
 دانشنامھ ھفتھ وحدت

 کینھ ھای کھنھ
بدون ش��ک، نیاز مس��لمین بھ اتحاد و اتفاق، از مبرم ترین نیازھاس��ت، و درد اس��اس��ی جھان اس��الم، ھمین کینھ ھای کھنھ 
میان مردم مس��لمان اس��ت. دش��من ھمواره از ھمین ش��کاف ھا س��ود می جوید. البتھ مفھوم اتحاد اس��المی کھ در ص��د س��ال 

ح اس�ت، این نیست کھ فرقھ ھای اسالمی برای ایجاد اتحاد اخیر، میان علما و فض�الی مؤمن و روش�ن فکر اس�المی مطر
اس����المی از اص����ول اعتقادی و یا غیر اعتقادی خود ص����رف نظر کنند و بھ اص����طالح مش����ترکات ھمھ فَِرق را بگیرند و 

ی تمختصات ھمھ را کنار بگذارند؛ زیرا این کار نھ منطقی است و نھ عملی. از اینرو فرقھ ھای اسالمی، در عین اختالفا
کھ در کالم و فقھ و غیره با ھم دارند، بھ واس��طھ مش��ترکات بیش��تری کھ در میان آنھا ھس��ت، می توانند در مقابل دش��منان 

 .خطرناک اسالم، دست برادری بدھند و جبھھ واحدی تشکیل دھند

 گل بانگ وحدت
ھ پیامبر رحمت در اس������تمرار یکی از زیباترین و واالترین واژه ھا، واژه وحدت و برادری اس������ت. برادری و وحدتی ک

رس�الت دیگر انبیای عظام برای جوامع بش�ری بھ ارمغان آورد. پیامبر اکرم صلی هللا علیھ و آلھ وسلم مھاجرین و انصار 
را بھ میثاق اخوت و عقد برادری فرا خواند و بدین س��ان گل بانگ وحدت برای نخس��تین بار در فض��ای مدینھ طنین افکند 

اعص�ار را نوازش داد و عطر دل انگیز آن مس�لمانان را مدھوش خویش ساخت. سنگ زیرین بنای و دل و جان قرون و 
اتحاد و ھمبس�تگی اس�المی نھاده ش�د و ارزش ھای متعالی اس�المی و برادری و اتحاد، جانش�ین ارزش ھای پوچ و خیالی 

آن، جوامع اسالمی رابھ اعتصام بھ حبل متین جاھلی ش�د. آری پیامبر اسالم صلی هللا علیھ و آلھ وسلم با استناد بھ آیات قر
الھی و پرھیز از تفرقھ و تش�کیل امت واحده در سایھ عبودیت ّهللا، دعوت کرد. مسلمانان نیز در پرتو عمل بھ این دعوت 
و حرکت در طریق وحدت، متحد ش����دند و بر دش����منان چیره ش����دند و دیری نپایید کھ ش����اھد فتح و پیروزی را در آغوش 

 .کشیدند

 اخوت دینی و وحدت اسالمی
اسالم بھ عنوان مکتب جامع و جاوید، ھمان گونھ کھ عرصھ دعوت خویش را بھ قوم و ملت خاصی محدود نکرده است، 
اتحاد امت اسالمی را در صدر برنامھ ھای سیاسی و اجتماعی خویش قرار داده و عقد اخوت دینی را میان فرزندان امت 

اس�المی کھ قوی ترین عامل توانمندی و اقتدار امت اس�الم محس�وب می شود، از دیرباز اس�الم جاری کرده اس�ت. وحدت 
دس�ت خوش توطئھ ھای دش�منان قرار گرفتھ اس�ت. استعمارگران خارجی و ایادی داخلی آنان کھ قّوت خود را در ضعف 

ّو اعتماد و فض�����ای جوامع اس����المی می جویند، برای غارت منابع و ثروت ھای ملل اس�����المی، س�����عی در فرو ریختن ج
برادری حاکم میان ملل اس������المی داش������تھ اند. حض������رت امام خمینی رحمھ هللا با تاکید بر اھمیت این عامل حیاتی، نقش 

علما و دانش��مندان س��راس��ر جھان، بویژه علما و متفکران بزرگ «اس��تعمار در از بین بردن آن را چنین بازگو نموده اند: 
نجات بش���ریت از س���لطھ ظالمانھ این اقلیت حیلھ باز و توطئھ گر... بپاخیزند... و این اس���الم، یک دل و یک جھت در راه 

کتاب ھایی را کھ اخیرا با دس�ت اس��تعمار منتش��ر ش�ده و دامن بھ اختالف بین طوایف مس��لمین می زنند نابود کنند و ریش��ھ 
بر این رس��انھ ھای گروھی کھ اختالف کھ س��رچش��مھ ھمھ گرفتاری ھای مظلومان اس��ت را برکنند و یک دل و یک س��و 

 .بیشتِر ساعاِت شب و روز، بھ فتنھ انگیزی و نفاق افکنی... عمر خود را می گذرانند، پرخاش کنند

