
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 )رض(عفری جازیه وژیه عالهم ج ،  جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی 

 

 وحدت واتحاد،تکامل مادی ومعنوی 

 های اسالمی امت
 

 سیده خدیجه ابوترابی

 فقه ومبانی حقوق اسالمی –دانشجوی کارشناسی ارشدالهیات ومعارف اسالمی

 دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب   

 ایران  –تهران 

 چکیده

 

ای برخوردار است. این موضوع بنیادی و مهم در کتاب آسمانی قرآن و سنت امت اسالمی از اهمیت ویژه وحدت و انسجام بین    

وحدت در لغت به معنای یگانگی، یکپارچگی و یکی شدن . پیامبر)ص( و معصومان)ع( به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است

وحدت را نیز امام خمینی)ره(  ند.دانستل مادی و معنوی امت اسالمی را در انسجام و اتحاد اسالمی میکامتامیرمؤمنان علی)ع(  .است

از  د.شعامل قدرت و تفرقه را موجب سستی پایه دیانت تلقی کرده و وحدت جهان اسالم برای حضرت امام آرمانی بزرگ تلقی می

نماید و همواره علما، روشنفکران، برجستگان ای استراتژیک معرفی میمسئلهنگاه رهبری وحدت چنان اهمیتی دارد که آن را به عنوان 

ا ب اند.کریم و ارادت و محبت به پیامبر اسالم دعوت کرده قرآن هایسیاسی و آحاد امت اسالمی را به وحدت ذیل دستورات و آموزه

کالم ائمه )ع(، به بینش امام خمینی )ره( و مقام توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله بعداز توصیف و تعریف وحدت در قرآن و 

 معظم رهبری در این زمینه پراخته شده است.

 

 وحدت،انسجام اسالمی،قرآن، امام خمینی)ره(،مقام معظم رهبری کلیدواژه ها:

 

 مقدمه

 

 رسد لزوماست و به نظر میهای دینی و آثار عملی وحدت و انسجام اسالمی، ضرورت این امر روشن و بدیهی با عنایت به آموزه    

گونه شک و تردیدی ندارد و محل هیچ نوع تأمل و بحثی نیست. از تالش برای تحقق عملی وحدت و دوری از تفرقه، جای هیچ

هر  توانند در پرتو آن بهآنجا که نقش اتحاد امت اسالمی در زندگی اجتماعی سیاسی آنان بسیار کارساز و مؤثر است، مسلمانان می

ز هایی است که اکار بزرگی که بخواهند با پیروزی و سرفرازی برسند، بدین جهت وحدت و انسجام ملی و اسالمی از مقوله هدف و
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بیت)ع( بوده است و تا گسترش واقعی اسالم بر تمام عالم ادامه پیدا خواهد کرد که دیرباز مورد توجه عالمان و خادمان به مکتب اهل

شمارد و دستاوردهای آن را در جامعه اسالمی تحقق عدالت را یکی از اصول ضروری و مهم برمی)ع(، وحدت اسالمی علی  امام

داند. همچنین ایشان برای تحقق اصل وحدت میان مسلمانان، راهکارهای اسالمی، حفظ دین اسالم، جلوگیری از تسلط شیطان و ... می

دهد و در این راستا بر دو رکن مهم و غیرقابل انکارِ درو و ... ارائه میعملی از جمله: تمسک به قرآن و پیامبر، شناسایی گروههای تن

برای عملی شدن این هدف و شکل گیری امت واحده اسالمی که در جهت اعتال و عزت و عظمت و  کند.قرآن و نبوت تأکید می

ائل اختالفی در این عرصه از ضروریات اقتدار جهان اسالم است، وحدت بر محور اصول دین و مشترکات اعتقادی و دامن نزدن به مس

خداوند متعال، وحدت بر محوری رهبری خدا و رسول و جانشینان آن حضرت را عامل حفظ همبستگی و اتحاد مردم معرفی  .است

ست و الغزل اندیشه و سیره امام و رهبری اوحدت بیت .می کند و این محوریت، می تواند برکات و آثار فراوانی را به ارمغان آورد

آنچه تاکنون نظام اسالمی را پویا و پایا داشته اتحاد و همدلی بوده است و شرط حفظ نظام اسالمی استمرار همدلی و وفاق در تمام 

کامل های رفیع تهای نظام اسالمی است بنابراین با تأسی به سیره امام و رهبری در موضوع وحدت، دستیابی به قلهها و جنبهحوزه

ای، از صدر اسالم تا ها و آرمانهایی است که هر مسلمان آزادهترین ایدهگردد. وحدت اسالمی، از مهمآسانی میسر می نظام اسالمی به

« امت»ن هایی همچوکریم، واژه قرآن کنون، بر مبنای تعالیم اسالم داشته است. در این باره در متن منابع اصیل اسالمی، به خصوص در

 این مطلب است.بهترین مؤید « امت واحده»و 

 

 امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری )مدضله العالی( ی اساسی وحدت اسالمی اراهکاره

 
دانست. ایشان برای تحقق این راهکار دست می« ایجاد حکومت اسالمی»امام خمینی یکی از راهکارهای اساسی وحدت اسالمی را     

نظیر، حکومت غیر اسالمی، ظالم و غاصب دوران در یک حرکت استثنایی و بیبه دامن و آستان حاکمان هم عصر خود نگردید، بلکه 

 .خودش را سرنگون ساخت و به دست خود حکومت اسالمی تأسیس نمود

ه باشد. ایشان در مقاطع مختلف و بپذیر نمیترقی و تعالی دنیای اسالم جز با انسجام اسالمی امکاننیز از دیدگاه مقام معظم رهبری 

بر وحدت میان آحاد جامعه و به خصوص میان مسئوالن که الگوی مردم هستند تأکید نموده و آن را تنها راه مقابله با طور مکرر 

 اند.تهدیدهای سنگین دشمنان معرفی نموده

خطاب به مسلمانان را حفظ اتحاد و یکپارچگی دانستند و تأکید دارند که امروز هر  قرآن مقام معظم رهبری یکی از دستورات مهم 

حنجره و زبانی که مسلمانان را به وحدت دعوت کند، حنجره الهی است و هر حنجره و زبانی که مسلمانان و مذاهب اسالمی را به 

 دشمنی با یکدیگر تحریک کند، زبان شیطان است. 

این باورند که یکی از خطابهای قرآنی به مسلمانان، اتحاد حول ریسمان الهی و متفرق نشدن است که در مقام معظم رهبری بر     

 مقابل آن، آموزش و روش استعماری قرار دارد که ایجاد اختالف میان امت اسالمی و تشدید تعصبهای مذهبی، دستور کار آن است.

های اخیر، درصدد شکستن . استعمارگران، پی به اهمیت آن برده و در سدهترین مسئله امت اسالمی استانسجام و وحدت جمعی، مهم

اند. در سایه اسالم و به برکت تعالیم اسالمی است که ابعاد و عوامل اخالقی و اجتماعی های ظالمانه فراوانی بردهآن برآمده و بهره

 (.383، ص1371یابد )موثقی، وحدت مسلمانان، عمق و استحکام می

 

 وحدت 
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« تفرقه»ای است که آثار معنوی و فرهنگی آن، در طول تاریخ تمدن بشر بر کسی پوشیده نیست و در مقابل، واژه ، مقوله«وحدت»    

در طول تاریخ زندگی بشر، از طرف  باشد.ای است نامقدس که یادآور ظلمت و تخریب هر نوع اتحاد و انسجام میواژه« پراکندگی»یا 

ان، معیارهای مختلف و متعددی جهت تحقق مفهوم وحدت ارائه شده است. معیارهایی همچون: وحدت بر نظراندیشمندان و صاحب

ه ها یا در این مهم توفیق پیدا نکرده یا دامناساس منافع قومی و ملی، جغرافیایی، سیاسی و طبقاتی. اما در نهایت، بیشتر این مالک

 ه است.ها راه نیافته بنای چنین اصولی برای رسیدن به وحدت متزلزل بوده و به دلکها گذرا و ناپایدار بوده است. چه آنموفقیت آن

اشد، همتا بعقل و تجربه بشری در طول تاریخ هستی خویش، ثابت کرده است که هر نوع وحدتی که بر اساس ایمان به خدای بی

