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 رآن و حدیث نگاه قاز  حاکمیت وحدت در نظام تکوین و تشریع

 
 ضا وطن دوست رمشهد دانشگاه علوم اسالمی رضوي 

 
  چکیده

مقـام عظمـاي والیت که همواره در اندیشۀ تحقق وحدت در داخل و در سطح جهان اسالم بوده و                
ن سبب بود که دغدغۀ نامیدند، این بدا» اتحاد ملی و انسجام اسالمی  «را سال   » 1386«هسـت، سـال     

آحـاد جامعۀ اسالمی را در جاي جاي جغرافیاي جهان اسالم برانگیزد تا هر کسی به فراخور توان و    
بـه میـزان نفـوذ خود، در تحقق این امر حیاتی گام بردارد و با برداشتن گامهاي بلند و مؤثر، در رقم     

اید و با سرعت بخشیدن     زدن به سرنوشت جمعی و حرکت به سمت سعادت جامعه ایفاي نقش نم            
بـه ایـن امـر مبارك، در گسترش تعالیم حیات بخش اسالم و تأمین آسایش و امنیت همگانی سهیم             

از ایـن رو بـر اهـل قلـم و بـیان شایسـته اسـت با ارائۀ راهکارهاي کارآمد و آسیب شناسی            . باشـد 
 همبستگی دینی   عالمانـه، در ایجـاد وحـدت و تعمـیق آن بکوشـند و عموم مردم را به همگرایی و                   

فـراخوانند و از هـر نـوع پراکندگی و تعصبات موهوم قوم گرایی برحذر دارند و با اصرار بر تحقق               
 .وحدت با محوریت توحید، شعار یاد را شده به مرحلۀ شعور برسانند

 نگارنـده کـه مانـند هـر شخصـی دیگـر در آرزوي تحقـق این شعار است، با استعانت از                     
 از قرآن و آموزه هاي اسالمی بر آن شد تا در پاسخ به نداي هوشمندانۀ               خداونـد بـزرگ و اسـتفاده      

رهبـر عزیـزمان که سال جاري را سال اتحاد ملی و انسجام اسالمی نامیدند، و به منظور شرکت در                   
 .گامی هر چند کوتاه بردارد» مبانی تحکیم وحدت از دیدگاه قرآن و عترت«همایش 

وحدت در نظام تکوین و تشریع از دیدگاه قرآن و          حاکمـیت   « ایـن پـروژه کـه بـا عـنوان           
از این رو می کوشد تا پس از بیان . سـامان یافـته است گامی در راستاي این رسالت است         » حـدیث 

ضـرورتهاي وحیانـی و عقالنـی وحـدت و اشاره به پیوند عمیق وحدت در نظام اجتماعی اسالم با            
و دیگر پیشوایان معصوم مبنی بر )  ص(امبروحـدت در نظـام تکـوین و تشـریع، به بیان اقدامات پی           

 .ایجاد وحدت و تعمیق آن در جامعۀ اسالمی بپردازد

 : کلید واژگان

 .قرآن، وحدت، اتحاد، همگرایی، زشتی پراکندگی، وحدت در نظام تکوین، تشریع و اجتماع
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         مقدمه
انی باشد، امري عقالنی    وحدت و همگرایی در جامعۀ توحیدي، پیش از آنکه دستوري وحی          

اسـت و پـیش از آنکـه مطلوبی دینی باشد، ضرورتی عینی است؛ چرا که وحدت در نظام اجتماعی             
اسالم تداوم حاکمیت وحدت در نظام تکوین و تشریع است و نه تنها وحدت ریشه در عقاید و در               

 .شریعت اسالم دارد که حیات امت اسالمی و تاریخ این امت بر آن استوار است

وحـدت و همگرایـی هدفـی عالی و آرمانی است که اگر به خوبی تبیین شود و در جامعۀ                     
اسـالمی تحقـق یابـد گذشـتۀ عـزتمندانۀ اسالم و مسلمانان و تاریخ درخشان فتح خندق و خیبر را          
ت بار روم و ایران         تداعـی مـی کند و خاطرات شیرین فرو ریختن کاخهاي شام و مدائن و تسلیم ذلّ

بـر فرهنگ عزتمند اسالم را به یاد می آورد؛ اما باید دانست که تحقق این هدف، نه با             بـزرگ در برا   
اعجـاز کـه با تدبیري آگاهانه، تصمیمی دلسوزانه و تالش مسؤالنۀ تمامی عالمان و حاکمان و نیز با     
همکاري عموم مردم، امکان پذیر است؛ از این رو الزم است براي رسیدن به این هدف عالی، کاري               

مـیق و تالشـی دوباره صورت گیرد، و براي تحقق آن در جامعه، راهکارهایی وحدت آفرین ارائه                ع
گردد؛ چرا که بدون تحقیق در این باره، نه می توان به مبانی و عوامل وحدت آفرین آن پی برد و نه        

 .می توان شاهد تحقق و گسترش آن در جامعه شد

ر نظام تکوین و تشریع دارد تالشی در این     این گفتار که نگاهی گذرا به حاکمیت وحدت د        
بـاره اسـت کـه به هدف آشنایی جامعه با ضرورت وحیانی و عقالنی وحدت، توجه به پیوند عمیق        
وحـدت در نظام اجتماعی اسالم با نظام تکوین و تشریع و نیز زمینه سازي براي تحقق همگرایی و              

 .گسترش آن در جامعه، سامان یافته است

 
 وحدتمفهوم شناسی 

محکوم به  » وحدت«بحـث از وحـدت و همدلـی بـدون ارزیابی و شناخت درست مفهوم                
جزئـی نگـري اسـت، از ایـن رو پیش از گفتگو از چگونگی وحدت و دیگر مباحث مربوط به آن،                      

 .نگاهی گذرا به مفهوم وحدت، امري بایسته است

خود خالی وحـدت در مـباحث فلسـفی به این معنا است که دو شی از خصوصیات فردي            
شـده و در قالـب شـیئی واحـد تجلی کنند، بدیهی است که بر اثر این به هم پیوستگی، دوگانگی از        
مـیان می رود، اما آنگاه که در مسائل اجتماعی، از وحدت و یگانگی سخن به میان می آید، مقصود                   

بدیل گردد و زایل شود و یا یکی از آن دو به دیگري ت» ب«و » الف«ایـن نیست که یکی از دو شیئ   
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 چرا که وحدت به این معنا 1نیز منظور این نیست که آن دو از میان رفته و شیئ سومی پدیدار گردد             
نـه معقـول اسـت و نـه ممکـن بلکه معناي اتحاد این است که چند شیئ در عین کثرتشان مشترك                  

ت هم، باشـند و بـه لحـاظ اشتراکشان نوعی وحدت حاصل کنند؛ چرا که هر جا سخن از اتحاد اس           
جهـت کثـرت ملحـوظ اسـت و هـم، جهت وحدت؛ شیئ واحد از آن رو که واحد است اتحادش                   
امـري نـا معقـول و تحصـیل حاصـل است و اشیاء متعدد نیز از آن رو که متعددند امکان ندارد که                      
مـتحد باشند زیرا محال است که دو چیز به لحاظ کثرتشان وحدت یابند و به لحاظ آنکه دو چیزند             

، بلکه اتحاد تنها در جایی متصور است که اشیاء متعدد، وجه اشتراك داشته باشند و به          یکـی شـوند   
که در عین داشتن   » عام و خاص من وجه    «لحـاظ همـان وجـه اشـتراك متحد گردند، درست مانند             

 .وجه افتراق وجه مشترك نیز دارند

یان می آید تصور بنابراین طبق آنچه بیان شد، آنگاه که سخن از وحدت جامعۀ اسالمی به م       
مـا ایـن نیسـت کـه مسـلمانان نباید در هیچ امري اختالف داشته باشند و یا اینکه تمامی مسلمانان                      
تحـت حکومتـی واحـد و قانونـی واحـد زندگی کنند و با کثرت زبان و تنوع نژادي که دارند، همه         

 این وحدت بر پذیـراي یـک نـژاد و یـک لهجـه باشند و از نژاد و لهجه شان دست بردارند چرا که        
 .خالف سنت الهی و طبیعت بشر است و هرگز محقق نشده و نخواهد شد

آنچـه بـه نظـر درست می آید، اتحاد و همدلی مسلمانان با وجود ایده ها و عقاید مختلف              
اسـت یعنی تمامی فرق اسالمی با آن که به لحاظ زبانی، نژادي، سرزمینی و عقیدتی متفاوت بوده و                

 و ممیزات ویژه اي برخوردارند، به هماهنگی واحد برسند و با حفظ ممیزات         هر کدام از مشخصات   
 .خود، حول مشترکات خویش، به اتحاد و اتفاق دست یابند

بـه دیگـر سـخن آنکـه مـنظور از وحدت، وحدت مذهبی نیست تا فرق اسالمی به منظور                 
د پذیرش خویش دسـت یافـتن بـه وحـدت، معتقدات خویش را کنار نهند و در عقاید و اصول مور     

مصـالحه نمایـند، همچـنان کـه مقصـود ایـن نیست که در هیچ یک از اصول و فروع، اختالف نظر         
امام خمینی در این . نداشـته باشند و یا نسبت به ممیزات خود بی تفاوت بوده و از آن سخن نگویند   

 :باره می گوید

 پیروي کنند، بلکه وحـدت اسالمی به این معنی نیست که همه به طور اجبار از یک مذهبی           
بـه معـناي اتحـاد و انسـجام بـراي تحقق آرمان هاي جهانی و عمیق اسالم و بیرون راندن دشمنان                     

 2.متجاوز و ضد اسالم است

                                                
 ش،  ج 1375مدیریت ویژة نشر آثار مقام معظم رهبري، حدیث والیت، سازمان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی، چاپ اول، : نک.  1
  .207-214، صص 2
 .2، ص 19 ش، ج 1374امام خمینی، صحیفۀ نور، تهران، سازمان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی، چاپ دوم، .  2
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ه خامنه اي نیز نزدیک به همین مضمون می گوید  :مقام عظماي والیت آیت اللّ

هب دیگري اعتقاد آیـا مقصود این است که مسلمانان از مذهب خود دست بردارند و به مذ        
می خواهیم به همۀ مسلمانان از شیعه و سنی ... پـیدا کنـند و عمـل نمایـند؟ نه، مقصود این نیست             

و آن نقاط ... بگویـیم و تذکـر دهـیم که شما یک نقاط مشترك و یک نقاط اختالف و افتراق دارید             
 .اشتراك بیش از نقاط افتراق است

سـالمی، در برداشـتی نادرست و غیر منطقی از   امـا مخالفـان اتحـاد و همدلـی در جوامـع ا      
وحـدت در مـیان مسلمانان، آنرا به وحدت مذهبی تفسیر می کنند تا با توجیه غیر معقول از مفهوم                    

شهید مطهري در رد این توجیه نادرست می . وحـدت، آنـرا نـا ممکن و غیر قابل تحقق جلوه دهند         
 : گوید

ت اسالمی مفهومی غیر منطقی و غیر عملی بسازند، آنرا  مخالفـین اتحاد اسالمی، براي اینکه از وحد       
به نام وحدت مذهبی توجیه می کنند تا در قدم اول با شکست مواجه گردد، بدیهی است که منظور                 
علمـاي روشـن فکـر اسـالمی از وحـدت اسالمی حصر مذاهب به یک مذهب و یا اخذ مشترکات              

