
ــش وحــدت ــام بــخ ــم الــھ ــیــه و آلــه و ســـــل ــحــمــد صـــــلــى هللا عــل ــیــالد حضـــــرت م  م

 
 نویسنده : نصیرى، على

ــلى • ــرت محمد ص ــلم ، یادکرد پرداختن به رخدادى بنیادین یعنى وحدت آلهوعلیههللامیالد با برکت حض وس
ھاى گوناگون اســــالمى بویژه برادران اھل میان مســــلمانان جھان اســــت. وحدت درون دینى میان فرقه

وســـلم آلهوعلیههللاه ســالگشـــت والدت پیامبر صـــلىاى اســـت گریزناپذیر کتســنّن و تشـــیّع، بایســـته
بخش آن اســـت. این بدان روســـت که وجود پیامبر و شـــخصـــیت واالى آن مقتدا نقطه اتّصـــال ھمه الھام

یابد و پھناى ســـینه او را اى اســـت و ھر فرقه و مذھبى گم گشـــت خود را در او مىآبرفتھاى اندیشـــه
 .یابدج فتنه مىجایگاھى آرام براى کاستن از تالطم مو

وسلم و صد آلهوعلیههللاپیمانه جان ھر مسـلمان واقعى لبریز اسـت از عشـق و شـیدایى به پیامبر صلى
وســلم نیز از عشــق امت و آلهوعلیههللاگونه پیامبر صــلىالبته این مھر دو ســو دارد؛ چه؛ قلب اقیانوس

ــت. این ــان ھماره لبریز بوده اس ــیددلدادگى به ایش ایى بین مرید و مراد و رھبر و اّمت را در کدام گونه ش
م در وسلآلهوعلیههللاتوان سـراغ گرفت؟ ھمین یکسـویى نسبت به عشق به پیامبر صلىدین و آیین مى
باید بر آن تأکید اى اسـت بس ارجمند و گرانسنگ که مىھاى اسـالمى نقطهھا و دسـتهمیان تمام فرقه

آور وســلم از روز نخســت پیامآلهوعلیههللاخوت را برافراشــت. پیامبر صــلىداشــت و با تکیه بر آن، پرچم ا
روز که در آغاز ھجرت به مدینه، دشــمنى دیرینه بین اوس و خزرج وحدت و یکپارچگى بوده اســت، چه آن

 را به برادرى و ھمدلى کامل مبّدل ساخت، چه آن ھنگام که در

( ۳ ) 

ــا • ــریف خود با پافش ــین لحظات عمر ش ــت و چه با ودیعت واپس ــم از جھان فرو بس رى بر یکپارچگى چش
 .نھادن کتاب و عترت براى مقابله با پراکندگى، چاره اندیشید

وسلم ـــ و ھشدار نسبت به عواقب پراکندگى آلهوعلیههللاخواھى قرآن ـــ یادگار جاوید پیامبر صلىوحدت
 :)۱(انبار را براى پراکندگى یاد کرده استبراى ھر مسلمان، بھترین رھنمود است. قرآن کریم سه اثر زی

 فروپاشى درونى و ھرز رفتن توانھا .۱

 کاستى ھیمنه در برابر دشمنان دین .۲

 باورانفراھم آمدن زمینه سیطره طاغوت بر دین .۳

ــبت به پراکندگى مى ــارى قرآن بر وحدت و ھشــدار نس ســو توان دریافت که مســلمانان از کداماز پافش
 .)۲(ھند دید و در دامن چه خطرى خواھند غلطیدآسیب جّدى خوا

ــت که به ــته اس ــلمانان اعالم داش ــبب برخوردارى از آیین حققرآن به مس ــتیزى و نیز مدارى و ظلمس س
دعوى خاتمیت، ھماره با دشـــمنان پیدا و پنھان روبرو خواھند بود؛ دشـــمنانى که جز نیســـتى و نابودى 

افکنانه دشــمنان دین ھاى اخیر، دســتھاى تفرقهن مّدعا در ســدهپرورانند. شــاھد ایایشــان را در دل نمى
اســـت که پس از جنگ جھانى اول و با دســـیســـه فروپاشـــى امپراطورى عثمانى به قطعه قطعه کردن 
ــــاختن  ــــالمى پرداختنـد و کمابیش در تمام مرزھا نقطه چالش برجاى نھادند و از برس ــــورھـاى اس کش

