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 چکیده:

 

آید و در رابطه بامشاهده  اسپریگنز که ذیل رهیافت هنجاری به شمار میاین مقاله، بر اساس چهارچوب نظری توماس 

پردازد؛و بهه ایهن    های موجود در یک جامعه است، به بررسی علل واگرایی در دنیای اسالم می و حل مشکالت و بحران

شه  الططها    ترین علل و عوامل تفرقه و واگرایی مسلمانان از منظر شیخ محمدحسین کا دهد که مهم پرسش پاسخ می

هها و احکهام    های منتج از آن، از گزاره چیست؟ ازلحاظ روشی نیز برای بیان علل و عوامل پراکندگی مسلمانان واندیشه

مانهدگی   های او بهره خواهیم گرفت. شیخ با تأثیرپذیری از اندیشه سیاسی اسالم، علت بحران و عقه   موجود در نوشته

استای شکست جبهه واحد اسالم و دورشهدن مسهلمین از اسهالم نیسهتین و     مسلمانان را تالش دنیای استعمار، در ر

داند که جهز در   بیند. وی آرمان نهایی اسالم را ایجاد امت واحد اسالمی می گسترش رذایل اخالقی میان مسلمانان می

 سایه ایجاد وحدت محقق نیواهد شد.

 

 ش  الططا ، نظریه توماس اسپریگنزهای کا گرایی و دوری از تفرقه، اندیشه وحدت :های کلیدی واژه
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Abstract: 

 
Islam looks at the human society as a unity  of homogeneous nature and  thoughts and purpose 

and also, all the disputes and causes of divisions and separations in the society as opposed to 

human dignity. Based on such a monotheistic thinking, the factors such as race, language, 

ethnicity, color, etc. as the cause of divisions and splits among the Islamic Ummah, are not to 

be accepted. So there are numerous verses in Quran recommending the Muslims to avoid the 

factors causing the split and separations in the society, lest this separation is undermine Islam; 

because the division is a context for the influence of the enemy and will create a gap in the 

Nation of Islam. According to this principle, the wise scholars always used the concept of 

making unity and avoiding the division as a centerpiece of and made an extra effort in order to 

identify  the grounds of divisions within the Muslim groups. This article tries to explain the 

importance of unity, to answer the question that what is the most important cause of division 

between Muslims from the perspective of the late Kashif Ghita? 

The ultimate goal of Islam, the creation of a single nation is due to make a perfect platform in 

order to create unity between Muslims. S, first and foremost, we are going to argue  the 

importance of unity in the political opinion of Islam and then, we will express the contexts of 

separation between Muslims, according to Kashif Ghita opinions. 

 

Keywords: monism, avoiding the sectarianism, Islamic political opinion, Imperialism 
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 مقدمه:

با نگاهی گذرا به تاریخ اسالم درخواهیم یافت که اتحاد و اتفاق میان مسلمانان جهان امهری اسهت کهه از  هدر     

ههای اسهالمی،همزمان بها     عنوان نظام برخاسهته ازارزش  اسالم همواره موردتوجه بوده است. با پیروزی انقالب ایران به

و  -در همان زمان که نظریه پایان تاریخ و برتری تمدن غرب بر سایرین مطهر  گردیهد  -المللی فروپاشی کمونیسم بین

بر نقاط مشترک و دوری از نقاط افتراق، نوک پیکان  ، با تکیهتالش انقالبیون در جهت ایجاد وحدت مورد تأکید اسالم

روی بسهیاری از ا هوو و رسهوس     تهدیدات دنیای استعمارهدفمندتر از گذشته متوجه جوامع مسهلمان گردیهد. ازایهن   

اندیشه سیاسی اسالم، همچون تالش در جهت ایجاد امت واحد اسالمی کهه درگذشتهتوسها اندیشهمندان مسهلمان     

گرایهی،   تر از هر زمان دیگر رخ نشان داد؛که این امر، یعنی بازتعری  مجدد وحهدت  دقرارگرفته بود، برجستهمورد تأکی

 دایی جبهه اسهتکبار در مقابهل اسهالم     خود ناشی از دشمنیروزافزون میالفان، با علم به قدرت وحدت اسالمی و یک

عوامهل قدرتدشهمن رادر جههت ایجهاد جهدایی و       بایسهتراهبرد و  روی مسلمانان می باشد. ازاین ص( می) ناب محمدی

موقع ومناسبی را اتیاذ نمایند.چراکهشناخت ابزار و اهداف دشمن خود نیمی از  انشقاق شناخته تا بتوانند استراتژی به

 راه پیروزی است.

 

 چارچوب نظری و روش پژوهش:

ی نظری شبیه مدو مورد استفاده توماس و تحلیل علل تفرقه در جوامع اسالمی، ازچارچوب دراین پژوهش برای تجزیه 

ایم. براساس این مهدو تحلیلهی، اندیشهه سیاسهی، تهالش اندیشهمندان بهرای حهل مشهکالت و           بهره برده]1[اسپریگنز

نظمهی و مشهکل آغهاز     سیاسی همواره کار خود را از مشاهده نوعی بهی  های جامعه است؛ بنابراین هر اندیشمند بحران

یهابی علهل مشهکالت     کند که این مشاهده، با مبانی نظری اندیشمند درتحلیل وی از مشاهده وضع کنونی و ریشهه  می

موجهود   شود تا وضهع  ارتباط تنگاتنگی دارد. در واقع این مبانی نظری منجر به تصویری ازجامعه آرمانی اندیشمند می

 جامعه را با آن بسنجد و درباره بحرانی بودن یا نبودن آن اظهار نظر کند.

