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-و استاد شهید مرتضی مطهري در طول این سالها بر آن تأکید کرده) العالیمدظله(رهبري 

وحدت شیعه و سنی در نزد این بزرگواران براي جمهوري اسالمی یک تاکتیک . اند

هاي اسالمی در در گذشته، اختالف فرقه. مهم قرآنی و اسالم استنیست، بلکه یک اصل 

حد اختالف فکري و علمی مطرح بودند اما پس از پیروزي انقالب اسالمی در حد 

اختالف فکري و علمی مطرح بود، اما پس از پیروزي انقالب اسالمی، این اختالف از نظر 

 .ر و ایادي آنها درآمداي جهانی از سوي استکباکمی و کیفی به صورت توطئه

مراد این بزرگواران از وحدت شیعه و سنی، رفتار عقالیی مسلمانان شیعه و سنی در برابر 

معناي وحدت آن نیست که عالمان شیعه و سنی دست از اصول . دشمن مشترك است

صدایی در برابر استکبار فکري خویش بردارند، بلکه مراد، هماهنگی، یک نوایی، و هم

معناي وحدت شیعه و سنی آن است که این دو گروه همسو حرکت کنند، به . تجهانی اس

.هاي خویش را علیه یکدیگر به کار نبرندیکدیگر یاري رسانند و سرمایه
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 )ره(ت شیعه و سنی از نگاه امام خمینیهاي وحدشاخصه

 )1(.است »واعتصموا بحبل اهللا«دستور خدا دستور . 1

) دعوت به حق و منع از اختالف(اگر مسلمین به دو اصل هم سیاسی و هم اسالمی . 2

د و رنگ و شونشود و اگر نکنند، فشل میاد داشته باشند، تمام مشکالت حل میاعتق

 )1(.رودبویشان از بین می

)21و  1، 4، 3، 2. (اخوت بین برادران دینی را باید حفظ کرد. 3

 )3. (شوداگر روزي این برادري از دست برود، به کشور خلل وارد می. 4

 )31، 19، 3. (باید عمالً وحدت را محقق کنیم. 5

) خلفاي اموي و عباسی(مسئله اختالف بین پیروان دو طائفه و دو مذهب، از صدر اسالم . 6

)5. (به وجود آمد

 7و  6. (کسی که وحدت کلمه و اجتماع وحدت را بر هم بزند یا جاهل است یا مغرض. 7

)11و 

... قرآن و  ما با برادران اهل سنت مشترکات زیادي داریم، اصول مذهب، اصول دین،. 8

)16و  12، 7(

انگیزتر، ایجاد اختالف بین اهل سنت و جماعت با تر و غمگرایی خطرناكاز ملی. 9

)8. (شیعیان است

. کنند دارد اجانب بر آنها تسلط پیدا میاگر مسلمین وحدت کلمه داشته باشند، امکان ن. 10

)7و  3، 9. (تفرقه مسلمین با دست اشخاص جاهل تحقق پیدا کرد

امروزه اختالف بین ما، تنها به نفع آنهایی است که نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند و نه . 11

)18و  17، 16، 8، 10. (به مذهب حنفی و سایر فرق

)13. (دشمنان غرضشان این نبود که شیعه بزرگ بشود یا سنی ضعیف بشود. 12
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، 13(.هاست ان باالترین قدرتوند، قدرتشاگر یک میلیارد مسلم در دنیا با هم مجتمع ش. 13

)25و  24

در زمانی که همه مسلمین گرفتار کفار و مشرکین و منافقین هستند، وقت آن نیست . 14

)14. (که ما با هم جنگ و نزاع کنیم

)16. (هیچ فرقی بین طوایف مسلمین در حقوق سیاسی، اجتماعی و غیر آن نیست. 15

اساس اسالم را که منشأ اجتماع برادران بود، از اگر خداي نخواسته چپاولگران برگردند، 

)18. (بین خواهد رفت

)20. (ما دنبال این هستیم که دنیا در صلح و آرامش باشد. 16

را به ) وحدت(پیروزي  کلیدمسلمین باید براي به دست آوردن استقالل و آزادي . 17

)22. (دست آورند

فرقه و عدم اجتماع در زیر پرچم پر افتخار امروز چون گذشته همه بدبختیهاي مسلمانان از ت

)26. (اسالم است

)28. (اختالفات از ضعف ایمان است. 18

)29. (زنندکند، آنها از داخل به ما ضربه میحمله نظامی نمی دشمن. 19

علما و خطبا و روشنفکران اسالمی با وحدت و انسجام و احساس مسئولیت به وظیفه . 20

توانند دنیا را در نفوذ و حاکمیت قرآن درآورند و جلوي مردم میسنگین هدایت و رهبري 

)33. (حقارت مسلمین را بگیرند
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 )ره(مستندات وحدت شیعه و سنی در نگاه امام خمینی 

 اهللاعتصام به حبل

در آیه . و اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرَّقوا: دستور همان است که آیه شریفه فرمود. 1

تماع نیست، تمام دستورهاي مردم عادي و رژیمهاي غیر الهی این است که فقط امر به اج

. و اعتصموا بحبل اهللا است ،لکن دستور خدا. همه با هم باشید فقط دستور به اجتماع است

مهم این است که تنها این نباشد که همه با هم در یک امري مجتمع باشید و متفرق نباشید؛ 

راه، راه حـق باشد و توجـه به حق . بکنید» اهللاحبل«صام به امر این است که همه با هم اعت

اند که مردم را در امور با هم مجتمع کنند؛ یعنی ـ انبیا نیامده. باشد و اعتصام به راه حق باشد

شود تا ماوراء الطبیعه، و تا آنجا که ماها این راهی که ـ راهی است که از طبیعت شروع می

گر همه با هم مجتمع بشوند و این راه را بروند، دسته جمعی این راه ا. توانیم االن بفهمیممی

.کند و اداره امور آخرت را، هر دورا بروند، این اداره امور دنیا را می
1

 

از مسائل مهم سیاسی قرآن دعوت به وحدت و منع از اختالف است ـ با تعبیرهاي مختلفی 

اش را سران مسلمین است که نکتهکه در قرآن کریم هست ـ منع تنازع بین مسلمین و 

ما بررسی کنیم به اینکه آیا این دو . فرموده است که التنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم

آیا . اصل مهمی که دو اصل سیاسی مهم اسالمی است در بین مسلمین چه وضعی دارد

ل مهمی که اند از این دو اصاند به این دو اصل؟ و آیا تبعیتی کردهمسلمین اعتنایی کرده

شود و اگر اطاعت نکنند فشل اگر اطاعت از آن بکنند، تمام مشکالت مسلمین حل می

رود؟شوند و رنگ و بویشان از بین میمی
2
 

                                        
131، ص 9صحیفه امام، ج  ـ1

34، ص 16همان، ج  ـ2
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به حکم قرآن کریم، اخوت بین برادران اسالمی که موجب به ثمر رسیدن نهضت . 2

فظ مصالح عامه مقدس اسالمی است، باید حفظ و وحدت کلمه برادران اسالمی را براي ح

.اسالم تا آنجا که امکان دارد، محفوظ داشت
1
  

این برادري یکی از اموري است که در قرآن کریم، همه ما را برادر خواندند؛ مسلمانها . 3

. و برادرها باید با حسن نیت و برادري مجتمع باشند و بحمداهللا تعالی، هستند. را، مؤمنین را

این را نعمت حساب کرده ـ این نعمت، بزرگترین نعمت ما باید این نعمت الهی، که خدا 

مادامی که این نعمت الهی را حفظ کردیم، . است ـ این نعمت الهی را ما باید حفظش کنیم

و آن روزي که ما این نعمت را ـ خداي نخواسته از دست . در امان هستیم از همه شیاطین

.شود به کشور مابدهیم، آن روز است که خلل وارد می
2

 

ما دستور داده و به ] به[ما محتاج به وحدت هستیم در سالیان دراز، همیشه قرآن کریم که 

مسلمین دستور وحدت داده، براي یک سال و ده سال و صد سال نیست، براي سرتاسر 

و ما محتاج به این هستیم که عمالً وحدت را محقق کنیم و محقق . عالم است در تاریخ

ما اآلن هم در بین راه هستیم و باید این وحدت را حفظ . را هست و نگه داریم این وحدت

و من امیدوارم که با برکت وحدت ملت ایران، این وحدت در سایر کشورهاي . کنیم

شود، و همه مسلمین دست واحد بشوند بر اعدا اسالمی هم پیدا بشود که دارد پیدا می

.چنانچه در روایت هست
3
  

ادري کارها را انجام دهید و این اصل قرآنی را، که مؤمنین با در این فکر باشید که با بر. 4

هم برادر هستند، بپذیرد و با هم دوست و به یکدیگر محبت داشته باشید و خیر همدیگر را 

.این رمز موفقیت جامعه است. بخواهید و آن خواطر نفسانی و باطنی را دور بیندازید
4
 

                                        
282، ص 7همان، ج  ـ1

173، ص 16همان، ج  ـ2

436، ص 19همان، ج  ـ3

15ـ  14ص ، 17ـ همان، ج 4
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 تاریخچه ایجاد اختالف بین شیعه و سنی

در آن . اش از صدر اسالم استمسأله اختالف بین پیروان دو طائفه و دو مذهب، ریشه. 5

مجالس . وقت خلفاي اموي، و خصوصاً عباسی، درصدد بودند که اختالف ایجاد کنند

کم اسباب این شد که در این اختالف کم. زدنددامن می] به اختالف[کردند و درست می

اهل شیعه این تنافس پیدا شد؛ و گرنه نه عوام اهل سنت  بین عوامِ از اهل سنت و عوام از

. اندکنند و نه عوام اهل شیعه پیروي از ائمه اطهار کردهاهللا عمل کرده و میبه سنت رسول

ها را داخل در جمعیت کنند، با آنها نماز بخوانند، به ائمه اطهار ما کوشش کردند تا این

کم آمد به این طرف، و قدرتمندان این کار را زمان کم. ها بروندهاي آنتشییع جنازه

خواهند کردند براي این که این دو طایفه با هم سرگرم باشند، و خودشان هر کاري می

.بکنند
1

 

باید وحدت . بین شیعه و سنی ابداً اختالفی نیست؛ بین شیعه و سنی نباید تفرقه باشد. 6

ما که بپیوندید با هم و با هم ائمه اطهار ما سفارش کردند به . کلمه را حفظ کنید

و کسی که این اجتماع را بخواهد که به هم بزند، یا جاهل است . اجتماعمان را حفظ کنیم

برادران سنی ما نباید به یک تبلیغاتی که از . ها گوش بکنندو یا مغرض و نباید به این حرف

ها با ما برادر یم، آنها برادر هستما با آن. شود ترتیب اثر بدهندطرف دشمنان اسالم می

هاي مذهبی، مال مذهبیون ما، مال اقلیت. این مملکت مال همه ماست، مال همه ما. هستند

.مال برادران اهل سنت ما، همه ما با هم هستیم
2
 

طوري که اهل سنت چهار مذهب دارند که همان. برادران اهل سنت و شیعه با هم باشند. 7

ند به جان هم، به حسب ظاهر، ما هم که مذهب پنجمی ریزاند، مذاهب نمیدر کنار هم

مان با هم نشینیم با هم، ما براي خودمان فرایضمان را انجام بدهیم، لکن همههستیم که می

خوب، ما مسائل مشترك زیاد داریم، ما در اصول . بر ضد کسانی که بر ضد اسالم هستند

                                        
94، ص 6ـ همان، ج 1

 84ـ  83، ص 6ـ همان، ج 2
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اسالم همه  ،قرآن همه است؛ اسالم ،قرآن. مذاهبمان، اصول دینمان، همه با هم مشترکیم

در این مشترکات ما با هم باشیم . ها مشترکات ما استاین. پیغمبر همه است ،است؛ پیغمبر

این دعوا . و در مختصات هر کدام براي خودمان عملی داریم و براي خودمان آدابی داریم

.در بین ما کنندها ایجاد میشود دعوایی ا ست که آنالزم ندارد؛ اینکه دعوا می
1

انگیزتر، ایجاد خالف بین اهل سنت و جماعت با شیعیان تر و غمگرایی خطرناكاز ملی. 8

و . ساز بین برادران اسالمی و ایمانی استانگیز و دشمنیاست، و القاي تبلیغات فتنه

 بحمداهللا تعالی در انقالب اسالمی ایران هیچ اختالفی بین این دو طایفه وجود ندارد و همه

و اهل سنت که در ایران جمعیتشان . کنندبا دوستی و اخوت در کنار هم زندگی می

کنند و داراي علما و مشایخ بسیار هستند، بیشمارند و در اطراف و اکناف کشور زیست می

اي که بعضی افکنانههاي نفاقها برادر و برابریم، و آنان با نغمهبا ما برادر و ما با آن

.اند مخالفندستگان به صهیونیسم و آمریکا، ساز نمودهجنایتکاران و واب
2

 

-دشمنان اسالمند که می. کنیمما برادري خودمان را به برادري اهل سنت اعالم می. 9

هاي از خوردههاي اسالم یا گولدشمن. خواهند ما را با برادرهاي خودمان مختلف کنند

کنیم ما اعالم می. کنندرا اعالم میها هستند که در این وقت مخالفت ما بین دو دسته آن

ها اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند، امکان نداشت اجانب بر آن. وحدت کلمه مسلمین را

این تفرقه در بین مسلمین است که باعث شده است اجانب بر ما تسلط . تسلط پیدا بکنند

پیدا کرد، و این تفرقه مسلمین است که از اول با دست اشخاص جاهل تحقق . پیدا بکنند

یک زمان حساسی . واجب است بر همه مسلمین که با هم باشند. االن هم ما گرفتار هستیم

ما االن مملکتمان یا باید تا ابد زیر یوغ استعمار و . است؛ ما بین حیات و موت مردد هستیم

                                        
508، ص 14ـ همان، ج 1

 210ـ  209، ص 13ـ همان، ج 2
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اگر وحدت کلمه را حفظ نکنید، تا آخر . استبداد باشد، یا باید االن از یوغ خارج بشود

.اید مبتال باشیدب
1

 

 احتراز شیعه و سنی از ایجاد اختالف

ه حنفی ــاي از مسلمانان سنی، یک دستیک دسته از مسلمانان شیعه هستند و یک دسته. 10

. اي اخباري هستند؛ اصالً طرح این معنا، از اول درست نبوداي حنبلی و دستهو یک دسته

مت کنند و براي اسالم باشند، این مسائل خواهند به اسالم خداي که همه میدر یک جامعه

نباید طرح شود، ما همه برادر هستیم و با هم هستیم؛ منتها علماي شما یک دسته فتوا به 

یک چیز دادند و شما تقلید از علماي خود کردید و شدید حنفی؛ یک دسته فتواي شافعی 

نها شدند شیعه، را عمل کردند و یک دسته دیگر فتواي حضرت صادق را عمل کردند، ای

اینها دلیل اختالف نیست ما نباید با هم اختالف و تضادي داشته باشیم، ما همه با هم 

امروز اختالف بین ما، تنها به . برادران شیعه و سنی باید از هر اختالفی احتراز کنند. برادریم

ر فرق، نفع آنهایی است که نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی و یا سای

. دانند که بین شما و ما اختالف بیندازندخواهند نه این باشد نه آن، راه را اینطور میآنها می

ما باید توجه به این معنا بکنیم که همه ما مسلمان هستیم و همه ما اهل قرآن و اهل توحید 

.هستیم، و باید براي قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت کنیم
2
 

اگر کسی . هل تسنن یکی هستیم؛ واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیمما با مسلمین ا. 11

کالمی بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمانها بشود، بدانید که یا جاهل هستند یا از کسانی 

قضیه شیعه و سنی اصالً در کار . خواهند بین مسلمانان اختالف بیندازندهستند که می

دهیم ان میینیتهاي مذهبی هم خاطر جمع باشند که ما اطماقل. نیست، ما همه با هم برادریم

به آنها که در این مملکت زندگی عادالنه و مرفهی خواهند داشت و مورد پشتیبانی ما 

                                        
 83، ص 6ـ همان، ج 1

54، ص 13ـ همان، ج 2
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گویند براي تفرقه اگر کسانی چیز دیگري می. کنداسالم از اهل ذمه پشتیبانی می. هستند

خرابکاریها خیانت به ملت و مملکت فقط خرابکارها باید بدانند که این . انداختن است

آنها چه . است؛ دست از خرابکاري بردارند و زیر دولت اسالم و کلمه ال اله اال اهللا باشند

خواهند جز اینکه همه مردم در درجه سه و زارع و کارگر همه مرفه باشند؟ ما همه اینها می

.را تأمین خواهیم کرد
1

 

برادران اهل سنت و شیعه با هم هستند و اختالفی این از عنایات اسالم است که همه . 12

کردند را هم با یکدیگر ندارند و بحمداهللا، کسانی را که در دو طرف بودند تفرقه ایجاد می

کنند و من امیدوارم هم شناختند و کنار زدند و امروز صادقانه در کنار یکدیگر خدمت می

.که این رویه مستدام باشد
2

 

. ود و شماها باید در آنجا کوشش کنید که این نقشه را خنثی کنیداي باین یک نقشه. 13

اینکه بین مسلمین جدایی بیندازند، مسلمین را چند طایفه کنند ـ خصوصاً بین شیعه و سنی ـ 

آنها غرضشان این نبود که شیعه بزرگ بشود، یا سنی . یک فاصله زیادي ایجاد کنند

بنا شد که این گروههاي عظیمی . ف بشوندغرضشان این بود که هر دو ضعی. ضعیف بشود

که هستند، یا سنی یا شیعه، در پاکستان و در ایران و دیگر جاها ـ اقلیتهاي کمی هم هستند، 

مهم اینها هستند ـ بنا شد که بین اینها چنان جدایی بیندازند و فاصله ایجاد کنند که ] اما[

ن بیاید سراغ اینکه خودشان با هم اذهانشان از مسائل دیگر بکلی منحرف بشود؛ همه اذها

االیام اینها، شیاطین، درست هایی بوده است که از قدیماین هم یکی از نقشه. دعوي کنند

. اند؛ و از احساسات اسالمی اینها استفاده کردند؛ از احساسات مذهبی استفاده کردندکرده

خواهند مذهب د، و نمیخواهند مذهب شیعه در پاکستان و در ایران باشنه اینکه آنها می

براي اینکه از . خواهند اسالم نباشداینها می. خواهند باشدکدام را نمیسنی باشد؛ هیچ

این مسلمینی که یک میلیارد جمعیت هستند اگر اینها با . ترس دارند! اسالم خوف دارند

                                        
  133، ص 6ـ صحیفه امام، ج 1

105، ص 17ـ همان، ج 2
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هر کدام کارهاي . هم بشوند ـ آدابشان علی حده، هر کس آداب خودش را انجام بدهد

مذهبیش را انجام بدهد، اما در کنار هم باشد ـ اگر یک میلیارد مسلم در دنیا با هم مجتمع 

-اما آنها نمی. شوداز این قدرت دیگر باالتر نمی. بشوند، قدرتشان باالترین قدرت است

بذر نفاق . کنندحکومتهاشان را وادار می. آنها دنبال این هستند. گذارند این مطلب بشود

