به منظور درک عموم

ر د و مکر انات خود به صورت متعد يرا در ب يوحدت امت اسالم ياصل يهامشخصه ق ويمصاد

سات مذاهب ر مذاهب، عدم اهانت به مقد يشان حفظ احترام مسلمانان ساياشاره کرده است. ا

مسلمان برادران  ي، شرکت در نمازجماعت و مراسمات اهل سنت، احساس حقوق اسالمياسالم

ا ر يروان مذاهب اسالميمطلوب پ يستيدر رساندن آنها به حقوق خود و همز يش و سعيبر گردن خو

 يوحدت به معنا: »نديفرماين مينموده و چن يمعرف يق وحدت امت اسالمين مصاديتربه عنوان مهم

هم مسلمان است و حق  يگرياحساس کند که د ين که هرطرفياست و هم ياحساس برادر

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2204
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2683
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17608
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 يا)امام خامنه« د.يب عمل نماين ترتياو را برگردن خود احساس کند و متقابالً او هم به هم ياسالم

 ( http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2237در:

ز ژه نمايگر به ويکدي ينيدر مناسک د يروان مذاهب اسالمين در خصوص شرکت پيچنهم

جماعت اهل سن ت در زمان ات ثواب شرکت در نمازين قدر ما در رواي. ا»..ند: يفرمايجماعت م

ل د، مثينها نماز بخوانيالحرام پشت سر ات دارد که در مسجديم که روايالم( دارالس هميائمه )عل

است که امام صادق )ع( نماز  ست؟ معلوميش چين معنايد. اياغمبر نماز خواندهيکه پشت سر پنيا

ند، کيرو خودش هم نميک پيسه با نماز يکند. مقايسه نميامبر مقايآن امام جماعت را با نماز پ

ش وحدت است. عمالً وحدت را ين نمايچه؟ ا يعنين يد. ايد پشت سر او نماز بخوانيگوياما م

 ( http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8279در: يا)امام خامنه« د.ينشان بده

 ياسالم امتوحدت  ييمحور دو م: چرا

يسمان به ر يو همگ« »عاًيوَاعتَصِمُوا بِحَبلِ اهللِ جَم» يفهيات شريه بر آيبا تک ياخامنه امامحضرت 

[، چنگ زنيد، و پراکنده نشويد! و نعمت )بزرگِ( گونه وسيله وحدتو اسالم، و هر خدا ]قرآن

شما، الفت ايجاد  يهاخدا را بر خود، به ياد آريد که چگونه دشمن يکديگر بوديد، و او ميان دل

از آتش بوديد، خدا شما را از آن  ياکرد، و به برکتِ نعمتِ او، برادر شديد! و شما بر لبِ حفره

هدايت  يسازد؛ شايد پذيرايشما آشکار م يت داد؛ اين چنين، خداوند آيات خود را برانجا

مؤمنان برادر يکديگرند؛ پس « »كُمينَ أخوَيإنَّما المُؤمِنوُنَ إخوَهٌ فأصلِحوُا ب» .(103)آل عمران، « شويد

پيشه کنيد، باشد که مشمول رحمت او  ياله يدهيد و تقوا يدو برادر خود را صلح و آشت

 ياسالم معرف ياز اصول اساس يکيرا  ين و اخو ت اسالميوحدت مسلم .(10 :)حجرات« شويد!

 کيو فقه مذاهب اهل سنت است )همان(  يات اسالميد رواينکه مورد تأکينموده که عالوه بر ا

 يو راهبرد ياصل مسئلهرا  يشان وحدت امت اسالميباشد. ايز مين يو منطق يامر کامالً عقالن

 ياياز امروز دنين يامت اسالم يختگيل اختالف و از هم گسيجهان اسالم و افزون بر آن به دل

ش قدرت مسلمانان يد که موجب افزاندانيم يبزرگ جوامع اسالم يهاحل محنتاسالم و راه

هان ج يسم  مهلک براشود و اختالف و تفرقه را يم يالمللنيآنان در تحوالت ب ينيآفرو نقش

