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 چكيده

پرور در جهان اسالم، نيازمند توجه خاص به  بخش و اخوت ي وحدت رسيدن به نقطه
است. متأسفانه موارد سازوكارهاي تقريب براي تحكيم اتحاد و انسجام كشورهاي اسالمي 

هاي تخصصي به  اختالفي ميان مذاهب، با بسترسازي دشمنان مشترك، از سطح حوزه
هايي، بازگشت به  هاي همگاني راه پيدا كرده است. در بستر چنين ضرورت عرصه
ي الگوي  گشاست. اين مقاله برآن است تا در سند پايه خميني(ره) راه ي امام انديشه
زمينه، نظير شناخت تبار  رفت، رهنمودهاي عملي امام راحل در اينايراني پيش -اسالمي
گرايي، درك دشمن مشترك، توجه به اهداف  افكنان، ضرورت گذار از عوام تفرقه

بر مشتركات امت  سنت، تكيه ي اطهار(ع) با اهل ي برخورد ائمه دشمنان، شناخت شيوه
حقق آن، اخوت و برادري، اسالمي، گذار از شعار امت واحده و تالش واقعي براي ت

شناخت اقتضائات زمانه، توجه به منافع و اصول مشترك، لزوم بيداري، توجه به مصالح 
 ها را بيان كند. هاي معرفتي آن امت، بازگشت به دين را بررسي نموده و پشتوانه

 
 كليدي: هايواژه
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 طرح مسأله
دين اسالم، آييني است كه از بدو ظهورش، براي اتحاد ميان پيروان خود تالش 
بسياري كرده است تا ميان مسلمانان برادري و اخوت ايجاد كند. نبي مكرم اسالم(ص) 

ديگر  ان را برادر يكدر صدر اسالم، شخصاً اين حكم را در عمل پياده كرد و مسلمان
بخشي به اسالم و پيروان آن، و جلوگيري از  خواند؛ از طرف ديگر نيز براي عزت

فروپاشي قدرت اسالم، بارها مسلمانان را از تفرقه نهي كرده و تالش براي اصالح 
البين را امري واجب دانستند. در حال حاضر، امت اسالمي از اين منظر داراي وضع  ذات

ها هستند كه اوج  ساز اين وضعيت، هم دشمنان و هم برخي خودي زمينه مطلوبي نيست.
هاي تكفيري است. اين مقاله، دوازده سازوكار  ها و انديشه گرفتن جريان ها، قوت آن

ي امام  ي انديشه عملياتي براي تحقق افق وحدت و اخوت در جهان اسالم را از سفره
نويس  بر افزودن به غناي نظري پيش وهكارها عال خميني(ره) ذكر خواهد كرد. اين راه

ها را نزد طراحان الگوي پايه  ايراني پيشرفت، اهميت و جديت آن -ي اسالمي الگوي پايه
 افزايش خواهد داد.

 گرايي افكنان و ضرورت گذار از عوام . شناخت تبار تفرقه1
به صدر ي بزرگ اسالم، مربوط  ي اختالف ميان دو طايفه در نگاه امام خميني، ريشه

اش از صدر اسالم  ي اختالف بين پيروان دو طايفه و دو مذهب، ريشه مسأله«اسالم است: 
وقت خلفاى اموى، و خصوصاً عباسى، درصدد بودند كه اختالف ايجاد كنند.  است. در آن

. دشمنان در )94: 6،ج1378(امام خميني، » زدند مى ] دامن كردند و [به اختالف مجالس درست مى
تر  هزينه ن دريافتند كه اختالف ميان شيعه و سني از هر سالحي كارآمدتر و كمطول زما

سنت و  كم اسباب اين شد كه در بين عوامِ از اهل كم«است؛ لذا همان اختالف صدر اسالم 
سنت به سنت رسول اللَّه عمل  عوامِ از اهل شيعه اين تنافس پيدا شد؛ وگرنه، نه عوام اهل

ديگر،  بيان . به(همان)» اند ي اطهار كرده عوام اهل شيعه پيروى از ائمهكنند، و نه  كرده و مى
ورشدن اين اختالفات و هتك مقدسات، نقش مؤثري ايفا  عوام هر دو گروه، در شعله

ها آلت دست  اند. عوام از هر دو گروه، بسيار به اسالم ضربه زدند و در واقع، آن كرده
م از شيعه و سني كه برخي كارهاي اختالف برانگيز دشمنان شدند. از نظر امام خميني، عوا

كردن  . ايشان براي خنثي(همان)باشند  ي اطهار نمي شوند، پيرو اسالم و ائمه را مرتكب مي
جاكه يكي از بركات  كنند؛ تا آن سنت تاكيد مي ها، بر برادري ميان شيعه و اهل اين توطئه

. بنابراين، رسالت انقالب )438: 13(همان، جاند  هانقالب را، ايجاد اتحاد ميان شيعه و سني دانست
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گرايي  ي آن، بايد در راستاي گذار از عوام اسالمي و هرگونه الگو و سند محوري در زمينه
 مخرب باشد.

 . درك دشمن مشترك2
است و با مشتقاتش  )716(فرهنگ المورد: معني دشمن و خصم  در لغت به "عدو"ي  واژه

. خداوند متعال، )449(معجم المفهرس: بيش از شصت مرتبه در قرآن كريم استعمال شده است 
را  )169عمران:  و آل 82(مائده: و اهل كتاب  )4(منافقين:  ، منافقين)100و نساء: 57(مائده: دشمني كفار 

يك جبهه، و ساير در قرآن بيان كرده است. منطق اين آيات شريفه، مسلمانان را در 
تصوير كشيده  ي مقابل به ها را (كافران، منافقين و اهل كتاب) در جبهه ها و فرقه گروه

ها را عليه اسالم  ي آن بودن و اتفاق و اتحاد همه است. منطق واقعيت كنوني نيز، جبهه
چنين گواه آن است كه مسلمانان با عطف توجه به دشمن  دهد. شواهد هم نشان مي

كه داليل روشن برايشان  مانند كسانى نباشيد كه پس از آن«دستوراتي چون: مشترك و 
» آمد، پراكنده شدند و با هم اختالف كردند و اينانند كه عذابى بزرگ خواهند داشت

ايد، هنگامى كه با گروهى [از دشمن]  كسانى كه ايمان آورده اى«؛ و )105عمران:  (آل
بسيار ياد كنيد، باشد كه ظفر يابيد و خدا و  برخورد كرديد استوار باشيد و خدا را

