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چکیده
هدف :دولت جمهوری اسالمی ایران براساس اصل یازدهم قانون اساسی و مبانی دینی حکومت موظّف است سیاست ک ّلی
خود را بر پایه ائتالف و اتّحاد ملل اسالمی قرار داده و در راستای «تحقّق وحدت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم»
کوشش پیگیر به عمل آورد؛ این مهم مستلزم انجام مطالعات سیاستگذاری در ابعاد مختلف خصوصاً عرصه فرهنگی بهعنوان
مهمترین مزیّت انقالب اسالمی است .امروزه هزینههای سنگین تفرقه و نزاع در میان مسلمانان منطقه و شرایط جهانی
ضرورت توجّه به آرمان وحدت اسالمی را دوچندان کرده است .هدف مقاله ارائه الگویی برای سیاستگذاری فرهنگی ج.ا.ا.
به منظور ایجاد و تقویّت وحدت در ایران و جهان اسالم است.
روششناسي پژوهش :در بخش مفهوم شناسی توضیح داده میشود که وحدت به معنای یکسان سازی نیست و نظریه
منتخب «وحدت در عین کثرت» است .مقاله در چهارچوب نظریههای سیاستگذاری فرهنگی و ارتباطات میان فرهنگی با
روش مطالعات کتابخانهای و تحلیل مضمون برای ارائه الگوی سیاستگذاری فرهنگی وحدت اسالمی در ج.ا.ا ، .ابتدا مبانی
و ارزش هایی که آرمان وحدت اسالمی مبتنی برآنها است را تبیین ،سپس اهداف عینی و قابل دستیابی برای این آرمان
ترسیم و نهایتاً راهبردها و سیاستهای عملیّاتی در راستای اهداف را بیان میکند.
یافتهها :یافتههای مقاله ارائه سیاستهای عینی برای کارگزاران ج.ا.ا .در راستای وحدت اسالمی با تأکید بر عرصههای
فرهنگی بهویژه حوزه رسانه و فضای مجازی است.
نتیجهگیری :نتایج حاصله در قالب نمودار و جدول ارائه میشود .از نتایج مهم مقاله این است که بدون ایجاد گفتمان
کثرتگرایی و تحمّل مخالف در میان مسئوالن و آحاد مردم ایران سخن از همگرایی و وحدت در جهان اسالم شعار نافرجامی
بیش نیست.
کلید واژهها :وحدت اسالمی ،سیاستگذاری فرهنگی ،فرهنگ و ارتباطات ،جمهوری اسالمی ایران ،مجمع جهانی تقریب
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مقدمه
وحدت اسالمی ،نه یك رؤیا و خیال بلکه باور و اعتقادی است راسخ ،ریشه گرفته از آموزهها و نصوص
قرآنی و روایی و آراء علماء و اندیشمندان اسالمی .موضوع تفرقه و نزاع بهعنوان یکی از موانع اصلی اقتدار
و پیشرفت امّت اسالمی بخصوص در دوران معاصر ،از مهمترین دغدغههای اندیشمندان و مصلحان مسلمان
بوده است ،چنانکه امام خمینی(ره) تشکیل حکومت اسالمی در ایران را مقدّمهای برای وحدت جهان اسالم
عنوان میکنند (مختاری.)190 :1383 ،
قرآن کریم در آیات متعدّدی مسلمانان را به وحدت و پرهیز از تفرقه فراخوانده است از جمله در آیه 103
َ ْ َ ُ َ ْ ه َ ً ََ َ َ ه ُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ه َ ُ ْ ُ َ
اَّلل َعل ْيك ْم ِإذ ك ْن ُت ْم أ ْع َد ًاء
اَّلل ج ِميعا وَل تفرقوا واذكروا ِنعمت ِ
سوره آل عمران میفرماید« :واعت ِصموا ِبحب ِل ِ
ََه َ
ْ
ف َب ْي َن ُق ُلوب ُك ْم َف َأ ْ
ص َب ْح ُت ْم ِب ِن ْع َم ِت ِه ِإخ َو ًانا» (و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت
فأ ل
ِ
خدا را بر خود ،به یاد آورید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و به
برکت نعمت او ،برادر شدید) .نبیّ مکرّم اسالم(ص) و ائمّه اطهار(ع) نیز به کرّات بر اهمیّت و ضرورت این
مهم تأکید فرمودهاند (هادی.)111 :1388 ،
امام خمینی(ره) در کتاب «والیت فقیه» -که سالها پیش از انقالب اسالمی به منظور ارائه نظریه
حکومت اسالمی منتشر شد -تشکیل حکومت در یك کشور را گامی در جهت «وحدت مسلمین» دانستهاند
(موسوی خمینی .)36 :1348 ،همچنین در نامهای که امام همراه با چندتن از علماء در آغاز نهضت خویش
نگاشته اند آمده است« :برنامه ما که برنامه اسالم است ،وحدت کلمه مسلمین است ،اتّحاد ممالك اسالمی
است ،برادری با جمیع فرق مسلمین است در تمام نقاط عالم» (موسوی خمینی ،1371 ،ج  .)84 :1ایشان
در وصیّتنامه الهی -سیاسیشان مسلمانان را به سوی «یك دولت بزرگ اسالمی با جمهوریهای آزاد و
مستقل» فرا میخوانند.
رهبر معظّم انقالب مدّظلّه نیز به کرّات بر اهمیّت این موضوع تأکید نمودهاند چنانکه در جمع مهمانان
کنفرانس بینالمللی وحدت اسالمی 29 -دیماه  -1392با اشاره به وقایع جهان اسالم و خسارات سنگینی
که مسلمانان جهان به تبع تفرقه و اختالف متحمّل میشوند بر نقش «علمای دنیای اسالم»« ،دانشمندان
دانشگاهها» و «نخبگان سیاسی امّت اسالمی» در این زمینه اشاره نموده و میفرمایند« :دانشمندان
دانشگاهی دانشجویان را توجیه کنند که امروز مهمترین مسأله در دنیای اسالم وحدت است ...دنیای اسالم
روی عزّت و کرامت و آقایی را خواهد دید» .آیت اهلل خامنهای در روز  19دی  1393با اشاره به تالشهای
گسترده سرویسها ی اطّالعاتی دشمنان اسالم برای اختالف افکنی میان مسلمانان خصوصاً با حمایت از
جریانهای انحرافی و افراطی شیعه و سنّی وحدت را «مهمترین اولویّت برای دنیای اسالم» عنوان
میکنند و در بیانیه گام دوّم  -به مناسبت  40سالگی انقالب اسالمی -نیز بر اهمیّت این مهم در راستای
ایجاد تمدّن نوین اسالمی تأکید مینمایند (.)http://khamenei.ir
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ّ
در اصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است «به حکم آیه کریمه « ّإن هذه ّامتـكم
ّأمه واحدة و أنا ّربكم فآعبدون» (انبیاء .)92 ،همه مسلمانان یك امّتاند و دولت جمهوری اسالمی ایران
موظّف است سیاست کلّی خود را بر پایه ائتالف و اتّحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل
آورد تا وحدت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را تحقّق بخشد».
پیگیری این آرمان در نظام جمهوری اسالمی ایران با فراز و نشیبهای زیادی مواجه بوده و با تغییر
دولتها و البتّه شرایط داخلی ،منطقهای و بینالمللی اشکال مختلفی یافته است ،معالوصف فقدان یك
سیاستگذاری منسجم برای این آرمان در کشور مشهود است و این مهم خود مستلزم انجام پژوهش و
مطالعات آکادمیك میباشد.
مفهوم شناسي
اتّحاد در لغت به معنای یکی شدن ،یگانگی داشتن و یکسان کردن است ،این واژه با وحدت قرابت معنایی
دارد؛ وحدت نقطه مقابل کثرت و به معنای یگانه شدن است که مقابل اختالف و تفرّق میباشد (حسینی
دشتی ،1376 ،ج  .)494 :1وحدت اسالمي مفهومی تفسیربردار است .امروزه شنیدن این اصطالح ،ابعاد
دینی و مناسبات مذهبی میان مسلمانان را به ذهن متبادر میکند ،امّا این مفهوم در اصل تعبیری جامع
شامل جنبههای اسالمی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،ارتباطی ،زیستمحیطی و حتّی تکنولوژیك است
(تسخیری .)9 :1383 ،در تعریف مصوّب شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی وحدت اسالمی
عبارت است از «همکاری و تعاون پیروان مذاهب اسالمی براساس اصول مسلّم و مشترک اسالمی و ا ّتخاذ
موضع واحد برای تحقّق اهداف و مصالح عالیه امّت اسالمی و موضعگیری واحد در برابر دشمنان اسالم و
احترام به التزام قلبی و عملی هر یك از مسلمانان به مذهب خود» .دستیابی به وحدت اسالمی در شرایط
مطلوب منتهی به همکاری دولتها و ملّتهای اسالمی در عرصههای دینی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی
با ایجاد ساختارهای مناسب خواهد شد.
مفهوم امّت واحده یکی از مفاهیم کلیدی است که مبحث وحدت به هر شکل ،متناظر با آن است .به
لحاظ تاریخی در دائرة املعارف بزرگ اسالمی آمده است که رسول اکرم(ص) ابتدا واژه امّت را برای پیروان
خود در مکّه بهکار بردند و پس از هجرت به مدینه این لفظ را برای اهل مدینه استفاده کردند .قدر مسلّم
این تغییر کاربرد سیاسی بود چه اینکه ،مردم مدینه هنوز مسلمان نبودند .اما صرف نظر از این حرکت
سیاسی ،مسأله مهم در امر رسالت ایشان ،عقیدتی و دینی بود ،لذا این مفهوم بعدها بر تمامی کسانی که در
پی فتوحات اسالمی به اسالم گرویدند اطالق شد (انصاری ،1362 ،ج .)192 :10در قرآن کریم ،تلقّی و
کاربردهای این مفهوم متعدّد و متنوّع است :گاهی به معنای زمانی مشخّص است مثل آیه  45سوره یوسف
ُ ََ َُ ُ ْ
ََ ُ
َ
َ َ َ ه َ
ال ال ِذي ن َجا ِم ْن ُه َما َو هادك َر َب ْع َد أ هم ٍة أنا أن ِّب ُئك ْم ِب َتأ ِو ِيل ِه فأ ْر ِسلو ِن) ،گاهی به معنای علماء و دانشمندان است
(و ق
همچون آیه  104آل عمران َ(و ْل َت ُك ْن م ْن ُك ْم ُأ هم ٌة َي ْد ُعو َن إ َلى ْال َخ ْير َو َي ْأ ُم ُر َ
ون ب ْاملَ ْع ُروف َو َي ْن َه ْو َن َعن ْاملُ ْن َكر َو ُأ َولئكَ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َن ه ُ ُ ً
َ
ُْ
ً
اس أ همة َو ِاح َدة
ُه ُم امل ْف ِل ُحون) ،گاهی به معنای دین و آیین است مانند آیه  33سوره زخرف (و لوَلأن يكو الن
ضة َو َم َعار َج َع َل ْي َها َي ْظ َه ُر َ
ًُ ْ ه
َل َج َع ْل َنا َمل ْن َي ْك ُف ُر ب ه ْ
ون) ...امّا بیشترین کاربست معنایی
الرح َم ِن ِل ُب ُي ِوت ِه ْم ُسقفا ِمن ِف ٍ
ِ
ِ
ِ
آن ،به معنای جماعت و گروه است؛ البتّه گروهی که زبان ،نژاد و دین یکسانی دارند ،برای مثال آیه 181
َ ْ
ُ َ
ََ ُ ٌ
َه
سوره اعراف َ(و ِم هم ْن خل ْق َنا أ همة َي ْه ُدون ِبال َح ِ ّق َو ِب ِه َي ْع ِدلون) و نیز آیه  23سوره قصص َ(وملا َو َر َد َم َاء َم ْد َي َن َو َج َد
َ
َع َل ْيه ُأ هم ًة م َن ه
اس َي ْس ُقون) (صفوی .)32- 31 :1387 ،در عین حال ،تشکیل امّت واحده به منزله زمینه و
الن
ِ
ِ
ِ
ه َ ُ ه ُ ُ ْ ُ ه ً َ َ ً َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ
ُ
ْ
ُ
بستر عبادت حقیقی حقّ تعالی در نظر گرفته شده است«ِ :إن ه ِذ ِه أمتكم أمة و ِاحدة و أنا ربكم فاعبدو ِن»
(انبیاء .)92 ،در مفردات آمده «امّت هر جماعتی را گویند که یك عنصر مثل دین یا زمان و یا مکان آنها را
جمع کند و فرقی نمیکند که این امر جامع اجباری باشد یا اختیاری ،همانطور که در آیه  38سوره انعام
ْ َْ ََ َ َ ُ َ َ َ ه ُ َ َ ُ ُ
ََ ْ َ ه
اح ْي ِه ِإَل أ َم ٌم أ ْمثالك ْم( »...و هیچ جنبندهاى در زمین و
ض وَل طا ِئ ٍر ي ِطير ِبجن
آمده است« :وما ِمن داب ٍة ِفي اْلر ِ
هیچ پرندهاى نیست که با دو بال خویش مىپرد ،مگر آنکه امّتهایى همانند شما هستند( )...راغب اصفهانی،
َ َ ه ُ ُ ً
ً
اس أ همة َو ِاح َدة( »...بقره )213 ،میگوید اصل
 ،1374ج .)110 :1صاحب المیزان نیز در تفسیر آیه «كان الن
این کلمه از أم به فتح همزه به معنای قصد است و بنابراین به هرگروهی از مردمان گفته نمیشود ،بلکه به
جمعیّتی گفته میشود که دارای مقصد واحدی بوده و بهواسطه آن با یکدیگر مربوط و متّحد شده باشند .در
هر حال ،ظاهر آیه داللت بر این میکند که دورانی بر بشر گذشته که افراد با یکدیگر متّحد و متّفق بودهاند
و ساده و بیآالیش زندگی میکردهاند ،نه در امور زندگی با یکدیگر نزاعی داشتند و نه در امور دینی با
یکدیگر میجنگیدند و اختالف و تفرقهای بین آنها وجود نداشت (طباطبایی ،1374 ،ذیل آیه) .امروزه وقتی
به واقعیّتهای انکارناپذیر جهان مینگریم ،متوجّه میشویم هیچ یك از معیارهای مذکور در خصوص قریب
دو میلیارد مسلمانی که در جهان زندگی میکنند صدق نمیکند .بنابراین ،ما اگر در انتخاب کلمات دقّت
میکردیم ،باید میگفتیم در عصر حاضر امّتی وجود ندارد (العاصی.)296 :1390 ،
چهارچوب نظری و روش پژوهش
سیاستگذاری فرهنگي

