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الف- معنا، اهمیت و رضورت وحدت اسالمی:

 وحدت به معنای متسک »جمعی« به حبل الله است

قرآن می فرماید: »واعتصموا بحبل الله جمیعاً والتفرّقوا«. اعتصام به حبل الله برای هر مسلامن 

یک وظیفه است؛ اما قرآن اکتفا منی کند به اینکه ما را به اعتصام به حبل الله امر کند، بلکه به ما 

می گوید که اعتصام به حبل الله را در هیئت اجتامع انجام بدهید؛ »جمیعاً«؛ همه با هم اعتصام 

کنید و این اجتامع و این اتحاد، یک واجب دیگر است. بنابراین، عالوه بر اینکه مسلامن باید 

معتصم به حبل الله باشد، باید این اعتصام را به همراه دیگِر مسلامن ها و همدست با آن ها انجام 

دهد. ما این اعتصام را درست بشناسیم و آن را انجام دهیم. 

اهمیت استراتژیک 
وحدت اسالمی و راه 
وصول به آن از دیدگاه 
مقام معظم رهبری



3 www.farhangisetad.com

آیه ی رشیفه قران می فرماید: »فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی؛ 

این، اعتصام به حبل الله را برای ما معنا می کند. متسک به حبل الله چگونه است؟ با ایامن بالله و 

کفر به طاغوت. امروز طاغوت اعظم در دنیا، رژیم ایاالت متحده آمریکاست«.

 اتحاد مسلمین به معنای انرصاف از عقاید خاص نیست

مراد ما از وحدت اسالمی، یکی شدن عقاید و مذاهب اسالمی نیست. میدان برخورد مذاهب و 

عقاید اسالمی و عقاید کالمی و عقاید فقهی - هر فرقه ای عقاید خودش را دارد و خواهد داشت 

- میدان علمی است؛ میدان بحث فقهی است؛ میدان بحث کالمی است و اختالف عقاید فقهی و 

کالمی می تواند هیچ تأثیری در میدان واقعیت زندگی و در میدان سیاست نداشته باشد. مراد ما از 

وحدت دنیای اسالم، عدم تنازع است: »والتنازعوا فتفشلوا؛ تنازع نباشد، اختالف نباشد«.

»اتحاد مس��لمین، به معنای انرصاف مسلمین و ِفرَق گوناگون از عقاید خاص کالمی و فقهی 

خودشان نیست؛ بلکه اتحاد مسلمین به دو معنای دیگر است که هر دویان باید تأمین بشود: اول 

این که فرَق گوناگون اسالمی )ِفرَق سنی و ِفرَق شیعه( - که هر کدام ِفرَق مختلف کالمی و فقهی 

دارند - حقیقتاً در مقابله با دشمنان اسالم، هم دلی و هم دستی و هم کاری و هم فکری کنند. 

دوم این که ِفرَق گوناگون مسلمین سعی کنند خودشان را به یکدیگر نزدیک کنند و تفاهم ایجاد 

منایند و مذاهب فقهی را باهم مقایسه و منطبق کنند. 

بسیاری از فتاوای فقها و علام هست که اگر مورد بحث فقهِی عاملانه قرار بگیرد، ممکن است با 

مخترص تغییری، فتاوای دو مذهب به هم نزدیک شود.

 وحدت یعنی ایستادگی متحدانه در برابر دشمن مشرتک

»امروز منطقه جغرافیایی مسلامنان، از مهم ترین مناطق عامل است. کشورهای آن ها از لحاظ 

طبیعی، جزو ثرومتندترین کشورهای عامل است. امروز دروازه آسیا به اروپا، دروازه اروپا به آسیا و 

آفریقا، آفریقا به اروپا و آسیا، متعلق به مسلامنان است. این منطقه ی سوق الجیشی و رسزمین های 

بابرکتی که در اختیار مس��لامنان است، امروز حامل و حاوی امکاناتی چون نفت و گاز و امثال 

این هاست که برش برای متّدن خود، به صورت روزمرّه به آن احتیاج دارد. یک میلیارد و چند صد 

میلیون نفر مس��لامن هستند؛ یعنی بیش از یک پنجِم مردم دنیا. این همه جمعیت، در چنین 

منطقه ای؛ آن هم با برافراشته شدن پرچم اسالم در قلب این منطقه - یعنی در ایران اسالمی که 
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امروز قلب و مرکز اصلِی دنیای اسالم است - چرا باید از این استفاده نشود؟ این، یک امکان بزرگ 

در اختیار مسلامنان است.  وقت آن رسیده است که دنیای اسالم به خود آید و اسالم را به عنوان 

رصاط املستقیم الهی و راه نجات انتخاب کند و در آن، با استحکام قدم بردارد. وقت آن رسیده 

اس��ت که دنیای اس��الم، اتّحاد خود را حفظ کند و در مقابل دشمن مشرتکی که همه گروه های 

اسالمی، آسیبان دشمن را دیده اند - یعنی استکبار و صهیونیسم - به طور متّحد بایستد؛ شعارهای 

واحدی بدهد؛ تبلیغ واحدی بکند و راه واحدی را بپیامید. ان شاءالله مورد تأیید پروردگار و مورد 

حامیت قوانین و سنن الهی هم خواهد بود و پیش خواهد رفت«.

 وحدت مسلمین؛ مسأله اسرتاتژیک

هدف از این کار، آن اس��ت که با شعار وحدت مسلمین که شعاری درست و رضوری است و 

من از قدیم این اعتقاد و تفکر را داشتم و دارم و آن را یک مسأله اسرتاتژیک می دانم - یک مسأله 

تاکتیکی و مصلحتی هم نیس��ت که حاال بگوییم مصلحت ما ایجاب می کند که با مسلمین غیر 

شیعه ارتباطات داشته باشیم - مسلامنان، به تدریج این اختالفات مذهبی و طایفه ای را کم کنند و 

از بین بربند؛ چون در خدمت دشمنان است. ما با این انگیزه صحیح، مساله وحدت مسلمین را در 

جمهوری اسالمی، یک مسأله اساسی قرار داده ایم. امام بارها فرمودند؛ ارگان های مختلف جمهوری 

اسالمی نیز بر این اساس برنامه ریزی و طراحی و تالش کردند و ماها هم سخرنانی کردیم.

ب- خطرات و موانع پیش روی وحدت اسالمی

 کج فهمی و بی اطالعی؛ مانع اتحاد

انسجام اسالمی در یک وجه، خود ناظر به همه دنیای اسالمی است. باید با هم منسجم باشند؛ باید 

به یکدیگر کمک کنند؛ هم دولت های اسالمی، هم ملت های اسالمی. دولت های اسالمی در استفاده 

از ظرفیت ملت های اسالمی برای ایجاد این وحدت بزرگ، می توانند سهم و نقش داشته باشند. 

چیزهایی مانع از اتحاد می شود. عمده ی آن ها بعضاً کج فهمی ها و بی اطالعی ها است؛ از حال 

هم خرب نداریم؛ درباره هم توهامت می کنیم؛ درباره ی عقاید هم، درباره ی تفکرات یکدیگر دچار 

اشتباه می شویم؛ شیعه درباره ی سنی، سنی درباره ی شیعه؛ فالن ملت مسلامن درباره ی آن ملت 
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دیگر، درباره ی همسایه اش؛ سوء تفاهم ها که دشمنان هم به شدت بر این سوءتفاهم ها دامن 

می زنند. افرادی هم متأس��فانه بر اثر همین س��وء فهم، سوء تحلیل، ندیدن نقشه ی کلی دشمن، 

بازیچه ی این بازی دشمن قرار می گیرند و دشمن از آن ها استفاده می کند. گاهی یک انگیزه ی 

خیلی کوچک، انسانی را وادار می کند حرفی بزند، موضعی بگیرد، کاری بکند که دشمن در نقشه ی 

کلی خود از آن حرف استفاده می کند و شکاف را بین برادران زیاد می کند.

 عوامانه شدن اختالفات مذهبی؛ عامل درگیری و خشونت بین مسلامنان

اختالف بین طرفداران دو عقیده بر اثر تعصبات، یک امری است که هست و طبیعی است و 

مخصوص شیعه و سنی هم نیست. بین ِفرَق شیعه، خودشان؛ بین ِفرَق سنی، خودشان؛ در طول 

زمان از این اختالفات وجود داشته است. تاریخ را نگاه کنید، می بینید هم بین فرق فقهی و اصولی 

اهل تسنن - مثل اشاعره و معتزله، مثل حنابله و احناف و شافعیه و این ها - هم بین فرق مختلف 

شیعه، بین خودشان، اختالفاتی وجود داشته است. این اختالفات وقتی به سطوح پایین - مردم 

عامی - می رسد، به جاهای تند و خطرناکی هم می رسد؛ دست به گریبان می شوند. علام می نشینند 

با هم حرف می زنند و بحث می کنند؛ لیکن وقتی نوبت به کسانی رسید که سالح علمی ندارند، از 

سالح احساسات و ُمشت و سالح مادی استفاده می کنند که این خطرناک است. در دنیا این همیشه 

بوده؛ همیشه هم مؤمنین و خیرخواهان سعی می کردند که مانع بشوند؛ علام و زبدگان، تالششان 

این بوده است که نگذارند سطوح غیرعلمی کارشان به درگیری برسد؛ لیکن از یک دوره ای به این 

طرف، یک عامل دیگری هم وارد ماجرا ش��د و آن »استعامر« بود. منی خواهیم بگوییم اختالف 

شیعه و سنی همیشه مربوط به استعامر بوده؛ نه، احساساِت خودشان هم دخیل بوده؛ بعضی از 

جهالت ها، بعضی از تعصب ها، بعضی از احساسات، بعضی از کج فهمی ها دخالت داشته؛ لیکن 

وقتی استعامر وارد شد، از این سالح حداکرث استفاده را کرد. 

ج- پیشنهادات و راهکارهایی برای تحقق وحدت اسالمی

 برجستگان مبارزه با استعامر بر وحدت تکیه کرده اند

لذا شام می بینید برجستگان مبارزه با استعامر و استکبار، روی مسئله »وحدت امت اسالمی« 
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تکیه مضاعف کرده اند. شام ببینید سیدجامل الدین اسدآبادی، معروف به افغانی و شاگرد او شیخ 

محمد عبده و دیگران و دیگران، و از علامی شیعه مرحوم رشف الدین عاملی و بزرگان دیگری، چه 

تالشی کردند برای اینکه در مقابله با استعامر نگذارند این وسیله راحِت در دست استعامر، به یک 

حربه علیه دنیای اسالم تبدیل شود. امام بزرگوار ما از اول بر قضیه وحدت اسالمی ارصار می کرد.