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2237
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8279
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 يا)امام خامنه دندانيم يانت و مورد مؤاخذه الهيجاد تفرقه را حرام، خياسالم و ا

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

  ياسالم امت ييگراهمتحق ق وحدت و  يمحور سو م: چگونگ

 :ياسالم امتدن به وحدت يرس يها. راه1

، يدر خصوص وحدت اسالم ياخامنه امامحضرت  يگفتماندر نظام  ياساس ياز محورها يکي

ن و ييف، تبيله عالوه بر تعرباشد. معظميدن به او ميو راه رس يق وحدت اسالمتحق  يچگونگ

، علما ياسالم يهارا به دولت يوحدت اسالمق تحق  يعمل يکارهان موضوع، همواره راهيضرورت ا

ن يق ار تحق ينشان داده و از آنها خواسته است در مس يروان مذاهب اسالميو روشنفکران و پ

گاه مهم و يجا يدارا يشمندان اسالميعلما و اند ،شانيانات ايهدف بلند گام بردارند. در ب

با پشت سر نهادن  يستيک سو باياز  ياسالم يعلما معظم له،نگاه  هستند. در يرگذاريتأث

 د همةييرا که مورد تأ يان، منشور و سند وحدت مذاهب اسالمينيشيپ يهايبات و دشمنتعص 

موارد اختالف  ين با نقد و بررسيچنو همن نموده ياسالم است، تدو يايعلما و روشنفکران دن

 يريجلوگ ياز انتشار و بروز اختالفات به سطح جوامع اسالم يدر مجامع علم يان مذاهب اسالميم

 لةيروان مذاهب را از مکر و حي، پيگر با استفاده از نفوذ خود در جوامع اسالميد يند و از سوينما

آگاه نموده و آنان را به حفظ احترام مسلمانان و  يتفرقه امت اسالم يامدهايدشمنان اسالم و پ

ند. يها دعوت نمان آنروايک عواطف پيو تحر ياعتقادات مذاهب اسالمسات و عدم اهانت به مقد 

 ند: يفرماين خصوص ميشان در ايا

اسالم، همه روشنفکران  يعلما را که همة يد و منشوريکن يد وحدت اسالم را عملييايب

د و ق کننيد و تصديياسالم آن را تأ يايبا اخالص دن ياسيبرجستگان س اسالم، همة يايدن

ه کلمه م بجرأت نکند متکل  يگر مسلمانيد تا ديه کنيکردن آن تالش کنند، ته يعمل يبرا

 يا)امام خامنه ر کنديگر است، تکفيک جناح ديا در يک مذهب يد را که در يتوح

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

 ند: يفرمايان مينيشيپ يهايد بر گذشتن از دشمنيگر در تأکيد يشان در جايا

اشد، ب يو عمل يواقع ين برادران، برادريد امروز بيکند که بايمخلصاً هلل احساس م ياگر کس

آورد يالحق را مرود کتاب احقاقياورد؛ و إل ا او ميادها نيد کوشش کند که گذشته را به يبا

آورد و به رخ آن يه را مي عشرياثن ةرود کتاب تحفين هم ميکشد و اين ميبه رخ او 

م، يد نگاه کنيد. بايشود به وحدت رسينم ،ميم گذشته را مطرح کنيبخواه کشد! ... اگر مايم

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3347
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3347
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ا م. ميها نداربه کار آن يما کار«. نيرحم اهلل معشر الماض»گذشته است.  ،م: گذشتهييبگو

 در: يا)امام خامنه م...ين اهلل نگاه کنيننا و بيف خودمان را بيم تکليهخوايامروز م

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2237 ). 

