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مبانی تقریب در اندیشه امام خمينی)ره(

مليحه نيكروش رستمی1

مقدمه 
يكی از مواهب و نعمت های بزرگ الهی، مســئله وحدت و همبســتگی انسانی است كه 
از مهم ترين مقاصد مهم شريعت های آســمانی و ره آوردها و فرامين عقلی بشر، محسوب 
می شود. اين نعمت بزرگ عقلی و موهبت بزرگ شرعی، مقصد و مقصود تمام پيامبران الهی 
و رهبران دين آسمانی اسالم و مصلحان بزرگ بشر بوده است.2 پيامبر اكرم)ص( در مسير 
تثبيت همبستگی و وحدت بين مسلمين بسيار تالش كردند و بر آن تأكيد فراوان داشتند. 
وحدت امت اســالمی، رعايت اصل اخوت دينی و احترام به ساير مذاهب و پيروانشان، در 
قرون طاليی و اوليه اسالم، بسيار برجســته و نمايان بوده است و به رغم تنش های سياسی 
آن روزگار و كشمكش های كالمی و فقهی، اصول فوق هميشه سرلوحه فعاليت های علمی، 

1.كارشناس ارشد علوم سياسی دانشگاه مازندران 
2. محمدحسين جمشيدی، »چيستی و ماهيت وحدت و همبستگی در انديشه سياسی امام خمينی)ره(«، فصلنامه 

متين، ش27، 1384، ص51-52. 
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فرهنگی و سياسی انديشــمندان و روشنفكران بوده اســت. در ابتدای امر، بزرگان دين به 
چيزی جز »امت واحد« نمی انديشيدند و تنوع و تعدد و بلكه اختالف را چيزی جز اقتضای 
گســترش دين و ملزوم رحمت خداوند متعال نمی دانســتند.1 اما از آنجا كه آموزه اسالم 
مبنی بر وحدت مسلمانان، عزت اسالمی را در پی دارد، همواره دشمنان قسم خورده اسالم 
برای از بين بردن اين وحدت و عزت اسالمی تالش كرده و با انواع حيله ها، از آغاز نبوت تا 
امروز قصد داشتند با ايجاد تفرقه ميان مسلمين از رشد قدرت اسالم جلوگيری كنند. يكی 
از روش های دشمنان جهت تفرقه و اختالف ميان مسلمانان، اختالف انداختن ميان پيروان 
مذاهب اسالمی است. اختالف انداختن ميان مذاهب اسالمی و پيروان آنها، از آن روزی كه 
اين مذاهب شكل گرفته اند، همواره در برنامه های اساسی دشمنان اسالم قرار داشته است. 
دشمنان اسالم همواره كوشيده اند تا با مبنا قرار دادن شــعار »فرق تَُسد« )تفرقه بينداز و 
حكومت كن(، جماعت مسلمانان را پراكنده كنند و از ضعف حاصل از آن نهايت استفاده را 
ببرند و از منافع آن بهره برداری كنند. از سوی ديگر، از قدرت گرفتن ايشان جلوگيری كنند.2 
متفكران جهان اسالم، ضرورت همبستگی ميان مسلمانان را احساس كردند و ندای اتحاد در 
برابر استعمارگران و پيكره پاره پاره جهان  اسالم سردادند. در روزگاری كه عزت، شوكت و 
اقتدار مسلمانان نابود شده بود و ثروت و امكانات و منابع مسلمانان به تاراج می رفت، بسيج 
و وحدت همه نيروهای مسلمان يك عمل ضروری محسوب می شد.3 يكی از تأثيرگذارترين 
رهبران وحدت طلب و پيشوايان اصالح گرای معاصر، امام خمينی)ره( است. او نيز همچون 
سيد جمال الدين اســدآبادی، بنيانگذار حركت اصالحی و وحدت طلبی، از برجسته ترين 
مناديان همبستگی و انسجام اسالمی به شمار می رود. در نگاه امام خمينی)ره( تعاليم اسالمی 
بر محوريت امت اسالمی و برادری و برابری اسالمی اســتوار است. وی تعدد و اختالف و 
دشمنی را در جامعه اسالمی از دسيسه های استعمار و قدرت های جهان خوار می داند. امام 
خمينی)ره( سخت معتقد به وحدت مســلمانان- با قطع نظر از گرايش های مذهبی آنان- 
در مقابل استعمارگران و دشمنان اسالم بود و وحدت اســالمی را رمز پيروزی و موفقيت 
مسلمانان می دانست. و هر حركتی را كه به تفرقه و تشتت صفوف مسلمانان و بهره برداری و 
استيالی استعمارگران می انجاميد، محكوم می كرد و با صدور فتاوای تقريب گرايانه و پيام های 

1. رحيم خاكپور، »نمودی از هم گرايی مذاهب اســالمی در اعتماد محدثان اهل سنت به راوی شيعی عّباد بن 
يعقوب«، فصلنامه مطالعات تقريبی مذاهب اسالمی، س11، ش43، بهار 1395، ص61. 

2. باقر گرگين، »رادمردان تقريب )قسمت دوم(«، فروغ وحدت، ش9، پاييز 1386، ص58. 
3. محمدطاهر اقبالی، »برداشت های مختلف از تقريب مذاهب اسالمی«، طلوع، س7، ش26، تابستان 1387، 

ص115 و 121. 
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پياپی راه های عملی وحدت شيعه و سنی را بيان می نمود.1 انقالب اسالمی ايران به رهبری امام 
خمينی)ره(، انديشه تقريب بين مذاهب اسالمی و وحدت سياسی جوامع را زنده كرد و آن را 
عاملی مؤثر در برابر تهديدات دشمنان جهان اسالم دانست. حضرت امام)ره(، حتی برنامه 

اين انقالب را وحدت بين مسلمانان جهان مطرح كردند: 
برنامه ما برنامه اسالم است، وحدت كلمه مسلمين است، اتحاد ممالك 
اسالمی اســت، برادری با جميع فرق مسلمين اســت در تمام نقاط عالم، 

هم پيمانی با تمام دول اسالمی است در سراسر جهان...2 
اين موضوع، در طول دوران فعاليت های مذهبی، اجتماعی و سياســی اين بزرگوار مورد 

تأكيد بود: 
ما، سال های طوالنی است كه دنبال اين هســتيم كه مسلمين را با هم، 
هم قدم و هم كالم و مجتمــع كنيم، برای اين كه تمــام گرفتاری هايی كه 
مســلمين دارند و به دســت قدرت های اجنبی... اينها، كوشش كرده اند 
خودشان و عمالشان به اينكه تفرقه بين مسلمين ايجاد كنند... مسلمين بايد 

يد واحده بر ماسوايشان باشند.3 
در اين مقاله تالش بر اين خواهد بود تا مبانی تقريب در انديشه امام خمينی)ره( به عنوان 
يكی از عالمان منادی وحدت و تقريب بين مذاهب و اديان، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. 

نگاه اجمالی به مفهوم تقریب مذاهب اسالمی و پيشينه های تاریخی آن در 
دوره معاصر 

در فرهنگ لغت، تقريب از ريشه »قرب« ضد »بُعد« و به معنای »ُدنُو« و نزديك كردن 
دانسته شده است. در تعريف لغوی به معنای نزديك كردن، نزديك گردانيدن، و نزديك 
بودن اســت. معنای اين واژه در اصطالح از اين قرار است: »نزديك شدن پيروان مذاهب 
اسالمی با هدف تعارف و شناخت يكديگر به منظور دستيابی به تألف و اُخوت و تفاهم دينی 
بر اساس اصول مسلم و مشــتركات اسالمی.«4 تقريب مذاهب اســالمی، نزديك كردن 
ديدگاه های پيروان مذاهب اسالمی بر اساس مشتركات مسلم دينی است؛ يعنی به معنای 

1. همان، ص122. 
2. صحيفه امام، ج1، ص336.

3. همان، ج13، ص339. 
4. كريم سياوشی و ندا سليمانی فر، »راهكارهای تقريب مذاهب در سيره و گفتار امام رضا)ع(«، فصلنامه مطالعات 

تقريبی مذاهب اسالمی، س10، دوره جديد، ش39، بهار 1394، ص75. 
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زدودن اختالفات مذهبی مسلمانان و ايجاد همكاری بين رهبران و پيروان مذاهب اسالمی 
است تا همديگر را مسلمان و پيرو قرآن و سنت پيامبر)ص( بدانند و بدون اين كه مذهب 
خود را كنار بگذارند، به برادری و اخوت اسالمی رو آورند. در نگرش برخی از عالمان دينی، 
مراد از تقريب مذاهب اسالمی اين است كه علمای هر مذهب درباره مذاهب مطالعه كنند 
تا معلوم شود كه همه در اصل اعتقادات شــريك اند؛ يعنی آن اعتقاداتی كه اسالميت يك 
مسلمان به آن بستگی دارد و آن چه در آن اختالف است مالك مسلمان نيست، بلكه مالك 
پيروی از مكتب خاص است. مراد از مذاهب اسالمی، مكاتب فقهی اسالمی است كه دارای 
نظام منسجم و مستند به قرآن می باشد كه در مجموع هفت مذهب را تشكيل می دهد و در 
اصول اسالم با هم مشترك می باشند. اين هفت مذهب عبارت اند از: حنفی، مالكی، شافعی، 
حنبلی، شيعه دوازده امامی، زيدی و اباضيه.1 تقريب، طبق ديدگاه های مجمع جهانی تقريب 

مذاهب اسالمی به اين معنا است كه: 
نزديك سازی پيروان مذاهب اســالمی به منظور آشنايی با يكديگر از 
طريق تحقق هم دلی و برادری دينی بر پايه اصول مشترك، ثابت و مسلم 
اسالمی است. منظور از مذاهب اســالمی، آن دسته از مكتب های فقهی- 
اسالمی معروفی است كه دارای نظام اجتهادی منسجم و مستند به قرآن 
و سنت می باشند، عبارت اند از: حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی از اهل سنت و 

مذهب اثنی عشری، زيدی و بهره از شيعه و مذهب اباضی.2 
بنابراين مقصود از تقريب، احيای اصل قرآنی اخوت و حذف موانع ساختگی روانی وحدت 
در ميان شيعه و سنی است كه مبتنی بر نزديكی و هم گرايی پيروان مذاهب اسالمی به منظور 
شناخت يكديگر، پيرامون محور قرآن و اصول و مشتركات اسالمی می باشد.3 پس از پايان 
جنگ های بين المللی دوم در سال 1945م برابر با 1324ه ش كه جهان از يك جنگ طوالنی 
رهايی يافته بود، انديشه تقريب در ميان متفكران اســالمی در مصر و ايران قوت گرفت و 
گروهی به نام »جماعه التقريب« در قاهره تشكيل شد، و جهان اسالم را به تقريب و تفاهم ميان 
گروه ها، و احترام به عقايد و انديشه ها دعوت كرد و چون داعيان تقريب انسان های واالمقامی 
در جامعه اسالمی بودند، و به راستی، درد دين و غم شريعت در دل داشتند، ندای آنان را 

1. اسماعيل دانش، »نقش مشتركات كالمی شيعه و اهل ســنت در تقريب مذاهب اسالمی«، انديشه تقريب، 
س4، ش15، 1387، ص110. 

2. محمدعلی تسخيری، »گفتارهايی درباره تقريب مذاهب«، انديشه تقريب، س4، ش14، 1387، ص22. 
3. مجتبی شيرانی و علی اهلل وردی، »ديدگاه آيت اهلل مكارم شيرازی درباره وحدت اسالمی«، فصلنامه مطالعات 

تقريبی مذاهب اسالمی، س10، دوره جديد، ش38، زمستان 1393، ص19. 
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بزرگانی از فريقين پاسخ مثبت گفتند و مرحوم آيت اهلل بروجردی از ايران، و شيخ محمود 
شلتوت از مصر مهم ترين حاميان اين انديشه گشتند و شخصيت عظيمی مانند كاشف الغطاء 
كه سوابق درخشانی در تقريب داشت، به اين گروه پيوســت و با نوشتن مقاالتی در مجله 
تقريب، هدف اين جمعيت را روشن ساخت و مرحوم شيخ محمدتقی قمی به عنوان نماينده 
شيعه در جمعيت شناخته شد.1 اولين بيانيه »جماعه التقريب« بر اين نكته تأكيد داشت كه 
»قرآن و سنت« دو پايه اصلی اسالم از نظر همه مسلمانان است و گشوده بودن باب آزادی 
بحث و اجتهاد، سبب شكوفايی و رونق فقه شده است. همچنين، بادهای تعصب، امت اسالمی 
را دچار پراكندگی و وارد مرحله ركود و فترت می كند. شايد بتوان در ماده دوم از اساسنامه 
جماعه التقريب برخی از اهداف رسمی آن را مالحظه كرد. در اين ماده، سه مورد مطرح شده 
است: لزوم تالش و كوشش برای وحدت كلمه رهبران مذاهب اسالمی؛ انتشار اصول اسالمی 

به زبان های گوناگون؛ و كوشش در حل نزاع ها و درگيری های ملل و طوايف اسالمی.2 
بايد اين نكته را يادآور شــد كه نظريه تقريــب هرگز درصدد ايجــاد اتحاد باورهای 
فرق مسلمان و رسيدن به باورهايی واحد و يكپارچه نيســت؛ هر چند كه در گفتمان ميان 
انديشمندان قطعاً توافق هايی در برخی مسائل پديد خواهد آمد اما اين امر بدان معنا نيست 
كه اين نظريه تالش خواهد كرد كه فرق اسالمی از باورهای مسلم خويش دست بردارند. 
همچنين تأكيد به ثبوت باورها نزد فرق مسلمان به معنای عدم ايجاد توافق و وحدت نگرش 
در رفتار نيست.3 عالمه محمدتقی قمی اولين دبيركل دارالتقريب مذاهب اسالمی در اين 

مورد توضيح می دهد: 
امتزاج مذاهب اسالمی نه هدف ماست و نه مقصود ما، بلكه ندای ما اين 
است كه مسلمانان در اصول اسالم )آن اصولی كه مسلمان بدون اعتقاد به 
آنها مسلمان شناخته نمی شود( متحد باشند؛ يعنی بدانند كه در اصول با هم 
اتحاد دارند و در ساير مسائل نيز همچون كسی هستند كه قصدش دشمنی 

و يا فلج كردن ديگران و غلبه بر آنان نيست.4 
امام خمينی)ره( پيرامون تقريب مذاهب اسالمی بيان می كنند: 

1. گروه معارف و تحقيقات اسالمی، »تقريب در چشم انداز پايه گذاران آن«، هفت آسمان، ش12 و 13، 1381، 
ص185-186. 

