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 نقش انسجام اسالمی در تحقق امت واحده اسالمی

 

  میثم برازنده

 

 م سیاسیوعلکارشناسی ارشد 

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر 

 

ی از اصول اساسی و مهمی که جهان اسالم را به اتحاد و انسجام نزديک و از آن امت واحد بوجود می کي :چکیده

بودن و با هم دستور الهی « با هم»دن و محکم گرفتن حبل اهلل، آورد تمسک به ريسمان الهی است که با چنگ ز

وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ » :چنانکه می فرمايد .اجرا کردن و پراکنده اجرا نکردن را به خوبی براي مسلمانان آموزش می دهد

. يا در جاي ديگر کنده مشويد( و همگان دست در ريسمان خدا زنید و پرا103)آل عمران:  «اهللِ جَمیعاً وَ التَفَرَّقُوا ...

( اين امّت 92وَ اَنَا رَبُّکُم فَاعبُدُونِ )االنبیاء : ةً واحِدَةً اِنَّ هذِهِ اُمَّتُکُم اُمَّـ»از قرآن کريم؛ خداوند باريتعالی می فرمايد: 

يم بصراحت می آري! با توجه به آيات شريفه ي قرآن کر «.شماست، امّتی يگانه و من پروردگار شمايم، مرا بپرستید

غاز ظهور همواره مسلمانان را به وحدت و يکدلی فراخوانده و طرح لیجاد امت آاز اسالم، اگرچه توان اذعان نمود 

 ي، اما در سالهاي اخیر ضرورت پرداختن به اين ايده و تالش براي عملی ساختن آن، براحده را مطرح نمودهوا

با آغاز انقالب اسالمی ايران، بیداري در کشور هاي اسالمی است زيرا  بوده مسلمانان پیش از گذشته محسوس

ترين و اتحاد بین مسلمین از جمله اصلی يا بعبارتی اسالمی وحدت» سرعت و رنگ تازه اي به خود گرفته است.

فرهنگی رهبر معظم انقالب اسالمی است. اهمیت اين موضوع نزد  ي سیاسی وترين موضوعات در انديشهبنیادي

و نه تاکتیکی معرفی « استراتژيک ايمسأله» آنجاست که ايشان وحدت اسالمی را به عنوان  خامنه اي تاآيت اهلل

گان سیاسی و آحاد امت اسالمی را به وحدت ذيل دستورات و ه برجست  نموده و همواره علما، روشنفکران،

در  .اندکرده وسلّم( دعوتآلهوعلیهاهللارادت و محبت به پیامبر اسالم حضرت محمد)صلی هاي قرآن کريم وآموزه

ايستادگی » اي مساعد برايتفرقه، زمینه ي مقام معظم رهبري اتحاد مسلمانان و پرهیز آنان از اختالف وانديشه

 .آيدبه شمار می «ي جهان اسالمشده ضايع دفاع از منافع و حقوق» و «هاي نظام سلطهجمعی در برابر زورگويی

ي وحدت اسالمی بیانات رهبر انقالب اسالمی درباره اي ازد گزيدهمآاهد ونیز خ از اين مقاله بخشی در که آنچه 

 ،اسالمی وحدت رويپیش موانع و خطرات ،اسالمی وحدت ضرورت و اهمیت معنا،: است که مواردي چون

 .است در آن مورد توجه و بازخوانی قرار گرفته اسالمی وحدت تحقق براي راهکارهايی و پیشنهادات

 

 سلطه نظام و اسالمی وحدت ،وحدت ،يستادگیا ،اسالمی وحدت ضرورت و اهمیت :واژگان کلیدی
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امروز فرصت بسیار بزرگی  اما بايد اين را مدنظر داشته باشیم که دارد استثنايی وضع يک اسالم دنیاي امروزه که است درست     

متوجه حقوق از دست رفته  در اختیار امت اسالمی قرار گرفته، امواج بیداري بر گستره جهان اسالم حاکم شده و ملت هاي اسالمی

خود توسط نظام سلطه و ايادي آن ها شده اند که نمونه هاي آن را می توان در قیام ملت عراق به لبنان و فلسطین علیه ظلم و جنايت 

ر مشاهده نمود، ولی دشمن زخم خورده امت اسالمی تالش براي پاشیدن ويروس اختالف، ترديد، بی صبري در جوامع اسالمی را مدنظ

قرار داده است و راه مناسب مبارزه با اين توطئه دشمن نیز عالج بیماري مهلک اختالف و توجه به همگرايی، انسجام، اتحاد ملی و 

اسالمی ملت هاي مسلمان است و شناسايی دست ها و دسیسه هاي پنهان دشمنان از ضرورت هاي اولیه براي موفقیت در اين جبهه 

 قرار تأکید و توجه مورد نبوي سنت و سیره و کريم قرآن تعالیم در انکارناپذير ضرورت يک عنوان به یاسالم انسجام و تفاهم است.