مناسک ديني جماعت يکديگر و چنين پيروان مذاهب اسالمي را به حضور در نمازايشان هم

مشترک، ابراز و اظهار همدردي با پيروان ساير مذاهب، کنار نهادن تعص بات ملي و قومي و تفکيک 

له(، اي)مد ظاند. با تحليل بيانات حضرت امام خامنهاختالفات سياسي از اختالفات مذهبي دعوت نموده

 خالصه عبارت است از:هاي وحدت امت اسالمي در نظام گفتماني ايشان، به طور ترين راهمهم

ک يو تحر يو عدم اهانت به مقد سات و اعتقادات مذاهب اسالم انحفظ احترام مسلمان -

 ها؛يروان آنعواطف پ

 يايعلما و روشنفکران دن د همهييکه مورد تأ يمنشور و سند وحدت مذاهب اسالم يةته -

 اسالم باشد؛

و عدم انتشار و بروز  يمجامع علمدر  يان مذاهب اسالميموارد اختالف م ينقد و بررس -

مذاهب  يها به عامل دشمنيل آناز تبد يريبه منظور جلوگ ياختالفات به سطح جوامع اسالم

 ؛ياسالم

 يايعلما و روشنفکران دن د همهييکه مورد تأ يمنشور و سند وحدت مذاهب اسالم يةته -

 اسالم باشد؛

و عدم انتشـار و بروز  يدر مجامع علم يان مذاهب اسـالميموارد اختالف م ينقد و بررسـ -

مذاهب  يها به عامل دشــمنيل آناز تبد يريبه منظور جلوگ ياختالفات به ســطح جوامع اســالم

 ؛ياسالم

به منظور وحدت و  ياستفاده عالمان و روشنفکران مسلمان از نفوذ خود در جامعه اسالم -

 ؛ياسالم امت يکپارچگي

سالميپ يرويعدم پ - شمن يروان مذاهب ا شته و پره يهاياز عداوت و د بات يگذ ص  ز از تع

 ؛ييگرايو مل يتي، قومينژاد

ـــالميرت بيو بصـــ يش آگاهيافزا - تفرقه و اختالف و اهداف  يامدهاياز پ ين جامعه اس

 دشمنان اسالم از آن؛

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2237
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ساز - شکار سالم  يآ شمنان ا جاد تفرقه و عدم وحدت يا برايراهبردها، اهداف و اقدامات د

 ؛يماسال امت

سن يش يريو تکف يانحراف يهاها و گروهانيمقابله با جر - سو يعه و   علماء يو طرد آنها از 

 يو نخبگان مذاهب اسالم

 شيهمانند حج، به منظور افزا يمشترک مذاهب اسالم ينيت مناسک دي استفاده از ظرف -

 دشمنان اسالم؛ يهاتوطئه يسازيبه مسلمانان و خنث يبخشيو آگاه يحس  اخو ت اسالم

مذاهب  يعلما يو اهتمام جد  يد بر نقاط اشتراک مذاهب اسالميو تأک يسازبرجسته -

 ت روز به روز آنها؛يبه تقو ياسالم ين کشورهايو مسئول يو فرهنگ ي، نخبگان فکرياسالم

 گر؛يکديبا  يروان مذاهب اسالميپ يو اظهار همدرد ابراز -

عامل  هب هايل شدن آناز تبد يريو جلوگ ي... از اختالفات مذهب و ياسيک اختالفات سيتفک -

 ؛يتفرقه امت اسالم

 .يتيو قوم يها و تعصبات نژادتي در مقابل مل ياسالم امتعظمت  يسازبرجسته -

 ياسالم امتج و ثمرات وحدت ي. نتا2

اتفاق امت  ج و ثمرات وحدت ويانات خود با برشمردن نتاي)مدظله( در ب ياحضرت امام خامنه

ه ب ياسالم يشمندان و مردم کشورهايق حاکمان، نخبگان، انديب و تشويدر ترغ يسع ياسالم

ج و ثمرات وحدت امت ين نتايترله مهمبوده است. در نگاه معظم يحرکت به سمت وحدت اسالم

 يش نقش کشورهايو افزا ياسالم امتاست که موجب عز ت اسالم و  ياسالم امت، اقتدار ياسالم

 ود.شيبه نفع مسلمانان م يجهانتعادل قوا در نظام  يو برقرار يالمللنيب در تحوالت ياسالم