2. محمدعلی تسخيری، همان، ص14. 
3. سعيد ارجمندفر، »مبانی نظری تقريب در قرآن و سنت«، راه تربيت، ش6، 1387 )ويژه نامه تقريب مذاهب 

اسالمی(، ص90. 
4. امان اهلل شفايی، »نقش حوزه های علميه در تقريب مذاهب اسالمی«، انديشه تقريب، س7، ش26، بهار 1390، 

ص67-68. 
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آن چيزی كه من تأكيد كــردم يكی همين معنا بود كــه گمان نكنند 
برادرهای سنی ما كه در اسالم اين معنا مطرح باشد كه فرقی مابين شما و 
ما باشد. همان طور كه چهار مذهبی كه در اهل تسنن هست،1 چه طور آن 
مذهب با آن مذهب دوتاست، لكن برادرند همه، دشمن نيستند، اين هم يك 
مذهب خامسی است كه دشمنی در كار نيست، همه برادر؛ همه مسلمان؛ 

همه اهل قرآن؛ همه تابع رسول اكرم.2 
ايشان در جايی ديگر بيان می كنند: 

يك دسته از مسلمانان شيعه هستند و يك دسته ای از مسلمانان سنی، 
يك دسته حنفی و يك دسته ای حنبلی و دسته ای اخباری هستند؛ اصاًل طرح 
اين معنا، از اول درست نبود. در يك جامعه ای كه همه می خواهند به اسالم 
خدمت كنند و برای اسالم باشند، اين مسائل نبايد طرح شود. ما همه برادر 
هستيم و با هم هستيم؛ منتها علمای شما يك دسته فتوا به يك چيز دادند 
و شما تقليد از علمای خود كرديد و شديد حنفی؛ يك دسته فتوای شافعی 
را عمل كردند و يك دســته ديگر فتوای حضرت صادق را عمل كردند، 
اينها شدند شيعه، اينها دليل اختالف نيســت. ما نبايد با هم اختالف و يا 
يك تضادی داشته باشيم، ما همه با هم برادريم. برادران شيعه و سنی بايد 
از هر اختالفی احتراز كنند. امروز اختالف بين ما، تنها به نفع آنهايی است 
كه نه به مذهب شــيعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی و يا ساير فِرق، 
آنها می خواهند نه اين باشد نه آن، راه را اين طور می دانند كه بين شما و ما 
اختالف بيندازند. ما بايد توجه به اين معنا بكنيم كه همه ما مسلمان هستيم 
و همه ما اهل قرآن و اهل توحيد هستيم، و بايد برای قرآن و توحيد زحمت 

بكشيم و خدمت بكنيم.3 
و در يكی از بيانات خويش فرموده اند: 

ما با مســلمين اهل تسنن يكی هستيم، واحد هســتيم، مسلمان و برادر 
هستيم... قضيه شيعه و سنی اصاًل در كار نيست، ما همه با هم برادريم.4 

بنابراين، تقريب در مجموعه بيانات امام خمينی)ره( به معنای نزديكی و همكاری است كه 

1. اين چهار مذهب عبارت اند از: حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی. 
2. صحيفه  امام، ج9، ص359. 

3. همان، ج13، ص54.
4. همان، ج6، ص133. 
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در مفهوم عام، جنبش نزديكی اديان است و در مفهوم خاص، حركتی است كه هدف از آن 
نزديك ساختن شيعيان و اهل سنت به يكديگر و رفع اختالف و گاه خنثی كردن اختالفات و 
دشمنی مسلمانان، به منظور متحد كردن آنان و نزديكی فرق مختلف اسالمی شيعه و سنی 

است.1 
در انديشه امام)ره(، ملی گرايی و اختالف بين مذاهب دو آفت و آسيب جدی در جامعه 
اسالمی محسوب می شــود: »از ملی گرايی خطرناك تر و غم انگيزتر، ايجاد خالف بين اهل 
سنت و جماعت با شيعيان است، و القای تبليغات فتنه انگيز و دشمنی ساز بين برادران اسالمی 
و ايمانی است.«2 با توجه به اين تهديد بوده است كه ايشان موكداً به بزرگان جوامع اسالمی 

توصيه می كردند: 
پيام من برای برادران عرب و مسلمان اين است كه بياييد اختالفات را 
كنار بگذاريد و دست برادری به يكديگر بدهيد و همگام و هم پيمان با همه 

برادران مسلمان غيرعرب، تنها اسالم را تكيه  گاه خود قرار دهيد.3 
امام خمينی)ره( معتقد اســت كه بايد برای كاهش اختالفات نظری كه بسياری از آنها 
نامعقول و غيرمنطقی است و افزايش اشــتراكات از طريق عملی حركت كرد. البته اين امر 
ضمن حفظ اصول و مواضع منطقی از جانب طرفين است. راه نيل به اين مقصود نيز، تفاهم 
زبانی يعنی يافتن زبان مشترك جهت تفاهم در مسائل اســت. الزمه ضروری در اين راه، 
تحصيل چند ويژگی اســت از جمله تحمل پذيرش اختالف سليقه، دفاع از آزادی انديشه، 
مقابله با خرافه پرستی و پيرايه های تفرقه برانگيز، كنار نهادن تعصبات كوركورانه و غيرمنطقی، 
خودباوری و... در منظر امام بار اين مسئوليت نيز برعهده نخبگان اعم از حوزوی و دانشگاهی 
است و بايد از ورود عوام در اين مباحث و اختالف نظرها پرهيز كرد. تاريخ گواه است كه اسالم 
توانست در دامن خود دانشمندان بسياری را تربيت كند كه با وجود اختالفات، نه در اسالم 
آنها خللی وارد شد و نه از هم دوری گزيدند. لذا به نظر امام، بسياری از اختالفات نظری و 
فكری قابل برطرف شدن است و می توان هر چه بيشتر به يكديگر نزديك شد. از طرف ديگر، 
وجود برخی اختالف ديدگاه ها و نظريات طبيعی است و نبايد عامل تفرقه و جدايی و دوری 

پيروان فرق اسالمی از يكديگر شود.4 

1. سيد حسن قريشی كرين و ديگران، »تطبيق انديشه تقريب از منظر امام خمينی)ره( و آيت اهلل بروجردی«، 
فصلنامه پژوهشنامه انقالب اسالمی، س2، ش5، زمستان 1391، ص92. 

2. صحيفه امام، ج13، ص209. 
3. همان، ج5، ص82. 

4. محمود پروانه، الگوی جهان گرايی اسالمی در انديشه سياسی امام خمينی)ره(، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، 
1390، ص193-194. 
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مبانی تقریب در اندیشه امام خمينی 
مبانی تقريب در انديشه امام خمينی)ره( بر پنج پايه استوار است: 

1. فطرت 
فطرت از منابع معرفتی پذيرفته شده نزد همه انسان ها است و مفاهيم فطری مفاهيمی اند كه در 
همه انسان های عالم در هر زمان، مكان و موقعيتی يكسان هستند مگر اينكه مانعی به طور موقت 
از ظهور آن جلوگيری كند. آيه 30 سوره روم تصريح می كند كه اسالم دين فطرت است. فطرت 
نيز در همه انسان ها مشترك است. از ديدگاه قرآن، بشر از اصل واحد برخوردار است.1 هر انسانی 
به حكم فطرت به محض اشتراك در اصول و مبانی فكری و حياتی با هم نوع خود، احساس هم دلی، 
دوستی و امنيت می كند. در مقابل، با بيگانگان و غيرخودی ها، احساس تنفر و بيزاری؛ اين همان 
فطرت هماهنگ با خودی و بيگانه با غيرخودی است.2 با مراجعه به كلمات حضرت علی)ع( 
چنين  می توان استنباط نمود كه اتحاد و تقريب امری فطری و طبيعی می باشد و انسان با روحيه  
نوع دوستی پديد آمده است. بنابراين آنچه بايد به ريشه  يابی آن پرداخت، اختالف  است؛ زيرا 

اتحاد ريشه در فطرت انسان  دارد. در خطبه 113 نهج البالغه آمده است: 
شما بر اساس دين خدا برادران يكديگريد، چيزی جز آلودگی درون ها و 
بدی نيت ها، شما را از هم جدا نكرده است، به همين دليل يكديگر را ياری 
نمی دهيد، و خيرخواهی هم نمی كنيد و به يكديگر بذل و بخشش نداريد و با 

هم دوستی نمی ورزيد.3 
يكی از گرايش های فطری در حوزه روان، ميل و گرايش انســان به فضايل يا ارزش های 
اخالقی است. انسان به صورت طبيعی به ارزش های اخالقی از جمله وحدت گرايش دارد، 
همان گونه كه ضدارزش را ناپسند می داند. در برخی از آيات قرآن كريم به وجود فطرت 
اخالقی بشر و گرايش وی به خير و فضيلت اشاره شده است. بر اساس اين آيات، انسان ها 
به طور عموم از حس اخالقی مشتركی برخوردارند و نســبت به اصول اخالقی، شناخت و 
آگاهی دارند. اين آگاهی اكتسابی نيست، بلكه ريشــه در ذات و فطرت آدمی دارد.4 امام 

1. يوسف فتحی، »اخوت اسالمی به مثابه ســرمايه اجتماعی معنوی در انديشــه امام خمينی)ره(«، فصلنامه 
مطالعات انقالب اسالمی، س8، ش27، زمستان 1390، ص185. 

2. دادخدا خدايار، »نقش راهبردی اخالق در ايجاد وحدت«، فصلنامه پژوهش نامه اخالق، س4، ش13، پاييز 
1390، ص124. 

3. خطبه 113 نهج البالغه. 
4. نجمه درودی و حســن ملكی، »فطرت در آيات و روايت«، معرفت، س22، ش187، تير 1392، ص41 و 
مؤسسه پژوهشی و فرهنگی انقالب اسالمی، انسجام اسالمی: بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی سيد علی خامنه ای، 

تهران، مركز نشر انقالب اسالمی، 1386، ص33-34.
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خمينی)ره( به زيبايی دشمنی )تفرقه و پراكندگی( و دوستی )وحدت و تقريب( را بر اساس 
فطرت توضيح می دهند: 

اعمال صالحه آنهايی است كه سازش داشته باشد با نفس انسان. نفس 
انسان سعادتمند     خلق شده اســت. يعنی استعداد سعادت در آن هست و 
فطرت انسان فطرت سعيد اســت.     عمل صالح آن است كه با اين فطرت 
سازش داشته باشد. صالح يعنی سازش. سازش     داشته باشد با اين فطرت. 
عمل ناصالح آن است كه با فطرت انسان سازش نداشته باشد.     اين اعمالی 
كه برای برادرهايتان انجام داديد، اين ســازش دارد با آن فطرت. فطرت 
انسان   فطرت دوستی است با برادرانش. دشمنی يك فطرت ثانوی است كه 
در انسان پيدا     می شود. دوستی يك فطرت ابتدايی انسان است. بچه كوچكی 
كه متولد شده است، اين     رحمت و دوستی در او ظاهر است. كم كم اسباب 
اين می شود كه از آن طرف بيفتد؛ يا     اينكه قوت پيدا كند اين عمل صالحش.1 
در اسالم از آنجا كه اصل فطرت و وجدان عمومی برای بشريت مطرح است، مخاطبانش 
نيز همه بشريت در طول زمان و گستره زمين است. بر پايه نظريه فطرت، همه اديان آسمانی 
چون با در نظر داشتن آفرينش ويژه انسان از سوی آفريدگار آدميان فرو فرستاده شده اند، 
نه تنها همسو هســتند كه از ماهيت يگانه برخوردارند. از اين رو در قرآن هميشه از دين 
سخن به ميان آمده است و نه اديان. به اعتقاد اســتاد مطهری، قرآن به اديان قائل نيست، 
بلكه به دين قائل است؛ چون دين فطرت است، دين راه است، دين حقيقتی در سرشت انسان 
است، انسان ها چند گونه آفريده نشده اند و تمام پيامبرانی كه آمده اند تمام دستورهايشان 
دستورهايی است بر اساس احيا كردن و پرورش دادن همين حس فطری؛ و آنچه آنها عرضه 
می دارند تقاضای همين فطرت انسانی است. لهذا قرآن آنچه را نوح پيامبر)ع( داشته است، 
می گويد دين است و نامش اسالم، آنچه ابراهيم داشته است می گويد دين و نامش اسالم، 
و هر آنچه موســی و عيسی و هر پيامبر بر حقی داشته اســت می گويد دين و نامش اسالم 
است. اين نام هايی كه بعداً پيدا می شــود می فرمايد انحراف از دين اصلی و فطرت اصلی 
است. يهوديت انحرافی است از اســالم حقيقی، نصرانيت انحرافی است از اسالم حقيقی، 
راه حقيقی و اسالم يك چيز بيشتر نيســت. بدين ترتيب باور به فطرت، بنياد وحدت اديان 
به شمار می آيد و در ضمن اين واقعيت را نيز آشــكار می كند كه فلسفه اختالف و تفاوت 
شريعت ها و آيين ها عوامل و شــرايط زمانی و مكانی است و نه تفاوت و ناهمگونی طبيعت 

1. صحيفه امام، ج7، ص499. 
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بشر.1 از ديدگاه امام خمينی)ره(، فطرت الهی بشر 
گرايش به توحيد دارد و عقل و خرد آدمی نيز در 
تمامی ادوار زندگی اش بر همين گرايش حكم كرده 
است. منازعات، پراكندگی ها و تفرقه ها نيز خالف 
مصلحت جوامع انسانی و گاهی در مسير انحطاط 
دانسته شده است. اصوالً گرايش به وحدت حقيقی 
در جامعه انسانی از جلوه های اعتقاد به توحيد است. 
امام در كتاب سرالصلوه در بيان مقامات معنوی علما باهلل پس از ذكر مقدمات سه گانه ای، 
چهارمين مقام اوليا را تحقق مقام وحدت می دانند. ايشان وحدت كلمه و اتحاد را از رحمانيت 
خداوند می دانند.2 انسان ها به حكم فطرت، حب به تقريب دارند و در اين مسير، استقامت 
خواهند داشت. البته انسان ها به طور عمومی، در انجام امور نيك دارای استقامت و حب ذاتی 
هستند. به فرموده امام خمينی)ره( »فطرت و خلقت انسان بر استقامت و نيكی است. ُحّب به 
خيْر سرشت انسانی است«3 و به همين دليل، »هر قدر انگيزه ها به نور فطرت نزديك تر باشند 
و از ُحجب حّتی ُحجب نور وارسته تر، به مبدأ نور وابسته ترند تا آنجا كه سخن از وابستگی 

نيز كفر است.«4
همچنين، فطرت اصلی انسان عشق به كمال مطلق است. اصل مشترك بين همه انسان ها 
اين است كه هر كسی، كمال، خير و سعادت مطلق را می جويد: »در فطرت بشر، طلب قدرت 
مطلق است، نه قدرت محدود. طلب كمال مطلق است، نه كمال محدود.«5 امام اعتقاد دارد: 
»به فطرت، انسان عاشق كمال مطلق است و در كمال های ناقص آنچه می خواهد كمال آن 
است نه نقص، كه فطرت از آن ُمنزِجر است، و حجاب های ظلمانی و نورانی است كه انسان را 
به اشتباه می اندازد. شاعران و مديحه سرايان گمان می كنند مدح فالن امير قدرتمند يا فالن 
فقيه دانشمند را می كنند، آنان مدح و ثنای قدرت و علم را می كنند نه به  طور محدود، گرچه 
گمان كنند محدود است. و اين فطرت امكان تبديل و تغيير ندارد ال تَبِْديَل لَِخلِْق اهللِ ذلَِك 

يُن الَْقيِّم.«6 امام)ره( در شرح چهل حديث اذعان می دارد:  الدِّ

1. سيد حســين هاشــمی، »مطهری و فطرت در قرآن«، پژوهش های قرآنی )ويژه نامه استاد شهيد مطهری(، 
1378، ش18-17، ص46.

