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وحدتويکدلیمسلمانان
در نگاه
مقاممعظمرهبری

عبدالرحیم اباذری

چکيده
بر اثر پريوزي انقالب اسالمي ايران ،فروپايش ابرقدرت رشق و موج بيداري اسالمي در
کشورهاي عريب ،گرايش به فرهنگ و انديشة اسالمي در جهان غرب نيز فراگري شده و
تفکر سيايس و اجتامعي اسالم ،بسياري از انديشمندان و مردم آمريکا و اروپا را جذب
خود کرده اســت .در چنني رشايطي ،غرب براي پيشگريي از نفوذ اسالم در جامعة خود
و در راستاي کاسنت از قدرت روزافزون کشورهاي اسالمي ،به ايجاد تفرقه در ميان
مسلامنان و تأسيس فرقههاي افراطي چون :وهابيت ،طالبان ،القاعده ،سلفيها و  ...کرده
است.
در چنني موقعيتي ،حفظ وحدت و همگرايي ميان پريوان مذاهب اســامي ،مهمترين
وظيفة همة مســلامنان است .اين نوشتار ،ضمن توصيف وضعيت جهان کنوين ،ديدگاههاي
مقام معظم رهربي را در خصوص رضورت وحدت و همديل ميان همة مذاهب اســامي،
در ده محور اصيل بازگو کرده است.
واژگان کليدی :مقام معظم رهربي ،وحدت و همديل ،مذاهب اسالمي ،تفرقه.
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اوضاع و شرایط جهانی

جهان امروز با این گســتره جغرافیایی ،به واســطه وســايل ارتباط جمعی مانند :ماهواره،

اینترنــت و غیــره ،به یک دهکده کوچک تبدیل شــده و کشــورهای اســامی در یکی از

محلههای آن واقع شــدهاند و اين حقيقتي غير قابل انکار اســت .به جرئت میتوان گفت که
انتقــال اخبار و اطالعــات در دنیای امروز ،از انتقال آن در یک روســتای کوچک به مراتب
سریعتر و دقیقتر انجام میگیرد.

پس از پيروزي انقالب اسالمی در ایران ،موج اسالمگرایی ،بهويژه گرایش به فرهنگ و

تفکر سیاسی شیعی فراگیر و جهانی شده است .در واقع باید گفت که جوانان مسلمان و حتی

غیر مســلمان ،بدون اینکه خود خبر داشته باشــند ،از فرهنگ و تفکر شیعی تأثیر پذیرفتهاند.

این گرایش ،بهویژه در کشور لبنان و سوریه نمود بیشتری دارد .بیداری اسالمی در کشورهای
عربی نيز از جهاتی نشان از این تأثیرپذیری دارد و نباید آن را امري کوچک انگاشت.

آنگاه کــه با پیروزی انقالب اســامی ،نظام دو قطبی شــرق و غرب از هم گسســت و

چند ســال بعد ،اردوگاه شــرق به کلی از هم فروپاشــید ،دنیای غرب نیــز در موضع انفعالی
قرار گرفت؛ چنانکه هر چه زمان میگذرد ،نشــانههای ضعف و اضمحالل آن بیشتر آشکار
میشود.

از سوی دیگر به همان اندازه که اردوگاه غرب در حال فرو ریختن است ،نظام و انقالب

اسالمی به سمت شکوفایی و بالندگی بوده و پيوسته در میان ملتها محبوب ميشود .اینکه
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نمایندگان شش کشور و شش قدرت آمریکایی و اروپایی

در ژنــو به مذاکره با ایران تــن میدهند ،خود دلیل بر این
مدعاست.

اینــک غرب بــرای پیشگیری از فروپاشــی خود ،به

ترفندهــای گوناگونی پناه میبرد کــه از جمله مهمترین
آنها ،تأســیس و پشتیبانی گروهها و فرقههای افراطی مثل:
وهابیت ،طالبان ،القاعده ،سلفیها و ...است که بدین طریق

دامنه اختالف ،آتش درگیری و کشــتار در میان مسلمانان
را شــعلهور ساخته و امت اســامی را پراکنده و در مقابل
هم قراردهد.

