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در قرآن کرىم براى نام بردن از مسلمانان از نام  هاى مختلفى مانند: مؤمنون، مسلمون و اهل  اىمان 
استفاده شده است، ولى در کنار اىن کلمات براى نام بردن از جماعت اسالمى و پىروان ادىان دىگر 
کلمه اى به کار رفته که بىش از هر چىز مفهوم و مالک وحدت را در بر دارد. کلمٔه امت شصت و چهار 

بار در قرآن تکرار شده است. قرآن، پىروان هر ىک از ادىان را ىک اّمت مى داند و مى فرماىد: 

ـةٍ َرسولً                 ما در هر امتى پىامبرى مبعوث کردىم لََقد بَـَعـثـنـا فى کُـِلّ ُامَّ و َ
نحل، 36

و ىا مى فرماىد: 
ـًة َوَسـًطـا           و اىن چنىن شما را امت مىانه قرار دادىم َوکَـٰذلِـَك َجـَعـلـنـاکُـم ُامَّ
بقره، 143

از اىن آىات و آىه هاى فراوان دىگرى که در قرآن آمده و در آنها کلمٔه امت به کار رفته است چنىن 
به دست مى آىد که نه تنها مسلمانان بلکه پىروان هر ىک از ادىان، خود ىک گروه واحد به نام امت 

هستند و امت اسالم امتى است واحد و ىگانه که بر مبناى پرستش خداوند پاىه رىزى شده است. 

اّمت    واحده
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کلمٔه اّمت کلمه اى پرمعناست. اىن کلمه در لغت، به معناى اقتدا و پىروى و قصد و رهبرى آمده است و 
در قرآن به معناى جماعت پىرو ىک دىن و آىىن و طرىق و مسلک دىنى به کار رفته است. در کلمٔه امت معناى 

وحدت مقصد و عقىده و وحدت پىشوا و جهت نهفته است. 

اهداف امت اسالمى 
الف( فالح و رستگارى: قرآن کرىم مى فرماىد:

َو جاِهدوا فى َسبىله لََعلَّکُم ُتفلِحون
در راه خدا کوشش کنىد باشد که به فالح و رستگارى برسىد.1

به دنبال بسىارى از فرمان هاى الهى کسب فالح و رستگارى به عنوان هدف انجام اىن اعمال آمده است. 
ب( تروىج خىر و معروف در جهان و نابودى شر و منکر: آىات فراوانى از قرآن بىان  کنندهٔ اىن هدف 
است، از جمله در سورهٔ آل عمران مى فرماىد: شما بهترىن امت در مىان انسان ها هستىد، امر به معروف و 

نهى از منکر مى کنىد و به خدا اىمان دارىد. 
ج( استقرار دىن خدا در جهان: در قرآن کرىم آمده است:

خداست که رسول خود را با دىن حق و هداىت فرستاد تا او را بر همۀ ادىان عالم برترى دهد.2
برترى دادن دىن خدا بر همٔه ادىان، ىکى از مهم ترىن اهداف مسلمانان است. 

د( استقرار حاکمىت بندگان صالح خدا در زمىن: خداوند در قرآن کرىم مى فرماىد:
َانَّ اَلرَض َىِرثُها ِعباِدىَ الّصالِحوَن

زمىن سرانجام به بندگان صالح خدا خواهد رسىد.3
هـ( نجات مستضعفان و محرومان:

ًة َو نَجَعلَُهُم الوارثىَن َو ُنرىُد َان نَُمنَّ َعلَى الَّذىَن اسُتضِعفوا ِفى اَلرِض َو نَجَعلَُهم َائِمَّ
و ما اراده کردىم که بر مستضعفان زمىن مّنت گذارىم و آنان را پىشواىان و وارثان زمىن قرار دهىم.4

با افزاىش آگاهى مسلمانان و بروز حرکت هاى اسالمى در جهان اسالم طى سال هاى اخىر و خطرات 
بزرگى که جهان اسالم را تهدىد مى کند، تماىل به وحدت اسالمى روز به روز بىشتر مى گردد و متفکران 
برجستٔه مسلمان پىوسته از لزوم وحدت و همبستگى مىان مسلمانان سخن مى گوىند و خطرات تفرقه 

