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وحدت بيناديني ودرون ديني هم يك اصل است و هم در وضعيت كنوني يك ضرورت 
است. ما در وحدت بيناديني توفيقات خوبي داشته ايم.اما متأسفانه درزمينه وحدت 
درون ديني توفيق چنداني نداشته ايم و ريشه اين عدم توفيق هم به نظر من دو سويه 
است  چراكه هم با جريانات افراطي در جهان اهل سنت روبه رو هستيم و هم در جهان 
تشيع شاهد رگه هايي از تفكرات غالي گرايانه ايم. اين وحدت بايد با جديت بيشتري در 
جهان اسالم در دستور كار قرار بگيرد.و اين نيز تنها از مسير گفت وگو حاصل مي شود. اگر 
فيلسوفان و نخبگان و علما وارد گفت وگو نشوند دعوا به توده ها كشيده مي شود و توده ها 
اهل تفكر نيستند.توده ها رفتار گرا، نماد گرا ومنسك گرا هستند و اين منسك گرايي به 
دعوا و در گيري مي انجامد.معتقدم اين يك ضرورت است كه در راستاي وحدت شيعه 

بايد يك تفسير ديگري از علي)ع( به دست بدهد و آن تفسير وحدت بخش است.

  براي وحدت، نخبگان و فيلسوفان بايد وارد گفت وگو شوند
همگرايي و وحدت اسالمي جزو واجبات دين است و صراحت قرآني كه مي فرمايد »َواْعَتِصُموا 
ُقوا« آن را فراتر از يك ضرورت كه يك اصل مبنايي نشان مي دهد.. بَِحْبلِ اهلل َجِميعا َواَل تََفَرّ
اما مشكل اين است كه يك ســري از عوامل دست به دست هم داده اند كه اين واگرايي هاي 
پيش آمده در جهان اسالم را شاهد هســتيم.اين عوامل را برخي بنابر منفعت هاي خويش 
برجسته مي كنند.اينها  گاه مغرضان سياسي اند كه حتي در كسوت شخصيت هاي مذهبي 
نيز بروز و ظهور دارند تا با نفوذ در عوام بتوانند به تفرقه ميان مسلمانان بيشتر دامن بزنند. 
براي رسيدن به همگرايي نيز به كوشش انديشــمندان و سياست مندان عاقل نياز است. 
همه مسلمانان قرآن را قبول دارند اما درعمل متأسفانه با تفسيرهاي نابجاي خود به تفرق 
مسلمانان دامن مي زنند.همگرايي به معناي نفي هويت هيچ مكتبي نيست بلكه در پي يك 

زيست مسالمت آميز ميان مسلمانان است.

  رسيدن به وحدت نياز به انديشمندان و سياستمداران عاقل دارد

 دكتر نجفقلي حبيبي
استاد فلسفه اسالمي 

 دكتر عماد افروغ
جامعه شناس

   انديشــه همگرايي و وحدت اسالمي در بنيان اصول 
اســالمي چه جايگاهي دارد آيا يك استراتژي مبتني بر 

مصلحت است يا يك اصل  تلقي مي شود؟
 همگرايي مذهبي يكي از آموزه هاي اصيل ديني است و يك تصميم، 
تكنيك و يا استراتژي سياسي نيست، بلكه يك اصل عميق و ژرف 
ديني و برآمده از قرآن و ســنت نبوي و سيره  اهل بيت)ع( است و 
افزون بر تعدادي از آيات قرآن كه به اين موضوع به صراحت اشاره 
و تأكيد كردند و همه  پيروان آيين حنيف اسالم را به همبستگي به 
ريسمان الهي فراخوانده است در سيره پيامبر هم شاهد هستيم؛ 
وقتي كــه پيامبر اعظــم)ص( از مدينه به مكه هجــرت كردند؛ 
نخستين كاري كه انجام دادند پايه گذاري يك امت اسالمي واحد 
بود و بدون ترديد يكي از بزرگ ترين ميراث هاي عصر نبوي همين 
امت است. امت اســالمي، يعني مجموعه اي از قشرهاي مختلف، 
گرايش هاي متفــاوت و تمايالت مختلف كه حــول محور قرآن، 
پيامبر و كعبه دور هم جمع مي شــوند و در كنار هم ملت واحدي 
را تشكيل مي دهند. چون تشــكيل امت اسالمي به عنوان برترين 
نمود همگرايي مذهبي، يكي از بزرگ ترين ميراث هاي پيامبر )ص( 
بود، اهل بيت)ع( و امامان شيعه)ع( براي حفظ اين ميراث پيامبر 

بسيار كوشيدند.

