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 چكیده:

اتي براي حفظ هويت و پيشرفت جوامع اسالمي موضوع وحدت و انسجام امت اسالمي يك آرمان،ارزش و ايده حي          

محسوب مي شود. وحدت و همبستگي اسالمي مورد تاكيد متون و پيشوايان ديني بوده است و به صراحت از آن به عنوان 

مهمترين عامل مجد و عظمت اسالم و شكوفايي تمدن بزرگ اسالمي نام برده شده است. وحدت اسالمي همواره از دغدغه 

عبده، اقبال الهوري،آيه اهلل  المان و انديشمندان اسالمي بوده است و بزرگاني چون سيدجمال الدين، محمدهاي اصلي ع

، ،كتاب وسنتدين،چون جهانبيني بروجردي، امام خميني)ره(، شهيد مطهري و...با تكيه بر عوامل و زمينه هاي مشتركي

و... به تبيين  ضرورت و اهميت وحدت و همگرايي امت تهديدات مشترك  سابقه تمدني، فرهنگ و اعمال عبادي مشترك،

از  ،برجسته و اسالم شناس آگاه به زمانانديشمند مطهري، به عنوان يك مرتضي شهيد استاداسالمي پرداخته اند. در اين ميان 

و در  است كه با درايت و روشن بيني علمي و منحصر بفردي به موضوع وحدت اسالمي پرداخته استصاحبنظراني جمله 

قالب مباحث، كتب، مقاالت و سخنراني هاي متعدد ابعاد و زواياي گوناگون آن را مورد بررسي و كنكاش قرار داده است. در 

انديشمندان اسالمي با تحليلي مسئله وحدت و همگرايي اسالمي از ديدگاه -اين مقاله تالش شده است تا با روشي توصيفي

 سي و تجزيه و تحليل قرار گيردشهيد مطهري مورد بررتاكيد بر آثار 

 

  جهان اسالم. امت اسالميواگرايي، وحدت و همگرايي،  واژه گان کلیدی:
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 ( مقدمه:1
وحدت و همگرايي با پيدايش انسان و روحيه اجتماعي او عجين است.وحدت با تشخيص عقل ضرورت مي يابد، از اينرو به حكم عقل،          

به طور دائم در انديشه بشر وجود داشته است. يكي از جلوه هاي وحدت و همگرايي،  و زندگي هماهنگ با ديگران، براي زندگي بهتر، وحدت

وحدت اسالمي و اتحاد امت اسالمي مي باشد.منظور از وحدت اسالمي، همكاري و تعاون پيروان مذاهب اسالمي بر اساس اصول مسلم و 

اي تحقق اهداف و مصالح عاليه امت اسالمي و موضع گيري واحد در برابر دشمنان اسالم و ع عملي واحد برضمشترك اسالمي و اتخاذ موا

(. اصل وحدت مسلمانان وامت واحده بودن 1384:22و عملي هر يك از مسلمانان به مذهب خود مي باشد )تسخيري، لبياحترام به التزام ق

 (. 58: 1388قه وحدت اسالمي به آغاز دين اسالم بر مي گردد)هادي،آنان ريشه در قرآن و سنت نبوي وسيره ائمه مسلمين دارد.  ساب

بازمي گردد. عوامل دروني و بيروني  سابقه طرح مسئله همگرايي و وحدت در ادبيات سياسي جهان اسالم، به پيش از يك قرن قبل          

(. عواملي نظير جهانبيني 100: 1387است )صفوي،ضرورت وحدت و همگرايي کرده  متعددي، عالقمندان به وحدت جهان اسالم را متوجه

تهديد مشترك و تجربه  ژيك و پتانسيل هاي اقتصادي جهان اسالم،مشترك، دين و فرهنگ مشترك، سابقه تمدني مشترك،موقعيت استرات

جمله اين موارد  و... از مشترك استعمار در کشورهاي اسالمي، به ويژه پديده صهيونيسم در قرن بيست در سرزمين هاي اشغالي فلسطين

را در جهت ترويج همگرايي و تقويت وحدت در  است. در جهان اسالم، انديشمندان و مصلحان بزرگي در ادوار مختلف، تالش هاي زيادي

ي)ره(، شهيد عبده، اقبال الهوري،آيه اهلل بروجردي، امام خمين دنياي اسالم انجام دادند که از آن جمله مي توان به سيدجمال الدين، محمد

در اين ميان شهيد مطهري، به عنوان يك متفكر برجسته و اسالم شناس آگاه به زمان، با تدوين کتب و مقاالت   .مطهري  و... اشاره کرد

 متعدد و بحث و بررسي هاي ريشه اي نقش مهمي در تبيين اهميت و ضرورت وحدت و همگرايي  امت اسالمي داشته است. 

 

در مورد وحدت اسالمي و ديدگاههاي مختلف در مورد آن اينگونه اظهار نظر مي کند: مقصود از وحدت اسالمى چيست؟ شهيد مطهري        

آيا مقصود اين است از ميان مذاهب اسالمى يكى انتخاب شود  و ساير مذاهب کنار گذاشته شود . يا مقصود اين است که مشترکات همه 

که عين هيچ يك از مذاهب موجود ،کنار گذاشته شود  و مذهب جديدى بدين نحو اختراع شود مذاهب گرفته شود , و مفترقات همه آنها

اتحاد پيروان مذاهب مختلف  در عين  ،به هيچوجه ربطى به وحدت مذاهب ندارد و مقصود از اتحاد مسلمين ،نباشد؟ يا اينكه وحدت اسالمى

رها را شبهات بيگانگان دانسته و معتقد است مخالفين اتحاد مسلمين  براى اينكه در برابر بيگانگان است؟.  ايشان اين تفسي اختالفات مذهبى

تا در قدم اول با شكست مواجه گردد  ،از وحدت اسالمى مفهومى غير منطقى و غير عملى بسازند  آن را به نام وحدت مذهبى توجيه مى کنند

ر مذاهب به يك مذهب و يا اخذ مشترکات مذاهب و طرف مفترقات . بديهى است که منظور علماى روشنفكر اسالمى از وحدت اسالمى حص

متشكل شدن مسلمين است در يك صف در برابر  ،. منظور اين دانشمندانطقى است و نه مطلوب و عملى، نيستآنها که نه معقول و من

و همچنين واگرايي امت اسالمي از  (  . در ادامه مطلب تالش مي شود مهمترين زمينه هاي همگرايي4: 1368دشمنان مشترکشان)مطهري، 

 ديدگاه شهيد مطهري و همچنين برخي متفكرين برجسته اسالمي مورد بررسي قرار گيرد.

 

 روش تحقیق : (2



 

3 

 

سوال اصلي اين پژوهش آن است که از نظر  تحليلي محسوب مي شود . -اين پژوهش از نظر ماهيت و روش جزء تحقيقات توصيفي  

 علل و زمينه هاي همگرايي و واگرايي امت اسالمي و جهان اسالم کدامند. مفروض اين پژوهش آن است که رين انديشمندان اسالمي مهمت

ملي گرايي در تقويت همگرايي و متغيرهايي چون هديد مشترك و تسنت  ، کتاب آسماني،دين، جهانبينيعوامل و زمينه هايي مشترکي چون 

در ايجاد و  بستگي کشورهاي مسلمانو واغرب  و فرهنگي  سلطه اقتصادي، ات کور مذهبيتعصب و  فرقه گرايي، نژادي -و تعصبات قومي

تشديد واگرايي بين امت اسالمي و کشورهاي جهان اسالم نقش اساسي دارند. اطالعات مورد نياز پژوهش به روش اسنادي و با مراجعه به 

 منابع معتبر گرداوري شده است

 

 مفاهیم و مباحث نظری:  (3

 وحدت:( 1-3
اشتراك همه افراد ملت در آمال و مقاصد که وحدت در لغت عبارت است از: يگانه شدن، يگانه بودن و اشتراك گروهي در يك مرام و مقصد،

 (.4989: 1371مجموعه اي واحد به شمار مي آيند)معين،

 ( امت: 2-3
يامبر باشند اطالق مي گردد)ترکي، که زير پرچم هدايت يك پ گروه هاي نژادي و نيز ملت يا جامعه اي مذهبي ،عشيره ،قبيله ،امت به قوم