 وجود نبّی مکرّم اسالم)ص(؛ بزرگ ترین مایه وحدت اسالمی

وجود نبّی مکرّم اسالم)ص(، بزرگ ترین مایه ی وحدت در همه ادوار اسالمی بوده است و امروز 

هم می تواند باشد؛ چون اعتقاد آحاد مسلامنان به آن وجود اقدِس بزرگوار، با عاطفه و عشق توأم 

است و لذا آن بزرگوار، مرکز و محور عواطف و عقاید همه مسلامن هاست و همین محوریت، یکی 

از موجبات انس دل های مسلمین و نزدیکی فرَق اسالمی با یکدیگر به حساب می آید. توصیه ما به 

همه مسلامنان عامل این است که روی ابعاد شخصیت پیامرب و زندگی و سیره و اخالق آن حرضت 

و تعالیمی که از آن بزرگوار مأثور و منصوص است، کار زیادی بشود.

 مسأله غدیر؛ یکی از محورهای وحدت اسالمی

مساله غدیر هم می تواند مایه ی وحدت باشد؛ همچنان که مرحوم آیت الله شهید مطهری مقاله ای 

با عنوان »الغدیر و وحدت اسالمی« دارد. او کتاب الغدیر را - که درباره مسائل مربوط به غدیر است 

- یکی از محورهای وحدت اسالمی می داند که درست هم هست. ممکن است به نظر عجیب بیاید، 

اما واقعیت مطلب همین است. خوِد مسأله غدیر، غیر از جنبه ای که شیعه آن را به عنوان اعتقاد قبول 

کرده است - یعنی حکومت منصوب امیراملؤمنین از طرف پیامرب که در حدیث غدیر آشکار است - 

اصل مسأله والیت هم مطرح شده است. این دیگر شیعه و سّنی ندارد. اگر امروز مسلامنان جهان 

و ملت های کش��ورهای اسالمی، شعار والیت اسالمی رس دهند، بسیاری از راه های نرفته و گره های 

ناگشوده امت اسالمی باز خواهد شد و مشکالت کشورهای اسالمی به حل نزدیک خواهد گشت.

 ارشاد گروه های تکفیری و آگاه سازی مردم؛ وظیفه علام

ما بایستی مردم خودمان را هشیار و بیدار کنیم و خودمان مراقب باشیم. آن کسانی که بدون فهم، 

فهم حقیقت، بدون تقوا، جمعیت عظیمی از مسلامنان را از دین خارج می دانند؛ خارج می کنند؛ 

تکفیر می کنند؛ این گروه های تکفیرِی نادان - حقیقتاً مناسب ترین صفت برای این ها نادانی است، 
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اگرچه در آن ها خباثت هم هست، اما جهالت مهمرتین خصوصیت این هاست - این ها را بایستی ما 

تا آنجایی که می توانیم، ارشاد کنیم؛ مردم را از این ها برتسانیم که مردِم ما »و لتصغی الیه افئدة الذین 

الیؤمنون باالخرة و لیرضوه و لیقرتفوا ما هم مقرتفون« بعضی ها به خاطر ضعف ایامن، به خاطر 

ضعف معرفت، مجذوب این حرف های دش��منان می شوند. ما باید مراقبت کنیم. وظیفه ی علام، 

وظیفه ی سنگینی است. امروز وحدت دنیای اسالم، یک هدف اعالست که اگر این وحدت حاصل 

شد، آن وقت دنیای اسالم حقیقتاً می تواند به عزت کامل و عمل به احکام اسالمی دست پیدا کند؛ 

می تواند این کار را هم بکند. هم دولت ها باید کمک کنند، هم ملت ها باید کمک کنند.

 منشور وحدت اسالمی را تهیه کنید

عالج اصلی، داروی اصلی برای امروِز دنیای اسالم، داروی »اتحاد« است؛ باید با هم متحد بشوند. 

علام و روشنفکران اسالم بنشینند و منشور وحدت اسالمی را تنظیم کنند؛ منشوری تهیه کنند تا 

فالن آدم کج فهِم متعصِب وابسته به این، یا فالن، یا آن فرقه اسالمی، نتواند آزادانه جامعت کثیری 

از مسلامنان را متهم به خروج از اسالم کند؛ تکفیر کند. تهیه منشور جزو کارهایی است که تاریخ، 

امروز از روشنفکران اسالمی و علامی اسالمی مطالبه می کند. اگر شام این کار را نکنید، نسل های 

بعد از شام مؤاخذه خواهند کرد. می بینید دشمنِی دشمنان را؟! می بینید تالش آن ها را برای نابود 

کردن هویت اسالمی و ایجاد اختالف بین امت اسالمی؟! بنشینید عالج کنید؛ اصول را بر فروع 

ترجیح بدهید. در فروع ممکن است افراد یک مذهب هم با همدیگر اتحاد نظر نداشته باشند؛ 

مانعی ندارد. مشرتکات بزرگی وجود دارد؛ گرد این محور - محور مشرتکات - همه مجتمع شوند. 

مواظب توطئه دشمن باشند؛ مواظب بازی دشمن باشند. خواص، بین خودشان بحث های مذهبی 

را بکنند، اما به مردم نکشانند؛ دل ها را نسبت به یکدیگر چرکین نکنند؛ دشمنی ها را زیاد نکنند؛ 

چه بین فرقه های اسالمی، چه بین ملت های اسالمی، چه بین گروه های اسالمی در یک ملت.

 نظرات فرق مختلف اسالمی را در مجموعه ای واحد جمع کنید

علامی اسالمی باید کوشش کنند. فقها و متکلمین و فالسفه اسالمی بنشینند آراء را با یکدیگر 

تطبیق کنند و آن ها را در مجموعه هایی جمع منایند تا نظرات ِفرَق مختلف اسالمی در مجموعه 

واحد و با نگاه مساعد به یکدیگر، در اختیار همه مسلمین قرار بگیرد. این، از جمله کارهای بسیار 

الزم و رضوری است.
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سیره ی  پیامبر)ص(
 در تحکیم 
وحـــدت 
امت اسالمی

یکی از مهم ترین عوامل عزت مندی و اقتدار ملت ها در همه ی عرصه ها وحدت است و برای 

ایجاد آن انبیای الهی به خصوص پیامرب اکرم صلی الله علیه و آله از جمله نخستین افرادی بودند 

که به وحدت و یگانگی در میان مسلامنان پرداختند. به گونه ای که حتی پیامرب بزرگوار صلی الله 

علیه و آله در آخرین سفارش های خود خطاب به امت اسالم چنین می گوید: ایها الناس، ان دماءکم 

و اموالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم، ایها الناس اسمعوا قولی و اعقلوا، اعلموا ان کل مسلم 

اخ للمسلم و ان املسلمین اخوة؛ ای مردم هامنا جان و اموال شام بر شام حرام است تا این که 

پروردگارتان را دیدار کنید ای مردم گفتارم را بشنوید و بیندیشید، بدانید که هر مسلامنی برادر 

مسلامن دیگری است و هامنا همه مسلمین برادر یکدیگرند.
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ایشان در مدت زمان کوتاهی توانستند میان قبایلی که بیش از یک صد سال جنگ و خونریزی 

و اختالف در میان آنها جریان داشت، صلح و صفا ایجاد کنند و با اتحاد آنها جبهه نیرومندی در 

مدینه به وجود آورد.

سیره ی پیامرب در ایجاد وحدت امت در سه محور قابل بررسی و تحلیل است:

 راهربدهای سیاسی، حکومتی و فرهنگی.

راهربد سیاسی

بارزترین نقشی که پیامرب در ایجاد وحدت امت داشتند به کار گرفنت راه کارهایی سیاسی برای 

جامعه آن زمان بود، بدین گونه که با تحرک و دگرگونی در جامعه آن را به سمت اتحاد و یکپارچگی 

پیش می بردند. سیاست هایی که پیامرب برای دستیابی به امت واحد اتخاذ می کردند هامن تدابیری 

است که قرآن مجید از آن به عنوان اهداف بزرگ انبیا یاد می کند: ﴿کان الناس أمۀ واحدة فبعث 

الله النبیین مبرشین و منذرین و أنزل معهم الکتاب بالحق یحکم بین الناس فیام اختلفوا فیه...﴾ 

)بقره: ٢١٣(؛

مردم )در آغاز( یک دسته بودند؛ )بعدا اختالفات و تضادهایی در میان آنها پیدا شد در این حال( 

خداوند، پیامربان را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسامنی، با آنها نازل منود تا در 

میان مردم، در آنچه اختالف داشتند، داوری کند.

)افراد با ایامن، در آن اختالف نکردند( تنها )گروهی از( کسانی که کتاب را دریافت داشته بودند 

و نشانه های روشن به آن ها رسیده بود به خاطر انحراف از حق و ستمگری، در آن اختالف کردند... 

در طول تاریخ برش، پیامربان فقط یک سلسله اصول مشرتک از طرف خدا به مردم عرضه می کردند 

و اگر اختالفی در قوانین و دستورهای آن ها دیده می شود؛ فقط به این دلیل است که تحوالت زمان 

و مکان را در نظر می گرفته اند.