2. سيد حسن قريشی كرين و ديگران، همان، ص94. 
3. صحيفه امام، ج18، ص450. 

4. همان، ص512. 
5. همان، ج14، ص205. 

6. همان، ج18، ص443، اشاره به سوره روم، آيه 30: »در آفرينش خدا تغييری نيست و اين است آيين استوار حق«. 

دشمنان اسالم همواره کوشیده اند 
تا با مبنا قرار دادن شعار »فرق 
تَُسد« )تفرقه بینداز و حکومت 
را  مسلمانان  جماعت  کن(، 
پراکنده کنند و از ضعف حاصل 
از آن نهایت استفاده را ببرند و از 

منافع آن بهره برداری کنند
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قلوب همه افراد بشر متوجه كمالی است كه نقص ندارد و عاشق جمال و 
كمالی هستند كه عيب ندارد و علمی كه جهل در او نباشد و قدرت و سلطنتی 
كه عجز همراه آن نباشد، حياتی كه موت نداشته باشد و باألخره كمال مطلق 
معشوق همه است. تمام موجودات و عائله بشری با زبان فصيح يك دل و 
يك جهت می گويند كه ما عاشق كمال مطلق هستيم، ما حب به جمال و جالل 

مطلق داريم.1 
از اين رو، انسان بنابر فطرت از نقص، عيب و شر و شقاوت بيزار است. امام)ره( درباره اين 

گرايش كه آن را فرع بر فطرت كمال خواهی انسانی می دانند، می گويند: 
و ديگری از آن دو فطرت كه سمت فرعيت و تابعيت دارد، فطرت تنفر 
از نقص و انزجار از شر و شقاوت است كه اين نيز مطبوع و مخمر در انسان 

است، و به تبع فطرت عشق به كمال.2 
امام)ره( معتقد هستند فطرتی كه با سرشت آدمی عجين شده است و به دست توانای الهی 
در ذات انسان به وديعت نهاده شده و با طينت او درآميخته است، بر دو نوع است: تنفر از 
نقص و ناقص، و عشق به كمال و كامل، كه يكی اصل است و آن »عشق به كمال مطلق« است 
و ديگر، تبعی است و آن »تنفر از نقص« است.3 اين موضوع در حالی است كه اگر وحدت و 
تقريب برای بشريت به عنوان يك كمال معرفی شود، روح انسان ها به صورت فطری به سوی 

كمال وحدت سوق می يابد. امام در يكی از بيانات خويش اظهار می كند: 
انســان در فطرت خود هر كمالی را به  طور مطلق می خواهد. و شما خوب 
می دانيد كه انســان می خواهد قدرت مطلق جهان باشد و به هيچ قدرتی كه 
ناقص است دل نبسته است. اگر عالم را در اختيار داشته باشد و گفته شود جهان 
ديگری هم هست، فطرتاً مايل است آن جهان را هم در اختيار داشته باشد. 
انسان هر اندازه دانشمند باشد و گفته شود علوم ديگری هم هست، فطرتاً مايل 
است آن علوم را هم بياموزد. پس قدرت مطلق و علم مطلق بايد باشد تا آدمی 

دل به آن ببندد.4 
در اين مسير می توان اذعان داشت كه تقريب يكی از كماالت و مقاصد خير بشری است كه 

1. امام خمينی)ره(، شــرح چهل حديث، تهران، مؤسسه تنظيم و نشــر آثار حضرت امام خمينی)ره(، 1388، 
ص184. 

2. امام خمينی)ره(، شــرح حديث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظيم و نشــر آثار حضرت امام خمينی، 
1391، ص77. 

3. نجمه درودی و حسن ملكی، همان، ص40. 
4. صحيفه امام، ج21، ص223. 
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بشر فطرتاً از آن گريزان است؛ زيرا انسان ها زمانی 
كه خوبی های تقريب را مشــاهده نمايند، از شرها 
)تفرقه و نفــاق( دوری می كنند. به قولی، »فطرت 
اين است كه وقتی خيری را ديد، بخواهد. شما خير و 
شر را به مردم بگوييد، تا مردم به فطرت خودشان 
از شر گريزان بشوند و به خير توجه كنند.«1 بر اين 
اساس، تمام دستورات دينی و احكام الهی دو هدف 
اصلی و فرعی دارد؛ مقصد اصلی همه دستورات دين كه برای تربيت بشر آمده است، برای 
توجه دادن انسان به فطرت توحيدی و عشق به كمال مطلق، شئون ذاتيه، صفاتيه و افعاليه 
اوست؛ از اين رو، تمامی مباحث مبدأ، معاد، وحی، نبوت و نيز عمده مراتب سلوك نفسانی و 
بسياری از فروع احكام دين از قبيل نماز و حج مربوط به مقصد اصلی و فطرت توحيدی است. 
اما هدف دوم دستورات الهی و احكام دينی بيزاری دادن فطرت از شجره خبيثه دنيا و طبيعت 
كه ام النقايص و ام االمراض است و بسياری از مسائل ربوبيات و عمده دعوت های قرآن و 
مواعظ الهيه، به آن بازمی گردد.2 بر اين اساس می توان گفت تمام دستورات و تعاليم الهی و 
سيره انبياء، دعوت مؤمنان به وحدت و چنگ زدن به ريسمان الهی و كنار گذاشتن اختالفات 

در قرآن در راستای فطرت انسان ها است.3 
گرچه وحدت گرايی فطری است، اما امور فطری نيازمند پرورش و توجه می باشد و بی توجهی 
و عدم اهتمام به آن، موجب اين  می شود كه شكوفا نگردد يا در معرض  تندبادهای روزگار قرار 
گيرد.4 امام خمينی)ره( اعتقاد دارد كه بر اساس اصول فطری انسان ها، گرايش ابتدايی به سوی 
وحدت و تقريب مذاهب و ملت ها می باشد؛ اما به دليل شرايط محيطی، تربيت های نامناسب 
و عوامل نامساعد ثانويه اين گرايش صحيح فطری به سوی پراكندگی و تفرقه سوق می يابد. به 
عبارتی، »همه انسان ها به فطرت صحيح موجود می شوند. لكن بعد در محيط ها، در تربيت ها در 
اين طور چيزها عوض می شوند.«5 در عين حال، جهل و بی تدبيری بشريت از منظر امام خمينی)ره( 
يكی ديگر از عوامل انحراف در اصول فطری نظير وحدت است: »فطرت همه بر نورانيت است، 

1. همان، ج19، ص135. 
2. امام خمينی)ره(، شرح حديث جنود عقل و جهل، همان، ص79-80. 

3. محمد بهشتی، »جايگاه فطرت در انديشه تربيتی امام خمينی)ره(«، فصلنامه تربيت اسالمی، س11، ش22، 
بهار و تابستان 1395، ص12. 

4. ابوذر قاســمی آرانی و زينب خرم آبادی آرانی، »بازخوانی مفهوم وحدت اسالمی در نهج البالغه«، فصلنامه 
حبل المتين، دوره سوم، ش7، تابستان 1393، ص153. 

5. صحيفه امام، ج11، ص257.

در نگاه امام خمینی)ره( تعالیم 
اسالمی بر محوریت امت اسالمی 
و برادری و برابری اسالمی استوار 
است. وی تعدد و اختالف و 
دشمنی را در جامعه اسالمی از 
دسیسه های استعمار و قدرت های 

جهان خوار می داند
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فطرت شما فطرت نورانی است، فطرت توحيد است. به دست خود ما آن فطرت به جهالت ها، به 
ظلمات كشيده می شود.«1 در يك جمع بندی بايد اذعان داشت كه امام خمينی)ره( ميل به وحدت 
و تقريب را امری فطری می دانند كه بر اساس ذات انسان ها و كمال طلبی بشريت، تمايل جامعه 
انسانی به دست يابی هر چه بيشتر تقريب و وحدت بين مذاهب، ملت ها و... است، اما شرايط 

آموزشی، سياسی، تبليغاتی و... مانع از تقريب كامل در جهان اسالمی و ميان بشريت می شود. 

2. قرآن کريم
قرآن كريم به عنوان كتاب و منبع اصلی و مشترك تمامی مذاهب و فرق اسالمی، ادبياتی 
وحدت گرا دارد. بيش از پنجاه آيه به موضوع اختالف، وحدت و روش های پيش گيری از 
تفرقه و راه های به دست آوردن اتحاد اشاره می كند كه همگی نشان می دهد كه اين موضوع 
از نظر قرآن دارای چه اهميتی است.2 قرآن كريم، در ســوره شوری آيه 13، مسلمانان را 
سفارش كرده است كه دين الهی را با هم اقامه نموده و از تفرقه در دين بپرهيزند. در آيه 65 
سوره انعام و آيات 1-5 سوره آل عمران، اختالف را در رديف عذاب های آسمانی، صاعقه ها 
و زلزله ها قرار داده است.3 در ســوره آل عمران، تأكيد می شود كه همه با هم ريسمان الهی 
را محكم بگيريد و پراكنده نشــويد. آيه 103 با كمال صراحت به مفهوم »با هم« بودن و با 
هم دستورهای الهی را اجرا كردن و پراكنده اجرا نكردن توجه كرده است. اندك توجهی به 
مفهوم آيه می رساند كه عنايت اين كتاب آسمانی به اين است كه مسلمانان متفرق و پراكنده 
نباشند. آيه 105 ســوره آل عمران كه دنباله اين آيه است می فرمايد: »شما مانند ديگران 
)پيروان ساير( مباشيد كه پس از آن كه آيات روشن الهی برايشان آمد فرقه فرقه شدند و 
اختالف پيدا كردند، برای چنين كسانی عذاب عظيم است.« مفهوم اين آيه نيز واضح است. 
اين آيه مخصوصًا به تفرقات مذهبی يعنی فرقه فرقه شــدن ها و مذاهب به وجود آمدن ها 
اشاره می كند، زيرا اين نوع اختالفات از هر نوع ديگر خطرناك تر است. آيه 200 اين سوره 
می فرمايد: »ای اهل ايمان! صابر و خويشتن دار باشيد، يكديگر را در خويشتن داری ياری كنيد 
و با يكديگر پيوند داشته باشيد.«. همچنين آيات و مفاهيمی همچون »واعتصموا«، »تعاونوا«، 
»اصلحوا«، »اصالح بين النــاس«، »الف بينهم«، »امت واحده«، »امتًا وســطًا«، »صبغه اهلل«، 
و »إخوه«، همگی، گاه با صراحت و گاه در قالب روشــی اصالحی بــر مفهوم وحدت تأكيد 

1. همان، ج12، ص358.
2. شهين ساالروند و همكاران، »راه كارهای ايجاد وحدت در جامعه از ديدگاه قرآن«، معرفت، س23، ش198، 

خرداد 1393، ص132. 
3. اسماعيل دانش، همان، ص112. 



88
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 63  و 64   بهار  و تابستان 1399

ت
مقاال

می كنند.1 بر اساس فرمايشات امام خمينی)ره(:
اين قضيه وحدت در قرآن پافشاری روی آن شده است و با تعبيرهای 
مختلف اين مسئله گوشزد شده است و آن چيزی كه مهم است اين است كه 

مسلمين به اسالم و به قرآن عمل كنند، اين ديگر تكليف ماست...2 
قرآن كريم پافشاری دارد در اين مطلب كه متفرق نباشند مردم، مسلمين 

از هم، و يد واحده باشند و معتصم به »حبل اهلل« باشند.3
امام خمينی)ره( با بهره گيری از آيه 103 سوره مبارك آل عمران اذعان می دارد كه تقريب 
و اتحاد مسلمانان يك دستور اسالمی و شرعی است: »اين دستور اسالم است: اسالم دستور 
قُوا؛4 همه با هم- تمام قشرها  داده است و فرموده است: َو اْعتَِصموا بَِحبِْل اهللِ َجميعًا و اَل تََفرَّ
با هم- اعتصام به حبل اهلل، توجه به خدای بــزرگ؛ با توجه به خدای بزرگ، همه بايد پيش 
برويم. تخلف از اين دستور الهی جرم است، گناه است. ما همه بايد با هم باشيم.«5 تقريب بر 
اساس ادبيات قرآنی، خود را به صورت »چسبندگی به ريسمان الهی« نشان می دهد كه در 
گفتار و مكتوبات امام خمينی)ره( خود را بارها به عناوين مختلف اعتصام به حبل الهی نشان 
قْوا؛ اين آيه قرآن را بپذيريد. همه بچسبيد به  داده است: »َواعتَِصُموا بَِحبِل اهللِ َجِميعاً و التََفرَّ
ريسمانی كه بين شما و خداست، و آن اسالم است.«6 امام خمينی)ره( بر اساس برداشت های 
قرآنی خود تأكيد دارند كه تقريب امت اسالمی به مثابه صراط مستقيم است كه يك ارتباط 
استراتژيك بين خلق و حق تعالی است. اگر اين ارتباط مستحكم باشد، تفرقه و جدايی در بين 
امت اسالمی جايگاهی ندارد: »حبل اهلل اسالم است. صراط مستقيم، اسالم است. ريسمان بين 

حق و خلق، اسالم است. واعتصموا بِاالسالم. متفرق نشويد.«7 

3. سنت
يكی ديگر از مبانی تقريب در انديشه امام خمينی)ره(، سنت است. سنت پيامبر)ص( و 
سيره اهل بيت)ع( كه در كنار قرآن جزء مستندات اسالمی هستند، هر كدام به نحوی مسئله 
تقريب مذاهب را مطرح كرده اند. امام خمينی)ره( اعتقاد دارند كه وحدت و تقريب اسالمی 

1. عبدالصمد مرتضوی، »مبانی و ريشه های تقريب و اتحاد اســالمی در قرآن و سنت«، فصلنامه حبل المتين، 
دوره دوم، ش2، بهار 1392، ص53 و سيد رحمت اهلل دانش ميركهن، »راه كارهای تقويت اتحاد در ميان مذاهب 

اسالمی«، انديشه تقريب، س4، ش16، 1387، ص26. 
2. صحيفه امام، ج15، ص481.

