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چکیده
پژوهش حاضر درصدد بررسی مستندات قرآنی بیداری جامعه بشری بر مبنای وحدت فطری
انسانهاســت( .مســئله) مقاله پیشرو با روش تحلیلی و توصیفی و منابع کتابخانهای و با
استناد به آیات و روایات (روش) ،درصدد تبیین و بررسی این مطلب است؛ که توجه و تاکید
به اخوت و برادری طبیعی میان انســانها ،بیداری بشــر و وحدت فطری در سطح گسترده و
َ
بینالملل را نتیجه میبخشــد(.فرضیه) قرآن کریم با توجه دادن به دو مساله ن َسب بشریت از
پــدر و مادری واحد و امت واحده بودن ،بر وحدت انســانها تأکید دارد .در قرآن کریم واژه
برادر بهطور مطلق بر نسبت برادری مؤمن و مشرک و مؤمنان باهم بهکار رفته است ،طوری که
رســول و نبی الهی ،قوم معاند و مشرک را ،برادر خود خطاب میکند .تأکید قرآن کریم بر این
مســئله ،برادری و نسبت اخوت میان انســانها ،انس و الفت و اتحاد فطری و طبیعی آنها را
قویتر میکند و این نوع وحدت امری غیرقابل ســلب و جهانشمول است .توجه دولتهای
مختلف جهان به این مســئله ،موجب تعامل و ارتباط آمیخته با امنیت ،زمینه رشد و پیشرفت
جوامع بشری را فراهم میکند و این اتحاد بستری برای تجلی توحید و باورهای مذهبی مشترک
خواهد شد( .یافتهها)
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مقدمه
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فطرت عامل اشــتراک انســانها در سطح وسیع و گسترده اســت؛ که هیچ فردی از افراد انسانی
از این دایره وســیع ،اســتثنا نمیشــود .رنگ و نژاد و مذاهب مختلف ،عوارض و نقاط اختالفی
هســتند؛ که تأکید و توجه بر این موارد ،زمینه اختالف و تفرقه بشر را فراهم میکند؛ تا جایی که
خودکامگی و استکبار از سوی برخی از انسانها ،به قتل و غارت و خونریزی هم منتهی میشود؛
ازاینرو الزم است ،با چشمپوشــی از اختالفات نژادی و حتی اختالفات عقیدتی ،همبستگی و
اتحاد بیشتر شود و توجه جامعه بشریت به اشتراکات؛ ازجمله اخوت و برادری فطری جلب شده
و موارد اختالف و تفرقه برجس��ته نشود .نوش��تار پیش رو به این سؤال پاسخ میدهد؛ مستندات
قرآنی بیداری و ّ
تنبه جامعه بش��ری برمبنای وحدت فطری چیست؟ در پاسخ به این سؤال ،الزم
است به سؤاالت فرعی دیگر پاسخ داده شــود؛ ازجمله اینکه انسانها از دیدگاه آیات و روایات
چه نسبتی با همدیگر دارند؟ اتحاد و انس و الفت حاصل از این نسبت ،موجب چه نوع وحدتی
میان انســانها میشود؟ و حدود این نوع وحدت در تعارض با موارد اهمی مثل دین و مذهب تا
چه اندازه است؟
پیشینه

در جســتجوهای انجامشــده ،وحدت فطری در نظرات برخی دانشــمندان؛ ازجمله عالمه
طباطبایی ،بهصورت گذرا موردتوجه قرارگرفته است .همچنین مقاالتی ازجمله «امت واحده؛ از
همگرایی تا واگرایی» نوشته نعمتالله پیشان؛ که در مجله پگاه حوزه در سال  ۱۳۸۵شماره ۲۰۳
به چاپ رســیده اســت ،وحدت اولیه و ابتدایی مردم را قبل از بعثت پیامبران موردتوجه قرار داده
اســت و برای بازگشت دوباره مسلمانان به امت واحده ،آنها را به اصل اخوت و برادری و انس و
الفت توجه میدهد .این مقاله باوجود اینکه به مبنای اخوت توجه نشــان داده است ،اما برادری
در محدوده و قلمرو اسالم و مسلمین را تبیین کرده و به برادری و اتحاد در جامعه بشری ،توجهی
نمیکند .مقالهای دیگر با عنوان «بررســی تطبیقی روانشناســی وحدت مدار و روانشناســی
وجــودی :تقابل دو رویکرد معنادار فطرینگر و پدیدارگرا» نوشــته علــی زادهمحمدی در مجله
روانشناسی فرهنگی ،شماره اول ،در سال  ۱۳۹۷به چاپ رسیده است .این مقاله وحدت فطری
را ازنظر روانشناسی بررسی کرده و معتقد است؛ انسان موجودی جدا و منزوی در هستی نیست؛
بلکه ماهیت و انگیزههای روانی انســان را برآمده از عشــق ،اتصال و وحدت معرفی میکند .به

طرح بحث

از مواردی که قوت و اســتحکام وحدت در سطحی فراتر از مسلمانان را شامل میشود ،توجه به
اخوت و برادری برخاسته از فطرت و طبیعت بشر و بهتبع آن وحدت حاصل از این نسبت است؛
که در دو عنوان اخوت و وحدت طبیعی و فطری بررسی میشود:

الف :اخوت و برادری

در این گفتار ،معنای نسبت میان انسانها ،معنای ّ
اخوت و نوع نسبت انسانها باهم تبیین میشود:

 .۱معنای نسبت انسانها با همدیگر

گاهی یکچیز با دیگری همان رابطه را دارد؛ که آن دیگری با او دارد ،همانند ُا ّ
خوت؛ که اگر زید
برادر بکر اســت ،بکر نیز برادر زید اســت و گاهی رابطهای که یکطرف با دیگری دارد؛ غیر از
ُ
رابطهای اســت؛ که طرف مقابل با او دارد ،مثل ا ُب ّوت و ُب ُن ّوت؛ که اگر حسن پدر تقی است ،تقی
پدر حسن نیست؛ بلکه پسر اوست؛ که به آن رابطه سرپرستی و رهبری گویند( .چ :جوادی آملی،
 )۲۲۵ :۱۳۸۹نســبت تقابل یکســان مانند اخوت ،میتواند ،میان بیش از دو برادر برقرار باشد،
زید اگرچند برادر داشــته باشد ،برادری او ازآنجهت که برادر عمرو است ،غیر از جهت دیگری
است؛ که برادر بکر یا خالد است .اگر نسبت اخوت زید ،با همه برادران نسبت واحد باشد ،الزم
اســت ،این نسب باقی باشد؛ درحالیکه با برادران دیگر نیز باقی است و هرگاه یکی از برادران از
بین برود ،آن نسبت نیز از بین رفته باشد؛ درحالیکه اینچنین نیست؛ بلکه میان زید و ده برادر او

وحدتتأکید بر نقش ائتالف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه
تهدیدها با
فطری وبودن
ائتالفها
مبنای
شناخت
بشری بر
خاورمیانه و
بیداری جامعه
قرآنیامنیتی
مجموعه
مستندات
بررسی
آبادی بیدگلی
سرووند
حسین معین
علیانسب ،اکرم
عسکری کرمانی،
سیدضیاء الدین
محمد