 

 اسپریگنز: توماس بحران نظریه

های سیاسی به دست دههد،چرا   چارچوبی پویا از روش فهمِ نظریه کوشد می سیاسی های نظریه درفهم1اسپریگنز،

اند و نسبتاً  نظر از اختالفات چشمگیر در سبک ومفاهیم، بامشکالتی یکسان مواجه  پردازان، رف که معتقد است نظریه

انهد کهه احسهاس     پهردازان آثهار خهود را زمهانی نگاشهته       دراین معنا، اکثر نظریه. اندیشند هایی مشابه می حل نیز به راه

پهرداز   پردازنهد؛ یعنهی  نظریهه     روی، به یافتن ریشه  بحهران مهی    اند شرایا کنونی دچار بحران شده است؛از این  کرده

. رسهد  حهل مناسه  مهی    اندیشد و سپس بهه راه  نیست به سؤاالت اولیه در رابطه با زمینه و بسترهای ایجاد بحران می

مشهاهده بحهران،    :انجامهد  گیری نظریات سیاسی می گویدکه به شکل ن میباتوجه به این، اسپریگنز ازچهارمرحله سی

 (121-38،ص1831اسپریگنز،. )حل تشییص علل آن، تصور بازسازیِ جامعه و به دست دادن راه

 مشاهدهبحران .ال 
                                                           

 1193در آمریکا متولد شده و در  1132. اسپریگنز استاد فلسفه سیاسی در یکی از دانشگاه های معتبر آمریکاست که در ساو 1

 جا مشطوو تدریس شده است.از دانشگاه دوک درجه دکتری گرفته و در همان 

https://mail.google.com/mail/u/0/#15166f735a68a9d9__ftn1
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 بحهران گهاه روشهن و   . شهود  ها  هادر مهی   ها و بحران نظریات سیاسی نه درشرایا عادی بلکه به هنگامِ نابسامانی

. که حتّیَ، درباره وجودآن، تهوافقی نیسهت   طوری  به. رؤیت وگاهی بسیارمحدود و ناپیدا واضح است و برای همگان قابل

شود ممکن است، درمواقعی، سهطحی و فهردی باشهد و در     ای سیاسی را موج  می رو، بحرانی که  دور نظریه از این 

پرداز سیاسی، اولین سؤاو این است که مشهکل درنظهر او     افکارنظریهبنابراین، برای فهم . گیر ای اوقات کلّی و عالم پاره

 چیست؟

 تشییص درد .ب

 و بحران وجود درعلل دقیقمطالعه  ،بهرو  .از اینبیابد را مشکلریشه کوشد می ِبحران، ازشناسایی ،پسپرداز نظریه

 پردازد. زمانه خویش و گاهی در تاریخ گذشته می سیاسی اوضاع

 وبازسازی ِجامعهنظم،خیاو  .ج

 است،شرایا نابسامان ِجامعه اوضاع اگر گویدکه، پاسخ را سؤاو این بتواند باید سیاسی پرداز  نظریه مرحله، دراین

 یافتهه  نظم سیاسیِجامعه تصویرِ ،نظمی بی و بحراندربرابر مشاهده  باید، پرداز نظریهت؟ چیس بسامانجامعه  و مطلوب

 نظرگهرفتنِ  در بها  ،شههر   نام آرمان به بسامان و سالمجامعه از دادن تصویری دست به باو  کند ترسیم خود ذهن در را

 توجهه  واقعیهت  و خیهاو  عنصر دو به. در این تصویر کند ترسیم نیست،ای  سلیقه و شیصی که هنجارهایی و واقعیات

 .شود می

 راه درمان .د

بدین قرار، نظریات سیاسهی، بها بیهنشِ    . گیرد میاسپریگنز راه درمان را با طر  آنچه هست و آنچه باید باشد پی 

ها و حقهایق   ها، امکانات، ضرورت جامع خود از نظم سیاسی، نتایج تجویزیِ مهمی را در بردارند و شامل ارزیابیِ قابلیت

 (121-38،ص1831اسپریگنز،) اند.

ططا  تحمیل کند، بر این باور آنکه بیواهد چارچوب نظریه اسپریگنز را بر اندیشه مرحوم کاش  ال این نوشتار، بی

درهمین خصوص  .ای را درآن یافت توان بسا چنین اندیشه و نظریه است که کلیتی بر اندیشه وی حاکم است که می

ههای بحهران    شیخ کاش  الططا  در بازکاوی مشکالت جامعه با تأثیر از مبهانی نظهری و جامعهه آرمهانی خهود، ریشهه      

دراندیشهه وی تهالش درجههت    . دانهد  های تفرقه توسا استعمارگران مهی  اد زمینهومشکالت در جوامع اسالمی را، ایج

شهود؛ و راه تحقهق    ایجاد وحدت،مکانیزم اجرایی و عملیاتی ایجادجامعه آرمانی است که امت واحد اسالمی نامیده مهی 

 .باشد این امر تأکید بر ا وو مورد نظر قرآن کریم و بازگشت به اسالم راستین می

 

 گرایی و دوری از تفرقه در اندیشه سیاسی اسالم: جایگاه اصل وحدتاهمیت و 

هها و   داند که در فطرت و تفکر و هدف همگون هستند و کلیه اختالف اسالم جامعه بشری را مجموعه واحدی می

ن دوراز مقام و منزلت بشری اسهت.بر اسهاس چنهی    های منفی و به ها و عوامل جدایی را عرضی و ناشی از خصلت تفرقه

توانهد   هها نمهی   هها و فرهنه    تفکر ا یل توحیدی هرگز عواملی چون نژاد،زبان،قومیت،مرز جطرافیایی و باالخره سهنت 

قبوو باشهد. بهرای همهه ملهل اسهالمی بایهد مسه له         عنوان وسیله تفرقه،تجزیه و جدایی در میان امت اسالمی قابل به

عنهوان یهک اسهتراتژی محسهوب      همهین رو وحهدت بهه    وحدت،آرمانی جوشیده از اعتقاد اسالمی را مشیص سازد. از

نامهه   .واژه وحدت در لطت چنانچه مرحوم دهیدا در لطهت گردد های خرد و کالن لحاظ  ریزی در برنامهباید گردد که می
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باشد... اما منظور از وحدت اسالمی  به معنای یگانه شدن، یکتایی، یگانگی، انفراد و تنهایی می»ذیل همین واژه آورده، 

ین است که همه مسلمانان باید در عر ه زندگی اجتماعی با توجه به مصالح کل اسالم اخهتالف زدایهی نمهوده و در    ا

 (11،ص1839منصورنژاد،«)جهت ترویج اخوت اسالمی در همه سطو  بکوشند.