( 103)سوره آل عمران، آيه « و اعتصموا بحبل اهلل جمیعا و التفرقوا»، («10اخوه )سوره حجرات، آيه المؤمنون انما»: آيات است، گرفته

، 61المومنون يد واحده علی من سواهم )بحاراالنوار، ج»( و روايات شريفه: 92سوره انبیاء، آيه « )و ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم»و 

( و 51، ص 61)بحار، ج « المومنون کالجسد الواحد»(، 85)جامع االخبار، ص « والمؤمنون کالبنیان الواحد يشد بعضها بعضا»(، 251ص 

 .ی از تأکیدهاي وافر بر اين مهم می باشدياه ( نمونه127البالغه، خطبه  )نهج« الزمواالسواد االعظم فان يداهلل علی الجماعه»

  وحدت اسالمیمقصود از 
 اسالمی يکی انتخاب شود و ساير مذاهب کنار گذاشته از میان مذاهب که مقصود اين است مقصود از وحدت اسالمی چیست؟ آيا

و مذهب جديدي بدين نحو اختراع شود که  گذاشته شود نها کنارمشترکات همه مذاهب گرفته شود و مفترقات همه آ اينکهشود يا 

اتحاد  مذاهب ندارد، و مقصود از وجه ربطی به وحدت نباشد؟ يا اينکه وحدت اسالمی، به هیچ عین هیچ يک از مذاهب موجود

حاد مسلمین، براي اينکه از بیگانگان است؟ مخالفین ات مسلمین، اتحاد پیروان مذاهب مختلف، در عین اختالفات مذهبی، در برابر

اول با شکست مواجه  کنند تا در قدمو غیر عملی بسازند آن را به نام وحدت مذهبی توجیه می منطقی وحدت اسالمی، مفهومی غیر

حصر مذاهب به يک مذهب و يا اخذ مشترکات مذاهب و  گردد. بديهی است که منظور علماي روشنفکر اسالمی از وحدت اسالمی،

در  . منظور اين دانشمندان، متشکل شدن مسلمین است منطقی است و نه مطلوب و عملی، نیست ترقات آنها که نه معقول وطرف مف

تواند مبناي يک اتحاد بسیاري دارند که می گويند مسلمین مايه وفاقهاياين دانشمندان می .يک صف در برابر دشمنان مشترکشان

همه  نبوت رسول اکرم ايمان و اذعان دارند، کتاب همه قرآن و قبله پرستند و همه بهمی امحکم گردد، مسلمین همه خداي يگانه ر

دهند و گیرند و مانند هم تشکیل خانواده میروزه می هم خوانند و مانندکنند و مانند هم نماز میاست، با هم و مانند هم حج می کعبه

در اين کارها با هم  نمايند و جز در اموري جزئی،ند و اموات خود را دفن میکنکودکان خود را تربیت می نمايند وداد و ستد می

 عظیم و با شکوه و سابقه مشترك دارند و در يک تمدن يک فرهنگ جهان بینی برخوردارند و تفاوتی ندارند. مسلمین همه از يک نوع

و منش، در معتقدات مذهبی، در پرستشها و نیايشها، سابقه تمدن، در بینش  وحدت در جهان بینی، در فرهنگ، در ؛دار شرکت دارند

قدرتهاي عظیم جهان  آورد که تواند از آنها ملت واحد بسازد و قدرتی عظیم و هايل به وجودمی خوب ؛ کهسنن اجتماعی در آداب و

نان به نص صريح قرآن برادر اسالم بر اين اصل تأکید شده است. مسلما اينکه در متن ناچار در برابر آنها خضوع نمايند، خصوصاً

امکانات وسیع که از برکت  وضع چرا مسلمین از اين همه کند. با اينو تکالیف خاصی آنها را به يکديگر مربوط می يکديگرند و حقوق

اس وحدت میان مسلمین به معنی نزديک شدن فرقه هاي اسالمی با يکديگر بر اس بنابرايناستفاده نکنند؟  اسالم نصیبشان گشته
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وحدت و  ( بنابر اين در مجموع مقصود از119،ص1362اصول مشترك و آزاد نگه داشتن هر فرقه در فروع خاصه است)مصطوفی،