(و در اصطالح به جماعتي از مردم گفته مي شود که خداوند براي آنان پيامبري مبعوث کرده و آنان به او ايمان آورده و از اينرو با 30 :1368

 (72: 1388خداوند پيمان بسته و با او ارتباط يافته اند )هادي،

 المي: ( وحدت اس3-3
براي وحدت اسالمي، تعاريف و تعابير مختلفي ارائه شده است، تعدادي از انديشمندان اعتقاد دارند که منظور از وحدت اسالمي التزام         

ت قلبي و عملي به مشترکات اسالم است که به طور قطع ثابت شده و در زمان رسول اکرم)ص( مورد قبول همه بوده و معيار اخوت اسالمي اس

(. برخي ديگر معتقدند منظور از وحدت اسالمي اين  است که فرقه هاي مسلمين همديگر را به طور صحيح شناسايي نموده 72: 1388)هادي،

(. بعضي انديشمندان نيز بر وحدت عملي تاکيد کرده 502: 1385،شوند و از نزاع دور باشند)صادقي و از مواضع فكري و اعتقادي يكديگر مطلع

وحدت اسالمي به اين معنا است که پيروان هر يك از مذاهب گوناگون اسالمي در عين حال که عقايد و احكام خاص آن مذهب را  ،و معتقدند

مانند اجراي شريعت براي خود حفظ مي کنند و به ان پاي بند هستند در  مقام عمل موضع گيري واحدي در قضايا و مسايل مشترك اسالمي،

اقتصادي داشته باشند و به خصوص با موضع گيري واحد نسبت به تهاجم دشمن به امت اجتماعي، سياسي،اي حقوقي،اسالم، يا تحقق مالك ه

 ( 144: 1388اسالمي همانند يد واحده عمل نمايند)حسيني،

 ( همگرايي  و واگرايي: 4-3
رها ودولتها نسبت به يكديگر است.به فرايند هم بحث همگرايي و واگرايي ناظر بر رفتار جمع گرايي ودوري گزيني ملت ها، کشو         

پيوستــــــگي وهمبستـــــــگي ملت ها و دولت هاي ملي ))همگرايي(( وبه فرايند جدايي ودورگزيني ملت ها  و دولت هاي ملي نسبت به 

رآيندي اطالق مي شود که در آن، (. همگرايي در چارچوب فرهنگ علوم سياسي به ف54: 1379همديگر ))واگرايي((اطالق مي شود)حافظ نيا،

ملت ها و جوامع از خواست و قدرت هدايت مستقل سياست هاي عمده و اساسي خود چشم مي پوشند و سعي مي کنند به تصميم هاي 

رايي (. در تعريفي ديگر از همگ150: 1387مشترك و هماهنگ دست يابند و تصميم گيري را به نهادهاي مرکزي تازه اي واگذار کنند)صفوي،



 

4 

 

آمده است:»همگرايي، در هم آميزي ژئوپليتيك،ژئواکونوميك و ژئواستراتژيك کشورها و ملت ها در مناطق گوناگون گيتي است«)مجتهد زاده، 

1379 :69 .) 

 

 :  فرايند همگرايي و واگرايي1نمودار                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 374: 1385منبع : حافظ نيا،                           

ي در وحدت و همگرائي تالش بر اين است که از عوامل اختالف زا و زمينه هاي ناسيوناليستي، پايبندي به منافع ملي، مرزهاي جغرافيايي و حت

ته شود و از طريق گسترش همكاريهاي فني و تكنيكي، اقتصادي حاکميت مطلق کشورهاي يك منطقه، به نفع اهداف جمعي و مشترك، کاس

 و تجاري، عقيدتي و فرهنگي و حتي سياسي به ايجاد صلح و آرامش در منطقه و نهايتاً در سطح جهان کمك گردد. 

 : یافته های پژوهش( 4

ارند که مى تواند مبناى يك اتحاد محكم گردد. از ديدگاه شهيد مطهري و ساير انديشمندان اسالمي، مسلمين مايه وفاقهاى بسيارى د      

همه خداى يگانه را مى پرستند، به نبوت رسول اکرم ايمان و اذعان دارند، همه از يك نوع جهان بينى برخوردارند و يك فرهنگ مشترك 

در  ،در بينش و منش ،قه تمدندر ساب ،در فرهنگ،دارند و در يك تمدن عظيم و با شكوه و سابقه دار شرکت دارند . وحدت در جهان بينى

در آداب و سنن اجتماعى مى تواند از آنها امت واحد بسازد و قدرتى عظيم به وجود آورد که  ،در پرستش ها و نيايش ها ،معتقدات مذهبى

عوامل همگرايي و  (. در ادامه مطلب برخي از مهمترين زمينه ها و5: 1368قدرتهاى عظيم جهان ناچار در برابر آنها خضوع نمايند)مطهري، 

 همچنين عوامل واگرايي جهان اسالم و امت اسالمي مورد بررسي قرار مي گيرد:

 ( زمينه هاي وحدت و همگرايي امت اسالمي: 1-4

 (  جهانبيني مشترك و  ايمان و اعتقاد به خالق واحد: الف
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بياييد به سوي سخني که ان ها مي داند؛»بگو اي اهل کتاب،قران کريم توحيد نظري و »اعتقاد به خالق واحد« را باعث توحيد عملي انس     

«. اين آيه براي وحدت و يكپارچگي به 1ميان ما و شما مشترك است که جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزي را شريك او قرار ندهيم

ن محسوب مي شود. همچنين همه »توحيد«،  قدر مشترك مسلمانان و اهل کتاب اشاره کرده که يكي از عوامل مهم وحدت همه اديا

مسلمانان اعم از شيعه و سني به خداي واحد با همه خصوصيات و صفاتي که قرآن کريم بيان مي کند، ايمان دارند و پرستش را مخصوص و 

: 1387دي،شايسته او مي دانند.  به اعتقاد همه مسلمانان پرستش و عبادت غير خدا، هر کس و هرچيز که باشد، شرك محسوب مي شود)ها

58.) 

، شهيد مطهري در مورد نقش مهم ايمان به خداوند در وحدت چنين مي نويسد: شكي نيست آن چيزى که دلها را به هم پيوند مى دهد       

گرد (  . رسول خدا بزرگترين عامل وحدت را که وحدت در عقيده بود ايجاد کرد و  مردم را در زير پرچم ) ال إله اال اهللعقيده و ايمان است

بلكه عالوه بر اين، موانع و ، مردم را متحد نكرده است ،آورد. البته ايشان اعتقاد دارد که اسالم فقط به موجب اينكه عقيده واحدى ايجاد کرد

انان مطهري براي تببين نقش ايمان به خدا در وحدت  مسلماستاد(. 50: 1368)مطهري،و تفاوتها را هم از بين برده استتبعيضات و شكافها 

فأصبحتم  به آيه شريفه زير استناد مي کند:» و اعتصموا بحبل اهلل جميعا و ال تفرقوا و اذکروا نعمة اهلل عليكم إذ کنتم أعداء فألف بين قلوبكم

نسبت به هم  بنعمته إخوانا«. همه باهم به ريسمان الهى بچسبيد و متفرق و متشتت نشويد . آن وقت را به ياد بياوريد که با هم دشمن بوديد ,

کينه و عداوت و حسادت داشتيد , خداوند به وسيله اسالم دلهاى شما را به هم مهربان کرد , صبح کرديد در حالى که همه با يكديگر برادر 

 (.107: 1388بوديد. . اين آيه همان طورى که مضمونش معلوم است در موضوع اتحادى است که دين اسالم به مردم داد)مطهري،

ال اسد آبادي از انديشمندان  و متفكران بزرگ اسالمي نيز، مهم ترين و محكم ترين عوامل وحدت بخش را در ميان مسلمانان سيد جم   

: 1381قران کريم و اصل توحيد مي داند و مي گويد»من آرزو دارم که سلطان همه مسلمانان قرآن باشد و مرکز وحدت آنان ايمان« )مرادي،

