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تحلیلی بر چشم انداز همگرایی اسامی1
سید آصف کاظمی2

چکیده
واگرایــی و تفرقــه از مســائل پیچیــده و بنیان کــن تاریــخ جوامــع اســالمی بــوده کــه 

در دوره کنونــی بــه دالیــل مختلــف بــه یــک مســئله ای مهــم و بحــران تبدیــل شــده 

اســت. متأســفانه پاســخ های متفکــران و دولتمــردان اســالمی نســبت بــه ایــن بحــران 

تاکنــون بــه دالیــل مختلفــی نــاکام مانــده اســت. یکــي از اساســی ترین روش هــا بــرای 

همگرایــی، یافتن مشــترکات اســت. مســلمانان و کشــورهای اســالمی داراي مشــترکات 

فراوانــي در تاریــخ، فرهنــگ، دیــن، منابــع و منافــع و دشــمن خویــش هســتند کــه ایــن 

امــر موجــب افزایــش میــزان همبســتگي و همگرایــی بیــن مســلمانان می گــردد. آینــده 

ــل و  ــری عوام ــتخدام و به کارگی ــتلزم اس ــه آن مس ــتیابی ب ــالمی و دس ــی اس همگرای

زمینه هــای مختلــف اســت. ایــن تحقیــق تالشــی اســت تــا بــر اســاس چهــار مرحلــه 

مــدل چشــم انداز ســازی ارگــون کــه یکــی از روش هــای آینده پژوهــی اســت، مســئله 

بــودن، ترســیم وضعیــت موجــود، ســناریوی محتمــل و مرجــع و راهکارهــا و برنامــه 

ــالمی  ــترکات اس ــش مش ــر نق ــوده و ب ــازمان دهی نم ــالمی را س ــی اس ــدام همگرای اق

ــر  ــه ب ــا تکی ــته و ب ــد داش ــم انداز تأکی ــیم چش ــور ترس ــالمی به منظ ــی اس در همگرای

همیــن مشــترکات، حفــظ و ارتقــای منافــع اســالم و مســلمین و تحقــق آینــده مطلــوب 

ــد.  ــر می دان ــالمی را امکان پذی ــی اس همگرای

واژگان کلیــدی: همگرایــی، اســالم، چشــم انداز، ارزش هــای اســالمی، امــت اســالمی، 
جغرافیــا، منافع مشــترک، دشــمن مشــترک.
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مقدمه

در تاریــخ پرفرازونشــیب اســالم، واگرایــی و تفرقــه بیــن مذاهــب و ملــل اســالمی، 

ــه  ــی ب ــه در دوره کنون ــت ک ــوده اس ــالمی ب ــع اس ــن جوام ــده و بنیان ک ــائل پیچی از مس

دالیــل مختلــف به عنــوان یــک مســئله ای مهــم درآمــده اســت و بــه یــک بحــران سیاســی، 

ــردان اســالمی در  ــران و دولتم ــده اســت. متفک ــی تبدیل ش ــی، فرهنگــی و مذهب اجتماع

پاســخ ایــن مســئله و بحــران، پاســخ های گوناگونــی ارائــه دادنــد کــه متأســفانه تاکنــون 

بــه دالیــل مختلفــی نــاکام مانــده اســت. از طرفــی دیگــر آینــده مطلــوب جهــان اســالم در 

گــروه وحــدت و همگرایــی امــت اســالمی اســت. کشــورهای اســالمی تنهــا در شــرایطی 

ــه از  ــد ک ــش کنن ــای نق ــده ایف ــان آین ــد در جه ــب قدرتمن ــوان یک قط ــد به عن می توانن

ــرو چاره اندیشــی و  ــم در گ ــن مه ــون شــوند. ای ــی رهنم ــه ســمت همگرای ــا ب واگراییه

ــی  ــای آینده پژوه ــا کمــک روش ه ــش رو اســت. ب ــای پی ــرای فرصت ه آینده اندیشــی ب

می تــوان آینــده را ترســیم نمــود و بعــد بــه ایجــاد یــک دیــدگاه مشــترک در جهــان اســالم 

ــروزه یکــي از  ــید. ام ــی رس ــی و همگرای ــاق عموم ــه وف ــر اســاس آن ب ــرد و ب ــدام ک اق

اساســی ترین روش هــا در جهــت بــاال بــردن ارتباط سیاســي، اجتماعــي و اقتصــادي، یافتن 

مشــترکات بین کشــورها اســت. مسلمانان و کشــورهای اســالمی داراي مشــترکات فراواني 

در تاریــخ، فرهنــگ، دیــن، منابــع و منافــع، دشــمن و هســتند، ازایــن رو عالیــق و پایبنــدي 

بــه ایــن مشــترکات موجــب افزایــش میــزان همبســتگي و همگرایــی بیــن مســلمانان و 

کشــورهای اســالمی می گــردد. ایــن تحقیــق تالشــی خواهــد نمــود تــا بــر اســاس مراحــل 

ــودن، ترســیم وضعیــت موجــود، ســناریوی  مــدل چشــم انداز ســازی ارگــون، مســئله ب

محتمــل و مرجــع و راهکارهــا و برنامــه اقــدام همگرایــی اســالمی را ســازمان دهی کنــد.

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

آینــده و همین طــور چشــم انداز همگرایــی  بــرای فهــم، مطالعــه و درک 
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آینده پژوهــی  آینده پژوهــی چارچــوب مناســبی اســت.  اســالمی، روش هــای 

ــه و  ــه، فعاالن ــه ای آگاهان ــده« به گون ــه آین ــیدن ب ــکل بخش ــت »ش ــش و معرف دان

پیشدســتانه اســت )ملكی فــر، 1385 ص 7(

چشم انداز

امــروزه تغییــرات بــا آهنگی پرشــتاب در حــال رخ دادن هســتند. تغییــرات فناوری و 

بــه دنبــال آن تغییــر در دیگــر جنبه هــای زندگــی، شــتاب بیشــتری یافتــه اســت. ازایــن رو 

اندیشــیدن دربــاره آینــده بــرای انســان امــری ضــروری و اجتناب ناپذیــر اســت. انســان 

ــه پیامدهــای اقدامــات خــود  ــد، بایســتی نســبت ب ــه عمــل کن ــرای آنکــه خردمندان ب

و دیگــران آگاهــی و شــناخت کافــی داشــته باشــد. اگرچــه عــدم قطعیــت از اصــول 

ــود  ــی وج ــاره آینده پژوه ــم درب ــری ه ــل دیگ ــا اص ــت، ام ــی اس ــن آینده شناس آغازی

دارد کــه انســان می توانــد در سرنوشــت آینــده تأثیرگــذار باشــد. در ایــن میانــه دانشــی 

ــرات  ــذار در تغیی ــل اثرگ ــی عوام ــا پیش بین ــد ب ــه کوشــش می کن ــده اســت ک زاده ش

آینــده، هــم کنتــرل تغییــرات را در دســت گیــرد و هــم جامعــه را بــرای ایــن تغییــرات 

آمــاده کنــد. ازایــن رو انســان ها بــا زمــان معنــا و مفهــوم پیــدا می کنــد. بشــر از دیربــاز، 

زمــان را بــه ســه بخــش گذشــته، حــال و آینــده تقســیم کــرده اســت. آینــده انســان 

قابــل قطعیــت نیســت؛ اّمــا می تــوان بــا بررســی گذشــته و تلفیــق آن بــا زمــان حــال، 

نمــای کوچکــی از آینــده را ترســیم کــرد.

ــز  ــالمی نی ــای اس ــژه آموزه ه ــی به وی ــان اله ــای ادی ــده در آموزه ه ــه آین مطالع

ــه  ــد ک ــه می کن ــروان خــود توصی ــه پی ــرآن ب ــی برخــوردار اســت. ق ــگاه واالی از جای

عاقبت اندیــش باشــند و فریفتــه منافــع زودگــذر دنیــا نشــوند، بلکــه آخــرت را در نظــر 

داشــته باشــند و به گونــه ای عمــل کننــد کــه در آخــرت ســعادتمند گردنــد. قــرآن در 

آیهــای شــریفهای می فرمایــد: »ای اهــل ایمــان! از خــدا پــروا کنیــد؛ و هرکســی بایــد 
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بــا تأمــل بنگــرد کــه بــرای فــردای خــود چــه چیــزی پیــش فرســتاده اســت. از خــدا 

پــروا کنیــد یقینــاً خداونــد بــه آنچــه انجــام می دهیــد، آگاه اســت«. )حــر: 18(. از دیــدگاه 

قــرآن مســلمانان موظف انــد بــرای آینــده بلندمــدت خــود در ایــن دنیــا برنامه ریــزی 

کننــد. )آیــات متعــدد ازجملــه: قیامــت: 20، انســان: 27( توجــه بــه آینــده در کالم پیشــوایان دینــی نیــز 

پراهمیــت اســت. امیرالمؤمنیــن علــی در ســخن زیبــای می فرمایــد: »مؤمنان کســانی 

هســتند کــه نســبت بــه آینــده خویــش آگاه انــد«. )مجلســی،1403، ج 78 ص 25( آن حضــرت در 

ســخن زیبــای دیگــر بــه فرزنــدش امــام حســن فرمــود: »کســی کــه بــدون تدبــر 

ــا  ــا و مصیبت ه ــرض باله ــود را در مع ــود، خ ــا وارد ش ــی در کاره ــان اندیش و پای

افکنــده اســت«. )هــان، ج 74 ص 240؛ حرانــی،1404 ص ۹۰( امــام جــواد  نیــز فرمــود: »تدبیــر و 

آینده نگــری قبــل از شــروع کار تــو را از پشــیمانی در امــان نگــه مــی دارد«. )مجلســی،1403، 

ج 78 ص 25( ایــن ســخن زیبــا نیــز از امــام صــادق  بــه مــا رســیده اســت کــه فرمــود: 

»کســی کــه بــه اوضــاع زمــان خویــش آگاه اســت مــورد هجــوم امــور ناگهانــی قــرار 

ــی،1362 ج 1 ص 27-26( ــرد«. )کلین نمی گی

نخســتین نشــانه های جــدی و علمــی توجــه بشــر بــه آینــده در عصــر 

ــرای  ــوم ب ــه عل ــت ک ــاور داش ــر ب ــه بش ــی ک ــود، دوران ــده می ش ــنگری دی روش

هــر چیــزی راه حلــی خواهنــد یافــت. در همیــن دوران، اندیشــمندان، افق هــای 

ــی ول ــون اچ ج ــمندانی چ ــار اندیش ــا آث ــد. ب ــر می کردن ــده، تصوی ــنی از آین  روش

 و جــورج اورول، آینده پژوهــی راه خــود را بــه ادبیــات بــاز کــرد. نخســتین 

 1930 ســال های  در  علمــی  بررســی  یــک  قالــب  در  آینده پژوهــی  فعالیــت 

 تــا 1933 توســط گروهــی از پژوهشــگران و بــا سرپرســتی ویلیــام اف آگبــرن

 در آمریــکا انجــام گردیــد. ایــن گــروه بــرای نخســتین بــار موفــق بــه آینده بینی هــای 

مهمــی ازجملــه افزایــش نــرخ مهاجــرت و ازدیــاد طــالق شــد. همچنیــن بالفاصلــه 

ــتفاده  ــای مورداس ــل فناوری ه ــال تجزیه وتحلی ــه دنب ــی دوم و ب ــگ جهان ــس از جن پ
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ــداع شــد و درنتیجــه آن  ــی اب ــرای آینده پژوه ــی ب ــن، شــیوه های نوین ــان و ژاپ در آلم

ــک های  ــامل رادار، موش ــای 1950 و 1960 ش ــاوری در دهه ه ــم فن ــتاوردهای مه دس

بالســتیک قاره پیمــا و حمل ونقــل هوایــی از قبــل پیش بینــی شــد. دانــش آینده پژوهــی 

ــد« ــکده »رن ــی دوم در اندیش ــگ جهان ــان جن ــس از پای ــروزی آن، پ ــکل ام ــه ش  ب

 شــکل گرفــت. )پــدرام و همــکاران،1388 ص 67؛ کــور نیــش،1388 ص 3( متفکــران دهــه 1960 

ــازمان یافته  ــی س ــا نگاه ــت و ب ــده اس ــای آین ــای دنی ــنگ بن ــروز س ــه ام ــد ک دریافتن

ــی  ــه رویدادهــای احتمال ــادی راجــع ب ــوان چیزهــای زی ــه رویدادهــای امــروز، می ت ب

ــگ ــرت جان ــته، راب ــن رش ــرح ای ــراد مط ــش،1388 ص 18( از اف ــور نی ــت. )ک ــده آموخ  آین

ــوری  ــه ام ــرف مطالع ــود را ص ــی خ ــه زندگ ــت ک ــی اس ــروف آلمان ــژوه مع  آینده پ

ــه های  ــیر اندیش ــه مس ــاد ک ــاق افت ــک اتف ــا ی ــود. بعده ــی نم ــالح های اتم ــد س مانن