1ــ سورٔه مائده، آىٔه 35
2ــ سورٔه توبه، آىٔه 33

3ــ سورٔه انبىا، آىٔه 105
4ــ سورٔه قصص، آىٔه 5
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ـًة واِحـَدًة              همانا اىن امت شما امتى واحد است ـُتـکُـم ُامَّ ِانَّ ٰهـِذه ی  ُامَّ
َو َانَـا َربُّـکُـم َفـاتَّـقـوِن                             و من پروردگار شما هستم پس از من پروا کنىد
مؤمنون، 52

َو اعـتَـِصـمـوا بَِحبـِل الـّلٰـِه َجـمـىـًعـا    همگی با هم به رىسمان الهی چنگ زنىد

قـوا                                              و از اختالف و پراکندگی بپرهىزىد وَ  ل  تَـَفـرَّ

َواذ  کُـروانِعَمَت الـّلٰـِه َعـلَـىـکُـم              و نعمت خدا ]دىن اسالم[ را بر خود ىاد کنىد

ِاذ کُـنـُتـم َاعـداًء                                        آن گاه که با ىکدىگر دشمن بودىد

َفـاَ  لَّـَف بَـىـَن ُقـلـوبِـکُـم                            پس مىان دل هاى شما پىوند داد

َفـاَصـبَـۡحـُتـم بِـنِـعـَمـِتـه ی ِاخـواًنـا.     تا به لطف او برادراِن هم شدىد 
آل عمران، 103 

تدّبر در قرآن

را گوشزد مى نماىند. در اىن باره سه نکته براى همٔه مسلمانان کامالً روشن است: اول آنکه وحدت از 
ارکان اسالم است؛ دوم آنکه مجد و عظمت مسلمانان با وحدت به دست مى آىد و سومىن نکته آن است 
که وحدت، قرن هاست در مىان مسلمانان از بىن رفته ىا تضعىف شده است. اکنون بىشتر گفت  وگو ها و 

بحث ها در زمىنٔه آن است که وحدت چىست و چگونه مى توان آن را اىجاد کرد؟ 

وحدت امت اسالمى
دربارٔه معناى وحدت اسالمى نظرىه هاى مختلفى وجود دارد، در مجموع آنچه مى توان از همٔه آنها 
برداشت کرد آن است که منظور علماى روشنفکر از وحدت آن نىست که از مىان مذاهب اسالمى ىکى 
انتخاب شود و ساىر مذاهب کنار گذاشته شوند ىا آنکه مذاهب مختلف با ىکدىگر ترکىب شوند و مذهب 
ـ    در عىن اختالفات  جدىدى ساخته و پرداخته گردد؛ بلکه منظور، اتحاِد مسلمانان پىرو مذاهب مختلفـ 
مذهبى آنان ــ در برابر بىگانگان و دشمنان مشترک آنهاست. با اىن اتحاد، هم زمىنه تعالى و ترّقى امت 

اسالمى فراهم مى شود و هم امت اسالمى را در برابر دشمنان حفظ مى کند. 
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َاطـىـُعـوا الـّلٰـَه َو َرسـولَـه و                     خدا و رسولش را اطاعت کنىد
َو ل تَـنـاَزعـوا                                            با ىکدىگر ستىزه و کشمکش نکنىد

َفـتَـفـَشـلـوا َو تَـذَهـَب رىـُحـکُـم             که سست شوىد و نىروتان برود
َو اصـِبـروا                                                 و صبر کنىد

ِانَّ الـّلٰـَه َمـَع الـّصـابِـرىــَن                       که خداوند همراه صبرکنندگان است
انفال، 46

در آىات باال بىندىشىد و پىام هاى اىن آىات را دربارٔه وحدت امت اسالمى استخراج نماىىد. 

وحدت در سنّت حضرت رسول  
زندگانى و رفتار حضرت رسول  سراسر سرمشق وحدت است. آن حضرت پس از هجرت به مدىنه 
با بستن پىمان برادرى )مؤاخات( مىان مسلمانان مدىنه که از قبىله هاى مختلف بودند و سال ها با همدىگر 
درگىرى و اختالف داشتند اتحاد و ىگانگى را مىان آنان برقرار ساخت. اىشان تنها تقوا و ارزش هاى 
انسانى را معىار برترى و فضىلت مى دانست. او همواره با برترى طلبى هاى قومى و نژادى و قبىله اى به 