ى صاحب االغدير، در مورد نقش ايمان به خداوند در ايجاد وحدت علي رغم کثرت ديدگاهها چنين مي گويد:»ما (.  همچنين عالمه امين54

مؤلفان و نويسندگان در اقطار و اکناف جهان اسالم , با همه اختالفى که در اصول و فروع با يكديگر داريم , يك جامع مشترك داريم و آن 

لبد همه ما يك روح و يك عاطفه حكمفرماست و آن روح اسالم و کلمه اخالص است.  ما  همه در زير ايمان به خدا و پيامبر خداست. در کا

 پرچم حق زندگى مى کنيم و در تحت قيادت قرآن و رسالت نبى اکرم انجام وظيفه مى نماييم . پيام همه ما اين است که : ان الذين عند اهلل

 (11: 1368محمد رسول اهلل (( است . آرى ما حزب خدا و حاميان دين او هستيم. )مطهري،  االسالم و شعار همه ما )) ال اله اال اهلل و

 ( دين اسالم، قرآن و سنت مشترك:  ب

همانا دين اسالم است که ريشه خود را از فطرت سالم انسان ها گرفته و خداوند آن را در نهاد مردم به  ،منشا حقيقي وحدت اسالمي           

مطهري در مورد نقش اسالم در تحكيم پيوند استاد . "2فاقم وجهك للدين حنيفا فطره اهلل التي فطر الناس عليها"است  وديعت گذاشته

منطقه اى و  ،محلى ،شغلى ،طبقاتى،مسلمانان چنين مي گويد:»از جمله خصوصيات اسالم اين است که هيچ عنوانى از قبيل عناوين نژادى

سفيد  ،مستضعفان ،اغنيا ،فقرا ،ساميها،وان اين مكتب نپذيرفته است. پيروان اين مكتب با عناوين اعرابفردى براى معرفى مكتب خود و پير

. هيچ کدام از عناوين مزبور مالك ) ما( ، اهل قبله و غيره مشخص نمى شوندقرآنيها ،محمديها ،غربيها،شرقيها ،آسياييها ،سياه پوستان ،پوستان

اين مكتب به شمار نمى رود . آنجا که پاى هويت مكتب و هويت پيروان او به ميان مى آيد همه آن  ومالك وحدت و هويت واقعى پيروان
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تسليم خدا بودن .  ،يعنى اسالم ،رابطه ميان انسان و خدا ،(رابطهعناوين محو و نابود مى شود فقط يك چيز باقى مى ماند . چه چيزى ؟ يك )

تسليم وحى و الهامى است که از افق حقيقت براى  ،تسليم حقيقت است ،يم خداستامت مسلمان چه امتى است ؟ امتى است که تسل

ى مسلمانان و هويت واقعى آنها  چيست ؟ اين دين مى خواهد چه  «ما»راهنمايى بشر در قلب شايسته ترين افراد طلوع کرده است . پس 

 (231:  1387ا گرد آورد ؟ پاسخ اين است : اسالم)مطهري،وحدتى به آنها ببخشد و چه مارکى روى آنها بزند و زير چه پرچمى آنها ر

عالوه بر دين، کتاب خدا و سنت نيز دو عامل اساسي در ايجاد وحدت بين مسلمين محسوب مي شوند. خداوند در آيه شريفه           

مايد. به اعتقاد صاحبنظران يكي از مهم ترين حبل الهي را از عوامل اصلي ايجاد وحدت بين مسلمين بيان مي ن »واعتصمو بحبل اهلل جميعا ...«

مصاديق حبل اهلل در اين آيه شريفه قران کريم است. روايتي از پيامبر)ص( حبل اهلل را به قران تفسير مي کند. دومين مصداق وجود شريف 

شريف نبوي دو منبع اساسي قانون  (  با توجه به اينكه  قران مجيد و سنت1374پيامبر)ص( و اهل بيت عصمت و طهارت مي باشد)طباطبايي،

ه اين گذاري در اسالم بوده و همه مذاهب اسالمي بر حجيّت و حقانيت اين دو منبع اتفاق نظر دارند و اعتبار ساير منابع را برگرفته و مستند ب

(. به 55: 1387هادي، )سي وحدت امت اسالمي محسوب مي شوددو مي دانند،بر اين اساس،کتاب خدا وسنت رسول اهلل)ص( دو عامل اسا

عبارت دقيق تر، کتاب و سنت از دو جنبه در وحدت امت اسالمي نقش دارند، اول اينكه کتاب و سنت هر دو با هم، نزد همه مذاهب اسالمي، 

اختالف دو منبع اصيل اسالم و احكام اسالمي محسوب مي شوند و دوم اينكه هر دو به صراحت مسلمين را به اتحاد و همدلي و پرهيز از 

 دعوت کرده اند، بر اين اساس اين دو کارکردي مضاعف در ايجاد وحدت اسالمي دارند. 

به اعتقاد شهيد مطهري هر دو اين منابع)قران و سنت(،تاکيد بسياري بر وحدت مسلمين داشته و آنها را به شدت از اختالف و دو سته         

»و ال :مبني برپرهيز از اختالف و نزاع بين مسلمانان به آيه شريفه زير استناد مي کندگي نهي مي کنند. مطهري در باب دستور صريح قران 

کيان و ،تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم «. با يكديگر نزاع نكنيد و اختالف نداشته باشيد که سست و ضعيف خواهيد شد. جدال و اختالف

مچنين ايشان با اشاره به آيه شريفه »واعتصموا بحبل اهلل جميعا و ال (. ه25: 1362شخصيت جامعه اسالمى را منهدم مى کند) مطهري، 

: بپرهيزيد اى مسلمانان از اينكه در ميان تفرقه نهى مى کند و پرهيز مى دهدو از ،تفرقوا« مي گويد خداوند در اين آيه مردم را دعوت به اتحاد

هى شكافها را زياد  ،اختالفات را کمتر کنيد ،به وجود آمده است حل کنيد. کوشش کنيد اختالفاتى که تفرقه و اختالف وجود داشته باشد شما

نكنيد . از اين شكافها که روز بروز بيشتر مى شود چه کسى استفاده مى برد ؟ آيا غير از دشمن اسالم کس ديگرى استفاده مى برد ؟ آيا 

يكديگر را فحش  ،مذهبى و فرقه اى دائما به جان يكديگر بيفتيم دشمن از ما چه مى خواهد ؟ غير از اين مى خواهد که ما به نامهاى مختلف

 «خير». مثل اينكه در اينجا منظور قرآن ازو لتكن منكم امه يدعون الى الخيربعد مى فرمايد : ،بدهيم ؟ ! قرآن مى گويد از تفرقه بپرهيزيد

با تفرقه ها و افتراقهائى ،مين را دعوت به وحدت و اتحاد کنندبيشتر همان اتحاد است . يعنى در ميان شما بايد جمعيتى باشد که هميشه مسل

مانند جمعيتهايى که متفرق و مختلف  3،که ميان مسلمين هست مبارزه کنند و بجنگند. بعد مى فرمايد: و ال تكونوا کالذين تفرقوا و اختلفوا

اين  دو آيه که هر دو دعوت به اتحاد و پرهيز از تفرق استنباشيد . آيا اين عجيب نيست که در ميان  دسته دسته و فرقه فرقه شدند ،شدند

. اين کانه درست مى رساند که ن عن المنكر و اولئك هم المفلحون: و لتكن منكم امه يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينهوآيه مى آيد

مى داند و در ميان منكرات و  ،مبدا همه خيرهاست قرآن در ميان خيرها , حسن تفاهم و وحدت و اتفاق ميان مسلمين را خيرى که مادر و

 ( 49: 1385آنكه را از همه پليدتر و زشتتر و بدتر مى داند اختالف و تفرق است  به هر نام و عنوانى) مطهري،  ،زشتيها و پليديها
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فات، همواره در آموزش ها و تعاليم خود و در عالوه بر تاکيدات قرآن در باب وحدت اسالمي، پيامبر گرامي اسالم)ص( نيز از بعثت تا و         

در جهت نفي تفرقه و اختالف و تحكيم پايه هاي وحدت و انسجام اسالمي  و اخوت، همدلي و همبستگي ميان مسلمين  قدم برداشته عمل،