ــود  ــه نم ــردی مصاحب ــا م ــال 1960 ب ــاخت. او در س ــول س ــی متح ــک را به کل جان

ــا  ــود و ب ــال شــود ب ــه ســرطان خــون مبت ــه اتمــی هیروشــیما ب ــه خاطــر فاجع ــه ب ک

ــالح های  ــا س ــما ب ــت: »ش ــراوان گف ــدوه ف ــا ان ــرد ب ــود. م ــت به گریبان ب ــرگ دس م

ــر  ــا حــاال دیگــر کار از کار گذشــته اســت ... و همیشــه دی ــد ام ــارزه می کنی اتمــی مب

ــرف  ــرش را ص ــز عم ــه او نی ــت ک ــاره دریاف ــک یک ب ــوید«. جان ــت به کار می ش دس

ــا خــود اندیشــید  ــاده اســت. او ب ــاق افت ــر اتف ــه پیش ت ــرده ک ــای ک ــا چیزه ــارزه ب مب

ــه  ــر از زمــان ب ــد جلوت ــم و مــردم را بای ــردا را بگیری ــد جلــوی بحران هــای ف کــه بای

ــده ــای آین ــال 1962 »کارگاه ه ــه او در س ــود ک ــب ب ــن ترتی ــم. بدی ــت دربیاوری  حرک

ــند  ــری و بکوش ــده را بازنگ ــرد آین ــویق می ک ــردم را تش ــرد و م ــذاری ک « را پایه گ

ــش،1388: 108-107( ــور نی ــد. )ک ــود بیافرینن ــوب خ ــده مطل ــم اندازی از آین چش

در آینده پژوهــی، روش هــای مختلفــی مورداســتفاده قــرار می گیــرد ماننــد 

مشــاوره بــا خبــرگان، بازی هــا، شبیه ســازی، تصویرپــردازی، تحلیــل رونــد، 

ــم انداز ــًا از روش چش ــد عمدت ــتگذاریهای بلن ــناریو و ... در سیاس ــر، س ــاق فک  ات
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ــراي بیــان اهــداف، مقاصــد، آرزوهــاي   اســتفاده می شــود. چشــم انداز یــک روش ب

فــردي، گروهــي، جمعــي و تخصصــي اســت کــه در حوزه هــا و مقیاس هــای 

ــده  ــه »آین ــن پرســش اســت ک ــه ای ــال پاســخ ب ــه دنب ــی رود و ب ــه کار م ــف ب مختل

چگونــه بایــد باشــد؟« چشــم انداز یــک تصویــر ذهنــی اســت کــه به وســیله قــدرت 

تصــور و البتــه به صــورت غیــر خیالــی تهیــه می گــردد. )قدیــری، بی تــا، ص 12( چشــم انداز 

ــب  ــه متناس ــی ک ــق زمان ــک اف ــت یافتنی در ی ــان دس ــوب و آرم ــری مطل از تصوی

باارزش هــای اساســی و اهــداف بنیادیــن تعییــن می گــردد. )بهــروز لــک و علیپــور گرجــی،1390 

ــده را  ــای آین ــا و فرصت ه ــا نیازه ــی ب ــی رویاروی ــا آمادگ ــه م ــم انداز ب ص 65( چش

ــاز  ــه نی ــوب و مرجــح اســت ک ــده مطل ــی از آین ــع نوع ــد. چشــم انداز درواق می ده

ــه آینــده رویکــردی فعــال و  ــران دارد. رهیافــت چشــم انداز ب ــه تأییــد تصمیــم گی ب

ــر  ــده ب ــه آین ــا نگریســتن ب ــه دارد و شــیوه ای از اندیشــیدن اســت کــه ب اراده گرایان

ــی،1391ص 411( ــد. )حاجیان ــنی می افکن ــی روش ــل کنون عم

امــروزه صدهــا آینده پــژوه و مشــاور در سراســر دنیــا وجــود دارنــد کــه کارشــان 

تســهیل برنامه هــای چشــم انداز ســازی اســت. حــوزه کاربــرد ایــن برنامه هــا 

ــت  ــان اس ــان یکس ــب آن ــی اغل ــرد کل ــا رویک ــد، ام ــاوت باش ــیار متف ــد بس می توان

کــه شــامل ایــن پنــج گام می گــردد: شناســایی مســئله؛ موفقیت هــای پیشــین؛ تبییــن 

ــرای  ــع ب ــایی مناب ــری و شناس ــای قابل اندازه گی ــن هدف ه ــده؛ تعیی ــرای آین ــال ب آم

ــش،1388ص 110( ــا. )کورنی ــه هدف ه ــتیابی ب دس

ــق چشــم انداز، مــدل »چشــم انداز ســازی ارگــون« اســت. مــدل  از مدل هــای موف

 چشــم انداز ســازی »ارگــون« توســط شــاخه ایالت ارگــون »انجمــن برنامه ریــزی آمریکا«

 به منظــور ترویــج و حمایــت از امــر برنامه ریــزی بلندمــدت تدویــن گردیــده و توســط 

»اســتیون امــس« بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. مــدل ارگــون را فرآیندی متشــکل از 

چهــار گام تشــکیل می دهــد کــه هــر یــک از گام هــا بــر اســاس یــک پرســش ســاده 
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ــم باشــیم؟  ــم؟ کجــا می خواهی ــه کجــا می روی ــون کجــا هســتیم؟ ب ــا می شــود: اکن بن

 )Ames, S. A Guide to Community Visioning و چگونــه آنجــا برســیم؟ )گلــکار،1384 ص 30-31 بــه نقــل از

طبــق فراینــد ارگــون اســناد مرتبــط بــا ایــن فراینــد را بــه ایــن صــورت می توان تفســیر 

نمــود. گام اول چشــم انداز تحلیــل وضــع موجــود و ترســیم نیــم رخ اســت. در گام دوم 

ــه می شــود و شــرایطي  ــد پرداخت ــه رون ــد و بیانی ــه رون ــی ادام ــه پیش بین چشــم انداز ب

ــده  ــه آین ــوم، مرحل ــد. گام س ــیم می نمای ــدارد ترس ــود ن ــال حاضــر وج ــه در ح را ک

ــه و  ــي تهی ــوب و آرمان ــت مطل ــه در آن وضعی ــه چشــم انداز اســت ک ــي و بیانی آرمان

تدویــن شــده و بیان کننــده جایگاهــي اســت کــه تمامــي نیروهــاي برنامه ای بایســتي در 

تــالش بــراي رســیدن بــه آن باشــند. در گام چهــارم بــه برنامــه اجرایــی، روش شناســی، 

ــه می شــود. )تفهمــی،1388 ص 74  ــه اهــداف پرداخت ــراي رســیدن ب برنامه هــا و تقســیم کار ب

)2005,Caves بــه نقــل از

کجا هستیم؟

1

ترسیم نیم رخ

کجا می رویم؟

2

سناریوی محتمل

کجا می خواهیم برویم؟

3

آینده تصویرشده

چگونه آنجا برسیم؟

4

برنامه چشم انداز

جدول مقایسه ای طبقه بندی مفاهیم چشم انداز )تفهمی،۱۳۸۸ ص ۷5(

شیوه مطالعاتیهدف در چشم اندازچشم انداز

گزارشی- رواییکجا هستیمگام اول

تحلیلی-تفسیریبه کجا میرویم؟گام دوم

گزارشی- رواییکجا می خواهیم باشیم؟گام سوم

گزارشی- تحلیلیچگونه آنجا برسیم؟گام چهارم
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همگرایی

ســال های پایانــی قــرن بیســتم، دگرگونی هــای مهمــی در ســاختار نظــام بین الملــل 

ــد.  ــل گردی ــط بین المل ــدی وارد اصطالحــات رواب ــد و مفاهیمــی جدی ــه وجــود آم ب

یکــی از ایــن مفاهیــم، مفهــوم »هم گرایــی1« بــود. مفهــوم همگرایــی در متــون سیاســی، 

کاربــرد زیــادی پیداکــرده اســت. ایــن کاربــرد در پــی دگرگونی هــای جنــگ ســرد و 

پایــان یافتــن رقابت هــای دو ابرقــدرت شــرق و غــرب بیشــتر شــده اســت. )ابوالفضلــی، 

ــدی کــه طــی آن دولت هــا  ــارت اســت از فراین ــوم سیاســی عب ــی در عل ص 8( همگرای

یــا واحدهــای سیاســی بــرای دســتیابی بــه اهــداف مشــترک خــود، به طــور داوطلبانــه 

ــی  ــز فرامل ــک مرک ــه ی ــود را ب ــی خ ــدار عال ــت و اقت ــی از حاکمی ــه، بخش و آگاهان

ــتراک  ــی از اش ــر همگرای ــف جامع ت ــک تعری ــد. )کاظمــی، 1370، ص 3( در ی ــذار می کنن واگ

نظــر و همــکاری کشــورهای مختلــف یــک منطقــه کــه منافــع مشــترک دارنــد، بــرای 

دســت یافتــن بــه اهــداف جمعــی و جلوگیــری از تهدیدهــای احتمالــی در زمینه هــای 

مختلــف بــه وجــود می آیــد. )ابوالفضلــی، 1384 ص 9( شــاید بتــوان مفهــوم وحــدت را معــادل 

ــن اســت  ــت دارد، ای ــه اهمی ــن زمین ــه ای در ای ــی نکت ــمار آورد، ول ــه ش ــی ب همگرای

ــط  ــال، در رواب ــد؛ درهرح ــم متفاوت ان ــی باه ــدت سیاس ــده و وح ــدت عقی ــه وح ک

ــرای اهــداف  ــه کشــورها می کوشــند از آن ب ــه ای اســت ک ــی نظری ــل همگرای بین المل

ــد. )هــان( ــح خــود بهره جوین ــی و مصال مل

ــاون  ــکاری و تع ــی و هم ــرادری دین ــه ب ــی وجــود روحی ــی اســالمی یعن همگرای

پیــروان مذاهــب اســالمی بــر اســاس اصــول مشــترک اســالمی و اتخــاذ موضــع واحــد 

بــرای تحقــق اهــداف و مصالــح عالیــه امــت اســالمی و موضع گیــری واحــد در برابــر 

دشــمنان اســالم و احتــرام بــه التــزام قلبــی و عملــی هــر یــک از مســلمانان بــه مذهــب 

ــای مســلمان  ــراد ملت ه ــودن و ســازگار شــدن اف خــود. )تســخیری،1383 ص 218( هم صــدا ب

1. integration
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بــا یکدیگــر بــا هــر نــوع عقیــده مذهبــی در جهــت حفــظ اصــل اســالم و تثبیــت و 

رعایــت حقــوق مســلمین در جهــان هســت. )دهقانــی،1386 ص 32(

موضــوع وحــدت و همگرایــی اســالمی از قدمــت زیادی برخــوردار اســت و دارای 

پیشــینهای بــه درازای تاریــخ اســالم اســت. در ایــن زمینــه کتــاب و مقــاالت متعــددی 

نــگارش یافتــه اســت امــا بیشــتر پژوهش هــای انجام شــده در ایــن زمینــه بــه اهمیــت 

و تأثیــرات وحــدت و مباحــث مفهومــی همگرایــی تمرکــز داشــته و درصــدد کاربــردی 

ــای انجام شــده در  ــده اســت. برخــی از پژوهش ه ــده آن برنیام ــاره آین و پژوهــش درب

منابــع فهرســت خواهــد شــد امــا دربــاره چشــم انداز آینــده آن و بررســی بــر اســاس 

یکــی از الگوهــای آینده پژوهــی، موضــوع بررســی نگردیــده اســت و موضــوع از ایــن 

منظــر نــو و بدیــع هســت.

2. چشم انداز همگرایی اسالمی

چشــم انداز ســازی ارگــون در چهــار مرحلــه تحلیل وضع موجــود، ســناریوی محتمل، 

آینــده تصویــر شــده و ســناریوی مرجــع و برنامــه اقــدام و عملی تدویــن می گردد.

2-1. مرحله اول؛ ترسیم نیمرخ

اولیــن مرحلــه از مراحــل چهارگانــه چشــم انداز ســازی ارگــون بــه بررســی وضــع 

ــم،  ــای مه ــوابق و ویژگی ه ــف س ــرخ1 اختصــاص دارد. توصی ــیم نیم موجــود و ترس

ــای جــاري  ــودن مباحــث و دغدغه ه ــف نم ــای آن تعری ــا و ضعف ه ــي قوت ه ارزیاب

ــن  ــوارد ای ــا« از م ــي ارزش ه ــب »بیانیه ــي در قال ــای اجتماع ــدی ارزش ه و صورت بن

ــه آینــده، نخســت  ــرای بررســی ایــن مرحلــه و اندیشــیدن جــدی ب مرحلــه اســت. ب

ــان اســت؟  ــی در جری ــون چــه اتفاق ــه هم اکن ــم ک ــد پاســخ دهی ــن پرســش بای ــه ای ب

ازایــن رو بایــد وضعیــت امــروزی جهــان اســالم موردبررســی قــرار گیــرد کــه دنیــای 

1. Community Profile
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اســالم بــه چــه وضعیتــی دچــار گردیــده اســت کــه نیازمنــد همگرایــی هســتیم.

