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تحلیلی بر چشم انداز همگرایی اسالمی
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سید آصف کاظمی

2

چکیده
واگرایــی و تفرقــه از مســائل پیچیــده و بنیانکــن تاریــخ جوامــع اســامی بــوده کــه
در دوره کنونــی بــه دالیــل مختلــف بــه یــک مســئلهای مهــم و بحــران تبدیــل شــده
اســت .متأســفانه پاس ـخهای متفکــران و دولتمــردان اســامی نســبت بــه ایــن بحــران
همگرایــی ،يافتن مشــتركات اســت .مســلمانان و کشــورهای اســامی داراي مشــتركات
فراوانــي در تاريــخ ،فرهنــگ ،ديــن ،منابــع و منافــع و دشــمن خویــش هســتند کــه ایــن
امــر موجــب افزايــش ميــزان همبســتگي و همگرایــی بيــن مســلمانان میگــردد .آینــده
همگرایــی اســامی و دســتیابی بــه آن مســتلزم اســتخدام و بهکارگیــری عوامــل و
زمینههــای مختلــف اســت .ایــن تحقیــق تالشــی اســت تــا بــر اســاس چهــار مرحلــه
مــدل چشـمانداز ســازی ارگــون کــه یکــی از روشهــای آیندهپژوهــی اســت ،مســئله
بــودن ،ترســیم وضعیــت موجــود ،ســناریوی محتمــل و مرجــع و راهکارهــا و برنامــه
اقــدام همگرایــی اســامی را ســازماندهی نمــوده و بــر نقــش مشــترکات اســامی
در همگرایــی اســامی بهمنظــور ترســیم چشــمانداز تأکیــد داشــته و بــا تکیــه بــر
همیــن مشــترکات ،حفــظ و ارتقــای منافــع اســام و مســلمین و تحقــق آینــده مطلــوب
همگرایــی اســامی را امکانپذیــر میدانــد.
واژگان کلیــدی :همگرایــی ،اســام ،چشـمانداز ،ارزشهــای اســامی ،امــت اســامی،
جغرافیــا ،منافع مشــترک ،دشــمن مشــترک.
 .1تاریخ دریافت مقاله 1396/1/17 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1396/2/13 :

 .2دانشپــژوه دکتــری تاریــخ معاصــر جهــان اســام ،مجتمــع آمــوزش عالــی امــام خمینــی جامعــه المصطفــی
العالمیه Kazemi.asef@gmail.com
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تاکنــون بــه دالیــل مختلفــی نــاکام مانــده اســت .يكــي از اساسـیترین روشهــا بــرای
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مقدمه
در تاریــخ پرفرازونشــیب اســام ،واگرایــی و تفرقــه بیــن مذاهــب و ملــل اســامی،
از مســائل پیچیــده و بنیانکــن جوامــع اســامی بــوده اســت کــه در دوره کنونــی بــه
دالیــل مختلــف بهعنــوان یــک مســئلهای مهــم درآمــده اســت و بــه یــک بحــران سیاســی،
اجتماعــی ،فرهنگــی و مذهبــی تبدیلشــده اســت .متفکــران و دولتمــردان اســامی در
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پاســخ ایــن مســئله و بحــران ،پاس ـخهای گوناگونــی ارائــه دادنــد کــه متأســفانه تاکنــون
بــه دالیــل مختلفــی نــاکام مانــده اســت .از طرفــی دیگــر آینــده مطلــوب جهــان اســام در
گــروه وحــدت و همگرایــی امــت اســامی اســت .کشــورهای اســامی تنهــا در شــرایطی
میتواننــد بهعنــوان یکقطــب قدرتمنــد در جهــان آینــده ایفــای نقــش کننــد کــه از
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واگراییهــا بــه ســمت همگرایــی رهنمــون شــوند .ایــن مهــم در گــرو چارهاندیشــی و
آیندهاندیشــی بــرای فرصتهــای پیــش رو اســت .بــا کمــک روشهــای آیندهپژوهــی
میتــوان آینــده را ترســیم نمــود و بعــد بــه ایجــاد یــک دیــدگاه مشــترک در جهــان اســام
اقــدام کــرد و بــر اســاس آن بــه وفــاق عمومــی و همگرایــی رســید .امــروزه يكــي از
اساسـیترین روشهــا در جهــت بــاال بــردن ارتباط سياســي ،اجتماعــي و اقتصــادي ،يافتن
مشــتركات بين كشــورها اســت .مسلمانان و کشــورهای اســامی داراي مشــتركات فراواني
در تاريــخ ،فرهنــگ ،ديــن ،منابــع و منافــع ،دشــمن و هســتند ،ازایـنرو عاليــق و پايبنــدي
بــه ایــن مشــترکات موجــب افزايــش ميــزان همبســتگي و همگرایــی بيــن مســلمانان و
کشــورهای اســامی میگــردد .ایــن تحقیــق تالشــی خواهــد نمــود تــا بــر اســاس مراحــل
مــدل چش ـمانداز ســازی ارگــون ،مســئله بــودن ،ترســیم وضعیــت موجــود ،ســناریوی
محتمــل و مرجــع و راهکارهــا و برنامــه اقــدام همگرایــی اســامی را ســازماندهی کنــد.
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
بــرای فهــم ،مطالعــه و درك آینــده و همینطــور چشــمانداز همگرایــی
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اســامی ،روشهــای آیندهپژوهــی چارچــوب مناســبی اســت .آیندهپژوهــی
دانــش و معرفــت «شــکل بخشــیدن بــه آینــده» بهگونــهای آگاهانــه ،فعاالنــه و
پیشدســتانه اســت

(ملكیفــر 1385 ،ص )7

چشمانداز
امــروزه تغییــرات بــا آهنگی پرشــتاب در حــال رخ دادن هســتند .تغییــرات فناوری و
اندیشــیدن دربــاره آینــده بــرای انســان امــری ضــروری و اجتنابناپذیــر اســت .انســان
بــرای آنکــه خردمندانــه عمــل کنــد ،بایســتی نســبت بــه پیامدهــای اقدامــات خــود
و دیگــران آگاهــی و شــناخت کافــی داشــته باشــد .اگرچــه عــدم قطعیــت از اصــول
آغازیــن آیندهشناســی اســت ،امــا اصــل دیگــری هــم دربــاره آیندهپژوهــی وجــود
دارد کــه انســان میتوانــد در سرنوشــت آینــده تأثیرگــذار باشــد .در ایــن میانــه دانشــی
زاده شــده اســت کــه کوشــش میکنــد بــا پیشبینــی عوامــل اثرگــذار در تغییــرات
آینــده ،هــم کنتــرل تغییــرات را در دســت گیــرد و هــم جامعــه را بــرای ایــن تغییــرات
آمــاده کنــد .ازایـنرو انســانها بــا زمــان معنــا و مفهــوم پیــدا میکنــد .بشــر از دیربــاز،
زمــان را بــه ســه بخــش گذشــته ،حــال و آینــده تقســیم کــرده اســت .آینــده انســان
قابــل قطعیــت نیســت؛ ا ّمــا میتــوان بــا بررســی گذشــته و تلفیــق آن بــا زمــان حــال،
نمــای کوچکــی از آینــده را ترســیم کــرد.

مطالعــه آینــده در آموزههــای ادیــان الهــی بهویــژه آموزههــای اســامی نیــز
از جایــگاه واالیــی برخــوردار اســت .قــرآن بــه پیــروان خــود توصیــه میکنــد كــه
عاقبتاندیــش باشــند و فریفتــه منافــع زودگــذر دنیــا نشــوند ،بلكــه آخــرت را در نظــر
داشــته باشــند و بهگون ـهای عمــل كننــد كــه در آخــرت ســعادتمند گردنــد .قــرآن در
آیهــای شــریفهای میفرمایــد« :ای اهــل ایمــان! از خــدا پــروا کنیــد؛ و هرکســی بایــد

ا
لسا ییارگمه زادن ا مشچ رب یلیلحت

بــه دنبــال آن تغییــر در دیگــر جنبههــای زندگــی ،شــتاب بیشــتری یافتــه اســت .ازایـنرو
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بــا تأمــل بنگــرد کــه بــرای فــردای خــود چــه چیــزی پیــش فرســتاده اســت .از خــدا
پــروا کنیــد یقینـ ًا خداونــد بــه آنچــه انجــام میدهیــد ،آگاه اســت»( .حــر .)18 :از دیــدگاه
قــرآن مســلمانان موظفانــد بــرای آینــده بلندمــدت خــود در ایــن دنیــا برنامهریــزی
كننــد( .آیــات متعــدد ازجملــه :قیامــت ،20 :انســان )27 :توجــه بــه آینــده در کالم پیشــوایان دینــی نیــز
پراهمیــت اســت .امیرالمؤمنیــن علــی در ســخن زیبــای میفرمایــد« :مؤمنان کســانی
هســتند کــه نســبت بــه آینــده خویــش آگاهانــد»( .مجلســی ،1403،ج  78ص  )25آن حضــرت در
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ســخن زیبــای دیگــر بــه فرزنــدش امــام حســن فرمــود« :كســی كــه بــدون تدبــر
و پایــان اندیشــی در كارهــا وارد شــود ،خــود را در معــرض بالهــا و مصیبتهــا
افكنــده اســت»( .هــان ،ج  74ص 240؛ حرانــی 1404،ص  )۹۰امــام جــواد  نیــز فرمــود« :تدبیــر و
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آیندهنگــری قبــل از شــروع کار تــو را از پشــیمانی در امــان نگــه مـیدارد»( .مجلســی،1403،

ج  78ص  )25ایــن 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
نمیگیــرد»( .کلینــی 1362،ج  1ص )27-26

