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چكيده
اسالم، دين نورانيت و روشنايى، در هنگامه ظلمت و سير قهقرايى بشريت به ميدان آمد و با به ارمغان آوردن هدف و متدولوژى 
برتر آدميان را به سوى خير و خوشى رهنمون ساخت. بشرى كه پيش از آن تشنه خون همسايه اش بود، اكنون در انتظار ديدارش 

اشك شوق مى افشاند. چرا كه اسالم انس و الفت و وحدت را جايگزين خوف و وحشت و تفرقه گردانده بود.
پيامبر اسالم(ص) به عنوان استاد و اسوه برتر در دين اسالم به مقوله وحدت و يكپارچگى اهميت ويژه اى قائل بوده و راهكارهاى 
زيادى در راستاى تحقق اين هدف واال ارائه نموده اند. بيانات ايشان در كنار بيان اهميت اين مسئله حاكى از وجوب عمل به آن 

دارد و آن را به عنوان يك فريضه شرعى براى مسلمانان معرفى مى نمايد.
ــرعى وحدت در دين  ــت تا با ارائه بيانات نبوى، جمع بين اقوال علما، و تحليل آنها به تبيين جايگاه ش اين پژوهش در صدد اس

اسالم بپردازد.
ــرعى است و براى تحقق آن حتى از جان بايد گذشت، همچنين همراهى با  ــالمى فريضه اى ش از نتايج پژوهش اينكه، وحدت اس

نظام اسالمى و نصيحت مسئوالن الزمه وحدت اسالمى است.

كليدواژه ها: پيامبر، حديث، فريضه، وحدت اسالمى، تفرقه.

انديشه  واكاوى ضرورت شرعى وحدت در 
از ديدگاه اهل سـنت نبوى 

5

تم 
هف

ل 
سا

13
91

ن 
ستا

-تاب
28

اره
شم



مقدمه
خداوند متعال پيامبر خود را با دين بر حق به ميان مردم گسيل 
داشت، تا حقايق را بر مال كند حتى اگر كافران و معاندان آن را 
نپسندند. پيامبر اسالم(ص) در جامعه اى مبعوث شد كه مملو از 
كفر و شرك بوده و طغيان و عصيان، فضاى آن را مسموم كرده 
ــى ساز خود را مى زد: «ُكلُّ ِحْزٍب بَِما  بود، در اين جامعه هركس
لََدْيِهْم َفِرُحوَن»؛1 «هر فرقه اى به آنچه نزدشان است، دلخوشند» 
ــان مشاهده نمى شد: «ِإْن ُهْم  و هيچ عقالنيت و تعهدى در ميانش
»؛2 «آنان جز مانند ستوران نيستند، بلكه  ْنَعاِم بَْل ُهْم َأَضلُّ ِإالَّ َكاْألَ
گمراه ترند». جنگهاى طوالنى و بدون هيچ ايدئولوژى مشخص 
ــان را از  كه صرفًا به خاطر تعصب قومى درمى گرفت، نسلهايش
ــالم با شعار وحدت و يكدلى آمد و تمام عوامل  بين مى برد؛ اس
ــى يگانه گرداند كه  ــا را زدود و آنها را امت ــر جامعه آنه نابودگ
ًة  ُتُكْم ُأمَّ ــِذِه ُأمَّ ــخصى يافتند: «َوِإنَّ َه ــوژى مقدس و مش ايدئول
ــت، آيين  ــَدًة َوَأنَا َربُُّكْم َفاتَُّقوِن»؛3 «و اين آيين همه شماس َواِح

يگانه و من پروردگار شمايم، پس از من پروا داريد».
نكته مهم و قابل توجه در آيه پيشين اين است كه خداوند صفت 
ــلمان برگزيده نه وحدت امت را؛  ــت واحده را براى امت مس ام
ــت كه اصل و ذات اين امت بر امت  و اين صفت بيانگر اين اس
ــد. فهم عميق  ــت، نه اينكه وحدت عارضى باش واحده بودن اس
ــق عملى آن در عرصه دين و تمام  ــن مطلب و تالش در تحق اي
ــعادت جامعه اسالمى  ابعاد زندگى فردى و اجتماعى تنها راه س
ــت. براى فهم ميزان اهميت  ــت به دوران طاليى آن اس و بازگش
ــيت مبحث وحدت در جامعه اسالمى، بايد در مكتب  و حساس
ــمه پاك راه  ــر زمين نهاد و از اين سرچش ــوى زانوى تلمذ ب نب

چاره جست.
ــت كه با روش عرض و تحليل  ــعى بر آن اس در اين پژوهش س
ــنت و جمع بين اقوال علما،  احاديث نبوى وارده در منابع اهل س
ــالم و انديشه  ــرعى وحدت در دين مبين اس به تبيين جايگاه ش

ناب و پاك نبوى پرداخته شود.