قُل یَاَهلَ الکِتَابِ تَعَالَوا اِلَی کَلِمَهٍ سَهوَا ِ بَینَنَها وَ   فرماید:  کند و می قرآن کریم محور وحدت را توحید معرفی می

ای پیامبر، به اهل کتاب بگهو، بیاییهد   بَینَکُم اَلَّا نَعبُدَ اِلَّا اهللَ وَ ال نُشرِکَ بِه شَی ًا وَال یَتَّیِذَ بَعضُنَا بَعضًا اَربَابًا مِّن دُونِ اهللِ؛ 

عنهوان رب و   شترک است، غیر از خدا نپرستیم و یکدیگر را در برابهر خداونهد بهه   ای که بین ما و شما م بر اساس کلمه

کهه   گهردد  در نگهاه اسهالم وحهدت یکهی از ا هوو قهدرت در جامعهه محسهوب مهی         (11عمران/ آو) .پروردگار نگیریم

دگی مجموعه افرادی که بر اسهاس عقیهده و فکهر واحهد، زنه     یعنی هدفی عالی است و آن تشکیل امت واحد ساز زمینه

رو بهه مسهلمانان سهفارش     ازاین .نمایند مشترک و هماهنگی را تحت حاکمیت قانون واحد الهی برای خود انتیاب می

گردد دوری کنند تا مبادا این جهدایی باعهث تضهعی  جبههه اسهالم       شود تا از عواملی که باعث انشقاق و تفرقه می می

: فرمایهد  داند و می پیامبر خاتم نیز وحدت را مایه نزوو رحمت می(39انفاو/) .موَال تَنَازَعُو فَتَفشَلُو وَ تَذهَ َ رِیحُکُ؛ گردد

(و در جهای دیگهر   8نههج الفصاحه،کلماتقصهار  «)ی اسهت. هجماعت و وحدت مایه رحمت الهی و تفرقه باعث عذاب ال»

برادرنهد.   مؤمنهان »کند کهه همهواره بایهد وحهدت خهود را حفه: کننهد:         خورده تشبیه می مسلمانان را به مشتی گره

از (133ق،ص1118مجلسی،) مشت گره شده( اند.) شود و آنان ذر برابر بیگانگان بسان یکدست هایشان تالفی می خون

از تفرقه بپرهیزید؛ چراکه هرکس از دایره اتحاد و انسجام خارج شهود، طعمهه   » شده است: حضرت علی )ع( نیز روایت

( اهمیهت ایهن امهر در اسهالم تها      121البالغه،خطبه )نهج.« دشو شیطان است و همچون گوسفند تنها طعمه گرگ می

قسهم بهه   »فرمایهد:   داند و می ساو سکوت خود را در راستای حف: اتحاد مسلمانان می 22جایی است که آن حضرت 

خدا اگر ترس از اختالف و جدایی مسلمانان نبود و اگهر تهرس از آن نبهود کهه کفهر بهازگردد و دیهن فهانی شهود، در          

در ایهن منظهر   ( 811ق، ص931ابن ابهی الحدیهد،  «)گرفتیم. موضعی که نسبت به آن ما نفع داشتیم، قرار می غیرازاین

ای  گونهه  جههانی بهه   درعر هه های نظام را چه در بعد داخلهی و چه  یکی از وظای  دولت اسالمی آن است که سیاست

کننهد   . چراکه دشمنان اسالم تالش میتنظیم نماید که موجبات وحدت و همدلی میان مسلمانان جهان را فراهم آورد

میان مسلمانان موجبات تفرقه و واگرایی را فهراهم نمایهد. تها درنهایهت از ایهن تفرقهه        مناقشهبر نکات مورد  تکیه با تا

هها را   که بنا به نظر استاد شهید مرتضی مطهری آنچه بر سر مسهلمین آمهد کهه شهوکت آن     چنان سو استفاده نمایند.

ای است. وی مسلمین را نیازمند وحدت و اتفاق دانسته و تفرقه را درد اساسی جههان   های فرقه الفگرفت، همین اخت

 (12،ص1892داند که دشمن همواره از این ضع  سو استفاده نموده است.)مطهری، اسالم می

 

 اندیشه سیاسی کاشف الغطاء:

ازآن کهه   بههدنیا آمهد و پهس   شمسهی در نجه  اشهرف     1223مرحوم شیخ محمدحسین کاش  الططا  در سهاو  

مقدمات علوم را آموخت و از ادبیات و هی ت و هندسه و فقه و ا وو و منطق و فلسفه و کهالم بههره الزم را بهدسهت    

آورد، در ادامه تحت تربیت اساتیدی همچون سید محمدکاظم یزدی و آخوند خراسانی مدارج علمی را طهی نمهود. او   

داد؛و با شهجاعت تمهام و    ه ا ال  امور مسلمانان عالقه شدیدی از خود نشان میدر تمامی دوران زندگی خود نسبت ب

ایستاد و از به خطر افتادن موقعیهت خهود درراه اسهالم     پایهمی هایبی قاطعیت کامل در مقابل تحجر و خرافات و حرف
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بهه مسهاسل روز و    ای که نسهبت  العاده باکی نداشت. تحرک چشمگیر، روحیه جهادی، درک عمیق و سرعت انتقاو فوق

ها داشت، موج  شد شیصیت او در عر ه سیاست برجستگی خا ی پیهدا کنهد و بهه یهک رهبهر       تحلیل  حیح آن

اهلل مکارم شیری از مراجع عظام تقلیهد شیصهیت    (آیت183، ص1833اجتماعی و مصلح بزرگ تبدیل شود.)مهاجرنیا،

عمل را بهه ههم آمییهت و سرچشهمه تحهوو عظیمهی       مرد بزرگی که علم و »کند:  کاش  الططا  را چنین تو ی  می

اهلل سید محسن حکیم، محمدجواد مطنیهه، شههید قاضهی طباطبهایی ازجملهه       (آیت23،ص1831کاش  الططا ،«)شد.