نخســتین نشــانههای جــدی و علمــی توجــه بشــر بــه آینــده در عصــر
روشــنگری دیــده میشــود ،دورانــی کــه بشــر بــاور داشــت کــه علــوم بــرای
هــر چیــزی راهحلــی خواهنــد یافــت .در همیــن دوران ،اندیشــمندان ،افقهــای
روشــنی از آینــده ،تصویــر میکردنــد .بــا آثــار اندیشــمندانی چــون اچ جــی ول
و جــورج اورول ،آیندهپژوهــی راه خــود را بــه ادبیــات بــاز کــرد .نخســتین
فعالیــت آیندهپژوهــی در قالــب یــک بررســی علمــی در ســالهای ۱۹۳۰
تــا  ۱۹۳۳توســط گروهــی از پژوهشــگران و بــا سرپرســتی ویلیــام اف آگبــرن
در آمریــکا انجــام گردیــد .ایــن گــروه بــرای نخســتین بــار موفــق بــه آیندهبینیهــای
مهمــی ازجملــه افزایــش نــرخ مهاجــرت و ازدیــاد طــاق شــد .همچنیــن بالفاصلــه
پــس از جنــگ جهانــی دوم و بــه دنبــال تجزیهوتحلیــل فناوریهــای مورداســتفاده
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در آلمــان و ژاپــن ،شــیوههای نوینــی بــرای آیندهپژوهــی ابــداع شــد و درنتیجــه آن
دســتاوردهای مهــم فنــاوری در دهههــای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰شــامل رادار ،موشــکهای
بالســتیک قارهپیمــا و حملونقــل هوایــی از قبــل پیشبینــی شــد .دانــش آیندهپژوهــی
بــه شــکل امــروزی آن ،پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم در اندیشــکده «رنــد»
شــکل گرفــت( .پــدرام و همــکاران 1388،ص 67؛ کــور نیــش 1388،ص  )3متفکــران دهــه 1960
دریافتنــد کــه امــروز ســنگ بنــای دنیــای آینــده اســت و بــا نگاهــی ســازمانیافته
آینــده آموخــت( .کــور نیــش 1388،ص  )18از افــراد مطــرح ایــن رشــته ،رابــرت جانــگ
آیندهپــژوه معــروف آلمانــی اســت کــه زندگــی خــود را صــرف مطالعــه امــوری
ماننــد ســاحهای اتمــی نمــود .بعدهــا یــک اتفــاق افتــاد کــه مســیر اندیشــههای
جانــک را بهکلــی متحــول ســاخت .او در ســال  1960بــا مــردی مصاحبــه نمــود
کــه بــه خاطــر فاجعــه اتمــی هیروشــیما بــه ســرطان خــون مبتــا شــود بــود و بــا
مــرگ دســتبهگریبان بــود .مــرد بــا انــدوه فــراوان گفــت« :شــما بــا ســاحهای
اتمــی مبــارزه میکنیــد امــا حــاال دیگــر کار از کار گذشــته اســت  ...و همیشــه دیــر
دســتبهکار میشــوید» .جانــک یکبــاره دریافــت کــه او نیــز عمــرش را صــرف
مبــارزه بــا چیزهــای کــرده کــه پیشتــر اتفــاق افتــاده اســت .او بــا خــود اندیشــید
کــه بایــد جلــوی بحرانهــای فــردا را بگیریــم و مــردم را بایــد جلوتــر از زمــان بــه
حرکــت دربیاوریــم .بدیــن ترتیــب بــود کــه او در ســال « 1962کارگاههــای آینــده
» را پایهگــذاری کــرد و مــردم را تشــویق میکــرد آینــده را بازنگــری و بکوشــند
چشــماندازی از آینــده مطلــوب خــود بیافریننــد( .کــور نیــش)108-107 :1388،

در آیندهپژوهــی ،روشهــای مختلفــی مورداســتفاده قــرار میگیــرد ماننــد
مشــاوره بــا خبــرگان ،بازیهــا ،شبیهســازی ،تصویرپــردازی ،تحلیــل رونــد،
اتــاق فکــر ،ســناریو و  ...در سیاســتگذاریهای بلنــد عمدتــ ًا از روش چشــمانداز

ا
لسا ییارگمه زادن ا مشچ رب یلیلحت

بــه رویدادهــای امــروز ،میتــوان چیزهــای زیــادی راجــع بــه رویدادهــای احتمالــی
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اســتفاده میشــود .چش ـمانداز يــك روش بــراي بيــان اهــداف ،مقاصــد ،آرزوهــاي
فــردي ،گروهــي ،جمعــي و تخصصــي اســت كــه در حوزههــا و مقیاسهــای
مختلــف بــه كار مــیرود و بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه «آینــده
چگونــه بایــد باشــد؟» چش ـمانداز یــک تصویــر ذهنــی اســت کــه بهوســیله قــدرت
تصــور و البتــه بهصــورت غیــر خیالــی تهیــه میگــردد( .قدیــری ،بیتــا ،ص  )12چش ـمانداز
از تصویــری مطلــوب و آرمــان دســتیافتنی در یــک افــق زمانــی کــه متناســب

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

باارزشهــای اساســی و اهــداف بنیادیــن تعییــن میگــردد.

(بهــروز لــک و علیپــور گرجــی1390،

ص  )65چشــمانداز بــه مــا آمادگــی رویارویــی بــا نیازهــا و فرصتهــای آینــده را
میدهــد .چشــمانداز درواقــع نوعــی از آینــده مطلــوب و مرجــح اســت کــه نیــاز
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بــه تأییــد تصمیــم گیــران دارد .رهیافــت چش ـمانداز بــه آینــده رویکــردی فعــال و
اراده گرایانــه دارد و شــیوهای از اندیشــیدن اســت کــه بــا نگریســتن بــه آینــده بــر
عمــل کنونــی روشــنی میافکنــد.

(حاجیانــی1391،ص )411

امــروزه صدهــا آیندهپــژوه و مشــاور در سراســر دنیــا وجــود دارنــد کــه کارشــان
تســهیل برنامههــای چشــمانداز ســازی اســت .حــوزه کاربــرد ایــن برنامههــا
میتوانــد بســیار متفــاوت باشــد ،امــا رویکــرد کلــی اغلــب آنــان یکســان اســت
کــه شــامل ایــن پنــج گام میگــردد :شناســایی مســئله؛ موفقیتهــای پیشــین؛ تبییــن
آمــال بــرای آینــده؛ تعییــن هدفهــای قابلاندازهگیــری و شناســایی منابــع بــرای
دســتیابی بــه هدفهــا.

(کورنیــش1388،ص )110

از مدلهــای موفــق چش ـمانداز ،مــدل «چش ـمانداز ســازی ارگــون» اســت .مــدل
چشـمانداز ســازی «ارگــون» توســط شــاخه ایالت ارگــون «انجمــن برنامهریــزی آمریکا»
بهمنظــور ترویــج و حمایــت از امــر برنامهریــزی بلندمــدت تدویــن گردیــده و توســط
«اســتیون امــس» بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت .مــدل ارگــون را فرآیندی متشــکل از
چهــار گام تشــکیل میدهــد کــه هــر یــک از گامهــا بــر اســاس یــک پرســش ســاده

101
بنــا میشــود :اکنــون کجــا هســتیم؟ بــه کجــا میرویــم؟ کجــا میخواهیــم باشــیم؟
و چگونــه آنجــا برســیم؟ (گلــکار 1384،ص  31-30بــه نقــل از )Ames, S. A Guide to Community Visioning

طبــق فراينــد ارگــون اســناد مرتبــط بــا ايــن فراينــد را بــه ايــن صــورت میتوان تفســير
نمــود .گام اول چشـمانداز تحليــل وضــع موجــود و ترســیم نیـمرخ اســت .در گام دوم
چش ـمانداز بــه پیشبینــی ادامــه رونــد و بیانیــه رونــد پرداختــه میشــود و شــرايطي
را كــه در حــال حاضــر وجــود نــدارد ترســيم مینمایــد .گام ســوم ،مرحلــه آينــده
تدويــن شــده و بیانکننــده جايگاهــي اســت كــه تمامــي نيروهــاي برنامهای بايســتي در
تــاش بــراي رســيدن بــه آن باشــند .در گام چهــارم بــه برنامــه اجرایــی ،روششناســی،
برنامههــا و تقســیمکار بــراي رســيدن بــه اهــداف پرداختــه میشــود( .تفهمــی 1388،ص 74
بــه نقــل از )2005,Caves

1

2

3

4

کجا هستیم؟

کجا میرویم؟

کجا میخواهیم برویم؟

چگونه آنجا برسیم؟

ترسیم نیمرخ

سناریوی محتمل

آینده تصویرشده

برنامه چشمانداز

جدول مقایسهای طبقهبندی مفاهيم چشمانداز (تفهمی 1388،ص )75
چشمانداز

هدف در چشمانداز

شیوه مطالعاتی

گام اول

کجا هستیم

گزارشی -روایی

گام دوم

به کجا میرویم؟

تحلیلی-تفسیری

گام سوم

کجا میخواهیم باشیم؟

گزارشی -روایی

گام چهارم

چگونه آنجا برسیم؟

گزارشی -تحلیلی

ا
لسا ییارگمه زادن ا مشچ رب یلیلحت

آرمانــي و بیانیــه چشــمانداز اســت كــه در آن وضعيــت مطلــوب و آرمانــي تهيــه و
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همگرایی
ســالهای پایانــی قــرن بیســتم ،دگرگونیهــای مهمــی در ســاختار نظــام بینالملــل
بــه وجــود آمــد و مفاهیمــی جدیــدی وارد اصطالحــات روابــط بینالملــل گردیــد.
یکــی از ایــن مفاهیــم ،مفهــوم «همگرایــی »1بــود .مفهــوم همگرایــی در متــون سیاســی،
کاربــرد زیــادی پیداکــرده اســت .ایــن کاربــرد در پــی دگرگونیهــای جنــگ ســرد و
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پایــان یافتــن رقابتهــای دو ابرقــدرت شــرق و غــرب بیشــتر شــده اســت( .ابوالفضلــی،

ص  )8همگرایــى در علــوم سیاســى عبــارت اســت از فراینــدى کــه طــى آن دولتهــا
یــا واحدهــاى سیاســى بــرای دســتیابى بــه اهــداف مشــترک خــود ،بهطــور داوطلبانــه
و آگاهانــه ،بخشــى از حاکمیــت و اقتــدار عالــی خــود را بــه یــک مرکــز فراملــى
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واگــذار مىکننــد( .کاظمــی ،1370 ،ص  )3در یــک تعریــف جامعتــر همگرایــی از اشــتراک
نظــر و همــکاری کشــورهای مختلــف یــک منطقــه کــه منافــع مشــترک دارنــد ،بــرای
دســت یافتــن بــه اهــداف جمعــی و جلوگیــری از تهدیدهــای احتمالــی در زمینههــای
مختلــف بــه وجــود میآیــد( .ابوالفضلــی 1384 ،ص  )9شــاید بتــوان مفهــوم وحــدت را معــادل
همگرایــی بــه شــمار آورد ،ولــی نکتــهای در ایــن زمینــه اهمیــت دارد ،ایــن اســت
کــه وحــدت عقیــده و وحــدت سیاســی باهــم متفاوتانــد؛ درهرحــال ،در روابــط
بینالملــل همگرایــی نظری ـهای اســت کــه کشــورها میکوشــند از آن بــرای اهــداف
ملــی و مصالــح خــود بهرهجوینــد( .هــان)

همگرایــی اســامی یعنــی وجــود روحیــه بــرادری دینــی و همــکاری و تعــاون
پیــروان مذاهــب اســامی بــر اســاس اصــول مشــترک اســامی و اتخــاذ موضــع واحــد
بــرای تحقــق اهــداف و مصالــح عالیــه امــت اســامی و موضعگیــری واحــد در برابــر
دشــمنان اســام و احتــرام بــه التــزام قلبــی و عملــی هــر یــک از مســلمانان بــه مذهــب
خــود( .تســخیری 1383،ص  )218همصــدا بــودن و ســازگار شــدن افــراد ملتهــای مســلمان
1. integration
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بــا یکدیگــر بــا هــر نــوع عقیــده مذهبــی در جهــت حفــظ اصــل اســام و تثبیــت و
رعایــت حقــوق مســلمین در جهــان هســت( .دهقانــی 1386،ص )32