طقی است و نه مطلوب و عملی است، منظور مـذاهب و طرد مفترقات آنها نیست که نه معقول و من     
 1.این دانشمندان، متشکل شدن مسلمین است در یک صف در برابر دشمنان مشترکشان

بـدین سـان روشـن است که وحدت اسالمی از نوع اقل و اکثر ارتباطی نیست تا با از میان       
« اینجا جاي قاعدة    : تبلکه باید گف  » یا همه یا هیچ   « :رفـتن برخـی، همه از میان بروند و گفته شود          

است، یعنی هر چند اتحاد کامل و تمام عیار در میان فرق اسالمی           » المیسـور الیسقط اال بالمعسور    
   2.امکان پذیر نیست ولی نباید از حداقل ها غفلت کرد 

 
 اهمیت و ضرورت

وحـدت عنصـري از عناصر سازندة زندگی اجتماعی بشر بوده و اصلی از اصول طبیعت و                 
رینش می باشد؛ از این رو وحدت، مورد خواست آحاد جامعه، گروهها، ملتها، امتها و نوع             جهـان آف  

بشـر اسـت و هرگـز نمی توان فردي متعادل یافت که این حقیقت را انکار کند و یا علیه آن سخن                       
 بگوید؛ چرا که وحدت از مهمترین ایده ها و آرمان هایی است که جوامع بشري از صدر تا کنون 

آن بـوده و آنـرا که حقیقتی غیر قابل انکار است می دانند و آنرا به عنوان یک تز و نظریه                پـی گیـر     
 . ارائه داده اند

 
                                                

محمدرضا . 234 ق، ص 1397 الغدیر و وحدت اسالمی، قم، انتشارات رسالت، چاپ دوم، ینی،مرتضی مطهري، یادنامۀ عالمه ام. 1
  . 70 ش، ص 1360حکیمی، مشعل اتحاد، تهران، 

 .235مرتضی مطهري، یادنامۀ عالمه امینی، همان، ص : نک.  2
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 ضرورت عقالنی  
وحـدت همانند نخ تسبیحی می ماند که آحاد جامعه را در کنار هم نگه می دارد و در میان            

گونه تفرقه و پراکندگی مصون می آنـان ارتباطـی عمیق و استوار برقرار می سازد و جامعه را از هر                
از ایـن رو همـان طـور کـه عقالي عالم در انجام امور مهم و کالن، راه وحدت و تفاهم را در        . دارد

پـیش گرفته و براي دستیابی به اهداف عالی خود از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند، شریعت اسالم                   
یر مسلمانان، اساس جامعۀ ایمانی را بر      نیز که بر مبناي عقالنی استوار است، با توجه به رسالت خط           

اصـلی محکـم و اسـتوار بـنا نهـاده و تمامـی مسـلمانان را امتـی واحـد خـوانده اسـت تا فارق از                            
وابسـتگیهاي قومی، نژادي و سرزمینی، در برابر معبودي واحد سر فرود آورده و با راهنمایی رهبري           

ا که وحدت و همدلی سدي عظیم واحـد، به سوي مقصد واحد حرکت خود را سرعت بخشند، چر        
اسـت کـه مـوجب مـی شود تا جویبارهاي کوچک به هم بپیوندند و از آن چرخ بزرگترین نیروگاه             
هـاي صـنعتی بـه حـرکت در آیـد، شـهرهاي زیادي روشن و سرزمین هاي وسیعی را زیر پوشش                      

البها بوده، ایـن وحدت است که عاملی مهم و حرکت آفرین براي تحول و انق   . آبـیاري قـرار گیـرند     
نـاممکن ها را ممکن و دشواري ها را آسان می کند و جوامع بشري را در گذر پیش رفت به سوي                   

 .تعالی و بالندگی از گردنه هاي سخت گذر عبور می دهد
  
 ضرورت وحیانی  
پان «کـه مـی شـود گفت، ترجمۀ         » اتحـاد اسـالم   «هـر چـند در دو قـرن اخیـر، اصـطالح              
ات اجتماعی و سیاسی، روزافزون گشته و در آثار غربی و شرقی تجلی   است، بر مصطلح  » اسالمیسم

 اما در حقیقت، این مفهوم، مسبوق به سابقه اي طوالنی است و شالودة اصلی آن 1خاص یافته است،  
، ریخته شده است؛ چرا که قرآن سنگ بناي اصلی این )ص(در زمان نزول قرآن و حیات پیامبر اکرم      

 قرار داده است و اخوت ایمانی را نخستین و مهم 2»انما المومنون اخوه «د  اتحـاد را در دسـتور مؤک      
 ترین نهاد جامعۀ کالن اسالمی معرفی کرده است و در یک دستور عمومی، آحاد جامعۀ ایمانی را 

موظـف کـرده اسـت تـا دلهـاي خویش را به یکدیگر نزدیک سازند و همه به یک ریسمان، آن هم           
 3.هرگز از یکدیگر جدا نگردندریسمان الهی چنگ زنند و 

                                                
 ش، 1370هنگ اسالمی، چاپ اول، سید محمد محیط طباطبایی سید جمال اسدآبادي و بیداري مشرق زمین، دفتر نشر فر: نک.  1
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قـرآن کـریم بـه موضـوع وحـدت و همدلی که امري حیاتی و استراتژي است، نگاهی دو                     
سویه دارد؛ هم از همگرایی در جامعۀ اسالمی ستایش کرده است و براي تحکیم آن، راهکار کارآمد                 

نکوهش نموده و دسـتورالعمل هایـی سـازنده ارائـه داده اسـت و هم از واگرایی و وحدت گریزي                  
 .است و براي پیش گیري از تفرقه و چندگرایی، هشدارهایی روشنگر یادآور شده است

اکـنون بـراي آشـنایی بـه نظر گاه قرآن در این باره، برخی نکات را که در تحکیم وحدت،                  
 .نقشی بسزا دارد به تفکیک در دو بخش یاد خواهیم کرد

  
 ارزش وحدت در قرآن: الف

ابیري مختلف از وحدت و همگرایی ستایش نموده است که تنها به چند قـرآن کـریم بـا تع       
 : مورد بسنده می شود

  همگرایی نعمتی الهی-1 

 :    همگرایی نعمتی الهی است که قرآن کریم بر این حقیقت صحه گذاشته، می فرماید

اء فألف بین   و اعتصـموا بحـبل اللّـه جمـیعا و ال تفرقوا و اذکروا نعمه اللّه علیکم إذ کنتم أعد                   
همه به ریسمان « ؛ قلـوبکم فأصـبحتم بنعمته إخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فأنقذکم منها    

کنید آن گاه که با هم دشمن بودید و  خـدا چنگ زنید و پراکنده نشوید، و نعمت خدا را بر خود یاد   
پرتگاهی از آتش بودید و او میان دلهاي شما الفت انداخت تا به لطف او برادر یکدیگر شدید؛ و بر               

 1.»او شما را از آن رهانید

ایـن آیه از جهاتی بر بایستگی وحدت و همدلی در جامعۀ اسالمی داللت می کند، نخست                
آن کـه خداوند بزرگ در این آیه، به وحدت و همدلی و پرهیز از هر گونه تفرقه و پراکندگی فرمان        

و دیگر آن که وحدت و . ي واجب و بایسته استداده اسـت، بدیهـی است که امتثال فرمان خدا امر      
رهایـی از آتـش تفـرقه و دشـمنی، هـم نعمتی بزرگ از نعمتهاي الهی به شمار آمده است، و هم به        

 .عنوان آیتی از آیات خدا محسوب گشته است

  وحدت، فلسفۀ تشریع دین-2 

ایت بشر و دیـن چشمه اي حیات آفرین است که از منبع حیات نشأت می گیرد و براي هد   
دیگـر نیازمـندیهاي معـنوي او، در جوامـع بشـري بـه جـریان مـی افـتد، از جملـه ایـن نیازمندیها                      
بـرخورداري انسان از وحدت و همدلی در زندگی اجتماعی است، دلیل بر این مطلب آیۀ زیر است           

سفۀ کـه قرآن کریم در بیانی روشن، حفظ وحدت و پیش گیري از هر گونه تفرقه و پراکندگی را فل                
 :تشریع دین معرفی کرده می فرماید
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    کـان الـناس أمـۀ واحـدة فـبعث اللّه النبیین مبشرین و منذرین و أنزل معهم الکتاب بالحق                    
مردم امتی یگانه بودند، سپس خداوند پیامبران را مژده رسان و       «؛  لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه     

 به حق نازل کرد تا میان مردم در آنچه که اختالف         بـیم دهـنده برانگیخت و به همراه آنان، کتاب را          
 1.»داشتند داوري کنند

همـان طـور کـه روشـن اسـت، داللـت این آیه بر اهمیت وحدت در جامعۀ بشري از این                  
جهـت است که قرآن کریم نزول کتابهاي آسمانی و بعثت پیامبران را براي فرو نشاندن اختالفات و                

 .ده استبرقراري وحدت در جامعه معرفی کر

امت از . در این آیه است» امت«نکـته اي کـه در ایـنجا شایستۀ یادآوري است، کاربرد واژة          
 و در اصطالح به معناي یک واحد بزرگ   2بـوده و در لغـت بـه معـناي قصد است           »  یـؤم  -ام«مـادة   

ز انسـانی است که عامل پیوند آن، دین واحد و فرهنگ مشترك است؛ و زمانی این واژه بر گروهی ا    
، مفهوم »امت«انسـان اطـالق مـی گـردد کـه هم داراي مقصد و هدفی واحد باشند چرا که در واژة                  

 و هم از رهبري واحد، برخوردار باشند، زیرا 3حـرکت به سوي یک هدف و یک جهت نهفته است،      
. زمانـی ایـن حـرکت بـه سـوي هدف واحد سامان می یابد که با رهبري رهبر واحد صورت پذیرد          

نظور از امـت در آیـۀ یـاد شـده، جامعـۀ کـالن اسالمی است که از رهبري رهبر واحد                     بنابـراین، مـ   
 .برخوردار بوده و در حرکتی همسو به سوي هدفی واحد در حرکت است

  وحدت گرایی محبوب خذا-3

یکـی از عواملـی کـه مـوجب مـی شـود تا خدا آدمیان را دوست بدارد، همدلی و وحدت                
 ان اللّه یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم      : ن باره فرمود  گرایـی اسـت؛ چنان که قرآن در ای        

خداونـد کسانی را که در صفی هم چون بنایی آهنین قرار دارند و در راه خدا                 « بنـیان مرصـوص؛     
  4.» پیکار می کنند دوست دارد

همـان طـور کـه مالحظـه مـی شـود، ایـن آیـه از یـک واقعیت شیرین که خداوند بزرگ،                  
وسـت دارد ، خبـر داده اسـت، امـا بایـد توجه داشت که این دوستی، تنها به خاطر               جهادگـران را د   

حضـور فیزیکـی در معـرکۀ قتال نیست، بلکه این دوستی از آن جهت است که جهادگران در صفی            
واحـد و فشرده مانند سدي محکم قرار گیرند و هر گونه هجمۀ زیانبار دشمن را دفع کنند؛ چرا که                  

                                                
 .213، آیۀ )2(بقره .  1
؛ راغب؛ 108، ص 1؛ طریحی، مجمع البیان، ج 22، ص12 ش، ج 1363ابن منظور االفریقی، لسان العرب، قم، ادب الحوزه، : نک.  2
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، هر چند هر جزئی نقشی دارد ولی ناگفته روشن است این نقش در صورتی       در یـک بنایـی اسـتوار      
مؤثـر واقـع مـی شـود که تمام اجزاي آن به هم بپیوندند و چنان متحد گردند که هیچ شکافی و راه      

