
قرآن و آسیب شناسی امت واحده

سرمقاله

سید احمد زرهانی

برخی از فالســفه بزرگ، جامعه ايــده آل و مطلوب 
خود را تحت عنوان »مدينه فاضله« معرفی كرده اند. 
انبيا به منزله پرچم داران معرفت و خردورزی، جامعه 
توحيدی خود را »امت واحــده« ناميده اند. قرآن با 
ًة واِحَدًة َو َأنَا  ُتُکْم ُأمَّ صراحت می فرمايد: »ِإنَّ هِذِه ُأمَّ
َربُُّکْم َفاْعُبُدوِن«.1 از آنجا كه انسانها همه فطرت الهی 
و توحيــدی دارند، در صورتی كــه مجهز به ايمان و 
جهان  بينــی الهی و عمل صالح شــوند و ذيل واليت 
خداوند اســتقرار يابند، به وحدت می رسند. زيربنای 
تشــكيل امت واحده، اعتقاد به مبدأ و معاد و حركت 
در مســير پيامبران خدا است. وقتی نقطه اتكای همه 
مســلمانان يك حقيقت باشد و به حكم »َو اْعَتِصُموا 
ُقوا«،2 به يك قدرت اليزال  بَِحْبــِل اهلِل َجمیعًا َو ال َتَفرَّ
متمسك شوند، به اتحاد، همدلی و اتفاق نايل می آيند 
و امت واحده را می ســازند، همان گونه كه در صدر 
اســالم، پيامبر اسالم)ص( از بين جاهالن بی فرهنگ، 

1. انبیاء، 92.
2. آل عمران، 103.

امتی ساخت كه جهان را متحول كردند.
در پرتو الفت دلها به يكديگر، اتحاد به وجود می آيد و 
تأليف قلوب، كار خدا است: »َفَألََّف بَْیَن ُقُلوبُِکْم«3 و 
توفيق برخوردار شدن از اين موهبت، مستلزم حركت 
در مســير رضای خدا و »اعتصام بحبل اهلل« است. به 
بيان ديگر، رعايت قوانين و ســنتهای الهی كه تار و 
پود هستی را تشــكيل می دهند، موجب دستيابی به 
قله های تكامل و عبــور از ظلمات تفرقه و اختالف 
و رســيدن به نور توحيد و اتحاد است. در جهان بينی 
اسالمی، در آغاز شكل گيری تمدن انسانی، مردم در 
قالب امت واحده باهم زندگــی كرده اند. قرآن مجيد 
یَن  ًة واِحَدًة َفَبَعَث اهللُ النَِّبیِّ می فرمايد: »کاَن النَّــاُس ُأمَّ
ریَن َو ُمْنِذریَن َو َأْنَزَل َمَعُهُم الِْکتاَب بِالَْحقِّ لَِیْحُکَم  ُمَبشِّ
بَْیَن النَّاِس فیَما اْخَتَلُفوا فیِه َو َما اْخَتَلَف فیِه ِإالَّ الَّذیَن 
نــاُت بَْغیًا بَْیَنُهْم َفَهَدي  ُأوُتــوُه ِمْن بَْعِد ما جاَءْتُهُم الَْبیِّ
اهللُ الَّذیَن آَمُنــوا لَِما اْخَتَلُفوا فیِه ِمَن الَْحقِّ بِِإْذِنِه َو اهللُ 