 انسجام اسالمی تشکیل جامعه اي است که در آن با وجود تفاوت ها افراد در سه محور اساسی با يکديگر مشترك کند:

صريح ترين آيه خود براي دعوت به اتحاد مومنان را به چنگ زدن به قران کريم در  وحدت در اصول ومبانی عقیدتی: -1

( مقصود از ريسمان الهی قرآن 103)آل عمران/«واعتصموابحبل اهلل جمیعا و ال تفرقوا...»مان الهی و پرهیز از تفرقه فراخوانده است: سري

کتاب اهلل هو » اسمان و زمین معرفی شده است:است چنان که در روايتی از رسول اکرم)ص( قران ريسمان الهی کشیده شده میان 

( در اين کتاب مسايل کلی جهان بینی 54،ص4به نقل از سید قطب ،ج 1362) علوي مقدم، «حبل اهلل الممدود من السماء الی االرض

ايمان به غیب دعوت  مطرح و مسلمانان همگی به ايمان به خدا و پرستش او، ايمان به آنچه از سوي او نازل شده، پیروي از پیامبر و

عالوه بر اين نظام اخالقی و عملی منسجم و هماهنگی در آن ترسیم شده که هر کس با آشنايی و عمل به آن ناخد آگاه با   شده اند.

 .(6ص1386میلیون ها انسان پیرو قران، احساس يگانگی می کند)نصیري،

ه تنها در فکر عقیده بلکه در عمل نیز سرمشق و الگو است در جامعه اسالمی، پیامبر اکرم)ص( نوحدت در الگو و سرمشق: -2

) لقد کان لکم فی رسول اهلل اسو حسنه لمن کان يرجوا اهلل و الیوم الخر و ذکر اهلل کثیرا( به يقین پیامبر براي  در باره او می فرمايد:

سوره آل عمران( او را  159را بسیار ياد کنند.)آيه  براي آنان که به خداوند و آخرت امیدوار باشند و خدا. شما پیشواي شايسته اي است

سوره نساء مراجعه به پیامبر را راهکاري براي وحدت و حفظ انسجام دانسته است: فان  59محل مشورت معرفی کرده است و آيه 

 .تنزعتم فی شیء فردوه الی اهلل و الرسول(

 ي بط افراد در جامعه، بر مبناي معیارهاي ظاهري نبوده و دامنه، روایبا توجه به تعالیم اسالم وحدت قلوب و پیوند دل ها:-3

قران براي نخستین بار اعالم نمود بنیاد نهايی وحدت را بايد در مفهوم برادري جستجو نمود:  زيرا آن به وحدت فکري محدود نمی شود

ند مومنین نه تنها حقوق و منافع يکديگر را آشکار است، برقراري پیوند برادري ايجاب می ک ( .110)حجرات/«انما المومنون اخوهٌ»

چنین  محترم بشمارند بلکه هر کس به نوبه خود ديگري را بر خود مقدم شمرده و از خدمتگزاري در حق او احساس رضايت نمايند.

اد همبستگی و ( بلکه عاملی براي ايج62،ص1360ثر در جهت ارتقاي معنوي فرد است)ساداتمؤرابطه اي در حد کمال، نه تنها عاملی 

آنانکه در » اهی استوار در نیل آرمانهاي مشترك جامعه اسالمی می باشد. همانطور که حضرت علی)ع( می فرمايدرانسجامی پايدار و هم

 )غررالحکم، باب االخوان(.«رابطه با خدا با هم برادرند، مودتشان پايدار است

     چیست؟ اسالمی انسجام هدف از

ی رغم اينکه مشترکات فراوانی با يکديگر دارند، اما در پاره ي از مسائل با يکديگر اختالف نظر دارند، وجود جوامع و فرق اسالمی عل

اما به راستی  همین اختالفات موجب گشته که علماي مذاهب اسالمی در راستاي تحقق وحدت میان مسلمین تالشهاي فراوان نمايند.

؟ به اين معنی که يک !آيا مقصود وحدت مذهبی است ن تالش می کنند چیست؟هدف از وحدت و انسجام که همگان براي تحقق آ

مذهب از میان مذاهب انتخاب و ساير مذاهب از دامنه ي هستی حذف گردد؟ مسلما مقصود وحدت مذهبی نیست، چرا که اين ايده نه 

اگر منطقی و معقوالنه به مسئله وحدت  تنها وحدت آفرين نیست، بلکه اساس طرح چنین ايديده ي، تنش زا و اختالف آفرين است.