 سازد. از ایندوستی، محبت و برادری مبدل میتوزی را به آور است، به طوری که صفات عداوت و کینهوحدتی پایدار و سعادت

یْنَ أَلََّفَ بَوَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللََّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرََّقُوا وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللََّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْدَاءً فَ» فرماید:روست که خدای عز و جل می

و (103 عمران/آل)«دُونکُمْ تَهْتَخْوَانًا وَکُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَه مِنَ النََّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْهَا کَذَلِکَ یُبَیَِّنُ اللََّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلََّقُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِ

های بودید، آنگاه بین دلهمگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید، که دشمنان ]همدیگر[ 

شما الفت داد، آنگاه به ]فضل و[ نعمت او ]با یکدیگر[ دوست شدید و بر لبه گودالی از آتش بودید و شما را از آن باز رهانید. خداوند 

 .سازد که راه یابیدسان آیاتش را برای شما روشن میبدین

 

 فرماید:گونه که خداوند متعال می. همانحاصل میشود تعالیذات باریهمتا یعنی دین آن وحدت در سایه ایمان به خداوند بی    

ى وَ عِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدَِّینَ وَ لَاتَتَفَرََّقُوا شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدَِّینِ مَا وَصََّى بِهِ نُوحًا وَالََّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَ مَا وَصََّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَ»

ایم و آنچه که ابراهیم و موسی و عیسی را از دین آنچه که نوح را به آن فرمان داده بودند و آنچه که به تو وحی کرده(13ری/ شو)«فِیهِ

 به آن فرمان داده بودیم برایتان مقرر داشت ]با این مضمون[ که: دین را بر پا دارید و در آن اختالف نورزید.

در دایره دین اسالم جویا شد؛ دینی که عاری از هر نقص و عیبی است و از طریق آن،  و بر همین مبنا باید وحدت امت اسالمی را

امروز ( 3 مائده/ )/ «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا» ها تمام شده است:حجت بر انسان

 شما کامل کردم و نعمت خویش را بر شما تمام نمودم و اسالم را ]به عنوان[ دین برای شما پسندیدم.دینتان را برای 

 

 تعاریف و مفاهیم وحدت 

 
( و در اصطالح یعنی ملت و 547، ص2ق، ج1407وحدت در لغت به معنای یگانگی، یکپارچگی و یکی شدن است )جوهری،     

(. انسجام نیز به معنای روان شدن اشک و جز 91، ص4، ج1377ای، صدا باشند )خامنهنواخت و همامت اسالم باید هماهنگ، یک

ای است که بیشتر جنبه داخلی دارد و در چهارچوب آن، روانی در کالم، هماهنگی و همواری آمده است. اتحاد و وحدت ملی مقوله

باشد ملی و وحدت، تا حدودی به این مفهوم شبیه مییابد و اصطالحات دیگری همچون؛ وفاق ملی، همبستگی مرزهای کشور معنا می

ای برای رسیدن به اهداف عالی و بلندمدت که از اندیشه طرف نشأت گرفته باشد؛ در مقابل تاکتیک که و در اصطالح یعنی برنامه

های اسالمی به یکدیگر، رقهاتحاد میان مسلمانان به معنی نزدیک شدن ف (.71، ص1388شود )ایرانی، ای مطرح میبرای گذار از مرحله

با حفظ کیان و ماهیت آنها است و این به معنی تحفَّظ بر اصول مشترک و آزاد گذاردن و معذور داشتن هر فرقه در فروع خاصه خود 
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آن است و راه رسیدن به این هدف، تکیه کردن بر عقل و منطق و دوری گزیدن از احساسات زودگذر و تعصّبات غیرقابل کنترل است 

 (.45، ص1385)خومحمدی، 

 

حلهای مثبت در جهت وحدت  تشویق به وحدت و پرهیز از اختالف در صورتی مؤثر است که عوامل اختالف شناسایی و با راه    

 های به دست آوردن های پیشگیری و راه گام برداشته شود. در مجموع قرآن در بیش از پنجاه آیه به موضوع اختالف، وحدت و روش

باشد. با بررسی این آیات به خوبی میتوانیم به عوامل و  ره میکند که همه بیانگر اهمیت این موضوع از منظر قرآن میاتحاد اشا

ببریم. مجموعه عوامل و راهکارهایی که قرآن کریم برای ایجاد  راهکارهایی که موجب وحدت و اتحاد امت اسالمی میگردد پی

 :آن سخن گفته را میتوانیم در چند مورد ذیل خالصه کنیم وحدت میان آحاد جامعه انسانی و اسالمی از

یکی از راهکارهای قرآن برای تحقق وحدت، بیان آثار : بیان آثار مثبت وحدت و انسجام اسالمی و نیز بیان آثار سوء تفرقه و اختالف

 مثبت اتحاد و انسجام و همچنین بیان آثار سوء تفرقه و اختالف است. 

 

 

 

 اتحاد اسالمی از دیدگاه قرآن بدین شرح است:مهمترین آثار 

 

 (4 /الف. برچیده شدن زمینه سلطه بیگانگان و استعمارگران. )قصص

 (46 /ب. افزایش قدرت و هیمنه مؤمنان. )انفال

 (65 /و انعام 103 /ج. رسیدن به آرامش و آسایش. )آل عمران

 (12و  11 /یکدیگر نبردن. )حجراتد. رعایت حقوق برادری و عیبجویی نکردن و گمان باطل به 

 (104 /هـ: خیرخواهی افراد نسبت به همدیگر و امر به معروف و نهی از منکر. )آل عمران

 و: اتحاد و انسجام مسلمانان همچون بنیان مرصوص.

 (165-145، صص1392)مرتضوی،  ی: مورد تأکید قرار گرفتن اصول دین و چنگ زدن به ریسمان الهی

به عنوان پایه و اساس وحدت و انسجام اسالمی به شمار آمده است. در سوره « اهلل حبل»ریم، به طور آشکار اعتصام به در قرآن ک     

که به واسطه آن مسلمین صدر اسالم از دشمنی و تفرقه و اختالفات طوالنی -اهلل  آل عمران خدای متعال نعمت اسالم و قرآن و حبل

ری را یادآو -یشان الفت و موّدت و دوستی و احساس برادری و انسجام اسالمی ایجاد شده بودها میان خود دست برداشته و در قلب

یَضَّتْ وُجُوهُهُمْ ابْرِینَ ... وَأَماا الَّذِینَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تُطِیعُوا فَرِیقًا مَِّنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ یَرُدُّوکُم بَعْدَ إِیمَانِکُمْ کَافِ»کرده و میفرماید: 

هِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ( ای کسانی که ایمان آوردهاید! اگر از گروههایی از اهل کتاب )که کارشان 100-107 /)آل عمران  «فَفِی رَحْمَه اللَـّ

ست و چگونه ممکن انفاق و شعلهور ساختن آتش کینه و عداوت است( اطاعت کنید، شما را پس از ایمانتان به کفر باز میگردانند. 

شما کافر شوید، با این که در دامان وحی قرار گرفتهاید و آیات خدا بر شما خوانده میشود، و پیامبر در میان شماست! )بنابراین( به 

خدا تمسک جویید و هر کس به خدا تمسک جوید، به راه راست هدایت شده است. ای کسانی که ایمان آوردهاید! آن گونه که حق 

پرهیزگاری است؛ از خدا بپرهیزید! و از دنیا نروید مگر این که مسلمان باشید! )باید گوهر ایمان را تا پایان عمر، حفظ کنید!( تقوا و 

مسلکان! به ریسمان خدا )قرآن و اسالم(، و هرگونه وسیله وحدت، چنگ زنید و پراکنده نشوید! و نعمت )بزرگ( خدا را بر  و هم
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ه دشمن یکدیگر بودید، و او میان شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شدید! و شما بر لب خود، به یاد آرید که چگون

سازد شاید پذیرای هدایت  ای از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد. این چنین، خداوند آیات خود را برای شما آشکار می حفره

امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها رستگارانند. و مانند کسانی نباشید که شوید. باید از میان شما، کسانی دعوت به نیکی و 

های روشن )پروردگار( به آنان، رسید! و آنها عذاب عظیمی دارند. )آن  پراکنده شدند و اختالف کردند )آن هم( پس از آن که نشانه

ها(  هایشان سیاه شده )به آن ها که صورت شوند اما آنهایی سیاه می هایی سفید و چهره عذاب عظیم( روزی خواهد بود که چهره

آیا بعد از ایمان و اخوت و برادری در سایه آن، کافر شدید!؟ پس بچشید عذاب را به سبب آن که کفر ورزیدید و اما  ؛شود گفته می

 آنها که چهرههایشان سفید شده در رحمت خداوند خواهند بود و جاودانه در آن میمانند.