.ین اینهاپاشند بمی
1
 

ما معترفیم که این دو برادر شیعه و سنی به واسطه دستهایی که در کار بوده است، چه . 14

اند اتحادي را که مسلمین باید در مقابل کفار و مشرکین از روي تقصیر یا قصور، نتوانسته

الدش گذارند؛ زیرا در اطراف پاکستان و هند و بنگاآلن هم نمی. داشته باشند، ایجاد نمایند

گران گردیده و دیگر نقاط مناقشه زیاد است و این امر موجب ضعف مسلمین و قوت سلطه

خواهند اسالم نباشد تا آنها می. مسلمین با هم در مقابل کفار و مشرکین متحد شوند. است

در زمانی که همه مسلمین گرفتار کفار و مشرکین و منافقین . بتوانند فضایل ما را بگیرند

.قت آن نیست که ما با هم جنگ و نزاع کنیمهستند، و
2
 

همه طوایفی که در ایران هستند با هم اخوت داشته باشند، توجه کنند به اینکه اآلن . 15

خواهند بین کنند مطالبی را، میکسانی که مخالف با اسالم هستند و دارند پخش می

ه هستند، نه خیرخواه اینها نه خیرخواه شیع. برادرهاي شیعه و سنی اختالف ایجاد کنند

دشمن مشترك ما . بیدار باشند همه برادرها، با هم باشند. سنی، و اینها با اسالم مخالفند

داریم، به این دشمن مشترك باید ما با هم حمله کنیم و آنها را نگذاریم که خداي 

.نخواسته، در صفوف ما یک رخوتی ایجاد بشود و یک اختالفی ایجاد بشود
3
 

ادران اسالمی اهل سنت خود هیچ اختالفی نداریم؛ و ما به برادران خود اطمینان ما با بر. 16

دهیم که تمام اقشار کشور ـ چه اهل سنت و چه شیعه ـ به حقوق خود خواهند رسید و می

                                        
507، ص 7همان، ج  ـ1

 489ـ  488، ص 16ـ صحیفه، ج 2

 499، ص 17ـ صحیفه، ج 3
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من از همه . هیچ فرقی بین طوایف مسلمین در حقوق سیاسی و اجتماعی و غیر آن نیست

کشور تقاضا دارم که به سمپاشی این عناصر فاسد اعتنا برادران و خواهران خود در تمام 

.نکنند
1

 

-برادران من، برادران اهل سنت، برادران اهل تشیع، همه توجه داشته باشید که ریشه. 17

هاي دژخیمان خودشان خرد هاي فسادي که شماها را در تحت فشار ظلم و زیر چکمه

روند، اینها در صددند که با اند و میرفتهکردند در طول تاریخ و اآلن از بین شما بحمداهللا 

.اسمهاي مختلف شما را به جان هم بیندازند و نتیجه بگیرند
2

 

و آنهایی که در ] در کار است[دانید که به هر نحوي تشبثات خارجی شما برادران می. 18

الب را دارند به اسم اسالم، یا به اسماء دیگر، همه در کارند که این انقراه آنها قدم برمی

هاي کشاورز و کارگر و مستضعفان است، از بین که به نفع همه کشور و خصوص طبقه

ببرند و باز این کشور را که با خون صدها هزار نفر و معلولین به ما اعطا شده است، با ایجاد 

ها را یا اختالف از بین ببرند و بر ما همه و بر شما همه است که هوشیار باشیم و این توطئه

راه، این است که تمام گروهها، را با . اعتنایی از کنار آنها عبور کنیمبین ببریم و یا با بیاز 

-هم آشتی بدهند و این اجتماعی که بحمداهللا در ایران پیدا شده است و این وحدت کلمه

.اي که بین همه قشرهاي کشور پیدا شده است، کوشش کنند که محفوظ باشد
3
 

 تفرقه، عامل ذلت مسلمین

شما هم اتکال به خدا پیدا کنید و . رمز غلبه ما وحدت کلمه و اتکال به خدا بود. 19

اگر ملتهاي . همه ملتهاي اسالم باید یکی بشوند. وحدت کلمه؛ شما هم پیروز خواهید شد

و شاید ! دانم داریم یا نداریماسالم و دولتهاي اسالم متفرق نبودند ـ دولت اسالمی که نمی

                                        
 430، ص 6ـ همان، ج 1

289و  288، صص 14ـ صحیفه امام، ج 2

 288و  287، صص 14ـ صحیفه امام، ج 3
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طور ذلیل داریم، امید است که پیدا بکنیم ـ اگر مسلمین با هم بودند، اینشما بدانید که ن

مسلمین قریب یک میلیارد جمعیتند ولی یک . ال اجانبنبودند زیر دست اجانب و عم

اگر یک حکومت بود مثل صدر اسالم، یک حکومت . میلیارد جمعیت متفرق، جدا از هم

آنها ـ اجانب ـ جدیت کردند تا حکومتها را به . نشستیمبود و همه تابع، ما به این روز نمی

.تکه کردندنفع خودشان متفرق کردند، تکه
1

 

ما ملتها، ما همه که در تحت پرچم توحید هستیم، تا با هم مجتمع نباشیم، تا در اصل ملیتی 

که مال همه است با هم مجتمع نباشیم و با هم وحدت نداشته باشیم و در صحنه حاضر 

-اي که همه عالم را دارد میتوانیم در مقابل این سیل کفر و این سیل فزایندهنباشیم، نمی

.توانیم مقاومت کنیمبرد، نمی
2
 

اسالم از اول داراي یک همچو . ما دنبال این هستیم که دنیا در صلح و آرامش باشد. 20

، مقصدي بوده و خصوصاً در بین مؤمنین، در بین مسلمین، اخوت را سفارش فرموده است

 .بلکه ایجاد ـ تشریع ـ فرموده است

همه مسلمین برادر باشیم و در مقابل کفر با و ما باید با همه برادر باشیم؛ با همه، . 21

.بایستیم، نه اینکه ما در مقابل مسلمین بایستیم
3
 

ملتها و دولتها اگر بخواهند به پیروزي و هدفهاي اسالمی به تمام ابعادش که سعادت . 22

اهللا کنند، از اختالفات و تفرقه بپرهیزند و فرمان حق سند، باید اعتصام به حبلبشر است بر

پشت کردن به تعالیم عالیه . تعالی را واعتَصموا بِحبلِ اهللا جمیعاً و التَفَرَّقوا را اطاعت نمایند

اسالم و روي آوردن به غرب و شرق، مسلمین را با قریب یک میلیارد جمعیت و مخازن 

شما . ی تحت سیطره اجانب درآورده و شعائر و مخازن آنها را به باد داده استبسیار غن

دیدید و ما هم شاهد بودیم که وحدت کلمه یک ملت شجاع ولی ضعیف با اعتماد به 

                                        
339و  338، صص 6ـ همان، ج 1

100، ص 17ـ همان، ج 2

405، ص 16ـ همان، ج 3
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المللی شد و دست همه استعمارگران را اسالم و خداي تعالی موجب غلبه بر غولهاي بین

ت آوردن استقالل و آزادي این کلید پیروزي را به پس مسلمین باید براي به دس. قطع نمود

.دست آورند و براي وحدت کلمه کوشش کنند
1
 

آنها متحد . شوندتا مسلمین رمزي را که در ایران اتفاق افتاد پیدا نکنند، پیروز نمی. 23

و وقتی همه با هم . شدند و همه یکصدا اسالم را خواستند و جمهوري اسالم را خواستند

اگر مسلمین این رمز را پیدا کنند، این ملت عظیم اگر . ، خداوند پیروزشان کردمتحد شدند

با هم مجتمع شوند، قدرتی هستند مافوق قدرتها؛ زیرا عالوه بر مخازن طبیعی، قدرت 

معنوي دارند، که عبارت است از ایمان به خدا و رسول؛ که اگر مجتمع شوند قدرتی فوق 

 .کندایح کمتر اثر میاألسف نصشود؛ لکن معآنها نمی

کنم که با هم مجتمع شوید و من قریب بیست سال است که به کشورهاي عربی توصیه می

کند؛ المقدس نمیاگر اسرائیل قدرت پیدا کند، اکتفا به بیت. این ماده فساد را طرد کنید

 خواهم که مسلمین را بیدارمن از خدا می. کنداألسف نصیحت در آنها اثر نمیلکن مع

.کند
2
 

اي که بین آنها األسف به واسطه تفرقهمسلمین قریب یک میلیارد جمعیت دارند و مع. 24

واقع است و به واسطه عدم رشدي که در حکومتهاست نتوانستند آن قدرتی را که اسالم 

من از خداوند تعالی خواستارم که مستضعفین . کند به دست بیاورندبینی میبراي آنها پیش

ارض که هستند بر مستکبرین غلبه کنند، و مستکبرین به جاي خود بنشینند، و جاي هر در 

.دولتها و ملتها با هم برادر باشند
3

 

تواند با او مخالفت کند؟ این یک ملت اگر یک میلیاردي شد، آن وقت کسی می. 25

مسلمانها که قریب یک میلیارد جمعیت دارند، لکن متفرق از هم هستند، هر کدام یک 

                                        
 170، ص 7ـ همان، ج 1

 186ـ  185ص   ،7ـ همان، ج 2

118، ص 7ـ همان، ج 3
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طور، هر دولتی اند، ملتها هم با دولتها همینزنند، دولتهایشان با ملتهایشان مخالفمی سازي

.گویدهم با دولت دیگر اگر هم بگوید دوستم، دروغ می
1

 

شما بدانید که اگر ما در تحت لواي اسالم و پرچم توحید باشیم، از آسیب دشمنان . 26

اي مسلمانان، از تفرقه و عدم اجتماع امروز چون گذشته همه بدبختیه. مصون خواهیم بود

.در زیر پرچم پرافتخار اسالم است
2

 

 ناپذیري ملتمنشأ آسیب ،وحدت

من امیدوارم که اینهایی که در راه اسالم و در راه هدفهاي مسلمین یک موانعی ایجاد . 27

. استاینها توجه بکنند که این اعمال مخالف با مصالح کشور . کنند، اینها بیدار بشوندمی

احتیاج . امروز ملت ما احتیاج به وحدت کلمه دارد. این اعمال مخالف با مصالح ملت است

-کنند و میاین اشخاصی که توطئه می. به این دارد که همه قشرها با هم به پیش بروند

افکنی بکنند بین قشرهاي ملت، آنها را بزرگترها، عاقلترها، به آنها نصیحت خواهند نفاق

مانند که همه این کارها بر وفق مصالح دشمن ماست و برخالف مصالح اسالم کنند، و بفه

و من امیدوارم که همه بیدار بشوند و همه توجه کنند که ما امروز که . و مسلمین است

ها گرفتار یک مصیبتهایی هستیم، امروز که در مقابل ما یک قدرتهاي بزرگ است، توطئه

.پذیر نیستیممتحد با هم بشویم آسیبهست، با هم باید متحد بشویم و اگر 
3

 

خواهند براي خدا آنها که می. شود، از ضعف ایمان استاختالفاتی هم که مشاهده می. 28

کار کنند، چه خودشان و چه برادرانشان و چه افرادي دیگر انجام بدهند، براي آنها فرقی 

قدم را، که باالترین و من امیدوارم همه ما بتوانیم در جمهوري اسالمی این . کندنمی

                                        
 296، ص 17ـ همان، ج 1

 128، ص 16، ج ـ همان2

  482، ص 11ـ همان، ج 3
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آن روزي که شما احساس کردید محبت و برادري بین شما و سایر . قدمهاست، برداریم

.شود، بدانید که ایمانتان زیادتر گردیده استقشرهاي خدمتگزار زیادتر می
1
 

آنها . داند از حمله نظامی کاري ساخته نیستکند، زیرا میدشمن حمله نظامی نمی. 29

توانند، با این وجود اي بزنند، ولی دیدند نشد و نمیداخل خود ما ضربهخواستند از می

پس . خواهند به وسیله تبلیغات سوء، اتحاد ما را از بین ببرنددست از تبلیغات برنداشتند، می

.توانید بیشتر هماهنگ شوید، همه یک هدف را دنبال کنیدشما هر چه می
2

 

حفظ اسالم  ؛ت که از همه تکالیف باالتر استاین اآلن یک تکلیف بسیار بزرگی اس. 30

و حفظ اسالم در ایران به وحدت شماهاست، وحدت روحانی و مردم، مردم و . در ایران

روحانی، ارتشی و ژاندارمري و قواي مسلح با دولت، همه اینها با هم، همه وقتی دست به 

فرمودند که اینها دست  هم دادیم و همه شدیم ید واحده علی منْ سواه همان طوري که

تواند به ما کس نمیهیچ» منْ سواه«واحد هستند بر سوایشان، اگر دست واحد شدیم براي 

.خورد که خلل در وحدت ما پیدا بشودآن روز به ما ضرر می. ضرري بزند
3
 

این وحدت . توانند خللی در این وحدت ملی ما ایجاد کننداجانب گمان نکنند که می. 31

اسالم پیشواي . دت الهی است؛ به دست خداي تبارك و تعالی ایجاد شده استملی، وح

قرآن کریم ما را به وحدت دعوت کرده است، اسالم . ماست، قرآن کریم پیشواي ماست

ملت ایران با این وحدت کلمه و . ما تابع اسالم هستیم. ما را به وحدت دعوت کرده است

ایجاد اختالف نکنید؛ . رمز را از دست نخواهد داد اتکال به اسالم نهضت را پیش برد و این

خواهم که همه ملت به سالمت و با وحدت از خداي تبارك و تعالی می. با هم برادر باشید

خواهد که رفاه عمومی و کلمه پیش بروید؛ و آن چیزي را که خداي تبارك و تعالی می

                                        
 14، ص 17ـ همان، ج 1

114، ص 16ـ همان، ج 2

 383، ص 17ـ همان، ج 3
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شاءاهللا که تحقق ست انسعادت عمومی بشر ـ سالمت عمومی بشر، سعادت روحی بشر ـ ا

.پیدا کند
1
 

ها ایستادگی ما در صف واحد، ما همه در یک صف، در مقابل اجانب، در مقابل توطئه

و به خواست . وسیله عمالشان نفوذ کنند در ملتکنیم و نخواهیم گذاشت که اجانب بهمی

اسالمی را و هاي کنیم، و برنامهخداي تبارك و تعالی استقرار را در کشورمان ایجاد می

.احکام اسالم را در همه جا پیاده خواهیم کرد
2
 

در همین شرایط پر زرق و برق حاکمیت علوم و تمدن مادي بر نسل معاصر، علما و خطبا 

و ائمه جمعه بالد و روشنفکران اسالمی با وحدت و انسجام و احساس مسئولیت و عمل به 

ا را در قبضه نفوذ و حاکمیت قرآن توانند دنیوظیفه سنگین هدایت و رهبري مردم، می

همه فساد و استثمار و حقارت مسلمین را بگیرند و از النه کردن  درآورند و جلوي این

شیاطین کوچک و بزرگ خصوصاً آمریکا در ممالک اسالمی جلوگیري کنند و به جاي 

ردن انگیز و مدح و ثناي سالطین جور و بدبین کنوشتن و گفتن الطائالت و کلمات تفرقه

مستضعفان به مسائل اسالم و ایجاد نفاق در صفوف مسلمین به تحقیق و نشر احکام نورانی 

اسالم همت بگمارند و با استفاده از این دریاي بیکران ملتهاي اسالمی، هم عزت خود را و 

.هم اعتبار امت محمدي ـ صلی اهللا علیه و آله و سلم ـ را پایدار نمایند
3

 

                                        
101، ص 7ج   ـ همان،1

530، ص 11ـ همان، ج 2

337، ص 20ـ همان، ج 3
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-مدظله(و سنی از نگاه مقام معظم رهبريه هاي وحدت شیعشاخصه

 )العالی

ما نماینده و نشان دهنده واقعیت هاي دنیاي اسالم در صحنه سیاست، در صحنه . 1

)34. (حکومتها در میان مردم به معناي واقعی کلمه نیستیم

سیاسیون ناخالص، تعصبهاي غلط، ندیدن آفاق بلند دنیاي اسالم و محدود شدن از . 2

)33. (ک، زمینه رشد بذر اختالف در بین امت اسالمی و تعصبهاستطرفهاي کوچ

اگر ما بتوانیم بر کید دشمن فائق بیاییم و اختالفات را خنثی کنیم، بسیاري از مشکالت . 3

)35. (برطرف خواهد شد

)59و  49، 36. (مراد از وحدت اسالمی یکی شدن عقاید و مذاهب اسالمی نیست. 4

)69، 58، 36. (نیاي اسالم، عدم تنازع استمراد ما از وحدت د. 5

)69و  68، 37. (یکی از پیامهاي عمده انقالب ما، وحدت مسلمین است. 6

اسالمی در خدمت اسالم و اتحاد مسلمین مفید  اگر قبول داریم وحدت و نزدیکی فرق. 7

حدت ها علیه این وترین تالشها و توطئهاست، معتقد باشیم که سوي دشمنان اسالم سخت

)64و  61، 38. (در جریان است

-علماي اسالمی باید کوشش کنند، آراء را با یکدیگر تطبیق کنند و آنها را در مجموعه. 8

اي واحد و با نگاه مساعد به هایی جمع نمایند تا نظرات فرق مختلف اسالمی در مجموعه

)52و  45، 39. (یکدیگر در اختیار مسلمین قرار دهند

و وحدت بینش و نظر و سخن مسلمین براي استکبار و در رأس آن وحدت اسالمی . 9

و  40. (آمریکاي غدار و ابزارهاي او در دستگاه حاکمیت سلطه در عالم خطرناك است

51(
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دشمن با همه راههاي مختلفی که براي ایجاد شکاف در جامعه اسالمی آزموده است، . 10

ه مسلمین شده است، روبروست و آن اي بدون سابقه که مرکز وحدت همامروز با پدیده

)72، 71، 66، 64، 61. (جمهوري اسالمی است

اگر با هم دعوا نکنید و نیروي خود را که عنصر عظیمی است و برا ي بهتر کردن دین . 11

شود، از آن استفاده کنید، علیه یکدیگر مصرف نکنید، اهداف پلید دشمن و دنیاتان می

)63، 49، 42. (محقق نخواهد شد

معنی خواهد وحدت باید در خدمت و در جهت حاکمیت اسالم باشد و اال پوچ و بی. 12

)43. (بود

نقطه اعتقاد و تمرکز عواطف  تواند وجود مقدس پیغمبرم میمحور وحدت جهان اسال

)47، 44. (همه انسانها باشد

)46. (برندمسلمانان از نبودن وحدت چه زیان بزرگی می. 13

ا تهدید کرده است که اگر اتحاد و همبستگی خودتان را از دست بدهید، قرآن ما ر. 14

)48. (آبرو و هویت و قدرت شما نابود خواهد شد

. می قرار ندهیدهاي اسالرا مایه اختالف بین شیعه و سنی و فرقه امیرالمؤمنین. 15

)55، 49. (نقطه وحدت است امیرالمؤمنین

سیار فعالی در کارند، براي ایجاد اختالفات مذهبی، بینم، دستهاي بمن به عیان می. 16

)72و  71، 64، 62، 49. (جنگ شیعه و سنی، نفرت مذهبی اسالمی از یکدیگر

)70، 51، 36. (ایمما همیشه فریاد وحدت اسالمی بلند کرده. 17

ما به عنوان عائله تشیع باید با همه وجود احساس و اعالم کنیم که معتقد به وحدت . 18

)71، 53. (هان اسالم و وحدت پیروان ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا هستیمج