نظر میرســد؛ این نوشته بیشتر به جنبه عرفانی وحدت توجه نشــان داده است ،اما نوشتهای که
جای بررسی و تحلیل دارد ،بیان مستندات قرآنی و روایی وحدت انسانی یا بشری است .نوشتار
پیشرو ،که به شــیوه گردآوری اطالعات از طریق کتابخانهای انجام میشود؛ درصدد بیان این
مطلب است؛ که وحدت برمبنای اخوت و برادری فطری ،بهطور طبیعی میان همه انسانها وجود
دارد و الزمه آن ،کنار زدن غفلت و بیتوجهی مردم نسبت به این نوع وحدت است .توجه بشریت
به این مسئله ،موجب ّ
تنبه و بیداری در عرصه بینالملل شده و انسانها را بر محور عقاید مشترک
و اخوت طبیعی کنار هم نگه میدارد.
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ده نســبت برقرار است( .الف :جوادی آملی )۲۹۵ :۱۳۸۶ ،معنای ّاولی نسب ،که رابطه طرفینی
ّ
و تأثیر و تأثر متقابل است ،رابطهای است؛ که افراد یک جامعه باهم دارند( .الف :جوادی آملی،
َ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ
َ َ ُْ
اس ِإنا خلقناک ْم ِم ْن ذک ٍر َو أنثی(»...حجرات )۱۳ :عالوه بر
 )۲۲۵ :۱۳۸۹آیه ش��ریفه «یا أیها الن
نسبت اخوت و برادری میان مؤمنان ،به نسبت همه انسانها نیز توجه میدهد؛ که از پدر و مادری
واحد هستند و این نسبت همان نسبت فطری یا طبیعی است.
بنابرایــن ،هر فردی از اجتماع ،به تعداد اعضای اجتمــاع ،رابطه متقابل باهم دارند .پس هر
انسانی با همه انسانهای روی زمین ،نسبت اخوت و اتحاد فطری را دارد.

 .۲معنای اخوت

«وخاء» مشتق از آن و به معنای ثابت بودن است .همچنین
کلمه «اخوت» از ریشه «أخو» و کلمه ِ
َ
«األ ِخ ّیة» نیز مشتق از این ریشــه و به معنای؛ چوبی است ،که در دیوار میگذارند ،تا چهارپا را
َ
به آن ببندند( .فراهیدی )۳۱۹ :۱۴۰۹ ،با توجه به معنای بیانشده ،میتوان گفت؛ معنای ثبات و
َ
محکم بودن از لوازم معنای کلمه «أخو» است و اخوت؛ به معنای ثبات و محکم بودن در پیمان
برادری است.
اخوت ،جمع کلمه «أخ»؛ به معنای مشــارکت با دیگــری در والدت از هر دو طرف؛ یعنی
پــدر و مادر یا از یکطــرف؛ یعنی مادری یا پدری یا از طریق رضاع اســت( .راغب اصفهانی،
 )۶۸ :۱۳۷۴همچنین ،این کلمه ،استعاره از کسانی است؛ که در دین ،صنعت ،دوستی و مودت،
معامالت و مواردی از این قبیل ،شــریک باشــند( .همان) تفاوت دو واژه مذکور این است؛ که
َ ٌَ َ
ٌَ
ّ
َّ َ ُ
أصل ُحوا َب َین
ؤمنون إخوة ف ِ
«إخــوة» ،برای مراحل ابتدایی اخوت و مودت به کار میرود« :إنما الم ِ
ً
َ َ ُ
حتم بن َ
ََ
عم ِت ِه إخوانا»(آ لعمران)۱۰۳ :؛ برای بیان
أخو یکم»(حجرات )۱۰ :و اخوان در آیه «فأصب ِ ِ
مراحل کمال الفت و خلوص در مودت به کار میرود( .مصطفوی )۵۴ :۱۴۳۰ ،بهعنوان شاهد
میتــوان این مطلب را نیز بیان کرد که برادران ،اگر از یک پدر باشــند« ،إخوة» و اگر از یک پدر
ً
«إخوانا علی ُس ُرر ُم َتقاب َ
نباشند؛ «إخوان» گویند( .طوسی ،بیتا )۱۰۱ :اخوان در آیاتی مانند:
لین»
ٍ ِ
(حجر ،)۴۷ :به معنای منتفی بودن هرگونه اختالف میان افراد اســت( .راغب اصفهانی:۱۳۷۴ ،
 )۶۸آنچه در این نوشتار موردتوجه است ،اخوت؛ به معنای نسبت برادری میان انسانها از طریق
پدر و مادر واحد است و میتوان گفت؛ به برادری طبیعی انسانها داللت دارد.

 .۳انواع نسبت و برادری

11

نسبت اخوت و برادری به دستهبندیهای مختلفی آمده است؛ اخوت و برادری ایمانی و انسانی،
اعتباری ،طبیعی؛ که هرکدام از آنها به شرح زیر است:

اول .اخوت دینی یا ایمانی

دوم :اخوت انسانی

افراد یک نژاد و قوم در دنیا در کنار هم به سر میبرند و از همه آنها بهعنوان قوم معین یاد میشود
ّ
اخــوت نژادی و قومی بین آنان محفوظ اســت( .چ :جوادی آملی،
و عنــوان قومیت و همچنین
)۴۴۸ :۱۳۸۹

وحدتتأکید بر نقش ائتالف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه
تهدیدها با
فطری وبودن
ائتالفها
مبنای
شناخت
بشری بر
خاورمیانه و
بیداری جامعه
قرآنیامنیتی
مجموعه
مستندات
بررسی
آبادی بیدگلی
سرووند
حسین معین
علیانسب ،اکرم
عسکری کرمانی،
سیدضیاء الدین
محمد

