الحمد هلل الذی نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعوذباهلل من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا ،والصاله
وسالم علی سیداالنبیاه والمرسلین حضرت محمد مصطفی(ص) وعلی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لمنتجبین
امابعد قال هللا تبارک و تعالی فی الکتاب الکریم.
بـــسم هللا الـرحمن الــرحیم

اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم

“یا اَ ُّی َها ال َّناسُ ِا َّنا َخلَ ْقنا ُک ْم مِنْ َذ َک ٍر َو ا ُ ْنثی َو َج َع ْلنا ُک ْم ُ
هللا اَ ْتقا ُک ْم”،
عارفُوا اِنَّ اَ ْک َر َمکُ ْم عِ ْندَ َّ ِ
شعُوبا ً َو َقبا ِئ َل لِ َت َ
امابعد!
وحدت و همبستگی
نوشته :احسان هللا محمدی
 7نومبر 2015
همۀ ما وشما میدانیم که آموزههاای قرآنای هماواره تاکیاد بار اتحااد میاان
مسااالمانان ،دساااتور باااه وحاااد داده اسااا  ،و آن وحددددت وهمبسدددت كددده ودددداوم
وپایداري نظام ها وملت ها به آن بست دارد وبه همین دلیل ،ومام ملت ها بدراي
وحدت وهمبست اهمیت خاص قائل شده اند؛ بده عندوان نمونده وقتد دروداری
جنگ هاي صلیب دقت میكنیم ،م بیندیم مسدیح هدا ا مدذه بده عندوان بهتدرین
حربه براي اوحاد خود بهره برده اندد ،یدا درجندگ جهدان دوم ،آلمدانی هدا بدراي همبسدت خدود ا عندوان ند اد
برور استفاده كردند.
در این خصوص دین مبین اسدالم نیدا ا سدایر ادیدان ومدذاه مسدتنناء نبدوده واهمیدت خداص بدراي ایدن
موضوع قائل شده است .قرآن كریم براین نكته ،وأكیدد كدرده ،كده <وحددت مایده اسدتوار ونیرومنددي اسدت ،ولدی
اختالف موج شكست ،سست و ا كف دادن قوت وقدرت است>.
خداوند درقرآن كریم مقام ا جنگ بدركه درجریان آن شماره مسلمانان كمتر ا یك سوم ( )3/1مشركان
بددود ،ووشدده ،سددالو وآمدداد كمتددري داشددتند ،امددا سددرانجام پیددرو ي ا آن مسددلمانان شددت ایددن اسددت وحدددت
وهمبست ی.
اخلَ ْقنا ُک ْم مِنْ َذ َک ٍر َوا ُ ْنثی َو َج َع ْلنا ُک ْم ُ
اس ِا َّن َ
ش ُعوبا ً
آی مبارک که خدم شما قرائ شد« :یا اَ ُّی َها ال َّن ُ
َّللا اَ ْتقا ُک ْم>> ،ای مردم ،ماشما را از مردی وزنی آفریدیم وشما را تیرهها
عارفُوا اِنَّ اَ ْک َر َمکُ ْم عِ ْندَ َّ ِ
َو َقبائِل َ لِ َت َ
وقبایلی قرار دادیم تا همدیگر را درک کنید (وزندگی هماهنگ داشته باشید) بافضیل ترین شما در نزد
خداوند باتقواترین شماس ».
در سوره آل عمران آی  103خداوند متعال می فرمایدَ « :وأَ ِطی ُعواْْ ه
ْوالَْتَنَازَ عُواْ>> .ا خدا
ْو َر ُ
سولَهُ َ
ّللاَ َ
وپیامبرش اطاعت کنید وبا یک دی ر به نااع برمخیاید که ،ناووان شوید».
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درسدراساا م اتحاااد از زمااان رسااول اعظاام جایگاااه ویاا های داشاا واز اولااین اقااداماتی کااه رسااول
گرامياس م(ص) بعدازتشکیل حکوم اسا مي درشاهر مدیناه انجاام داد وباه وسایله آن آیاین آسامانی همبساتگی
مسلمانان را درظاهر وباطن تقوی کرد ،ومسلمانان را به گرد پارمم اسا م جما کارده بودناد وهماه آناان «ال
اله اال َّللا» گفته دراطراف پیامبرحلقه ميزدند ،دلها وباورهایشان رانیز بااس م وکلمه توحید باه هام نزدیا
كرده ،روح برادری وهمدلی که بروجاود آناان مای دمیاد وباه ایان ترتیاب از سوویی ،همبساتگی ملای مسالمانان
کامل شد .و از سوی دیگر ،خطر تفرقه ،یکی ازمهم ترین خطراتی که این آیین جهانی را تهدید ميکرد وبیم
آن مي رف که جمعی نوپای مسالمانان را پراکناده کناد ،ازمیاان برداشاته شاد .آن حضار (ص) باه ایان وسایله
میااان یاااران وهااواداران خااویپ پیمااان باارادری جاااری کاارد و بااه مساالمانان فرمااود<< :هری ا ازشااما بای ا
دیگرتااان پیمااان اخااو ببندیاد .وبااه ایاان ترتیااب ،پیااام قرآناای همبسااتگی را درقالااب «انمااا المومنااون اخااوه» بااه
مناسب اهمی این پیام قرآنی و ضرور همبستگی مسلمانان عالم وشایوههای حفاظ همبساتگی درپرتاو قارآن
رابه کاربرید>>.

