
 ھفته وحدت و علت نامگذاری آن

ربیع األول که تاریخ والدت رســول  ۱۷ربیع األول که ســالگرد والدت بیامبر اکرم (ص) بنا بر روایات أھل ســنت تا  ۱۲فاصــله میان 
هللا محمد(ص) بنا بر روایات موجود در شــیعه اســت، از ســوی امام خمینی ره، به عنوان ھفته وحدت نامگذاری شــده اســت . 

ین مذاھب اســالمی رســما در حال فعالیت ھســت و ھر ســاله کنفرانســھایی برگزار ارگانی رســمی ھم با نام مجمع تقریب ب
می کند که کنفرانس بین المللی وحدت در ھفته وحدت ھر ســـاله در تھران برگزار می شـــود و علمای بزرگ را از کشـــورھای 

 .مختلف دور ھم جمع می کند

وايف آن در اســالم به تحقق پیوســت، موجبات وحدت ملل پیروزي انقالب اســالمي كه در ســايه وحدت افراد ملت و اقشــار و ط
مسـلمان را فراھم كرد. اين وحدت به صـورت حركت و نھضت اسالمي علیه طاغوت و سلطه ھاي اشغالگران و استعمار منجر 

المي به پیروزي انقالب اسالمي شد. در مقابل استعمارگران، از دو طريق در صدد جلوگیري از وحدت رو به رشد ملت ھاي اس
 :برآمد

 تقويت تعصب نژادي و قومي و طايفه اي يا ملي گرايي؛          -

 تحريك تعصبات فرقه اي يا شیعه و سني          -

از ملي گرايي خطرناك تر و غم انگیزتر ايجاد اختالف بین اھل «امام خمینی(ره) در واکنش به اين ســیاســت خصــمانه فرمودند:
القاء تبلیغات فتنه انگیز و دشــمن ســاز بین برادران اســالمي اســت. بحمدهللا تعالي در ســنت و جماعت با شــیعیان اســت و 

ــــتي و اخوت در كنار ھم زندگي مي كنند، اھل  ــــالمي ايران ھیچ اختالفي بین دو طايفه وجود ندارد و ھمه با دوس انقالب اس
و داراي علما و مشايخ بسیار ھستند، با سـنت كه در ايران جمعیتش بي شـمارند و در اطراف و اكناف كشور زيست مي كنند 

ما برادر و ما با آنھا برادر و برابريم، و آنان با نغمه ھاي نفاق افكنانه اي كه بعضــي جنايت كاران و وابســتگان به صــھیونیســم و 
طاني بزرگ آمريكا سـاز نموده اند، مخالف اند. برادران اھل سنت در كشور اسالمي بدانند كه عمال وابسته به قدرت ھاي شی

خیرخواه مسـلمین و اسـالم نیسـتند و الزم است مسلمانان از آنان تبري كنند و به تبلیغات نفاق افكنانه آنان گوش فرا ندھند. 
 .«من دست برادري به تمام مسلمانان متعھد جھان مي دھم

ربیع  ۱۲ات برادران اھل ســــنت ربیع االول و طبق رواي ۱۷بر اين اســــاس چون روز والدت پیامبر اكرم(ص) طبق روايات شــــیعه 
طي پیامي از طرف قائم مقام رھبري روزھاي دوازدھم تا  ۱۳٦۰آذر  ٦اسـت، و برگزاري دو جشـن چندان خوشـايند نیست، در 

ھفدھم ربیع االول ھر ســال قمري به عنوان ھفته وحدت اعالم شــد تا در ايران و ســراســر جھان اســالم با تشــكیل اجتماع و 
ن، ضـمن تحكیم وحدت و برادري اسـالمي، به پیشـبرد انقالب جھاني اسالم كمك شود، از آن زمان تا كنگره اسـالمي و جشـ

 .كنون در ايران و ساير كشورھاي اسالمي ھفته وحدت با شكوه تمام برگزار مي شود

 : در اين رابطه توجه به نكات زير حائز اھمیت است

ز وحدت شـــیعه و ســـني کنار گذاشـــتن مســـائل اختالفي و تکیه بر معنا و مفھوم وحدت و اتحاد شـــیعه و ســـني: منظور ا .۱
مشـترکات و مبنا قرار دادن آنھا در تعامل با يکديگر و در مسـائل مربوط به جھان اسـالم و صحنه بین المللي است. به گونه اي 

ـــو و ھم جھت حرکت  ـــالم ھمس ـــائل جھان اس ـــلمانان فارغ از اختالفات و با پرھیز از تفرقه در مس کنند. به تعبیر ديگر که مس
اختالفات مانع از اخوت اسـالمي و وحدت صفوف مسلمین در برابر دشمنان نیست از اين رو معناي اتحاد شیعه و سني دست 
برداشــتن و کوتاه آمدن از اصــول و اعتقادات خويش نیســت بلکه در عین وجود اختالفات زمینه تعامل و جھت گیري يکســان در 