» پيامبرش را فرمان بريد و باهم نزاع نكنيد كه سست شويد و قدرت شما از بين برود
 اند. ، تا به امروز، راه و منطق درستي را انتخاب نكرده)46(انفال: 

 دشمن مشترك ما داريم؛ به اين«معنا مورد توجه امام خميني نيز بوده است:  همين
ها را نگذاريم كه خداى نخواسته، در صفوف  دشمن مشترك بايد ما باهم حمله كنيم و آن

همه بايد باهم باشيم و يك دشمن . «)499: 17، ج1378(امام خميني، » ما يك رخوتى ايجاد بشود
. ايشان در )288: 16(همان، ج» مشترك آمده است و بايد اول دشمن مشترك را دفعش كنيم

 اند: كرده جاي ديگري بيان
ي مناسك و مواقف براى رسيدن به آرزوهاى فطرى و آمال  شرط همه«

ي  ي مسلمانان در اين مراحل و مواقف و وحدت كلمه انسانى، اجتماع همه
تمامى طوايف مسلمين است؛ بدون اعتنا به زبان و رنگ و قبيله و طايفه و 

قدر دشمنان  شما آن. «)19: 20(همان، ج» هاى جاهلى مرز و بوم و عصبيت
ي توان در برابر آنان بايستيد؛ لكن اگر ديديد  مشترك داريد كه بايد با همه

 . )180: 21(همان، ج» كند، در برابرش قاطعانه بايستيد كسى از اصول تخطى مى
توانند براي وحدت و تقريب،  بنابراين مسلمانان با درك وجود دشمن مشترك مي

 كنند.تر تالش  تر و جدي تر، شايسته بيش
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 . توجه به اهداف دشمنان3
ها نيز اطالع  بردن به دشمن مشترك، بايد از اهداف آن بر درك و پي مسلمانان عالوه

 كنيم: روز داشته باشند. در ادامه به برخي از اين اهداف اشاره مي كافي و به

 . قصد نابودي دين3,1
ي دانسته كه با جا هدف اجانب را هدم قرآن و كشورهاي اسالم امام خميني در يك

بينند.  جز قرآن مانعى نمى«فرمايد:  باره مي كنند. ايشان در اين مقدسات اسالمي بازي مي
: 1(همان، ج» اى كه ممكن است، قرآن را از بين ببرند هر حيله عمال خود را وادار كردند به

كاري  . دشمنان اسالم قصد نابودكردن دين و هويت ديني را دارند و از هيچ)104
چه بر مؤمنان نازل  كتاب گفتند در اولِ روز به آن گروهى از اهل«كنند:  وگذاري نميفر

شده است، ايمان بياوريد و در آخر روز [به آن] كافر شويد؛ شايد آنان [از دينشان] 
 »برگردند

كنند تا  شان را هزينه مى اند، اموال ترديد، كسانى كه كفر ورزيده بى«يا  )72(آل عمران: 
كسانى  اى«. بنابراين خداوند متعال فرموده است: )36(انفال: » ا] از راه خدا باز دارند[مردم ر

اند اطاعت كنيد، شما را به عقب  ايد، اگر از كسانى كه كفر ورزيده كه ايمان آورده
 فرمايد: . امام خميني مي)149عمران:  (آل» گردانند برمى

خبيث استعمار تا هاى  كنيم كه پنجه امروز ما در عصري زندگي مي«
اعماق كشورهاى اسالمى فرو رفته و با تمام قوا و وسايل ممكنه به توسط 
ايادى خود، كوشش دارد تفرقه در بين مسلمين و سران ممالك اسالمى ايجاد 

(امام » ها را از تمسك به اسالم و قرآن بازدارد كند و با وسايل گوناگون آن

 .)46: 2، ج1378خميني، 

 خاير كشورهاي اسالمي. تسلط بر ذ3,2
هايي كه  هاي مسلمانان است؛ سرمايه يكي ديگر از اهداف دشمنان، غارت ثروت

ها بودند  مسلمين آن«ها قرار بگيرد:  بايست در اختيار خود مسلمانان و حل مسائل آن مي
ها باالترين  ها بود؛ معنويات آن ها فوق تمدن ها دنيا را گرفته بود؛ تمدن آن كه مجد آن

ي ممالك  شان از همه ي مملكت ترين رجال بود؛ توسعه ها برجسته ويات بود؛ رجال آنمعن
شان بر دنيا غالب شده بود. ديدند كه با اين سيطره، با اين  ي حكومت تر بود؛ سيطره بيش

شود  خواهند؛ نمى ها مى شود تحميل كرد چيزهايى را كه آن وحدت دول اسالمى، نمى
ها را قبضه كرد.  شود اين ها را، نمى ها را، طالى زرد اين اه اينها را، طالى سي ذخاير اين

: 1(همان، ج» بيندازند  درصدد چاره برآمدند؛ چاره اين بود كه بين ممالك اسالمى تفرقه
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خواهند ثروت شما  تان بگيرند، مى خواهند منابع شما را از دست هايى كه مى دست. «)374
االرضى شما را به يغما ببرند،  االرضى و فوق ير تحتخواهند ذخا را به رايگان ببرند، مى

گذارند كه عراق و ايران باهم متحد بشود؛ ايران و مصر باهم متحد بشود؛ تركيه  ها نمى آن
(همان،  »شان باهم وحدت كلمه پيدا كنند؛ نخواهند گذاشت و ايران باهم متحد بشود؛ همه

ي فاسدش اسرائيل است كه چشم طمع به  ها، خصوصاً آمريكا و وليده ابرقدرت. «)32: 2ج
زمينى اين  كشورهاى اسالمى دوخته و براى چپاول مخازن عظيم زيرزمينى و روى

بردار نيستند. و رمز موفقيت آنان در اين  اى دست كشورها، از هيچ جنايت و توطئه
: 19ن، ج(هما» باشد هرشكل كه بتوانند، مى انداختن بين مسلمانان، به ي شيطانى تفرقه توطئه

در دول اسالمى، بين طوايف مسلمين به اسم اسالم و به اسم مذهب، «. از نظر ايشان )28
جان هم بيفتند و با هم  كنند كه طوايف مسلمين به كنند؛ تبليغاتى مى چيزهايى پخش مى

ها به ذخايرى كه مسلمين دارند، دسترسى پيدا بكنند  اختالف شيعه و سنى پيدا بكنند و آن
 .)374: 1(همان، ج» د مسلمين كارى انجام بدهندو نتوانن

 سنت ي اطهار(ع) با اهل ي برخورد ائمه . شناخت شيوه4
 كنند: گونه بيان مي سنت را اين بيت با اهل ي برخورد اهل امام خميني شيوه