معناى وحدت
ــه مبحث وحدت در  ــكل دقيق ترى ب ــدا براى اينكه به ش در ابت
ــت معناى لغوى و اصطالحى  ــريعت اسالم بپردازيم، الزم اس ش

آن را با دقت بيان كنيم.
1) در لغت

ــاء و دال، داللت بر انفراد  ــد: (َوَحَد) واو، ح ــارس مى گوي ابن ف
ــت. كلمه  ــده اس ــتق ش ــه كلمه «وحدة» مش دارد و از اين ريش

1 . مؤمنون، 53.
2 . فرقان، 44.

3 . مؤمنون، 52.

ــت كه در ميان افراد قبيله كسى  «واحد قبيلته» به معناى اين اس
همتاى او نيست.4 لفظ واحد براى منتفى بودن نظير و همتا وضع 
ــده و به معناى جدايى  ــت، وحيد نيز بر وحدت بنا ش ــده اس ش
ــر از معانى لفظ واحد:  ــد. يكى ديگ از اصحاب و ياران مى باش
ــرو در علم و قدرت و ... مى باشد. راغب اصفهانى نيز براى  پيش
ــظ «الوحدة» معناى انفراد را ذكر مى كند و مى گويد: در واقع  لف
ــت كه تجزيه پذير نمى باشد، اما اين لفظ به تمام  واحد چيزى اس
ــود؛ بنابراين گفته اند: عشرة  موجودات و اعداد نيز اطالق مى ش

واحدة و مائة واحدة و ألف واحدة.5
زمخشرى نيز ذيل آيه «لَن نَّْصِبَر َعَلَى َطَعاٍم َواِحٍد»؛6 «ما ديگر 
ــى  ــد: منظور قوم موس بر يك خوراك صبر نمى كنيم»، مى نويس
ــن و بلدرچينى بود كه در صحرا خداوند  ــام واحد ترنجبي از طع
نصيبشان كرده بود. اگر سؤال شود اينها كه دو نوع غذا هستند، 
ــده: طعام واحد؟ بايد گفت: منظور از واحد آن  پس چرا گفته ش
ــخصى  ــت كه تغيير پيدا نمى كند، به گونه اى كه اگر ش چيزى اس
ــل كند، گفته  ــذا را به صورت مداوم مي ــه چندين نوع غ هميش

مى شود: او فقط يك غذا مى خورد.7
ــه معناى مختلف  ــظ وحدت در لغت دربر دارنده س بنابراين لف
ــد: 1. وحدت به معناى انفراد و بى همتا بودن 2. وحدت  مى باش
به معناى كلى كه قابل تجزيه نمى باشد 3. وحدت به معناى نفى 

تغيير و اختالف.
2) در اصطالح

ــف و متعددى كاربرد  ــالح در جنبه هاى مختل وحدت در اصط
ــى و  ــا و ملتها كه در ارتباطات سياس ــد اتحاد دولته دارد، مانن
ــه در آن منابع و  ــاد اقتصادى ك ــى نمود مى يابد و اتح اجتماع
ــيلهاى اقتصادى بين دولتهاى دو يا چند كشور با سهولت  پتانس
ــترى رّد و بدل مى شود. وجه مشترك تمام تعاريف، امتزاج  بيش
ــىء  ــد، به گونه اى كه ش ــم تنيدگى اجزاء مختلف مى باش و دره

واحدى تلقى مى شود.
ــى و يكرنگى  ــه معناى يكدل ــالمى، ب ــا اصطالح وحدت اس ام
ــت كه به لطف دين مبين اسالم كه رسالتش ايجاد ارتباط  آنهاس
ــده است. اين دين قدر  ــد، حاصل ش بين قلبهاى مؤمنان مى باش
مشترك ميان تمام كسانى است كه آن را به عنوان دستور زندگى 
ــطه آن  خود پذيرفته اند و بر احكام آن گردن نهاده اند و به واس
ــا و زبانها، رنگ باختند و  ــام تعصبات و ملى گراييها و رنگه تم

فقط رنگ خدايى باقى ماند.
وحدت اسالمى بر مبناى شخصيت افراد جامعه اسالمى بنا شده 

4 . معجم مقاييس اللغة، ج6، ص90.
5 . مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ج2، ص494.

6 . بقره، 61.
7 . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج1، ص173.
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است و سعى در تعميق ارتباط ميان هريك از افراد امت اسالمى 
ــالمى با ديگر  ــراد دارد. اين تفاوت ميان وحدت اس با ديگر اف
ــت؛ چرا كه ديگر وحدتها براساس منافع  وحدتها و اتحاديه هاس
مادى و انحصار مليتها (مانند اتحاديه اروپا) شكل گرفته اند، اما 

اتحاد مسلمانان به دو جنبه مادى و معنوى توجه دارد.