اولیــن مرحلــه چشــم انداز یعنــی اینکــه بــدون درک صحیــح از وضعیــت کنونــی، 

امــکان تأثیرگــذاری و کنشــگری فعــال نــه در زمــان حــال و نــه در آینــده وجــود نــدارد 

و حرکــت اول بــرای حــل مشــکل، فهــم مشــکل اســت. مــا بایــد درک کنیم کــه در چه 

شــرایطی قــرار داریــم و مشــکالت و چالش هــای مــا کــدام اســت. جهــان اســالم، طــی 

ــر  ــی را پشــت س ــای مختلف ــته بحران ه ــه گذش ــد ده ــژه در چن ــر به وی ــده اخی دو س

گذاشــته اســت، بحران هــای سیاســی ماننــد بحــران مشــروعیت و ســاختار سیاســی در 

جهــان اســالم، بحــران ژئوپلیتیکــی و مرزهــا، بحران هــای بین المللــی ماننــد تعامــل بــا 

دنیــای غــرب، مســئله فلســطین، بحران هــای اقتصــادی ماننــد تک محصولــی بــودن و 

واردات بی رویــه، بحران هــای اجتماعــی ماننــد بحــران ناسیونالیســم، بحــران مهاجــرت، 

ــای و ...  ــات فرقه ــم، اختالف ــراط، تروریس ــت، اف ــران هوی ــی، بح ــای فرهنگ بحران ه

)بــرای اطــاع بیشــر نــک: احمــدی، 1388؛ واعظــی،1392( یکــی از مهمتریــن بحرانهــای دنیــای اســالم، 

بحــران واگرایــی و تفرقــه اســت کــه ریشــه بحران هــای دیگــر به گونــه ای بــه همیــن 

ــردد. ــئله برمی گ مس

وضعیــت کنونــی جهــان اســالم و بحــران تفرقــه و واگرایــی در جهــان اســالم را، 

مقــام معظــم رهبــری در تحلیلــی بســیار گویــا بیــان داشــته اســت، ایشــان در دیــدار 

مســئوالن نظــام و ســفرای کشــورهای اســالمی فرمودنــد: »امــروز دنیــای اســالم حقــًا 

ــه ی  ــت کشــورهای اســالمی منطق ــد وضعی ــگاه کنی ــار اســت. شــما ن ــاً گرفت و انصاف

خــود مــا را، از پاکســتان و افغانســتان بگیریــد تــا ســوریه و لبنــان و فلســطین و از یمــن 

بگیریــد تــا لیبــی؛ ایــن کشــورهای اســالمِی منطقــه ی غــرب آســیا و شــمال آفریقــا، 

ــاری برادرُکشــی  ــد، گرفت ــی دارن ــارِی ناامن ــد: گرفت ــادی دارن ــروز گرفتاری هــای زی ام

ــه ی  ــر هم ــت س ــد و پش ــر دارن ــای ازخدابی خب ــّلط گروه ه ــاری تس ــد، گرفت دارن

این هــا هــم گرفتــار نقشــه های اســتکباری قدرت هــای بــزرگ و در رأس آن هــا 
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آمریــکا هســتند کــه بــه اســم حفــظ منافــع خودشــان وارد میدان هــا می شــوند و هــر 

ــی  ــد؛ یعن ــام می دهن ــب- انج ــهوت و غض ــان ش ــد- هم ــان می خواه ــه دلش کاری ک

ــری، 26  ــد«. )ره ــت می کنن ــکار حمای ِ ــای ناب ــند، از گروه ه ــاه را می کش ــان های بی گن انس

اردیبهشــت 1394( رهبــری در جملهــای دیگــر فرمودنــد: »حــوادث گریــه آور در منطقــه در 

ــی و غــزه و در برخــی دیگــر از  ــه ی غرب ــن و در کران عــراق و شــام و یمــن و بحری

کشــورهای آســیا و آفریقــا، گرفتاری هــای بــزرگ اّمــت اســالمی اســت کــه َسرانگشــت 

توطئــه ی اســتکبار جهانــی را در آن بایــد دیــد و بــه عــالج آن اندیشــید؛ مّلت هــا بایــد 

ــود  ــنگین خ ــئولیت س ــه مس ــد ب ــا بای ــد و دولت ه ــود بخواهن ــای خ آن را از دولت ه

ــادار باشــند.« )رهــری، 27 شــهریور 1394( وف

ــی اســالمی موانعــی ایجــاد  ــا درراه تحقــق همگرای دشــمنان پیوســته میکوشــند ت

نماینــد. روشــن اســت کــه بیشــتر واگرایــی جهــان اســالم از خــارج مرزهــای اســالمی 

هدایــت میگــردد. در اغلــب واگرایی هــا و تفرقه هــا، خواســت و اراده بیگانــگان 

مشــهود و معلــوم اســت؛ امــا بیگانــگان تنهــا نیســتند و مســئله به گونــه ای رشــد کــرده 

ــع  ــز موان ــوده اســت و از درون جوامــع اســالمی نی ــه حضــور دشــمنان نب ــاز ب کــه نی

ــی و  ــه تفرقه افکن ــانی ب ــالم، کس ــای اس ــل مرزه ــرده و در داخ ــور ک ــی ظه همگرای

ــد  ــد. نتیجــه بررســی ها نشــان می ده ــوف مســلمین پرداخته ان ایجــاد شــکاف در صف

ــی تقســیم می گــردد. ــی و بیرون ــه دودســته درون ــی ب ــل واگرای ــه عوام ک

الف: عوامل درونی

ــه  ــان اســالم، تعصــب نابجــا نســبت ب ــی در جه ــی واگرای ــم درون ــل مه از عوام

مذاهــب اســالمی اســت کــه ایــن امــر از اساســی ترین موانــع همبســتگی و همگرایــی 

ــخ  ــول تاری ــی در ط ــای مذهب ــد. )صفــوی،1387 ص 41( عصبیت ه اســالمی به حســاب می آی

ــخ  ــه تاری ــی ب ــگاه اجمال ــت. ن ــده اس ــراوان گردی ــای ف ــزاع و درگیری ه ــب ن موج
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ــای  ــه عصبیت ه ــد. البت ــات می کن ــی اثب ــر را به خوب ــن ام ــب ای ــخ مذاه ــژه تاری به وی

مذهبــی بــه دو گونــه کلــی تقســیم می شــوند؛ دســتهی ریشــه سیاســی دارنــد و دســتهی 

ــی  ــه و واگرای ــی تفرق ــل اصل ــد. دســته اول از عوام ــی و فکری ان ــاً عقیدت دیگــر صرف

به حســاب می آیــد و دســته دوم می توانــد زمینــه بــرای واگرایــی باشــد و نیــز 

امــکان دارد زمینــه همگرایــی را فراهــم کنــد. )هــان( عــدم ژرف اندیشــی عالمــان دینــی 

ــی اســالمی اســت؛  ــع همگرای ــز از موان ــی و اصــول اســالمی نی و دانشــمندان در مبان

ــی و اصــول و فهــم مذهــب، خــود عامــل وحــدت و  چراکــه شــناخت درســت مبان

فراهم کننــده زمینه هــای همگرایــی اســت. امیرالمؤمنیــن  فرمودنــد: »النــاس اعــداء 

مــا جهلــوا«: مــردم دشــمن چیــزی هســتند کــه نســبت بــه آن آگاهــی ندارنــد. )نهج الباغــه، 

حكمــت 438( جهــل و نســبت های نــاروا نیــز از عوامــل مهــم واگرایــی و مانــع برجســته 

بــرای همگرایــی اســالمی اســت. پخــش و جعــل اتهامــات یــا اکاذیــب کــه از قدیــم در 

بیــن مذاهــب اســالمی رواج داشــته، حقیقتــی را تغییــر نمی دهــد، بلکه باعــث کدورت، 

ــی و ... از  ــی و دشــمنی بیشــتر می شــوند. عنوان هــای همچــون رافضــی، ناصب واگرای

ایــن قبیــل اســت و پیــروان هــر مذهــب آن را یــک نــوع ناســزا و اهانتــی بــه خــود 

ــت  ــه وضعی ــا اشــاره ب ــه ســید شــرف الدین ب ــد. )صفــوی،1387 ص 41( عالم تلقــی می کردن

دردناکــی کــه مســلمانان براثــر خصومت هــا و دشــمنی ها نســبت بــه همدیگــر مبتــال 

شــده بودنــد، می گویــد: افســوس و صــد افســوس کــه بــرادران مســلمان کــه بــه یــک 

مبــدأ و بــه یــک دیــن معتقدنــد، حضورشــان همــواره حضــوری خصمانــه بــوده اســت 

ــه اوج  ــری را ب ــگ، درگی ــردم بی فرهن ــان م ــده اند و چن ــر ش ــم درگی ــته باه و پیوس

ــیعه  ــنی و ش ــات س ــیاری از اختالف ــه بس ــر عالم ــانیده اند. )حکیمــی،1361 ص 180( ازنظ رس

پایــه درســتی نــدارد، بلکــه سرچشــمه آن هــا دروغ هــا و اتهام هــا و تبلیغاتــی اســت کــه 

در شــرایط زمانــی خــاص مطرح شــده اســت و قدرت هــای سیاســی گذشــته آن هــا را 

اشــاعه داده انــد. )رشف الدیــن، 1384 ص 7(
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ــوده اســت،  ــان اســالم ب ــی در جه ــه همــواره ســد راه همگرای ــم ک ــل مه از عوام

ــت.  ــالمی اس ــورهای اس ــی در کش ــتبداد داخل ــه و اس ــای خودکام ــت دولت ه حاکمی

ــرای تثبیــت موقعیــت خــود،  ــه دلیــل جدایــی از مــردم، ب ــاً ب دولت هــای مســتبد غالب

ــن رو بیــش از اینکــه در  ــه قدرت هــای ســلطه گر خارجــی متوســل می شــوند و ازای ب

خدمــت مــردم خــود باشــند، بــه حامیــان خارجــی خویــش خدمــت می کننــد و بدیــن 

ــی،  ــد. به طورکل ــل می کنن ــش تحمی ــت خوی ــه مل ــنگینی را ب ــای س ــب هزینه ه ترتی

ــال آن را  ــا ح ــته و ی ــالمی درگذش ــورهای اس ــیاری از کش ــه بس ــی ک ــتبداد داخل اس

تجربــه کرده انــد و از آن رنــج می برنــد، همــواره یکــی از موانــع اساســی درراه رشــد 

ــی و ســعیدمحمدی، 1389 ص  ــوده اســت. )والیت ــان اســالم ب ــی جه ــه و همگرای ــی جامع و تعال

168-169( وجــود ناهمگونــی در نظام هــای حکومتــی و ســاختارهای سیاســی کشــورهای 

ــد  ــان اســالم اســت. برخــی کشــورها مانن ــی در جه ــع همگرای ــز از موان اســالمی نی

مراکــش، عربســتان و ... دارای نظــام پادشــاهی هســتند و برخــی دیگــر ماننــد ایــران، 

مالــزی، ترکیــه و ... جمهوری انــد. برخــی کشــورها گرایــش بــه غــرب دارنــد و برخــی 

ــاوت  ــل وجــود ســاختارهای متف ــه دلی ــان کشــورهای اســالمی ب ــی. اصــوالً می انقالب

ــان  ــی در جه ــای سیاس ــوع نظام ه ــوع تن ــود دارد. درمجم ــازگاری وج ــی، ناس سیاس

ــع یکپارچگــی و  ــا یکدیگــر، نوعــاً مان اســالم و ماهیــت ناســازگار برخــی از آن هــا ب

همبســتگی می گــردد. عامــل دیگــری کــه موجــب ناســازگاری جهــان اســالم گردیــده 

ــت،  ــوده اس ــایان نم ــک ش ــالم کم ــان اس ــی در جه ــد همگرای ــف رون ــه تضعی و ب

ــی دارد  ــژادی و قوم ــری ن ــه دربرت ــی گاه ریش ــت. ملی گرای ــی اس ــی افراط ملی گرای

کــه غالــب کشــورهای اســالمی بــه دام همیــن نــوع ملی گرایــی افتادنــد کــه حاصــل 

ــای  ــی و جنبه ه ــای قوم ــان، ص 172( عصبیت ه ــت. )ه ــوده اس ــی ب ــه و واگرای آن تفرق

ناسیونالیســتی بــه شــیوه بنی امیــه، بــدان گونــه کــه در عصــر حاضــر بــه القای اســتعمار 

یــا بــه تقلیــد از غــرب در بیــن ملــل اســالمی در حــال گســترش اســت به طــور حتــم، 
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یکــی از علــل عمــده ای تفرقــه و واگرایــی مســلمانان اســت. در حــال حاضــر تظاهرات 

و جنبه هــای ملی گرایــی شــایع در میــان مســلمانان باعــث غربــت، بیگانگــی و شــکاف 

بیــن دولت هــای اســالمی و یــک میلیــارد و چنــد صــد میلیــون مســلمان شــده اســت. 