بنگريم، خواهیم ديد که مقصود از وحدت و انسجام، تکیه بر مشترکات است، به اين معنی که همه ي مسلمانان، با حفظ اصول و عقايد 

خصوص در مسلم شان، با يکديگر دست وحدت و برادري داده و جبهه واحد و مستحکمی را در تصمیم گیريهاي بین الممللی و به 
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پیروان اديان الهی را با عنايت بر « 64آل عمران آيه »چنانکه قرآن کريم در سوره  مقابله با دشمنان مشترك شان اتخاذ نمايند.

جه به سخنان مقام معظم رهبري به آن اشاره شده چنین وت بادر اين مقاله اما آنچه  مشترکات که دارند، به وحدت دعوت نموده است.

 وحدت تحقق براي راهکارهايی و پیشنهادات ،اسالمی وحدت رويپیش موانع و خطرات ،اسالمی وحدت ضرورت و اهمیت معنا، است:

   .اسالمی

 

 اسالمی معنا، اهمیت و ضرورت وحدتـ  الف

اعتصام به «. والتفرّقوا واعتصموا بحبل اللَّه جمیعاً »فرمايد: قرآن مى: است «اللَّهحبل به جمعی تمسك»وحدت به معنای 

 گويد کهاللَّه امر کند، بلکه به ما مىکند به اينکه ما را به اعتصام به حبلنمى قرآن اکتفا اللَّه براى هر مسلمان يک وظیفه است؛ اماحبل

کنید و اين اجتماع و اين اتحاد، يک واجب ديگر  ؛ همه با هم اعتصام«جمیعاً»اللَّه را در هیئت اجتماع انجام بدهید؛ اعتصام به حبل

ها ها و همدست با آنمسلمان اللَّه باشد، بايد اين اعتصام را به همراه ديگرِعتصم به حبلمسلمان بايد م است. بنابراين، عالوه بر اينکه

 فمن يکفر بالطاغوت و يؤمن باللَّه»فرمايد: ى قرآن مىى شريفهانجام دهیم. آيه انجام دهد. ما اين اعتصام را درست بشناسیم و آن را

اللَّه چگونه است؟ با ايمان باللَّه و کفر به تمسک به حبل. کنداللَّه را براى ما معنا مىاين، اعتصام به حبل«. فقداستمسک بالعروة الوثقى

 .مريکاستآرژيم اياالت متحده همان  طاغوت اعظم در دنیا هامروز؛ که طاغوت

 .ى نیستمراد ما از وحدت اسالمى، يکى شدن عقايد و مذاهب اسالم: نیست اتحاد مسلمین به معنای انصراف از عقاید خاص

میدان علمى  -خودش را دارد و خواهد داشت  اى عقايدهر فرقه -میدان برخورد مذاهب و عقايد اسالمى و عقايد کالمى و عقايد فقهى 

تواند هیچ تأثیرى در میدان واقعیت زندگى است و اختالف عقايد فقهى و کالمى مى است؛ میدان بحث فقهى است؛ میدان بحث کالمى

د. تنازع نباشد، اختالف نباش«. شلوافتف والتنازعوا»ست نداشته باشد. مراد ما از وحدت دنیاى اسالم، عدم تنازع است: میدان سیا و در

گوناگون از عقايد خاص کالمى و فقهى خودشان نیست؛ بلکه اتحاد مسلمین به دو  اتحاد مسلمین، به معناى انصراف مسلمین و فِرَق

که هر کدام فِرَق  -سنى و فِرَق شیعه(  د تأمین بشود: اول اين که فِرَق گوناگون اسالمى )فِرَقديگر است که هر دوى آن باي معناى

 مقابله با دشمنان اسالم، همدلى و همدستى و همکارى و همفکرى کنند. دوم اين که فِرَق حقیقتاً در -مختلف کالمى و فقهى دارند 

مذاهب فقهى را باهم مقايسه و منطبق کنند.  ک کنند و تفاهم ايجاد نمايند وگوناگون مسلمین سعى کنند خودشان را به يکديگر نزدي

 مورد بحث فقهىِ عالمانه قرار بگیرد، ممکن است با مختصر تغییرى، فتاواى دو مذهب به بسیارى از فتاواى فقها و علما هست که اگر

 .هم نزديک شود

. منطقه جغرافیايى مسلمانان، مهمترين مناطق عالم است امروز: مشترك وحدت یعنی ایستادگی متحدانه در برابر دشمن