هامن گونه که در تاریخ آمده اس��ت، جامعه زمان پیامرب بسیار متشنج، آش��فته و پراکنده 

بود. جلوگیری از این تشتت و پراکندگی و ایجاد اتحاد سیاسی در جامعه راهی بود تا از این 

طریق »وحدت امت اس��الم« را به دست آوردند. در واقع این اولین گام در مسیر تحقق »امت 

واحد« اس��ت. همچنان که وضعیت سیاسی عربستان پیش از اسالم نشانگر این مطلب است که 
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هیچ گونه حاکمیت سیاسی واحد و منسجمی بر آن حکم فرما نبوده و تنها قبایل متعدد با حالت 

ملوک الطوایفی دور از یکدیگر زندگی می کردند. عالوه بر این جامعه جاهلی آن زمان به دلیل نبود 

هرگونه قوانین حکومتی و سیاسی دچار آشفتگی و ویرانگری شده بود و وجود آزادی های بی اندازه 

و نیز سنت های ناروای اجدادی رسآمدی برای تشدید این هرج و مرج ها بوده است. در یکی از 

مدارک تاریخی این دوره که از زبان جعفربن ابیطالب )در برابر پادشاه حبشه( آمده است وضعیت 

سیاسی جامعه آن زمان را بیان کرده که اهمیت دعوت و مبارزه سیاسی پیامرب را به خوبی نشان 

می دهد: »ما مردمی بودیم که در دوران جاهلیت بت ها را پرستش می کردیم؛ مردار می خوردیم؛ 

کارهای زشت انجام می دادیم؛ قطع رحم می کردیم؛ با همسایگان و هم پیامنان خود بدرفتاری 

داشتیم؛ نیرومند ما، ناتوان را می خورد؛ وضعیت همین بود تا خدا پیامربی از خودمان که راستی، 

امانت و پاکدامنی او را می شناسیم به سوی ما فرستاد. او ما را به سوی خدا دعوت کرد تا او را به 

یگانگی بشناسیم و پرستش کنیم«.

پیامرب نیز در نخس��تین اقدام، در پی دستیابی به یک انقالب برای مبارزه با وضعیت جامعه ی 

متفرق آن زمان بودند. این مبارزه و جنبش سیاسی پیامرب برای جلوگیری از گسستگی سیاسی حاکم 

بر زندگی اعراب جاهلی بود و برای ایجاد پیوند سیاسی جدید تالش کردند که سنت های ناشایست 

گذشته ش��ان را از میان برداشته و سنت های پسندیده را جایگزین آن کنند. مانند قبیله »اوس« و 

»خزرج« که جنگ های صد ساله آنها در سایه ی اسالم به مودت تبدیل شد. پیامرب صلی الله علیه و 

آله نهایت عداوتی را که از دوران جاهلیت مانده بود تبدیل به مودت و الفت منود و این پیامنی 

نبود که با درهم و دینار و ارزش های مادی به دست بیاید، بلکه رنگی الهی داشت آن گونه که قرآن 

کریم از آن پرده برداشته است: ﴿لو أنفقت ما فی االرض جمیعا ماألفت بین قلوبهم ولکن لله ألف 

بینهم انه عزیز حکیم﴾ )انفال: ٦٣(؛ و ]خداوند[ بین دل های آنان ]اوس و خزرج[ الفت انداخت که 

اگر متام آن چه در روی زمین است رصف می کردی، منی توانستی بین دل های ایشان الفت بیفکنی؛ 

ولی خداوند بین آنان الفت برقرار فرمود، به راستی او عزیز حکیم است.

ایشان پس از هجرت حکومتی تشکیل دادند که منجر به تحکیم پایه های وحدت و یکپارچگی 

جامعه اسالمی شد. در ادامه ی همین روند در مدینه پیامن هایی منعقد کردند که تأثیر به سزایی 

در تقویت پایه های حکومت داشت. پیامن اول با مردم مدینه اعم از مسلامن و غیر مسلامن، شامل 
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یهودیان نیز می شد و پیامن دوم پیامن برادری میان مسلامنان اعم از مهاجرین و انصار بود. در 

ماده اول پیامن عمومی ساکنین مدینه به آزادی اهل شهر در انتخاب مذهب ترصیح کردند و بر 

وحدت همه ی ساکنین مدینه اعم از مسلامن و یهودی در برابر دشمنان تأکید می کند.

راهربد فرهنگی

یکی دیگر از راه کارهایی که پیامرب صلی الله علیه و آله در مسیر بنیان گذاری وحدت امت 

اسالمی به کار گرفت، نفی نژادپرستی، قومیت گرایی و تبعیض های ناروا و ناپسند بود. در اسالم 

ملیت و قومیت هیچ اعتباری ندارد، بلکه این دین است که به همه ملت ها و اقوام مختلف جهان 

با یک چشم می نگرد و از آغاز دعوت، اسالم به مکتب و قوم خاص اختصاص نداشته است، بلکه 

در تالش بود که با روش های مختلف ریشه ملیت پرستی و تفاخرات قومی را از بیخ و بن برکند.

به همین منظور در قرآن هیچ خطابی به صورت »یا ایها العرب«، »یا ایها القرشیون« وجود 

ندارد. اسالم و منایندگان آن نه تنها به این تعصبات احساس آمیز توجهی ندارند، بلکه به شدت با 

آنها مبارزه کرده اند.

پیامرب صلی الله علیه و آله افرادی مانند: »زید بن حارثه« را فرمانده سپاه اسالم و »بالل حبشی« 

را مؤذن ویژه قرار می دهد و از »سلامن فارسی« تجلیل می کند و به او مقام و منزلت واال 

می بخشد و در این رابطه می فرمایند: کلکم آلدم و آدم من تراب، لیس لعربی علی عجمی فضل اال 

بالتقوی؛ همه ی شام از نسل آدم هستید و آدم از خاک است. عرب را بر عجم برتری نیست مگر به 

تقوایش. تا به این ترتیب هم با تبعیض های موجود به مبارزه برخیزد و هم به تدریج ارزش تقوا را 

به عنوان مالک منصب ها و منزلت های اجتامعی معرفی مناید. قرآن کریم نیز به این امر اشاره دارد: 

﴿إن أکرمکم عند الله أتقاکم...﴾ )حجرات: ١٣(؛ قطعاً گرامی ترین شام در نزد خداوند باتقواترین 

شامست. پیامرب اکرم صلی الله علیه و آله در این باره می فرمایند: »املسلمون إخوة الفضل ألحد علی 

أحد إال بالتقوی؛ مسلامنان با هم برادرند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد، جز به تقوی. همچنین 

ضمن حدیث دیگری می فرمایند: املؤمنون إخوة تکافوا دماؤهم و هم ید علی من سواهم؛ مؤمنان 

با هم بردارند و خونشان برابر است و در برابر دشمن متحد و یکپارچه اند. بدین سان آن حرضت را 

منادی به حق مساوات دانسته اند. بنابراین رعایت تساوی و عدالت توسط پیامرب صلی الله علیه و 
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آله که در برابر ظلم و تبعیض های رایج قرار داشت، از مؤثرترین راه کارهای ایجاد وحدت اسالمی 

در جامعه آسیب دیده آن روزگار بود.

راهربد اجتامعی

مهم ترین برنامه های راهربدی مورد اهتامم امامان در راه احیا و اس��تحکام اصل اخوت و 

همبستگی اجتامعی عبارتند از:

٣-٢-١. تأکید بر حضور همگانی در مراسم و مناسک مسلامنان

٣-٢-٢. معارشت نیکو

٣-٢-٣. مدارا با مخالفان

راهربد فرهنگی وآموزشی

از دیگر دالیل اس��تمرار وحدت میان مسلمین تحکیم پایه های معرفت دینی در میان امت 

اسالمی، تثبیت ره آوردهای پیامرب خاتم صلی الله علیه و آله، تفسیر صحیح وحی به تناسب استعداد 

و نیاز و رشایط گوناگون جامعه اسالمی بوده است.

تاریخ امامت نشان دهنده این واقعیت است که هر یک از امامان در زندگی سیاسی، اجتامعی 

و علمی خود ش��یوه ی خاصی را پیموده و این به خاطر رشایط متفاوت و نیازهای متنوع جامعه 

آنان بوده است. این در حالی است که اصول و اهداف و پیام اصلی آنان یکی است و کمرتین 

متایز و مغایرتی با یکدیگر نداش��ته است. بیشرت فعالیت های امام باقر علیه السالم در عرصه های 

مختلف علمی و فرهنگی و سیاسی در راستای تحقق وحدت و همدلی بین مسلامنان و جلوگیری 

از اختالف و تفرقه بین آن ها بود. مهم ترین ویژگی ایشان علم فراوان آن حرضت بود و اعطای لقب 

»باقرالعلوم« به ایشان نشان از جایگاه علمی و فقهی آن حرضت دارد. آن بزرگوار رسآمد همه ی 

علام و فقها و اندیشمندان عرص خود محسوب می ش��ود و آثار علمی فراوان و تربیت شاگردان 

بسیار، نتیجه بارز حیات علمی امام علیه السالم است.

طوری که برخی بزرگان مکاتب اسالمی مانند »ابوحنیفه، مالک بن انس شافعی، قتاده و ذهبی« 

نیز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از محرض ایشان بهره می بردند.
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یکی از اهداف امام از تأسیس پایگاه علمی و برگزاری کالس های فقهی مقابله با افکار انحرافی 

خوارج بود. امام همواره با افکار جربیه، قدریه و غالیان مقابله می کرد و وارد کردن خرافاتی به نام 

دین در جامعه را تحدیدی برای سالمت روانی مردم و جامعه قلمداد می کرد. بدین گونه امام باقر 

علیه السالم مؤسس حوزه ی علمی شد تا جایی که شاگردانش تبدیل به اساتید و مدرسان جامعه ی 

علمی و اسالمی شدند و به نرش و ترویج معارف اسالمی پرداختند و به اصطالح امروزه توانست 

حوزه ی علمیه را به عنوان یک مدرسه تأسیس کند. با تأسیس این پایگاه علمی امام توانستند با 

استفاده از فرصت به دست آمده احادیث صحیح را از احادیث جعلی جدا کنند و از این طریق 

موجب حفظ وحدت خاندان علوی شدند.

یکی دیگراز اقدامات فرهنگی امام باقر علیه السالم یک پارچه کردن و احیای مجدد مراسم حج 

بود که امروزه یکی از نشانه های وحدت مسلمین و امت اسالمی است که مسلامنان همه ساله از 

گذشته تا کنون به یک شکل و روش انجام می دهند. حج با وجود این که پیچیدگی فراوانی دارد 

و ساالنه یک بار انجام می گیرد؛ ولی باز هم مسلامنان نسبت به اعامل حج متفق هستند علیرغم 

اندک اختالفات اعتقادی با یکدیگر دارند. اگر چنین اختالفاتی در حج راه یابد درگیری و جدایی و 

مشکالت فراوانی به وجود می آید کام این که مناز و عبادات از این قبیل را می توان تنهایی به جا 

آورد. این وحدت به وجود آمده به فضل و برکت امام باقر علیه السالم بود.