)صفــوی،1387 ص 43( فاصلــه گرفتــن از اســالم اصیــل و نفــوذ خرافــات در عقایــد، جدایــی 

دیــن از سیاســت، تعصب هــای نــژادی و بحــران مشــروعیت در جهــان اســالم ازجملــه 

عوامــل دیگــر واگرایــی هســتند. )موثقــی،1378 ص 101-74(

ب: عوامل بیرونی

ــتعمارگر  ــلطه گر و اس ــورهای س ــالم کش ــان اس ــی جه ــی در واگرای ــل بیرون عام

اســت. کشــورهای اســتعمارگر از طریــق دســت کاری عوامــل و زمینه هــای همگرایــی 

امــت اســالمی، آن هــا را بــه عواملــی بــرای تفرقــه، جدایــی و واگرایــی مبدل می ســازند. 

ــه همگرایــی برســند، زیــرا  قدرت هــای بــزرگ امپریالیســتی نمی گذارنــد مســلمانان ب

همگرایــی را مانــع جــدی بــرای اهــداف خــود می بیننــد. آنــان بــا ایجــاد تفرقــه و حتــی 

ــرای  ــال اهــداف خــود هســتند. اســتعمار ب ــه دنب ــان اســالم ب ــه ســازی ها در جه فرق

ــن باورهــای اســالمی و زیردســت ســاختن ملت هــای مســلمان کوشــش  درهــم ریخت

بســیار نمــوده اســت و بــرای آنکــه ســنت اســالمی را متزلــزل نماینــد، کوشــیدند تــا 

فرهنــگ اســالمی را تحقیــر و بی اهمیــت جلــوه دهنــد. )صفــوی،1387 ص 44(

یکــی از سیاســت های گفتمــان ســلطه در جهــان اســالم، بــه وجــود آوردن کانــون 

ــه یابی  ــت. ریش ــم اس ــت از صهیونیس ــیس و حمای ــی تأس ــه یعن ــران در خاورمیان بح

ــر  ــه در اواخ ــن منطق ــی ای ــوالت سیاس ــدون درک تح ــه ب ــی خاورمیان ــی کنون بحران

ــوزده و اوایــل قــرن بیســتم امکان پذیــر نیســت؛ زیــرا در ایــن دوره تحوالتــی  قــرن ن

ــش  ــی نق ــای کنون ــه بحران ه ــته های اولی ــزی هس ــه در پی ری ــت ک ــوع پیوس ــه وق ب

عمــده ای داشــتند. ظهــور جنبــش صهیونیســم و طــرح بازگشــت یهودیــان بــه فلســطین 
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به عنــوان »ســرزمین موعــود« از یکســو و آغــاز جنبــش ناسیونالیســم عربــی از مهم ترین 

ــده  ــن دو پدی ــل ای ــن عوام ــه بی ــد ک ــاب می آی ــن دوران به حس ــی ای ــوالت سیاس تح

کــه در ظهــور و تکامــل آن هــا نقــش داشــتند، نقــاط مشــترک دیــده می شــود. از ســوی 

دیگــر سیاســت قدرت هــای بــزرگ از مهم تریــن عوامــل پی ریــزی بحران هــای 

کنونــی در خاورمیانــه به حســاب می آیــد. در وهلــه نخســت، ممکــن اســت چنیــن بــه 

نظــر آیــد کــه میــان تحــوالت ای دوره، رابطــه ای وجــود نــدارد؛ امــا درواقــع میــان ایــن 

حــوادث و تحــوالت رابطــه منطقــی وجــود داشــته و به عــالوه سیاســت قدرت هــای 

ــوده اســت. )احمــدی،1388 ص  ــی ب ــل ایجــاد بحران هــای کنون ــن عام امپریالیســتی مهم تری

ــل  ــوان دســتاورد کشــورهای اســتعماری یکــی از عوام 15، 17، 89، 131( صهیونیســم به عن

ــه دســت  ــه ب ــی ک ــود اآلن باقدرت ــر خ ــرف دیگ ــد و از ط ــی به حســاب می آی واگرای

ــد. ــان اســالم مانع تراشــی می کن ــی در جه ــرای همگرای آورده اســت، ب

ــالم،  ــان اس ــه در جه ــی و تفرق ــرای واگرای ــتعمار ب ــای اس ــن حربه ه از مهم تری

ایجــاد اختالفــات مــرزی در دنیــای اســالم اســت. پــس از تجزیــه امپراتــوری عثمانــی، 

ــد  ــه وجــود آوردن ــدی را در ســرزمین های اســالمی ب اســتعمارگران کشــورهای جدی

و به گونــه ای عمــل کردنــد تــا زمینه هــای درگیــری بیــن کشــورهای اســالمی 

همــواره وجــود داشــته باشــد. بــا نگاهــی اجمالــی بــه وضعیــت مرزهــای جغرافیایــی 

ــر  ترسیم شــده به وســیله اســتعمارگران در کشــورهای اســالمی، آشــکار میگــردد، کمت

ــا همســایگان خویــش اختــالف مــرزی نداشــته باشــد.  کشــور اســالمی اســت کــه ب

ــه مناســبی  ــا و هم جــواری کــه می توانســت زمین ــت اســتعمار عامــل جغرافی ــا دخال ب

بــرای همگرایــی بیــن کشــورهای اســالمی باشــد بــه زمینــه واگرایــی و اختــالف مبــدل 

شــده اســت. نمونــه روشــن آن نحــوه مرزبندی هــای جغرافیایــی اســتعمار پیــر )انگلیــس( 

اســت کــه از کانون هــای بحــران و عامــل مهــم در واگرایــی اســالمی به حســاب میآیــد. 

اختالفــات ارضــي و مــرزي، از منازعــات بین المللــي موجــود در جهــان اســالم اســت 
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کــه بســتر مناســبي را بــراي دخالتهــاي فــرا منطقــه ای فراهــم آورده اســت کــه میــراث 

ــد  شــوم دوران ســلطه اســتعمارگران اســت. )جعفــری ولدانــی، 1374 ص 13( البتــه ناگفتــه نمان

کــه پیوســتگی مرزهــا و مناطــق حیاتــی و ژئوپلیتیکــی جهــان اســالم یکــی از عوامــل 

ــی از  ــه ســازی های مذهب ــردد. فرق ــاره می گ ــداً اش ــه بع ــی اســالمی اســت ک همگرای

ــت.  ــی اس ــلمانان از همگرای ــراف مس ــرای انح ــتعمارگران ب ــر اس ــت های دیگ سیاس

ــه تاریــخ پیدایــش فرقه هــای جعلــی و منحرفــی همچــون »بابیــت«،  ــی ب ــگاه اجمال ن

»وهابیــت« و ... به خوبــی دســتان پنهــان و پیــدای غــرب را روشــن می ســازد کــه یکــی 

پــس از دیگــری بــا هدایــت و رهبــری اســتعمارگران ایجــاد شــد. غــرب ســعی داشــت 

تــا از ایــن طریــق مســلمانان را رودرروی یکدیگــر قــرار داده و بــه جنــگ باهــم وادار 

ــت های  ــل سیاس ــالم اصی ــدن اس ــیه ران ــه حاش ــرای ب ــتکباری ب ــان اس ــد. گفتم نماین

ــی ســزا در واگرایــی اســالمی  ــه اســت کــه هرکــدام ســهمی ب مختلفــی در پیش گرفت

داشــته اســت. )بــرای اطــاع بیشــر نــک: کاظمــی، 1393 و 1394(

برخــی از محققــان بیــن واگرایــی و توســعه نیــز پیونــد و ارتبــاط برقــرار می کنــد. 

ــعه  ــاخت های توس ــت زیرس ــی و تقوی ــات و واگرای ــوع منازع ــن وق ــان بی ــر آن ازنظ

ــا  ــا عــدم توســعه همــراه اســت ب ــع کــه ب ارتبــاط وجــود دارد. درواقــع، کاهــش مناب

افزایــش منازعــات بــرای تصاحــب منابــع بیشــتر مرتبــط اســت. )واعظــی،1392 ص 56( برخی 

دیگــر از دانشــمندان منازعــه را نــه تابــع فقــر بلکــه تابــع توســعه و تغییــر اجتماعــی 

می داننــد. )هــان، ص 89(

2-2. مرحله دوم؛ پویش منابع و سناریوی محتمل

ــاي اجتماعــي، اقتصــادي، فرهنگــی و سیاســی بازشناســي  ــه دوم رونده در مرحل

ــود را  ــه ش ــا آن مواج ــئله ب ــت مس ــن اس ــه ممک ــوري ک ــث نوظه ــده و مباح ش

ــل«  ــناریوي محتم ــک »س ــور ی ــای مذک ــاس تحلیل ه ــر اس ــد. ب ــدی می کن صورت بن
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ــي و  ــداوم شــرایط کنون ــده مســئله را به صــورت ت ــن می گــردد کــه ســیماي آین تدوی

ــر عمــده ای در جهت گیری هــا نمایــش خواهــد داد. ایــن مرحلــه از  ــدون هیــچ تغیی ب

چشــم انداز، پاســخ بــه پرســش بــه کجــا میرویــم؟ اســت و بیانیــه رونــد1 نیــز خوانــده 

می شــود. در پاســخ ایــن پرســش بایــد گفــت کــه اگــر نخبــگان جهــان اســالم نتوانــد 

چشــم انداز آینــده اســالمی را درســت ترســیم کننــد و یــا جامعــه اســالمی در عملیاتــی 

ســاختن آینــده تصویرشــده کوتاهــی نماینــد، سرنوشــت دنیــای اســالم بســیار مبهــم 

ــون، همــواره  ــاز تاکن ــزرگ جهــان اســالم از دیرب ــش ب ــود. چال ــود خواهــد ب و غبارآل

مســئله عــدم وحــدت و فقــدان راهبــري مشــخص در امــور جهانــي و تعامــالت درون 

دســتگاهی بــوده اســت. ایــن رونــد در آینــده نیــز اگــر این وضعیت کنترل نشــود ســبب 

گســترش پیچیدگي هــاي درونــي، بزرگنمایــي اختالفــات در میــان کشــورهاي اســالمي 

ــدات  ــه تهدی ــن زدن ب ــا در دام ــایر قدرت ه ــراوان س ــتفاده های ف ــژه سوءاس و به وی

ــع گوناگــون و ســلطه برجهــان اســالم  و چالش هــای ســاختگي باهــدف غــارت مناب

خواهــد شــد. متأســفانه دشــمنان اســالم بــا اســتفاده از عوامــل خــود در جهــان اســالم 

ــر  ــی از عناص ــی برخ ــب و خودخواه ــل و تعّص ــرداری از جه ــا بهره ب ــو و ب از یکس

تأثیرگــذار سیاســی و مذهبــی در میــان جوامــع اســالمی، توانســته اند اختــالف جزئــِی 

فکــری و اعتقــادی میــان مذاهــب را کــه بســیار طبیعــی اســت و الزمــه تفکــر اجتهــادی 

در میــان مذاهــب و صاحب نظــران اســالمی اســت را بــه دشــمنی و خشــونت و تکفیــر 

ــن  ــه برخــی از ای ــه حــدی ک ــد، ب ــل کنن ــن مســلمین تبدی ــزی بی ــگ و خونری و جن

ــرای صلــح و دوســتی  ــه تــالش ب ــه گفت وگــوی علمــی و هرگون جریانهــا از هرگون

ــد. ایــن  ــاع می ورزن ــرای تقریــب و نزدیــک کــردن دیدگاه هــا امتن ــه اقــدام ب و هرگون

وضعیــت کشــتار، جنــگ، تفرقــه، کینــه ورزی، عقب ماندگــی، ویرانــی و آوارگــی را در 

ــه ارمغــان آورده اســت کــه برآمــده از جهــل،  ــرای جهــان اســالم ب ــر ب دهه هــای اخی
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تعصــب و نتیجــه سیاســتهای خصمانــه و اســتعماری قدرتهــای غربــی اســت. برخــی از 

کشــورهای اســالمی نظیــر عربســتان ســعودي از طریــق هزینــه گــزاف دالرهــاي نفتي و 

بــا انتشــار ارزش هــاي مذهبــي وهابــي و ســلفي، اقــدام بــه جنگ هــای فرقــه اي، نیابتــی 

ــه ایفــا  ــون نقــش تخریبــي گســترده اي در ایــن زمین ــان نمــوده و تاکن و ســاختگي می

کــرده اســت. عربســتان از دیپلماســی نفتــی بــرای ترویــج وهابیگــری اســتفاده می کنــد. 