اطالق اخوت به مؤمنین ،اطالق مجازی و اســتعاره اســت؛ به خاطر اینکــه مؤمنین در ایمان
مشــترکاند و در اصل توالد نیز اشتراک دارند و وجه َش َ
ــبه ،بقا و حیات در هر دو است؛ چراکه
ایمان مایه حیات معنوی و توالد مایه حیات مادی اســت( .ب :همــان )۳۱۷ ،این نوع اخوت،
آثــار اجتماعی دارد ،و احکام نــکاح و ارث ،بر این نوع برادری مترتب نمیشــود( .طباطبایی،
َُ ْ
َّ ْ
ُ ََ
َ
 )۳۱۶-۳۱۷ :۱۳۷۱امام صادق علیهالسالم میفرماید«ِ :إن ال ُم ْؤ ِم َن أخو ال ُم ْؤ ِمن ع ُین ُه َو َد ِلیل ُه فل
ُ ُ َ ْ ُُ
ِ َّ
َ
«إن َما ُ
ؤمنون
الم
یخون ُه َو ل یخذله»؛ (کوفی اهوازی :۱۴۰۴ ،ص )۴۲؛ قرآن دراینباره میفرماید:
ِ
ُ
َ
إخو ٌة»(حجرات .)۱۰ :رســول خدا صلیالله علیه و آلــه میفرماید« :أنا و علی أبوا هذه اال ّمة»؛
ّ
اخوت ایمانی تنها در حوزه اسالمی برقرار است( .ب :جوادی آملی :۱۳۸۹ ،ص  )۵۵۰برادری
ُْْ ُ َُ
میان مؤمنان ،حکایت از روح واحد میکند .امام صادق علیهالس�لام میفرماید« :المؤ ِمن أخو
ْ
ْ
ْ َ
ال ُم ْؤ ِمن کالج َس ِد ال َو ِاحد»(کلینی :۱۴۰۷ ،ص )۱۶۶؛ به نظر میرسد ،امام علیهالسالم ،مؤمنان
ِ
را از مرتبــه ّ
اخوت بــه اتحاد ترقی میدهد ،یا اینکه برادری میان آنها ،همانند ســایر برادریها
ْ
َ
«کال َج َسد ْال َواحد»ُ ،
کع َ
ضو ِی الج َس ِد الواحد است؛ یعنی
تقدیر عبارت
ِ
ِ
نیست؛ با توجه به اینکه ِ
ّ
مؤمنان ،بهمنزله اعضای یک جســد هستند؛ که یک روح به آن تعلق گرفته است .پس همانطور
که یک عضو به درد میآید ،ســایر اعضا نیز آن درد را احساس میکنند .مؤمنین نیز نسبت به هم
این گونهاند ،هرگاه یکی از آنها ناراحت و محزون شــود ،ســایر مؤمنان هم ناراحت و محزون
میشوند( .مجلسی)۱۳ :۱۴۰۴ ،
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سوم :اخوت اعتباری

آثار اعتباری بر آن مترتب میشــود و در اسالم ،همان اخوت نسبی است؛ که آثار نکاح و ارثبر
آن مترتب است و اخوت رضاعی؛ که آثار نکاح بر آن مترتب میگردد؛ نه ارث( .همان)

چهارم :اخوت طبیعی

سال دهم ،شماره دوم(پیاپی ،)20تابستان 1400

انســانها ازنظر پدر و مادر یا از یکطرف ،مشترک هســتند و این اخوت در شریعت و قوانین آن
تأثیری ندارد( .طباطبایی)۳۱۶ :۱۳۷۱ ،
آنچه در مقاله پیشــرو موردتوجه اســت ،برادری انسانی اســت؛ که میتوان از آن با عنوان
اخوت طبیعی هم نام برد .در نوشــتار پیشــرو ،اخوت انسانی؛ که از فطرت و طبیعت بشر ناشی
میشــود موردتوجه قرار میگیرد و نوعی اتحاد و همبستگی میان همه انسانها را نشان میدهد؛
که غیرقابل ســلب اســت؛ چراکه امور فطری ،قابلیت ســلب و تبدیل ندارند .ازاینجهت وجه
اشتراک و مســئله فطری در نگرش جهانشــمول مقام معظم رهبری موردتوجه قرارگرفته است:
«بــرای همهچیز میتوان طــول عمر مفید و تاریخمصرف فرض کرد ،اما شــعارهای جهانی این
انقالب دینی از این قاعده مســتثنا نیســت؛ آنها هرگز بیمصرف و بیفایده نخواهند شد؛ زیرا
فطرت در ٔ
همه عصرها با آن سرشته اســت .آزادی ،اخالق ،معنویت ،عدالت ،استقالل ،عزت،
عقالنیت ،برادری ،هیچیک ،به یک نســل و یک جامعه مربوط نیست؛ تا در دورهای بدرخشد و
در دورهای دیگر افول کند .هرگز نمیتوان مردمی را تصور کرد؛ که از این چشــماندازهای مبارک
دلزده شــوند .هرگاه دلزدگی پیشآمده ،از رویگردانی مســئوالن از این ارزشهای دینی بوده
اســت و نه پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها»(متن بیانیه «گام دوم انقالب» خطاب به
ملت ایران)۲ :۱۳۹۷ ،
بنابراین در حفظ وحدت و همبســتگی الزم اســت؛ روی نقطه اشتراکی دست گذاشت؛ که
عوامل و عــوارض مختلف عقیدتی و جغرافیایی موجب از بین رفتن این نقطه مشــترک و عامل
وحدت انسانها نباشد.