یکــی از مهمترین اهداف شــوم آنها نفوذ به کشــور

عــراق و ایجاد اختالف و درگیری و ناامنی در ســرزمین
علوی و حسینی است .فرقه ساختگی وهابیت که جنایات
و کشــتار فجیــع در عتبات عالیــات را از دو قرن پیش در

سابقه خود دارد ،اکنون نیز اگر فرصت و قدرت به چنگ

آورد ،همــان جنایتها را تکرار خواهد کرد؛ چنانکه در
سوریه میکنند.

حــال در چنین موقعیتــی وظیفه مــردم و خواص در

برابر این پدیده شــوم چیست؟ حفظ وحدت و همگرایی

در میــان پیــروان مذاهب اســامی بهخصوص بــرادران

شــیعه و ســنی ،مهمترین وظیفه همه دلســوزان اســام و
مســلمین اســت .در این نوشــتار ،دیدگاههای مقام معظم

رهبــری حضــرت آیــتاهلل العظمــی خامنــهای (مدظله

العالــی) دربــاره ایــن موضــوع را بازگویــی و منعکس

کردهایم:

اینکغرببرایپیشگیری
از فروپاشی خود ،به ترفندهای
گوناگونــی پناه میبرد که از
جملهمهمترینآنها،تأسیس
گروههــا و فرقههای افراطی
مثل :وهابیت ،طالبان ،القاعده،
سلفیها و ...است که بدین
طریق دامنه اختالف ،آتش
درگیری و کشتار در میان
مسلمانان را شعلهور ساخته و
امت اسالمی را پراکنده و در
مقابل هم قراردهد.
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 .1معنای وحدت اسالمی

مقصود این نیســت کــه مذاهب ،در یک مذهب حل شــوند .برخی بــرای اینکه اتحاد

مســلمین را تحصیل نمایند ،مذاهب را نفی میکنند .نفی مذاهب ،مشــکلی را حل نمیکند؛
اثبات مذاهب مشــکالت را حل میکند .همین مذاهبی که هســتند ،هر کدام در منطقهای که
خودشان امور خودشان را انجام دهند ،اما روابطشان را با یکدیگر حسنه کنند.
ما وقتی به وحدت دعوت میکنیم ،مقصود ما این نیســت که ف ِ َرق اســامی ـ اعم از شیعه
1

و ســنی ـ یا ف ِ َرقی که داخل تشــیع و تسنن هستند ،موظف و مجبورند که از عقیده خود دست
بردارند و به عقیده ســومی یا به عقیده طرف مقابل گرایش پیدا کنند .این چیزی است که به

تحقیق وتفحص و مطالعه هر کســی وابســته است و بینه و بین اهلل تکلیف اوست .بحث ما این

نیســت .بحث ما این اســت که میخواهیم به همه مسلمانان ـ از شیعه و سنی ـ بگوییم و تذکر
بدهیم که شــما یک نقاط مشــترک و یک نقاط اختالف و افتراق دارید ...حرف ما در هفته
وحدت و به عنوان پیام وحدت این اســت که مسلمانان بیایند با هم متحد بشوند و با یکدیگر

دشمنی نکنند .محور هم کتاب خدا و سنت نبی اکرم و شریعت اسالمی باشد .این حرف بدی
نیست .این حرف حقی است که هر عاقل بیغرض و منصفی ،آن را قبول خواهد کرد.

2

 .2اهمیت وحدت و همدلی

من از قدیم این اعتقاد و تفکر را داشــتم و دارم و آن را یک مســئله استراتژیک میدانم؛

یک مســئله تاکتیکی و مصلحتی هم نیســت که حاال بگوییم مصلحت ما ایجاد میکند که با
مســلمین غیرشیعه ارتباطات داشته باشیم .مسلمانان به تدریج این اختالفات مذهبی و طایفهای

را کم کنند و از بین ببرند؛ چون در خدمت دشــمن اســت .ما با این انگیزه صحیح ،مســئله
وحدت مسلمین را در جمهوری اسالمی ،یک مسئله اساسی قرار دادهایم.