3. همان، ص438.
4. بخشی از آيه 103 سوره آل عمران: »و همگی به ريسمان خداوند چنگ زنيد و پراكنده نشويد.« 

5. صحيفه امام، ج7، ص99.
6. همان، ج8، ص298. 
7. همان، ج9، ص167. 
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مورد سفارش مؤكد كتاب و سنت است: 
ما مكلف هستيم كه در هر لباس و هر شــغلی هستيم، از اختالف كلمه 
احتراز و به وحدت اسالمی كه پيوسته مورد سفارش كتاب و سنت است 

گرايش نموده، و كلمه حق را ُعلْيا و كلمه باطل را سفال قرار دهيم...1 
به فرمايش امام خمينی)ره(، اسالم و كتاب آســمانی قرآن كريم، ملت ها را به وحدت 
دعوت كرده است و تابعين اســالم بايد از دعوت قرآن كريم به وحدت و تقريب اسالمی 

پيروی نمايند و اين يك رسالت شرعی است: 
اسالم پيشوای ماست، قرآن كريم پيشوای ماست. قرآن كريم ما را به 
وحدت دعوت كرده است، اسالم ما را به وحدت دعوت كرده است. ما تابع 

اسالم هستيم.2
وی در جايی ديگر اشــاره می كند كه تفكرات جدايی طلبانه در ميان مسلمانان مبتنی بر 
اصول غيراسالمی و در تضاد با شرع مقدس است. از اين رو، عدم تفرق در جامعه اسالمی يا 

»ُمْعتَِصم بحبل اهلل بودن« يك اصل مهم شرعی است: 
دستور اسالم است كه همه بايد ُمْعتَِصم بحبل اهلل باشيم. همه بايد متفرق 

نباشيم، جدا از هم نباشيم. فكر جدايی فكر غلط است.3 
در انديشه حضرت امام، دعوت به اسالم در سيره معصومين)ع(، همان دعوت به وحدت 

و تقريب بين امت و اديان است كه بارها مورد تأكيد قرآن قرار گرفته است: 
اين وحدت چيزی است كه در قرآن به آن سفارش شده است، دعوت 
شده است. ائمه مسلمين دعوت كرده اند به اين مسئله. دعوت به اسالم، 
اصلش دعوت به وحدت اســت؛ يعنی، همه در كلمه اسالم با هم مجتمع 

باشند و در آسايش.4

اصول تقریب در قرآن 
الف. حبل اهلل محور وحدت

امام خمينی)ره( اعتقاد دارند كه دستور شرع اسالم صرفًا به اجتماع مردم نيست، بلكه 
شرع اسالم و قرآن كريم بر با هم بودگی حول محور حق تأكيد دارد به گونه ای كه اين اجتماع 
بايد دارای هدفی واحد و متعالی باشد و اجتماع مسلمين بايد برای حبل اهلل باشد. از اين رو، 

1. همان، ج4، ص311.

2. همان، ج7، ص101.
3. همان، ص100. 

4. همان، ج15، ص482. 
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تقريب در قرآن فراتر از اجتماع مردم اســت و به عدم تفرق پيرامون مسئله توحيد و حق 
اشاره دارد: 

قُوا فقط امر به اجتماع نيست، تمام  در آيه اعتَِصُموا بَِحبلِ اهللِ َجِميعاً واَل تََفرَّ
دستورهای مردم عادی و رژيم های غيرالهی اين است كه همه با هم باشيد 
فقط دستور به اجتماع است. لكن دستور خدا دســتور َواْعتَِصُموا بَِحبْلِ اهللِ 
است. اينكه مهم است اين اســت كه تنها اين نباشد كه همه با هم در يك 
امری مجتمع باشيد و متفرق نباشيد؛ امر اين است كه همه با هم اعتصام به 
»حبل اهلل« بكنيد. راه، راه حق باشد و توجه به حق باشد و اعتصام به راه حق 
باشد. انبيا نيامده اند كه مردم را در امور با هم مجتمع كنند، انبيا آمده اند كه 

همه را در راه حق مجتمع كنند.1 
ايشان در جايی ديگر اشاره می نمايند كه مسلمين بايد به دور از تفرقه قومی و مذهبی، مطيع 
اوامر خداوند باشند: »هان  ای مسلمين! از هر تيره و پيرو هر مذهب كه هستيد دشمنی خانگی 

را كنار بگذاريد و به فرمان قرآن كريم و خدای بزرگ  گردن نهيد...«2 
ب. مخالفت با نژادپرستی

از ديدگاه قرآن، تفاوت در رنگ، زبان، نژاد و مليت مالك برتری انسان ها بر يكديگر نبوده 
و وجود اين گونه اختالفات، از نشانه های الهی و وسيله ای برای شناخت افراد از يكديگر است. 
بشر در طول تاريخ از لحاظ زبان، رنگ، نژاد، فكر، عقيده و... متفاوت بوده است، ولی از منظر 
اسالم، همه فرزندان يك پدر و مادر بوده و اين تفاوت ها بر انسانيت انسان خدشه ای وارد 

نمی سازد. قرآن هر گونه افكار نژادپرستانه را محكوم كرده است: 
ای مردم! ما شــما را از نری و ماده ای بيافريديم و شما را جماعت ها و 
قبيله ها كرديم تا يكديگر را بشناســيد. هر آينه گرامی ترين شما نزد خدا، 

پرهيزگارترين شماست. خدا دانا و كاردان است.3 
بررسی بيانات امام خمينی)ره( نشان می دهد كه تأكيد بر نژاد، قوميت، رنگ، جنسيت و... 
می تواند بسترهای نزاع، اختالف و درگيری را ميان ملت ها به وجود بياورد و اين در حالی 
است كه اسالم و قرآن كريم به صورت ريشه ای با نژادپرستی مخالف است و تأكيد بر يك 
نژاد و برتری دادن آن نسبت به ساير نژادها مانعی بزرگ برای اتحاد و تقريب است؛ مالك 

برتری مؤمنان در جامعه اسالمی نسبت به يكديگر، عدالت و تقوا است: 

1. همان، ج9، ص131.
2. همان، ج12، ص144-145. 

3. سوره حجرات، آيه 13.
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مسلمانان به مثابه دست واحدند... تفرقه جويی و نژادپرستی در كار نيست 
و بين ملت های اسالمی هيچ گونه امتيازی وجود ندارد، جز تقوا و پرهيزگاری، 

گرامی ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.1 
از نژادپرستی كه مخالف دستور اسالم است بپرهيزند؛ و با برادران ايمانی 
خود در هر كشوری و با هر نژادی كه هستند دست برادری دهند كه اسالم 

بزرگ آنان را برادر خوانده.2
ايشان مذاهب و قوميت ها در ايران را به وحدت و تقريب در پرتو شعار »الاله االاهلل« توصيه 
می كنند و اعتقاد دارند برای داشتن يك جامعه پويا و مستحكم بايد هم قدم و هم نفس بود كه 

تحقق اين امر در گرو پرهيز از نژادپرستی و افراط گرايی قومی و مذهبی است: 
نغمه نژادپرستی، طرح اينكه كرد، لر، فارس، اينها بايد از هم جدا باشند و 
هر يك مستقاًل برای خود چيزی داشته باشند اين آن است كه اسالم آمده 
است كه بردارد از ميان اين ديوارها را؛ اسالم آمده است كه خراب كند. و 
همه شما و همه ما و همه مسلمين در تحت لوای »الاله االاهلل« و توحيد هم قدم 

باشيم و هم نفس باشيم و اسالم را به پيش ببريم.3 
پ. قاعده نفی سبيل

خداوند در قرآن كريم می فرمايند: »و خداوند راه ســلطه كافران بر مؤمنان را نگشوده 
است.«4 اين آيه مبنای اصلی به نام قاعده نفی سبيل قرار گرفته است. بر اساس قاعده نفی 
سبيل، هر گونه رابطه بين مســلمانان و كفار، كه موجب نفوذ و گسترش سلطه كافران بر 
مسلمانان شود، حرام است و قرآن آن را جايز نمی داند.5 حضرت امام)ره( اين قاعده را اين  

گونه تعريف می كنند: 
قرآن می گويد هرگز خدای تبارك و تعالی سلطه ای برای غيِرُمْسلم بر 
ُمْسلم قرار نداده است. هرگز نبايد يك همچو چيزی واقع بشود؛ يك تسلطی، 
يك راهی، حتی يك راه نبايد پيدا بكند: لَْن يَْجَعِل اهللُ لِلْكافِريَن َعلَی الُْمْؤِمنيَن 
َسبياًل6 اصاًل راه نبايد داشته باشــند مشركين؛ و اين قدرت های فاسده راه 

1. صحيفه امام، ج2، ص201. 
2. همان، ج21، ص428. 
3. همان، ج17، ص109. 

4. »َولَن يجعل اهلل للكافرين علی المؤمنين سبيال«؛ سوره نساء، آيه 141.
5. غفار شــاهدی، »روابط و مناسبات امت اســالمی در برخورد با ســاير ملل و اديان با تكيه بر سيره پيامبر 

اكرم)ص(«، معرفت، س22، ش185، ارديبهشت 1392، ص89. 
6. سوره نساء، آيه 141: »هرگز خداوند راهی برای كافرين عليه مؤمنين قرار نداده است.«
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نبايد داشته باشند بر مسلمين.1 
برای اثبات ضرورت تقريب و وحدت مسلمانان به اين آيه می توان استناد كرد، زيرا تفرقه 
و تشتت بين مسلمانان زمينه و راه را برای ســلطه كفار و بيگانگان فراهم می كند. از اين رو، 
مسلمانان بايد برای جلوگيری از ســلطه كفار با يكديگر متحد شوند. امام)ره( معتقد است 
كه تفرقه مسلمين     عامل سلطه دشمن  خواهد شد و در نقطه مقابل، اجتماع ملت و دولت ها 

می تواند از سلطه كفار بر مسلمانان جلوگيری نمايد: 
  اگر مسلمين وحدت كلمه داشتند، امكان نداشت اجانب بر آنها     تسلط 
پيدا بكنند. اين تفرقه در بين مسلمين است كه باعث شده     است كه اجانب 

بر ما تسلط پيدا بكنند...2 
ت. اصل برادری مؤمنين

ََّما الُْمؤِمُنوَن اْخَوٌه( را مبنای وحدت مسلمانان قرار  آيه 10 سوره حجرات اخوت اسالمی )ان
داده است. امام)ره( نيز می فرمايند: 

اين برادری يكی از اموری اســت كه در قرآن كريــم، همه ما را برادر 
خواندند؛3 مسلمان ها را، مؤمنين را. و برادرها بايد با حسن نيت و برادری 

مجتمع باشند.4 
اگر ممالك و دولت های اسالمی از اصل اخوت پيروی نمايند، قدرت معنوی مسلمانان 

نسبت به قدرت های استكباری افزايش می يابد: 
و من اميدوارم كه بين دولت های اســالمی يك اخوتی، اخوت اسالمی، 
همان طوری كه قرآن امر فرموده است، پيدا بشود؛ كه اگر اين اخوت اسالمی 
در بين ممالك اسالمی پيدا بشود، يك قدرت عظيمی است كه هيچ يك از 

قدرت های دنيا نمی توانند به پای آن باشند.5 
اخوت و برادری عالوه بر سطح داخلی مجامع اسالمی، بايد در بين سران كشورهای اسالمی 
و ميان ملت ها برقرار باشد و صرفاً به داخل يك كشور محدود نمی شود. از اين رو، حكم قرآن 

كريم به مسلمانان، اخوت اسالمی در روابط مختلف است: 
دولت و ملت ايران به تبعيت از احكام اسالم با تمام كشورهای اسالمی 

1. صحيفه امام، ج4، ص317.
2. همان، ج6، ص83. 

3. اشاره است به آيه 10، سوره حجرات. 
4. صحيفه امام، ج16، ص173. 

5. همان، ج8، ص88. 
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به حكم اخوت منصوص در قرآن مجيد می خواست دست برادری دهد تا 
با وحدت كلمه و اتحاد بين تمام مسلمين از شر قدرت های بزرگ سلطه گر 
و توطئه های ابرچپاولگران و جنايتكاران كشورهای اسالمی خالص شوند.1

ث. دفاع از مسلمين جهان
يكی از مبانی تقريب در اصول قرآنی، دفاع از مسلمين اســت؛ به اين معنا كه بر تمامی 
مسلمانان واجب است تا مظلومان و مسلمين نيازمند در سراسر جهان را ياری برسانند و اگر 
اختالف و تفرقه در جهان اسالم و مسلمانان وجود داشته باشد، مقابله با ستمگری دشمنان 
وجود نخواهد داشت. امام خمينی)ره( تأكيد دارد به دستور قرآن كريم بايد تقوا و اخوت بين 

مسلمين منجر به رفع ستم از مسلمين شود: 
ما در اقصی بالد دنيا اگر يك كســی بهمان بگويد كه »يا للمسلمين«، ما 
موظف ايم كه به درد آنها برسيم، هر قدری می توانيم. ما نمی گوييم كه ما 
می توانيم همه جا چه بكنيم. ما آن قدری كه می توانيم دفاع از حق مسلمين 
می كنيم. مسلمين معنايش نيست ايرانی، مسلمين. كسی كه يك مسلمی 
فرياد زد كه به داد ما برسيد و نرود سراغش، فكر او نباشد، اين مسلم نيست، 
اين انحراف است، ملتفت نيستيد شــماها، اين انحراف است از اسالم، اين 
بی توجهی است به مقاصد اسالم. اسالم برای ايران نيامده، اسالم برای عالم 

آمده...2

4. سنت و سيره 
سيره و ســنت نبوی)ص( به عنوان تنها تبيين كنندگان قرآن و مفسران حقيقی آن، يكی 
ديگر از مبانی تقريب در انديشه امام خمينی)ره( است. سيره در اصطالح به آن بخش از رفتار 
و روش عملی هر شخص گفته می شود كه از حالت وحدت و يكبار يا چندبار محدود انجام 
گرفتن بيرون آمده باشد و به مرحله تكثر و مداومت رسيده باشد، و به صورت يك سبك 
و روش درآمده باشد.3 سيره در عرف مسلمانان، در معنايی معادل معنای سنت نيز به كار 
رفته و در مجموع، عبارت است از: مجموعه رفتارها و گفتارهای پيامبر و اساس اعتبار سنت 
از هدايت های قرآن كريم است، چراكه قرآن، كالم رسول خدا و سنت نبوی را مصون از خطا 

می داند و در جای جای قرآن به آن تأكيد می كند كه: 

1. همان، ج17، ص259.
2. همان، ج19، ص230. 

