
 

 

  دو فصلنامۀ تفسیر پژوهی
  شماره نهم، سال پنجم 

  97 بهار و تابستان  
  185-220حات صف  

 

  *بررسی موانع و عوامل وحدت اسالمی از منظر آیات قرآن کریم

  
  **سجاد محمدفام
  ***اکبر محمدفام

  

 چکیده 
همزیستی ، یکی از اصول اساسی دین اسالم در تنظیم روابط بین انسانها و ملل
شود که اولین مسالمت آمیز است. این همزیستی در سطوح مختلف متصور می

زه امت اسالم است. پر واضح است که ادامه حیات عزتمندانه سطح آن در حو
مسلمین در همه اعصار و امروزه در گرو وحدت امت اسالم است. با توجه به 
اینکه قرآن کریم از موارد اشتراک و اتفاق همه فرق امت اسالمی است و همچنین 

الف و سفارش و از اخت، آیات قرآن کریم به کرّات و متعدد به وحدت و اتحاد
تواند راهگشا بوده و می، بحث از وحدت از منظر قرآن کریم، تفرقه نهی کرده است

مورد قبول همه مذاهب اسالمی باشد. از همین رو در این نوشتار با رویکرد 
توصیفی تحلیلی به مباحث وحدت و اتحاد امت اسالم از منظر آیات قرآن کریم 

چگونگی ایجاد ، چیستی وحدتپرداخته شده است. این مباحث عبارتند از: 
  و عوامل حفظ و تحکیم وحدت امت اسالم.، موانع وحدت، وحدت اسالمی

  قرآن.، موانع وحدت، عوامل وحدت، تفرقهها: واژهکلید

                                                 
  20/02/97تاریخ پذیرش:           05/02/97فت:  تاریخ دریا -*

  s.mohammadfam2000@gmail.com               استادیار گروه علوم قران و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،  **
  smn1366@gmail.com                                      طلبه سطح دو حوزه علمیه حضرت ولی عصر عج بناب،  ***



 تفسیر پژوهیدو فصلنامه    186

 

 مقدمه

 بـه  روز مسـائل  ترینضروری از تنها نه مسلمانان میان یکپارچگی و انسجام امروزه
 امـروز . اسـت  کـرده  پیدا بستگی مهم امر ینا به آنان حیات ادامه بلکه، آیدمی شمار

 احسـاس  عـدم  و سـو  یـک  از مسـلمانان  بـه  غرب دنیای رسیده اوج به حساسیت
 هـای عـام قتل و افکنی فتنه نیز و، سو دیگر از همدیگر به نسبت مسلمانان مسئولیت

 سـکوت  و مـدرن  و پیشـرفته  هـای سـالح  با مرگبار تهاجم و جمعیدسته توزانهکینه
 همـواره  و سـازد می ترضروری را اسالم جهان همسویی و همدلی، المللی بین مجامع
  . است وحدت درگرو مسلمانان عزت و حیات اکنون هم که دهدمی را پیام این

 نابسـامانیهای  از نظـر  قطـع  بـا  کـه  انـد  پرسیده خود از مسلمانان آیا، راستی به
 و هـا آرامـی  نـا  همـه  ینا چرا، مسلمانان بر تحمیلی... و سیاسی، فرهنگی، اقتصادی

 کـدام  بـا  دسـت  ایـن  از حوادثی و افتدمی اتفاق اسالمی کشورهای در هالشکرکشی
 متمـدن  ظاهر به کشورهای تنها نه! است؟ سازگار منطقی چه با و توجیه قابل، معیار

 چنـین  عـامالن  بـا  نحـوی  بـه  آنهـا  که، اندیشند نمی ای چاره! بشر حقوق حامی و
  .اندآلوده گناهبی انسان هزاران خون با را ستشاند و اند همدست فجایعی

 تـاز  و تاخـت  محـل  اسـالمی  کشـورهای  کـی  بـه  تـا  چیست؟ چاره راه چرا؟
 هـای صحنه دیدن با مسلمان انسان زمانی چه تا باشند؟ کشورهای مستکبر و زورگو

 هـای بچـه  و مرده فرزند زنان زدن ضجه و خود کیشان هم خفتن خون به و دردناک
بـا  ، مداران زور که باشیم منتظر موقعی چه تا و! باشند؟ دار غصه، داده دست از مادر

های آنها را ایجاد اختالف در بین فرق و مذاهب اسالمی بر آنها سلطه یافته و سرمایه
   ربوده و آنها را در نهایت ضعف و ذلت نگه دارند؟
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 نظر به، اسالم نجها برابر در بویژه غرب؛ جهان نظر وحدتِ و هماهنگی به توجه با
  .است نمانده باقی »واحده کلمه« و »کلمه وحدت« به بردن پناه جز ایچاره رسدمی

دشمنان امت اسالمی به اهمیت این عامل عـزت و اقتـدار   ، از گذشته تا به امروز
اند و همواره سعی در تضعیف آن داشته اند و از هرگونه تالشـی در اخـتالف   پی برده

هـای پررنـگ   اند. شاهد این مطلب هم خط کشیکوتاهی نکردهافکنی بین مسلمانان 
بوجود آمده بـین مـذاهب اسـالمی اسـت. در حالیکـه فِـرَق و مـذاهب اسـالمی از         

تواند محور اتحاد و اتفاق باشد. در عـین حـال   مشترکات زیادی برخورداراند که می
پررنـگ   در برخی موارد اختالف هم وجود دارد و دشمنان اسالمی همواره سـعی در 

، کردن موارد افتراق و اختالف و کم رنگ کردن موارد اشتراک دارند. در این وضعیت
، بین مـذاهب اسـالمی   شود که با وجود برخی اختالف نظرها در می این سؤال مطرح

آیا وحدت امکان پذیر هست؟ کیفیت و چگونگی بوجود آمدن این وحدت چیسـت؟  
شـود کـه چـه     می این سؤاالت مطرح، در مرتبه بعد، با فرض پذیرش امکان وحدت

موانعی بر سر بوجود آمدن وحدت و تقریب مذاهب اسالمی قـرار دارد؟ و از طـرف   
  چه عواملی در حفظ و تحکیم وحدت امت اسالم نقش بسزایی دارد؟، دیگر

پاسخ داد. قرآن و سنت دو  سؤاالت این توان بهاز منابع و منظرهای مختلفی می
جسـتجو کـرد؛ امـا     را در آنها توان پاسخ این سؤاالتکه میمنبع اصلی دین هستند 

نکته مهم این است که پاسخ سؤاالت مذکور باید از منبعی باشـد کـه مـورد قبـول و     
پذیرش همه فرق و مذاهب اسالمی بوده و حجیت داشته باشد. با توجه به اینکـه در  

پاسخ بـه سـؤاالت    قرآن کریم تنها منبع برای، اختالف نگاه و نظر وجود دارد، سنت
هـا  است. در همین راستا در این نوشتار تالش شده از نگاه قـرآن کـریم بـه پرسـش    

  جواب داده شود.
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و "اختلـف  ، قطـع ، شـیع ، نـزع ، شقق، فرق "هایدر ابتداء با استفاده از کلیدواژه
 "أمّـه واحـده   ، اصالح بین النـاس ، اصلح، أمّه وسط، أخ، اعتصم" های همچنین واژه

، ین است که آیاتی که در آنها مطالبی دربـاره وحـدت و تفرقـه بیـان شـده     سعی بر ا
، نکاتی از آن آیات استفاده گردد و در نهایت، استخراج و سپس در یک نگاه تحلیلی

  به تنظیم و تبویب آن نکات پرداخته شود.

 . کلیات1

  سطوح وحدت و اتحاد
ان به سه سـطح از وحـدت و   تومی، اسالمی و آیات قرآن کریمهای  الهام از آموزه با

  توحیـدی  ادیـان  حـوزه  اسالمی ب. الف. حوزه آمیز دست یافت: همزیستی مسالمت
  بب) 71ش: 1388، (ر.ک: جوادی آملی .بشری جوامع حوزه ج.

 وحدت، است شده تحقیق و بررسی نوشتار این در آنچه، وحدت مذکور انواع از
و  کرده جاری زبان بر را شهادتین هک را کسانی همه، قرآن .باشدمی اسالمی حوزه در

، گیـرا  مومن دانسته و در یک تعبیر بسیار، باشند پذیرفته جانشان حقیقت با را اسالم
 (إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِْخـَوة...)  .کندهم خطاب می "برادر  "مؤمنان را ، پُرمعنی و مؤثر، عمیق

 دارای و، قبیلـه  هر و نژاد هر از مسلمانان، اسالمی مهم اصل این روی )10، (حجرات
، برادرانی که نـه تنهـا در ظـاهر    کنند؛می برادری عمیق احساس یکدیگر با، زبان هر

با  )63، انفال) (...أَلََّف َبْيَن قُلُوبِهِم(...  با هم پیوند قلبی و باطنی دارند.، تر از آنبلکه مهم
، این قرار است کـه مؤمنـان  مفاد آیه از ، توجه به اینکه انّما ادات حصر در بعید است

 تمام اسالم، دیگر تعبیر فقط برادر یکدیگر هستند و نه مخالف یا مخاصم یکدیگر. به
 خطـاب  یکدیگر برادر و خواهر را همه و، داندمی خانواده یک حکم به را هامسلمان
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نسبت به یکـدیگر   متقابل تعهدهای و عمل در که شعار؛ در و لفظ در تنها نه کرده که
  )71، (توبه ...)َو الُْمْؤِمُنونَ َو الُْمْؤِمناُت َبْعُضُهْم أَْوِلياء بعض( .لیت دارندمسئو

  راهکار وحدت اسالمی
ارزش ذاتی نداشته و مطلوب نیست؛ ، هر نوع وحدت و همگرایی، از نگاه قرآن کریم

ارزش و بار مثبت اعتبـار  ، بلکه محور و هدف مقدس است که به وحدت و همگرایی
 اگـر  اسـت؛  لبـه  دو شمشـیری  مثابـه  بـه  و ابـزار ، وحدت و همگرایی یعنی کند؛می