نتیجه

رمز پیروزی و رسافرازی مسلمین در صدر اسالم، دعوت پیامرب به وحدت و فراتر از آن الفت و 

محبت در جامعه بود که باعث شد که مردم از تفرقه و تنش های سیاسی، اجتامعی و فکری پرهیز 

کنند. این موارد از مهم ترین اصول و دستاوردهای پیامرب بوده است. به طور کلی نقش پیامرب اکرم 

صلی الله علیه و آله در پایه گذاری وحدت امت اسالمی شامل سه محور بنیادین است. نخست 

تالش در وضعیت جامعه ی عربی آن زمان و به کارگیری عوامل »سیاسی« جهت زمینه سازی های 

الزم. س��پس برنامه ریزی های »فرهنگی« در مسیر ترس��یم دورمنای امت واحد برای مسلامنان و 

ایجاد فضای رشد فکری و ارتقای فهم مردم نسبت به مسئولیت های خود و در نهایت به کار بسنت 

راه حل هایی که پیامرب اکرم صلی الله علیه و آله از آنها به عنوان ابزار تحقق وحدت بهره می گرفت. 
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وحدت مسلمین 
از دیدگاه 
امام خمینی)ره(

 )Globalization( با عنایت به سیر تکامل و توس��عه ی روزافزون جامعه برشی و جهانی شدن

فزاینده امور و با توجه به اضمحالل خرده فرهنگ ها در درون فرهنگ مس��لط و مسلح؛ رضورت 

وحدت مس��لمین و اعالم هویت اصلی آن ها در عرصه ی جهانی با متس��ک به برخی اندیشه های 

امام خمینی)س( بیان ش��ده است. وحدت در این رویکرد مبتنی بر نوعی پذیرش ایامنی و تعهد 

درونی تعمیم یافته است. روح جمعی کسانی که ریشه ی اعتقادی و مبانی ارزشی مشرتکی دارند 

»امت« را تشکیل می دهد. هرچه افراد و گروه های دینی به »امت« نزدیک تر شوند از تعلقات 

قرشی و محدودکننده آنها کاس��ته می گردد. چگونگی تحقق این وحدت با دستیابی به وفاق 

شناختی و ارزشی، حفظ استقالل نسبی حوزه های نظری و عملی فرقه های اسالمی، ایجاد رشایط 
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برای مدیریت توافق ها و تضادهای معرفتی و ارزش��ی، رفع تبعیض بین برادران دینی، توجه به 

سازمان های بین املللی اسالمی و اعالم مواضع با صدور بیانیه های جهانی ممکن دانسته شده است. 

از دیدگاه جامعه شناختی مفهوم همبستگی و وحدت از یک گروه تا گروه دیگر و از هر زمانی 

به زمان دیگر متغیر است. آنچه مشرتکات اصلی جامعه ی نامیده می شود و در فرهنگ و قواعد 

رفتاری مردم در قالب باورها، ارزش ها و منادها معین می گردد با تحول تاریخی و تدریجی جامعه 

در حال تغییرند و یا حداقل تعابیر و تفاسیر نو به نویی از آن ها ارائه می گردد. نوع همبستگی بر 

اساس نوع پیوندها و شبکه های ارتباطی جامعه تعیین می گردد و تجلی گاه عمده ی آن عرصه ی 

عمل متقابل گروه هاست. هنگامی که سخن از وحدت دینی و همبستگی مذهبی به میان می آید 

سطح تحلیل بسیار وسیع تر از یک گروه متعارف یا جامعه ای با فرهنگ خاص است. باورهای دینی 

به عنوان یکی از اصلی ترین ش��الوده ها و منابع فرهنگی به حدود و ثغور ملت ها و فرهنگ ها 

محدود منی ش��وند و مبتنی بر عقاید، ارزش ها و منادهای خاصی هستند که فراتر از پدیده های 

اجتامعی قرار می گیرند.

در اندیشه ی امام خمینی)س( مفهوم جامعه عام و فراگیرتر از اجتامع مسلمین است و شامل 

نوع بنی آدم و کل جامعه انسانی است. با وجود این و از دیدگاه ایشان به عنوان یک متفکر و مصلح 

دینی و اجتامعی، الگوی مطلوب و مدینه ی فاضله، هامنا جامعه اسالمی است. گسرته ی جامعه  ی 

اسالمی در برگیرنده ی همه ی کسانی است که معتقدند اسالم به عنوان کامل ترین دین الهی بر محمد 

صلی الله علیه و آله نازل شده است و حاوی اصولی است که موجبات هدایت و سعادت دنیا و 

آخرت مؤمنان را فراهم می کند. در این تعریف اساسی، جامعه نوعی اعتقاد و آرمان مشرتک است 

که مخاطبان اصلی در قالب هر گروه، قوم، نژاد و فرقه ای آن را درمی یابند و نسبت به آن احساس 

تعلق می منایند.

 مفهوم وحدت اسالمی در اندیشه امام خمینی)س(

در اندیش��ه ی امام خمینی)س( وحدت اسالمی شامل نوعی وفاق شناختی و ارزشی است که 

منش��أ الهی و معنوی دارد و در کتاب و سنت منونه های هنجاری و رفتاری آن در بعد نظری و 

عملی تدوین گردیده است. چنین وحدتی ناشی از انرژی عاطفی، همت و اعتامد متقابل افراد و 
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گروه هاست که مقصد رشیعت، موجب قدرت، عامل اصالح و پیرشفت و مانع فساد جامعه است. 

»یکی از مقاصد بزرگ رشایع و انبیای عظام علیهم السالم که عالوه بر آن که خود، مقصود مستقل 

است، وسیله ی پیرشفت مقاصد بزرگ و دخیل تام در تشکیل مدینه فاضله می باشد، توحید کلمه  

و توحید عقیده  است و اجتامع در متام امور و جلوگیری از تعدیات ظاملانه ارباب تعدی است که 

مستلزم فساد بنی االنسان و خراب مدینه ی فاضله است و این مقصد بزرگ که مصلح اجتامعی و 

فردی است، انجام نگیرد مگر در سایه ی وحدت نفوس و اتحاد هم و الفت و اخوت و صداقت 

قلبی و صفای باطنی و ظاهری و افراد جامعه به طوری شوند که نوع بنی آدم تشکیل یک شخص 

دهند، هر جمعیت به منزله یک شخص باشد و افراد به منزله ی اعضا و اجزای آن باشند و متام 

کوشش ها و سعی ها حول یک مقصد بزرگ الهی و یک مهم عظیم عقلی که صالح جمعیت و فرد 

است، چرخ زند«.

با توجه به س��یر تکامل و توسعه جوامع برشی، با دس��تیابی به دانش و فن آوری نوین برخی 

از جامعه شناسان، جهانی شدن )Globalization( فزاینده امور مختلف نظام اجتامعی )اقتصاد، 

سیاست ارتباط جمعی( را مدنظر قرار داده اند و مدعی حذف مقوله ی جامعه و تحقق اجتامع عام 

هستند. فرآیند جهانی شدن حاکی از آن است که حدود و ثغور جغرافیایی به تدریج جای خود را 

به مرزهای اجتامعی و فرهنگی می سپارد و در چنین وضعیتی هویت های اجتامعی و دینی فقط 

در سایه ی پویایی و غنای باورهای دینی و ملی پایدار خواهد ماند و در غیر این صورت فرهنگ 

مسلط با توسل به سلطه ی منادی و فنی، در قالب تأمین منافع سازندگان خود، همه چیز را در 

خود منحل خواهد کرد.

مفهوم فراگیر جامعه اس��المی متکی به نوعی از ارزش ها و باورهاست که با عنایت به مبانی 

دین اسالم در بین مسلمین و اعالم هویت اصلی آن ها در عرصه ی جهانی است؛ بنابراین وحدت 

دربرگیرنده ی وجدان جمعی و انرژی عاطفی و معنوی در فرآیند حیات تاریخی آن هاس��ت و 

به ویژه در رشایط کنونی جهان امری رضوری، اخالقی و نیازی اساسی به شامر می آید.

امام خمینی)ره( به اقتضائات عقلی، رشعی و زمانی بر رضورت وحدت مسلمین در سطوح 

مختلف ملی و بین املللی تأکید داشته اند و تفرقه ی مسلمین و سلطه ی مستکربان را ناشی از عدم 

توجه به مبانی دینی و آیات کریمه قرآن می دانند: »همه ی مس��لمین جهان توجه بکنند به این 
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آیاتی که در قرآن کریم برای وحدت مس��لمین نازل شده است و مسلمین را دعوت به وحدت و 

اعتصام به حبل الله که هامن اسالم است فرموده است.« »اگر همه ی مؤمنین در قطرهای اسالمی، 

در متام کشورهای اسالمی همین یک دستور خدا را که خدا عقد اخوت بینشان انداخته است، 

همین یک دستور را عمل بکنند، قابل آسیب دیگر نیست. اگر یک میلیارد جمعیت مسلامن، یک 

میلیارد جمعیت مسلامن که مع األسف یک میلیارد جمعیتی هستند که تحت سلطه ی غیر هستند، 

یک میلیارد جمعیت تحت سلطه ی دویست و پنجاه میلیون، اگر این یک میلیارد جمعیت به این 

حکم خدا رسنهاده باشند، اطاعت کرده بودند همین یک حکم را که »امنا املؤمنون اخوة«، برادرند 

این ها، اگر این برادری در همه جا بود، اگر این برادری در متام قرشهای ملت ها بود، این گرفتاری ها 

برای ما پیدا منی شد«.

از عبارات مختلفی که امام خمینی)س( بیان کرده اند چنین اس��تنباط می ش��ود که وحدت و 

همبستگی در اندیشه ی ایشان مبتنی بر نوعی پذیرش ایامنی و تعهد درونِی تعمیم یافته است که 

در همدلی دینی متجلی می گردد. انسجام مطلوب در این رویکرد ناشی از سازگاری درونی است 

که گروه ها و افراد، داوطلبانه و بر مبنای اعتقاد دینی بر آن مکلف شده اند و این باورها کنش های 

متقابل سازمان یافته ای را بین مؤمنان ایجاد می کند که معطوف به ارزش های الهی است و از این 

جهت که ارزیابی و پاداش این کنش ها در غایت عمل با افراد نیست، حفظ طراوت فرهنگی به 

صور مختلف به ویژه از طریق فرآیند قدسی شدن متناوب و تدبیر جریان انرژی عاطفی جامعه 

به راحتی میرس است. »شام ای ملت ایران! ای مسلامنان پاک طینت! به احکام نورانی قرآن کریم 

بیش از پیش گرایش کنید و دست اتفاق و برادری به هم دهید و از اختالفات دست بردارید و برای 

قرآن کریم و اسالم عزیز فکری کنید. تعلیامت اسالم را نصب العین قرار دهید.« »در هرجا مسلمی 

پیدا بشود باید با سایر مسلمین تفاهم کنند و این مطلبی است که خدای تبارک و تعالی در قرآن 

کریم سفارش کرده است و پیغمرب اکرم صلی الله علیه و آله، سفارش فرموده است و امئه ی مسلمین 

سفارش فرموده اند و علامی بیدار اسالم دنبال این امر را گرفته و کوشش کرده اند به اینکه مسلمین 

را در تحت لوای اسالم به وحدت و یگانگی دعوت کنند«.