ما بیشترین تنوع قومی و مذهبی را در این کشور داریم، فارس، عرب، ترك، بلوچ، . 19

)65، 56. (ترکمن، لر، شیعه، سنی، حنفی و شافعی اما وحدت کشور محفوظ است
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اینکه بتوانند، افکار غلط، متحجر و دور از متن  کنند، برايامروز کسانی پول خرج می. 20

)72، 71، 58. (اسالم را به داخل مجامع علمی و روحانی اهل سنت بکشانند

و  63، 62، 61، 59. (شیعه و سنی نباید بگذارند، دشمن از اختالفاتشان سوءاستفاده کند. 21

71(

هند، دشمن مسلمانان دکسانی که شعار اتحاد و وحدت و برادري مسلمین سر می. 22

)59. (نیستند

امروز این . اینکه بگوییم در صدر اسالم نه شیعه و نه سنی بود، حرف غلطی است. 23

حرف، در حقیقت به معناي نفی کردن و از بین بردن معارف و فقه و محصول فرهنگی 

)63. (همه فرق مسلمین است

ران اهانت کند، از نظر ما به هیچ اي بخواهد به مقدسات دیگاگر کسی به بهانه عقیده. 24

)64. (وجه قابل دفاع نیست

مسئله پیروان اهل بیت و مجمع اهل . امروز دنیاي اسالم به پیام اهل بیت نیازمند است. 25

)68. (افکنانه استبیت و نداي اهل بیت در جوامع شیعی، نظري تفرقه

ي ایجاد اختالف بین فرق یک توطئه عمیق و خطرناکی که خیلی هم قدیمی است، برا. 26

)71. (اسالمی وجود دارد

متأسفانه در دنیاي اسالم کسانی هستند که براي تقرب به آمریکا و مراکز قدرتهاي . 27

)72(.نی اختالف بیندازنداستکباري حاضرند تن به هر عمل خالفی بدهند و بین شیعه و س
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 مستندات وحدت شیعه و سنی در نگاه مقام معظم رهبري

 ت اسالمیوحد

زنیم، همه آوریم و همه دم از وحدت اسالمی میما اسم وحدت اسالمی را خیلی می. 34

اي از زبدگان دنیاي اسالم، حقیقتاً زنیم، در عمل هم مجموعهدم از برادري اسالمی می

زند، ما همه االن در این جلسه، روح برادري و اخوت موج می. کننداحساس برادري می

این واقعیتی است، اما ما . اي قائل نیستیمدانیم و بین خودمان فاصلهخود مییکدیگر را از 

ها، در هاي دنیاي اسالم در صحنه سیاست، در صحنه حکومتدهنده واقعیتده و نشانننمای

هاي مردم، به معناي واقعی کلمه، نیستیم، دشمنان بذر اختالف را در بین امت میان توده

هاي غلط، ندیدن آفاق بلند دنیاي اسالم و یون ناخالص، تعصبپاشند و سیاساسالمی می

.هاست هاي کوچک، زمینه رشد این تعصبمحدود شدن در ظرف
1

 

 وحدت امت اسالمی

است، اگر ما بتوانیم بر کید » وحدت امت اسالمی«مسئله اول ما در دنیاي اسالم، . 35

یم، بسیاري از مشکالت ما دشمن فائق بیاییم و نقشه او را در ایجاد اختالف خنثی کن

هاي اسالمی هم از جمله این مشکالتی است که برطرف مشکل اقلیت. برطرف خواهد شد

.خواهد شد
2

 

                                        
  30/5/85ـ 1

30/5/85 ـ2
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میدان برخورد . مراد ما از وحدت اسالمی یکی شدن عقاید و مذاهب اسالمی نیست. 36

ا دارد و اي عقاید خودش رمذاهب و عقاید اسالمی و عقاید کالمی و عقاید فقهی، هر فرقه

خواهد داشت، میدان عملی است؛ میدان بحث فقهی است؛ میدان بحث کالمی است و 

تواند هیچ تأثیري در میدان واقعیت زندگی و در میدان اختالف عقاید فقهی و کالمی می

و ال تنازعوا فتفشلوا، : مراد ما از وحدت دنیاي اسالم، عدم تنازع است. سیاست نداشته باشد

.اختالف نباشدتنازع نباشد، 
1
  

ما در همه جاي دنیاي اسالم، . یکی از پیامهاي عمده انقالب ما، وحدت مسلمین است. 37

زنیم و به کسانی که در کشورهاي مختلف، همه همتشان را براي مقابله با این حرف را می

الشأن انقالب اسالمی و وارد آوردن تهمت و بستن دروغ به آن یا به رهبر فقید عظیم

ب یا نقد آراي ملت مسلمانی که در این جا با همه وجودشان، در راه خدا و اسالم انقال

.کنیمکنند، گذاشتند، نصیحت میمخلصانه مبارزه می
2
 

باشد و اگر قبول اگر وحدت و نزدیکی فرق اسالمی چیزي است که در خدمت اسالم . 38

باشد، یقیناً مت اسالم میداریم که اتحاد مسلمین به حال مسلمین مفید است و در جهت عظ

ها، علیه ترین توطئهها و پیچیدهترین تالشباید معتقد باشیم که سوي دشمنان اسالم، سخت

امروز هر چیزي . این دو از هم غیر قابل انفکاك است. این وحدت و اتحاد در جریان است

ز، هر چیزي که امرو. باشدتر می که براي اسالم نافعتر است، از نظر دشمنان اسالم مبغوض

این، یک . بیشتر در جهت عظمت اسالم باشد، بیشتر هم مورد تهاجم دشمنان اسالم است

.معادله قطعی است
3

 

علماي اسالم باید کوشش کنند، فقها و متکلمین و فالسفه اسالمی بنشینند آراء را با . 39

مختلف اسالمی  هایی جمع نمایند تا نظرات فرقیکدیگر تطبیق کنند و آنها را در مجموعه

                                        
30/5/85 ـ1

 17/7/68 ـ2

  24/7/68ـ 3
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این از . در مجموعه واحد و با نگاه مساعد به یکدیگر، در اختیار همه مسلمین قرار بگیرد

همتان، این کار را جمله کارهاي بسیار الزم و ضروري است و امیدواریم که همت صاحب

.به انجام برساند
1
 

وحدت . دباشهر کاري که امروز در خدمت اسالم است، مورد تهمت دشمنان اسالم می

اگر حقیقتاً الزم است که مسلمین . میان مسلمین، یکی از مصادیق این قاعده کلی است

عالم با یکدیگر اتحاد پیدا کنند و اگر این اتحاد به حال اسالم و مسلمین مفید است، که 

ظاهراً در نظر عقال و مصلحان عالم اسالم جاي شکی در این حرف نیست، پس باید مطمئن 

.ز توطئه دشمن علیه این وحدت از همیشه بیشتر استبود که امرو
2
 

ما معتقدیم که اسالم، وحدت مسلمین و اتحاد نیروهاي مؤمن به خدا و موحد را یکی . 40

ما معتقدیم که یکی از بزرگترین اهداف حج خانه خدا این . از فرایض قرار داده است

الناس بالحج و اذن فی: است این که خدا فرموده. است که مسلمانان را به هم نزدیک کند

یأتوك رجاال و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، و همه مردم مسلمانان عالم را در 

هاي محدودي مانند عرفات و مشعر و منا و مسجدالحرام جمع روزهاي معین و در عرصه

وحدت ترسند؟ مسأله این است که ها این قدر از آشنایی مسلمین با هم مینکند؛ چرا ایمی

آمریکاي  اسالمی و وحدت بینش و نظر و سخن مسلمین، براي استکبار و در رأس آن،

این، حقیقتی . غدار و ابزارهاي او در دستگاه حاکمیت سلطه در عالم، خطرناك است

.است که امام بزرگوار ما بارها آن را بیان کرد
3
 

اسالمی آزموده است، دشمن با همه راههاي مختلفی که براي ایجاد شکاف در جامعه . 41

روست و آن  ز وحدت همه مسلمین شده است، روبهي بدون سابقه که مرکاامروز با پدیده

نوظهور است که قانون  اياین پرچم بلند و صداي رسا، پدیده. جمهوري اسالمی است
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اساسی و شعار و عمل آن، مطابق اسالم است و به طور طبیعی دلهاي مسلمانان در اقطار 

امروز، جاي دیگري با این قاطعیت و جدیت دنبال احکام اسالمی . تپدراي آن میعالم، ب

منظور، ملتها نیستند؛ چراکه ملتهاي مسلمان، همه جا عاشق اسالم و آماده براي عمل . نیست

هاست که اگر به نام اسالم هم شروع کردند،  ها و دولت به اسالمند، منظور، سیاستها و نظام

.اي جهانی مواجه شدند، عقب نشستند د تهاجمهوقتی با امواج شدی
1
 

گوییم اي مسلمانان عالم، در هر جاي دنیا که هستید، اگر با هم دشمنی نکنید، ما می. 42

علیه هم مبارزه و جنگ نکنید و دشمنان و دوستانتان را بشناسید، وضع زندگی شما با آنچه 

. ماندگی هستیدعقبدچار تشتت و ضعف و . که امروز است، تفاوت خواهد کرد

خواهند اسالم  دشمنان اسالم می. ابسته و اسیرندکشورهاي اسالمی غالباً یا عموماً، فقیر و و

قلب آحاد مردم مسلمان، با اسالم و . را از میان کشورهاي اسالمی بزور بیرون برانند

ند به کنهاي بزرگ جهانی سعی می ها و قدرت سیاست. مندندآنها به اسالم عالقه. خداست

اگر شما با هم باشید و با هم . نشانده، مردم را از اسالم دور نمایندوسیله دولتهاي دست

-دعوا نکنید و نیروي خود را ـ که عنصر عظیمی است و براي بهتر کردن دین و دنیاتان می

شود از آن استفاده کنید ـ علیه یکدیگر مصرف نکنید، اهداف پلید دشمن محقق نخواهد 

.یکدیگر دشمنی نکنند اان باید با هم متحد شوند و بمسلمان. شد
2

 

 وحدت و حاکمیت اسالم

معنی خواهد ا پوچ و بیوحدت باید در خدمت و در جهت حاکمیت اسالم باشد و الّ. 43

کنند که قرآن فرموده است، و ما ارسلنا من رسول اال لیطاع اگر علماي اسالم قبول می. بود

نصیحتی بکند، حرفی بزند، مردم هم کار خودشان را بکنند و به او  باذن اهللا، پیامبر نیامد که

هم احترامی بگذارند، آمد تا مورد اطاعت قرار بگیرد، جامعه و زندگی را هدایت کند، 
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اگر علماي . نظام را تشکیل بدهد و انسانها را به سمت اهداف زندگی درست پیش ببرد

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب : فرمایداسالم قبول دارند که قرآن کریم می

اقامه قسط و عدل و رفع ظلم و ایجاد زندگی صحیح براي «. و المیزان لیقوم الناس بالقسط

 .»بشر

هدف ادیان است پس باید حرکت به سمت حاکمیت اسالم باشد و حاکمیت اسالم در 

، تردید بود که آیا اصالً پانزده سال قبل. کشورها و جوامع اسالمی، امري ممکن است

ایران، حرکت حاکمیت اسالم، ممکن است یا نه؟ انقالب اسالمی، تشکیل نظام اسالمی در 

، قدرتی که آن مرد الهی و ملکوتی، در )رضوان اهللا تعالی علیه(حیاتبخش و عظیم امام

مقابل قدرتهاي مادي از خود نشان داد و ثابت کرد که قدرت دین و معنویت از قدرت 

مادیت و پول و سالح بیشتر است، باید تردید را از ذهنها زدوده باشد، بله، تشکیل نظام 

.اسالمی در اقطار عالم اسالمی، امري ممکن است
1

 

 محور وحدت عالم اسالم وجود مقدس پیامبر

آنچه که براي ما مسلمانها مهم است، این است که معرفت خود را نسبت به اسالم و . 44

امروز در دنیاي اسالم یکی از دردهاي بزرگ، درد . ، زیاد کنیم)ص(اسالم پیغمبر گرامی 

، نقطه )ص(تواند وجود مقدس پیغمبر محور وحدت عالم اسالم، می. تفرقه و جدایی است

اي را به این ما مسلمانها هیچ نقطه. اعتقاد همه، نقطه تمرکز عواطف همه انسانها، باشد

، نداریم، که هم مسلمانها به او د مقدس پیغمبرجامعیت، مثل وجوروشنی و به این 

معتقدند، هم عالوه بر اعتقاد، یک پیوند عاطفی و معنوي، دلها و احساسات مسلمانان را به 

.این بهترین مرکز وحدت است. آن وجود مقدس، متصل کرده است
2
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، یک نقطه اصلی و محوري براي اتحاد همه گروههاي مشخص شخیص نبی مکرم اسال

همه آحاد امت اسالمی، عاشق و . دلهاي همه لبالب از محبت پیغمبر است. المی استاس

دلباخته این بنده برگزیده خدا و این انسان واالي سراسر تاریخند؛ این را وسیله وحدت و 

.محور اتحاد امت اسالمی قرار بدهند و امت اسالم به هم نزدیک شوند
1
 

 وحدت اسالمی و عملی کردن آن

د وحدت اسالمی را عملی کنید و منشوري را که همه علماي اسالم، همه بیایی. 45

همه برجستگان سیاسی بااخالص دنیاي اسالم آن را تأیید و  ،روشنفکران دنیاي اسالم

تا دیگر مسلمانی جرأت نکند . تصدیق کنند و براي عملی کردن آن تالش کنند، تهیه کنید

ک جناح دیگر است، تکفیر کند، تا برادران با متکلم به کلمه توحید را در یک مذهب یا ی

.هم باشند
2

 

 مشاهده دست استعمار در اختالف میان ملتهاي مسلمان

خواهیم که در این اختالفات و دعواها ما می. توصیه ما به ملتهاي دیگر هم همین است. 46

شما . شود، مردم مسلمان، دست استعمار را ببینندو نزاعهایی که بین برادران پیدا می

برند، االن در سرزمین مالحظه کنید، مسلمانان از نبودن وحدت، چه زیان بزرگی می

آفرینی مجدد رژیم صهیونیستی غاصب ادامه پیدا کرده است و مردم مظلوم فلسطین، فاجعه

فلسطین، در خانه خودشان دچار سرکوب و وحشیگري غاصبینی هستند که به پشتیبانی 

 .کنندند با آن مردم میخواهآمریکا، هر کاري می

چرا باید بتوانند این کار را بکنند؟ چرا باید ملتهاي مسلمان، حرکت واحدي را در سرتاسر 

دنیا شروع نکنند؟ چرا باید با آمریکا محاجه نکنند و حرفشان را به گوش دولتمردان 
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سنگین خواب آمریکایی نرسانند؟ چرا دولتهاي اسالمی، در چنین مسئله حساسی آن 

آورند؟ این، فریاد حدت و هماهنگی و همدلی الزم را بین خودشان به وجود نمیو

.جمهوري اسالمی، از اول پیروزي تا امروز است
1
  

 نقطه ایجاد وحدت رسول اهللا

. ، مهمترین نقطه ایجاد وحدت استاعظم اسالم وجود مقدس نبی مکرم و رسول. 47

. تواند در این نقطه به هم پیوند بخوردمی قبالً هم این را عرض کردیم که دنیاي اسالمی

شود؛ این، کانون عشق و این جایی است که عواطف همه مسلمانان در آن جا متمرکز می

حاال شما ببینید پول گرفته صهیونیستها، همین کانون را مورد . محبت و دنیاي اسالم است

اهانت به امت اسالمی و  کنند؛ براي این که اهمیتدهند و به آن اهانت میتوجه قرار می

سیاستمداران، نخبگان علمی . این نقطه اصلی است. کم از بین برودتحقیر دنیاي اسالم، کم

فرهنگی، نویسندگان، شعرا و هنرمندان ما روي این نقطه تکیه کنند و همه مسلمانها با این 

متهم نکنند،  موارد مورد اختالف را در نظر نگیرند، یکدیگر را. شعار به هم نزدیک شوند

سر امت دلها در سرا. یکدیگر را تکفیر نکنند و یکدیگر را از حوزه دین خارج نکنند

کند؛ همه ما دلباخته و عاشق آن طراوت پیدا می و به عشق پیغمبر به یاد پیامبر. اسالمی

.بزرگواریم
2
 

 قرآن و وحدت

ده است که اگر اتحاد و قرآن ما را تهدید کر. قرآن ما را به وحدت توصیه کرده است. 48

امروز . همبستگی خودتان را از دست بدهید، آبرو و هویت و قدرت شما نابود خواهد شد

امروز توطئه علیه دنیاي اسالم، . شودها مشاهده میمتأسفانه در دنیاي اسالم این نابسامانی
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فته با شدت هاي سازمان یااگر در این دوران علیه اسالم توطئه. توطئه بسیار سنگینی است

. کند، بیداري امت اسالمی است که دشمنان را به هراس انداخته استبیشتري کار می

جویان در میدان دولتهاي و  ران در کشورهاي اسالمی، و مداخلهاستکبار جهانی، طمعکا

.کشورهاي اسالمی از وحدت امت اسالمی در هراسند
1

 نقطه وحدت امیرالمؤمنین

. می قرار ندهیدهاي اسالیه اختالف بین شیعه و سنی و فرقهرا ما امیرالمؤمنین. 49

برادران و خواهران ما در سرتاسر  .نقطه وحدت است، نه نقطه افتراق امیرالمؤمنین

-من به عیان می. اطالعات ما از حوادث خیلی زیاد است. کشور به این حرف اطمینان کنند

تالفات مذهبی، جنگ شیعه و سنی؛ بینم دستهاي بسیار فعالی در کارند براي ایجاد اخ

شود شود علیه شیعه، کتاب نوشته میکتاب نوشته می. نفرت مذاهب اسالمی از یکدیگر

بینیم پول هر دوي این کتابها از آن طرف مرزها و از کنیم میوقتی دنبال می. علیه سنی

الل و در پشت میز استد. هر مذهبی عقاید و استدالل خود را دارد. یک جا آمده است

اما فضاي جامعه را نباید فضاي جنگ و . مباحثه، هر کس توانست غالب بشود، غالب بشود

اسالم در مقابل  همه دنیاي. محور وحدت است امیرالمؤمنین. نافرت قرار داددعوا و م

م نواصب، دشمنان یک گروه کوچک به نا. اند، شیعه و سنی نداردخاضع امیرالمؤمنین

در طول تاریخ اسالم، هم در دوران اموي و هم دوران عباسی . دبودن امیرالمؤمنین

و چه شیعه بودند، اما عامه دنیاي اسالم، چه سنی  گروههایی دشمن امیرالمؤمنین

اهل سنت درباره  شما ببینید ائمه فقهی. کنندرا تجلیل می مذهب، امیرالمؤمنین

ام ام. شود، مال شافعی استیاشعار معروفی که گفته م. شعر مدح دارند امیرالمؤمنین

بلکه ، نه فقط درباره امیرالمؤمنین. آمیز دارداشعار مدح شافعی درباره امیرالمؤمنین

براي ما شیعیان، مقام و موقعیت این بزرگوارها . اند اینها خاضع درباره همه یا اغلب ائمه
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در . روشن کنند شفاف و روشن و واضح است؛ اما نتوانستند براي خودشان این مسائل را