 بـه  را آن کننـد  تالش باید همگان است و مطلوب، برود کار به حق راه در همگرایی
 محقـق  باطل راه در اگر و باشند کوشا آن حفظ در نیز، ایجاد از پس و آورند وجود
مؤید ایـن ادعـا    است. الزم همگان بر اتحادی چنین بردن بین از است و مضر، شود

 ؛...و َتَعاَوُنواْ َعلَی الْربِّ و التَّقَْوی و الَ َتَعاَوُنواْ َعلَی اِالثْمِ َوالُْعْدَوان«فرماید: آیه شریفه است که می
 و گنـاه  راه در) هرگـز ( و کنید همکاری هم با پرهیزگاری و نیکی راه در) همواره( و

 اسـالمی  کلـی  اصـل  یـک  بیانگر شریفه آیه این )2، مائده( .»ننمائید همکاری تجاوز
 سیاسی و اخالقی و حقوقی و اجتماعی مسائل سراسر که است »تقوا و برّ« بر تعاون

 و تعـاون ، نیـک  کارهـای  در موظفنـد  مسـلمانان ، اصـل  این طبق. گیرددر بر می را
 بـر  و تعـاون ، ظلم و نادرست اعمال و باطل اهداف در همکاری ولی کنند؛ همکاری

 یـا  نزدیـک  دوسـت ، آن مرتکب گرچه است؛ ممنوع، مطلق طور به، »عدوان و اثم«
  .باشد انسان برادر

مسلمانان و مؤمنان را به حفظ اتحاد و وحدت ، آیات قرآن کریم به صراحت
  عبارتند از:، سفارش کرده است که از جمله این آیات
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 قـرآن ( الهى نریسما به همگى و« : فرمایدمی عمران آل سوره 103 آیه در -1
 پراکنـدگى  و اخـتالف  از و زنیـد  چنـگ ، دهـد  مى پیوند خدا به را شما که) پیامبر و

 میان او و بودید یکدیگر دشمن که گاه آن، کنید یاد خود بر را خدا نعمت و، بپرهیزید
  »شدی برادر یکدیگر با او نعمت پرتو در و انداخت الفت شما هاى دل

 بـا  مقابله براى باید مؤمنان شما« :فرمایدمی لانفا سوره 60 آیه در همچنین -2
 آماده( بسته اسبان و رزمى نیروى از دارید توان در آنچه، شمایند پیرامون که کافرانى

 بترسـانید  شـمایند  دشمن و خدا دشمن که را کسانى وسیله بدین تا آورید فراهم) نبرد
  »]کنید سلب آنان از را مسلمانان به هجوم اندیشه و[

 در را پیـامبرش  و خدا و : «دهدمی هشدار، انفال سوره 46 آیه در نینهمچ -3
 و عـزّت  و شـوید  مـى  نـاتوان  کـه  نکنیـد  اختالف یکدیگر با و برید فرمان جهاد امر

 را مسـلمانان  میـان  وحـدت  از منظور خوبی به آیات این .»رود مى بین از شکوهتان
  . کند می روشن

 ممکن اسـت برخـی  ، متعددی تشکیل یافتههای از آنجا که امت اسالمی از فرقه
اتحـاد اعتقـادی مسـلمانان اسـت؛     ، مسلمانان اتحاد و وحدت راهکار که کنند تصور

 اخـتالف  و دوگانگی نباید موردی هیچ در فِرَق مختلف اسالمی پیروان که بدین گونه
 و فـروع  و اصول در، معامالت تا عبادات از و عمل تا گرفته عقیده از و باشند داشته
 وحـدت  بایـد ... و معاشـرت هـای   شیوه و فکر طرز، رسوم، آداب، زندگی امور همه
 و واحـد  قـانون  بـه  و آینـد  در واحـد  لـوایی  زیر فرق اسالمی همه یا باشند؛ داشته

 پیروی اقتصادی و سیاسی رژیم یک و سیاست یک از و دهند در تن، یگانه سیاست
 و ممکـن  نـه  و پوشـید  خواهد ملع جامه نه، خام تصور این که است طبیعی. نمایند
 یـک  پیـروان  از اسـت  ممکـن  چگونـه « چون به تعبیر شهید مطهـری:   است؛ معقول
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 اصل فالن از، مسلمین و اسالم وحدت حفظ مصلحت خاطر به که کرد تقاضا مذهب
، داننـد مـى  اسالم متن جزء را آن، خود نظر به، حال هر به که خود عملى یا اعتقادى
 اسـالم  از جزئى از اسالم نام به بخواهیم او از که است این کمح در کنند؟ نظر صرف
  )16-15، ش1384، مطهری( »... . بپوشد چشم

بتـوانیم   اینکـه ، هسـت  هـم   حـل عملـی   راه و داردوجـود  کـه  حل دیگـری   راه
و یک زیرساخت مـذهبی جدیـد تعریـف     دادهرا تغییر  مذهبی سنتیهای  زیرساخت

ـ مربوط کنیم؛ به عنوان های مذهبی  روساخت ای را به کنیم و اختالفات فرقه در ال مث
، لبـاس پوشـیدن   هایم که اختالفـات در نحـو   در حوزه ملیت پذیرفته، کشور خودمان

 در، و در عـین حـال  رده فرهنـگ تلقـی شـود    محلی در حد خُ  آداب و رسوم، زبان
ـ تشـکیل   زیربنـای مشـترکی  ، بودن ت واحد ایرانییملای به نام مسئله ر کـه د  دهیمب

و امنیـت   ت؛ همچـون مشـکال  بسـیاری از ، چنـین تئـوری   صورت به ثبوت رسیدن
زیـر بنـا   ، اختالفات مذهبی که بپذیریماگر  .حل خواهد شدهای جدایی طلبانه  بحث
تفکـر بوجـود   اگر ایـن   کنولیبه تفرقه خواهیم بود محکوم ، در این صورت، هستند
که مـا بـه عنـوان مسـلمان      دهستنهای مشترکی  یک سری ویژگی، هاکه زیربنا بیاید
و اعتقـاد بـه    یک مسـلمان چیسـت    تکالیف اولیه، است مثالً اینکه خدا واحد ؛داریم
راه ، در آن صـورت ، بـود مسلمات سنت نبوی که مشـترک میـان مسـلمانان     و قرآن

   هموار خواهد شد.، رسیدن به وحدت
  های ذیل است: منوط به برداشته شدن گام، عملی شدن این تئوری

، اخالقی زندگانی در همدیگر را ...»امنا املؤمنون اخوة«اصل مسلمانان روی الً:او
  )10، (ر.ک:حجرات ببینند و نه دشمن همدیگر. دوست سیاسی برادر و و اجتماعی
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 را یکـدیگر  صـحیح  طور به اسالمی هایدر فضای دوستی و برادری فرقه ثانیاً:
 میـان  فاصـله  شوند؛ چون علت آگاه کامالً هم اعتقادی و فکری مواضع از، بشناسند
 بحـث  پایه بر باید تقریب است. یکدیگر فکرى مبانى از صحیح آشنایى عدم، مذاهب

 باید و، پرداخت خرافات با نبرد به علمى اسلحه این با بتوان تا باشد علمى وپذیرش
 را خـود  دانـش ، خـود  علمـى  گفتگوهـاى  در آرام محیطى در مذهبى هر دانشمندان

  .بگیرند ونتیجه، دکنن مبادله
اسـالمی در خلـوت و    مذاهب سایر مذهبی اصول و پیشوایان به توهین از ثالثاً:

 هـاى کینـه  و تعصّـبات  و جلوت پرهیز گردد و از کارها و سـخنانی کـه احساسـات   
  )108، (ر.ک: انعامبشدت دوری شود.، انگیزد مى بر را مخالف

(ر.ک: اسـت.  زیاد بسیار که دینی مشترکات حفاظت و ترویج در همکاری رابعاً:
 مشـترک  فرهنـگ  یک و برخوردارند بینى جهان نوع یک از همه مسلمانان )2، مائـده 
 در وحــدت. دارنـد  شــرکت دار سـابقه  و باشــکوه و عظـیم  تمــدن یـک  در و دارنـد 
 در، مـذهبى  معتقَـدات  در، مـنش  و بینش در، تمدن سابقه در، فرهنگ در، بینى جهان

 واحـد  ملت آنها از تواند مى، خوب اجتماعى سنن و آداب در، ها نیایش و ها پرستش
 در ناچـار ، جهـان  عظیم هاىقدرت که آورد وجود به هایل و عظیم قدرتى و بسازد
  نمایند. خضوع آنها برابر

قـرار   اسـالم  خورده قسم دشمنان برابر در واحد صف در مسلمانان همه خامساً:
 مشـرکان  همـه  بـا  ... ولُْمْشرِكَني كَافَّةً كَما ُيقاِتلُوَنكُْم كَافَّةًَو قاِتلُوا ا: ... 36، (ر.ک: توبه .بگیرند
  جنگند...) مى شما همه با نیز آنان که چنان، بجنگید

  محور وحدت
 اتحـاد  و واقعـی  وحدت و برداشته میان از را تصنعی اتحاد و ظاهری وحدت، اسالم
 آن جـز ، افـراد  اتحاد برای معیارش، جهت همین سازد؛ به می آن جایگزین را حقیقی
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 و دینـی  اعتقـاد ، اسـالم  در اتحـاد  مالک: اند دیده تدارک ها حکومت که است چیزی
، زبـان ، بنـابراین  َو اْعَتِصُموا بَِحْبلِ اللَّـه...) : 103، ر.ک: آل عمران(، است آن به بندی پای
 تفرقـه  تشـدید  بـه  بیشـتر  و انـد  عوامـل اخـتالف   از کـه  قومیت و زمین، رنگ، نژاد
 و اعتبـاری  اموری، عوامل این همه زیرا نیستند؛ وحدت محور اسالم در، انجامند می