ب .وحدت فطری و طبیعی

نسبت برادری و اخوت طبیعی میان انسانها ،موجب وحدت و انس فطری میشود ،آنچه انسانها

را باوجــود تفاوتها و عقاید و مذاهب گوناگون کنــار هم و متحد نگه میدارد ،همان وحدت و
همبســتگی فطری و طبیعی است؛ که در این قســمت بر اساس آیات و روایات موردبررسی قرار
میگیرد:
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 .۱وحدت در آفرینش
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سرووند
حسین معین
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عسکری کرمانی،
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برادری انسانی که همه انسانها را در برمیگیرد ،بدان جهت است؛ که حضرت آدم علیهالسالم،
بهطور طبیعی پدر همه انســانها؛ اعم از مســلمان و کافر اســت و همه انســانها فرزندان آدم
علیهالســام و درنتیجه ،برادر انسانی یکدیگر هستند( .ب :جوادی آملی )۵۵۰ :۱۳۸۹ ،خدای
َ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ ُ َّ
َ ََ ْ ْ َْ
َ
واحد ٍة»(نســاء)۱ :؛ نفس در
متعال میفرماید« :یا أیها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم ِمن نف ٍس ِ
این آیه همان انسان بماهو انسان است و آن مجموع روح و جسم انسان در این دنیا و تنها روح او
در زندگی برزخی است( .طباطبایی )۱۳۴ :۱۳۷۱ ،انسان نوعی تام است؛ که میان اصناف و افراد
آن تفاوتی در انسانیت وجود ندارد؛ بلکه تنها تفاوت در عوارض خارجی انسانها بوده و این هم
به شــکل آفرینش (تقویم) ،موجودیت او (تقوم) ،اصل هدایت و نیز ضرورت آن دخالتی ندارد.
نوع انسان ،در حال سعود یا ســقوط ،ثابت و پایدار است و تبدیل به غیر انسان نمیشود .پس تا
وقتی انسان ،انسان اســت ،اختالفات و مسائل عارضی ،موجب از بین رفتن اتحاد نوعی و تکثر
وحدت فطری او نمیگردد( .ج :جوادی آملی )36-۳۷ :۱۳۸۸ ،بنابراین در آیه شــریفه نفسبر
نوع انسان صدق میکند؛ که با حذف عوارض و اختالفات ،وحدت نوعی یا همان وحدت فطری
و طبیعی افراد انسانی را نمایان میکند.
َْ
َ
واحد ٍة»؛ داللت بر واحد بودن پدر و مادر بشــر
خطاب بــا واژه «ناس» و خلقت از «نف ٍس ِ
میکند و ذریه آدم شامل مؤمن و مشرک؛ هر دو میشود .ازنظر عالمه ،آیه شریفه خطاب به عموم
مــردم بوده و اختصاصی بــه مؤمنان ندارد( .طباطبایــی .)۱۳۴ :۱۳۷۱ ،نفس واحد همان آدم و
همسرش است( .فخر رازی )۴۵۸ :۱۴۲۰ ،همچنین آنچه از لفظ نفس متبادر میشود؛ ماهیت
یا حقیقتی اســت؛ که انسان با آن موجود شده و از سایر کائنات متمایز میشود و فرقی نمیکند،
این حقیقت حضرت آدم باشد یا غیر او( .رشیدرضا)۳۲۷ :۱۴۱۴ ،
َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ
َ
واحــد ٍة»؛ این آیه و آیات نظیر آن،
خدای متعال میفرماید« :و هو ال ِذی أنشــأ کم ِمن نف ٍس ِ
مبدأ نسل انسان موجود را نفس واحده بیان میکند( .طباطبایی )۲۸۸ :۱۳۷۱ ،با توجه به خلقت
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انســانها از نفس واحد؛ این امر موجب انس و الفت و اتحاد میان مخلوقات است( .فخر رازی،
 )۴۷۷ :۱۴۲۰در ماجرای غارت و حمله مأموران اموی به بخشــی از قلمرو حکومت ســخنان
حضرت علی علیهالســام چنین اســت؛ غارتگران اموی بر منطقه حکومتی من حمله کرده و
زیورآالت برخی از زنان مســلمان و نامسلمان را به غارت بردند .اگر مرد مسلمان با شنیدن این
حادثه بمیرد ،ازنظر من ســتایش کردنی است و جای تقدیر دارد نه مالمت( .نهجالبالغه /خطبه
 )۲۸حضرت علی علیهالســام ،نهتنها چنین مسلمانی را تأیید؛ بلکه موردستایش قرار میدهد و
میتوان این الفت و دلسوزی مســلمان در حق فرد نامسلمان را دلیلی بر اتحاد و برادری خواند.
بنابراین تولد انســانها ،ازدیاد نسل و فراوانی درحالیکه منشأ آنیک نفس باشد ،دلیل روشنی بر
اتحاد و وحدت فطری و طبیعی میان انسانها است.
َ
عاد
قرآن کریم نیز به نسب واحد انسانها توجه کرده است .خدای متعال میفرماید« :و ِإلی ٍ
َ ُ ْ ُ ً
ً
ْ
َ
َُ َ َ ُ ْ
صالحا»(اعراف )۷۳ :و در آیه َ«و ِإلی َمد َین
أخاه��م هودا»(اعراف« ،)۶۵ :و ِإلی ثمود أخاه��م ِ
َ ُ ْ ُ َ ً
أخاهم ش
��عیبا»(اعراف )۸۵ :با آنکه این اقوام مشــرک بودند ،خدای سبحان ،پیامبران را برادران
مشــرکان میداند؛ این همان برادری نوعی اســت( .ب :جوادی آملی )۲۵۴ :۱۳۸۸ ،در فرمان
َْ
َ َْ
َّ ْ َ
َ َّ
الرح َمة ِل َّلر ِع ِیة  ...ف ِإن ُه ْم
ــع ْر قل َبک
حضرت
علی علیهالس�لام به مالک اش��تر آمده است« :و أش ِ
ِّ َ َّ َ ٌ َ
َّ َ ٌ َ
ْ َ ْ
َ
��ان ِإما أخ لک ِفی الدین و ِإما ن ِظیر لک ِفی الخلق»(نهجالبالغه :نامه )۵۳؛ به کار بردن واژه
ِص ْنف
ِ
ِ
«أخ»؛ به این دلیل اســت؛ که واژههای «أخ» و «أخت»؛ در مواردی به کار میرود؛ که مثل هم
َّ
هستند .همچنین واژه «إخوة»؛ به معنای نظیر آمده است؛ به همین خاطر قرآن میفرماید« :کلما
ََ ْ ُ ٌَ ْ ُْ
َدخلت أ َّمة ل َع َنت أخ َتها»(اعراف«)۳۸ :هر بار که امتی [در آتش] درآید همکیشــان خود را لعنت
َ ْ َ
کند».؛ واژه «أختها» به معنای «ل َع َنت ِمثلها» اســت( .ب :جــوادی آملی )۲۵۴ :۱۳۸۸ ،امام
ََ َ
ََ َ
صادق علیهالسالم به فرد زندیق فرمود« :یا أخا أ ْهل ِم ْص َر تف َّه ْم ع ِّنی(»...کلینی )۷ :۱۴۰۷ ،امام
ِ
علیهالســام فرد زندیق و مشــرک را برادر خطاب میکند .بنابراین ،همه انسانها به خاطر حکم
واحد انسانیت ،نظیر و مثل هم بوده و برادر انسانی به شمار میروند.
قــرآن کریم بهطور صریح در مناســبتهای مختلف ،بشــر را فرزنــد آدم خطاب میکند.
َْ
َ ْ َ
َ َ َ َ َّ ُ ُ
ُ
َ
ال ْ
ــو َء َة أ ِخ ِیه(»...مائده)۳۱ :؛ در این آیه
ض ِل ِیر ُیه کیف َیو ِاری س
ر
ــه غ َر ًابا ْیب َحث ِفی
«فبعث الل
ِ
فرزندان اول حضرت آدم را برادر هم خوانده اســت و درآیات دیگر آمده است«َ :أ َل ْم َأ ْع َه ْد إ َلیکمْ
ِ
َ َ َ ْ َ َّ ُ َّ
ُ
ْ َ
یابنی َ
َ
ــیطان کما َأ ْخ َ
ــر َج َأ َب َو ْ
یکم ِم َن الج َّنة»(اعراف:
کم الش
آد َم»(یس )۶۰ :و «یا بنیآدم الیف ِتنن