   اين موضوع و توجه به »امت« در ســيره ائمه ما چه 
جايگاهي دارد؟

حفظ ميراث پيامبر)ص( و حفظ امت اسالمي تا آن درجه از اهميت 
بود كه حتي در مسئله مهمي مانند خالفت، اميرالمومنين علي)ع( 
حفظ امت را برتر و مهم تر از تصدي خالفت از سوي خود مي شمارند 
و آن را مقــدم مي دارند و براســاس آن از پيگيري ماجراي خالفت 
چشم مي پوشــند و اين نكته از ســوي ديگر ائمه)ع( هم به همين 
صورت تعقيب مي شد و همواره حفظ امت در زبان و احاديث ائمه)ع( 
به گونه هاي مختلف ذكر شده .امت پيامبر چيزي نيست جز مجموع 
گرايشات مختلف كه حضور داشتند و حضور اينها درواقع به صورت 
همگرا هدف واحــدي را تعقيب مي كردند. زمانــي كه در مقياس 
امــت از همگرايي مذهبي صحبت مي كنيم، به هيچ وجه منافاتي با 
هويت هاي مختلف ملي و مذهبي نــدارد، چون مفهوم امت همين 
اســت كه در زيرمجموعه آن همان گونه كه در مليت ها و ملت هاي 
مختلف و ســخنگويان به زبان هاي مختلف حضور دارند، به همان 
ترتيب پيــروان مذاهب مختلف نيز حضــور دارند.مفهوم امت اين 
نيست كه تنها يك فكر و يك انديشه وجود داشته باشد، گرچه محور 
امت؛ قرآن، پيامبر و كعبه اســت اما در حقيقت در اين مجموعه كه 
به مثابه پيكر واحد انسان به حســاب مي آيد، گروه ها و جريان هاي 

مختلف زيست مي كنند.

   آيا بنا بر اين مبنا امت بودن با داشتن هويت مستقل 
منافات ندارد؟

اصوال تا دوگانگي يا چندگانگي وجود نداشته باشد همگرايي معني 
ندارد. همين كــه در مقياس امت اســالمي از همگرايي و ضرورت 
همگرايي ســخن مي گوييم؛ پيش فرض بر اين است كه گروه ها و 
جريان هاي مختلف از مذاهب مختلف وجود دارند و با حفظ مذهبي 
كه داريد مي توانيد يك رويكرد همگرايانه داشــته باشيد. بنابراين 
الزمه نگاه از منظر امت به جهان اسالم، پذيرش جريان هاي فكري 
و انديشه هاي گوناگوني اســت كه وجود دارند و طبعا يكي از اينها 
پيروي مكتب اهل بيت)ع( است. بنابراين من اگر تمايزي بين خود 
و غيرخود قائل نباشم، اگر هويتي خودي براي خود درنظر نگيرم كه 
اين هويت خودي متمايز از ديگر هويت هايي ا ست كه ديگران دارند، 
اين همگرايي معني نــدارد. بنابراين تلقي ناصواب كه برخي مطرح 
مي كنندكه همگرايي به معناي ناديده انگاشتن هويت مستقلي به نام 
هويت پيروان مكتب اهل بيت)ع( است، اين از اساس با فرض و مفهوم 
همگرايي ســازگاري ندارد و مطلقا چنين نيســت. اتفاقا در چنين 
مفهومي هست كه دفاع از باورهاي هر يك از اين هويت هاي مستقل 
معناي خاص خودش را پيدا مي كند، يعني من به عنوان يكي از پيروان 
مكتب اهل بيت)ع( وقتي از همگرايي سخن مي گويم، وقتي ست كه 
به يك دفاع دوجانبه و منطقي و سنجيده از آنچه باور دارم بپردازم، 
اگر من هويت خود را حفظ نكنم و اگر هويتي براي خود قائل نباشم، 
اگر براي مرزكشي بين اين هويت و هويت هاي ديگر اهتمام نورزم، 
چيزي باقي نمي ماند كه بخواهم با مجموعه  ديگري در مسير اهداف 

امت اسالمي همكاري، همراهي و همگرايي داشته باشم.

