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 چكيده

هاي دين و زندگي دورة دبيرستان بـر اسـاس    هدف اين پژوهش بررسي و تجزيه و تحليل محتواي كتاب 

كمي و كيفي و ابزار  اين پژوهش، رويكرد تركيبيِِ هاي وحدت اسالمي است. رويكرد ميزان توجه به مؤلفه

هـا روش   آوري داده هاي بينش ديني دوره دبيرستان) و روش جمـع  گيري، اسنادي (مراجعه به كتاب اندازه

هـاي وحـدت    هاي به دست آمده در اين پژوهش، حكايت از اين دارند كه مؤلفه تحليل محتوا است. يافته

هاي  دگي عبارتند از: اصول دين مشترك، فروع دين مشترك آداب و آيينهاي دين و زن اسالمي در كتاب

دهنـد كـه تنهـا برخـي      ها نشان مـي  تاريخ مشترك. در مجموع، يافتهخره باألمشترك، اخالق اسالمي و 

انـد. پيشـنهاد    هاي دين و زندگي دوره دبيرستان مطرح شده هاي مربوط به وحدت اسالمي در كتاب مؤلفه

هاي وحدت اسالمي مورد تجديد  هاي درسي دورة متوسطه از جهت برخورداري از مؤلفه كه كتاب شود مي

هـاي درسـي    هايي جهت آشنايي بيشتر متربيان شيعه با مذاهب ديگـر بـه كتـاب    نظر قرار گيرند و بخش
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 مقدمه

ناخواه پيامدهاي سياسي، اقتصـادي،   شدن كه خواه در دورة معاصر و تحت شرايط جهاني
هـا و   اجتماعي و فرهنگي گوناگوني به همراه دارد، كشـورهاي اسـالمي نيـز بـا چـالش     

انـد،   نظران اذعـان داشـته   طور كه برخي صاحب اند. همان تهديدهاي مختلفي مواجه شده
هـا شـود.    هـا در برابـر مليـت    ها و اقليت شدن ممكن است موجب تقويت قوميت يجهان

هـاي   هـا و اقليـت   ويـژه كشـورهايي كـه از قوميـت     بدين ترتيب، اتحاد ملي كشورها، به
گيرد. در صورت وقوع چنـين   اند، در معرض تهديد جدي قرار مي گوناگون تشكيل شده

آن بيش  مانندي نژادي، فرهنگي، مذهبي و ها ها و اقليت اي تعارضات ميان قوميت پديده
شدن ممكن است شـرايطي را بـه وجـود     شود. از سوي ديگر، جهاني آشكار مي پيشاز 

هـاي مختلـف    ، نظيـر عمليـات  شـود هاي افراطـي مـذهبي    آورد كه منجر به رشد جريان
ت شـرايط  انتحاري در پاكستان، افغانستان، عراق و حتي ايـران (بلوچسـتان)؛ زيـرا تحـ    

شود و در نتيجـه در   گونگي، فشاري پنهان بر جوامع وارد مي شدن، در راستاي هم جهاني
هـاي افراطـي    سازي، شرايط براي رشد و نمو جريـان  تقابل با اين موج سهمگين يكسان

هاي  شود. در چنين اوضاع و احوالي، كامالً طبيعي است كه برخي قدرت  مذهبي مهيا مي
كننـد كـه از آب    قصد سيطره بر كشورهاي دنيـا را دارنـد، سـعي    جوي جهاني كه  سلطه

سـازي   شدن را به نفع خود به سمت پروژة جهـاني  آلود ماهي گرفته و حركت جهاني گل
بيني است كه تا سر حد امكان به اختالفات قومي،  رو، كامالً قابل پيش سوق دهند. از اين

ـ   دننـ زبنژادي، مذهبي و فرهنگي دامـن   هـاي افراطـي مـذهبي     ت از جريـان و بـه حماي
هـايي كـه غالبـاً از درون بـه جـان يكـديگر افتـاده و بـه اسـتحكام و           بپردازنـد. جريـان  

سازند. ايـن وضـعيتي    يكپارچگي يك كشور، ملت و يا حتي يك منطقه خدشه وارد مي
است كه متأسفانه امروزه تا حد زيـادي گريبـانگير جهـان اسـالم شـده اسـت. حـوادث        

ور عراق، پاكستان، افغانستان و نظـاير آن همگـي شـاهدي بـر ايـن مـدعا       مربوط به كش
رو، موضوع وحدت جهان اسالم و وحـدت اسـالمي نيـاز امـروز جهـان       هستند. از اين

اسالم است. نيازي كه هم ريشـه در مبـاني نظـري ديـن اسـالم دارد و هـم پاسـخگوي        
هبري، با عنايت به ايـن  ها و تهديدهاي حاضر است. به همين خاطر، مقام معظم ر چالش

 گذاري كردند.   نام» اتحاد ملي و انسجام اسالمي«را به عنوان سال  1386ضرورت، سال 
اي نسـبتاً   البته بايستي اذعان داشت كه تـالش در جهـت وحـدت جهـان اسـالم پيشـينه      
ــي    ــالم م ــان اس ــه وحــدت جه ــتين پيشــگامان انديش ــوالني دارد. از نخس ــه  ط ــوان ب ت
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بادي اشاره كرد. وي متفكري است كه در حـدود يـك صـد سـال     الدين اسدآ سيدجمال
پيش، انديشه اتحاد اسالمي را مطرح ساخته است. بر همين اساس، او را مـدافع انديشـه   

). از ديگر رخدادهاي برجسـته تـاريخي كـه در    1386 1دانند (جونگ، مي» اسالميسم پان«
. در اسـت قـالب اسـالمي ايـران    ، انراستاي انديشه وحدت جهان اسالم به وقوع پيوسته

حركت انقـالب اسـالمي ايـران در دورة معاصـر و تشـكيل حكومـت جمهـوري         ،واقع
اهللاِ جميعاً و ال  واعتَصموا بِِحبِل«اسالمي بر مبناي انديشه وحدت اسالمي و به تأسي از آيه 

سـاز)   (مـدعيان ديـن  هاي متفـرق   همگي به رشته دين خدا چنگ زده و به راه ؛ وتَفَرَقُوا
)، رشد و نمو پيدا كرد. به همين دليل است كه از همان ابتـداي  103(آل عمران، » نرويد

اسـتعمارگران و   برابـر ويـژه در   بـه هـاي اسـالمي،    انقالب اسالمي، حمايـت از نهضـت  
و شـوروي سـابق، از جملـه اهـداف اصـلي نظـام       يل ئاسـرا بيگانگاني همچون آمريكـا،  

و حركـت   (ره)هاي امـام خمينـي   شده است. همچنين انديشه مهوري اسالمي تلقي ميج
طـرز  گذاري هفته وحدت مسلمانان، همگي شواهدي بر ايـن نـوع    نمادين ايشان در نام

 باشند. تلقي مي

 مباني نظري پژوهش

 . چيستي وحدت اسالمي1

س وجـود  به معناي مصـطلح، بـر همبسـتگي عمـومي ميـان مسـلمانان بـر اسـا        » وحدت«
تواند بسيار مهم باشد، ماننـد زنـدگي    كند كه پيامدهاي آن مي اشتراكات ديني آنها تأكيد مي

هـاي   آميز پيروان فرق و مذاهب مختلف، تكفير نكردن يكديگر، پرهيز از خشونت مسالمت
اي از  هـاي تـوده   مذهبي، محافظت همگاني از مسلّمات، هويت و مقدسات ديني، حمايـت 