3. حمزه خان بيگی، »بررسی و تحليل سيره سياسی پيامبر)ص( با تأكيد بر رفتار با دشمنان«، فصلنامه حبل المتين، 
دوره سوم، ش6، بهار 1393، ص80.  
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همنشين شما )محمد( نه از راه راســت منحرف شده و نه در تشخيص 
حقيقت دچار خطا گرديده است، او به رأی خويش چيزی به نام قرآن برای 

شما نمی خواند، آن نيست مگر وحی كه از جانب خدا به او می رسد.1 
هر چند اين آيات، بنابر قرائن حاليه داللت بر قرآن و وحی الهی می كند؛ با اين حال برخی 
از مفسرين اين عصمت كالمی حضرت را به تمام ســيره و سنت ايشان سرايت داده اند. از 
سوی ديگر آيات فراوانی نيز وجود دارد كه بر الگو بودن سنت و سيره حضرت رسول)ص( 

اشاره دارند: 
قطعًا در گفتار و رفتار رسول خدا اقتدای نيكويی برای شماست. اقتدا به 
رسول خدا از عهده همه مدعيان ايمان برنمی آيد، بلكه آن كسی پيرو اوست 

كه به خدا و روز واپسين اميد دارد و خدا را بسيار ياد می كند.2 
حجيت سنت و سيره نبوی نيز در تمام منابع شيعه و سنی، امری مسلم و الزم االتباع است 
و نه تنها كالم وحی كه توسط رسول خاتم)ص( بيان می شود- عين كالم الهی است، بلكه تمام 
گفتار، رفتار، كردار و اوامر و نواهی ايشان نيز برای تمام مسلمانان، حجت خواهد بود. امام 
خمينی)ره( معتقد بودند كه مسلمانان بايد سيره انبياء و به خصوص پيغمبر گرامی اسالم را 

مطالعه كرده و آن را الگوی خويش قرار داده و در همه زمينه ها از آن پيروی كنند: 
مسلمين بايد بيدار بشوند. مسلمين از سيره انبيا و خصوصاً مسلمين از سيره 

پيغمبر اكرم بايد مطالعه كنند، ببينند چه كرده است و ما بايد تأسی كنيم.3
امام خمينی)ره( مسلمين را به سيره ائمه اسالم و پيامبر دعوت می كنند؛ زيرا معتقدند كه 
سنت و سيره پيامبر و امامان در رديف سنت های قرآنی قرار دارد و در اين ميان، دعوت به 
وحدت و دوری از افتراق در اجتماع مسلمين يكی از اين سنت ها است. به همين دليل ايشان 
اعتقاد دارند كه اختالف افكنی بين مسلمين، دسيسه دشمنان قرآن و سنت است و بايد طبق 

سيره و سنت معصومين، وحدت و تقريب اسالمی را سرلوحه جامعه قرار دهيم:
بايد مملكت اسالمی به پيغمبر اسالم و ائمه اسالم اقتدا بكنند. همان طور 
كه آنها سيره شان يك سيره محبت آميز بود نسبت به برادرهاشان، نسبت 
به مردم، نسبت به مسلمين، بايد ماها هم كه تبع آنها هستيم، همين سيره 

را داشته باشيم.4

1. سوره نجم، آيه 2-6. 
2. سوره احزاب، آيه 21.

3. صحيفه امام، ج20، ص412.
4. همان، ج 8، ص49.
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خداونـــد پـيـامبـــر اكـــرم )ص( را 
»رحمه للعالمين« و پرچم دار صلح و دوســتی 
برای مسلمانان و مردمان جهان معرفی كرده 
است. ايشان ســال ها برای برادری، برابری، 
مبارزه با تبعيض نژادی تالش كرد، در اوايل 
بعثت خود، نامه های متعددی برای زمامداران 
بزرگ آن عصر فرستاد و در آن نامه ها به بيان 

وجه مشترك مسلمانان با مردم آن كشورها پرداخت و بعد از دوستی و وحدت، به مسئله 
حقانيت اسالم اشاره كرد، ميان مســلمانان عقد اخوت و الفت جاری كرد و رنگ اختالف 
و نزاع را از چهره جامعه پاك كرد.1 اقوام عرب جاهلی قبــل از ظهور پيامبر)ص( گرفتار 
تشتت های گوناگون بودند و شــكاف های قومی، قبيله ای و... بر زندگی آنها سايه افكنده و 
آنها را به تقابل های متعدد واداشته بود و هزينه های سنگين مادی و معنوی بر آنها تحميل 
می كرد. به گونه ای كه شــاخصه اصلی جامعه جاهلی عرب، تشتت و پراكندگی، اختالفات 
عميق ميان مردم و قبايل مختلف بود. بت پرستی نه تنها موجب وحدت آنان نشده بود، بلكه 
وجود بت های متعدد، عامل تفرقه بيشتر بود. قبيله هم تنها سبب اجتماع مردم وابسته به 
خود می شد. در يك قبيله وحدت خونی پايه های آن را استوار می كرد. بر همين اساس، نسب 
در ميان عرب ارزش  يافته بود و در واقع ارزش های هر فرد را موقعيت قبيله او معين می كرد. 
در نتيجه محور حيات اجتماعی و حتی فردی آنان را تعصبات قومی و خونی تشكيل می داد. 
برتری طلبی، كسب افتخار و شرافت، گاه و بی گاه آتش جنگی را ميان آنان شعله ور می ساخت 
كه در برخی از موارد به علت عصبيت و يك دندگی آنها سال های متمادی به طول می انجاميد. 
رســالت جهانی پيامبر اعظم)ص( نجات و سعادت همه انســان ها از جهالت و انحراف و 
رســتگاری همگی آنان بود. اولين چيزی كه اســالم و قرآن از مردم زمان جاهلی گرفت، 
تشتت آرا و عقايد مذهبی بود كه به جای آن وحدت عقيده بر مبنای توحيد را مطرح كرد.2 
بنابراين پيامبر)ص( با ارزانی نعمت الهی وحدت حول اسالم، ارزش ها و آموزه هايش، سبك 
و سياقی جديد به زندگی عرب غوطه ور در تشتت و تفرق بخشيد و خونی دوباره در رگ های 
حيات آنان جاری و آنان را واحد، منسجم، همدل، هم گرا و هم آوا كرد.3 پيامبر)ص( با تكيه 

1. قربان علی هادی، »تأثيرات عاشورا در وحدت مسلمانان«، انديشه تقريب، س7، ش28، پاييز 1390، ص29. 
2. سيد عالءالدين شاهرخی، »راهبرد پيامبر اعظم)ص( در فرهنگ سازی وحدت اسالمی«، انديشه تقريب، س8، 

ش29، زمستان 1390، ص18 و 20. 
3. محمدعلی مشايخی پور، »بررسی اهميت و جايگاه وحدت از ديدگاه امام علی)ع(«، فصلنامه مطالعات تقريبی 

مذاهب اسالمی، س12، دوره جديد، ش45، پاييز 1395، ص28. 

در اندیشه امام)ره(، ملی گرایی و 
اختالف بین مذاهب دو آفت و آسیب 
جدی در جامعه اسالمی محسوب 
می شود: »از ملی گرایی خطرناک تر و 
غم انگیزتر، ایجاد خالف بین اهل سنت 
و جماعت با شیعیان است، و القای 
تبلیغات فتنه انگیز و دشمنی ساز بین 

برادران اسالمی و ایمانی است.«
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بر مبانی اتحاد اســالمی، مدينه فاضله ای مملو 
از عشــق و صميميت و برادری و ايثار و تمامی 
فضايل انســانی ســاخت كه هنوز بشريت در 
حسرت و آرزوی تحقق دوباره چنين جامعه ای 
به سر می برد. اين وحدت و برادری كه در عصر 
رسالت به بهترين شــكل در ميان ياران رسول 
خدا)ص( تحقق يافــت، نمونه ای واقعی از امت 
واحده مورد نظر اسالم بود كه متأسفانه پس از 
رحلت پيامبر)ص( خيلی زود به ضعف گراييد 
و بروز اختالف و تفرقه و تشتت و تنازع به تدريج زمينه ساز حركت امت اسالمی در مسير 
ذلت و انحطاط شد. پيامبر اكرم)ص(، منشأ ذلت و زبونی پس از عزت و سربلندی و در پی 
آن ضعف و سستی هر ملتی را تفرقه ای می داند كه ريشه در خصومت و دشمنی دارد؛ از اين 
رو ايجاد الفت و پرهيز از تفرقه و عداوت را بر مسلمانان واجب دانسته اند.1 امام)ره( تأكيد 
دارند اتفاق بر اسالم در سيره پيامبر و اصحاب وی  مشاهده می شود و همين امر يگانه عامل 
عزت مسلمانان خواهد بود. ايشان تأكيد دارند در سيره معصومين، وحدت جامعه بر روی 

اصول اسالمی عامل رشد و موفقيت حكومت خواهد بود: 
اگر مسلمين بخواهند اين عزت و عظمتی را كه در صدر اسالم بين پيغمبر 
اكرم و اصحاب بود و ساير اقشار مسلمين، آن سيره را متابعت كنند تا اينكه 
عظمت خودشان را بيابند، آن سيره همان اتفاق بر اسالم است  كه قدرت 
مافوق طبيعت می آورد، و شجاعت ما فوق الطبيعه. آنچه كه ملت ما، با اينكه 
در حال ضعف و تشتت بود دريافت، همين مطلبی بود كه در صدر اسالم 

مسلمين دريافته بودند؛ اتكا به ايمان و اسالم و وحدت كلمه.2
پيامبر اكرم)ص(، همچنين می فرمايند: »بر شما باد به جماعت، زيرا دست خدا با جماعت 
است و شــيطان با يك تن همراه و از دو تن دورتر است.«3 حضرت امام)ره( نيز در سخنان 
خويش به اين حديث نبوی استناد كرده و بر اين باور بودند كه اگر مسلمانان در راه خدا، با 
يكديگر متحد شوند و اجتماِع واحد را تشكيل دهند، خداوند متعال آنها را در راه رسيدن به 

1. محمد عرفانی، »راه كارهای تحقق انسجام اســالمی از منظر قرآن و روايات«، انديشه تقريب، س3، ش13، 
1386، ص23. 

2. صحيفه امام، ج 9، ص274.
3. اسماعيل دانش، همان، ص112-113. 

وحدت و تقریب برای هدف مشترک، 
جمهوری  کیان  از  حراست  یعنی 
اسالمی و نهضت اسالمی در ایران 
صرفًا به مرزهای ملی محدود نمی شود، 
بلکه امام خمینی)ره( از همه ملت های 
غرب  و  شرق  مسلمانان  و  آزاد 
می خواهند با وحدت خویش به مقابله 
با دشمنان اسالم بپردازند و تقریب را 

امری جهانی و فراملی می دانند
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هدف شان ياری می كند، زيرا خداوند با جماعت است: 
يك ملت اگر يك چيزی خواست، نمی شود خالفش كرد. خدا همراهش 
است يَُداهللِ َمَع الَْجماَعه.1 يك جمعيت كه برای خدا قيام كرده و با اهلل اكبر 

مطلبش را پيش برده است، اين را نمی شود تحميلش كرد.2
روايتی ديگر از پيامبر)ص(، كه حضرت امام)ره( در سخنان گوهربار خويش از آن بهره 
گرفته اند، روايت »مؤمنين يٌَد َعلی  َمْن ِســواُه، مؤمنين همه يك دســت اند« می باشد. امام 
معتقدند تعبير مســلمانان به يك دست به اين جهت است كه مســلمانان بايد به درجه و 

مرحله ای از وحدت برسند كه ديگر هيچ مرز و جدايی بين آنها وجود نداشته باشد: 
در روايت از حضرت رسول آمده است كه: شماها، همه مسلمين، همه 
مؤمنين يٌَد َعلی  َمْن ِســواهُ ،3 همه يك دست اند. حتی تعبير دو تا دست هم 
نفرموده اند، كأنّه همه يكی هستند. بايد اجتماع شما و وحدت شما به آنجا 
برسد كه يك باشيد؛ بين خودتان و برادرهای خودتان جدايی نبينيد، و اين 

دستوری است، دستور اسالمی.4 
از نظر امام خمينی)ره( هدف پيامبر اكرم)ص( ايجاد وحدت در تمام دنيا بود، اما موانعی بر 

سر راه اين هدف بزرگ قرار داشت و مانع دست يابی پيامبر به چنين هدفی گرديد: 
پيغمبر اســالم می خواســت در تمام دنيا وحدت كلمــه ايجاد كند؛ 
می خواست تمام ممالك دنيا را در تحت يك كلمه توحيد، در تحت كلمه 
توحيد تمام ربع مسكون را قرار بدهد، منتها اغراض سالطين آن وقت از 
يك طرف و اغراض علمای نصارا و يهود و امثال ذلك از طرف ديگر سد شد؛ 

مانع شد از اينكه ايشان بتوانند آن كار را انجام بدهند.5
بعد از رحلت حضرت ختمی مرتبت)ص( مسئوليت اصلی حفظ اتحاد دينی و نظام الهی 
می بايست بر عهده جانشين پيامبر)ص( باشد. اما متأسفانه در اين دوران، مسئله جانشينی 
آن حضرت، خود بزرگترين عامل تفرقه ميان مسلمانان شد. هر چند حضرت رسول)ص( در 
آخرين روزهای حيات شريف خويش، جانشين حقيقی خويش را بارها معرفی كرده بودند، 
اما تالش های منافقان و نفوذ سياسی ايشان در حيات سياسی جامعه اسالمی، مانع از ادامه 

1. حديث نبوی، صحيح ترمذی، ج3، ص316: »دست خدا با جماعت است.« 
2. صحيفه امام، ج11، ص399.

3. »همه يكدست در برابر بيگانگان اند«. بحاراالنوار، ج28، ص104؛ مسند احمد، ج2، ص215. 
4. صحيفه امام، ج17، ص222. 