   پس اينجا امت بودن چه اهميتي دارد ؟
تفاوت اين است كه اگر چتر عام امت را از ياد ببريم، آنجا كه به دفاع 
از انديشه خود مي پردازم به هر قيمتي، انجامش خواهم داد؛ چراكه 
باالترين غايت خود را همين مي بينم كه از اين انديشه دفاع كنم ؛ ولي 
اگــر از ياد نبرم كه چتر بازتري به نام چتر امت و پيروان پيامبر)ص( 
وجود دارد، در آنجا بايد مراقب باشم ميزان دفاع از هويت خود به آن 
چتر عام و فراگير لطمه نزنــد. اگر قبول كردم كه با ديگران زير يك 
سقف به نام سقف اســالم زندگي كنم آن وقت دفاع از هويت خودم 
به گونه اي ست كه موجب فروريختن اين چتر نشود چراكه اگر اين 
چتر فروبريزد ديگر نه من خواهم ماند و نه غيراز من و اصوال مسلماني 
باقي نمي ماند تا به درستي يا نادرستي از بخش هاي خرد اين انديشه 
اســالمي ســخن بگويد. پس ســقفي بايد بماند تا بتوانم زير آن از 
انديشــه هاي خود دفاع كنم.در حقيقت همان گونه كه ذكر كردم، 
كســاني كه معتقد به همگرايي مذهبي هستند، افرادي هستند كه 
يك دفاع همه جانبه از مكتب اهل بيت)ع( دارند، برخالف كساني كه 

بر طبل تفرقه مي كوبند. كساني كه بر مقدسات اهل سنت نيز حمله 
مي برند، در  مقابل كساني هستند كه از همگرايي صحبت مي كنند 

و دفاعشان از مكتب اهل بيت، دفاع همه جانبه است.

   روش اهل بيت)ع( در زمينه دفاع از هويت شــيعي 
چگونه توامان همگرايي اسالمي بوده است؟

كساني كه با برادران اهل ســنت راه تفرقه مي روند، به نظر مي رسد 
كه معتقد به دفاع همه جانبه از مكتب اهل بيت نيستند، براي اينكه 
معلوم نيست اين روش تبليغ انديشه  را از كجا گرفته اند.  بررسي ها 
نشان داده اســت كه خود اهل بيت)ع( اين گونه عمل نمي كردند، 
كساني كه اين گونه عمل مي كنند پيداست كه از غيرمكتب اهل بيت، 
روش خودشان را اخذ كرده اند و به همين خاطر وقتي كسي كه روش 
دفاع از اهل بيــت)ع( را از خود اهل بيت)ع( نگيــرد، دفاعش همه 
جانبه نيســت. اما ما كه از همگرايي صحبت مي كنيم؛ ادعاي مان 
اين اســت كه روش دفاع را هم از خود اهل بيت)ع( ياد گرفته ايم كه 
چطور از اهل بيت دفاع كنيم.ما پيــرو اميرالمومنين علي)ع(، پيرو 
زهراي مرضيه)س( و پيرو امام حســن و امام حســين)ع( هستيم. 
وقتي به زندگي همه  ائمه نگاه مي كنيم مشــحون بر اقداماتي ست 
كه تكيه بر حفظ همگرايي امت اسالمي و ذيل آن در واقع، با مدارا، 
محبت، صميميت، تبيين و روشنگري به توضيح و تبيين باورهاي 
خود پرداخته اند.بنابرايــن همگرايي يعني اينكه من از هويت خود 
دفاع كنم؛ منتهي به گونه اي دفــاع كنم كه كل لطمه اي نبيند. من 
بايد هويت خودم را تبيين كنم اما به گونه اي كه توان من بجاي طرد 
ديگران صرف اين شود كه با تكيه بر مشتركات، ديگران را در مسير 
اهدافي كه تعقيب مي كنند فرابخوانم؛ با تكيه بر مشتركات، همه در 
مســير كلمه كلي تري كه تحقق، حفظ، انسجام امت اسالمي است 

حركت كنيم.