رسول اكرم(ص) در روایتي؛ برتري هاي نا ادي رانفاي فرماوده وماردم راباه خاداي واحاد ،پادر واحاد وبرتاري
ناشي از تقوا توجه مي دهند مای فرمایاد« :اي ماردم ،باه درساتي كاه پروردگاار شامایكي اسا وپادر شامایكي
اس ا  .همااه ازآدم هسااتید وآدم ازخااار اس ا  .گرامااي تاارین شاامانزد خداونااد باااتقواترین شماس ا ) پااس عاارب
رابرعجم وعجام رابرعارب برتاری نیسا " .یعندی پیدامبر(ص) رندگ ،پوسدت ،ند اد ،قدوم ،ملیدت و بدان را نفدی
نموده وهم ی را برابر خطاب کرده است؛ بریک انسان ونها انسانیت مهم است.
خداونددمی ررمایدد <ولقدددمنانابنآْم> > خداوندد بدرای انسددان هدا کرامددت ،حینیدت ،شدرف وعددات عطداء کددرده
است ،پس درقدم نخست انسان را بایدد بده عندوان انسدان وانسدانیت اش شدناخت .ولدی پیمدان اخدوت وبدرادری را
باکسی داشته باشیم که وحت پرچم پرنورووحید دین مبدین اسدالم قدرار داشدته باشدد .ردر هدای مدذهبی برمممندان
مهم نباید باشد .هرکسی که کلمه ووحید "الْالهّْللاْاحمدْرسولّْللا" را به بان داشته باشد کاری است.
حضرت علی(ع) قرآن راعامل وحدت مسلمانان میداند ورما شدایی مدیکندد ا ایدن کده چراعددهای بداهم
اختالف دارند «در صورت که خدای شان یکی ،پیامبرشان یکی وکتاب شان یکی است .آیا خدای سبحان آنهدا
رابه اختالف امرررمود؟»

(خطبهْْ۱۸نهجْالبالغه).

هممنین یکی ازمهم ترین آیا وحد درقرآن کریم ،در سوره آل عمران آیه ۱۰۳اسا کاه ميگویاد:
هللا َجمیعاا ً َوال َت َفرَّ قُاوا>> ،همگای مناگ باه وسایله الهای بزنیاد وپراکناده نشاوید» .یعندی (بده
« َواع َتصِ مُوا ِب َحب ِْل َّ ِ
قرآن ،پیامبرش واهل بیت رسول هللا(ص) که ریسمان الهی ونیا محورهمبست

