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سرمقاله

برخی از فالســفه بزرگ ،جامعه ایــدهآل و مطلوب
خود را تحت عنوان «مدینه فاضله» معرفی کردهاند.
انبیا به منزله پرچمداران معرفت و خردورزی ،جامعه
توحیدی خود را «امت واحــده» نامیدهاند .قرآن با
هذ ِه ُأ َّم ُت ُک ْم ُأ َّم ًة ِ
صراحت میفرماید« :إ َِّن ِ
واح َد ًة َو َأنَا
اع ُب ُد ِ
ون» 1.از آنجا که انسانها همه فطرت الهی
َرب ُّ ُک ْم َف ْ
و توحیــدی دارند ،در صورتی کــه مجهز به ایمان و
جهانبینــی الهی و عمل صالح شــوند و ذیل والیت
خداوند اســتقرار یابند ،به وحدت میرسند .زیربنای
تشــکیل امت واحده ،اعتقاد به مبدأ و معاد و حرکت
در مســیر پیامبران خدا است .وقتی نقطه اتکای همه
«و ْاع َت ِص ُموا
مســلمانان یک حقیقت باشد و به حکم َ
بِ َح ْبــلِ ا ِ
هلل َجميع ًا َو ال َت َف َّرقُوا» 2،به یک قدرت الیزال
متمسک شوند ،به اتحاد ،همدلی و اتفاق نایل میآیند
و امت واحده را میســازند ،همانگونه که در صدر
اســام ،پیامبر اسالم(ص) از بین جاهالن بیفرهنگ،