)هانــر،1380، ص 174 و 256( نقــش وهابیگــری کــه عربســتان ســردمدار آن اســت در واگراییهــا 

ــای  ــرده از گروه ه ــای بی پ ــت. حمایت ه ــکار اس ــاًل آش ــه کام ــت های تفرق و سیاس

تروریســتی، جنــگ ســفارتخانه ها و ... ازجملــه مداخلــه در امــور کشــورهای اســالمی 

ماننــد لبنــان کــه اخیــراً منجــر بــه اســتعفای غیرمتعــارف الحریــری شــد برخــی از ایــن 

سیاســتها هســتند.

ــروزه  ــلمانان ام ــه مس ــی »گرچ ــژوه مراکش ــرا، آینده پ ــدی المانج ــاد مه ــه اعتق ب

ــده  ــد و آین ــن می کنن ــان را دیگــران تعیی ــده آن ــی آین ــار خودشــان هســتند ول در اختی

اســالمی در مصــادره بیگانــگان اســت، چراکــه مــا دوســت داریــم کورکورانــه و بــدون 

تفکــر بــر ســناریوهای و مطالعــات کــه دیگــران برایمــان ترســیم کرده انــد تکیــه کنیــم. 

واقعیــت تکان دهنــده ایــن اســت کــه دنیــای اســالم کنترلــی بــر سرنوشــت خود نــدارد 

و در بســیاری از مــوارد، تنهــا اســتقالل صــوری دارد. دولت هــای اســالمی، چشــم انداز 

شــفاف و روشــنی از آینــده و الزامــات آن ندارنــد. اگــر بــر همیــن منــوال پیــش برویــم، 

آینــده مــا تصویــر کجومعــوج و عبثــی از گذشــته دیگــران خواهــد بــود.« )املانجــرا،1384 

ص 9( بنابرایــن، وضعیــت کنونــی هیــچ گاه مــا را بــه همگرایــی نخواهــد رســاند بلکــه 

روزبــه روز زمینه هــای واگرایــی در جهــان اســالم بیشــتر می گــردد. در صــورت ادامــه 

ــالمی،  ــت اس ــروز ام ــف روزبه ــمت تضعی ــه س ــالم ب ــان اس ــد، جه ــن رون ــن ای یافت

تنــگ شــدن عرصــه بــر جریــان مقاومــت اســالمی، تشــدید اختالفــات مــرزي، تجزیــه 

ــی  ــی و سیاس ــادي، فرهنگ ــلطه  اقتص ــه س ــد کردســتان عــراق( و درنتیج ــتر )مانن ــق بیش مناط
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غــرب برجهــان اســالم و بازگشــت دوبــاره جهــان اســالم بــه دوران اســتعمار کالســیک 

پیــش خواهــد رفــت.

2-3. مرحله سوم؛ آینده تصویر شده و بیانیه چشم انداز

ایــن گام هســتهي مرکــزي فرآینــد چشــم انداز ســازي اســت کــه هــدف تدویــن 

ــه  ــده ب ــم در آین ــان و آرزوي ماســت و می خواهی ــه آرم ــزي اســت ک چشــم انداز، چی

ــی  ــه قبل ــه در مرحل ــل« ک ــناریوي محتم ــاس »س ــر اس ــن گام ب ــت یابیم. در ای آن دس

گذشــت یــک »ســناریوي مرجــع« تدویــن می گــردد. مطالعــه ایــن مرحلــه پاســخ بــه 

ــه  ــه بیانی ــن مرحل ــع در ای ــم باشــیم؟ درواق ــه کجــا می خواهی ــن پرســش اســت ک ای

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــم انداز1 موردبررس چش

آرمــان و ســناریوی مرجــع در جهــان اســالم »همگرایــی اســالمی« و »امــت واحــده 

ــتی  ــه همزیس ــیدن ب ــی رس ــالمی یعن ــی اس ــم انداز همگرای ــت. چش ــالمی« اس اس

هواخواهانــه مســلمانان نســبت بــه یکدیگــر. بــه تعبیــر دیگــر رســیدن مســلمانان بــه 

همدلــی، هــم ســازگاری پیــروان مذاهــب اســالمی بــا حفــظ و تأکیــد هویــت مذهبــی 

ــه  ــود روحی ــی وج ــی یعن ــت همگرای ــه گذش ــوری ک ــود )اردوش،1393 ص 40( همان ط خ

ــاس اصــول  ــر اس ــالمی ب ــب اس ــروان مذاه ــاون پی ــکاری و تع ــی و هم ــرادری دین ب

مشــترک اســالمی و اتخــاذ موضــع واحــد بــرای تحقــق اهــداف و مصالــح عالیــه امــت 

اســالمی و موضع گیــری واحــد در برابــر دشــمنان اســالم و احتــرام بــه التــزام قلبــی و 

ــه مذهــب خــود. )تســخیری،1383 ص 218( عملــی هــر یــک از مســلمانان ب

بیانیــه چشــم انداز و ســناریوی مرجــع می توانــد امــت اســالمی باشــد زیــرا مفهــوم 

ــوم  ــابه. مفه ــم مش ــا مفاهی ــر اســت ت ــی اســالمی نزدیک ت ــوم همگرای ــه مفه ــت ب ام

ــردد  ــالق می گ ــان ها اط ــه ای از انس ــه مجموع ــت و ب ــی اس ــی عقیدت ــت« مفهوم »ام
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ــان  ــرز می ــد. م ــوده باش ــع نم ــم جم ــرد ه ــان را گ ــدف و مقصــد واحــدی آن ــه ه ک

ــاد  ــوت و مع ــد، نب ــر محــور توحی ــه ب ــان ک ــی اســت. همــه آن ــرز عقیدت »امت هــا« م

متمرکــز گشــته اند، امــت واحــده اســالمی را تشــکیل می دهنــد. ازنظــر اســالم 

ــع بشــری اســت. )جــوان آراســته،1379 ص 161(  ــالک تقســیم بندی جوام ــن م ــت« مهم تری »ام

ــًا  ــه اعتقــاد لمبتــون، در قلــب دکتریــن سیاســی اســالم، امــت جــای دارد کــه صرف ب

رشــته های ایمانــی آن هــا را بــه هــم پیونــد می دهــد. مرزهــای سیاســی جــز آن هایــی 

ــته  ــار نداش ــالم اعتب ــدگاه اس ــرد، در دی ــدا می ک ــرب ج ــالم را از دارالح ــه داراالس ک

ــتوار اســت.  ــترک اس ــی مش ــان دین ــاس ایم ــر اس ــم ب ــت ه ــی ام و تشــکیالت داخل

)ملبتــون، 1374 ص 54( واژه ای امــت می توانــد جامــع  مفاهیمــی  چــون  قــوم، قبیلــه، عشــیره، 

گروه هــای  نــژادی  و نیــز ملــت  یــا جامعــه ای  مذهبــی  کــه  تحــت  لــوای  هدایــت  یــک  

پیامبــر قــرار دارد، باشــد. )ترکــی ،1368 ص ۳۰( مقــام معظــم رهبــری نیــز چشــم انداز آینــده 

اســالمی را بــه ایــن ســمت رهنمــون ســاخته اســت و تذکــر می دهنــد: »امــروز بایــد 

همــه ی مســلمانان در اقصــی نقــاط عالــم، بــه اّمــت اســالمی بیندیشــند، بــه وحــدت 

اســالمی بیندیشــند؛ اگــر مــا بــه اّمــت اســالمی فکــر کردیــم، منافــع کشــورهایمان هــم 

تأمیــن خواهــد شــد. مصلحــت دشــمن ایــن اســت کــه مــا را از هــم جــدا کنــد، بــه 

یــک کشــور حملــه کنــد، از کشــور دیگــری یارگیــری کنــد؛ مصلحــت دشــمن در ایــن 

اســت، مــا نبایــد بگذاریــم« )رهــری،  19 دی 93(

مفهــوم وحــدت اســالمی نیــز در کاربــرد عــام، بــه معنــای همبســتگی، همگرایــی، 

ــون  ــی چ ــل مفاهیم ــت در مقاب ــر اس ــک ام ــودن در ی ــم ب ــاع و باه ــی، اجتم یگانگ

ــوری،1387 ص 17(  ــی رود. )آقان ــه کار م ــی ب ــی و گروه گرای ــی، پراکندگ ــتگی، واگرای گسس

عالمــه جعفــری ســه نــوع وحــدت را بــرای امــت اســالمی مطــرح می کنــد و یکــی 

را ترجیــح می دهــد. ایــن ســه نــوع وحــدت عبارت انــد از: وحــدت مطلــق، وحــدت 

ــارت اســت از اتفاق نظــر در همــه  ــی و وحــدت معقــول. وحــدت مطلــق عب مصلحت
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ــه  ــا. این گون ــروع آن ه ــول و ف ــه اص ــا هم ــالمی ب ــکام اس ــارف و اح ــد و مع عقای

ــات و انتخــاب  ــات و کیفی ــه آزادی اندیشــه و تعقــل در خصوصی ــا نظــر ب وحــدت ب

دالیــل در عناصــر و اجــزای اصلــی عقایــد و احــکام دیــن اســالم، امکان ناپذیــر اســت. 

وحــدت مصلحتــی، از جبــر عوامــل خــارج از حقیقــت و متــن دیــن پیــش می  آیــد و 

ــرار  ــالل ق ــع اســالمی را درخطــر اخت ــل، جوام ــه آن عوام ــد ک در مواقعــی الزم می آی

داده  انــد. توقــع این کــه وحــدت مصلحتــی عارضــی بتوانــد فــرق و مذاهــب اســالمی 

را از هماهنگــی و اتحــاد همیشــگی و معقــول برخــوردار ســازد، انتظــاری نابجــا اســت. 

وحــدت معقــول یعنــی قــرار دادن متــن کلــی دیــن اســالم بــرای اعتقــاد همهــی جوامع 

اســالمی و برکنــار نمــودن عقایــد شــخصی نظــری و فرهنــگ محلــی و خصوصیــات 

آراء و نظریــات مربــوط بــه هــر یــک از اجــزاء متــن کلــی دیــن کــه مربــوط بــه تعقــل 

و اجتهــاد گروهــی یــا شــخصی اســت. تنهــا وحــدت معقــول اســت کــه در پرتــو آن 

می تــوان بیــن امــت اســالمی ایجــاد وحــدت نمــود؛ زیــرا در ایــن نــوع از وحــدت، 

ــر متــن کلــی  ــات اجتماعــی و دینــی مــردم جوامــع اســالمی ب ــاق حی خواســتار انطب

دیــن و مشــترک دیــن اســالم هســتیم کــه می توانــد فراگیرنــده همــه فــرق و مذاهــب 

معتقــد بــه آن دیــن کلــی باشــد. )جعفــری،1377 ج 22 ص 26-28؛ موثقــی،1370، ج ۱ ص 28-30( از منظــر 

امــام خمینــی یکــی از کارکردهــای وحــدت اســالمی ایــن اســت کــه ابــزار اصلــی نفی 

ســبیل و ســلطه غیرمســلمان بــر امــت اســالمی اســت. )امــام خمینــی،1368، ص 8( امــام معتقــد 

اســت کــه امــروز اختــالف بیــن مــا تنهــا بــه نفــع آن هایــی اســت کــه نــه بــه مذهــب 

شــیعه اعتقاددارنــد و نــه بــه مذهــب حنفــی و یــا ســایر فــرق. آن هــا می خواهنــد نــه 

ایــن باشــند و نــه آن. مــا بایــد توجــه بــه ایــن معنــی بکنیــم کــه همــه مــا مســلمان 

هســتیم و همــه مــا اهــل قــرآن و اهــل توحیــد هســتیم و بایــد بــرای قــرآن و توحیــد 

زحمــت بکشــیم و خدمــت کنیــم. )امــام خمینــی،1379 ج ۱۲، ص ۲5۹(

آرمــان همگرایــی اســالمی و آینــده تصویرشــده را به طــور خالصــه می تــوان چنیــن 
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ــه دســت آوردن  برشــمرد: اســتقالل و آزادی، مجــد، عظمــت و شــرافت مســلمین، ب

ــاالری  ــتقرار مردم س ــا، اس ــداری دولت ه ــا و بی ــن سرنوشــت توســط ملت ه حــق تعیی

دینــی در کشــورهای اســالمی، اســتقرار حکومــت اســالم در گســتره عالــم و تشــکیل 

امــت واحــده اســالمی.