مبارزه برمى خاست و مى فرمود:
ل َفخـَر لِـَعَرٍب َعـلٰى َعـَجـٍم َو ل ِلَبـَىـٍض َعـلَى الَسـَوَد

عرب هىچ برترى بر عجم و سفىد هىچ برترى بر سىاه ندارد. 
و در حدىثى از اىشان نقل شده که فرمود: 

مؤمن براى مؤمن مانند بناىى است که هر قسمت آن، قسمت دىگر را محکم مى کند و آن گاه 
انگشتان دست ها را در مىان هم نمود.1 

مسلمانان با استفاده از اتحاد و اىمان توانستند در مدتى بسىار کوتاه امپراتورى عظىم اىران و روم و 
بخش هاى وسىعى از آفرىقا، آسىا و حتى اروپا را به اسالم دعوت کنند و تسخىر نماىند و تمّدن بزرگى را 
بنىان نهادند. اىن تمدن قرن ها برقرار و استوار بود. اما اکنون تفرقه و جداىى و عوامل دىگرى که بر  سر 
مسلمانان آمده، قرن هاست مسلمانان را تضعىف کرده و آنها را در معرض هجوم بىگانگان قرار داده است. 

1ــ صحىح بخاری، کتاب األدب، باب فضل تعاون.
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براى آنکه وظىفٔه خود را در اىن زمىنه بهتر درک کنىم، نخست باىد بدانىم چه عواملى موجب تقوىت 
وحدت و ىگانگى مسلمانان مى شود تا آنها را تقوىت کنىم و چه عواملى پىوند و همبستگى مسلمانان را 

از مىان مى برد تا با آنها به مبارزه برخىزىم.

عوامل وحدت اسالمى
پاىه و اساس  نبوت و معاد را  به سه اصل توحىد،  دانشمندان اسالمى اعتقاد  1  وحدت عقىده: 

مسلمان بودن ىک فرد دانسته اند. اىن سه اصل، نزد همٔه مذاهب اسالمى مشترک است و اساس 
اتحاد و همبستگى مذاهب اسالمى را تشکىل مى دهد اىن سه اصل که در قرآن کرىم و سنت و 
سىرٔه حضرت رسول  نمودار مى شود، از مسلمانان، ىک گروه و جماعت واحد ساخته است. 
2  وحدت در فروع دىن: در مجموع مسلمانان در انجام اعمال و فراىض دىنى ىکسان اند. همٔه مسلمانان 

عبادت ها و اعمال ضرورى دىن را مى پذىرند و انجام مى دهند. ضرورىات دىن عبارت اند از: نماز، 
روزه، زکات، حج و جهاد. هىچ ىک از مذاهب اسالمى نىست که منکر وجوب ىکى از اىن اعمال 
باشد. انجام اىن دستورات دىنى توسط همٔه مسلمانان ىکى از جلوه هاى وحدت مىان آنان است. در 
احادىث، اىن اعمال از پاىه هاى اسالم به شمار آمده است و همه بدان پاىبند هستند. اختالف نظرها 
در شراىط و آداب اىن اعمال که در مذاهب اسالمى مورد بحث و گفت    وگو است و با نظر مجتهدان 
تعىىن مى گردد، باعث نشده و نمى شود که هىچ ىک از اىن مذاهب دىگرى را از اسالم خارج بداند. 
3  وحدت در هداىت و رهبرى: آنچه مسلمانان را براى عبادت و انجام دستورات خداوند راهنماىى 

. در مىان مسلمانان کسى وجود  مى کند، قرآن و سنت است؛ ىعنى فرمان خدا و رسول خدا 
براى  ندارد که ىکى از اىن دو را انکار کند. همٔه مسلمانان، رهبرى شخص رسول اکرم  
جامعٔه اسالمى را پذىرفته اند و پس از اىشان نىز به وجود امام و حاکم براى جامعٔه اسالمى معتقد 
مى باشند تا قوانىن اسالمى را اجرا نماىد. در اىن باره در جاى خود توضىح بىشترى آمده است. 
4  وحدت هدف و آرمان مشترک: اسالم عالوه بر اصول اعتقادى و عملى، داراى هدف هاىى 

است که به صراحت در قرآن و سّنت آمده است. داشتن اىن اهداف مشترک در مىان همٔه مذاهب 
مسلمان، آنها را به ىکدىگر مربوط مى کند و از آنها ىک گروه واحد مى سازد.