فرهنگ پدیدهای متکثّر و گسترده است ،در عین حال روشهای سیاستگذاری نیز طیف وسیعی را در
بردارد .این همه سبب شده تا در خصوص رابطه فرهنگ و سیاستگذاری دیدگاههای متفاوتی مطرح شود.
در میان رویکردهای مختلف ،میتوان به دو رویکرد عمده در این باره اشاره کرد :یکی رویکرد اثباتگرایی
( )objectiveو دیگر ،رویکرد تفسیری ( .)subjectiveبراساس رویکرد اثباتگرایی ،سیاستگذاران
میتوانند پدیدههای فرهنگی را عیناً بشناسند و ضمن احصای راهکارها و سنجش منافع و هزینهها به تدوین
سیاستها بپردازند و در انجام این امر ،سالیق شخصی و ذهنیّت سیاستگذار تأثیر تعیین کنندهای ندارد
( .)Dye, 2007: 313-314امّا بر اساس رویکرد تفسیری و ذهنی ،سیاستگذاری در حوزه فرهنگ ،به
هیچ وجه جدا و مستقل از ذهنیّت ،سلیقه و اعمال نظر شخص سیاستگذار نیست .در این میان رویکرد
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سومی نیز وجود دارد که نه قائل به سیاستگذاری عینی فرهنگ است و نه مؤافق رویکرد سلیقهای و
تفسیربردار در سیاستگذاری فرهنگی؛ این موضع میانه را رئالیسم انتقادی تعبیر میکنند (الوانی)7 :1387 ،؛
که در این مقاله مورد توجّه و تأکید میباشد .بر این اساس فرهنگ را نه میتوان ماشینی کرد و نه باید آن
را به این امید که خود به خود به هدف غایی میرسد رها نمود بلکه آن را میتوان و میبایست «مدیریّت»
کرد و باید ملزومات و اقتضائاتی به تناسب پدیده فرهنگ در سبك مدیریّتی قائل شد (مشبکی:1387 ،
.)133
ویژگیهای نظام حکومتی کشورها از یك سو و فرهنگ حاکم بر آنها از سوی دیگر ،عواملی هستند که
شیوه و الگوی سیاستگذاری فرهنگی در هر کشور را مشخّص میکنند .در عین حال ،تنوّع سیاستگذاری در
کشورهای مختلف نشان می دهد ارائه روش و الگویی واحد برای سیاستگذاری که قابل تعمیم به همه
کشورها باشد ناممکن یا دست کم دشوار است (همایون و جعفری .)23 :1387 ،معالوصف ،بهطور کلّی
الگوهای سیاستگذاری فرهنگی را میتوان به سه دسته تقسیم نمود:
الف) یکسان سازی فرهنگي :در این الگو اصول و ارزشهای مقدّسی وجود دارند که در طرحی هندسی
یك نقطه کانونی و هنجاری را اختیار کرده و تالش میشود جامعهای هم بسته مبتنی بر آن ارزشهای واال
تحقّق یابد.
ب) تکثّرگرایي فرهنگي :این الگو به دنبال رشد و گسترش خرده فرهنگها بهصورت هم عرض در کنار
یکدیگر است ،در این الگو خرده فرهنگهای موجود در جامعه به رسمیّت شناخته میشود و نوعی نسبیگرایی
فرهنگی حاکم است.
ج) وحدت در عین کثرت :این الگو ضمن تأکید بر اشتراکات فرهنگی ،امکان تکثّر خرده فرهنگهای
مختلف را در چهارچوب نمادی مشترک مجاز میداند .مراجعه به فصل مشترک سنن انسانی ،مذهبی و م ّلی
و به رسمیّت شناختن تنوّع و تکثّر فرهنگی ویژگی بارز این الگو است که متناسب با جوامعی مانند ایران
است (صالحی امیری)101 :1387 ،؛ ما نیز همین الگو را مبنای سیاستگذاری فرهنگی و ارتباطی وحدت
اسالمی در مقاله قرار دادهایم ،همچنین مدل مرحلهای سیاستگذاری عمومی یا چرخه سیاستگذاری
( )Policy Cyclesدر عرصه فرهنگی و رسانهای که دربرگیرنده مراحل« :تشخیص و صورتبندی مسأله»،
«مبانـی نظـری و شناخت راهحلها»« ،تصمیمگیـری» و «انتخاب ابزار و اجـرای سیاست» میباشد
( )Howlett, 2009: 10مورد توجّه و استفاده قرار گرفته است.
دیپلماسي عمومي ()Public Diplomacy