به اروپا، دروازه اروپا به آسیا و آفريقا، آفريقا  کشورهاى عالم است. امروز دروازه آسیا کشورهاى آنها از لحاظ طبیعى، جزو ثروتمندترين

است، امروز حامل و  رکتى که در اختیار مسلمانانالجیشى و سرزمینهاى بابمسلمانان است. اين منطقه سوق به اروپا و آسیا، متعلّق به

خود، به صورت روزمرّه به آن احتیاج دارد. يک میلیارد و چند صد  حاوى امکاناتى چون نفت و گاز و امثال اينهاست که بشر براى تمّدن

برافراشته شدن پرچم  آن هم با اى؛هستند؛ يعنى بیش از يک پنجمِ مردم دنیا. اين همه جمعیت، در چنین منطقه میلیون نفر مسلمان

چرا بايد از اين استفاده نشود؟ اين،  -مرکز اصلىِ دنیاى اسالم است  يعنى در ايران اسالمى که امروز قلب و -اسالم در قلب اين منطقه 
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صراط المستقیم به عنوان  وقتِ آن رسیده است که دنیاى اسالم به خود آيد و اسالم را .اختیار مسلمانان است يک امکان بزرگ در

بردارد. وقت آن رسیده است که دنیاى اسالم، اتّحاد خود را حفظ کند و در  الهى و راه نجات انتخاب کند و در آن، با استحکام قدم

به طور متّحد بايستد،  - يعنى استکبار و صهیونیسم -اند مشترکى که همه گروههاى اسالمى، آسیب آن دشمن را ديده مقابل دشمن

شاءاللَّه مورد تأيید پروردگار و مورد حمايت قوانین و سنن الهى بپیمايد. ان شعارهاى واحدى بدهد، تبلیغ واحدى بکند و راه واحدى را

 .خواهد بود و پیش خواهد رفت هم

 

 روی وحدت اسالمیخطرات و موانع پیش -ب

ى دنیاى اسالمى است بايد با هم منسجم مى در يک وجه، خود ناظر به همهاسال انسجام: اطالعی؛ مانع اتحادفهمی و بیکج

از ظرفیت  در استفادهتوانند مى هم بايد به يکديگر کمک کنند؛ هم دولتهاى اسالمى، هم ملتهاى اسالمى. دولتهاى اسالمى باشند؛

شود. چیزهايى مانع از اتحاد مىلبته ناگفته نماند ا .داشته باشندبسزايی نقش  ملتهاى اسالمى براى ايجاد اين وحدت بزرگ، سهم و

ى ى عقايد هم، دربارهکنیم؛ دربارهمى ى هم توهماتهاست؛ از حال هم خبر نداريم؛ دربارهاطالعىها و بىفهمى آنها بعضاً کج ىعمده

 ىى آن ملت ديگر، دربارهمسلمان دربارهى شیعه؛ فالن ملت ى سنى، سنى دربارهدرباره شويم؛ شیعهتفکرات يکديگر دچار اشتباه مى

افرادى هم متأسفانه بر اثر همین سوء فهم، سوء  .زنندها دامن مىها، که دشمنان هم بشدت بر اين سوءتفاهماش؛ سوء تفاهمهمسايه

ى خیلى انگیزه گاهى يککند. گیرند و دشمن از آنها استفاده مىى اين بازى دشمن قرار مىبازيچه ى کلى دشمن،تحلیل، نديدن نقشه

کند و ى کلى خود از آن حرف استفاده مىدشمن در نقشه کند حرفى بزند، موضعى بگیرد، کارى بکند کهکوچک، انسانى را وادار مى

  .کندمى شکاف را بین برادران زياد

عقیده بر اثر تعصبات،  اختالف بین طرفداران دو: مسلمانان عوامانه شدن اختالفات مذهبی؛ عامل درگیری و خشونت بین

سنى، خودشان؛ در طول زمان از اين  مخصوص شیعه و سنى هم نیست. بین فِرَق شیعه، خودشان؛ بین فِرَق کهطبیعى يک امرى است 

 ومثل اشاعره و معتزله، مثل حنابله  -بینید هم بین فرق فقهى و اصولى اهل تسنن مى اختالفات وجود داشته است. تاريخ را نگاه کنید،

است. اين اختالفات وقتى به سطوح پايین  هم بین فرق مختلف شیعه، بین خودشان، اختالفاتى وجود داشته -احناف و شافعیه و اينها 

 زنند و بحثنشینند با هم حرف مىشوند. علما مىرسد؛ دست به گريبان مىخطرناکى هم مى رسد، به جاهاى تند ومى -مردم عامى  -