5  وحدت در فرهنگ و تمدن: اسالم تنها ىک دىن نىست؛ بلکه مبناى تمدن پهناورى است که در 

همه جاى دنىا از حجاز تا قلب آفرىقا و جنوب هند و چىن و شرق دور و جنوب اروپا و بالکان و 
سىبرى گسترش ىافته و روز به روز در همه جا در حال پىشروى است. 
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فرهنگ و تمدن اسالمى، آداب، افکار و روح واحدى است که مسلمانان را جداى از اىنکه از چه 
فرقه ىا نژاد ىا مذهبى باشند به ىکدىگر پىوند مى دهد. در اىن تمدن، علومى مانند رىاضىات، طب، 
حقوق، شىمى و… رشد ىافته است. مسلمانان همٔه دنىا داراى اخالق و روحىه ها و صفات وىژه اى 
هستند که آنها را از دىگران جدا مى سازد. روحىٔه صداقت، همکارى و تعاون، پاکدامنى و عفت، 
غىرت و ساىر صفات اخالقى که برخاسته از تعالىم قرآن و حضرت رسول  است، کم وبىش در 

مىان همٔه جماعت هاى اسالمى دىده مى شود. 

شىؤه زندگى مسلمانان و عناصر فرهنگ و تمدن آنها مانند هنر، معمارى و پوشش را مورد مطالعه 
قرار دهىد و نمونه هاى دىگرى از عوامل وحدت را ذکر کنىد.

نمونه ىابی

عوامل وحدت و نحؤه زندگى و رفتار، از مسلمانان جماعتى مى سازد که قدرتمندى و حىات آن، 
با ىکدىگر کشمکش هاى  امروز بىش از هر چىز براى آنان ضرورى است. اگر مسلمانان در برخورد 
فرقه اى و مذهبى و قومى خود را رها کنند و پىوند و همبستگى مىان خود را حفظ کنند مى توانند تمدن 
از دست رفتٔه خود را دوباره احىا کنند و در مقابل هجوم گسترده و بى امان غرب که خواستار نابودى 

همه  چىز ماست اىستادگى نماىند. 
تقوىت عوامل وحدت و پرهىز از کارهاى تفرقه ساز، امروزه به ىک وظىفٔه دىنى براى هر مسلمان تبدىل 

شده است که شناخت و درک اىن عوامل را براى هر کس ضرورى مى سازد. 

زمىنه هاى جداىى
ـ  مذهبی 1  تفاوت های قومی  ـ

ىکى از زمىنه هاى مهم براى رشد تفرقٔه مسلمانان، تفاوت هاى مذهبى و قومى و فرقه اى است. اىن 
تفاوت ها در طول سالىان دراز مسلمانان را به گروه هاى مختلف تقسىم کرده است. پىروان اىن گروه ها همه 
مسلمان اند و اگر خود نىز در مىان خود نسبت به مسلمان بودن دىگرى تردىد داشته باشند، اما دشمنان 
همٔه آنها را مسلمان مى دانند و با همه  مبارزه مى کنند. در ارتباط هر مسلمان با دىگرى، مهم نىست که او 
در عقىده ىا مذهب خود پىرو کدام گروه است. آنچه مهم است آن است که هر ىک از گروه ها و فرقه ها 
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و مذاهب نباىد دىگرى را کافر و خارج از دىن بداند. مسلمان کسى است که به سه اصل توحىد، نبوت و 
معاد عقىده داشته باشد و ضرورىات دىن را انکار نکند و به آنها عمل نماىد. اىن مطلب در بىانات حضرت 

رسول  انعکاس ىافته است. اىشان مى فرماىند:
َمن َشِهَد َان ل ِالَٰه ِاّل  اللُّٰه َو اسَتقبََل ِقبلَتَنا َو َصّلٰى َصالتَنا َو َاکََل َذبىَحتَنا 

َفذاَک الُمسلُِم لَـُه ما لِلُمسلِم َو َعلَىه ما َعلَى الُمسلِم
هر کس شهادت دهد که خدا ىکى است و به طرف قبلۀ ما رو کند و نماز ما را به جا آورد و از 
گوشت ذبح شدۀ ما بخورد او مسلمان است ؛ براى اوست آنچه براى مسلمان است ؛ و علىه 

اوست آنچه علىه مسلمان است.
رؤساى مذاهب نىز در کنار اختالف هاى فقهى و عقىدتى که با دىگران داشتند، گروه هاى دىگر را 
ـُر َاَحًدا ِمن َاهِل الِقبلَِة« ؛ ىعنى ما هىچ   ىک  کافر نمى شمردند. امام اعظم ابوحنىفه مى فرمود: »ال نُـَکـِفّ

از اهل قبله را کافر نمى دانىم.