به معنای کاربرد ابزارهای بین فرهنگی و ارتباطات بینالمللی در سیاست خارجی است و بهگونهای فراگیر
شامل دیپلماسی فرهنگی و رسانهای میشود .دیپلماسی عمومی درمیان ابزارهای سیاست خارجی بیشترین
تأثیرپذیری را از مؤلفههای هویّت ملّی دارد (آشنا .)6 :1384 ،تأثیرگذاری بر افکار عمومی توسط دولتها در
کشورهای دیگر ،تعامل گروههای خصوصی و ذینفع یك کشور با همتایان خود در کشور دیگر و ارتباط میان
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ارتباطگران حرفهای مانند دیپلماتها و خبرنگاران خارجی از جمله این ابعاد است .همچنین میتوان به
تعریف آژانس اطالعات ایاالت متّحده اشاره کرد که دیپلماسی عمومی را تقویت منافع ملّی از طریق شناخت،
اطالعرسانی و تأثیرگذاری بر مردم کشورهای دیگر و گسترش گفتوگو میان شهروندان و نهادهای یك
کشور و همتایان خارجی آنان تعریف میکند ( )http://pdaa.publicdiplomacy.org/lدر این مقاله
بهویژه با استفاده از نظریه گاس و سایتر در حوزه دیپلماسی عمومی ،اهمّیت «اعتبار» بهعنوان یکی از ابعاد
کلیدی دیپلماسی عمومی در تصویر و وجهه جمهوری اسالمی ایران نزد مخاطبان مسلمان مورد توجّه قرار
گرفته است (نانسی و تیلور.)409 :1390 ،
همچنین نظریه قدرت نرم در این حوزه در راستای آرمان وحدت اسالمی مورد تأکید است؛ این نظریه را
اوّلین بار جوزف نای از دانشگاه هاروارد سال  1990در کتابی با عنوان «تغییر ماهیّت قدرت آمریکایی»
مطرح کرد .وی در سال  2004مفهوم قدرت نرم را درکتاب «قدرت نرم :راه موفقیّت در سیاستهای
جهاني» بسط داد .در تعریف نای قدرت نرم «توانایی تأثیرگذاری بر دیگران برای کسب نتایج مطلوب از
طریق جذابیّت به جای اجبار یا تطمیع است» ( .)Nye Jr., 2004: 15وی مهمترین منابع قدرت نرم را
فرهنگ و ارزشهای یك کشور میداند که می توان گفت مزیّت نسبی جمهوری اسالمی ایران محسوب
میشود.
ارتباطات میان فرهنگي