موضــوع وحــدت و همگرایــی اســامی از قدمــت زیادی برخــوردار اســت و دارای
پیشــینهای بــه درازای تاریــخ اســام اســت .در ایــن زمینــه کتــاب و مقــاالت متعــددی
نــگارش یافتــه اســت امــا بیشــتر پژوهشهــای انجامشــده در ایــن زمینــه بــه اهمیــت
و تأثیــرات وحــدت و مباحــث مفهومــی همگرایــی تمرکــز داشــته و درصــدد کاربــردی
منابــع فهرســت خواهــد شــد امــا دربــاره چش ـمانداز آینــده آن و بررســی بــر اســاس
یکــی از الگوهــای آیندهپژوهــی ،موضــوع بررســی نگردیــده اســت و موضــوع از ایــن
منظــر نــو و بدیــع هســت.
 .2چشمانداز همگرایی اسالمی
چشـمانداز ســازی ارگــون در چهــار مرحلــه تحليل وضع موجــود ،ســناریوی محتمل،
آینــده تصویــر شــده و ســناریوی مرجــع و برنامــه اقــدام و عملی تدویــن میگردد.
 .1-2مرحله اول؛ ترسیم نیمرخ

اولیــن مرحلــه از مراحــل چهارگانــه چشـمانداز ســازی ارگــون بــه بررســی وضــع
موجــود و ترســيم نيمــرخ 1اختصــاص دارد .توصيــف ســوابق و ویژگیهــای مهــم،
ارزيابــي قوتهــا و ضعفهــای آن تعريــف نمــودن مباحــث و دغدغههــای جــاري
و صورتبنــدی ارزشهــای اجتماعــي در قالــب «بيانيهــي ارزشهــا» از مــوارد ايــن
مرحلــه اســت .بــرای بررســی ایــن مرحلــه و اندیشــیدن جــدی بــه آینــده ،نخســت
بــه ایــن پرســش بایــد پاســخ دهیــم کــه هماکنــون چــه اتفاقــی در جریــان اســت؟
ازایـنرو بایــد وضعیــت امــروزی جهــان اســام موردبررســی قــرار گیــرد کــه دنیــای
1. Community Profile

ا
لسا ییارگمه زادن ا مشچ رب یلیلحت

و پژوهــش دربــاره آینــده آن برنیامــده اســت .برخــی از پژوهشهــای انجامشــده در
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اســام بــه چــه وضعیتــی دچــار گردیــده اســت کــه نیازمنــد همگرایــی هســتیم.
اولیــن مرحلــه چشـمانداز 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 چالشهــای مــا کــدام اســت .جهــان اســام ،طــی
دو ســده اخیــر بهویــژه در چنــد دهــه گذشــته بحرانهــای مختلفــی را پشــت ســر

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

گذاشــته اســت ،بحرانهــای سیاســی ماننــد بحــران مشــروعیت و ســاختار سیاســی در
جهــان اســام ،بحــران ژئوپلیتیکــی و مرزهــا ،بحرانهــای بینالمللــی ماننــد تعامــل بــا
دنیــای غــرب ،مســئله فلســطین ،بحرانهــای اقتصــادی ماننــد تکمحصولــی بــودن و

شماره هفتم ،بهار و اتبستان 1396

واردات بیرویــه ،بحرانهــای اجتماعــی ماننــد بحــران ناسیونالیســم ،بحــران مهاجــرت،
بحرانهــای فرهنگــی ،بحــران هویــت ،افــراط ،تروریســم ،اختالفــات فرقهــای و ...
(بـرای اطــاع بیشــر نــک :احمــدی1388 ،؛ واعظــی )1392،یکــی از مهمتریــن بحرانهــای دنیــای اســام،
بحــران واگرایــی و تفرقــه اســت کــه ریشــه بحرانهــای دیگــر بهگون ـهای بــه همیــن
مســئله برمیگــردد.
وضعیــت کنونــی جهــان اســام و بحــران تفرقــه و واگرایــی در جهــان اســام را،
مقــام معظــم رهبــری در تحلیلــی بســیار گویــا بیــان داشــته اســت ،ایشــان در دیــدار
مســئوالن نظــام و ســفراى کشــورهاى اســامى فرمودنــد« :امــروز دنیــای اســام حقـ ًا
و انصاف ـ ًا گرفتــار اســت .شــما نــگاه کنیــد وضعیــت کشــورهای اســامی منطق ـهی
خــود مــا را ،از پاکســتان و افغانســتان بگیریــد تــا ســوریه و لبنــان و فلســطین و از یمــن
بگیریــد تــا لیبــی؛ ایــن کشــورهای اســامیِ منطق ـهی غــرب آســیا و شــمال آفریقــا،
امــروز گرفتاریهــای زیــادی دارنــد :گرفتـ ِ
ـاری ناامنــی دارنــد ،گرفتــاری برادر ُکشــی
دارنــد ،گرفتــاری تســ ّلط گروههــای ازخدابیخبــر دارنــد و پشــت ســر همــهی

اینهــا هــم گرفتــار نقشــههای اســتکباری قدرتهــای بــزرگ و در رأس آنهــا
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آمریــکا هســتند کــه بــه اســم حفــظ منافــع خودشــان وارد میدانهــا میشــوند و هــر
کاری کــه دلشــان میخواهــد -همــان شــهوت و غضــب -انجــام میدهنــد؛ یعنــی
کشــند ،از گروههــای نابِــکار حمایــت میکننــد»( .رهــری26 ،
انســانهای بیگنــاه را می

اردیبهشــت  )1394رهبــری در جملهــای دیگــر فرمودنــد« :حــوادث گریـهآور در منطقــه در
عــراق و شــام و یمــن و بحریــن و در کران ـهی غربــی و غــزه و در برخــی دیگــر از
توطئـهی اســتکبار جهانــی را در آن بایــد دیــد و بــه عــاج آن اندیشــید؛ م ّلتهــا بایــد
آن را از دولتهــای خــود بخواهنــد و دولتهــا بایــد بــه مســئولیت ســنگین خــود
وفــادار باشــند( ».رهــری 27 ،شــهریور )1394

دشــمنان پیوســته میکوشــند تــا درراه تحقــق همگرایــی اســامی موانعــی ایجــاد
نماینــد .روشــن اســت کــه بیشــتر واگرایــی جهــان اســام از خــارج مرزهــای اســامی
هدایــت میگــردد .در اغلــب واگراییهــا و تفرقههــا ،خواســت و اراده بیگانــگان
مشــهود و معلــوم اســت؛ امــا بیگانــگان تنهــا نیســتند و مســئله بهگونـهای رشــد کــرده
کــه نیــاز بــه حضــور دشــمنان نبــوده اســت و از درون جوامــع اســامی نیــز موانــع
همگرایــی ظهــور کــرده و در داخــل مرزهــای اســام ،کســانی بــه تفرقهافکنــی و
ایجــاد شــکاف در صفــوف مســلمین پرداختهانــد .نتیجــه بررســیها نشــان میدهــد
کــه عوامــل واگرایــی بــه دودســته درونــی و بیرونــی تقســیم میگــردد.
الف :عوامل درونی

از عوامــل مهــم درونــی واگرایــی در جهــان اســام ،تعصــب نابجــا نســبت بــه
مذاهــب اســامی اســت کــه ایــن امــر از اساسـیترین موانــع همبســتگی و همگرایــی
اســامی بهحســاب میآیــد( .صفــوی 1387،ص  )41عصبیتهــای مذهبــی در طــول تاریــخ
موجــب نــزاع و درگیریهــای فــراوان گردیــده اســت .نــگاه اجمالــی بــه تاریــخ

ا
لسا ییارگمه زادن ا مشچ رب یلیلحت

کشــورهای آســیا و آفریقــا ،گرفتاریهــای بــزرگ ا ّمــت اســامی اســت کــه َسرانگشــت
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بهویــژه تاریــخ مذاهــب ایــن امــر را بهخوبــی اثبــات میکنــد .البتــه عصبیتهــای
مذهبــی بــه دو گونــه کلــی تقســیم میشــوند؛ دســتهی ریشــه سیاســی دارنــد و دســتهی
دیگــر صرف ـ ًا عقیدتــی و فکریانــد .دســته اول از عوامــل اصلــی تفرقــه و واگرایــی
بهحســاب میآیــد و دســته دوم میتوانــد زمینــه بــرای واگرایــی باشــد و نیــز
امــکان دارد زمینــه همگرایــی را فراهــم کنــد( .هــان) عــدم ژرفاندیشــی عالمــان دینــی
و دانشــمندان در مبانــی و اصــول اســامی نیــز از موانــع همگرایــی اســامی اســت؛

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

چراکــه شــناخت درســت مبانــی و اصــول و فهــم مذهــب ،خــود عامــل وحــدت و
فراهمکننــده زمینههــای همگرایــی اســت .امیرالمؤمنیــن  فرمودنــد« :النــاس اعــداء
مــا جهلــوا» :مــردم دشــمن چیــزی هســتند کــه نســبت بــه آن آگاهــی ندارنــد( .نهجالبالغــه،
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حكمــت  )438جهــل و نســبتهای نــاروا نیــز از عوامــل مهــم واگرایــی و مانــع برجســته
بــرای همگرایــی اســامی اســت .پخــش و جعــل اتهامــات یــا اکاذیــب کــه از قدیــم در
بیــن مذاهــب اســامی رواج داشــته ،حقیقتــی را تغییــر نمیدهــد ،بلکه باعــث کدورت،
واگرایــی و دشــمنی بیشــتر میشــوند .عنوانهــای همچــون رافضــی ،ناصبــی و  ...از
ایــن قبیــل اســت و پیــروان هــر مذهــب آن را یــک نــوع ناســزا و اهانتــی بــه خــود
تلقــی میکردنــد( .صفــوی 1387،ص  )41عالمــه ســید شــرفالدین بــا اشــاره بــه وضعیــت
دردناکــی کــه مســلمانان براثــر خصومتهــا و دشــمنیها نســبت بــه همدیگــر مبتــا
شــده بودنــد ،میگویــد :افســوس و صــد افســوس کــه بــرادران مســلمان کــه بــه یــک
مبــدأ و بــه یــک دیــن معتقدنــد ،حضورشــان همــواره حضــوری خصمانــه بــوده اســت
و پیوســته باهــم درگیــر شــدهاند و چنــان مــردم بیفرهنــگ ،درگیــری را بــه اوج
رســانیدهاند( .حکیمــی 1361،ص  )180ازنظــر عالمــه بســیاری از اختالفــات ســنی و شــیعه
پایــه درســتی نــدارد ،بلکــه سرچشــمه آنهــا دروغهــا و اتهامهــا و تبلیغاتــی اســت کــه
در شــرایط زمانــی خــاص مطرحشــده اســت و قدرتهــای سیاســی گذشــته آنهــا را
فالدیــن 1384 ،ص )7
اشــاعه دادهانــد( .رش 
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از عوامــل مهــم کــه همــواره ســد راه همگرایــی در جهــان اســام بــوده اســت،
حاکمیــت دولتهــای خودکامــه و اســتبداد داخلــی در کشــورهای اســامی اســت.
دولتهــای مســتبد غالب ـ ًا بــه دلیــل جدایــی از مــردم ،بــرای تثبیــت موقعیــت خــود،
بــه قدرتهــای ســلطهگر خارجــی متوســل میشــوند و ازای ـنرو بیــش از اینکــه در
خدمــت مــردم خــود باشــند ،بــه حامیــان خارجــی خویــش خدمــت میکننــد و بدیــن
ترتیــب هزینههــای ســنگینی را بــه ملــت خویــش تحمیــل میکننــد .بهطورکلــی،
تجربــه کردهانــد و از آن رنــج میبرنــد ،همــواره یکــی از موانــع اساســی درراه رشــد
و تعالــی جامعــه و همگرایــی جهــان اســام بــوده اســت( .والیتــی و ســعیدمحمدی 1389 ،ص