 ( اسالم، محور اتحاد (با تکیھ بر نظر امام خمینی رحمھ هللا
کھ بھ کلیت و  در ان�دیش������ھ تقری�ب م�ذاھ�ب و ملت ھای اس������المی، حض������رت امام خمینی رحمھ هللا تمامی محورھایی را

فراگیری امت اس����المی ص����دمھ می زند، رد نموده، اس����الم را بھ عنوان تنھا محور اتحاد این امت عظیم مطرح می کند. 
از جملھ وظایف در این اجتماع عظیم، دعوت مردم و جوامع اسالمی «ایشان خطاب بھ حجاج بیت ّهللا الحرام می فرماید: 

بقات مس��لمین اس��ت کھ خطبا، گویندگان و نویس��ندگان در این امر حیاتی اقدام نمایند بھ وحدت کلمھ و رفع اختالفات بین ط
، از تحت »ال الھ االّ ّهللا «و کوش��ش کنند در بھ وجود آوردن جبھھ مس��تض��عفین کھ با وحدت جبھھ و وحدت کلمھ و ش��عار 

اخوت اس��المی بر مش��کالت غلبھ  اس��ارت قدرت ھای ش��یطانی، و اجانب و اس��تعمارگران و اس��تثمارگران بیرون آیند و با
 .«پیدا کنند
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 (وحدت اسالمی و تشکیل جبھھ مستضعفان (با تکیھ بر دیدگاه امام
تاکید بر ایجاد جبھھ واحد مس�تضعفان در برابر استکبار و قدرت ھای شیطانی، یکی از محورھای مورد تأکید امام رحمھ 

س����المی یاری می رس����اند. امام، با اعتقاد بھ پیوند عمیق میان هللا اس����ت کھ جامعھ اس����المی را برای نیل بھ تحقق وحدت ا
مس�تضعفین جھان، چھ آنھایی کھ زیر سلطھ آمریکا و چھ «وحدت اس�المی و ش�کل گیری جبھھ مس�تض�عفان، می فرماید: 

یطانی، ش آنھا کھ زیر س�لطھ س�ایر قدرتمندان ھس�تند، اگر بیدار نش�وند و دس�تش�ان را بھ ھم ندھند و قیام نکنند، سلطھ ھای
رفع نخواھد ش�د و ھمھ باید کوش�ش کنیم کھ وحدت بین مس��تض�عفین در ھر مس�لک ومذھبی کھ باش��ند، تحقق پیدا کند.... و 

 .«آنچھ مھم است این است کھ شما در مذھب خود و ما در مذھب خودمان اخالص را حفظ کنیم

 اتحاد ممالک اسالمی از منظر امام خمینی رحمھ هللا
هللا با بازگو کردن دیدگاه اس��الم و یادآوری تأکید قرآن کریم بر اندیش��ھ برادری دینی، اش���اعھ این تفکر  امام خمینی رحمھ

را بھ عنوان یکی از راه کارھای ش�کل گیری وحدت اس�المی و تقریب مذاھب مطرح می کنند. در این باره موضع قاطع 
ی دفاع از اسالم و ممالک اسالمی و استقالل ممالک ما برا«و روش�ن ایشان، در بخشی از بیاناتشان دقیقا مشخص است: 

اس�المی در ھر حال مھیّا ھس�تیم. برنامھ ما ـ������ کھ برنامھ اسالم است ـ������ وحدت کلمھ مسلمین است؛اتحاد ممالک اسالمی 
 .«است؛ برادری با جمیع فَِرق اسالمی است در تمام نقاط عالم؛ ھم پیمانی، با تمام دول اسالمی است در سراسر جھان

 امام خمینی و سفارش بھ برادری بین تشیع و تسنن
حض�رت امام رحمھ هللا کھ ایجاد تفرقھ مذھبی میان ش�یعھ و س�نی را محص�ول دست ھای پلید استکبار و اجانب می دانند، 

ھ تتوسعھ اخوت دینی میان پیروان تمامی مذاھب را دنبال نموده و پیروان مذاھب تشیع و تسنن را از اختالف بر حذر داش
من «و بھ برادری و رفتار نیک با ھمدیگر س������فارش فرموده اس������ت. آن گرامی خطاب بھ ملت ایران چنین می فرمایند: 

امیدوارم کھ تمام برادرھای ما در اطراف ایران، چھ برادرھای اھل س��نت و چھ برادرھای اھل تش��یع، و تمام کس��انی کھ 
باش����ند و ھمھ مثل برادر با ھم رفتار کنند، تا این کھ این مملکت بھ در این ملت ھس����تند، از اقلیت ھای مذھبی، با ھم جمع 

 .«پیش برود

 پیامدھای تفرقھ از دیدگاه امام
بیداری امروز امت اس����المی، بازگش����ت مس����لمین بھ قرآن و س����نت، مطرح ش����دن والیت امر و خالفت اس����المی، آزادی 