منطق ما خیلی . مقام بحث و مجادله علمی و بحث علمی این چیزها قابل روشن شدن است

اي امروز در عراق، در نقاط مختلف دنیاي اسالم و بخصوص در ایران قوي است، اما عده

.خوردبینیم که قضیه از کجاها آب میما می. شان این است که دعوا بیندازندسعی
1

 زدیکی کشورهاي اسالمیتالش براي ن

جدایی برادران از هم، . امروز کشورهاي اسالمی به وحدت کلمه بسیار احتیاج دارند. 50

توانند و در وسعشان هست، به حد غیر قابل قبولی رسیده و جاي آن است که کسانی می

اي قطعاً در این نزدیکی خیر و برکت بر. بکوشند تا این نیروها را قدري به هم نزدیک کنند

اسالم و مسلمین خواهد بود، کما اینکه در این جدایی و این تفرقه، خیر براي دشمنان 

.اسالم و مسلمین است
2
 

 معارضه دائمی ملتهاي مسلمان، خواست دشمنان اسالم

هاي صهیونیست و  دستگاه ،هاي جاسوسی آمریکا بعد از پیروزي انقالب، دستگاه. 51

اند که کشورهاي خود را بر این متمرکز کردهدستگاههاي استکباري دیگر، همه سعی 

همسایگان ایران و سایر همسایگانی را که در مرزهاي دیگر مستقرند،  ،حاشیه خلیج فارس

خواهند چنین وانمود کنند که نظام جمهوري می. از نظام جمهوري اسالمی بترسانند

. آن کشورهاستاسالمی به فکر دخالت در کار آنها و سرنگون کردن رژیمهاي حاکم بر 

خواهند براي اینکه وحدت اسالمی صورت نگیرد، برادران مسلمان نیروي خودشان را می

 .این نکته مهمی است. صرف تعارض با یکدیگر کنند
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هاي متمادي از بعد پیروزي انقالب تا امروز را در  عزیزان من، بعضی کشورهاي منطقه سال

وسیله آشوب صادر نشود و بعضی دیگر یا این دغدغه گذراندند که از اینجا براي آنها 

همانها مدتی را به این فکر سپري کردند که وسیله آشوب و فتنه به داخل جمهوري 

یعنی دو ملت در نزدیکی یکدیگر با فکر و ایمان واحد، به خاطر ! اسالمی اعزام کنند

گر یا هاي مستکبر جهانی، در دغدغه دائم از یکدی ها و خواست حکومت دخالت ابرقدرت

این، همان چیزي است که دشمنان اسالم . در حال معارضه دائمی با یکدیگر بگذرانند

 .خواستند

ما معتقدیم که جوامع اسالمی و کشورهاي . ایمما همیشه فریاد وحدت اسالمی بلند کرده

مسلمان، با اینکه ممکن است از لحاظ قومیت یا فرهنگ یا خصوصیات دیگر، کامالً 

توانند در کنار  می. المی، شبیه و برادر یکدیگرنداما از لحاظ ایمان اسیکسان نباشند، 

یکدیگر باشند و در مقابل توطئه دشمنان، از نیروهاي یکدیگر استفاده و از حیثیت 

این درست نقطه مقابل همان چیزي است که آمریکا براي این منطقه . خودشان دفاع کنند

منطقه حساس هم، یا از روي غفلت و نادانی و خواست و متأسفانه بعضی از کشورهاي این 

ورزي و عناد، همین را پذیرفتند و بر طبق نقشه پلید دشمن مستکبر، یا از روي غرض

.حرکت و عمل کردند
1
 

 تخریب مذاهب اسالمی

اگر در جوامع و کشورهاي اسالمی، علما و روشنفکران و متفکران و بزرگان و . 52

ه سمت حاکمیت اسالم باشد، این حرکت، حرکت پیشگامان وحدت، جهت حرکتشان ب

موفقی است، والّا اگر این طور نباشد، و در مقابل حاکمیت طواغیت و کفار و حکومتهاي 

. عرضه، تابع و تسلیم باشند، معلوم است که وحدت تضمینی نخواهد داشتسرسپرده و بی

ن طرف، پولهاي شما از این طرف، شعار وحدت بدهید، جوش بزنید، غصه بخورید، از آ
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به ناحق بذل و خرج شده و یک عده آدم سست عنصر قلم به مزد نوکر صفت هم پیدا 

این مجمع . ها را پنبه خواهند کردهاي شما را به باد خواهند داد و رشتهشوند و اندوختهمی

هاي اعتقادي، کالمی، هاي تقریب را در جنبهالتقریب بین المذاهب االسالمیه باید زمینه

ري، فقهی، اصولی و علمی فراهم بکنند؛ لیکن آن هدف اساسی باید به یاد متفکران فک

. خواهد آن خواهد شدخواهند؛ اما آنچه که خدا میدشمنان اسالم این را نمی. اسالم باشد

.واهللا غالب علی امره
1
 

 وحدت جهان اسالم

که معتقد به وحدت  ما به عنوان عایله تشیع باید با همه وجود احساس و اعالم کنیم. 53

ما امروز در دنیا باید . جهان اسالم و وحدت پیروان ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا هستیم

مایه وحدت بشویم، همچنان که همه ائمه بزرگوار ما سالم اهللا علیهم، همیشه عامل جمع 

 .اندوحدت بوده

همه ائمه ما . هم الگوستمبارزه آنان با قدرتهاي ظالم . همه چیز آن بزرگواران الگوست

سیره این . بدون استثنا، در راه ایجاد حکومت علوي و حکومت حق الهی مبارزه کردند

همه . کردندفهمیم که آنان چه میما امروز خوب می. بزرگواران، در مقابل چشم ماست

ه تقی. آنان تقیه کردند و به همین جهت همه آن بزرگواران بدون استثناء به شهادت رسیدند

مربوط به میدان مبارزه است ) سپر(التقیه تُرس المؤمن، تُرس   مربوط به میدان مبارزه است،

معرفت، عبادت، ایمان، عمل، اخالص، عرفان، حلم، علم و . باشدو شهادت نتیجه آن می

.که حقیقتاً گل سرسبد عالم آفرینشند، براي ما وسیله تبعیت و پیروي است  همه چیز آنان،
2
 

خوار سفره سالطین و ملکداران دین و ریزهده قلم به مزد و مزدور و عالم بییک ع. 54

اند، تا در برابر نداي وحدت دین عالم را، که از هر کسی خطرناکترند، اجیر کردهبی
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انقالب اسالمی، فریاد اختالف و تفرقه سر دهند، واقعاً عالمی که وجدان بیدار و تقوا 

در روایت دارد که چنین عالمی بر . منی بر جامعه اسالمی استاضرّ از هر دش. نداشته باشد

شما ببینید، یک گرگ در یک گله . مسلمانان، اضرّ از گرگ بر گله گوسفند است

.کند؟ این، ضررش از آن بیشتر استگوسفند، چه کار می
1

 

 شهید مطهري و وحدت

» غدیر و وحدت اسالمیال«اي با عنوان همچنان که مرحوم آیه اهللا شهید مطهري مقاله. 55

دارد، او کتاب الغدیر را، که درباره مسائل مربوط به غدیر است، یکی از محورهاي 

ممکن است به نظر عجیب بیاید، اما واقعیت . داند که درست هم هستوحدت اسالمی می

اي که شیعه آن را به عنوان اعتقاد قبول خود مسأله غدیر، غیر از جنبه. مطلب همین است

است، یعنی حکومت منصوب به امیرالمؤمنین علیه الصاله و السالم از طرف پیامبر کرده 

این دیگر شیعه . که در حدیث غدیر آشکار است، اصل مسأله والیت هم مطرح شده است

هاي کشورهاي اسالمی، شعار والیت  اگر امروز مسلمانان جهان و ملت. و سنی ندارد

هاي ناگشوده امت اسالمی باز خواهد شد  رفته و گرههاي ن اسالمی سر دهند، بسیاري از راه

.و مشکالت کشورهاي اسالمی به حل نزدیک خواهد گشت
2

 

 تثبیت وحدت و یگانگی بین قومیتها و طوایف مذهبی

ما بیشترین تنوع قومی و مذهبی را در این کشور داریم، فارسف عرب، ترك، بلوچ، . 56

این مسأله بسیار . اما وحدت کشور محفوظ استترکمن، لر، شیعه، سنّی، حنفی و شافعی، 

براي اینکه بتوانند این وحدت را به هم بزنند و نقار و کدورت و . مهم و عظیمی است

گی بین قومیتها یا طوایف مذهبی به وجود آورند، حاضرند اختالف و دست به یقه
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ولی   پرداختند،بسیار هم خرج کردند و در دنیا به تبلیغات . میلیاردها دالر خرج کنند

حقیقتاً هدایت . خدا را شکر، نظام جمهوري اسالمی با هدایت الهی پیش رفت. نتوانستند

دست قدرت حق ما را به این راه . چون این باالتر از ذهن و فکر ما قرار داشت. الهی بود

اگر ما آنچه فضل و . اگر اشتباهی هست، مربوط به آراء، نظرات و مبادرات ماست. کشاند

ف الهی بود، دنبال کنیم، همین وحدت، ثبات و یگانگی، بیش از پیش تثبیت خواهد لط

.شد و بیش از پیش هم در دنیا خواهد درخشید
1

 

 آمیز مذهبیاسالم و درگیري تعصب

تواند ریشه این گونه هایی داریم که میما به فضل الهی در احکام نورانی اسالم توصیه. 57

نه خطاب به . است» یا ایها الذین آمنوا«در اسالم خطاب به . چیزها را به کلّی خشک کند

مؤمنین به چه؟ . ، خطاب به مؤمنین است»یا ایها الّذین تسنّتوا«یا » یا ایها الّذین تشیعوا«

مؤمنین به قرآن، مؤمنین به اسالم، مؤمنین به پیغمبر، هر کسی هم براي خودش عقاید 

واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و «: گویدوقتی می. ارداي دارد که با دیگري تفاوت دجداگانه

: گویدوقتی می. ، خطاب به مؤمنین است؛ خطاب به دسته خاصی از مؤمنین نیست»التفرقوا

خطاب به همه مؤمنین است؛ خطاب به » و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما«

-هاي درگیریهاي تعصبها و ریشهمینهتواند زها میاسالم با این پایه. گروه خاصی نیست

ما واقعاً در دینمان این . آمیز مذهبی را که همه بشریت گرفتارش هستند، خشک کند

.ایم این کارها را بکنیماش این است که توانستهچیزها را داریم؛ نشانه
2
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 افکنیتهمت زدن دشمنان به شیعه براي تفرقه

اینکه بتوانند افکار غلط، متحجر و دور از متن  کنند، برايامروز کسانی پول خرج می. 58

اسالم را، به داخل مجامع علمی و روحانی اهل سنّت بکشانند، شاید بتوانند آنها را از نظام 

کنیم که به وسیله خود علماي اهل سنّت در ایران، بینی خدا را شکر می. اسالمی دور کنند

 .آنها به خاك مالیده شد

ر این استان و چه در استانهاي کردستان، کرمانشاه و سیستان و علماي اهل سنّت، چه د

بلوچستان ـ که من از آنجا اطّالع نزدیک دارم ـ اعم از علماي حنفی و شافعی، در نقاط 

کردند ـ به  هاي نفتی را هم صرف این کار می مختلف، بینی این بدخواهان، را ـ که پول

حاال آنها هم براي آمریکا، براي . یوس کردندآنها را مأ! آفرین بر اینها. خاك مالیدند

کردند و متّهم گذاري متّهم میآن وقت شیعه را به بدعت. کننددشمن و براي کافر کار می

اظهار محبت به اهل بیت پیغمبر را که شیعه و سنّی بر محبت و وجوب مودت اهل ! کنندمی

ی حمایت از مستکبرین، ظلمه، افراد دانند؛ ولمتّفق هستندـ بدعت می) علیهم السالم(بیت 

دانند و بر فاسد، فاسق، فاجر، شارب الخمر و مرتکب انواع محرّمات و کبایر را سنّت می

اي از مردم مسلمان ـ خوشبختانه این انحراف نیست؟ متأسفانه عده! کنندطبق آن عمل می

شورهاي دیگر نه در کشور ما، این چیزها مربوط به کشور ما نیست ـ در بعضی از ک

 .اسالمی، به این گونه انحرافها و کجرویها، دچار و مبتال هستند

. کنند، ما خوشحالیمبحمداهللا علماي مذهب اسالمی در کشور ما، در کنار هم زندگی می

هاي علمی، معرفتی و مسائل فقهی هم انجام گیرد و آراء اي بسا که این همکاریها در زمینه

 .فقهی به هم نزدیک شود

اینها . ون بسیاري از آراء شافعیه، به آراء مذاهب اهل بیت علیهم السالم نزدیک استچ

توانند بیشتر با هم کار و تفاهم کنند؛ جلسات علمی مشترك تشکیل دهند و ذهنها را می

البته همه باید مراقب باشند که حساسیتهاي یکدیگر را تحریک . بیشتر به هم نزدیک کنند

نه علماي اهل سنّت نسبت به شیعه (اط حساس یکدیگر انگشت نگذارند بر روي نق. نکنند
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این وحدت از واجبات بزرگی است که ! عزیزان من) و نه علماي شیعه نسبت به اهل سنّت

حفظ . رودهر مستحبی، بلکه هر واجب درجه دومی در مقابل آن در مقام تزاحم کنار می

!این یکپارچگی و وحدت خیلی مهم است
1
 

 و سنّی و مسئله وحدت شیعه

شیعه و سنّی نباید بگذارند دشمن از اختالفاتشان سوء استفاده کند کسانی که شعار . 59

دهند، اینها دشمن مسلمانان نیستند؛ دوست اتحاد و وحدت و برادري مسلمین را می

دارد که اي چه فایده. خواهند و مایلند همه عالم عزیز باشندمسلمانانند، خیر مسلمانان را می

روي هم بایستند و به همدیگر در داخل جامعه اسالمی، مسلمانان از مذاهب مختلف، روبه

ضربه بزنند؛ از آن طرف هم دشمن بیاید، هر دوي اینها را محاصره کند سرشان را به هم 

 بکوبد و خودش بنشیند، تماشا و استفاده بکند؟ این خوب است؟

نار هم قرار بگیرند، یعنی شیعه، شیعه بماند؛ سنی هم گوییم که شیعه و سنی در کاگر ما می

ایم که منظورمان از وحدت این است که شما ما چه موقع به عالم تسنن گفته. سنی بماند

هر کس خواست شیعه بشود، از طریق علمی و از . ایمما چنین چیزي نگفته! شیعه بشوید؟

-ما نمی. بروند کار خودشان را بکنندآنها هم آزادند که . راه مباحثات عالمانه شیعه بشود

گوییم شیعه و سنی باید همیشه سر عقل باشند؛ گوییم شما مذهبت را عوض کن؛ ما می

نگذارند دشمن . همچنان که بحمداهللا در دوران انقالب اسالمی، در کشور ما مشاهده شد

 .از اختالفات اینها سوء استفاده کند

نویسی و احساساتت ـ ولو احساسات پاك ـ و اي چیزي میاي قلم به دستی که نشسته

کند که فالن کلمه را در ضدیت با آن فرقه مخالف و مقابل عقاید و ایمانت به تو حکم می
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افتد؛ بدان که با ایجاد عصبیتها و خودي بنویسی؟ بدان که با نوشتن این کلمه چه اتفاقی می

.کنددشمنیها و مخالفتها، چه کسی استفاده می
1

بسیاري از برادران ما در نقاط مختلف . ایمشبختانه در ایران این مسائل را حل کردهخو. 60

اند؛ اما دشمن از دیرگاه اند و یا به حل آن نزدیک شدهعالم اسالم نیز موارد را یا حل کرده

استعمار وارد هنگامی که  -از نزدیک به دویست سال پیش. استبردار نبوده دست

هاي مسلمین کار کردند؛ ما تا امروز، روي قضیه اختالف بین فرقه -کشورهاي اسالمی شد

شیعه و سنی باید خود را متعهد کنند که در راه نزدیک کردن . باید خیلی مواظب باشیم

فرق اسالمی به یکدیگر بکوشند و از محبت و تعامل برادرانه با یکدیگر حراست و 

.پشتیبانی کنند
2
 

مسلمین اختالف بیندازند؛ مخصوصاً از زمانی که انقالب شود که بین سعی زیادي می. 61

در داخل . اسالمی پرچم وحدت اسالمی را بلند کرد و به دوش کشید، این تالش بیشتر شد

کشور ما هم کوشش زیادي کردند، تا در مناطقی که برادران اهل سنت و برادران شیعه 

متأسفانه همه این اقدامات شوم . یی را وادار کنند بذر اختالف بپاشندسکونت دارند، عده

البته کسانی که پرچمهاي قومیت و طرفداري از خلق کرد . گرفتهم به نام دین انجام می

. یی دیگري مزدور شیطان بزرگ و آلت دست آمریکا بودندرا در دست داشتند، به گونه

شدند و  بحمداهللا همه اینها به وسیله ایمان و هوشیاري و توجه شما به کید دشمن خفه

 .اگر ملتی هوشیار باشد، بسیار باارزش است. نتیجه ماندکارشان بی

اگرچه به نظر ما، اختالف شیعه و سنی در حقیقت اختالف نیست؛ زیرا در اصول اصلی 

اسالم ـ که اگر کسی آنها را نداشت، مسلمان نیست ـ مشترکند؛ یعنی هر دو مذهب، به قبله 

قرآن واحد و احکام و ارکان واحد اسالمی معتقدند؛ اما  واحد، خداي واحد، پیامبر واحد،

شما ببینید که استعماري در طول زمان طرح مسأله شیعه و سنی در مقابل یکدیگر، چه 
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تر و نسبت به اوساط پایین مردم که از معرفت و اختالفی ـ بخصوص در محافل پایین وسیله

.توجه، قدر دورتر هستند ـ درست کرده است
1
 

در دنیاي اسالم دو نحله . ث شیعه و سنی، بحثی است که به جاي خود محفوظ استبح. 62

البته در گذشته، دعوا و جنگ و . اندعمده هست و انی دو همیشه با هم مباحثه داشته

: به همه گفت. خونریزي هم داشتند، ولی نظام اسالمی آمد و همه را بیدار و هوشیار کرد

علماي . بس دادند و انصافاً تجاوب شدآتش. بس بدهیدجنگ و دعوا را رها کنید، آتش

معروف دنیاي اسالم که شیعه نبودند، به ایران آمدند و با امام و مسئولین بیعت کردند و 