3

دشــمن در مقابل حرکت عظیم اسالمی احســاس ضعف میکند؛ لذا به انواع جنگهای

روانی ،تهاجمات گوناگون ،ترساندن ملتها و کشورهای مسلمان از یکدیگر و تبلیغات علیه
یکدیگر متوســل میشــود .راه این است که دنیای اســام وحدت خود را حفظ کند .من بار

دیگــر برای صدمین بار ،هزارمین بار ،از زبان ملت ایران خطاب به همه برادران مســلمان در
اکناف عالم عرض میکنم اتحاد خودتان را حفظ کنید .مبادا بازیچه دست دشمنان مشترکی
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بشوید که به عنوان قومیت عرب و عجم ،به عنوان مذهب
شــیعه و ســنی ،به عناوین گوناگون دیگر میخواهند بین
شما اختالف بیاندازند.

4

امروز دنیای اســام بیش از همــه به اتحاد و یکدلی و

تمسک به قرآن نیازمند است .از سویی ظرفیتهای جهان

اسالم برای توسعه و عزت و اقتدار ،امروز بیش از گذشته

آشــکار شــده و بازیابی مجــد و عظمت امت اســامی،
امروز در سراســر جهان اسالم ،انگیزه و فراست جوانان و
فرزانگان شده است.

5

 .3امت اسالمی ،قربانی توطئهها و تفرقهها

تفرقه و ســتیزهجویی میان بخشهای امت مســلمان،

بیماری خطرناکی اســت که باید با همه توان به درمان آن

پرداخت .دشــمنان ما از دیرباز در این عرصه نیز به تالش
گســترده و بیوقفه دســت زدهاند و امروزه کــه بیداری

اســامی ،آنان را وحشــتزده کرده است ،تالش خود را
شدت بخشیدهاند.

6

سیاســتمداران استعمارگر به خوبی میدانستند که اگر

هویت یکپارچه جهان اســام شــکل بگیرد ،راه بر سیطره
سیاســی و اقتصادی آن بســته خواهد شد ،پس در تالشی

همهسویه و بلندمدت ،به اختالفات در میان مسلمانان دامن

زدنــد و زیر چتر این سیاســت خبیثانه ،از غفلت تودههای

مــردم و سســتعنصری زمامــداران سیاســی و فرهنگی
بهرهبرداری کردند و کار خود را در تســلط بر کشورهای
اسالمی پیش بردند.

7

امروز ســرویسهای جاسوســی امریکا و انگلیس در

دشمن در مقابل حرکت عظیم
اسالمی احساس ضعف میکند؛
لذا به انــواع جنگهای روانی،
تهاجمات گوناگون ،ترساندن
ملتها و کشورهای مسلمان
از یکدیگر و تبلیغات علیه
یکدیگر متوسل میشود.
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12

عــراق ،لبنان ،در کشــورهایی از افریقــا و در جاهای دیگری که بتوانند ،بــا همه قوا در حال
پراکندن ویروس اختالف مذهبیاند .اجتماع حج باید ما را در برابر این بیماری مهلک مصون
(و َأ ِطی ُعو ْا َ
اص ِب ُرو ْا
یح ُک ْم َو ْ
اهلل َو َر ُسولَ ُه َو َال َتنَازَ ُعو ْا َف َت ْفشَ ُلو ْا َو َت ْذ َه َب ِر ُ
سازی کند و آیه شریفه َ
8
إ َِّن َ
ین) را پیوسته در برابر چشم ما قرار دهد.
اهلل َم َع َّ
الصابِ ِر َ

نمیخواهیم بگوییم اختالفات شــیعه و سنی همیشه مربوط به استعمار بوده ،نه؛ احساسات

خودشان هم دخیل بوده .بعضی از جهالتها ،بعضی از تعصبها ،بعضی از احساسات ،بعضی
از کجفهمیها دخالت داشــتند؛ لیکن وقتی استعمار وارد شده ،از این سالح حداکثر استفاده

را کرد ...در این کار ،انگلیســیها از بقیه دشمنان اســتعماری ،متبحرترند .در ایران ،ترکیه و

کشــورهای عربی و در شبهقاره هند ،اینها سالها زندگی کردهاند و با رموز آشنا هستند که
چگونه میشود سنی را علیه شیعه و شیعه را علیه سنی تحریک کرد؟

9

 .4کج سلیقگیها و کج فهمیها ،عامل نفوذ دشمنان

چند سال قبل از این ،در منطقه کردی ،یک عالم روشنبین در نماز جمعه سخنرانی کرد؛

گمانم قسم خورد ـ اینجور به ذهنم است ،چون سالها گذشته است ـ گفت :واهلل آن کسانی

که میآیند ،پیش شــیعه ،بغض و کینه ســنی را در دل او وارد میکنند و میروند پیش سنی،
بغض و کینه شیعه را در دل او وارد میکنند ،اینها نه شیعه هستند و نه سنی .نه شیعه را دوست
دارند ،نه سنی را دوست دارند؛ با اسالم دشمنند .البته نمیدانند؛ خیلیهایشان نمیفهمند.