این نوع از وحدت موجب حفظ هویت دینی و جمعی و ثبات و پایداری آن می گردد و 

زمینه ی همکاری و تعاون را با رواج اعتامد متقابل در جریان مش��ارکت برای اصالح و توسعه ی 
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امور مسلمین در جامعه فراهم می آورد. چنین وفاقی که ناشی از هویت اعتقادی است از پویایی 

بیش تری برخوردار است و ضمن مقابله با فرهنگ بیگانه و فرآیند انتشار آن عنارص مساعد دیگر 

فرهنگ ها را در خود جذب می کند. 

افرادی که وابستگی عاطفی و دینی را با تعهد درونی تعمیم داده اند نوعی جهت گیری عام گرایانه 

در محدوده ی ارزش های ایامنی خود دارند و از نظر آن ها همه ی کسانی که به »امت« متعلق اند و 

دارای ریشه و مبانی ارزشی مشرتکی هستند »ما« محسوب می شوند و در نهایت احساس تکلیف و 

وظیفه ای مشرتک برای خود قائل اند. به میزانی که تعلق به »امت« گسرتده تر می گردد و شخصیت 

و س��ازماِن متایالت و اهداف وسیع تر می شود، از وابستگی به قرشی گری و تعلق به گروه های 

محدودتر کاسته می گردد.

تجلیگاه عاطفه جمعی عمیق از دیدگاه جامعه ش��ناختی، مناسک جمعی هستند که ارزش ها، 

باورها و منادها در آن اصلی ترین نقش های خود را به وضوح و سادگی نشان می دهند و موجبات 

انسجام و وحدت اجتامعی را مهیا می گردند. 

امام خمینی)س( بارها به این امر مهم اشاره فرموده اند و از اعیاد مذهبی )قربان، فطر و میالد 

حرضت محمد صلی الله علیه و آله( و مراسم حج به عنوان موجبات وحدت نامربده اند و از آنجا 

که کعبه، متعالی ترین مناد مجسم و کانون توجه مسلمین به سوی خداست برای فریضه حج به 

عنوان یکی از مناس��ک الهی نقش ویژه ای قایل شده اند. ایشان پس از آنکه هشدار می دهند که 

چاره اساسی دردهای مسلمین وحدت است می فرمایند: »این وحدت که اسالم رشیف و قرآن کریم 

بر آن پافشاری کرده اند، با دعوت و تبلیغ دامنه دار باید به وجود آید و مرکز این دعوت و تبلیغ، 

مکه معظمه در زمان اجتامع مسلمین برای فریضه ی حج است«.

 چگونگی وحدت از دیدگاه امام خمینی)س(

با توجه به فرصتی که به برکت نهضت امام خمینی)س( در جهت احیای اندیشه ی دینی در قرن 

بیستم فراهم آمد و با توجه به آن چه که در دنیای کنونی می گذرد و هویت هایی که در معرض 

اضمحالل قرار می گیرد باید در جهت وحدت و احساس تعلق مسلمین نسبت به هم و ایجاد 

»امت« نهایت تالش به عمل آید و این بیداری اسالمی به انحای مختلف پایدار و جاوید مباند. اگر 
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مسلامنان در قالب های تنگ نظری قرشی و فرقه ای گرفتار شوند این فرصت تاریخی و استثنایی 

را از دست خواهند داد. برای تداوم این خیزش فکری اسالمی و تعمیم آن نیاز است تا شیوه ها و 

روش های متناسب با مقتضیات زمان مهیا گردد و اندیشمندان مسلامن در جهت اصالح و توسعه 

آن همت منایند که برخی از روش های تحقق این امر عبارتند از:

1 ـ وفاق شناختی، با تعریف فراگیر از معارف و ارزش ها و معانی هسته ای فرهنگ اسالم 

به گونه ای که اکرثیت مس��لامنان و فرق اسالمی متنی حاوی اصول کلی را به عنوان نوع آرمانی و 

معارف خالص اسالمی در جهت منافع مسلمین به رسمیت بشناسند. 

این تعریف باید به گونه ای مهیا گردد که انتظارات دینی و الگوهای رفتاری را برای اکرثیت 

فرقه های اسالمی به طور رصیح و حتی املقدور بدون تشتت و تناقض برآورده سازد. امام خمینی)س( 

یکی از متعالی ترین این تعاریف را در طرح »اسالم ناب محمدی صلی الله علیه و آله« بیان کرد. 

این چنین طرحی می تواند به بسیاری از ابهامات و رسدرگمی ها در جهان اسالم پایان بخشد و الگوی 

نظری و عملی مطلوبی برای کاهش شکاف بین فرقه های اسالمی محسوب گردد.

2 ـ وفاق ارزشی، با ایجاد نوعی میل و وابستگی عاطفی تعمیم یافته برای مسلمین نسبت به 

مبانی اسالم و مسلامنان به گونه ای که برای هر فرد مسلامن نوعی احساس مسئولیت نسبت به 

هم کیشان و هم دینان خود به وجود آورد. از لحاظ نظری در مبانی دینی منونه های فراوانی وجود 

دارد که با ترویج و شکوفایی آنها در قالب های تعلیم وتربیت و جامعه پذیری، برانگیخنت و تعمیم 

چنین احساسی دشوار نیست. پیامرب صلی الله علیه و آله فرمود »من اصبح و مل یهتم به امور 

املسلمین فلیس ِبسلم« و امام خمینی)س( مظهر و معلم چنین احساسی بود.

3ـ  حفظ استقالل نسبی حوزه های نظری و عملی فرقه های اسالمی، به گونه ای که هر فرقه با 

عمل به قواعد درونی خود و حفظ استقالل خویش مورد احرتام دیگر فرقه ها قرار گیرد و در فرآیند 

تعامل و تبادل آرا و نظریه ها، هرکدام به معرفی سیره و شیوه خویش بپردازد و از شیوه های منفی 

و استهزا به شدت پرهیز گردد. 

اصول اولیه وحدت ایجاب می کند که برای هر گروه این حق را قایل باشیم که به صورت داوطلبانه 

به مجتمع مسلمین بپیوندد یا از آن بگسلد؛ لذا نباید انتظار داشت که افراد یا فرقه ها به صورت 

منفعل و هرگونه نقد و ابتکار به طور مداوم به سازگاری با جمع تن در دهند.
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 وحدت ملی 
در نگاه  امیرمؤمنان  علی )ع(

با مراجعه به کلامت علی علیه السالم چنین می توان استنباط منود که: »اتحاد« امری فطری 

و طبیعی می باشد و انسان با روحیه ی نوع دوستی پدیدآمده است؛ بنابراین آنچه که باید به 

ریشه یابی آن پرداخت، »اختالف« است، چرا که »اتحاد« ریشه در فطرت انسان دارد.

در خطبه ١١٢ نهج البالغه آمده اس��ت: »امنا انتم اخوان علی دین الله، ما فرق بینکم اال خبث 

الرسائر و سوء الضامئر فال توازرون و ال تناصحون و التباذلون و التوادون«.

هامنا شام بر اساس دین خدا - که آیین فطرت است - با یکدیگر برادر و پیوسته اید و تنها 

ناپاکی های درونی و زشتی های باطن موجب تفرقه و جدایی میان شام شده است که در نتیجه 

تعاون و همیاری، نصیحت، بذل و بخشش و دوستی و محبت از میان شام رخت بربسته است.
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 رضورت وحدت ملی

گرچه وحدت گرایی، فطری است اما امور فطری نیازمند پرورش و توجه می باشد بی توجهی و 

عدم اهتامم به آن، موجب این می شود که شکوفا نگردد و یا در معرض تندبادهای روزگار قرار 

گیرد، لذا امیراملؤمنین علی علیه السالم برای تقویت این امر فطری در بین امت پیامرب بسیار تالش 

می منودند و خود را مشتاق ترین شخص به وحدت اسالمی به شامر می آوردند:

»لیس رجل - فاعلم - احرص علی جامعة امة محمدصلی الله علیه وآله و الفتها منی ابتغی بذلک 

حسن الثواب; و.. .کرم املآب « بدان هیچ کس از من بر اتحاد و همبستگی در امت محمدصلی الله 

علیه وآله حریص تر نیست، من دراین کار خواستار پاداش نیکو...و بازگشت به جایگاه نیکو هستم. 

 مثرات وحدت ملی

با مطالعه ی سخنان امام علی علیه السالم می توان به برخی از دالئلی که ایشان براساس آن بر 

مقوله وحدت تأکید می منودند، دست یافت که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:

وحدت ملی بسرتی برای ریزش فیض الهی

از دیدگاه حرضت علی علیه السالم خداوند در طول تاریخ برشی هیچ نعمتی را با وجود اختالف، 

به قوم و امتی عنایت ننموده اس��ت: »و ان الله سبحانه مل یعط احدا بفرقة خیرا ممن مضی و 

الممن بقی«؛ بی گامن در میان گذشتگان و آیندگان برشی، هرگز خداوند با وجود اختالف خیری را 

ارزانی کسی نداشته و منی دارد. نه تنها اختالف مانع نزول فیض های الهی می شود حتی باعث سلب 

نعمت های موجود نیز می گردد. چنان که امام علی علیه السالم با اشاره به رسانجام قوم بنی ارسائیل، 

چنین بیان می کنند که چگونه با رسوخ تفرقه بین آن ها دوستی ها و مهربانی ها رخت بربست و 

پراکندگی و اختالف سبب جنگ آن ها علیه یکدیگر گردید و این اختالفات سبب شد که خداوند، 

لباس عزت و فراوانی نعمتش را از آنان برگیرد. 