 )169-168وجــود ناهمگونــی در نظامهــای حکومتــی و ســاختارهای سیاســی کشــورهای
اســامی نیــز از موانــع همگرایــی در جهــان اســام اســت .برخــی کشــورها ماننــد
مراکــش ،عربســتان و  ...دارای نظــام پادشــاهی هســتند و برخــی دیگــر ماننــد ایــران،
مالــزی ،ترکیــه و  ...جمهوریانــد .برخــی کشــورها گرایــش بــه غــرب دارنــد و برخــی

انقالبــی .اصــوالً میــان کشــورهای اســامی بــه دلیــل وجــود ســاختارهای متفــاوت
سیاســی ،ناســازگاری وجــود دارد .درمجمــوع تنــوع نظامهــای سیاســی در جهــان

اســام و ماهیــت ناســازگار برخــی از آنهــا بــا یکدیگــر ،نوع ـ ًا مانــع یکپارچگــی و
همبســتگی میگــردد .عامــل دیگــری کــه موجــب ناســازگاری جهــان اســام گردیــده
و بــه تضعیــف رونــد همگرایــی در جهــان اســام کمــک شــایان نمــوده اســت،
ملیگرایــی افراطــی اســت .ملیگرایــی گاه ریشــه دربرتــری نــژادی و قومــی دارد
کــه غالــب کشــورهای اســامی بــه دام همیــن نــوع ملیگرایــی افتادنــد کــه حاصــل
آن تفرقــه و واگرایــی بــوده اســت( .هــان ،ص  )172عصبیتهــای قومــی و جنبههــای

ناسیونالیســتی بــه شــیوه بنیامیــه ،بــدان گونــه کــه در عصــر حاضــر بــه القای اســتعمار
یــا بــه تقلیــد از غــرب در بیــن ملــل اســامی در حــال گســترش اســت بهطــور حتــم،

ا
لسا ییارگمه زادن ا مشچ رب یلیلحت

اســتبداد داخلــی کــه بســیاری از کشــورهای اســامی درگذشــته و یــا حــال آن را
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یکــی از علــل عمــدهای تفرقــه و واگرایــی مســلمانان اســت .در حــال حاضــر تظاهرات
و جنبههــای ملیگرایــی شــایع در میــان مســلمانان باعــث غربــت ،بیگانگــی و شــکاف
بیــن دولتهــای اســامی و یــک میلیــارد و چنــد صــد میلیــون مســلمان شــده اســت.
(صفــوی 1387،ص  )43فاصلــه گرفتــن از اســام اصیــل و نفــوذ خرافــات در عقایــد ،جدایــی
دیــن از سیاســت ،تعصبهــای نــژادی و بحــران مشــروعیت در جهــان اســام ازجملــه
عوامــل دیگــر واگرایــی هســتند( .موثقــی 1378،ص )101-74

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

ب :عوامل بیرونی

عامــل بیرونــی در واگرایــی جهــان اســام کشــورهای ســلطهگر و اســتعمارگر
اســت .کشــورهای اســتعمارگر از طریــق دس ـتکاری عوامــل و زمینههــای همگرایــی
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امــت اســامی ،آنهــا را بــه عواملــی بــرای تفرقــه ،جدایــی و واگرایــی مبدل میســازند.
قدرتهــای بــزرگ امپریالیســتی نمیگذارنــد مســلمانان بــه همگرایــی برســند ،زیــرا
همگرایــی را مانــع جــدی بــرای اهــداف خــود میبیننــد .آنــان بــا ایجــاد تفرقــه و حتــی
فرقــه ســازیها در جهــان اســام بــه دنبــال اهــداف خــود هســتند .اســتعمار بــرای
درهــم ریختــن باورهــای اســامی و زیردســت ســاختن ملتهــای مســلمان کوشــش
بســیار نمــوده اســت و بــرای آنکــه ســنت اســامی را متزلــزل نماینــد ،کوشــیدند تــا
فرهنــگ اســامی را تحقیــر و بیاهمیــت جلــوه دهنــد( .صفــوی 1387،ص )44

یکــی از سیاسـتهای گفتمــان ســلطه در جهــان اســام ،بــه وجــود آوردن کانــون
بحــران در خاورمیانــه یعنــی تأســیس و حمایــت از صهیونیســم اســت .ریشــهیابی
بحرانــی کنونــی خاورمیانــه بــدون درک تحــوالت سیاســی ایــن منطقــه در اواخــر
قــرن نــوزده و اوایــل قــرن بیســتم امکانپذیــر نیســت؛ زیــرا در ایــن دوره تحوالتــی
بــه وقــوع پیوســت کــه در پیریــزی هســتههای اولیــه بحرانهــای کنونــی نقــش
عمــدهای داشــتند .ظهــور جنبــش صهیونیســم و طــرح بازگشــت یهودیــان بــه فلســطین
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بهعنــوان «ســرزمین موعــود» از یکســو و آغــاز جنبــش ناسیونالیســم عربــی از مهمترین
تحــوالت سیاســی ایــن دوران بهحســاب میآیــد کــه بیــن عوامــل ایــن دو پدیــده
کــه در ظهــور و تکامــل آنهــا نقــش داشــتند ،نقــاط مشــترک دیــده میشــود .از ســوی
دیگــر سیاســت قدرتهــای بــزرگ از مهمتریــن عوامــل پیریــزی بحرانهــای
کنونــی در خاورمیانــه بهحســاب میآیــد .در وهلــه نخســت ،ممکــن اســت چنیــن بــه
نظــر آیــد کــه میــان تحــوالت ای دوره ،رابطـهای وجــود نــدارد؛ امــا درواقــع میــان ایــن
امپریالیســتی مهمتریــن عامــل ایجــاد بحرانهــای کنونــی بــوده اســت( .احمــدی 1388،ص

 )131 ،89 ،17 ،15صهیونیســم بهعنــوان دســتاورد کشــورهای اســتعماری یکــی از عوامــل
واگرایــی بهحســاب میآیــد و از طــرف دیگــر خــود اآلن باقدرتــی کــه بــه دســت
آورده اســت ،بــرای همگرایــی در جهــان اســام مانعتراشــی میکنــد.
از مهمتریــن حربههــای اســتعمار بــرای واگرایــی و تفرقــه در جهــان اســام،
ایجــاد اختالفــات مــرزی در دنیــای اســام اســت .پــس از تجزیــه امپراتــوری عثمانــی،
اســتعمارگران کشــورهای جدیــدی را در ســرزمینهای اســامی بــه وجــود آوردنــد
و بهگونــهای عمــل کردنــد تــا زمینههــای درگیــری بیــن کشــورهای اســامی
همــواره وجــود داشــته باشــد .بــا نگاهــی اجمالــی بــه وضعیــت مرزهــای جغرافیایــی
ترسیمشــده بهوســیله اســتعمارگران در کشــورهای اســامی ،آشــکار میگــردد ،کمتــر
کشــور اســامی اســت کــه بــا همســایگان خویــش اختــاف مــرزی نداشــته باشــد.
بــا دخالــت اســتعمار عامــل جغرافیــا و همجــواری کــه میتوانســت زمینــه مناســبی
بــرای همگرایــی بیــن کشــورهای اســامی باشــد بــه زمینــه واگرایــی و اختــاف مبــدل
شــده اســت .نمونــه روشــن آن نحــوه مرزبندیهــای جغرافیایــی اســتعمار پیــر (انگلیــس)

اســت کــه از کانونهــای بحــران و عامــل مهــم در واگرایــی اســامی بهحســاب میآیــد.
اختالفــات ارضــي و مــرزي ،از منازعــات بينالمللــي موجــود در جهــان اســام اســت

ا
لسا ییارگمه زادن ا مشچ رب یلیلحت

حــوادث و تحــوالت رابطــه منطقــی وجــود داشــته و بهعــاوه سیاســت قدرتهــای
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کــه بســتر مناســبي را بــراي دخالتهــاي فــرا منطقـهای فراهــم آورده اســت کــه ميــراث
شــوم دوران ســلطه اســتعمارگران اســت( .جعفــری ولدانــی 1374 ،ص  )13البتــه ناگفتــه نمانــد
کــه پیوســتگی مرزهــا و مناطــق حیاتــی و ژئوپلیتیکــی جهــان اســام یکــی از عوامــل
همگرایــی اســامی اســت کــه بعــدا ً اشــاره میگــردد .فرقــه ســازیهای مذهبــی از
سیاســتهای دیگــر اســتعمارگران بــرای انحــراف مســلمانان از همگرایــی اســت.
نــگاه اجمالــی بــه تاریــخ پیدایــش فرقههــای جعلــی و منحرفــی همچــون «بابیــت»،

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

«وهابیــت» و  ...بهخوبــی دســتان پنهــان و پیــدای غــرب را روشــن میســازد 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
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نماینــد .گفتمــان اســتکباری بــرای بــه حاشــیه رانــدن اســام اصیــل سیاســتهای
مختلفــی در پیشگرفتــه اســت کــه هرکــدام ســهمی بــی ســزا در واگرایــی اســامی
داشــته اســت( .ب ـرای اطــاع بیشــر نــک :کاظمــی 1393 ،و )1394

برخــی از محققــان بیــن واگرایــی و توســعه نیــز پیونــد و ارتبــاط برقــرار میکنــد.
ازنظــر آنــان بیــن وقــوع منازعــات و واگرایــی و تقویــت زیرســاختهای توســعه
ارتبــاط وجــود دارد .درواقــع ،کاهــش منابــع کــه بــا عــدم توســعه همــراه اســت بــا
افزایــش منازعــات بــرای تصاحــب منابــع بیشــتر مرتبــط اســت( .واعظــی 1392،ص  )56برخی
دیگــر از دانشــمندان منازعــه را نــه تابــع فقــر بلکــه تابــع توســعه و تغییــر اجتماعــی
میداننــد( .هــان ،ص )89

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

در مرحلــه دوم روندهــاي اجتماعــي ،اقتصــادي ،فرهنگــی و سیاســی بازشناســي
شــده و مباحــث نوظهــوري کــه ممکــن اســت مســئله بــا آن مواجــه شــود را
صورتبنــدی میکنــد .بــر اســاس تحلیلهــای مذکــور يــک «ســناريوي محتمــل»
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تدويــن میگــردد کــه ســيماي آينــده مســئله را بهصــورت تــداوم شــرايط کنونــي و
بــدون هيــچ تغييــر عمــدهای در جهتگیریهــا نمايــش خواهــد داد .ایــن مرحلــه از
چشـمانداز ،پاســخ بــه پرســش بــه کجــا میرویــم؟ اســت و بیانیــه رونــد 1نیــز خوانــده
میشــود .در پاســخ ایــن پرســش بایــد گفــت کــه اگــر نخبــگان جهــان اســام نتوانــد
چشـمانداز آینــده اســامی را درســت ترســیم کننــد و یــا جامعــه اســامی در عملیاتــی
ســاختن آینــده تصویرشــده کوتاهــی نماینــد ،سرنوشــت دنیــای اســام بســیار مبهــم
مســئله عــدم وحــدت و فقــدان راهبــري مشــخص در امــور جهانــي و تعامــات درون
دســتگاهی بــوده اســت .ايــن رونــد در آینــده نیــز اگــر این وضعیت کنترل نشــود ســبب
گســترش پيچيدگيهــاي درونــي ،بزرگنمايــي اختالفــات در ميــان كشــورهاي اســامي
و بهویــژه سوءاســتفادههای فــراوان ســاير قدرتهــا در دامــن زدن بــه تهديــدات
و چالشهــای ســاختگي باهــدف غــارت منابــع گوناگــون و ســلطه برجهــان اســام
خواهــد شــد .متأســفانه دشــمنان اســام بــا اســتفاده از عوامــل خــود در جهــان اســام
تعصــب و خودخواهــی برخــی از عناصــر
از یکســو و بــا بهرهبــرداری از جهــل و ّ
تأثیرگــذار سیاســی و مذهبــی در میــان جوامــع اســامی ،توانســتهاند اختــاف جزئــیِ