در آیۀ یاد شده، جالب ترین و گویاترین تعبیري » بنیان مرصوص«تعبیر . نفـوذي در میان آنان نباشد  
 .ره به کار رفته استاست که در این با

بنابـراین آنچـه پیـروزي را به ارمغان می آورد، صفوف در هم فشردة مجاهدان است که در      
این صورت، نه تنها در معرکه هاي نظامی که در عرصه هاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی نیز پیروز                

  1.خواهند شد

  سازش با گوساله پرستی به پاس وحدت-4

یخی که میان حضرت موسی، برادرش هارون و قوم بنی اسرائیل          قـرآن کریم به جریانی تار     
و آن جـریان این بود که قوم بنی اسرائیل از غیبت حضرت موسی سوء      . رخ داده اسـت اشـاره دارد      

اسـتفاده کـرده و در نـبود آن حضـرت مجسـمه اي از طـال کـه از فرعونیان به غنیمت گرفته بودند         
 .ساختند و به پرستش آن پرداختند

اه کـه آن حضرت به میان قومش برگشت و متوجه انحراف آنان شد، برادرش هارون      آن گـ  
 چرا کوتاهی کردي و گذاشتی تا برخی به چنین انحرافی کشیده شوند؟، او : را توبیخ کرد و فرمود

هر چند گوساله پرستی امري زشت است ولی تفرقه و پراکندگی زشت تر است،        : در جـواب فرمود   
ا از این کار باز دارم مرتکب چندگرایی و چند دستگی شوند که کمتر از گوساله            ترسـیدم اگر آنان ر    

ب قولی           : پرسـتی نیسـت    قت بین بنی اسرائیل و لم ترقّ از آن ترسیدم که  «؛  إنی خشیت أن تقول فرّ
 2.»بر من خورده بگیري و بگویی میان بنی اسرائیل تفرقه افکندي و توصیۀ مرا مراقبت نکردي

 هـارون، دلـیل عدم ممانعت از گوساله پرستی را حفظ وحدت و پیش               از ایـن کـه جانـب       
گیـري از احـتمال بـروز اخـتالف در مـیان بنی اسرائیل دانسته است، میزان ارزش وحدت و زشتی                

 . تفرقه و چندگرایی روشن می گردد
 

 زشتی پراکندگی در قرآن: ب 
لی را گوشزد کرده است،     قـرآن کـریم افزون بر آنکه با تعابیري زیبا، ارزش وحدت و همد              

زشتی پراکندگی را نیز از نظر دور نداشته و با تعابیري گویا، برخی از زشتیهاي آنرا بیان داشته است           
 .که در این مجال، برخی از این موارد را یاد خواهیم کرد
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  چندگرایی، انحرافی از راه فطرت-1 

کل گیري جامعه، همدل و آمـوزه هـاي اسـالمی حاکـی از آن اسـت که انسانها، از آغاز ش               
همگـرا بـودند و بـه صـورت امتـی واحـد مـی زیسـتند امـا دیري نپایید که بر اثر افکار انحرافی و                
گرایشهاي شیطانی، وحدت جامعه دست خوش دگرگونی شد و مردم که همه همدل بودند، گرفتار             

 : این آیه گزارشی از این انحراف است که فرمود. تفرقه و چندگرایی شدند

مـا کان النّاس إال امه واحده فاختلفوا و لو ال کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فیما                  و   
همۀ مردم امتی واحد بودند، سپس اختالف کردند، اگر فرمانی از طرف خدا  در آغـاز «فیه یختلفون؛   

  1.»دلیل بر عدم مجازات سریع آنان نبود، در آنچه اختالف داشتند داوري می کردیم 

ه روشن است این آیه در بیان زشتی تفرقه، مجازات وحدت شکنان را امري          همـان طـور ک     
ضـروري مـی دانـد امـا به دلیل اینکه ارادة خداوند بر این تعلق گرفته است تا انسان در انتخاب راه       
درست آزاد باشد، مجازات آنان را به جهانی دیگر وانهاده است؛ چرا که اگر منحرفان وحدت شکن             

شوند، ایمان و وحدت پذیري انسان جنبۀ اجباري پیدا کرده و از روي ترس و        بـی درنـگ مجازات      
 .وحشت تلقی می گردد و پیداست که چنین ایمانی نه مایۀ افتخار و نه دلیل بر تکامل آدمی است

  پراکندگی عذابی الهی-2  

یگر قـرآن کـریم در این باره که پراکندگی، یک نوع عذاب الهی است، آنرا در کنار برخی د                  
 :از عذابهاي الهی قرار داده، می فرماید

قـل هـو القـادر علـی أن یـبعث علـیکم عـذاباً مـن فـوقکم أو من تحت ارجلکم أو                                                           
باال یا از زیر    بگو او قادر است تا عذابی از سمت       «یلبسـکم شـیعاً و یذیـق بعضـکم بأس بعض؛            

بیامیزد و طعم جنگ را به  به هم یا شما را به صورت دسته هاي پراکنده     پایتان بر شما فرو فرستد و       
   2.»هر یک از شما به وسیلۀ دیگري بچشاند

همان طور که مالحظه می شود خداوند عالمیان به پیامبرش دستور داده است تا مجرمان و                 
 صیحۀ آسمانی گـردن کشان را به سه نوع مجازات تهدید کند؛ نخست به عذاب هایی مانند صاعقه،   

دوم به عذابهایی مانند زلزله، فرورفتن در زمین، طغیان         . و رگـبارهاي زیانبار که از باالي سر می آید         
و سوم که محل استشهاد  . رودخانه ها و سونامی دریاها که به تعبیر قرآن از پایین پا نشأت می گیرد              

 . میان مردم تهدید کنما در این آیه است، به اختالف کلمه و بروز جنگ و خون ریزي در
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حاکی از آن است که اختالف کلمه و        » او یلبسـکم شـیعا و یذیـق بعضـکم بعضا          «فـراز    
پراکندگـی در مـیان جمعـیت، به قدري خطرناك است که در ردیف عذابهاي آسمانی و زمینی قرار               

اي ناشی از گـرفته است و حتی گاه آثار زیانبار ناشی از اختالف و پراکندگی، به مراتب از ویرانی ه            
صاعقه ها و زلزله ها مخرب تر است؛ چرا که گروه گروه شدن زمینۀ درگیري و خونریزي را فراهم       

 .می آورد
 

 تفرقه نغمه اي شیطانی ) 3 

تفـرقه و پراکندگـی پدیـده اي زیانبار است که با پیروي از شیطان رخ نموده و جامعه را به       
 :هل ایمان را از پیروي شیطان برحذر داشته می گویدتباهی می کشاند، از این رو خداوند بزرگ، ا

هـا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافّه و ال تتّبعوا خطوات الشیطان لکم عدو مبین؛               یـا ای
اي کسـانی کـه ایمـان آورده اید همگی به صلح و آرامش درآیید و گامهاي شیطان را پیروي نکنید         «

   1.»که براي شما دشمنی آشکار است

ان طور که روشن است این آیه، هم ایمان را عاملی سود بخش براي صلح و آرامش می         هم 
 و هم پیروي از شیطان را بستري مناسب براي تفرقه و . »یا ایها الذین آمنوا فی السلم کاف«داند 

بنابراین، تفرقه و چندگانگی در جامعۀ      . »وال تتبعوا خطوات الشیطان   «پراکندگـی معرفی کرده است      
می نغمـه اي شـیطانی اسـت کـه بـا پیروي از شیطان، بلند می شود و با پیروي از این دشمن                     اسـال 

 .آشکار، وحدت و صلح جامعه تهدید می گردد

  تبري پیامبر از گروه گرایی -4 

گـروه گرایـی امـري ناپسـند اسـت کـه خداوند بزرگ، پیامبرش را از آن مبري دانسته می                      
قوا دینهم      :فـرماید  ما أمرهم إلی اللّه ثم ینبئهم بما          إن الّذین فرّ و کانوا شیعاً لست منهم فی شئ إنّ

تو را با کسانی که دینشان را پاره پاره کرده و گروه گروه شدند کاري نیست، کار                  «کانـوا یفعلـون؛   
 2.»آنان تنها با خداوند است و اوست که آنان را از آنچه می کردند آگاه می سازد

ه، با تأکید بر این واقعیت که اسالم آیین وحدت و یگانگی است خداونـد عالمیان در این آی     
و از هـر گـونه تفـرقه و پراکندگـی بیزار است، نخست اعالم می دارد که پیامبرش از هر گونه فرقه         
گرایـی بیـزار و دامـان مطهرش از هر گونه شائبۀ تحزب گرایی پاك است، و سپس گروه گرایان را                  

نها با خداست و او است که با مجازات، آنان را از کار ناپسندشان آگاه کار آ: تهدیـد کرده می فرماید  
 .خواهد ساخت

                                                
 .208، آیۀ )2( بقره . 1
 .159، آیۀ )6(انعام .  2
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 ضرورت دوري از فرقه گرایان-5 

تفـرقه و پراکندگـی پدیـده اي زیانبار است که طبق صریح قرآن، از شرك نشأت می گیرد،         
اي پیشگیري از چـرا کـه معبودهاي متنوع روش هاي متفاوتی می طلبد، از این رو خداوند بزرگ بر           

و ال : پراکندگـی و جدایـی صفوف اهل ایمان، آنان را از تمایل به مشرکان برحذر داشته، می فرماید          
از  «تکونـوا مـن المشـرکین، مـن الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا لک حزب بما لدیهم فرحون؛         

شدند و هر گروهی به مشرکان نباشید، از کسانی که دینشان را پراکنده ساختند و به گروه ها تقسیم              
   1.»آنچه نزد آنهاست خوشحالند

نه تنها شرك به پراکندگی می انجامد که از این : بـا استفاده از این آیۀ شریفه می توان گفت          
هر کجا اختالف و پراکندگی باشد ریشه در شرك : طـرف نیـز مـی توان نتیجه گرفت و ابراز داشت    

 .اکند و دوستی را به دشمنی مبدل می سازددارد، زیرا این شرك است که جمع را می پر

 وحدت شکنی، بغی و ستمگري) 6 

وحـدت شـکنی در نگاه قرآن به حدي زشت است که از آن به بغی و ستمگري تعبیر کرده       
و « و ما اختلف فیه إال الذین أوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم؛       :اسـت چـنان چه فرمود     

ـ          پس از آنکه دالیل ) آن هم(ی داده شده بود، در آن اختالف نکردند، جـز کسـانی کـه بـه آنـان کتاب
  2.»روشن براي آنان آمد، این به دلیل وجود بغی و ستمگري در میان آنان بود

 
 پیوند عمیق وحدت در نظام تکوین و تشریع

مبـناي مکـتب توحیدي اسالم دعوت به یگانه پرستی و توحید ذاتی است و با این دعوت،             
 3ثنویت مجوس، تثلیث نصاري و تعدد معبود بت پرستان را        :  دو گانـه پرسـتی را مانـند        هـر گـونه   

مـردود دانسـته است، زیرا در این مکتب، ذره ذره عالم آفرینش در حاکمیت آفریدگار واحد است و    
تنها با اراده و مشیت حکیمانۀ حضرت او است که هر چه در عالم تکوین ایجاد می گردد، با نظامی          

