ضرورت وحدت دراسالم و قرآن
«ٍحذت» سا هيتَاى يکي اص هْنتشيي اصَل ٍ اسکاى ًظام اسالهي داًست کِ هؤيذات فشاٍاًي
تشاي اّويت آى دس هتَى ديٌي ٍ کالم تضسگاى تشضوشدُاًذ.
اسالم تِ اصل ٍحذت ٍ اتحاد اص ديذگاُ اجتواػي آى ًگشيستِ ٍ تش اّويت آى هياى اًساىّا،
هسلواًاى ٍ ادياى الْي تأکيذ کشدُ است .يکپاسچگي دس سايِ ٍحذت ػميذُ ،هحکنتشيي ًَع
اتحاد است کِ لشآى تش آى تأکيذ کشدُ است .لشآى ،تش اساس ّويي ٍحذت ػميذُ ،هؤهٌاى سا
تشادساى يکذيگش خَاًذُ است« :اًَِّوَا الوُؤهٌَُِىَ اِخََُ» (حجشات .)01/ايي پيًَذ تشادسي دس هياى
هسلواًاى هذيٌِ آًچٌاى هستحکن تَد کِ تا هذتي پس اص ػمذ اخَت ،آًاى اص يکذيگش اسث
هيتشدًذ تا ايٌکِ تا ًضٍل آيِ  57سَسُ هثاسکِ اًفال؛ «ٍَ اٍُلَُ االَسحَامِ تَؼعُُْن اٍَلَي تِثَؼطٍ» ايي
حکن ًسخ ضذ.
لشآى هجيذ اص تفشلِ ،اختالف ٍ دٍ دستگي تِ کشاًِ گَدال آتص جٌگ ياد کشدُ کِ ٍحذت،
اتحاد ٍ ّوثستگي خطش فشٍ افتادى دس چٌيي گَدالي سا تشطشف هيساصد .خذاًٍذ دس لشآى اتحاد
سا يکي اص ًؼوات الْي تشهيضوشد؛ «ٍَاػتَصِوَُا تِحَثلِ اهللِ جَوِيؼاً ٍَ ال تَفَشَّلَُا ٍَ ارکُشٍُا ًِؼوََِ اهللِ
ػَلَيکُن» (آلػوشاى .)011 /ػالهِ طثاطثايي(سُ) دس ريل تفسيش ايي آيِ چٌيي اظْاس داضتِ
است« :ضايذ ٍجِ ايٌکِ «اػتصام تِ حثلاهلل ٍ هتفشق ًطذى» ًؼوت خذا خَاًذُ ضذُ؛ «ٍَ ارکُشٍُا
ًِؼوََِ اهللِ ػَلَيکُن» اضاسُ تِ ايي هؼٌا تاضذ کِ اگش ضوا سا تِ اػتصام ٍ ػذم تفشلِ هيخَاًين،
تيدليل ًيست .دليل ايٌکِ ضوا سا تِ آى دػَت کشدُاين ّويي است کِ تِ چطن خَد ثوشات
اتحاد ٍ اجتواع ،تلخي ػذاٍت ٍ حالٍت هحثت ٍ الفت ٍ تشادسي سا چطيذيذ ٍ دس اثش تفشلِ دس
لثِ پشتگاُ آتص سفتيذ ٍ دس اثش اتحاد ٍ الفت اص آتص ًجات يافتيذ».
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دس ايي هياى ،جاهؼِ اسالهي دس ػيي حالي کِ ّوَاسُ تِ ٍحذت تَصيِ ضذُ ،دس هؼشض ٍاگشايي
ٍ تطتت لشاس داضتِ استٍ .جَد ضکافّاي اجتواػي ٍ اختالفات هختلف هَجة چٌذگاًگيّا ٍ
سضذ دستِجات هختلف ضذُ کِ گاُ تِ تٌص ٍ دسگيشي دس جاهؼِ اًجاهيذُ ٍ لذست هلي ٍ
ٍحذت هلي سا تا ًمص ٍ ظؼف سٍتِسٍ کشدُ است.
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ّشچٌذ تخطي اص ايي ٍاگشاييّا دس رات جاهؼِ تطشي ٍ ٍجَد اختالفات ٍ تٌَع دس حَصُ
ضٌاختً ،گشش ،ػَاطف ٍ احساسات سيطِ داسد؛ اها تخطي ديگش هحصَل هٌفؼتطلثيّا،
صيادُخَاّيّا ٍ حة ٍ تغطّا است.
دس هماطغ هختلف اًمالب اسالهي ،هَظَع ٍحذت اّويت فشاٍاًي داضتِ ٍ ّوَاسُ هَسد تأکيذ
تضسگاى اًمالب تَدُ است؛ اها اهشٍص ايي هْن تِ ظشٍستي حياتي دس هياى ًيشٍّاي اًمالتي تذل
ضذُ است .دس ّويي ساستا هذتي است کِ جثِْ هشدهي اًمالب اسالهي تا ػٌَاى اختصاسي
«جوٌا» يا «جثِْ هٌا» آغاص تِ کاس کشدُ ٍ دس تالش است تا فشاتش اص جٌاحتٌذيّاي هَجَد
سياسي ٍ هثتٌي تش جزب ٍ تِکاسگيشي تواهي ًيشٍّاي اًمالتيٍ ،حذتي فشاگيش ايجاد کٌذ.
دس ايي هياى سؤال اساسي آى است کِ چِ ػَاهلي هَجة ضذُ تا دس ايي همطغ حساسٍ ،حذت
تِ ظشٍستي اجتٌابًاپزيش تشاي ًيشٍّاي هؤهي ٍ اًمالتي تذل ضَد؟ چِ هَاًؼي حشکت دس هسيش
ٍحذت سا کٌذ هيکٌذ؟ ًثَدى ٍحذت دس همطغ کًٌَي چِ خساسات جثشاىًاپزيشي سا تشاي
اًمالب ٍ ًظام اسالهي تِ ّوشاُ خَاّذ داضت؟ تحمك ٍحذت تِ چِ همذهات ٍ الضاهاتي ًياص
داسد؟