ثمرات انقالب مقدس امام خمینی رحمھ هللا  خواھی، عزت طلبی و حرکت ھای وحدت طلبانھ مس������لمین، بدون ش������ک از
اس���ت. حض���رت امام در طول حیات طیبھ خویش باعث و بانی تحرکات مھمی در جھان اس���الم بودند کھ یکی از اقدامات 
مھم ایش�����ان، ایجاد وحدت و اخوت دینی، در میان مس�����لمین بود. آن فرزانھ ھم چنین برای تحقق این ھدف مقدس و ایجاد 

یی مس�لمانان، در بس�یاری از سخنان و نوشتھ ھای خود، امت اسالم را از تفرقھ بر حذر داشتھ و آنان را وحدت و ھم گرا
امروز اختالف بین ما، «بھ پیامدھای زیان بار و ناگوار تفرقھ و اختالف توجھ داده اند. ایش������ان در این باره می فرمایند: 

ارند و نھ بھ مذھب حنفی و یا س����ایر فرق. آنھا می خواھند نھ این تنھا بھ نفع آنھایی اس����ت کھ نھ بھ مذھب ش����یعھ اعتقاد د
باشد نھ آن، راه را این طور می دانند کھ بین شما و ما اختالف بیندازند. ما با توجھ بھ این معنی کھ ھمھ ما مسلمان ھستیم 

 .«مو ھمھ ما اھل قرآن و اھل توحید ھستیم، باید برای قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت کنی

 حیلھ ھای استکبار در اختالف بین شیعھ و سنی
جمھوری اسالمی ایران پس از انقالب اسالمی با توطئھ ھای مختلف استکبار جھانی و ایادی فرومایھ آن مواجھ شد. حیلھ 
ھا و توطئھ ھای رنگارنگ دش�منان بھ منظور تضعیف انقالب اسالمی و رھبری آن، یکی پس از دیگری بھ مرحلھ اجرا 

آمد. یکی از مھم ترین حیلھ ھای اس���تکبار ایجاد اختالف بین ش���یعھ و س���نی بود کھ با درایت و دوراندیش���ی امام راحل در
رحمھ هللا خنثی ش���د. از آن زمان جلوه ھای راس����تین وحدت در پرتو رھبری ھای مص����لح کبیر امام خمینی رحمھ هللا در 

تداد رھبری ھای حکیمانھ بزرگ مرد تاریخ مقام معظم رھبری نظام جمھوری اسالمی آغاز و تحقق یافت و امروز در ام
 .حضرت آیت ّهللا خامنھ ای، مدظلھ العالی، پرچم پرافتخار توحید بھ اھتزاز درآمده است

 جمھوری اسالمی، پیش گام وحدت اسالمی



جمھوری اسالمی  وحدت اسالمی ـ���� کھ ھمواره آرزوی اندیشمندان اسالمی بود ـ���� با مجاھدت و تالش خالصانھ مسئوالن
نھ از سوی رھبر معظم انقالب زمی» مجمع التقریب بین المذاھب«پایھ ھای اس�اسی آن تحکیم یافتھ است. تشکیل و تأسیس 

را برای گفت وگوی مس�تقیم اندیش�مندان و صاحب نظران برجستھ جھان اسالم ھموارتر ساخت و ھمین امر موجب شد تا 
المی برداش�تھ ش�ود. جمھوری اسالمی، بدون شک از ھمان آغاز پیروزی گام ھای بس�یار مھمی در خص�وص وحدت اس�

انقالب اس�المی تاکنون، ھمواره با تمام توان، آیھ ھای وحدت و ھمبستگی را برای مسلمانان قرائت نموده و گام ھای مھم 
 .عملی برای تحقق این ھدف واال و ارزشمند برداشتھ است کھ بر ھیچ فردی پنھان نیست

 رآنوحدت در ق
قرآن کریم ھمبس�تگی را برای مس�لمانان ض�روری تلقی کرده اس�ت و از آنان می خواھد تا در گسترش این فرھنگ کوشا 
باش��ند. قرآن کریم کس��انی را کھ خدای واحد را می پرس��تند، بھ س��وی یک قبلھ نماز می گذارند، کتاب آس��مانی ش��ان قرآن 

 علیھ و آلھ وسلم می باشد، بھ اتحاد و یگانگی فرا می خواند و اس�ت و پیامبر واالیش�ان حضرت محمد بن عبدّهللا صلی هللا
از خدا و رس���ول «می خوانیم:  ٤٦ھمھ امت اس���المی را از منازعھ و اختالف باز می دارد؛ چنان کھ در س���وره انفال آیھ 

ر . در جای دیگ»خدا اطاعت کنید و منازعھ و اختالف نکنید کھ س��س��تی بر ش��ما غلبھ کرده، ھیبتتان از دس��ت خواھد رفت
ھمگی ب�ھ ریس������مان الھی چنگ بزنید و متفرق «قرآن کریم محور وح�دت مس������لم�ان�ان را توحی�د می دان�د و می فرم�ای�د: 

بدان امید کھ مس���لمانان، رھنمودھای قرآن را ھمواره س���رلوحھ زندگی ش���ان قرار داده، با تکیھ بر مش����ترکات ». نش���وید
 .دت بردارندعقیدتی خویش، گام ھای مھمی را برای تحقق وح