فرقه افكن و اختالف برانگيز است. است. تعداد قابل توجهي از سخنان پيامبر اکرم در جهت نفي تفرقه و نكوهش از آن ونهي مسلمين از امور ت

 از جمله پيامبر فاصله گرفتن از جامعه مسلمين را باعث بيرون آمدن از حوزه اسالم و ديانت خوانده است)من فارق جماعه المسلمين فقد خلع

گيرد و در آن حال بميرد، و ربقه االسالم من عنقه( و در تعبير مشابه ديگري، کسي را که به اندازه يك وجب از جماعت مسلمين کناره ب

(. همچنين سيره ائمه نيز مطابق با قران و 45: 1381مرگش را در حال جاهليت خوانده است)من فارق الجماعه شبرا فميتته جاهليه(. )مرادي، 

نين علي )ع( در سنت و در راستاي تقويت وحدت اسالمي بوده است. شهيد مطهري در کتاب الغدير و وحدت اسالمي در مورد سيره اميرالموم

براى ما بهترين و آموزنده ترين درسهاست. او  ،مورد پرهيز از اختالف چنين مي نويسد:»سيره و روش شخص اميرالمؤمنين على , عليه السالم

يا همه يا »اراما هرگز از شع ،همه امكانات خود را به کار برد که اصل امامت را احيا کند ،از هيچ کوششى خوددارى نكرد ،براى احقاق حق خود

على در برابر ربايندگان حقش قيام نكرد و قيام  اصل مااليدرك کله اليترك کله را مبناى کار خويش قرار داد. ،پيروى نكرد . بر عكس «هيچ

بلكه کارى حساب شده و انتخاب شده بود ....على در حساب صحيحش بدين نكته رسيده بود که مصلحت اسالم در  ،نكردنش اضطرارى نبود

اصحاب خود را از کارهاي تفرقه انگيز مانند  206( . ايشان در خطبه 8: 1368آن شرائط ترك قيام و بلكه همگامى و همكارى است )مطهري،

اين فضيلت بزرگ براي حيدر کرار است که ه است.سب و لعن که نشانگر تعصبات جاهالنه و خودبرتربيني گروهي است به شدت نهي فرمود

(. حتي آن حضرت در بستر مرگ هم همان 21: 1382قريب بين مذاهب و منادي وحدت و انسجام اسالمي است)واعظ زاده، اولين بنيانگذار ت

آخرين سخنانش اين بود:» .... فرزندم  ،افكار عالى و نورانى خود را دنبال مى کند، در فاصله ضربت خوردن و شهادت سخنان و وصايايى دارد

فرزندانم و هر کس از امروز تا پايان جهان که اين نوشته به او مى رسد سفارش مى کنم به تقوا و اينكه کوشش حسن ! تو را و جميع خاندان و 

همگى به ريسمان الهى چنگ بزنيد و متفرق نشويد . از پيغمبر شنيدم که»اصالح ميان مردم  ،کنيد اسالم را تا دم آخر براى خود حفظ کنيد

زه بگيريد با فضيلت تر است و چيزى که اين امت را هالك مى کند فساد کردن و دو بهم زدن از اينكه هميشه نماز بخوانيد و رو

در اين زمينه خيلى دقيق است و نشانه متفانى بودن آن حضرت در راه هدفهاى اسالمى عليه السالم (.سيره على 187: 1386است«)مطهري،

 اره مى کردند و او مى دوخت . آنها پ ،است . در حالى که ديگران مى بريدند او وصل مى کرد

 ( فرهنگ و اعمال عبادي مشترك: ج
از ديدگاه شهيد مطهري فرهنگ و اعمال عبادي مشترك يكي ديگر از عوامل وحدت ساز امت اسالمي محسوب مي شود. به اعتقاد            

مسلمين همه خداى يگانه را مى پرستند و همه به  ايشان مسلمين مايه وفاقهاى بسيارى دارند که مى تواند مبناى يك اتحاد محكم گردد.

د و نبوت رسول اکرم ايمان و اذعان دارند , کتاب همه قرآن و قبله همه کعبه است , با هم و مانند هم حج مى کنند و مانند هم نماز مى خوانن

دکان خود را تربيت مى کنند و اموات خود را دفن مانند هم روزه مى گيرند و مانند هم تشكيل خانواده مى دهند و داد و ستد مى نمايند و کو

در ،در بينش و منش ،در سابقه تمدن،در فرهنگ،مى نمايند . و جز در امورى جزئى , در اين کارها با هم تفاوتى ندارند . وحدت در جهان بينى

 (. 5: 1368مى تواند از آنها امت واحد بسازد ))مطهري، و...معتقدات مذهبى 

مورد نقش اعمال عبادي همچون حج در وحدت مسلمانان چنين مي نويسند:»اسالم که کعبه را قبله نماز قرار داده باين معنى ايشان در      

. آن حكمت بر يك حكمت و فلسفه اجتماعى است نيست که مردم در حين نماز کعبه را تقديس کنند....پس رو به کعبه ايستادن تنها مبتنى

. ثانيا نقطه باشند تفرق و تشتت نداشته باشند ز لحاظ جهتى که در حين انجام عمل عبادت انتخاب مى کنند يكىاين است که اوال مسلمانان ا



 

8 

 

اى که براى وحدت انتخاب مى کنند همانجا باشد که اولين بار در جهان براى پرستش خداى يگانه ساخته شد که اين خود نوعى احترام به 

 ( 251: 1373عبادت خداوند يكتاست)مطهري،

 (تهديد مشترك و توطئه دشمنان اسالم: د
عامل ديگر همگرايي امت اسالمي، وجود تهديدات مشترك و توطئه هاي مداوم از سوي دشمنان مسلمين است که از بدو تولد اسالم تا          

مين به خصوص در دوران معاصر مطهري در مورد توطئه هاي دشمنان مسل استادکنون جهان اسالم و امت اسالمي با آن مواجه بوده است. 

چنين مي گويد: »در قرن اول هجرى , اصول و داعيه هاى توحيد و اسالمى آنچنان آشكار و روشن به مردم ابالغ گرديد که تمام مردم متمدن 

. ولى اين وحدت به به وجود آمد  «بين الملل اسالمى»آن روزگار با جان و وجدان خويش پذيراى آنها شدند  و به زودى يك ملت مشترك يا 

. همزمان با اين ه مسلمين به تدريج به خواب رفتندتا آنك ،زودى به تفرقه بدل شد...و به دنبال آن تحوالت و ضعفها و انحرافات ديگر پديد آمد

تمدنى  بنا نهاد، غرب تمدن خود را، غرب مسيحى بيدار مى شد. با استفاده هاى سرشار از سنتهاى اجتماعى و فرهنگى و علمى اسالمى ،خواب

نشأت مى گرفت. از چندين  ،از مايه هاى دنيا پرستانه و ثروت و تجاوز و حكومت دنيا ،که صرف نظر از استفاده هاى علمى از سنتهاى اسالمى

زد و  قرن پيش دنياى اسالم مورد هجوم و بهره کشى دشمنان غربى قرار گرفت . نخست به هستى فرهنگى و اخالقى و مذهبى آنها دستبرد

ه تر سپس منابع مادى و اقتصاديشان را به يغما برد . آن خواب ديرينه و اين هجوم استعمار، ملتهاى اسالمى را روز به روز اسيرتر و خود باخت

 (42: 1373ساخت)مطهري،

اد جديدي به خود گرفته ايشان اعتقاد داشتند با بيداري اسالمي در دهه هاي اخير، تهديدات و دشمني هاي عليه مسلمين شكل و ابع    

با مشاهده اين پديده به جنب و جوش افتاده است،يعنى غرب بورژوا و  ،است:»تمدن غرب که از قرنها پيش در خفا و علن با اسالم مى جنگد

 استعمارگر با بلوك شرق مارکسيست از در همزيستى مسالمت آميز در مى آيد و از جانب ديگر با اتحاد ذاتى با صهيونيسم، دولتى در قلب ملل

د عدالت عليه اسالم و مسلمين تحاد تمام قواى ضد اسالم و ضاسالمى ايجاد مى کند. اکنون چنين به نظر مى رسد که غرب مشغول تجهيز و ا