امتی ساخت که جهان را متحول کردند.
در پرتو الفت دلها به یکدیگر ،اتحاد به وجود میآید و
تألیف قلوب ،کار خدا استَ « :ف َألَّ َف بَ ْي َن ُق ُلوبِ ُك ْم» 3و
توفیق برخوردار شدن از این موهبت ،مستلزم حرکت
در مســیر رضای خدا و «اعتصام بحبل اهلل» است .به
بیان دیگر ،رعایت قوانین و ســنتهای الهی که تار و
پود هستی را تشــکیل میدهند ،موجب دستیابی به
قلههای تکامل و عبــور از ظلمات تفرقه و اختالف
و رســیدن به نور توحید و اتحاد است .در جهانبینی
اسالمی ،در آغاز شکلگیری تمدن انسانی ،مردم در
قالب امت واحده باهم زندگــی کردهاند .قرآن مجید
َّــاس ُأ َّم ًة ِ
ين
میفرماید:
َ
واح َد ًة َف َب َع َث اهللُ ال َّن ِب ِّي َ
«کان الن ُ
َ
تاب بِالْ َح ِّق لِ َي ْح ُک َم
رين َو أن َْز َل َم َع ُه ُم الْ ِک َ
رين َو ُم ْن ِذ َ
ُم َب ِّش َ
فيه َو َما اخْ َت َل َف ِ
فيما اخْ َت َل ُفوا ِ
بَ ْي َن الن ِ
ذين
فيه ِإ َّال الَّ َ
َّاس َ
نــات بَغْي ًا بَ ْي َن ُه ْم َف َه َدي
ُأو ُتــو ُه ِم ْن بَ ْع ِد ما جا َء ْت ُه ُم الْ َب ِّي
ُ
فيه ِم َن الْ َح ِّق بِ ِإ ْذ ِن ِه َو اهللُ
ذين آ َم ُنــوا لِ َما اخْ َت َل ُفوا ِ
اهللُ الَّ َ
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َي ْهدي َم ْن َيشا ُء إِلي ِص ٍ
راط ُم ْس َتقيمٍ ».
در پایان تاریخ هم ،جامعه انســانی در پرتو حکومت
جهانی واحد به سرانجام میرســد و نور الهی فراگیر
میشــود و دین حق بر هر دین و آییــن دیگر غلبه
مییابــد و دین واحد ،به طور طبیعی امت واحده را به
ُور
ريد َ
ارمغان میآورد .قرآن میفرمایدُ « :ي ُ
ون لِ ُي ْط ِفؤُ ا ن َ
ا ِ
هلل بِ َأ ْفوا ِه ِه ْــم َو اهللُ ُم ِت ُّم ن ِ
ون ُه َو
ُور ِه َو لَ ْــو َک ِر َه الْکا ِف ُر َ
الَّذي َأ ْر َس َل َر ُســولَ ُه بِالْ ُهدي َو دينِ الْ َح ِّق لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َلي
الدينِ ُک ِّل ِه َو لَ ْو َک ِر َه الْ ُمشْ ِ
ون» 5.در فراگیر شدن و
ِّ
ــر ُک َ
جهان شــمولی دین اسالم در آخرالزمان ،همه مذاهب
اســامی اتفاق نظر دارند .در تفاسیر معتبر اهلسنت،
ذیل آیه اخیر به نقل از پيامبر اسالم(ص) ،این حدیث
ذکر شده اســت« :الیبقی علی ظهر االرض بیت مدر
و الوبر ا ّ
ال أدخله اهلل کلمة االســام» 6.این حدیث در
منابع اهلسنت و شــیعه به صورتهای دیگر در جهت
اثبات ظهور مصلح جهانی ذکر شــده اســت و روشن
میسازد که سرانجام تاریخ ،آراسته به ظهور مهدی(ع)،
جهان گستر شدن دین اسالم و تحقق امت واحده است.
بنابراين تمدن اســامی با جامعه واحد آغاز میشود
و پــس از بروز اختالفات ،پیامبران برای هدایت مردم
فرستاده میشوند ،در نهایت در آخرالزمان نيز با غلبه
اســام بر ســایر آیینها ،مردم در پرتو امت واحده و
حکومت جهانی واحد به کمال میرسند .با این وصف،
مسلمانان مجاز نیستند زیر پرچمهای متفرقه و جدای
از همدیگــر ،هویت ثانوی برای خود به وجود آورند؛
زیرا هویت نخســتین آنان ،همان امت واحده است که
ماهیــت قرآنی دارد و عــدول از آن ،نوعی تخلف از
حکمت دین و مایه ســردرگمی در وادی تفرقه است.
پس اصلیترین آسیب و آفتی که امت واحده را تهدید
میکند ،بالی تفرقهگرایی و اختالف آفرینی اســت که
غالب ًا تحت تأثیر هواهای نفسانی اوج میگیرد .جایگاه
پیامبــر(ص) در رأس امت واحده قــرار دارد و قرآن
4

