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گفتوگوبا آیتا ...حسینیخراسانی،عضوفقهایشوراینگهباندربارهضرورت وحدتاسالمی
درقرآنکریم و نهجالبالغهبهمناسبتآغاز«هفته وحدت»

نوائیان  /حالجیان  140 -سال
از زمانی که با همت بزرگمردانی
مانند سیدجمالالدین اسدآبادی،
احیای اندیشه وحدت در جهان اسالم
رقــم خ ــورد ،م ـیگــذرد .در ایــن مــدت،
دشمناناسالمواستعمارگرانیکهاتحاد
مسلمین را به ضرر خود میدانستند و
آن را برنمیتابیدند ،از هیچ اقدامی
بـــرای خــنــثـیکــردن تــاشهــای
بزرگان جهان اســام خــودداری
نکردند .با ایــن حــال ،نتوانستند
در روند رو به گسترش تمایل جامعه

اســامــی بــه مقوله وحـــدت ،مانعی بــزرگ
ایجاد کنند .تردیدی نیست که تــداوم این
نهضت مقدس ،جز در پرتو مجاهدتهای
دائمی علمای روشنضمیر و مساعدت و
جانفشانیمؤمنانیکهخیرامتمحمد(ص)را
میخواستند،میسرنشدهونمیشود.انقالب
اسالمی ایـــران ،افــزون بر تمام جنبههای
تأثیرگذاریاش ،در این عرصه نیز ،یک نقطه
عطف است .برای نخستینبار حکومتی در
جهان اسالم شکل گرفت که نظریه وحدت
را از بحثهای کالمی و تالشهای جزیرهای
متفکران مسلمان فراتر برد و به یک گفتمان
تمامعیار دیپلماتیک تبدیل کرد؛ دیپلماسی
وحدت به عنوان دیپلماسی پیشرو جمهوری
اسالمی ،امــروز نقشی مهم و تأثیرگذار را
در جهان اس ــام ایفا میکند .ایــن نقش
آنقدر تأثیرگذار بودهاست که غربیها برای
ضربهزدن به آن ،با تمام امکانات به میدان
بیایند؛ازیکسو،صدهاکانالماهوارهای
با ویترینهایی از مذاهب گوناگون،
به صورت شبانهروزی مشغول
پاشیدن تخم کینه و نفرت
در قلبهای مسلمانان
نسبت بــه یکدیگر
هستند و افــرادی
را ک ــه آگــاهــانــه
یـــا نــاآگــاهــانــه
بـــــه دشــمــنــی
بــــــا وحــــــدت
اســـــامـــــی
میپردازند،
از هر نظر
تــغــذیــه
میکنند

و از سوی دیگر ،با ایجاد و تقویت جریانهای
تندرویی مانند داعــش و گروههایی که این
روزها به «شیعه انگلیسی» موسوم هستند،
به دنبال ایجاد شرایطی برای دام ـنزدن به
جنگهای فرقهای و جنایات غیرانسانی
هستند .در آتشی که دشمن افروخته ،فقط
یک مذهب یا یک گروه خاص از مسلمانان
قربانی نمیشود؛ همه امت اسالمی ،هدف
اینتوطئهشومخواهدبود؛توطئهایکهجزبا
سالح اتحاد و همدلی ،نمیتوان به جنگ آن
رفت و به فتنهانگیزیاش خاتمه داد .امروز،
 12ربیعاالول،بنابهروایتمنابعاهلسنت،
روزوالدتحضرتختمیمرتبت(ص)است.
 40سال قبل ،حضرت امــام خمینی(ره)،
بنیانگذار جمهوری اســامــی ایـــران ،در
اقدامی مهم و راهبردی ،این روز را سرآغاز
هفتهایبهناموحدتنامید؛هفتهایکهدرآن
دو مناسبت موردتأیید مسلمانان ،یعنی 12
ربیعاالولو 17ربیعاالولبهعنوانروزوالدت
پیامبراکرم(ص) ،قرار میگیرد؛ هفتهای که
برای تقویت دیپلماسی وحدت و آگاهسازی
مسلمانانازمفهومبلندآن،یکفرصتطالیی
وبینظیراست.مانیزبهمناسبتآغازاینهفته
باشکوه ،در گفتوگو با آیــتا ...سیداحمد
حسینی خراسانی ،عضو فقهای شــورای
نگهبان ،به بررسی ریشههای اعتقادی و
بایستههای نظریه وحدت پرداختهایم ،به آن
امید که برکات این امر بزرگ ،بر مسلمانان
سراسر جهان نــازل و امت اسالمی در پرتو
این اتحاد ،به احیای تمدن طالیی خود موفق
شود.
آیا مفهوم وحــدت اسالمی،
در آیات و روایــات مصادیق قابل ارائهای
داردیاصرف ًابرداشتیاستکهمیتواناز
محتوایاینمنابعاستنباطکرد؟