 و انشعابات اند. هرچند این امور اعتباری کرده بنا را ها آن ها حکومت که اند قراردادی
 سازد می مجتمع واحد ای جامعه در را قبیله و قوم یا میهن یک افراد، ای قبیله و میهنی

 یکـدیگر  از هـا  ملـت  جـدایی  بـه  طرفی از لیکن خواند؛ می افر وحدت به را ها آن و
شد؛  خواهد پراکندگی و تفرقه دچار، ها ملت یگانگی و وحدت، نتیجه در انجامد؛ می
 ایمـان  و عقیده مبنای بر را انسانی اجتماع اساس و ملغا را انشعابات اسالم، رو این از

 خـدا  بـه  اعتقاد بدون، عمومی ادانقی و برادری و دیگر. اتحاد چیز نه است؛ داده قرار
، کثیـر  مبـادی  وگرنـه ، آورد مـی  وحدت که است واحد مبدأ فقط نیست؛ چون ممکن
. خداسـت ، ذاتی واحد تنها و است کثیر چیز همه خدا جز. است تفرقه و کثرت عامل
 سـوی  به را خود پیروان مبدئی هر زیرا باشد؛ وحدت عاملِ، ذاتی کثیر نیست ممکن
 بـه  ایمـان  پرتـو  در را بـرادری  و اتحـاد ، متعال خدای، رو این از خواند؛ می خویش
  داند. می دین فروع و اصول به همگانی اعتقاد و واحد خدای

  ارزش و اهمیت اتحاد و وحدت
مسائل یـک  ترین  شود که اتحاد امت از اهم و اساسیاز آیات قرآن کریم استفاده می

 همانـا ... و عـدل ، توحید از پس اعیاجتم نعمت ترین که مهمای  اجتماع است؛ بگونه
 او و بودید یکدیگر دشمن که گاه آن، کنید یاد خود بر را خدا نعمت و. (است وحدت
آل ) (شـدید.  بـرادر  یکـدیگر  بـا  او نعمت پرتو در و انداخت الفت شما هاى دل میان
 برخـى  و(. است کفر همطراز، و تالش برای از بین بردن این نعمت الهی) 103، عمران



 تفسیر پژوهیدو فصلنامه    194

 

 رواج آن در را پیـامبر  و خـدا  بـه  کفر که بودند آن بر و ساختند مسجدى منافقان زا
  ) 107، توبه) (بیفکنند... جدایى مؤمنان میان و دهند

 خدای که است آمیز قدری مخاطره به، تنازع و نبود وحدت و بوجود آمدن تفرقه
 و داده قرار ولواالعزما انبیای وظایف از، دین اقامه دستور کنارِ را آن از پرهیز، سبحان
 کـرده  توصـیه ) ع(پیشین انبیای و نوح به که کرده سفارش چیزی همان به را مؤمنان

 ... فرمـان . (بپرهیزند دین در تفرقه از و کنند اقامه هم با را الهی دین اینکه آن و بود
 اخـتالف  آن در و داریـد  برپـا  را آیین این معارف و احکام تمامى که است این خدا
امـا   )13، شـوری ) (...واگذاریـد  را بخشـى  و بپذیرید را بخشى که اى گونه به یدنیفکن

در ایـن  ، حتی اگر در دین اختالفی بوجود آمد و موجب انحراف عقیدتی برخی شـد 
هم حفظ وحدت و اتحاد بر اختالف و انحراف عقیدتی اولویت دارد. شاید به ، شرایط

اسـرائیل را بـر    حفـظ وحـدت بنـی   هارون (ع) ، همین دلیل در قضیه نیرنگ سامری
: 94، (ر.ک: طـه  انحراف عقیدتی آنها و بت پرستی و گوساله پرستی شان تـرجیح داد 

 بینجامـد  خونریزى و جنگ به کار، گمراهان برابر در مقاومت صورت در که ترسیدم من ...
  ...) افکندى تفرقه اسرائیل بنى میان بگویى تو و

 که همین بس اسالم نظر از مسلمین فوفص میان در اتحاد همچنین در اهمیت
 و اختالف و تفرقه ایجاد باعث، دیگر مسجد کنار در مسجدى ساختن اگر حتى

ر.ک: . (است نامقدس انداز تفرقه مسجد آن گردد مسلمانان صفوف میان در شکاف
  ) 109، توبه

 این است کـه وحـدت  ، بدون تردید یکی از علل با اهمیت بودن وحدت و اتحاد
 بـرای  اسـتواری  گـاه  تکیـه ، توانـد مـی  کـه  است حقیقی قدرتی کننده فراهم اسالمی

 از مسـلمانان  چـه  اگـر  زیرا باشد؛ها  تمدن بین فرهنگیهای  رویارویی در، مسلمانان
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 معنـوی  روحیه، استراتژیکهای  موقعیت، فراوان مادی امکانات، انسانی عظیم نیروی
 ایـن  میـان  چنانچـه  اما رخوردارند؛ب مترقی فکری و اعتقادی دیدگاه و فرهنگ، باال
 ــ  است چنین حاضر حال در که چنان ـ نشود ایجاد اتحادی، پراکنده عناصر و اجزا
  )31 ش:1377، حکیم (ر.ک: داشت. نخواهد کارآیی عظیم مجموعه این

، توان از آن به اهمیت وحدت و اتحاد اسـالمی پـی بـرد    می از نکات دیگری که
 اسـالمی  احکام در وحدت مظاهر وحدت است. مظاهرتأکید آیات قرآن کریم روی 

 مراسم، عیدین نماز، جمعه نماز، جماعت نماز اقامه به توان می جمله از است؛ فراوان
داشـت.   ویژه عنایت ها آن اجرای به نسبت باید، رو این از. کرد اشاره... جهاد و، حج

دادن اعمال بـه سـوی   توجه به قبله و انجام ، از موارد مشترک در بین احکام اسالمی
 تمـام  نگـاه ، بـار  پـنج ، روز شـبانه  هـر  در گفـت  تـوان  مى، آن است؛ به عنوان مثال

 پنج روزى شبانه، جهان مسلمانان تمام گویا و رسد مى هم به کعبه در جهان مسلمانان
 تکبیـر  و رسـد  مـى  هـم  به آنجا در آنان سخن و نگرند مى یکدیگر چشمان در مرتبه

 از یـک  هـیچ  در مرکزیت این. شود مى شنیده کعبه در، دنیا غرب و شرق در مسلمان
 کعبـه ، دیگر عبارت به. آمد نخواهد وجود به هم آینده در و نداشته وجود گذشته ادیان

 و نمـاز  ارتباط و است مسلمانان استقالل و وحدت رمز و ایمان اهل هاى دل مغناطیس
 کـره  نمـازگزاران  صـفوف  بـه  هـا  آسمان فراز از کسى اگر. «است دائمى ارتباطى، کعبه
، توحیـد  و اسـت  کعبـه  آنها همه مرکزیت که بیند مى را متعدّدى هاى دایره، بنگرد زمین
   )109 ش:1378، قرائتى. (»است مسلمین صفوف و جان و دل و فکر تمرکز نقطه

یکی از راهای پی بردن بـه ارزش و   "تعرف االشیاء بأضدادها" با توجه به اصل
توجه به توصیف قرآن کریم از حالت تفرقه و اختالف است. ، دتاهمیت اتحاد و وح

و ، قلمداد شده است، تفرقه و اختالف "عذاب الهی "در آیات قرآن یکی از مصادیق 
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این هشداری به تمام مسلمانان است که در صورت نافرمـانی و قدرنشناسـی نعمـت    
تـار کیفـر تلـخ و    روح برادری از میان رخت بربسته و گرف، )103، عمران (آل وحدت

 عذابهای زمینه و بالست، نکوهیده و این اختالفِ، عذاب اختالف و تفرقه خواهند شد
 کـه  خداسـت : بگـو  : «است چنین باره این در الهی کند. تهدید می فراهم نیز را دیگر
 صورت به را شما یا بفرستد شما بر عذابى پاهایتان زیر از یا سرتان فراز از تواند مى
 دیگـر  برخـى  بـه  را شـما  از برخى گزند و اندازد هم به مختلف هاى گروه و ها فرقه

 (ر.ک: ابـن است.  اسالمى امت میان تفرقه همان »شِیَعاً« از مراد) 65، (انعام» .بچشاند
یکـی از مفسـران    )156 /4ق: 1422، ؛ ثعلبـی 162 /4 تـا: بی، ؛ طوسی134 تا:بی، قتیبۀ

 عـذاب ، باشد قوی به ضعیف از آیه این در شده یاد های عذاب اگر«گوید: معاصر می
جـوادی  »(.اسـت  داخلی اختالف عذاب از تر ضعیف زلزله یا صاعقه و طوفان و سیل
 اختالف از ناشى ویرانیهاى گاهى بلکه است؛ چنین راستى و )67 /1ش: 1388، آملی

د است. شـای  ها زلزله و ها صاعقه از ناشى ویرانیهاى از بیشتر درجات به پراکندگى و
 افتاده داخلی اختالف دام به، نروند صحیح راه به گروهی بدین علت باشد که چنانچه

  .کرد خواهند صحنه از وی کردن خارج و رقیب درآوردن پا از صرف را عمر همه و
: فرماید مى، دانسته آتش  پرتگاه ى لبه را تفرقه اختالف و، در آیات دیگری قرآن

» بخشید... رهایى آن از را شما پس بودید آتش از ىگودال پرتگاه بر که گاه آن و ...«
 دیـار  آن ساکنان میان و (... و همچنین تفرقه افکنی را کاری فرعونانه )103، عمرانآل(

، )4، (قصـص ...)  بسـاخت  متفـرق  و مختلـف  گروه چندین آنان از و برانگیخت اختالف
 خود نفسانى هواهاى سبراسا که نباشید کسانى مباشید*از مشرکان از و (... مشرکانه

 اى پراکنده هاى گروه به و بردند بین از را آن یکپارچگى و کردند اختالف دینشان در
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والذين اختذوا ( و منافقانه )31-32، (روم شدند...) تقسیم است اى اندیشه پیرو هریک که

  داند.می )107، (توبه )مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً بني املؤمنني