کنند که اين و سالح مادى استفاده مى نوبت به کسانى رسید که سالح علمى ندارند، از سالح احساسات و مشت کنند؛ لیکن وقتىمى

کردند که مانع بشوند؛ علما و زبدگان، تالششان مؤمنین و خیرخواهان سعى مى خطرناك است. در دنیا اين همیشه بوده؛ همیشه هم

طرف، يک عامل ديگرى هم وارد  اى به اينبه درگیرى برسد؛ لیکن از يک دوره است که نگذارند سطوح غیرعلمى کارشان اين بوده

عه و سنى همیشه مربوط به استعمار بوده؛ نه، احساساتِ خودشان هم شی خواهیم بگويیم اختالفبود. نمى« استعمار»ماجرا شد و آن 

وقتى استعمار وارد شد، از  فهمیها دخالت داشته؛لیکنکجاز جهالتها، بعضى از تعصبها، بعضى از احساسات، بعضى از  دخیل بوده؛ بعضى

 .اين سالح حداکثر استفاده را کرد

 اسالمی پیشنهادات و راهكارهایی برای تحقق وحدت -ج

روى  ى با استعمار و استکبار،بینید برجستگان مبارزهشما مى : اندکرده ى با استعمار بر وحدت تكیهبرجستگان مبارزه

اسدآبادى معروف به افغانى و شاگرد او شیخ  الديناند. شما ببینید سیدجمالى مضاعف کردهتکیه« امت اسالمىوحدت »ى مسئله

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 327-334، ص 1395،  اردیبهشت 1، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

332 

 

ى کردند براى اينکه در مقابله الدين عاملى و بزرگان ديگرى، چه تالشىديگران و ديگران، و از علماى شیعه مرحوم شرف محمد عبده و

 ى علیه دنیاى اسالم تبديل شود. امام بزرگوار ما از اول براستعمار، به يک حربه در دست ى راحتِبا استعمار نگذارند اين وسیله

 .کردى وحدت اسالمى اصرار مىقضیه

 (، بزرگترينصلی اهلل علیه وآله و سلم) وجود نبىّ مکرّم اسالم: اسالمی وجود نبىّ مكرّم اسالم)ص(؛ بزرگترین مایه وحدت 

آحاد مسلمانان به آن وجود اقدسِ بزرگوار، با  تواند باشد؛ چون اعتقادر اسالمى بوده است و امروز هم مىى ادواى وحدت در همهمايه

انس  ى مسلمانهاست و همین محوريت، يکى از موجباتبزرگوار، مرکز و محور عواطف و عقايد همه عاطفه و عشق توأم است و لذا آن

ى مسلمانان عالم اين است که روى ابعاد ى ما به همهتوصیه .آيدر به حساب مىدلهاى مسلمین و نزديکى فِرَق اسالمى با يکديگ

  .است، کار زيادى بشود پیامبر و زندگى و سیره و اخالق آن حضرت و تعالیمى که از آن بزرگوار مأثور و منصوص شخصیت

د؛ همچنان که مرحوم آيةاللَّه شهید تواند مايه وحدت باشغدير هم مى مسأله: مساله غدیر؛ یكی از محورهای وحدت اسالمی

يکى از  -به غدير است  که درباره مسائل مربوط -دارد. او کتاب الغدير را « الغدير و وحدت اسالمى»با عنوان  اىمطهرى مقاله

له عجیب بیايد، اما واقعیت مطلب همین است. خودِ مسأ داند که درست هم هست. ممکن است به نظرمحورهاى وحدت اسالمى مى

الصّالةوالسّالم از علیه يعنى حکومت منصوب امیرالمؤمنین -را به عنوان اعتقاد قبول کرده است  اى که شیعه آنغدير، غیر از جنبه

اگر امروز .هم مطرح شده است. اين ديگر شیعه و سنّى ندارد اصل مسأله واليت -طرف پیامبر که در حديث غدير آشکار است 

ناگشوده امت اسالمى  هاىکشورهاى اسالمى، شعار واليت اسالمى سر دهند، بسیارى از راههاى نرفته و گره مسلمانان جهان و ملتهاى

 .گشت باز خواهد شد و مشکالت کشورهاى اسالمى به حل نزديک خواهد

 ودمان مراقبما بايستى مردم خودمان را هشیار و بیدار کنیم و خ: علما یسازی مردم؛ وظیفههای تكفیری و آگاهارشاد گروه