آنچ ــه از آی ــات و روایــــات درمـییــابــیــم این
است که در آموزههای اسالمی ،راز عزت،
پیشرفت ،سعادت و بقای امت ،عبارت است
از همبستگی و پیوستگی میان مسلمانان.
در مقابل ،تشتت ،تفرقه و اختالف ،اسباب
زیانهای بسیار برای مسلمین خواهد بود.
در آیــه  105ســوره آلعــمــران میخوانیم:
ين َتفَ َّرقُوا َو ْ
اخ َت َلفُ وا ِمن
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يم»(و چون كسانى مباشيد كه پس از
َع ِظ ٌ
آنكــه داليــل آشكار برايشان آمــد ،پراكنده
شدند و با هم اختالف پيدا كردند و براى آنان
عذابى سهمگين اســت)؛ پیام مهم این آیه
مبارکه ،دوری از اختالف و تالش در راستای
اتحاد ،الفت و محبت میان مسلمانان است.
افزون بر این ،قرآن برای حرکت در این مسیر،
دستورالعملهایینیزارائهمیکند؛آنجاکه
اع َت ِص ُموا ب َِح ْب ِل َّ ِ
يعا َو َل
«و ْ
الل َجمِ ً
میفرمایدَ :
َتفَ َّرقُوا»(آلعمران–)103وسفارشمیکند
که به ریسمان الهی ،یعنی قرآنکریم و طبق
نصوص مختلف شیعه و سنی ،اهلبیت(ع)
چنگ بزنید و با تمسک به آن ،از تفرقه و
دودستگیدوریکنید.
بـــــه نـــظـــر مـــــیرســـــد کــه
امیرمؤمنان(ع) در نهجالبالغه ،اشارات
متعددیبهاینمسئلهدارند.
دقیق ًا همینطور است .در حقیقت میتوان
گفت کــه «نهجالبالغه» ،کتاب دعــوت به
جماعت و همبستگی است؛ یعنی همانطور
که میتوان نهجالبالغه را ،به درستی ،روشی
ب ــرای فــراگــیــری بــاغــت و شیوایی سخن
دانست ،میشود آن را نهجالجماعه ،یعنی
کتابی برای آموختن چگونگی همبستگی و
برقراری دوستی و الفت میان مسلمانان هم
معرفیکرد.امیرمؤمنان(ع)درخطبهشیوای