2-4. مرحله چهارم؛ برنامه اقدام و اجرایی چشم انداز

مرحلــه چهــارم برنامــه چشــم انداز ســازی، یــک فرآینــد مســتقل و کامــل 

ــا و  ــه راهبرده ــت ک ــدام1 اس ــي و اق ــزی اجرای ــا برنامه ری ــردي ی ــزی راهب برنامه ری

ــدت  ــم انداز طوالنی م ــمت چش ــه س ــوع ب ــت موض ــت هدای ــات الزم را جه اقدام

ــن  ــه مهم تری ــخ دادن ب ــازی پاس ــم انداز س ــه چش ــن مرحل ــد. آخری ــن می نمای تدوی

ــت. ــیم؟ اس ــا برس ــه آنج ــی چگون ــم انداز یعن ــش چش پرس

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش مهــم بایــد دیــد کــه جهــان اســالم چــه ظرفیت هــای 

ــرای رســیدن و اجراشــدن همگرایــی اســالمی کــه چشــم انداز ماســت دارد. جهــان  ب

ــم  ــای مه ــی دارد. از زمینه ه ــای فراوان ــی زمینه ه ــه همگرای ــیدن ب ــرای رس ــالم ب اس

ــابقه  ــد س ــتند. مشــترکات مانن ــتراکات اســالمی هس ــه اش ــه ب ــی، توج ــرای همگرای ب

ــای  ــترک، جغرافی ــع مش ــترک، مناف ــد مش ــترک، تهدی ــمن مش ــترک، دش ــی مش تاریخ

ــی اســالمی به حســاب  ــی همگرای ــای اصل ــه از زمینه ه ــداف مشــترک ک مشــترک، اه

ــان  ــی را نش ــم انداز همگرای ــالمی چش ــترک اس ــای مش ــه ویژگی ه ــه ب ــد. توج می آین

ــده  ــه آین ــان تر ب ــالمی، آس ــت اس ــترکات ام ــه مش ــه ب ــا توج ــم ب ــد و می توانی می ده

تصویرشــده برســیم.

الف: ارزش ها و سابقه تاریخی مشترک

ــدن هســت.  ــگ و تم ــک فرهن ــه ی ــر ب ــق خاط ــی، تعّل ــی همگرای ــل اصل از عوام

1  Action planning
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ــی،  ــر فرهنگ ــگ و عناص ــه فرهن ــود، ب ــل خ ــد و تکام ــرد، در رش ــان ف ــه بس جامع

هنجارهــا، ارزش هــا، آداب، رســوم، ســنن، رفتارهــا و منش هــای خــاص جامعــه و آثــار 

تمّدنــی کــه از ســایر جوامــع متمایــز گــردد، پایبنــد اســت و نســبت بــه آن هــا احســاس 

وابســتگی و تعّلــق می کنــد. آگاهــی مشــترک افــراد یــک جامعــه از گذشــته تاریخــی 

ــده نســل های  ــت تاریخــی، پیونددهن ــه آن و احســاس هوی ــتگی ب و احســاس دل بس

ــع جــدا شــدن یــک نســل از تاریخــش می گــردد و هــر  ــه یکدیگــر و مان مختلــف ب

ــار،1378 ص 17(  ــود. )مع ــیم می ش ــف و ترس ــود تعری ــی خ ــت تاریخ ــا هوی ــه ای ب جامع

ــرای  ــه ب ــل و زمین ــن عوام ــا و ســابقه تاریخــی مشــترک از مهمتری ــن رو، ارزش ه ازای

ــت موردتوجــه  ــن ظرفی ــه ای ــه درصورتی ک ــد ک ــی اســالمی به حســاب می آین همگرای

قــرار گیــرد چشــم انداز همگرایــی اســالمی روشــن خواهــد بــود. جهــان اســالم بــا دارا 

بــودن زمینه هــای تاریخــی، دینــی و فرهنگــی مشــترک، راهــی زیــادی بــرای همگرایــی 

ــه ازنظــر تاریخــی، دارای  ــن هــدف دور از دســترس نیســت. جوامعــی ک ــدارد و ای ن

ســابقه و ارزش هــای مشــترک هســتند به راحتــی می تواننــد بــه ســمت همگرایــی گام 

ــد. ــه نماین ــن مهــم را تجرب ــد و به ســادگی ای بردارن

ــت  ــان ام ــترک می ــای مش ــود ارزش ه ــترک، وج ــی مش ــابقه تاریخ ــر از س مهم ت

اســالمی هســتند کــه امــکان دســت یافتــن به یــک توافــق عمومــی، همبســتگی و پیوند 

اســالمی را رقــم بزنــد. در ایــن زمینــه، دیــن اســالم به عنــوان مهم تریــن عامــل و ارزش 

مشــترک ارتبــاط کشــورهای اســالمی را تســهیل می نمایــد. به ویــژه آن کــه بــر اســاس 

تعالیــم اســالم همــه ی مســلمانان به عنــوان امتــی واحــد شــناخته می شــوند. )ســوره انبیــا:92، 

ســوره مؤمنــون: 52( ایــن امــر بســتر مناســبی را ازلحــاظ فکــری جهــت همگرایــی اســالمی 

فراهــم مــی آورد. دیــن مهم تریــن منبــع بــرای هویــت اســت، چراکــه بــه پرســش های 

بنیادیــن پاســخ می دهــد و بــه زندگــی جهــت می بخشــد، روابــط اجتماعــی را تحکیــم 

ــک  ــدون ش ــت و ب ــن رو باجرئ ــد. ازای ــاد می کن ــادی ایج ــدت اعتق ــد و وح می بخش
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ــن  ــوان ارزش مشــترک گروه هــای اســالمی؛ مهم تری ــه اســالم به عن ــوان گفــت ک می ت

زمینــه و عامــل همگرایــی اســالمی اســت. مســلمانان در اصــول و بســیاری از فــروع 

ــاب واحــد،  ــر واحــد و کت ــد. خــدای واحــد، پیامب ــده دارن ــا یکدیگــر اشــتراک عقی ب

ــر  ــار دیگ ــالمی را ب ــت اس ــجام ام ــدت و انس ــد وح ــه می توانن ــتند ک ــی هس پایه های

احیــاء و همگرایــی را بــه جهــان اســالم بــه ارمغــان آورنــد.

مصادیــق ارزش هــای مشــترک همگرایــی در اســالم فراوان انــد. قــرآن کریــم بیشــترین 

ــر عظیم الشــأن و دوســتی و  نقــش در هویــت دهــی اســالمی دارد. وجــود مقــدس پیامب

ــق اصلــی ارزش هــای مشــترک در جهــت  ــاک آن حضــرت از مصادی ــدان پ مــودت خان

نیــل بــه همگرایــی اســالمی هســتند. )بــرای اطــاع بیشــر نــک: آقانــوری،1387( از ارزش هــای مشــترک 

ــار  فوق العــاده پراهمیــت در ارتباطــات و همگرایــی اســالمی، مراســم حــج اســت کــه ب

  همگرایــی فوق العــاده ای دارد. ایــن ویژگــی در مراســم اربعیــن ســید و ســاالر شــهیدان

نیــز وجــود دارد. شــهادت، اســتقالل طلبی، مقاومــت و ایســتادگی از ارزشــهای مشــترک 

دیگــر اســالمی هســتند کــه می توانــد همگرایــی اســالمی بــر آن هــا اســتوار باشــد.

ــری  ــی اســالمی ام ــه چشــمانداز همگرای ــح مشــخص می شــود ک ــن توضی ــا ای ب

ــارب  ــایه تج ــالمی در س ــت اس ــه ام ــت ک ــوان گف ــت و می ت ــل اس ــن و محتم ممک

ــه تاریخــی  تاریخــی، از زمینــه مناســبی بــرای همگرایــی بهره مند اســت. بنــا بــر تجرب

ــه کار و  ــژادي از نتیج ــوم و ن ــر ق ــالمی، ه ــای اس ــو ارزش ه ــه در پرت ــته ک در گذش

ــه در  ــلمان از فرغان ــمندان مس ــد. دانش ــد مي ش ــر بهره من ــژاد دیگ ــوم و ن ــش ق کوش

دورتریــن نقطــه شــرق اســالمي بــا وســایل ابتدایــي آن روز بــه راه مي افتادنــد و خــود 

را بــه غرناطــه در غــرب اســالمي مي رســاندند تــا از محضــر دانشــمندان آنجــا بهــره 

ــد. )كراچكوفســي،1379 ص 349( شــهید مطهــری بعــد از نقــل فــرازی از نوشــته پرفســور  برن

ارنســت کونــل، معتقــد اســت: »نکتــه جالــب در بیــان ایــن دانشــمند ایــن اســت کــه 

می گویــد مســلمانان از نژادهــای مختلــف بــر روی اختالفــات نــژادی خــود پــل بســته 
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بودنــد؛ یعنــی اســالم بــرای اولیــن بــار توانســت کلیتــی و وحدتــی سیاســی و اجتماعی 

ــهیالت  ــت تس ــن جه ــود آورد و همی ــه وج ــلک ب ــرام و مس ــده و م ــاس عقی ــر اس ب

زیــادی ازلحــاظ ایجــاد تمدنــی عظیــم و وســیع بــه وجــود آورد«. )مطهــری،1382 ج 14 ص 142(

ب: جغرافیا، ژئوپلیتیک و مرز مشترک

ژئوپلیتیــک، پیوســتگی و مــرز مشــترک و در مجمــوع جغرافیــا، از دیگــر عوامــل 

و زمینــه همگرایــی هســتند. جهــان اســالم ازنظــر جغرافیــای انســانی دارای جمعیتــی 

ــت  ــن جمعی ــس از مســیحیت، دومی ــر پ ــون نف ــارد و ســیصد میلی ــک میلی ــش از ی بی

بــزرگ مذهبــی اســت. ازنظــر میــزان گســترش جمعیــت در مناطــق مختلــف جهــان نیز 

آمارهــا بســیار روشــنگر هســتند. از کل 39 کشــور آســیایی 21 کشــور جزو کشــورهای 

اســالمی محســوب می شــوند. همچنیــن از 58 کشــور آفریقایــی 20 کشــور آن مســلمان 

هســتند. اگرچــه در قــاره اروپــا تنهــا دو کشــور اســالمی آلبانــی و بوســنی هرزگویــن 

ــی  ــزرگ اروپای ــه کشــورهای ب ــق مهاجــرت ب ــی مســلمانان از طری ــد ول وجــود دارن

ــه وجــود آورنــد و تأثیــر  توانســتند جمعیت هــای چندمیلیونــی را در ایــن کشــورها ب

بســیار زیــادی بــر ایــن جوامــع بــر جــای گذاشــته و گرایــش فزاینــده اروپایی هــا بــه 

دیــن مبیــن اســالم موجــب نگرانــی شــدید سیاســتمداران ایــن کشــورها شــده اســت.

ــه اســالم دارای  ــد ک ــکا نشــان می ده ــو« در آمری ــزارش مؤسســه پژوهشــی »پی گ

ــت  ــد جمعی ــر 22 درص ــون نف ــاه میلی ــد و پنج ــارد و هفت ص ــدود میلی ــت ح جمعی

ــد  ــال رش ــن در ح ــرعت ترین دی ــالم پرس ــد و اس ــاالنه 2.9 درص ــد س ــان و رش جه

ــا 20 ســال  ــه ت ــی نمــوده اســت ک ــن پیش بین ــن مؤسســه همچنی ــا اســت. ای در اروپ

 )1384904/http://iqna.ir/fa/news( .آینــده، جمعیــت مســلمانان جهــان 35 درصــد افزایــش یابــد

ــروه  ــن گ ــلمانان دومی ــال 2040 مس ــل از س ــا قب ــه ت ــد ک ــان می ده ــز نش ــن مرک ای

مذهبــی آمریــکا، پــس از مســیحیان خواهنــد بــود. )http://pewresearch.org( ازنظــر سیاســی 
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ــود در  ــورهای موج ــداد کش ــاظ تع ــه لح ــالمی ب ــت اس ــه ام ــت ک ــوان گف ــز می ت نی

جهــان هم اکنــون بیــش از یک چهــارم کشــورهای جهــان را تشــکیل می دهنــد؛ 

ــازمان  ــور در س ــون 57 کش ــان هم اکن ــور جه ــوع 192 کش ــر، از مجم به عبارت دیگ

کنفرانــس اســالمی عضویــت دارنــد؛ بنابرایــن کامــاًل مشــخص اســت کــه ایــن تعــداد 

ــا  ــد ت ــد مواضــع سیاســی واحــدی اتخــاذ نماین ــه بتوانن کشــور اســالمی درصورتی ک

چــه انــدازه زمینــه همگرایــی فراهــم بــوده و حتــی می تواننــد در سیاســت بین الملــل 

ــند. ــذار باش ــاده تأثیرگ فوق الع

ــرز  ــتن م ــاورت و داش ــه مج ــز ب ــالم نی ــان اس ــی جه ــت ژئوپلیتیک ــت موقعی مزی

ــازد.  ــم می س ــی را فراه ــتر همگرای ــه بیش ــای هرچ ــده و زمینه ه ــترک اضافه ش مش

موقعیــت مهــم و ژئوپلیتیکــی ماننــد تنگــه داردانیــل و بســفر، کانــال ســوئز، بابالمندب، 

ــان و  ــای عم ــارس، دری ــارق، خلیج ف ــی جبل الط ــاالکا و تنگه ــه م ــز، تنگ ــه هرم تنگ

دریــای ســرخ در کوتــاه کــردن فواصــل دریایــی و زمینــی، میــان شــرق و غــرب نقــش 

ــای  ــد. )عزتــی،1371 ص 163-175( کشــورهای اســالمی ازنظــر جغرافی ــد دارن ــر عه مهمــی ب

ــن  ــد؛ بنابرای ــرار دارن ــن ق ــرایط ممک ــن ش ــک در بهتری ــت ژئوپلیتی ــی و موقعی سیاس

ــت و  ــرد اس ــالم منحصربه ف ــان اس ــی جه ــای سیاس ــه جغرافی ــود ک ــاهده می ش مش

بــه همیــن دلیــل می توانــد زمینــه مناســبی بــرای همگرایــی اســالمی بــه شــمار آیــد. 