معناى تقريب
ــد. در اصطالح،  ــب در لغت به معناي نزديك كردن مي باش تقري
ــت اصالحي براي نزديك كردن مذاهب با حفظ كيان  دعوتي اس
ــده نه عواطف  طرفين8 و اين دعوت بر پايه علم و خرد نهاده ش

و احساسات زودگذر.9
تالش اصحاب تقريب به اين است كه عقلهاي متفكر و دانشمند 
ــورد توجه ويژه مردم اند،  ــخصيتهاي ديني را كه م و همچنين ش
ــازند. مسّلمًا وقتي  ــوي خود متوجه كنند و آنان را قانع س به س
ــان  ــان يكي و مستندش طرفين دريافتند كه هردو منابع و مبانيش
ــت و نيز هردو طرف راه اجتهاد را مي پويند،  ــنت اس قرآن و س
ــدون اينكه اين كار  ــد، ب ــته ايجاد خواهد ش تفاهم ميان دو دس

موجب تقليد و پيروي يك طرف از طرف ديگر شود.

تفاوت وحدت با تقريب
وحدت داراي دو بعد است: بعد سياسي و اجتماعي و بعد علمي 
ــلمانان سراسر  ــت كه مس و فرهنگي. مقصود از بعد اول اين اس
ــان  ــا كه داراي زبان، رنگ، قوم و نژاد مخصوص به خودش دني
ــم مصلحت عاليه اسالمي در صف واحد در برابر  هستند، به اس
ــالم قرار گيرند.10 مقصود از بعد دوم، همان تقريب  ــمنان اس دش
ــالمي است، كه تحقق اين پديده منوط به اجماع  بين مذاهب اس
دانشمندان بزرگ مذاهب اسالمي كه آگاه به آراء و نظرات همه 
ــائل اختالفي نظري در جوي  ــند و مطرح كردن مس مذاهب باش
سالم، آرام، صميمي و به دور از تعصب براي دستيابي به حقايق 
ــالمي در ابعاد علمي، كالمي، حديثي، تفسيري،  و واقعيتهاي اس
ــر نتيجه بحثها و مناظرات براي پيروان  فقهي، اصولى و ... و نش

مذاهب است.11

جايگاه وحدت در دين اسالم
ــك ندارد، اين است  نكته اى كه احدى در اعتقاد و باور به آن ش
كه خدا، پيامبر، دين، قرآن، قبله و هدف مسلمانان يكى است و 

بايد آنها را مبناى اتحاد قرار دهند.

8 . آيين همبستگى، ص24.
9 . همان، ص25.

10 . همبستگى اديان و مذاهب اسالمى، ص503.
11 . همان، ص502.

ــِل اِهللا َجِميًعا َوَال  ــوْا بَِحْب ــال مى فرمايد: «َواْعَتِصُم ــد متع خداون
ُقوْا َواْذُكُروْا ِنْعَمَة اهللا َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء َفَألََّف بَْيَن ُقُلوبُِكْم  َتَفرَّ
َن النَّاِر َفَأنَقَذُكم  ــَفا ُحْفَرٍة مِّ َفَأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا َوُكنُتْم َعَلَى َش
ــهِ لََعلَُّكْم َتْهَتُدوَن»؛12 «و همگى  ُن اهللاُ لَُكْم آَياِت ــا َكَذلَِك ُيَبيِّ ْنَه مِّ
ــويد، و نعمت خدا را بر  ــته الهى در آويزيد و پراكنده نش به رش
ــمن يكديگر بوديد پس او ميان دلهاى شما  خود ياد كنيد كه دش
الفت داد و به موهبت او باهم برادر شديد؛ و بر لبه پرتگاه آتش 
ــما را از آن رهانيد. خداوند اين گونه آيات خود را  بوديد كه ش
ــما بيان مى كند تا هدايت يابيد». اين آيه متد وحدت و  براى ش

يكپارچگى و نفى تفرقه را به تصوير مى كشد.
از عبداهللا بن مسعود روايت شده است كه گفت: «اى مردم پايبند 
جماعت و مطيع آن باشيد؛ زيرا همان ريسمان استوارى مى باشد 
كه خداوند متعال نسبت به تمسك آن امر فرموده است. آنچه از 
جماعت مسلمانان ناپسند مى پنداريد، بهتر از چيزى است كه در 

تنهايى مى پسنديد».13
ــزام همراهى با  ــى را به الت ــماك حنف ــداهللا بن عباس نيز س عب
ــودى امتهاى  ــت: عامل ناب ــويق مى نمود و مى گف ــت تش جماع
پيشين، تفرقه و چنددستگى بوده است. آيا نشنيده اى كه خداوند 
ُقوْا»؛14  ــا َوَال َتَفرَّ ــد: «َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل اهللا َجِميًع متعال مى فرماي
ــويد». خداوند  ــته الهى درآويزيد و پراكنده نش «و همگى به رش
ــته و از  متعال چنگ زدن به قرآن و تعاليم نبوى را واجب دانس
ــت يازيم و از نظر  ــته تا به هنگام اختالف به آنها دس ما خواس
ــان تمكين بورزيم. التزام به اين امر  اعتقادى و عملى به حكمش
ــت كه مصالح  باعث وحدت كلمه و اجتماع عناصر مختلفى اس
ــالمى را از تفرقه و  ــد و امت اس ــرت را رقم مى زنن ــا و آخ دني