6

سال یازدهم
شماره  -43بهار 1395

 .4بقره.213 ،
 .5صف8 ،و.9
 .6المستدرک علی الصحیحین ،حاکم نیشابوری ،ح.8324

قانون اساسی امت واحده است.
تفرقه آفرینان نمیتوانند ادعــا کنند که در زیر والی
پيامبر(ص) زندگی میکنند .قرآن مجید میفرماید« :إ َِّن
ــيع ًا لَ ْس َت ِم ْن ُه ْم في شَ ْي ٍء
الَّ َ
ذين َف َّرقُوا دي َن ُه ْم َو کانُوا ِش َ
ِإنَّما َأ ْم ُر ُه ْم ِإلَي ا ِ
ون» 7.این آیه
هلل ث َُّم ُي َن ِّب ُئ ُه ْم بِما کانُوا َي ْف َع ُل َ
به خوبی روشن میکند که پيامبر(ص) با تفرقه آفرینان
در دین ،هیچگونه پیوندی ندارد؛ زیرا آن وجود مبارک
مين» 8است و به همه جهانیان تعلق دارد.
«ر ْح َم ًة لِ ْلعالَ َ
َ
قرآن مجید هم نوری است که بر همه جهان میدرخشد
دي لِلن ِ
قين» 10اســت و همه
َّاس» 9و « ُه ً
و « ُه ً
دي لِ ْل ُم َّت َ
بنیآدم را به تدبر و هدایت فرامیخواند .کســانی که با
تمسک ناقص به قرآن و پیامبر(ص) ،آهنگ تفرقه سر
ّ
میدهند ،به بیراهه میروند و پیام دین را به درســتی
دریافت نکردهاند و باید به صراط مســتقیم برگردند.
کسانی که خود را در یک چهاردیواری فکری محصور
تصورند که فقط خودشان راه قرآن و
میکنند و بر این ّ
پیامبر(ص) را میفهمند و بقیه امت اسالمی را نادان و
منحرف فرض میکنند ،بر سبیل توهم راه میروند و به
هدف نمیرسند.
از بطن همین دریافتهــای یکجانبه ارهاب و ارعاب
و برادرکشــی ظهور میکند و صفوف برادران مسلمان
را از هــم دور و بنیان مرصوص امت واحده را مقهور
مینماید .انتظار میرود که مصلحان و متفکران مسلمان
چارهای بیاندیشند و با وسعت نظر و واقع بینی ،عوامل
تخریب اتحاد و موانع ایجاد امت واحده را شناســایی
کنند و راههای احیای همبســتگی را به ملل اسالمی
نشــان دهند .اگر امت واحده در آغاز تمدن انســانی
طبیعی بود ،ولی در ســایر اعصار با همت موحدان و
مؤمنان درســت میشــود وگرنه اگر خدا میخواست
همه انســانها را در قالب یک امت درمیآورد ،آنگونه
«و لَ ْو شــا َء اهللُ لَ َج َع َل ُک ْم ُأ َّم ًة ِ
واح َد ًة
که فرموده اســتَ :
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اســ َت ِبقُوا الْخَ ْي ِ
رات» 11و
َو ِلک ْن لِ َي ْب ُل َو ُک ْم في ما آتا ُک ْم َف ْ
«و لَ ْو شا َء َرب ُّ َ
َّاس ُأ َّم ًة
همچنین میفرمایدَ :
ک لَ َج َع َل الن َ
12
ِ
واح َدةً».
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سرمقاله

«و
این حقایق نشــان میدهد که مســلمانان باید با َ
ْاع َت ِص ُمــوا بِ َح ْبلِ ا ِ
هلل َجميعــ ًا َو ال َت َف َّرقُوا» 13و با تفکر،
تعقل و فهم درست دین ،از دایره مشوش ِ
ِ
ظلمات تفرقه
خارج شــوند و در وادی من ّزه نور یکتاپرستی و اتحاد
اســتقرار یابند و امت واحده را بسازند .تفرقه از سنخ
ظلمات و متکثر و متعدد است و اتحاد از جنس نور و
واحد است و کسانی که مشرف به وادی نور میشوند،
باهم اختالفی پیدا نمیکنند و به تعبیر مالی روم «متحد
جانهای مردان خداست» .پس پرچم توحید افراختنی
و امت واحده ساختنی است که معمار کبیر آن حضرت
ختمی مرتبت اســت که عالمــان بااخالص و مؤمنان
راستکردار دســتیاران آن وجود شریف در ایجاد این
بنای خلــل ناپذیرند .اقامه دیــن و اجتناب از تفرقه
آفرینی در آن ،سنت همه رسوالن الهی است .خداوند
الدينِ ما َو َّصي بِ ِه نُوح ًا َو
ــر َع لَ ُک ْم ِم َن ِّ
میفرماید« :شَ َ
الَّــذي َأ ْو َح ْينا ِإلَ ْي َ
راهيم َو ُموســي
ک َو ما َو َّص ْينا بِ ِه ِإ ْب َ
و عيســ  َ َ
يــن َو ال َت َت َف َّرقُوا ِ
فيه َک ُب َر َع َلي
قيموا ِّ
الد َ
َ
ي أ ْن أ ُ
ُ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ال ُمشْ ِ
کين ما َت ْد ُعو ُه ْم ِإل ْيه اهلل َي ْج َتبي ِإل ْيه َم ْن َيشا ُء َو
ــر َ
14
نيب» .اما افسوس که آفت دینداری،
َي ْهدي ِإلَ ْي ِه َم ْن ُي ُ
تفرقه آفرینی بعد از دریافت علم و مشاهده بینات و از
باب طغیان و سرکشي است ،آنگونه که خداوند فرموده
«و ما َت َف َّرقُوا ِإ َّال ِم ْن بَ ْع ِد مــا جا َء ُه ُم الْ ِع ْل ُم بَغْي ًا
اســتَ :
15
ذين
«و ال َت ُکونُوا َکالَّ َ
ــم» و همچنین میفرمایدَ :
بَ ْي َن ُه ْ
16
نات».
َت َف َّرقُوا َو اخْ َت َل ُفوا ِم ْن بَ ْع ِد ما جا َء ُه ُم الْ َب ِّي ُ
متأســفانه خطر تفرقــه آفرینی و دمیــدن در آتش
اختالفات ،قدری عادی شــده و ایــن ناهنجار وجهه
هنجار پیدا کرده است و شگفتا وقتی که هارون(ع) در