و همدلی میان مذاهب اسالمی، گمگشته دیرین و نیاز تاریخی و همیشگی امت اسالمی بوده است. عالمان دلسوز و وحدت     

مصلحان و احیاگران اندیشه دینی، همواره بر این نکته پای فشرده و شکوفایی دگرباره تمدن اسالمی، اعتالی معنوی و خوشبختی 

ها و باورهای مشترک دینی و قرآنی های اخوت اسالمی براساس آموزهم پایههای اسالمی را در گرو تحکی مادی ملتها و دولت

  اند.دانسته

 

اتحاد در کاربردهای قرآنی از چنان جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار است که از آن به عنوان نعمت خاص یاد می کند و خداوند     

مؤمنان می خواهد تا با یادآوری دوران تلخ تفرقه و آشوب، در حفظ اتحاد را در ایجاد آن به طور مستقیم دخیل می داند. همچنین از 

وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ  » بکوشند؛ زیرا اتحاد میان امت مؤمن به خواست خداوند شکل گرفته است:

از اینکه قرآن در ایه مذکور به مسئله  (.103آل عمران/ « )وانًا وَ کُنْتُمْ عَلی شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْهاقُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْ

دشمنی میان مردمان اشاره دارد، می توان دریافت که دشمنی و اختالف موجود در میان مردم موجب می شد که آنان نتوانند حتی در 

انسان ها از چنان جایگاه و ارزش خاصی برخوردار است « اتحاد»ار و برکات اتحاد بهره مند شوند. در نگرش قرآنی این جهان از آث

یه به صراحت این نکته را مورد توجه قرار می دهد که اگر مصلحت ایجاب می کرد، خداوند با اراده تکوینی خود، آ که قرآن در پنج

 (.8؛ شوری/16؛نحل/118؛ هود/35؛ انعام/48مائده/ ) دهمه مردم را امتی یک پارچه قرار می دا

 

 

 آثار اتحاد از دیدگاه قرآن

 
آثار اتحاد از دیدگاه قرآن از مهم ترین و شاخص ترین عناصر زندگی بشر است که انسان به عنوان امری راهبردی در زندگی     

رد. اشاره ک« امنیت و آرامش اجتماعی و سیاسی»می توان به خویش خواهان دستیابی به این آثار است. از جمله این اهداف و عناصر 

قرآن تبیین می کند که مهم ترین دستاورد اتحاد هر جامعه ای، حفظ صلح و آرامش و امنیت و دور ماندن از جنگ و خونریزی و 

و همه فتنه های اجتماعی  جدایی و تفرقه است؛ زیرا اتحاد در جامعه جهانی، حس نوع دوستی و همکاری متقابل را تقویت می کند

را که از برتری جویی نژادی سرچشمه می گیرد، از میان می برد؛ چنان که اتحاد میان مؤمنان و پیروان ادیان آسمانی از تنش و درگیری 

 (.65؛ انعام / 103آل عمران / ) میان آنها می کاهد. قرآن از تفرقه به عنوان کرانه های گودال آتش جهنم یاد می کند

دیگر آثاری که قرآن برای اتحاد برمی شمارد، استواری و حفظ هیمنه و استحکام جامعه است. هنگامی که جامعه از اختالف دست  از

بردارد و تنازع را به کناری نهد، دل ها به هم نزدیک و صفوف آنها منسجم و مستحکم می گردد؛ به گونه ای که خللی در میان نمی 
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« لُواوَ ال تَنازَعُوا فَتَفْشَ »ند و به جامعه ضربه زند. قرآن با اشاره به آثار اختالف در میان مردمان می فرماید: ماند تا دشمن از آن نفوذ ک

این تحلیل، علت و سبب شکست جامعه، وجود اختالفات و درگیری ها دانسته شده است که مفهوم دیگر آن می  (. در46انفال / )

 .نسجام و وحدت صفوف و در نتیجه، پیروزی استتواند چنین باشد که اتحاد، عاملِ ا

 

 مؤلفه های اتحاد

قرآن برای دستیابی به اتحاد به اموری اشاره می کند که می توان از آنها به عنوان عوامل بیرونی و درونی اتحاد یاد کرد. از آنجا که     

و بی آن، امت پدید نمی یابد، قرآن پذیرش کامل روش و هدف واحد به عنوان اصلی ترین مؤلفه های اتحاد و اتفاق مطرح هستند 

دین اسالم را مهمترین عامل اتحاد بر می شمارد؛ زیرا با انتخاب آن، اتحاد روشی و هدفی کامل میان مجموعه ای که قرآن از آن به 

 (.208بقره / ) عنوان امت اسالمی یاد می کند، تحقق می یابد

سوره بقره به آن اشاره شده است ـ به این معناست که ایمان به بخشی از دین و  208ایه تأکید قرآن بر پذیرش کامل ـ که در     

فروگذاری بخشی دیگر، به مثابه اختالف و دامن زدن به آن است که نمی تواند عاملی برای اتحاد شمرده شود، به ویژه آنکه بسیاری 

اید. از این روست که قرآن پذیرش ناقص دین را مذموم می از اختالفات در جوامع به جهت پذیرش ناقص دین و مکتب پدید می 

؛ چون مهم ترین عامل اختالف در میان ادیان و جوامع (91حجر /) داند و از آن انتقاد می کند و بر چنین روشی وعده عذاب می دهد

 .( 105آل عمران /) است« عدم پذیرش کامل دین»دینی بلکه انسان ها، 

درونی انسان ها به عنوان مانع مهم اتحاد نام می برد و از مردمان می خواهد تا با تزکیه نفس و پیروی از  قرآن از عدم پیراستگی    

اصول تقوا و تقویت هنجار های اجتماعی، اتحاد را در جامعه گسترش دهند؛ زیرا وجود خصلت های ناپسندی چون: حسادت، تکبر، 

 و تهمت می تواند عامل مهمی در ایجاد اختالف و تفرقه میان مردمان باشد کینه توزی، لجاجت، شهرت طلبی، دنیا پرستی، غیبت

 (.38؛ اعراف / 208؛ بقره / 91مائده / )

 

 مصادیق قرآنی اتحاد ملی و انسجام اسالمی

یات ه این اوحدت و انسجام اسالمی در تمامی منابع اسالمی به ویژه در قرآن، سیره نبوی و علوی همواره مورد تأکید بوده است. ب    

 :و روایات توجه کنید

 (46انفال / « )وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ ال تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُمْ»

 (105عمران / آل « )وَ ال تَکُونُوا کَالَّذینَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَیِّناتُ وَ أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیم»

نَّهُ لَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لکِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ إِهُوَ الَّذی أَیّدَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنینَ وَ أَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِی اْألَرْضِ جَمیعًا ما أَ»

 (63انفال / « )عَزیزٌ حَکیم

خْوانًا وَ کُنْتُمْ أَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِاللَّهِ جَمیعًا وَ ال تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ»

 (103آل عمران / « )کُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَعَلی شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَ

« هأَنْ أَقیمُوا الدِّینَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا فی شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصّی بِهِ نُوحًا وَ الَّذی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ وَ ما وَصّیْنا بِهِ إِبْراهیمَ وَ مُوسی وَ عیسی»

 (.13شوری / )
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 د و انسجامراهبردهای اتحا

کانَ النَّاسُ أُمّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ »کتاب خدا می تواند ما را به اتحاد و انسجام برساند:     

یعنی مردم امت واحد بودند و بر این اساس خداوند پیامبران را فرستاد تا  (؛213)بقره / « بِالْحَقَّ ِ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فیمَا اخْتَلَفُوا فیهِ