جدايى حفظ مى نمايد.15
ابن عاشور مى نويسد: «خداوند مسلمانان را به چيزى امر فرموده 
ــبب عاقبت به خيرى در آخرت، و سعادت در  كه عمل به آن س
دنيا مى شود، و آن اجتماع بر دين اسالم و عدم تفرقه و اختالف 
ــت، تا از اين راه به قدرت دست يافته و در مسير پيشرفت و  اس

ترقى حركت كنند».16
چنگ زدن به ريسمان الهى عامل تحقق وحدت ميان مسلمانان 
ــد. خداوند متعال وحدت و  ــعادت دنيوى و اخروى مى باش و س
يكپارچگى ميان مسلمانان را دوست دارد و بر يكدلى و يكرنگى 
ــبُّ الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَن ِفي  ــويق مى كند و مى فرمايد: «ِإنَّ اهللا ُيِح تش

12 . آل عمران، 103.
13 . جامع البيان فى تأويل القرآن، ج7، ص75.

14 . آل عمران، 103.
15 . الجامع ألحكام القرآن، ج4، ص164.

16 . التحرير و التنوير، ج4، ص31.
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ْرُصوٌص»؛17 «همانا خداوند كسانى را  ا َكَأنَُّهم بُنَياٌن مَّ َسِبيِلِه َصفًّ
دوست دارد كه در راه او صف در صف جهاد مى كنند، چنان كه 

گويى بنيان آهنين اند».
ــير اين آيه مى گويد: مجاهدان در صفهايى منظم  طبرى در تفس
ــان ديوارهايى  ــن صفها بس ــد، گويى كه اي ــتوار مى جنگن و اس
ــده اند و هيچ خللى بر آن  ــت كه با دقت و ظرافت تمام بنا ش اس
ــفى بر اين باور است كه منظور از صفهاى  ــود.18 نس وارد نمى ش
مستحكم، وحدت كلمه مسلمانان در جنگ با دشمنان است، به 
ــتوار و ثابت شباهت  گونه اى كه در اتحاد و يكدلى به بنايى اس

دارند.19
ــدت را در حفظ دولت  ــر(ص) اهميت وح ــاب پاك پيامب اصح
ــتى درك كردند، و در لحظات حساس  ــالمى به درس و كيان اس
ــتادند و بر  ــاز با اتحاد و يكدلى در كنار هم ايس و سرنوشت س

دشمنان قسم خورده اسالم پيروز شدند.20

داليل وجوب وحدت در سنت نبوى
ــاس و  ــاب در تمام لحظات، به ويژه لحظات حس يكدلى اصح
سرنوشت ساز تاريخى نشان از آموزش صحيح و كاملى دارد كه 
ــان از آن بهره مند شده اند.  ياران پاك پيامبر(ص) در محضر ايش
در ادامه سعى شده با تتبع در احاديث نبوى، جايگاه شرعى اين 

مقوله به درستى بيان شود.
1) عالقه وافر پيامبر(ص) بر وحدت ميان مسلمانان

ــه فرمودند: خداوند  ــت ك ــده اس از پيامبر اكرم(ص) روايت ش
ــه عمل را ناپسند  ــما مى پسندد و س ــه عمل را براى ش انجام س
ــه عمل مورد تأييد خداوند عبارتند از: اينكه او  ــمارد. س مى ش
ــمان الهى چنگ  ــرك نورزيد و به ريس را عبادت كنيد، به او ش
ــند عبارتند از: در  ــه عمل ناپس بزنيد و از تفرقه بپرهيزيد؛ اما س
پى گفته هاى بى  فايده رفتن، طرح سؤال زياد و بى مورد، و تلف 

كردن اموال.21
ــت يازيدن به ريسمان الهى نعمتى  ــالمى در كنار دس اخوت اس
ــلمانان ارزانى داشته و  ــت كه خداوند بزرگ آن را براى مس اس
اين موهبت تنها نصيب كسانى مى شود كه خداوند آنان را دوست 
دارد. خداوند اين لطف و موهبت را به مسلمانان يادآورى كرده 
ــان سخن مى گويد كه دشمنان قسم خورده  و از دوران جاهليتش
ــكاف به وجود  ــايگان يهودى آنها از ش ــر بودند و همس يكديگ
ــان، كمال استفاده را بردند و آتش جنگ ميان  آمده در روابطش

17 . صف، 4.
18 . جامع البيان فى تأويل القرآن، ج23، ص357.

19 . تفسير نسفى، ج4، ص370.
20 . الطريق إلى جماعة المسلمين، ص105.

21 . صحيح مسلم، ج3، ص1340.