10

ما که مسلمان هستیم ،باید حواسمان جمع باشد .ما باید بفهمیم که پول نفت فالن کشوری

که به نوکری آمریکا و غرب در میان ملتهای مســلمان شــناخته شــده و روسیاه است و به
استکبار وابستگی دارد ،اگر صرف انتشار کتابی در رد تشیع شد ،محض رضای خدا و عالقه

به تســنن نیســت و غرض خبیثی را دنبال میکند .عکس قضیه هم صادق اســت .اگر دیدیم
عواملی در جامعه شیعی ،مشغول تحریک و برانگیختن حساسیت نسبت به برادران اهل سنت

یا مقدســات آنها هســتند ،اگر حمل بر کجســلیقگی و بدفهمی نکنیم ،باید بدانیم که قطعا

دست دشمن است .دشمن از کجسلیقه نیز بیشترین استفاده را میکند.

11

خیلی مراقب باشــید که نفوذیهای دشــمن ،پرچمهای اختالف را بلنــد نکنند .هر پرچم

اختالفی که بلند شد ،شما آن را متهم کنید که نفوذی دشمن است؛ هر چند خودش نداند.

12
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برای هر فرقهای بهانهای درست میکنند .سادهترین و

فریبخورترین افراد را در هر فرقهای پیدا میکنند و چیزی
در دهانش میگذارند تا بــرود آنچه را که او میخواهد،
برایشان تکرار کند .همه باید مراقب باشند.

13

 .4با هم مهربان باشیم

به شــما جوانان هــم میگویم :بدانید آن کســانی که

شیعه را علیه سنی و سنی را علیه شیعه تحریک میکنند ،نه

شــیعه را دوست دارند و نه سنی را؛ با اصل اسالم دشمنند.
(رحماء بینهم) یعنی برادران مســلمان ،بین خود رحیم و

مهربان باشند .دشمن از هر دو طرف تالش میکند .از یک

طرف غالیگری و ناصبیگری را ترویج میکند و شــیعه
را در چشم دشمن سنی ،دشــمن حقیقی معرفی میکند ـ
بعضی از متحجرین دینی هم متأســفانه بــاور میکنند ـ از

سوی دیگر شــیعه را به اهانت به مقدســات و ارزشهای

ســنی وادار میکنند .توطئه دشــمن آن اســت که این دو
مکتب را در مقابل هم قرار دهد.

14

ما به همه میگوییم که احترام یکدیگر را حفظ بکنند

و به عقاید و مقدسات هم اهانت نکنند .اگر کسی به بهانه

عقیده بخواهد به مقدســات دیگران اهانــت بکند ،از نظر

ما به هیچ وجه قابل دفاع نیســت .محبت ،طرفینی اســت.

بایســتی همه با هم کمک کنند تــا محبت به وجود آید و

دشــمن نتواند سوء اســتفاده بکند .دشــمنی که نه با شیعه
رابطه خوبی دارد و نه با ســنی ،بلکه با اصل اسالم مخالف
است و نسبت به آن کینه میورزد.

15

فرمان (رحماء بینهم) در قرآن به معنی ریشهکنی این

برای هــر فرقــهای بهانهای
درست میکنند .سادهترین
و فریبخورترین افراد را در
هر فرقهای پیــدا میکنند و
چیزیدردهانشمیگذارندتا
برود آنچه را که او میخواهد،
برایشان تکرار کند .همه باید
مراقبباشند.