مردم را بشارت و بیم دهند و همراه آنان کتابی را به حق فرستاد تا میان آنها نسبت به آنچه اختالف می کنند، داوری کنند. با توجه به 

هابیل به وجود آمد، بنابراین نمی توان هیچ برهه ای از تاریخ را  اینکه اختالف در میان انسان ها از همان ابتدای خلقت میان قابیل و

این است که خداوند در طراحی و مهندسی « کانَ النَّاسُ أُمّةً واحِدَةً»در نظر گرفت که مردم امت واحده بوده باشند. بنابراین مراد از 

اده و به این جهت پیامبران را فرستاده است تا با حل تکامل انسان، وحدت جامعه را به عنوان عنصر و عامل مهم مورد توجه قرار د

 .اختالفات مردم بر اساس کتاب الهی، میان آنان وحدت و انسجام ایجاد کنند

؛ 5قرآن برای دستیابی به اتحاد، راهکارهایی عملی نیز نشان می دهد که می توان به اموری چون: توجه به نقاط مشترک)حج /     

( که مصداق آن قرآن، پیامبر)ص(، امامان)ع( و سنت 103( و چنگ زدن به ریسمان الهی )آل عمران / 64/ ؛ آل عمران 13حجرات / 

های ایشان است ـ اشاره کرد. قرآن اعتصام و چنگ زدن به ریسمان الهی را عامل مهمی برای رهایی از تفرقه و ایجاد اتحاد بر می 

ت روشی و هدفی در میان گروه معتقد به آن پدید اید. از آنجا که بشر در هر شمارد؛ زیرا این کتاب آسمانی موجب می شود تا وحد

حال، حتی اگر به قرآن تمسک جوید و راه و روش آن را مالک و معیار قرار دهد، با اختالفاتی در حوزه تفسیری مواجه و رو به رو 

الف و نزاعی به پیامبر)ص( و اولوااالمر؛ یعنی اهل می شود، قرآن از مردمان خواسته است که در صورت ایجاد و بروز هر گونه اخت

 (.83و  59بیت مراجعه کنند تا آنان به عنوان مفسر و مبین به تفسیر راه و روش و هدف بپردازند )نساء / 

رهایی از به نظر قرآن نظارت و کنترل همگانی که از آن به امر به معروف و نهی از منکر یاد می کند، خود راهکاری مهم برای     

 104اختالفات جزئی و جلوگیری از خروج از راه و روش قرآنی است و بازگشت به روش و هدف درست است؛ )آل عمران / 

( چنان که مراعات حقوق دیگری به عنوان حقوق برادرِ ایمانی، از مهم ترین راهکارها برای جلوگیری از اختالف و یا تشدید 105و

 .)12و  11دمان گسترش می دهد )حجرات / آن است و اتحاد را در میان مر

 

 

 وحدت در کالم معصومین )ع(

 

ای برآمده از متن نصوص قرآنی پردازانه، که باور و آموزهاسالمی، نه ایده خیال اتحاد و انسجام صدها میلیون انسان پیرو شریعت    

( باز های نخستین بعثت پیامبر)ص اسالمی به سالبیت و اصحاب نبوی است. پیشینه و تبلور عینی وحدت و روایی رسیده از اهل

گردد؛ پیامبر)ص( در نخستین سال ورود به مدینه میان مهاجران و انصار پیمان برادری بست و در جنگ احد که عالیمی از اختالف می

ارچگی داخت و ضرورت یکپقرآن، در پرهیز مسلمانان از اختالف و پراکندگی پر رسید، به یادآوری آیه صریحبین اصحاب به مشام می

و اسالم[ چنگ زنید و پراکنده نشوید و  و همگی به ریسمان خدا ]قرآن»و اسالم( را گوشزد نمود:  اهلل )قرآنآنان حول محور حبل

نعمت )بزرگ( خدا را بر خود به یاد آورید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهای شما، الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت 

 (.103 /عمران)آل...« ای از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد او، برادر شدید و شما بر لب حفره
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داستان مؤمنان در همگامی و مهربانی نسبت به هم، »فرماید: پیامبر اسالم در کالمی، جامعه اسالم را به پیکر واحد تشبیه کرده و می    

گردد، سایر اعضای بدن انسان واکنش نشان داده و دچار ی از اعضای انسان دچار رنجی میچون داستان جسد است. هنگامی که بعض

 (.287، ص15، ج1360)مجلسی، « گردندخوابی میتب و بی

امیرمؤمنان علی)ع( که در سایه مکتب پیامبر بالیده و دستورات اسالمی را از ایشان فرا گرفته است، تکامل مادی و معنوی امت     

خویش در صدد اتحاد هرچه بیشتر جامعه دانسته و با رفتارهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی را در انسجام و اتحاد اسالمی میاسالمی 

، 1353اسالمی بوده است. ایشان هدفی جز این نداشت که شکاف امتها را از میان بردارد یا راه رشدی را آماده سازد )عبدالمقصود، 

های آنان یکی، قلبهای آنان یکسان و خواسته»کند: گونه تعریف می، وحدت اسالمی را اینقاصعه امام علی)ع( در خطبه (.129ص

 (.394)نهج البالغه، ص« ها واحد و همسو بوددستهای آنان مددکار یکدیگر، شمشیرها یاری کننده، نگاهها به یک سو دوخته و اراده

وع دوستى ن باشد و انسان با روحیهامری فطرى و طبیعى می« اتحاد»نمود که  توان استنباطمی با مراجعه به کلمات حضرت چنین    

 113به دارد. در خط ریشه در فطرت انسان« اتحاد»است؛ زیرا « اختالف»یابى آن پرداخت، پدید آمده است. بنابراین آنچه باید به ریشه

چیزی جز آلودگی درونها و بدی نیتها، شما را از هم جدا نکرده شما براساس دین خدا برادران یکدیگرید، »نهج البالغه آمده است: 

کنید و به یکدیگر بذل و بخشش ندارید و باهم دوستی دهید، و خیرخواهی هم نمیاست، به همین دلیل یکدیگر را یاری نمی

 «.ورزیدنمی

 توجهى و عدم اهتمام به آن، موجب اینباشد و بیگرایى فطرى است، اما امور فطرى نیازمند پرورش و توجه میگرچه وحدت   

تندبادهاى روزگار قرار گیرد، به همین جهت امیرالمؤمنین علی)ع( براى تقویت این امر شود که شکوفا نگردد و یا در معرض می

احت به صر آورد که باوحدت اسالمى به شمار می ترین شخص بهنمود و خود را مشتاقمی فطرى در بین امت پیامبر، بسیار تالش

ین تر نیست، من در اکس از من بر اتحاد و همبستگی در امت محمد)ص( حریصبدان هیچ»پیشتازی در این زمینه اشاره نموده است: 

 (.618)نهج البالغه، ص« جایگاه نیکو هستمبه کار خواستار پاداش نیکو و بازگشت 

د که به برکت شما، نعمت کامل گشته و پراکندگی برطرف شده و اتحاد شما اهل بیت، اهل اهلل هستی»پیامبر خدا) ص( فرمودند:     

ایگاه رهبر و سرپرست در اجتماع، جایگاه رشته ای است که دانه ها را به هم پیوند ج»علی )ع( فرمودند: موال « کلمه پدید آمده است

ر پیامباین حدیث نیز از «. ام آن ها جمع نخواهند شدداده و جمع می کند و آن گاه که رشته پاره شود، دانه ها پراکنده شده و هرگز تم

بهترین مومنان کسی است که محور الفت و وحدت مومنان باشد، کسی که انس نگیرد و با »: می باشد که فرمودندگرامی اسالم)ص( 

 «.جماعت و وحدت مایه ی رحمت الهی و تفرقه موجب عذاب الهی است»و « ددیگران مأنوس نشود، خیری ندار

وحدت و همدلی، و اتحاد و برادری، عامل اقتدار اسالم و مسلمین در برابر کفر و نفاق است و اختالف و جدایی ، نفاق و دورویی،     

اگر در کالس درس پیشوایان این اندکی تلمذ کرده باشیم، درخواهیم یافت که اولین  .آفت بزرگ عزت و استقالل مسلمانان است