بين شيعه و سنى ابداً تفرقه نيست؛ بين شيعه و سنى نبايد تفرقه باشد. بايد «
ما بپيونديد باهم؛  ي اطهار ما سفارش كردند به د. ائمهوحدت كلمه را حفظ كني

هم  مان را حفظ كنيم و كسى كه اين اجتماع را بخواهد كه به و باهم اجتماع
 .)84: 6(همان، ج» بزند، يا جاهل است و يا مغرض

 فرمايد: ايشان در جاي ديگري مي
ند؛ ها را داخل در آن جمعيت كن ي اطهار ما كوشش كردند تا اين ائمه«
كم آمد به اين  ها بروند. زمان كم هاى آن جنازه ها نماز بخوانند؛ به تشييع با آن

كه اين دو طايفه باهم  مندان اين كار را كردند براى اين طرف و قدرت
 .)94(همان: » خواهند بكنند سرگرم باشند و خودشان هركارى مى

كند  به زيد بن شحام اشاره مي عنوان مثال، ي اطهار(ع)، به ي ائمه  ايشان در معرفي سيره
سنت]  به اخالق مردم [اهل«كه از امام صادق(ع) نقل كرده است كه حضرت فرمود: 

ها عيادت كن و در تشييع  ها نماز بگذار و از بيماران آن متخلق شو و در مساجد آن
 گويند: هاي آنان شركت نما و هنگامي كه شما اين كارها را انجام داديد مي جنازه

ها جعفري هستند؛ رحمت خداوند بر ايشان كه چه زيبا و نيكو افراد خود را ادب  اين
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 :(ع)؛ االمام علي51: 21؛ بحاراالنوار، ج141؛ االمالي: 477: 8الشيعة، ج ؛ وسائل383: 1(من اليحضره الفقيه، ج» اند كرده

193(. 

 بر مشتركات امت اسالمي . تكيه5
بر مشتركات اديان مختلف در راستاي اهداف واالي الهي و انساني  منطق قرآني تكيه

بگو: «فرمايد:  است؛ چه رسد به مذاهب يك دين. خداوند متعال خطاب به اهل كتاب مي
اى يكسان ميان ما و شما، كه جز خدا را نپرستيم و  سوى كلمه اى اهل كتاب! بياييد به

جاى خدا فرمانرواى خود  و بعضى از ما بعضى ديگر را به چيزى را شريك او قرار ندهيم
. قرآن كريم اين پيام را نيز براي مسلمانان دارد كه براي مقابله با )64عمران:  (آل» نگيرند

حوادث و جلوگيري از هرگونه نزاع و درگيري، بر مشتركات ميان خود تكيه كنيد و 
كه مشتركات را طرح كنند و با گسترش  نجاي اي اختالفات را كنار بگذاريد. مسلمانان به

ديگر را متهم كرده  برانگيز، هم آن به همدلي و پيشرفت نايل شوند، با طرح مسائل اختالف
شوند. اين در حالي است كه وقتي قرآن كريم  و باعث نابودي قدرت و شوكت خود مي

به اين فراز نوراني  اولي مسلمانان بايد طريق كند، به اهل كتاب را امر به اخذ مشتركات مي
آفرين براي هر دو گروه، بر  جاي طرح مسائل اختالفي و مشكل عمل كنند و به

شود را طرح نكنند و يا  مشتركات خود تكيه كنند و مواردي را كه باعث ايجاد تفرقه مي
توان  منطقي و مستدل و علمي با آن برخورد كنند. از جمله مشتركات ميان مسلمانان مي

ها و  ي فرقه ون توحيد، قرآن كريم، پيامبر(ص) و قبله اشاره كرد كه همهبه اصولي چ
توانند بر بسياري از  ها مي باشند و با تكيه و تأكيد بر اين مؤلفه ها متفق مي مذاهب در آن

آوري  گذاشتن بر اين خصيصه، درصدد جمع مشكالت غلبه كنند. امام خميني نيز با دست
 ند. ايشان ضمن تأكيدبر اخوت ميان شيعه و سني بيان مسلمانان حول اين محور برآمد

اهل ملت واحد و قرآن   سنت خود هيچ اختالفى نداريم؛ همه ما با برادران اهل«گويد: مي
كساني كه اهل يك ملت و قرآن هستند چگونه  )384: 6، ج1378(امام خميني، » واحد هستيم

كشند؟! ايشان در جاي  ه نابودي ميريزند و با اختالف و تفرقه خود را ب هم مي جان به
 فرمايد: ديگري مي

اند، مذاهب  سنت چهار مذهب دارند كه در كنار هم طورى كه اهل همان«
ظاهر، ما هم كه مذهب پنجمى هستيم كه  حسب جان هم؛ به ريزند به نمى
مان باهم  هم، ما براى خودمان فرايضمان را انجام بدهيم، لكن همه نشينيم با مى

سانى كه بر ضد اسالم هستند. خوب، ما مسائل مشترك زياد داريم؛ بر ضد ك
 .)508: 14(همان، ج» مان، همه باهم مشتركيم مان، اصول دين ما در اصول مذاهب
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ي  از نظر معمار كبير انقالب اسالمي، اگر مسلمانان به اين اصول توجه داشتند، دو فرقه
كردند  ايفه آن طايفه را تكفير نميپرداختند و اين ط بزرگ اسالمي باهم به جنگ نمي

توانستند از حضيض ذلت به اوج عزت برسند؛ اما  اهللا مي و با اعتصام به حبل )47: 15(همان، ج
مسلمانان را با  "اختالف بينداز و حكومت كن"متأسفانه دشمنان به درك اين واقعيت كه 

 .)454(همان: ي اسالمي بردند هاي فراواني از كشورها ايجاد تفرقه از هم جدا كرده و استفاده

 و تالش واقعي براي تحقق آن "امت واحده". 6
امت واحده، يكي ديگر از سازوكارهايي است كه در ايجاد تقريب مذاهب، نقش 

، )24: 12العرب، ج (لسان» طريق و دين«معني  تواند ايفا كند. امت در لغت به مهمي را مي
 9آمده است. اين واژه،  )117: 1379(آذرنوش، » نسل«و  )144(المورد: » امت، ملت، مردم«

؛ زخرف: 48(مائده: كه چهار مورد آن  )745(المعجم المفهرس: مرتبه در قرآن كريم استعمال شده 

باشد؛  جا دين مي باشد. مراد ما از امت در اين در مورد دين اسالم مي )8؛ شوري: 93؛ نحل: 33
اصول و كليات آن در ميان تمام فرق و  شود كه امت واحده به دين اسالم اطالق مي