13
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ستیزهگریهاســت .شما در این روزهای پرشکوه و در مناســک گوناگون حج ،مسلمانان را
از همــه جا و از مذاهب گوناگون میبینید که گرد یک خانه میگردند؛ به ســوی یک کعبه

نماز میگزارند؛ نماد شــیطان رجیم را با هم سنگباران میکنند؛ در نماد قربانی کردن تمنيات

و هوسهای نفســانی ،به یک گونه رفتار میکنند؛ در میعاد عرفات و مشعر در کنار یکدیگر
به تضرع میپردازند ...مذاهب اســامی در اصلیترین و بیشترین فرائض و احکام و عقائد ،به

همیــن اندازه به یکدیگر نزدیکند .با این حال ،چــرا باید تعصبها و پیشداوریها میان آنان
آتشافروزی کند و دست خیانتکار دشمن به این آتش خانمانسوز دامن بزند.

16

 .5به اختالفات دامن نزنید

امــروز اختالفات را نباید زنده کرد؛ نباید برجســته کرد؛ نباید فرق اســامی ،مقدســات

یکدیگر را ـ که نقطه حساســیتزای هر فرقهای همان بخش مقدســاتش است ـ مورد اهانت

قرار بدهند .روی نقاط حساس یکدیگر انگشت گذاشتن و فشار آوردن ،معلوم است تحریک
کننده اســت .این به اختالف دنیای اسالم منتهی میشــود .این اختالف نباید باشد؛ حرف ما
این است.

17

مــن خودم در نماز جمعه راجع به جنگ صفین و ســایر جنگهای امیرالمؤمنین صحبت

میکنــم ،اما اهانت نمیکنم .تاریخگویی یک حرف اســت ،اهانت ،حرف دیگری اســت.
تاریخ بیستوســه ســاله بعد از رحلت پیامبر تا خالفت امیرالمؤمنین ،یک تاریخ قابل بررسی
است؛ باید بررسی شود ،اما در آن اهانت و جسارت به خلفا به هیچ وجه نباید باشد.

18

تفرقه و ستیزهجویی میان بخشهای امت مسلمان ،بیماری خطرناکی است که باید با همه

توان به درمان آن پرداخت .دشمنان ما از دیرباز در این عرصه نیز به تالش گسترده و بیوقفه

دســت زدهاند و امروزه که بیداری اسالمی ،آنان را وحشــتزده کرده است ،تالش خود را
شــدت بخشیدهاند .همه سخن دلســوزان آن اســت که تفاوتها نباید به تضاد تبدیل شود و
چندگونهگی نباید به ستیزهگری بیانجامد.

19

در بعضی از کشــورهای اســامی ،مثل ریگ پول میریزند برای اینکه در بین ســنیها

اجتماع ضد شیعه درست کنند .این از این طرف .از آن طرف هم به یک گوینده به اصطالح

شــیعی پول میدهند که در تلویزیون به نام شیعه ،ا ّم المؤمنین عایشه را متهم کند؛ قذف کند؛

و بزرگترین نعمت است.

20

 .6نگاه به گذشته ،اشتباه است

اگر بخواهیم احســاس برادری کنیم ،اگر به گذشــته برگردیم ،دعواست .اینقدر بحث

و تکذیــب و تغلیظ و درگیری و خونریزی و اینطــور چیزها اتفاق افتاده که اگر نگاهی به

گذشته بکنیم ،باز دعوا خواهد شد.
اگر کســی مخلصاً هلل احساس میکند که باید امروز بین برادران ،برادری واقعی و عملی
باشــد ،باید کوشش کند که گذشته را به یادها نیاورد؛ واالّ او میرود کتاب «احقاق الحق» را
21

میآورد و به رخ این میکشد و این هم میرود کتاب «تحفه اثناعشریه» را میآورد و به رخ

آن میکشــد .هر دو هم به قدر کافی کتاب پر از طعن و دفع علیه همدیگر نوشــتهاند .اگر ما

بخواهیم گذشــته را مطرح کنیم ،نمیشود به وحدت رســید .باید نگاه کنیم بگوییم گذشته،
گذشــته اســت «رحم اهلل معشــر الماضین» .کاری به کار آنها نداریم .اگر آنها هر کاری
کردهانــد ،ما امروز میخواهیم تکلیف خودمــان را ـ بینی و بیناهلل ـ نگاه کنیم؛ بینی و بیناهلل
امروز ما باید با همدیگر توحید کلمه و رفاقت و برادری داشــته باشــیم .اگر بخواهیم این را
عمل بکنیم ،باید از گذشته صرف نظر کنیم.