در ابعاد گوناگون يا مقابله عمومي با دشمن يا دشمنان مشـترك (سـايت    هاي مسلمان ملت
هاي رايج از مفهوم وحدت اسالمي، مسـاوي انگاشـتن وحـدت     از بدفهمي ). يكي2تقريب

مذهبي يـا هضـم    اسالمي با كنار گذاشتن عقايد مذهبي مختلف و روي آوردن به نوعي بي
ال نفي حقانيت عقايـد خـاص مـذاهب    بزرگ وحدت اسالمي، اعم از شيعه و سني، به دنب

هاي ناشي از آن يا هضم يكي در ديگـري بـوده اسـت. بـه بـاور       مختلف اسالمي و هويت

                                                           
1. Jung 

2. www.taghrib.html 
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% موضـوعات  90نظران، فرق و مـذاهب مختلـف اسـالمي در بـيش از      بسياري از صاحب
 .  )31، ص1386  ،عقيدتي، فقهي و اخالقي با يكديگر اشتراك نظر دارند (غالمي

 هاي وحدت اسالمي لفهؤول و ممباني، اص. 2

 مبناي وحدت اسالمي. 2-1

چنـين وحـدتي    ،مبناي اصلي و حقيقي وحدت اسالمي، دين مبين اسالم است. بنابراين
  گيرد كه خداي سبحان آن را در نهـاد اوليـه   منشأ اولية خود را از فطرت سليم انساني مي

در طـول حيـات بشـر داشـته،     ها قرار داده است. لذا تحوالتي كه اين دين فطـري   انسان
هاي زندگي در جوامع گونـاگون   مربوط به فروع جزئي احكام است كه از تنوع موقعيت

سرچشمه گرفته است. بر اين اساس، اصول و مبادي كلي همواره در طول تاريخ يكسان 
تواند مبناي وحدت اديان الهي نيز باشد. اركـان اصـلي    اند. اين امر به نوبه خود، مي بوده

 ؛ن دين فطري از دو طريق قابل اثبات است: الف) ادله برون ديني، يعني عقل و عـرف اي
 .  )32ب) ادله درون ديني، مشتمل بر قرآن و روايات (همان، ص

 . اصول وحدت اسالمي2-2

در نگرش اديان الهي، انسـان موجـودي اسـت كـه از     : ها . پذيرش حقوق مشترك انسان1
ام خليفه الهي را بر پيشاني خود دارد. قرآن كريم در و مقاست كرامت خاصي برخوردار 

به اين حقيقت تصريح كرد اسـت. قـرآن كـريم حقـوقي را بـراي تمـامي        فراوانييات آ
ها در نظر گرفتـه اسـت، ماننـد حـق آزادي عقيـده، حـق امنيـت و آرامـش، حـق           انسان
ظاير آنها. حال، ديني كه پيـروان  ها و ن حيات انسانحفظ حق گيري از علم و دانش،  بهره

خود را به وحدت با ديگر اديان فرا بخواند چگونـه ممكـن اسـت نسـبت بـه وحـدت       
 ).59، ص1386تفاوت باشد؟ (اصغري،  دروني پيروان بي

دانـد. پيـامبر    اسالم اخـتالف مـذاهب را يـك اصـل مـي      . پذيرش اختالف مذاهب:2
هر كس اجتهاد كند و «فرمايد:  مي كه ميهنگا ،كند (ص) اين واقعيت را تصويب مياكرم

گيرد و هر كس اجتهاد كند و اجتهـادش نادرسـت    اجتهادش درست باشد دو پاداش مي
 )62، به طور ضمني داللت بر اين اصل دارد (همان، ص»گيرد باشد، يك پاداش مي
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 هاي وحدت اسالمي لفهؤم. 2-3

هاي وحدت اسالمي را مشـخص   مؤلفه اند تا و نويسندگان تالش كردهن امحققبرخي از 
هاي وحدت اسالمي عبارتند از:  ) مؤلفه63، ص1386به نظر اصغري ( . از جمله، بناكنند

ايمان به  ويژه . ايمان به رسوالن الهي (ع) و به2. ايمان به وحدانيت خدا و پرستش او؛ 1
يز (از اين سـه مؤلفـه بـه اصـول     . باور به معاد و روز رستاخ3(ص)؛  اعظمخاتميت نبي 
. اشتراك در كتاب آسماني قرآن كريم و باور به حقانيت و صـدق  4شود)؛  دين تعبير مي

. اشتراك در بسياري از اعمال عبادي از قبيل نماز، روزه، حج، زكات و امثال 5گفتار او؛ 
 . اصـول 1هـاي وحـدت اسـالمي عبارتنـد از:      ) مؤلفـه 83، ص1386آن. از نظر سيدي (

. عبادات مشترك فردي و جمعي. عالوه بـر  3. كتاب آسماني؛ 2اعتقادي (اصول عقايد)؛ 
رسـد كـه بتـوان     موارد فوق كه مورد نظر نويسندگان و محققان مذكور است، به نظر مي

هاي ديگري را نيز مدنظر قرار داد، از جمله: اخالق اسالمي و تـاريخ مشـترك. در    مؤلفه
مي در پژوهش حاضر عبارتنـد از: اصـول ديـن مشـترك،     هاي وحدت اسال نتيجه، مؤلفه

فروع دين مشترك، كتـاب آسـماني مشـترك (قـرآن) و سـنت قـولي و فعلـي مشـترك         
 .تاريخ مشتركخره باألهاي مشترك، اخالق و  (ص)، آداب و آيينپيامبر

 پيشينه

 . مباني نظري وحدت اسالمي1

 (ع) معصومين تاريخي از پيامبر (ص) و ائمه . در سيري1-1

در متون و منابع مختلف اسالمي، كلمات و اصطالحاتي مانند امت، امت واحده، الفت و 
آنها بـه كـار رفتـه     ماننداخوت اسالمي، برادري ديني، اتحاد اسالمي، وحدت اسالمي و 

ها بر اهميت و جايگاه وحدت در جامعه اسالمي داللت دارد. اگـر   است. معاني اين واژه
وجـود مقـدس پيـامبر     ،يم به مباني نظـري طـرح وحـدت اسـالمي اشـاره كنـيم      بخواه
 ترين محور وحدت مسلمانان است. (ص) مناسباكرم

 (ص)   پيامبراسالمي در سيره  وحدت
(ص) در زمان حيـات سياسـي و اجتمـاعي آن     اكرمهاي پيامبر  وحدت يكي از دغدغه

ر و مستحكم بـه وحـدت و همـدلي نيازمنـد     اي مقتد زيرا جامعه ؛حضرت بوده است
است. به همين منظور، پيامبر در اوايل حكومت خويش در مدينه چند پيمان را منعقـد  
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هاي حكومت حضرت داشت. پيمان اول با مـردم   كرد كه تأثير بسزايي در تقويت پايه
پيمـان بـرادري ميـان     ،. پيمـان دوم بـود  )اعـم از مسـلمانان و غيـر مسـلمانان    (مدينه 

ساكنان مدينه بـه   ،اول پيمان عمومي  و انصار، بود. در مادهن امهاجرمسلمانان، اعم از 
و بر وحدت همة سـاكنان مدينـه، اعـم از    آزادي اهل شهر در انتخاب مذهب تصريح 