   اين انســجام مورد تأكيد را در وضعيت كنوني جهان 
اسالم چگونه ارزيابي مي كنيد؟

با توجه به آنچه ذكر كردم، در سال هاي اخير متأسفانه فرصت بسيار 
خوبي در جهان اسالم از دست رفته است، در جهان اسالم در سال هاي 
نخســتين پيروزي انقالب اسالمي شــاهد بوديم كه فضاي بسيار 
مناسبي برقرار بود و تعامالت بسيار خوبي بين مكتب اهل بيت و ديگر 
مذاهب وجود داشت . اين ريشه در تاريخ و اقدامات مرحوم آيت اهلل 
بروجردي داشت و در اين مسير حركت هايي صورت گرفته بود كه 
در پرتو انقالب فرصت بسيار مناسب تري براي پيگيري اين اهداف 
فراهم آمده بود ولي متأســفانه در سال هاي اخير به دليل غفلت ها و 
كم توجهي هايي در بين شيعيان و اهل سنت، خيلي از اين فرصت ها 
از دست رفته و آسيب هاي جدي اي ديده است؛ اما هم اكنون ما هيچ 

بايد درمقياس داخلي و ملي تمرين مدارا كنيم

 ياسر هدايتي - انديشه همگرايي اسالمي وتوجه به مفهوم 
»امت اسالمي « از عبده و سيد جمال الدين تا اقبال الهوري 
و شــريعتي و قائد انقالب ايران امــام خميني)ره( يكي  
ازبنيان هاي فكري مصلحان مسلمان درقرن اخير بوده است . مرداني 
كه از پس غبارهاي بر انگيخته عرصه سياســت و دست درازي هاي 
استعمار و استكبار در تشتت و تفرق ديني، راز مانايي اسالم و مسلماني 
را بازگشت به مفهوم »امت واحده« و »اعتصام به حبل اهلل وحدت« معرفي 
كردند. موضوع اين دغدغه همچنان جاري مصلحانه در روزگار اكنوني 
جهان اسالم اهميتي دوچندان يافته است .در زمانه اي كه  افراطي گري 
و جريان هاي تكفيري چونان اژدهاي دمان و آتشفشان مذاب،يرانگر 

برساخته هاي تمدن معنوي وماد ي جهان اسالم هستند و از سوي ديگر 
اباحي گري سكوالريسم به مثابه سيالبي در پي از بن بركندن فرهنگ 
اصيل اسالمي است. در ســال94  رفتار خصمانه سعودي عليه ايران 
اسالمي و برخي از رفتارهاي سياسي و اجتماعي وحتي ديني در هردو 
كشور برگي از اين واگرايي بود كه فارغ از هر داوري، انتفاع استعمار و 
استكبار به وضوح از پس آن عيان بود.  از اين رو بر آن شديم تا پيرامون 
موضوع وحدت و مفهوم همگرايي و انديشه وحدت در جهان اسالم با 
حجت االســالم دكتر محســن الويري گفت و گويي داشته باشيم. 
دكترالويري عضو هيأت علمی دانشگاه امام صادق )ع( و استاد دانشگاه 

باقرالعلوم )ع(  و متخصص در تاريخ و تمدن ملل مسلمان است.