3. آل عمران، 103.
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َیْهدي َمْن َیشاُء ِإلي  ِصراٍط ُمْسَتقیٍم«.4
در پايان تاريخ هم، جامعه انســانی در پرتو حكومت 
جهانی واحد به سرانجام می رســد و نور الهی فراگير 
می شــود و دين حق بر هر دين و آييــن ديگر غلبه 
می يابــد و دين واحد، به طور طبيعی امت واحده را به 
ارمغان می آورد. قرآن می فرمايد: »ُیریُدوَن لُِیْطِفُؤا نُوَر 
اهلِل بَِأْفواِهِهــمْ َو اهللُ ُمِتمُّ نُوِرِه َو لَــوْ َکِرَه الْکاِفُروَن ُهَو 
الَّذي َأْرَسَل َرُســولَُه بِالُْهدي  َو دیِن الَْحقِّ لُِیْظِهَرُه َعَلي 
ُکوَن«.5 در فراگير شدن و  ِه َو لَْو َکِرَه الُْمْشــرِ یِن ُکلِّ الدِّ
جهان شــمولی دين اسالم در آخرالزمان، همه مذاهب 
اســالمی اتفاق نظر دارند. در تفاسير معتبر اهل سنت، 
ذيل آيه اخير به نقل از پيامبر اسالم)ص(، اين حديث 
ذكر شده اســت: »اليبقی علی ظهر االرض بيت مدر 
و الوبر ااّل أدخله اهلل كلمة االســالم«.6 اين حديث در 
منابع اهل سنت و شــيعه به صورتهای ديگر در جهت 
اثبات ظهور مصلح جهانی ذكر شــده اســت و روشن 
می سازد كه سرانجام تاريخ، آراسته به ظهور مهدی)ع(، 
جهان گستر شدن دين اسالم و تحقق امت واحده است.
بنابراين تمدن اســالمی با جامعه واحد آغاز می شود 
و پــس از بروز اختالفات، پيامبران برای هدايت مردم 
فرستاده می شوند، در نهايت در آخرالزمان نيز با غلبه 
اســالم بر ســاير آيينها، مردم در پرتو امت واحده و 
حكومت جهانی واحد به كمال می رسند. با اين وصف، 
مسلمانان مجاز نيستند زير پرچمهای متفرقه و جدای 
از همديگــر، هويت ثانوی برای خود به وجود آورند؛ 
زيرا هويت نخســتين آنان، همان امت واحده است كه 
ماهيــت قرآنی دارد و عــدول از آن، نوعی تخلف از 
حكمت دين و مايه ســردرگمی در وادی تفرقه است. 
پس اصلی ترين آسيب و آفتی كه امت واحده را تهديد 
می كند، بالی تفرقه گرايی و اختالف آفرينی اســت كه 
غالبًا تحت تأثير هواهای نفسانی اوج می گيرد. جايگاه 
پيامبــر)ص( در رأس امت واحده قــرار دارد و قرآن 

4. بقره، 213.
5. صف، 8و9.

6. المستدرك علی الصحيحين، حاکم نیشابوری، ح8324.

قانون اساسی امت واحده است.
تفرقه آفرينان نمی توانند ادعــا كنند كه در زير والی 
پيامبر)ص( زندگی می كنند. قرآن مجيد می فرمايد: »ِإنَّ 
عًا لَْسَت ِمْنُهْم في  َشيْ ٍء  ُقوا دیَنُهْم َو کانُوا ِشــیَ الَّذیَن َفرَّ
ُئُهْم بِما کانُوا َیْفَعُلوَن«.7 اين آيه  ِإنَّما َأْمُرُهْم ِإلَي اهلِل ُثمَّ ُیَنبِّ
به خوبی روشن می كند كه پيامبر)ص( با تفرقه آفرينان 
در دين، هيچ گونه پيوندی ندارد؛ زيرا آن وجود مبارك 
»َرْحَمًة لِْلعالَمیَن«8 است و به همه جهانيان تعلق دارد. 
قرآن مجيد هم نوری است كه بر همه جهان می درخشد 
و »ُهدًي لِلنَّاِس«9 و »ُهدًي لِْلُمتَّقیَن«10 اســت و همه 
بنی آدم را به تدبر و هدايت فرامی خواند. كســانی كه با 
تمّسك ناقص به قرآن و پيامبر)ص(، آهنگ تفرقه سر 
می دهند، به بيراهه می روند و پيام دين را به درســتی 
دريافت نكرده اند و بايد به صراط مســتقيم برگردند. 
كسانی كه خود را در يك چهار ديواری فكری محصور 
می كنند و بر اين تصّورند كه فقط خودشان راه قرآن و 
پيامبر)ص( را می فهمند و بقيه امت اسالمی را نادان و 
منحرف فرض می كنند، بر سبيل توهم راه می روند و به 