فکــری و اعتقــادی میــان مذاهــب را کــه بســیار طبیعــی اســت و الزمــه تفکــر اجتهــادی
در میــان مذاهــب و صاحبنظــران اســامی اســت را بــه دشــمنی و خشــونت و تکفیــر
و جنــگ و خونریــزی بیــن مســلمین تبدیــل کننــد ،بــه حــدی کــه برخــی از ایــن
جریانهــا از هرگونــه گفتوگــوی علمــی و هرگونــه تــاش بــرای صلــح و دوســتی
و هرگونــه اقــدام بــرای تقریــب و نزدیــک کــردن دیدگاههــا امتنــاع میورزنــد .ایــن
وضعیــت کشــتار ،جنــگ ،تفرقــه ،کینـهورزی ،عقبماندگــی ،ویرانــی و آوارگــی را در
دهههــای اخیــر بــرای جهــان اســام بــه ارمغــان آورده اســت کــه برآمــده از جهــل،
1 Trend Statement

ا
لسا ییارگمه زادن ا مشچ رب یلیلحت

و غبارآلــود خواهــد بــود .چالــش بــزرگ جهــان اســام از دیربــاز تاكنــون ،همــواره
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تعصــب و نتیجــه سیاســتهای خصمانــه و اســتعماری قدرتهــای غربــی اســت .برخــی از
کشــورهای اســامی نظیــر عربســتان ســعودي از طريــق هزينــه گــزاف دالرهــاي نفتي و
بــا انتشــار ارزشهــاي مذهبــي وهابــي و ســلفي ،اقــدام بــه جنگهــای فرقـهاي ،نیابتــی
و ســاختگي ميــان نمــوده و تاكنــون نقــش تخريبــي گســتردهاي در ايــن زمينــه ايفــا
كــرده اســت .عربســتان از دیپلماســی نفتــی بــرای ترویــج وهابیگــری اســتفاده میکنــد.
(هانــر ،1380،ص  174و  )256نقــش وهابیگــری کــه عربســتان ســردمدار آن اســت در واگراییهــا

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

و سیاســتهای تفرقــه کامــ ً
ا آشــکار اســت .حمایتهــای بیپــرده از گروههــای
تروریســتی ،جنــگ ســفارتخانهها و  ...ازجملــه مداخلــه در امــور کشــورهای اســامی
ماننــد لبنــان کــه اخیــرا ً منجــر بــه اســتعفای غیرمتعــارف الحریــری شــد برخــی از ایــن
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سیاســتها هســتند.
بــه اعتقــاد مهــدی المانجــرا ،آیندهپــژوه مراکشــی «گرچــه مســلمانان امــروزه
در اختیــار خودشــان هســتند ولــی آینــده آنــان را دیگــران تعییــن میکننــد و آینــده
اســامی در مصــادره بیگانــگان اســت ،چراکــه مــا دوســت داریــم کورکورانــه و بــدون
تفکــر بــر ســناریوهای و مطالعــات کــه دیگــران برایمــان ترســیم کردهانــد تکیــه کنیــم.
واقعیــت تکاندهنــده ایــن اســت کــه دنیــای اســام کنترلــی بــر سرنوشــت خود نــدارد
و در بســیاری از مــوارد ،تنهــا اســتقالل صــوری دارد .دولتهــای اســامی ،چشـمانداز
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( ».املانج ـرا1384،

ص  )9بنابرایــن ،وضعیــت کنونــی هی ـچگاه مــا را بــه همگرایــی نخواهــد رســاند بلکــه
روزب ـهروز زمینههــای واگرایــی در جهــان اســام بیشــتر میگــردد .در صــورت ادامــه
یافتــن ایــن رونــد ،جهــان اســام بــه ســمت تضعیــف روزبهــروز امــت اســامی،
تنــگ شــدن عرصــه بــر جریــان مقاومــت اســامی ،تشــدید اختالفــات مــرزي ،تجزيــه
مناطــق بیشــتر (ماننــد کردســتان ع ـراق) و درنتیجــه ســلط ه اقتصــادي ،فرهنگــی و سیاســی
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غــرب برجهــان اســام و بازگشــت دوبــاره جهــان اســام بــه دوران اســتعمار کالســیک
پیــش خواهــد رفــت.
 .3-2مرحله سوم؛ آینده تصویر شده و بیانیه چشمانداز

ايــن گام هســتهي مرکــزي فرآينــد چش ـمانداز ســازي اســت کــه هــدف تدويــن
چش ـمانداز ،چيــزي اســت کــه آرمــان و آرزوي ماســت و میخواهیــم در آينــده بــه
گذشــت يــک «ســناريوي مرجــع» تدويــن میگــردد .مطالعــه ایــن مرحلــه پاســخ بــه
ایــن پرســش اســت کــه کجــا میخواهیــم باشــیم؟ درواقــع در ایــن مرحلــه بیانیــه
چشــمانداز 1موردبررســی قــرار میگیــرد.
آرمــان و ســناریوی مرجــع در جهــان اســام «همگرایــی اســامی» و «امــت واحــده
اســامی» اســت .چشــمانداز همگرایــی اســامی یعنــی رســیدن بــه همزیســتی
هواخواهانــه مســلمانان نســبت بــه یکدیگــر .بــه تعبیــر دیگــر رســیدن مســلمانان بــه
همدلــی ،هــم ســازگاری پیــروان مذاهــب اســامی بــا حفــظ و تأکیــد هویــت مذهبــی
خــود (اردوش 1393،ص  )40همانطــوری کــه گذشــت همگرایــی یعنــی وجــود روحیــه
بــرادری دینــی و همــکاری و تعــاون پیــروان مذاهــب اســامی بــر اســاس اصــول
مشــترک اســامی و اتخــاذ موضــع واحــد بــرای تحقــق اهــداف و مصالــح عالیــه امــت
اســامی و موضعگیــری واحــد در برابــر دشــمنان اســام و احتــرام بــه التــزام قلبــی و
عملــی هــر یــک از مســلمانان بــه مذهــب خــود( .تســخیری 1383،ص )218

بیانیــه چشـمانداز و ســناریوی مرجــع میتوانــد امــت اســامی باشــد زیــرا مفهــوم
امــت بــه مفهــوم همگرایــی اســامی نزدیکتــر اســت تــا مفاهیــم مشــابه .مفهــوم
«امــت» مفهومــى عقیدتــى اســت و بــه مجموعــهای از انســانها اطــاق میگــردد
1 Vision Statement

ا
لسا ییارگمه زادن ا مشچ رب یلیلحت

آن دســتیابیم .در ايــن گام بــر اســاس «ســناريوي محتمــل» کــه در مرحلــه قبلــی
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کــه هــدف و مقصــد واحــدى آنــان را گــرد هــم جمــع نمــوده باشــد .مــرز میــان
«امتهــا» مــرز عقیدتــى اســت .همــه آنــان کــه بــر محــور توحیــد ،نبــوت و معــاد
متمرکــز گشــتهاند ،امــت واحــده اســامى را تشــکیل میدهنــد .ازنظــر اســام
«امــت» مهمتریــن مــاک تقســیمبندی جوامــع بشــرى اســت( .جــوان آراســته 1379،ص )161

بــه اعتقــاد لمبتــون ،در قلــب دکتریــن سیاســی اســام ،امــت جــای دارد کــه صرف ـ ًا
رشــتههای ایمانــی آنهــا را بــه هــم پیونــد میدهــد .مرزهــای سیاســی جــز آنهایــی

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

کــه داراالســام را از دارالحــرب جــدا میکــرد ،در دیــدگاه اســام اعتبــار نداشــته
و تشــکیالت داخلــی امــت هــم بــر اســاس ایمــان دینــی مشــترک اســتوار اســت.
ی چــو ن قــوم ،قبیلــه ،عشــیره،
(ملبتــون 1374 ،ص  )54واژهای امــت میتوانــد جام ـ ع مفاهیم ـ 
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ی هدایــتیـک
ت لــوا 
ی کـ ه تحـ 
ی مذهبـ 
ت یــا جامعـها 
ی و نیــز ملـ 
ی نــژاد 
گروههــا 
پیامبــر قــرار دارد ،باشــد( .ترکـی 1368،ص  )۳۰مقــام معظــم رهبــری نیــز چش ـمانداز آینــده
اســامی را بــه ایــن ســمت رهنمــون ســاخته اســت و تذکــر میدهنــد« :امــروز بایــد
هم ـهی مســلمانان در اقصــی نقــاط عالــم ،بــه ا ّمــت اســامی بیندیشــند ،بــه وحــدت
اســامی بیندیشــند؛ اگــر مــا بــه ا ّمــت اســامی 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 اســامی نیــز در کاربــرد عــام ،بــه معنــای همبســتگی ،همگرایــی،
یگانگــی ،اجتمــاع و باهــم بــودن در یــک امــر اســت در مقابــل مفاهیمــی چــون
گسســتگی ،واگرایــی ،پراکندگــی و گروهگرایــی بــه کار مــیرود( .آقانــوری 1387،ص )17

عالمــه جعفــری ســه نــوع وحــدت را بــرای امــت اســامی مطــرح میکنــد و یکــی
را ترجیــح میدهــد .ایــن ســه نــوع وحــدت عبارتانــد از :وحــدت مطلــق ،وحــدت
مصلحتــی و وحــدت معقــول .وحــدت مطلــق عبــارت اســت از اتفاقنظــر در همــه
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عقایــد و معــارف و احــکام اســامی بــا همــه اصــول و فــروع آنهــا .اینگونــه
وحــدت بــا نظــر بــه آزادی اندیشــه و تعقــل در خصوصیــات و کیفیــات و انتخــاب
دالیــل در عناصــر و اجــزای اصلــی عقایــد و احــکام دیــن اســام ،امکانناپذیــر اســت.
وحــدت مصلحتــی ،از جبــر عوامــل خــارج از حقیقــت و متــن دیــن پیــش میآیــد و
در مواقعــی الزم میآیــد کــه آن عوامــل ،جوامــع اســامی را درخطــر اختــال قــرار
دادهانــد .توقــع اینکــه وحــدت مصلحتــی عارضــی بتوانــد فــرق و مذاهــب اســامی
وحــدت معقــول یعنــی قــرار دادن متــن کلــی دیــن اســام بــرای اعتقــاد همهــی جوامع
اســامی 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
میتــوان بیــن امــت اســامی ایجــاد وحــدت نمــود؛ زیــرا در ایــن نــوع از وحــدت،
خواســتار انطبــاق حیــات اجتماعــی و دینــی مــردم جوامــع اســامی بــر متــن کلــی
دیــن و مشــترک دیــن اســام هســتیم کــه میتوانــد فراگیرنــده همــه فــرق و مذاهــب
معتقــد بــه آن دیــن کلــی باشــد( .جعفــری 1377،ج  22ص 28-26؛ موثقــی ،1370،ج  ۱ص  )30-28از منظــر
امــام خمینــی یکــی از کارکردهــای وحــدت اســامی ایــن اســت کــه ابــزار اصلــی نفی
ســبیل و ســلطه غیرمســلمان بــر امــت اســامی اســت( .امــام خمینــی ،1368،ص  )8امــام معتقــد
اســت کــه امــروز اختــاف بیــن مــا تنهــا بــه نفــع آنهایــی اســت کــه نــه بــه مذهــب
شــیعه اعتقاددارنــد و نــه بــه مذهــب حنفــی و یــا ســایر فــرق .آنهــا میخواهنــد 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  ،۱۲ص )۲۵۹