از ایران نیز علما به کشورهاي دیگر رفتند و در . پشت سر ائمه جمعه ما نماز خواندند

 .همین صورت انجام شددر د اخل کشور هم به . مجامع اهل سنت شرکت کردند

-اند که به این معنا اهتمام خاصی میاي پیدا شدهحال در دنیاي اسالم و در خارج آن عده

این کار هم راههاي . خواهند این ارتباط را از بین ببرند و سدي درست کنندورزند؛ می

ام هفته البته تذکّراتی را در ای. مختلفی دارد که دیگر در این زمینه، الحدیث ذوشجون

بدانید که این . به هر دو طرف عرض کردم در روز والدت نبی مکرّم اسالموحدت، 

خواهد بین این ملّت و ملّتهاي مسلمان، حائل به وجود آورد، هر دشمن می. یک خطر است

.کس به این کار کمک کند، به دشمن کمک کرده است
2
 

که شیعه، سنی شود؛ یا سنی، شیعه شود و نه خواهیم بگوییم البته ما با این بیانمان، نه می. 63

خواهیم بگوییم که شیعه و سنی به قدر توان و مقدورات خودشان، براي تحکیم عقاید می

. اتفاقاً کار علمی، بسیاري خوب است و هیچ اشکالی ندارد. خودشان کار علمی نکنند

، آن هم با لحنهاي هاي غیر علمی هاي علمی، نه در محیط کتابهاي علمی بویسند؛ در محیط

تواند منطق خود را ثابت کند، ما جلو کار او را نباید بنابراین، اگر کسی می. بد و غلط

هاي گوناگون، اختالف ایجاد خواهد با حرف، با عمل و با شیوهبگیریم اما اگر کسی می
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م هم سنیها باید مراقب باشند و ه. کنیم که در خدمت دشمن استکند، این را ما فکر می

شود ـ البته بعضی در بیان مطلب شامل این هم می. را که ما گفتیم» وحدت ملی«. هاشیعه

-زنند، شاید خیلی هم ساده نباشد وقتی میوقتی که آنها این حرفها را می. کننداشتباه می

گویند که در صدر اسالم، نه شیعه و نه سنی بود؛ خواهند وحدت اسالمی را بیان کنند، می

بحث سر این نیست که . نه، این حرف نادرست و سستی است! سنی غلط است پس شیعه و

باالخره بعد از پیامبر، آراي مسلمین . در صدر اسالم، آیا شیعه و سنی وجود داشت یا نه

یی نظر متفاوت دیگري یک شده در مسأله امامت نظري داشتند و عده. متفاوت شد

بنابراین، در . بعضی چیز دیگري دانستند بعضی منبع احکام الهی را یک چیز و. داشتند

این که ما بگوییم در . اصول و فروع، از همان اول اختالفاتی بین مسلمانان به وجود آمد

امروز این حرف، در حقیقت به معناي . صدر اسالم، نه شیعه و سنی بود، حرف غلطی است

روي . لمین استنفی کردن و از بین بردن معارف و فقه و محصول فرهنگی همه فرق مس

این خودش ! گویند در صدر اسالم نبوده، پس این غلط استهر چه دست بگذارند، می

.حرفی شبیه توطئه است
1
 

. گوییم که احترام را حفظ بکنند و به عقاید و مقدسات هم اهانت نکنندما به همه می. 64

نظر ما به هیچ وجه از . یی بخواهد به مقدسات دیگران اهانت بکنداگر کسی به بهانه عقیده

بایستی همه با هم کمک کنند تا محبت به وجود . محبت طرفینی است. قابل دفاع نیست

اي خوب دارد و نه با آید و دشمن نتواند سوء استفاده بکند؛ دشمنی که نه با شیعه رابطه

همان اسالمی که سنی . ورزدسنی، بلکه با اصل اسالم مخالف است و نسبت به آن کینه می

اختالفات داخلی را براي آن زمانی . شیعه دارد، مبغوض آمریکا و مرتجعان است یا

اگر چنین روزي پیش آمد، آن . بگذاریم که از طرف هیچ دشمنی جهانی تهدید نشویم

.امروز وقت این حرفها نیست. وقت مقابل هم بیشینند و سنگهایشان را با هم حک کنند
2
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این چیز بسیار . کنندنار هم با مهربانی زندگی میدر ک  ترك و کرد و شیعه و سنی،. 65

باارزشی است یکی از چیزهایی که هنگام پیروزي انقالب، دشمنان خارجی را نسبت به 

ترك، عرب، . کرد، مسئله تعدد اقوام، در سرزمین پهناور ما بودشکست انقالب امیدوار می

ار بود که بتواند از این دشمن امیدو. فارس، کرد، لر، بلوچ و ترکمن؛ اقوام مختلف

-تبلیغات قوم  شما هر جا نگاه کنید،. برداري کند؛ اینها را به جان هم بیندازداختالف، بهره

اگر کاوش کنید دست دشمن را در آنجا . کنیدگرایی و مبالغه در این مسئله را مشاهده می

ش از همه چیز، خواست؛ اما غافل بود که ملّت ایران پیدشمن این را می. خواهید دید

گري کردند تا شاید دشمنان مدتی در این استان آمدند؛ به وسیله عناصري فتنه. ایرانی است

. میهنان تحت تأثیر قرار بدهندمیهن ما هستند، مثل بقیه همبتوانند مردم کرد ما را که هم

 .گرها را دادند و به دهن آنها زدندخود کردها جواب فتنهالبته 

نتوانستند مردم کرد را دور شعارهاي . ار، حیله دشمن در این استان نگرفتبه فضل پروردگ

البته در همه جا یک عده فریب خورده هستند یک عده هم خائن و . خودشان جمع کنند

ها، در آن طرف مرزهاي خوردهامروز هم همان خائنین یا فریب. کننده آنها هستندتحریک

شما ببینید امروز در کردستان عراق چه . این مردمنداین کشور، جیرخوار دشمنان بدخواه 

به جان   خود مردم کرد به تحریک صدان و رژیم عراق با چراغ سبز آمریکاییها،! گذردمی

خواستند مردم را از هم جدا آن کسانی که می! ریزندهم افتاده و خون یکدیگر را می

براي این استان و استانهاي . دآورنکنند، اسم کرد و ترك و اقوان مختلف را جداجدا می

خواستند که امروز بر استان کردستان عراق حاکم دیگر این منطقه، همان وضعیتی را می

هاي جنگ برادرکشی، ریخته شود و مردم را خواستند خون مردم، در صحنهمی. است

ه امروز به فضل پروردگار، در زیر سایه نظام عزیز و پر افتخار اسالمی ک. بدبخت کنند

امروز نظام اسالمی در دنیا، یکی از سرافزارترین نظامهاست و در زیر این پرچم به اهتزاز 

کنند، همه گروهها و اقوام ایرانی، اي که ملّتها و دولتها، با عظمت به آن نگاه میدرآمده
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-کنند و قدر این حکومت، این نظام و این عزّت را میدست در دست یکدیگر زندگی می

.دانند
1
 

است تا با هم متحد نشوند، تا این اتحاد » ایجاد اختالف و نگرانی«یک مسئله اصل  .66

لرزاند ـ به وجود نیاورد؛ یعنی واحد عظیمی را که تصور آن، دلهاي مستکبران طماع را می

اگر امت اسالمی به معناي واقعی کلمه امت تشکیل شود، . واحد امت اسالمی را

اند این منطقه را به نفع خودشان بفشرند انی را که خواستهورزان و کساستعمارگران و طمع

.خواهند این اتفاق نیفتدآنها می. ترساندبرداري کنند، بسیار میو از آن بهره
2

 

البته معنایش این نیست که مردم شیعه، در شیعه بودنشان تغییر بدهند؛ نه به مبانی شیعی . 67

سنّی بودن و . یهاي بسیار معتقد و متصلّبی هستندمعتقدند؛ همچنان که سنّیهاي ایران هم، سنّ

-یعنی یک کشور می. شیعه بودن به معناي دشمنی کردن نیست؛ ما باید این را قبول کنیم

تواند شیعه باشد، یک حکومت کامالً شیعه باشد؛ اما مطلقاً با برادران مسلمان خودش، 

 .اشدوار نداشته بآمیز و بیگانهرفتار غیر عادالنه، تبعیض

باشیم هر مطلبی  ایم یا نه اگر باور کردهرا باور کرده» انّما المؤمنون اخوه«ما باید ببینیم آیا 

کنند بعضی از بعضی از دعوتها در دنیاي اسالم، سعی می. داشته باشیم، اشکالی ندارد

.مسلمین را کافر معرفی کنند؛ اما این خوشبختانه مطلقاً در ایران نیست
3
 

مسئله پیروان اهل بیت و مجمع اهل . دنیاي اسالم به پیام اهل بیت نیازمند استامروز . 68

افکنانه نیست؛ بر خالف آنچه که بعضی بیت و نداي اهل بیت در جوامع شیعی نداي تفرقه

کنند و آن را در بوقهاي نظرها از یک طرف و بعضی مغرضها از یک طرف تصور میتنگ

مسئله، مسئله نفی نیست؛ مسئله، مسئله . کنندو تکرار میدمند تبلیغاتی خودشان دائم می
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مکتب اهل بیت حقایقی دارد، مطالبی دارد که امروز دنیاي اسالم به اینها . اثبات است

.نیازمند است
1

 

کنیم، براي این نیست که دیواري دور ما اگر بر محور نام مبارك اهل بیت اجتماع می

مین جدا کند، بلکه برعکس، براي این است که افقهاي خودمان بکشیم تا ما را از بقیه مسل

هاي جدید بگشاییم تا حقایق جدیدي را در مقابل چشم متفکران اسالمی باز کنیم؛ پنجره

.این رسالت و مسئولیت ماست. جدیدي را ببینند
2
 

به این معنا توجه بکنید که در سمینار، در شعارها، در سخنرانیهایی که انجام خواهد گرفت 

شاید بتوان این را . در قطعنامه سمینار، مرتب باید بر روي وحدت اسالمی تکیه بشودو 

خواهیم در ما باید بگوییم که می. یکی از اهداف سمینار قرار داد و در جمع اعالمش کرد

ما . تر کنیماین تجمع شیعه را که یکی از اطراف قضیه وحدت است، براي وحدت آماده

تأثیر ما شیعیان در ایجاد وحدت تأثیر زیادي . ضو حجیم هستیمدر خانواده اسالمی یک ع

 .توانیم تأثیر زیادي در همه جاي دنیا بگذاریمما می. است

اند که درباره وحدت ـ از جمله، وحدت اسالمی ـ تصمیم این مجموعه دور هم جمع شده

اطماع در سخنرانیهاي این سمینار، مرتب باید خطرات تفرقه و . خودشان را بگیرند

-مرتب می. یی تذکر بدهیماستکباري دشمن را از ایجاد تفرقه و تقویت گرایشهاي طایفه

ما هم گرایشهاي مثبت داریم، هم گرایشهاي . خواهند گرایشهاي منفی را رواج بدهند

گرایش منفی . دانماي میگرایش مثبت این است که من خودم را وابسته به مجموعه. منفی

وابستگی خودم را به معناي لگد زدن به دیگران بدانم؛ مثل  یا نافی این است که

.ناسیونالیسم منفی یا نافی
3
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جمعی موجب شد که ما از یک چیز واضح غفلت کنیم و آن، این کار درست و دسته. 69

این است که شیعه را ـ که در دنیا جمعیت عظیمی هستند و در امور سیاسی و اجتماعی 

-و به ایران شیعی متصل می ند و خودشان را به جمهوري اسالمیمناطقی از عالم تأثیر دار

شوند که به نام شیعه و به  کسانی در دنیا پیدا مییعنی . بتدریج با خودمان بیگانه کنیم -دانند

عنوان داعیه و مرکزیت شیعه حرف بزنند و کسانی از ضعاف هم به آنها توجه کنند؛ این 

.خسارت است
1
 

. تأکید روز افزون بر مسأله وحدت است. افکار گذشته جدا کنیم باید خودمان را از. 70

گفتم کردم، به آنها میسالها پیش از انقالب که با بعضی از برادران اهل سنت صحبت می

که اگر ما بخواهیم وحدت اسالمی تحقق پیدا بکند، باید خودمان را از گذشته جدا و 

این دو مذهب با هم برادر باشند و احساس البته وحدت یعنی همین که پیروان . قیچی کنیم

نه مراد از وحدت این نیست؛ بلکه . برادري کنند؛ نه این که شیعه سنی و سنی، شیعه بشود

وحدت به معناي احساس برادري است و همین که هر طرفی احساس کند که دیگري هم 

م به همین مسلمان است و حق اسالمی او را بر گردن خود احساس کند و متقابالً او ه

گفتم که اگر بخواهیم این کار را بکنیم، باید خودمان را از من می. ترتیب عمل نماید

این قدر بحث و تکذیب و تغلیط و . اگر به گذشته برگردیم، دعواست. گذشته جدا کنیم

درگیري و خونریزي و این طور چیزها اتفاق افتاده که اگر نگاهی به گذشته بکنیم، باز 

.ددعوا خواهد ش
2
 

 افکنی دشمنانشیعه و سنی و عوامل تفرقه

یک توطئه عمیق و خطرناکی ـ که خیلی هم قدیمی است ـ براي ایجاد اختالف بین . 71

اما این . کنندفرق اسالمی وجود دارد؛ حاال امروز در دنیا مسئله شیعه و سنی را مطرح می
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المی هم در درون خواهند بقیه فرق اساختالف مخصوص شیعه و سنی نیست، بلکه می

هاي کالمی ـ در مقابل هم هاي فقهی، فرقههاي اصولی، فرقهتشیع، در درون تسنن ـ فرقه

-قرار بگیرند، گریبان هم را بگیرند، علیه هم فریاد بکشند؛ این چیزي است که دشمن می

خواهد و بخصوص انگلیسیها در این قضیه متبحرند، خیلی مجربند؛ سالهاي متمادي ـ دهها 

ال، شاید بشود گفت به یک معنا صدها ـ در این زمینه کارکرد دارند؛ خوب بلدند نقاط س

گذارند براي ایجاد اختالف، االن هم به شدت شناسند؛ روي آنها انگشت میضعف را می

البته دیگر اینجا مخصوص انگلیسیها نیست؛ سرویسهاي اطالعاتی و امنیتی . مشغولند

شایعات درست . ند، براي اینکه این اختالف را عمیق کننداسرائیل و آمریکا و همه هست

زنند که احساس کند شیعه به کنند؛ با فالن مسئول یک کشور سنّی، طوري حرف میمی

اینجا با جامعه شیعیان ـ مسئوالن کشور شیعه و . کندعنوان یک خطر دارد او را تهدید می

زنند که احساس کنند اهل سنت میبقیه کشورهایی که در آنها شیعه هستند ـ طوري حرف 

. کارشان این است. برندکنند و هستی و هویت آنها را از بین میدارند آنها را تهدید می

هاي مشخص و معینی ذکر شده است، ما عین همین قضیه در تواریخ سابقه هم دارد، نمونه

اي که از ایران ستهگویند چه نشبینیم به فالن مسئول سنّی میهم در زمان خودمان داریم می

-آیند و به بعضی از ما میاینجا هم می! آمدند چند تا روستا را در کشور تو شیعه کردند

اینها کار دشمن ! اید که آمدند چند تا روستا از کشور شما را سنّی کردندگویند چه نشسته

.باید این را شناخت. است
1

 

گذارد و سعی اسیتها انگشت میداند؛ لذا روي آن حسدشمن حساسیتهاي هر طرف را می

حساسیت . داندحساسیت شیعه کجاست؟ این را دشمن می. کند آنها را تحریک کندمی

آن کاري که شیعه را . انداینها را بررسی کرده. داندسنی کجاست؟ این را دشمن می

را  کنند تا آن را انجام د هد؛ آن کار که سنیآیند سنّی را وادار میکند، میحساس می

به این ترتیب ا ! کنند تا آن کار را انجام دهدآیند شیعه را وادار میکند، میدار میجریحه

                                        
28/5/86 ـ1



46

راه مقابله چیست؟ این است که طرفین عاقل باشند و بدانند که چه باید . اندازندختالف می

.بکنند
1

 

تهاي متأسفانه در دنیاي اسالم کسانی هستند که براي تقرب به آمریکا و مراکز قدر. 72

من . استکباري حاضرند تن به هر عمل خالفی بدهند و بین شیعه و سنی اختالف بیندازند

امروز دستهایی را که در برخی از کشورهاي همسایه ما عمداً و حساب شده در پی ایجاد 

کنند و جریانهاي اختالف بین شیعه و سنی هستند و قومیتها و مذاهب را از هم جدا می

آلود ماهی بگیرند و منافع نامشروع اندازند، تا بتوانند از آب گلم میسیاسی را به جان ه

ملتها، دولتها، همه . باید هوشیار باشیم. بینیمخود را از کشورهاي اسالمی تأمین کنند، می

مسلمانان، جریانهاي سیاسی، روشنفکران و برجستگان باید در مقابل این نقشه دشمن 

آنها . هاي مختلف در ایجاد اختالف موفق شوده بهانههوشیار باشند و نگذارند دشمن ب

.خواهند انجام دهندهمین کار را در عراق می
2
 

                                        
 16/8/79 ـ1

2
 - 16/8/79 



 )ره(ت شیعه و سنی از نگاه شهید مطهريهاي وحدشاخصه

سید جمال الدین اسدآبادي معتقد بود که یک روح بر تمام ملل اسالمی حاکم است و . 1

)73. (نیازمند به بیماري است

اي میانه ه مانند سید جمال در پی وحدت دنیاي اسالم بود و با تعصبهاي فرقهعبده ک. 2

)74. (خوبی نداشت

گذرد و صورت اقبال مدعی است که از تاریخ مردن تفکر اسالمی پانصد سال می. 3

)75. (زندگی خودش را از دست داده است

یعه و سنی برقرار شود که مند بود که حسن تفاهمی بین شاهللا بروجردي بسیار عالقه آیت. 4

از طرفی وحدت اسالمی تأمین گردد و از طرف دیگر معارف شیعه به جامعه تسنن معرفی 

)84، 76. (شود

هاي مخالف را آنچه نباید صورت گیرد، کارهایی است که احساسات و تعصبات و کینه. 5

. احساساتانگیزد، اما بحث علمی سر و کارش با عقل و منطق است نه عواطف و برمی

)77 ،81(

. نگرندبینانه بدان میاند و با نظري وسیع و روشنعالمه امینی طرفدار وحدت اسالمی. 6

)78(

را که مظلومترین و مجهولترین شخصیت بزرگ اسالمی  شخص امیرالمؤمنین علی. 7

)98، 78. (تواند، مقتداي عموم مسلمانان واقع شود، به جهان اسالم معرفی شوداست و می

. محکم گردد اتحادتواند مبناي یک هاي وفاق بسیاري دارند که میمسلمین مایه. 8

تمدن، در بینش و منش در معتقدات مذهبی،  بینی، در فرهنگ، در سابقهوحدت در جهان

، 80. (تواند از آنها ملت واحد بسازددر پرستشها و نیایشها در آداب و سنن اجتماعی می

81 ،88(
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کند، این است که مسلمین براي ه وحدت اسالمی از این نظر ایجاب میتنها چیزي ک. 9