مذاهب مشترك است. بنابراين، امت واحده در تقريب مذاهب و ايجاد همدلي ميان 
كه  تواند ايفا كند. صرف اين مسلمانان داراي ويژگي خاصي است و نقش مؤثري را مي

كافي  همه مسلمانيم و يك خدا، پيامبر، قبله و كتاب داريم، در عمل و براي امت بودن،
نيست. زماني امت واحده كارآيي الزم را دارد كه مسلمانان از لحاظ نظر، عمل و اخالقي 

ي امت واحده باشند. امام خميني(ره) با توجه به اين  دهنده پايبند اصول و مباني تشكيل
 نكته ايشان معتقد است:

هاى يك شهر  اسالم يك ملت واحده است و ممالك اسالمى، مثل محله«
اند كه باهم متحد باشند و  اند و همه روى قواعد اسالمى موظف زديكهم ن به

الكلمه با كسانى كه بر خالف اسالم هستند، مقابله  همه زير پرچم توحيد، متحد
 .)485: 10(همان، ج» ها را هدايت كنند به اسالم كنند و آن

را هاي بزرگ آن عصر  ي بسيار كمي، امپراطوري ملتي كه در صدر اسالم با عده
زانو درآورد، اما امروز با جمعيتي بالغ بر يك ميلياردونيم جمعيت و دارا بودن مخازن  به

. )339(همان: بزرگي كه باالترين حربه است، در مقابل دشمنان، زبون و ضعيف هستند 
ايشان در راستاي تحقق امت اسالمي در حد امكان فتاوايي را نيز بيان كرد كه در تحقق 

مؤثر بوده است. براي نمونه، براي حفظ اين اتحاد در اعمال حج حكم  امت واحده بسيار
سنت الزم و مجزى است؛  در وقوفين، متابعت از حكم قضات برادران اهل«كرد كه: 
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خاطر عدم تفرقه و تشتت  ؛ اين كار فقط به)62(همان: » خالف داشته باشيد اگرچه قطع به
 فرمود:چنين سفارش  ميان امت واحد اسالمي است. هم

الزم است برادران ايرانى و شيعيان ساير كشورها از اعمال جاهالنه، كه «
موجب تفرق صفوف مسلمين است، احتراز كنند و الزم است در جماعات 

سنت حاضر شوند و از انعقاد و تشكيل نماز جماعات در منازل و گذاشتن  اهل
ه و بلندگوهاى مخالف رويه اجتناب نمايند و از افتادن روى قبور مطهر

 .(همان)» كارهايى كه گاهى مخالف شرع است، جداً اجتناب كنند

 . اخوت و برادري7
ترين  مرتبه آمده است. يكي از مهم 83اخوت كه در افق آمده، در قرآن حدود 

عواملي كه باعث ثبات، بقا و گسترش دين در صدر اسالم شد، ايجاد برادري ميان 
درك عميقي كه از مسائل و اوضاع و احوال اعراب مسلمانان بود. پيامبر اسالم با بينش و 

زمان خود داشت، با ايجاد برادري ميان مسلمانان، اسالم و پيروان آن را در مقابل هرگونه 
فتنه و آشوب داخلي و خارجي مصون و محفوظ نمود. در واقع، ايجاد اخوت، همانند بند 

شترك جمع كرده بود. ها را دور هم و در راستاي يك هدف م تسبيحي بود كه دانه
قدر داراي اهميت و ويژگي خاص بود كه پيامبر اسالم وقتي وارد  برادري در اسالم آن

چنين ميان  هم - مدينه شد، از طرف خداوند متعال مأموريت يافت ميان مهاجرين و انصار
اوس و خزرج كه صد و بيست سال باهم در حال جنگ بودند و دشمن خوني هم 

خاطر ايجاد و حفظ وحدت سياسي و معنوي، اخوت و برادري ميان  به - آمدند حساب مي به
تآخوا «راستا خطاب به مسلمانان فرمود:  . در همين)374: 1تا، ج (سبحاني، بيوجود آورد  ها به آن

. اين برادري و همدلي در امت اسالمي )109: 2(السيره النبويه البن هشام، ج »في اهللا اخوين اخوين
ديگر از مال و جان  جاكه مسلمانان صدر اسالم حاضر بودند براي هم تا آنريشه دوانيد؛ 

طوري كه بعد از  نيز اصل اخوت پايدار بود؛ به خود بگذرند. در زمان حضرت علي(ع)
ي جمل و پيروزي آن حضرت بر گروه مقابل، لشكريان تصميم داشتند غنائم را  معركه

هم إخواننا «كار منع كرد و فرمود:  ها را از اين ميان خود تقسيم كنند؛ اما آن حضرت آن
. لذا با )173: 8الكبري، ج ؛ السنن399 :1االخبار، ج ؛ شرح62: 11الشيعة، ج ؛ وسائل324: 32(بحاراالنوار، ج» بغوا علينا

ي  ها را از دايره كه گروه مقابل بر حضرت خروج كرده بودند، اما آن حضرت آن اين
قدر اهميت دارد كه خداوند  خارج نكرد. اخوت در فرهنگ اسالمي آن اخوت و اسالم
ي آن  وسيله نعمتي كه به«كرده است؛ ياد  )103عمران:  (آل» نعمت اهللا«عنوان  متعال از آن به

هاي خود را  اموال و خانه -ها نيازمند بودند  كه برخي از آن با اين -همان اخوتي كه انصار 
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كه در زمان جاهليت ميان آنان دشمني، كينه و  با مهاجرين قسمت كردند؛ بعد از آن
ي  يان دو قبيلهساله م 120يافتن جنگ  كرد، [و اخوت باعث] پايان ريزي حكم مي خون

، راجع به مشركين 11ي  ي توبه آيه . حتي در سوره)22: 4(المنار، ج» اوس و خزرج بود
پس اگر توبه كردند و نماز را برپا داشتند و زكات دادند، برادران دينى شما «فرمايد:  مي

بوده و  -م فهم اخوانك -در اصل » فَإِخْوانُكُم في الدينِ«ي شريفه، عبارت  در آيه». هستند
ها، ثبات اخوت و استمرار  كند كه مقتضاي ايمان آن ي اسميه است؛ يعني داللت مي جمله

ها مانند مؤمنين سابق در اصل، اخوت  كند كه آن باشد؛ لذا به اين نكته اشاره مي آن مي
 .)33: 10(التحرير و التنوير، ج» باشند ديني مي