آنها را شعله ورتر ساختند، تا اينكه خداوند متعال با نعمت اسالم 
ميان قلبهايشان انس و الفت ايجاد كرد و جز اسالم هيچ قدرتى 
ــت. اما دين  ــراى ايجاد يكدلى ميان آنان نداش ــوان و برنامه ب ت
ــالم با به ارمغان آوردن اخوت اسالمى و ريسمان الهى  مبين اس
همه آنها را زير پرچم اسالم سازماندهى كرد و باعث دورى دل 
ــخصى  و جان آنها از كينه هاى تاريخى و قبيله اى و تمايالت ش

گرديد.22
ــاداب گرداند  پيامبر اكرم(ص) در حديثى مى فرمايد: خداوند ش
ــنود، درك كند، به خاطر بسپارد و  ــخصى را كه سخنم را بش ش
ــانى كه دانشى را به  ــيارند كس به ديگران نيز ابالغ كند؛ چه بس
ــت كه  ــه عمل اس داناتر از خود انتقال مى دهند و مى آموزند. س
به واسطه انجام آنها قلب هيچ مسلمانى كينه انجام دهنده آن را 
در خود جاى نمى دهد: اخالص در عمل، نصيحت كردن امام و 
سردمدار مسلمانان، و پايبندى به جماعت مسلمانان (و اجتناب 
ــلمانان داراى  ــروى از امام و نظر جمع مس ــه)؛ زيرا پي از تفرق

شمول و فراگيرى است.23
ــلمانان  ــده تصويرى از حقوق تمام مس ــث دربر دارن اين حدي
ــد. توضيح اينكه مردم به دودسته مسئوالن و عامه مردم  مى باش
ــئوالن را  ــت كه مس ــوند، حّق عامه مردم اين اس ــيم مى ش تقس
نصيحت كنند و موارد الزم را به آنها تذكر دهند، حق مسئوالن 
ــت كه پايبند به نظر جمع باشند؛ چرا كه مصلحت دين و  اين اس

دنياى آنان در وحدت و چنگ زدن به ريسمان الهى است.
ــرگاه امام  ــد كه ه ــيه اين حديث مى نويس ــر در حاش ابن عبدالب
ــى اجماع نمودند،  ــلمانان از دنيا رفت و مردم بر امامت كس مس
ــى با نظر اكثريت مخالفت كند، مگر اينكه  ــت كس ــته نيس شايس
فسق و فساد وى بر آنها محرز شود. چون اختالف و دودستگى 
و وجود دو حاكميت در يك ديار نتيجه اى جز اختالف و تنش 

و فساد دربر ندارد.24
حذيفة بن يمان روايت مى كند: مردم از پيامبر اسالم(ص) درباره 
خير سؤال مى پرسيدند، اما من درباره شر از ايشان مى پرسيدم، 
ــان گفتم: اى  ــرا دربر گيرد. بنابراين به ايش ــيدم م چون مى ترس
ــدى زندگى  ــر و ب ــا در دوران جاهليت در ش ــدا! م ــول خ رس
ــم، تا اينكه خداوند متعال اين خير وافر را بر ما ارزانى  مى كردي
ــود؟  ــر جايگزين خير ش ــت، آيا امكان دارد بارى ديگر ش داش
ايشان فرمودند: آرى، سؤال كردم: آيا پس از آن باز هم خير به 
سراغمان مى آيد؟ فرمودند: آرى، اما ناخالصيهايى در آن است. 
ــى دارد؟ فرمودند: عده اى  ــه جهت ناخالص ــرض كردم: از چ ع
ــنت من عمل مى كنند كه بعضى از كارهايشان  بدون توجه به س

22 . فى ظالل القرآن، ج1، ص442.
23 . السنن، ج5، ص34.

24 . التمهيد لما فى الموطأ من المعانى و األسانيد، ج21، ص277.
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درست و بعضى ناپسند است. پرسيدم: آيا پس از آن باز هم شر 
ــود؟ فرمودند: آرى؛ دعوتگرانى هستند كه بر  دامن گيرمان مى ش
ــا را اجابت كند، او را در  ــتاده اند، هركس آنه دربهاى جهنم ايس
ــول خدا! آنها چه صفاتى دارند؟  آتش مى افكنند. گفتم: اى رس
ــتند و با زبان ما سخن مى گويند.  فرمودند: آنها از جنس ما هس
ــول خدا! اگر اين شر مرا دريافت چه كنم؟  عرض كردم: اى رس
ــلمانان و امام آنان باش، عرض  فرمودند: پايبند به جماعت مس
ــه كنم؟ فرمودند:  ــا داراى جمع و امام نبودند چ ــردم: اگر آنه ك
ــراى دورى از فتنه  ــا دورى گزين حتى اگر (ب ــام گروهه از تم
انحراف، در شرايط سخت معيشتى قرار گرفتى و) مجبور شدى 

از ريشه درختان تغذيه كنى، تا زمانى كه اجلت فرا برسد.25
ــدت ميان  ــكار به لزوم وح ــاره اى آش ــريف اش اين حديث ش
ــلمانان و اجتناب از تفرقه و هر آنچه صفاى اتحاد را از بين  مس
ــرد، دارد. همچنين بنا به قول ابن حجر اين حديث تأكيد بر  مى ب
ــلمانان را از  ــلمانان دارد و مس حفظ حاكميت مركزى ميان مس
ــتن به گروهكهاى معاند حكومت اسالمى برحذر مى دارد  پيوس