و این حاکی از آن است که    . و هماهـنگ، به یک سو و یک نقطه راهنمایی و تکامل می یابد             واحـد   
 .دارد» إنا إلیه راجعون«و به سوي اویی » انا للّه«عالم آفرینش، ماهیت از اویی 

هر چند برخی اسباب مانند فریختگان در عالم تکوین تأثیر دارند اما دقت در آیات قرآن و                   
می، این مسئله را روشن می کند که سببیت هر اسبابی در دنیاي آفرینش، به               دیگـر آمـوزه هاي اسال     

                                                
 .32 و 31، آیۀ )30(روم . 1
 .213، آیۀ )2(بقره .  2
 .39، آیۀ )12(یوسف .  3
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اراده و مشـیت یگانـه معمـار هسـتی منتهـی می شود و تأثیر هر اسبابی در عالم سببی و مسببی، به                
 .منزلۀ قلم در دست نویسنده و قیچی در دست خیاط است

حدي قرار داشته و همه چیز از       دلـیل بر این مطلب که ذره ذره عالم تکوین در حاکمیت وا             
او نشـأت مـی گیـرد، آن دسـت آیاتـی است که مجموع ذرات و اجرام عالم هستی را مجموعه اي                 

لو کان فیهما : واحـد مـی دانـد کـه زیر نظر صانعی واحد نظم یافته و به عالم وجود راه یافته است       
حمن من تفاوت؛ ما تري فی خلق2 ربنا الّذي أعطی کلّ شیء خلقه؛1آلهتان لفسدتا؛  3 الرّ

الزم بـه یادآوري است که عقیده به توحید ذاتی، عقیده به توحید صفاتی نیز هست زیرا در           
 جهان بینی توحیدي این امر مسلم است که صفات خدا از ذات اقدس او جدا نیست بلکه صفاتش 

: ه فرمودسخن پیشواي یگانه پرستان، دلیلی روشن بر این مطلب است ک. عـین ذات اقـدس اوسـت    
اسـاس دیـن شناخت خداست و شناخت کامل او تصدیق او است و تصدیق کامل او یگانه دانستن            
او اسـت و کمـال توحید او خالص نمودن عمل براي او است و کمال اخالص نفی هر گونه صفت        
از او اسـت زیـرا کـه هـر صـفتی گواهـی می دهد که صفات غیر از موصوف است و هر موصوفی          

  4.که موصوف غیر از صفت است شهادت می دهد 

 وحدت در نظام تکوین
مبـناي عالم آفرینش بر اتحاد و یگانگی استوار است چرا که توحید و یگانگی معمار هستی   
اراده و مشـیت واحـد در پی دارد، بدیهی است که وحدت اراده و برقراري حاکمیت واحد در عالم                   

ستواري نظام آفرینش و نظم حاکم بر آن دلیل تکـوین، بـه نظـم و پیوسـتگی اجزاء آن می انجامد، ا         
 .روشن بر این واقعیت است

است، حاکمیت وحدت در عالم » اتم«نمـونۀ وحـدت و هماهنگـی در عالم آفرینش وجود       
آفـرینش موجب شد تا با به هم پیوستن اتم ها، اشیاء شکل گرفته و موجودات یکی پس از دیگري            

 .پدید آیند

 وحدت در امر دین 
حیدي اسالم، آن سان که آدمیان را به توحید ذاتی فرا خوانده و عالم تکوین را در      مکتب تو 

حاکمـیت یگانه معمار هستی دانسته است، بر وحدت دین در طول عمر بشر نیز تأکید دارد چرا که               
دیـن الهـی در اصـل ماهیت خود یکی است و هرگز تعدد را بر نمی تابد، آنچه متعدد است شرایع                    

                                                
 .22، آیۀ )21(انبیاء .  1
 .50، آیۀ )20(طه . 2
 .3، آیۀ )67(ملک .  3
 .23نهج البالغه،شرح و ترجمۀ فیض االسالم، خطبۀ اول، ص .  4
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ان الدین عند اللّه «: آیاتی مانند. ب نیاز بشر و به اقتضاي زمان تشریع گشته است   اسـت کـه بر حس     
 ناظر بر وحدت دین است، از این رو آن گاه  2»من یبتغ غیر االسالم دیناً فلن یقبل منه«، 1»االسالم

دین ان اقیموا ال: کـه در قرآن سخن از دین به میان می آید، هر نوع تفرقه و دوئیت ممنوع می باشد      
  و اما آن گاه که سخن از شرایع به میان می آید آنرا امري تعدد پذیر معرفی کرده 3و ال تفرقوا فیه

 :می فرماید

 چنان 4»براي هر یک از شما شرع و راهی قرار دادیم   «لکـل جعلـنا منکم شرعه و منهاجا؛       
یعتی از این امر قرار ترا بر شر«؛  ثم جعلناك علی شریعه من االمر فاتبعها      : کـه در جاي دیگر فرمود     

 5.»دادیم پس آن را پیرویش کن

قرآن کریم در تأکید بر این مطلب که دین امري واحد بوده و تمامی پیامبران آن را از منبعی          
واحـد دریافـت مـی کـردند و همه موظف به تبلیغ آن بودند، به پیامبر اکرم دستور داده است تا در                    

ه آیین خود را جدا از دیگر آیین ها دانسته و تنها آن را حق پاسـخ به پندار نادرست یهود و نصارا ک        
 :معرفی می کردند، چنین بگوید

بگـو از آیین خالص ابراهیم پیروي می کنم و او هرگز از مشرکان نبود، بگو ما به خدا و به آنچه بر                   
ند و به مـا و آنچـه بـر ابراهیم، اسحاق، یعقوب و اسباط نازل شده و به آنچه به موسی و عیسی داد           

آنچـه انبـیاء از ناحیۀ پروردگارشان دریافت کردند ایمان آورده ایم و میان هیچ یک از پیامبران فرق                    
 6.نمی گذاریم و در برابر او سر تسلیم فرود می آوریم

 :قرآن در جاي دیگر در تصریح به این مطلب فرمود

 است، آن چه را بر آیینـی را کـه براي شما تشریع کرد همان است که به نوح توصیه نموده         
تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم این است که دین را بر پا دارید و            

  7.از تفرقۀ در آن پرهیز کنید

بـدین سـان روشـن اسـت کـه دین، قانونی واحد و راهی عمومی براي تمام ملتها در طول           
د و متنوع است که به لحاظ اختالف زمان، تـاریخ بشـر اسـت، در حالـی کـه شرایع، راه هایی متعد              

مکـان، رشد فکري جوامع بشري، کثرت اجتماع، تنوع نیازها و مانند آن، امري اجتناب ناپذیر است،   

                                                
 .19، آیۀ )3(آل عمران .  1
 .15، آیۀ )3(آل عمران .  2
 .13، آیۀ )42(شوري .  3
 .48، آیۀ )5(مائده .  4
 . 18، آیۀ )45(جاثیه .  5
 .136، آیۀ )2(بقره .  6
 .13، آیۀ )42(شوري .  7
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زیـرا ناگفته روشن است که وحدت شریعت با قانون تکامل تدریجی و سیر مراحل مختلف تربیتی،         
 ملتها در طول تاریخ، شریعت واحدي تشریع سازگار نمی باشد و اال خداوند می توانست براي همۀ       

و لو شاء اللّه لجعلکم امه واحده و لکن لیبلوکم فیما : کـند و تمـام مـردم را امتـی واحد قرار دهد     
خدا می خواهد شما را در ) ولی( اگر خدا می خواست همۀ شما را امتی واحد قرار می داد           آتـاکم؛ 

 1.آنچه به شما بخشیده است بیازماید
وحـدت دین و تعدد شرایع در اینجا ظاهر می شود که دین، نه تعدد بردار است و           تفـاوت    

نـه نسـخ پذیـر در صـورتیکه شریعت کاملتر دیگر شرایع را نسخ کند، در بیان این تفاوت می توان                
نسبت شرایع به دین همچون نسبت احکام جزئی اسالم به اصل دین است، یعنی همان طور       : گفـت 

 اصـل دین، در متن شریعت اسالم نسخی صورت پذیر، ممکن است     کـه ممکـن اسـت بـر خـالف         
شـریعتی جدید نیز شریعت پیش از خود را نسخ کند، این در حالی است که اصل دین، هرگز نسخ                  

 2. را بر نمی تابد

در تأیـید ایـن مطلـب کـه دیـن الهـی امـري واحـد است و همۀ خداپرستان از دین واحد                    
مشـترك برخورد می کنیم که می باید تمامی افراد، آن اصول را         بـرخوردارند، در قـرآن بـه اصـولی          

بپذیـرند و بـدان ایمـان آورند؛ ایمان به خدا، فرشتگان، پیامبران، کتابهاي آسمانی و ایمان به معاد از          
 .جملۀ این اصولند

جالـب ایـن اسـت کـه قرآن کریم ابتدا تمامی اصول یاد شده را در یک آیه جمع کرده می                  
ه و الیوم اآلخر و المالئکه و الکتاب و النبیین      : ...فـرماید  بلکه نیک آن   ... «  ولکـن البـر مـن آمن باللّ

  3.»کسی است که به خداوند، روز بازپسین، فرشتگان، کتابهاي آسمانی و پیامبران، ایمان آورد

و سـپس در جـاي دیگـر، انکار یکی از همین اصول را مایۀ گمراهی و خروج از دین الهی           
و من یکفر باللّه و مالئکته و کتبه و رسله و الیوم اآلخر فقد ضل ضالال          : ته و اعالم می دارد    دانسـ 

و هر کس به خدا، فرشتگان او، کتابهاي آسمانی وي، پیامبرانش و به روز واپسین کفر ورزد             «بعـیدا   
 4. »به یقین سر از گمراهی ژرف درآورده است

 
 
 
 

                                                
 .48، آیۀ )2(بقره .  1
 .353-348، صص 5 سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج :نک.  2
 .177، آیۀ )2(بقره .  3
 .136، آیۀ )4 (نساء.  4
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 وحدت در نظام اجتماعی اسالم 
در نظام اجتماعی اسالم با وحدت در نظام تکوین، رابطه اي وثیق و پیوندي عمیق وحـدت    

دارد، از ایـن رو قـرآن کـریم، دعوت به توحید و وحدت در جامعه را در هم آمیخته و در کنار هم                  
 :آورده می فرماید

نه شما امتی یگا این امت به راستی که«إن هـذه أمتکم أمه واحده و أنا ربکم فاعبدون؛     ) 1 
 1.»است و من پروردگار شمایم پس مرا بپرستید

این امت شما امتی یگانه      به راستی که  «و إن هذه أمتکم أمه واحده و أنا ربکم فاتقون؛           ) 2
  2.»است و من پروردگار شمایم پس از من پروا کنید

و این راه راست من است   « و أن هـذه صـراطی مسـتقیما فاتبعوه و ال تتبعوا السبیل؛            ) 3
 3.»آن را در پیش گیرید و دیگر راهها را وانهیدپس 

دسـتورات اجتماعی در نظام توحیدي اسالم نیز تأیید و تأکیدي بر این واقعیت است که به                
طـور مستقیم و یا غیر مستقیم، وحدت در جامعه را به مسئلۀ توحید در نظام تکوین پیوند می دهد؛         

و حتی در   .  آن از جملۀ این دستورات است      تشـریع احکامـی مانـند جمعـه، جماعات، حج و مانند           
، »اهدنا الصراط المستقیم«، »ایاك نستعین«، »ایاك نعبد«: دستوري فردي مانند نماز، فرازهاي همچون  