» الدين اخوانكم في«ده را با لفظ ش مسلمان كه حضرت، حق مشركين تازه علت اين
ها در حقوق و تكاليف ديني برابر هستند  تمام آن«اند، به اعتبار اين است كه  تعبير كرده

اند و  اي هستند كه از يك تنه منشعب شده و براي اين است كه دو برادر، دو شاخه
؛ و چون براي خاطر در تمامي شئوني كه براي آن جامعه وجود دارد، برابر هستند همين به

اين اخوت احكام و آثاري شرعي وجود دارد، قانون اسالم آن را يك نوع برادر حقيقي 
در ميان مسلمانان دانسته، كه عيناً مانند برادري طبيعي، آثاري عقلي و ديني بر آن مترتب 

ق، 1412(طباطبايي، » باشد صورت مجاز و كنايي مي گذاري به كه بگوييم اين نام شود؛ نه اين مي

 .)159: 9ج
 امام خميني(ره) نيز قبل و بعد از انقالب بر اين اصل قرآني بسيار تأكيد داشت:

انَّما "ما بايد بيدار باشيم و بدانيم كه اين حكم الهى كه فرموده است «
ها و هيچ حيثيتى جز برادرى باهم  برادر هستند اين )10(حجرات:  "المؤمنُونَ اخوة

ثل برادر باهم رفتار كنند. اين يك حكم سياسى است اند كه م ندارند و مكلف
ها برادر  ميليارد جمعيت هستند، اين هاى مسلم، كه تقريباً يك كه اگر ملت

شود و  ها واقع نمى هم رفتار كنند، هيچ آسيبى بر اين هم باشند و به برادرى با با
برادرها،  ها بكنند، ندارند. كه تجاوز به آن ها، قدرت اين يك از ابرقدرت هيچ

 .)136: 13، ج1378(امام خميني، » معنا باشند بايد متوجه اين
ها را  هاي دنيا، آن دادن مسلمانان به قدرت اسالم در قبال قدرت امام خميني ضمن توجه

كنند كه فرموده  اكرم اعتنا نمى چرا به احاديث نبى«گويد:  مورد مواخذه قرار داده و مي
 كند: . در جاي ديگر بيان مي)279: 13(همان، ج» من سواهم؟ است: مسلمين يد واحدةٌ على

ي كشورها  خواهيم كه در همه جاست، ما مى اين انسجامى كه در اين«
ي مسلمين يد واحده باشند بر من سواهم. هركس در محيط خودش  باشد. همه

با هر حكومتى كه هست و با هر مذهبى كه هست در محيط خودش باشد و 
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» كه مسلمان است با مسلمين ديگر اخوت داشته باشند د؛ لكن اينمستقل باش
 .)474: 15(همان، ج

خداوند در شرايع آسماني خود عموماً و در اسالم خصوصاً امر به وحدت «
فرمود و براي توحيد فكري و عقيدتي و ايماني شرايطي مقرر فرمود كه 

. راجع به اخوت، )165: 1(مكتب اسالم، ج» ها اخوت است ي آن ترين از همه مهم
كه مفضل بن عمر از امام  روايات بسياري نقل شده است؛ از جمله اين

مؤمنان برادرند؛ فرزندان يك پدر و مادر. اگر يك «صادق(ع) نقل فرمود: 
 :3(الكافي، ج» شود رگ از آنان آسيب ببيند، خواب از چشم ديگران ربوده مي

 .)72؛ الف حديث في المومن: 165
ي  تر مواقع بر اين مؤلفه بر اين مفاهيم عالي اسالم، در بيش نيز با تكيه امام خميني

. همچنين ايشان پيروزي انقالب را )83: 6، ج1378(امام خميني، سنگ تأكيد نموده است  گران
هاي دنيا قد علم كرد  داند كه در مقابل قدرت سنت و شيعه مي مديون همين برادري اهل

فرمود:  ي بزرگ اسالمي كراراً مي ثبات اين برادري ميان دو فرقهو براي ا )471: 15(همان، ج
ما با مسلمين اهل تسنن يكى هستيم؛ واحد هستيم كه مسلمان و برادر هستيم. [...] «

 .)130: 6(همان، ج» ي شيعه و سنى اصلًا در كار نيست؛ ما همه باهم برادريم قضيه
يك حكم اجتماعي و سياسي است.  بر حكم اخالقي، در نگاه امام خميني، اخوت عالوه

 فرمايد: باره مي ايشان در اين
اين يك حكم اخالقى است؛ يك حكم اجتماعى است؛ يك حكم «

اى كه در اسالم هستند و همه هم  سياسى است. اگر مؤمنين، طوايف مختلفه
طورى كه  ها باهم برادر باشند، همان خدا و پيغمبر اسالم هستند، اين مؤمن به
ي قشرها باهم نظر محبت داشته باشند، اين  برادر نظر محبت دارد، همهبرادر با 

كه يك اخالق بزرگ اسالمى است و نتايج بزرگ اخالقى دارد،  بر اين عالوه
 .)131: 13(همان، ج» يك حكم بزرگ اجتماعى و نتايج بزرگ اجتماعى دارد

شور ندارد. اين اين اخوت ايمانى، انحصار به مؤمنين يك ك«كنند:  ايشان تصريح مي
 »عقد اخوت بين تمام مومنين دنياست. تمام ممالك اسالم بايد باهم مثل برادر باشند

 .(همان)

 . شناخت اقتضائات زمانه: امت جهاني اسالم در دهكده جهاني8
 فرمايد:هاي زمينه و زمانه و نگاهي پيشرو مي امام راحل، با درك عميق از واقعيت
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ما امروز در يك عصرى واقع هستيم كه تمام دنيا، تمام كشورها، از «
ي يك خانه شدند. امروز وضع عصر ما  منزله جا، به نقاط عالم تا اين  اقصى

ي  شود، در همه طورى شده است كه قضايايى كه در يك كشور واقع مى
ب ها مطل شود و براى آن كشورهاى دنيا منعكس مى  كشورهاى دنيا، در اقصى

هم اختالفى بكنيم، منحصر باشد به  جا با طور نيست كه اگر ما در اين است. اين
يك شهرى يا يك كشورى مثل كشور ايران؛ بلكه انعكاسش در تمام 

 )130: 13(همان، ج»  جا هست كشورهاى دنيا هست و بازتابش در همه
 فرمايد:  راستا مي كند و در اين ايشان براي چنين عصري الزاماتي را تدبير مي

هاى اسالمى  هاى اسالمى هميشه بايد قوى باشد. دولت روابط ما با دولت«
ي يك دولت باشند؛ كَانَّه يك جامعه هستند؛ يك پرچم دارند؛  منزله بايد به