ارتباطات میان فرهنگی شاخهای از ارتباطات است که عهدهدار بررسی و مطالعه ارتباطات و روابط میان دو
فرهنگ ،دو فرد از دو فرهنگ و مانند آن است .در دو دهه اخیر این حوزه از دانش ارتباطات ،پیشرفت
چشمگیری داشته و بهعنوان رشتهای جذّاب و کاربردی محقّقان و دانشمندان زیادی را به خود جلب کرده
است .ارتباط میان فرهنگی ،در واقع ارتباط میان مردمانی است که ادراکات فرهنگی و نظام نمادین آنها به
حدّی از یکدیگر متمایز است ،که پدیدههای ارتباطی را متفاوت جلوه میدهد (.)Samovar, 1995: 58
روابط میان فرهنگی به کنش متقابل انسانها از فرهنگهای گوناگون مربوط میشود .این کنش متقابل،
هم در سطح میان فردی و هم در سطح ملّی صورت میپذیرد .هنگامی که افراد از فرهنگهای متفاوت
باهم ارتباط برقرار میکنند ،روابط آنان میتواند آکنده از فشار و بیاعتمادی و غیرمفید باشد ( Fischer,
 .)1996: 14تعریف دیگر ،بیان میکند که مطالعات میان فرهنگی شامل کنش متقابل واقعی افراد از
فرهنگهای مختلف میشود؛ مانند تحلیل و تفسیر وقایع به هنگام مذاکره و گفتوگوی متخصّص ژاپنی با
متخصّص آمریکایی ( .)Weaver, 1996 b: 2این تعریف به کنش واقعی و رودررو پرداخته و به ارتباطات
میان فرهنگی به معنای خاص اشاره میکند.
کیم و هوبارد معتقدند فهم متقابل اعضای فرهنگهای مختلف همواره مهم بوده اما اهمیّت آن هیچگاه
به اندازه زمان کنونی یعنی آغاز قرن بیست و یکم نبوده است ( .)Kim & Hubbard, 2007: 223فناوری
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با ایجاد توسعه در دو زمینه از تالشهای انسان ،یعنی سیستمهای حمل و نقل و نظامهای ارتباطی موجب
تسریع ارتباطات بین فرهنگی شده است.
در خصوص ارتباطات میان فرهنگی نظریههای متنوّعی ارائه شده است (نك« :نظریهپردازی درباره
ارتباطات میان فرهنگی» ،ویلیام بی.گادیکانست ،ترجمه دکتر حسن بشیر و همکاران)1396 ،؛ از مهمترین
این نظریهها «همگرایی فرهنگی» ( )Cultural Convergenceاست؛ این نظریه که در سال  1983م.
توسّط بارنت 1و کینکید 2ارائه شده بر مدل همگرایی ارتباطات کینکید استوار است؛ کینکید (1979م).
ارتباطات را فرایندی تعریف میکند که در آن «دو یا چند فرد یا گروه به مبادله اطّالعات به منظور دستیابی
به تفاهم متقابل با یکدیگر و با جهانی میپردازند که در آن زندگی میکنند» .او چنین استدالل میکند که
به تفاهم متقابل میتوان نزدیك شد ،امّا هرگز بهطورکامل نمیتوان به آن دست یافت (گادیکانست،1396 ،
ج .)50 :1
امّا نظریهای که در مقاله حسب موضوع و هدف آن ،بیش از همه مورد توجّه و بهرهبرداری قرار دادهایم،
نظریه حساسیّتهای بین فرهنگي میلتون بنت میباشد؛ نظریه حساس ّیتهای بین فرهنگی بر این فرض
استوار است که توسعه ارتباطات افراد اعم از ارتباطات حضوری یا مجازی منجر به کاهش حساسیّتهای
بین فرهنگی آنان میشود.
این دیدگاه بهطور کلّی بیانگر این مسئله است که توسعه ارتباطات افراد ،منجر به کاهش حساسیّتهای
بین فرهنگی آنان میشود .بدین منظور بنت به ارائه یك مدل توسعهای در ارتباطات بین فرهنگی پرداخته
است .او مدل خود را به شش مرحله شناختی و ساختاری تقسیم میکند که بهصورت پیوستاری از
حساسیّتهای فزاینده به سوی نسبیگرایی فرهنگی در حرکت است .یعنی حرکت تسلسل وار از قوم مداری
به دیگر مداری که هر مرحله با انواع خاصّی از نگرشها و رفتارها نسبت به تفاوتهای فرهنگی توصیف
شده است (.)Fuller, 2007: 326
در همین حوزه از «نظریه سوءتفاهمات در ارتباطات میان فرهنگی» نیز استفاده شده است .براساس این
نظریه اشکال در کدگذاری فرستنده ،اشکال در کدگشایی گیرنده و تفاوت هنجارها ،ارزشها ،تجربهها و...
میتواند به ایجاد و گسترش سوءتفاهمات دامن بزند ()Buhring and Jan D., 2006: 15؛ این تفاوتها
میتواند ناشی از مذهب ،قومیّت ،نژاد و یا حتی تجربیّات مختلف طرفین باشد .سوءتفاهمات در هر سطحی
از تعامل میتواند رخ دهد لکن در ارتباطات میان فرهنگی مسلمانان ،با قومیّتها و ملیّتهای متنوّع به دلیل
وجود تفاوتهای بسیار و گاه سرنوشتساز بودن نتیجه تعامالت ،بحث بدفهمیها یا سوءتفاهمات از اهمّیت
ویژهای برخوردار است .با توجّه به این نظریه در مییابیم که چگونه دیدگاههای جدید در ارتباطات میان
فرهنگی بر تحلیل سوء تفاهمات فائق میآید.

1. Barnett
2. Kincaid
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روش پژوهش مقاله مطالعات کتابخانهای و تحلیل مضمون ( )Thematic Analysisبوده است؛ با
روش مطالعات کتابخانهای ،کتابها ،پایاننامهها ،مقاالت و متون دیجیتالی که در خصوص موضوع وجود
دارد ،برّرسی و استفاده میشود .تحلیل مضمون روش تقلیل و تحلیل دادهها است که توسّط آن دادههای
کیفی مستخرج از منابع مختلف تقسیمبندی ،طبقهبندی ،تلخیص و بازسازی میگردند .تحلیل مضمون
اصوالً یك راهبرد توصیفی است که یافتن الگوها و مفاهیم را از درون مجموعه دادههای کیفی تسهیل
مینماید ( .)Given, 2008: 867این روش در مطالعات متنوّع مربوط به حوزه سیاستگذاری عمومی مورد
استفاده قرار میگیرد (کمالی.)189 :1397 ،
عرصههای سیاستگذاری فرهنگي وحدت اسالمي
در ادامه برخی از مهمترین عرصههای سیاستگذاری فرهنگی در خصوص وحدت اسالمی به اجمال میآید:
فضای مجازی

فضای مجازی فضایی متفرّق ،متکثّر و همزمان پرشتابی است که در کوتاهترین زمان ممکن میتواند
تحوّالتی شگرف سلبی و ایجابی در سطحی گسترده و کالن ایجاد نماید ،لذا طالیهداران وحدت اسالمی
میتوانند از این ظرفیّت عظیم برای فرهنگ سازی در راستای همگرایی بین مسلمانان استفاده کنند ،ضمن
اینکه تبلیغ دین اسالم با رویکرد وحدتگرا در این فضا خود بسترساز اتّحاد و اقتدار اسالمی خواهد بود.
فضای مجازی قابلیّت فراتر رفتن از محدودیّتهای زمان و مکان را افزایش میدهد و این مسأله میتواند
برای آنها که تحت فشارها یا ناتوانیهای مادّی هستند و تمایل دارند توصیههای آئینی خاص سنّت خود را
محترم بدارند ،جنبه مهمّی باشد .امّا تحقیقات علمی در خصوص موضوع دین در فضای سایبری به دهه
 1990یعنی آغاز استفاده از اینترنت بهمثابه شبکهای جهانی باز میگردد؛ در مقام تعریف دین در فضای
مجازی عبارت است از هر شکلی از باورهای دینی که منحصراً در فضای مجازی ایجاد و تولید میشود و
در این فضا میزان قابل توجّهی از به اصطالح واقعیّت مجازی وجود دارد که برای کاربر جالب و جذّاب
خواهد بود .معالوصف کارکرد اولیّه اینترنت و فضای مجازی در این حوزه عبارت است از انتقال اطّالعات با
محتوای دینی که پیشتر توسط سنّتهای مختلف دینی در خارج از فضای مجازی تعریف ،تعیین و تحدید
شده است (افتخاری.)29-32 :1394 ،
وسایل ارتباطات سنّتي در کنار رسانههای جمعي مدرن