را بنيان نهاد  »عقد اخوت«دي به نام (ص) نها پيامبرمسلمان و يهودي، اشاره شده بود. 
گرايـي در عمـق قشـرهاي     شـود و وحـدت  محبت و نزديكي ميان مسـلمانان  سبب تا 

مختلف جامعه اسالمي ريشه بدواند. لذا دوبار در زمان رسالت خويش به آن امر كرد. 
بار اول در مكه پـيش از هجـرت و بـار دوم در سـال اول هجـرت در مدينـه. پيـامبر        

و انصـار را بـا يكـديگر بـرادر كنـد،      ن امهـاجر كه  شد(ص) از طرف خدا مأمور  اكرم
دوتا دوتا با يكـديگر  «در انجمني عمومي رو به همه مسلمانان كرد و فرمود:  بنابراين،

رمـز پيـروزي و سـرافرازي مسـلمانان در صـدر اسـالم و زمـان پيـامبر         ». برادر شويد
مدلي و وفاقي بود كه در سايه ايمان بـه خداونـد و دل سـپردن بـه پيـام      (ص) ه اكرم

تنهـا خواسـتار وحـدت      آسماني و نصايح حكيمانه پيغمبر حاصل گشت. حضرت نـه 
بـا يهوديـان    ،رو ميان مسلمانان بود، بلكه صلح ميان اديان را نيز مدنظر داشت. از ايـن 

 ).  27ص، 1386اطراف مدينه پيمان صلح منعقد كرد (خزايي، 
كه در عصر رسالت بـه بهتـرين شـكل در ميـان يـاران رسـول        اي وحدت و برادري

(ص) تحقق يافت، متأسفانه پس از رحلـت پيـامبر اكـرم (ص) ديـري نپاييـد و آن      خدا
گيري اختالف و تفرقه به تدريج موجب شد كه  اتحاد و اخوت به ضعف گراييد و شكل

بيفتد و چه بسا اگـر فـداكاري و از خـود    حركت امت اسالمي در مسير ذلت و انحطاط 
يافتة مكتـب نبـوي نبـود، امـت اسـالمي       (ع) به عنوان تربيت عليگذشتگي افرادي چون 

 .شد (همان) اي را متحمل مي  ضربات شكننده

 (ع) وحدت اسالمي در سيره ائمه اطهار
وشـش در  هـاي ك  يافتة مكتب نبـوي، يكـي از مصـداق    (ع) به عنوان تربيت عليحضرت 

ها و گذشت از  زندگي آن حضرت سرشار از فداكاري زيرا ؛ايجاد وحدت اسالمي است
تـرين عـاملي كـه سـبب شـد       حق خود به خاطر دستيابي به اين اصل حياتي است. مهم

(ع) پس از قضيه سقيفه از اقدام نظامي عليه خلفـا امتنـاع ورزد، مصـلحت     عليحضرت 
ا در سايه آرامش سياسي و پرهيز از تفرقه، ريشـه نهـال نوپـاي    حفظ نظام اسالمي بود ت
در انديشه بودم كه «تصريح كرده است: (ع)  عليحضرت . شودحكومت اسالمي استوار 
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زا و تـاريكي   يا در اين محيط خفقـان  آيا با دست تنها، براي گرفتن حق خود به پا خيزم
ـ   ه كه ب س از ارزيـابي درسـت، صـبر و بردبـاري را     وجود آوردند، صبر پيشـه سـازم؟ پ

تر ديدم. پس صبر كردم، در حـالي كـه گويـا خـار در چشـم و اسـتخوان در        خردمندانه
(ع) در حـوادث پـس    عليسيره امام  .)81، ص1377(نهج البالغه، » گلوي من مانده بود

حدت طلبـي  جويي و و (ص) بهترين گواه بر خيرانديشي، مصلحت اكرماز رحلت پيامبر 
آن بزرگوار است. آنجا كه دردمندانه به غارت رفتن ميراث خويش را شاهد بود و رفتـار  

نـه   ،ديد، به خاطر مصلحت عمومي امـت  (ص) را مي پيامبرناجوانمردانه قوم با خويشان 
  باال زد. آستين ياري رساندن به خلفابراي تنها سكوت كرد و آرام گرفت، بلكه 

كنـد بـه ايـن     سخني از حضرت نقل مي البالغه سيري در نهجشهيد مطهري در كتاب 
به خدا سوگند اگـر بـيم وقـوع تفرقـه ميـان مسـلمين و بازگشـت كفـر و         «عبارت كه: 

ــاهي ــود        تب ــري ب ــور ديگ ــقيفه) ط ــحاب س ــان (اص ــا آن ــا ب ــار م ــود، رفت ــن نب                       » دي
حقـوق   ذيمبتنـي بـر    ). ايشان در پاسخ به شخصي كه اشعاري180، ص1385(مطهري، 

شد)،  بودن حضرت و ذم مخالفان ايشان سروده بود (كه در واقع نوعي تحريك تلقي مي
وي را از چنين كاري نهي كرد و فرمود: براي ما سـالمت اسـالم و اينكـه اسـالم بـاقي      

 ).28، ص 1386تر است (خزايي،  تر و باارج بماند از هر چيز ديگر محبوب
       هــاي جلــوگيري از ايجــاد تــنش و  اصــولبرپايــه حفــظ  ز تــالش ديگــر امامــان نيــ

اي نبود كه به تقويت و  طلبي آنان نيز به گونه وحدتاجتماعي استوار بود. مسير -سياسي
قبول و تأييد نظام خالفت خلفاي اموي و عباسي بينجامد كه از طريق قهر و غلبـه و يـا   

خواهي آنان را برمحـور حفـظ    يستي وحدتطلبي به قدرت رسيده بودند، بلكه با فرصت
كيان سياسي اسالم، تقويت كليت دولت و نظام اسـالمي و جلـوگيري از نـابودي آن در    

به رهبري سادات علوي  هايي كه در عصر ائمه اطهار  مقابل بيگانگان تفسير كرد.  نهضت
 ).109، ص1387و ديگران درگرفت، در مجموع با اجازه و ميل آنان نبود (آقانوري، 

ها و ديگر  نظامي و جسارت برخي از زيدي  (ع) نيز به اقدامات سياسي، صادقامام  
داد (همــان،  نمــيشورشــيان نظــامي در مقابــل دســتگاه خالفــت روي خــوش نشــان 

هـايي نظيـر نمـاز جمعـه و      (ع) در مراسـم شـرعي و برنامـه    معصوم). امامان 110ص 
هـا و   هـاي صـحيح اسـالمي كـه جنبـه      جماعت، حج، پرداخت زكات و ديگر مناسبت

شـركت   دار اقامـه آن بودنـد    عهـده  اهداف اجتماعي برآن غلبه داشت و حاكمان وقت 
خواندند. همچنين ايشان نـه تنهـا    جستند و شيعيان را نيز به مشاركت در آن فرا مي مي
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دعـا   -كه به نحوي از كـارگزاران دسـتگاه خالفـت بودنـد      -براي مرزداران مسلمان 
صـحيفه سـجاديه)، بلكـه در مـواردي كـه بـراي       ردند (مانند دعاي بيست وهفتم ك مي

آمـد، هرچنـد رهبـر چنـين      دولت و نظام اسالمي در مقابل بيگانگان مشكلي پيش مي
شـدند. پـذيرش    بـراي راهنمـايي آن پـيش قـدم مـي      نظامي عبدالملك مـروان باشـد،   

ن حضرت به مـأمون مبنـي بـر رفـتن بـه      (ع) و دستور آ رضاعهدي توسط امام  واليت
 .)113توان در اين جهت ارزيابي كرد (همان، ص بغداد را نيز مي