هم متحد باشند؛ باهم  ها هميشه بايد با يك كتاب دارند؛ يك پيغمبر دارند. اين
... اين آمال حاصل بشود كه بين جانبه داشته باشند؛ و اگر هاى همه عالقه
جهات وحدت پيدا بشود، اميد است كه بر مشكالت  هاى اسالمى از همه دولت

هاى ديگر در مقابل ساير  تر از قدرت خودشان غلبه كنند و يك قدرتى بزرگ
 )199: 7(همان، ج» ها باشند قدرت

 . توجه به منافع و اصول مشترك9
نان در ايجاد تقريب مذاهب ميان مسلمانان، توجه به اصول و منافع مشترك مسلما

بسيار مؤثر و كارآمد است. مسلمانان براي دفاع و حراست از عقايد و اصول ديني و 
هاي دشمنان مقابله كنند و در  منافع دنيوي كه دارند بايد باهم متحد و در مقابل هجمه

اند، بايد  ا پيمان بستهه حال نبايد پا را فراتر از حق بگذارند و در صورتي كه با آن عين
 فرمايد: باره مي پايبند به آن باشند. امام خميني در اين

] است. منافع  هم پيوند [خورده ي كشورهاى اسالمى به امروز منافع همه«
ها باهم پيوند  كشور اسالمى ايران با منافع كشور اسالمى ساير كشورها، اين

هاى ديگر بيافتد، اختالفى مابين  چه اختالفى بين ملت ايران با ملت دارند. چنان
ضرر  سنت ما با برادرهاى اهل تشيع ما واقع بشود، اين به برادرهاى اهل

خواهند ايجاد  هايى كه مى ي مسلمين هست. و آن ضرر همه مان هست؛ به همه
 .)133: 13(همان، ج» سنت هستند و نه اهل تشيع هستند ها نه اهل تفرقه بكنند، اين

گرفتن منافع مشتركي كه ميان  سلمانان با اصل وحدت و با درنظراز نظر ايشان، م
توانند بر بسياري از مشكالت خود غلبه پيدا كنند و به اوج  راحتي مي ها وجود دارد، به آن
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گونه كه مسلمانان در صدر اسالم با جمعيت اندك به آن  قدرت و شوكت برسند؛ همان
 .)374: 1(همان، جگر بود هاي دي ها فوق تمدن شوكت رسيدند و تمدن آن

 . لزوم بيداري10 
توان  از ديگر سازوكارهاي مؤثر در موفقيت امت اسالمي و ايجاد تقريب مذاهب، مي

فرمايد:  باره مي به موضوع بيداري در ميان مسلمانان اشاره كرد. حضرت علي(ع) در اين
تواند از حافظان و عوامل بيروني سود  ي خود قرار ندهد، نمي هركس بيداري را پشتوانه«

ترين  . در نگاه امام خميني، بيداري از مهم)2283: 3الحكمة، ج ؛ ميزان427واعظ: الحكم و الم (عيون» ببرد
ي دشمنان است. ايشان راجع به حقيقت حج  كردن توطئه عوامل پيشرفت و خنثي

خواهد اين است كه در آن بيداري باشد كه چگونه  حجي كه خداوند از ما مي«فرمايد:  مي
. )54: 18، ج1378(امام خميني،  »كنند سلمان حكومت ميچند صد ميليون دشمن بر يك ميليارد م

اين مسأله نه مختص به حج، بلكه تمام اعمال عبادي مسلمانان است. ايشان عنصر بيداري 
 فرمايد:را براي فروپاشي استعمار الزم دانسته و مي

دست استعمار  هاى ساختگى به ها براى فروريختن رعب ها و امثال اين اين«
هاى كشورهاى اسالمى را از  ان كافى است كه مسلمانان و دولتو استثمارگر

هاى ساختگى را و سحرهاى شيطانى را  خواب گران بيدار كند، و اين طلسم
هاى آنان را با داشتن يك ميليارد جمعيت و  ابطال نمايد، و مسلمانان و دولت

داشتن شريان حيات غرب و شرق و دارابودن كشورهاى وسيع و  در دست
 )93(همان: » زدگى خارج كند از سحر و وحشت غنى،

در نگاه امام خميني علت تكه پاره شدن كشورهاي اسالمي، همين غفلت است؛ لذا 
 فرمايد: مي

ترين  همين مورد و بزرگ "استرجاع"راستى بهترين مورد براى  و به«
ي اسالمى همين مصيبت [اشغال كشورهاي اسالمي]  مصيبت براى جامعه

كنم.  ي مسلمانان احساس خطر مى اين وضع اسفناك براى همه است. و من از
و اميدوارم مسئوالن غافل كشورهاى اسالمى از اين خواب سنگين بيدار شده و 

ي زمين  كره بيش از اين شاهد خوارى و ذلت مسلمانانى كه روزى بر نيم
 .)342: 16، ج1378(همان، » كردند، نباشند حكومت مى

ها همه در پرتو اختالف بين قشرهاى مسلمين  رى مسلمانايشان برآنند كه گرفتا
. از )464: 15(همان، جهاست مسلمين بايد بيدار باشند  ي ملت است. امروز كه روز بيدارى همه

ترين عوامل تكامل و پيشرفت  كشيدن از غفلت از جمله مهم كه بيداري و دست جايي آن
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ن مذاهب اسالمي نقش بسيار مهمي جوامع اسالمي است كه در ايجاد وحدت و تقريب ميا
 فرمايد:را بر عهده دارد، لذا اين مسأله مورد توجه امام راحل قرار گرفته و در اين زمينه مي

ي هر  چرا بايد دول اسالمى غافل باشند از اين معانى؟ چرا بايد در داخله«
بندى بشود بين ممالك  مملكتى اين نحو انقالبات ايجاد بشود؟ چرا بايد صف

ها اتحاد  ها، آن درست كنند در مقابل آن "جانبه اتحاد سه"ها  سالمى؟ اينا
. از خواب نبايد بيدار "و كُلٌّ يلْعنُ الْآخَر"ديگرى درست كنند در مقابل اينها. 