همگرايي اسالمي دروضعيت كنوني جهان اسالم؛ گفت وگو با دكتر محسن الويري استاد حوزه و دانشگاه 

اگر چتر عام امت را 
از ياد ببرم، آنجايي 
كه به دفاع از انديشه 
خود مي پردازم به 
هر قيمتي، انجامش 
خواهم داد؛ چراكه 
باالترين غايت خود 
را همين مي بينم كه 
از اين انديشه دفاع 
كنم ؛ ولي اگر از ياد 
نبرم كه چتر بازتري 
به نام چتر امت و 
پيروان پيامبر)ص( 
وجود دارد، در آنجا 
بايد مراقب باشم 
ميزان دفاع از هويت 
خود به آن چتر عام و 
فراگير لطمه نزند
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يكي از مفروضات اصلي مرجعيت شــيعه در مبارزات خودش صيانت از سرزمين هاي 
اسالمي و دماء مسلمين است.اين مبناي رفتار ما با سرزمين هاي اسالمي و مسلمين در 
قبل و بعد از انقالب بوده است. براي همين نيز مردم و روحانيت مبارز شيعي جزو نخستين 
گروه هايي هستند كه نسبت به تاسيس رژيم اشغالگر قدس موضع گيري مي كنند و در 
تهران تظاهرات گسترده اي راه مي افتد. ما ۱3۰3شمسي كه هنوز بيست و چهار- پنج سال 
مانده است كه رژيم نامشروع اسرائيل تاسيس شود درتهران تظاهرات ضد صهيونيستي 
داريم. اين به رويكرد ما درباره اتحاد مسلمين برمي گردد.مسلمانان همان طور كه پيامبر و 
كتاب واحد دارند، دشمن واحد- استعمار و استكبار- نيز دارند. بنابراين وحدت مسلمانان 
جهان يك اصل است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. هم براي دفع تجاوزات دشمن هم براي 

زندگي مسالمت آميز و هم براي زمينه سازي  رشد و پيشرفتمان در منطقه.

جامعه ديني يعني جامعه متحد؛ جامعه به هم پيوسته. به تعبير قرآن مجيد، صفوفي كه »بنيان 
مرصوص« است. يعني پايه ها و ريشه هاي آن محكم است و سازه اي يكپارچه دارد. و كساني كه 
با هر زبان و عنوان و موقعيتي تفرقه ايجاد مي كنند بدون ترديد در هر لباسي باشند برادران 
شيطانند. بعد از انقالب اســالمي نداي وحدت از حنجره الهي امام خميني طنين افكن شد و 
بسياري از جان هاي پاك اين ندا را شنيدند و حول محور قرآن و اهل بيت و دستور هاي ايشان 
به فضل خدا جمع شدند و اين انديشه در بسياري از كشورها ريشه دواند و البته در اين ميان 
دسيسه هاي دشمن نيز براي متفرق كردن امت اسالمي درون كشورهاي خودشان و در وراي 
اين مرزها بي اثر نبوده است. وجود داعش و گروه هاي تكفيري كه ازدرون خود جوامع اسالمي 
با نشاندن بذر تفرقه و تعصب هاي كور و نفاق بروز كرده اند براي شناساندن آسيب هاي تفرقه 

در جامعه اسالمي نمونه مناسبي است.

  جامعه ديني، بنيان مرصوص است  وحدت الزم است، چون دشمن واحد داريم

 دكتر موسي حقاني
كارشناس تاريخ معاصر

 حجت االسالم علي سرلك
عضو هيأت علمي دانشگاه هنر

راهي جز حركت در مســير همگرايي نداريم؛ حال اگر كسي به اين 
نتيجه برسد كه نيازي به اين همگرايي نيست و وضع جهان اسالم به 
همين ترتيب در مسير تفرقه، قتل وخونريزي مدام و كشته شدن به 
ناحق مردان، زنان و كودكان ادامه پيدا كند، حرف ديگري ست. اما 
اگر كسي از وضعيت كنوني نگران است و به دنبال راه حل مي گردد، 
بايد در صدر راه حل ها تقويت همگرايــي را با همان توضيحاتي كه 

عرض كردم مدنظر قرار بدهد.