 از نظر انديشمندان مسلمان معاصراسالمي  وحدتطرح . 1-2
هـاي بـزرگ جهـان اسـالم       در تاريخ معاصر نيز همـواره بسـياري از علمـا و شخصـيت    

بـراي وحـدت جهـان اسـالم      )اديالدين اسدآب الدين و سيد جمال همچون سيد شريف(
تـوان   و اقدامات بسياري انجام دادند. از جمله اين اقدامات مـي  هاي زيادي كردند تالش

اسـالم و انتشـار    جهـان الدين اسدآبادي بـه كشـورهاي مختلـف     به سفرهاي سيد جمال
عنوان يكي اهللا بروجردي به  سو، آيت ديگر المتين توسط وي اشاره كرد. از روزنامه حبل
پشـتيباني كـرد.   » تقريـب مـذاهب اسـالمي   «هاي بزرگ جهان اسالم از ايده  از شخصيت

انديشمند مسلمان ديگر آيت اهللا سيد محمدتقي حكيم اسـت كـه كوشـش ارزشـمند و     
نظيري در زمينه فكري براي تقريب انجام داده است. ايشـان ميـان اصـالت اصـولي و      بي

سو و شرح صدر علمـي نسـبت بـه مكاتـب      از يك (ع) بيتفقهي و عقيدتي مكتب اهل 
نظـر نـزد دو    اخـتالف ها و تقريب ميـان مـوارد   اسالمي مختلف ديگر براي استفاده از آن

سني از سوي ديگر تالش نمودند. انديشمند ديگـر عالمـه سـيد محسـن      مكتب شيعه و
ديان ديگر به قصـد  بهمني، نه تنها به نزديكي مذاهب اسالمي بلكه به گفتگوي اسالم با ا

). پس از استقرار نظـام  67، ص1386نيل به اشتراكات ميان آنها معتقد بودند (تسخيري، 
جمهوري اسالمي ايران نيز بنيانگذار آن و مقام معظم رهبري به اين آرمان توجه و بر آن 

ي نماد» هفته وحدت«االول به  ربيع 17تا  12گذاري فاصله ميان دو روز  تأكيد كردند. نام
براي فراخوان تمامي مسلمانان جهان به چنگ زدن به ريسمان الهـي و عقـد بـرادري و    

 ).  14، ص1386برابري است (عيوضي، 
طور كه اشاره شد، در دوران معاصر، در نتيجة رخداد مبـارك انقـالب اسـالمي     همان

وحـدت امـت   جانبه مقوله  تر و همه رهبري امام خميني (ره)، بار ديگر به شكلي فعال به
(ره) وحـدت عملـي در حـوزه     خمينـي اسالمي مورد توجه قرار گرفت. در ديدگاه امام 

. عناصر ساختاري اين وحدت موازي اسـت،  استدهندة جوامع ديني  جهان اسالم شكل



 15             ...بيرستان هاي دين وزندگي دوره د تحليل محتواي كتاب

 

همچون عقيدة مشترك، نظير عقيـده بـه توحيـد، قبلـة واحـد، قـرآن واحـد و بسـياري         
و نيز توجه بـه دشـمن    استت واحد كه همان هويت اسالمي مشتركات ديگر، مثل هوي

يكسان و سرنوشت مشترك. مجموعة اين عناصر در جاي جاي قرائت امام خميني (ره) 
 ).  10، ص1386(نوايي،  شود  مياز مقولة وحدت مشاهده 

: تكليـف شـرعي و   (ره) وحدت داراي دو الزام ساختاري است خمينيامام  ديدگاهاز 
حكم عقالنـي. وحـدت در ديـدگاه امـام، الزامـي تكليفـي و الهـي دارد. امـام در تمـام          

هاي نظري و عملي خود، معيار و قاعـده عقـل را نيـز مـالك عمـده تلقـي        گيري موضع
حكم شرع و عقل اين است كه بايد همه با هم يـك صـدا   «فرمايند:  كردند. ايشان مي مي

ا با هم اختالف داشته باشيم و هر كسي يك راهي برود. امـروز  باشيم. جايز نيست كه م
 .)10(همان، ص» ايد اگر اين اتحاد را حفظ كرديد نجات پيدا كرده

 وحدت اسالمي دستيابي به اهدافدر جهت  هاقدامات انجام شدبرخي  .2

 سازمان كنفرانس اسالمي . 2-1

االقصي را به آتش كشـيد   س مسجدرژيم اشغالگر قد ،1969در بيست و يكم اوت سال 
(برابـر بـا اول مهـر مـاه      1969سپتامبر  22دار كرد. در  و قلب مسلمانان جهان را جريحه

دولت اسالمي، از جمله ايران، با هدف محكوم كردن ايـن جنايـات در    26) سران 1348
ف و سـازمان كنفـرانس اسـالمي تأسـيس شـد. اهـدا       ندآمدرباط، پايتخت مراكش، گرد 

. ارتقـاي همبسـتگي اسـالمي ميـان     1آنچه در اساسنامه آمـده عبارتنـد از:    برابرسازمان 
هـاي اقتصـادي،    . تحكيم همكاري ميان كشـورهاي عضـو در زمينـه   2كشورهاي عضو؛ 

. تالش در جهت محـو تبليغـات نـژادي و از بـين بـردن      3اجتماعي، فرهنگي، و علمي؛ 
المللـي؛   اقدامات الزم به منظور حمايت از صـلح بـين  . انجام 4استثمار در هر شكل آن؛ 

ايجاد محيطي مساعد به منظور افزايش همكاري و تفاهم بين كشورهاي عضو و سـاير  .5
. پشتيباني از مبارزات مردم فلسطين در كسب حقوق و آزاد سـاختن  6كشورهاي جهان؛ 

 .  سرزمين خود (سازمان كنفرانس اسالمي)

 ذاهب اسالمي  ع جهاني تقريب م. مجم2-2

هاي دستيابي به وحدت در سطح جهان اسـالم ايجـاد مجمـع جهـاني      يكي از استراتژي
تقريب مذاهب اسالمي توسط نظام جمهوري اسالمي ايران بوده است. اين مجمع چنـد  

هـاي مجمـع تمـاس بـا مراكـز اسـالمي        كند. يكي از فعاليـت  راهبرد اساسي را دنبال مي
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هـاي وسـيعي بـا مراكـز      تماس ،الم است. در اين راستاگوناگون اهل سنت در جهان اس
هـاي مجمـع    جهان اسالم از جمله آيسسكو و مجمع فقه اسالمي دارد. از ديگر فعاليـت 

ايـران و  تقريب، برپايي اجالس بزرگ جهـاني وحـدت اسـالمي در هفتـه وحـدت در      
هـاي فرهنگـي    فعاليت هاي علمي و دانشگاهي است. برنامه ديگر مجمع دعوت از هيئت

پروژه تحقيقاتي از جمله روايـات مشـترك بـين شـيعه و      چهلو تحقيقاتي است. تقريباً 
هاي بزرگان اهل سنت دربارة اهل بيت، راويان مشـترك بـين شـيعه و     اهل سنت، نوشته

هـاي   شـود. يكـي از فعاليـت    اي بين مذاهب دنبال مـي  اهل سنت و همچنين فقه مقايسه
بخش آموزش است. از جمله ايجاد دانشگاه تقريب مذاهب در تهـران و   ديگر مجمع در