و مانند آن آمده است که فرد را از فردیت و جزئیت » علـی عـباد اللّـه الصالحین   «و » السـالم علیـنا   «
این به آن معنی است که، در نظام توحیدي اسالم، آن . دبیـرون بـرده و بـه جمع و کل پیوند می ده        

گاه که فرد بخواهد با معبود خویش خلوت کند و به نیایش او بپردازد باید نخست خود را در قالب              
جمـع قـرار دهـد و سـپس از زبـان جمع، با او به راز و نیاز بنشیند تا این خواستۀ مکتب توحیدي                     

 .وحید و نظام تکوین، جدا نمی داند تحقق یابداسالم که هرگز وحدت جامعه را از ت
 

 وحدت تداوم زندگی اجتماعی

در اینکه انسان موجودي اجتماعی بوده و ناگزیر از زندگی در کنار دیگر آحاد جامعه است                
بحثـی نیسـت، زیـرا ایـن موضوع، مسئله اي معروف است که از دیرباز در میان اندیشمندان، مطرح       

و حتـی آثـار باسـتان نیز تأییدي بر این مطلب است، اما آن گاه که از         بـوده و هسـت، تـاریخ بشـر          
اجتماعی بودن انسان سخن به میان می آید ناگزیر از طرح دو سؤال اساسی است، نخست آنکه باید     

                                                
 .92، آیۀ )21 (انبیاء.  1
 .52، آیۀ )33 ( مومنون. 2
 .153، آیۀ )6(انعام .  3
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دیـد آیا انسان اجتماعی آفریده شده است به حدي که گرایش به کل در نهاد او قرار دارد یا خیر؟ و        
د اگـر انسـان موجودي اجتماعی است آیا ترکیب اجتماع ترکیبی حقیقی و یا               دیگـر آنکـه بایـد دیـ       

 ترکیبی غیر از این است؟ 

قرآن کریم، هم انسان را موجودي اجتماعی می داند که به حسب خلقت و فطرت، گرایش            
بـه اجـتماع در نهاد او قرار گرفته است، و هم اجتماعی بودن او را امري حقیقی معرفی کرده است؛               

 : که فرمود1ت زیر گواهی بر اجتماعی بودن انسان استآیا

اي مـردم   «یـا أیها الناس إنا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا؛      
مـا شـما را از مـردي و زنـی آفریدیم و شما را گروه گروه و قبیله قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را باز      

 2.»شناسید

م فی الحیاه الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ           نحـن قسـمنا بیـنهم معیشه      
ماییم که در این دنیا توشۀ زندگیشان را میان آنان تقسیم ساختیم و برخی از               «بعضهم بعضا سخریا؛  

 3.»آنان را بر برخی دیگر برتري دادیم تا این که برخی برخ دیگر را به استخدام خویش درآورند

و اوست که بشر را از آب آفرید و  «ا فجعله نسبا و صهرا؛و هـو الذي خلق من الماء بشر       
 4.»او را خویشاوند نسبی و سببی قرار داد

 :  که فرمود5همچنان که آیاتی مانند این آیات، تأییدي بر حقیقی بودن اجتماع است

 تلک أمه قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و ال تسألون عما کانوا یعملون؛

 بـود کـه روزگارش سر آمد، دستاورد آنان براي آنان و دستاورد شما               آن جماعـت، امتـی     «
  6.»براي خودتان است و از آنچه آنان می کردند شما باز خواست نمی شوید

خداونـد حال قومی را تغییر نمی دهد تا  «؛ إن اللّـه ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم  
  7.»آنکه خود حالشان را تغییر دهند

خ بـه سـؤال هاي یاد شده، بایسته است یادآور شویم، آن سان که جمع گرایی   پـس از پاسـ    
انسـان امـري طبیعـی و حالتـی فطـري اسـت، تمایل او به وحدت نیز امري طبیعی است نه حالت                      
تحمیلـی و عارضـی، زیـرا وحـدت کـه بـه معناي همگرایی است تأکیدي مضاعف بر جمع گرایی                  

                                                
 .775-784، صص15 و ج 114 -116، صص2مرتضی مطهري، مجموعه آثار، ج : نک.  1
 .13آیۀ ، )49(حجرات .  2
 .32، آیۀ )44(زخرف .  3
 .54، آیۀ )25(فرقان .  4
 .785-790، صص 15مرتضی مطهري، مجموعه آثار، ج : نک. 5
 .134، آیۀ )2(بقره  .  6
 .11، آیۀ )13(رعد .  7
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سوي وحدت، یک حرکت طبیعی و فطري است که به     اسـت، بنابـراین، سـیر حـرکت اجـتماع بـه             
 ،    1»إن هذه أمتکم أمه واحده«: آن دست از آیات قرآن مانند. تدریج، به آن سوي در حرکت است

 4»اقیموا الدین و ال تفرقوا فیه« ، 3»اطیعوا اللّه و رسوله و التنازعوا«،  2»إنما المومنون اخوه«

 .اند، توصیه به حفظ وحدت است نه ایجاد وحدتو مانند آن که به وحدت سفارش کرده 

عالمـه طباطبایی در این باره که وحدت، فطري انسان بوده و جوامع بشري به تدریج رو به            
می . وحـدت مـی روند و سر انجام به وحدتی فراگیر که غایت و کمال اجتماع است خواهند رسید           

ی باید به سوي وحدت کلی برود و می چـه از نظـر طبیعی و چه از نظر قرآنی، جامعۀ انسان          : گـوید 
 . رود و نهایت امر، جامعه یک جامعۀ وحدانی انسانی است

و سـپس در ترسـیم ایـن حـرکت کـه بـه تـدریج بـه سمت وحدت می رود، آنرا به مانند                  
عناصـري مـادي تشـبیه کـرده اسـت که در ابتدا پراکنده اند ولی به تدریج به هم می پیوندند و سر                   

 :  را شکل می دهند می نویسدانجام شیئی واحد

همین طور که ماده در مراحل اولی خود به سوي تکامل که حرکت می کند ابتدا به صورت        
عنصـر در مـی آید، بعد عناصر با یکدیگر ترکیب می شوند و به صورت یک مرکب جمادي در می          

ورت حیوان، بعد   آیند، و بعد مرکبهاي جمادي به صورت مرکب نباتی کاملتر در می آیند، بعد به ص               
ایــن ســیر بــه ســوي وحــدت  به صورت انسان و در نهایت به صورت جامعۀ انسانی در می آید و 

  5.است، جامعه هاي انسانی هم در نهایت امر، به یک وحدت می انجامد

بنابـراین، انسـان یک هویت ایده آل واحدي دارد که در عمق فطرتش نهفته است و مکتب               
جامعه است، از این حرکت تدریجی بشر خبر داده و همگان را به هم    اسـالم کـه منادي وحدت در        

سـوي بـه ایـن حـرکت و پیوستن به آن که سرانجامش هویت واحد سفارش نموده است، آیاتی از               
 .قرآن مانند آیات زیر، حاکی از تحقق این هویت واحد در فرجام تاریخ بشر است

 بینکم أال نعبد إال اللّه و ال نشرك به       قـل یـا أهـل الکتاب تعالوا إلی کلمه سواء بیننا و            
اي اهل کتاب، بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است، اتفاق کنیم که جز             : بگـو  «شـیئا؛ 

    6.»خدا را نپرستیم و هیچ چیزي را شریک او نگردانیم

                                                
 .92، آیۀ )21(انبیاء .  1
 .10، آیۀ )49(حجرات .  2
 .46، آیۀ )8(انفال .  3
 .۱۳  ، آی)۴۲(شوری .  4
 .808، ص 15، مجموعه آثار، ج مطهري.  5
 .64، آیۀ )3(آل عمران .  6
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اوست که پیامبرش  «هـو الذي أرسل رسوله بالهدي و دین الحق لیظهره علی الدین کله؛         
 1.»ا با هدایت و دین حق، فرستاد تا آن دین را بر هر دینی که هست برتري دهدر

البته که در  «و لقـد کتبـنا فـی الـزبور من بعد الذکر أن األرض یرثها عبادي الصالحون؛      
 2.»زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایستۀ ما به ارث خواهند برد

ان به سوي وحدت و همگرایی، نکاتی چند        ایـن آیـات  در خصـوص حـرکت طبیعی انس           
 :دارد که به اختصار می توان گفت

 .عقیده توحیدي بینشی متعالی است .1

 .وحدت و همگرایی قانونی تکوینی است .2

 .وحدت در عین کثرت تحقق می یابد .3

 .همگرایی انسان همسو با مشیت و ارادة الهی است .4

 . توحید ربوبی اساس و معیار هر وحدت است .5

 .ر فرجام زندگی اجتماعی بشر، حکومت واحد جهانی شکل می گیردسرانجام د .6

 .نفی شرك و عدم پذیرش غیر خدا جلوه اي از همگرایی است .7
 

  تالش پیشوایان در امر تحقق وحدت

پیشـوایان مـا بـا تعابیري زیبا و گویا، ضرورت وحدت و همدلی در جامعۀ اسالمی را گوشزد کرده             
در اینجا منظور آگاهی از اهمیت .  بر این بایستگی صحه گذاشته اند    اند و با رفتار وحدت آفرینشان،     

وحـدت در سـیرة پیشوایان معصوم، ابتدا نمونه هاي چند از گفتار و سپس نمونه هایی از رفتارشان          
 .را یاد خواهیم کرد

 
 وحدت در گفتار: الف 

 .ی شوددر اهمیت وحدت، احادیث فراوانی رسیده است که تنها به چند مورد بسنده م

هر کس از   «؛  مـن فـارق جماعـه المسلمین فقد خلع ربقه االسالم من عنقه            : پیامبـر اکـرم فـرمود     
 3.»اجتماع مسلمانان فاصله بگیرد قید مسلمانی را از گردنش وا نهاده است

هیچ مسلمانی مجاز   «؛  الیحلّ المرء مسلم أن یهجر أخاه فوق ثالث لیال        : و نیـز آن حضرت فرمود     
 1.» روز با برادرش قهر کندنیست بیش از سه

                                                
 .33، آیۀ )9(توبه .  1
 .105، آیۀ )21(انبیاء .  2
 .297امالی شیخ صدوق، ص .  3
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 : نیز در ضرورت همگرایی در جامعۀ اسالمی فرمود)ع(امام علی 

همـواره بـا جماعت باش که دست خدا با جماعت است و مبادا از جماعت فاصله بگیرید                  
بدانید هر . کـه فرد بریده از مردم بهرة شیطان است چونان گوسفند دور از گله که طعمۀ گرگ است     

ـ       دعوت کند او را بکشید هر چند که زیر عمامۀ من پنهان          ) فرقه گرایی (ه این شعار    کـس مـردم را ب
  2.شده باشد

 از این روایات چنین استفاده می شود که همگرایی و حفظ اتحاد، ارزش بسیار دارد که 

پیشوایان ما همگان را به آن دعوت کرده و موظف به رعایت آن نموده اند همان طور که گناه تفرقه             
نـی و پراکندگـی بـه قـدري بـزرگ اسـت کـه سـخت به تفرقه افکنی هشدار داده شده است تا               افک

مسـلمانان با اظهار تنفر از تفرقه افکنان و پرهیز از هر گونه عملی که به تفرقه می انجامد، تحزب و          
 .گروه گرایی را از جامعۀ خود دور ساخته و براي حفظ وحدت از هیچ کوششی دریغ نورزند