22

ســالها پیش از انقــاب که با بعضی از برادران اهل ســنت صحبت میکــردم ،به آنها

میگفتم که اگر ما بخواهیم وحدت اســامی تحقق پیدا کند ،باید خودمان را از گذشته جدا

و قیچی کنیم.

23

همیشه عقیده من بر این بود که امروز شیعه و سنی باید اختالفات دیرین خود را در تعامل

روزمره خودشان کنار بگذارند؛ جنگ و دعوا را کنار بگذارند و مشترکات خود را بچسبند...
امروز هم عقیدهام همین است.

24

 .7تأسی به سیره

اهلبیت:

اینقــدر مــا در روایات ،در ثواب شــرکت در نماز جماعت اهلســنت در زمان ائمه:


داریم که روایت دارد که در مســجدالحرام پشت ســر اینها نماز بخوانید؛ مثل اینکه پشت
ســر پیامبر 9نماز خواندهاید .این معنایش چیســت؟ معلوم است امام صادق 7نماز آن امام

فرهنگزيارت،شماره،17زمستان1392

اهانت کند .روشها اینهاســت ...از کارهای اینها گول نخوریم .اختالف برای آنها بیشترین

15
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جماعت را با نماز پیامبر مقایســه نمیکند .مقایســه با نماز یک پیرو خودش هم نمیکند؛ اما
میگوید پشت سر او نماز بخوانید؛ این یعنی چه؟ این نمایش وحدت است .عم ً
ال وحدت را
نشان بدهید.

25

 .8از امام امت یاد بگیریم

روی همیــن فکر بود کــه امام بزرگوار ما (که رضوان خدا بر او باد) آن مرد بیدار ،آگاه،

به همه ماها ،همه حاجیهای ایرانی ،توصیه کرد که در نماز جماعتها در مســجدالحرام ،در
مسجد النبی شرکت کنید.

26

امام بزرگوار ما که منادی اتحاد بین مسلمین بود ،از همه اینهایی که مدعیاند ،والیتش

و اعتقادش و ارادتش و عشقش به ائمه :بیشتر بود .او بهتر میفهمید والیت را ،یا فالن آدم

عامی که حاال به اســم والیت کارهای خالف میکند ،حرفهای بیربط میزند در مجالس

عام و خاص؟

27

 .9ثمرات وحدت و یکدلی

مســلمانان برای اینکه بتوانند مسائل خود را به صورت جدی با جهانخواران حل کنند،

بایــد خود را به مرز قدرت بزرگ جهانی برســانند و این جز با همــکاری و همدلی و اتحاد
کشــورهای اسالمی به دســت نخواهد آمد .این وصیت فراموش نشــدنی امام خمینی عظیم
است.

28

اگر میان ملتهای مســلمان و میان فرقههای اســامی و اقوام مسلمان با یکدیگر محبت و

حسن ظن و همدلی ،جای بدگمانی و بدبینی را که خواسته دشمنان است ،بگیرد ،بخش اعظم
توطئه و تدبیر بدخواهان را خنثی خواهد کرد و نقشههای شوم آنان را برای سیطره روزافزون
بر امت اسالمی عقیم خواهد ساخت.

29

اینکه امام بزرگوار توانســت اســام را عزیز کند ،به برکت ایجاد احســاس وحدت در

بین مسلمین بود .مســلمان در اقصی نقاط عالم ،به نام امام حرکت میکرد؛ فکر نمیکرد که
«مذهب من چیست؟» من سنیام ،او شیعه است؛ او سنی است و من شیعهام.

30

اگر امروز مســلمانان جهان و ملتهای کشــورهای اســامی ،شــعار والیت اسالمی سر

دهند ،بســیاری از راههای نرفته و گرههای ناگشوده امت اسالمی باز خواهد شد و مشکالت
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کشورهای اسالمی به حل نزدیک خواهد شد.

31

باید به وحدت جهانی اســام توجه بیشتری شود .آن

حصن و حصار مســتحکمی که اگر تشــکیل بشود ،هیچ
قدرتی نمیتواند به حریم کشــورها و ملتهای اســامی

دستدرازی کند.

33
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