هــم بــه عقیــده دیگــران احترامــی عمیــق قائــل
بگــذارد؛ تــا جایــی کــه در مجالــس و محافــل
ً
علمــی و آموزشــی او مخالفــان و بعضــا معانــدان
حاضــر شــوند و از علــم و معرفــت او اســتفاده
بکننــد.
شاید به جرئت بتوان گفت که یکی از
ایدئولوژیهای اصلی در انقالب اسالمی و
از مهمترین رویکردهای حضرت امام در
دوران انقالب نیز همین موضوع وحدت
بوده است .این موضوع پس از استقرار
نظام جمهوری اسالمی به چه صورتی
دنبال شد؟
وحدت مســلمانان از شــعارهای اساســی انقالب
اســامی اســت .واقعیــت ایــن اســت کــه بعــد
از انقــاب اســامی در ســال  1357و پیــروزی
خــط فکــری امــام خمینــی «رحمةاهللعلیــه»،
یــک بــاب مبــارک و پســندیدهای بــه نــام
وحــدت بیــن شــیعه و اهــل ســنت گشــوده شــد
کــه بــرکات زیــادی بــرای اســام و ترویــج آن در
بــاب ترویــج و
جامعــه بــه ارمغــان آورد .ایــن ِ
تحکیــم وحــدت بیــن مســلمین همچنــان بــاز
اســت و ایــن نــوآوری و اقــدام پســندیده امــام
خمینــی همچنــان در حــال پیشــرفت و توســعه
اســت و بــا گــذر زمــان ثمرات بیشــتری بهدســت
میدهــد .فلــذا حرکــت کشــتی وحــدت بیــن
مســلمین و تحصیــل بــرکات آن بحمــداهلل رو
بــه جلــو و شــتابان اســت .شــاهد ایــن مدعــا نیــز
زیــارت و حضــور جمــع زیــادی از اهــل تســنن و
علمــا و بــزرگان آنــان بــا آن گســتردگی و شــکوه
در ایــام شــهادت حضــرت رضــا «ســاماهللعلیه»
در مشــهد اســت کــه ایــن حرکــت دســتهجمعی
نشــان میدهــد موضــوع وحــدت در عمــل و
ً
کالم و در مســیر تقریــب مذاهــب اســامی کامــا
موفــق عمــل کــرده اســت.
ً
به نظر شما اساسا چه موضوعاتی
ن مسلمین را
موجبات اختالف و تفرقه بی 
فراهم کرده و نقاط اشترا ک ما در مذاهب
گوناگون را در چه مواردی میتوان
جستوجو کرد؟
ً
بیــان ایــن مطلــب ضــروری اســت کــه اصــوال
مســلمین در مذاهــب گوناگــون ،دارای
ً
مواضــع مشــترک فراوانــی خصوصــا در اصــول
و توحیــد از منظــر اســام هســتند؛ در مبحــث
توحیــد ،وحــدت و صفــات الهــی و بســیاری

از مبانــی بنیادیــن دیگــر ،اشــتراکات فــراوان
و قابــل توجهــی وجــود دارد .لــذا بــا توجــه بــه
اینکــه اصــل و اصــول اســام ثابــت هســتند،
ایــن مســئله جــای طــرح نــدارد کــه مــا بــه
دلیــل مســائل و اختالفــات جزئــی بــر طبــل
تفرقــه بکوبیــم .شــخصیت مبــارک پیامبــر
اســام«ص» هــم مــورد تأییــد و تصدیــق
همــگان اســت و همــه مــا طرفــدار ،مشــتاق و
مطیــع ایشــان هســتیم .در اعتقــاد بــه محبــت
نســبت بــه اهلبیــت «علیهمالســام» هــم
همــه مســلمین دارای اتفــاق نظــر هســتند
چراکــه ایــن مســئله یــک ریشــه واضــح و عمیــق
قرآنــی دارد .در قــرآن کریــم تصریــح میشــود
خطــاب بــه پیامبــر«ص» گفتیــم« :بــه مــردم
بگــو کــه مــن از شــما در برابــر رســالت هیــچ اجــر و
پاداشــی نمیخواهــم ،مگــر مــودت و دوســتی بــا
نزدیــکان و اهــل بیتــم».