ــب  ــق، در قل ــن مناط ــر ای ــیطره ب ــه س ــی اســت ک ــق حیات ــان اســالم دارای مناط جه

ــک: نــری،1393(  ــرای اطــاع بیشــر ن ــرار دارد. )ب ــی ق ــی و بین الملل ــای داخل ــای نیروه راهبرده

چنانچــه کشــورهای اســالمی موقعیــت ویــژه جغرافیایــی )جغرافیــای سیاســی، جغرافیــای فرهنگــی 

و انســانی و جغرافیــای اقتصــادی( خــود را در جهــان درک نمایــد، بــا رعایــت عامــل ژئوپلیتیــک، 

ژئواســتراتژیک و ژئــو اکونومیــک و ... می تواننــد بــه وحــدت و همگرایــی رســیده و 

ــد. ــی را فراهــم نماین ــدرت اثرگــذار جهان ــک ق ــه ی ــات تبدیل شــدن ب مقدم
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ج: منابع و منافع مشترک

منابــع و منافــع مشــترک اقتصــادی زمینــه  خوبــی حداقــل از جهــت اقتصــادی برای 

ــه و  ــدرت نهفت ــان اســالم دارای ق ــان معاصــر اســت. جه ــی اســالمی در جه همگرای

ــد  ــن مســلمین میتوان ــادی هســت کــه در صــورت همــکاری بی ــات عظیمــی م امکان

از ایــن ظرفیتهــای مــادی اســتفاده نمــوده و همگرایــی موردنظــر را فراهــم ســاخته و 

جهــان اســالم را بــه قــدرت برتــر در جهــان تبدیــل نمایــد. بررســی وضعیــت منابــع 

ــوه  ــن کشــورها به صــورت بالق ــه ای طبیعــی کشــورهای اســالمی بیانگــر آن اســت ک

ــران  بســیار قدرتمنــد و ثروتمنــد هســتند. متأســفانه ســوء مدیریــت و وابســتگی رهب

ایــن کشــورها مانــع از بهره بــرداری صحیــح از ایــن منابــع شــده اســت. وجــود منابــع 

ــی آن وابســته اســت. حــوزه  ــات اقتصــادی جهــان صنعت ــم نفــت و گاز کــه حی عظی

ــد داراي  ــکیل مي ده ــه را تش ــی خاورمیان ــي و اصل ــش اساس ــه بخ ــارس ک خلیج ف

679 میلیــارد بشــکه ذخیــره اثبات شــده نفــت )نزديــك بــه 66 درصــد از كل ذخايــر جهــان( و 1918 

تریلیــون فــوت مکعــب، ذخیــره گازي )30 درصــد كل ذخايــر گازي جهــان( هســت. )عســگری،1383، ص 

ــرژی،  ــد ان ــر ســالح قدرتمن ــا تکیه ب ــد ب ــن کشــورهای اســالمی می توانن 12-24( بنابرای

بــه همگرایــی رســیده و جهــان اســتکبار را نیــز در مقابــل خویــش خاضــع نماینــد.

ج: موانع، تهدید و دشمن مشترک

از مهم تریــن اقدامــات کــه بــرای همگرایــی الزم اســت صــورت گیــرد شــناخت و 

برداشــتن چالشــها و موانــع آن اســت. موانــع همگرایــی اســالمی بــه دو مانــع بیرونــی 

ــه  ــا هم ــی ب ــع درون ــت. موان ــه اول گذش ــه در مرحل ــردد ک ــیم می گ ــی تقس و درون

ــز  ــای اســالمی مشــترک اســت. اســتعمار نی ــن همــه گروه ه ــواع و اقســامش در بی ان

ــت.  ــالمی اس ــی اس ــترک همگرای ــمن مش ــت دش ــی اس ــل بیرون ــوان عام ــه به عن ک

ــا  ــب ی ــدرت رقی ــد ق ــا چن ــک ی ــل وجــود ی ــط بین المل ــای رواب ــر اســاس نظریه ه ب
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ــان کشــورهای در  ــی می ــل همبســتگی و همگرای ــوان عام ــد به عن ــده می توان تهدیدکنن

معــرض تهدیــد عمــل نمایــد. )صفــوی،1387 ص 181( احســاس تهدیــد و دشــمن مشــترک 

داشــتن فرصــت و زمینــه سیاســی و اجتماعــی بســیار مناســب بــرای همگرایی اســالمی 

فراهــم آورد. تهدیــد مشــترک، در دنیــای امــروز عامــل خوبــی اســت تــا مســلمانان از 

ایــن فرصــت بــرای همگرایــی در مقابــل ایــن دشــمن مشــترک و هــدف مشــترک گام 

بــردارد. ابن خلــدون  به خوبــی  نشــان  می دهــد کــه  میــان  تــداوم  عصبیــت  و همبســتگی  

خویشــاوندی  بــا رفتــار منســجم  تشــکیالتی  از یکســو و حضــور یــک  دشــمن  مشــترک  

ــدون،1362 ج 1 ص 334( ــن خل ــود دارد. )اب ــده  وج ــه ای  اثبات ش رابط

ــمنان  ــی  دش ــار سیاس ــه  در رفت ــن  وج ــه  قوی تری ــترک« ب ــمن  مش ــه  »دش فرضی

ــکا در  ــکا مشــاهده  می شــود. سیاســت  خارجــی  آمری ــژه آمری ــی اســالمی به وی همگرای

دوران  چهــار دهــه  جنــگ  ســرد در جهــت  مهــار شــوروی  و متحــدان  آن  و گســترش  

ــد و  ــک  تهدی ــه  ی ــرق  به مثاب ــوک  ش ــوروی  و بل ــود ش ــود. وج ــان  ب ــم  در جه کمونیس

دشــمن  مشــترک ، فرصتــی  را بــرای  امریــکا بــه وجــود آورد تــا حضــور خــود را در اقصی  

ــوه  دهــد و نفــوذ خــود در جهــان  ســوم  را گســترش  دهــد؛  نقــاط  جهــان  منطقــی  جل

ــکا  ــن  کشــور، آمری ــک  ای ــوان  دشــمن  شــماره  ی ــد از فروپاشــی  شــوروی به عن ــا بع ام

ــمنان« در  ــازی  دش ــا »بزرگ س ــمن یابی« و ی ــازی«، »دش ــتراتژی  »دشمن س ــی اس در پ

گوشــه  و کنــار جهــان  پرداخــت. بــر مبنــای  آن  می تــوان  جوهــره  پنهــان  نظریه پــردازان  

آمریکایــی  نظیــر »فوکویامــا« یــا »هانتینگتــون« و یــا استراتژیســت ها و سیاســتمداران  را 

ــدرت  سیاســی   ــک  ق ــه  »دشــمن یابی« ی ــر اســاس  نظری ــرد. ب ــل  و افشــا ک تجزیه وتحلی

بــرای  احــراز هویــت  وجــودی  و اتحــاد و یکپارچگــی  سیاســی  داخلــی  نیازمنــد دشــمنی 

ــی   ــام  سیاس ــی  را در درون  نظ ــن  کار ویژه های ــا آن  چنی ــل  ب ــد در تقاب ــه  بتوان ــت  ک  اس

محقــق  ســازد. )حســینی،1381، ص 8( گفتمــان ســلطه تــالش می کننــد از اســالم و مســلمانان 

چهــره خشــن و دور از تمــدن و مدنیــت جلــوه دهنــد. آنــان سیاســت اســالم هراســی را 
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در پیش گرفته انــد. اســالم هراســی در جهــان غــرب یعنــی اســالم خطــری اســت بــرای 

دنیــای مســیحیت و بــرای دفــع ایــن خطــر، بایــد اقدامــات نظامــی، سیاســی، تبلیغاتــی و 

روانــی خــود را توجیــه کننــد. )بــرای اطــاع بیشــر نــک: شــیرودی و کاظمــی،1390( به طورکلــی، موانــع 

همگرایــی ماننــد اســتبداد داخلــی و اســتکبار به عنــوان مانــع، تهدیــد، چالــش و دشــمن 

ــم داده و  ــت ه ــل دس ــن عوام ــه ای ــه مجموع ــتند ک ــالمی هس ــی اس ــترک همگرای مش

پدیدهــای جدیــدی را شــکل دادنــد به عنــوان »تروریســم« کــه بــا عوامــل و زمینه هــای 

درونــی و دســت پیــدای غــرب شــکل گرفــت و جالب تــر آنکــه غــرب، امــروزه ادعــای 

مبــارزه بــا تروریســم مولــود خویــش را دارد. )حافــظ  نیــا و دیگــران،1391 ص 66(

جهــان اســالم داری مشــترکات فراوانــی دیگــر نیــز هســتند. اهــداف مشــترک یکــی 

از آنــان اســت کــه در مســیر همگرایــی اســالمی فوق العــاده دارای اهمیــت اســت. حفــظ 

اســالم و حفــظ قبلــه اول مســلمین و حفــظ عظمــت و وحــدت کشــورهای اســالمی 

ــر چشــم انداز گذشــت.  ــوم و تصوی ــه س ــه در مرحل ــلمانان ک ــداف مشــترک مس از اه

نظــام سیاســی اســالم خــاص، اســتقالل، مردم ســاالری و ... از اشــتراکات دیگــر اســالمی 

ــی اســالمی را ترســیم نمــود. ــی چشــم انداز همگرای ــوان به راحت ــه می ت هســتند ک

نتیجه

ــری  ــتخدام و به کارگی ــتلزم اس ــالمی مس ــی اس ــه همگرای ــیدن ب ــتیابی و رس دس

عوامــل و زمینه هــای مختلــف اســت. در ایــن مقالــه بــر نقــش مشــترکات اســالمی در 

همگرایــی اســالمی به منظــور ترســیم چشــم انداز تأکیــد شــد. از منظــر آینده پژوهــی، 

آینــده همگرایــی اســالمی مســتلزم آن اســت کــه مســلمانان بایــد از وضعیــت بحرانــی 

ــرا  ــوده و آن را اج ــیم نم ــالمی را ترس ــده اس ــم انداز آین ــرده و چش ــور ک ــی عب کنون

ــالمی،  ــت اس ــی ام ــت کنون ــده وضعی ــی ارائه ش ــدل مفهوم ــه م ــه ب ــا توج ــازند. ب س

ــدارد. مســلمانان در ترســیم چشــم انداز  ــی ن ــه ســمت همگرای ــادی ب ــری زی جهت گی
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همگرایــی از ظرفیت هــا و امکانــات درونی مانند توســل جســتن به مشــترکات اســالمی 

بهره جوینــد. بــا تکیه بــر همیــن مشــترکات، زمینــه بهره جویــی از ظرفیت هــای 

ــلمین در  ــالم و مس ــع اس ــای مناف ــظ و ارتق ــور حف ــالم به منظ ــان اس ــود در جه موج

ــود. ــر خواهــد ب ــی اســالمی امکان پذی ــوب همگرای ــده مطل چارچــوب تحقــق آین

ــه  ــر به منزل ــارد نف ــک میلی ــش از ی ــي بی ــودن جمعیت ــا دارا ب ــالم ب ــان اس جه

ــیعي از  ــتره وس ــزرگ، گس ــي ب ــادي و سیاس ــي، اقتص ــي، فرهنگ ــب جمعیت یک قط

ــی،  ــراي همگرای ــم ب ــاي مه ــتن ظرفیته ــا داش ــه ب ــردد ک ــامل می گ ــي را ش ــره خاک ک

ــع  ــی، مناب ــاده ژئوپلیتیک ــای فوق الع ــرزی، قابلیت ه ــی و م ــتگی جغرافیای ــد پیوس مانن

عظیــم انــرژی، تهدیــدات مشــترک خارجــی، داشــتن دشــمنان مشــترک، منافــع متقابــل 

ــی دارای  ــی و فرهنگ ــی ارزش ــادی و همگون ــاری و اقتص ــای تج ــترک، قابلیت ه مش

ــا  ــن ظرفیته ــا ای ــوان ب ــه می ت ــتند ک ــالمی هس ــی اس ــراوان در همگرای ــای ف زمینه ه

گام هــای مؤثــری در مســیر همگرایــی اســالمی برداشــت. ازآنچــه گذشــت بــه دســت 

میآیــد کــه بــا توجــه بــه مشــترکات اســالمی مي تــوان چشــم انداز همگرایــی اســالمی 

را ترســیم نمــود و همگرایــی اســالمي، دور از واقعیــت نیســت و ظرفیت هــاي مــادي 

و معنــوي جهــان اســالم آن قــدر مهیاســت کــه مســلمانان مي تواننــد بــا بازشناســي و 

تقویــت آن هــا، بــار دیگــر شــکوه و عظمــت گذشــته خویــش را بازیابنــد. ایــن مهــم 

ــوان  ــات و ت ــه مســلمانان و کشــورهاي اســالمي، امکان ــد ک ــه دســت می آی ــی ب زمان

مــادي و معنــوي جهــان اســالم را بشناســند و بــا در پیــش گرفتــن اســتراتژي روشــن و 

هدفمنــد، بــه ســمت همگرایــی اســالمي رهنمــون شــوند.
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ــر  - ــر نش ــران، دفت ــامی، ته ــگ اس ــر فرهن ــر نش ــرف الدین، دفت ــا، )1361(، ش ــی، محمدرض حکیم

ــران. ــامی، ته ــگ اس فرهن

دهقانــی، محســن، )1386(، اتحــاد ملــی و انســجام اســامی از منظــر نهج الباغــه و رهبــران اســامی،  -

ــتان ادب. قم، گلس

شرف الدین، عبدالحسین، )1384(، النص و االجتهاد، بیروت، مؤسسه اعلمی للمطبوعات. -

ــترش  - ــر گس ــرب در براب ــانه های غ ــش رس ــف، )1390(، نق ــید آص ــی، س ــی و کاظم ــیرودی، مرتض ش

اســام در غــرب، فصلنامــه علمــی تخصصــی ســخن تاریــخ، ســال 5، شــماره 14.