کرم با تفسیري که از مسلمان ارائه داده است، تکلیف همگان را روشن ساخته است               پیامبر ا  
؛ من استقبل قبلتنا و شهد شهادتنا و أحل ذبیحتنا فهو المسلم، له ما لنا و علیه ما علینا   : کـه فـرمود   

هر کس به قبلۀ ما روي آورد و به شهادت ما شهادت دهد و ذبح ما را حالل بداند او مسلمان بوده             «
  3.»و براي او همان است که براي ماست و علیه او همان است که علیه ماست

آن حضـرت در جـاي دیگـر در ایـن بـاره کـه ممکـن اسـت در آیـنده هاي دور برخی از                 
من قال : مسـلمانان افراطـی، برخـی دیگـر را مشرك و یا کافر خوانند در رد این افراط گریها فرمود     

هر کس برادرش را کافر «ما، ان کان کما قال و اال رجعت علیه؛      ألخـیه یـا کافر فقد باء به احده        
پس او کافر (خواند، کفر یکی از آن دو ثابت می شود، اگر آن طور باشد که او را کافر خوانده است         

               4.»و در غیر این صورت، خود وي کافر است) است

حضرت با چراغ فروزان نبوت،     ، گویاي آن است که آن       )ص(ایـن فـرازها از سخنان پیامبر        
زمانهـاي دور را روشـن سـاخته اسـت تـا به این وسیله، از تکفیر و طرد برخی گروه هاي مسلمان                  
توسط برخی دیگر از گروه هاي افراطی ممانعت به عمل آید و از پراکندگی در جامعۀ اسالمی پیش                

 .گیري شود
 
 
 

                                                                                                                                       
 .485، ص 12 ق، ج 1414عالء الدین علی  بن بلبالت فارسی، صحیح بن حبان، نشر الرسالهۀ چاپ دوم، .  1
 .392، ص 127االسالم، خطبۀ نهج البالغه، شرح و ترجمۀ فیض .  2
ه بن حسن .  3  .  140ق، ص 1407، النوادر، بیروت، دار الحدیث، چاپ اول، )قطب راوندي(ضیاء الدین ابو الرضا فضل اللّ
 .329، ص 16 ق، ج 1405ابو عبد اللبه محمد بن احمد انصاري قرطبی، الجامع الحکام القرآن، بیروت، التاریخ العربی، .  4
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 وحدت در رفتار: ب

حدت توصیه هایی مؤکد و فراوان نمودند، در عمل نیز، پیشـوایان مـا افـزون بـر اینکه به و     
اقداماتـی عملـی و مؤثر صورت دادند که در برقراري وحدت، نقشی بسزا دارد، از این رو یادآوري                    

 .برخی از عملکردهاي آنان در این باره امري شایسته و سودمند است
 

 اقدامات عملی پیامبر

دیشۀ ایجاد وحدت در میان تمامی مسلمانان بود،        پیامبـر اکرم همواره از آغاز رسالت، در ان        
از ایـن رو پـیش از هجـرت و پـس از آن، از هـیچ اقدام و کوششی که به وحدت و تحکیم آن در                         

 . جامعۀ اسالمی کمک می کرد دریغ نورزید

 اخذ بیعت )1

 بیعت نوعی قرارداد و معاهده میان بیعت کننده و بیعت پذیر است که بر اساس شرایطی 

هدافی مانند همدلی، همراهی و همیاري در عرصه هاي مختلفی که دو طرف بیعت بر سر      خاص و ا  
آن بـه توافـق مـی رسند صورت می گیرد، از جمله این اهداف، برقراري وحدت و انسجام الزم در              

 .فرایند این معاهده است

این رو آن بـیعت که در ایجاد وحدت، نقش بسزایی دارد، از نگاه پیامبر اکرم دور نماند، از                  
حضـرت به منظور وفاداري مسلمان نسبت به وي و جامعه اي که او آنرا بنیاد نهاده است، در چنین           

 و 1نـوبت اقدام به اخذ بیعت کرد، بیعت با نمایندگان تازه مسلمان اهل یثرب در سال هاي دوازدهم     
جام هر چه  و نیز بیعت رضوان که در جریان صلح حدیبیه به هدف وحدت و انس          2سـیزدهم بعـثت   

 .بیشتر میان یاران پیامبر صورت گرفت، از جمله این بیعت هاست
 

 انعقاد پیمان )2

پـیمان نیـز مانـند بـیعت، عاملـی مؤثر در ایجاد وحدت و حفظ آن در میان گروه هایی هم        
پـیمان است، پیامبر اکرم که به این نقش از پیمان آگاه بود، در طول دوران رسالت خود، پیمان هاي             

ا مـنعقد سـاخت، معـروف ترین این پیمان ها پیمانی بود که در روزهاي نخست ورود به                   زیـادي ر  
 .مدینه منعقد ساخت

در آغـاز هجـرت، یثـرب شـاهد سـه گروه متمایز انصار، مهاجران و یهودیان بود، پیامبر با          
 و شـناختی که از این گروه ها داشت از آن می ترسید که میان این گروه ها اختالفی عمیق رخ دهد            

وحـدت جامعـه را کـه مـی رفت در مدینه شکل بگیرد با خطري جدي مواجه سازد، از این رو آن                
                                                

 .76، ص 2ام، السیره النبویه، بی تا و بی جا، ج ابن هش.  1
 .84همان، ص .  2
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حضرت تالشی وافر کرد تا در چارچوب سیاسی و نظامی، پیمانی فراگیر در میان تمامی گروه هاي            
 یاد شده در دو بخش منعقد سازد، بخش نخست، پیمانی داخلی بود که میان اهل ایمان یعنی انصار 

 مهاجـران، صـورت داد، و بخـش دوم، معاهده اي بود که در حقیقت میان اسالم و گروه هایی از                     و
 .بنی قریضه، بنی نظیر و بنی قینقاع، به انجام رسانید: یهودیان مانند

جالـب این است که خود پیامبر اکرم در آغاز این پیمان، معترض نقش آن در ایجاد وحدت     
می هم پیمانان، اعم از انصار و مهاجران و نیز قبایل ساکن در مدینه      شده است و در بند دوم آن، تما       

تمامی آنان در برابر دیگر  «انهم امه واحده من دون الناس،     : را یـک امـت معرفـی کـرده می فرماید          
 1.»مردمان یک امت اند

 تشکیل حکومت)3 

ردند، به در طـول تـاریخ بشر، حتی در زمان هاي که بشر در غارها و جنگلها زندگی می ک                 
تجـربه ثابـت شـده اسـت کـه بـراي حفـظ وحـدت و نظم الزم در جامعه، تشکیل حکومت امري             
ضـروري و حیاتـی است، با پشتوانۀ این قدرت است که می توان با سرکشان وحدت ستیز به ستیز           
برخاسـت و آنانـی را کـه تهدیـدي جدي علیه وحدت در جامعه به شمار می آیند، از دامن زدن به        

 .ز داشتتفرقه با

وجـود حکـومت براي جلوگیري از هرج و مرج و پیش گیري از هر گونه تشتت و تفرقه،               
، حتی حکومت فرمانروایان ستمگر مقدم بر بی        ) ع(بـه انـدازه اي مهـم اسـت که در نگاه امام علی             

زمامدار ستم پیشه از فتنه اي که در  «وال ظلـوم غشوم خیر من فتنه تدوم؛    : نظمـی و تفـرقه اسـت      
 2.» رواج داشته باشد بهتر استجامعه

در ضرورت سازمان دهی دولت در جامعه و نقش آن در ایجاد و حفظ وحدت، همان بس                  
کـه قـرآن کـریم، آن گـاه کـه سخن از اهداف نبوت به میان آورده است، حل اختالفات مردم را از             

ن مبشرین و منذرین و فبعث اللّه النبیی: ... جملـه اهـداف نـبوت پیام آوران الهی دانسته می فرماید         
پس خداوند پیامبران را نوید آور     ...  «انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه؛         

و بـیم دهـنده بر انگیخت و با آنان کتاب را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با هم اختالف       
  3.»کردند داوري کنند

  اکرم همواره در اندیشۀ تشکیل دولت بود تا در سایۀ درست به همین دلیل بود که پیامبر

                                                
؛ ابن کثیر، حافظ ابو الفدا اسماعیل الدمشقی، البدایه و النهایه، بیروت، دار احیاء 168، ص 19محمد باقر مجلسی، بحار االنوار، ج .  1

 . ق1408الثراث العربی، چاپ اول، 
 . 125، ص 40تهج البالغه، فیض االسالم، خطبۀ :  نیز نک و784، ص 2شرح غرر و درر آمدي، ج  . 2
   
 .213، آیۀ )2(بقره .  3
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آن، بـه اهـداف بلند خود و از جمله ایجاد وحدت در جامعه نایل آید، اما به دلیل عدم شرایط الزم                   
پـیش از هجرت، آن حضرت موفق به سازماندهی آن نشد، و همین که این فرصت پس از هجرت،                

مان دهی دولت و حکومت کرد تا بتواند جامعۀ نوپاي در مدیـنه فـراهم آمـد بی درنگ اقدام به ساز           
اسـالمی را در سایه این دولت گرد آورد و با پشتوانۀ آن، با متخلفان قانون گریز و مغرضان وحدت             

 .ستیز به مقابله برخیزد و نظم و وحدت الزم را که نیاز هر جامعه است بوجود آورد

 عقد اخوت )3

  ي مختلف با فرهنگ هاي متنوع، در آنجا گردپس از هجرت پیامبر به مدینه، گروه ها

طبیعـی اسـت کـه ایـن مسـئله از چـند جهت آبستن حوادث بود، نخست آنکه با توجه به                    . آمدنـد 
اخـتالفات فرهنگـی ایـن گـروه هـا، ممکـن بود اجتماع آنان با مشکالتی مواجه گردد و دیگر آنکه          

و نیز ذهنیت آنها از پیشینۀ افراد و   حاکمـیت روحـیۀ تعصـبات قبـیله اي و منازعات دیرینۀ جاهلی              
قـبایل، هـنوز در مـیان آنان وجود داشت؛ این روحیه ممکن بود به بحران هایی سیاسی و اجتماعی                
بـیانجامد و بـی آنکـه از سـوي دشـمن خارجی اقدامی صورت پذیرد، به شکست حکومت نوپاي                     

ن پس از هجرت، اقدام به برقراري از این رو پیامبر اکرم در همان ماه هاي آغازی       . اسالمی منجر شود  
 « تآخوا فی اللِه أخوین أخوین: پـیمان اخـوت میان مسلمانان کرد و در یک دستور همگانی فرمود     

 1.»دو به دو در راه خدا برادر شوید

محو عصبیت قومی و قبیله اي، ایجاد الفت و      : ایـن اقدام پیامبر، آثار و فوایدي فراوان مانند         
ن، قطع ارتباط انصار با یهودیان ساکن مدینه، حل مشکالت روحی، اقتصادي و       دوستی میان مسلمانا  

 که 2اسـکان مهاجران، پیش گیري از بروز بحران داخلی، دفع تهدید دشمن و مانند آن در پی داشت             
بـه طـور مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم تمامی آنها به ایجاد وحدت و تحکیم آن در جامعۀ نوپاي مدینه         

 .انجامید
  

 جماعتنماز 

از آن رو کـه نمـاز جماعـت تأثیـر زیادي بر ایجاد وحدت و تحکیم آن در میان مسلمانان                       
 داشت، پیامبر اکرم در سال هاي نخست بعثت، تا آنگاه که از سوي قریشیان مورد اذیت و آزار واقع 