ی، برادری و برابری است و آن چه که بر محبوبیت امامان معصوم )علیهم السالم( در بین مردم می درس این کالس، وحدت، یکدل

در روزگاری که شیاطین بذر  .افزاید، برابری همه ی مردم در نگاه آنان و تأکید بر وحدت جامعه ی اسالمی و برادری اسالمی است

نفاق و اختالف و تفرقه می پاشند، تا در سرزمین مقدس اسالم، درخت عداوت و کینه بپرورانند، خوشه چینی از بیانات لطیف، 

و ائمه معصومین )علیهم السالم( نقشه های شوم و توطئه های آنان را نقش برآب  (ص)وحدت بخش و انسجام آفرین رسول خدا 

  .دخواهد نمو

 

 به مسئله وحدت خمینی )ره( نگاه امام
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امام خمینی)ره( معمار بزرگ انقالب اسالمی، فارغ از همه مناقشات کالمی، فقهی و تاریخی، با تکیه بر دو عامل کلیدی؛ یعنی لزوم    

ماعی ام تاریخی و اجتمقوله وحدت و انسج وهای رقیب اسالم؛  یابی مسلمانان و لزوم شکست اقتدار شیطانی و پوشالی قدرتقدرت

 امت اسالمی، تبدیل به گفتمان غالب و رایج نهادهای اسالمی در گستره جهانی گردید.

با موج بیداری اسالمی، از رهگذر حرکت انقالب اسالمی، تکاپویی فعال در میان مسلمانان مطرح گردید. با پیدایش این پارادایم     

رف های هنگفتی را صهای تفرقه انگشت نهادند و هزینهاستای هژمونی خودشان، بر مایهجو و انحصارطلب، در رفعال، قدرتهای سلطه

  .(75-52، صص1393، بهزادی) نمودند تا زمینه بحث وحدت از بین برود، که این ماجرا همچنان تداوم دارد

وحدت جهان اسالم برای حضرت امام امام خمینی)ره( وحدت را عامل قدرت و تفرقه را موجب سستی پایه دیانت تلقی کرده و     

راهکارهای مؤثری  و داند و مجد و عظمت را در وحدت و همدلیشد. ایشان درد و ضعف ملت را در تفرقه میآرمانی بزرگ تلقی می

جامه عمل  نهد و به بسیاری از آن راهکارهادهند و خود نیز پای در میدان میگرایی و همدلی امت اسالمی ارائه میرا برای تحقق هم

دانست. امام خمینی در بیان مفهوم وحدت پوشاند. ایشان یکی از راهکارهای اساسی وحدت اسالمی را ایجاد حکومت اسالمی میمی

کنند و اعتقاد دارند که وحدت حقیقی بدون اعتصام به حبل دو نکته با هم بودن و اجتماع داشتن و اعتصام در راه حق را مطرح می

داشت. وحدت از دیدگاه امام دارای دامنه وسیعی است و وحدت مستضعفان یا مسلمانان در راه اهداف کلی دینی  خدا معنا نخواهد

 .دانستندباشد. ایشان وحدت را از علل محدثه و رمز ماندگاری انقالب اسالمی میو دستیابی به کمال و رشد مطرح می

 

اد وحدت برای پیاده کردن اسالم واقعی در جهان و بازگشت عزت و تالش در جهت بیداری فردی و گروهی مسلمانان و ایج    

کرامت مسلمانان، از خصوصیات بارز امام خمینی)ره( بود. امام وحدت را به عنوان یک استراتژی قبول داشت؛ وحدت ملی برای 

حاد قرآن، و ات نخوردن اسالم و حفظ کشور، به غارت نرفتن منافع ملی؛ انسجام و اتحاد اسالمی، برای حفظ عزت مسلمانان و ضربه

های وحدت را بین مستضعفان برای مبارزه با استکبار؛ زیرا ایشان بارها و بارها بر اتحاد برای پیروزی مسلمانان تأکید نموده و میوه

قیه دثه و مبشمرند. امام خمینی)ره( وحدت را علت محپیروزی، نابودی دشمنان، شکوفایی، پیشرفت کشور و مسلمانان و ... بر می

 (.59، ص1389اند )جمشیدی و محمدی، نظام اسالمی و اسالم و وحدت را ضامن بقای مسلمانان دانسته

یابد که نتیجه آن اجرای عدالت در وحدت مورد نظر امام از مرحله بیداری شروع و با مرحله اتحاد جهانی مستضعفان خاتمه می    

ه وگو اشارتوان به تحمل حرفهای مخالف و اعتقاد به حل مشکل از طریق گفتت، میسطح گیتی خواهد بود. از عوامل ایجاد وحد

شود مگر با خودسازی و مبارزه با نفس؛ از این رو، در اندیشه امام، مسئله مبارزه با نفس، برای رسیدن به کرد که این امر میسر نمی

رند کنند دردِ دین و اسالم نداانگیز را مطرح میسائل تفرقهوحدت بسیار مهم و ضروری است تا جایی که وی قائل است کسانی که م

 (.72، ص1388بلکه در بند خودخواهی هستند )ایرانی، 

 

های فکری، نظری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراوانی برخوردار است. امام خمینی)ره( از همین اتحاد امت اسالمی از خاستگاه

دهند. در دیدگاه ایشان، وحدت عملی در حوزه خی امت اسالمی را مورد توجه قرار میمنظر، در یک نگرش کلی مقوله وحدت تاری

نمایند؛ همچون عقیده مشترک، نظیر باشد و عناصری ساختاری این مقوله را عملیاتی میجهان اسالم، شکل دهنده جوامع دینی می

رکات دیگر، و همچون هویت مشترک، که همان هویت و کتاب آسمانی واحد و بسیاری از مشت قرآن عقیده به توحید، قبله واحد،

باشد و همچون دشمن مشترک و سرنوشت مشترک. مجموعه این عناصر، عناصر شکل دهنده به قواره جامعه اسالمی است اسالمی می

 (.10، ص1386گردد )نوایی، که در جای جای قرائت امام خمینی)ره( از مقوله وحدت مشاهده می
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تفرقه موجود در بین کشورهای »د: نده، تلقی کرده و هشدار می«سستی پایه دیانت»و تفرقه را موجب « عامل قدرت»امام وحدت را     

اطالعی آنان است ... سنی و شیعه مطرح نیست، در اسالم کرد و فارس مسلمان یا از خیانت سران ممالک اسالمی و یا از جهل و بی

ک ای اخباری هستند ... در یستیم. یک دسته از مسلمانان؛ سنی، یک دسته حنفی و دستهمطرح نیست، در اسالم همه برادر و با هم ه

خواهند به اسالم خدمت کنند و برای اسالم باشند، این مسائل نباید مطرح شود. ما همه برادر و باهم هستیم ... . ای که همه میجامعه

ضادی داشته باشیم. برادران شیعه و سنی باید از هر اختالفی احتراز کنند. اینها دلیل اختالف نیست، ما نباید با هم اختالف و یا یک ت

امروز اختالف بین ما، تنها به نفع آنهایی است که نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب سنی اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی 

دانند که بین این دو اختالف بیندازند. ما باید توجه به این معنی ور میطخواهند نه این باشد و نه آن، راه را اینو یا سایر فرق. آنها می

 «و توحید زحمت بکشیم و خدمت کنیم قرآن و اهل توحید هستیم و باید برای قرآن بکنیم که همه ما مسلمان هستیم و همه ما اهل

دانند )فوالدی، اوم انقالب اسالمی را وحدت میشود، امام رمز پیروزی، بقا و تدگونه که مشاهده میهمان (.259، ص1368، خمینی)

 (. 82، ص1387

 

از دیدگاه امام خمینی تحقق  .ترین دالیل امام خمینی برای تشکیل حکومت، تأمین وحدت و اتحاد امت اسالمی استیکی از مهم    

ای دت بود و بنابراین حفظ آن نیز برجمهوری اسالمی به عنوان حکومتی مطلوب و شایسته برای جامعه انقالبی ما نیز حاصل این وح

بقای این وحدت الزم و ضروری است. در واقع وحدت ضروری تشکیل حکومت و تشکیل حکومت عامل ضروری برای حفظ 