ور نگردد، متانت خود را حفظ توزي در میانشان پیدا نشود یا شعلهاینکه احساسات کینه

)80... (کند، یکدیگر را سب و شتم ننمایند و 

ره تفاهمات امان از توهمات و تصورات غلطی که فرق مختلف دربا امان از سوء. 10

، 81(.تر کردن روابط مسلمانان ندارندیکدیگر دارند و امان از عواملی که کاري جز تیره

82 ،84 ،90 ،107(

هدف ما این است که فرق و مذاهب اسالمی، یکدیگر را آن طور که هستند، بشناسند . 11

)81. (و تصور کنند، تصورات دروغ و وهمی را از خود نسبت به برادران خود دور کنند

از اهداف اسالم در نزدیکی وحدت اسالمی، اتحاد و اتفاق مسلمین، محکم شدن . 12

)104، 88، 84، 81. (است... ها و  تفاهم پیوندها، راههاي عملی براي کاستن و از میان سوء

هاي اسالمی از اصول اعتقادي و غیر اعتقادي مفهوم اتحاد اسالمی این است که فرقه. 13

)82. (این کار نه منطقی است و نه عملیخود صرف نظر کنند، 

اسالم دستور داده است که مسلمانان دور هم جمع شوند و یکدیگر را از نزدیک ببینند . 14

و از احوال یکدیگر مطلع شوند تا دلهایشان به یکدیگر نزدیک شود و دیوارها از میان برده 

)88، 86، 83. (شود و شکافها پر شود

ـ 1الغطاء اسالم بر روي دو اصل و دو فکر بنا شده است؛ د کاشفبه گفته عالمه فقی. 15

)83. (ـ اصل اتفاق و اتحاد جامعه اسالمی2اصل پرستش خداي یگانه 

یکی از نیرنگهاي غرب این بود که در پوست ملل مسلمان رفت و در میان آنها در باب . 16

)87، 85. (تمدن اسالمی تفرقه ایجاد کرد

و اتفاق است و روي وحدت و اتحاد در نقطه مقابلش بر روي  اسالم دین وحدت. 17

)97، 86. (کندپرهیز از تفرق و تشتت خیلی تکیه می

گویند، حقیقت اسالم همان است که اي میمعنی تفرقه مذهبی این است که هر دسته. 18

)88. (در نزد ماست
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به یکدیگر است نه آنچه به دروغ موجب سوءتفاهم شده مانع نزدیک شدن مسلمانان . 19

)107، 90. (خود مذاهب

اند شایستگی خود را براي رهبري معنوي عالم اسالم نشان ایرانیها در گذشته توانسته. 20

)91. (تر کننداکنون اشتباه فعلی را رها کنند و روابط خود را با ملل مسلمان محکم. بدهند

-اسالمی ببرد، یک عده می اگر انسان بخواهد، اسمی از همبستگی اسالمی و وحدت. 21

گویند، آقا این حرف، جرم است، ما شیعه هستیم، نباید با دیگران اتحاد داشته باشیم، ولی 

را روز موفقیت برادران مسلمان و روز انجام وظیفه آنهاست، داشته  روزيگوید، اسالم می

)92. (باشید

ن، سیره و سنت رسول اکرم اعتقاد به خدا، قرآ: از مالکها و معیارهاي وحدت اسالمی. 22

، 95(، حج، تاریخ مشترك و فرهنگ هزار ساله مشترك و روحیه و تربیت مشترك )ص(

101 ،103 ،104(

در صدر اسالم،  اخوت میان مسلمین و سیره علی در ایجاد) ص(سیره پیغمبر . 23

)97. (بهترین دلیل بر اهتمام اسالم به وحدت است

این براي اتحاد . انجام داد، ترویج زبانهاي اسالمی است از جمله کارهایی که باید. 24

)100. (العاده ضرر داردمسلمانان فوق

اي اقداماتی شود که این سوءتفاهمات درباره ما ـ در ناحیه1: از اقدامات حسن تفاهم. 25

)104. (ـ محاسن شیعه معرفی شود2. ایرانیان و شیعه از میان برود

ها و نژادها مرزهاي  ی بر اساس ایدئولوژي و اینکه قومیتمسئله وحدت ملل اسالم. 26

. مصنوعی است براي تسهیل شناسایی، یکی از مظاهر وسعت نظر تفکر اسالمی است

)106(

ها و مذاهب و بازگشت همه به ما در صدد نیستیم که طرحی براي از بین بردن فرقه. 27

)107. (اصل اسالم بریزیم

)107. (این نیست که فرق و مذاهب از بین برودوحدت اسالمی متوقف بر . 28
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)107(.ع اخوت اسالمی بشودجهات اختالف فرق و مذاهب آنقدر زیاد نیست که مان. 29

)108. (جامعه ما آن وقت جامعه اسالمی است که شعور واحد بر ما حکومت کند. 30

)109. (قدرت بدون اتحاد و اتفاق میسر نیست. 31
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 سنی در نگاه شهید مطهري مستندات وحدت شیعه و

 پیشگامان وحدت اسالمی

 سید جمال و اتحاد اسالمی

هایی که خواست با این تفرقهیکی از هدفهاي سید جمال اتحاد اسالم بود؛ یعنی می. 73

در طول سه چهار قرن اخیر به وجود  استبدادها در طول حدود چهارده قرن و استعمار

هاي به صورت ملی و چه به ذهبی و چه تفرقههاي به صورت مآورده است، چه تفرقه

صورتهاي دیگر، مبارزه کند و معتقد بود که یک روح واحد بر تمام ملل اسالمی حاکم 

.است و نیازمند بیداري است
1

 

 عبده و وحدت دنیاي اسالم

اي میانه عبده که مانند سید جمال در پی وحدت دنیاي اسالم بود و با تعصبهاي فرقه. 74

البالغه را کشف کرد، در صدد شرح و نشر شت، وقتی که به قول خودش نهجخوبی ندا

) هایی که علیه خلفا بودحتی بر خطبه(آن برآمد و در تحشیه و پاورقی بر همه آن کتاب 

.خودداري ننمود) ع(مانند سخنان علی درنگ نکرد، همچنان که از ستایش بلیغ و بی
2
 

 اسالمی اقبال و احیاي همبستگی

گذرد؛ پانصد سال بال مدعی است که از تاریخ مردن تفکر اسالمی پانصد سال میاق. 75

اي درآمده و صورت زندگی است که طرز تفکر مسلمین درباره اسالم به صورت مرده

 .خودش را از دست داده است

                                        
25آینده انقالب اسالمی ایران، ص  ـ1

 41و  40نهضتهاي اسالمی در صد ساله اخیر، ص  ـ2
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حدود پانصد سال پیش وقتی که اندلس را که یکی از شریفترین اعضاي پیکر اسالمی بود 

گرفتند ـ که این هم تاریخچه عجیبی دارد ـ اساساً مسلمین دیگر هیچ متوجه  از مسلمانان

نشدند و گویا اصالً خبردار نشدند که عضو شریفی را، یکی از مهدهاي بزرگ تمدن 

در آن وقت گرفتار جنگ شیعه و سنی بودند، اصالً . اسالمی و جهانی را از آنها گرفتند

اي هم براي دنیا مطرح است و چنین فاجعه کردند که چنین موضوعی هم درفکر نمی

 .دنیاي اسالم رخ داده است

در گرفتاریهایی که امروز براي اسالم هست، مثالً در همین گرفتاري فلسطین، ما و شما 

چقدر همدردي داریم؟ واقعاً احساس همدردي ما چیست؟ اگر نباشد، به قول پیغمبر اکرم 

الْجسد اذَا اشْتَکی  ینَ فی تَواددهم و تَراحمهِم و تَعاطُفهِم مثَلُمثَلُ الْمؤْمن. ما مسلمان نیستیم

خوابی به سرش فرماید تما این پیکر بیمی. منْه عضْو تَداعی لَه سایِرُ الْجسد بِالسهرِ و الْحمی

افتد که دیگر شود؛ یعنی آنقدر به تکاپو میزند، استراحت و آسایش از او گرفته میمی

 .بردخوابش نمی

همچنین پیغمبر اکرم . دهداي از حیات را به دست میاین جمله پیغمبر اکرم بود که نشانه

منْ سمع رجالً ینادي یا لَلْمسلمینَ فَلَم یجِبه فلیس بِمسلمٍ هر کسی که بشنود مردي : فرمود

طلبد و او را اجابت نکند و جواب ندهد، در کند و مسلمانان را به کمک میاستغاثه می

کسی که بستگی و پیوستگی او با برادران مسلمانش این قدر . منطق من او مسلمان نیست

.نباشد، او مسلمان نیست
1

 

 آیت اهللا بروجردي و وحدت اسالمی

اهللا بروجردي توجه و عالقه فراوانی بود که به مسئله یکی از مزایاي مرحوم آیت. 76

این مرد چون به تاریخ . سالمی و حسن تفاهم و تقریب بین مذاهب اسالمیه داشتوحدت ا

دانست که سیاست حکام گذشته در تفرقه و دامن اسالم و مذاهب اسالمی آشنا بود، می

                                        
 25و  24ـ احیاي تفکر اسالمی، ص 1
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تأثیر داشته است و هم توجه داشت که در عصر حاضر نیز  زدن آتش اختالف چه اندازه

زنند، و کنند و بلکه آن را دامن میکثر استفاده را میسیاستهاي استعماري از این تفرقه حدا

هم توجه داشت که بعد و دوري شیعه از سایر فرق سبب شده که آنها شیعه را نشناسند و 

مند بود که حسن به این جهات بسیار عالقه. درباره آنها تصوراتی دور از حقیقت بنمایند

حدت اسالمی که منظور بزرگ این تفاهمی بین شیعه و سنی برقرار شود که از طرفی و

دین مقدس است تأمین گردد و از طرف دیگر شیعه و فقه شیعه و معارف شیعه آن طور 

.دهند معرفی شودکه هست به جامعه تسنن که اکثریت مسلمانان را تشکیل می
1

 

 وحدت جبهه، راهگشاي وحدت

العظمی بروجردي  اهللاطراحان فکر عالی اتحاد اسالمی که در عصر ما مرحوم آیت. 77

در شیعه و عالمه شیخ عبدالمجید سلیم و عالمه شیخ محمود شلتوت در ) قدس اهللا سرّه(

هاي اسالمی در عین اختالفاتی که اهل تسنن در رأس آن قرار داشتند معتقد بودند که فرقه

-در کالم و فقه و غیره با هم دارند، به واسطه مشترکات بیشتري که در میان آنها هست می

توانند در مقابل دشمنان خطرناك اسالم دست برادري بدهند و جبهه واحدي تشکیل 

این بزرگان هرگز در صدد طرح وحدت مذهبی تحت عنوان وحدت اسالمی ـ که . دهند

 .هیچ گاه عملی نیست ـ نبودند

اندیشید این بود که زمینه را براي پخش اهللا بروجردي بدان میآنچه مخصوصاً مرحوم آیت

نتشار معارف اهل البیت در میان برادران اهل سنت فراهم کند و معتقد بود که این کار و ا

توفیقی که آن مرحوم در طبع برخی کتب . پذیر نیستجز با ایجاد حسن تفاهم امکان

فقهی شیعه در مصر به دست خود مصریان در اثر حسن تفاهمی که به وجود آورده بود 

جزاه اهللاُ عنِ الْاسالمِ و الْمسلمینَ خَیرَ . علماي شیعه است کسب کرد، از مهمترین موفقیتهاي

 .الْجزاء

                                        
261و  260مقاله ص شش ـ 1
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کند که در گفتن حقایق کوتاهی ایجاب نمی» اتحاد اسالمی«به هر حال طرفداري از تز 

هاي مخالف آنچه نباید صورت گیرد کارهایی است که احساسات و تعصبات و کینه. شود

 .علمی سر و کارش با عقل و منطق است نه عواطف و احساساتانگیزد، اما بحث را برمی

اند که از همین روش پسندیده خوشبختانه در عصر ما محققان بسیاري در شیعه پیدا شده... 

الدین عاملی و عالمه اهللا سید شرفدر رأس همه آنها عالمه جلیل آیت. کنندپیروي می

عالمه بزرگوار آیت اهللا شیخ عبدالحسین  الغطاء و اهللا شیخ محمد حسین کاشفکبیر آیت

.امینی مؤلف کتاب شریف الغدیر را باید نام برد
1
 

 اسالمی در وحدت» الغدیر«عالمه امینی و نقش 

القدر الغدیر وحدت و اتحاد مسلمین را آیا عالمه بزرگوار آیت اهللا امینی مؤلف جلیل. 78

دانسته و دایره اخوت اسالمی را وسیعتر میاند، یا دانستهتنها در دایره تشیع قابل قبول می

شود، خواه ناخواه حقوقی را اند اسالم که با اقرار و اذعان به شهادتین محقق میمعتقد بوده

کند و صله اخوت و برادري که در قرآن به آن به عنوان حق مسلمان بر مسلمان ایجاد می

 تصریح شده میان همه مسلمین محفوظ است؟

به این نکته که الزم است نظر خود را در این موضوع روشن کنند و اینکه عالمه امینی 

اند نقش الغدیر در وحدت اسالمی چیست، آیا مثبت است یا منفی، خود کامالً توجه داشته

کنند و و براي اینکه از طرف معترضان ـ اعم از آنان که در جبهه مخالف خودنمایی می

اند ـ مورد سوء استفاده واقع نشود، نظر خود را ا زدهآنهایی که در جبهه موافق خود را ج

 .اندمکرر توضیح داده و روشن کرده

.نگرندبینانه بدان میاند و با نظري وسیع و روشنعالمه امینی طرفدار وحدت اسالمی
2
 

                                        
18ـ  16امامت و رهبري، ص ـ 1

  217و  216شش مقاله، ص  ـ2
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اوالً منطق مستدل شیعه را  نقش مثبت الغدیر در وحدت اسالمی از این نظر است که... . 79

کند که گرایش در حدود صد میلیون مسلمان به تشیع ـ برخالف د و ثابت میکنروشن می

اي ـ مولود جریانهاي سیاسی یا نژادي و غیره نبوده است، بلکه یک تبلیغات زهراگین عده

کند که ثانیاً ثابت می. منطق قوي متکی به قرآن و سنت موجب این گرایش شده است

اصله گرفتن مسلمانان دیگر از شیعه شده است ـ از اي اتهامات به شیعه ـ که سبب فپاره

دهد و از شکست مسلمانان قبیل اینکه شیعه غیر مسلمان را بر مسلمان غیر شیعه ترجیح می

گردد، و از قبیل اینک شیعه به جاي حج به زیارت غیر شیعه از غیر مسلمانان شادمان می

اساس و دروغ وقت چنان، بکلی بیکند و در ازدواج مرود، یا در نماز چنین میائمه می

را که مظلومترین و مجهول القدرترین ) ع(ثالثاً شخص شخیص امیرالمؤمنین علی . است

تواند مقتداي عموم مسلمین واقع شود، و همچنین شخصیت بزرگ اسالمی است و می

.کندذریه اطهارش را به جهان اسالم معرفی می
1

 

 اسالمی وحدت

از میان مذاهب اسالمی یکی : می چیست؟ آیا مقصود این استمقصود از وحدت اسال. 80

انتخاب شود و سایر مذاهب گرفته شود و مفترقات همه آنها کنار گذاشته شود و مذهب 

جدیدي بدین نحو اختراع شود که عین هیچ یک از مذاهب موجود نباشد؟ یا اینکه 

از اتحاد مسلمین وحدت اسالمی به هیچ وجه ربطی به وحدت مذاهب ندارد و مقصود 

 اتحاد پیروان مذاهب مختلف در عین اختالفات مذهبی، در برابر بیگانگان است؟

مخالفین اتحاد مسلمین براي اینکه از وحدت اسالمی مفهومی غیر منطقی و غیر عملی 

. کنند تا در قدم اول با شکست مواجه گرددبسازند، آن را به نام وحدت مذهبی توجیه می

نظور علماي روشنفکر اسالمی از وحدت اسالمی، حصر مذاهب به یک بدیهی است که م

مذهب و یا اخذ مشترکات مذاهب و طرد مفترقات آنها ـ که نه معقول و منطقی است و نه 
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منظور این دانشمندان متشکل شدن مسلمین است در یک صف . مطلوب و عملی ـ نیست

 .در برابر دشمنان مشترکشان

تواند مبناي یک اتحاد مسلمین مایه وفاقهاي بسیاري دارند که میگویند این دانشمندان می

ایمان و  پرستند و همه به نبوت رسول اکرممسلمین همه خداي یگانه را می. محکم گردد

کنند و مانند اذعان دارند، کتاب همه قرآن و قبله همه کعبه است، با هم و مانند هم حج می

دهند و داد و گیرند و مانند هم تشکیل خانواده میمیخوانند و مانند هم روزه هم نماز می

نمایند و جز در کنند و اموات خود را دفن مینمایند و کودکان خود را تربیت میستد می

بینی مسلمین همه از یک نوع جهان. اموري جزئی، در این کارها با هم تفاوتی ندارند

دار ظیم و باشکوه و سابقهبرخوردارند و یک فرهنگ مشترك دارند و در یک تمدن ع

بینی، در فرهنگ، در سابقه تمدن، در بینش و منش، در وحدت در جهان. شرکت دارند

تواند از آنها معتقَدات مذهبی، در پرستشها و نیایشها، در آداب و سنن اجتماعی خوب، می

در ملت واحد بسازد و قدرتی عظیم و هایل به وجود آورد که قدرتهاي عظیم جهان ناچار 

. برابر آنها خضوع نمایند، خصوصاً اینکه در متن اسالم بر این اصل تأکید شده است

مسلمانان به نص صریح قرآن برادر یکدیگرند و حقوق و تکالیف خاصی آنها را به 

با این وضع چرا مسلمین از این همه امکانات وسیع که از برکت . کندیکدیگر مربوط می

 نکنند؟ اسالم نصیبشان گشته استفاده

کند که مسلمین به خاطر از نظر این گروه از علماي اسالمی، هیچ ضرورتی ایجاب نمی

اتحاد اسالمی، صلح و مصالحه و گذشتی در مورد اصول یا فروع مذهبی خود بنمایند، 

کند که مسلمین درباره اصول و فروع اختالفی فیمابین بحث و همچنان که ایجاب نمی

-تنها چیزي که وحدت اسالمی، از این نظر، ایجاب می. نویسنداستدالل نکنند و کتاب ن

توزي در میانشان پیدا نشود یا کند، این است که مسلمین ـ براي اینکه احساسات کینه

ور نگردد ـ متانت را حفظ کنند، یکدیگر را سب و شتم ننمایند، به یکدیگر تهمت شعله

نند و باالخره عواطف یکدیگر را مجروح نزنند و دروغ نبندند، منطق یکدیگر را مسخره نک
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نسازند و از حدود منطق و استدالل خارج نشوند و در حقیقت ـ الاقل ـ حدودي را که 