باب انحراف بنیاسرائیل مورد عتاب و خطاب حضرت
موســی(ع) قرار میگیرد ،در پاسخ به برادرش چنین
واکنش نشان میدهدَ :
«قال َيا ْب َن ُأ َّم ال َت ْأخُ ْذ بِ ِل ْح َيتي َو
ُول َف َّرق َْت بَ ْي َن بَني إ ِْس َ
شيت َأ ْن َتق َ
رائيل
ال بِ َر ْأسي ِإنِّي خَ ُ
َو لَ ْم َت ْرق ُْب ق َْولي» 17.این حقیقت نشان میدهد که خطر
تفرقه آفرینی بسیار مهیب و ناگوار است و هرگز نباید
دست کم گرفته شود .خداوند حکیم با صدای رسا ندا
«و ال َت ُکونُوا ِم َن الْ ُمشْ ِ
ذين َف َّرقُوا
کين ِم َن الَّ َ
ــر َ
میدهدَ :
18
ون».
ــيع ًا ُک ُّل ِح ْز ٍب بِما لَ َد ْي ِه ْم َف ِر ُح َ
دي َن ُه ْم َو کانُوا ِش َ
این آیات نشــان میدهند که تفرقه آفرینی در دین که
ریشــه در هواهای نفسانی دارد ،آفت اتحاد مسلمانان
و مانع اصلی در جلوگیری از ایجاد امت واحده اســت
و این فرح و سرخوشی که از رهگذر انشعاب در دین
و تفرقه انگیزی به وجود میآید ،از ســنخ نزغ شیطان
است که از شــر آن ،باید به خداوند پناه برد ،آنگونه
که یوســف صدیق(ع) از فتنهای که شــیطان بین او و
برادرانش افکند ،یاد میکند و میفرمایدِ « :م ْن بَ ْع ِد َأ ْن
19
طان بَ ْيني َو بَ ْي َن إِخْ َوتي».
ن ََز َغ الشَّ ْي ُ
در عصر پرآشوب ما هم ،شیطان مطرود درگاه الهی و
نيز ایــادی مرئی و نامرئی او برای جلوگیری از ظهور
تمدن اسالمی نوین ،صفوف مسلمانان را فرو میپاشند
و بذر تفرقه میافشانند .بنابراين به غیر از روی آوردن
و پناه بردن به خدای حکیم و چاره ساز ،چاره دیگری
در پیش ما نیست ،آنگونه که خود به ما آموخته است:
«و ِإ َّما َي ْن َز َغن َ
اســ َت ِع ْذ بِا ِ
ــي ِ
هلل ِإن َُّه
َ
طان ن َْز ٌغ َف ْ
َّک ِم َن الشَّ ْ
20
َس
ليــم» .به امید روزی که مسلمانان در پرتو
ٌ
ــميع َع ٌ
بیداری اسالمی به وحدت نایل آیند و امت واحده را به
منزله نماد حیات طیبه ،برای بشریت به ارمغان آورند.