 حدت اسالمی. موانع و2

مواردی که مانع بوجود آمدن وحدت ترین  از جمله مهم، با توجه به آیات قرآن کریم
عبارتند از: جهل و کج فهمی نسبت به معارف اسـالم و  ، شوددر بین امت اسالمی می

دنیـا  ، خـود پسـندی و تعصـب   ، همچنین عدم آگاهی دقیق و صحیح از سایر مذاهب
 احترامی و اهانت به مقدسات یکـدیگر و  بی، یطانیالقائات ش، خواهی طلبی و ریاست

  شود.عقلی؛ که در ادامه به توضیح و تبیین این موارد پرداخته می بی

 اسالم عالیه نسبت به معارف فهمی کج و . جهل1- 2
 عالیـه  معـارف  به نسبت مسلمانان جهل و عدم فهم، موانع وحدت بزرگترین از یکی
 جهـل  و اسالمی مذاهب احکام و عقائد به جهل هایاست که در قالب راستین اسالم

 موجـود  افـراد  وها  گروههای  اندیشه و افکار جهل و مذاهب تاریخ و اسالم تاریخ به
  .قابل بررسی است جامعه در

 را فروعـی  و اصـول ، آن برای و اسالم دارد از خاص برداشتی، خود پیش، هرکس
  . است اسالم از خروج باعث و مخالف، اند پنداشته دیگران آنچه با گاهی که کند می معین

 نمـوده  محو خاطرها از را وحی نزول هنگام معمول سنت، اسالم تاریخ به جهل
  . است داشته نگه ابهام در را بدعتها وها  فتنه منشأ و است

 هـای اقلیـت  و سیاسـی  هـای جنـاح  جهل، دیگر مذاهب از مذاهب پیروان جهل
، هم به نسبت زیادی هایتهمت و هابدگمانی باعث، یکدیگر مسلک و ایده از مذهبی
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 مـذاهب  پیـدایش  در نادرسـت  پنـدارهای  و یکدیگر مقابل در آرایی صف و دشمنی
  .است گردیده یکدیگر

: فرماید می »حاضر عصر در مسلمین انحطاط« عنوان تحت) ره(مطهری استاد شهید
 عقـب ، اسـالمی  کشـورهای ، کشـورها  بعضـی  اسـتثنای  به دنیا کشورهای میان در«

... ، علـم  در، هستند عقب صنعت در تنها نه هستند؛ کشورهاترین  منحط وترین  مانده
 کـه  کنـیم  اعتـراف  باید... چرا؟. هستند عقب) نیز( معنویت و انسانیت در، اخالق در

، فکـر  ایـن  بلکـه  نیسـت؛  موجود، ما روح و مغز در اصلی صورت به اسالم حقیقت
/ 25 تـا: بـی ، (مطهـری ....» اسـت  موجود، شده مَسخ صورت به ما مغزهای در اغلب
501-500(  

 . خود پسندی و تعصب2- 2
 سایر سرآمد تنها نه را خود برگزیده مذهب طبیعی طور به، فرقه و مذهبی هر پیروان
 را مذاهب سایر، معمول طور به و قائلند مطلق حقانیت، آن برای بلکه، دانندمی مذاهب
 را مطلق بخشی نجات و صِدق، حقانیت این اگر کهاین دانند؛ چهمی حقانیت آن فاقد
  .بدانند پایبند مدهب یک به تنها را خود، باور و اعتقاد در توانندنمی، باشند نداشته باور

 بلکـه  نـدارد؛  درپـی  را ناسـازگاری ، تنهـایی  به، خود آیین و خود شمردن حق
 سایر بودن خرافی و نبودن صادق، نیافتن نجات، بودن منحرف، بودن گمراه به اعتقاد
، مذهب هر پیرو که آوردمی پدید را روحی حالت این زمینه، ایشان پیروان و مذاهب
 حاضـر  و بنگـرد  بختـی  نگـون  و گمراهی و حقارت چشم با را مذاهب سایر پیروان
  .آورد حساب به ایشان سخن هم و وزن هم را خویش نباشد

 امـت  یـک  همـه  کـه  شما نوع است این یقین به مردم اى و«مفسران ذیل آیات 
 مـنم  و نداریـد  پروردگـار  یـک  از بـیش  پـس  کنید مى دنبال را هدف یک و هستید
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 وسـیله  بـه  کـه  را کتابى و دین مردم *ولى.کنید پروا من از همه پس، شما پروردگار
 و نمودنـد  تقسیم خود میان را آن و کردند قطعه قطعه بود شده عرضه آنان به پیامبران
. بود شادمان داشت اختیار در آنچه به هرگروهى و برگزیدند را دینى و کتاب هرکدام

 مهـم  حقیقـت  یـک ، به این مطلب اشاره کرده اند که این آیـات  )52-53، مؤمنون» (
 کـه  است ها گروه و احزاب جاهالنه تعصب، آن و کند مى بازگو را اجتماعى و روانى
 هـر  روى بـه  را خـود  زمغ هاى دریچه و، برگزیده خود براى را آئینى و راه، یک هر

 بـه  نسـیمى ، بتابـد  آنها مغز به اى تازه شعاع دهند نمى اجازه و، اند بسته دیگرى سخن
 /23ق: 1420، ر.ک: فخـررازی . (!سـازد  روشـن  آنهـا  بر را حقیقتى و بوزد روحشان

  )9/193 ش: 1368، قمی مشهدی ؛282
 سرچشـمه  خودپسـندى  و افراطـى  ذات حـب  و خـواهى  خود از که حالت این

بنابر  .است امتها وحدت و اتحاد به رسیدن و حقایق تبیین دشمن بزرگترین، گیرد مى
 احساس و خویشتن رسم و راه به بودن خوشحال این« گفته یکی از مفسران معاصر:

 بر سخنى انسان اگر که رسد مى جایى به گاه، است آن غیر چه هر از بیگانگى و تنفر
 کشـد  مى سر بر جامه و گذارد مى گوش در انگشت، بشنود خویش رسم و راه خالف

شـود؛   روشن او بر، گرفته خو آن با آنچه خالف بر حقیقتى مبادا نهد؛ مى فرار به پا و
هـدایت  ، در حالیکه آیات قـرآن  )260/ 14 ش: 1374، ) (مکارم شیرازی7، (ر.ک: نوح

هتـرین آنهـا   داند که به سخنان مختلف گوش داده و از بترین افراد را کسانی مییافته
، حقیقـت  بـه  دستیابى براى که من*آنان بندگان به ده بشارت پس .... (کند می تبعیت

 راه را آنـان  خـدا  که اینانند. کنند مى پیروى را آن بهترین و سپارند مى گوش سخن به
  )17-18، زمر) (. خردمندان اینانند و است نموده
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 . دنیاطلبی و ریاست طلبی3- 2
علـت  ) 17، / جاثیه14، / شوری19، / آل عمران213، (بقرهآیه خدای متعالی در چهار 

کند که از آن تعبیر می "بغیاً "و انگیزه تفرقه و اختالف در دین بعد از آمدن علم را با 
َتفَرَّقُوا  َو ما« ؛)17، جاثیه» (... فََما اْخَتلَفُوا إِالَّ ِمْن َبْعِد ما جاَءُهُم الِْعلُْم َبْغياً َبْيَنُهْم... : «جمله است

  )14، شوری» (... إِالَّ ِمْن َبْعِد ما جاَءُهُم الِْعلُْم َبْغياً َبْيَنُهْم
 و عرف در و ذیل ماده بغی)، 1404، (ابن فارس طلب به معنای، در لغت »بغى«
) 236 /4 ق:1408، (ابوالفتوح رازیکردن چیزى به ناحق است.  به معنای طلب، شرع
 /1ق:1421، (نحاساست؛  "تفرّقَ"و  "اختلفَ"برای فعل مفعول ألجله  "بغیاً"واژه 
 "بغیاً"بیانگر علت و انگیزه اختالف و تفرقه است. مفسران در توضیح ، بنابراین )148
ق: 1412، ؛ طبری2/618 ق:1419، حاتم أبی (ابن "الرّیاسۀ  و للملک طلبا " اند: آورده

ریاست ، بوجود آمدن اختالفیعنی علت و انگیزه ) 34 /3ق: 1422، ؛ ثعلبی 142 /3
، دین در تفرقه و علمی طلبی و دنیاطلبی بزرگان و علماء است؛ چون اختالف

اختالف علمی معنا ندارد. مؤید این ، دارد و در بین توده مردم اختصاص به عالمان
 ؛ ... اختالف ...َو َما اْخَتلََف فيِه إِالَّ الَّذيَن أُوُتوه«... فرماید: این آیه قرآن است که می، قید
واضح  )213، بقره» (شد... داده آنها به کتاب که کسانى مگر نیاوردند پدید را آن در

و از ، افتد تا مردم عادی می توسط عالمان اتفاق، است که اختالف در کتاب و دین
 همسو و هماهنگ آنان اگر، نظرانند صاحب و دانشمندان تابع، مردم توده آنجا که
دنیا طلب و ریاست  آنها اگر که چنان آید؛ نمی پدید جامعه متن در شکافی، باشند
 این ذائقه به وحدت گوارای طعم هرگز و نیست جامعه اصالح به امیدی، باشند طلب
 لذا رسید؛ نخواهد آنها مشام به وفا و صفا بوی و رسد نمی محروم و پیرو جوامع
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 کند می امر، اتحاد به آنها از بیش و دیگران از پیش را دانشمندان و علماء، کریم قرآن
 را آنها و دهد می هشدار آنها به، گیرد می نشئت دنیادوستی از که را اختالف خطر و
ر.ک: . (گردد می دگرگون ها چهره از برخی، روز آن در که ترساند می روزی عذابِ از

 از ناصحیح برداشت با که است بزرگ قدر آن، بد عالمان خطر )105-106، آل عمران
 که چنان ایستند؛ می الهی پیامبران برابر در، کرده تراشی مذهب، الهی کتاب و یند