2  جهل 

جهل و نادانى ىکى از رىشه هاى اختالف مسلمانان است. جهل مسلمانان نسبت به موقعىت خود و 
جهل نسبت به اعتقادات ىکدىگر موجب پندارهاى نادرست و دشمنى و تهمت به ىکدىگر مى گردد. براى 
پرهىز از اىن موضوع باىد به نکاتى توجه کنىم، از جمله آنکه: براى به دست آوردن نظرات پىروان هر مذهب 
باىد به کتاب هاى معتبر و علماى آنها مراجعه کرد و نباىد شاىعه ها، سخنان مردم ىا نحوهٔ رفتار پىروان هر 
مذهب را معىار قرار داد. حتى براى به دست آوردن نظرات هر مذهب ىا گروه اسالمى نمى توان به نظر ىک 
ىا چند نفر از عالمان آنها اکتفا کرد. چه بسا نظر ىک عالم مذهبى ىا نوىسنده در مىان پىروان آن مذهب، 
طرفدارانى اندک داشته باشد. در چنىن مواردى باىد نظر اکثرىت و اجماع دانشمندان را به  دست آورد 

که اىن کار نىازمند تحقىق وسىع ترى است. 
همچنىن نمى توان رفتار پىروان ىک گروه را دلىل بر قبول ىا رّد آنان دانست. چه بسىارند کسانى که 

رفتارى برخالف گفتٔه پىشواىان خود داشته باشند و رفتار تفرقه انگىز انجام دهند.

3  نسبت دادن لقب ها و صفات ناپسند

از جمله رفتار غلطى که در گذشته وجود داشت  نام گذارى ها و نسبت دادن لقب ها و صفات ناپسند 
به دىگرى است. اىن کار در افروختن آتش دشمنى و کىنه و نفرت مىان مسلمانان تأثىر زىادى داشته و 
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دارد. براى نمونه، در گذشته گروهى بوده اند که به حضرت على )کرم اللّه وجهه( توهىن مى کرده اند و به 
آنها نَواصب )جمع ناصبى( مى گفتند ؛ در مقابل، گروهى دىگر اىشان را در حّد حضرت رسول ىا خدا 
باال مى بردند. اىن گروه را ُغالة )جمع غالى( مى خواندند. از آن پس کلمٔه ناصبى ىا غالى بدون توجه به 
معناى آن در مىان شىعه و سنى و در کتاب ها نسبت به ىکدىگر تکرار شده است. باىد دانست همان طور که 
عقىدٔه نواصب ربطى به اهل سّنت ندارد عقىدٔه غالة هم ربطى به شىعىان ندارد. امروز باىد از نسبت دادن 
اىن صفات و نام ها به   ىکدىگر خوددارى کرد و از هرگروه با همان نامى که مورد عالقٔه آنهاست نام برد و 

به بزرگان هر مذهبى احترام گذاشت. 
رد   و  بدل کردن لقب هاى ناپسند، تحقىر کردن، مسخره کردن، توهىن به دىگرى راهى است که پاىان آن 

جز انحطاط و بدبختى مسلمانان نخواهد بود و هىچ چىزى را تغىىر نخواهد داد. 

دربارهٔ شىوهٔ عمل کشورهاى استکبارى مانند آمرىکا و رژىم صهىونىستى مطالعه و تحقىق کنىد و سپس 
توضىح دهىد که آنها براى تضعىف امت اسالمى و تفرقٔه مىان آنان چه برنامه هاىى را دنبال مى کنند. 

*  بررسی

اندىشه و   تحقىق

امت  اهداف  به  دستىابى  در  تأثىر وحدت  »وحدت«،  و  اسالمى«  »امت  مفاهىم  در  توجه  و  دقت  با 
اسالمى را بنوىسىد. 

  پىشنهاد
طرحى هنرى )شعر، داستان، نقاشى( را براى وحدت امت اسالمى تهىه کرده و در کالس 

از آن استفاده نماىىد. 