ر و تعاليم اسالمى کشف مى کنيم.  به ئ. به همين جهت دمبدم و از اطراف و اکناف توطئه ها و اقداماتى است که براى تضعيف اثر شعااست

ن مي نويسد:»  آنچه بر سر مسلمين آمد که شوکت اعتقاد ايشان، اختالفات فرقه اي يكي از مهمترين تهديدات عليه امت اسالمي است.ايشا

 ،آنها را گرفت و آنها را زير دست و توسرى خور ملل غير مسلمان قرار داد همين اختالفات فرقه اى است . استعمار چه کهنه اش و چه نو

دست افزارهاى استعمار به نام دين و به  ،بال استثناء ،بهترين ابزارش شعله ور ساختن اين کينه هاى کهنه است . در تمام کشورهاى اسالمى

 (. 17: 1381نام دلسوزى براى اسالم دست اندر کار تفرقه ميان مسلمين اند «.)مطهري،

در سالهاي اخير با ايجاد بيداري اسالمي در منطقه با محوريت جمهوري اسالمي ايران تهديدات دشمنان عليه امت اسالمي شدت          

است. موضوعي که بارها رهبر انقالب در سخنان و پيام ها نسبت به آن هشدار داده اند. دبير کل مجمع جهاني تقريب بيشتري به خود گرفته 

مذاهب اسالمي در بيستمين کنفرانس وحدت اسالمي، با اشاره به توطئه هاي گوناگون استكبار جهاني و شكست هاي پياپي آنان در 

مخوف صهيونيسم جهاني براي احياي درگيري هاي فرقه اي بين شيعه و سني در کشورهاي اسالمي افغانستان، عراق، و لبنان از توطئه هاي 

خبر داده  و تاکيد کردند دشمنان اسالم در صدد هستند براي اهل سنت دشمن وهمي از شيعيان و براي اهل تشيع دشمن وهمي از اهل 

 (  13 86سنت ايجاد کنند.)تسخيري،

 واگرايي امت اسالمي: ( عوامل و زمينه هاي 2-4  
 در کنار زمينه هاي مشترك و عوامل همگرايي  در بين مسلمانان و امت اسالمي، برخي عوامل و زمينه هاي واگرايي و اختالف نيز وجود دارد. 

نشاء اختالف ها و اين عوامل عمدتا به دليل دوري از دستورات واقعي اسالم و سنت پيامبر )ص( و ائمه معصومين)ع( ايجاد و تقويت شده و م
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تنش هاي جدي بين امت اسالمي و کشورهاي اسالمي مي شوند. به طور قطع  دشمنان اسالم و به خصوص صهيونيسم جهاني در اين تفرقه 

 افكني ها  و ايجاد و تشديد اختالفات نقش بسيار مهمي دارد. در ادامه مطلب برخي از مهمترين عوامل واگرايي امت اسالمي مورد بررسي و

 تجزيه و تحليل قرار مي گيرد:

 نژادي:  -(ملي گرايي و تعصبات قوميالف 
يكي از عوامل بسيار مهم واگرايي و شايد اساسي ترين عامل واگرايي امت اسالمي، ناسيوناليسم افراطي، مليت گرايي و تعصبات قومي و    

سئله مليت پرستى در عصر حاضر براى جهان اسالم مشكل نژادي است.شهيد مطهري در اين مورد چنين مي گويد:»حقيقت اين است که م

زيرا از نظر اسالم همه عناصرها على السوا ،بزرگى بوجود آورده است. گذشته از اينكه فكر مليت پرستى بر خالف اصول تعليماتى اسالمى است

 (52: 1373هستند، اين فكر مانع بزرگى براى وحدت مسلمانان محسوب مي شود« . )مطهري،

به معناي »زاده شده« گرفته شده که از قرن Nascence و ناسيون از   « به معناي ملت استNationناسيوناليسم مشتق از کلمه »          

ناسيوناليسم به عنوان يك  (Heywood.1991 :152معمول بوده و به گروهي از مردم که زادگاه يكساني داشتند اطالق مي شد. ) 13

رن نوزده در اروپا متولد شد و به تدريج وارد ادبيات سياسي و جامعه شناختي گرديد و امروزه عمدتا به معني ملي دکترين سياسي در آغاز ق

گرايي و نژاد گرايي است. ناسيوناليسم داراي گونه هاي متعددي است و انديشمندان بر اساس کارکرد و نقش ناسيوناليسم، به دو نوع 

د.ناسيوناليسم منفي شامل ناسيوناليسم توسعه طلب،انحصارگرا، جدايي طلب، ليبرال و...مي باشد و ناسيوناليسم منفي و مثبت قائل هستن

 ناسيوناليسم مثبت شامل ناسيوناليسم ضد استعمار،اصالح طلب،ملي، محافظه کار و... مي باشد.

باور افراطي با تكيه بر عصبيت، احساسات عاطفي و  بر اساس ديدگاه اکثر انديشمندان اسالمي، اساس تفكر جريان ناسيوناليسم را يك          

غير منطقي سامان مي دهد و در مباني و جانمايه هاي ناسيوناليسم، پايه هاي نظري و مباني اومانيستي و انسان شناختي غرب، کامال مشهود 

منطقه، حزب و يا کشور خاص اصل  اساسي است؛ که درآن رويكرد، خدا در همه حال غايب است و اعتقاد به عظمت و بزرگي يك نژاد، قوم، 

شهيد مطهري ناسيوناليسم افراطي را عامل ايجاد جنگ و اختالف در جهان مي داند،ايشان مي  (64: 1383)معظم پور،محسوب مي شود.

نژاد و سابقه تاريخى و گويد:»ناسيوناليسم يا ملت گرايى، در انديشه واضعان غربيش،يعنى مردمى را که در قالب مرزهاى جغرافيايى معين، 

زبان و فرهنگ و سنن واحد گرد آمده اند، به عنوان يك واحد تفكيك ناپذير مبنا و اصل قرار دادن و آنچه را در حيطه منافع و مصالح و 

سم ملتهاى اروپايى حيثيت و اعتبار  اين واحد قرار گيرد خودى و دوست دانستن و بقيه را بيگانه و دشمن خواندن. به اعتقاد ايشان ناسيونالي

(. از 20: 1373بود که در شكل افراطى خود به صورت نژاد پرستى و راسيسم جلوه کرد و دو جنگ جهانى ويرانگر را به وجود آورد.)مطهري،

ديدگاه ايشان مشترکات ناشى از خصوصيات نژادى، اغلب بيش از آنكه عامل ربط دهنده و پيوند شود و مايه استحكام وجدان جمعى و 

 ( 26همبستگى ملى گردد، يا جدايى و تنافر مى آفريند يا مليتى ضعيف و ناپايدار مى سازد)همان:

مردم هر کشوري خود را برتر از ناسيوناليسم رسيدن به «»وحدت اسالمي و تقريب « را دچار مشكل مي کند، چون با تلقي ناسيوناليستي،      

اي خود مي خواهند.اين نوع»ملي گرايي«، ماهيت» اخوت اسالمي« را تضعيف مي کند و به »امت همه مي دانند و همه امكانات و منافع را بر

(. شهيد مطهري در مورد نقش استعمار در رواج ناسيوناليسم و نتايج مصيبت بار آن براي 69: 1387سيب اساسي مي رساند.)هادي،آاسالمي« 

راهى از اين بهتر نديد که اقوام و ملل  ،رقه بينداز و حكومت کن« را اجرا کندامت اسالمي چنين مي نويسد» استعمار براى اينكه اصل»تف

به اسالمى را متوجه قوميت و مليت و نژادشان بكند و آنها را سرگرم افتخارات موهوم نمايد؛ به هندى بگويد تو سابقه ات چنين است و چنان، 

آور، به عرب که از هر قوم ديگر براى پذيرش اين تعصبات آماده تر است  ترك بگويد نهضت جوانان ترك ايجاد کن و پان ترکيسم به وجود