 عطر وحدت
چھ خوش بود آن روزھایی کھ اص���حاب پیامبر گرامی ص���لی هللا علیھ و آلھ وس���لم با ھمھ نظرھای متفاوتی کھ با یکدیگر 
داش������تن�د گرداگرد ش������مع وجود آن نور مق�دس حلق�ھ می زدن�د و از ش������جره نبوت، نور ھدایت را اقتباس می کردند. چھ 

و امرھم «لنبی ص��لی هللا علیھ و آلھ وس��لم تحقق بخش اولین مص��ادیق آیھ ش��ریفھ ص��فابخش بود محفل ھایی کھ در مس��جد ا
بود. چھ ش����ورانگیز بود پیمان برادری بین مھاجران و انص����ار کھ گره زننده آن، رس����ول رب العالمین و » ش����وری بینھم

م وحدت امت در آن دس�تاورد آن، ایثارھای ص�حنھ ھای جنگ و فداکاری ھای پش�ت آن ص�حنھ ھا شد. چھ معطّر بود نسی
عص�ر کھ از ُمشک وحی بر گلبرگ ھای پیکر امت می وزید. یاران! اکنون کھ بھ برکت انقالب شکوھمند اسالمی ایران 
زمینھ گس��ترش اندیش��ھ تقریب و وحدت س��یاس��ی جھان اس��الم بیش از پیش فراھم ش��ده اس��ت، بیایید بھ پیروی از رس��ول 

دلی و صمیمیت، بسیاری از مشکالت جھان اسالم را حل کنیم. بیایید ھمھ مان اس�الم، دست اخوت بھ یکدیگر داده، با ھم 
 .منادیان راستین ھمبستگی جوامع اسالمی مان باشیم

 توحید کلمھ و کلمھ توحید
از آن ھنگام کھ خورش�ید فروزان اس�الم بر س�رزمین س�رد و تاریک جاھلیت دمید و س�پیده صبح امید، افق زندگی جاھلی 

نایی بخش���ید، نور امید و رھایی در دل بردگان تابیدن گرفت و دیدگانش���ان بھ درخش���ش���ی جاودانھ فروغ را گرمی و روش���
گرفت. نغمھ توحید، کران تا کران را درنوردید و قوم ھا و قبیلھ ھای پراکنده را با دعوت بھ اعتص���ام بھ حبل متین الھی، 

توحید، رس����ول وحدت، حض����رت ختمی مرتبت، محمد متحد و منس����جم س����اخت. این ھمھ، بھ برکت میالد نور، پیام آور 
مص����طفی ص����لی هللا علیھ و آلھ وس����لم بود کھ با بعثت خویش، ش����عار برادری و پیمان اخوت را برای جوامع بش����ری بھ 

س������ال از آن روزھ�ای پرش������کوه و ب�ھ ی��ادم�ان��دنی می گ�ذرد، ھنوز ھم آن نغم��ھ  ۱٤۰۰ارمغ�ان آورد. اکنون ک��ھ بیش از 
یشھ مؤمنان را بھ یکدیگر نزدیک ساختھ، آنان را بھ گزینش برترین راه رھایی ـ����� کھ توحید کلمھ و شورانگیز، قلب و اند

 .کلمھ توحید است ـ فرا می خواند

 جمھوری اسالمی، منادی راستین وحدت
مس����تکبران و اس����تعمارگران ھمواره با نقش����ھ ھا و توطئھ ھای ش����وم خویش و بھ وس����یلھ مزدوران خود در کش����ورھای 

مانع ش�کل گیری وحدت س�یاس�ی جوامع مس�لمان ش�ده و با مطرح ساختن فرقھ ھای ساختگی، بھ ستیز با اندیشھ  اس�المی،
وحدت و تقریب برآمده اند. اما بھ لطف خداوند متعال، انقالب ش�کوھمند اسالمی ایران بھ رھبری امام خمینی رحمھ هللا ، 

س���المی را احیا کرد و با دعوت ھمھ مس���لمانان بھ اتحاد، بار دیگر اندیش���ھ تقریب بین مذاھب و وحدت س���یاس���ی جوامع ا
س�ربلندی و عّزت مؤمنان را در جھان فراھم آورد. قرار دادن ھفتھ وحدت و تشکیل کنفرانس ھا و سمینارھای بین المللی 
 وحدت اس���المی بھترین ش���اھد گویا بر این مدعا اس���ت کھ تنھا جمھوری اس���المی ایران منادی راس���تین وحدت در جھان
اس������ت. کنفرانس بین المللی وحدت اس������المی یکی از بزرگ ترین تجلیگاھھای وحدت مس������لمانان و ارزنده ترین ھمایش 



در » مجمع جھانی تقریب مذاھب اس��المی«جھانی دانش��مندان و اندیش��مندان مذاھب اس��المی اس��ت کھ ھمھ س��الھ بھ ھمت 
 .داشتھ استتھران برگزار می شود و تاکنون دستاوردھای مھمی را بھ ھمراه 