آنھا از ھیچ کوششى دریغ نکردند. در مقابل چنین دشمنانى جز ھاى مذھبى افراطى و تقویت بنیه فرقه
 .وحدت و یکدلى نشاید

 :امروز مسلمانان با دو حقیقت تلخ که ھر دو نتیجه اختالف است، روبرو ھستند

عقب ماندن از کاروان تمّدن و دانش بشـرى. این در حالى اسـت که تمّدن اسـالمى قرنھا کاروانساالر  .۱
بوده و به اذعاِن دوست و دشمن، ھیچ آیینى ھمچون اسالم بر علم و دانش تأکید تمدن و دانش بشـرى 

 نکرده است. منوّر الفکرھاى دیروز مشروطیت و

______________________________ 

 .٤؛ قصص/ ٤٦انفال/  .۱



 .۳۷٤، ص۳سیدمحمدحسین طباطبایى، المیزان، ج .۲

( ٤ ) 

ــــنفکرمـآبـان امروز این عقـب • ه دین مـدارى نـدانند و درباره جدایى دین از علم بیھوده مـانـدگى را ثمروش
 .سرایى نکنند که به جنگ با حقیقت نتوان رفت و راه، بیراھه نتوان پیمودسخن

اندازى آشــکار و پنھان قدرتھاى جھانى در امور داخلى ملتھاى مســلمان. امروزه جھان اســالم دســت .۲
ــرزمین بیش از ھر چیز از چکمه ــتقیم قدرتھاى باطل ھاى بیگانه در س ــتقیم و غیر مس خود و دخالت مس

برد. در این بین آنچه از ھمه تلختر اســت حضــور دولت غاصــب و کیش در مصــالح ملى اســالمى رنج مى
حّد و مرز او به ســایر ســرزمینھاى اســالمى پیشــه اســرائیل در قلب جھان اســالم و تھاجم بىســتم

روحى «)۱( هللا للکافرین على الموءمنین ســــبیالً  لن یجعل«باشــــد. این در حالى اســـت که شـــعار مى
ســــتیزى را اى طوفانى از بیگانهآفریند و در دل ھر مســـلماِن آزادهســـرشـــار از عزّت و ســـربلندى مى

 .آشوبدبرمى

ــــتیابى به یکپارچگى که قرآن بدان فرامىچه باید کرد؟ بى ــــک براى دس خواند، یک کار درونى و یک ش
 .تالش برونى ضرورى است

باید بر نکات مشـــترک تأکید کنند و چالشـــھاى اندِک مانده را کاھش دھند. ســـو، مســـلمانان مىز یکا
نگر باشـیم درخواھیم یافت که چالشـھا در قیاس با پھندشـتھاى مشـترک بسیار اندک براسـتى اگر واقع

لم وسآلهوعلیههللاسـت. مسلمانان در اصل یگانگى خداوند و رسالت پیامبران و بعثت پیامبر اسالم صلى
 .ھم نزدیک استو نیز باورداشت حیات پس از مرگ، اتفاق نظر دارند. در فروع دین نیز افقھا بسیار به

افکنانه باورِى خود تمام طرحھاى تفرقهباید با ظرافت اندیشـــى و مآلاز ســوى دیگر، در بخش برونى مى
 .ھاى نوپا نقش بر آب سازنددشمنان اسالم را در تشدید منازعات مذھبى و آفریدن دسته

 انقالب اسالمى و وحدت

بندى میان نھضت سـتیز و تالش براى صـفاى خواندن نھضـت اسـالمى توسـط قدرتھاى دینبه رغم فرقه
 بینى تمام کوشششیعى با سایر نھضتھا، انقالب اسالمى با روشن

______________________________ 

 .۱٤۱نساء/  .۱

( ٥ ) 

ــته خود را به • ــازدکار گرفت تا نغمهبایس ــوم تفرقه را خاموش س . معمار انقالب از ھمان ابتدا بنیاد ھاى ش
ھاى ســــره براســــتى فرانگر و دوراندیش بود و بنیکى از دســــیســــهوحدت را بنا نھاد. امام راحل قدس

ـــت. از اینتفرقه ـــالمى افکنانه و زیانھاى پراکندگى آگاھى داش ـــت اس ـــت پیروزى نھض رو در آغاز گلگش
 :توان خالصه کرددر چند محور اساسى مىگامھاى بلندى در این راه برداشت. این اقدامات را 

 .جانبه مسلمانان جھان به ھمبستگى و ھشدار نسبت به عواقب پراکندگىفراخوانى مستمر و ھمه .۱