 روند. شاگردان وی به شمار می

ی شدت ضد اسهتعمار و اسهتکبار جههان    های استکبارستیز قرآن کریم، ویبه با توجه به تأثیرپذیری شیخ از اندیشه

ههای   آمریکها، انگلهیس و فرانسهه(، پراکنهدگی ملهت     ) بود و مشکالت کنونی مسلمانان را مربوط به وجود سه اههریمن 

( و بهه طهرق میتله  ازجملهه ایهراد      211،ص1833دانست.)تقی زاده، های عربی و مسلمان می مسلمان و ضع  دولت

 دن افکار عمومی مسلمین داشت.سینرانی و نوشتن کت  و مقاالت متعدد سعی در روشنگری و بیدار نمو

سیاست هدایت و ارشاد است و در آن مدیریت که سیاست توحیدیسیاست نیز در اندیشه سیاسی شیخ،از جنس 

باشههد)عالمه  کهه بایههد  چنههان کهه هسههت و انسهان آن   چنههان هههای انسهان، آن  هها بهها نظهر بههه واقعیهت    و توجیهه انسههان 

نگاه وی، سیاست بادیانت همراه بوده و هدفی جز سعادت دنیهوی  باشد. از اینجاست که در  ( می31،ص1818جعفری،

 کرد: گونه تعری  می کند. با توجه به این هدف، کاش  الططا  سیاست را این و اخروی افراد و جوامع را دنباو نمی

اگر معنی سیاست خیرخواهی و خدمت و راهنمایی و جلوگیری از فساد و خیانت و نصیحت زمامداران و تهوده  »

ها و غل ها بر گردن  دم و بر حذر داشتن آنان از گرفتار شدن در زنجیر استعمار و بندگی و جلوگیری از افکندن داممر

معنی سیاست این است آری ما تا فرق سرمان در آن غرقیم و این از واجبات است، خودم را  اگرها و کشورهاست. ملت

پیشوایی مهم. و اگر معنی سیاست،ایجاد فتنه و اغتشاش  بینم برای این هدف بزرگ و پیش خدا و وجدان مس وو می

آمیز نسهبت بهه ملهت رفتهار      های نرم تکیه زنند، وحشیانه و خشونت و برادرکشی است تا به حکومت برسند و بر تیت

ولهو بها   -کنند و برای تأمین منافع شیصی از قدرت و نفوذ خویش سو استفاده نمایند و برای اجنبی داللی نمایند تها  

ها را بر ملت و حکومت خویش مسلا سازند اگر سیاست این است من از آن به خدای دانها و   آن-ها باشد ییتن خونر

تنهها در مسهاسل سیاسهی     ( با توجه به این تعری  از سیاسهت، شهیخ نهه   98،ص1821کاش  الططا ،.«)برم شنوا پناه می

گیری  ریح تکلیه  مسهلمانان را روشهن     ای با موضع دانست و در هر حادثه کرد؛ بلکه آن را از واجبات می دخالت می

تهاکنون از احهزاب فایهده مطلهوبی     »کنهد:   ساخت. وی علت ورود خویش به مسهاسل سیاسهی را چنهین بیهان مهی      می

سهوی خهود جله      اند که برای دست زدن به ا الحات عمیهق، ملهل را بهه    قدر نیرومند و مقتدر نشده ظاهرنشده و آن

کاشه   «)بلکهه در کلیهه ممالهک عربهی براثهر عهدم همکهاری و تقویهت وضهع چنهین اسهت           تنهها در عهراق    کنند. نه

دانستچراکه در نظهر وی اسهالم بهر دو اسهتوانه      ترین آفت اسالم را تفرقه درونی می ( ایشان بزرگ98،ص1821الططا ،

جهوهره   تهوان گفهت کهه    درمجمهوعمی (23،ص1213بنانهاده شده است؛ کلمه توحید و توحید کلمه. )کاش  الططها ، 

روی تنها راه رسیدن به این مههم را دوری از   ازاینهای وحدت است. اندیشه مرحوم کاش  الططا  تأکید بر ایجاد زمینه

 شود. ها پرداخته می دانست که در ادامه به آن ساز تفرقه میان مسلمانان می علل و عوامل زمینه
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 بحران تفرقه و دوری از وحدت در دنیای اسالم:

شیخ محمدحسین کاش  الططا  مؤید این مطل  است که او وجود درد در جهان اسالم را کهه دوری  بررسی آثار 

خوبی تشییص داده و در پی درمان آن بوده است. مروری بهر وضهعیت دنیهای اسهالم در      از وحدت و همگرایی بود، به

ها توانسته بود در  هایآن و حکومتهای مسلمان  گیری از غفلت ملت دهد که استعمار غرب با بهره زمان ایشان نشان می

های پهناور اسالمی اردو بزند و طهر  تجزیههامپراتوری عثمهانی را بها وعهده آزادی و اسهتقالو بهه برخهی از          سرزمین

نشاندگان  کشورهای مسلمان تحت امر خلفای عثمانی به اجرا درآورد؛که این کار با هدف روی کارآوردن عماو و دست

منظور استثمار بیشتر این کشورها  ورت پذیرفت.  هابه تر بر آن سالمی و اعماو سلطه قویخود در کشورهای کوچک ا

کوشد تا در جهت بازگشت اسالم بهه دوران   در چنین شرایطی شیخ با شناساندن علل و عوامل تفرقه به مسلمانان می

 ی همگرایی مجدد مسلمانان را فراهم نماید. عظمت خویش،زمینه

 

 و واگرایی مسلمانان از منظر شیخ محمدحسین کاشف الغطاء: علل و عوامل تفرقه

 استعمار:-1

استعمار در لطت به معنای زیاد کردن آبادانی، اراده آباد کردن و در فرهن  و ا طال  سیاسهی تسهلا کشهوری    

سهوی   بهه قصد استثمار منابع و نیروی انسانی آن با تظاهر به آباد کردن و رهبری مهردم آن   قوی بر کشوری ضعی  به

( در نگاه کاش  الططا  استعمار در طوو سالیان متمادی تالش نمهوده اسهت تها از    21،ص1833ترقی است.)منصوری،

وحدت دنیای اسالم جلوگیری نماید. اعطای استقالو ظاهری البته با درنظر گرفتن قیمومیت پس از فروپاشی خالفت 

ترین تالشی است که در ایهن   های خود در آن کشورها،مهم عثمانی به کشورهای تحت استعمار و روی کار آوردن مهره

 کند: راه انجام داده است. وی راه مقابله با استعمار را در سه شیوه به ترتی  جستجو می