آرمــان همگرایــی اســامی و آینــده تصویرشــده را بهطــور خالصــه میتــوان چنیــن

ا
لسا ییارگمه زادن ا مشچ رب یلیلحت

را از هماهنگــی و اتحــاد همیشــگی و معقــول برخــوردار ســازد ،انتظــاری نابجــا اســت.
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برشــمرد :اســتقالل و آزادى ،مجــد ،عظمــت و شــرافت مســلمین ،بــه دســت آوردن
حــق تعييــن سرنوشــت توســط ملتهــا و بيــدارى دولتهــا ،اســتقرار مردمســاالری
دینــی در کشــورهای اســامی ،اســتقرار حكومــت اســام در گســتره عالــم و تشــكيل
امــت واحــده اســامی.
 .4-2مرحله چهارم؛ برنامه اقدام و اجرایی چشمانداز

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

مرحلــه چهــارم برنامــه چشــمانداز ســازی ،يــک فرآينــد مســتقل و کامــل
برنامهریــزی راهبــردي يــا برنامهریــزی اجرايــي و اقــدام 1اســت کــه راهبردهــا و
اقدامــات الزم را جهــت هدايــت موضــوع بــه ســمت چشــمانداز طوالنیمــدت
تدويــن مینمایــد .آخریــن مرحلــه چشــمانداز ســازی پاســخ دادن بــه مهمتریــن
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پرســش چشــمانداز یعنــی چگونــه آنجــا برســیم؟ اســت.
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش مهــم بایــد دیــد کــه جهــان اســام چــه ظرفیتهــای
بــرای رســیدن و اجراشــدن همگرایــی اســامی کــه چش ـمانداز ماســت دارد .جهــان
اســام بــرای رســیدن بــه همگرایــی زمینههــای فراوانــی دارد .از زمینههــای مهــم
بــرای همگرایــی ،توجــه بــه اشــتراکات اســامی هســتند .مشــترکات ماننــد ســابقه
تاریخــی مشــترک ،دشــمن مشــترک ،تهدیــد مشــترک ،منافــع مشــترک ،جغرافیــای
مشــترک ،اهــداف مشــترک کــه از زمینههــای اصلــی همگرایــی اســامی بهحســاب
میآینــد .توجــه بــه ویژگیهــای مشــترک اســامی چشــمانداز همگرایــی را نشــان
میدهــد و میتوانیــم بــا توجــه بــه مشــترکات امــت اســامی ،آســانتر بــه آینــده
تصویرشــده برســیم.
الف :ارزشها و سابقه تاریخی مشترک

از عوامــل اصلــی همگرایــی ،تع ّلــق خاطــر بــه یــک فرهنــگ و تمــدن هســت.
1 Action planning
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جامعــه بســان فــرد ،در رشــد و تکامــل خــود ،بــه فرهنــگ و عناصــر فرهنگــی،
هنجارهــا ،ارزشهــا ،آداب ،رســوم ،ســنن ،رفتارهــا و منشهــای خــاص جامعــه و آثــار
تمدّ نــی کــه از ســایر جوامــع متمایــز گــردد ،پایبنــد اســت و نســبت بــه آنهــا احســاس
وابســتگی و تع ّلــق میکنــد .آگاهــى مشــترک افــراد یــک جامعــه از گذشــته تاریخــى

و احســاس دلبســتگی بــه آن و احســاس هویــت تاریخــى ،پیونددهنــده نســلهاى
مختلــف بــه یکدیگــر و مانــع جــدا شــدن یــک نســل از تاریخــش مىگــردد و هــر
ازای ـنرو ،ارزشهــا و ســابقه تاریخــی مشــترک از مهمتریــن عوامــل و زمینــه بــرای
همگرایــی اســامی بهحســاب میآینــد کــه درصورتیکــه ایــن ظرفیــت موردتوجــه
قــرار گیــرد چشـمانداز همگرایــی اســامی روشــن خواهــد بــود .جهــان اســام بــا دارا
بــودن زمینههــای تاریخــی ،دینــی و فرهنگــی مشــترک ،راهــی زیــادی بــرای همگرایــی
نــدارد و ایــن هــدف دور از دســترس نیســت .جوامعــی کــه ازنظــر تاریخــی ،دارای
ســابقه و ارزشهــای مشــترک هســتند بهراحتــی میتواننــد بــه ســمت همگرایــی گام
بردارنــد و بهســادگی ایــن مهــم را تجربــه نماینــد.
مهمتــر از ســابقه تاریخــی مشــترک ،وجــود ارزشهــای مشــترک میــان امــت
اســامی هســتند کــه امــکان دســت یافتــن به یــک توافــق عمومــی ،همبســتگی و پیوند
اســامی را رقــم بزنــد .در ایــن زمینــه ،دیــن اســام بهعنــوان مهمتریــن عامــل و ارزش
مشــترک ارتبــاط کشــورهای اســامی را تســهیل مینمایــد .بهویــژه آنکــه بــر اســاس
تعالیــم اســام همـهی مســلمانان بهعنــوان امتــی واحــد شــناخته میشــوند( .ســوره انبیــا،92:

ســوره مؤمنــون )52 :ایــن امــر بســتر مناســبی را ازلحــاظ فکــری جهــت همگرایــی اســامی
فراهــم مـیآورد .دیــن مهمتریــن منبــع بــراى هویــت اســت ،چراکــه بــه پرسـشهاى
بنیادیــن پاســخ مىدهــد و بــه زندگــى جهــت مىبخشــد ،روابــط اجتماعــى را تحکیــم
مىبخشــد و وحــدت اعتقــادى ایجــاد مىکنــد .ازایــنرو باجرئــت و بــدون شــک

ا
لسا ییارگمه زادن ا مشچ رب یلیلحت

جامعــهاى بــا هویــت تاریخــى خــود تعریــف و ترســیم مىشــود( .معــار 1378،ص )17
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میتــوان گفــت کــه اســام بهعنــوان ارزش مشــترک گروههــای اســامی؛ مهمتریــن
زمینــه و عامــل همگرایــی اســامی اســت .مســلمانان در اصــول و بســیاری از فــروع
بــا یکدیگــر اشــتراک عقیــده دارنــد .خــدای واحــد ،پیامبــر واحــد و کتــاب واحــد،
پایههایــی هســتند کــه میتواننــد وحــدت و انســجام امــت اســامی را بــار دیگــر
احیــاء و همگرایــی را بــه جهــان اســام بــه ارمغــان آورنــد.
مصادیــق ارزشهــای مشــترک همگرایــی در اســام فراوانانــد .قــرآن کریــم بیشــترین

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

نقــش در هویــت دهــی اســامی دارد .وجــود مقــدس پیامبــر عظیمالشــأن و دوســتی و
مــودت خانــدان پــاک آن حضــرت از مصادیــق اصلــی ارزشهــای مشــترک در جهــت
نیــل بــه همگرایــی اســامی هســتند( .بـرای اطــاع بیشــر نــک :آقانــوری )1387،از ارزشهــای مشــترک
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فوقالعــاده پراهمیــت در ارتباطــات و همگرایــی اســامی ،مراســم حــج اســت کــه بــار
همگرایــی فوقالعــادهای دارد .ایــن ویژگــی در مراســم اربعیــن ســید و ســاالر شــهیدان 
نیــز وجــود دارد .شــهادت ،اســتقاللطلبی ،مقاومــت و ایســتادگی از ارزشــهای مشــترک
دیگــر اســامی هســتند کــه میتوانــد همگرایــی اســامی بــر آنهــا اســتوار باشــد.
بــا ایــن توضیــح مشــخص میشــود کــه چشــمانداز همگرایــی اســامی امــری
ممکــن و محتمــل اســت و میتــوان گفــت کــه امــت اســامی در ســایه تجــارب
تاریخــی ،از زمینــه مناســبی بــرای همگرایــی بهرهمنداســت .بنــا بــر تجربــه تاریخــی
در گذشــته کــه در پرتــو ارزشهــای اســامی ،هــر قــوم و نــژادي از نتيجــه كار و
كوشــش قــوم و نــژاد ديگــر بهرهمنــد ميشــد .دانشــمندان مســلمان از فرغانــه در
دورتريــن نقطــه شــرق اســامي بــا وســايل ابتدايــي آن روز بــه راه ميافتادنــد و خــود
را بــه غرناطــه در غــرب اســامي ميرســاندند تــا از محضــر دانشــمندان آنجــا بهــره
برنــد( .كراچكوفســي 1379،ص  )349شــهيد مطهــرى بعــد از نقــل فــرازی از نوشــته پرفســور
ارنســت كونــل ،معتقــد اســت« :نكتــه جالــب در بيــان ايــن دانشــمند ایــن اســت كــه
مىگويــد مســلمانان از نژادهــاى مختلــف بــر روى اختالفــات نــژادى خــود پــل بســته
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بودنــد؛ يعنــى اســام بــراى اوليــن بــار توانســت كليتــى و وحدتــى سياســى و اجتماعى
بــر اســاس عقيــده و مــرام و مســلك بــه وجــود آورد و هميــن جهــت تســهيالت
زيــادى ازلحــاظ ايجــاد تمدنــى عظيــم و وســيع بــه وجــود آورد»( .مطهــری 1382،ج  14ص )142

ب :جغرافیا ،ژئوپلیتیک و مرز مشترک

ژئوپلیتیــک ،پیوســتگی و مــرز مشــترک و در مجمــوع جغرافیــا ،از دیگــر عوامــل
بیــش از یــک میلیــارد و ســیصد میلیــون نفــر پــس از مســیحیت ،دومیــن جمعیــت
بــزرگ مذهبــی اســت .ازنظــر میــزان گســترش جمعیــت در مناطــق مختلــف جهــان نیز
آمارهــا بســیار روشــنگر هســتند .از کل  ۳۹کشــور آســیایی  ۲۱کشــور جزو کشــورهای
اســامی محســوب میشــوند .همچنیــن از  ۵۸کشــور آفریقایــی  ۲۰کشــور آن مســلمان
هســتند .اگرچــه در قــاره اروپــا تنهــا دو کشــور اســامی آلبانــی و بوســنی هرزگویــن
وجــود دارنــد ولــی مســلمانان از طریــق مهاجــرت بــه کشــورهای بــزرگ اروپایــی
توانســتند جمعیتهــای چندمیلیونــی را در ایــن کشــورها بــه وجــود آورنــد و تأثیــر
بســیار زیــادی بــر ایــن جوامــع بــر جــای گذاشــته و گرایــش فزاینــده اروپاییهــا بــه
دیــن مبیــن اســام موجــب نگرانــی شــدید سیاســتمداران ایــن کشــورها شــده اســت.
گــزارش مؤسســه پژوهشــی «پیــو» در آمریــکا نشــان میدهــد کــه اســام دارای
جمعیــت حــدود میلیــارد و هفتصــد و پنجــاه میلیــون نفــر  ۲۲درصــد جمعیــت
جهــان و رشــد ســاالنه  2.9درصــد و اســام پرســرعتترین دیــن در حــال رشــد
در اروپــا اســت .ایــن مؤسســه همچنیــن پیشبینــی نمــوده اســت کــه تــا  ۲۰ســال
آینــده ،جمعیــت مســلمانان جهــان  ۳۵درصــد افزایــش یابــد)1384904/http://iqna.ir/fa/news( .