تا از افتادن در شبهات و شر حفظ شوند.26
ــده است كه فرمودند: هريك از  از پيامبر اسالم(ص) روايت ش
ــتاق ورود به بهشت است، همراه و همگام و همدل  شما كه مش
با جماعت مسلمانان باشد؛ زيرا شيطان همراه با افراد تك رو و 

تنهاست و از دو نفر دور است.27
ــه وحدت و  ــبت ب ــمندان نيز تأكيد ويژه اى نس ــا و انديش علم
ــالم و توان آن را  ــن امر زيبايى اس ــى دارند؛ زيرا اي يكپارچگ
چندين برابر مى كند و كفار و ملحدان را بر سر خشم مى آورد و 
ــالم ستيزى آنها را درهم مى شكند.28  روحيه قدرت طلبى و اس
ابن مسعود توصيه و تصريح مى كند: پايبند جماعت باشيد، چون 
امت محمد(ص) بر ضاللت و گمراهى اجماع نمى كند.29 بنابراين 
ــلمانان ضريب خطا را به صفر مى رساند و  التزام به اجتماع مس
ــلمانان تضمين  ــعادت دنيا و آخرت جمع مس ــيله س به اين وس

مى گردد.
ــلمان  ــان مس پيامبر اكرم(ص) در حديثى ديگر مى فرمايند: انس
ــد، - حتى اگر حكم  در همه حال بايد مطيع و فرمان بردار باش
ــازگار نباشد - اما اگر امر به انجام گناه و  و فرمان با طبع او س

معصيت شد، ديگر مجالى براى اطاعت باقى نمى ماند.30
ــوب وحدت و  ــه وج ــده حكم ب ــز دربر دارن ــث ني ــن حدي اي

25 . صحيح البخارى، ج3، ص1319.
26 . فتح البارى، ج13، ص37.

27 . المسند، ج1، ص18.
28 . فيض القدير، ج3، ص78.

29 . شعب اإليمان، ج6، ص67.
30 . صحيح مسلم، ج3، ص1469.

ــش(ص) و اجتناب از  ــول پاك يكپارچگى از جانب خدا و رس
ــات و احاديث  ــد. در بعضى رواي ــه در هر حالتى مى باش تفرق
ــذاب دردناك و زيان  ــانهاى جدايى طلب و تفرقه انداز به ع انس
آشكار وعده داده شده اند و مرگ آنان، مرگ بر عادات جاهلى 

تلقى مى شود.
ــالم(ص) فرمودند:  عبداهللا بن عباس روايت مى كند كه پيامبر اس
ــلمانان ديد و آن را  ــما چيزى از امير و حاكم مس هريك از ش
ــه كند (و از جماعت مسلمانان  ــت، بايد صبر پيش ناپسند دانس
دورى نگزيند)؛ چرا كه هركس يك وجب از جماعت مسلمانان 
ــد و راه تفرقه در پيش گيرد و در همين حال فوت  دورى گزين

كند، بر مرگ جاهلى مرده است.31
جدايى از جماعت مسلمانان شامل هرگونه تالش جهت سر باز 
ــلمانان داشته است - حتى  ــت كه با حاكم مس زدن از بيعتى اس
اگر تالش ناچيز و اندكى باشد - چرا كه اين امر باعث فساد و 

هياهو در جامعه اسالمى مى شود.
ــده است كه فرمودند:  در حديثى ديگر از آن حضرت روايت ش
ــود و از جماعت  ــلمانان خارج ش هركس از اطاعت حاكم مس
مسلمانان دورى گزيند و راه تفرقه پيش گيرد و در همين حال 
ــت و هركس زير پرچم  ــا برود، به مرگ جاهلى مرده اس از دني
ــرد و به خاطر تعصب به  ــى بى هويت و بى هدف قرار گي گروه
ــم آيد و به خاطر آن بجنگد و كشته شود، از من نيست، و  خش
ــاير امت  هر آن كس از امت من كه به جنگ عده اى ديگر از س
ــا به يك صورت برخورد كند و از  ــردازد و با خوب و بد آنه بپ
ــد، از من  ــان درنگذرد و پايبند به عهد و پيمان خود نباش مؤمن

نيست.32
ــكار و سخت  همان طور كه از اين حديث برمى آيد، تهديدى آش
است براى هركسى كه وحدت امت اسالمى را تحت الشعاع قرار 
ــد، به اعمال تفرقه آميز خود ادامه داده و به عاقبت آن وقعى  ده
ــه مؤمنان و خلف  ــير تك روى خود از جفاى ب ــد، و در مس ننه
ــت كه شامل حال  وعده فروگذار نكند، و همچنين «وعيدى اس
افرادى مى شود كه كوركورانه از گروهكهاى مجهول و بى هدف 
ــن مى دهند. اين وعيد  ــد و به عضويت در آنها ت ــروى مى كنن پي
ــامل افرادى كه بدون علم و آگاهى از هدف گروهى -  حتى ش
ــد - فقط به خاطر تعصب به آن  حتى اگر آن گروه بر حق باش

بپيوندند و بجنگند نيز مى شود».33
ــت و  ــالم(ص) فرمودند: درباره (سرنوش ــى پيامبر اس در حديث
ــى كه از جماعت مسلمانان  ــه كس سؤال نپرس: كس عاقبت) س
ــه كرد، از امام خود سرپيچى  ــد و مشى تفرقه افكنى پيش جدا ش

31 . صحيح البخارى، ج6، ص2612.
32 . صحيح مسلم، ج3، ص1476.