دانند، نبايد توجه به  دانند و چه مى بشوند؟ سالطين اسالم كه خودشان را چه مى
اسالم كه ممالك اسالمى را آن نحوه  اين معانى پيدا كنند؟ رؤساى جمهور

 )378: 1(همان، ج» اند، نبايد تنبه پيدا بكنند؟ قبضه كرده
هاى ما  صورت صدر اول اسالم درآورد و ملت ما را به«كنند خداوند متعال  امام دعا مي

را مثل ملت صدر اول اسالم كند كه خالص ايمان بود و خالص قدرت ايمانى بود و 
د؛ كه غلبه كردند يك جمعيت چند هزار نفرى بر يك امپراتورى كه قدرت اسالمى بو

خواستند جنگ بروند [بود]. دو مقابلِ اين  تر از تمام جمعيت اين مسلمينى كه مى بيش
هاي  . در جاي ديگر، امام راحل، دولت)504: 6(همان، ج» هايشان بود قدم جمعيت پيش

 فرمايد: داند و مي ي مشكل مي اسالمي را ريشه
هاى اسالمى  ها؟ مشكل مهم، دولت شوند مسلمان چرا از خواب بيدار نمى«

ها بيدار بشوند، مشكالت مسلمين  ها بيدار بشوند. اگر دولت هستند. بايد دولت
هايى در كار است، كه  كنند؛ لكن دست هم تفاهم مى شود؛ با رفع مى

 .)344: 13(همان، ج» گذارد نمى
اي اسالمي در پيشرفت اسالم نقش بسيار مؤثري را ه هرحال، بيداري امت و دولت به

كند و در صورت بيداري مسلمانان، به واقعيت امر و وضعيتي كه به آن دچار  ايفا مي
ها قرار  همه امكاناتي كه خداوند متعال در اختيار آن يابند با اين برند و درمي هستند، پي مي

توانند  الملل چه نقش مهمي را مي ي بين توانند انجام بدهند و در صحنه داده، چه كارها مي
 ها در گرو تحقق بيداري است. ايفا كنند. البته تمام اين

 . توجه به مصالح امت11
باره فرموده  امام خميني، انقالب ايران را در راستاي مصلحت مسلمين دانسته و در اين

 است:
تعالى باشد؛ براى مصلحت مسلمين. اين  نهضت شما، نهضت براى حق«

خواهد كه اهتمام انسان داشته باشد  يزى است كه خداى تبارك و تعالى مىچ
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: 2(الكافي، ج "منْ اصبح و لَم يهتَم بامورِ المسلمينَ فَلَيس بمسلم"به امر مسلمين؛ 

ي شخصى نيست، كه يك  . مصلحت يك امت االن در ميان است. مسأله)164
ند؛ كارى انجام بدهد؛ تا كسى براى شخص خودش بخواهد يك كارى بك

كسى عذر داشته باشد كه خودش برود انجام بدهد. مصلحت اسالم است كه از 
 .)109: 4، ج1378(امام خميني، » چيز عزيزتر است. مصلحت يك امت است همه

در نگاه ايشان، حتي قوانين مصوب مجلس بايد به مصلحت مسلمين باشد. يعني بايد 
طورى كه با اسالم موافق باشد و با مصلحت مسلمين  بهقانون را خوب، «وكالي مجلس 

احكام اسالم براى مصلحت «تصويب كنند. از نظر ايشان:  )45: 9(همان، ج» موافق باشد
مان بايد از  مسلمين است؛ براى مصلحت اسالم است. اگر ما اسالم را در خطر ديديم، همه

ديديم، ديديم كه يك دسته دارند بين برويم تا حفظش كنيم. اگر دماء مسلمين را در خطر 
ي ما واجب است كه  گناهى را بكشند، برهمه كنند كه بريزند و يك جمعيت بى توطئه مى

چو  ي ما واجب است كه نظر كنيم و توجه كنيم و نگذاريم يك هم جاسوسى كنيم. برهمه
از جان اى پيدا بشود. حفظ جان مسلمان باالتر از ساير چيزهاست. حفظ خود اسالم  غائله

 .)115: 15(همان، ج» مسلمان هم باالتر است
طبيعتاً اگر تعارضي بين مصلحت فرد و اسالم پيش آمد، برطبق حكم عقل و شرع 

» حفظ مصلحت عمومى و اسالم، مقدم است بر حفظ مصلحت شخص؛ هركس باشد«
جداى از هم باهم برادرى كنند و متفرق نشوند و  حكم اسالم همه بايد به«؛ )467: 18(همان، ج

ها بدانند. و هر ملتى  ي ملت نباشند و مصالح خودشان را مصالح اسالم و مسائل همه
مصلحت ملت ديگرى را مصلحت خودش بداند و مؤمنين در هرجا كه هستند برادر باشند 
و به برادرى رفتار كنند. و اگر يك جائرى به يكى از ممالك اسالمى تعدى كرد، اين را 

 .)133: 13(همان، ج» دانندتعدى به خودشان ب

 . بازگشت به دين12
تواند نقش اساسي در اتحاد امت اسالمي برعهده بگيرد،  از جمله سازوكارهايي كه مي

بازگشت به اسالم و عمل به فرامين آن است. دين اسالم، ديني است كه براي 
الدين در عصر  ها در دنيا و آخرت آمده است. اگرچه سيدجمال رساندن انسان سعادت به

ان كرده بود، در عصر حاضر نيز امام خميني بر ي بازگشت مجدد به دين را بي خود ايده
افتادن مسلمين و تسلط بيگانگان بر  اين اصل تأكيد ورزيد و يكي از عوامل مؤثر در عقب

كشورهاي اسالمي را همين دوري از مفاهيم عالي اسالم و ترك عمل به قرآن دانست. 
به اختالفات، به اتحاد و زدن  جاي دامن كردند و به اگر مسلمانان به فرامين قرآن عمل مي
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مراتب بهتر از اين داشتند. مگر  يقين امروز وضعي به آوردند به اهللا روي مي اعتصام به حبل
وأَطيعوا اللَّه ورسولَه وال تَنَازعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب «نه اين است كه خداوند متعال فرمود: 

عم بِرُوا إِنَّ اللَّهاصو كُمابِرِينَ رِيحهمين فراز از  . حال اگر مسلمانان تنها به)46(انفال: » الص
گونه كه قرآن كريم  كردند، حداقل در دنيا آقا و سرور بودند؛ همان قرآن كريم عمل مي

 .)139(آل عمران: » وال تَهِنُوا وال تَحزَنُوا وأَنْتُم األعلَونَ إِنْ كُنْتُم مؤْمنينَ««فرمود: 
شدن  اند: در جنگ احد، بعد از زخمي و كشته ي شريفه گفته شان نزول اين آيهدر 

ها را داشتند؛ اما از  اي از مسلمانان، كفار قصد حمله به مدينه و قتل و غارت اموال آن عده
لَينْصرَنَّ اللَّه منْ ينْصرُه «ي نصرت داده بود كه  جا كه خداوند متعال به مسلمانان وعده آن
ي  در نهايت پيروزي از آنِ آنان شد. در توضيح مختصر آيه )40(حج:  »اللَّه لَقَوِي عزِيزٌ إِنَّ