ر به نمـی شـد، این فرضیه را به صورت جماعت در مسجد الحرام برگزار می کرد اما بعدها که پیامب    
 تبلیغ دین را آشکار ساخت، 4»فاصدع بماتؤمر« و 3»انذر عشیرتک االقربین «دنـبال دریافـت آیـات       

                                                
 .132، ص 38؛ محمد باقر مجلسی، بحار االنوار، ج 301، ص 2انن هشام حمیري، سیره النبی، ج : ك. ر.  1

 .358-375 ش، صص 1382گروه پژوهش حوزه و دانشگاه، پژوهشی در سیرة نبوي، تهران، امیر کبیر، چاپ اول، : نک.  2
 .214، آیۀ )26(شعراء .  3
 .94، آیۀ )15(حجر .  4
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از آن پس، گاه جماعت را دور از چشم .برگـزاري جماعـت بـا اذیـت و آزار قریشـیان مـواجه شـد          
 . و گاه در خانۀ زید بن ارقم برگزار می کرد1قریشیان در شعاب مکه

زدهـم بعـثت کـه جمـع زیـادي از اهالـی یثـرب به آیین اسالم                  در سـالهاي یـازدهم و دوا       
مأموریت داد تا براي تبیین اسالم و امامت جماعت به        » مصعب بن عمیر  «گـرویدند، رسـول خدا به       

 .میان مسلمانان در مدینه هجرت کند

بـا آنکـه پیامبر اکرم می توانست این مأموریت را به یکی از مسلمانان اهل مدینه وا نهد اما                
ز آن رو کـه مسلمانان آن دیار از قبایل مختلف بودند و ممکن بود به خاطر حساسیتی که نسبت به       ا

یکدیگـر داشـتند، برخـی امامت شخص تعیین شده از دیگر قبایل را نپذیرند، آن حضرت فردي بی          
طرف را از مکه به آنجا فرستاد تا هدف از این اقدام که وحدت و یکپارچگی مسلمانان است تحقق              

مصعب بن عمیر بر مسلمانان مدینه امامت می کرد، این از آن رو   : ابـد، چـنانچه ابـن اثیر می گوید        ی
 2.بود که هر یک از اوسیان و خزرجیان از اینکه شخصی از قبیلۀ مقابل بر آنان امامت کند ابا داشتند

دن  نمـاز جماعت در مکه پیش از هجرت تشریع شد، و پیامبر همواره در اندیشۀ فراهم آم             
شـرایط مناسـب بـراي برگزاري نماز جمعه بود ولی از آنجا که این شرایط براي آن حضرت فراهم                
نشـد، او در مکه موفق به برگزاري نماز جمعه نگردید ولی پس از هجرت به مدینه، در اولین جمعه    

 چرا 3؛اقامـۀ پیامبـر در مدینه که امکان برگزاري آن فراهم آمد، آن را با شکوهی خاص برگزار نمود                
کـه نماز جمعه به لحاظ سیاسی و اجتماعی، پس از کنگرة عظیم حج، کنگره اي بزرگ است که در                 

 . هر هفته برگزار می گردد

الزم بـه یـادآوري اسـت، پـیش از هجـرت و پـیش از آنکه خود پیامبر موفق به اقامۀ نماز                 
 ود، به دستور آن حضرتجمعه شود، مصعب بن عمیر که براي اقامۀ جماعت، به مدینه اعزام شده ب

 4.اقدام به برگزاري نماز جمعه در مدینه نمود
 
 
 
 
 
 

                                                
؛ ابن اثیر، اسد الغابه فی معرفه الصحابه، 61، ص 2ابن جریر الطبري، تاریخ االمم و الملوك، بیروت، االعلمی، بی تا، ج : نک.  1

 .291، ص 2تهران، اسماعیلیان، بی تا، ج 
 .369، ص 4ابن اثیر، همان، ج .  2
؛ محمد باقر 286، ص 10 ق، ج 1406ابو علی فضل بن حسن الطبرسی، مجمع البیان، بیروت، دار المعرفه، چاپ اول، : نک.  3

 .125 -126، صص 19المجلسی، بحار االنوار، ج 
 .131 ص ،4 ق، ج 1427سید جعفر مرتضی عامري، الصحیح من سیره النبی االعظم، بیروت، المرکز االسالمی، چاپ پنجم، : نک.  4
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 بناي مسجد) 6 

یکـی از نـیاز هـاي اساسی جامعۀ اسالمی وحدت و همدلی مسلمانان به محوریت فرامین                  
حـیات بخـش الهـی است، بدیهی است که این امر بدون داشتن مرکزي واحد که همگان بتوانند در             

ا ناموفق و یا ناممکن است، از این رو پیامبر اکرم پس از هجرت، براي رسیدن به                آن شرکت کنند، ی   
ایـن عنصـر حیاتـی در جامعـۀ نوپاي مدینه، اقدام به بناي مسجد کرد، زیرا مسجد سنگري مناسب                     
بـراي تصمیم گیریها، عقد قراردادها، اخذ بیعت، سازماندهی نیروهاي دفاعی، مذاکرات سیاسی و از             

عده گاهی عمومی براي همۀ مسلمانان است تا در هر قشر و نژادي و در هر سطح و  همـه مهمتـر و    
مقامـی کـه باشـند، بـراي اداي فریضـۀ نمـاز، گرد هم آیند و در سایۀ ارشاد و راهنمایی هاي پیامبر         
رحمت، آگاهی هاي الزم در عرصه هاي سیاسی و اجتماعی کسب کنند و با نظم و انضباط خود در  

ه هم فشرده و شانه هاي به هم چسبیده، وحدت و همدلی خویش را به نمایش    قالـب صـف هاي ب     
صف : گذارنـد، چـنان کـه آن حضـرت در ضـرورت بـه هم فشردگی صف ها در جماعت، فرمود                
  1.هایتان را منظم کنید و دوش هاي خود را به هم متصل نمایید تا میان شما فاصله اي نباشد

ي جماعت و توصیه به فشرده ایستادن مومنان به بـی گمـان تأکـید بـر منظم بودن صف ها          
هـنگام نمـاز، تـنها بـه لحـاظ رعایـت نظـم و انضـباط در پیشـگاه خدا نیست بلکه نمایش نظم و                          

 .یکپارچگی مسلمانان به دشمنان نیز مورد توجه است
 

 برقراري ارتباط عاطفی) 7 

مگرایی بی تأثیر نبود    پیامبـر اکـرم حتی از برقراري ارتباط عاطفی که نسبت به وحدت و ه               
غافل نبود، آن حضرت براي برقراري این ارتباط، گاه در گفتگو با افرادي که از تیرة خاصی بودند و          
لهجـۀ مخصـوص بـه خـود داشتند، با الفاظ و لهجۀ آنان سخن می گفت، چنان که در پاسخ به این         

 که به جاي استفاده »سفرلیس من امبرّ امصیام فی ام «: سـؤال کـه حکم روزة مسافر چیست؟ فرمود        
استفاده کرد، این نشان می دهد که     » ام«مطابـق گـویش یمنـی هـا از حرف           » ال«از حـرف تعـریف      

 پرسش کننده شخصی یمنی بوده است و پیامبر خواست براي پیوند عاطفی با یمنی ها از گویش 

 2.آنان استفاده کند
 

 ازدواج هاي جهت دار) 8 

، به حدي مهم بود که حتی ازدواج هاي پیامبر نیز در            موضـوع وحـدت در جامعـۀ اسالمی        
راسـتاي ایجاد وحدت و یا تحکیم آن بود، آن حضرت با وصلت با قبایل تازه مسلمان و یا وصلت                 

                                                
 .472، ص 5حور عاملی، وسائل الشیعه، ج .  1
 .430، ص 6ابن حجر العسقالنی، احمد بن علی، التلخیص الحبیر، بیروت، دار الفکر، ج : نک.  2
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با افراد سرشناس و مخالف، خواست غبار کینۀ آنان را که از پیش در دل داشتند بزداید و از این راه،      
 سازد زیرا ناگفته پیداست که پیوند زناشویی، عواطف را تحریک        بـا آنـان پیوند خویشاوندي برقرار      

مـی کـند، دلهـا را بـه یکدیگـر نـزدیک و مهـربان مـی سـازد و گامی در ایجاد وحدت با این نوع                         
خویشـاوندان به شمار می آید، به ویژه آنکه وصلت هاي مصلحتی پیامبر پس از شکل گیري جامعه      

به وحدت احساس می شد، ازدواج آن حضرت با میمونه خواهر در مدینه بود که بیش از پیش، نیاز       
، جویره دختر حارث که رئیس قبیلۀ مصطلق بود و 1زن عـباس بـن عـبد المطلب، سوده دختر زمعه       

، نمونه هایی از این وصلت هاي    3، رملـه دختر ابوسفیان    2علـیه پیامبـر توطـئه هـاي فـراوان داشـت           
 .مصلحتی بود

عمره «ري از زادگاه خود، براي نخستین بار در جریان        رسـول خـدا پـس از هفـت سال دو           
از ایـن شـهر دیدن می کرد، در این سفر که پیامبر براي زیارت خانۀ خدا به مکه آمده بود،         » القضـاء 

بـا میمونه خواهر زن بزرگ بنی هاشم که از موقعیت مهم سیاسی برخوردار بود ازدواج کرد و حتی              
ان و مسلمانان، مراسم این وصلت را در مکه برگزار نماید و   تصـمیم گـرفت براي آشتی میان قریشی       

بـراي کاهش کینه ها و دشمنی هاي باقیمانده از جنگ بدر و احد، قریشیان را در این مراسم مهمان                  
 .کند

هـر چند آنان با برگزاري این مراسم در مکه مخالفت کردند و به آن حضرت مهلت ندادند               
 اما بی گمان، این وصلت در کاهش دشمنی ها و 4 برگـزار کـند   تـا ایـن مراسـم را در زادگـاه خـود           

 .عصبیت ها تأثیر مثبت داشت و به تجدید نظر آنان در رفتارشان با اسالم و پیامبر انجامید

 اقدامات عملی امامان  

امامـان شیعه که از اصل شجرة نبوت اند، همچون رسول گرامی اسالم از عمل به موجبات وحدت،   
 .ار نکردندلحظه اي فروگذ

از دستگاه خالفت، به جاي آنکه خود را از جمع       ) ع(بـه رقـم وجـود نارضـایتی امـام علی           
مسلمانان کنار بکشد و با توطئه کنندگان همراه گردد، مردم را از تفرقه به اتحاد فرا خواند و به آنان                

 : که آمده بودند تا در برابر خلیفه با آن حضرت بیعت کنند فرمود

                                                
ه مبشري، تهران، امیر کبیر، چاپ ششم، : نک.  1  .137 ش، ص 1366عباس محمود العقاد، راه محمد، ترجمۀ اسد اللّ
 .138همان، ص : نک.  2
 .139همان، ص : نک.  3
 .310، ص 2ابن جریر الطبري، تاریخ االمم و الملوك، بیروت، مؤسسۀ االعلمی، بی تا، ج : نک.  4
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شقوا امواج الفتن بسفن النجاه و عرجوا عن طریق المنافره و ضعوا تیجان             ایهـا الـناس     
اي مـردم امواج فتنه ها را با کشتیهاي نجات در هم شکنید و از مسیر پراکندگی دوري               «؛  المفاخـره 