وسهیله دعهوت و ارشهاد و سهینرانی و  هادر کهردن اعالمیهه         بایستبه راه دعوت و ارشاد: در مرحله اوو می 1-1

ادعُ اِلَی سَبِیلِ رَبِّکَ بِا الحِکمَهه وَ المَوعِظَههِ الحَسَهنَهِ وَ جَهادِلَهُم     فرماید: قرآن کریم میبااستعمار روبرو شد همچنان که 

هها بحهث    سهوی پروردگهارت دعهوت کهن و بهه بهتهرین شهیوه بها آن         بِالَّتِی هِیَ أحسَنُ؛ با حکمهت و انهدرز نیکهو بهه    

 (122کن.)نحل/

باشهد   ستمگران از طریق قطع روابا اقتصادی، سیاسی و... میمبارزه منفی: منظور از روش عدم همکاری با  1-2

: چراکه این وابسهتگی  لَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُإِ:وَال تَرکَنُوا فرماید بارهمی سوره هود دراین 118که خداوند در آیه 

 کند. ی غیرقابل نفوذ تبدیل میو متمایل شدن باعث تقویت جبهه کفار و تضعی  مسلمانان شده و آنان را به سد

توجه به آیهات متعهدد    وبااستعمار ظلم بر سایر کشورهاست  ژهیکاروترین مهمکه ییازآنجارویارویی مستقیم:  1-8

ال تَظلِمُهونَ و ال  بایسهت در مقابهل اسهتعمار ایسهتادگی کهرد.      قرآن کریم و تأکید بر عدم پهذیرش ظلهم و تحقیهر مهی    

باسیری کوتاه در تهاریخ چنهین بهه دسهت     م پذیری نیز چون ستمگویی گناهی است بزرگ.و ست(: 211)بقره/تُظلَمُونَ

 وسهربلندی در مقابهل ظهالم ایسهتادگی نمهوده بهه عهزت        و آید که هر جا کشوری به خودشناسهی رسهیده اسهت    می

جهز   رسهتمگ چراکه خداوند در قرآن به مظلوم دستور داده است که از حق خود دفاع نماید و نتیجه  .یافته است دست

چراکه ههدف   .باشد اگرچه در مقطعی به پیروزی برسد ولی پیروزی او مقطعی و ظاهری می؛و ظالم نابودی نیواهد بود

های دینی، انسان باید در شرایطی  گردد. بر اساس آموزه نهایی انسان را که همان دستیابی به سعادت است تأمین نمی
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وَ مَا لَکُهم التُقَهاتِلُونَ فِهی    : د بلکه به مقابله با ستم و ستمگران برخیزدشود دست بر روی دست نگذار که به او ظلم می

 (12)نسا /لقَریَهِ الظَّالِمِ اَهلُهَاسَبِیلِ اهللِ وَالمُستَضعَفِینَ مِنَ الِّرجَاوِ وَالنِّسَا ِ وَالوِلدَانِ الَّذِینَ یَقُولُون رَبَّنَا اَخرِجنَا مِن هَذِهِ ا

عنوان سه اهریمن و سه ضلع مثلهث شهوم در عر هه اسهتعمار و      ا، انگلیس و فرانسه را بهایشان سه کشور آمریک

آمریکها  »کند؛  اسراییل یاد می روزافزونعنوان عامل قدرتمندتر شدن  هابه کند و از آن ظلم به سایر کشورها معرفی می

عرب را بکشند. اما بهه   ها سال کند ولو با آن  و بدون هیچ قید و شرطی از آن حمایت می بیشد یماسلحه به اسراییل 

اگهر اسهراییل بها     دانم ینممشروط به اینکه به اسراییل حمله نکنند.  هم دهدآن یازکارافتادهمی مرموز و ا اسلحهعرب، 

یل و از کسهی کهه اسهراییل را ایجهاد     ؟ آری؛ عرب از اسرایجنگد یمپس با چه کسی  جنگد ینماسلحه آمریکا با عرب 

ههالک   تان همهبجنگید که  قدر آنگوید به شما اسلحه دادم تا  ی ندارد. آمریکا میتر سرسیتو  تر یجانکرده دشمنی 

(وی 23ص،1821کاشه  الططها ،  «)شوید. اکنون در اردن، مصر، سوریه و سایر کشورهای اسالمی وضع چنهین اسهت.  

ههای عهرب    یکی از ترفندهای مشترک استعمارگران بهرای ایجهاد تفرقهه میهان ملهت     حتی تشکیل جامعه عرب را نیز 

 .کند یمارزیابی 

 صهیونیسم: -2

رسید، فلسطین بود.  باید به استقالو می 1112های تحت حاکمیت عثمانی که طبق بیانیه اکتبر  ازجملهسرزمین

های استعمارگران، در این منطقه دولت یهودی  هیونیسم ایجاد شهد.   پس از پایان جن  برخالف بیانیه اکتبر و وعده

الو کوشید تا مرزهای خود را به طرق میتل  ازجمله رزیم اشطالگر قدس بعد از خروج نیروهای انگلیس و اعالم استق

تجاوز نظامی و استفاده از خیانت برخی سران عرب گسترش دهد. در این راه استعمارگران نیز در جههت رسهیدن بهه    

اهداف خود سیاست حمایت از این رژیم غا   را در دستور کهار خهود قراردادنهد تها عهالوه بهر اسهتفاده از دسهتگاه         

راییل و بحرانی ساختن منطقه جهت خرید نفت به بهای اندک و واگذاری سال  و ادوات نظامی، از ایجهاد  اطالعاتی اس

روی مرحهوم کاشه     طلبی مسلمانان جلوگیری کنند. ازایهن  وحدت میان مسلمانان و تقویت روحیه مبارزه و استقالو

عالوه بر آنکه یهک مسه له عربهی اسهت، یهک      کرد که فلسطین  جانبه از این خطر تأکیدمی الططا  با شناخت ابعاد همه

نویسهد: مسه له    داند و می روی دفاع از مردم فلسطین را همه مردم آزادییواه جهان می مس له اسالمی نیز هست ازاین

 (93صق،1311فلسطین مقابله کل شرک با کل اسالم است و تکرار جن   لیبی است.)کاش  الططا ،