ایــن مرکــز نشــان میدهــد کــه تــا قبــل از ســال  2040مســلمانان دومیــن گــروه
مذهبــی آمریــکا ،پــس از مســیحیان خواهنــد بــود )http://pewresearch.org( .ازنظــر سیاســی

ا
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و زمینــه همگرایــی هســتند .جهــان اســام ازنظــر جغرافیــای انســانی دارای جمعیتــی

120
نیــز میتــوان گفــت کــه امــت اســامی بــه لحــاظ تعــداد کشــورهای موجــود در
جهــان هماکنــون بیــش از یکچهــارم کشــورهای جهــان را تشــکیل میدهنــد؛
بهعبارتدیگــر ،از مجمــوع  ۱۹۲کشــور جهــان هماکنــون  ۵۷کشــور در ســازمان
کنفرانــس اســامی عضویــت دارنــد؛ بنابرایــن کامـ ً
ا مشــخص اســت کــه ایــن تعــداد
کشــور اســامی درصورتیکــه بتواننــد مواضــع سیاســی واحــدی اتخــاذ نماینــد تــا
چــه انــدازه زمینــه همگرایــی فراهــم بــوده و حتــی میتواننــد در سیاســت بینالملــل
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فوقالعــاده تأثیرگــذار باشــند.
مزیــت موقعیــت ژئوپلیتیکــی جهــان اســام نیــز بــه مجــاورت و داشــتن مــرز
مشــترک اضافهشــده و زمینههــای هرچــه بیشــتر همگرایــی را فراهــم میســازد.
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موقعیــت مهــم و ژئوپلیتیکــی ماننــد تنگــه داردانیــل و بســفر ،کانــال ســوئز ،بابالمندب،
تنگــه هرمــز ،تنگــه مــاالکا و تنگهــی جبلالطــارق ،خلیجفــارس ،دریــای عمــان و
دریــای ســرخ در کوتــاه کــردن فواصــل دریایــی و زمینــی ،میــان شــرق و غــرب نقــش
مهمــی بــر عهــد دارنــد( .عزتــی 1371،ص  )175-163کشــورهای اســامی ازنظــر جغرافیــای
سیاســی و موقعیــت ژئوپلیتیــک در بهتریــن شــرایط ممکــن قــرار دارنــد؛ بنابرایــن
مشــاهده میشــود کــه جغرافیــای سیاســی جهــان اســام منحصربهفــرد اســت و
بــه همیــن دلیــل میتوانــد زمینــه مناســبی بــرای همگرایــی اســامی بــه شــمار آیــد.
جهــان اســام دارای مناطــق حیاتــی اســت کــه ســیطره بــر ایــن مناطــق ،در قلــب
راهبردهــای نیروهــای داخلــی و بینالمللــی قــرار دارد( .ب ـرای اطــاع بیشــر نــک :نــری)1393،
چنانچــه کشــورهای اســامی 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  ...میتواننــد بــه وحــدت و همگرایــی رســیده و
مقدمــات تبدیلشــدن بــه یــک قــدرت اثرگــذار جهانــی را فراهــم نماینــد.
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ج :منابع و منافع مشترک

منابــع و منافــع مشــترک اقتصــادی زمینـ ه خوبــی حداقــل از جهــت اقتصــادی برای
همگرایــی اســامی در جهــان معاصــر اســت .جهــان اســام دارای قــدرت نهفتــه و
امکانــات عظیمــی مــادی هســت کــه در صــورت همــکاری بیــن مســلمین میتوانــد
از ایــن ظرفیتهــای مــادی اســتفاده نمــوده و همگرایــی موردنظــر را فراهــم ســاخته و
جهــان اســام را بــه قــدرت برتــر در جهــان تبدیــل نمایــد .بررســی وضعیــت منابــع
بســیار قدرتمنــد و ثروتمنــد هســتند .متأســفانه ســوء مدیریــت و وابســتگی رهبــران
ایــن کشــورها مانــع از بهرهبــرداری صحیــح از ایــن منابــع شــده اســت .وجــود منابــع
عظیــم نفــت و گاز کــه حیــات اقتصــادی جهــان صنعتــی آن وابســته اســت .حــوزه
خلیجفــارس كــه بخــش اساســي و اصلــی خاورميانــه را تشــكيل ميدهــد داراي
 679ميليــارد بشــكه ذخيــره اثباتشــده نفــت (نزديــك بــه  66درصــد از كل ذخايــر جهــان) و 1918
تريليــون فــوت مكعــب ،ذخيــره گازي ( 30درصــد كل ذخايــر گازي جهــان) هســت( .عســگری ،1383،ص

 )24-12بنابرایــن کشــورهای اســامی میتواننــد بــا تکیهبــر ســاح قدرتمنــد انــرژی،
بــه همگرایــی رســیده و جهــان اســتکبار را نیــز در مقابــل خویــش خاضــع نماینــد.
ج :موانع ،تهدید و دشمن مشترک

از مهمتریــن اقدامــات کــه بــرای همگرایــی الزم اســت صــورت گیــرد شــناخت و
برداشــتن چالشــها و موانــع آن اســت .موانــع همگرایــی اســامی بــه دو مانــع بیرونــی
و درونــی تقســیم میگــردد کــه در مرحلــه اول گذشــت .موانــع درونــی بــا همــه
انــواع و اقســامش در بیــن همــه گروههــای اســامی مشــترک اســت .اســتعمار نیــز
کــه بهعنــوان عامــل بیرونــی اســت دشــمن مشــترک همگرایــی اســامی اســت.
بــر اســاس نظریههــای روابــط بینالملــل وجــود یــک یــا چنــد قــدرت رقیــب یــا
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طبیعــی کشــورهای اســامی بیانگــر آن اســت کــه ایــن کشــورها بهصــورت بالقــوه
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تهدیدکننــده میتوانــد بهعنــوان عامــل همبســتگی و همگرایــی میــان کشــورهای در
معــرض تهدیــد عمــل نمایــد( .صفــوی 1387،ص  )181احســاس تهدیــد و دشــمن مشــترک
داشــتن فرصــت و زمینــه سیاســی و اجتماعــی بســیار مناســب بــرای همگرایی اســامی
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
ت و همبســتگی
ی نشــانمیدهــد کـ ه میــا ن تــداو م عصبیـ 
بــردارد .ابنخلــدو ن بهخوبـ 
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ن مشــترک
ک دشــم 
ی از یکســو و حضــور یـ 
ی بــا رفتــار منســج م تشــکیالت 
خویشــاوند 
ی اثباتشــده وجــود دارد( .ابــن خلــدون 1362،ج  1ص )334
رابطــها 

ی دشــمنان
ن وجــ ه در رفتــار سیاســ 
ن مشــترک» بــ ه قویتریــ 
فرضیــ ه «دشــم 
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ی آمریــکا در
ت خارج ـ 
همگرایــی اســامی بهویــژه آمریــکا مشــاهده میشــود .سیاس ـ 
ی و متحــدا ن آ ن و گســترش
ت مهــار شــورو 
گ ســرد در جه ـ 
دورانچهــار ده ـ ه جن ـ 
ک تهدیــد و
ق بهمثابــ ه یــ 
ک شــر 
ی و بلــو 
کمونیســ م در جهــا ن بــود .وجــود شــورو 
ی امریــکا بــه وجــود آورد تــا حضــور خــود را در اقصی
ی را بــرا 
ن مشــترک ،فرصتـ 
دشــم 
ش دهــد؛
ی جلــوه دهــد و نفــوذ خــود در جهــا ن ســو م را گســتر 
ط جهــا ن منطق ـ 
نقــا 
ن کشــور ،آمریــکا
ک ایــ 
ن شــماره یــ 
ی شــوروی بهعنــوا ن دشــم 
امــا بعــد از فروپاشــ 
ی دشــمنان» در
ی «دشمنســازی»« ،دشــمنیابی» و یــا «بزرگســاز 
در پــی اســتراتژ 
ی آ ن میتــوا ن جوهــره پنهــاننظریهپــردازان
گوش ـ ه و کنــار جهــا ن پرداخــت .بــر مبنــا 
ی نظیــر «فوکویامــا» یــا «هانتینگتــون» و یــا استراتژیس ـتها و سیاســتمدارا ن را
آمریکای ـ 
ت سیاس ـی
ک قــدر 
س نظری ـ ه «دشــمنیابی» ی ـ 
ل و افشــا کــرد .بــر اســا 
تجزیهوتحلی ـ 
ی نیازمنــد دشــمنی
ی داخلـ 
ی سیاسـ 
ی و اتحــاد و یکپارچگـ 
ت وجــود 
ی احــراز هویـ 
بــرا 
ی را در درو ن نظــا م سیاســی
ن کار ویژههایــ 
ل بــا آ ن چنیــ 
ت کــ ه بتوانــد در تقابــ 
اســ 
ق ســازد( .حســینی ،1381،ص  )8گفتمــان ســلطه تــاش میکننــد از اســام و مســلمانان
محق ـ 
چهــره خشــن و دور از تمــدن و مدنیــت جلــوه دهنــد .آنــان سیاســت اســام هراســی را
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در پیشگرفتهانــد .اســام هراســی در جهــان غــرب یعنــی اســام خطــری اســت بــرای
دنیــای مســیحیت و بــرای دفــع ایــن خطــر ،بایــد اقدامــات نظامــی ،سیاســی ،تبلیغاتــی و
روانــی خــود را توجیــه كننــد( .بـرای اطــاع بیشــر نــک :شــیرودی و کاظمــی )1390،بهطورکلــی ،موانــع
همگرایــی ماننــد اســتبداد داخلــی و اســتکبار بهعنــوان مانــع ،تهدیــد ،چالــش و دشــمن
مشــترک همگرایــی اســامی هســتند کــه مجموعــه ایــن عوامــل دســت هــم داده و
پدیدهــای جدیــدی را شــکل دادنــد بهعنــوان «تروریســم» کــه بــا عوامــل و زمینههــای
ظ نیــا و دیگـران 1391،ص )66
مبــارزه بــا تروریســم مولــود خویــش را دارد( .حافـ 