: اسالم در دعوت غیر مسلمان به اسالم الزم دانسته است، درباره خودشان رعایت کنند

 .»و جادلْهم بِالَّتی هی اَحسنُ اُدع الی سبیلِ ربک بِالْحکْمه و الْموعظَه الْحسنَه«

براي برخی این تصور پیش آمده که مذاهبی که تنها در فروع با یکدیگر اختالف دارند، 

توانند با هم برادر باشند و با یکدیگر در یک صف قرار گیرند، مانند شافعی و حنفی، می

توانند با یکدیگر جه نمیاختالف نظر دارند به هیچ و اما مذاهبی که در اصول با یکدیگر

اي بهم پیوسته است و به اصطالح از نظر این دسته، اصول مذهبی مجموعه. برادر باشند

است، آسیب دیدن یکی عین آسیب دیدن همه » اقل و اکثر ارتباطی«اصولیون از نوع 

شود، از نظر پذیرد و قربانی میآسیب می» امامت«هذا آنجا که مثالً اصل علی. است

دین به این اصل، موضوع وحدت و اخوت منتفی است و به همین دلیل شیعه و سنی به معتق

توانند دست یکدیگر را به عنوان دو برادر مسلمان بفشارند و در یک جبهه هیچ وجه نمی

.دشمن هر که باشد. قرار گیرند
1
 

دات تفرق اي معتقیکی از ابتالئات مسلمین این است که گذشته از اینکه از لحاظ پاره. 81

ها در میان آنها پیدا شده است ـ دچار سوء تفاهمات اند و مذهبها و فرقهو تشتت پیدا کرده

اي دچار اي اختالفات عقیدهباشند؛ یعنی گذشته از پارهزیادي نسبت به یکدیگر می

افروزانی بوده و در گذشته و حاضر آتش. باشندتوهمات بیجاي بسیاري درباره یکدیگر می

هاي مسلمین نسبت به یکدیگر شان بر این بوده و هست که بر بدبینیکه کوشش هستند

تهدیدي که از ناحیه سوء تفاهمات بیجا و خوب درك نکردن یکدیگر متوجه . بیفزایند

. مسلمین است بیش از آن است که از ناحیه خود اختالفات مذهبی متوجه آنهاست

د که نتوانند وحدت داشته باشند، نتوانند با مسلمانان از نظر اختالفات مذهبی طوري نیستن

-بوده باشند زیرا خدایی که همه پرستش می» انَّماالْمؤمنونَ اخْوه«یکدیگر برادر و مصداق 

ایمان دارند و نبوت  اال اهللا، همه به رسالت محمد ال اله: گویندکنند یکی است، همه می
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شناسند، همه قرآن را کتاب مقدس تم ادیان میدانند و دین او را خارا به او پایان یافته می

شناسند، کنند و قانون اساسی همه مسلمین می دانند و آن را تالوت میی خود میآسمان

آورند، همه در یک ماه خوانند و یک بانگ به نام اذان برمیهمه به سوي یک قبله نماز می

-ر و اضحی را عید خود میگیرند، همه روز فطمعین از سال که ماه رمضان است روزه می

شوند، و دهند و با هم در حرم خدا جمع میشمارند، همه مراسم حج را مانند هم انجام می

اینها کافی است . گذارنددارند و به آنها احترام میحتی همه خاندان نبوت را دوست می

ر آنها که دلهاي آنها را به یکدیگر پیوند دهد و احساسات برادري و اخوت اسالمی را د

 ...ولی . برانیگزد

ولی امان از سوء تفاهمات، امان از توهمات و تصورات غلطی که فرق مختلف درباره 

 .تر کردن روابط مسلمانان ندارندیکدیگر دارند و امان از عواملی که کاري جز تیره

یکی از هدفهاي اسالم که از مسلمین تأمین آن را خواسته است، اتحاد و اتفاق .1

 . تمسلمین اس

هاي فریضه حج محکم شدن پیوندها و تفاهم بیشتر افراد مسلمین یکی از فلسفه.2

 .است

بررسی انواع توهمات و سوء تفاهماتی که دیگران درباره ما شیعیان و بالخص .3

 .ایرانیان دارند

 .بررسی سوء تفاهمهایی که از این طرف نسبت به برادران غیر شیعی وجود دارد.4

ها و از میان بردن سوء تفاهم راههاي عملی براي کاستن.5
1
 

 محیط حسن تفاهم، ضامن وحدت

مفهوم اتحاد اسالمی که در صد سال اخیر میان علما و فضالي مؤمن و روشنفکر . 82

هاي اسالمی به خاطر اتحاد اسالمی از اصول اسالمی مطرح است این نیست که فرقه
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مشترکات همه فرق را  اعتقادي و یا غیر اعتقادي خود صرف نظر کنند و به اصطالح

 .چه، این کار نه منطقی است و نه عملی. بگیرند و مختصات همه را کنار بگذارند

چگونه ممکن است از پیرو یک مذهب تقاضا کرد که به خاطر مصلحت حفظ وحدت 

جزء  اسالم و مسلمین، از فالن اصل اعتقادي یا عملی خود که به هر حال به نظر خود آن را

اند صرف نظر کند؟ در حکم این است که ا ز او بخواهیم به نام اسالم از دمتن اسالم می

 .جزئی از اسالم چشم بپوشد

پابند کردن مردمی به یک اصل مذهبی و یا دلسرد کردن آنها از آن، راههاي دیگر دارد و 

توان قومی با خواهش و تمنا و به نام مصلحت، نه می. ترین آنها منطق و برهان استطبیعی

 .توان ایمان آنها را از آنها گرفتبه اصلی مؤمن ساخت نه میرا 

کوچکترین چیزي . ما خود شیعه هستیم و افتخار پیروي اهل البیت علیهم السالم را داریم

دانیم؛ نه توقع کسی را در این حتی یک مستحب و یا مکروه کوچک را قابل مصالحه نمی

م که به نام مصلحت و به خاطر اتحاد اسالمی از پذیریم و نه از دیگران انتظار داریزمینه می

آنچه ما انتظار و آرزو داریم این است که محیط . یک اصل از اصول خود دست بردارند

حسن تفاهم به وجود آید تا ما که از خود اصول و فروعی داریم، فقه و حدیث و کالم و 

ن بهترین کاال عرضه بداریم تا تفسیر و ادبیات داریم، بتوانیم کاالي خود را به عنوا فلسفه و

شیعه بیش از این در حال انزوا به سر نبرد و بازارهاي مهم جهان اسالمی به روي کاالي 

 .نفیس معارف اسالمی شیعه بسته نباشد

اي نوعی خرق اجماع مرکب است و اخذ مشترکات اسالمی و طرد مختصات هر فرقه

عی است، زیرا باالخره مختصات یکی از محصول آن چیزي است که قطعاً غیر از اسالم واق

فرق جزء متن اسالم است و اسالم مجرّد از همه این مشخصات و ممیزات و مختصات 

.وجود ندارد
1
 

                                        
16و  15امامت و رهبري، ص  ـ1
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 حج عامل وحدت

کسی که کوچکترین آشنایی با تعلیمات اسالمی داشته باشد، در این جهت تردید . 83

سلمانان دور هم جمع شوند و کند که اسالم به عناوین مختلف دستور داده که منمی

یکدیگر را از نزدیک ببینند و از احوال یکدیگر مطلع شوند تا دلهاشان به یکدیگر نزدیک 

 .شود و دیوارها از میان برده شود و شکافها پر شود

دانیم که طبق نصوص اسالمی، عبادت هر اندازه بیشتر در خلوت و دور از چشم همه می

اکید داده است  در عین حال اسالم دستور. ص نزدیکتر استدیگران صورت بگیرد به اخال

رود از که نماز به جماعت خوانده شود و اجر و ثواب این عمل را بیش از آنچه تصور می

چرا؟ براي اینکه در اثر جماعت، مسلمانان از یکدیگر باخبر . نماز فرادي باالتر برده است

 .شودشوند و دلهاشان به یکدیگر نزدیک میمی

اي یک بار نماز جمعه قرار داده است و مقرر کرده است در شعاع یک فرسخ در یک هفته

که همان نماز ظهر روز جمعه (در نماز جمعه . فرسخ بر همه واجب است که شرکت کنند

به جاي دو رکعت آن دو خطابه قرار داده است که امام در ) است ولی با تشریفات خاصی

رساند و مصالح بار اقطار عالم اسالم را به اطالع آنها میآن خطابه عالوه بر مواعظ، اخ

 .گذاردعمومی آنها را با آنها در میان می

. تر هفتگی استنماز جماعت یک اجتماع روزانه است و نماز جمعه یک اجتماع عمومی

 . نماز عید فطر و نماز عید اضحی دو عبادت اجتماعی دیگر است که ساالنه است

تر برنامه حج است که تر و متنوعتر و طوالنیاسالمی مهمتر و عمومیاز همه اجتماعات 

توانایی  بر هرکسی واجب است که اگر. اندنام نهاده» کنگره عمومی اسالمی«بحق آن را 

همه مسلمانان باید . داشته باشد الاقل در عمر یک بار در این اجتماعات عظیم شرکت کند

همه باید یک نوع لباس در آن . معینی را انجام دهنددر زمان معین و روزهاي معین اعمال 

 .ایام بپوشند، یک نوع سخن به زبان آورند
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کَلمه التَّوحید و : بنی االسالم علی کَلمتَینِ«چه خوب گفته است عالمه فقید کاشف الغطاء 

صل پرستش یکی ا: یعنی اسالم بر روي دو اصل و دو فکر بنا شده است» تَوحید الکَلمه

.خداي یگانه است، دیگر اصل اتفاق و اتحاد جامعه اسالمی است
1
 

 وحدت به رغم اختالف مذهب

باالتر از خود تفرق مذهبی، سوء . متأسفانه مسلمانان دچار تفرق مذهبی زیاد هستند. 84

یک مطلب اینکه . در اینجا دو مطلب است. تفاهمهایی است که در این زمینه وجود دارد

است اقدامی بشود که یک وحدت مذهبی به وجود بیاید؟ این عملی نیست،  آیا ممکن

ایم در امر تقلید، ما خودمان که شیعه هستیم هنوز نتوانسته. الاقل به این زودیها عملی نیست

وحدت به وجود بیاوریم و کاري بکنیم که مجتهدین شوراي فتوایی تشکیل دهند و در هر 

تر نداشته باشند، آن وقت توقع داریم که حنفی و شافعی عملی بیش زمانی مردم یک رساله

عشري بشوند؟ ولی مطلب دیگر و مالکی و حنبلی و وهابی و زیدي همه بیایند شیعه اثنی

این است که آیا این اختالفات مذهبی مانع وحدت اسالمی و اخوت اسالمی است؟ آیا 

کنند بعد از آنکه قرآنشان مانع این است که همه مسلمانان با یکدیگر احساس برادري ب

یکی است، پیغمبرشان یکی است، احادیث پیغمبر را همه قبول دارند و مدارکی در دست 

مرحوم آیت اهللا بروجردي و . است که احادیث اهل بیت را اهل تسنن هم باید قبول کنند

مرحوم شیخ عبدالمجید سلیم، مفتی اعظم مصر، توافق کرده بودند بر این اساس که اهل 

اند، فقط در کتب پذیرفتهتشیع احادیث معتبر اهل تسنن را بپذیرند و البته از قدیم می

کتاب اهللاِ و : حدیثشان وارد کنند و آنها هم به موجب حدیث انّی تارِك فیکُم الثَّقَلَینِ

و همینها بود که مقدمات فقه مقارن را در مصر به . عتْرَتی احادیث اهل بیت را بپذیرند

.وجود آورد
2
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 تمدن اسالمی و نیرنگ غرب

و میان آنها در باب [یکی از نیرنگهاي غرب این بود که در پوست ملل مسلمان رفت . 85

انکار کرد، در پوست  شد این تمدن گذشته راچون نمی.] تمدن اسالمی تفرقه ایجاد کرد

گوید تمدن  نویسد میتاو لوبون وقتی کتاب میحتی گوس. عربها رفت و گفت تمدن عرب

گوید تمدن اش گفته تمدن اسالم و عرب، ولی او میگو این که مترجم فارسی. عرب

ولی وقتی که به ایران آمدند . عرب، براي این که عرب بگوید این تمدن مال من بود

کردند که این تمدنی که در گذشته بوده تمدن ایرانی نقیض و ضد آن را به ایران تلقین می

! تر استساله پیش 2500ا وابسته به تمدن ایرانی است و از بقایاي تمدن بوده، بوعلی سین

کردند روي مسئله استمرار فرهنگی تکیه کنند که ساله چقدر کوشش می 2500در جشن 

سال پیش یک فرهنگ را آغاز کردیم و آن فرهنگ با روح خاصی که داشته  2500ما در 

بوعلی سینا، ابوریحان بیرونی، حافظ، مولوي و است ادامه داشته تا به زمان ما رسیده است؛ 

اند، همان روح است که تا زمان ما استمرار پیدا خواجه نصیرالدین طوسی زاده آن فرهنگ

تمدنی که در دوره اسالم شروع شد با . کرده، در صورتی که این یک دروغ محض است

دیگر جهان این تمدن مثل هر تمدن دیگري از تمدنهاي . یک روح مخصوص شروع شد

-اما به صورت تغذیه نه به صورت التقاط، مثل هر جاندار جوانی که پیدا می استفاده کرد

برد و کند، ولی معنی تغذیه این است که او را هضم میشود و از محیط خودش تغذیه می

اما کاري کردند که ملت ما از . دهدآورد و روح خودش را به او میبه شکل خودش درمی

.اعتماد باشداعتقاد و بیخبر و به آن بیبی تاریخ خودش
1
 

 تفرقه مایه فناي اقوام

یکی از عواملی که مایه فناي اقوام است تفرق وتشتت است؛ دسته دسته شدن، فرقه . 86

اي اي، مسلکی داشتن؛ هر دستهاي یک فکري، عقیدهفرقه شدن، دو قبیله شدن، هر دسته
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الم دین وحدت و اتفاق است و روي وحدت و اس. اي یک کشور تشکیل دادندر گوشه

.کند خیلی تکیه میاتحاد و در نقطه مقابلش بر روي پرهیز از تفرق و تشتت 
1
 

 هاي استعمار براي تفرقهبرنامه

در حال حاضر استعمار دو کار اساسی کرده است براي اینکه احساس وحدت زنده . 87

اسالمی از راه تقویت ناسیونالیسم و  نشود؛ یکی تجزیه و قطعه قطعه کردن فرهنگ و تمدن

بینیم سخن از فرهنگ عرب و ایران و ترك و هند و نژادپرستی و قومیتها، آنچنان که می

غیره است و حال آنکه آنچه در طول هزار و سیصد سال وجود داشته یک فرهنگ بیشتر 

مرز زخمهایی است که اغلب در  دیگر استخوان الي. نیست و آن فرهنگ اسالمی است

سومی . العرب و جزیره تبت و پشتونستان و غیرهاند از قبیل شطکشورهاي اسالمی گذاشته

هم وجود دارد و آن استخدام عامل براي تألیف و نشر کتب در ایجاد اختالف مثل 

.الخطوط العریضه و کتاب سید روضاتی
2

 

 سوء تفاهم، عامل تفرقه

معنی تفرق مذهبی این است که . انددهمسلمین با نهایت تأسف تفرق مذهبی پیدا کر. 88

 .گویند حقیقت اسالم همان است که در نزد ماستاي میهر دسته

اکنون باید . ولی یک مطلب هست و آن اینکه اسالم وحدت مسلمین را خواسته است

ببینیم که این وحدت مستلزم این است که همه مسلمین از یک مذهب پیروي کنند و فرقه 

نع وحدت آنهاست، یا آن چیزي که مانع وحدت است بیشتر سوء فرقه شدن آنها ما

تفاهاماتی است که با یکدیگر دارند؟ به عقیده ما دومی است، براي اینکه معبود همه یکی 

است، قبله همه یکی است، ماه رمضان و روزه همه یکی است، کتاب آسمانی همه یکی 
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هیم، اختالفات در فروع است دخوانیم، یک جور زکات میاست، همه یک جور نماز می

اما وقتی که این یکی او را . اندو عمده این است که داراي یک فرهنگ و تاریخ و تمدن

الممطوره بداند، شیعه سنی را ناصبی  مشرك بخواند و دیگري آن را انجس من الکالب

.شودبداند و سنی شیعه را مجوسی، بدیهی است که وحدتی حاصل نمی
1
 

گوییم چرا ما مسلمانها ایم، پیوسته میایم چشمهاي خودمان را بستها نشستهما مسلمانه. 89

کنیم همین قدر خورده هستیم؟ چرا ما مسلمانها ذلیل هستیم؟ خیال میاین جور شکست

مان کامل است؛ ما که اَشْهد اَنْ ال که ما اذان و اقامه گفتیم و نماز خواندیم دیگر مسلمانی

لّا اهللاُ و ا لهسولُ اهللا می اداً رمحاَنَّ م دگوییم بنابراین مسلمان کامل هستیم، در حالی که اَشْه

از مهمترین دستورهاي اسالم همین دستور روابط . اسالم یک دستورهاي دیگري هم دارد

گوید اگر نکنید اوضاع خیلی خراب خاص اجتماعی میان ما مسلمین است، همین که می

اي که ما به اندازه: این خیلی واضح است. وضاع هم خراب استما نکردیم و ا. است

چندي . کنندکنیم دشمنان ما علیه ما فعالیت نمیمسلمین خودمان علیه یکدیگر فعالیت می

کرد که فالن شخص گفته است هیچ فرق پیش دیدم یک آقاي محترمی اظهار ناراحتی می

از یک طرف ! سرائیلیها فلسطینیها را بکشندکند که فلسطینیها اسرائیلیها را بکشند یا انمی

والَّذینَ کَفَروا بعضُهم اَولیاء بعضٍ اال تَفعلوه تَکُنْ فتْنَه فی الْارضِ و فَساد «: گویدقرآن می

مسلمین است یعنی مسلمین  »گوییم اسرائیل که اَلَدالْخصامکَبیرٌ، از طرف دیگر ما می

ها را  کند که آنها فلسطینیها ندارند، هیچ فرق نمی ناکتر از اسرائیلیدشمنی عنودتر و خطر

.خواهیم یک ملت سعادتمند باشیمبعد هم می. ها آنها را بکشند یا فلسطینی
2
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 اتحاد مسلمانان

یکی در نواحی سیاسی است که در وظیفه . اتحاد مسلمانان در دو ناحیه است. 90

توان زد زیرا جایی است که رف او را هم نمیدولتهاست و به ملتها مربوط نیست، ح

اسالمی و به قول خود  منافع خارجی در این است که کنگره سیاسی. جبرئیل را پر بسوزد

 .اعراب مؤتمر اسالمی تشکیل نشود

این . را خراب کرد اما از آن جهت که مربوط به ملتهاست، باید دیوارهاي سوء تفاهمها

واسطه محکم کردن پیوند اتحاد ین راه یعنی تقویت دین بهاي است که در امهمترین وظیفه

 .مسلمانان باید انجام داد

آنچه به دروغ موجب سوء تفاهم شده، مانع نزدیک شدن مسلمانان به یکدیگر است نه 

.خود مذاهب
1

 