 .۲امت واحد

قرآن کریم همه مردم را امت واحده خوانده اســت .امتی که مختص به مردم دین و آیین و مذهب
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)۲۷؛ و سایر خطابهای قرآنی با عبارت «یا بنیآدم» که داللت آن به بشر و فرزندان آدم ابوالبشر
ُّ
«کل ْ
کم
است؛ نه گروه خاصی .همچنین در روایتی از رسول خدا صلیالله علیه و آله آمده است:
ُ
ِم ْن َآد َم َو َآد ُم ِم ْن ت َراب»(مجلسی ،۱۴۰۳ ،ص )۲۸۶؛ با توجه به حرف «من» این روایت داللت
بر مبدأ و منشأ پیدایش انسانها دارد؛ که همه بشریت را به ُصلب حضرت آدم علیهالسالم نسبت
َّ َ ْ
میدهد و به جنبه فطری و طبیعی خلقت توجه میدهد .همچنین میفرماید«ِ :إن َما أن ُت ْم ِم ْن َر ُجل
ٍ
َ ْ ََ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌ
ضل إ ّل ب َّ
َ
الت َقوی»(قرطبی ۹۴ :۱۳۸۴ ،و طبرســی،
وام��رأ ٍة کجم ِام الص ِاع لیس ِلح ٍد علیأح ٍد ف ِ ِ
)۲۰۶ :۱۳۷۲؛ بیان مســاوات انســانها در این روایت همراه با نســبت دادن به یک مرد و زن،
دلیل بر وحدت وجودی و وحدت نس��بت انسانها اس��ت؛ چنانکه در قرآن نیز آمده است« :یا
َ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َّ
کم ِع ْند الل ِه
بائــل ِلتعارفوا ِإن أ کرم
کر و أنثی و جعلناکم شــعوبا و ق ِ
َأ ْیها الناس ِإنا خلقناکم ِمن ذ ٍ
أت ْ
قاکم»(حجرات)۱۳ :؛ خلقت از ذکر و انثی موجب وحدت فطری انســانها بوده و اختالفات
عارضــی مثل قوم و قبیله و رنگ و نژاد ،این وحــدت را از بین نمیبرد و موجب فضیلت وبرتری
کســی بر دیگری نمیشــود؛ بلکه عامل فضل و زیادی کســی بر دیگری ،تقوا است .همچنین
خلقت همه انســانها از یک انسان ،واضحترین دلیل بر کمال قدرت خدای متعال است؛ چراکه
الزمه آفرینش همه انســانها از یک انسان ،مخلوقاتی همشکل و شبیه هم بود؛ درحالیکه مردم
در رنگهای مختلف ،زیبا و زشت ،کوتاه و بلند ،داللت بر خالق مدبر و قادر دارد( .فخر رازی،
 )476-۴۷۷ :۱۴۲۰بنابراین عوارض و اشــکال مختلف موجود در انســانها باقدرت آفرینش
الهی صورت گرفته و مانع از وحدت طبیعی افراد در نوع تام انسانی نمیشود.
با توجه به مطالب بیانشــده میتوان گفت؛ مطابق با آیات قرآن کریم و روایات ،همه انسانها
از نفس واحده آفریدهشــدهاند و بنا بر نظراتی که بیان شد؛ آن نفس واحده حضرت آدم علیهالسالم
اســت .پس با توجه به وحدت در آفرینش میان انســانها ،این وحدت موجــب برادری و اخوت
انســانها بوده و نباید مورد غفلت و بیتوجهی قرار بگیرد؛ لذا توجه به این مسئله مبنایی ،بیداری و
ّ
تنبه جامعه بشریت را موجب میشود .بیداری در سطح فراگیر بشریت ،انسانها را به الفت و اتحاد
بیشتر دعوت میکند؛ نه اینکه بر اختالفات پافشاری کرده و به کدورتها و کشتارها دامن بزنند.
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خاصی نیســت و انســانها را متوجه وحدتی میکند؛ که فراتر از دیــن و مذهب و عقاید بوده و
با چشمپوشــی از نقاط اختالفی ،این وحدت و همبســتگی بدون مشقت و تالش و برنامهریزی
َ َّ ُ ُ َّ ً َ ً َ َ َ َ َّ
یین ُم َب ِّش َ
الل ُه َّالنب َ
رین
واحدة فبعث
خاصی بروز َمیکند .خدای متعال میفرماید« :کان الناس أمة ِ
ِ
َّ
َ ْ ََُ
َ َ ْ ََ َ
کتاب ب ْال َح ِّق ل ْ
ریــن َو أ ْن َ
ــز َل َم َع ُه ُم ْال َ
َو ُم ْنذ َ
یح َ
فیه ِإال
کم َب َین َّالن
ِ
ِ
فیه و ما اختلف ِ
اس فیما اختلفــوا ِ
ِ
ِ
َّ
َّ َ ُ ُ
َْ ُ ُ َْ ُ َ ْ ً َ َ ُ ْ َ َ َ
ذین َآم ُنوا ل َما ْاخ َت َل ُفوا فیه م َن ْال َحقِّ
ْ
َ
الل ُه َّال َ
ْ
ُ
الذین أوتوه ِمن بع ِد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهدی
ِ
ِ ِ
ْ
ِب ِإذ ِن ِه»؛ (بقره )۲۱۳ :در معنای «کان» آمده اســت؛ که ایــن کان از نوع ناقصه بوده و معنایش با
خبر تمام میشــود .درواقع داللت بر زمان دارد و نســبت خاصی را بیــان میکند؛ (صدرالدین
شــیرازی )۶ :۱۳۸۳ ،یعنی نســبت وحدت به مردم؛ که در زمان خاصی وجود داشــته سپس به
دالیــل مختلف ،اتحاد جای خود را به اختالف و تفرقه داده اســت ،خدای متعال برای یادآوری
وحدت مورد غفلت واقعشده پیامبران خود را مبعوث میکند.
در مالک وحدت امت ،نظرات مختلفی آمده است؛ ازجمله وحدت بر دین حق ،وحدت بر
ضاللت و گمراهی ،وحدت بر فطرت ســالم و دستنخورده ،وحدت بر شریعت عقلی ،وحدت
بدون مالک ایمان یا کفرو ...اینها نظراتی هســتند که در مالک وحدت امت آمده است( .فخر
ًّ
ً
واحدة» نیز نشــان میدهد که مردم بر
«أمة
رازی )۱۴۲۰:۳۷۴ ،وصــف تأکیدی «واحدة» در
اســاس فطرت اولیه خود َســمت واحدی را در نظر داشتند و مشــاجره مهمی در میان آنان نبوده
اســت ،چون یا باهم اختالف فکری و علمی نداشتند یا اختالف علمی و فکری برفرض تحقق،
بســیار ضعیف بود .اختالفات عملی نیز اگر در میانشان راه پیدا میکرد ،در پرتو فطرت توحیدی
رفع میشــد( .ب :جوادی آملی )۳۸۸ :۱۳۸۹ ،پس آنچه روشن است؛ انسان در اولین اجتماع
امت واحده بود ،ســپس اختالف ایجاد میشود و به سبب این اختالف الزم میشود؛ که قوانینی
وضع شــود؛ تا این اختالف را برطرف کند؛ ازاینجهت این نوع اختالف ،عارضی بوده و بعد از
وحدت فطری ایجادشده اســت( .طباطبایی )۱۱۲ :۱۳۷۱ ،ازاینرو ،در پی این وحدت فطری،
اختالفــات عارضی ،اختالف طبیعی و ممدوح به شــمار میرود و درنهایت موجب پیشــرفت
انسانها و ظهور حق میشود( .ح :جوادی آملی)۶۴۴ :۱۳۸۸ ،
از ســوی دیگر ،روایات در معنای واژه «امت واحده» را میتوان در سه دسته جای داد؛ امت
َ َّ ُ ُ َّ ً َ
واحد ًة ال مؤمنین
واحــده یعنی مذهب و روش واحد که نه کفر بود و نه ایمان...« :کان الناس أمة ِ
َ َ َ َ َّ ُ َّ َ ِّ
یین ُم َبش ِر َین َو ُم ْن ِذ ِر َین(»...عدهای از علما)۱۶۱ :۱۳۶۳ ،؛ منظور از
و ال مشــرکین فبعث الله الن ِب
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امت؛ یعنی مردمی که قبل از زمان حضرت نوح بوده و در ضاللت و گمراهی به ســر میبردند:
َ َّ ُ ُ َّ ً َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ
َ ْ َُ
واحد ًة قال ق ْبل نوح علی َمذ َه ٍب َو ِاح ٍد فاخ َتلفوا»....؛ (الکافی )۸۲ :۱۴۰۷ ،و
«کان النــاس أمة ِ
ٍ
َ َّ ُ ُ َّ ً َ ً َ َ َ َ
واحدة فبعث
دســته دیگری از روایات ،امت را به
معنای وقت مشخص میداند« :کان الناس أمة ِ
َّ ُ َّ َ ُ َ ِّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ ُ
الله الن ِبیین مبش ِرین و من ِذ ِرین ِمنها؛ المة أی الوقت الموقت (»...بحار األنوار)۲۳ :۱۴۰۳ ،؛ در
روایات دســته اول و دوم ،میتوان معنای وحدت را دریافت و اختالف روایات در مالک و مبنای
وحدت اســت اینکه وحدتشان همراه با ضاللت بود یا بر یک مذهب .بههرحال آنچه مشخص
است وحدت امت در یکزمانی بود و سپس اختالفاتی عارض شده است.
در جمــع آیات و روایات میتوان گفت؛ روایتی که معنای امت را وقت و زمان مطرح میکند
مراد وحدت مردم در زمان مشــخصی از دوران گذشته اســت و اگر هم این معنا مدنظر نباشد،
نهایت معنایی که برداشــت میشود خبر دادن روایت از وجود مردم در یکزمان مشخص قبل از
بعثت انبیاء اســت؛ که در صورت اول هماهنگ با آیه و دودســته دیگر روایات و در صورت دوم
به نتیجه بهدستآمده از آیات و روایات؛ یعنی وحدت امت قبل از بعثت انبیاء ،آسیبی نمیزند.
َ َ ُّ َ َ َ َ َّ َ ُ َّ ً َ َ ُ َ ْ
َ َْ
واحد ًة َول َیزالــون ُمخ َت ِل ِف َین»(هود«)۱۱۸ :و اگر
در آیه «و لو شــاء ربک لجعل النــاس أمة ِ
ً
پروردگار تو میخواســت ،قطعا همه مــردم را ّامت واحدی قرار میداد ،درحالیکه پیوســته در
اختالفاند».؛ با توجه به آیات سابق که اختالف در دین را مطرح میکند ،دلیل بر این است؛ که
اختالف بعد از مرحله وحدت ابتدایی و طبیعی اس��ت (فخر رازی )۴۱۰ :۱۴۲۰ ،و بر اختالفی
حمل میشــود که آنها را از دین واحد بودن خــارج میکند(.فخر رازی )۴۱۱ :۱۴۲۰ ،اگر خدا
میخواســت مردم را بهمقتضای غریزه و فطرت نه اختیار بر دین واحــدی متحد قرار میداد اما
خدای متعال آنها را مختار و بدون اجبار و اضطرار خلق کرد و در استعداد و کسب علم متفاوت
قرار داد؛ طوری که دورههای اولی زندگی اختالفی میان انســانها نبود ســپس به خاطر کثرت و
تنوع نیازها و مطالباتشــان ،اختالف میانشان آشکار شــد( .مراغی ،بیتا )۹۸ :ازاینرو اگر خدا
میخواســت مردم را بر فطرت و سرشــتی خلق میکرد؛ که همگی بهطرف حق حرکت کنند؛ تا
همه بدون موانع و ظلمات هوا و هوس و شــهوت بهســوی حق هدایت شــوند ،اما قضا و حکم
الهی بر این شد؛ که سرنوشت انسان را بر عهده اختیار و اراده و تفکر خودش بگذارد ازاینجهت
اختالف در مسائل دینی حاصل میشود( .رشیدرضا)۲۸۰ :۱۴۱۴ ،
در بیانات مقام معظم رهبری به اتحاد و همبســتگی مسلمانان و فراتر از آن برادری انسانها
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تأکید شــده است« .پیام اسالم ،پیام وحدت و امنیت و برادری است .امیرالمؤمنین علیهالسالم،
درباره ٔ
ٔ
ٔ
همه انســانها است .میفرماید :این انسانی که در مقابل توست،
جمله ابدی دارد که
یک
ٔ
یا برادر دینی توســت ،یا شــریک خلقتی توست و بههرحال ،یک انســان است 1.همه انسانها،
باید باهم ّمتحد و مهربان باشــند؛ مخصوص یک دســته و یک گروه هم نیســت .لذا در اسالم،
به مســلمانان دستور دادهشــده است؛ که حتی کســانی که ازلحاظ دین و عقیده ،برخالف شما
ْ ُ َّ
ِّ َ َ ْ ْ
یخر ُج ْ
الل ُه َعن َّالذ َین َل ْم یقات ُل ْ
وکم
م
ل
و
ین
الد
ی
ف
وکم
هستند ،با آنها هم خوبی کنید« .ال ینهاکم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ َ َ ُّ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َّ َّ َ ِ ُّ ْ ُ ْ
ْ
یحب المق ِس ِطین»(ممتحنه )۸ :این ،منطق اسالم
یارکم أن تبروهم و تق ِســطوا ِإل ِیهم ِإن الله ِ
ِمن ِد ِ
ٔ
عقیده دیگری دارد ،مظهر سزا
اســت .یعنی کســی هم که ازلحاظ فکری با شما یکی نیســت و
َ
ّ
ُ
َ َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
لیه القیامة؛
گرفتن به خاطر عقیده ،اینجا نیست و شما مرجعش نیستید« :و الحکم الله و المعود ِا ِ
(نهجالبالغه /خطبه (»)۱۶۱بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم« )۹۹/۱۲/۸ ،عدالت ،کرامت
انســان ،حفظ ارزشها ،ســعی برای ایجاد برادری و برابری ،اخالق ،ایســتادگی در مقابل نفوذ
دشمن؛ اینها آن اجزاء ساخت حقیقی و باطنی و درونی نظام جمهوری اسالمی است(».بیانات
در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت )۹۹/۱۲/۱۰ ،اگر ملتها به خود بیایند،
خود را بیابند ،به خود تکیه کنند ،با یکدیگر دســت دوســتی بدهند...دنیای اســام روی عزت
و کرامــت و آقایی را خواهد دید( .بیانات در دیدار مســئوالن نظــام و میهمانان اجالس وحدت
اســامی)۲۹/۱۰/۱۳۹۲ ،؛ چراکه هدف اسالم تشــکیل اخوت و برادری انسانی میان بشریت
اســت و این کار با بیداری اسالمی مسلمانان شــروع و دوام مییابد .بیداری اسالمی هم امری
ّ
تمامشدنی یا موقت نیست ،یک حادثه سیاســی محض نیست .بیداری اسالمی کودتا و جنبش
خاصی نیســت؛ که با جابهجایی حکومت و دولتها از بین برود؛ بلکه یک حالت ّ
تنبه و آگاهی
با تکیهبر اسالم است .چراکه مسئله فطری و برخاسته از طبیعت ،تمامشدنی و قابل سلب نیست.
(بیانات رهبری در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری)۹۹/۱۲/۱۲ ،
در یــک جمعبندی و با توجه به آیات و روایــات و بیانات مقام معظم رهبری میتوان گفت؛
اینکه مالک و مبنای وحدت به خاطر عقل ســلیم بوده یا ســادگی و بساطت انسانهای اولیه یا
موارد دیگری که ذکر آن گذشت ،با صرفنظر از این مبانی ،یکی دیگر از مبانی وحدت ،میتواند
َ
ّ
ّ َ ٌ َ َ
ّ ٌ َ َ
ظیر لک ِفی الخلق»(نهج البالغه /نامه  )۵۳میباشد.
«إما أخ لک ِفی الدین و إما ن
 .1اشاره به حدیث