بگويد روى»عروبت« و پان عربيسم تكيه کن، و به ايرانى بگويد نژاد تو آرياست و تو بايد حساب خود را از عرب که از نژاد سامى است جدا 
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لسله جنبان آن اروپائيانند مشكل بزرگى براى جهان اسالم به (. به هر حال موج عنصر پرستى و نژاد پرستى که س53: 1373کنى) مطهري، 

در  وجود آورده است .اکنون , در منطقه اى کم و بيش وسيع از اين جهان ملتهايى را مى بينى که زبانها و سنن و اسالف و نژاد مختلف دارند و

هاى متعددى تشكيل داده اند که همه از هم جدا و مستقل شرايط اقليمى و جغرافيايى گوناگونى به سر مى برند و واحدهاى سياسى يا دولت

 اند، اينها کشورهاى اسالمى اين دنيا هستند. معيارهاى کالسيك و غربى مليت اينها را از هم جدا مى کند و آنها را همانقدر نسبت به همه

ا بايد از هم جدا و بيگانه باشند و اين جدايى و بيگانگى بيگانه و خارجى مى خواند که کشورها و امتهاى ديگر را نسبت به آنان . هر يك از اينه

 (54هم خود تبعاتى دارد که شاهد آن هستى «)همان:

 

 (فرقه گرايي، تعصبات كور مذهبي و تاكيد بر نقاط افتراق و اختالف: ب
سياسي داراي هويتي کثرت گرا مي باشد دنياي اسالم ،از حيث فكري، فرهنگي وايدئولوژيكي وبرداشت ها وطرز تلقي ها از اسالم سياسي وغير 

ودر حال حاضرما شاهد وجود مكاتب انديشه اي وقطب هاي فكري، عقيدتي وعلمي متعددي در دنياي اسالم هستيم که عموما تاکيد بر 

هم مي نمايند. نبي حقانيت خود وتلقي صحيح از اسالم داشته وديگران را کمتر مي پذيرند وبرخي از آنها حتي ديگران را تا سر حد کفر مت

مكرم اسالم در اين رابطه چنين فرمودند:»تفرقت اليهود علي احدي وسبعين فرقة و نصاري مثل ذلك و تفترق امتي علي ثالث و سبعين 

قه فرقه منشعب خواهند شد و هر فر 73فرقة.؛يهود و نصاري بر هفتاد و يك فرقه و يا هفتاد و فرقه منشعب شدند و امت من بعد از من به 

،يادآور مي شود نبايد آيين اسالم را با تفكر اسالميداند«. البته چنان که محمد ارکون ،استاد برجسته تاريخ خود را حق و ديگران را باطل مي

فوق  زيرا اولي واقعيتي ،بسته به آن مي دانند اشتباه گرفتآن چيزي که مي تواند اسالم ها خوانده شود، يعني ايدئولوژيهايي که خود را وا

فرهنگي وانسان  ،ر کدام بيشتر زاييده شرايط سياسييعني اسالم ها يا ايدئولوژي ها، ه ،ق اجتماعي وفوق فرهنگي است ودوميفو ،تاريخي

 (35: 1368شناسي واقعيت هاي مختلف اجتماعي ودلمشغولي هاي رهبران آنهاست .)ايوالکست،

طايفه، اهل  20 به هشت وفرعا به هفتادوهشت قسمت تقسيم کرده اند از جمله شيعه علماي علم مبحث اديان، مذاهب اسالمي را اصال        

(عالوه بر اين غير از مذاهب ديني، مسالك حكما وفالسفه قديم 65: 1369طايفه و ...؛)عارف، 23طايفه، خوارج  20طايفه، معتزله  4سنت 

جمع کثيري از مسلمان به طريق مذکور عمل مي نمايند از جمله قادريه، يونان وهند نيز به عنوان طريقت يا عرفان داخل عالم اسالم شده 

 178وفرعا  25دفاعيه، کبرويه، سهرورديه و...که هرکدام نيز به چندين شعبه مجزا تقسيم مي شود،به طوريكه در مجموع در عالم اسالم اصال 

طريقت را در کنار هفتاد و  178( حال هنگامي که اين 75)همان:طريقت ايجاد گرديده است؛ گر چه امروزه بسياري از آنهامنسوخ شده است. 

 سه )ياهفتاد و هشت(فرقه مذهبي قرار دهيم اوج اختالف و فرقه گرايي رادر جهان اسالم مشاهده مي کنيم

. حضوري واقعيت اين است که هر گونه تالشي در جهت وحدت، مستلزم مشروعيت و پذيرش «»حضور ديگري« و به خصوص رقبا است     

که به معناي قبول تفاوت و حق حضور متفاوت ديگران و امكان گفت و گوي برابر با يكديگر است.به تعبير ديگر، وحدت به معناي با هم 

بودن،مستلزم تن دادن و قناعت کردن به اجماع حداقلي و به تعبير اهل سياست»اجماع سلبي«است؛ يعني اجماع بر مشترکاتي که خطوط 

ايد شكسته شوند. اما سوگمندانه در طول تاريخ، چه در ميان اهل سنت و چه در ميان شيعيان، کساني بوده اند که اساسا طرف قرمزند و نب

مقابل را به عنوان مسلمان و هم کيش به رسميت نمي شناسند و آنان را خارج از اسالم مي دانند. بديهي است که با اين گونه رويكرد هاي 

ي گفت و گو و در نهايت وحدت باقي نمي ماند، زيرا رابطه دو سويه جهت تعامل و تفاهم صورت نمي بندد. اين خود افراطي، زمينه اي برا

نگري و طرد ديگران گاه چنان اوج مي گيرد که حتي دشمنان مشترك نيز نمي توانند بهانه اي براي کنار هم نشستن و با هم بودن به دست 

حزب وفرقه گرايي مانع مهمي در اتحاد جهان اسالم و مسلمين محسوب مي شود و صرفنظر از اينكه (.بنابراين ت87: 1388دهد.)حيدري، 
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سيماي واقعي اسالم را زير هاله اي از پندارهاي نادرست پنهان نگاهداشته تا جائيكه درك حقيقت اسالم براي هر انسان پژوهشگري بسيار 

وزور وتزوير ،صرف گردد ،درراه  بايست در راه نجات مسلمانان از دست صاحبان زر مشكل مي نمايد،نيروهاي رهائي بخش مسلمين را که مي

 اختالفات وصف بندي وتعصب وبرادر کشي به هدر داد ونگذاشت که رسالت خود که همانا وحدت جهان اسالم است را انجام دهند.

, پس از نقل اکاذيب ابن تيميه و آلوسى و  77در جلد سوم , صفحه به عنوان نمونه عالمه بزرگوار آيت اهلل امينى , مؤلف جليل القدر»الغدير«  

 قصيمى , مبنى بر اينكه شيعه برخى از اهل بيت را , از قبيل زيد بن على بن الحسين دشمن مى دارد , تحت عنوان»نقد و اصالح« مى گويند :

الم بر مى انگيزد و جماعت اسالم را تبديل به تفرقه مى نمايد و ».... اين دروغها و تهمتها تخم فساد را مى کارد و دشمنيها را ميان امت اس

( . شهيد مطهري نيز در مورد پرهيز از تعصبات کور 9: 1386جمع امت را متشتت مى سازد و با مصالح عامه مسلمين تضاد دارد«)مطهري،

, صلح و مصالحه و گذشتى در مورد اصول يا  مذهبي چنين مي نويسد:» هيچ ضرورتى ايجاب نمى کند که مسلمين به خاطر اتحاد اسالمى

فروع مذهبى خود بنمايند . همچنانكه ايجاب نمى کند که مسلمين درباره اصول و فروع اختالفى فيمابين , بحث و استدالل نكنند و کتاب 

ات کينه توزى در ميانشان پيدا اين است که مسلمين براى اينكه احساس ،ننويسند . تنها چيزى که وحدت اسالمى از اين نظر ايجاب مى کند

منطق يكديگر را مسخره  ،به يكديگر تهمت نزنند و دروغ نبندند ،يكديگر را سب و شتم ننمايند،متانت را حفظ کنند ،نشود يا شعله ور نگردد

دودى را که اسالم در دعوت نكنند و باالخره عواطف يكديگر را مجروح نسازند و از حدود منطق و استدالل خارج نشوند . و در حقيقت الاقل ح