بســیاری از اهــل تســنن هــم در مــورد دوســت
داشــتن و محبــت نســبت بــه عتــرت و اهــل
بیــت پیامبــر اکــرم«ص» بــا مــا وحــدت نظــر
دارنــد .در بســیاری از اصــول نیــز موضــوع بــه
همیــن شــکل دنبــال میشــود .البتــه اختــاف
نظرهایــی در برخــی از مســائل و احــکام وجــود
ً
دارد کــه مثــا در احــکام نمــاز ،قنــوت کی واجب
میشــود و کــی مســتحب اســت و یــا مســائلی از
ً
ایــن دســت .قطعــا اینهــا موضوعاتــی نیســت
ً
کــه بخواهیــم روی آنهــا تمرکــز کنیــم .خصوصــا
اینکــه بســیاری از علمــا و فقهــا کتابهایــی را
نــگارش کردهانــد کــه تمرکــز آنهــا روی وحــدت
فقهــی و اشــتراکات احــکام اهــل تســنن و شــیعه
بــوده اســت .کتبــی کــه در آنهــا فتــاوای شــیعه
ً
و ســنی در کنــار هــم آمــده اســت تــا دائمــا روی
نقــاط تفرقهآمیــز تأ کیــد نباشــد.
نتیجــه اینکــه بــا توجــه بــه مــواردی کــه ذکــر
شــد ،دالیــل و اســتدال لهای فراوانــی وجــود

دارد کــه مــا بهعنــوان مســلمان ،خــواه شــیعه
یــا ســنی بــا تأ کیــد و تمرکــز روی اصــول مشــترک
ً
بایــد وحــدت را حفــظ کنیــم ،خصوصــا اینکــه
همــه مســلمانان جهــان ،دشــمن و دشــمنان
مشــترک و واحــدی دارنــد کــه دنبــال نابــودی
اصــل اســام از روی زمیــن هســتند .از طــرف
دیگــر خطــر گروههــای افراطــی کــه قصــد جــان
همــه مســلمانان را دارد نیــز ،تهدیــدی بــرای
یشــود.
پیــروان رســولاهلل«ص» محســوب م 
بــرای ایــن گروههــا تفاوتــی در شــیعه و ســنی
نطــور کــه مســجد
بــودن وجــود نــدارد و هما 
شــیعیان را منفجــر میکننــد ،در مناطــق
سنینشــین نیــز بمبگــذاری میکننــد و
مســلمین را بــه خــاک و خــون میکشــند.
بــاز هــم تأ کیــد میکنــم در ایــن زمانــه مهمترین
موضــوع حفــظ وحــدت بــرای حفــظ اســام
اســت ،بــرای اینکــه بتوانیــم بــه یــد واحــد و
قدرتمنــدی در برابــر دشــمنان دین خــدا تبدیل
شــویم بایــد بــه دنبــال تحکیــم مشــترکات و
حــل اختالفــات باشــیم .بیــان ایــن نکتــه نیــز
بســیار ضــروری اســت کــه در ایــن مســیر هــم
اهــل تســنن میتواننــد از مواضعشــان دفــاع
کننــد و هــم اهــل تشــیع و هیــچ کــس حــق
دفــاع از عقیــده را بــا ســخنان بحــق و مســتدل
از کســی ســلب نکــرده و نخواهــد کــرد .در عیــن
حــال از حرفهایــی کــه باعــث دشــمنی و کینــه
میشــود و گاه توهینهایــی کــه بــه طرفیــن
ً
میشــود بایــد شــدیدا پرهیــز کــرد.
بهعنوان آخرین سؤال ،آیا به تهدیدی
به نام گروههای افراطی میتوان بهعنوان
فرصتی برای وحدت نگاه کرد؟
ً
قطعــا همیــن هســت .مــن مثــال زدم کــه
کشــتار شــیعیان و اهــل ســنت بــرای گروههــای
ً
افراطــی تفاوتــی نــدارد .شــاید شــما هــم اخیــرا
ســخنان ائمــه جمعــه و جماعــت مســاجد
ریــاض و مســجدالنبی«ص» را شــنیده باشــید
کــه در پشــت تریبونهــای رســمی عربســتان،
از اینکــه چهــره اســام در رســانههای دنیــا ،یک
یشــود،
چهــره خشــن و آدمکــش نمایش داده م 
خســته شــدهاند و اعتــراض خــود را بــه ایــن
موضــوع اعــام کردهانــد .همــۀ اینهــا نشــان
میدهــد کــه رویکــرد وحــدت و وحدتآفرینــی
کــه مــورد تأ کیــد دیــن بــوده و امــام خمینــی
احیــا کننــدۀ مجــدد آن بــوده اســت بــه موفقیت
نهایــی نزدیــک شــده اســت.
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