، تاریخ طول در، انبیا سلسله برابر در که دهد می گواهی »نحل و ملل« های کتاب
 را پیامبری، خداوند که زمان هر. دارند قرار ساز دین عالمانِ و متنبّیان سلسله
 و شدند پیدا او کنار در، فروش دین و مهذّب غیر نعالما، داد ارایه را دینی و فرستاد
  .کردند پراکنی دین و تراشی مذهب

 بافته و ساخته، بهائیت و وهابیت چون هم، غیرالهی مذاهب و ها مکتب همه
 نه و دارند سازی مذهب توان نه، عادی مردم چون است؛ طلب ریاست عالمان
  . پذیرند می ها آن از دیگران

 نی. القائات شیطا4- 2
 برابر در همگى، اید آورده ایمان که کسانى اى: «فرمایددر این زمینه می متعال خدای
 بـراى  او که نکنید دنبال را شیطان هاى گام و بگیرید دستور او از و شوید تسلیم خدا
 اخـتالف ، آیه ذیل و صدر میان تقابل پایه . بر)208، بقره» (.است آشکار دشمنى شما
 همگـانی  انقیاد و اتحاد به را مؤمنان، آیه صدر چون است؛ یطانش های راه از تفرقه و

از ، تفرقـه واخـتالف   پس کند؛ می نهی شیطان راههای پیروی از، آن ذیل و خواند می
هـای   شـیطان بـه شـیوه    .اسـت  های بزرگ شیطان برای تخریب جامعه اسـالمی  گام

  آنها است:سعی در عملی کردن این نیت شوم خود دارد که از جمله ، گوناگون
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چون سبب فاعلی افکار در ذهن انسان یا الهـام   الف. القای تفکرات تفرقه آمیز.
 بـا  شیاطین قطعا : ... و121، (ر.ک: انعام الهی و فرشتگان است و یا القائات شیطانی

کنند...) که معیار تمییز دادن آنها مطابقت آن  مى القا دوستانشان افکار بر اشاره و رمز
) 10/274ش: 1389، ر.ک: جوادی آملـی . (ائات با عقل و نقل معتبر استالهامات و الق

منشـأ آن  ، با معارف عقلی و نقلی معتبر مطابقت ندارد، و از آنجا که تفرقه و اختالف
  از سوی شیطان است.

خـدای متعـالی در ایـن زمینـه      ب. ایجاد عداوت و بغضاء از راه خمر و میسر.
 شـما  میان قمار و شراب وسیله به که خواهد نمى این جز چیزى شیطان «فرماید:  می

 یعنـى  خـود  اعمال این از غرضى هیچ شیطان )91، مائده» (.بیفکند.. نفرت و دشمنى
  شما. بین بغضا و عداوت ایجاد مگر، ندارد میسر و خمر

 لیکن خداست؛ های نعمت ترین بزرگ از زبانی. زبان های کشمکش و زبان ج.
 به و « آیه. است شیطان نفوذ راههای از، گیرد می انجام یفراوان گناهان، آن با چون

 و بگویند است نیکوتر که را سخنى کافران با وگو گفت در که بگو من مؤمن بندگان
 مردم میان ناشایسته سخنان همین با شیطان، تردید ... بى بپرهیزند ناشایسته سخن از

 تقابل قرینه  از. دارد داللت بمطل این بر خوبی به) 53، اسرا» ( کند مى انگیزى فتنه
 و شیوه بهترین، گفتن سخن در باید خدا بندگان که شود می استفاده ذیل و صدر

 اختالف آنان میان تا است نشسته کمین در شیطان زیرا برگزینند؛ را الفاظ زیباترین
  .)277/ 10ش: 1389، (ر.ک: جوادی آملی کند ایجاد شکاف و افکند

 یکدیگر . اهانت به مقدسات5- 2
آیات قرآن کریم به وفور بر رفتار مؤدبانه با دیگران تأکید دارند و وحی الهی در پی 

 مخالفان با المللی بین روابط در تربیت مؤمنان مؤدبّ به ادب الهی است. توصیه قرآن
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 که را کسانى و. (نشوید خارج دینی و انسانی ادب قلمرو این است که از  اعتقادی
 که دشمنى روى از را خدا نیز آنان که ندهید دشنام خوانند مى خدا جاى به مشرکان
، انسان متکبرترین مقابل و در )108، انعام(، » .دهند مى دشنام است نادانى از برخاسته
 که بروید فرعون سوى به «: فرمایدمی، خوانده می فرا گفتار در ادب به را پیامبرش

 شما یادآورى اثر بر شاید، بگویید سخن نرمى به او با *و. است کرده سرکشى او
 و )43-44، طه» (شود  نزدیک حق به و بترسد یا، بیاورد ایمان و دریابد را حقیقت

 در را تو ما گفتند) ع( نوح به، خود نامؤدّبانه رفتار با، کافران از ای عده که گاه آن
 با الهی پیامبر این )60، اعراف) (مُبین ضَلـلٍ فى کَ لَـنَر اِنّا. (بینیم می آشکار گمراهی
 من بر شما اتهام این: فرمود پاسخ در، متانت و ادب کمال با و، دینی آداب به اتصاف
 و عالمیانم پروردگار از ای فرستاده من بلکه باشم؛ گمراه من که نیست وارد

 اى: گفت نوح(کنم.  موعظه و نصیحت را شما تا فرستاد شما سوی به مرا پروردگارم
 پروردگار جانب از پیامبرى من بلکه، نیست من بر گمراهى ونهگ هیچ، من قوم

 نصیحت را شما و رسانم مى شما به را پروردگارم هاى *پیام. هستم ها جهان
 ناشایست اتهامات مقابل در نیز) ع( هود حضرت) 61-62، اعراف. ()کنم... مى

 و سفاهت اماته از را خودش، ها آن به پاسخ جای به و رعایت را ادب نهایت، قومش
  )66-68، ر.ک: اعراف( کرد. نصیحت را آنان، پندآمیز زبانی با و تبرئه نادانی

بـه طریـق   ، وقتی رفتار دور از ادب و اهانت آمیز با غیر همکیشـان روا نیسـت  
هـای  نسبت به هم کیشان هم روا نخواهـد بـود و قُـبح بیشـتری دارد و فرقـه     ، اولی

یکدیگر و مقدساتشـان اهـانتی داشـته باشـند؛     مسلمانان به هیچ وجه نباید نسبت به 
ســبب ، دار شـدن احساســات و در نتیجـه   موجـب جریحــه ، چـون هرگونـه اهــانتی  
نشـانه  ، گردد. گذشته از اینکه اهانـت های اختالف و تفرقه میبرافروخته شدن شعله
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دلیلی است؛ زیرا کسی که برخوردار از منطق و برهان برای اعتقاداتش منطقی و بیبی
  نیازی به اهانت و سبّ و لعن ندارد. ، هست

که به امام صادق (ع) عـرض   شیخ صدوق در کتاب اعتقاداتش در روایتی آورده
کند.  یکی از صحابه شما در مسجد نشسته و دشمنان شما را ناسزا و لعن می :کنند می

حضرت فرمود: او را چه شده است؟! خدا او را لعنت کند! مـا را در معـرض فحـش    
 ماننـد ( خواننـد  مى خدا جاى به کفار که را آنها :دهد! خداوند فرمود قرار میدیگران 

 .دهنـد  دشنام خدا به نادانى و عداوت روى از نیز آنها که ندهید دشنام) اجنّه و ها بت
  )107 ق:1414، (صدوق

 عقلی  بی .6- 2
 بـه  بـا اشـاره   و خوانـد  مـی  عقـل  عدم، روشنی به را تشتّت و تفرقه علت کریم قرآن

انـد؛ چـون    ملتـی پراکنـده بصـورت جمـع    ، یهودیان که در حقیقت درونی اختالفات
 )14، حشـر » (...حتسبهم مجيعاً و قلوهبم شـّتي «: فرمایـد  می، هایشان با هم متحد نیست دل

 پراکنـده  هایشـان  دل آنکـه  حال و پنداری می هم با هماهنگ، ظاهر به را ها آن یعنی
 و نیسـتند  عقـل  اهـل  آنـان  کـه  روسـت  آن از پراکندگی این: فرماید می سپس است؛
 روشـن ، قـرآن  بیـان  این از )14، حشر) (ذلك بأَنَّهم قوم اليعقلون.... (اندیشند نمی عاقالنه

نیسـت؛ چـون    عاقـل ، تشـتّت  و تفـرق  و اخـتالف  دارای و پراکنده ملّت که شود می
 بـا  حق زیرا ؛)29، فتح» (...اَِشّداُء َعلَي الكُفّار.... (عقالنی است، کافر با اختالف مسلمان

. نـدارد  دلیلـی  عقلی بی جز، مکتب یک پیروان میان اختالف امّا شود؛ نمی جمع باطل
 مسلک هم جمعیت هر نیست؛ بردار تخصیص که کند می بیان را فراگیر حکمی، آیه این
 اگـر  چـون  مسـلمان؛  یا مسیحی یا باشند یهودی نیستند؛ عاقل، ناسازگارند هم با که
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 از پیـروی  که دارد خاص هوس و هوا فردی هر و است حاکم هوا، نباشد حاکم عقل
  است. ناسازگاری و اختالف ریشه، آن

 و تحکیم وحدت اسالمی . عوامل حفظ3

توان به مواردی که در حفظ و تحکیم وحدت اسالمی با تأمل در آیات قرآن کریم می
ارت است از: اعتصام و آنها عبترین  دست یافت که از جمله مهم، نقش بسزایی دارند
نظـارت  ، طرد و برائت از اختالف افکنـان ، تحمل عقاید متقابل، تمسک به حبل الهی

عبـرت از  ، رشـد اخالقـی جامعـه و خیرخـواهی متقابـل     ، عمومی بر حفظ وحـدت 
سرنوشت امم متفرق و توجه به ثمرات وحدت در جامعه؛ که در ادامه به تبیـین ایـن   