هدف نمی رسند.
از بطن همين دريافتهــای يك جانبه ارهاب و ارعاب 
و برادر كشــی ظهور می كند و صفوف برادران مسلمان 
را از هــم دور و بنيان مرصوص امت واحده را مقهور 
می نمايد. انتظار می رود كه مصلحان و متفكران مسلمان 
چاره ای بيانديشند و با وسعت نظر و واقع بينی، عوامل 
تخريب اتحاد و موانع ايجاد امت واحده را شناســايی 
كنند و راههای احيای همبســتگی را به ملل اسالمی 
نشــان دهند. اگر امت واحده در آغاز تمدن انســانی 
طبيعی بود، ولی در ســاير اعصار با همت موحدان و 
مؤمنان درســت می شــود وگرنه اگر خدا می خواست 
همه انســانها را در قالب يك امت درمی آورد، آن گونه 
ًة واِحَدًة  كه فرموده اســت: »َو لَْو شــاَء اهللُ لََجَعَلُکْم ُأمَّ

7. انعام، 159.
8. انبیاء، 107.

9. آل عمران، 4.
10. بقره، 2.
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َو لِکْن لَِیْبُلَوُکْم في  ما آتاُکْم َفاْســَتِبُقوا الَْخْیراِت«11 و 
ًة  همچنين می فرمايد: »َو لَْو شاَء َربَُّک لََجَعَل النَّاَس ُأمَّ

واِحَدًة«.12
اين حقايق نشــان می دهد كه مســلمانان بايد با »َو 
ُقوا«13 و با تفكر،  اْعَتِصُمــوا بَِحْبِل اهلِل َجمیعــًا َو ال َتَفرَّ
تعقل و فهم درست دين، از دايره مشوشِ ظلماِت تفرقه 
خارج شــوند و در وادی منّزه نور يكتاپرستی و اتحاد 
اســتقرار يابند و امت واحده را بسازند. تفرقه از سنخ 
ظلمات و متكثر و متعدد است و اتحاد از جنس نور و 
واحد است و كسانی كه مشرف به وادی نور می شوند، 
باهم اختالفی پيدا نمی كنند و به تعبير مالی روم »متحد 
جانهای مردان خداست«. پس پرچم توحيد افراختنی 
و امت واحده ساختنی است كه معمار كبير آن حضرت 
ختمی مرتبت اســت كه عالمــان بااخالص و مؤمنان 
راست كردار دســتياران آن وجود شريف در ايجاد اين 
بنای خلــل ناپذيرند. اقامه ديــن و اجتناب از تفرقه 
آفرينی در آن، سنت همه رسوالن الهی است. خداوند 
ي بِِه نُوحًا َو  یِن ما َوصَّ می فرمايد: »َشــَرَع لَُکْم ِمَن الدِّ
ْینا بِِه ِإْبراهیَم َو ُموســي   ـذي َأْوَحْینا ِإلَْیَک َو ما َوصَّ الَـّ
ُقوا فیِه َکُبَر َعَلي  یــَن َو ال َتَتَفرَّ َو عیســي  َأْن َأقیُموا الدِّ
الُْمْشــِرکیَن ما َتْدُعوُهْم ِإلَْیِه اهللُ َیْجَتبي  ِإلَْیِه َمْن َیشاُء َو 
َیْهدي ِإلَْیِه َمْن ُینیُب«.14 اما افسوس كه آفت دين داری، 
تفرقه آفرينی بعد از دريافت علم و مشاهده بينات و از 
باب طغيان و سركشي است، آن گونه كه خداوند فرموده 
ُقوا ِإالَّ ِمْن بَْعِد مــا جاَءُهُم الِْعْلُم بَْغیًا  اســت: »َو ما َتَفرَّ
بَْیَنُهــْم«15 و همچنين می فرمايد: »َو ال َتُکونُوا َکالَّذیَن 