هاي آموزشي بـراي   هايي از آن در داخل و خارج از ايران و نيز برپايي دوره ايجاد شاخه
(سايت مجمع جهاني تقريب  استطالب علوم ديني شيعه و اهل سنت با هدف تقريب 

قريب مذاهب اسالمي كه تمامي ابعـاد زنـدگي   هاي ت مذاهب). از منظر اين مجمع، زمينه
 گيرند، مشتمل بر موارد زير است: پيروان مذاهب اسالمي را در بر مي

همه مذاهب اسالمي به اصول اعتقـادي (توحيـد، نبـوت و معـاد) و      الف) اعتقادات:
اركان اسالم باور مشترك و واحدي دارند و اختالف در فروع آن خللي به اصول اسـالم  

 سازد. ي اسالمي وارد نميو برادر
طبق نظر پژوهشگران و فقهـاي مـذاهب، مشـتركات در ابـواب      ب) فقه و قواعد آن:

فقهي درصد بااليي را به خود اختصاص داده است. البته اختالف نظر در برخـي مسـائل   
 هاي اجتهادي فقها است. فقهي نيز طبيعي و برگرفته از برداشت

اسالمي در زمينه اخـالق فـردي و اجتمـاعي و    مذاهب  ج) اخالق و فرهنگ اسالمي:
 (ص) الگوي اخالقي همة مسلمانان است. اكرمو پيامبر  رندندافرهنگ اسالمي اختالفي 

شك مسلمانان در وحدت سير تاريخي اسالم، به ويژه در مقاطع اساسي  بي د) تاريخ:
 آرام مطرح ساخت محيطيتوان در  نظر دارند و اختالفات فرعي و جزئي را مي آن، اتفاق

  ).همانو در بسياري از موارد آن به اتفاق نظر رسيد (

 اعالم هفته وحدت. 2-3

االول  (ره) در راستاي استراتژي وحدت، فاصله ميان دوازدهم تا هفدهم ربيـع  خمينيامام 
ت اعالم فرمودند و اين نمـادي اسـت بـراي فراخوانـدن تمـامي      وحد  ةهفترا به عنوان 

 .مسلمانان جهان به چنگ زدن به ريسمان الهي و عقد برادري و برابري
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 شده   انجامهاي  پژوهش

ويـژه در حـوزة برنامـه     بـه در زمينه وحدت اسالمي و نسبت آن با آموزش و پـرورش،  
شود. البته تعـداد   شي احساس ميدرسي و زيرمجموعة آن يعني كتاب درسي، خأل پژوه

شود كه به صورت غير مستقيم بـه ايـن موضـوع اشـاره      اندكي مطالعات نظري ديده مي
) و 1380)، مطهـري ( 1386)، تسـخيري ( 1387نـوري (  آقـا توان به  اند. از جمله مي كرده

. وي اشاره كـرد  ،تري با تعليم و تربيت دارد ) كه ارتباط مستقيم1387مطالعه بجنوردي (
داند  گيري و تقويت وحدت اسالمي را عبارت مي در بحث خويش عوامل مؤثر در شكل

ها و مطبوعات. وي در اين بين در خصوص نقش مدرسه بـر   از: خانواده، مدرسه، رسانه
و مفاهيم مربوط به  دريگاين باور است كه كتب درسي بايستي مورد بازنگري دقيق قرار 

شـترك، رسـالت مشـترك و ديـن مشـترك) بـه نحـو دقيـق و         وحدت اسالمي (تاريخ م
شـده بـه    رو، تعداد انـدك مطالعـات انجـام    . از اينشودكارشناسانه در محتواي آنها وارد 

دهنـدة اهميـت ايـن موضـوع       خصوص در زمينة تعليم وتربيت و وحدت اسالمي، نشان
 هاي علمي در اين باره است. وضرورت طراحي پژوهش

 شهاي پژوه پرسش

در باب چيستي وحـدت اسـالمي و نيـز ضـرورت و     شده  هئارااكنون با توجه به مطالب 
هاي درسي دينـي مقطـع متوسـطه را بـه      اهميت آن، نگارندگان قصد دارند تا متن كتاب

هـاي تحقيـق حاضـر     رو، سـئوال  . از ايـن كننـد بررسـي  لحاظ ميزان توجه به اين مفهوم 
 ند از:عبارت

هاي وحدت اسـالمي، كـه در    هاي دين و زندگي به مؤلفه تا چه ميزان در كتاب .1
 بخش مباني نظري به آنها اشاره شد، پرداخته شده است؟

(ص) بـه عنـوان    پيـامبر ها تا چه ميزان به آيات قـرآن و احاديـث    در اين كتاب .2
 هاي مشترك استناد شده است؟ مؤلفه

 روش پژوهش

ــ   ــن پ ــي اســت.  رويكــرد اي ــي و كيف ــي كم ــوعي رويكــرد تركيب 1ژوهش ن
         2كرســول 

        دهـد:  هـاي كيفـي و كمـي نشـان مـي      ) سه الگو را براي تركيـب طـرح  177، ص1994(

                                                           
1. Combined qualitative and quantitative design 

2. Creswell 
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 3شناسـي تركيبـي،   . طـرح روش 3 2مسلط؛ -. طرح كمتر مسلط2 1اي؛ . طرح دو مرحله1
                شناســـي تركيبـــي رويكـــرد كمتـــر طـــرح روش ،يعنـــي الگـــوي پـــژوهش حاضـــر

هـاي پـژوهش از    براي پاسخ به سـئوال  زيرا ؛كيفي) مسلط است كم-كمي بيش( -مسلط 
روش كمي و مجذور خي استفاده شد. همچنين با مراجعه به مباني نظري و روش سـند  

. از اين جهـت، چـون در ايـن    هاي مربوط به وحدت اسالمي استخراج شد كاوي، مؤلفه
ين پژوهش تا حدودي كيفي است. اما به دليـل  ، ا بخش از روش سندكاوي استفاده شده

شـود.   كيفي اطالق مي كم -كم آنكه بخش كمي مسلط است، لذا به اين نوع رويكرد بيش
هــاي دينــي دوره دبيرســتان ســال  جامعــة مــورد نظــر در پــژوهش حاضــر كليــة كتــاب

دوم، هاي دين وزندگي سال اول،  . جامة آماري شامل كتاباست 1387-1386 تحصيلي
دانشگاهي است كه در مطالعة حاضر به دليل مد نظـر قـرار دادن كـل آنهـا،      سوم و پيش

و  4ها شـيوة تحليـل محتـوا    آوري داده باشد. روش جمع نمونه نيز همان جامعه آماري مي
 است.   5تحليلي-ها نيز توصيفي روش تحليل داده

رسـي و تجزيـه و   تكنيـك تحليـل محتـوا در پـي بر     ،)22، ص1368به گفتة پيران (
كوشد  و محقق به مدد آن مي استتحليل منابع نوشتاري، گفتاري و تصويري از هر نوع 

تـوان   پيام نهفته در اين منابع را كشف، تفسير و تحليل كند. به وسـيلة ايـن تكنيـك مـي    
هاي ارتباطي، گفتاري و نوشتاري و يـا تصـويري را از طريـق     محتواي مشخص فرآورده

تـوان گفـت كـه تحليـل      رو، مـي  تحليل به شكل كيفي و كمي ارائه داد. از ايـن  تجزيه و
محتوا تكنيكي است غالباً كمي براي تفسير و تبيين منابعي كه به طور معمـول كيفـي بـه    