و  يروزيرمز پ و ياسالم يضعف و شکست کشورها يرا عامل اصل يشان تفرقه امت اسالميا

 يناگشوده امت اسالم يهان و حل مشکالت و گرهيمسلمانان از ظلم و استعمار مستکبر ييرها

 ياسالم يداند که از توطئه و تجاوز دشمنان به کشورهايم يرا وحدت و اتفاق امت اسالم

 ند: يفرماين خصوص ميشان در ايد. اينمايم يريجلوگ

دار و مبارز بدانند، نجات يب يهاگر ملتيو د يبياسته در مصر، تونس و لشجاع و به پا خ يهاملت

، تنها و تنها در آن است که تعادل قوا در جهان يمستکبران غربگر يکا و ديد آمريآنان از ظلم و ک

واران خبا جهان ينکه بتوانند مسائل خود را به صورت جد  يا يبه نفع آنان برقرار شود. مسلمانان برا
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و اتحاد  يو همدل ين جز با همکاريبرسانند؛ و ا يد خود را به مرز قدرت بزرگ جهانيحل کنند، با

 .(72: 1392)برازش،  دست نخواهد آمد به ياسالم يکشورها

  ياسالم امت ييهمگرامحور چهارم: موانع تحق ق وحدت و 

و  يرا استعمار استکبار جهان يجاد تفرقه امت اسالمين عامل ايترياصل يمقام معظم رهبر

ه جنگ نسبت ب يکمتر يهانهيها هزآن يد که برانينمايم يمعرف يالمللنيسم بيونياقدامات صه

ن بر ياست دشمنان اسالم و مسلميس»ند: يفرماين مورد ميشان در ايا .دارد يو مواجهه نظام

ها از هر آن ين برايجاد اختالف کنند؛ ايها ان مسلمانيخواهند بيتفرقه قرار گرفته است. م

 در: ياخامنه )امام« تر استباصرفه ي، از هرچالش اقتصادياسي، از هر حرکت سيجنگ نظام

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3410شان مهم است آن است که يد ايچه که از د(. اما آن

 يکثرحدا يبردارز موجب بهرهيشمندان مسلمان نيعلما، نخبگان و اند يشناسرت و دشمنيعدم بص

 شده است.  ياسالم يدر کشورها يريو تکف يافراط يهادشمنان اسالم و ظهور و گسترش گروه

 ياسالم يمردم مسلمان کشورها يهاغفلت و جهالت توده ياسالم امتگر عوامل تفرقه ياز د

دشمن  يآنان است که موجب شده است تا مزدوران داخل يهايقگيو کج سل يفهمکج يو برخ

 د تعصب اتي، تشدياسالم امتها در برابر مفهوم تيمل يينمانموده و با بزرگ يبردارهاز آن بهر

 يالماس امتموجب انشقاق  يبه اختالفات مذهب ياسيل نمودن اختالفات سيو تبد يو مذهب يقوم

ه شد ياسالم يوحدت کشورها يو حرکت به سو يالمللنيو غفلت مسلمانان از مسائل مه م و ب

 ند: يفرمايخصوص من يشان در اياست.  ا

شه مربوط به استعمار بوده؛ نه، احساسات خودشان يهم يعه و سنيم اختالف شييم بگويخواهينم

ها دخالت يفهماز کج ياحساسات، بعض يها، بعضبتعص  يها، بعضجهالت يل بوده؛ بعضيهم دخ

در:  يامام خامنه)ا ن سالح حداکثر استفاده را کردياستعمار وارد شد، از ا يکن وقتيداشته؛ ل

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

 ياسالم امتتفرقه و اختالف  يامدهاي. پ1. 4

 ي، محورهايف وحدت امت اسالميشات خود ضمن تعري)مد ظله( در فرما ياحضرت امام خامنه

له اند. معظ مداشته يز اشارات متعد دين ياسالم امتعدم وحدت  يامدهايبه پ ،آن و موانع آن

ند: يفرمايد و منکنيم يرا ضعف و ذلت مسلمانان معرف يتفرقه امت اسالم يامدهاين پيترمهم