5. همان، ج2، ص32. 
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طبيعی حيات جامعه اسالمی شد. با اين حال حضرت علی)ع( كه وارث حقيقی اين داستان 
بود هر گونه اقدام جدی را در اين دوران، برای بازگرداندن زمام حكومت دينی به دســت 
صاحبان حقيقی آن، باعث تشديد اختالف ميان مسلمانان می دانستند. تعامل تحمل مدارانه 
و همراه با پشتيبانی آن حضرت)ص( با خلفای سه گانه پيش از خويش، نه تنها زمينه ای برای 
رشد شكوه و عظمت مسلمانان فراهم می ساخت، بلكه بيش از آن باعث حفظ انسجام دينی 
و نظام اسالمی بود.1 حضرت علی)ع( پس از رحلت پيامبر خدا)ص( به خاطر حفظ وحدت 
اسالمی و جلوگيری از كشمكش های داخلی، بزرگ ترين صبوری و تلخ ترين تحمل ها را از 
خود نشان داد.2 به فرموده امام خمينی)ره(، »علی بن ابي طالب، صلوات اهلل عليه، نيز اقتدای 
به آن بزرگوار كرده سيره اش سيره رسول اهلل)ص(، بود.«3 به همين دليل، ايشان با اين كه به 

طور قطع خالفت را حق خود می دانست، اما فرمودند: 
آن گاه كه پيامبر)ص( به سوی خدا رفت، مسلمانان پس از وی در كار 
حكومت با يكديگر درگير شدند. سوگند به خدا نه در فكرم می گذشت و نه 
در خاطرم می آمد كه عرب خالفت را پس از رسول خدا)ص( از اهل بيت او 
بگرداند، يا مرا پس از وی از عهده دارشدن حكومت بازدارند، تنها چيزی كه 
نگرانم كرد رو آوردن مردم به سوی فالن شخص بود كه با او بيعت كردند. 
من دست باز كشيدم، تا آنجا كه ديدم گروهی از اسالم بازگشته، می خواهند 
دين محمد)ص( را نابود سازند، پس ترسيدم كه اگر اسالم و طرفدارانش را 
ياری نكنم، رخنه ای در آن بينم يا شاهد نابودی آن باشم، كه مصيبت آن بر 
من سخت تر از رها كردن حكومت بر شماست، كه كاالی چند روزه دنياست 
و به زودی ايام آن می گذرد چنان كه سراب ناپديد شود، يا چونان پاره های 
ابر كه زود پراكنده می گردد. پس در ميان آن آشوب و غوغا به پا خاستم تا 

آن كه باطل از ميان رفت، و دين استقرار يافته، آرام شد.4 
نگاه امام علی)ع( به موضوع وحدت، نگاهی راهبردی و اساسی است كه از عمق عشق و 
عالقه ايشان به پيامبر)ص( و تداوم حيات دين و امتش برمی خيزد. ايشان تداوم خط اسالم 
و مسلمانی را به عنوان يك اصل اساسی و مهم، سرلوحه فعاليت های خويش قرار داده بود 

1. سعيد ارجمندفر، همان، ص96.
2. جواد محدثی، انسجام و وحدت، مشهد، بنياد پژوهش های اسالمی، 1386، ص39. 

3. امام خمينی، شرح چهل حديث، همان، ص96.
4. نهج البالغه، نامه 62. 
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و تا آخرين لحظه از اين مهــم غفلت نورزيدند.1 آن 
حضرت در تمامی مدت خالفت خلفا بر بيعت خود 
وفادار بــود. خيرخواهی جامعه اســالمی، نصيحت 
نمودن خلفا، ارايه مشــورت صادقانه به آنها، اجازه 
دادن به اصحاب و ياران خود برای تصدی منصب های 
حكومتی و كمك به خلفا و... همه نشان دهنده اين است 

كه حضرت مصالح عامه را بر منافع شخصی مقدم می دانستند.2 امام خمينی)ره( نيز بر اين 
باور ند كه حضرت علی)ع(، برای مصالح كلی مسلمانان، مصالح اسالم، حفظ وحدت مسلمانان 
و حفظ دين پيامبر اكرم)ص(، منافع شــخصی خويش را ناديده گرفتند، سختی ها را تحمل 
می كردند و در برابر غصب جايگاه خالفت سكوت كردند. ما هم به عنوان پيرو آن بزرگوار 

بايد اين گونه عمل كنيم و منافع و مصالح اسالم را بر منافع شخصی خويش ترجيح دهيم: 
حضرت امير در بســياری از اموری كه برايش خيلی سخت بود، دندان 
روی جگر می گذاشــت و موافقت می كرد برای مصالح كلی، برای مصالح 
اسالم. ما اگر تبعيت از او داريم بايد اين طور باشيم، اگر يك مقدار هم تبعيت 

داريم، يك مقداری همين طور باشيم.3
امام علی)ع( در تشريح اهميت و جايگاه وحدت، بر اين نكته تأكيد دارند كه تعاليم الهی 
به وحدت فراخوانده اند؛ بن مايه و رومايه آنها ندای وحدت سرمی دهند و در تمامی سطوح 
آنها، وحدت به عنوان يك اصل محوری مطرح است. دين اسالم خود متحدكننده است و 
با تعاليم وحدت انگيزانه خود زمينه هم گرايی، همدلی و وحدت مسلمانان را فراهم ساخته 
است. به واسطه دين خدا، مسلمانان به رغم نداشتن ارتباط نســبی و حسبی با هم برادر و 
هم دل شــده اند.4 عالوه بر روح وحدت انگيز تعاليم اسالمی، اصول مشترك بين مسلمانان 
زمينه وحدت و هم گرايی آنها را فراهم ساخته است. ايشان در بيانی اين گونه می فرمايند: 
»خدايشان يكی، پيغمبرشان يكی، كتابشان يكی اســت.«5 امام علی)ع( وحدت را نعمت و 
فيضی از ناحيه خداوند متعال دانسته كه به واسطه آن بر مسلمانان منت نهاده است: »همانا 

1. محمدعلی مشايخی پور، همان، ص35. 
2. آيت اهلل محمدعلی تسخيری، »گفتاری پيرامون »وحدت اســالمی« و »تقريب مذاهب««، انديشه تقريب، 

ش8، 1385، ص17-18. 
3. صحيفه امام، ج20، ص230.

4. نهج البالغه، خطبه های 39 و 113.
5. همان، خطبه 18.

پیشبرد نهضت اسالمی بر اساس 
منطق و عقالنیت باید همراه با 
تقریب امت اسالمی و وحدت 
عمومی در جامعه اسالمی باشد 
و این اجتماع مسلمین است که 
حراست از جمهوری اسالمی را 

ممکن می سازد



100
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 63  و 64   بهار  و تابستان 1399

ت
مقاال

خدای سبحان بر جماعت اين امت، منت گذارده و بين آنان الفت و اتحاد ايجاد كرده است، تا 
در سايه اش بيارامند و در پناهش بياسايند.«1 تعبير منت الهی درباره وحدت، بيانگر اهميت 
بسيار آن است؛ زيرا به اعطای هر نعمت سنگين و گران بهايی منت گفته می شود، چنان كه 
خداوند متعال از بعثت پيامبر)ص( به عنوان منت ياد كرده است.2 حضرت علی)ع( با وجود 
اختالفات شديد سياسی و عقيدتی پس از رحلت پيامبر، وضو گرفتن با آب به جای مانده از 
وضوی جماعت مسلمين را مقدم بر وضو گرفتن با هر آب گوارا و تميز ديگری می داند و بر 
اهميت معنوی جمع مســلمانان تأكيد می كنند.3 امير مؤمنان مردم را به »سواد اعظم« فرا 
می خواند، يعنی توده مردم و جمعيت انبوه، و از جدا شدن از جماعت و جمعيت و ساز جدا 

زدن نهی می كند. ايشان می فرمايند: 
هميشه همراه با جمعيت های بزرگ )و اكثريت طرفدار حق( باشيد، چرا 
كه دست حمايت و نصرت الهی با جماعت است و از تفرقه بپرهيزيد، چراكه 

افراد تك رو طعمه شيطان اند.4
شيوه امام علی)ع( و تالش ايشان جهت حفظ وحدت مسلمانان و نزديكی بين آنها در سيره 
فرزندان آن حضرت نيز ادامه يافت. ائمه اطهار در سيره و رويه خود، همواره مسلمانان را به 
اتحاد و همبستگی دعوت می كردند. دعای امام چهارم برای اهل ثغور در صحيفه طيبه اش 
و نيز كمك امام باقر به دولت اموی برای تهيه ســكه رايج اسالمی گواه اين امر است.5 امام 

حسن)ع( می فرمايند: 
من اميدوارم كه خيرخواه ترين مردم باشم... بايد آگاهی دهم كه اجتماع 
مسلمانان و جماعت آنان اگرچه مكروه شما باشد، بهتر است از پراكندگی و 

تفرقه هر چند دودستگی و جبهه گيری خواست شما باشد.6 
امام كاظم)ع( عامل هالكت جامعه را »فراق الجماعه« )فاصله گرفتن و جدايی از جامعه و 
جماعت( بيان می كنند.7 در انديشه حضرت امام)ره(، وحدت و يگانگی مسلمانان تحت لوای 

1. همان، خطبه 192.
2. محمدعلی مشايخی پور، همان، ص36. 

3. سيد صادق حسينی، »مدارا با مخالفان مذهبی از ديدگاه فقه اسالمی«، حبل  المتين، پيش شماره دوم، تابستان 
1391، ص32. 

4. نهج البالغه، خطبه 127. 
5. آيت اهلل محمدعلی تسخيری، همان، ص18. 

6. قربان علی هادی، »نگرش تطبيقی به وحدت اســالمی و ملی گرايی«، انديشه تقريب، س6، ش21، زمستان 
1388، ص83. 

7. مرتضی داوودپور، »نقش انتظار فرج در انســجام اســالمی گروه های سياســی- اجتماعی و وظايف دولت 
زمينه ساز«، مشرق موعود، ش11، پاييز 1388، ص38. 
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اسالم ريشه در سيره و روش ائمه مسلمانان نيز دارد. امامان معصوم در طول عمر پربركت 
خويش همواره در جهت وحدت و اجتماع فرقه های مختلف مسلمين تالش می كردند. به 

تعبير ايشان: 
عقال و علمای اسالم از صدر اســالم تاكنون كوشش كردند برای اينكه 
مسلمين همه با هم مجتمع باشــند و همه يد واحد باشند بر غير مسلمين. 
در هر جا كه مسلمی پيدا بشود بايد با ساير مسلمين تفاهم كنند و اين يك 
مطلبی است كه خدای تبارك و تعالی در قرآن كريم سفارش كرده  است. و 
پيغمبر اكرم)ص( سفارش فرموده است و ائمه مسلمين سفارش فرموده اند 
و علمای بيدار اســالم دنبال اين امر را گرفته و كوشش كرده اند به اينكه 

مسلمين را در تحت لوای اسالم به وحدت و يگانگی دعوت كنند.1
از اين رو حضرت امام معتقدند كه اگر ســيره امامان معصوم الگوی حكومت و ملت های 
مختلف قرار بگيرد و به آن عمل شود، دشمنی ها و اختالفات از بين می رود، زيرا حفظ وحدت 
بين انسان ها و نزديكی بين فرقه های مذهبی از اصلی ترين اركان سيره امامان معصوم)ع( است: 
اگر حكومت ها و ملت ها به ســيره رســول اكرم و ائمه مسلمين عمل 
می كردند، آرامش در همه جای ارض بود؛ اين اختالفات و خونريزی ها نبود.2

5. عقل
عقل به عنوان پيامبر درون و يكی از منابع مهم معرفــت، همواره بر همدلی و هم گرايی، 
تفاهم، محبت و اتحاد مقابل دشمنان باطل و ظالم حكم می كند، زيرا از ديدگاه عقل دفع ضرر 
محتمل واجب است. اختالف، عداوت و تفرقه بين مجموعه ای كه خودی شمرده می شوند، 
خطر شكست و زيان دنيوی و اخروی در پی داشته، موجوديت آنها را تهديد می كند؛ از اين 
رو، عقل ســليم برای حفظ منافع و مصالح مادی و معنوی بر حق، به اتحاد و اتفاق در برابر 
دشمن بدخواه و باطل حكم می كند. هر انسان عاقلی بر اساس تجربه تاريخی و سير عقالی 
آزادانديش درمی يابد كه همبستگی، هم سويی و همكاری در سايه وحدت و همدلی باعث 
تقويت قدرت و پيشرفت مادی و معنوی آنان شده، فوايد و ثمرات بسياری به دنبال دارد؛ 
و اختالف، تفرقه، جنگ و عداوت موجب ضعف و نابودی قوای مادی و معنوی آنان گشته، 
پيامدهای منفی و ضررهای جبران ناپذيری در پی دارد و اساس جامعه را تهديد می كند. سيره 
عملی همه عقالی عالم بر قبح تفرقه و دشمنی های غيرمعقول و مبتنی بر هوا و هوس بوده است 

1. صحيفه امام، ج13، ص338. 
2. همان، ج7، ص118. 
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و ضمن تأييد ُحسن وحدت مبتنی بر حق، بر آن 
تأكيد كرده اند. از اين رو، مراعات و حفظ وحدت 
بر اساس مشتركات و هويت ملی، دينی و انسانی 
كه فوايد دينی و اخروی دارد، عقاًل واجب است.1 

در تمامی ادوار فقه شيعه اعم از دوره حضور و 
دوره غيبت كه خود شــامل ادوار مختلف است، 
عقل در فقه شيعه حضور دارد.2 عقل نيروی فطری 
و طبيعی در وجود بشر است كه با آن صحيح را از 
غلط، حق را از باطل و هدايت را از ضاللت تشخيص می دهد و بر اساس مختار بودن، اراده 
می كند و تصميم می گيرد. به اقتضای عقل فطری يــا بديهی، وحدت و اتحاد يك ضرورت 
حياتی و انسانی است و مفيد برای ادامه حيات او. بدين معنا كه بقا و پيشرفت سالم بشر، جز با 
وحدت و هم دلی و تعاون و همكاری برای تحقق اهداف جمعی ميسر نيست.3 امام خمينی)ره( 
از اين امر به عنوان اقتضای عقل و خرد انسانی ياد كرده و خود به صراحت در بيانات خويش 

به اين مسئله اين گونه اشاره كرده است: 
بايد عقل را پيشوای خودتان قرار بدهيد و اسالم را مقتدای خودتان قرار 
بدهيد و در مقابل اسالم همه خاضع  باشيد و به حكم عقل عمل كنيد و عقل 
و اسالم می گويد شما با هم متحد باشيد و اگر متحد باشيد هيچ كشوری به 

شما نمی تواند تعدی كند.4 
مفهوم عقل در اين سخنان، همان عقل فطری انسانی است كه در همگان كم و بيش وجود 
دارد؛ يعنی قدرت تميز و تشخيص حق از باطل و صحيح از غلط و انتخاب صحيح كه عموم 
مردم آن را دارند. به طور كلی منظور حضرت امام از اقتضای عقل فطری اين است كه هر 
انسانی به دليل برخورداری از نيروی فهم و انديشه خويش يا همان عقل، عاقالنه و بر مبنای 
عقالنيت و تشخيص صحيح و منطقی فايده متوقع عمل می كند. انسان، موجودی است عاقل 
و دارای فهم، و هر دارای فهمی اين موضوع را درك می كنــد و می فهمد كه تحقق و انجام 
امور جمعی و مشترك جز با وحدت و اتحاد ميسر نيست و پيشبرد امور تنها در سايه اتحاد و 

1. دادخدا خدايار، همان، ص124. 
2. سيد غالم حسين عابدی، »عقل، به عنوان منبع اســتنباط احكام شرعی«، انديشه تقريب، س7، ش28، پاييز 

1390، ص65. 
3. محمدحسين جمشيدی، »تبيين الزامات سياسی- عقالنی وحدت ملی در انديشه امام خمينی)ره(«، پژوهش 

سياست نظری، ش15، بهار و تابستان 1393، ص236. 
4. صحيفه امام، ج15، ص452-453. 