آيند. در اين روش دو عنصر اصلي مشتمل بـر واحـد تحليـل و مقولـه تحليـل       شمار مي
هـاي تحليـل نيـز     رس بوده اسـت و مقولـه  وجود دارند. در اين پژوهش، واحد تحليل د

ارتباطات چهارگانه (ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با ديگران و ارتباط با طبيعت) 
، احكام عملي، اخالق ، فروع دينهاي مشترك وحدت اسالمي شامل اصول دين و مؤلفه

 اند. بودهاسالمي و تاريخ اسالم 

                                                           
1. Two Phase design 

2. Dominant-less dominant design 

3. Mixed-methodology design 
4. Content analysis 

5. Descriptive-analytic 
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 هاي پژوهش يافته

بسـامد و   1انـد. جـدول شـماره     ارائـه شـده   3تا  1هاي پژوهش در جداول شماره  يافته
هاي دين و زندگي  بسامد برخورداري كتاب 2درصد ارتباطات چهارگانه، جدول شماره 

بســامد و درصــد  3هــاي وحــدت اســالمي و جــدول شــماره  دورة دبيرســتان از مؤلفــه
 دهد. ان را نشان مياستنادهاي موجود در كتاب ديني دورة دبيرست

 
 يفراوان ارتباط با طبيعت ارتباط با ديگران ارتباط با خود ارتباط با خدا ها كتاب

 كل درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني 

 25 - - 16 4 24 6 60 15 درس 18اول سال 

 24 - - 21 5 29 7 50 12 درس 16دوم سال 

 19 - - 47 9 16 3 37 7 درس16سوم سال 

 20 5 1 45 9 25 5 25 5 دانشگاهي پيش

 دبيرستان زندگيو  دينهاي  : فراواني و درصد ارتباط چهارگانه در كتاب1جدول شماره 

 

هاي ديـن و زنـدگي دورة    بسامد و درصد ارتباطات چهارگانه كتاب 1جدول شماره 

تنها به منظـور آشـنايي   دهد. الزم به يادآوري است كه جدول فوق  دبيرستان را نشان مي

بنـدي   ها به آنها پرداخته شـده اسـت. بـراي طبقـه     با سهم مطالبي است كه در اين كتاب

هاي چهارگانه مشتمل بر ارتباط با خدا، ارتباط با خـود،   ارتباط الگويها از  مطالب كتاب

 ).94، ص1385ارتباط با ديگران و ارتباط با طبيعت استفاده شده است (عرسان كيالني، 

هاي جدول، بسامد كل ارتباطات چهارگانه در  شود، بر اساس يافته طور كه ديده مي همان

است. ارتباط با خداوند بيشترين و ارتباط با ديگران داراي  25كتاب ديني اول دبيرستان 

باشـد. ارتبـاط بـا     مـي  24كمترين فراواني است. بسامد كل در كتاب ديني دوم دبيرستان 

رتباط با ديگران داراي كمترين فراواني است. بسامد كـل در كتـاب   خداوند بيشترين و ا

باشد. ارتباط بـا ديگـران بيشـترين و ارتبـاط بـا خـود داراي        مي 19ديني سوم دبيرستان 

اسـت. ارتبـاط بـا     20دانشـگاهي   كمترين فراواني است. بسامد كل در كتاب ديني پـيش 

  .را دارد ديگران بيشترين و ارتباط با طبيعت كمترين فراواني
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 شريعت مشترك

 ها قولهم       

 ها كتاب
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 دانشگاهي
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 دورة دبيرستان  زندگي و دين هاي هاي وحدت اسالمي در كتاب : بسامد و برخورداري از مؤلفه2جدول شماره 

 

دوره دبيرسـتان از   زنـدگي هـاي ديـن و    بسامد برخورداري كتاب 2جدول شماره 

هـاي   دبيرسـتان مؤلفـه  دهد. در كتاب ديني اول  هاي وحدت اسالمي را نشان مي مؤلفه

اصول دين و اخالق مشترك به ترتيب داراي بيشـترين فراوانـي و مقولـه فـروع ديـن      

باشد. در كتاب ديني دوم  دبيرستان اصـول ديـن و اخـالق     داراي كمترين فراواني مي

مشترك به ترتيب بيشترين و فروع دين و احكام عملي داراي كمترين فراواني هستند. 

هـاي فـروع ديـن،     دبيرستان اصول دين بيشترين فراواني و مقولـه سوم  دينيدر كتاب 

مشـخص   بـراي قرار دارنـد.   بعديها و اخالق با فراواني يكسان در رتبه  آداب و آيين

بـه   خـي استفاده شد. مجذور  خيمؤلفه ها ازمجذور  اين بينتفاوت  معنادارينمودن 

 يگـر بـوده اسـت. بـه د    معنادار  0001/0كه در سطح  است 650/65دست آمده  برابر 

. الزم يسـت ن يشده تصـادف  مشاهده هاي يفراوان يانبه دست آمده م يها تفاوت ،سخن

جمع همة  بنابراين،، است 5 يرعددز ها ياغلب فراوان ينكهبه ذكر است كه با توجه به ا

دوره  يو زنـدگ  يـن ) در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در كتـاب د     يـه ها (درچهار پا كتاب

فه اصول دين (فقط مقوله توحيـد) و اخـالق بـا فراوانـي يكسـان      دانشگاهي مؤل پيش

مشـخص   يداراي بيشترين فراواني و  تاريخ مشترك در رتبـه بعـدي قـرار دارد. بـرا    

اسـتفاده شـده اسـت. مجـذور      يها ازمجذور خ مؤلفه ينا ينتفاوت ب ينمودن معنادار

 0001/0طح اسـت كـه در سـ    4 يبـا درجـه آزاد   650/65به دست آمده برابر بـا   يخ

ـ  يـان بـه دسـت آمـده م    يهـا  تفـاوت  يگـر، . به عبارت دباشد يمعنادار م  هـاي  يفراوان
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هـا   نـي شده تصادفي نيست. الزم به ذكر است كه با توجه به اينكه اغلـب فراوا  مشاهده

  .ها (درچهار پايه) در نظرگرفته شده است ، جمع همة كتاباست 5زير عدد 

 
 استنادها 

 

 ها كتاب

احاديث پيامبر  قرآن مجيد

 اكرم (ص)

بسامد  ديگران )عاحاديث ائمه (

 كل

 درصد بسامد درصد بسامد درصد بسامد درصد بسامد 

 65 11 7 24 16 11 7 54 35 اول

 86 6 5 26 22 18 16 50 43 دوم

 92 12 11 26 24 12 11 50 46 سوم

 83 17 14 14 12 7 6 62 51 دانشگاهي پيش

 دورة دبيرستان زندگيهاي دين و  : بسامد و درصد استنادهاي موجود در كتاب3جدول 

 

هاي دين و زندگي دورة  بسامد و درصد استنادهاي موجود در كتاب 3جدول شماره 

. است 65مد كل استنادهاي موجود در ديني اول دبيرستان دهد. بسا دبيرستان را نشان مي

در اين ميان استناد به قرآن مجيد داراي بيشترين و استناد به ديگران (شعرا، نويسـندگان،  

 بزرگان و ...) داراي كمترين فراواني است.