 اتحاد و الفت، بزرگ ترین دستاورد پیامبر صلی هللا علیھ و آلھ وسلم
بزرگ ترین دس��تاورد رس��ول اکرم ص��لی هللا علیھ و آلھ وس���لم ایجاد الفت و اتحاد در میان مردمی متفرق و پراکنده بود؛ 

ر با تعالیم اس���المی ھمھ را متوجھ مردمی کھ بھ واس���طھ تعص���بات جاھلی بھ جان ھم افتاده، در حال س���قوط بودند و پیامب
خدای یگانھ کرد و امتیازات موھوم از قبیل مال و ثروت و نژاد و رنگ و حسب و نسب و امثال آنھا را از میان برداشت 
و تنھا تقوا، علم و مجاھدت را مالک برتری و فضیلت دانست. علی علیھ السالم نیز ھمواره بھ اصحابش گوشزد می کرد 

نھج  ۹٦عم�ت بزرگ الھی را ب�دانند، تا پس از الفت و اتحاد بھ تفرقھ و اختالف گرایش پیدا نکنند. در خطبھ ک�ھ ق�در این ن
دل ھای «البالغھ، آن حض����رت با برش����مردن برخی از فض�����ایل رس����ول اکرم ص����لی هللا علیھ و آلھ وس�����لم می فرماید: 

کت وجودش خداوند کینھ ھای دیرینھ را دفن کرد، نیکوکاران ش��یفتھ او گش��ت. عنان دیده ھا بھ س��وی او متوجھ ش��د. بھ بر
 .«شعلھ ھای عداوت را فرو نشاند و مردم را با یکدیگر الفت داد و برادر ساخت

 نقش وحدت در تعالی امت
بدون ش��ک عزت و س��ربلندی و تعالی ھر امت در یگانگی و ھم بس��تگی آنھاس��ت. اتحاد و اتفاق بزرگ ترین عامل قدرت 

امت، و در مقابل، ذلت و س��رافکندگی و س��قوط ھر امت در تفرقھ و پراکندگی آن نھفتھ اس��ت. بر و ش��وکت ھر جامعھ و 
نھج البالغھ با بیان سرگذشت امت ھای پیشین، مردم را بھ عبرت  ۱۹۲ھمین اس�اس حض�رت علی علیھ السالم در خطبھ 

از تحلیل این امر، مسلمانان را بھ کارھایی گرفتن از سرنوشت آنھا و تفکر در علل تعالی و سقوط آنھا، فرا خوانده و بعد 
آن اموری کھ «کھ موجب عزت و ش���وکت و قدرتش���ان می ش���ود، تش���ویق فرموده اس���ت. آن حض���رت چنین می فرمایند: 

موجب عزت و ش��وکت امت ھای گذش��تھ ش��د، دوری گزیدن از پراکندگی و ھمت گماش��تن و توص��یھ و ترغیب یکدیگر بھ 
ز ھر امری کھ س��تون فقرات امتش�ان را می ش��کس�ت و قدرتش��ان را س�س��ت می کرد، دوری رعایت ھم بس�تگی بود. آنھا ا

 .«می گزیدند

 وحدت در اندیشھ شھید مطھری
اکنون کھ انقالب بزرگ اس��المی، این فریاد بلند زمان بر تیرگی ھای ش��ب تاریخ، طلس��م ظلمت را ش��کس��ت، بر عالمان و 

ب ھای کور و گرایش ھا و فشارھای توده ھای عوام قیام کنند  متفکران مص�لح و متعھد ش�یعھ و س�نی اس�ت کھ علیھ تعص�ّ
و ص������بح وحدت و آگاھی و پیروزی را بھ اّمت اس������الم تقدیم کنند. بی تردید، ش������ھید مطھری یکی از این چھره ھا و از 

وید: ش��یفتگان وحدت اس��المی اس��ت. این متفکر بزرگ، راه نجات و س��عادت جوامع اس��المی را در وحدت دانس��تھ، می گ
وحدت در جھان بینی، در فرھنگ، در س���ابقھ تمدن، در بینش و منش، در معتقدات مذھبی، در پرس���تش ھا و نیایش ھا، «

و در آداب و سنن اجتماعی، بھ خوبی می تواند از مسلمین امت واحد بسازد و قدرتی عظیم بھ وجود آورد کھ قدرت ھای 
ھ راس��تی با وحدت تمامی گروه ھای مس��لمان اس��ت کھ می توان دس��ت ب». عظیم جھانی ناچار در برابر آن خض��وع نمایند

ھای جنایت کارانھ دش��من را قطع و مقاص��د ش��وم آن را خنثی کرد. با توحید کلمھ اس��ت کھ می توان در مقابل توطئھ ھای 
ر ھرچھ بیش�تش�وم اس�تکبار جھانی، کھ ھدفی جز نابودی اس�الم ناب محمدی ص�لی هللا علیھ و آلھ وس�لم ندارد، با ص�البت 