 نفوذ و رسوخ رذایل اخالقی: -3

کند تا زمینهه   را تحت حاکمیت قانون واحد الهی، به سمت اتحاد دعوت می مؤمنانکه اسالم  قیده ویدرحالیبه ع

مجموعه افرادی است که بر اساس عقیده و فکر واحد، زندگی مشترک و هماهنگی را برای خهود  که -امت واحد  ایجاد

اند و این موضوع خهود   زمان از این آرمان ا یل اسالم دور شده درگذررا فراهم نماید، امامسلمانان  -نمایند انتیاب می

طلبهی و دوری از   وسهویمنفعت  باعث شده است که رذایل اخالقی میان مسلمانان گسهترش یابهد و آنهان را بهه سهمت     

یی  هورت پهذیرد.   دنظرهایه تجدبایهد در اخهالق و ملکهات گذشهته      نیبنهابرا های ا یل اسهالمی سهوق دههد.     آرمان

ی و جهالت دینهی اشهاره   زدگ غربی فرهنگی، گانگیازخودبتوان به شعارزدگی، نفاق،  میها لتیرذترین این  ازجملهمهم

 سهؤاو اگهر  : »دیه گو یمه ی این آفت ابی شهیدر ددرو شمرد یمرا ناشی از سستی مردم در دین  ها لتیرذکرد. وی این 

ی دنیهوی و نفهوذ روحیهه    هها  اذبهه جکنید سب  ضع  گرایش دینی در میان مسلمانان چیسهت؟ پاسهخ ایهن اسهت:     

ها را رهها کهرده    نموده است و آن پاره پارهیکل بهگرایی که در میان آنان ریشه دوانیده و آنان را به جدایی افکنده و  غرب
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تا دژهای عزت خویش را با دست خود به ویرانی کشند. اگر بگویید چه چیز باعث سرایت این روحیهه ناپهاک در ایهن    

را پشهت سهر گذاشهته     آسها  معجهزه و چه چیز این هوای آلوده و مسموم را به این دژی که دورانهی  پیکره کشته است 

کشانده؟ خواهم گفت: عدم اقدام مصلحان و سکوت آمران به معروف و ناهیان از منکر و اگهر بگوییهد علهت خموشهی     

د و نه آن را، چهه بهوده اسهت، خهواهم     تکه شدن دنیایشان که نه این را دارن پاره شدن دینشان در کنار تکه آنان از پاره

)کاشه   « گویهد؟  گفت: بس است دیگر، چراکه دهانم بسته است و آیا کسهی کهه دههانش بسهته اسهت سهینی مهی       

دههد کهه باعهث گسهترش بهالی       روی شیخ متولیان امور مذهبی را مورد مهذمت قهرار مهی    ( ازاین28ص،1812الططا ،

هها کهه خهود بایهد پزشهک باشهند، خهود نیهز بیمهار شدند.)کاشه             آناستعمار شدند چراکه امت را بیهدار نکردنهد و   

 (93ص،1838الططا ،

 

 گرایی و مجادالت مذهبی: فرقه -4

به نظر ایشان پایان قرن اوو اسالم، سرآغاز ایجاد اختالف در میان امت واحد اسالم بود. ایهن اخهتالف از جنه     

شهود. در ایهن راه دشهمنان     و به ایجاد مذاه  و فرق میتل  در اسالم خهتم مهی   شود یم فین و فتنه خوارج شروع 

ی خود را به نحهو  افکن تتفرقهیمأمورمذه  رن  و نژاد ازجملهی دنیای اسالم  یفتهیها برگسل هیتکاند تا با  تالش نموده

ی تر برجستهان و عربستان نقش در این میان نقش انگلیس با ایجاد بهاییت و وهابیت در ایر ؛کهی ادامه دهندا ستهیشا

کهه  داند یمه ی کاش  الططا  بر همه مسهلمانان واجه    رو نیازارسیدن به اهداف شوم استعمارگران ایفا نماید.  درراهرا 

ی را محو سهازند. مجهادالت مهذهبی امهروز بها      ا فرقهی و تعص  ورز نهیکیها نهیزمی مذهبی را ببندند و ها مجادلهباب 

ی اسالم وارد ساخته است که عالوه بر ایجاد تفرقهه،  ا یبردنی را ریناپذ جبرانپرچم اسالم ضربات تفکرات تکفیری و با 

 و مهربان اسالم را در اذهان عمومی به نمایش گذاشته است. رأفتچهره میدوشی از آیین 

 

 ی وابسته و خودکامه:ها حکومت -5

تفکهر و   مهوردنظر که در راسهتای منهافع    دینما یماستعمار در مرحله دوم اعماو خویش اقدام به انتصاب افرادی 

ایشهان حکهام    ازنظهر و تاکنون ادامه یافتهه اسهت.   آغازشدهمیالدی  21عمل نماید. این نوع استعمار از نیمه دوم قرن 

کاش  الططا  همواره با توجه به تأکیهد   رو نیازاجز پر کردن جی  استعمارگران و عیاشی هنر دیگری ندارند.  اقتیل یب

و خداوند هرگز راهی را برای سهلطه کهافران بهر مهؤمنین     ؛ یالًبِسَ ینَنِومِی المُلَعَ رینَافِلکَلِ اهللُ لَجعَن یَلَ وَ -کریم قرآن

ی نظامی و اقتصادی که میان کشهورهای اسهالمی و دوو   قراردادهادر خصوص نفی سلطه بیگانگان، از  -دهد قرار نمی

هها را از خهواب    کهردآن  زد و تالش می و به حکام آن کشورها نهی  می کرد یم، اظهار نگرانی شد یماستعماری منعقد 

شمسی به محمدعلی  1882ی نظامی پاکستان با آمریکا در ساو ها مانیپمثاو در واکنش به  عنوان گران بیدار کند. به

د گشت و به نهام  دولت محترم پاکستان یک دولت اسالمی است، به نام اسالم ایجا»نویسد: وزیر پاکستان می نیست

ترین دولتی است که باید شعاسر دینی و ش ون اسالمی را مراعات نماید... شهکی نیسهت    اسالم تأسیس یافت و شایسته

که دولت آمریکا دشمن خدا و رسوو خدا است... از مثل شهما دولهت مسهلمانی شایسهته نیسهت کهه بهه قراردادهها،         