   يكي از اتفاقات ضد همگرايي اخير به سبب ماجراهايي 
بوده اســت كه بين ۲ كشــور مهم جهان اسالم يعني 
عربســتان و ايران رفته است، نظر شــما   در اين زمينه 

چيست؟
ما شاهد هستيم كه كشور عربستان كه هم زادگاه و مدفن پيامبر 
اكرم)ص( بوده است و هم مهم تر از آن كعبه كه قبله گاه مسلمين 
اســت در اين كشــور قرار دارد و از طرفي مدفن 4تــن از امامان 
شيعيان در شهر مدينه اين كشور قرار دارد، متأسفانه در مسيري 
بر ضد همگرايي مسلمانان حركت مي كند. برخي در اين كشور به 
نوعي پرچم دار تفرقه افكني و پاشيدن تخم واگرايي و نزاع و ستيزه 
شــده اند. ولي همان طور كه عرض كردم اگر ما در پي حل مسئله 
هســتيم بايد با تكيه بر ظرفيت هايي كه وجود دارد جلوي ادامه 
وضعيت كنوني را بگيريم، يكي از اين كارها، تقويت و گســترش 
بحث هاي گسترده در ســطح باال و علماي طراز اول طرفين روي 
موضوعات اصلي است. طبيعتا شايد علمايي كه رويكرد تندتري 
دارنــد و يا علماي وهابي از اين گفت وگوها اســتقبال نكنند ولي 
هنوز هستند نخبگان و صاحب نظراني كه به راستي دنبال كشف 
حقيقت هستند . بايد اين فضا را ايجاد كرد و براي اين گفت وگوها 
پا فشاري كرد؛ هرچند استقبال سرد باشد ولي بايد آنقدر گفت كه 
الاقل براي عامه مسلمانان مفهوم بشود كه علماي مكتب ائمه)ع( 
آماده گفت وگو هستند و روي هر موضوعي مي توان گفت وگو كرد 
و ديدگاه ها رابيان و تبيين كرد، مستندات ديني و قرآني ديدگاه  
را ذكر كرد و اين گفت وگوها مي تواند به نتيجه  مشترك بينجامد 
و مبناي كارهاي عملي بعدي قرار بگيرد.نكته دوم ايجاد ارتباط با 
گروه هاي ميانه رو و غيرافراطي است. در همين عربستان سعودي، 
در نهادهاي غيرديني، به خصوص در دانشــگاه ها افرادي هستند 
كه ديدگاه هاي خوبي دارند. كساني زندگي مي كنند كه كتاب هاي 
خوب تاريخي در نشــان دادن از مبرا بــودن خواجه نصيرالدين 
طوسي در ماجراي ســقوط بغداد در مقابل مغوالن نوشته اند، كه 
اين حركت همگرايانه به حســاب مي آيد و يا كساني هستند كه با 
نقد شديد وهابيت كتاب هايي نوشــته اند در احياي آثار تاريخي 

مكه و مدينه و استدالل آوردن براي اينكه بايد عربستان براي اين 
بناهاي تاريخي هزينه كنــد و جلوي اين افراط كاري مذهبي در 
تخريب بناهاي مذهبي را بگيرد.  در همين عربستان برخالف ميل 
وهابي ها موزه هايي ســاخته شده كه ميراث گذشته مكه و مدينه 
به تصوير كشــيده و حداقل در يك مقطعي در اين موزه ها ماكت 
قديم بقيع- به صورتي كه پيش از اينكه به دست وهابي ها به ويراني 

كشيده بشود- بوده است.
در عربستان گرايشاتي هم هست كه در مورد حضرت زهرا)س( كتاب 
مي نويســند و از مصايبي كه بر حضرت زهرا)س( رفته است سخن 
مي گويند، اين جريانات را بايد شناخت، همه  آنها را به يك سو نراند، 
با اينها ايجاد ارتباط كرد، گرچه كار بسيار سختي است ولي بايد در 
اين مســير حركت كرد و با اينها ايجاد ارتبــاط كرد.نكته ديگر اين 
است كه ما جايگاه خودمان را چه به عنوان ايران و چه به عنوان كشور 
اســالمي در فضاي جهاني مورد بازخواني قرار بدهيم. اينك جهان 
اسالم بار ديگر در برابر تمدن فائق و مسلط غرب به خود آمده است و با 
بازخواني هويت خودش در فكر نقش آفريني گسترده و وسيع در پهنه 
جهان در آينده نه چندان دور است. اگر به اين موضوع توجه كنيم بايد 
بپذيريم كه دشمنان بيروني و دشمناني كه نه به اهل تسنن و نه به 
شيعيان دلبستگي دارند، در پي آن هستند كه جلوي اقتدار جهان 
اسالم را بگيرند و بســياري از اين تفرقه افكني ها خواسته  آنهاست. 
بارها و بارها رهبر معظم انقالب روي اين موضوع تكيه كرده اند ولي 
متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته اســت. اين بازخواني مي تواند به 
ما افق ديدي بدهد كه در پرتــو اين افق ديد يك بار ديگر رفتارهاي 