جهــان اســام داری مشــترکات فراوانــی دیگــر نیــز هســتند .اهــداف مشــترک یکــی
از آنــان اســت کــه در مســیر همگرایــی اســامی فوقالعــاده دارای اهمیــت اســت .حفــظ
اســام و حفــظ قبلــه اول مســلمین و حفــظ عظمــت و وحــدت کشــورهای اســامی
از اهــداف مشــترک مســلمانان کــه در مرحلــه ســوم و تصویــر چشــمانداز گذشــت.
نظــام سیاســى اســام خــاص ،اســتقالل ،مردمســاالری و  ...از اشــتراکات دیگــر اســامی
هســتند کــه میتــوان بهراحتــی چشــمانداز همگرایــی اســامی را ترســیم نمــود.
نتیجه
دســتیابی و رســیدن بــه همگرایــی اســامی مســتلزم اســتخدام و بهکارگیــری
عوامــل و زمینههــای مختلــف اســت .در ایــن مقالــه بــر نقــش مشــترکات اســامی در
همگرایــی اســامی بهمنظــور ترســیم چش ـمانداز تأکیــد شــد .از منظــر آیندهپژوهــی،
آینــده همگرایــی اســامی مســتلزم آن اســت کــه مســلمانان بایــد از وضعیــت بحرانــی
کنونــی عبــور کــرده و چشــمانداز آینــده اســامی را ترســیم نمــوده و آن را اجــرا
ســازند .بــا توجــه بــه مــدل مفهومــی ارائهشــده وضعیــت کنونــی امــت اســامی،
جهتگیــری زیــادی بــه ســمت همگرایــی نــدارد .مســلمانان در ترســیم چش ـمانداز
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درونــی و دســت پیــدای غــرب شــکل گرفــت و جالبتــر آنکــه غــرب ،امــروزه ادعــای
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همگرایــی از ظرفیتهــا و امکانــات درونی مانند توســل جســتن به مشــترکات اســامی
بهرهجوینــد .بــا تکیهبــر همیــن مشــترکات ،زمینــه بهرهجویــی از ظرفیتهــای
موجــود در جهــان اســام بهمنظــور حفــظ و ارتقــای منافــع اســام و مســلمین در
چارچــوب تحقــق آینــده مطلــوب همگرایــی اســامی امکانپذیــر خواهــد بــود.
جهــان اســام بــا دارا بــودن جمعيتــي بيــش از يــك ميليــارد نفــر بهمنزلــه
یکقطــب جمعيتــي ،فرهنگــي ،اقتصــادي و سياســي بــزرگ ،گســتره وســيعي از
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كــره خاكــي را شــامل میگــردد كــه بــا داشــتن ظرفيتهــاي مهــم بــراي همگرایــی،
ماننــد پیوســتگی جغرافیایــی و مــرزی ،قابلیتهــای فوقالعــاده ژئوپلیتیکــی ،منابــع
عظیــم انــرژی ،تهدیــدات مشــترک خارجــی ،داشــتن دشــمنان مشــترک ،منافــع متقابــل
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مشــترک ،قابلیتهــای تجــاری و اقتصــادی و همگونــی ارزشــی و فرهنگــی دارای
زمینههــای فــراوان در همگرایــی اســامی هســتند کــه میتــوان بــا ایــن ظرفیتهــا
گامهــای مؤثــری در مســیر همگرایــی اســامی برداشــت .ازآنچــه گذشــت بــه دســت
میآیــد کــه بــا توجــه بــه مشــترکات اســامی ميتــوان چشـمانداز همگرایــی اســامی
را ترســیم نمــود و همگرایــی اســامي ،دور از واقعيــت نيســت و ظرفيتهــاي مــادي
و معنــوي جهــان اســام آنقــدر مهياســت كــه مســلمانان ميتواننــد بــا بازشناســي و
تقويــت آنهــا ،بــار ديگــر شــكوه و عظمــت گذشــته خويــش را بازيابنــد .ایــن مهــم
زمانــی بــه دســت میآیــد کــه مســلمانان و كشــورهاي اســامي ،امكانــات و تــوان
مــادي و معنــوي جهــان اســام را بشناســند و بــا در پيــش گرفتــن اســتراتژي روشــن و
هدفمنــد ،بــه ســمت همگرایــی اســامي رهنمــون شــوند.
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بیســت و هشــتمین کنفرانــس بینالمللــى وحــدت 19دی .93
 -ملکــی فــر ،عقیــل ( ،)1385الفبــای آیندهپژوهــی :علــم و هنــر کشــف آینــده و شــکل بخشــیدن بــهدنیــای مطلــوب فــردا ،ته ـران ،كرانــه علــم.
 -موثقــی ،احمــد ،)1370( ،اســتراتژی وحــدت در اندیشــه سیاســی اســام ،مقدمــه اســتاد محمدتقــیجعفــری ،قــم ،دفتــر تبلیغــات اســامی.
 -موثقــی ،ســید احمــد ،)1378( ،علــل ضعــف و انحطاط مســلمین در اندیشــه سیاســی و آرای اصالحیســید جمالالدیــن اســدآبادی ،دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی.
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 -نصری ،قدیر ،)1393( ،مناطق حیاتی خاورمیانه ،تهران ،دانشگاه امام صادق . -واعظــی ،محمــود ،)1392( ،بحرانهــای سیاســی و جنبشهــای اجتماعــی در خاورمیانــه :نظریههــاو روندهــا ،تهـران ،وزارت امــور خارجــه.
 -والیتــی ،علیاکبــر ،رضــا ســعیدمحمدی ،)1389( ،تحلیــل تجــارب همگرایــی در جهــان اســام،دانــش سیاســی ،شــماره .1
 -هانتــر ،شــیرین ،)1380( ،آینــده اســام و غــرب ،ترجمــه همایــون مجــد ،نشــر و پژوهــش فــرزان روز،.1380

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

-- http://iqna.ir
-- http://pewresearch.org

شماره هفتم ،بهار و اتبستان 1396

129
دیدگاه امام خمینی (ره) در تقیه مداراتی و تأثیر آن در همگرایی مسلمین

1
2

محمدمحسن حیدری

چکیده
یک��ی از اقســام تقی�هـ ،تقیهــ مدارات��ی اسـ�ت .هــدف از ایــن تقیــه ،جلــب محبــت
مخالفــان و وحــدت کلمــه بیــن مســلمین اســت ،بــدون اینکــه ماننــد تقیــه خوفــی،
خــوف ضــرری در میــان باشــد .از نــگاه امــام خمینــی ،تقیــه مداراتــی بــه لحــاظ
آنه��ا در نم��از جماعتــ مس��جدالحرام و مسـ�جدالنبی واج��ب اسـ�ت .بــه لحــاظ حکــم
وضعــی نیــز عمــل مقــرون بــه ایــن تقیــه ،مجــزی بــوده ،کفایــت از مأمــور بــه واقعــی
میکنــد .ایــن آرا اهمیــت فوقالعــاده وحــدت و همگرایــی مســلمین را در اندیشــه
ام�اـم خمینـ�ی نش��ان میده��د و دیــدگاه ایشــان میتوانــد نقــش بســزایی در وحــدت و
همگرایــی مســلمین داشــته باشــد.
کلید واژه :تقیه ،همگرایی ،وحدت ،اجزا.

 .1ارائــه شــده بــه بیســتمین جشــنواره بینالمللــی شــیخ طوســی؛ تاریــخ دریافــت مقالــه 1396/2/7 :؛ تاریــخ
پذیــرش مقالــه1396/2/31 :
 .2سطح  4حوزه علمیهMohsenheydari3636@gmail.com :

ملسم ییارگمه رد نآ ریثأت و یتارادم هیقت رد )هر( ینیمخ ماما هاگدید

حکــم تکلیفــی ،در عصــر کنونــی و در حضــور شــیعیان در موســم حــج و شــرکت
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مقدمه
تقیــه از مســائل مهــم فقــه اســت کــه ریشــه در قــرآن کریــم دارد و عقــل هــم
حکمـ�ت و ض��رورت آن را تأیی�دـ میکنـ�د .تقیــه بــه لحــاظ علــت تشــریع ،بــه ســه
قســم خوفــی ،کتمانـ�ی و مداراتـ�ی تقس�یـم میشــود .دراینبیـ�ن تقیـ�ه مداراتـ�ی کمتـ�ر
موضــوع بحــث قرــار گرفتـ�ه اســت.
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ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه در عصرــ حاض�رـ زمینهه��ا و انگیزههــای مختلفــی بــرای تشــتت و
تفرقـ�ه می��ان مس�لـمین ب��ه وج��ود آم��ده اس��ت و با توج��ه ب��ه هجم��ه و تخریب بیسـ�ابقهای
ک��ه دربـ�اره مذه��ب شـ�یعه صـ�ورت میگی��رد و فتواه��ای تکفی��ری ک��ه ب��ر ض��د شـ�یعه
صـ�ادر میشوــد ،بررسـ�ی تقی��ه مداراتــی اهمیتـ�ی وی�ژـه مییابـ�د و الزم اسـ�ت جوانـ�ب
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مختل��ف آن بررس��ی ش��ود؛ چراکــه ایــن تقیـ�ه در ایج��اد وح��دت و همگرای��ی بی��ن مسـ�لمین
تأثیرــی انکارناپذی��ر دارد و زمینـ�ه ارتبــاط شـ�یعیان را بـ�ا ساــیر مذاهــب ،و معرفـ�ی مکتـ�ب
اهلبیــت و ب��ه تبـ�ع آن ،دف��ع تهمته��ای نــاروا ب��ه مذه��ب شـ�یعه را فراهــم میســازد.

تقیـ�ه مدارات�یـ در کلمــات علمـ�ا کمتـ�ر بحـ�ث شــده اســت؛ امــا امــام خمینــی کــه
یکــی از منادیــان وحــدت امــت اســامی اســت ،ایــن تقیــه را از ســایر اقســام تقیــه
تفکی��ک و بررسیــ ک��رده اس��ت .ای��ن تقی��ه در اندیش��ه امــام خمینـ�ی اهمی��ت زیـ�ادی
داشــته و عمــل بــه آن در موســم حــج و اقامــه نمــاز جماعــت بــا اهــل ســنت ،واجــب
اس��ت .عم��ل انجامش��ده طب��ق ایـ�ن تقی��ه ،از بهتری��ن اعم��ال و مج��زی از واق��ع بــوده،
نی��ازی ب��ه اع��اده نــدارد.
بناب��ر مطال��ب پیشگفتهــ ،مؤلــف در اینــ مقال��ه میکوشــد تقیــه مداراتــی را از
دیــدگاه امــام خمینــی بررســی کنــد و نقــش و تأثیــر آن را در وحــدت و همگرایــی
مســلمین نشــان دهــد.
پیــش از پرداختــن بــه موضــوع اصلــی ،بــرای تبییــن بهتــر مطلــب ،بــه دو مفهــوم
«تقیـ�ه» و «تقیـ�ه مداراتـ�ی» از دیـ�دگاه امـ�ام خمینـ�ی اشـ�ارهای کوتـ�اه میشـ�ود.

195
An Analysis of the Perspective of Islamic Convergence1
Seyed Asef Kazemi2

Abstract
Divergence or division is a complex issue and an exterminator factor
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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
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nation, Geography, Common interests, Common enemy.