 .ایستادگی کرد. بھ امید روزی کھ اسالم مجد و عظمت حقیقی خویش را در سایھ اتحاد مسلمین باز یابد

 توحید کلمھ، شالوده ادیان آسمانی
در گس�تره گیتی، واژه دل انگیز وحدت س�تاره وار می درخش�د و پرتو ھستی آفرین آن، زوایای آفرینش را زیب و زینتی 

ر تکامل و عروج بھ ملکوت و لقای حق را در اختیار انس����ان می دھد. با گذر و نظر بھ ژرفنای خاص می بخش����د و گوھ
تاریخ انس��ان و مروری عبرت آموز بر احوال امت ھای پیش���ین، نقش بالنده و نیروی س���ازنده کلمھ توحید و توحید کلمھ ـ 

عزت جوامع بشری بھ خوبی نمایان می کھ ش�الوده و اس�اس محکم و اس�توار ادیان آس�مانی است ـ������ در مجد و عظمت و 
ش��ود. در نقطھ مقابل آن، آھنگ ش��وم افتراق و اختالف کھ خش��ت آغازین بنای کفر و ش��رک اس��ت ارمغانی جز ویرانی و 
تباھی و مرگ نداش��تھ و ددان و بداِن آدمی خوار را بر آن داش��تھ اس��ت تا از گس��یختگی مردمان، بس��اط عیش و عش��رت 

 .مایھ فقر و سختی و جھل فریب خوردگان نفاق و جدایی را فراھم آورندخویش را رونق بخشند و 

 ھمبستگی، ریشھ قدرت مسلمانان



ھمواره بھ یُمن وجود س�����راس�����ر جود و برکت مردان الھی کھ حلقھ ارتباط و پیوند خلق و خالقند، رش�����تھ الفت و برادری 
ی در البالی تعص��بات خش��ک و کور و فض��ای انس��ان ھا و آرمان وحدت گرایی در طول تاریخ پرفرازونش��یب خود، حت

مس����موم و زھرآگینی کھ وحدت س����تیزاِن خلق، ایجاد کرده بودند، نیز درخش����ش و پرتوافکنی داش����تھ اس����ت. آری پیوندو 
اتص����ال مردان الھی با کانون توحید و وحی، وس����عتی اقیانوس گونھ بھ آنان می بخش����د کھ جویبارھای ناآش����نا و نھرھا و 

ھم ساز و ھم صدا و ھم سو می کنند و در پرتو شعاع وجود توحیدی خویش بھ سرمنزل اتحاد و کمال رودھای متفرق را 
و عزت رھنمون می گردند. این چنین است کھ وجود اینان ـ��� کھ پرتوی از انوار خداست ـ��� خورشید آگاھی و نوید و امید 

امام خمینی رحمھ هللا س�رسلسلھ جنبان این  محرومان و مس�تض�عفان و پایان بزم و عیش ش�ب پرس�تاِن نورس�تیز می باش�د.
 .خدامردان بودند کھ مسلمانان را بھ بیداری فرا خواندند و ھم بستگی آنان را ریشھ قدرت و عزت مسلمانان دانستند

 ابتکاری نو
ھ، تچندین س���ال اس���ت کھ بھ ابتکار جمھوری اس���المی ایران، کھ مورد اس���تقبال مس���لمانان دیگر نقاط جھان نیز قرار گرف

دوازدھم تا ھفدھم ربیع االول س�ال روز میالد خجستھ پیامبر اکرم صلی هللا علیھ و آلھ وسلم ، بھ عنوان ھفتھ وحدت قرار 
داده ش�ده اس�ت تا بھ یمن این ایام خجس�تھ، شاھد تحقق انسجام اّمت، و تاکید بر اصول مشترک و مورد اتفاق امت اسالمی 

 .باشیم

 قرآن و مسئلھ تفرقھ
 بھ حکم آن کھ چو شد اھرمن سروش آمد فرقھ باز آی تا شوی مجموعز فکر ت

تفرقھ بینداز و «در برابر ان�دیش������ھ وحدت، اندیش������ھ تفرقھ افکنی و ایجاد چنددس������تگی قرار دارد. ھمگان جملھ معروف 
را ش�نیده ایم. شاید باور این نکتھ چندان آسان نباشد کھ علی رغم تصور بسیاری از افراد، کھ این روش را » حکومت کن

ملت ھای عقب مانده وغارت آنھا می دانند، بھ کارگیری آن  منحص����را ابزار اس����تثمار و اس����تعمار برای س����لطھ گری بر
فرعون در زمین برتری جویی کرد و اھل آن را بھ گروه «قدمتی چندین ھزارس����الھ دارد. در قرآن کریم آمده اس����ت کھ: 

ی بھ قدمت ااین ش��اھد قرآنی، خود مؤید گفتھ باالس��ت کھ اس��تفاده از ابزار تفرقھ افکنی پیش��ینھ ». ھای مختلفی تقس��یم کرد
طغی�ان و برتری طلبی انس������ان و بھره کش������ی او از ھم نوع خود دارد. در نتیج�ھ چرایی دعوت ادی�ان ب�ھ وحدت کلمھ و 