اهلل و برای ایجاد و استمرار این اعتصام به وجود وحدت است. این دو مالزم یکدیگر هستند. حکومت عدل الهی با اعتصام به حبل

، 1378ر واقع به تعبیر حضرت امام وحدت برای حفظ نظام الزم است و حکومت برای تأمین وحدت ضروری )جمشیدی، آید. دمی

 (.43ص

 

ان تواز منظر امام خمینی)ره(، وحدت ریشه در توحید و وحدانیت دارد. پس از بررسیهای انجام شده و مطالبی که ذکر گردید می    

ه شود کهای آرمانی معظم له محسوب میترین اندیشهترین و نابنگاه امام خمینی)ره( از مهم چنین بیان نمود که اندیشه وحدت در

شود که تفرقه در شود، آرمان و فکر وحدت امام از آنجا ناشی میاین اندیشه نقطه عطف تاریخی در وحدت اسالمی محسوب می

پذیر نباشد؛ زیرا اجانب بر مسلمانان سیطره یافته و ید هرگز امکانباری به بار آورده که جبران آنها شامیان امت اسالمی نتایج ذلت

اند، مسلمانان شخصیت و شرافت انسانی خود را از دست داده و در همه ابعاد عقب جوامع اسالمی تحت سلطه استعمار فرو پاشیده

 اند، با توجه به این شرایط ننگین استسته شدهاند، بنابراین استقالل و آزادی و عظمت خود را از کف داده و به شرق و غرب وابمانده

نماید تا با ایجاد همبستگی اسالمی و کند و برای اصالح جامعه بشری قیام میکه امام ضرورت وحدت را شدیداً لمس و احساس می

ی ا به سر منزل پیروزباالتر از آن بین مستضعفان جهان از دخالت ابرقدرتها در مقدرات کشورهای اسالمی جلوگیری نموده و آنان ر

 .(75-52، صص1393، بهزادی) رهنمون گردد

 

 ) مدضله العالی (رهبری مقام معظم وحدت در اندیشه

ها، رفتار و گفتارش با تأسی به قرآن مجید، دعوت به  ها و پاکی به گواهی تاریخ، وجود مقدس نبی مکرم اسالم، آن اسوه خوبی    

بالد که رهرو آن پیامبر بود. امروز و در استمرار آن حرکت الهی امت اسالمی بر خود میوحدت و پرهیز از تفرقه و خودمحوری 

داند تفرقه و اختالف داند که رمز و راز سعادت مسلمانان در گرو رفتار و کردار پیامبرانه است؛ خوب میباشد و نیک میرحمت می
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ی اسالم و نظام اسالمی از راه دامن زدن که دشمنان قسم خوردهدر صفوف مسلمانان باعث نابودی مسلمانان خواهد شد. آگاه است 

کشورهای قدرتمند اکنون برای حفظ انسجام و دوام بقای . به اختالفات قصد برافروختن آتش در خیمه و اردوگاه مسلمانان را دارند

. دشمنان اسالم برای از بین بردن تواناییهای اندخود به دشمن تراشیهای گوناگون روی آورده، و در این راه، به سوی اسالم نشانه رفته

توان به تالش برای جلوگیری از وحدت مسلمانان و ایجاد تفرقه بین زنند که از جمله میمسلمانان به ترفندهای مختلفی دست می

نی را با شکست مواجه توانند با تجمع حول محور اسالم، اهداف شوم استکبار جهاآنها اشاره کرد. در چنین وضعی مسلمانان جهان می

سازند. این تفکر در ایران با پیروزی انقالب اسالمی به حیطه عمل راه یافته است و تالش برای این است تا با گذشت زمان تعداد 

، 1384شود )بزرگی، بیشتری از مسلمانان در زیر لوای اسالم گرد هم آیند. در این جهت راهبرد وحدت بین مسلمانان مطرح می

های معارض مسلمانان، جانشین به حق امام خمینی)ره(، (. با توجه به موقعیت ویژه کنونی جهان اسالم و وضعیت جبهه27و26صص

سکاندار حرکت انقالب اسالمی، یعنی مقام معظم رهبری، مقوله انسجام و وحدت امت اسالمی را در محور آرمانهای خویش قرار 

 دادند.

ترین مسئله انقالب اسالمی مسئله وحدت و اتحاد مسلمانان را در اقصی نقاط عالم، مهم به همین جهت است که رهبر معظم     

جهان اسالم دانسته و معتقدند که آحاد مسلمانان با هر نوع مذهب و سلیقه باید دست در دست هم دهند و با تکیه بر مشترکات، تداوم 

 مسلمانان در کشورهای اسالمی بیداری اسالمی را رقم زدند و ملتهای بخش سیره نبوی باشند. با تکیه بر مشترکات بود که بسیاری از

مسلمان دنیا توانستند در برابر زورمداران و حاکمان جور ندای آزادی را سر دهند، آری اعتصام به حبل اهلل و تأسی به سنت و سیره 

به آن اهتمام ورزیده و با اتحاد و انسجام  طلبد در این شرایط حساس همه مسلمانان نسبتنبوی، دستور صریح اسالم است که می

 .(9-8، صص1392) نگارش،  افکن مقابله و ایستادگی نمایندخود در برابر هر صدای اختالف

اتحاد و انسجام اسالمی در دیدگاه مقام معظم رهبری بسیار اهمیت دارد. ایشان از اولین روزهای مسئولیت مهم رهبری، این مسئله    

 اند. ایشان مسئله وحدتی متعدد گوشزد فرموده و همواره از خطرها و آسیبهای احتمالی موجود در این مسئله یاد کردهرا در مناسبتها

دانند که اوالً به از بین رفتن اختالفات منجر شود و ثانیاً دانند و آن را در صورتی حائز اهمیت میرا دارای پیچیدگی خاص خود می

گیری اساسی وجود دارد که هر کدام به تنهایی، حائز اشته باشد. در مسئله وحدت، دو نقطه یا دو جهتحاکمیت اسالمی را به همراه د

دهیم، این دو نکته اساسی باید مورد توجه ما باشد و همینها است که برای زندگی عملی اهمیت هستند. وقتی ما شعار وحدت می

از رفع اختالفات و تناقضها، درگیریها، تضادها و کارشکنیها که از قرنها  مسلمانان، کارساز است: یکی از این دو نکته، عبارت است

پیش تا امروز، میان طوایف و فرق مسلمانان وجود داشته است و همیشه هم این تناقضها به ضرر مسلمانان تمام شده است. اگر به 

ارضها و تناقضها، به دستگاههای قدرت مادی بر تاریخ اسالم برگردیم، خواهیم دید که زمان و مبدأ همه و یا قسمت اعظم این تع

که  و امثال آن ـ تا بقیه اختالفهایی قرآن گردد. تاریخ اسالم را مالحظه کنید، خواهیم دید که از اختالفات اولیه ـ یعنی مسئله خلقمی

الفات ست، تقریباً، سر نخ این اختدر طول زمان، بین فرق اسالمی ـ مخصوصاً در زمانهای بیشتری بین شیعه و سنی ـ اتفاق افتاده ا

دهیم و به آن دلبسته هستیم و دنبال آن، حرکت و داریم و شعار میدر تمام بالد اسالمی، دست قدرتها است. وحدتی که ما اعالم می

ضی است و به این را اش باید ناظر به رفع این تعارضها، تناقضها، اختالفها و درگیریها باشد، که خدای متعالکنیم، اولین نقطهکار می

 (.142ش، ص1387مؤمنان و مخلصان، اولیاء و عقال، از آن خشنودند )موحدی، 

معنی خواهد بود. اگر علمای نکته دوم این است که این وحدت باید در خدمت و در جهت حاکمیت اسالم باشد؛ واال پوچ و بی    

(، پیامبر نیامد که نصیحتی بکند، حرفی 64 /)نساء« ا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِوَمَا أَرْسَلْنَ»فرموده است:  قرآن کنند کهاسالم قبول می

بزند، مردم هم کار خودشان را بکنند و به او هم احترامی بگذارند؛ آمد تا مورد اطاعت قرار بگیرد، جامعه و زندگی را هدایت کند، 
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رماید: فکریم می قرآن اهداف زندگی درست پیش ببرد. اگر علمای اسالم قبول دارند کهنظام را تشکیل بدهد و انسانها را به سمت 

