
مؤلفه هاى   سرشت امت واحده

سرمقاله

هر جامعه اى متكى بر اصول و طرز تفكرى است كه اجزاء  آن را به هم پيوند مى زند و آن را به سمت اهداف و چشم اندازى 
سوق مى دهد. ميزان استحكام و تداوم جوامع، به غناى فلسفه وجودى و اتقان پايگاه فكرى و اعتقادى و سرمايه اجتماعى 
ــتگى دارد. افراد جامعه وقتى در روند رشد عقلى و اجتماعى و در فرايند كسب  ــازوكارهاى معقول و متوازن آنها بس و س
ــعادت و  آگاهى، به كارآمدى حكمتهاى حاكم بر جامعه خود پى مى برند،  عضويت در چنان جامعه اى را متضمن تأمين س
پيشرفت و امنيت خود و خانواده خويش ارزيابى مى كنند و براى حفظ و تكامل آن مى كوشند و از كيان آن دفاع مى كنند. 
از اين رو هركدام از كشورهاى اسالمى و در مجموع كل امت واحده، بايد از بنيانهاى فكرى مستحكم و درستى برخوردار 
ــازنده اى را براى كوشش و حركت به سوى آينده اى روشن فراهم آورند و مسير تعامل و  ــند و ظرفيتها و فرصتهاى س باش
ــازگارى و اختالف باشد  ــوق ناس تعاون و هم افزايى را براى مردم هموار كنند. اگر عناصر فكرى و اعتقادى جامعه اى، مش
ــادل آن در معرض خطر قرار  ــاى معقول به ترويج اصطكاكها روى آورد،  تع ــجاياى اخالقى و رفتاره ــار تعليم س و در كن
مى گيرد و بايد منتظر آسيبها و تهديدهاى درونى و بيرونى بماند. به بيان واضح تر هر جامعه اى بايد سرشتى داشته باشد كه 
ــد متوازن فرزندان خود قلمداد گردد و مردم، آن سرشت  ــهاى فكرى، علمى و اجتماعى آن را معرفى كند و مهد رش ارزش
ــند و قدر بدانند و براساس آن از منافع و مصالح جامعه حراست كنند و از بركت چنان موهبتى روح  ــميت بشناس را به رس
هم گرايى به دست آورند و با زمينه ذهنى مشترك و متوازنى براى پيشرفت و ترقى كوشش كنند. يك اجتماع ناهمگون و 
فاقد انديشه و آرمان مشترك و نامنسجم، به صرف زندگى در يك فضا، هرگز جامعه قلمداد نمى شود و فرصت همزيستى 
و كمال يابى و عبور از سد مشكالت و دستيابى به افق روشن ترى را به دست نمى آورد. گوهر هر جامعه اى روح و سرشت 
ــاس آن از بطن جامعه تمدن متولد مى شود. از اين رو مى توان  ــت كه براس و درون مايه هاى اصيل و فرهنگ معنوى آن اس
گفت كه روح و سرشت و درون مايه امت واحده، اصل توحيد است كه در فطرت يكايك ابناى نوع تجلى دارد و فطرت 
ــت امت  ــت. با نگاهى به آيات قرآن كريم مى توان به دو مورد از مؤلفه هاى سرش ــردم از وجهه الهى برخوردار اس ــه م هم
واحده اشاره كرد، هرچند پرداختن به اين مهم، مستلزم احاطه علمى بيشتر و مطالعه دقيق ترى است كه صاحب نظران بايد 
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ــالمى مسير مفاهمه و تعاون در بين مسلمانان را هموار سازند  ــت متعالى امت اس ــيم هويت و سرش به آن بپردازند و با ترس
ــاس همبستگى را تقويت كنند. در اينجا به طور اختصار تنها به دو مورد از موازين و ارزشهاى  ــط خودآگاهى احس و با بس

بنيادين و مؤلفه هاى سرشت توحيدى امت واحده پرداخته مى شود:

1) عدالت و قسط
عدل و قسط در قاموس سرمايه دارى و ليبرال دموكراسى، وجاهت چندانى ندارند و تمسك دولتمردان به قوانين بشرى و 
برخاسته از اومانيسم و راسيوناليسم راهى را براى تفقه در ابعاد عميق عدالت و قسط بر وفق مكتب انبيا باز نمى كند. اما اين 
ْحَساِن».1  مفاهيم براى پويندگان راه امت وسط، روشن و الهام بخش مى باشند. خداوند مى فرمايد: «ِإنَّ اهللا َيْأُمُر بِالَْعْدِل َواْإلِ
نه تنها عدل براى قوام و انسجام امت واحده الزم است، بلكه تمام قوام و دوام آفرينش بر پايه عدل است كه پيامبراكرم(ص) 
مى فرمايد: «بالعدل قامت السموات و األرض».2 از ديدگاه قرآن مجيد، يكى از وجوه فلسفه فرستادن پيامبران همان «لَِيُقوَم 
ــت كه نشانگر قوام جامعه انسانى به عدالت است و در مكتب انبيا مردم بايد براساس عدل و داد باهم  ــِط»3 اس النَّاُس بِالِْقْس
ــردن فرهنگ دادگرى و تعامل عادالنه فرزندان  ــى كه امروزه از اين حقيقت بايد آموخت، لزوم نهادينه ك ــار كنند. درس رفت
ــتن عدل بر پيوندهاى قومى و فرقه اى و ملى است كه خداوند فرموده است: «اْعِدلُوا  ــالمى با همديگر و مقدم داش امت اس
ــالم، قصور و تقصير در اقامه عدل و قسط و استفاده از  ــرها و تعديها در جهان اس ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى»4 علت برخى از تجاس

روشهاى معقول در روابط اجتماعى و منازعات فرقه اى است.