با وجود پیشرفت رسانههای نوین و کارکرد آنها در عرصههای دینی و موضوع وحدت ،ارتباطات میان فردی
و تبلیغ چهره به چهره همچنان جایگاه خود را حفظ کرده و جریانهای مختلف دینی از آن بهرهمند میشوند.
انقالب اسالمی ایران بخش مهمّی از پیروزی خود را مدیون وسایل ارتباط سنّتی از جمله مسجد ،هیئتهای
مذهبی ،محافل مذهبی ،حوزههای علمیّه ،بازار و امثال آن است .این رسانهها نقش مهمّی در شکلدهی به
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افکار عمومی مردم و بسیج آنها داشتهاند ،این نقش البتّه در دوران جنگ تحمیلی دوچندان بوده و گرچه در
سالهای بعد رقیبی همچون رسانههای الکترونیکی و رسمی و مجازی پیدا کرده امّا همچنان کارایی خود
را حفظ نموده است و در پیشبرد اهداف و آرمانهای مهمّی چون انسجام و وحدت اسالمی در داخل و خارج
از ایران میتواند تأثیر بهسزایی داشته باشد .اوت راجرز در زمینه اهمیّت رسانههای سنّتی در برابر رسانههای
جدید میگوید رژیم شاه با وجود در اختیار داشتن رسانههای فراگیر نوشتاری و الکترونیکی نتوانست در برابر
شبکه ارتباطات سنّتی ایستادگی کند و درسی که کشورهای جهان سوّم باید از انقالب ایران بگیرند ،این
است که اهمیّت بیشتری به کانالهای بین فردی و رسانههای اینچنین کوچك بدهند (فرقانی.)39 :1391 ،
آموزش و فرهنگ سازی

آموزش دینی با رویکرد وحدت و تقریب صرفاً نباید به آموزش عقاید و احکام دین محدود و محصور باشد؛
بلکه الزم است همه سطوح و عرصههای معرفتی و کاربردی را دربرگیرد .کودک از آغاز پرورش و رشد خود
تحت تأثیر محیط خانوادگی و سپس دبستانی و دبیرستانی قرار میگیرد و اگر از همین مراحل ،آداب گوش
فرادادن به دیگران و فنون گفتوگو و عدم خودرأیی و تعصّب نسبت به نظر خود و بهرهگیری از نظرات
دیگران را فرا نگیرد ،در مراحل پیشرفتهتر آموزشی و سنین بزرگسالی ،خود و جامعه را دچار مشکل میسازد.
بر این اساس ،باید برنامههای آموزشی از مراحل نخستین تا تکمیلی مورد تجدید نظر قرار گیرند و فرهنگ
گفتوگو بهعنوان بخش جداییناپذیر شکلگیری معرفتی ،رفتاری و فرهنگی متعلّمان در نظر گرفته شود
(بیانیه پایانی هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی.)518 :1384 ،
عرصه تبلیغات فرامرزی

در جمهوری اسالمی ایران موضوع تبلیغ نه فقط در داخل کشور بلکه در عرصه بینالمللی جایگاه مهمّی
داشته و گرچه با تأسیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در سال  1374شمسی مقرّر شد این مهم
بهصورت متمرکز در مرکز بینالمللی تبلیغ وابسته به سازمان مذکور مدیریّت شود ،معالوصف در سالهای
اخیر دست کم دو نهاد دیگر شامل جامعه المصطفی(ص) العالمیّه و مجمع جهانی اهل البیت(ع) زیر نظر
کمیته تبلیغ شورای سیاستگذاری فرهنگی بینالمللی دفتر مقام معظّم رهبری مدّظلّه با صرف هزینههای
قابل توجّه و با استقرار و اعزام هزاران مبلّغ ،در بیش از صد کشور جهان به این مهم اهتمام ورزیدهاند
(گزارش تفصیلی تبلیغ بینالمللی ج.ا.ا .در سال  )1396جذب و آموزش مبلّغان زباندان با رویکرد تقریبگرا
و تأکید بر موضوع وحدت اسالمی در سیاستهای ابالغی به مبلّغان برون مرزی توسّط دستگاههای مذکور
از اهمیّت مضاعفی برخوردار است .همچنین بعثه مقام معظّم رهبری مدّظلّه و بیوت مراجع میتوانند از
ظرفیّت عظیم حجّ برای این آرمان مهم بیش از پیش بهرهمند شوند.
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عرفان و اخالق و مسأله وحدت

اسالم دین علم ،ایمان و عمل است و این هر سه در عرفان جمعاند که توجّه به آن در عرصه سیاستگذاری
فرهنگی و ارتباطی وحدت اسالمی بسیار حائز اهمیّت است .مسأله اصلی در عرفان ،رابطه خدا و خلق است،
این رابطه در نوعی وحدت متجلّی میشود که بسیار با مفاهیم «اتّحاد»« ،حلول» و «این همانی» که در
ادیان و مکاتب دیگر به چشم میخورد متفاوت است .عرفان برگونهای اخالق خاص مبتنی است که فی
نفسه سبك زندگی مشخّصی را اقتضاء میکند و این سبك زندگی بر مدارا و مروّت و پرهیز از خشونت
تأکید دارد و تساهل و تسامحی در برابر آراء و عقاید «غیر» از خود نشان میدهد که مثال زدنی است .عرفان
اسالمی ،عالوه بر اینها مزیّت دیگری نیز دارد و برخالف دیگر عرفانها ،اصل و اساسش توحید است،
توحیدی که در سه مرحله شریعت ،طریقت و حقیقت خود را متجلّی میکند و با ابزارهای سه گانه علم
الیقین ،عین الیقین و حقّ الیقین پا در راه سلوک الیاهلل میگذارد و پس از طی سفرهای چهارگانه به همان
وحدتی نائل می شود که آرزوی هر عارف و سالك است .صوفی شریعت و طریقت را به منزله چراغ و راه
میداند اما هدف او نه راه است و نه چراغ ،بلکه وصول به مقصد است -که از این هر دو و از هر چیز دیگر
برتر است و آن را حقیقت و حق میخواند و تحقّق همه اشیاء را بدان میداند -و وصول به معرفت که آن
را غایت همه آفرینش میپندارد (زرینکوب.)101 :1377 ،
عرصههای هنری

استفاده از ابزار هنر در راستای اهداف و سیاستهای فرهنگی همواره از مؤثّرترین ابزارها بوده و در راستای
وحدت اسالمی نیز دستگاههای مختلف نظام میتوانند از شاخههای مختلف هنری اعم از فیلم و سینما،
تئاتر ،موسیقی ،هنرهای تجسّمی و ...برای تبیین و ترویج و نهادینه کردن فرهنگ همگرایی و وحدت (در
عین کثرت) و دفع زمینههای خشونت و واگرایی استفاده کنند.
بهطور کلّی عرصههای اصلی سیاستگذاری فرهنگی و مهمترین دستگاههای مسئول در این خصوص
در نمودار ذیل آمده است؛ بدیهی است هر یك از دستگاهها به تناسب مأموریّت و شرح وظایف خود میتواند
در هر یك از عرصههای مذکور به تعقیب سیاستهای صلح طلبانه و وحدت آفرین مبادرت ورزد.
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نهادها

عرصهها

مجمع جهاني تقریب

فضای مجازی

مذاهب اسالمي

شورای عالي انقالب
فرهنگي

وسایل ارتباطات جمعي
سنّتي و نوین

وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي
نهادهای اصلي

آموزش و فرهنگسازی

و

سازمان تبلیغات اسالمي

عرصههای
سیاستگذاری
تبلیغات دیني فرامرزی

صدا و سیمای جمهوری

فرهنگي

اسالمي

وحدت اسالمي
سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمي
عرفان و اخالق
دانشگاهها و مؤسّسات
آکادمیک