است و جز نن ، نیسهتی، مهرگ و پسهتی و     استعمارآمریکا از سران به قراردادهای نظامی آمریکا تن دهید.  میصو اً

 (931ص،1888کاش  الططا ،«)ی نداردا هیهدبیچارگی برای ملت مسلمان 
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 بازسازی جامعه مطلوب و آرمانی:-3

های دینی و استناد به آیات  ریح قرآن کریم و مبنها قهرار دادن کارآمهدی     کاش  الططا  با برخورداری از اندیشه

در جههت ایجهاد   اجرا قابلسعادت دنیوی و اخروی، وحدت میان جوامع اسالمی را امری واج  و  نیتأمدین در جهت 

های ایجهاد   کند که پس از شناخت زمینه میتأکیدروی نداند.ازای اسالم که همان امت واحد اسالمی است، می شهر آرمان

بایست شرایا ایجاد وحدت اسالمی محقق گردد. شیخ این شرایا را به شر  ذیهل بیهان    تفرقه میان ملل مسلمان می

 ازسهین  -8هر مسلمانی محبهت بهرادر خهود را در دلهش بپرورانهد      -2بسته شدن باب مجادالت مذهبی -1»کند:  می

( ازجملهه  نامهه  ژهیه و،1812ورعهی، «)ن نباشد و مصلحت نوع را بر مصلحت شیص خود مقدم بهداریم وحدت، لقلقه زبا

اقدامات عملی وی در این راستا نوشتن کت  و مقاالتی همچون المثل االعلی فی االسالم ال فی بحمدون در خصهوص  

باشهد.   بابیان و بهاییان و مادیین می استعمار، غرب، اسراییل و اسالم و مسیحیت، االیات البینات در نقد آرای وهابیان،

 نیفلسهط ، 1811 پاکسهتان ، سوریه، لبنان، 1822 رانیااو همچنین با مسافرت به نقاط میتل  دنیای اسالم همچون 

مسلمین و لزوم اتحاد و پرهیز از اختالف سین گفت. در نگاه ایشهان جوامهع اسهالمی     انحطاطو... درباره علل  1821

ترین افکهار و   خود و ازجمله ایجاد همگرایی نیاز به ا الحاتی در افکار و اعماو خود دارند. مهم برای رسیدن به اهداف

بازگشهت بهه عظمهت  هدر اسهالم و دوری از      -1ی بدین قرار اسهت:  اجتماعا الحات دینی و  درراههای شیخ  اندیشه

اتحاد مسلمانان و پرهیز از تفرقه، تشهتت، اخهتالف کهه ایهن     -2است  شده بستهیی که به دین و مراسم دینی ها هیرایپ

مبارزه با استعمار و  هیونیسم که ههر دو بهرای اسهالم     -8و آرزوهای استعمارگران است  ها دهیادرست نقطه میال  

 (129ص،1833ی نوین. )مهاجر نیا،ها دانشرشد اقتصادی و فراگیری  نعت و -3 شود یمبالیی بزرگ محسوب 

 

 :حل راهشف الغطاء و کا

ترین نمود تفرقه میان مسلمانان جهان، امروز در مس له فلسطین رخ نشهان داده اسهت. چراکهه     در نگاه وی،مهم

اند. وی بهترین راه مبارزه را توجه به آیه شهریفه اَشِهدا ُ عَلَهی     اندک یهودیانی بر جمعیت عظیم مسلمانان مسلا شده

داند که متأسفانه دنیای اسالم نتوانسته است به آن جامه عمل بپوشاند. لذا ضهمن   ( می21فتح/) نَهُمیبَالکُفَار و رُحَما ُ 

طینهت   خواهد یهک فهرد مسهلمان، سرسهیت، قویهدو و پهاک       اسالم می»گوید:  انتقاد شدید از این رفتار مسلمین می

یک مسهلمان بها مسهلمانان دیگهر      بیند. منظور ا لی اسالم این است که نمی لیزذلینعزیز است برادرانش را  اگرباشد.

برادر و برادرند. اسالم دستور داده که مسلمانان در برابر کفار، سرسیت و نسبت بهه بهرادران مسهلمان خهود مهربهان      

انهد. ایشهانمی بایسهت     باشد. اما در دوران کنونی وضعیت معکوس شده است. ملت مسلمان، آیه قرآن را معکوس کرده

خواهد که  اند. اسالم می نهم باشند ولی اکنون اشدا  فیما بینهم مستعبدین علی الکفار! شدهاشدا  علی الکفار رحما  بی

گهاه   گیرند، بلکه اربهاب، زمامهدار و تکیهه    ها را دوست خود نمی مسلمانان با یهود دوستی نکنند. آری! مسلمانان هم آن

خواسهت ههر مسهلمانی     کنند. اسالم می یز میکوشند و به خاطر ایشان فداکاری ن کنند و برای مصالح آنان می خود می

)کاشه   « کند. در انجام امور مسلمین بکوشد. اکنون هر مسلمانی در تفرق، بیچارگی و خیانت به مسلمین فعالیت می

امور قرار گیرنهد   رأسروی کشورهای مسلمان باید تالش کنند تا در بعد داخلی، افرادی در  ( ازاین32ص،1833الططا ،

از بین بردن این خطر از هیچ کوششی فروگذار نباشند و از عاملی کهه ایجهاد اسهراییل را رقهم زد کهه       که در راستای

همان اختالف درونی است، پرهیز کنند و دوشادوش برادران فلسطینی خویش قرار گیرند تا این جرثومه فساد را محو 
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شهده اسهت و    از مشهکالت جههان اسهالم حهل     ای نمایند. اما باید توجه داشت که با از بین بردن اسراییل فقا گوشهه 

ههای   خواهد تا عالوه بر اینکه در مقابل دسیسه پیروزی واقعی زمانی است که استعمار از بین برود. لذا از مسلمانان می

های توخالی استعمارگران دوری کنند و اختالفات  و وعید و گفته  ها هوشیار باشند از وعده استعمارگران و تبلیطات آن

 (821ص،1833ی را به کناری نهاده و خود را در مقابل دشمن مشترک تجهیز نمایند.)تقی زاده،داخل

 

 ی:ریگ جهینت

بهر ایهن    تأکیهد دین مبین اسالم همواره در آیات متعدد قرآن کریم اهمیت و جایگاه وحدت را بیان نموده است. 