ناُت«.16 ُقوا َو اْخَتَلُفوا ِمْن بَْعِد ما جاَءُهُم الَْبیِّ َتَفرَّ
متأســفانه خطر تفرقــه آفرينی و دميــدن در آتش 
اختالفات، قدری عادی شــده و ايــن ناهنجار وجهه 
هنجار پيدا كرده است و شگفتا وقتی كه هارون)ع( در 

11. مائده، 48.
12. هود، 118.

13. آل عمران، 103.
14. شوری، 13.
15. شوری، 14.

16. آل عمران، 105.

باب انحراف بنی اسرائيل مورد عتاب و خطاب حضرت 
موســی)ع( قرار می گيرد، در پاسخ به برادرش چنين 
واكنش نشان می دهد: »قاَل َیا ْبَن ُأمَّ ال َتْأُخْذ بِِلْحَیتي  َو 
ْقَت بَْیَن بَني  ِإْسرائیَل  ال بَِرْأسي  ِإنِّي َخشیُت َأْن َتُقوَل َفرَّ
َو لَْم َتْرُقْب َقْولي«.17 اين حقيقت نشان می دهد كه خطر 
تفرقه آفرينی بسيار مهيب و ناگوار است و هرگز نبايد 
دست كم گرفته شود. خداوند حكيم با صدای رسا ندا 
ُقوا  می دهد: »َو ال َتُکونُوا ِمَن الُْمْشــِرکیَن ِمَن الَّذیَن َفرَّ
دیَنُهْم َو کانُوا ِشــَیعًا ُکلُّ ِحْزٍب بِما لََدْیِهْم َفِرُحوَن«.18 
اين آيات نشــان می دهند كه تفرقه آفرينی در دين كه 
ريشــه در هواهای نفسانی دارد، آفت اتحاد مسلمانان 
و مانع اصلی در جلوگيری از ايجاد امت واحده اســت 
و اين فرح و سرخوشی كه از رهگذر انشعاب در دين 
و تفرقه انگيزی به وجود می آيد، از ســنخ نزغ شيطان 
است كه از شــر آن، بايد به خداوند پناه برد، آن گونه 
كه يوســف صديق)ع( از فتنه ای كه شــيطان بين او و 
برادرانش افكند، ياد می كند و می فرمايد: »ِمْن بَْعِد َأْن 

ْیطاُن بَْیني  َو بَْیَن ِإْخَوتي«.19 نََزَغ الشَّ
در عصر پر آشوب ما هم، شيطان مطرود درگاه الهی و 
نيز ايــادی مرئی و نامرئی او برای جلوگيری از ظهور 
تمدن اسالمی نوين، صفوف مسلمانان را فرو  می پاشند 
و بذر تفرقه می افشانند. بنابراين به غير از روی آوردن 
و پناه بردن به خدای حكيم و چاره ساز، چاره ديگری 
در پيش ما نيست، آن گونه كه خود به ما آموخته است: 
طاِن نَْزٌغ َفاْســَتِعْذ بِاهلِل ِإنَُّه  ــیْ ا َیْنَزَغنََّک ِمَن الشَّ »َو ِإمَّ
َســمیٌع َعلیــٌم«.20 به اميد روزی كه مسلمانان در پرتو 
بيداری اسالمی به وحدت نايل آيند و امت واحده را به 
منزله نماد حيات طيبه، برای بشريت به ارمغان آورند.

17. طه، 94.
18. روم، 31و32.
19. یوسف، 100.
20. اعراف، 200.
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