باشد. استناد به قرآن  مي 86زندگي سال دوم دبيرستان  بسامد كل در كتاب دين و 

اي بيشترين و استناد به ديگران داراي كمترين فراواني است. بسـامد كـل در   مجيد دار

اسـت. اسـتناد بـه قـرآن مجيـد داراي       92كتاب دين و زندگي سـال سـوم دبيرسـتان    

و ديگـران داراي كمتـرين فراوانـي اسـت. و      (ص)بيشترين و استناد به احاديث پيامبر

. در اين بين، اسـتناد بـه قـرآن    است 83دانشگاهي  باالخره بسامد كل كتاب ديني پيش

مجيد داراي بيشترين و استناد به احاديث پيامبر داراي كمترين فراواني اسـت. در ايـن   

جدول نيز مجذور خي مورد  استفاده قرار گرفت. مجذور خي براي كتاب كالس اول 

 524/35، براي كالس سوم برابـر بـا   338/40، براي كالس دوم معادل 846/29برابر با 

محاسبه شـد. همـان طـور كـه مشـخص       769/39دانشگاهي معادل  راي كتاب پيشو ب

كـه تفـاوت     معنادارهسـتند. بـدين معنـا    0001/0است همه اين مجذورها، در سـطح  

 .نيستها حاصل تصادف   فراواني
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توان گفت از ميـان ارتباطـات چهارگانـه (ارتبـاط بـا       مي 1با توجه به جدول شماره 
هاي ديـن و   ارتباط با ديگران و ارتباط با طبيعت) در كليه كتاب خداوند، ارتباط با خود،

انـد. ارتبـاط بـا خداونـد در      ارتباط اول تصويرسازي شده 3زندگي دورة دبيرستان، تنها 
هـاي ديـن و    هاي دين و زنـدگي اول و دوم فراوانـي بيشـتري دارنـد و در كتـاب      كتاب

د و بالعكس. ارتباط با ديگـران در  شو دانشگاهي فراواني آن كمتر مي زندگي سوم و پيش
هـاي ديـن و    هاي دين و زندگي  اول و دوم فراوانـي كمتـري دارنـد و در كتـاب     كتاب

دانشگاهي فراواني آنها بيشتر است. ارتباط با طبيعت به جز در ديـن   زندگي سوم و پيش
بـا  ها حذف شده است. لذا لزوم توجه به ارتبـاط   دانشگاهي از بقيه كتاب و زندگي پيش

طبيعت (شناخت طبيعت، نگهداري و جلوگيري از تخريب آن و ارتباط مسئوالنه با آن) 
 هاي درسي ضروري است. در كتاب

هـاي وحـدت اسـالمي در     تـا چـه ميـزان بـه مؤلفـه      :1در پاسخ به پرسـش شـماره   
هـاي وحـدت    طور كه ديديم، مؤلفـه  هاي دين و زندگي پرداخته شده است؟ همان كتاب

. اصول ديـن  1هاي دين و زندگي دبيرستان عبارتند از:  هاي آن در كتاب هاسالمي و مقول
. فروع دين مشـترك شـامل نمـاز، روزه، جهـاد،     2مشترك (شامل توحيد، نبوت، معاد)؛ 

هـاي مشـترك (شـامل     . آداب و آيـين 3؛  حج، امر به معـروف و نهـي از منكـر، زكـات    
. اخـالق اسـالمي مشـترك    4ده)؛ حجاب، نماز جمعه، اعياد فطر و قربان، تشكيل خـانوا 

ها، توكل به خدا، وجدان اخالقي، محبت، شجاعت، همـت   انجام نيكي به(مانند گرايش 
بلند، پاكي دل، راستگويي، درستكاري، احترام به والـدين، احسـان بـه بسـتگان، صـادق      

ميـزان   2. تاريخ مشترك. جدول 5بودن، مبارزه با نفس اماره و دوستي با دوستان خدا)؛ 
هـاي دينـي    دهد. مقوله توحيد و مقوله اخالق اسالمي در كتـاب  برخورداري را نشان مي

، ولي مؤلفه تـاريخ مشـترك بـه جـز     دارددانشگاهي فراواني قابل قبولي  سال اول تا پيش
هـاي دينـي    شود. مقوله نبوت در كتـاب  ها ديده نمي دانشگاهي در ساير كتاب كتاب پيش

دانشگاهي حضـور ندارنـد.    معاد در كتابهاي سوم و پيشدانشگاهي و مقوله  سوم و پيش
اي بسيار مهم است. در حقيقت اين مقوله موجب اتحاد ديني بـيش از   مقوله نبوت مقوله

يك ميليارد مسلمان است كه بايد در اين زمينه توجه بيشتري صـورت گيـرد. در زمينـة    
گرفتـه اسـت. بـه     توجهي صـورت  هاي مشترك كم هاي فروع دين و آداب و آيين مؤلفه

ن نامسـلما  ميـان اي عظيم در جهان اسالم است كه موجـب پيونـد    طور مثال، حج پديده
هـاي   فرق اسالمي است و بايـد در كتـاب   شود. اعياد فطر و قربان از اعياد بزرگ بينِ مي

 درسي مورد اقبال قرار گيرند.
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ا نشـان  هـاي دينـي دورة دبيرسـتان ر    اسـتنادهاي موجـود در كتـاب    3جدول شماره 
هـاي دينـي دورة دبيرسـتان داراي بيشـترين      دهد. استناد به قرآن مجيد در تمام كتاب مي

منبـع مشـترك و   » سـنت «فراواني است. ليكن به احاديـث پيـامبر (ص) كـه بـه عنـوان      
شود، در مقايسه با استناد به ائمـة اطهـار و    شدة تمامي فرق اسالمي محسوب مي پذيرفته

است. در اين جدول نيز مجذور خي استفاده شد. مجذور خـي  بزرگان، كمتر توجه شده 
، براي كـالس   338/40، براي كالس دوم معادل 846/29براي كتاب كالس اول برابر با 

محاسبه شـد.   769/39دانشگاهي معادل  خره براي كتاب پيشو باأل 524/35سوم برابر با 
عنادارند، بدين معنـا  م 0001/0طور كه مشخص است، همة اين مجذورها در سطح  همان

 .ها حاصل تصادف نيست كه تفاوت فراواني

 گيري بحث و نتيجه

هـاي مربـوط بـه     كه اغلـب مؤلفـه   بيانگر اين هستندهاي به دست آمده  در مجموع يافته
انـد.   هاي دين و زندگي دورة دبيرستان مطرح شده وحدت اسالمي تا حد كمي در كتاب

هاي ديني دورة دبيرستان عبارتنـد   اسالمي در كتابهاي وحدت  مؤلفه ،تر به عبارت دقيق
، فـروع ديـن مشـترك بـا     13. در كتاب اول دبيرستان، اصول دين مشترك با بسامد 1از: 

. در 2؛ 23و در مجمـوع بـا بسـامد كـل      6و اخالق اسالمي مشترك با بسـامد   4بسامد 
دين با بسـامد   ، فروع6كتاب دين و زندگي دوم دبيرستان، اصول دين مشترك با بسامد 

و در مجمـوع بـا    5و اخالق مشترك با بسـامد   2هاي مشترك با بسامد  ، آداب و آيين2
، 7. در كتاب دين وزندگي سوم دبيرستان، اصول دين مشترك با بسامد 3؛ 18بسامد كل 

و اخالق مشـترك بـا    3، آداب و آيينهاي مشترك با بسامد 3فروع دين مشترك با بسامد 
دانشـگاهي، اصـول ديـن     ) در كتاب ديني پيش4؛ 16موع با بسامد كل و در مج 3بسامد 