ایجاد آرمان نهایی اسهالم   ساز نهیزمخود  وحدت چراکهمشاهده کرد.  نیمعصومدر کالم  توان یما ل مهم را همچنین

 بهر  هیه تک. در همین راستا اندیشمندان مسلمانی همچون کاشه  الططها  بها    باشد یمکه همان امت واحد اسالمی است،

تا اهمیت این ا هل مههم را در مبهادالت و حهوادر عصهر       اند دهیکوشمشکالت جوامع مسلمان  ومشاهدهمتون دینی 

این ا هل محهوری، یعنهی تهالش در راسهتای همگرایهی        روزافزونخویش تبیین و تشریح نمایند. با توجه به اهمیت 

الزم و ضهروری بهه نظهر     هها  شهه یاندمسلمانان جهان در مقابل استکبار جهانی به رهبری آمریکا، باز طر  مجدد ایهن  

شناسهایی بحهران، علهت بحهران،     ) گنزیاسپری این پژوهش با مبنا قرار دادن چهارچوب نظری توماس رو نیازا. دیآ یم

های موجود در جامعه، خواستار بررسی این پرسهش اسهت کهه     بازسازی جامعه مطلوب و راه درمان( جهت حل بحران

 چیست؟ کاش  الططا  نیمحمدحسعلل تفرقه و پراکندگیمسلمانان از منظر شیخ  ترین مهم

سه اههریمن اسهتعمار، ایجهاد اسهراییل  هیونیسهم       افکن تفرقهیها تیفعالدالیل ایجاد تفرقه را در  ترین مهموی 

ی وابسهته و  هها  حکومهت مذهبی و ایجاد  مجادالتیی و گرا فرقهتوسا انگلیس و آمریکا، نفوذ و رسوخ رذایل اخالقی، 

با معرفی دقیق استعمار و پیامدهای شهوم ناشهی از آن،    سو ککوشد از ی روی، وی می کند. ازاین خودکامه جستجو می

 خواهد یمعلمای اسالم  ژهیو بهاز سوی دیگر از مسلمانان و  ؛وجهان اسالم را متوجه خطر تفرقه و انشقاق درونی نماید

تا با شناخت اسالم و معرفی دقیق قدرت وحدت، استعمار را از مرزهای جهان اسالم عق  رانده و در راسهتای تحقهق   

خواهد تا با مبنا قهرار   آرمان نهایی اسالم، یعنی امت واحد، کوشش نمایند.شیخ از مسلمانان در هر رده و هر مقامی می

یجاد وحدت و اتحاد را تقویت نموده و نسبت به کفار شدت عمهل  ی اها نهیزمی مصالح فردی،جا بهدادن مصالح اسالم 

. وی دههد  یمه که به نظر ایشان حقایق امروز امت اسالم، خالف این خواسهته را نشهان    هرچندبیشتری به خرج دهند.

عقیهده دارد   ؛ودههد  مشکالت امروز فلسطین را نیز از منظر همین ا ل یعنی دوری از وحدت مورد بررسهی قهرار مهی   

ههانیز مسهلا    قه و نفوذ استعمار باعث شده است که یهودیان عالوه بر غص  ممالهک اسهالمی، بهر امهور داخلیهآن     تفر

روی باید هرچه زودتهر نسهبت بهه رفهع      گردند.که این امر با ا وو مورد تأکید قرآن همیوانی و هماهنگی ندارد. ازاین

 بهر  هیه تکبها   توان یمی به این اهداف ابی دسترای آورد. ب بهعملی توسا جهان اسالم ا ژهیومشکالت فلسطین کوشش 

ی افراد جامعهه در خصهوص اهمیهت وحهدت،     تمام بهنقاط همگرا و دوری از عوامل واگرا و مورد مناقشه، ایجاد آگاهی 

ی آنهان و ایجهاد پیونهدهای عمیهق سیاسهی و      ها انتیخشناساندن رهبران و افراد خاسن دنیای اسالم با برمال ساختن 

یان کشورهای مسلمان، در جهت تحریم کشورهای مستکبر برای رسیدن به این هدف متعالی و ایستادگی اقتصادی م

خاص آن استعمار و اشهاعه ظلهم و سهتم اسهت، تهالش نمهود.        ژهیکارودر مقابل دنیای استکبار به رهبری آمریکا که 

 شهود  یمه ستگی آنان بهه جبههه اسهتکبار    چراکه بر اساس قاعده نفی سبیل مسلمانان باید از انجام اموری که باعث واب
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اسالم که همان امت واحهد اسهالمی اسهت،     شهر آرمانی به ابی دستی ایجاد وحدت در راستای ها نهیزمدوری کنند.تا 

 مهیا گردد.
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 ،33، زمستان22ساو ششم، دوره سوم، شمارهخرداد،  12ی زاده، بیژن، انقالب اسالمی و مس له فلسطین، فصلنامه تق .9

 1832انتشاراتپارسیان،چاپششمتهران:  محمددشتی،ترجمه البالغه، ،نهج(هق 311)رضیدیس .1

 13و  11و  29 ،جلد( بحاراالنوارق 1118) محمدباقر، مجلسی،عالمه.3

 :  دراتهران ( امامت و رهبری،1892) ی، مرتضی،مطهر .1

 ، تهران: پژوهشگاه فرهن  و اندیشه اسالمی8ج ( اندیشه سیاسی متفکران اسالم 1833) مهاجر نیا، محسن،...11

 الططا  در عر ه سیاست، تهران: آوای بیداری، ( کاش 1812ی، مسیح، )مهاجر .11

 انتشاراتجوان پویا: ودعوت،تهرانوگو گفتازراه( وحدت1839) ، محمد،منصور نژاد .12

 ریرکبیامفرانو، تهران: انتشارات  ( استعمار1833ی، جواد، )منصور .18

 1812 بهشتیاردروزنامه جمهوری اسالمی ایران،  نامه ژهیوکاش  الططا ،  طلبانه ا ال ی ها شهیاند.ورعی، جواد، 13
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