اند شایستگی خود را براي این نکته باید گفته شود که ایرانیها در گذشته توانسته. 91

اکنون نیز اگر اشتباه فعلی را رها کنند و به جاي . عالم اسالم نشان بدهندرهبري معنوي 

بازگشت به چهار هزار سال پیش و جدا کردن خود از عالم اسالم روابط خود را با ملل 

از . مسلمان محکمتر کنند، صد در صد به نفع ایران است زیرا زمینه بسیار خوب است

ان ـ که تاریخ اسالم را مملو از نام ایران و طرفی آمادگی روحی در روشنفکران مسلم

العاده است و از از ایران و ایرانی در آنها ایجاد کرده است که فوق بینند، احترامیایرانی می

تر از سایر طرف دیگر در حال حاضر نیز مانند گذشته، متفکرین اسالمی ایران عمیق

.کنندمتفکرین فکر می
2
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 اسالمی همبستگی از عالئم حیات جامعه

اي شده که اگر انسان بخواهد اسمی از همبستگی واقعاً عجیب است؛ این اآلن مسئله. 92

آقا این حرف جرم : گوینداسالمی، از همدردي، از وحدت اسالمی ببرد، یک عده می

شما در ! گوید آقا ولی اسالم می. تحادي داشته باشیما است، ما شیعه هستیم نباید با دیگران

تی، در مملکت خودت هستی، در ایرانی، در دورتر از ایرانی، در شهر خودت هس

هندوستان هستی، در بلخ و بخارا هستی، در ژاپن هستی، در چین هستی، در اروپا هستی، 

در آمریکا هستی؛ شما هم آنجا این روزي را که روز موفقیت برادران مسلمانتان و روز 

نجام وظیفه آنها مراسم عید و مراسم سرور داشته انجام وظیفه آنهاست، به یاد آنها و به یاد ا

.باشید
1
 

 کندجامعه اسالمی را خطر از داخل تهدید می

فهمیم که قرآن در درجه اول و بعد فهمیم؟ از اینها این را میحال از اینها چه می. 93

گوید که جامعه اسالمی را خطر از داخل کلمات پیغمبر اکرم همیشه به ما این جور می

دل ولی کند، از ناحیه یک اقلیت منافق زیرك و یک اکثریت جاهل سادهتهدید میخود 

توانند بکنند؛ آن جاهلها هم اگر آن زیرکها اگر این جاهلها نباشند کاري نمی. متعبد

 .بردزیرکها نباشند کسی آنها را به راه کج نمی

ناحیه یک اقلیت منافق  توانید بفهمید که چطور شد جامعه اسالمی ازحال شما از اینجا می

دل ولی مؤمن و باایمان به این روز افتاد یعنی اینها سبب شدند متمرد و یک اکثریت ساده

نتیجه بماند، یعنی آن عده که این تأکیدها و اصرارهایی که پیغمبر اکرم کرد در عمل بی

-حرف شدهمنافق مردم را از راه منحرف کردند بدون آنکه خود مردم بفهمند که از راه من

 .اند، اغفال کردند
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. یکی از عالئم حیات یک جامعه این است که همبستگی میان افرادش بیشتر است. 94

خاصیت مردگی، متالشی شدن و متفرق شدن و جدا شدن اعضا و جوارح آن اجتماع 

آیا جامعه اسالمی امروز یک جامعه زنده است یا یک جامعه مرده؟ به این دلیل که . است

شان صرف جنگ و دعوا با خودشان افتند و بیشتر مساعیشتر به جان یکدیگر میمسلمین بی

کند، آنها مرده شود و در نتیجه دشمن زیرك استفاده میو اختالف داخلی خودشان می

 .هستند

مثَلُ المؤمنینَ فی تَواددهم و : فرمایددارد، می ر رسایی وجود مبارك رسول اکرمچه تعبی

هِممی  تَراحمالْح رِ وهبالس دسسایِرُ الْج تَداعی لَه ضْوع نْهذَا اشْتَکی ما دسثَلُ الْجم هِمتَعاطُف و

مثل مردم باایمان، آنهایی که زنده به ایمانند، آنهایی که مصداق یا اَیها الَّذینَ امنُوا استَجیبوا 

مثل مؤمنین در همدلی، در دوست داشتن   یحییکُم هستند،للّه و للرَّسولِ اذا دعاکُم لما 

مند یکدیگر، در عاطفه داشتن نسبت به یکدیگر، در همدردي نسبت به یکدیگر، در عالقه

 بودن به سرنوشت یکدیگر، مثَل پیکر زنده است که اگر عضوي از آن به درد آید سایر

 .کننداعضا با این عضو همدردي می

شود، فوراً یک کانون چرك که در یک نقطه از بدن پیدا مییک . اولش تب است

اي از کبد یا مثالً یک ضایعه در گوشه. گرددحرارت غیر عادي در تمام بدن ایجاد می

دهد، بسا هست که اگر عکسبرداري هم بکنند روده پیدا شده که طبیب تشخیص نمی

ه تمام بدن از نوك سر شود کشود که چیست، اما این قدر معلوم میتشخیص داده نمی

رود، گلبولهاي خون به شود، درجه حرارتش باال میگرفته تا ناخن پا غرق در تب می

افتد که چرا در فالن جاي بدن فالن ضایعه پیدا افتند، تمام بدن به فعالیت میفعالیت می

اي،  جور هستیم؟ آیا اگر ضایعهز همینامرو آیا ما مسلمین. این، عالمت حیات است. شده

 جور هستیم؟اي از نقاط اسالمی رخ بدهد، ما ایناي در نقطهگرفتاري
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 ها و معیارهاي وحدت اسالمی مالك

 اعتقاد به خدا، که البته مشترك است با سایر ادیان. الف. 95

 عنوان کتاب آسمانی و عزیزترین کتابها قرآن به. ب

 سیره و سنت رسول اکرم و احادیث نبوي. ج

 .اسم حج که این فلسفه در آن منظور استحج، کعبه، مر. د

المثل بخاري و ابوحنیفه و غزالی و جوهري تاریخ مشترك و به هم آمیخته که فی.  ه

 .ایرانی، مورد احترام مذهبی مردم شمال آفریقا هستند

.به طور کلی یک فرهنگ هزار ساله مشترك و روحیه مشترك و تربیت مشترك. و
1
 

 ازاله موانع وحدت

انداز و پست و بلندي در ها مطلقاً به منزله ایجاد ناهمواري و دستوت گذاشتنتفا. 96

تفاوت و تبعیض، یک طبقه را مغرور و طبقه دیگر را ناراضی و در نتیجه . اجتماع است

 .کندایجاد اختالف می

کنیم تنها چیزي که مؤثر بود نظیري ایجاد کرد و خیال میگوییم پیغمبر وحدت بیما می

ود که رسول اکرم ایمان به خدا به آنها داد و بعد هم فرمان داد متحد باشید و آنها این ب

کنیم که موانع و عوایق اتحاد را که همان ناهماهنگیها و ناهمواریها و فکر نمی. متحد شدند

مالی، احترامی، : هر نوع موهبتی(اندازها از ناحیه مواهب اجتماعی پست و بلندیها و دست

.از بین برد؛ هم مقتضی را ایجاد کرد و هم مانع را مفقود کرد] است) [منصبی
2
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 اهتمام اسالم به وحدت

خواهد نیروي متفرق و از هم پاشیده مسلمانان را از می هاي زیادي علیهدر خطب. 97

 .بردشود رنج مینو جمع کند و وحدت ببخشد، و چون موفق نمی

آیه واعتَصموا بِحبلِ اهللاِ : رح کرده استاسالم خود مسئله وحدت و اتحاد مسلمین را ط

 103آیه ولْتَکُنْ منْکُم اُمه یدعونَ الَی الْخَیرِ که میان آیه . خود بهترین شاهد است... جمیعاً 

بعد  و التَکونوا کَالَّذینَ تَفَرَّقوا و اخْتَلَفوا منْ: 105و آیه ... واعتَصموا بِحبلِ اهللاِ ]: آل عمران[

 ظیمع ذابع ملَه کاُولئ و ناتیالب مهاي دارد که یکی از دعوت اشاره] قرار گرفته[ما جاء

 .به خیرها و شاید مهمترین آنها دعوت به وحدت اسالمی است

ایضاً آیه و انْ  ...آیه و التَنازعوا فَتَفْشَلوا و تَذْهب ریحکُم، ایضاً آیه انَّما الْمؤْمنونَ اخوه 

 . رساندهمه اهتمام اسالم را به اصل اتحاد مسلمین می... طائفَتانِ منَ الْمؤْمنینَ اقْتَتَلوا 

در صدر اسالم بهترین دلیل بر  اخوت میان مسلمین و سیره علی سیره پیغمبر در ایجاد

.اهتمام اسالم به وحدت است
1

 

 ترین نیاز عصروحدت، ضروري

ن را باید بدانیم که در این عصر از هر عصر دیگر، مسلمانان بیشتر به اتحاد و رفع ما ای. 98

ترین گذشتها و  بزرگ ن این افتخار را داریم که علیما شیعیا. اختالف احتیاج دارند

ها را در زمینه خالفت انجام داد، در نهایت خلوص نیت با رقباي خود همکاري و  فداکاري

.ها دانست ت اسالم را باالترین مصلحتهمگامی کرد، یعنی مصلح
2
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 قرآن، زبان اتحاد

این که هست زبان قرآن . باید گفت فعالً در جهان زبانی به نام زبان عربی وجود ندارد. 99

زیرا زبان   کند نه اینکه قرآن به زبان عرب است،عرب فعلی به زبان قرآن تکلم می. است

ولی . ود نداشت، نه عربی بود و نه زبان عربیعربِ قبل از قرآن اگر قرآن نبود دیگر وج

هاي مختلفی از نژادهاي مختلف را واداشته که به زبان خودش سخن بگویند یا  قرآن ملیت

توان گفت فردوسی و سعدي و مولوي و می. مانند ما لغات قرآن را در زبان خود بیاورند

ضاً نبودند، بلکه نیمی از آنان اند، زیرا هر کدام از آنها فرحافظ به زبان پارسی سخن گفته

زبان فارسی زبان یک ملت و . و شاید هیچ یک از آنان هم که نبودند، زبان فارسی بود

قومیت و نژاد بخصوصی است نه زبان یک کتاب یا یک فرد، ولی عربی زبان یک کتاب ا 

فلسفی از ست به نام قرآن که آن کتاب و فرزندان او از نهج البالغه گرفته تا کتب علمی و 

.اندقبیل شفا و اشارات به آن سخن گفته
1
 

 وحدت و ترویج زبانهاي اسالمی

این براي اتحاد . از جمله کارهایی که باید انجام داد، ترویج زبانهاي اسالمی است. 100

گوییم زبانهاي اسالمی؛ اسالم از یک نظر زبان ما می. العاده ضرورت داردمسلمانان فوق

از نظر دیگر زبان عربی چون زبان . زبانی که مروج آن زبان باشدمخصوص ندارد، یعنی 

از . قرآن و عبادات است، الزم است بر هر مسلمانی که با این زبان کم و بیش آشنا باشد

آمده آن را زبان اسالمی  آثار اسالمی مهمی به وجود  ما هر زبانی که با آن زبان  نظر دیگر،

رکی و اردو نیز باخصوص زبان فارسی یک زبان اسالمی دانیم، علیهذا زبان فارسی و تمی

 . است
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مثنوي، سعدي، حافظ، نظامی، کیمیاي سعادت، جامی و غیره اینها همه شاهکارهاي 

اسالمی است و مولود اسالم است، بیش از آنکه به ایران تعلق داشته باشد به اسالم تعلق 

.دارد
1
 

 محورهاي وحدت اسالمی

تواند مسلمین را به هم مربوط کند و مالك وحدت می فقط سه چیز است که. 101

توان به از اینجا می. قرآن، رسول اکرم و سیرت و تاریخ آن حضرت، کعبه و حج: آنهاست

 :عمق گفته معروف گالدستون پی برد که معروف است گفته است

 .»صرانیه علَی خَطَرٍ عظیمٍمادام القُرآنُ یتْلی و محمد یذْکَرُ و الْکَعبه یحج فَالنَّ«

شود، نصرانیت شود و نام محمد بر سر زبانهاست و حج کعبه گزارده میتا قرآن خوانده می

 .در خطر بزرگی قرار دارد

 طلبیوحدت و استقالل

-یکی از آثار اجتماع که احساس وحدت و در نتیجه احساس قدرت و شوکت می. 102

بخش مبارزات ضداستعماري است، حج خود الهام. است طلبیشود، پیدایش حس استقالل

.همچنان که اندونزیها از حج الهام گرفتند
2
 

 لوازم ایجاد وحدت

فَالرفَثَ و ال فُسوقَ و ال جِدالَ فی «: هاي مذهبی در حجترك مجادله و مباحثه. الف. 103

جالح«. 

 پخش کتابهاي مفید. ب
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 بیل مجوسیت ایرانیها و اثبات خالف آنها از قپیدا کردن موارد سوءظن. ج

ترویج زبانهاي اسالمی، حتی از طرف ما زبان فارسی، نشر آثار عمیق اسالمی. د
1

 

 وحدت و حسن تفاهم

اول در این ناحیه که اقداماتی : اقدامات حسن تفاهم را در دو قسمت باید انجام داد. 104

این . اند از بین بروندو شیعه پیدا کرده بشود که سوءتفاهماتی که دیگران درباره ما ایرانیان

تنها تابع پیغمبر، ما ! شود که مثالً ما به این ترتیب عمل کنیم که ایهاالناساز این طریق نمی

هستیم زیرا پیغمبر خلیفه معین کرده است و ما تابع واقعی پیغمبر و خلیفه منصوب او 

 ف است، هر اندازه مستدل باشدگونه کارها چون مستلزم تحقیر و تخطئه طراین. هستیم

 .بخشدتجربه نشان داده که اثر نمی

طریق دیگر این است که محاسن شیعه معرفی شود؛ فقه شیعه، تفاسیر شیعه، کتب اخالقی 

شیعه، کتب دعاي شیعه، مدارس و مجامع شیعه، شخصیتهاي شیعه معرفی شود، همان 

 .چقدر اثر خوب بخشید طوري که عمالً دیدیم کتاب مختصرالمنافع محقق حلّی

آیا آنها واقعاً ناصبی . قسمت دوم این است که خود ما از نزدیک آنها را مطالعه کنیم

شوند؟  براي ابطال حج مدعی رؤیت هالل میهستند؟ آیا آنها از روي دروغ و دشمنی و 

چرا این جور فکر کنیم؟
2

 

 اتحاد تسامح، مایه

بوط به غیر مسلمان است که یکی از علل وسعت نظر و سعه مشرب، چه در آنچه مر. 105

تشکیل تمدن اسالمی تسامح با اهل مذاهب دیگر است و چه از نظر خود مسلمانان و 

که امروز بر عکس نوعی تنگ نظري عجیب حکمفرماست که   اختالف عقاید و سالیق،
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و کنند، هی قید کنند، رحمت خدا را محدود میهمه همه را تخطئه و تکفیر و تفسیق می

» ال تَقولوا لمنْ الْقی الَیکُم السالم لَست مؤْمناً«: گویداسالم می. افزایندشرط بر اسالم می

 »اخْتالف اُمتی رحمه«: پیغمبر فرمود» و لذلک خَلَقَهم«: گویدقرآن درباره اختالف می

د بزرگترین اثرش تفرق و شوها میتفکرهاي محدود که منجر به تخطئه و تکفیر و تفسیق

ایم، شان بحث کردهدرباره که در کتاب جاذبه و دافعه علیخوارج . تشتت نیروهاست

.مظهر و نمونه کامل این محدودیت فکري هستند
1
 

 اختالف براي شناسایی، نه تفرّق

مسئله وحدت ملل اسالمی بر اساس ایدئولوژي و این که قومیتها و نژادها مرزهاي . 106

است براي تسهیل شناسایی، یکی از مظاهر وسعت نظر تفکر اسالمی است، و بر  مصنوعی

عکس رجوع به تعصبات ملی و نژادي و ناسیونالیستی گرایش به محدودیت و در پوست 

 .خود مانند خارپشت فرورفتن است

.نظري از این نظرندظاهریون و حنابله در اهل سنت و اخباریین شیعه ممثّل تنگ
2
 

 بل مذاهب اسالمیشناخت متقا

ها و مذاهب و بازگشت همه ما در صدد این نیستیم که طرحی براي از بین بردن فرقه. 107

به اصل اسالم بریزیم، زیرا این، کاري است که اوالً از ما ساخته نیست و ثانیاً وحدت 

جهات اختالف فرق و . اسالمی متوقف بر این نیست که فرق و مذاهب از میان برود

قدر زیاد نیست که مانع اخوت اسالمی بشود و جهات اشتراك آنها آن قدر  مذاهب آن

 .تواند آنها را به هم بپیونددزیاد و نیرومند است که می
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خیر، . خواهیم ادعا کنیم که تمام اختالفات مسلمین از نوع سوءتفاهم استو نیز ما نمی

ناست حل بشود به طریق همه اختالفات سوءتفاهم نیست، اگر ب. چنین ادعایی هم نداریم

آنچه ما در صدد آن هستیم و به عبارت . دیگر غیر از رفع سوءتفاهمات باید حل شود

دیگر هدف ما از این درس این است که شکافهایی که ناشی از خوب درك نکردن 

هدف ما این است که فرق و مذاهب اسالمی یکدیگر را آن . یکدیگر است، از میان برود

اسند و تصور کنند، تصورات دروغ و وهمی را از خود نسبت به برادران طور که هستند بشن

.خود دور کنند
1

 

 شعور واحد و اتحاد

جامعه ما آن وقت جامعه اسالمی است که شعور واحد بر ما حکومت کند، یک . 108

جور فکر کنیم و یک جور متأثر شویم، به خاطر یک سلسله امور همه دلشاد شویم و یک 

ک همه ما را جاري سازد، نه اینکه از حوادثی نیمی بخندیم و نیمی بگرییم سلسله امور اش

.و از پیشامدهاي دیگر نیمِ گریان خندان، و نیمِ خندان گریان باشیم
2
 

 ساز قدرتاتحاد زمینه

دانیم که هیچ کار و عملی بدون قدرت و نیرو میسر نیست و در اسالم تحصیل قدرت می

این قوه اختصاص به تجهیزات جنگی ). م ما استَطَعتُم منْ قُوهو اَعدوا لَه(واجب است 

و از . ندارد، جنگ و مبارزه و تنازع بین حق و باطل همیشه با شکلهاي مختلف هست

و ) توان گرفتآري به اتفاق جهان می(طرفی قدرت بدون اتحاد و اتفاق میسر نیست 

آید که نظمی و تشکیالتی بوده باشد، یاتحاد هم هنگامی به شکل یک قدرت و نیرو درم
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مرکزي و فرمانی و اطاعت و اجرایی بوده باشد، و مخصوصاً سرعت اجر بدون نظم و 

.تشکیالت میسر نیست
1
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