  شود.موارد پرداخته می

 اعتصام و تمسک به حبل الهی.1- 3
قـرآن کـریم    )103، عمـران  آل» (...اعَتِصُموا بَِحبلِ اهللا َجميعاً َو ال َتفَرَّقُوا «با توجه به آیـه  

کنـد. در سـنت تفسـیری بـرای حبـل اهللا      توصیه می »حَبْل اللَّه« وحدت را بر محور
  مصادیقی بیان شده که از آن جمله است:  

  ، )96 تا:بی، قتیبۀ ؛ ابن293 /1 ق: 1423، سلیمان بن مقاتل( الف. دین الهی
  ، )21 /4 ، ق1412؛ طبری: 723 /3 ، 1419حاتم:  أبی (ابن ب. قرآن کریم

  )168 /1 ق: 1411، حاکم حسکانی ؛108 /1 ش: 1367، (قمیج. عترت پیامبر(ع) 
توان گفت:  می، ظهور پیدا کرده است، از آنجا که دین الهی در قرآن و عترت

 محور وحدت باید، گیرند؛ بنابراینذیل مصداق اول قرار می، اق دوم و سوم نیزمصد
  ...  و، ملّیت، زبان، نژاد نه باشد؛ خدا دین
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 شـناختی ، طلبـد کـه مسـلمانان   مـی ، محور بودن دین الهی در وحدت مسلمانان
وظـایفی در رابطـه بـا دیـن     ، و در این راستا، از دین الهی داشته باشند کامل و جامع

  الهی متوجه مسلمانان هست از جمله:
  الف. تمسک به قرآن کریم

 جـدا  و نکـردن  رهـا  و داشـتن  نگـه  و گرفتن معناى به »تمسیک« و »تمسّک«
 واحـدٌ  اصـلٌ  الکـاف  و السـین  و المیم« :است گفته فارس ابن. است چیزى از نشدن
ل واحدی است که میم و سین و کاف اص...  تَحبِسهُ أو ء الشَّى حَبس عَلى یدُلُّ صحیحٌ

 ابـراهیم ، انیس ؛)320 /5 :1404، ابن فارس» (دال بر حبس و نگه داشتن چیزی است
تمسـک کننـده بـه     ... اعتصم و تعلق و به اخذ: ء بالشى ممسک": اند نوشته دیگران و

ابـراهیم و  ، انـیس ( "چیزی یعنی گرفتن آن و تعلق خاطر داشتن و اعتصام به آن است
 پایبندى در قرآن به تمسیک و تمسّک، معنا این به توجه با و )869 ق:1408، دیگران

 اسـت  روشـن  زیرا کند؛ مى پیدا ظهور قرآن احکام و معارف به عملى و قلبى التزام و
 جلـد  داشتن نگه و گرفتن معناى به، آن از نشدن جدا و قرآن داشتن نگه و گرفتن که
 و التـزام  و قـرآن  حتـواى م فراگـرفتن  معناى به بلکه نیست؛ قرآن خطوط و کاغذ و

  .است آن به پایبندى
  ب. ارجاع اختالفات به خدا و رسول

 به رجوع پرتو در لیکن کند؛ فراهم را اختالف زمینه تواند می علمی هایبرداشت
 امـور  از امرى در (...چنانچه بندد می بر رخت اختالفات این، سنت و کتاب محکمات

 و بهتـر  شـما  بـراى  کار این. دهید ارجاع مبرپیا و خدا به را آن، کردید اختالف دین
 محضـر  بـه  پیشـداوری  با، انسان آنکه شرط به، )59، نساء) (. است نیکوتر فرجامش

 تحمیـل  آنهـا  بـر  را خود منحرف و نادرست فهم تا نرود) ع(معصومان سنت و قرآن
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 مشـکل ، وحـدت  عامل ارائه با تا کند عرضه سنت و قرآن بر را اختالفات کند؛ بلکه
  .شود فعر

 . تحمل عقاید متقابل2- 3
» ... واعَتِصموا بَِحبلِ اللِّه َجميعاً والَتفَرَّقـوا «در آیه "التَفَرَّقوا  "و "جَمیعاً"از توجه به قیود 

دین الهـی و قـرآن    هم با همه شود که بایداین نکته مهم استفاده می )103، عمران آل(
 کـه  اسالمی وحدت و هماهنگی نفهمند هم با را دین و قرآن تا چون بفهمند؛ کریم را
  . بود نخواهد ممکن، است عترت و قرآن سفارش مورد

 نیسـت  معنـا  بدین )103، عمران آل» (...واعتصموا حببل اهللا مجيعاً وال تفرقوا« شریفه آیه
 معناسـت  ایـن  به بلکه، بفهمید شخصی برداشت طبق و تنهائی به را قرآن شما همه که
 میـل  خـالف  بر چیزى اگر بفهمید و افکار توافق و آرا تضارب نحو به هم با را آن که
(ر.ک:  کنـیم  تحمّـل  را یکـدیگر  و باشیم صبور، شد عمل ما میل خالف بر یا، بود ما

 و تفرقه و نشوید جدا یکدیگر از مسیر این در و باشید مسلمان هم با همه) 46، انفـال 
 در را اسـالمی  مسـایل  و بفهمـیم  را قـرآن  هم با توانستیم اگر، نیندازید راه دوگانگی

 سـلیقه  اختالف، فکر اختالف، نظر اختالف ها اندیشه تبادل با کنیم؛ تحلیل قرآن پرتو
 فراوانـی  فقیهـان  علمیّۀهای  حوزه در که چنان. کنیم می تحمل را یکدیگر نهایتْ در و

ـ  دارنـد؛  مختلـف  فتواهـای  نتیجه در و روایت یک از گوناگون هایفهم که داریم  اامّ
 خوانندمی نماز یکدیگر سر پشت دانندمی عادل را یکدیگر، کنندمی تحمّل را یکدیگر

  .کنندمی نظر تبادل هم با چون دانند؛ می صحیح را یکدیگر عمل و

 اختالف افکنان . طرد و برائت از3- 3
 که کسانى تردید ... بى«فرماید: ای قرآنی به رسولش میخدای متعال در آموزه

 یا، کردند رد را برخى و قبول را فروع و اصول از برخى( نمودند تجزیه را دینشان
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 آنها با پیوندى هیچ تو، شدند گروه گروه و) نمودند احداث دینشان در مختلف فِرَق
  )159، انعام» (ندارى) آنها کیفر در شرکتى و آنها کار از مسئولیتى و(

 دین، مشرکان اینکه و تاس نصارى و یهود و مشرکان درباره که چند این آیه هر
ولـى بـه گفتـه    ، کردند تفرقه دچار را عیسى و موسى دین، نصارى و یهود و، ابراهیم

پیـامبر   از پس مسلمانان شامل و دهد مى عامّى حکم، حال عین در عالمه طباطبایی
  )390 /7 ق: 1417، طباطبایی. (شود مى نیز آوردند وجود به تفرقه اسالم دین در که

 و تفرقه، دین اصل در که کسانی از را  اکرم(ص) رسول، در این آیه سبحان خدای
داند. یکی دانسته و هیچ پیوندی را میان آنها برقرار نمی جدا، کنند اختالف، آن متن در

: است آمده مشرکان درباره که داندبرائتی می را مانند جمله این، از دانشمندان معاصر
 از که نسبت همان به رسولش و خداوند و )3، توبه» (..شرِكَني وَرسولُهٌء ِمَن املُ أنَّ اَهللا َبرِي «...

  )68 /12 ش:1388جوادی آملی. (بیزارند نیز افکنان اختالف از، بیزارند مشرکان
های  باید افراد و گروه مسلمانان به تأسی از رسول اکرم(ص)، در زمان معاصر

، ا برائت جویند؛ به عنوان مثالتفرقه افکن و افراطی را از خود طرد کرده و از آنه
 طایفه دو این وجود تا، شیعه باید از غالت و اهل سنت از نواصب باید برائت بجویند

 در نصب و غلو که بدانیم باید همه و نشود سنی و شیعه مسلمان برادران اشتباه باعث
  .ندارد مشروعیتی اسالم

 . نظارت عمومی بر حفظ وحدت4- 3
َو (آل عمـران   103صیه به وحدت و نهـی از تفرقـه در آیـه    خدای متعالی بعد از تو

یکی از وظـایف امـت اسـالمی را    ، در آیه بعدی، )... اْعَتِصُموا بَِحْبلِ اللَِّه َجميعاً َو ال َتفَرَّقُوا
 میـان  از باید و : «فرمایدداند و می می دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر
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 و وادارند پسندیده کار به را آنان و فراخوانند نیکى به ار مردم که باشند گروهى شما
، با توجـه بـه تناسـب آیـات     )104، آل عمران( »کنند... نهى نکوهیده و زشت کار از
 مصداق بارزترین، توحید کلمه محور بر کلمه توان این برداشت را کرد که وحدتِ می

 /15ش: 1388، ی آملی(جواداست منکر مصداق بارزترین، اختالف و تفرقه و، معروف
حساس باشـند و یکـدیگر   ، باید مسلمانان در حفظ نعمت وحدت، از همین رو) 255

دعوت بکنند و تفرقه افکنان را از کارشان نهی بکنند. این کار ، را به این خیر و معروف
  حساسیت آنها به حفظ و تحکیم وحدت در جامعه است. و نظارت عمومی در گرو

 ه. رشد اخالقی جامع5- 3
خواهی که تـابع هواهـای   ب و خودنفوس غیر مهذَّ، های قرآن کریمبا توجه به آموزه
تعـالیم فراوانـی   ، در آیات قـرآن ، رو این از موجب اختالفات هستند؛، نفسانی هستند

یکی  شود تا به کمال برسند.ها مشاهده می مبنی بر رشد و ارتقای اخالقی نفس انسان
 کـه  آنجـا  توان در سوره حجرات نظاره کـرد. از میها را بصورت جدی از این تالش