عرصههای هنری

سازمانها و
شخصیّتهای غیردولتي

شکل  :1نهادها و عرصههای سیاستگذاری
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الگویي برای سیاستگذاری فرهنگي وحدت اسالمي
با توجّه به تحقیقات انجام شده و اهمیّت و جایگاه موضوع وحدت اسالمی در نظام جمهوری اسالمی به
نظر میرسد برای پیشبرد این آرمان و رسالت مهم الزم است پس از تبیین مبانی و ارزشهای آرمان وحدت
اسالمی از یكسو و اهداف و راهبردهای منتج به آن از سوی دیگر ،به ارائه سیاستها پرداخته تا دستگاههای
مختلف کشور به تناسب ساختار و شرح وظایف خود در عرصههای گوناگون مدرن و سنّتی به این مهم
اهتمام ورزند؛
مباني

براساس منابع اصلی اسالم با محوریّت قرآن ،موارد ذیل به عنوان مبانی سیاستگذاری وحدت اسالمی قابل
ذکر است:
• کلمه توحید و توحید کلمه
• کالم وحی و سنّت نبوی(ص)
• تعالیم و محبّت اهل بیت(ع)
• آخرت شناسی و عدم دلبستگی به ذخایر دنیوی
• عدالت خواهی و دفاع از مظلوم
ارزشها

الگوی سیاستگذاری وحدت اسالمی به لحاظ فرهنگی مبتنی بر مجموعهای از ارزشهای اساسی است که
در تبیین اهداف و برنامهها از سوی ج.ا.ا .باید مورد توجّه باشند .اهم آنها عبارتند از:
• اخالق اسالمی و مبارزه با هوای نفس بهمثابه جهاد اکبر
• توجّه به کرامت انسانی و روحیه حق طلبی و فطرت وحدتگرای بشر
• احترام به مقدّسات ادیان و فرق اسالمی و غیراسالمی
• خردورزی در حوزه اعتقادات و مسائل دینی
• موقعیّت شناسی و توجّه به مقتضیّات زمان و مکان و رعایت اولویّتها
• فرهنگ گفتوگو و شنیدن آراء مختلف و مخالف در سطح ملّی و بینالمللی
• واقعبینی و آرمانگرایی در حوزه دیپلماسی
• اعتالی فرهنگ ایرانی ضمن پاسداشت فرهنگ اسالمی
اهداف کالن

اهداف کالن در واقع مقصدهای عینی و تبلور یافته «آرمان وحدت اسالمی» در افق میان مدّت هستند که
به ترتیب اهمیّت ذکر شدهاند:
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• تعامل سازنده و تشریك مساعی ملل مسلمان در جهت آرمانها و منافع مشترک با محوریّت ارزشهای
اسالمی مشترک در فعالیّتهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم
• تقویّت بنیانهای فکری و عقیدتی و ارتقای آگاهی اقوام جهت حلّ و فصل اختالفات مذهبی
• تقیّد علمای جهان اسالم و تودههای مسلمانان به فرهنگ تقریبی با تکیه بر تعالیم اسالمی و حفظ
کرامت و حقوق انسانها
• احترام متقابل ،همزیستی ،اخوّت و همکاری آکنده از روحیه مدارا و مهربانی با اتّکا بر مشترکات در
ایران اسالمی و تبدیل ج.ا .ایران به کشوری پیشرفته و «کانون ترویج فرهنگ اتّحاد ،انّفاق و اخوّت» مورد
قبول ملّتهای مسلمان ،عالمان و متفکّران
راهبردها

راهبردها جهتگیری و مسیرهایی هستند که سیاستهای عملیّاتی را به سوی تحقّق اهداف هدایت میکنند
که اهم آنها عبارتند از:
• اصالح ساختارهای سیاستگذاری و برقراری نظام شایسته ساالری
• کاهش دخالت و تصدّیگری دولت در عرصه فرهنگ
• نهادینه ساختن تکثّر فرهنگی در راستای اتّحاد ملّی و انسجام اسالمی
• ایجاد گفتمانهای فرهنگی با محوریّت مدارا ،گفتوگو ،همدلی ،مهرورزی و دوری از تعصّب افراطی
• توسعه ،تعمیق و تقویت آموزش و پژوهشهای تقریبی در جهان اسالم
• ارتقاء سطح فکری و اخالقی جامعه از طریق اصالح و بهبود نظام تربیتی کشور با رویکرد وحدتگرا
• تعمیق ارتباطات میان نخبگان کشورهای اسالمی و ایجاد انس و الفت میان مسلمانان
• تقویّت پیوند میان فرهنگ اسالمی  -ایرانی از طریق نظام آموزشی و ارتباطات جمعی
• اعمال ممنوعیّت جدّی توهین به مقدّسات مذاهب اسالمی و سایر ادیان
بنابراین برای پاسخ به سؤال اصلی مقاله (الگوی مطلوب سیاستگذاری فرهنگی وحدت اسالمی در
جمهوری اسالمی ایران؟) میتوان نمودار زیر را مطمح نظر داشت:
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ارزشهای اساسي

مباني

اخالق اسالمی و مبارزه با هوای نفس به مثابه جهاد اکبر

کلمه توحید و توحید کلمه

توجّه به کرامت انسانی و روحیه حق طلبی و فطرت

وحدتگرای بشر

کالم وحي و سنّت نبوی(ص)

احترام به مقدّسات ادیان و فرق اسالمی و غیراسالمی
خردورزی در حوزه اعتقادات و مسائل دینی

تعالیم و محبّت اهل بیت(ع)

موقعیّت شناسی و توجّه به مقتضیّات زمان و مکان و
رعایت اولویتها

آخرت شناسي و باور حیات ابدی

فرهنگ گفتوگو و شنیدن آراء مخالف در سطح ملّی و
بینالمللی
واقعبینی و آرمانگرایی در حوزه دیپلماسی

عدالت خواهي و دفاع از مظلومان

اعتالی فرهنگ ایرانی ضمن پاسداشت فرهنگ اسالمی

وحدت اسالمي
اهداف كالن
 .1تعامل سازنده و تشریك
مساعی ملل مسلمان در
جهت آرمانها و منافع
مشترک جهان اسالم

اصالح

راهبردها

ساختارهای
سیاستگذاری
و برقراری
نظام شایسته
ساالری

5

 .2تقویّت بنیانهای
فکری و عقیدتی و
ارتقای آگاهی اقوام
مسلمان

 .4احترام متقابل ،همزیستی،
اخوّت و همکاری آکنده از
روحیه مدارا و مهربانی در
ایران اسالمی

 .3تقیّد نخبگان و
تودههای مسلمانان به
فرهنگ تقریبی و حفظ
کرامت و حقوق انسانها

ایجاد

گسترش

گفتمانهای

ارتباطات

تقویّت پیوند
تعمیق و

فرهنگ

فرهنگي با

میان

توسعه

اسالمي -

محوریّت

نخبگان و

آموزش و

ایراني از

مدارا،

آحاد

پژوهشهای

طریق

گفت وگو،

مسلمانان

وحدت گرا

آموزش و

همدلي

جهان

سیاستها
نمودار  :1چهارچوب سیاستگذاری فرهنگي

ارتباطات
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سیاستها

نمونههایی از سیاستهای عملیّاتی که میتوان براساس مبانی و ارزشها و در راستای اهداف تعیین شده و
در چهارچوب راهبردهای ذکر شده ،اتّخاذ و پس از اعتباربخشی در نهادهای تصمیمگیر ،با برنامهریزی
(زمانبندی و تعیین بودجه و )...بدانها جامه عمل پوشید در جدول ذیل (به تفکیك ملّی و فراملّی و با تعیین
نهادهای اصلی و همکار) آمده است ؛ بدیهی است هدف مقاله ارائه الگو بوده و محتوا و مصادیق موارد ذکر
شده در نمودار فوق و جدول ذیل قابل بازنگری و بروزرسانی است.
جدول  :1سیاستهای عملیّاتي (در سه بخش فراملّي ،ملّي و فراملّي ،ملّي)
ردیف