غير مسلمان به اسالم الزم دانسته است درباره خودشان رعايت کنند . ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هى 

 ( . 9: 1386احسن)مطهري،

 (سلطه اقتصادي غرب و و ابستگي كشورهاي مسلمان:ج
تفرقه و جدايي کشورهاي اسالمي است. در گذشته مسلمانان بر مهم ترين راه هاي دريايي و سلطه اقتصادي غرب، عامل ديگري براي      

به غرب وابسته است و عمدتا اقتصاد دنياي اسالم و  تجاري در دست قدرت هاي غربي است جاده ابريشم مسلط بودند، اما اينك شاهراه هاي

مدلي مسلمانان مي شود.  واقعيت اين است که در بعد اقتصادي وابستگي به اين امر نه تنها مانع رشد اقتصادي بلكه مانع همكاري و ه

کشورهاي قدرتمند اقتصادي جهان مانعي بر سر راه همكاري گسترده تر کشورهاي اسالمي محسوب مي شود. اکثر کشور هاي مسلمان جزء 

برتر کشور هاي غربي وقدرت هاي برتر جهاني هستند. کشورهاي در حال توسعه محسوب مي شوند ونيازمند  امكانات ،توليدات و تكنولوژي 

اين وابستگي اقتصادي که گاه ناشي از سابقه مستعمراتي اين کشورها و وجود پيوند هاي سنتي تجاري با کشورهاي صنعتي مي باشد، تعهدات 

مداوم اقتصادي ،سياسي و ... بين  و محدوديت هايي را بر اين کشور ها تحميل مي کند که مانع از اين مي شود که همكاري گسترده و

 .(237: 1379)شاه آبادي،جهان اسالم صورت گيرد کشورهاي

از سوي ديگر يكي از موانع مهم و اساسي در گسترش همگرايي اقتصادي وتجاري کشورهاي اسالمي اين است که تجارت کشورهاي         

رساختار شناسي توليد کشورهاي اسالمي نشان مي دهد که اکثريت آنها توليد اسالمي نمي تواند مكمل تجارت بقيه آنها باشد؛ به عبارت ديگ

صدور مواد -با استثناهايي اندك_کننده کاالهاي اوليه، مواد معدني و خام ومحصوالت کشاورزي مي باشند و مشخصه تجارت کشورهاي اسالمي

به جاي اينكه تجارت آنها مكمل  ،( ؛بدين ترتيب74: 1379ي،خام و معدني و ورود کاالهاي ساخته شده صنعتي و مواد غذايي است)خورشيد

يكديگر باشد رقيب يكديگر است وطبيعي است که با اين وضعيت طرف هاي تجاري کشورهاي مسلمان بيشتر کشور هاي پيشرفته صنعتي 

به  2009ورهاي اسالمي در سال حجم تجارت درون گروهي کشعنوان نمونه بر اساس آخرين گزارش ها، ، به (. 278: 1379)مزروقي،باشند

درصد و در مقابل ميزان واگرايي  17ه است. به عبارت دقيق تر، در بعد اقتصادي ميزان همــــــگرايي اقتصادي حدود درصد رسيد 5/16
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براي گسترش  درصد بوده است.اين برون گرايي تجارت )نسبت به کشور هاي اسالمي( ،نقطه مقابل نيازي است که اين کشورها83اقتصادي 

 همكاري اقتصادي دارند.

 ( سلطه فرهنگي غرب و امپراطوري رسانه اي:د
امپراطوري رسانه اي غرب و سلطه غرب بر ابزارهاي نقش يكي ديگر از عوامل واگرايي امت اسالمي و به خصوص کشورهاي اسالمي،           

اهيم اسالمي و همچنين تشديد و تعميق اختالف بين مسلمانان فعاليت ارتباطي و اطالعاتي است که به شدت در جهت تضعيف ارزش ها و مف

قدرت هاي استعماري، با تسلط بر فناوري هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي همچون شبكه هاي ارتباطي، ماهواره ها، رسانه هاي  مي کنند.

اسالمي در صددند تا آداب، رسوم و آموزه هاي  جمعي، الكترونيك، اينترنت، مراکز فرهنگي، علمي و آموزشي و دانشگاههاي کشورهاي

ترك احكام اسالم، و تعطيل شدن حدود فرهنگي خود را تزريق نموده و رواج دهند. اين امر باعث کج فهمي و دور افتادن از حقيقت اسالم،

: 1388اي ديني شده است)هادي، اسالمي ،تنگ نظري در علوم مذهبي ، مسخ ارزشهاي عقيدتي و اخالقي، و نابساماني در پذيرش آموزه ه

امپراطوري رسانه اي غرب نقش اساسي و ويرانگري در تهاجم فرهنگي وايجاد و تشديد اختالفات بين مسلمانان، امت  ،( . از سوي ديگر75

 هاي اسالمي، مذاهب اسالمي و کشورهاي اسالمي دارد.

ه بودنشان بر وسايل و امكانات اطالع رساني از سوي ديگر، راه را پيش پاي توانمندي مالي کشور هاي توسعه يافته از يك سو و چير          

در بازيگران ژئوپليتيك در غرب هموار مي سازد وتوان انحصاري کردن جريان جهاني اطالع رساني را به باختر، بويژه اياالت متحده داده است. 

از آمريكا ،به ديگر بخش هاي جهان ،از سوي توانمند ترين کشورها به سوي نتيجه جريان اطالع رساني جرياني يك سويه است از باختر ،بويژه 

 کشورهاي ناتوان تر جهان . اين وضع امكان هر گونه دسيسه و توطئه اطالعاتي و ضد اطالعاتي را، براي گمراه کردن و سوءاستفاده از افكار

ي جهانيان و متهم کردن کشورهاي اسالمي عراق، افغانستان، ايران (. فريب اطالعات173: 1379عمومي به توانمندتران مي دهد)مجتهد زاده،

و... به حمايت از تروريسم، داشتن سالح هاي کشتار جمعي، تالش براي داشتن سالح هسته اي و به دنبال آن حمله و اشغال نظامي دو کشور 

، تشديد اختالفات مذهبي و در مرکز جهان اسالم اسيمسلمان، تشديد اختالفات بين کشورهاي اصلي جهان اسالم به ويژه پروژه ايران هر

قومي در بين ملت هاي مسلمان، متهم کردن مسلمانان به تحجر و واپس گرايي، حمله به اصول دين متعالي اسالم و فرهنگ اسالمي همچون 

و تشت در امت اسالمي محسوب مي  حجاب و...بخشي از اقدامات امپراطوري رسانه اي صهيونيستي براي تضعيف جهان اسالم و ايجاد تفرقه

 شود. 

  
 نتیجه گیری:بحث و ( 5

مفهوم اتحاد و وحدت اسالمي، که به ويژه در صد سال اخير ميان علماء و فضالء مؤمن و روشنفكر اسالمى مطرح بوده است، اين نيست         

دى خود صرف نظر کنند و به اصطالح مشترکات همه فرق را که فرقه هاى اسالمى به خاطر اتحاد اسالمى از اصول اعتقادى و يا غير اعتقا

سيد جمال الدين بگيرند و مختصات همه را کنار بگذارند. چه، اين کار نه منطقى است و نه عملى. آنچه متفكران بزرگ اسالمي همچون 

در عين اختالفاتى که در کالم و فقه و غيره  عبده، مطهري، عالمه اميني و ... در نظر داشتند اين بود که فرقه هاى اسالمىمحمد اسدآبادي، 

باهم دارند به واسطه مشترکات بيشترى که در ميان آنها هست مى توانند در مقابل دشمنان خطرناك اسالم دست برادرى بدهند و جبهه 

  ت نبودند .واحدى تشكيل دهند. اين بزرگان هرگز در صدد طرح وحدت مذهبى تحت عنوان وحدت اسالمى که هيچگاه عملى نيس

ضررورت و اهميت وحدت امت اسالمي بر هيچ مسلمان روشن ضمير و آگاهي پوشيده نيست و اين اعتقاد اکثريت مسلمين به ويژه علما        

خواهند ميراث انساني پيامبر اکرم)ص( را حيات بخشند و اگر خواهان عظمت و رفعت و بلندي بو انديشمندان است که اگر جوامع اسالمي 
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اجتماعي در جوامع بشري هستند،بايد از شريعه وحدت و اتفاق بگذرند. قران، سنت و سيره اهل بيت به صراحت بارها و ام و جايگاه سياسي،مق

بارها ضرورت وحدت امت اسالمي را مطرح و نسبت به عواقب شوم هر گونه اختالف و تفرقه هشدار داده اند. آموزه هاي ديني و منافع 

مي کند که مسلمانان براي نيل به اهداف بلند از تفرقه و تخطئه همديگر بپرهيزند و بنيه وحدت و سيادت و آگاهي را تقويت  مسلمانان ايجاب

 نمايند. 