از نگاه امام علی علیه  السالم وحدت و با هم بودن است که سبب یاری خداوند می شود. چرا که 

»یدالله مع الجامعة «؛ دست خدا با جامعت است و لذا امام خمینی )قدس رسه( همیشه بر این 

نکته تأکید می کردند که: »کاری نکنید که عنایت خدا، خدای نخواسته کم بشود.« 
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 وحدت ملی و پیروزی در صحنه های مختلف

پیروزی و گسرتش اسالم در سال های اولیه ی بعثت نتیجه همبستگی و وحدت مسلامنان بود. 

این ایامن و اتحاد بود که آنان را چنان تربیت کرده بود که فارغ از هرنوع دسته بندی و قوم ساالری، 

تحت لوای نبوی صلی الله علیه وآله، برای اعتالی کلمه »الاله االالله« جان فشانی می منودند و به 

برکت همین وحدت بود که خداوند پیروزی های روز افزون را برمسلامنان عنایت می داشت.

 وحدت ملی و ماندگاری انقالب

از آنجایی که مورخین، تاریخ را یکی از منابع شناخت محسوب کرده و قوانین حاکم برآن را 

قابل تطبیق بر موارد مشابه به حساب می آورند، بنابراین بر ما الزم است که دریابیم رمز عزت و 

عظمت ملت های متمدن و مصونیت آن ها از سلطه ی قدرت های خارجی چه بوده و می باشد تا با 

بهره گیری از آن در تداوم انقالب خویش تالش مناییم.

حرضت علی علیه السالم براساس تجربه ی تاریخی خویش، راز تداوم انقالب را پرهیز از اختالف 

و ایجاد همبستگی و اتحاد ملت دانسته و می فرمایند: »فالزموا کل امر لزمت العزة به شانهم و 

زاحت االعداء له عنهم و مدت العافیة به علیهم و انقادت النعمة له معهم، ووصلت الکرامة علیه 

حبلهم من االجتناب للفرقة و للزوم لاللفة و التعاض علیها والتواصی بها«؛ به رساغ کارهایی روید 

که موجب عزت و اقتدار آنان شد، دشمنان را از آنان دور منوده، عافیت و سالمت به آن ها روی 

آورد، نعمت را در اختیارشان قرار داد و کرامت و شخصیت باعث پیوند اجتامعی آنان شد. یعنی 

از تفرقه و پراکندگی اجتناب ورزیدند و بر الفت و همگامی همت گامشتند و یکدیگر را بر آن 

توصیه کردند. 

وحدت ملی پشتوانه ی اجرای حق وعدالت

فقدان اتحاد و وحدت در هرجای جامعه باعث هرج و مرج در آن نظام می گردد و هنگامی که 

هرج و مرج و ناامنی در کشور حاکم گردد، اجرای حق و عدالت میرس نخواهد بود. حرضت علی 

علیه الس��الم می فرمایند: »فقلنا: تعالوا نداوی، الیدرک الیوم باطفاءالنائره و تسکین العامة حتی 

یشتد االمر و یستجمع، فنقوی علی وضع الحق فی مواضعه «؛ ما گفتیم که بیایید با خاموشی آتش 

جنگ و آرام کردن انبوه مردم، به چاره جویی و درمان بنشینیم تا کار مسلامنان قوام و انسجام یابد 

و ما برای اجرای حق و عدالت نیرومند شویم. 
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20  حدیث  وحدت

وحدت، تپش هامهنگ قلب هاس��ت و آهنگ حرکت دست ها. وحدت اسالمی، عامل اقتدار 

اسالم در برابر کفر و نفاق و اختالف، آفت بزرگ عزت و استقالل مسلمین است. آرمان و امید 

همه ی دوس��تان عظمت اسالمی، و جدایی و تفرقه، آرزوی شوم دشمنان دیرینه ماست. وحدت، 

کشتی نوح است و تفرقه، تازیانه عذاب الهی. در روزگاری که شیاطین، بذر نفاق و تفرقه می پاشند 

تا در رسزمین مقدس اسالم، درخت دشمنی پرورش دهند، با بیداری و یاد آوری سخنان وحدت بخش 

رسول خدا و امئه ی معصومین علیهم السالم نقشه های شوم استکبار، نقش بر آب گردد و خداجویان 

وحدت اندیش برگرد قرآن و سنت هامهنگ شوند و با رهربی عرتت علیهم السالم پرچم استقالل و 

آزادی را در رسارس گیتی به اهتزاز درآورند. 
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قرآن کریم می فرماید: و ال تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جائهم البینات و اولئک لهم 

عذاب عظیم. و بسان آنان که پراکنده شدند و پس از آمدن دلیل های روشن الهی، اختالف کردند، 

نباش��ید »زیرا« برای آنان عذابی بزرگ خواهد بود. )آل عمران، ١05(. در ادامه ٢0 حدیث با موضوعیت 

وحدت را مرور می کنیم: 

 1. فرمان وحدت

قال النبی )صلی الله علیه و آله و سلم(: إسمعوا و أطیعوا ملن واله الله األمر، فإنه نظام اإلسالم. 

پیامرب اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: از حاکامن الهی اطاعت کنید و گوش بفرمان 

باشید زیرا اطاعت از رهربی مایه »وحدت امت اسالم« است. )امالی مفید، ج١، ص ١4(

 2. پیوندهای اجتامعی

قال االمام علی )علیه السالم(: و علیکم بالتواصل و التباذل و ایاکم و التدابر و التقاطع. 

امام علی )علیه السالم( در وصیت به حسنین )علیهام السالم( می فرماید: و بر شام باد به ارتباط 

و بذل و بخشش و دوری گزیدن از جدائی و پشت کردن به یکدیگر. )نهج البالغه، نامه 47(

 3. انس و الفت

قال الباقر )علیه السالم(: یا معرش املؤمنین تألفوا و تعاطفوا. 

امام محمد باقر )علیه السالم( فرمود: هان  ای گروه مؤمنان، مأنوس و متحد باشید و به هم 

مهربانی کنید. )الکافی، جلد ٢، ص ٣45(

 4. ایجاد وحدت

قال االمام علی )علیه السالم(: صالح ذات البین أفضل من عامة الصالة و الصیام. 

امام علی )علیه الس��الم( فرمود: اصالح اختالف ها، از متامی منازها و روزه ها برتر است. )نهج البالغه، 

وصیت 47(

 5. آشتی دادن

قال االمام الصادق )علیه السالم(: صدقة یحبها الله اصالح بین الناس إذا تفاسدوا و تقارب بینهم 

إذا تباعدوا. 

امام صادق )علیه السالم( فرمود: ایجاد وحدت هنگام پیدایش اختالف، و تباهی امت و نزدیک 

کردن آن ها در هنگام جدائی، صدقه ای است که خداوند آن را دوست دارد. )الکافی، جلد ٢، ص ٢09(
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 6. محور وحدت

قال رسول الله )صلی الله علیه و آله و سلم(: فأنتم »اهل البیت« أهل الله عزوجل الذین بهم 

متت النعمة و اجتمعت الفرقة و ائتلفت الکلمة.

 پیامرب اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: شام اهل بیت، اهل الله هستید که به برکت 

شام، نعمت کامل گشته و پراکندگی بر طرف شده و اتحاد کلمه پدید آمده است. )الکافی، جلد ١، ص 44٦(

 7. خدا، پیامرب، قرآن

قال االمام علی )علیه السالم(: »فی ذم أهل الرأی«و إلههم واحد و نبیهم واحد و کتابهم واحد 

أفأمرهم الله سبحانه باإلختالف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه؟

امام علی )علیه السالم( فرمود: خدا یکی، پیامرب یکی، و کتاب یکی است. آیا آن ها را خداوند به 

اختالف و دو دستگی فرمان داده و او را اطاعت می کنند؟ یا آن ها را از اختالف نهی کرده و فرمانش 

را رسپیچی می کنند؟ )نهج البالغه، خطبه ١8(

 8. اهل بیت )ع(

قالت فاطمة الزهراء )علیها السالم(: و طاعتنا نظاما للملة و امامتنا ملا للفرقة و الجهاد عز االسالم. 

فاطمه زهرا )علیها السالم( فرمود: پیروی از ما »اهل بیت« نظام امت، و رهربی ما عامل وحدت، 

و جهاد مایه ی عزت و رسبلندی اسالم است. )کشف الغمة، جلد ٢، ص ١09(

 9. رهربی و وحدت

قال اإلمام علی )علیه السالم(: و مکان القیم باالمر مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه فإذا 

انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم مل یجتمع بحذافیره أبدا. 

امام علی )علیه الس��الم( فرمود: جایگاه رهرب و رسپرست در اجتامع، جایگاه رشته ای است که 

دانه ها را به هم پیوند داده و جمع می کند و آنگاه که آن رشته بگسلد، دانه ها پراکنده گشته و 

هرگز متام آن ها جمع نخواهند شد. )نهج البالغه، خطبه ١4٦(

 10. فلسفه رهربی

قال االمام علی )علیه السالم(: فرض الله اإلمامة، نظاما لألمة و الطاعة تعظیام لإلمامة. 

امام علی )علیه السالم( فرمود: امامت، موجب نظم و هامهنگی مردم و اطاعت، برای عظمت 

رهربی است. )نهج البالغه، حکمت ٢5٢(
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 11. حفظ وحدت

قال علی )علیه السالم(: إن هؤالء قد متالؤوا علی سخطة إمارتی و س��أصرب ما مل أخف علی 

جامعتکم فإنهم إن متموا علی فیالة هذا الرأی إنقطع نظام املسلمین.

 امام علی )علیه السالم( فرمود: سینه ی اینان )خوارج( از دشمنی با حکومت من انباشته است 

و تا آن هنگام که بیم از هم پاشیدن جامعت )امت( نباشد، صرب می کنم، براستی اگر اینان بر این 

اندیشه سست ادامه دهند، نظام مسلامنان از هم خواهد گسست. )نهج البالغه، خطبه ١٦9(

 12. وحدت، پایه دین

قال اإلمام الرضا )علیه الس��الم(: إن اإلمامة زمام الدین و نظام املس��لمین و صالح الدنیا و عز 

املؤمنین، ان اإلمامة أس اإلسالم النامی و فرعه السامی

 امام رضا )علیه السالم( فرمود: امامت، زمام دین و مایه نظام و تشکیالت مسلامنان و صالح دنیا 

و عزت مؤمنان است. رهربی، پایه ی بالنده اسالم و شاخه بلند آن است. )کافی، جلد ١، ص ٢00(

 13. عوامل وحدت

قال النبی )صلی الله علیه و آله و سلم(: أملؤمنون إخوة تتکافؤ دماؤهم و هم ید علی من سواهم.