 .اعتصام ھمگانی بھ ریسمان الھی و نیز مخالفت طاغوت ھا با پیام آوران این دعوت آشکار می شود

 شیاطین
از اول تا ختم ش��ان آمده اند مردم را بھ برادری، بھ دوس��تی، بھ پیغمبرھا کھ «حض��رت امام خمینی رحمھ هللا می فرماید: 

اخوت دعوت کرده اند... تمام این مس�ائل تفرقھ افکن از قدرت ھای بزرگ است و شیطان ھای بزرگ، کھ بین ملت ھا و 
 .«بین افراد انسان ھا می خواھند تفرقھ بیاندازند

 مالک وحدت
ھا، برداش���ت ھای ش���خص���ی، معیارھای رایج و عامھ پس���ندی ھم چون نژاد، از نظر قرآن مالک وحدت فراتر از س���لیقھ 

اس���الم تکیھ «رنگ، زبان، طبقھ اجتماعی اس���ت. این کتاب آس���مانی ایمان را مالک برادری می داند. بھ گفتھ امام راحل: 
ھ کانّھ مؤمنین ھیچ شأنی ندارند از آن اس�تفاده می شود ک» اِنَّما الُمؤِمنُون اِْخَوةٌ «کرده اس�ت بر اخوت با تعبیرھای مختلف. 

 .«االّ برادری. ھمھ چیزشان در برادری خالصھ می شود

 پیوند ایمانی؛ محکم تر از رابطھ نژادی
ھیچ قومی را کھ ایمان بھ خدا و روز رس��تاخیز دارند نمی یابی کھ با دش��منان خدا و رس��ولش دوس��تی کنند، ھرچند آنھا »

بھ فرموده امام راحل یکی از راه ھای ایجاد تفرقھ در امت ». یش������اوندانش������ان باش������ندپدران یا فرزندان یا برادران یا خو
ما دیدیم آنچھ در این قرن ھای آخر واقع ش�����د، «اس�����المی، دامن زدن بھ اختالفات نژادی، زبانی و فرقھ ای بوده اس�����ت: 

رھای اھل تشیع کوشش کردند خص�وصا در این پنجاه سال، از آن طرف با تبلیغات وسیع بین برادرھای اھل سنت و براد
بود] آن می گوید ملت فارس، آن می گوید ملت عرب، آن می گوید ] .کھ تفرقھ ای ایجاد کنند... یک ش���کل آن ملّی گرایی

ملت ترک. این ملی گرایی کھ بھ این معناس��ت کھ ھر کش��وری، ھر زبانی، مقابل کش��ور دیگر و زبان دیگر بایس��تند، این 
 .«عوت پیغمبرھا را بھ ھم می زندآن امری است کھ اساس د



 اندیشھ طبقاتی، وحدت شکن است
اش�راف کافر قوم نوح بھ او گفتند: ما تو را جز بشری ھمچون خودمان نمی بینیم، و کسانی را کھ از تو پیروی کرده اند »

 .«جز گروھی دون پایھ ساده لوح نمی دانیم و برای شما نسبت بھ خود فضیلتی نمی بینیم

 «گفتند: آیا ما بھ تو ایمان بیاوریم درحالی کھ افراد پست و بی ارزش از تو پیروی کرده اند؟ بھ نوح]]»

این خود برتربینی و تفوق طلبی اس��ت کھ منجر بھ ش��کاف میان ص��فوف و عدم تحقق وحدت کلمھ می گردد و چھ بس��ا بھ 
لبان و معتقدان بھ درجھ بندی ھای اجتماعی، کفر و انکار و دش��منی با خدا و خلق بیانجامد. ش��اید بتوان گفت کھ برتری ط

 .بر اساس معیارھای دنیوی، در عمل بھ راھی رفتھ اند کھ دشمنان خواستھ اند

 !وحدت با ستمگران، ھرگز
ھر تفکری می توان��د دیگران را ب��ھ وح��دت ب��ا خود فرا خوان��د. امروزه، ھم فرعونی��ان داعی��ھ وح��دت و نظم نوین جھ��انی 
دارند و ھم ص������الحان، ملت ھا را بھ اتحاد بر محور مبارزه با کفر و نفاق دعوت می کنند. اّما قرآن اعتماد بھ ظالمان را 

عتماد بھ ظالمان و تکیھ بر آنان موجب خذالن و گرفتاری در آتش اس�����ت: جایز نمی داند، تا چھ رس�����د بھ وحدت با آنھا. ا
و بر ظالمان تکیھ ننمایید، کھ آتش ش��ما را فرا می گیرد و در آن حال ھیچ ولی و س��رپرس��تی جز خدا نخواھید داش��ت و «

 .«یاری نمی شوید

 وحدت با پیروان ادیان دیگر
پیروان یک مذھب یا یک دین اس������ت. در قرآن بھ وحدت کلمھ با نگرش قرآن در ب�اب وح�دت، بھ نظر، فراتر از وحدت 