2) رحمت و مغفرت و احسان
ــبات اجتماعى نظام  ــت، در مناس ــده اس ــت و مغفرت آن گونه كه در فرهنگ انبيا تعريف ش ــى همچون رحم ــم ژرف مفاهي
ــم همان مادى گرايى است كه مشوق انسانها به سمت سودطلبى و  ــرمايه دارى غرب يافت نمى شود؛ زيرا روح كاپيتاليس س
ــهايى از اين دست، از عوامل استحكام  ــعادت دنيوى است. اما در تعاليم پيامبران، ارزش ــى و س ــباب خوش فراهم كردن اس
روابط انسانها با همديگر و تقرب به خدا به حساب مى آيند و آثار دنيوى و اخروى ارزنده اى به ارمغان مى آورند. خداوند 
ــول خداست و كسانى كه  اء َعَلى الُْكفَّاِر ُرَحَماء بَْيَنُهم»؛5 يعنى پيامبر رس ــدَّ ــوُل اهللا  َوالَِّذيَن َمَعُه َأِش ُس ٌد رَّ َحمَّ مى فرمايد: «مُّ
ــند و با رحمت با همديگر برخورد  ــخت و در ميان خود مهربان مى باش ــتند در برابر كفار، سرس در همراه آن حضرت هس
مى كنند. بى توجهى مسلمانان به سرنوشت همكيشان و پر نكردن شكافها زنگ خطر هالكت را به صدا درمى آورد. خداوند 

1 . نحل، 90.
2 . عوالى اللئالى، ابن ابى جمهور احسائى، ج4، ص103.   

3 . حديد، 25.
4 . مائده، 8.
5 . فتح، 29.
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ــِبيِل اهللا َوَال ُتْلُقوْا بَِأْيِديُكْم ِإلَى التَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنَوْا ِإنَّ اهللا ُيِحبُّ الُْمْحِسِنين».6 اگر فرهنگ احسان  مى فرمايد: «َوَأنِفُقوْا ِفي َس
ــك و  ــان حاليها و اختالفها و مهلكه ها، خش ــه پريش ــالم تعميم پيدا كند، ريش و انفاق و رحمت و مغفرت در پهنه جهان اس

فضاى زندگى روشن تر مى گردد.
وقتى خداوند حكيم از مؤمنان مى خواهد كه كسانى را مورد مغفرت قرار دهند كه در كمند «ال َيْرُجون َأيَّاَم اهللا»7 افتاده اند 
و درخور عذاب الهى مى باشند، به طريق اولى مسلمانان بايد نسبت به همديگر با غفران و گذشت بيشترى برخورد كنند. 
لَِّذيَن آَمُنوا َيْغِفُروا لِلَِّذيَن ال َيْرُجون َأيَّاَم اهللا لَِيْجِزَي َقْوًما بِما َكانُوا َيْكِسُبون».8 حال با نگاهى به  خداوند مى فرمايد: «ُقل لِّ
نيم رخ سياسى و مذهبى جهان اسالم، مى توان ميزان تأثير اين مؤلفه ها را در روابط اجتماعى مسلمانان اندازه گيرى كرد و 
به عيوب كار پى برد. واقعيت نشان مى دهد كه در اثر دمدمه هاى استعمار نو و گرايشهاى تند فرقه اى و ندانم كاريهاى ديگر، 
ــان خود وجود دارد و به اصطكاكها و اضطرابها  ــبات علمى و عملى مسلمانان با همكيش ــتيهايى نگران كننده در مناس كاس
ــود، بايد منزه از  ــت توحيدى اقامه ش ــالم يا همان امت واحده، وقتى با سرش دامن مى زند، در حالى كه مدينه فاضله اس
ــد. اگر وضع موجود را با  ــانى جلوه گر گردد و به منزله مظهرى از حيات طيبه، معطر به رايحه اولياى الهى باش آفتهاى نفس
ــت توحيدى امت واحده مثل «امر به معروف و نهى از منكر»، «اخوت»، «تعاون براساس  برخى ديگر از مؤلفه هاى سرش
ــنجيم، بر ميزان نگرانى افزوده مى شود. مگر آنكه عالمان و  ــاس علم»9 بس نيكى»، «واليت مؤمن بر مؤمن» و «عمل براس
ــالم، به بركت بيدارى اسالمى، آستين همت باال زنند و با به كارگيرى رسانه ها و با ايجاد  ــگاهيان و متفكران جهان اس دانش
ــاس فرهنگ ثقلين،  ــازند و براس ــى امت واحده هموار س اتاق فكر و اهتمام در برنامه ريزيهاى كارآمد، راه را براى مهندس
ــبات فكرى و اعتقادى ملل اسالمى را بازسازى و اصالح كنند و در قرن بيست و يكم يعنى قرن تولد  ــازوكارها و مناس س
ًة َواِحَدًة َوَأنَا َربُُّكْم  ُتُكْم ُأمَّ ــر در «مجلس علماى جهان اسالم» با خط نور بنويسند: «ِإنَّ َهِذِه ُأمَّ ــالمى، بر س ديگر تمدن اس

َفاْعُبُدوِن».10  

6 . بقره، 195.
7 . جاثيه، 14.
8 . جاثيه، 14.

9 . «َوَال َتْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم» (اسراء، 36).
10 . انبياء، 92.
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