 .۳محدوده وحدت فطری

انسانها طبیعتی ناس��ازگار باهم و فطرتی هماهنگ با یکدیگر دارند و منظور از فطرت ،سرشت
توحیدی است؛ که مقابل طبیعت و جنبه مادی انسان ،بدون توجه به جنبه توحیدی است .دشمنی
و مانند آن ناشی از طبیعت انسان است؛ که خاصیت آن ناسازگاری با یکدیگر در اثر منفعتطلبی
َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ َ
طفة َفإذا ُه َو َخ ٌ
صیم ُمبین»(یس)۷۷ :؛ ازآنجاییکه منافق،
است« :أولم یر ِالنسان أنا خلقناه ِمن ن ٍ
َ
«وقد َ
خاب َمن
کافر و مشــرک ،به طبیعت نزدیک اســت و فطرت الهی خود را دفن کرده است:
َ ُ َ ٌ َ
��وم خ ِص ُمون»(زخرف )۵۸ :و در
َد ّساها»(شــمس )۱۰ :در این افراد ،جز خصومت« :بل هم ق
َ َ ُّ ْ
برخی از آنها ج��ز «ألد ال ِخصام»(بقره )۲۰۴ :بودن چیزی ظهور نمیکند( .ب :جوادی آملی،
 )۲۱۶ :۱۳۸۹اجتماع اینگونه افراد ،تنها معنای اجتماع را با خود حمل میکند و برادری انسانی
را زیر پا گذاشته است و مصداق کسانی هستند ،که حضرت علی علیهالسالم درباره آنان فرموده
َ َ َّ ُ ْ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ
اس ال ُمج َت ِم َعة أ ْبدان ُه ُم ال ُم َتف ِّرقة أ ْه َو ُاؤ ُهم»(ثقفی )۳۳۳ :۱۴۱۰ ،هوا و هوسهای
است« :أیها الن
شیطانی ،هرکس را بهطرف خود برده و انسانها را از هم دور میکند؛ هرچند که بهظاهر در کنار
هم زندگی کنند .بنابراین برادری انســانی باید حفظ شود و موجب صلح و دوستی را فراهم کند،
اما درعینحال انسانها را از اعتقاد توحیدی دور نکند.
آنچه مســلم است ،وجود اتحاد و همبستگی بر اســاس برادری است .اگر برادری طبیعی و
ً
انســانی در جای خود باقی باشــد ،در صورت تزاحم با توحید و فطرت توحیدی ،مسلما فطرت
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اخوت و برادری نســبی میان ذریه آدم علیهالسالم باشد و لذا حمل وحدت بر بساطت یا مذهب
و روش ابتدایی مردم در فاصله زمانی حضرت آدم تا نوح علیهمالســام ،منافاتی با وحدت امت
بــر مبنای اخوت ندارد؛ به عبارتی مبنای اخوت و برادری طبیعی یکی از قویترین مبانی وحدت
انســانها است و چهبســا مبانی دیگر وحدت منتهی به اختالف بشود ،اما این مبنا در قوت خود
باقی اســت ،اگرچه ممکن اســت مورد غفلت و بیتوجهی واقع شــود ،ولی در ایجاد وحدت و
همبستگی میان بشریت ،امری غیرقابل سلب است .پس آنچه به نظر مهم میرسد ،بیداری و ّ
تنبه
مردم و بشریت نســبت به این مبنا است ،که توجه به این مبنا ،بشر را از محدوده دین و مذهب و
ســایق که برای خود یا دولت خودساخته ،خارج میکند و در نظام نوینی از جهان قرار میدهد؛
که در این نظام مبنای روابط انسانی و اتحاد ،امری طبیعی و فطری و غیرقابل سلب است.

19

20

سال دهم ،شماره دوم(پیاپی ،)20تابستان 1400

توحیدی مقدم اســت؛ وحدت برمبنای اخوت باید طبق فرموده قرآن کریم رنگ و صبغه الهی به
َّ
ْ َ َ َّ
ًَ َ َ َ ُ َ
الله َو َم ْن َأ ْح َس ُ
ــن ِم َن الل ِه ِص ْبغة َون ْح ُن ل ُه ع ِابدون»(بقره )۱۳۸ :و انســانها
«صبغة ِ
خود بگیرد؛ ِ
بهحــق برادری و اخوت طبیعــی ،باید یکدیگر را به وحدت فراتر و توحیــدی فراخوانند .خدای
ُ ً َ َ
ُ
َّ
َّ
هذ ِه ا َّم ُتکم ا َّمة وحد ًة وانــا َر ُّبکم فاتقون»(انبیاء)۹۲ :؛ یعنی نهتنها
ســبحان که میفرماید« :و ِان ِ
مســلمانها امت واحدند؛ بلکه مسلمانها و مســیحیها و کلیمیها و همه پیروان انبیای الهی
یک امتاند؛ زیرا معتقد به مبدأ و مرجع و معاد و اصل رســالت و مانند آن هستند( .خ :جوادی
آملی ،بیتا )۱۰۹ ،پس برادری و اخوت انســانی تا جایی است؛ که به باور و عقیده انسان آسیب
َ َ
ُْ َْ َ ْ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َّ
کم أال ن ْع ُبد ِإال
واء بیننا و بین
ال
نرساند .قرآن کریم میفرماید« :قل یا أهل
کتاب تعال ْوا ِإلی ِکلم ٍة س ٍ
َّ
َّ َ َ ُ ْ
َ ً َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ً ِ َ ْ ً
ُ
ْ
ون الله»(آ لعمران)۶۴ :؛ محور حق
د
ن
م
بابا
ر
أ
ضا
ع
ب
نا
ض
ع
ب
ذ
خ
یت
ال
و
ــیئا
ش
ه
ب
ک
ــر
ش
ِ
ِ
ِ
ِ
الله و ال ن ِ ِ
اخوت و برادری انســانی ،توحید و یگانگی خداوند اســت؛ درصورتیکه بشر ،بخواهد انسان را
از این وحدت و اعتقاد به توحید ،منحرف کند ،الزم اســت ،برادری انســانی محدود شود .مقام
معظم رهبری نیز در حدود وحدت ســخنانی فرمودهاند« :در ٔ
زلزله بیداری اسالمی هم« ،دین»،
مردم را به میدان کشاند اما چون دستگاههای دینی در آن کشورها ّ
متفرق هستند ،این کار استمرار
ٔ
نتیجه الزم نرســید»(دیدار مدیران ،مدرسان و طالب حوزههای علمیه استان
نیافت و بیداری به
تهران با رهبر انقالب )۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ،برادران و ملتهای مسلمان و روشنفکران دنیای اسالم و
علما هرچه میتوانند باید این حرکت را تقویت ببخشــند( .برداشت از بیانات در دیدار مسئوالن
نظام و میهمانان اجالس وحدت اســامی )۱۳۹۷/۹/۴ ،از طرفی باید به رهنمودهای قرآن کریم
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
ُ
ذین ظلموا ف َت َم َّسک ُم ّالنار»(هود)۱۱۳ :؛
توجه شود؛ اینکه قرآن به ما میگوید« :وال ترکنوا ِالی ال
بــه ظالمان اعتمــاد و تکیه نکنید؛ این مســئله گرفتاری امروز مردم دنیا اســت؛ چون به این آیه
شریفه عمل نکردند و به تکیهبر استکبار خســران و زیان کردند( .تلخیص از بیانات مقام معظم
رهبری در محفل انس با قرآن کریم )۱۶/۰۲/۱۳۹۸ ،ایشــان در حدود روابط بینالملل و برادری
انســانی به نکات مهمی تأکید کردهاند« :عزت ملی ،روابط خارجی ،مرزبندی با دشــمن؛ این
هر ســه ،شــاخههایی از اصل «عزت ،حکمت و مصلحت» در روابط بینالمللیاند ... .دولت
ّ
جمهوری اســامی در همه حال ،عزت کشور و ملت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و از
موضع انقالبی ،مشــکالت قابلحل خود را با آنان حل کند .در مورد آمریکا حل هیچ مشــکلی
متصور نیســت و مذاکره با آن جز زیان ّ
ّ
مادی و معنوی محصولی نخواهد داشــت(».متن بیانیه