«قاصعه» ،خطبه  192نهجالبالغه ،به این
مسئلهبسیارمهماشارهمیکندومیفرماید:
اح َذ ُروا َما ن ََز َل ب ْ ُ
ِال َم ِم َق ْب َل ُك ْم ِم َن ا ْل َمث َُل ِت
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اح ِت
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اد ِت النِّ ْع َم ُة َل ُه َم َع ُه ْم َو َو َص َل ِت ا ْل َك َر َام ُة َع َل ْي ِه
انْقَ َ
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َح ْب َل ُه ْم ِم َن ِال ْج ِت َن ِ
اب ِل ْلفُ ْر َق ِة َو ال ُّل ُز ِ
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َأ ْم ٍر َك َس َر ِفقْ َرت َُه ْم َو أ ْو َه َن ُمنَّ َت ُه ْم ِم ْن ت ََضاغُ ِن
وس َو
ا ْلقُ ُل ِ
الص ُدو ِر َو ت ََد ُاب ِر النُّ فُ ِ
اح ِن ُّ
وب َو ت ََش ُ
ت ََخاذُ ِل ْ َ
ال ْي ِدي» (از كيفرهايى كه بر اثر كردار
بد و كارهاى ناپسند بر ا ّمتهاى پيشين فرود
آمد ،خود را حفظ كنيد و حاالت گذشتگان را
در خوبىها و سختىها به ياد آوريد و بترسيد
كه همانند آنهــا باشيد؛ پس آنگــاه كه در
زندگىگذشتگانمطالعهوانديشهمىكنيد،
عــهــدهدار چيزى باشيد كه عامل
ع ّزتآنانبودودشمنانراازسر
راهشان برداشت و سالمت و
عافيت زندگى آنان را فراهم
كــرد و نعمتهاى ف ــراوان
را در اختيارشان گذاشت
و كرامت و شخصيت به آنان
بخشيد [زیرا] كه از تفرقه و جدايى
اجتناب كردند و بر وحدت و همدلى همت
گماشتند و يكديگر را به وحدت واداشته و به
آنسفارشكردندوازكارهايىكهپشتآنها
راشكستوقدرتآنهارادرهمكوبيد،چون
كينهتوزى با يكديگر ،پركردن دلها از بخل و
حسد ،به يكديگر پشتكردن و از هم بريدن و
دست از يارى هم كشيدن ،بپرهيزيد ).طبق
این بیان نورانی ،اساس حفظ عظمت امت
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اسالمی ،همین ید واحــده بــودن آن است.
در خطبه  127باز تأکید میکندَ « :ف ـإ َِّن َي َد
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ان ك َما أ َّن َّ
اس ِل َّ
لش ْيط ِ
ِم َن النَّ ِ
ِل ِّ
ْب»(دستخداباجماعتاستوازتفرقه
لذئ ِ
حذر كنيد ،زيرا كسانى كه از جماعت كناره
مىگيرند،طعمهشيطاناندمانندگوسفندى
مىد َرد).ما
كهازگلهجدامىافتدوگرگاورا َ
درزبانفارسی،ازجماعتبههمبستگیتعبیر
میکنیم.ببینید،اتحادهمیشهباعثپیروزی
میشود؛ این یکی از قوانین خلقت است.
معاویهواعوانش،باوجوداینکهبرمسیرظلم
وبیعدالتیبودند،امابهدلیلهمراهیباهم
توانستند کار غیرخدایی خود را پیش ببرند؛
امیرمؤمنان(ع)بهاینموضوعدرنهجالبالغه
اشارهمیفرمایدودرخطبهجهاد(خطبه27
نهجالبالغه) تأکید میکندَ « :فيا َع َجب ًا َع َجب ًا!
َو ّ ِ
ماع،هؤُال ِء
الل ُي ُ
اج ِت ُ
ميتا ْلقَ ْل َبَ ،و َي ْج ِل ُبا ْل َه َّم ْ
ا ْلقَ ْو ِم َعلى ِ
باط ِل ِه ْمَ ،و َتفَ ُّرق ُُك ْم َع ْن َح ِّق ُك ْم».
چرارویآوردنبهوحدت،یک
ضرورتبرایامتاسالمیاست؟
اتحاد و همبستگی ،نیاز امــروز و همیشه
جهاناسالماست.استکبارجهانیراببینید
که چگونه بر باطل خود اتفاق دارد و به هر
جنایتی که در جهان اسالم بخواهد ،دست
میزند؛ افغانستان را ببینید .آیا روا نیست
که در چنین شرایطی ،ما به امر مهم وحدت،
با دقت بیشتری توجه کنیم؟ آیا این جنایت
و جنایاتی از این دست که بیایند و در خانه
خدا ،شریفترین مکان ،انسانهایی را که در
شریفترین حالت بندگی ،یعنی اقامه نماز
قراردارند،باآنطرزفجیعبهشهادت
برسانند ،نباید ما مسلمانان را،
صرفنظرازعقایدوروشهای
فقهیایکهداریم،بیدارکند؟
طبیعی اس ــت کــه اختالف
سلیقهدرموضوعاتمختلفو
از جمله مباحث کالمی و فقهی
وجودداردوغیرقابلاجتناباست؛
اما نباید این اختالفات تا جایی پیش برود که
بحثهایعلمیومنطقیراپشتسربگذارد
ورنگدرگیریونزاعبهخودبگیردوفرصترا
برای فعالیت دشمن فراهم کند .این فرصت
بسیار بــزرگ بــرای همه ما وجــود دارد که با
تأسیبهسنتمحمدوآلمحمد(ع)،بهچنین
فضاییورودنکنیموبایاریخداوند،دشمنان
دینراعقببرانیم.
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