و در مجموع  3و تاريخ مشترك با بسامد  5، اخالق مشترك با بسامد 5مشترك با بسامد 
هـا مثـل زنـدگي     دهند كه برخي از ايـن مؤلفـه   هاي فوق نشان مي . داده13با بسامد كل 

اند؛ بـدين معنـا كـه در     فول واقع شدههاي مشترك به طور كلي مغ پيامبر و آداب و آيين
هـا مثـل اخـالق     حد ناچيزي به آنها اشاره شده است. از سوي ديگر، به برخي از مؤلفـه 

دانشـگاهي و معـاد در كتـاب     هاي دين و زندگي اول و پـيش  مشترك و توحيد در كتاب
تاً دانشگاهي، به ميـزان نسـب   ديني دوم و تاريخ مشترك تنها در كتاب دين و زندگي پيش

شـده، امكـان مقايسـة     هاي حاصـل  تر به داده مناسبي پرداخته شده است. با نگاهي عميق
هاي دوره چهار ساله فراهم شد. البته الزم بـه توضـيح اسـت كـه مـالك مقايسـه،        كتاب
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هـاي جزئـي (چهـارده زيـر      هاي آنها يا مؤلفه هاي كلي (پنج مقوله) و زيرمجموعه مؤلفه
دهند كه كتاب ديني اول دبيرستان در مقايسه با سـاير   نشان ميها  مؤلفه) است. اين يافته

دهد (سه مؤلفه كلـي   مي پوششهاي بيشتري را  مؤلفه زيرا دارد؛ها وضعيت بهتري  كتاب
كمتـرين   شـامل دانشـگاهي   ). در اين ميان، كتاب ديني پيش23و پنج زيرمقوله با بسامد 

از ساير  و  است )13ؤلفه با بسامد هاي وحدت اسالمي (سه مؤلفه كلي و يك زيرم مؤلفه
تر است. البته چنان كه گفتـه شـد، در ايـن كتـاب بـه اخـالق و تـاريخ         ها ضعيف كتاب

هـاي بـه    اند. به عـالوه، داده  واقع شده مغفول ها مؤلفهمشترك اشاره شده است، اما ديگر 
نماز جمعه، هايي مانند حج، جهاد،  دهند كه زيرمؤلفه مي نشاندست آمده در اين مقايسه 

، هيچ اثري از آنهـا  ديگر سخناند. به  قرار گرفته غفلتعيد فطر و عيد قربان كامالً مورد 
 شود. نمي ديدهديني  چهارگانههاي  در كتاب

از سوي ديگر، نكته حائز اهميت كه الزم است به آن توجه شود ايـن اسـت كـه در    
مي، بـه ويـژه اهـل تسـنن،     اي به ديگر مذاهب اسال هاي حاضر به هيچ وجه اشاره كتاب

يابـد كـه    دانيم وحدت در صورتي تحقق مي طور كه مي نشده است. به تعبير ديگر، همان
ورزي و سوء برداشت، بـراي   امكان شناخت صحيح و حقيقي، به دور از هر گونه غرض

طرفين فراهم باشد؛ بدين معنا كه پيروان مذاهب بتواننـد نسـبت بـه يكـديگر آگـاهي و      
پيدا كنند (اين امر از جمله اهداف اصلي مجمع تقريب مذاهب اسـالمي  شناخت صحيح 

اي  هاي درسي ديني به گونـه  يابد كه محتواي كتاب است). اين مهم در صورتي تحقق مي
فراهم شود كه متربيان بتوانند تا حدودي با مذاهب ديگر و وجوه اشتراك آنها بـا تشـيع   

هـاي ديـن و زنـدگي دورة     ي است كه كتابنيز شناخت و آگاهي پيدا كنند. اين در حال
شده تـوان الزم جهـت    هاي درسي تهيه دبيرستان فاقد اين ويژگي است. در نتيجه، كتاب

آورد. البتـه الزم   سازي و ايجاد مفاهمه بين پيروان مذاهب مختلف را فراهم نمـي  نزديك
رجوع شـده   هاي ديني دوره دبيرستان تا حدود زيادي به قرآن به ذكر است كه در كتاب

ها است كه مبنـا را قـرآن قـرار     است. اين امر از جمله محسنات و نقاط قوت اين كتاب
است. ليكن بايستي خاطر نشان كرد كـه   همة مسلمانانقرآن مرجع مشترك  زيرا ؛اند داده

شده در قرآن كه به صورت مستقيم و يا ضـمني و غيـر مسـتقيم بـه      هاي مطرح به آموزه
شوند كمتر اشاره شده است. براي مثـال، جـاي خـالي     مربوط مي وحدت ميان مسلمانان

و نظـاير آن در   )103عمـران،   (آل »اللّه جميعا والَ تَفَرَّقُواْ بِحبلِ واعتَصمواْ «هايي نظير  آيه
تـوان درسـي را بـا عنـوان      كمبـود، مـي  ها كامالً مشهود است. براي رفـع ايـن    اين كتاب
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آيـد   اضافه كرد. در مجموع به نظـر مـي  » جايگاه وحدت اسالمي از منظر قرآن و سنت«
ن محترم در تالش خود براي تدوين و تأليف كتب درسي دينـي مقطـع دبيرسـتان    امؤلف

 .اند موضوع وحدت اسالمي را به عنوان يك رويكرد مد نظر قرار نداده

 هاپيشنهاد

 :شود ميوجه به نتايج به دست آمده موارد ذيل پيشنهاد با ت

 عملي هايالف) پيشنهاد

هـاي   هـا و زيرمؤلفـه   هاي درسي مقطع دبيرستان با گرايش به مؤلفـه  . تجديدنظر كتاب1
 وحدت اسالمي.

آشـنايي بيشـتر متربيـان    براي هاي درسي  هايي به كتاب ها و بخش . اضافه نمودن درس2
مذاهب ديگر (به ويژه اهل تسنن). البته براي ايـن منظـور بايسـتي براسـاس     شيعه با 

 نظر متخصصان و با دقت نظر عمل نمود.
هـاي آمـوزش و پـرورش كشـورهاي اسـالمي بـه منظـور تـدوين          . همكاري سازمان3

هاي درسي و انجام اصالحات مـورد نيـاز در برنامـه درسـي تربيـت دينـي در        كتاب
هـاي   هـا و مشـاوره   منظـور بهتـر اسـت كـه از راهنمـايي      مقاطع مختلف. براي ايـن 

 تخصصي مراكزي مانند مجمع تقريب مذاهب استفاده شود.
مامان اپيامبر(ص) و  ،. اضافه كردن دروسي دربارة جايگاه وحدت اسالمي از نظر قرآن4

 .معصوم(ع)

 ب) پيشنهادهاي پژوهشي

بـا    هاي دينـي سـاير كشـورهاي اسـالمي در مقايسـه      تواي كتاب. بررسي و تحليل مح1
 هاي ديني ايران. كتاب

. بررسي مباني فلسفي وحدت اسالمي در نظام تعليم و تربيت اسـالمي. بـا توجـه بـه     2
آيد كه در گام اول الزم اسـت تـا جايگـاه مبـاني      كمبود  مطالعات نظري، به نظر مي

تربيت اسالمي تبيين شود. البته در پـژوهش  فلسفي وحدت اسالمي در نظام تعليم و 
حاضر سعي شد تا حدودي به موضوع مباني نظري پرداخته شود، لـيكن الزم اسـت   

 اين مهم انجام شود.  تر و فلسفي تا با تحقيقات عميق
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