 اخالقـى  معیارهـاى  اسـاس  بـر  اسـالمى  جامعه ساختن به سوره این در مجید قرآن
 هـاى  گروه مخاصمه و نزاع مورد در مسلمانان وظائف باره در بحث از پس، پرداخته
 بـا  تـا  پرداخته اختالفات این هاى ریشه از قسمتى شرح به ادامه در، اسالمى مختلف
  .گیرد پایان نزاع و درگیرى و، شود چیده بر نیز اختالفات، آنها قطع

، سـخریه  از نهـى ( شـده  مطـرح  12و11 آیـه  دو در کـه  اى ششگانه دستورهاى
 در کامـل  طور به گاه هر) غیبت و، تجسس، بد گمان، زشت القاب دادن، جویى عیب
 کسـى  نه کند؛ مى بیمه ظرن هر از را جامعه افراد حیثیت و آبرو، شود پیاده جامعه یک
 نـه  و، دهـد  قرار سخریه و تفریح وسیله را دیگران، برتربینى خود عنوان به تواند مى
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 شخصیت و حرمت، زشت القاب با نه و، بگشاید آن و این عیبجویى به زبان تواند مى
 بـه  افـراد  خصوصـى  زندگى در نه، ببرد بد گمان دارد حق نه، بشکند هم در را افراد

، دیگـر  تعبیـر  بـه  .کنـد  فاش دیگران براى را آنها پنهانى عیب نه و، ردازدبپ جستجو
 محفـوظ  و گیرد قرار قانون این دژهاى در باید آنها همه که دارد سرمایه چهار انسان
  .آبرو و، ناموس، مال، جان باشد؛

نویسـد:   مـی  بنـدی  در یک جمع، آیت اهللا مکارم شیرازی بعد از تفسیر این آیات
 حیثیـت  و آبرو که دهد مى نشان اسالمى روایات و حجرات 12و11 اتآی تعبیرات"

 اسـالم ! اسـت  مهمتـر ، جهـات  بعضـى  از بلکـه  است؛ آنها جان و مال همچون، افراد
 و عمـل  در تنهـا  نه، باشد و مردم حکمفرما کامل امنیت اسالمى جامعه در خواهد مى
 نظـر  از، بـاالتر  آن از و، مـردم  زبـان  نظـر  از بلکه، نبرند هجوم یکدیگر به دست با

 در حتـى  دیگـرى  کـه  کند احساس کس هر و، باشند امان در نیز آنان فکر و اندیشه
 است امنیتى این و، کند نمى گیرى نشانه او سوى به را تهمت تیرهاى خود افکار منطقه
مؤمن که به لحـاظ اخالقـی رشـد     و مذهبى جامعه یک در جز که سطح باالترین در

  )186 /22ش: 1374، (مکارم شیرازی ".نیست پذیر امکان، اند یافته
نمونه چنین جامعه اخالقی رشد یافته در صدر اسالم را چنین به ، خدای سبحان

چنـین   خدا از دعاهایشان در) انصار و مهاجر( اسالم صدر کشد که مؤمنانتصویر می
 مـا  بر ایمان رد که را برادرانمان و ما، پروردگارا :گویند مى که آنان «...: خواستند می

 قـرار  انـد  آورده ایمـان  کـه  را کسانى دشمنى ما هاى دل در و ببخشاى گرفتند پیشى
 و آن مشـکالتِ  تحمّـل  و بـرزخ  دیدنِ و مردن با دیگران یعنی ؛)10، حشر» (....مده
 گـاه  آن ندارنـد؛  هم با ای کینه و اختالف که رسند می وارسته صفت این به، شدن پاک
 خـدا  از دنیـا  در را بهشـتیان  بـزرگ  نعمـتِ  این الهی مردان کنلی روند؛ می بهشت به
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، اتحـاد  و وحـدت  پرتـو  در تنهـا ، زنـدگی  ترین لذّتبخش و زیباترین چون طلبند؛ می
 سـر  بـه  معنـوی  بهشـتِ  در همواره، عاقل و حکیم جامعه، است؛ بنابراین پذیر امکان
، وگرنـه  اسـت؛  خلـی دا و درونـی  اختالفات از ها گرفتاری بسیاری از چون برند؛ می

 و است وحدت حفظ دعایشان الهی مردان، رو این از ندارد؛ چندانی اثر، بیگانه تالش
 و شـوند  الهـی  عـذاب  گرفتـار ، اثـرآن  بر تا یابد راه دلشان در کسی کینه مبادا اینکه

  .بسوزانند اختالف آتش به را همگان

 . عبرت از تاریخ6- 3
 پراکنـده  و دادنـد  دست از را خود وحدت که دنباشی کسانى مانند و: «با توجه به آیه

 اخـتالف  خـود  دینى باورهاى در، آمد آنها براى روشن دالیل که آن از پس و، شدند
) یکی از عوامل قدر دانستن نعمت وحدت و تالش بـرای  105، عمران آل» (کردند...

 توجه به سرگذشت امم ماضی و عبرت از سرنوشت آنهاست. این، حفظ و تحکیم آن
 و تفرقـه  راه، نصـارى  و یهود همچون، پیشین اقوام همانند اینکه از را مسلمانان، هآی

 در و، دارد مـى  حـذر  بـر ، بخرنـد  خـود  براى عظیم عذاب و گیرند پیش را اختالف
 و اختالف از پس آنها دردناک سرنوشت و، پیشینیان تاریخ مطالعه به را آنها، حقیقت
    .کند مى دعوت تفرقه

 مرات وحدت. توجه به ث7- 3
مفیـد بـودن و ثمـر    ، تأثیرگذار است، از جمله عواملی که در حفظ و بقای یک شیء

 جـاودانگی  و انسـان  توان گفت که سعادتدهی آن شیء است. در یک نگاه کلی می
، جامعـه  جمـود  و ها ماندگی عقب همه و خورد می رقم اتحاد و اتفاق سایه در جامعه
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 آیات قـرآن کـریم   در. است یکدیگر به جامعه دافرا عداوت و اختالف، تفرقه مولود
بـه ثمـرات وحـدت امـت     ، که در ادامه مباحـث  شده بیان، وحدت برای فراوان آثار

  شود.اسالمی پرداخته می

 خارجی  و داخلی دشمنان شرور الف. دفع

 در صـفوف  پیوسـتگى  هم به و انسجام، دشمنان برابر در پیروزى عوامل مهمترین از
 جز نیز اقتصادى و سیاسى نبرد در بلکه، نظامى نبردهاى در تنها نه است؛ نبرد میدان

نیست. خدای متعال در سوره صـف بعـد از انتقـاد از     ساخته کارى، وحدت طریق از
، کننـد دهند و در صحنه عمل شرکت نمیمسلمانان و مؤمنانی که فقط شعار جهاد می

سـتوده و  ، کننـد مـی افرادی را که در صفوف متراکم و مسـتحکم در جهـاد شـرکت    
 راه ایـن  در و کنند مى پیکار او راه در بسته صف که را کسانى خدا قطعا« فرماید:  می

» دارد  مـى  دوسـت  اند سرب از شده پرداخته بنایى گویى که چنان ورزند مى استقامت
  )4، صف(

 صاف خط در چیزى دادن قرار معنى به و، دارد مصدرى معنى، اصل در "صف"
)    1412، راغـب . (دارد را فاعـل  اسـم  معنـى ، ینجاا در ولى است؛ ق: ذیـل مـاده صـفّ

 آنجا از و، است سُرب معنى به "رصاص "ماده از "مرصوص": «نویسد می مصطفوی
 قطعات البالى در و کردند مى آب را سُرب، بناها یکپارچگى و استحکام براى گاه که
، (مصـطفوی  »، شـد  مـى  یکپارچـه  و محکـم  العـاده  فوق که طورى به ریختند؛ مى آن

 قـرآن ، حقیقت در .شود مى اطالق "مرصوص"محکمى بناى هر به)147 /4 ش: 1360
 را آنهـا  توان مى فوالدین سد با تنها که کند مى تشبیه ویرانگرى سیالب به را دشمنان
 وجود زمینه این در که است تعبیرى ترین جالب "مَرْصُوصٌ بُنْیانٌ "به تعبیر کرد. مهار
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 در نقـش  ایـن  ولـى  دارنـد؛  نقشـى ، اجزاء از کدام هر، عظیم سد یا بنا یک در دارد؛
 متحد چنان و، نباشد آنها میان در شکاف و فاصله هیچگونه که شود مى مؤثر صورتى
 مشـت  یـک  و دسـت  یـک  به تبدیل همگى، نیستند بیش واحد یک گویى که گردند
 کـه  افسوس! کند مى متالشى و کوبد مى درهم را دشمن فرق که شوند محکم و عظیم
 "شـکل  تنها نه اسالمى بزرگ جامعه و، شده فراموش امروز، اسالم بزرگ تعلیم این
 هـم  مقابـل  در کـه  گشـته  تبـدیل  اى پراکنده صفوف به بلکه، ندارد "مَرْصُوصٌ بُنْیانٌ

، ر.ک: مکـارم شـیرازی  . (دارنـد  دل در هوسى و، سر در هوایى کدام هر و، اند ایستاده
دای متعال در آخر سوره به چنین مجاهدانی وعـده نصـرت و   خ) 66 /24ش: 1374

 بـر  بودنـد  آورده ایمان که را کسانى ما ... و : «فرمایدمی، پیروزی بر دشمنان را داده
ر.ک: سـید  ) (14، صـفّ » (شـدند.  پیـروز  آنان بر نتیجه در و دادیم قدرت دشمنانشان

  )248/ 19  ق:1417، طباطبایی ؛3551/ 6 ق: 1412، قطب
این گونه نقل کرده است که در رویارویی با ، چنین قرآن از زبان فرعونهم

 فراهم دارید که هرترفندى پس ... ؛فَأَْجِمُعوا كَْيَدكُْم«حضرت موسی به ساحران گفت: 
 متحد همگى سپس )64، طه» (.آیید مبارزه میدان به هماهنگ و استوار گاه آن، آورید

، اتحاد و وحدت که چرا ...»ثُمَّ ائُْتوا َصفًّا«... نهید گام، مبارزه میدان به واحدى صف در
  .است ساز سرنوشت مبارزه این در شما پیروزى رمز

 ب. اخوت آفرینی

دانـد کـه بـه    وحدت را نعمتی از جانب خدا می، عمران آل 103خدای متعال در آیه 
دشمنی از میان رخت بربست و روح اخـوت و بـرادری حکمفرمـا    ، برکت این نعمت

  ...).واناَو اذْكُُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ كُْنُتْم أَْعداًء فَأَلََّف َبْيَن قُلُوبِكُْم فَأَْصَبْحُتْم بِنِْعَمِتِه إِْخ .... (شد
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بستگی به نوع نگاه ما به آنها ، از آنجا که قضاوت و داوری نسبت به دیگران
 نقاط و ها زیبایی، نه داشته باشدیعنی اگر انسان نسبت به کسی نگاه دشمنا -دارد 
 نِعمَتَ واذکُروا " بر امت مسلمان است که برپایه-گیرد می نشنیده و نادیده را قوتش

 به و اختالف تلخ روزهای باید. بدهند دست از رایگان را الهی موهبت این نباید "اهللا
، آورند یاد به را کامیابی و اتحاد، محبّت، وصل شیرین روزگار نیز و افتادن هم جان
، بدانند و نسبت با پیروان سایر فرق اسالمی را -برادری-الهی نعمت قدر، بیشتر تا

  احساسی دوستانه و برادرانه داشته باشند.