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3410
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3375
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ق ن تفر ياز هم ياند، ناشا دچار آن شدهيدر دن ييکه مسلمانان کشورها ين ضعف و ذلتيامروز ا»

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2683در:   يا)امام خامنه« و اختالف است

 يشورهااستعمارگران برک يو اقتصاد ياسي، سيط فرهنگ، تسل يگر تفرقه امت اسالميامد ديپ

کپارچه جهان يت يدانستند که اگر هويم يمداران استعمارگر به خوباستيس»است.  ياسالم

همه  يآنان بسته خواهد شد. پس در تالش يو اقتصاد ياسيس يطرهيرد، راه بر سياسالم شکل بگ

در:  يا)امام خامنه« ان مسلمانان دامن زدند.يمدت، به اختالفات در مه و بلنديسو

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3375مهم تفرقه و اختالف امت  يامدهايگر پي( از د

موجب  ين تفرقه و اختالف امت اسالمياست. همچن يستيونيم صهيکا و رژيمرت آي، مصونِياسالم

آنان در  يرگذاريو کاهش تأث ياسالم يف قدرت کشورهاي، تضعيت اسالمين رفتن هوياز ب

 شود.يآنان م شرفتيو مانع پ يالمللنيمناسبات و تحوالت ب

 جهينت

ه با )مد ظل ه( در رابط ياشات امام خامنهيانات و فرمايل گفتمان بيباتوجه به آنچه گفته شد، تحل

وحدت  يستيچ»محور اول  باشد:يم ي، شامل چهار محور اصل«ياسالم امت ييهمگراوحدت و »

 يسلب يهايژگيصات و وان مشخ يو ب يف وحدت امت اسالمياست که شامل تعر« ياسالم امت

ت و ضرورت وحدت و ي، شامل اهم«ياسالم امتوحدت  ييچرا»آن است و محور دو م  يجابيو ا

 ياسالم امت ييهمگراتحق ق وحدت و  يچگونگ» و محور سو م  يو جوامع اسالم امت ييهمگرا

رم ج و ثمرات آن و محور چهايو نتا ياسالم امتتحق ق وحدت  يها، شامل راه«ج آنيو آثار و نتا

 ياهباشد که باتوجه به گفتمانيم« آن يامدهايو پ يامت اسالم ييهمگراموانع تحقق وحدت و »

 ييگراهموحدت و  ينظام گفتمان»م يقت ترسين شده است و درحقييتع يمختلف درون و فرامتن

 آن يساز)مد ظل ه( درصدد گفتمان يگردد که رهبر معظ م انقالب اسالميم يتل ق« ياسالم امت

 اند.بوده يامت اسالم يهاشمندان و تودهيان علما، نخبگان، انديدر م

در گفتمان امام  يامت اسالم ييهمگراان شد، وحدت و يچه به به آنبا توج  و يدر نگاه کل

گر يکديبا  يو روابط حسنه مذاهب اسالم ي، همکاري، همفکريعبارت است از: همدل ياخامنه

ر يروان سايد و مقدسات پيخود و احترام به عقا يو کالم يفقه يضمن اعتقاد به اصول و مبان

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2683
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امبر مکر م اسالم )ص(، اعتقادات يره و سن ت پيم، سيقرآن کر يم متعاليمذاهب، حول محور تعال

دات مشترک ي... و اهداف، منافع، مسائل و تهد واحد و ةحج و قبل ضةيو عبادات مشترک مانند فر

منان مقابله با دش يبرا ييگرار و افراطين، تکفي... مانند فلسط و يو اقتصاد ي، اجتماعياسيس

 الملل.نيآن در نظام ب ينيآفرو نقش ياسالم امتو اعتالء  ياسالم امتمشترک 

ز از تفرقه و ياهلل و پرهاسالم بر اصل وحدت و اعتصام به حبل يهاد آموزهين تأکيهمچن

دت از به وحيامروز و ن يايدر دن ياسالم امت يختگي؛ تفرقه و از هم گسيان امت اسالمياختالف م