(؛ اقامه قسط، عدل، رفع ظلم و ایجاد زندگی 25 /)حدید« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»

یح برای بشر، هدف ادیان است، پس باید حرکت به سمت حاکمیت اسالم باشد و حاکمیت اسالم در کشورها و جوامع اسالمی، صح

 (.16/7/1369، یرهبرمقام معظم امری ممکن است )بیانات 

مثل  اعتقاد دینی وحدت به قول رهبر معظم انقالب یعنی: نبودن تفرقه، نفاق، درگیری و کشمکش. حتی دو جماعتی که از لحاظ    

ده است: گونه بیان فرموتوانند دعوا نکنند. مقام معظم رهبری، مبانی فلسفی وحدت را اینتوانند در کنار هم باشند و میهم نباشند می

 ای که بر مبنای شرک بنا شده باشد،بنای توحید که مبنای فکری و اعتقادی و اجتماعی و عملی ماست در وحدت است ... در جامعه»

طبقات انسان هم جدا و بیگانه از یکدیگر است. در جامعه توحیدی، که وقتی مبدأ و صاحب هستی و سلطان عالم وجود و حی و 

باشد، یکی است، انسانها با یکدیگر خویشاوندند؛ چون های عالم، مرهون اراده و قدرت او میقیوم و قاهری که همه حرکات و پدیده

گیرند. والیت هم معنایش همین است. والیت، یعنی پیوند و اند و از یک جا مدد و کمک میمتصل اند، به یک جابه آن خدا وصل

ارتباط تنگاتنگ و مستحکم و غیرقابل انفصال و انفکاک. جامعه اسالمی که دارای والیت است؛ یعنی همه اجزای آن به یکدیگر و به 

مین ارتباط و اتصال است که جامعه اسالمی در درون خود یکی است و آن محور و مرکز این جامعه، یعنی ولی متصل است. الزمه ه

(. ایشان همچنین وحدت 49، ص1386خواه، )طیبی« کندمتحد و متصل به هم است و در بیرون نیز اجزای مساعد با خود را جذب می

(، معرفی 23/4/1368، یرهبرام معظم مق)بیانات « ها و روشهای گوناگون بر گرد محور اسالمگرد آمدن صاحبان سلیقه»اسالمی را 

 اند.اهلل است که عموم مسلمانان بدان مکلف گشتهکنند که همان اعتصام به حبلمی

مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف و به طور مکرر بر وحدت میان آحاد جامعه و به خصوص میان مسئوالن که الگوی مردم     

(. به عنوان 13، ص1391ابله با تهدیدهای سنگین دشمنان معرفی نموده است )فقیه ایمانی، هستند تأکید نموده و آن را تنها راه مق

اگر بخواهیم این مسئولیت در کشور جواب دهد، و مسئوالن کشور »نمونه ایشان در یکی از دیدارهای خود با مردم بیان داشته است: 

ی و الیق نام مقدس اسالم است بسازند، راهش این است که ارتباط میان به کمک مردم بتوانند ایرانِ آینده را آن چنانی که الیق ایران

مردم، ارتباط میان ملت و مسئوالن کشور ـ همچنانی که امروز هست ـ یک ارتباط مستحکم و صمیمانه باقی بماند. هرکس ملت را 

ف طبل اختالف بکوبد، کاری بر خالبه تفرقه دعوت کند، هرکس سعی کند میان ملت و مسئوالن کشور فاصله بیندازد، هرکس بر 

خواهد باشد. اتحاد را، اتفاق را، وحدت کلمه را، حسن ظن به یکدیگر مصلحت این کشور و این ملت انجام داده است؛ هرکس می

چرا هنگامی که آن ]بهتان[ را »(؛ 12 /)نور« یْرًالَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَ»گوید: می قرآن را باید حفظ کرد.

دلهایتان را با هم صاف کنید، دست در دست هم پیش بروید؛ شک نداشته «. شنیدید، مردان و زنان مؤمن گمان نیک به خود نبردند

 «کرد باشید که خدای متعال این چنین ملتی را، این چنین دلهای صادقی را، این چنین گامهای استواری را کمک و حمایت خواهد

ایشان وحدت و اتحاد را یکی از عوامل مهم پیروزی انقالب اسالمی دانسته که این مهم،  (.16/2/1387، یرهبرمقام معظم )بیانات 

توان چنین بیان نمود که محور اساسی وحدت ملت، کلیت اندیشه اسالمی دانسته همواره به عنوان یک ضرورت باقی خواهد ماند. می

توان چنین بیان نمود که از نگاه رهبری وحدت واالی امت اسالمی است و هم رمز وحدت است. در پایان می شده است که هم آرمان

سی نماید و همواره علما، روشنفکران، برجستگان سیاای استراتژیک و نه تاکتیکی معرفی میچنان اهمیتی دارد که آن را به عنوان مسئله

اند. ایشان کریم و ارادت و محبت به پیامبر اسالم دعوت کرده قرآن هایات و آموزهو آحاد امت اسالمی را به وحدت ذیل دستور

ها و روشهای گوناگون بر گرد همچنین پرچمدار وحدت اسالمی در زمان حاضر است و وحدت اسالمی را گرد آمدن صاحبان سلیقه

 .(75-52، صص1393)بهزادی، اندنان بدان مکلف گشتهاهلل است که عموم مسلماکنند که همان اعتصام به حبلمحور اسالم معرفی می
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 آثار و برکات وحدت در جامعه

 

تأکید و توصیه فراوان متون دینی و سفارشات رهبران و مصلحان جهان اسالم به تقویت وحدت و یکدلی میان امت اسالمی، به     

گردد. مقام معظم رهبری بارها در رابطه با امام نان میسنگی است که به واسطه آن نصیب مسلماجهت آثار و برکات ارزشمند و گران

دازه اى به انشاید در طول ده سال بعد از انقالب، کمتر مسئله»خمینی )ره( نقل کردند که حفظ وحدت کلمه وصیت دائمى امام بود. 

 «.مورد تأکید آن بزرگوار بود« وحدت»

 ی عبارتند از:برخی از این آثار پر برکت از منظر مقام معظم رهبر    

تأکید بیشترى دارم؛ به خاطر اینکه امنیت هم ناشى از وحدت است. اگر وحدت نباشد، « وحدت ملى»من بر روى ». حفظ امنیت: 1

 « شودافتد و ایجاد ناامنى مىامنیت ملى هم به خطر مى

ر افتراق مذاهب شیعه و سنى ترجیح دهند برادران مسلمان وحدت اسالمى را ب». پشتوانه دولتمردان و مایه ابهت و عظمت کشور: 2

گیرى منتهى شود. وحدت اقوام ایرانى، وحدت مذاهب اسالمى، وحدت و نگذارند اختالف مذهبى به اختالف مشى و روش و جهت

تواند پشتوانه همه تالشهای وحدت ملی همان چیزی است که می«. »جریانهاى گوناگون سیاسى، تضمین کننده ابهت کشور است

ترین نیروی خود و مایه عظمت تمردان و مبارزان و دلسوزان این کشور و این انقالب باشد. بدون وحدت ملی این کشور بزرگدول

خود را نخواهد دانست ... وحدت ملی شعار اساسی و حیاتی برای کشور ما است و مخاطب این شعار افراد خاصی نیستند، همه 

 (.229، ص1ج ،1377ای،خامنه) «برای همه ملت شعار بزرگی استهستند آحاد مردم مسئولند ... وحدت ملی 

آنچه که زمینه و بستر به کار گرفتن ایمان و عدالت و علم است، اتحاد ملى و آرامش »مندی از ایمان، عدالت و علم در جامعه: . بهره3

شود عدالت را در جامعه ه از ایمان، و نه مىبردارى کرد، نشود بهرهدر سطح کشور است. اگر در کشور آرامش نباشد، نه از علم مى

 « مستقر کرد

« آن چیزی که ابرقدرتها را در مقابل ملت ایران مرعوب کرده است، در وجه اول وحدت کلمه بود». ایجاد رعب در ابرقدرتها: 4