 سیاسی/دینی نظام اقتدار و ج. عزت

 متفـرّق  و گروه گروه مردم ابتدا. است پذیرى ذلّت ى مقدّمه، مطابق آیات قرآن، تفرقه
 اخـتالف  دیـار  آن سـاکنان  میـان  (و شـوند؛  مـى  کشیده ضعافاست به سپس شوند مى

 طایفـه  میـان  ایـن  در او. بساخت متفرق و مختلف گروه چندین آنان از و برانگیخت
یـک دل و یـک   ، چون مردم متفـرق  )4، قصص) (کشید... استضعاف به را اسرائیل بنى

 قـدرت  مقابـل  در تواننـد نمـی ، نیروی دسته جمعی آنان ضـعیف گشـته  ، جهت نبوده
منجر به ، نمایند؛ به همین جهت جلوگیرى آنها اراده نفوذ از و، کنند مقاومت، دشمنان

شود. خدای متعال همین مضمون را بـا تعبیـری دیگـر ایـن چنـین      ذلیل شدنشان می
 نکنیـد  اختالف یکدیگر با و برید فرمان جهاد امر در را پیامبرش و خدا فرماید: و می
  )46، انفال» (رود مى بین از شکوهتان و عزّت و شوید مى ناتوان که

 بـه  و »نزع« از »تنازع« نهی کرده است. واژه "تنازع "مسلمانان را از ، این آیه
، »منازعـه « همچـون ، و چون به باب مفاعلـه رفتـه  ، است برکندن و براندازی معنای

 از روح نزع مانند نرمی؛ یا شدت به شیئی اخذ و جذب یعنی است؛ نزع در مشارکت
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. بگیـرد ، دارد دیگـری  کـه  را آنچـه  خواهـد می متنازعین از یک هر، واقع در. دجس
 و فکر نظر از که نفر دو که معناست بدین تنازع) 79/ 12ش: 1360  ، ر.ک: مصطفوی(

 این تا بکوبند را یکدیگر و کرده گیری موضع، هم مقابل در، دارند اختالف... و سلیقه
 و پراکنـدگی  جز اش ثمره که است معلوم و ددگر پیروز دیگری بر دو آن از یکی که

 و پراکندگی از که داده دستور خداوند، رو این از نیست؛ دیگری چیز ضعف و سستی
 شـوید  مـی  نـاتوان  و ضـعیف  و سسـت ، صورت این غیر در زیرا کنید؛ اجتناب نزاع

  .رودمی میان از شما عزت و شکوه، نتیجه در و) فتفشلوا(
 زیـرا  ؛»قـوتّکم  تـذهب « یعنـی  اند گفته »کمحيو تذهب ر« مفسران در معنای جمله

 بـرای  است استعاره، اینجا در »ریح«، واقع در. کندمی غلبه دشمن، شد کم نیرو وقتی
برای ، بنابراین) 9/123  تا:بی، ؛ ابن عاشور63 /4ق: 1419، کثیر ابن (ر.ک:نیرو؛  و قوت

ید و بـه وحـدت و اتحـاد    باید دست از منازعه کش، رسیدن به عزت و شکوه و قوت
 فرصـت  و شده گرفته مسلمانان وقت تمامی، نزاع و اختالف اثر روی آورد؛ چون در

، زنـدگی  دوران تمـام  در و، گرددمی سلب ایشان از اصلی اهداف برای عمل و تفکر
 همه در رقبا. گیردمی قرار زندگی متن در، فرعی مسائل و، حاشیه در، اصلی مسائل
 مسـلمانان  بر، زایدهای  درگیری بدون، حقیقت در و گرفته پیشی مانانمسل از، ها زمینه
 بـه  را امـر  چنـد  بـه  توجه توانایی که است گونه این انسانی طبیعت. شوندمی مسلط
 دیگـر  فرقه کوبیدن در را همتش تمام، مسلمان فرقه این وقتی. ندارند مداوم صورت
 بر را فرقه دو هر اصول که آن ییعن، ایشان اصلی رقیب، مقابل در و داردمی مصروف
 غفلـت  از و کـرده  پیدا را فرصتترین  طالیی، بیند می خویش اهداف و عقاید خالف
 ایـن  گـاه . پردازدمی خویش تحکیم به و برده را استفاده بیشترین، رقبا برای حاصله
 در کـه  مختلـف  احزاب و هاگروه و شده شمرده اصلی، اشتباه به، فرعیهای  درگیری
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 معرفی اصلی رقیب از خطرناکتر را یکدیگر، مشترکند اولیه اهداف و اعتقادات اصول
 و حـد  بـی  امنی نا، مقابل در و بخشندمی حقیقی دشمن به را کامل امنیت و نمایندمی

 ارمغـان  بـه ، اسـالمی  نظـام  و دیـن  اسـاس  به بند پای مختلف افراد برای را حصری
 تـرور ( کوبیـدن  بـرای ) حزبـی  و جنـاح ( افرادی که شودمی مشاهده آورند؛ یعنی می

 بندنـد؛ مـی  پیمـان  مقدسات و اسالم دشمن با، مسلمانان از گروهی یا فرد) شخصیت
 گوناگون الفاظ با و کرّات به که اسالم بخش نجات شریعت صریح دستور که آن حال
 مؤمنـان  جـاى  بـه  را کافران، اید آورده ایمان که کسانى اى«: که است این، شده بیان
  )144، نساء» (...مگیرید خود یاور و تدوس

 گیری . نتیجه4

توحید مذاهب نیسـت؛ بلکـه تقریـب مـذاهب     ، منظور از وحدت امت اسالم -1
 های ذیل است:  مستلزم برداشتن گام، است. رسیدن به این منظور

اخوۀ) در بین پیـروان مـذاهب    المؤمنون الف. حاکم شدن نگاه أخوت محور(انما
  کدیگراسالمی نسبت به ی

ب. مباحثه علمی دانشمندان مذاهب به منظور آشنایی صحیح و دقیق از یکدیگر 
  و روشن شدن مطالب حق در فضای دوستی و برادری

  احترامی مذاهب به مذاهب دیگر و مقدسات آنهاج. عدم توهین و بی
  است زیاد بسیار که دینی مشترکات حفاظت و ترویج در د. همکاری

  اسالم خورده قسم دشمنان برابر در واحد صف در سلمانانم قرار گرفتن همه هـ.
ترین موانع بوجود آمدن وحدت امت از مهم، با توجه به آیات قرآن کریم -2

 اسالمی عبارتند از:
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کج فهمی نسبت به معارف اسالمی و همچنین عدم ، جهل و در برخی موارد الف.
  شناخت صحیح و دقیق از سایر مذاهب

گمراه  اعتقاد به، و از طرف دیگر، تنهایی به خود مذهب و خود شمردن حقب. 
 پیـروان  و مـذاهب  سایر بودن خرافی و نبودن صادق، نیافتن نجات، بودن منحرف و

  تعصب و خودخواهی یاد کرد. توان از آن با عنوانکه می ایشان
  ج. دنیا طلبی و ریاست خواهی بزرگان و علماء مذاهب

هـای   کشمکشگناهان و به خصوص ، آمیز رات تفرقهد. القائات شیطانی از طریق تفک
  سایرگناهان مانند شرب خمر و ...، زبانی
  احترامی به بزرگان و مقدسات سایر مذاهب اسالمی بی . اهانت و ه

و. محور نبودن عقل در روابط اجتماعی و حاکمیت هواهای نفسانی بر اعمـال و  
  افکار و روابط

، ی که در حفـظ و تحکـیم وحـدت اسـالمی    عوامل، از نگاه آیات قرآن کریم -3
  عبارتند از:، نقش مؤثری دارند

(دین خدا) و تبعیت از فـرامین آن و محـور    الف. اعتصام و تمسک به حبل الهی
  قرار دادن آن در اختالفات

 توافـق  و آرا تضارب نحو هم فهمیدن دین و منابع آن به خصوص قرآن به ب. با
  به هنگام عدم توافقو صبر کردن و تحمل دیگران  افکار

  ج. تبری جستن از افراد افراطی و تفرقه افکن و طرد آنها از خود
  د. حفاظت از وحدت و اتحاد و امر به معروف و نهی از منکر در راستای آن

  . رشد اخالقی جامعه و خیرخواهی مسلمانان نسبت به یکدیگر ه
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گیری  ته و عبرتد. مطالعه در سرنوشت امم ماضی که دچار تفرقه و اختالف گش
  از آنها

توان به اخوت و. توجه و پررنگ کردن ثمرات وحدت که از جمله آنها می
عزت و اقتدار نظام سیاسی و دینی و دفع شرور دشمنان داخلی و خارجی ، آفرینی

  اشاره کرد.
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