33 . حاشية السندى على النسايى، ج7، ص123.

9

تم 
هف

ل 
سا

13
91

ن 
ستا

-تاب
28

اره
شم



كرد و در حالى كه عصيانگر است ديده از جهان بربست.34
ــختى سخن  ــريف پيامبر اكرم(ص) از عذاب س در اين حديث ش
ــه در ايجاد تفرقه ميان  ــد ك مى گويد كه انتظار گروهى را مى كش
مؤمنان نقش داشته  و باعث اختالف و دودستگى شده اند. بنابراين 
ــالم(ص) از آنها تبّرى مى جويد؛ چون اين عده بر سنت  پيامبر اس
ــان تبعيت ننموده اند، به  پيامبر عمل نكرده  و از منش و روش ايش
همين خاطر مى فرمايند: از سرنوشت و عاقبت اين افراد مپرس.

ابوذر غفارى روايت مى كند: پيامبر اسالم(ص) از من پرسيد: اگر 
ــان اميرانى زندگى كنى كه نماز را به تأخير مى اندازند چه  در زم
ــتورى مى فرماييد؟ فرمودند:  ــما چه دس مى كنى؟ عرض كردم: ش
نماز را سر وقت ادا كن و اگر آنها را نيز دريافتى با آنها نيز نماز 

بخوان، اين نماز براى تو به عنوان نافله پذيرفته مى شود.35
ــلمانان به حدى است كه  آرى! اهميت وحدت و يكپارچگى مس
پيامبر اسالم(ص) به ابوذر دستور مى دهد كه پس از اداى فريضه 
ــركت نمايد، تا  ــلمانان نيز ش نماز در اول وقت، در جماعت مس
اينكه هم در فتنه تأخير نماز گرفتار نيايد و هم باعث ايجاد تفرقه 

ميان مسلمانان نشود.
2) دستور پيامبر(ص) مبنى بر كشتن هركسى كه باعث 

تفرقه ميان مسلمانان مى شود
ــگفتى اصرار پيامبر(ص) در حفظ وحدت ميان مسلمانان  اوج ش
ــراد مخل وحدت  ــتور قتل اف ــان دس زمانى رخ مى نمايد كه ايش

مسلمانان را صادر مى كند.
عبداهللا بن مسعود از پيامبر اكرم(ص) روايت مى كند كه فرمودند: 
ريختن خون انسان مسلمان آن گاه كه به وحدانيت خدا و رسالت 
ــت، مگر اينكه جزء يكى از اين سه  ــهادت داد، جايز نيس من ش
ــى كه دين را ترك كرده  ــد: زناكار متأهل، قاتل و كس گروه باش
ــلمانان  ــكاف و تفرقه ميان مس ــده و در پى ايجاد ش ــد ش و مرت

است.36
ــظ «المفارق  ــته اند كه لف ــا در توضيح اين حديث بيان داش علم
للجماعة» صفت لفظ «التارك لدينه» مى باشد. الزم به ذكر است 
ــلمانان  ــوند، اما در پى ايجاد تفرقه ميان مس افرادى كه مرتد نش

باشند، نيز از اين گروه به شمار مى آيند.37
ــث اين گونه  ــود در توضيح اين حدي ــنده كتاب عون المعب نويس
ــه از جمع  ــتند ك ــانى هس ــور پيامبر(ص) كس ــد: «منظ مى نويس

مسلمانان جدا شده و مرتد گشته اند».38
ــرور  پيامبر اكرم(ص) در حديثى مبارك مى فرمايند: در آينده ش

34 . المسند، ج6، ص19.
35 . صحيح مسلم، ج1، ص448.

36 . صحيح مسلم، ج3، ص1302.
37 . فتح البارى، ج12، ص202.

38 . عون المعبود، ج12، ص5.