صفــوی، ســید یحیــی، )1387(، وحــدت جهــان اســام: چشــم انداز آینــده، تهــران، انتشــارات شــکیب  -

بــه ســفارش مؤسســه آینده پژوهــی جهــان اســام.

عزتی، عزت الله، )1371(، ژئوپلیتیک، تهران، انتشارات سمت. -

ــک  - ــه در ژئوپلیتی ــارس و خاورمیان ــه خلیج ف ــگاه منطق ــش و جای ــهراب، )1383(، نق ــگری، س عس

ــماره 209-210. ــادي، ش ــي- اقتص ــات سیاس ــرژي، اطاع ان

قدیــری، روح اللــه، )بی تــا(، بررســی و شــناخت روش هــای مطالعــه آینــده، مرکــز آینده پژوهــی علــوم  -

و فنــاوری دفاعــی.



127
می سال ا ی ا اا  ماه گمم ااج اللا ی م 

کاظمــی، ســید آصــف، )1393(، بازتاب هــای سیاســی گفتمــان تکفیــر در: مجموعــه مقــاالت  -

. ــی ــر المصطف ــه و نش ــی ترجم ــز بین الملل ــم، مرک ــی ، ق ــیخ طوس ــنواره ش ــن جش هفدهمی

کاظمــی، ســید آصــف، )1394(، اســام هراســی درونــی؛ نــزاع غــرب بــا اســام در ســایه گفتمــان در:  -

مجموعــه مقــاالت هجدهمیــن جشــنواره شــیخ طوســی ، قــم، مرکــز بین المللــی ترجمــه و نشــر 

. المصطفــی

کاظمــی، ســید علی اصغــر، )1370(، نظریــه همگرایــی در روابــط بین المللــی »تجربــه جهــان ســوم«،  -

تهــران، انتشــارات پیــک ایران.

کلینی، محمد بن یعقوب، )1362(، الکافی، تهران، اسامیه. -

ــهای  - ــی و روش ــول، مبان ــه اص ــی ژرف ب ــرفته: نگاه ــی پیش ــش، ادوارد، )1388(، آینده پژوه ــور نی ک

آینده پژوهــی، ترجمــه ســیاوش ملکــی فــر و فرخنــده ملکــی فــر، تهــران، اندیشــکده صنعــت و فنــاوری 

)آصــف(.

ــام،  - ــان اس ــي در جه ــته هاي جغرافیای ــخ نوش ــچ، )1379(، تاری ــي یولیانووی ــکي، ایگنات کراچکوفس

ــي. ــي و فرهنگ ــارات علم ــران، انتش ــده، ته ــم پاین ــه ابوالقاس  ترجم

ــرای  - ــی ب ــوب مفهوم ــک چارچ ــنهاد ی ــه: پیش ــهر، محل ــم انداز ش ــورش، )1384(، »چش ــکار، ک گل

ــماره 24. ــا، ش ــای زیب ــریه هنره ــم انداز«، نش ــه چش ــدی بیانی صورت بن

لمبتون، ان، کی، اس، )1374(، دولت و حکومت در اسام، نشر عروج. -

مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، )1403(، بحار األنوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربي. -

مطهري، مرتضی، )1382(، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا. -

ــات و  - ــز تحقیق ــران، مرک ــی، ته ــت تاریخ ــه هوی ــش ب ــنجش گرای ــه، )1378(، س ــار، رحمت الل معم

ــیما. ــازمان صداوس ــه ای س ــنجش برنام س

مقــام معظــم رهبــری، پیــام بــه مناســبت کنگــره عظیــم حــج، 27 شــهریور 1394، دیــدار بــا مســئوالن  -

ــان  ــا مســئوالن نظــام و میهمان ــدار ب نظــام و ســفرای کشــورهای اســامی،26 اردیبهشــت 1394 و دی

ــدت 19 دی 93. ــی وح ــس بین الملل ــتمین کنفران ــت و هش بیس

ــه  - ــده و شــکل بخشــیدن ب ــر کشــف آین ــای آینده پژوهــی: علــم و هن ــل )1385(، الفب ــر، عقی ملکــی ف

دنیــای مطلــوب فــردا، تهــران، کرانــه علــم.

موثقــی، احمــد، )1370(، اســتراتژی وحــدت در اندیشــه سیاســی اســام، مقدمــه اســتاد محمدتقــی  -

جعفــری، قــم، دفتــر تبلیغــات اســامی.

موثقــی، ســید احمــد، )1378(، علــل ضعــف و انحطاط مســلمین در اندیشــه سیاســی و آرای اصاحی  -

ســید جمال الدیــن اســدآبادی، دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی.
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- . نصری، قدیر، )1393(، مناطق حیاتی خاورمیانه، تهران، دانشگاه امام صادق

ــا  - ــه: نظریه ه ــی در خاورمیان ــای اجتماع ــی و جنبش ه ــای سیاس ــود، )1392(، بحران ه ــی، محم واعظ

و روندهــا، تهــران، وزارت امــور خارجــه.

ــام،  - ــان اس ــی در جه ــارب همگرای ــل تج ــعیدمحمدی، )1389(، تحلی ــا س ــر، رض ــی، علی اکب والیت

دانــش سیاســی، شــماره 1.

هانتــر، شــیرین، )1380(، آینــده اســام و غــرب، ترجمــه همایــون مجــد، نشــر و پژوهــش فــرزان روز،  -

.1380

 - http://iqna.ir

 - http://pewresearch.org
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رهث   
ه ارام  د لی  

د.ج ا
ديدگاه امام خمینی )ره( در تقیه مداراتی و تأثیر آن در هم گرايی مسلمین1

محمدمحسن حیدری2

چکیده
یکــی از اقســام تقیــه، تقیــه مداراتــی اســت. هــدف از ایــن تقیــه، جلــب محبــت 

مخالفــان و وحــدت کلمــه بیــن مســلمین اســت، بــدون اینکــه ماننــد تقیــه خوفــی، 

ــاظ  ــه لح ــی ب ــه مدارات ــی، تقی ــام خمین ــگاه ام ــد. از ن ــان باش ــرری در می ــوف ض خ

ــی و در حضــور شــیعیان در موســم حــج و شــرکت  حکــم تکلیفــی،  در عصــر کنون

آنهــا در نمــاز جماعــت مســجدالحرام و مســجدالنبی واجــب اســت. بــه لحــاظ حکــم 

وضعــی نیــز عمــل مقــرون بــه ایــن تقیــه، مجــزی بــوده، کفایــت از مأمــور بــه واقعــی 

ــه  ــلمین را در اندیش ــی مس ــدت و هم گرای ــاده وح ــت فوق الع ــن آرا اهمی ــد. ای میکن

امــام خمینــی نشــان میدهــد و دیــدگاه ایشــان میتوانــد نقــش بســزایی در وحــدت و 

ــد. ــته باش ــلمین داش ــی مس هم گرای

کلید واژه: تقیه، هم گرایی، وحدت، اجزا.

ــه: 1396/2/7 ؛ تاریــخ  ــه بیســتمین جشــنواره بین المللــی شــیخ طوســی؛ تاریــخ دریافــت مقال 1. ارائــه شــده ب
ــه: 1396/2/31 پذیــرش مقال

Mohsenheydari3636@gmail.com :2. سطح 4 حوزه علمیه
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مقدمه

ــم  ــل ه ــم دارد و عق ــرآن کری ــه ریشــه در ق ــه اســت ک ــم فق ــه از مســائل مه تقی

ــه ســه  ــت تشــریع، ب ــه لحــاظ عل ــه ب ــد. تقی ــد میکن حکمــت و ضــرورت آن را تأیی

قســم خوفــی، کتمانــی و مداراتــی تقســیم می شــود. دراین بیــن تقیــه مداراتــی کمتــر 

ــه اســت. موضــوع بحــث قــرار گرفت

بــا توجــه بــه اینکــه در عصــر حاضــر زمینه هــا و انگیزه هــای مختلفــی بــرای تشــتت و 

تفرقــه میــان مســلمین بــه وجــود آمــده اســت و با توجــه بــه هجمــه و تخریب بی ســابقهای 

ــر ضــد شــیعه  ــه ب ــری ک ــای تکفی ــرد و فتواه ــاره مذهــب شــیعه صــورت می گی ــه درب ک

ــب  ــت جوان ــد و الزم اس ــژه می یاب ــی وی ــی اهمیت ــه مدارات ــی تقی ــود، بررس ــادر می ش ص

مختلــف آن بررســی شــود؛ چراکــه ایــن تقیــه در ایجــاد وحــدت و هم گرایــی بیــن مســلمین 

تأثیــری انکارناپذیــر دارد و زمینــه ارتبــاط شــیعیان را بــا ســایر مذاهــب، و معرفــی مکتــب 

اهل بیــت و بــه تبــع آن، دفــع تهمت هــای نــاروا بــه مذهــب شــیعه را فراهــم می ســازد.

تقیــه مداراتــی در کلمــات علمــا کمتــر بحــث شــده اســت؛ امــا امــام خمینــی کــه 

ــه  ــه را از ســایر اقســام تقی ــان وحــدت امــت اســالمی اســت، ایــن تقی یکــی از منادی

تفکیــک و بررســی کــرده اســت. ایــن تقیــه در اندیشــه امــام خمینــی اهمیــت زیــادی 

داشــته و عمــل بــه آن در موســم حــج و اقامــه نمــاز جماعــت بــا اهــل ســنت، واجــب 

اســت. عمــل انجام شــده طبــق ایــن تقیــه، از بهتریــن اعمــال و مجــزی از واقــع بــوده، 

نیــازی بــه اعــاده نــدارد.

ــی را از  ــه مدارات ــد تقی ــه می کوش ــن مقال ــف در ای ــه، مؤل ــب پیش گفت ــر مطال بناب

ــی  ــر آن را در وحــدت و هم گرای ــد و نقــش و تأثی ــی بررســی کن ــام خمین ــدگاه ام دی

مســلمین نشــان دهــد.

پیــش از پرداختــن بــه موضــوع اصلــی، بــرای تبییــن بهتــر مطلــب، بــه دو مفهــوم 

ــاه می شــود. ــی اشــارهای کوت ــام خمین ــدگاه ام ــی« از دی ــه مدارات ــه« و »تقی »تقی
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An Analysis of the Perspective of Islamic Convergence1

Seyed Asef Kazemi2

Abstract 
Divergence or division is a complex issue and an exterminator factor 

in the history of Islamic societies, which in the current period has become 

an important and critical issue for various reasons. Unfortunately, the 

responses of Islamic thinkers and government officials to this crisis 

have so far failed for various reasons. One of the most basic methods 

for convergence is finding common ground. Muslims and Islamic 

countries share a great deal in history, culture, religion, resources and 

interests and their enemies, which increases the level of solidarity and 

convergence among Muslims. The future of Islamic convergence and its 

achievement requires the recruitment and utilization of various factors 

and fields. This research is an attempt to organize the issue, present 

situation, probabilistic scenario and guidelines and strategies and the 

program of Islamic convergence, based on four stages of the Orgon 

perspective model, which is one of the future study methods, and the 

role of Islamic commonality in Islamic convergence, drawing a vision 

emphasizes and relying on the common features, maintaining and 

improving the interests of Islam and Muslims and realizing the ideal 

1 . Date received: 2017/04/06 Date accepted: 2017/05/03
2 . PhD student, Contemporary History of Islamic World, Imam Khomeini Higher 

Education Complex (Al-Mustafa community), Kazemi.asef@gmail.com
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future of Islamic convergence.

Keywords: Convergence, Islam, Perspective, Islamic values, Islamic 

nation, Geography, Common interests, Common enemy.