بگو: ای اھل کتاب بیایید بر س�خنی کھ میان ما و ش�ما یکسان است [گرد آییم؛ یعنی] جز «س�ایر ادیان توص�یھ ش�ده اس�ت: 
 ـ���� اربابخدای یگانھ را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندھیم و بعضی از ما بعض دیگر را ـ���� غیر از خدای یگانھ 

 .«خویش قرار ندھند

 چگونگی وحدت
ما  و«راه کارھای وحدت چیس�ت؟ اس�اسی تریِن آنھا از دید قرآن نفی طاغوت و عبودیت خداوند است؛ یعنی کلمھ توحید: 

ار و ھمین مس��ئلھ عبودیت پروردگ». در ھر امتی رس��ولی برانگیختیم تا خدای یکتا را بپرس��تید و از طاغوت اجتناب کنید
و و اشراف قوم فرعون بھ ا«وت اس�ت کھ مستکبران را بھ معارضھ با پیامبران و ملل مستضعف برمی انگیزد: نفی طاغ

 «گفتند: آیا موسی و قومش را رھا می کنی کھ در زمین فساد کنند تو و خدایت را وا گذارند؟

 وحدت بر اساس ایمان و محبت
و نعمت خدا را بر خود بھ یاد آورید کھ چگونھ دش��من «اس��ت:  از دید قرآن، ایمان و محبت بھ خدا عامل انس��جام و وحدت

آری در س����ایھ ایمان بھ خدا دل ھای ». یکدیگر بودید و او میان دل ھای ش����ما الفت ایجاد کرد و بھ نعمت او برادر ش����دید
 .متفرق انسان ھا در کنار ھم قرار گرفت

 شرط تحقق وحدت
متحد و منس��جم ش��رط اس��اس��ی ایجاد چنین مجتمعی اس��ت. در واقع این  اراده مردم بر تحقق جامعھ مؤمن، عدالت خواه و

خود اعض������ای جامعھ ایمانی ھس������تند کھ باید برای وحدت و عدالت قیام کنند بھ گونھ ای کھ اگر حتی پیامبر خدا و رھبر 
و فرس���تادگان محمد فقط فرس���تاده خداس���ت و پیش از ا«جامعھ در میان ایش���ان نبود متفرق نش���ده، بھ قھقرا دچار نش���وند: 

 «دیگری نیز بودند، آیا اگر او بمیرد یا کشتھ شود شما بھ عقب باز می گردید؟

 توصیھ ھای قرآن بھ جلوگیری از اختالف
بھ  و ھمگی«قرآن بھ مؤمنان توص����یھ می کند کھ از اختالف پرھیز کنند و نتایج ش����وم تفرقھ را بھ خاطر داش����تھ باش����ند: 

و از خدا و پیامبرش اطاعت نمایید و نزاع نکنید کھ سست شوید و قدرت شما » «شویدریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده ن



ای کس��انی «و در جایی کھ نزاع ھس��ت قرآن خیرخواھانھ راه عالج و رفع خص��ومت را نش��ان می دھد: ». از میان برود
اع داش�����تید آن را بھ خدا و پیامبر کھ ایمان آورده اید خدا و پیامبر خدا و اولی االمر را اطاعت کنید و ھرگاه در چیزی نز

 .«بازگردانید، اگر بھ خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این برای شما بھتر و پایانش نیکوتر است

 چند توصیھ از امام راحل درباره وحدت
ما محتاج وحدت ھس�تیم در س�الیان دراز. ھمیش�ھ، قرآن کریم بھ ما دستور داده و بھ مسلمین دستور وحدت داده برای یک 
س�ال و ده س�ال و ص�د سال نیست؛ برای سرتاسر عالم است. در سرتاسر تاریخ و ما محتاج بھ این ھستیم کھ عمالً وحدت 

 .را محقق کنیم

 .غافل از این وحدت نباشید، غافل از این خط الھی نباشیدبرکات وحدت شما در تمام امور است 

 .این وحدت ھمان چیزی است کھ در قرآن کریم درباره آن سفارش شده است

 در سایھ سار وحدت
مردم�ان ی�ا ھم کیش������ن�د ی�ا ھمنوعند و باید بھ دنبال راھی برای ھم راھی و ھم یاری بود. دش������منان این را نمی خواھند و 

می پرورند. س��فلھ آن کس کھ ناخواس��تھ در این کش��تزار بھ بیگاری گرفتھ ش��ده اس��ت، ش��یعھ نام باش��د یا بذرھای تفرقھ را 
در س�ایھ اخوت و برادری اس�ت کھ مص�یبت ھا آس�ان می شود. وحدت است کھ پویایی می آفریند. باید بھ ». س�نت«مدعی 

الھی چنگ زنیم و از نامالیمات ھراس��ی بھ دل  قرآن بازگردیم. باید ھویت گم گش��تھ خویش را بازش��ناس��یم باید بھ ریس��مان
 .راه ندھیم کھ اگر خدا را باور کنیم و دل بھ آنچھ در کتاب او آمده بسپاریم، نھ سست خواھیم شد و نھ اندوھناک
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