و  ياسالم ش عز ت، قدرت و اقتدار ام تيدات دشمنان اسالم و افزايتهد يسازي؛ خنثيکپارچگيو 

و  ن و ظالمانيمستکبر مسلمانان از ظلم و استعمار ييالملل، رهانيب آن در عرصة ينيآفرنقش

 است. ياسالم امتو ضرورت وحدت  ييچراگر انيدشمنان، ب يو اقتصاد ياسيس ةطريس

عبارت است از:  يدر گفتمان رهبر يتحق ق وحدت امت اسالم يهان راهيترن مهميچنهم

و  يانحراف يهاها و گروهانيبه دشمن، مقابله با جر ياسالم يحاکمان کشورها يعدم وابستگ

 از يري، جلوگيامت اسالمجاد تفرقه يا يبرا، آشکار نمودن اهداف و اقدامات دشمنان يريتکف

 تعظمت ام  يساز، برجستهيو... به اختالفات مذهب ي، اجتماعياسيل شدن اختالفات سيتبد

 يمل يهاو جنبش يو نژاد يبات قوماز بروز تعص  يريق و جلوگتحق  يو حرکت به سو ياسالم

نشور ه ميبه منظور ته يشمندان و نخبگان مذاهب اسالميعلما، اند يشينداو هم يانه، همفکريگرا

 يدر مجامع علم يان مذاهب اسالمينقاط اختالف م ي، نقد و بررسيو سند وحدت مذاهب اسالم

، حفظ احترام برادران مسلمان، عدم اهانت ياز انتشار و بروز آن به سطح جوامع اسالم يريو جلوگ

خشم آنها و بروز ختن يک عواطف و برانگير مذاهب و تحريروان سايسات و اعتقادات پبه مقد 

غلط گذشتگان و حضور در مناسک  يهابات و سن تاز تعص  يرويز از پي، پرهيعداوت و دشمن

 جماعت، حج و.... يمانند نمازها يمشترک مذاهب اسالم ينيد

له شه معظميدر اند ياسالم امت ييهمگراتحقق وحدت و  ين موانع فرارويترن مهميچنهم

ظهور و  ،يالمللنيسم بيونيو صه ياستعمار، استکبار جهان يهاتوطئهها و سهيعبارت است از: دس

نش يرت و بي، عدم بصياسالم يدر کشورها يريو تکف يافراط يهاها و گروهانيگسترش جر

در شناخت دشمن و اقدامات آن، وجود  يشمندان مذاهب اسالميق علما، نخبگان و انديعم

، ي، غفلت، سادگياسالم يوابسته به دشمن در کشورهات و يکفايزمامداران سُست عنصر، ب
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ن موضوع، وجود مزدوران ياز مسلمانان و استفاده دشمنان از ا يو تعص بات برخ يجهالت، کج فهم

ف و مختل يهاتي مل يينماان تفرقه در جوامع مسلمان، بزرگي، روشنفکران وابسته و مناديداخل

 يو پرداختن به موضوعات فرع ياسالم تام مختلف در برابر  يهام مسلمانان به اصناف گروهيتقس

 و توطئه دشمنان که باعث شده ياسالم يالمللنين مذاهب و غفلت از مسائل مهم بيو اختالفات ب

 م.يباش يامت اسالم ييتلخ تفرقه و جدا يامدهاياست شاهد پ

 فهرست منابع

 .ميقرآن کر -

 ر.يرکبيتهران: ام، ييهمگراوحدت و (، 1392رضا، )يبرازش، عل -

 يامي، تهران: انتشارات سل گفتمانيبا تحل يئتگانه: قرآيب يهارسانه(، 1390ر، حسن، )يبش -

 ت ارتباطات.يريمد مجلهشرق و 

 نقد مجله، «ياتيعمل يکرديل گفتمان اخبار: رويو تحل يشناسزبان»(، 1394ر، حسن، )يبش -

 .1394ز و زمستان يي، پا 8و7، سال دوم، شماره و ارتباطات يکتاب اطالع رسان
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