خودمان را بازخواني كنيم.

   وراي ايــن نگاه فرامرزي به مســئله همگرايي امت 
اسالمي به نظر مي رســد ما بايد در داخل كشورمان نيز 

توجهي جدي به اين موضوع داشته باشيم؟
بله؛  ما بايد اوال در مقياس داخلي و ملي تمرين مدارا كنيم تا بتوانيم 
در مقياس امت اســالمي نيز چنين باشيم. كســاني كه در داخل 
فضاي كشور، رويكردي واگرايانه و در جهت تخريب ديگران دارند 
و يا رويكردشان روي برگرداندن از هر كسي است كه مانند آنها فكر 
نمي كنند، ترديد نيست كه اينها در مقياس امت هم نمي توانند نقش 
ايجابي داشته باشند. كسي كه درون حلقه  پيروان مكتب اهل بيت)ع( 
نتواند پيرو اهل بيت ديگري را تحمل كند طبيعتا خارج از اين حلقه 
توان تحمل و مدارا را نخواهد داشت. نقش آفريني تمدني در مقياس 
امــت نيازمند تمرين هاي زيادي در فضاي دروني اســت كه به نظر 
مي رســد رهنمودها و توصيه هاي بسيار روشــني در اين زمينه در 

روايات معصوم)ع( داريم.

 دكتر علي آقا نوري
عضو هيأت علمي دانشگاه اديان و مذاهب قم، نويسنده كتاب» امامان شيعه و وحدت اسالمي«

هنگامي كه صحبت از لزوم همگرايي و وحدت اسالمي مي شود بايد توجه 
داشت كه اين مسئله به معناي نفي هويت ديني افراد نيست.چراكه در 
خود عنوان وحدت اسالمي به نحوي حفظ هويت مذهبي و عدم عدول از 
معتقدات مذهبي نهفته است. از ابتداءكه بحث تقريب مذاهب و حركت 
وحدت اسالمي به عنوان يك حركت شناسنامه دار مطرح شد اين شبهه 
نيز مطرح شد. مخالفان تقريب و وحدت و حتي كساني كه در كار آمدي 
اين حركت ترديد داشتند اين بحث را مطرح مي كردند كه مراد از وحدت 
چيزي جز ادغام مذاهب يا به تعبير برخي ذوب شــدن مذاهب در يك 
مذهب نيســت. برخي نيز مي گفتند مراد از وحدت اسالمي و تقريب 
مذاهب همان اسالم بال مذاهب است. درحالي كه اين گونه نبوده و همه 
عالمان دلســوزي كه به تقريب و وحدت تأكيد داشتند به اين نكته نيز 
اشاره كرده اند كه مراد از وحدت و تقريب رسيدن به يگانگي در منافع 
واهداف و نشان دادن اين مطالب است كه ديوار جدايي ها به آن بلندي 

نيست كه برخي توهم كرده اند.
البته حساب گرو ه هاي منحرف و بدعت گذاري چون غالت و ناصبي ها و 
برخي از فرقه هاي انحرافي جديد كه از اصول مشترك ومسلمات دين 
چون توحيد و نبوت و معاد واعتقــاد به التزام به ضروريات ديني خارج 