دولت جمھوري اســـالمي ايران «در میان آنھا وجود دارد به ھمین جھت مطابق قانون اســـاســـي  مســـائل کلي و بین المللي
ـــش پیگیر به عمل آورد تا وحدت  ـــالمي قرار دھد و کوش ـــت کلي خود را بر پايه ائتالف و اتحاد ملل اس ـــیاس ـــت س موظف اس

معناي اتحاد بین ملت ھاي «دند: ). مقام معظم رھبري فرمو۱» (سـیاسـي، اقتصادي و فرھنگي جھان اسالم را تحقق بخشد
اســالمي اين اســت که در مســائل مربوط به جھان اســالم ھمســو حرکت کنند و به يکديگر کمک کنند و در داخل اين ملت ھا 

 .(۲» (سرمايه ھاي خودشان را بر علیه يکديگر به کار نبرند

را براي مبارزه و مقابله با اســالم به کار  ضــرورت و لزوم اين وحدت: در شــرايطي که دشــمنان اســالم تمام تالش خويش .۲ 
جھان اسـالم در قرن بیست و يکم يکي از مھمترين میدان ھاي زورآزمايي سیاست خارجي «بسـته و آشـکارا اعالم مي کنند 

). تأکید بر مسائل اختالفي ۳»(تقابل اصلي آينده جوامع بشري برخورد فرھنگ اسالمي و فرھنگ غربي است«و » آمريکاست
رقه میان صـفوف مسـلمانان منطقي نیست. در زماني که مسلمانان مي توانند با توجه به جمعیت بیش از يک میلیارد نفر و تف

ـــند پرداختن به اختالفات و  ـــحنه بین المللي مطرح باش و منابع و امکاناتي که در اختیار دارند به عنوان يک قدرت تأثیرگذار در ص
 .از اين اختالفات، نخواھد داشت در رفتن سرمايه ھا و استفاده دشمنمسائل تفرقه انگیز نتیجه اي جز به ھ

). و ٤» (ان ھذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون«اخوت اســـالمي: اســـالم مســـلمانان را امت واحده خوانده اســـت:  .۳
» المسلم اخ المسلم«صادق(ع) ). قال ال٥» (انما المؤمنون اخوه فأصـلحوا بین اخويکم«مؤمنان برادر يکديگر معرفي شـده اند: 

ــلمانان ٦( ــالم به مس ــود وقتي اس ــلمانان نمي ش ــالمي و وحدت مس ــائل مانع اخوت اس ). بنابراين اختالف در پاره اي از مس
سـفارش مي کند که با پیروان اديان آسـماني و مکاتب ديگر بشـري با عدل و مسالمت رفتار شود و آنان را به مشترکات توجه 

ھل الکتاب تعالوا الي کلمه ســواء بیننا و بینکم اال نعبد اال هللا وال نشــرک به شــیئا وال يتخذ بعضــنا بعضــا اربابا قل يا ا«مي دھد 
من دون هللا فان تولوا فقالوا شـھدوا بانا مسـلمون؛ بگو اي اھل کتاب بیايید به سـوي سخني که میان ما و شما يکسان است 

ـــتیم و چیزي را ـــي ديگر را غیر از خداي يگانه به خدايي  که جز خداوند يگانه را نپرس ـــي از ما بعض ھمتاي او قرار ندھیم و بعض
ــلمانیم ــید که ما مس ــرباز زنند بگويید گواه باش ــترکات و کنار گذاردن ۷» (نپذيرد ھرگاه س ــلمانان نبايد با توجه به مش ). آيا مس

آنچه بیان شـد روشـن است که وحدت میان مسلمانان و اختالفات با يکديگر با مسـالمت و عدل رفتار کنند. بنابراين با توجه به 



اتحاد بین فرق اســالمي امري الزم و ضــرروي اســت ھر چند ممکن اســت اھمیت اين امر در شــھرھاي مرکزي ايران و مناطق 
شـیعه نشـین محسـوس نباشـد اما در مناطق مرزي ايران و نقاطي که شـیعیان و اھل تسنن در کنار يکديگر زندگي مي کنند 

ــالمي با يکديگر وحدت و اتحاد بین مســلمین و پرھیز از اختالفات ھمچ ــبات کشــورھاي اس ــحنه بین المللي و مناس نین در ص
ــــت امام خمینی در این زمینه فرمودند:  ــــرورت و اھمیـت اين امر بـه خوبي قـابل درک اس امروز اختالف بین ما تنھا به نفع «ض

نه به مذھب حنفي و يا ساير فرق آنھا مي خواھند نه اين باشد نه آن راه آنھايي اسـت که نه به مذھب شیعه اعتقاد دارند و 
 .(۸» (را اين طور مي دانند که بین شما و ما اختالف بیندازند
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