وحدتتأکید بر نقش ائتالف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه
تهدیدها با
فطری وبودن
ائتالفها
مبنای
شناخت
بشری بر
خاورمیانه و
بیداری جامعه
قرآنیامنیتی
مجموعه
مستندات
بررسی
آبادی بیدگلی
سرووند
حسین معین
علیانسب ،اکرم
عسکری کرمانی،
سیدضیاء الدین
محمد

گام دوم انقــاب )۱۰ :۱۳۹۷ ،از طرفی بر وحدت مســلمانان باهم نیز تأکید داشــته و هرگونه
رخنه و شــکاف در این وحدت را مانعی بزرگ در پیشرفت و رشــد اسالم معرفی کردهاند« :هر
ّ
ٔ
جامعه مسلمان ساکن اروپا و آمریکا را که متشکل از میلیونها
حرکت هیجانی و شــتابزده که
انســان ّفعال و مســئولیتپذیر اســت ،در انزوا یا هراس و اضطراب قرار دهد و بیش از گذشته
ٔ
صحنه اجتماع کنار َ
گذارد ،نهتنها مشکل را حل
آنان را از حقوق اصلیشــان محروم ســازد و از
نخواهد کرد بلکه فاصلهها را عمق ،و کدورتها را وسعت خواهد داد .تدابیر سطحی و واکنشی
ً
ـ مخصوصــا اگر وجاهت قانونی بیابــد ـ جز اینکه با افزایش قطببندیهــای موجود ،راه را بر
بحرانهای آینده بگشــاید ،ثمر دیگری نخواهد داشت(».متن نامه رهبر انقالب اسالمی به عموم
جوانان در کشــورهای غربی )۹۴/۹/۸ ،آفت بزرگ نهضت اســامی و هر نهضت دیگر ،دامن
زدن به اختالفات فرقهای و مذهبی است .دشمن تالش دارد؛ مفهوم وحدت اسالمی را تضعیف
کند و نقاط اختالف را برجســته و نهضت را تضعیف کند .بیداری اســامی حاصل یک اندیشه
کلی و حرکت اجتماعی اســت و با مسائل جزئی و ســایق مختلف کاری ندارد .بنابراین وجود
وحدت فکری در میان جوامع و فرق اسالمی برای جلوگیری از نفوذ فکری بیگانگان و روشهای
سلطهجویانه ضروری است( .محمودی)۱۲۶ :۱۳۹۸ ،
بنابرایــن ،عقاید دینی و گرایش بــه آیین و مذهب خاص ،به جنبه فطری و طبیعی انســان و
برادری طبیعی آســیبی نمیزند و این نسبت میان همه انسانها باقی بوده و غیرقابل سلب است؛
بلکه تنها به خاطر اتحاد و همبســتگی با صبغه و رنــگ توحیدی ،رنگ میبازد و وحدت فطری
برمبنای توحیدی جلوه بیشــتری به خود میگیرد .درواقع میتوان گفت؛ در تعارض جنبه طبیعی
و مادی با سرشــت الهی و ملکوتی انسانها ،فطرت و سرشــت الهی باید مقدم شود و قلمرو و
حدود اظهار وحدت برمبنای برادری و اخوت طبیعی را معین کند ،وگرنه وحدت طبیعی برمبنای
برادری همچنان باقی اســت و از بین نمیرود .درنتیجه وحــدت طبیعی و فطری اگر موردتوجه
دولتها و ملتها قرار بگیرد ،ثمرهاش بیداری جامعه بشــریت است؛ در سایه این ّ
تنبه و آگاهی
ملتها و دولتها ،زمینه امن و آرامی جهت ترویج باورهای حق و توحیدی ،اخالق و همبستگی
در برابر رفتارهای خالف فطرت حاصل میشود.
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توجه به مســئله وحدت ،بشــریت را از فرافکنی و خودکامگی دور کرده و او را بیش از هر چیز به
یافتن نقاط اشتراک و گردآمدن پیرامون آن فرامیخواند .هر چه مبنای وحدت قویتر و همگانیتر
و دارای شــمول زمانی باشد ،انســانها بدون تفرقه و اختالف ،استکبار و استضعاف در کنار هم
زندگی خواهند کرد؛ ازجمله مبانی ،اخوت و برادری میان انسانهاست .برادری میان انسانها از
نوع اخوت طبیعی و فطری بوده و عامل اساسی و غیرقابل سلب در وحدت جامعه بشری است.
به دنبال شــکلگیری چنین وحدتی ،بیداری و هوشیاری انســانها نسبت به اتحاد و همبستگی
طبیعی و فطری حاصلشده و درواقع وحدت فطری عامل و مبنای اصلی در بیداری جامعه بشری
میشــود .در سایه چنین وحدت و بیداری اســت؛ که ملتها و دولتها با تکیهبر اشتراکات ،به
ارتباط و تعامل بیشتر و همبستگی روی میآورند .وحدت فطری ،جوامع و انسانها را از پیلههای
خودبینــی به دور خود تنیده ،بهســوی کمال و آزادی فرامیخواند .بیــداری و ّ
تنبه حاصل از این
ِ
وحدت ،موانع خودســاخته بشریت را نابود میکند و رشد و پیشــرفت فراهمشده ،زمینه عقیده
توحیدی و اسالمی ،در سطح جهانی را فراهم میکند.
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