شده اند جداست. 
وحدت اسالمي يعني در جامعه گروه هاي مختلفي با اعتقادات مختلفي 
هستند و رفع وزدودن آنها نيز نه شدني است و نه مطلوب، بلكه بايد آنها 
را در مسيري صحيح وبا اهدافي يكسان هدايت كرد و به اين معنا نيست 
كه اختالفات را حذف كنيم؛ بلكه به اين معناست كه اختالفات را مديريت 
كنيم. اساسا در فرهنگ ديني با وجود مذاهب، اجتهاد امري پذيرفته شده 
است و مي گويند للمصيب اجران وللمخطي اجرواحد. الزمه اجتهاد وجود 
شاخ و برگ هاي مختلف برمحوراصل دين است . مگر قرآن حتي خطاب 
به غيرمسلمانان نمي گويد» ُقْل يَا أَْهَل الِْكَتاِب تََعالَْواْ إِلَي َكَلَمٍة َسَواء بَْيَنَنا 
َوبَْيَنُكْم «وقتي ما بتوانيم در ضمن حفظ مسلماني با اهل كتاب در برخي 
معارف مشترك باشيم و متحد بگوييم، متحد بيندشيم، نمي توانيم بين خود 
مان اين گونه باشيم، مگر ائمه)ع( اين گونه نبودند.حضرت علي)ع(كه بعد از 
پيامبر)ص( محوري ترين الگوي شخصيتي ماست در ضمن مدارا با مخالفان 
و حتي گذشت از برخي مالحظات قسم مي خورد كه »وا هلل ما ادهنت في 
ديني« اين عدم مداهنه در دين به چه معناست آن بزرگوار در ضمن مجازات 
و مقاتله با خوارج مي گفت» اخواننا بغواعلينا« يا اينكه قرآن مجيد مي گويد 
»وان طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينها بالعدل «يعني ممكن است 
دو گروه مومن درحال جنگ باشند اما در عين حال عنوان مومن بر آنها صدق 
كند. يعني مي شود در برخي امور مشترك بود. به نظر مي رسد كه سيره ائمه 
اين بوده كه حفظ مواضع و مخالفت با بدعت ها و كجروي ها و پافشاري بر 
معتقدات خود را منافي با انديشه وحدت نمي دانستند حضرت علي)ع(در 
ضمن روشنگري نسبت به حقوق از دست رفته خود و بيان شايستگي خود 
براي امر خالفت و حتي اشاره به غصب خالفت توسط مخالفان نه تنها از 
وحدت طلبان كه بلكه به تعبيربر خي  ازاهل سنت بنيا نگذار و حدت اسالمي 
و تقريب مذهبي در جامعه عصر خود بود . كسي نمي تواند پيدا كند كه مثال 
آن حضرت براي بيان حقوق خود يا روشن سازي  نسبت به اجحاف ديگران 
تعابير زننده و مخالف وحدت آورده باشد. آن بزرگان انتقاد مي كردند اما  
اهل اهانت نبودند. حضرت علي)ع(حتي نســبت به طغيان گراني چون 
معاويه و اصحابش دوست نداشتند كه كسي اهانت و ناسزا گويي كند. البته 
اين نكته را بايستي نســبت به آن كساني كه هميشه روضه حفظ هويت 
مذهبي را مي خوانند متذكر شد كه اصول و پايه هاي مذهب و مختصات 
مذهب حدود و مالك هايي دارد و نبايد اين گونه باشد كه هر كسي مفاهيم 
و معارف مذهب و فرقه خاصي را به سليقه خود تعيين مصداق كند و يا مثال 
هر روز يك چيزي را به عنوان شاخصه و نشانه مذهب اختراع كند.حتي 
ترويج نيز بكند و آنگاه تا كســي صدايش در مي آيد متهم شود به اينكه 
توداري از اصول مذهب عدول مي كني. باالخره مختصات مذهبي برخي 
اوقات با موهومات و يا بدعت ها خلط شده و بايستي عالمان هر مذهب و 
مكتبي براي آن چاره انديشي كنند.به نظر مي رسد كه حتي اين امر موجب 

بيشترين نزاع هاي فرقه اي شده است.

همگرايي ديني و حفظ هويت مذهبي
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