کنند، تکفیر دانند، خارج مىدين خارج مى باشیم. آن کسانى که بدون فهم، فهم حقیقت، بدون تقوا، جمعیت عظیمى از مسلمانان را از

جهالت  ترين صفت براى اينها نادانى است، اگرچه در آنها خباثت هم هست، اماحقیقتاً مناسب - هاى تکفیرىِ نادانکنند اين گروهمى

و لتصغى »کنیم؛ مردم را از اينها بترسانیم که مردمِ ما  توانیم، ارشاداينها را بايستى ما تا آنجايى که مى -ترين خصوصیت اينهاست مهم

ضعف معرفت، مجذوب  ها به خاطر ضعف ايمان، به خاطربعضى« باألخرة و لیرضوه و لیقترفوا ما هم مقترفون الیه افئدة الذين اليؤمنون

ى سنگینى است. امروز وحدت دنیاى اسالم، يک هدف وظیفه ى علما،شوند. ما بايد مراقبت کنیم. وظیفهدشمنان مىاين حرفهاى 

پیدا کند؛  تواند به عزت کامل و عمل به احکام اسالمى دستشد، آن وقت دنیاى اسالم حقیقتاً مى اعالست که اگر اين وحدت حاصل

  .کمک کنند بايد کمک کنند، هم ملتها بايد تواند اين کار را هم بکند. هم دولتهامى

است؛ بايد با هم متحد « اتحاد»داروى اصلى براى امروزِ دنیاى اسالم، داروى  عالج اصلى،: منشور وحدت اسالمی را تهیه کنید

فهمِ متعصبِ کج کنند تا فالن آدم علما و روشنفکران اسالم بنشینند و منشور وحدت اسالمى را تنظیم کنند؛ منشورى تهیه .بشوند

 .نتواند آزادانه جماعت کثیرى از مسلمانان را متهم به خروج از اسالم کند؛ تکفیر کند ى اسالمى،ى به اين، يا فالن، يا آن فرقهوابسته

نکنید،  کند. اگر شما اين کار رامطالبه مى ى منشور جزو کارهايى است که تاريخ، امروز از روشنفکران اسالمى و علماى اسالمىتهیه

ايجاد  بینید تالش آنها را براى نابود کردن هويت اسالمى وبینید دشمنىِ دشمنان را ! مىمى .نسلهاى بعد از شما مؤاخذه خواهند کرد

فروع ممکن است افراد يک مذهب هم با همديگر  اختالف بین امت اسالمى! بنشینید عالج کنید؛ اصول را بر فروع ترجیح بدهید. در
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 همه مجتمع شوند. مواظب -محور مشترکات  -مشترکات بزرگى وجود دارد؛ گرد اين محور  .نداشته باشند؛ مانعى ندارداتحاد نظر 

بکنند، اما به مردم نکشانند؛ دلها را نسبت  ى دشمن باشند؛ مواظب بازى دشمن باشند. خواص، بین خودشان بحثهاى مذهبى راتوطئه

هاى اسالمى، چه بین ملتهاى اسالمى، چه بین گروههاى اسالمى در نکنند؛ چه بین فرقه زيادها را به يکديگر چرکین نکنند؛ دشمنى

 .ملت يک

علماى اسالمى بايد کوشش کنند. فقها و متکلمین و : کنید ای واحد جمعنظرات فرق مختلف اسالمی را در مجموعه

نظرات فِرَق مختلف اسالمى در  هايى جمع نمايند تامجموعه بنشینند آراء را با يکديگر تطبیق کنند و آنها را در ى اسالمىفالسفه

ى مسلمین قرار بگیرد. اين، از جمله کارهاى بسیار الزم و ضرورى همه ى واحد و با نگاه مساعد به يکديگر، در اختیارمجموعه

نصر الهام بخش انقالب اسالمی دشمنان امت اسالمی و ملت مسلمان ايران در طول سه دهه اخیر که جوامع اسالمی متأثر از ع.است

قدم هاي بلندي را براي بازگشت به مجد و عظمت اسالمی خود برداشته اند تالش هاي گوناگونی براي انحطاط مسلمین و جلوگیري از 

مل زير را به رشد فزاينده اسالم گرايی نموده اند ولی امت اسالمی نیز با توجه به پیشینه درخشان خود و به ويژه تجربه اين سه دهه عوا

درك صحیح از تعالیم (2؛ الهام از قرآن و اسالم و سیره و سنت نبوي(1 :عنوان اهم عوامل پیشرفت تاريخی خود شناسايی نموده اند