تحقق وحدت اسالمي با توجه به زمينه هاي متعدد و بنيادي همگرايي همچون اشتراك عقيده و وحدت در جهانبيني و دين، در فرهنگ،        

دن، در بينش و منش، در معتقدات مذهبى، در پرستش ها و نيايش ها و در آداب و سنن اجتماعى امري مشكل  به نظر نمي در سابقه تم

رسد. اما آنچه وحدت اسالمي را به چالش اصلي امت اسالمي تبديل کرده است، دوري مسلمين وبه ويژه برخي نخبگان و روشنفكران  از اصول 

كسو و برجسته کردن زمينه هاي اختالف و افتراق بين مسلمانان از ديگر سو است. البته نبايستي از نقش اساسي و آموزه هاي ناب اسالمي از ي

غرب به طور عام و صهيونيسم جهاني به طور خاص غفلت کرد؛ آنها در يك مقطع تاريخي قدرت و عظمت تمدن اسالمي را ديده اند و به 

گردد  و از اينرو با شدّت و حدّت تمام ازو عظمت خويش ب ار ديگر تمدن اسالمي به دوران مجدصراحت اعالم کرده اند که نخواهند گذاشت ب

در تدارك توطئه هاي مختلف و دميدن بر کوره اختالف و تشتت بين امت اسالمي هستند.در اين ميان البته هستند انديشمندان و فاضالني 

را به بازگشت به اصول اسالمي و تبعيت از قران و سنت  فرا مي خوانند و آينده چون شهيد مطهري که منادي وحدت اسالمي بوده و مسلمين 

اي نويد بخش را مژده مي دهند. چنانكه سيد جمال مي گويد: »هرگاه امتي راديدي که افرادش به وحدت و يگانگي تمايل دارند به آن امت 

و برتري بر ساير ملت ها مقدر کرده است. در انتها نوشته را با شعر زيباي مژده بده که خداوند در جهان آفرينش براي آن امت آقايي و وااليي 

اقبال اين شاعر عالم و متفكر اسالمي  به پايان مي بريم، همو که با زبان شعر به بهترين وجه چالش هاي وحدت امت اسالمي را به تصوير 

 کشيده است:  

 نه افغاانيم و نه ترك و تتاريم

 نهاليمچمن زاريم و از يك نو

 تميز رنگ و بو بر ما حرام است

 چرا كه زاده يك شاخساريم

 

 

 منابع و ماخذ:

 (، مسائل ژئوپليتيك، اسالم، دريا و آفريقا، ترجمه عباس آقايي، تهران: انتشارات فرهنگ اسالمي1368ايوالکست، ) ▪

 شماره سومهم،(،وحدت اسالمي و تقريب مذاهب،فصلنامه حكومت اسالمي،سال د1384تسخيري، محمد علي،) ▪

(.سخنراني دبير کل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي در بيستمين کنفرانس وحدت 1386تسخيري، محمد علي،) ▪

 اسالمي

 (،اجماع امت مومنان، از جوهر عقيدتي تا واقعيتي تاريخي،تهران: تحقيقات اسالمي1368ترکي،عبدالمجيد،) ▪

 ، قم: انتشارات مدارس علميه خارج کشور1اجتماعي،جلد (، مباني مطالعات سياسي 1379حافظ نيا،محمد رضا،) ▪
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 (، اصول و مفاهيم ژئوپليتيك، انتشارات پاپلي 1385حافظ نيا، محمد رضا،) ▪

اجتماعي آفاق مهر . سال هشتم  -(، وحدت اسالمي در قران و سنت.  دو ماهنامه فرهنگي1388حسيني، سرور،) ▪

  42و  41شماره 

ن پذيري و روايي بازار مشترک اسالمي. مجموعه مقاالت همايش گسترش (.امكا1379خورشيدي غالمحسين.) ▪

 بازرگاني بين کشور هاي اسالمي.تهران:انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني–همكاري هاي اقتصادي 

.(نقش سرمايه گذاري خارجي در کشورهاي س.ک.اسالمي. مجموعه مقاالت همايش 1379شاه آبادي ابوالفضل.) ▪

بازرگاني بين کشور هاي اسالمي.تهران:انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش هاي –رش همكاري هاي اقتصادي گست

 بازرگاني

 (، وحدت مسلمين،دفتر کنگره جهاني ائمه جمعه و جماعات، قم بي تا1385صادقي اردستاني، احمد،) ▪

 (، وحدت جهان اسالم، تهران: نشر شكيب1387صفوي، سيد يحيي،) ▪

 ، قم: موسسه مطبوعاتي اسماعيليان4(،الميزان، جلد 1374د محمد حسين،)طباطبايي،سي ▪

 جغرافياي جهان اسالم، ترجمه صديقه سلطاني فر، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي (،1369عارف،محمد،) ▪

(،سلفي گري نوين در تقابل با راهبرد وحدت اسالمي، فصلنامه طلوع سال هشتم 1388حيدري، محمد شريف،) ▪

 1388بهار  27شماره 

( ،نگرشي تطبيقي به تقريب مذاهب و ناسيوناليسم، انديشه تقريب، سال چهارم، شماره 1387هادي، قربانعلي،) ▪

 پانزدهم، 

(، نگرش تطبيقي به ملي گرايي و وحدت اسالمي، انديشه تقريب، سال ششم، شماره بيست و 1388هادي، قربانعلي،) ▪

 يكم 

 دت اسالمى،چاپ چهارم، تهران:انتشارات صدرا  (، الغدير و وح1368مطهري، مرتضي،) ▪

 (، بيست گفتار، چاپ شانزدهم، تهران:انتشارات صدرا  1388مطهري، مرتضي،) ▪

 ، قم،تهران:انتشارات صدرا  5(،مقدمه اى بر جهان بينى اسالمى،چاپ بيست و نهم، جلد1387مطهري، مرتضي،) ▪

 عه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسالمي، قم: جام1(،والءهاوواليتها، جلد1362مطهري، مرتضي،) ▪

 انتشارات صدرا  (،حماسه حسيني، تهران:1385مطهري، مرتضي،) ▪

 (،حكمت ها و اندرزها، چاپ بيست و  يكم، تهران: صدرا1386مطهري، مرتضي،) ▪

   (،خدمات متقابل اسالم و ايران،چاپ بيستم، قم: صدرا1373مطهري، مرتضي،) ▪

 (،امامت ورهبرى، جلديك، چاپ سي ام، قم: نشر صدرا1381مطهري، مرتضي،) ▪

 (، نقد و بررسي ناسيوناليسم، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمي1383معظم پور،اسماعيل،) ▪
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  26و  25اجتماعي آفاق،سال پنجم، و ششم، شماره  -(، وحدت اسالمي، دو ماهنامه فرهنگي1381ذبيح اهلل، )مرادي، ▪

 (، ايده هاي ژئوپليتيك و واقعيت هاي ايراني، تهران:نشر ني1379مجتهد زاده،پيروز،)  ▪

(، امكانات مبادالتي کشور هاي اسالمي.مجموعه مقاالت همايش گسترش همكاري هاي 1379مزروقي حسن) ▪

 بازرگاني بين کشور هاي اسالمي.تهران:انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني–اقتصادي 
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(، راههاي تقريب مذاهب اسالمي و وحدت مسلمانان، فصلنامه مطالعات اسالمي . 1382واعظ زاده خراساني، محمد،) ▪

 60، شماره 1382تابستان 
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