1

2
3

4

5

6
7
8

سیاست
تربیت و اعزام مبلّغان تقریبی به
کشورهای مختلف (همزمان با تعامالت
اقتصادی)
استفاده از ظرفیّت رادیو و تلویزیونهای
جهان اسالم برای مبارزه با تفرقه و
بسط فرهنگ تقریب
تأسیس شبکههای ماهوارهای تقریبی و
مقابله با رسانههای ضدّ تقریبی
بهرهگیری از ظرفیّت نهادهای
بینالمللی همچون سازمان
همکاریهای اسالمی ) (OICو
اتّحادیه بین المجالس اسالمی در
راستای «دیپلماسی وحدت»
برگزاری نشستهای علمی با
اندیشمندان جهان اسالم پیرامون
مسائل مشترک
حمایت از تبادل دانشجو و استاد بین
دانشگاههای ج.ا.ا .و دیگر کشورهای
اسالمی
حمایت از تولید فیلمهای سینمایی و
برنامههای تلویزیونی با رویکرد تقریبی
تقویت ارتباط هدفمند با مراجع و
علمای جهان اسالم

هدف

نهاد متصدّی

دستگاههای همکار

1

مجمع التّقریب

سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی و جامعه
المصطفی(ع) العالمیه

2

مجمع التّقریب

اتّحادیه رادیو و تلویزیونهای
اسالمی

1و2

مجمع التّقریب

سازمان صدا و سیما و
اتّحادیه ...

3

وزارت امورخارجه

مجلس شورای اسالمی

3

وزرات علوم...

سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی

3

وزرات علوم...

سازمان مدیّریت و
برنامهریزی

1و2
و3

سازمان سینمایی

مجمع التّقریب و صدا و سیما

3و4

مجمع التّقریب

مدیریّت حوزههای علمیه
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بهرهگیری از مؤسّسههای کمكرسانی
و خدمات اجتماعی در راستای وحدت
اسالمی
حمایت و پشتیبانی از نشر و توزیع آثار
تقریبی بهویژه در فضای مجازی
تشکیل جلسههای کارشناسی با
هنرمندان و گویندگان رسانههای
کشورهای اسالمی درجهت نهادینه
کردن فرهنگ تقریب
تقویّت معنویت و عرفان در متون
آموزشی برای ارتقای سطح همگرایی و
انسجام
انجام پروژههای مطالعاتی مشترک
میان محقّقان شیعه و سنّی
تبیین و ترویج جایگاه اهل بیت(ع) و
تأکید بر محبّت آنان مطابق قرآن و
سنّت
ترویج برنامههای قرآنی مشترک بهویژه
در زمینه تعلیم قرائت و تجوید و تفسیر
مقارن
تدارک سفرهای علمی و سیاحتی با
هدف شناخت و تعمیق روابط میان
مسلمانان
گنجاندن درس وحدت در برنامههای
آموزشی دیپلماتها و کارگزاران
سیاست خارجی
سازماندهی گروههای امدادی مشترک
شیعه و سنّی هنگام بروز حوادث
غیرمترقّبه
ایجاد مرکز پاسخگویی به شبهات و
سؤالهای دینی و ترویج ارزشهای
اصیل دینی
ترویج فرهنگ احترام به مقدّسات
مذاهب و ادیان از طریق نظام آموزشی

1

مجمع التّقریب

کمیته امداد امام خمینی(ره)

3

مجمع التّقریب

وزارت ارشاد و صدا وسیما

3

مجمع التّقریب

ارشاد ،صدا و سیما و اتحّادیه
...

2

مجمع التّقریب

حوزههای علمیّه

3

وزرات علوم...

سازمان مدیریت و
برنامهریزی

2و4

نمایندگیهای
ولی فقیه

مجمع التّقریب و مجمع اهل
البیت(ع)

2و4

شورای عالی
قرآن

مجمع التّقریب و سازمان
فرهنگ..

2و5

وزارت گردشگری

وزارت علوم ،تحقیقات
وفناوری

2و3

مجمع التّقریب و
دانشگاه مذاهب

وزارت امور خارجه و سازمان
فرهنگ

1و4

وزارت کشور

نمایندگیهای ولی فقیه در
استانها

1

سازمان تبلیغات
اسالمی

دانشگاه مذاهب و حوزههای
علمیّه

1و4

آموزش وپرورش

وزرات علوم ،تحقیقات
وفناوری

سیاستگذاری فرهنگی وحدت ....

21
22
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ممانعت از توهین به مقدّسات ادیان و
مذاهب اسالمی و غیراسالمی در
رسانهها و...
ارائه طرح و تصویب قانون جامع
وحدت اسالمی

2و4

قوّه قضائیّه

وزارت ارشاد و صداوسیما

3و4

مجلس شورای
اسالمی

مرکز پژوهشهای مجلس
و...