؛ وحدت و يکپارچگی در پرتو توحید و اجتناب از تفرقه و تعصبات قومی، نژادي ( 3؛ عالیه اسالم و عمل به آموزه هاي وحیانی و قرآن

برخورداري از ( 5؛ اخت و به کارگیري توان مادي و معنوي بالقوه و بالفعل جهان اسالم در راه عظمت و اعتالي اسالم و مسلمینشن ( 4

آزادانديشی و آزادگی و اجتناب ( 6؛ عزت نفس و اعتماد به خويشتن و ايمان به قدرت و توان خودي و تالش براي به فعلیت رساندن آن

داشتن ( 7؛ افراطی( و توجه به نقش آفرينی انسان و اراده انسانی در تحقق حوادث با الهام از اسالم راستین از افکار خرافی )تحجر و

هوشیاري در زمینه شناخت توطئه ها و وسوسه ( 8؛ روحیه تعاون و عظمت خواهی اسالم در هر وضعیت حتی با فداکردن جان و مال

تالش براي روزآمدي مسلمین در ( 9؛ طئه آن ها با تدبیر و نیروي ايمان و معنويتهاي تفرقه انگیز دشمنان اسالم و خنثی نمودن تو

ه بازگشت به آموزه هاي اسالم راستین، خودباوري، دشمن شناسی، شناخت و رعايت مقتضیات زمان، و ... ک عرصه هاي مختلف علمی

ش محوري و کلیدي در تحقق رشد و پیشرفت مسلمین دوري از تعصبات، توجه به اصول و ... جايگاهی ويژه اي برخوردار بوده و نق

گروه گرايی، تفرقه و تعصبات قومی، افکار خرافی و موهوم، جداکردن دين از دنیا، » :داشته و دارد. از طرفی امت اسالمی توجه دارد که

از جمله « ودفروختگان و...عدم اعتماد به نفس )خودباختگی(، بی خبري و دوري از پیشرفت هاي علمی، تأثیرپذيري از تحريکات خ

عوامل عقب ماندگی انحطاط مسلمان ها هستند که با کنارگذاشتن و مبارزه با آن ها زمینه براي انسجام اسالمی جوامع مختلف اسالمی 

عزت ملت بزرگ و هوشمند ايران اسالمی نیز به خوبی دريافته است که براي تحقق اهداف بلندي چون: استقالل ملی،  .فراهم می شود

ملی و رفاه عمومی نیازمند به هوشیاري، نشاط، اعتماد به نفس و از همه مهمتر توجه به نقش کلیدي واليت و رهبري و توکل به خدا 

 .است تا بتواند با يکپارچگی و اتحاد ملی ضمن رسیدن به اهداف ملی گام هاي بلندي را براي تحقق انسجام امت اسالمی بردارد

 نتیجه گیری:

ن انسانها تنها خدا را می پرستند و تقوا را پیشه ساخته اند، آم از مسلمانان خواسته امت واحدي را تشکیل دهند که در قران کري

(. پیامبر اکرم )ص( نیز از آغاز هجرت به مدينه به تشکیل امت واحد 52)مومنون/« ان هذه امتکم ائمه واحده و انا ريکم فاتقون»

اين تفکر در دوران زندگی ائمه معصومین)ع( تعقیب شده و در طول تاريخ بشر ايجاد  ی را انجام داد.پرداخت ودر اين را کوشش فراوان
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اتحاد میان امت اسالمی و حفظ آن همواره مورد نظر مسلمانان آگاه و متعهد بوده است. امروزه نیز بر هیج مسلمان با خرد و آگاهی 

و انسجام اسالمی در سراسر کشور هاي مسلمان يکی از ضروري ترين  پوشیده نیست که حرکت در جهت تحقق بخشیدن به وحدت

د و مذهب، اوظیفه ها و مهمترين اقدام هاست. همه کشور هاي اسالمی بايد در اقدامی همگانی فراتر از مرزهاي جغرافیايی، ملیت و نژ

  شکل امتی واحد حضور جهانی پیدا کنند.و.....به  از نظر موقعیت فرهنگی، موضع گیري سیاسی و روابط اقتصادي و قدرت دفاعی

روشن است چنین انديشه اي عملی و قابل تحقق است اما نیاز به تالش پیگیر و همه جانبه از سوي تک تک مسلمانان و مسئولین 

 و در اين عرصه نظام هاي آموزشی کشور هاي مسلمان نقش مهم و ويژه اي در تحقق اين ايده دارند. کشورهاي اسالمی دارد
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