: 6(الميزان، ج» عمران بايد گفت: كلمه وهن را به ضعف قلبي و روحي ي آل شريفه سوره

آيد و اصل در آن ضعف قواي  معني ضعف مي هرچند الوهن به«اند.  معنا كرده )279
 صورت مجاز ضعف اراده . در اين آيه به)4(مريم: » بِّ إِنّي وهنَ الْعظْم منّير«جسمي است؛ 

برتربودن از لحاظ روحي و «را به » اعلون«ي  . اما واژه)227: 3(التحرير والتنوير، ج» باشد مي
به « - وأَنْتُم األعلَونَ -. عبارت )283(من وحي القرآن: اند  دانسته» رسالت به قواي كفر و ظلم

جا مجازي  هاست و علو در اين دهد كه در آينده پيروزي از آنِ آن مسلمانان بشارت مي
ي  . شيخ طوسي جمله)228: 3(التحرير والتنوير، ج» باشد معني علو منزلت و جايگاه مي است و به

 (التبيان،باشد » منصورين علي عدوكم«معني  گرفته و احتمال داده به "حال"مذكور را 

 .)601 :2ج
 ي محمد(ص) نيز به اعلون بودن مسلمانان تصريح شده و خداوند خطاب در سوره

 فَال تَهِنُوا وتَدعوا إِلَى السلْمِ وأَنْتُم األعلَونَ واللَّه معكُم ولَنْ يترَكُم«فرمايد:  ها مي به آن
الَكُمم35(محمد: » أَع(جا نيز  . در اين»األع أَنْتُمنَوالدر اند  گرفته» الغالبون«معني  را به» لَو)

 معني غلبه اعلون مبالغه در علو و به«اند:  طور كه گفته . و همان)445: 7المنثور في التفسير بالماثور، ج
 فرمايد: . مرحوم طبرسي در ذيل آيه مي)111: 26(التحرير و التنوير، ج» باشد و پيروزي مي

 البيان، (مجمع» يد، كفار را به صلح و سازش نخوانيددر حالي كه قدرت و شوكت دار«

 .)163: 9ج
داند، پس چرا امروزه  مي "اعلون"با اين وصف كه قرآن كريم در دو جا مسلمانان را 
خاطر آن است كه مسلمانان در  جهان اسالم به اين فالكت دچار شده است؟ اين به

كند كه مؤمن باشند و از سستي و  ي شريفه تحقق پيدا مي صورتي اعلون هستند و اين آيه
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گونه كه در اين دو آيه، برتري مسلمانان را مشروط به ايمان  نااميدي دست بردارند؛ همان
 و عدم وهن و حزن كرده است.

بين بود، به اين مسائل توجه ويژه داشته  شناس واقع جا كه امام خميني يك اسالم از آن
ي مناسب در بازگشت امت اسالمي به مجد و و بازگشت به اسالم را از جمله سازوكارها

 فرمود: باره مي دانست و در اين عظمت مي
مسئوليت حفظ قوانين الهى و عمل به قرآن كريم كه اساس عود عظمت «

و مجد اسالم و مسلمين است، مسئوليت حفظ وحدت كلمه و مراعات اخوت 
مار است؛ ايمانى كه ضامن استقالل ممالك اسالمى و خروج از نفوذ استع

چه  آوردن آن دست مسئوليت گذشتن از منافع شخصى و فداكارى در راه به
هايى كه در عصر  اند؛ مسئوليت ي اختالف كلمه از دست داده واسطه تاكنون به

هاى خبيث  تر باشد؛ عصرى كه پنجه حاضر شايد از اعصار گذشته بيش
ا و وسايل ممكنه به استعمار تا اعماق كشورهاى اسالمى فرو رفته و با تمام قو

توسط ايادى خود كوشش دارد تفرقه در بين مسلمين و سران ممالك اسالمى 
» ها را از تمسك به اسالم و قرآن بازدارد ايجاد كند و با وسايل گوناگون آن

 . )460: 2، ج1378(امام خميني، 
به مجد  توانند بنابراين با بازگشت و عمل واقعي به اسالم و قرآن كريم، مسلمانان مي

 ي خود باز گردند. گذشته

 بندي جمع
نويس الگوي  ام (در پيش اين مقاله در راستاي تقويت نظري و اعتالبخشي به افق سي

ي پيشرفت) نگارش شد كه به عامل وحدت و اخوت در جهان اسالم اشاره كرده  پايه
اين نوشته تالش كرد نخست بر ضرورت آن استدالل نمايد؛ آن را از منظر  است.
هاي امام را نيز در اين بحث  هاي امام خميني بيان كند؛ مباني روايي و قرآني انديشه انديشه

 بيان نمايد. 
راستا، محور  هاي تحقق تدبير تقريب مذاهب را بيان نمايد. در اين دوم، مكانيزم

ها و مردم  سازان، دولت هاي عملي، كافي و جامعي را براي تصميم درساي كه  گانه دوازده
كارهاي مشخص و تدابير  دست آمدند كه راه و عموم مكلفين فريقين داشت، به

ي پيشرفت بيان شد. اين تدابير  تري نيز براي تقرير هرنوع سند از جمله اسناد پايه عملياتي
گرايي، درك دشمن  و ضرورت گذار از عوامافكنان  عبارت بودند از: شناخت تبار تفرقه

سنت،  ي اطهار(ع) با اهل ي برخورد ائمه مشترك، توجه به اهداف دشمنان، شناخت شيوه
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 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  نوزدهمشماره 
  96زمستان 

 سازوكار تحقق افق
 وحدت و اخوت در

جايگاه  و اسالم جهان
 ـ اسالمي الگوي در آن

 ايراني پيشرفت
 )94تا  77(

 

بر مشتركات امت اسالمي، گذار از شعارگرايي از جمله شعار امت واحده و تالش  تكيه
از جمله  بر اخوت و برادري، شناخت اقتضائات زمانه واقعي براي تحقق آن، پايبندي

ي جهاني در عصر اطالعات و ارتباطات، توجه به منافع و اصول مشترك،  تحوالت جامعه
بخش آن كه  هاي وحدت لزوم بيداري، توجه به مصالح امت و بازگشت به دين و آموزه

ي اديان بر وحدت و تقريب و  تنها در بين مذاهب يك دين كه حتي دعوتي از همه نه
 هاي مشترك براي تحقق اهداف واالي الهي و انساني است. همدلي و اتفاق بر آموزه
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