و فسادى رخ خواهد داد. هركسى را كه در پى ايجاد تفرقه ميان 
ــير از پاى درآوريد و فرقى  ــد، با شمش ــالمى باش امت متحد اس

نمى كند كه چه كسى باشد.39
ــى تفرقه جويان از  ــر(ص) در جهت بازدارندگ ــتور پيامب اين دس
ــه اى كه اگر راهى  ــت، به گون ــلمانان اس ايجاد اختالف ميان مس
ــر آنان جز حذف فيزيكى نباشد، بايد مسلمانان آنان  براى دفع ش

را از ميان بردارند.
3) پايبنـدى بـه وحدت به معناى سـكوت در برابر ظلم 

نيست
ــد، همه و همه داللتى آشكار به لزوم  احاديثى كه تا اينجا بيان ش
ــلمانان و عدم تفرقه و دودستگى  وحدت و يكپارچگى ميان مس
ــت كه  ــتند، اما نبايد تصور كرد كه منظور پيامبر(ص) اين اس داش
نخبگان و انديشمندان و عامه مردم در برابر ظلم حاكمان سكوت 
كنند، بلكه بايد با مشى اصالح طلبانه اشتباهات حاكمان را به آنان 
ــنهادهاى سازنده خود محروم نكنند،  گوشزد كرده و آنها از پيش
چون امر دين با نصيحت و تذكر پايدارتر مى گردد؛ در عين حال، 
ــت در دل خود، پايين ترين درجه  ــند دانستن اعمال ناشايس ناپس

ايمان است كه بايد لحاظ شود.
ــتاى حفظ  ــئوالن در راس بنابراين فرمان بردارى از حاكمان و مس
ــت و اطاعت از  ــالمى جايز اس ــم و وحدت، فقط در امور اس نظ

احدى در معصيت خداوند جايز نمى باشد.
ــت كه فرمودند: پيامبر(ص) تعدادى  از امام على روايت شده اس
ــال نمودند و يكى  ــاب را براى يك عمليات نظامى ارس از اصح
ــپاهيان  ــى آنان منصوب نمودند و به س ــار را به فرمانده از انص
ــتور دادند كه از فرامين او پيروى كنند. در طى اين مأموريت  دس
ــد. او به سپاهيان روى كرد و  ــباب ناراحتى فرمانده ايجاد ش اس
ــتور نداد كه از دستورات من  ــما دس گفت: مگر پيامبر(ص) به ش
ــتور داد كه هيزمى گرد  پيروى كنيد؟ گفتند: آرى؛ پس به آنها دس
ــتور داد كه خود را در  ــى برپا كنند و پس از آن دس آورند و آتش
ــش پيش رفتند، اما  ــوى آت آتش بياندازند. تعدادى از آنها به س
ــدند و گفتند: ما براى رهايى از آتش به  عده اى ديگر مانع آنها ش
ــويم؟)  ــول خدا(ص) پناه آورديم (حال چگونه وارد آتش ش رس
ــد و خشم فرمانده نيز  آن قدر ممانعت كردند، تا آتش خاموش ش
ــان  ــت. اين اتفاق را به پيامبر(ص) گزارش دادند، ايش آرام گرف
ــدند، تا قيامت از آن  ــپاهيان در آتش وارد مى ش فرمودند: اگر س
ــون فرمان بردارى از فرمانده در غير فرمان  رهايى نمى يافتند؛ چ

به معصيت است.40
ــود، بلكه بايد همه به آن  ــعار و آرزو محقق نمى ش وحدت با ش
ــتگى نشان  ايمان بياورند و در راه تحقق آن ايثار و از خود گذش

39 . صحيح مسلم، ج3، ص1749.
40 . صحيح البخارى، ج4، ص1577.
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ــدا نزديك تر و از  ــالمى به خ ــن صورت جامعه اس ــد، در اي دهن
ــود، اما اگر وحدت تنها  ــرت و تأييدات الهى برخوردار مى ش نص
ــعار باشد، چيزى جز مضحكه دشمنان و سودجويان و  در حد ش
ــالش صادقانه عده اى كه  ــك ت تفرقه انگيزان نخواهد بود و بى ش
ــتى در پى تحقق وحدت اسالمى مى باشند، بى نتيجه باقى  به راس

خواهد ماند.

نتيجه گيرى
ــالمى، ايجاد  ــن موهبتهاى الهى به جامعه اس ــى از مهم تري 1. يك
الفت و پيوند قلبها به يكديگر است، كه جايگزين تفرقه و روحيه 

خون خوارى آنان شد.
ــف امت پيامبر(ص) به امت واحده، بيانگر ذات و ماهيت  2. وص

اصلى اين امت مى باشد، نه اينكه وحدت امرى عارضى و جانبى 
تلقى شود و در وحدت امت تجلى يابد.

ــلمانان به عنوان اجزاى امت واحده اسالمى، در راه تحقق  3. مس
ــامل حمايت از مسئوالن و  وحدت وظايفى به عهده دارند، كه ش

نصيحت آنان مى باشد.
ــظ آن بايد با  ــه براى حف ــت ك ــدت تا جايى اس ــت وح 4. اهمي
ــه معصيتى در كار  ــاخت (البته تا زمانى ك ــتيهاى حاكمان س كاس

نباشد).
5. در راه تحقق وحدت بايد گامى فراتر از شعار در عرصه عمل 
ــت آويز تفرقه انگيزان و مضحكه  ــت، تا اينكه وحدت دس برداش

دشمنان نشود.
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