 1.» گزینید و تاج برتري جویی را به کنار نهید

 حق خود دست بر می آن گـاه کـه پـاي اسـالم و یگانگـی جامعـۀ اسالمی در میان بود، از            
داشـت و حـق مسلم خود را فداي مکتب و اتحاد جامعه می کرد، این فراز از سخنان آن امام که در     

 :جریان قصۀ غصه ناك محرومیت از خالفت بیان داشت، دلیلی بر این واقعیت است که فرمود

تا شـما خـوب می دانید که من براي خالفت از هر کس دیگري سزاوارترم و در عین حال          
دیگر نرود، خالفت را    آن گاه که امور مسلمانان، سامان یافته باشد و جز بر من، ستمی بر هیچ کس

 2.به دیگري وامی نهم

 :آن حضرت در جاي دیگر در نامه به مالک اشتر فرمود

پـس از انحـراف امـر خالفـت، تـا چندي از مداخله در امور دست برداشتم تا آن که مشاهده کردم                 
ترسیدم که . م برگشـته و می خواهند با دعوت مردم، آئین محمد را از بن برافکنند            گروهـی از اسـال    

اگر اسالم و اهلش را یاري ندهم در دین رخنه اي ببینم و یا شاهد نابودي آن باشم که براي من آن                  
   3.مصیبت بزرگتر است از دست دادن حکومت بر شما است

أم با احترام بود که گاه مورد اعتراض سـلوك امـام علـی بـا مخالفیـنش در حـدي نرم و تو         
نوع برخورد امام علی با عایشه در جریان جنگ . برخی دوستان و اصحاب آن حضرت واقع می شد        

 جمل که نقش زیادي در راه اندازي این جنگ داشت، نمونه اي از این واقعیت است که سخت 

 .مورد اعتراض دوستان آن حضرت واقع شد

ه بن خلف در آن حضرت پس از خاتمۀ ج       نگ، به نزد وي رفت و بر او که در منزل عبد اللّ
بصـره بـه سـر می برد سالم داد و با او، به گفتگو پرداخت و سپس کاروانی از خانم هاي سرشناس     

فراهم آورد و ایشان را با عزت و احترام به ) برادر عایشه(بصـره بـا سرپرسـتی محمـد بـن ابی بکر         
  4.مدینه اعزام فرمود

امامـان معصـوم نیـز بـراي حفـظ وحدت در جامعه اسالمی از هیچ تالشی فروگزار             دیگـر    
نکـردند، مصـاهرت، خلط و آمیزش با مخالفین، شرکت در نمازجمعه و جماعات آنان و دستور به                   
برقـراري ارتباط سازنده و شرکت در جماعت آنان از جمله این تالش ها است؛ چنان که امام کاظم         

                                                
  .57، ص 5نهج البالغه، شرح و ترجمۀ فیض االسالم، خطبۀ  . 1
 .171، ص 73نهج البالغه، خطبه .  2
 .1047، ص 62نهج البالغه، نامۀ .  3
 .258-256، صص 3 ق، ج 1385، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر، )ابن اثیر(ن علی بن ابی الکرم عز الدین ابو الحس.  4
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امام حسن و « خلف مروان و نحن نصلی معهم؛    )ع(صلی حسن و حسین     : د در ایـن بـاره فـرمو       )ع(
 1.» پشت سر مروان نماز گزاردند و ما نیز با آنان نماز می گذاریم)ع(امام حسین 

 در توصیه به وحدت و همدلی مسلمانان، پیروان خود را به شرکت در نماز               )ع(امام صادق    
 من صلی معهم فی الصف:  آنجا پیش رفت که فرمودمخالفانشـان تشـویق می کرد و در این باره تا     

هر کس با آنان در صف اول، نماز       «االول کـان کمـن صـلی خلف رسول اللّه فی الصف االول؛              
 2.»گذارد مانند آن است که در صف اول پشت سر رسول خدا نماز گزارده باشد

 
 تالش بزرگان شیعه 

یان به ویژه عالمان دین به پیروي از   اگـر تـاریخ شـیعه را ورق بـزنیم خواهـیم دید که شیع               
سـنت نـبوي و بـه تأسـی از پیشـوایان معصومشان در راه کلمۀ وحدت و همبستگی با برادران اهل            

 .سنت، تالشی فراوان مبذول داشته اند

امـام خمینـی کـه در فرهنگ اسالم پرورش یافته و از دستورات وحدت بخش امامان شیعه       
ایجاد وحدت و تحکیم آن، تالشهاي زیادي کرد، تأکید بر تشکیل بهـره اي وافـر بـرده اسـت، براي       

جلسـات دار التقـریب و اعزام نماینده به آن، اعالم روز جهانی قدس و جلب توجه جهان اسالم به                
مسـألۀ فلسـطین، توصـیه به شرکت حجاج شیعه در جمعه و جماعت برادران اهل سنت در مکه و                 

، تأیید و تأکید بر برگزاري جشنهاي 3ین و عید قربان با آنان   مدیـنه و نیـز توصـیه به هم زمانی وقوف          
 ماه ربیع االول، تبیین و توصیه به 17 تا 12هفـتۀ وحـدت به مناسبت والیت رسول گرامی اسالم از          

 . از جملۀ این تالشهاست5 و هشدار از دامن زدن به عوامل اختالف زا4عوامل وحدت آفرین

ب، علی رغم آن همه حوادث و انبوه مشکالتی که وجود    امام یک روز پس از پیروزي انقال       
 :داشت به مسألۀ وحدت توجه ویژه داشت و در ضرورت حفظ آن فرمود

مـا بـا مسـلمین اهل تسنن یکی هستیم، واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم؛ اگر کسی        
یا از کسانی هستند کالمـی بگـوید کـه باعث تفرقه بین ما مسلمانها بشود بدانید که یا جاهل هستند     

                                                
 .383، ص 5حر عاملی، وسائل الشیعه، ج .  1
 ق، 1404، من ال یحضره الفقیه، جامعۀ مدرسین، چاپ دوم، )شیخ صدوق(ابن بابویه قمی، ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین .  2

 .382، ص 1ج 
/29، پیام به زائران خانۀ خدا، 109، ص 15 ش، دفتر 1362در جستجوي راه امام از کالم امام، تهران، امیر کبیر، چاپ اول، : نک.  3
6/58. 
 .27-29 ش، صص 1362وزارت ارشاد اسالمی، کتاب وحدت، تهران، وزارت ارشاد، چاپ اول، : نک.  4
 .22-26همان ، صص : نک 5
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کـه می خواهند بین مسلمانان اختالف بی اندازند، قضیۀ شیعه و سنی اصالً در کار نیست ما همه با                 
 1.هم برادریم

 
 

 کتابنامه      

 .قرآن کریم و ترجمه هاي آن .1

 .23نهج البالغه، شرح و ترجمۀ فیض االسالم، خطبۀ اول، ص  .2

 .ق1385 الکرم، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر، ابن اثیر، عز الدین ابو الحسن علی بن ابی .3

ابـن اثیر، عز الدین ابو الحسن علی بن ابی الکرم اسد الغابه فی معرفه الصحابه، تهران، اسماعیلیان، بی                   .4
 .تا

، من ال یحضره الفقیه، جامعۀ )شیخ صدوق(ابـن بابـویه قمـی، ابـو جعفـر محمد بن علی بن الحسین               .5
 .ق1404مدرسین، چاپ دوم، 

 .ابن حجر العسقالنی، احمد بن علی، التلخیص الحبیر، بیروت، دار الفکر .6

ابـن کثیـر، حافظ ابو الفدا اسماعیل الدمشقی، البدایه و النهایه، بیروت، دار احیاء الثراث العربی، چاپ                  .7
 . ق1408اول، 

دب الحوزه،  ابـن مـنظور االفریقـی المصـري، ابـو الفضل جمال الدین محمد، لسان العرب، قم، نشر ا                   .8
 . ق1405

 . ق1409ابن هشام، السیرة النبویۀ، قم، دار الکتب العربیه، چاپ دوم،  .9

 . ق1405ابن واقد، محمد بن عمر، المغازي للواقدي، دانش اسالمی،  .10

تمیمـی آمـدي، عبدالواحد، بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، شرح جمال الدین محمد خوانساري،                   .11
 . ش1366دین محدث، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تصحیح و تعلیق سید جالل ال

حـر عاملـی، محمـد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار احیاء العربی،                   .12
 . ق1403چاپ پنجم، 

 . ش1360حکیمی، محمدرضا، مشعل اتحاد، تهران،  .13

 . ق1412 چهارم، حویزي، عبد علی بن جمعه، نور الثقلین، قم، اسماعیلیان، چاپ .14

ه، صحیفۀ نور، تهران، سازمان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی، چاپ دوم،  .15  . ش1374خمینی، روح اللّ

دار التقـریب، اسـالم آیـین همبسـتگی، ترجمه و نگارش عبد الکریم بی آزار شیرازي، تهران، مؤسسۀ                 .16
 . ش1354بعثت، 

 29/6/58، 15 ش، دفتر 1362چاپ اول، در جستجوي راه امام از کالم امام، تهران، امیر کبیر،  .17

                                                
 .103همان، ص .  1
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ه بن حسن               .18 ، النوادر، بیروت، دار الحدیث،     )قطب راوندي (راونـدي، ضـیاء الـدین ابـو الرضا فضل اللّ
 . ق1407چاپ اول، 

 .8 ق، ص 1373شرف الدین، سید عبد الحسین، اجوبۀ مسائل جار اللّهف صیدا، العرفان، چاپ دوم،  .19

 .ان فی تفسیر القرآن، جامعۀ مدرسینطباطبایی، سید محمد حسین، المیز .20

 .طبرسی، احمد بن علی، االحتجاج، دار النعمان، بی تا .21

 . ق1406طبرسی، ابو علی فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دار المعرفه، چاپ اول،  .22

 .طبري، ابن جریر، تاریخ االمم و الملوك، بیروت، مؤسسۀ االعلمی، بی تا .23

ه، ذخا .24  .ئر العقبی فی مناقب القربی، مکتبه القدسیطبري، احمد بن عبد اللّ

 . ش1362طریحی، فخر الدین، مجمع الحرین، تهران، مرتضوي، چاپ دوم،  .25

 . ق1414طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، االمالی، قم، دار الثقافه، چاپ اول،  .26

نجم، عاملـی، سـید جعفـر مرتضی، الصحیح من سیره النبی االعظم، بیروت، المرکز االسالمی، چاپ پ                  .27
 . ق1427

ه مبشري، تهران، امیر کبیر، چاپ ششم،  .28  . ش1366عقاد، عباس محمود، راه محمد، ترجمۀ اسد اللّ

 . ق1414عالء الدین علی بن بلبالت فارسی، صحیح بن حبان، نشر الرسالهۀ چاپ دوم،  .29

ه محمد بن احمد انصاري، الجامع ألحکام القرآن، بیروت، التاریخ ال .30  . ق1405عربی، قرطبی، ابو عبد اللّ

 .کنگرة جهانی ائمۀ جمعه، قم، الهادي، چاپ اول، بی تا .31

  ش1382گروه پژوهش حوزه و دانشگاه، پژوهشی در سیرة نبوي، تهران، امیر کبیر، چاپ اول،  .32

 . ق1403مجلسی، محمد باقر، بحار االنوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم،  .33

 جمال اسدآبادي و بیداري مشرق زمین، تهران، دفتر نشر فرهنگ محـیط طباطبائـی، سـید محمـد، سید        .34
 . ش1370اسالمی، چاپ اول، 
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