 (.110، ص1ج ،1377ای،)خامنه

ها و طبقات نیز موجب جلب الطاف و نعمتهای الهی . جلب لطف و نعمت الهی و مجذوب ساختن دلها: وحدت عمومی تمام قشر5

شود. باید مثل گذشته از آن نگهداری کرد و در میان عامه مردم گسترش داد. اگر قرار باشد ارزشهای اسالمى به صورت ارزشهای می

ید، باید وحدت بین آنها قطعى در دنیا مطرح شود و دل انسانها را جذب کند و بر مبناى آن در زندگى مسلمانها تغییرى به وجود آ

اى راه انداختن، امکان ندارد که مسلمانان به وحدت دست یابند حفظ شود. با شعبه شعبه شدن و دشمنى کردن و جنگ فرقه

 .(154-127، صص 1393ساورسفلی،)

 نتیجه

 

بیت)ع( بوده و تا ه مکتب اهلهایی است که از دیرباز مورد توجه عالمان و خادمان بوحدت و انسجام ملی و اسالمی از مقوله    

ایجاد اتحاد و اخوت میان ملت ها و آحاد مسلمانان در سراسر جهان، از  .گسترش واقعی اسالم بر تمام عالم ادامه پیدا خواهد کرد

اخیر، در های استعمارگران، پی به اهمیت آن برده و در سده. اهداف و آرمان های اصیل اسالم است که ریشه در قرآن و سنت دارد
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یابی، مجد، اقتدار و عزت مسلمانان است؛ امری اند. این مسئله سبب هویتهای ظالمانه فراوانی بردهصدد شکستن آن برآمده و بهره

اشد؛ بنماید. این مسئله، استراتژی کالن اسالم میهای آن موجودند و ظرفیتهای جهان اسالم، آن را عملیاتی میاست ممکن، که زمینه

( امام خمینی)ره عقل به آن فرمان داده و مبانی استواری دارد، همچون عقیده به توحید، مناسک مشترک و دردهای مشترک. شریعت و

 «ایجاد حکومت اسالمی»در دوره معاصر، آن را به گفتمان غالب تبدیل نمود. امام خمینی یکی از راهکارهای اساسی وحدت اسالمی را 

مقام معظم رهبری نیز در این راستا، باال بردن اراده جمعی،  .را پشتوانه نظری آن قرار داد« والیت فقیه»اصل  و با تاسیس آن، دانستمی

ود و وری از ظرفیتها باال برده شاراده اسالمی و ارتباطات درونی دنیای اسالم و استفاده از فرصت را راهکار دانسته و اینکه باید بهره

بر این باورند که باید مسلمانان جهان با هم متحد  نیز یخی تدوین گردد. مقام معظم رهبریمنشور وحدت به عنوان یک مطالبه تار

شوند و با هم دشمنی نکنند و محور همه، کتاب خدا و سنت نبی اکرم و شریعت اسالم باشد. مسلمانان باید شالوده زندگی خود را 

 باشند. استوار نمایند تا در تمام ادوار زندگی موفق  قرآن بر اسالم و

 منابع

 

 رآن کریم.ق (1

، فصلنامه اندیشه «استراتژی وحدت ملی و انسجام اسالمی با توجه به دیدگاه امام خمینی)ره(» (1388) ایرانی، مصیب (2

 .تقریب، سال پنجم، شماره هجدهم

، شماره ، فصلنامه اندیشه تقریب، سال دوم«نقش انقالب اسالمی در بیداری و وحدت مسلمانان» (1384) بزرگی، مهدی (3

 .پنجم

دوره  ،حبل المتینفصل نامه ، «وحدت اسالمی از منظر امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری» (1393) محمدحسینبهزادی،  (4

 .سوم، شماره هفتم

 .بیروت، دارالعلم، چاپ چهارم ؛الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة ق( 1407) جوهری، اسماعیل بن حماد (5

، «مبانی تحقق وحدت حوزه و دانشگاه از دیدگاه امام خمینی)ره(» (1389) اهللمحمدی، احسان و جمشیدی، محمدحسین (6

 .1فصلنامه معرفت در دانشگاه اسالمی، سال چهاردهم، شماره 

 .156، نشریه کیهان فرهنگی، شماره «ماهیت وحدت در اندیشه امام خمینی» (1378) جمشیدی، محمدحسین (7

 .ای مقام معظم رهبری(، تهران، سازمان تبلیغات اسالمیحدیث والیت )مجموعه رهنموده (1377) ای، سید علیخامنه (8

بیانات در دیدار با مسئوالن کشوری و لشکری شرکت کننده در کنفرانس وحدت » ( 16/07/1369) ای، سید علیخامنه (9

 .www.leader.ir سایت: ،رسانی دفتر مقام معظم رهبریپایگاه اطالع  ،«اسالمی

بیانات در دیدار با مسئوالن کشوری و لشکری شرکت کننده در کنفرانس وحدت »( 16/07/1369) ای، سید علیخامنه (10

 .www.leader.ir رسانی دفتر مقام معظم رهبری، سایت:، پایگاه اطالع «اسالمی

رسانی دفتر مقام معظم رهبری،  ، پایگاه اطالع«بیانات در چهلمین روز ارتحال امام خمینی» (23/4/1368)ای، سید علی خامنه (11

 .www.leader.irسایت:

رسانی دفتر مقام معظم رهبری،  ، پایگاه اطالع«بیانات در دیدار با مردم کازرون» (16/2/1387)ای، سید علی خامنه (12

 .www.leader.irسایت:

 .صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی( 1368) الهخمینی، روح (13
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 )رض(عفری جازیه وژیه عالهم ج ،  جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی 

 

 .15، مجله نهج البالغه، شماره «وحدت اسالمی یا وفاق تشیع و تسنن در سخنان امام علی)ع(» (1385) خومحمدی، سعید (14

رهنمودهای مقام معظم راهبردهای وحدت و تقریب مذاهب اسالمی؛ مروری بر » (1393)محمدابراهیم ،ساورسفلی (15

 .دوره سوم، شماره ششم، فصل نامه حبل المتین، «رهبری

 .، انتشارات نسیم حیات، چاپ دوم ،ترجمه محمد دشتی ؛نهج البالغه( 1379) سید رضی (16

 .مجموعه مقاالت همایش اتحاد ملی و انسجام اسالمی، گچساران، نشر آذین( 1386) خواه، حسینطیبی (17

طالب)ع(: تاریخ تحلیلی نیم قرن اول اسالم، ترجمه محمود طالقانی، تهران، امام علی بن ابی (1353) حعبدالمقصود، عبدالفتا (18

 .شرکت سهامی انتشار

، فصلنامه «شناسی وحدت در نظام اسالمی و راهکارهای حفظ آن از نگاه متون دینیآسیب» (1391) فقیه ایمانی، محمدرضا (19

 .33و  32بالغ مبین، شماره 

 .126، نشریه معرفت، سال هفدهم، شماره «استراتژی وحدت جهان اسالم در اندیشه امام خمینی» (1387) مدفوالدی، مح (20

دوره دوم، شماره سوم و ، فصل نامه حبل المتین، «راهکارهای قرآنی وحدت و تقریب» (1392) مرتضوی عبدالصمد (21

 .چهارم

استراتژی وحدت در اندیشه سیاسی اسالم، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی قم، جلد دوم، ( 1371) موثقی، احمد (22

 .چاپ اول

مجموعه مقاالت برگزیده  دیدگاه رهبریهای انسجام اسالمی در حاکمیت اسالمی از تجلی مؤلفه( 1387) موحدی، محسن (23

 .گستر، چاپ اولهمایش اعتصام به قرآن و عترت رمز انسجام و وحدت(، مشهد، انتشارات سخن

 .بحار االنوار، ترجمه موسی خسروی و دیگران، تهران، نشر اسالمیه (1360) مجلسی، محمدباقر (24

فصلنامه اندیشه، سال سیزدهم، شماره  ،«انسجام اسالمی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری» (1386) اکبرنوایی، علی (25

 .پنجم و ششم

  .دوره دوم، شماره پنجم، فصل نامه حبل المتین، «وحدت؛ نماد عزت و عظمت( » 1392 ) حمید، نگارش (26
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