قرارداده شده است وبه مسلمانان

دستورم دهد كه با ومسك به این دوبه وحدت امت اسالم وحقق بخشیده است چنگ بانید.
مسأله اطاعدت ا پیدامبر(ص) پایبنددي بده اوامدرآن حضدرت وپیدروي ا وصدمیمات ودسدتورهاي سیاسد ،
اجتماع  ،اقتصادي ،وقضای موضوع است كه دروحقق بخشیدن به وحدت وهمبست مسلمانان نقش بساای
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دارد وآثار روح ومعنوي بسیاري برآن مترو است ،یراخداوند متعال درمورد پیامبر(ص) ررموده اسدت
هنگزْازْرويْهوايْنفسْسخنْنميْگويدْ،منچهْايْگويدْچیزيْجزْوحيْكهْبنْاوْنازلْشدهْنیست» .ا این
رو ،اطاعت ا او درحكم پیدروي ا خداوندد وایمدان بده او ،ایمدان بده رسدالت الهد اسدت .چدون جانشدین خداوندد
در ند مادي ،در واقع ا آن اوست «كسيْكدهْازْيیداابن(ص)ْاطاعدتْكنددْخدداْراْاطاعدتْكدن>هْ،وْكسديْكدهْ
(ص)
سنبازْزندْ،توْراْنگهبانْاوْنفنستا>يم» .پس نتیجه کالم مشخص است که باید به فتار و ررمان آنحضرت
نیاسرسجده واطاعت داشته باشیم .پیامبر خدا میفرماید (انْمندتْادوالهْاهداعاْعمدآْادوالهْ،الهدمْوالْادنْواالهْ
عا>ْانْعا>اه) <<هر کس که مدن دوسدت او هسدتم ،علدی هدم دوسدت اوسدت ،خداونددا یدار کسدی بداش کده یداور
اوست و دشمن کسی باش که دشمن اوست>> .برمامسلمانان ال م است براینکه ا خداوندد اطاعدت داشدته باشدیم
بایدبه فته ها ودستورات پیامبرش نیاعمل نمایم وریسمان الهی که خاوم النبین واهدل البیدت شدان اسدت ا چندگ
ص
مان رهان ردد .یعنی درحقیقت اطاعت ا امام برحق مان علی(ع) اطاعت ا پیامبرش اسدت واطاعدت ا پیدامبر
در واقعیت اطاعت ا خداوند متعال میباشد.
پس باید برای پیروی ا خداوند ،پیامبرش و امامان عصدر مدان و بدا پیدروی ا وعلدیم ووعلدم کده بدرای
وحدت و همبست ی دربین اسالم را وقویت کرده اسدت مانندد وعلدیم ووعدالم امدام بداقر وامدام صداد علدیهم السدالم
وطر ونا ون ووالشهای سایرائمه(ع) هم ی درراستای حفظ اسالم وجلو یری ا وفرقه درمیان امت اسدالمی
بوده است .حتی میبیندیم امدام صداد (ع) بده قددری درایدن خصدوص بدا سدایرین رابطده برقدرار نمودندد کده وعدداد
بسددیار یددادی ا شا ردانشددان عیددر شددیعی بددودهانددد کدده ا محضددرامام صدداد (ع) کسدد رددیو نمودنددد .مالددک
وابوحنیفه ا بارگ ورین رقه های مذاه هستند که ا محضرامام باقر(ع) وامام صاد (ع) بهرههای ردراوان بدرده
اند.
در نتیجه گفته می توانیم :ماباید درجوام اس مي باراي تحقاا اتحااد ملاي تماام تا پ وكوشاپ هاای
خویپ رابكار گیاریم تاباشاد کاه خداوناد متعاال ،رساول مباارک ازمایاان خشانود گاردد .یعنای اینكاه باتوجاه باه
اهمی اتحاد اس مي برهمگان ضرور دارد .كه براي حفاظ وبقااي اسا م نااب ،بااهم متحاد شاوند ودربرابار
تبعیض نشنلیزمی ،سوسیالیزمی ،کپیتالیزمی وغیره قدعلم نمایم .تابدین وسیله درعمل مطی وپیروخااتم االنبیاا
محمد مصطفي(ص) وائمه اطهارعلیهم الس م باشایم؛ مراكاه باا تيساي ازسایره و روپ هاای آناان اسا كاه ماي
توان به این امرمهم دس یاف .
«وْ

وس م علیکم و رحمته هللا وبرکاة!
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