در بیانات امام خمینی)ره( جهان 
اسالم دارای دشمنان متعددی 
به رغم  آنها-  همه  که  است 
که  شدیدی  احیانًا  اختالفات 
دارند- در تخریب و تضعیف 
اسالمی  ملت های  و  دولت ها 
وحدت نظر دارند و در راستای 
نیل به این هدف، از هیچ کوشش و 

توطئه ای فروگذار نمی کنند
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همبستگی صورت می گيرد.1 الجرم، در گفتمان انقالب اسالمی و انديشه های امام خمينی)ره( 
وحدت و همبستگی برای حفظ و بقای يك جامعه و پيشرفت و تكامل آن امری عقلی است.2 

برخی ادله عقلی تقريب و وحدت در انديشه امام خمينی)ره( به قرار زير است: 
الف. استمرار نهضت اسالمی در سايه تقريب 

هر حركت و هر ارزشی برای اينكه باقی و پايدار بماند، نيازمند همبستگی و وحدت پيروان 
و طرفدارانش است. برای مثال، تجارب صدساله اخير ملت ايران، اين موضوع را ثابت كرده 
اســت كه حفظ و تداوم هر حركتی، نياز به وحدت بنيان گذاران، مناديان و ادامه دهندگان 
راه آن حركت و مكتب دارد. يكی از مهم ترين علل شكست انقالب مشروطه، نهضت ملی 
نفت ايران، و... تفرقه و جدايی قشــرهای گوناگونی بود كه در تحقق آن نقش داشتند.3 به 
همين خاطر در انقالب اسالمی، ملت ايران از وقايع گذشته درس گرفتند و برای سرنگونی 
رژيم پهلوی و پيروزی نهضت اسالمی با يكديگر متحد شدند و اختالفات را كنار گذاشتند. 
از ديدگاه حضرت امام)ره( رمز پيروزی انقالب اسالمی ايران وحدت بين تمامی قشرهای 

جامعه بود: »ملت ايران با وحدت كلمه و اتكال به اسالم نهضت را پيش بردند.«4 
از نظر امام خمينی)ره( با پيروزی انقالب اســالمی در ايران يا با فتح مكه و تحقق دعوت 
پيامبر در صدر اسالم در سرتاسر شبه جزيره عربستان، كار مبارزه و قيام در راه حق تمام نشده 
است. بنابراين پس از پيروزی، وحدت و تقريب ضروری تر است و اين را هر عقل سليمی به 
راحتی تشخيص می دهد. هم به پيروزی رساندن حركت و نهضت، نياز به وحدت و انسجام 
دارد و هم حفظ و تداوم آن. ولی آنچه وحدت و انسجام را ضروری تر می سازد، حفظ و تداوم 
انقالب و استمرار راه و قيام است كه خود فايده ای متوقع بر مبنای عقالنيت است.5 بر همين 
مبناست كه حضرت امام برای تداوم نهضت اسالمی كه با پيروزی انقالب اسالمی آغاز شده 

بر حفظ وحدت و نزديكی فرقه های مذهبی به يكديگر تأكيد می كنند: 
همان طوری كه اين نهضت را بــا وحدت كلمه و وحدت مقصد كه همه 
مقصدشان اسالم بود، همه با هم فرياد اسالم می زدند، حاال هم همان را حفظ 

بكنند؛ اجتماعات خودشان را حفظ بكنند.6

1. محمدحسين جمشيدی، همان، ص237. 
2. سيد حسن قريشی كرين و ديگران، همان، ص94. 

3. محمدحسين جمشيدی، همان، ص243. 
4. صحيفه امام، ج7، ص101. 

5. محمدحسين جمشيدی، همان، ص244. 
6. صحيفه امام، ج8، ص361. 
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بر اساس بيان تاريخ، امام علی)ع( از همين قاعده عقلی استفاده كرد و برای حفظ نهضت  
اسالمی پيامبر)ص(، سرانجام از حق خود گذشت و برای حفظ و تداوم انقالب پيامبر)ص( 
حتی مجبور به بيعت با خلفا شد. ايشان بارها دليل بيعت خود را حفظ اتحاد امت اسالمی در 

برابر مشركين و كفار ياد كردند.1 
ب. هدف واحد؛ حفظ نظام سياسی 

دفاع از حيثيت و كيان جمهوری اسالمی و نظام سياســی منبعث از آن در انديشه امام 
خمينی)ره( بسيار حائز اهميت است تا جايی كه ايشان حفظ نظام اسالمی را به عنوان هدف 

عمومی و جامع در بين مردم معرفی می كنند: 
برادران و خواهران مذاهب گوناگون، همه دســت در دســت يكديگر 

بگذارند و از حيثيت و كيان اسالم و جمهوری اسالمی دفاع كنند.2
ايشان اعتقاد دارند كه موفقيت و كارآمدی نظام سياسی در گرو وحدت كلمه و تقريب 
ميان گروه ها و قشرهای مختلف جامعه اســت و به همين دليل وحدت امری عقلی است و 
جمهوری اسالمی ايران برای افزايش و ارتقای توانمندی خود بايد عنصر وحدت و تقريب را 

سرلوحه خويش قرار دهد: 
دريافتيد كه با وحدت كلمــه و وحدت غرض و هــدف و آن ايمان و 
 هدف اســالم، هدف جمهوری اســالمی، دريافتيد كه اين رمْز شما را به

 پيروزی رساند.3 
ايشان در جايی ديگر بيان می دارند: 

رمز پيروزی ايران همين بود؛ اتكال به خــدا، برای خدا و وحدت كلمه، 
وحدت كلمه و وحدت غرض و مقصد. از هر كس می پرسيدند، مقصد اين 
بود كه حكومت اسالم باشــد. مقدمه اين بود كه حكومت طاغوت نباشد؛ 

مقصد اين بود كه استقالل و آزادی در پناه حكومت اسالمی باشد.4 
تجربه انقالب اسالمی نشان می دهد كه فراموش كردن ريشه های نفاق، تفرقه و كينه های 

سياسی منجر به وحدت كامل و تقويت نظام سياسی می شود: 
در اين نهضت كه ملت ما پيروز شد، برای اين بود كه اين اختالفات يك 

1. محمدحسين جمشيدی، همان، ص244. 
2. صحيفه امام، ج17، ص244.

3. همان، ج6، ص351.
4. همان، ص337.
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قدری منسی،1 همه توجه به يك مطلب پيدا كردند كه بايد يك جمهوری 
اسالمی يك حكومت اسالمی باشد.2 

با توجه به توضيحات فوق الذكر، تقريب و وحدت در راستای حفظ نظام اسالمی بايد حول 
محور انگيزه و مقاصد الهی باشــد. اگر نيت ها، اعمال و كنش های مردم و دولت مبتنی بر 

مقاصد عالی اسالم باشد، نظام سياسی جمهوری اسالمی ايران حفظ خواهد شد: 
بی ترديد رمز بقای انقالب اســالمی همان رمز پيروزی اســت؛ و رمز 
پيروزی را ملت می داند و نســل های آينده در تاريخ خواهند خواند كه دو 
ركن اصلی آن: انگيزه الهی و مقصد عالی حكومت اسالمی؛ و اجتماع ملت در 

سراسر كشور با وحدت كلمه برای همان انگيزه و مقصد.3
بنابراين، تحقق بخشی به حفظ جمهوری اسالمی ايران در پرتو وحدت نيز امری عقلی و 
تكليفی شرعی است. امام خمينی)ره( در باب حكم عقل پيرامون حفظ جمهوری اسالمی و 

نهضت اسالمی بيان می كنند: 
عقل اقتضا می كند كه ديگر ما آنهايی كه متعهد هستند به اسالم و متعهد 
هســتند به جمهوری اســالمی و می خواهند در زير بار ابرقدرت ها ديگر 

نباشند، اينها ديگر با هم باشند.4 
ايشان در جايی ديگر تأكيد می كنند به اقتضای عقل سياسی در اسالم، بايد از اختالفات و 
دودستگی ها پرهيز شود و با حفظ آرامش، ثبات و امنيت پايدار در جامعه اسالمی و ايرانی، 

مسير تحقق اهداف متعالی هموار و مستحكم شود. به تعبيری ديگر: 
عقل سياســی اقتضا می كند كه ما امروز با آن اشــخاصی كه در رويه 
هم حتی با ما مخالفت دارند، لكن در اصل مقصد بــا ما موافق اند، با ملت 
موافق اند، مسيرشان مسير ملت اســت؛ عقل سياسی اقتضا می كند كه ما 
امروز دســت از تمام اين اختالفات برداريم، تا اين مملكت را آرام كنيم و 
اين مقصد اصلی كه ما داريم، و آن اينكه اسالم در اين مملكت پياده بشود 
و جمهوری اســالمی با محتوای حقيقی خودش در اينجا پياده بشود، موفق 

بشويم ان شاء اهلل.5

1. فراموش شده، به نسيان سپرده شده. 
2. صحيفه امام، ج7، ص355. 

3. همان، ج21، ص404. 
4. همان، ج19، ص408. 
5. همان، ج14، ص192. 
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وحدت و تقريب برای هدف مشترك، يعنی حراست از كيان جمهوری اسالمی و نهضت 
اســالمی در ايران صرفًا به مرزهای ملی محدود نمی شــود، بلكه امام خمينی)ره( از همه 
ملت های آزاد و مسلمانان شرق و غرب می خواهند با وحدت خويش به مقابله با دشمنان 
اســالم بپردازند و تقريب را امری جهانی و فراملی می دانند كه محــدود به حدود و ثغور 

جغرافيايی نيست: 
ما از برادران اسالمی خود در مشــارق و مغارب ارض می خواهيم كه با 
جمهوری اســالمی ايران هم صدا و هم جهت شده و با ياری خداوند متعال 
شر جنايتكاران را دفع و بســاط چپاولگری را از كشورهای اسالمی و بالد 

مستضعفين برچينند.1
پ. دشمن مشترک

يكی از مواردی كه از لحاظ عقالنی، ضرورت وحدت و همبســتگی را در جامعه ايجاب 
می كند، وجود »دشمن مشترك« است. بدين معنا كه هر گاه چند گروه در يك جامعه يا چند 
ملت يا چند قوم و يا يك امت، دشمن مشترك داشته باشند، عقالنيت و خردمندی ايجاب 
می كند كه دست به دست هم بدهند تا بتوانند در برابر دشمن مشترك ايستادگی كنند. در 
غير اين صورت يعنی زمانی كه از يكديگر جدا باشند، دشمن می تواند به راحتی بر يكايك 

آنها غلبه كند.2 امام خمينی)ره( اين موضوع را بارها مورد عنايت و توجه قرار داده است: 
توجه به دشمنان مشتركی كه اصل اسالم و كشورهای اسالمی و مردم 
جهان اسالم را نشانه رفته اند، يكی از عوامل مهم اتفاق نظر و وحدت ميان 
كشور های اسالمی می تواند باشد كه در برابر آنان همچون بنيانی مرصوص 

و در صفی واحد استوار بايستند.3
امروزه كشورهای اسالمی، از سوی سلطه جويان و غارت كنندگان جهانی، مورد شديدترين 
و بی رحمانه ترين حمله ها قرار دارند، متجاوزان استثمارگر، چشم طمع به سرزمين های غنی 
و گران قيمت مسلمانان دوخته و برای چپاول و غارت مخازن عظيم زيرزمينی و روزمينی اين 
كشورها، از هيچ جنايت و توطئه ای فروگذار نمی كنند؛ همواره در تالش اند با انواع حيله ها و 
با بهره گيری از شيوه ها و ابزارهای مختلف، بر غارت خود تداوم بخشند. اين، مصيبتی عظيم 
وا لَُهْم َما اْستََطْعُتْم ِمْن  است كه مســلمانان عالم به حكم قرآن كريم كه می فرمايد: »َو اَِعدُّ

1. همان، ج15، ص172. 
2. محمدحسين جمشيدی، همان، ص244. 

3. شعله ظهيری، »تقريب عملی مذاهب اســالمی، ضرورت ها و راهكارها«، حبل المتين، ش5، س2، زمستان 
1392، ص89. 
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ه«1 وظيفه دارند برای آن چاره جويی كرده و با  قُوَّ
هماهنگی و اتخاذ تصميمات مشــترك از چنگال 
پليد چنين قدرت هــای فزون طلب و متجاوز، رها 
شــوند.2 حضرت امام بر اين باورنــد كه پس از 
پيروزی انقالب اسالمی، دشمنان اصلی و مشترك 
مسلمانان امريكا و اسرائيل است. از اين رو برای 
مقابله با اين دشــمنان مشــترك از تمام گروه ها 

می خواهد كه با هم متحد شوند و معتقدند كه جدايی مسلمانان به نفع دشمنان است: 
االن در رأس همه مسائل اســالم اين قضيه مواجهه با امريكاست. اگر 
بخواهيد قدرت ها را جدا كنيم از هم، بخواهيــم از هم جدا كنيم، قوا از هم 
منفصل بشود، كشيده بشود از اين طرف و از آن طرف، اينها همه اش به نفع 
امريكا تمام می شود... امروز فقط يك مطلب است، و آن اينكه االن دشمن ما 
امريكاست. و بايد تمام تجهيزات ما طرف اين دشمن باشد. نبادا يك وقتی 
يك تبليغات سوئی بشــود. و يك چيزهايی بشود كه اسباب اين بشود كه 

نظرهای ما تشتت پيدا كند.3
من همواره ُمصراً خواسته ام كه مسلمانان سراسر جهان متحد شوند و بر 

ضد دشمنانشان از جمله اسرائيل مبارزه كنند.4
خواهران و برادران هم ميهن در سراســر كشور! من دست خود را پيش 
شما دراز می كنم و از شما به خاطر خدا و اسالم و كشور، عاجزانه می خواهم 
كه تمام توان خود را برای نجات كشورتان به كار بريد؛ و اسلحه های سرد و 
گرم- يعنی قلم و بيان و مسلسل- را از نشانه گيری به روی يكديگر منحرف، 
و به سوی دشمن های انسانيت- كه در رأس آن امريكاست- نشانه رويد.5 
با اين اوصاف، در بيانات امام خمينی)ره( جهان اســالم دارای دشمنان متعددی است 
كه همه آنها- به رغم اختالفات احيانًا شديدی كه دارند- در تخريب و تضعيف دولت ها و 

1. سوره انفال، آيه 60.
2. صالحی، »نقش حج در تقريب مذاهب اسالمی و وحدت مسلمانان از ديدگاه امام خمينی«، ميقات حج، 1378، 

ش3. 
3. صحيفه امام، ج11، ص118-119. 