نتیجهگیری
مسأله وحدت اسالمی امروزه با توجّه به شرایط و تحوّالت بینالمللی و مناقشات پرهزینه منطقهای ،بیش
از هر زمان دیگری نیازمند توجّه و مداقّه اندیشمندان ،سیاستمداران ،نخبگان و مردم عادّی خصوصاً در
جمهوری اسالمی ایران است براساس اصول و آرمانهای انقالب اسالمی و اسناد باالدستی نظام .گرچه
کتابها و مقاالت و منابع متعدّدی در این زمینه به نگارش درآمده و همایشها و کنفرانسهای ملّی و
بینالمللی بیشماری برگزار شده است ،امّا همچنان مسأله اصلی پابرجا است و ضرورت پرداختن به موضوع
وحدت از منظر مطالعات نظری و ارائه راهکارهای عملی بهویژه از بُعد فرهنگی و ارتباطی ،باقی است و
هدف از نگارش مقاله حاضر نیز اهتمام به همین مسأله بوده است.
جامعه ایرانی با شعار حکومت اسالمی بر مبنای توحید ،انقالبی را در چهل سال گذشته رقم زد که
براساس آن قرار بر این بوده است توحید و الزامات آن در تمامی زمینههای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی،
علمی ،اقتصادی و غیره نمودی تام داشته باشد ،چه اینکه ندای دین توحید (یگانگی) و وحدت است هر
چند عصاره فرهنگ ،تنوّع و تکثّر و پراکندگی است و این ارتباطات است که باید پیوند میان این وحدت و
کثرت را برقرار و نحوه تعامل میان مسلمانان و اقلیّتهای داخل کشور از یكسو و کشورهای غیراسالمی
را نیز مشخّص نماید.
سیاستگذاری در راستای وحدت اسالمی از یك جهت با وضع موجودی مواجه است که فرصتها و
چالشهای خاصّ خود را دارد و از جهت دیگر ،در پی وضع مطلوبی است که با توجّه به سناریوهای مختلف
آینده ،ترسیم قطعی آن دست کم در اوضاع و احوال کنونی میسّر نمیباشد .در وضع موجود ایران از یكسو
با تهدیدات بینالمللی و منطقهای مواجه است ،از سوی دیگر با اختالفات و بداخالقیهای داخلی و مشکالت
اقتصادی؛ اگرچه حلّ همه مشکالت برعهده دولت به معنای عام آن نیست امّا ویژگیها و سوابق تاریخی
همه حاکی از جایگاه و نقش محوری دولت در سیاستگذاری و برنامهریزی برای حلّ مسائل داخلی و
بینالمللی کشور میباشد (نحاجی یوسفی .)5 :1389 ،بخشی نگری و فقدان نگاه و تحلیل جامع نسبت به
مسائل و اولویّتها از آسیبهای اصلی سیاستگذاری در ایران است که در عرصه سیاستگذاری فرهنگی
و ارتباطی و موضوع وحدت نیز به وضوح مشاهده میشود .تالش شد با نگاهی جامع براساس مطالعات
انجام شده پس از تبیین مبانی و ارزشها و ترسیم اهداف مشخّص برای رسیدن به چشمانداز مطلوب،
راهبردها و سیاستهای عملیاتی ارائه شوند .بدیهی است در مرحله پس از سیاستگذاری که خود مستلزم
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اعتباربخشی در نهادهای ذیصالح همچون شورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی است،
دستگاههای اجرائی تعیین شده با محوریّت و پیگیری و نظارت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی بهعنوان
مهمترین نهاد متولّی موضوع وحدت و تقریب مذاهب اسالمی در کشور الزم است برای پیگیری اجرای
سیاستها برنامهریزی نمایند.
امّا تالشهای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و دیگر سازمانهایی که اقداماتی مشابه انجام
میدهند را در دو سطح می توان مورد نقد و بررسی قرار داد .یکی در سطح داخلی و دیگری در سطح
منطقهای و بینالمللی .در داخل کشور با وجود پیشرفتهای چشمگیر در عرصه کالمی و تهیّه سند به نظر
میرسد اقدام عملی معتنابهی در حوزه وحدت و ایجاد اخوّت صورت نگرفته است .اگر مبنای کار در جامعه،
الگوی عصر رسول اکرم(ص) مبنی بر عقد اخوّت میان اعضای امّت اسالم باشد ،پس چگونه است که
بسیاری از براداران و خواهران اهل سنّت و دیگر پیروان ادیان در بسیاری از امور اجتماعی و سیاسی چنانکه
شایسته است ،مشارکت داده نمیشوند .تقریب بین مذاهب صرفاً یك امر حکومتی نیست و آحاد مردم الزم
است در امر تقریب بکوشند ،از این رو باید فضای کافی و آزادی الزم برای انجام فعالیّتهای تبلیغی و
تقریبی برای تمامی فرقهها ،آیینها ،مذاهب و پیروان آنها وجود داشته باشد و دولت در این میانه زمینه را
آماده و امکانات را فراهم و شرایط را تسهیل نماید .صرف اختصاص بودجه ،ایجاد یك مرکز یا سازمان
دولتی اگرچه الزم اما کافی نیست و در درازمدّت منجر به یکنواختی کار و کلیشهای شدن میشود.
در سطح منطقهای و بینالمللی متأسفانه مشکالت ما بیشتر است؛ ثمره و دستاوردهای سازمانهایی
مانند سازمان کنفرانس اسالمی ( ،)OICسازمان وحدت آفریقا ( )OAUو اتّحادیه عرب در کنار مجمع
تقریب با شعبات آن در سرزمینهای اسالمی ،تقریباً هیچ بوده است .طی یك قرن اخیر ،مسلمانان با هزاران
مشکل سنگین وزن سیاسی ،نظامی و اقتصادی دست به گریبان بودهاند و همه با این مشکالت که از
صحرای مراکش تا مسأله پیچیده مورو در فیلیپین گسترش داشتهاند به خوبی آشنائیم ،تمامی این موارد
مرگ و زندگی ،پیش چشم اینگونه سازمانها رخ دادهاند و هیچ اقدامی از طرف آنها برای التیام زخمها یا
تسکین آالم حاصله صورت نگرفته است و بهعالوه با گذشت سالها بر تعداد راندهشدگان از شهر و دیار
خود افزوده شده است (نمونه آن ،فلسطینیها و مسلمانان روهینگیایی در راخیم) .نگاهی گذرا به اوضاع و
احوال و اخبار منطقه غرب آسیا/خاورمیانه که روزانه از رسانههای رسمی و غیررسمی پخش میشود ،از
تنشها و درگیریهای روزافزون در اطراف ایران و دور شدن امّت اسالمی از یکدیگر حکایت دارد .امّت
واحده اسالم در اثر بیکفایتی و وابستگی مسئوالن و دولتمردان کشورهای اسالمی ،احیای تعصّبات و
سربازکردن زخمهای دیرینه و دسیسههای استعمار و دست نشاندههای آنها در منطقه وحدت خود را متزلزل
میبیند .آیا تالش قریب سه دهه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و سایر نهادهای ذیربط در سطح
منطقهای ،در نهایت باید منجر به پیدایش گروههای تکفیری و تقویت تنش میان کشورهای مسلمان شود؟
رابطه ایران با کشورهای مسلمان مهمّ منطقه امروز چه وضعیتی دارد؟ آیا اینگونه نیست که وضعیّت
فرهنگی ،اعتقادی ،اجتماعی ،اقتصادی و اوضاع امنیّتی و منافع مردم منطقه متأثّر از تحوّالت سیاسی و
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سیاسی کاریهای مستبدّین منطقه و دول استعمارگر شده است؟ دین در این میان بیش از آنکه بهعنوان
مقولهای فرهنگی نگریسته شود که صبغه رحمتش بر غضبش غلبه داشته باشد ،گرفتار سیاسی کاری و
توطئهگری شده و وجه خشنش در قالب تعصّبات مذهبی و فرقهای هر روز قربانی میگیرد؛ قربانیان و
بیگناهانی که از عالم سیاست هیچ نمیدانند.
کجای کار ایراد دارد؟ چرا هر گروهی که در کارزار منطقهای فتحی حاصل میکند ،اهلل اکبر میگوید؟
مجمع جهانی تقریب ،وحدت بر مبنای منافع سیاسی ،قومگرایی ،تعصّبات قبیلهای ،عوامل جغرافیایی ،تاریخ،
منافع طبقاتی و غیره را وحدتی دروغین میداند (تسخیری)20 :1383 ،؛ امّا غافل از این است که ابتدا باید
مشکالت و گرفتاریهای ناشی از این مسائل را حلّ و فصل نماید و سپس دم از تقریب و وحدت و انسجام
و اتّحاد و امثالهم بزند .اهالی منطقه پیش از آنکه مسلمان باشند ،انسانهایی هستند که در پی مطامع و
منافع ملّی ،قومی و تاریخی خاص خود هستند .وقتی مرزهای قومی ،فرهنگی ،سیاسی ،جغرافیایی و غیره
مشخّص شد ،میتوان آسوده در مورد راهکارهای انسجام و تقریب سخن گفت .بنابراین ،باید در سیاستهای
تقریب گرایانه و وحدت گرایانه تجدید نظر شود .فی الحال ،نه خوب حرف زدن کارساز است و نه حرفهای
خوب زدن چاره ساز؛ باید ائتالفی از سیاسیون ،فرهنگیون ،مذهبیون و مردم تشکیل شود و به ترمیم زخمهای
ایجاد شده در گذشته بپردازد .بازنگری اساسی در اقدامات به معنای تشکیل مجدّد کنفرانس و همایش با
نیروهای جدید و برنامههای نظری جدید نیست؛ بلکه به معنای اقدامات عینی کوتاهم ّدت و میانمدّت با
نتایج ملموس است که به برخی موارد در مقاله پرداخته شد.
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