ــلمان اعالم ســره یکى از برنامهامام راحل قدس ھاى نھضــت اســالمى را ایجاد وحدت میان ملتھاى مس
 :داشته است

 «.)۱(اد ممالک اسالمى است در مقابل دول استعمارطلببرنامه ما وحدت کلمه مسلمین و اتّح»

 :فرمایدعنوان میوه شیرین ھمبستگى دانسته، مىناپذیرى مسلمانان را بهایشان آسیب

ــــ که » اگر ھمه موءمنین در قطرھاى اسـالمى، در تمام کشـورھاى اسالمى، ھمین یک دستور خدا را ـ
 «.)۲(دیگر قابل آسیب نیستندبینشان عقد اخوت برقرار کرده است ـ عمل کنند، 



ــلمانان جھان را مخاطب امام قدس ــوز و گدازى تمام، ملت ایران و مس ــیتنامه بلند خود با س ــره در وص س
 :نویسدساخته، مى

ـــد و اھمیت آن» ـــلمانان جھان باید مطرح باش را در نظر گیرند، امروز و در آتیه آنچه براى ملت ایران و مس
 «.)۳(برانداز استکن، خانهافکردن تبلیغات تفرقهخنثى

آوردن فضـایى آکنده از مھر و عطوفت برادرانه بین شـیعه و سـنى در سرتاسر میھن اسالمى و فراھم .۲
 .تأکید بر اجراى بندھاى مربوط به اقلیتھاى دینى در قانون اساسى

 اعالم ھفته وحدت از دوازدھم تا ھفدھم ربیع االوّل که ضمن مراعات دیدگاه دو .۳

______________________________ 

 .۱۳۱، ص۱صحیفه نور، ج .۱

 .۱٤٥، ص۱۱ھمان مأخذ، ج .۲

 .۱۷٦، ص۲۱ھمان مأخذ، ج .۳

( ٦ ) 

وسلم به استوارترین دستاویز یکپارچگى و وحدت یعنى آلهوعلیههللاف نسـبت به تاریخ والدت پیامبر صلى •
 .وسلم تأکید داردآلهوعلیههللاشخصیت رسول اکرم صلى

جھتگیرى سـیاسـت خارجى براسـاس دفاع از منافع ملّى، مذھبى کشورھاى اسالمى که نمودھاى  .٤
باشد. ملت و دولت بارز آن حمایت از مسـلمانان در فلسـطین، لبنان، افغانسـتان و بوسـنى ھرزگوین مى

داخته جانبه از ملتھاى اســالمى بھاى بس ســنگینى را پراى از موارد جھت حمایت ھمهاســالمى در پاره
 .است

باره تالش عینى و عملى در جھت شناسایى ھرچه بیشتر مشترکات و راھکارھاى ھمدلى که در این .٥
 .توان از تشکیل و تالشھاى مجمع التقریب بین المذاھب االسالمیة یاد کردمى

یابى شده، تا دستخورد و نیز کوششھاى انجامچشم مىبا ھمه بیدارى که امروزه در میان مسلمانان به
سـامان نرسیدن وحدت، حکومتھاى وحدت مطلوب، ھنوز راھى دراز در پیش اسـت. از جمله اسـباب بهبه

ناصـالحى اسـت که زمام امور مسلمانان را در دست داشته و براى حفظ منافع قدرتھاى خارجى و تثبیت 
ید اگر این مزاحماِن وحدت از تردزنند. بىافکنى دامن مىاى از موارد به تفرقهموقعیت ناپایدار خود در پاره

و دســـت در «)۱(انّما الموءمنون اخوة«اندکه با شـــعار چنان بالندگى رســـیدهراه کنار روند، مســـلمانان به
 اىھاى افراطى که بیشتر آنھا از پیشینهدسـت ھم به عمران و آبادانى دنیا و عقباى خود بکوشند. فرقه

 .نیافتن به وحدت واقعى و اسالمى استسى در دستکمتر از یک سده برخوردارند، دومین سبب اسا

بندیھاى افراطى اسـت که سـان آنچه براى مسـلمانان بایسـته اسـت، جداکردن صـف خود از دسـتهبدین
که با دستیابى به یکپارچگى، سیماى اندیشـان ھر دو طیف به این امر واقفند. امید آنخوشـبختانه باریک

 .گر باشیمروشن جامعه جھانى اسالمى را نظاره

 شاء هللان

* * * 

______________________________ 

 ۹حجرات/  .۱
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