4. همان، ج3، ص374. 
5. همان، ج11، ص57. 

توجه به دشمنان مشترکی که اصل 
اسالم و کشورهای اسالمی و مردم 
جهان اسالم را نشانه رفته اند، یکی 
از عوامل مهم اتفاق نظر و وحدت 
میان کشور های اسالمی می تواند 
باشد که در برابر آنان همچون 
بنیانی مرصوص و در صفی واحد 

استوار بایستند
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ملت های اسالمی وحدت نظر دارند و در راستای نيل به اين هدف، از هيچ كوشش و توطئه ای 
فروگذار نمی كنند. در اين شرايط اگر مراكز تأثيرگذار جوامع اسالمی و دولت ها بخواهند 
در برابر اين قدرت ها، ايستادگی كنند، راهی جز انسجام و وحدت و برقراری رابطه و تعامل 
مؤثر با يكديگر نخواهند داشت. بر اساس منشور سازمان كنفرانس اسالمی از جمله اهداف 
تشكيل آن، ايجاد همين انسجام و هم گرايی بين اعضای آن است.1 يكی از دشمنان كه سازمان 
كنفرانس اسالمی بايد به آن توجه داشته باشد، اسرائيل است و در كالم امام)ره( آمده است: 
قباًل هم تذكر داده ام كه دولت غاصب اسرائيل، با هدف هايی كه دارد، 
برای اسالم و ممالك مســلمين خطر عظيم دارد و خوف آن است كه اگر 
مسلمين به آنها مهلت دهند، فرصت از دســت برود و جلوگيری از آنها 

امكان پذير نشود.2 
ايشان هشدار می دهند كه: 

برادران و خواهران بايد بدانند كه امريكا و اســرائيل با اســاس اسالم 
دشــمن اند؛ چراكه اســالم و كتاب و ســنت را خار راه خــود و مانع از 
چپاولگری شان می دانند؛ چراكه ايران با پيروی از همين كتاب و سنت بود 

كه در مقابل آنان به پا خاست و انقالب نمود و پيروز شد.3
دشمنان اسالم و مسلمانان از هر فرصتی و به هر طريق ممكن، تالش می كنند به مسلمانان 
ضربه زده و آنها را از جايگاه شايسته خود به زير كشند و بر آنها مسلط شوند و منافع آنها 
را به يغما برند. مشاهده موارد متعدد دشمن ورزی دشمنان در ادوار مختلف تاريخ جامعه 
اسالمی، خود گويای اين دشمنی ها و تداوم آنها است. دشمنان برای اينكه بتوانند بهتر و زودتر 
به اهداف شوم خود دست يابند، به دنبال شناسايی نقاط عزت آفرين مسلمانان برآمده و به 
خوبی فهميده اند آنچه اين مهم را تحقق بخشيده، وحدت كلمه حول محور اسالم است. از 
اين  رو، بيشتر اقدامات گذشته، حال و آينده دشمنان اسالم حول محور وحدت زدايی و ايجاد 
تفرقه و تشتت بين مسلمانان متمركز شده است.4 با توجه به همين مطلب است كه حضرت 
امام)ره(، سخت معتقد به وحدت امت اسالم در مقابل استعمارگران و دشمنان اسالم بودند5 

1. محمد امامی و محمدشمس الدين ديانی تبلكی، »بررســی مبانی هم گرايی اقتصادی جهان اسالم در قرآن و 
حديث«، فصلنامه مطالعات تقريبی مذاهب اسالمی، س12، ش44، تابستان 1395، ص9. 

2. صحيفه امام، ج2، ص194.
3. همان، ج19، ص28.

4. محمدعلی مشايخی پور، همان، ص39. 
5. سيد حسن قريشی كرين و ديگران، همان، ص96. 
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و می فرمودند به اقتضای حكم عقل، امت اســالمی بايد در برابر دشمنان مشترك اسالم 
متحد باشند: 

بايد توجه داشت كه بايد با هم باشيم و در مقابل آنها محكم بايستيم. و با 
خودمان رئوف باشيم و در مقابل دشمنانمان سرسخت. اين را عقل اقتضا 
می كند كه وقتی عده ای مخالف داريم، خودمان مخالفتمان را كنار بگذاريم.1 
عقل ما و ديانت ما و اسالم و همه چيز اقتضا می كند كه حاال وقتی بنا شد 

كه همه با ما بدند، با هم خوب بشويم، طرفدار هم باشيم.2
پيشبرد نهضت اسالمی بر اســاس منطق و عقالنيت بايد همراه با تقريب امت اسالمی و 
وحدت عمومی در جامعه اسالمی باشد و اين اجتماع مسلمين است كه حراست از جمهوری 

اسالمی را ممكن می سازد: 
يك مســئله عقاليی است كه شــما وقتی كه همه تان مسلمان هستيد، 
همه تان بنا داريد كه اين نهضت ان شاء اهلل اسالمی پيش برود، اكثريت با 
شماســت، يعنی يك اكثريت قاطع با شماست، لكن اختالفات اسباب اين 
نشود كه حتی اختالف با هم داشته باشيد در مقابل آنها، اگر متحد در مقابل 
آن تيپی كه دشمن اصل انقالب و دشمن اصل اسالم است، در مقابل آنها 

مجتمع باشيد، آنها هيچ كاری از آنها ديگر برنمی آيد.3 
اگر ملت مسلمان با يكديگر در برابر دشمنان واحد خود قيام و ايستادگی نمايند، دشمن 
نمی تواند به رسالت و اهداف نهضت اسالمی خدشه ای وارد آورد: »چنانچه ملت با هم قيام 
كنند در مقابل تمام قدرت های عالم، قدرت های عالم به خودشان اجازه نمی دهند كه با يك 
همچو ملتی مقابله كنند.«4 بنابراين، »اين مقتضای عقل است كه انسان، كسی كه بخواهد به 
تيره های او حمله بكند، او را دفعش بكند؛ خودش هم اگر اختالف دارد بعد حساب خودشان 
را صاف بكنند.«5 از اين رو، »مسلمين بايد يد واحده باشند بر ضد همه ستمگران.«6 علت اين 
تأكيد امام خمينی)ره( بر تقريب امت اسالمی اين است كه دشمنان اسالم در شرق و غرب 

خواهان نابودی ارزش های مترقی الهی هستند: 

1. همان، ج18، ص204. 
2. همان، ج20، ص226. 
3. همان، ج9، ص545. 
4. همان، ج14، ص86. 

5. همان، ج19، ص408. 
6. همان، ج9، ص546. 
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مسئله اصلی برای جهانخواران شــرق و غرب، اسالم است كه می تواند 
مسلمانان جهان را تحت پرچم پرافتخار توحيد مجتمع و دست جنايتكاران 
را از كشورهای اســالمی و از سلطه بر مســتضعفان جهان كوتاه و مكتب 

ارزشمند و مترقی الهی را بر جهان عرضه نمايد.1 
حضرت امام)ره( معتقد هســتند دشمنان مشترك جهان اســالم از طريق عمال خود و 
رسانه های گروهی و تبليغات، قصد تفرقه افكندن بين مســلمانان را دارند، تا از اين طريق 
ذخاير غنی كشورهای اسالمی را غارت كنند، از پيشرفت كشورهای اسالمی جلوگيری كنند 

و حكومت های كشورهای اسالمی را به خدمت خود درآورند.2 
همه طوايفی كه در ايران هســتند با هم اخوت داشته باشند، توجه كنند 
به اينكه االن كسانی كه مخالف با اسالم هســتند و دارند پخش می كنند 
مطالبی را، می خواهند بين برادرهای شيعه و سنی اختالف ايجاد كنند. اينها 
نه خيرخواه شيعه هستند، نه خيرخواه سنی، و اينها با اسالم مخالف اند. بيدار 
باشند همه برادرها، با هم باشــند. دشمن مشترك ما داريم، به اين دشمن 
مشترك بايد ما با هم حمله كنيم و آنها را نگذاريم كه خدای نخواسته، در 

صفوف ما يك رخوتی ايجاد بشود و يك اختالفی ايجاد بشود.3 
بر اســاس امور عقلی، حفظ وحدت و پرهيز از اختالف در برابر دشمن مشترك بيرونی 

ضروری و الزم است. 
ت. تقريب پيش شرط سازندگی و آبادانی کشور 

يكی از مهم ترين عوامل رشد و توسعه جامعه در همه ابعاد سياسی، اقتصادی و فرهنگی 
و ترميم خرابی ها و آبادی سرزمين ها، كه خود فايده  ای عمومی و متوقع است، همبستگی و 
يكرنگی و وحدت است. امام علی)ع( در اين مورد می فرمايند: »امت های پيشين مادامی كه 
با هم اتحاد و وحدت داشتند، در حال پيشرفت و شكوفايی بودند، و به عزت و اقتدار دست 
يافتند، خالفت و وراثت در زمين را به دست آوردند و رهبر و زمامدار جهان شدند.«4 در 

همين راستا، امام خمينی)ره( می فرمايند: »همه با هم بايد اين سازندگی را بكنيم.«5 
در انديشــه امام خمينی)ره( به همين منوال، در جايی كه اختالفات اصولی بين قشرهای 
جامعه وجود دارد، امنيت الزم برای رشد و ســازندگی نيست و در نتيجه حركت به سوی 

1. همان، ج15، ص171. 
2. همان، ج19، ص340. 
3. همان، ج17، ص499. 
4. نهج البالغه، خطبه 5. 

5. صحيفه امام، ج7، ص523.
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توسعه ناممكن است؛ زيرا اختالف و تفرقه و چنددستگی به تقابل بخش های گوناگون جامعه 
و خنثی سازی نيروهای سازنده اجتماعی توسط يكديگر منجر می شود.1 امام)ره( در اثبات 
ارتباط بين توسعه و وحدت، به بررسی اوضاع موجود پس از پيروزی انقالب اسالمی پرداخته 

و وحدت را شرط ترميم خرابی های دوران حكومت پهلوی می دانند: 
اولين قدمی كه ما بايد برداريم ترميم اين خرابی هايی است كه به وسيله 
شاه كه از عمال خارجی بود حاصل شده است؛ و اين ميسر نيست اال به كمك 
كردن جميع طبقات. من از جميع طبقات ملت با كمال تواضع تقاضا دارم 
كه در اين مشروع اسالمی و در اين مشروع ملی همه با هم كمك كنند، همه 
دست به دست هم بدهند، اختالفات را كنار بگذارند، و همه با هم-با صدای 
واحد، با يَِد واحد- قيام كنند؛ قيام به امر مهمی كه نجات دادن كشور است.2 
تعالی و رشد كشور نيازمند اتحاد عمومی و تقريب تمامی گروه ها و قشرهای دينی و مذهبی است: 
همان طوری كه برای برانداختن اين نســل دودمان پهلوی  از اين زمين 
همه شركت كرديد و اگر همه نبوديد نمی شد، برای ساختن ايران، كه االن 
كار بسيار مشكلی است، همه بايد كمك بكنيد. همه بايد با هم دست به هم 
بدهيد و با هم كار بكنيد... با هم صف واحــد: بُنْيان َمْرصُوص.3 همه با هم 

باشيم تا بتوانيم كار را به انجام برسانيم.4 
حضرت امام)ره( به ساختن ايران با همدستی، تقريب مذاهب و اتحاد اعتقاد دارند: 

امروز روزی است كه همه مسلمين مكلف اند از طرف خدای تبارك و 
تعالی به اينكه همه با هم دســت برادری به هم بدهند و اين خرابه را آباد 
كنند. اختالفات االن سم قاتلی است كه اگر چنانچه خدای نخواسته اختالف 
پيدا بشود، باز برمی  گردد به آن دوره جنايات به فرم ديگر. آنهايی كه عالقه 
به اسالم دارند، آنهايی كه عالقه به ملت اسالم دارند، آنهايی كه عالقه به 
كشــور دارند، اينها همه موظف اند كه در اين زمان، كه باالتر و حساس تر 
زمان هاســت كه بر ايران می گذرد، همه با هم برادر باشــند، و همه با هم 
دست به هم بدهند و اين خرابه ای كه اينها گذاشته اند و، اين خرابه را از سر، 

همه مان با هم بنا كنيم.5 

1. محمدحسين جمشيدی، همان، ص245. 
2. صحيفه امام، ج5، ص484. 

3. اقتباس از آيه 4، سوره صف: »سد و ساختمانی آهنين«. 
4. صحيفه امام، ج6، ص240. 

5. همان، ج6، ص223. 
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تقريب و اتحاد مسلمين نه تنها آبادانی و رستگاری جامعه را به همراه دارد، بلكه تعالی و 
رشد دينی و معنوی حكومت و جامعه اسالمی را در پی خواهد داشت.

جمع بندی 
بررسی های اجمالی اين مقاله نشان می دهد كه به اعتقاد امام)ره(، قرآن كريم در آيه های 
مختلف، بشريت را به صلح و آرامش دعوت می كند و به صورت مؤكد، مسلمين را از تفرقه 
و اختالف برحذر می دارد و تمامی جهان اسالم را به »اعتصام به حبل اهلل« دعوت می نمايد تا 
از سستی و رخوت در جهان اسالم جلوگيری كند. رعايت وحدت و تقريب بر اساس فرامين 
قرآن، توسل به حبل اهلل به عنوان محور وحدت، مخالفت با نژادپرستی، اصل عدم سلطه كفار 
بر مسلمانان )نفی سلطه بيگانه(، اصل برادری مؤمنين، منع تنازع بين مسلمين و كارگزاران 
جهان اسالم، اصل دفاع از مسلمين و غيره، برخی از اصول قرآنی است كه امام خمينی)ره( 
آنها را مرتبط با تقريب مذاهب اسالمی می داند. تقريب مذاهب و وحدت هم با رجوع به سيره 
معصومين)ع(، هم با توجه به فطرت انسانی و مبانی شرعی و هم به حكم عقل از مهمترين 
مبادی و مبانی ای است كه امام خمينی از آنها برای نزديكی مذاهب اسالمی و مسلمين بهره 
می گيرد و اين وحدت را اساس حفظ، تداوم و استمرار نهضت اسالمی، دفاع از كيان و تماميت 
اسالم و جمهوری اسالمی، مقاومت در مقابل دشمن مشترك برای مسلمانان و جهان اسالم، 
پيش شرط سازندگی و آبادانی كشور و مايه عزت و سربلندی و پيشرفت مسلمين و جهان 

اسالم می داند. 


