
  گزارش سی و نهمین نشست علمی نظامی سیاسی اسالم
پژوهشکده نظریه پردازي سیاسی و روابط بین الملل، سی و نهمین نشست علمی نظام سیاسی اسالم را در تـاریخ  

. بـود » وحدت اسـالمی «ادامه موضوع جلسه گذشته با عنوان  نشست این. دي ماه در سالن اندیشه برگزار کرد 29
در شـرایط  . وحدت یک هویت فرا ملـی اسـت  مورد نظر خود را اینگونه مطرح کرد که  مسایلابتدا یکی از اساتید 

اي اجتماعی است و براي تحقق آن نیاز به خالقیـت   وحدت پدیده. امروزي خواستار تحقق وحدت اسالمی هستیم
و . ها در وحدت اسالمی قابل پیش بینـی اسـت   ملت. هاي مسلمان نیست به معناي نابود شدن ملتوحدت . داریم

در . هاي ملی بار این مسأله مهم را بـدوش کشـد   اید یکی از هویتوب البته وحدت اسالمی به مرکزیت احتیاج دارد
اي بـا روي کـار    لی تـا انـدازه  باین نگـاه تقـا  . همین راستا، نگاه تقابلی بین شیعه و سنی مانع وحدت اسالمی است

شـیعه و سـنی بـا هـم زنـدگی      . هـا  ها است، نه ملت ولی این تقابل در سطح دولت. آمدن دولت صفوي اتفاق افتاد
  .نباید وهابیت را داخل در این بحث کرد. کنند می

هسـتیم یـا    در ادامه، دیگر عضو جلسه این مسأله را طرح کرد که آیا در وحدت اسالمی خواهان وحدت حاکمیتی
مجدداً تأکید شـد کـه شـکل گیـري     . توان به این موضوع توجه کرد باید دید با نگاه توحیدي چگونه می. تکثر آن

هـاي مـذهبی را کنـار     وحدت بر پایـه اسـالم، تقابـل   . هاي ملی نیست هویت بر پایه اسالم، به معناي حذف هویت
  . حدت یک نیاز موقتی است یا ضرورت پایدار استآیا و. همچنین گفته شد که تعریف وحدت الزم است. زند می

است که به جـدایی دیـن    1648یکی تجربه وستفالیا در سال  ؛ دنیاي غرب دو تجربه را پشت سر گذاشته است با
. هاي قرن بیستم که ماهیت مذهبی نداشت بلکه هویت ناسیونالیسـتی داشـت   جنگ ياز سیاست انجامید و دیگر

هایی زد و روي منافع مشترك مانند تجـارت پافشـاري    همچون تجربه اول دست به تعدیلاروپا در این تجربه نیز 
و ) عـرب و عجـم  (اي، نژادي  هاي قومی ـ قبیله  ها تنها مذهبی نیست بلکه اختالف اما در جهان اسالم، شکاف. کرد

که دعـوت بـه وحـدت    دیگر استاد حاضر در جلسه درباره موضوع نشست به این نکته اشاره کرد . غیره وجود دارد
در گذشـته بحـث از امـت    . اندازیمیاي از مفاهیم تحوالت معرفتی راه ب ما باید در پاره. اسالمی، دعوت قرآنی است

در حال حاضر وحدت فکري ممکن نیست ولی وحدت همکـاري  . باید رابطه امت ـ ملت معلوم شود . بود و نه ملت
حـال حاضـر    هاي اسالم گـرا در  وحدت سیاسی میان جریان .در قالب سازمان کنفرانس اسالمی، ممکن می گردد

البتـه  . ه آن خیلـی گسـترده و متنـوع اسـت    نبیشتر قابل تحقق است تا وحدت که دامایده تقریب . ممکن نیست
 . تحول نظام بین الملل و جهانی شدن ممکن است فرصت خوبی براي وحدت اسالمی باشد