نبی اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: مؤمنان با هم برادرند و خونشان برابر است و در 

برابر دشمن متحد و یکپارچه اند. )کافی، جلد ١، ص 404(

 14. برادری اسالمی

قال رسول الله )صلی الله علیه و آله و سلم(: أملسلمون إخوة الفضل ألحد علی أحد إال بالتقوی.

 پیامرب اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: مسلامنان با هم برادرند و هیچ کس بر دیگری 

برتری ندارد، جز به تقوی. )کنز العامل، جلد ١، ص ١49 نهج الفصاحه، حدیث ٣١١٢(

 15. پیوند روحی

قال الباقر )علیه السالم(: إن الله عزو جل خلق املؤمنین من طینة الجنان و أجری فیهم من ریح 

روحه فلذلک املؤمن أخو املؤمن ألبیه و أمه فإذا أصاب روحا من تلک األرواح فی بلد من البلدان 

حزن، حزنت هذه ألنها منها. 

امام محمد باقر )علیه السالم( فرمود: خداوند، مؤمنان را از خاک بهشت آفرید و از روح خود 

در آنان دمید، از این رو مؤمن با مؤمن، برادر پدر و مادری است پس هرگاه که به یکی از آنان در 
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دیاری اندوهی برسد، دیگری هم در غم او اندوهگین می شود. )الکافی، جلد ٢، ص ١٦٦(

 16. بنی آدم اعضای یکدیگرند

قال االمام الصادق )علیه السالم(: إمنا املؤمنون إخوة بنو أب و أم و إذا رضب علی رجل منهم 

عرق سهر له االخرون.

 امام صادق )علیه السالم( فرمود: مؤمنان، با یکدیگر برادرند، و همگی فرزندان یک پدر و مادر و 

چون رگ یکی از آنان زده شود »مصیبتی بر او وارد شود« دیگران در غم او خوابشان نربد. )الکافی، جلد ٢، ص ١٦5(

 17. برادری، فرمان خدا

قال الصادق )علیه السالم(: تواصلوا و تباروا و تراحموا و کونوا إخوة أبرارا کام أمرکم الله عز و جل.

 امام صادق )علیه السالم( فرمود: هامن گونه که خدای عزوجل به شام دستور داده، با هم پیوند 

داشته باشید، به یکدیگر نیکی کنید، و برادرانی نیکوکار باشید. )وسایل الشیعه، ج 8، ص 55٢، حدیث ٣(

 18. برتری نژادی، هرگز

قال النبی )ص(: یا أیها الناس، إن الرب واحد و االب واحد و إن الدین واحد لیست العربیة 

ألحدکم باب و ال أم و إمنا هی اللسان فمن تعلم العربیة فهو عربی. 

پیامرب اکرم )ص( فرمود:  ای مردم، پروردگار شام یکی است »الله«، پدر همه ی شام یکی است 

»آدم« و دین همه ی یکی است »اسالم«، و عربیت، پدر و مادر هیچ یک از شام نیست، بلکه آن 

هم یکی از زبان هاست و هر کس زبان عربی را بیاموزد، عربی است. )معامل الحکومه، 404(

 19. همدردی

قال االمام الباقر )علیه الس��الم(: أملؤمنون فی تبارهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد، إذا 

اشتکی تداعی له سائره بالسهر و الحمی. 

امام باقر )علیه السالم( فرمود: مؤمنان در نیکی و شفقت و مهربانی به یکدیگر مانند یک پیکرند 

که اگر به عضوی از آن آسیبی برسد متام اعضاء در تب و بی خوابی گرفتار آیند. )بحاراالنوار، جلد 7١، ص ٢٣4(

 20. تعاون و همکاری

قال النبی )صلی الله علیه و آله و سلم(: أملؤمن للمؤمن کالبنیان املرصوص یشد بعضه بعضا. 

پیامرب اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: مؤمن نسبت به مؤمن مانند بنای استواری است 

که اجزای آن، یکدیگر را استحکام می بخشند. )نهج الفصاحه، حدیث ٣١0٣(
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چرا مذهب شیعه را 
مذهب جعفری می نامیم؟

آیا تاکنون به این نکته اندیشیده اید که چرا ما شیعیان را پیروان مذهب جعفری می خوانند؟ در 

میان امامان دوازده گانه شیعه چرا مذهب ما به ایشان انتساب یافته است؟ با توجه به این که امام 

جعفر صادق)ع( ششمین امام شیعه هستند مگر پیش از ایشان وضعیت شیعه چگونه بوده و به 

عبارت دیگر چرا مذهب شیعه علوی یا حسنی یا حسینی یا سجادی و یا باقری نامیده نشده است؟ 

آنچه در پی می آید توضیحی است بر راز این نام گذاری.

عرصه ی تئوری ها و دیدگاه های علمی و فرهنگی در میان دانشمندان و فرهیختگان همواره 

عرصه ی ابقای بهرتین اندیش��ه ها بوده است. هر نظریه ای آن هنگام توانسته جایگزین نظریه ی 

پیشین شود که محتوایی بهرت از آن را به برشیت هدیه کرده باشد و اال مورد استقبال قرار نخواهد 
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گرفت. مکتب های فکری بزرگ نیز همواره باید دارای چنین ویژگی باشند تا بتوانند در دل برش 

جایی باز کنند. نگاهی به دستاورد مکتب اسالم در مقایسه با آنچه جامعه ی جاهلی عرب بدان 

دلبسته بود و مبنای رفتار فردی و اجتامعی خود قرار داده بود می تواند راز موفقیت اسالم را در 

برابر اندیشه های جاهالنه نشان دهد. پیامرب)ص( در دعوت خود ضمن پذیرش سنت های پسندیده 

انسانی در میان اعراب آن گاه که به نفی ضد ارزش ها می پرداخت طرح های جایگزین نیز ارائه 

می کرد تا مخاطبان او احساس خأل نکنند.

شاید راز بسیاری از شکست های فردی و اجتامعی مصلحان در طول تاریخ همین بوده که طرح 

جایگزین نداشته اند به همین منونه تاریخ معارص ایران توجه کنید. حضور روحانیت در مرشوطیت 

و انقالب اسالمی و این که چرا روحانیت در مرشوطیت نتوانست تا پایان حضور داشته باشد اما 

انقالب اسالمی به رهربی امام موفق به براندازی یک نظام شد؟

شاید مهم ترین نکته در همین طرح جایگزین بوده است. امام خمینی)ره( طرح جایگزین 

سلطنت را داشت اما روحانیت در مرشوطیت به ابعاد این موضوع آن چنان که بایسته است 

نیندیشیده بود و این رسانجام هر حرکت سیاسی و فکری است که فقط طرح براندازی داشته باشد 

و نه طرح جایگزین.

امام جعفر صادق)ع( در مسیر تکاملی حرکت شیعه گام دوم را برداشته بودند. یعنی پس از 

آنکه مردم بر اثر مجاهدت های امامان پیشین به ناصحیح بودن مذهب رسمی و دیگر اندیشه های 

منبعث از آن و نیز حرکت های سیاسی مبتنی بر آن در سال های گذشته پی بردند آماده بودند تا 

طرح جایگزین مکتب اهل بیت را دریافت کنند و امام صادق)ع( هامن بزرگواری است که با توجه 

به یک موقعیت استثنایی تاریخی طرح جایگزین شیعه را به هنگام ارائه کرد و امامان دیگر به رشح 

و بسط بعضی از ابعاد آن پرداختند.

دوره امامت حرضت که از سال ١١4 هجری آغاز شده تا سال ١48 هجری ادامه یافت. یکی از 

رشایط بحرانی تاریخی در اس��الم بود زیرا که بنیان حکومتی یک صد ساله فروریخته بود و بنیان 

حکومت پانصد ساله ای پی ریزی می شد و همت اصلی رسان حکومت تازه، کوبیدن مخالفان بود. 

مثالً توجه کنید که از سال ١٣٢ که رسامً حکومت عباسیان آغاز شد تا سال ١٣7 هجری رسدمداران 

آن از هیبت و عظمت یکی از بزرگ ترین رسداران خود یعنی ابومسلم خراسانی هراس داشتند و تا 
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او را با حیله و فریب نکشتند احساس آرامش نکردند و امام صادق)ع( با توجه به این فضا، پایه های 

فکری نظام تشیع یا طرح جایگزین را بنا نهاد.

س��ال ها پیش از امامت حرضت صادق)ع( تقریباً یکصد و س��یزده سال پیش، جد ایشان پیامرب 

اکرم)ص( در روزی گرم و سوزان و به هنگام بازگشت از آخرین حج خود در غدیر خم جانشینی 

خویش را به فرمان خدای به امام علی)ع( واگذار کرد و بر اساس منابع شیعی و بعضی از منابع 

اهل سنت از مردم در این باره بیعت گرفت. اما صالحدید پیامرب اکرم)ص( به دالیلی مورد پذیرش 

بعضی از صحابه قرار نگرفت و با رحلت حرضت، خالفت در سقیفه ی بنی ساعده مسیری تازه 

یافت. چند تن از صحابیان مهاجر در برابر انصار که خود دچار دو دستگی شده بودند با استناد 

به حق خویشاوندی با پیامرب)ص( خالفت را حق خود دانستند نه حق انصار و با آن که امام 

علی)ع( خویشاوندی روشن تری با پیامرب)ص( داشت به این بهانه که عرب منی تواند امتیازات بیش 

از اندازه ای را برای بنی هاشم بپذیرد و قبالً نبوت به بنی هاشم رسیده بود و اینک خالفت باید به 

دیگر تیره های قریش برسد خود را شایسته خالفت دیدند.

از پس این تدبیر، مسیر قدرت سیاسی در امت اسالمی دگرگون شد و به تدریج هرچه بر سال ها 

افزوده می ش��د این دگرگونی نیز بیشرت خود را نشان می داد به گونه ای که در سال ٣5 قمری که 

اندکی از انحرافات خود را نشان داده بود و امت اسالمی به چشم خویش بعضی از آن را می دید 

شورشی رخ داد که خلیفه سوم در طی آن کشته شد.

به گواهی جنگ های سه گانه ای که امام علی)ع( با ناکثین، قاسطین و مارقین انجام داد، می توان 

پذیرفت که جامعه ی اس��المی دچار بحرانی عمیق شده بود؛ بحرانی که در تبدیل خالفت به 

ملوکیت خود را نشان داد و خاندان بنی امیه که بیش از این در میان مسلامنان جایگاهی نداشتند 

و طلقای )آزادشدگان( پیامرب)ص( در فتح مکه بودند، با موقعیت سنجی سیاسی به اقتدار رسیدند 

و حکومتی90 ساله را بنیان نهادند. سیاست عرب گرایی امویان موجب شد تا  مخالفت هایی با آنان 

در جهان اسالم رخ دهد و تحلیلگران یکی از علل سقوط این سلسله را همین سیاست می دانند.

امویان با توجه به سابقه ناشایست خود در میان امت اسالمی جدی ترین رقیب خویش را 

بنی هاشم و علویان می دانستند و برای بی مقدار نشان دادن رقیب به هر حربه ای متوسل می شدند. 

از جمله به ساخنت احادیث و روایاتی دست یازیدند تا حسن سابقه ی بنی هاشم و علویان را که 
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به ویژه در سایه ی فداکاری های حرضت علی)ع( به اعتباری فوق تصور دست یافته بودند بیاالیند.

جاعالن حدیث نخست به جعل روایاتی در مذمت حرضت علی)ع( پرداختند و در مرحله دوم 

از اختالف میان خلفا و امام علی)ع( هر آن چه نیکی و سجایای اخالقی بود به رقیبان آن حرضت 

نسبت دادند و در برابر هر فضیلتی که برای امام وجود داشت احادیثی را درباره ی فضیلتی مشابه 

برای رقیبان نیز جعل کردند تا آنچه امام علی)ع( بدان ها ممتاز بود عادی جلوه کند و در نهایت 

هامنند یکی از اصحاب پیامرب)ع( تلقی ش��ود نه باالتر و در مقام خالفت هم خلیفه ای چونان 

دیگران معرفی شود که حتی به سیاست های زیرکانه روزگار نیز که عبارت از حیله و مکر و فریب 

باشد آگاه نیست.

امام حسین)ع( با درک صحیح این موقعیت در رشایطی که به نظرمی رسید خالفت در دست 

امویان به س��لطنت تبدیل شده و آنان از هر وسیله  ای از جمله دین برای نشان دادن مرشوعیت 

خود سودی بردند امام با مرشوعیت ذاتی خود به عنوان نواده ی بنیان گذار دین اسالم می توانست 

رویاروی مرشوعیت خود ساخته امویان بایستد و با سخن و نهضت خود به اصالح امت بپرازد. 

هامن که هدف امام)ع( بود.

ایشان می توانست نسب خویش به پیامرب)ص( را به مردم یادآور سازد و بدان استناد جوید چنان 

که در هنگام رخواست بیعت یزید فرمود: »مثلی الیبایع مثله « همچو منی )با این رشافت نسبی( 

با چون اویی بیعت نخواهد کرد.

مهم ترین بازتاب قیام و شهادت امام حسین)ع( از بین بردن باقی مانده آبروی اجتامعی و جایگاه 

دینی امویان در میان مردم بود. امام نش��ان داد که امویان چگونه پرس دخرت پیامرب)ص( را که آن 

همه ی حدیث از رسول خدا)ص( در فضیلت او رسیده بود به قتل رسانند.

امام ماهیت نفاق بنیاد امویان را بر مال کرد که چگونه به تنها چیزی که منی اندیش��ند دین الهی 

است و حارضند احکام مسلم اسالمی را به خاطر حفظ قدرت زیر پا بگذارند. رشح رفتاری که سپاهیان 

اموی با خاندان امام حسین)ع( کردند این مهم را به منایش گذاشت و این چهره ی پنهان شده در 

رسکوب خونین و هتک حرمت از مردم فضاحت با تخریب خانه خدا تکمیل گردید. تأثیر قیام امام 

حسین)ع( بدون تردید آن قدر رسیع بود که با مرگ زودهنگام یزید در سال ٦4 هجری پرسش معاویه 

دوم تنها چهل روز حکومت کرد و در خطبه ای اعالم منود که پدر و جد او غاصب خالفت بودند و 
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خود استعفا کرد. اما این تازه آغاز کار بود. جامعه ی اسالمی به تدریج متوجه ظلم وستم بنی امیه 

می شد و شورش ها دوباره به راه افتادند. شورش های توابین در سال ٦٦٦5 هجری به خون خواهی 

امام حسین)ع(، مختار ثقفی در٦7 هجری و پیروزی او و قصاص قاتالن امام حسین)ع( و یارانش و 

نیز شورش های دو باند خوارج در نقاط گوناگون جهان اسالم معادله را به نفع بنی هاشم تغییر داد.

در واپسین سال نخستین سده ی اسالمی خلیفه اموی عمربن عبدالعزیز برای نخستین بار دستور 

داد تا سب امام علی)ع( بر منابر و در خطبه ها حذف شود و فدک دوباره به بنی هاشم و علویان 

بازگردانده شود. اما به نظر می رسید نهالی که امام حسین)ع( با خون خود آبیاری کرده بود اینک 

به مثر نشسته و زمان بهره برداری از آن فرا می رسید.

اینک به اختصار وضعیت بنی هاشم را پس از شهادت امام حسین)ع( پی می گیریم: نخستین 

جرقه های اختالف در میان بنی هاشم احتامالً پس از شهادت امام حسین)ع( رخ داد. آن هنگام 

که گروهی مشهور به کیسانیه معتقد به امامت محمد حنفیه شدند که از نظر سنی از امام 

سجاد)ع( بزرگ تر بود و به عنوان عاملی علوی مورد احرتام مردم مختار در شورش خود معتقد بود 

که به اجازه ی او قیام کرده است. محمد حنفیه در سال 8١ هجری درگذشت و گروهی به رساغ 

پرسش ابوهاشم رفتند و امامت او را معتقد شدند که تا سال 99 هجری زنده بود و در این سال به 

هنگام مرگ بنابر روایت جعلی بعدی توسط بنی عباس ابوهاشم که فرزندی نداشت امامت را به 

محمدبن علی بن عبدالله بن عباس واگذار کرد و امامت این گونه از علویان به عباسیان منتقل شد.

هم زمان با گسرتش دعوت عباسیان که شعار خود را »الرضاء من آل محمد« قرار داده و به دستور 

ابراهیم امام از افش��ای نام واقعی امام و رهرب پرهیز می کردند؛ واژه آل محمد که عنوان ویژه ی 

تیره ی علوی بود به کار عباسیان آمد. تقسیم بندی ابراهیم امام از وضعیت شهرها نشان از آمادگی 

ایرانیان برای قیام دارد و نیز عالقه ی آنان به اهل بیت علیهم السالم یک حرکت موازی از سوی 

بنی عباس مردم را فریفته بود چنان که بعضی از بزرگان همراه این نهضت مانند ابوسلمه خالل که 

به این فریب پی برده بود به جرم هواداری از خالفت علویان اعالم شد.

ش��اید یکی از علل واقعی مخالفت امام صادق)ع( با قیام زید بن علی بن الحسین)ع( براساس 

روایاتی که مخالفت حرضت را نشان می دهد، پیش از هرچیزی فضای نامناسب آن بود که اتفاقا 

بسیار مورد سوء استفاده عباسیان قرار گرفت به گونه ای که مزار پرسش یحیی در خراسان که قبالً 
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از سوی ابراهیم امام به عنوان منطقه ی نفوذ تبلیغاتی مطرح شده بود و احتامالً تشویق او به قیام 

و خون خواهی پدر از سوی داعیان عباسی احتاملی است که منی توان به سادگی از آن گذشت. زیرا 

شهادت یحیی در خراسان به سال ١٢٦ هجری در شورش عباسیان و سقوط امویان در خراسان مهم 

ارزیابی شده است.

امام صادق)ع( که به دقت همه ی این تحوالت اجتامعی را زیر نظر داشت فضای سیاست را 

هرگز آماده ی یک قیام علنی سیاسی ندید. آن چه که جامعه اسالمی از آن رنج می برد زیرساخت 

فکری بود و اال ایشان به هیچ وجه کم تر از شخصیتی چون ابومسلم نبود این را از نامه ی تاریخی 

ابومسلم به امام که ایشان بدون خواندن آن را به آتش سپرده بودند. می توان فهمید. پرسش بزرگ 

مطرح این بود: چه بایدکرد؟

جد او امام حسین)ع( با قیام خونین خود دل های بسیاری از مسلامنان را در گوشه و کنار جهان 

اسالم متوجه اهل بیت پیامرب)ص( کرده بود و در زمان امام صادق)ع( حکومتی روی کار آمده بود 

که از شعار »الرضا من آل محمد)ص «( استفاده و سپس آل محمد واقعی را کنار زده بود و مردم 

نیز پذیرفته بودند. این همه دگرگونی در جامعه اسالمی معلول چه عواملی می توانست باشد؟

در این فضای تیره که مذاهب اهل سنت در حال شکل گیری بودند چه چیزی می توانست شیعه 

را پایدار سازد؟ آن چه که به درون فرهنگ مردم راه یابد و تفسیر آنها را از رابطه خود با خدا و 

جامعه اسالمی دگرگون سازد.

پس در حقیقت گام دوم در بنیانگذاری یک مکتب را حرضت صادق)ع( برداشت. گویا مردمی 

که از پس قیام امام حسین)ع( دلداده ی این خاندان شده بودند به رساغ آن ها آمده و می پرسیدند 

که اگر نه امویان و نه عباسیان شام چه می گویید؟ و چه تفسیری از اسالم دارید؟ و به عبارت 

روشن تر طرح جایگزین شام چیست؟

نش��ان دادن یک تفسیر جامع از خدا، رابطه مردم با او و انس��ان مورد نظر اسالم در آن زمان 

مهم ترین دغدغه های حرضت امام جفعر صادق)ع( بوده است. اعتقادات عقالنی، اخالق بایسته و 

دستورالعمل های فردی و اجتامعی )فقه( مهم ترین حوزه هایی بود که امام صادق)ع( در آن ها به 

طرح و اندیشه ی دینی پرداختند و چون چنین شد، تشیع دارای شناسنامه رسمی گردید و مذهب 

ما به نام ایشان مزین شد. 
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