
 قرآن واسالم ضرورت وحدت در
 

يذات فشاٍاًي ؤتشيي اصَل ٍ اسکاى ًظام اسالهي داًست کِ ه تَاى يکي اص هْن سا هي «ٍحذت»

 اًذ. تشاي اّويت آى دس هتَى ديٌي ٍ کالم تضسگاى تشضوشدُ

ّا،  اًساى اىيه آى تيٍ تش اّو ستِيآى ًگش ياجتواػ ذگاُيٍحذت ٍ اتحاد اص د اصلاسالم تِ 

ًَع  ييتش هحکن ذُ،يٍحذت ػم ِيدس سا يکپاسچگيکشدُ است.  ذيتأک يالْ اىيٍ اد هسلواًاى

سا  ٌاىهؤه ذُ،يٍحذت ػم يياست. لشآى، تش اساس ّو دُکش ذياتحاد است کِ لشآى تش آى تأک

 اىيه ي دستشادس پيًَذ ييا .(01)حجشات/« ُخََاِ ىٌََُؤهِا الوُوًََّاِ»خَاًذُ است:  گشيکذيتشادساى 

اسث  گشيکذيآًاى اص  ،پس اص ػمذ اخَت يآًچٌاى هستحکن تَد کِ تا هذت ٌِيى هذهسلواًا

 ييا «ؼطٍثَتِ يٍلَن اَُْؼعُتَ امِسحَاالَ ٍلَُاُ ٍَ» ؛سَسُ هثاسکِ اًفال 57 ِيتا ًضٍل آ ٌکِيتا ا ًذدتش يه

 .حکن ًسخ ضذ

  کِ ٍحذت، کشدُ اديتِ کشاًِ گَدال آتص جٌگ  ياص تفشلِ، اختالف ٍ دٍ دستگ ذيهج لشآى

خذاًٍذ دس لشآى اتحاد  .ساصد يسا تشطشف ه يگَدال ييخطش فشٍ افتادى دس چٌ ّوثستگياتحاد ٍ 

 اهللِ َِؼوٍَا ًِشُارکُ ا ٍَلَُشَّفَال تَ ٍَ ؼاًيوِجَ اهللِ ثلِحََا تِوُصِاػتٍََ» ؛ضوشد يتشه يالْ يکي اص ًؼواتسا 

 داضتِاظْاس  ييچٌ ِيآ ييا شيتفس ليس ر)سُ( ديي(. ػالهِ طثاطثا011ػوشاى/  )آل «نکُيلَػَ

ا شٍُارکُ ٍَ» ضذُ؛ًؼوت خذا خَاًذُ « اهلل ٍ هتفشق ًطذى حثلِ اػتصام ت» ٌکِيٍجِ ا ذيضا»است: 

 ،نيخَاً ياگش ضوا سا تِ اػتصام ٍ ػذم تفشلِ ه کِ هؼٌا تاضذ  ياياضاسُ تِ  «نکُيلَػَ اهللِ َِؼوًَِ

تِ چطن خَد ثوشات  ِاست ک ييّو نيا آى دػَت کشدُضوا سا تِ  ٌکِيا لي. دلستيً ليدل يت

ٍ دس اثش تفشلِ دس  ذيذيسا چط يػذاٍت ٍ حالٍت هحثت ٍ الفت ٍ تشادس يتلخ ،اتحاد ٍ اجتواع

  1.«ذيافتيٍ دس اثش اتحاد ٍ الفت اص آتص ًجات  ذيلثِ پشتگاُ آتص سفت

ػيي حالي کِ ّوَاسُ تِ ٍحذت تَصيِ ضذُ، دس هؼشض ٍاگشايي جاهؼِ اسالهي دس  ،دس ايي هياى

 ّا ٍ اختالفات هختلف هَجة چٌذگاًگي ٍ ّاي اجتواػي ٍ تطتت لشاس داضتِ است. ٍجَد ضکاف

جات هختلف ضذُ کِ گاُ تِ تٌص ٍ دسگيشي دس جاهؼِ اًجاهيذُ ٍ لذست هلي ٍ  دستِ سضذ

 سٍ کشدُ است. ٍحذت هلي سا تا ًمص ٍ ظؼف سٍتِ
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حَصُ دس ٍ تٌَع ّا دس رات جاهؼِ تطشي ٍ ٍجَد اختالفات  تخطي اص ايي ٍاگشاييشچٌذ ّ

 ،ّا طلثي تخطي ديگش هحصَل هٌفؼت ضٌاخت، ًگشش، ػَاطف ٍ احساسات سيطِ داسد؛ اها

 است.ّا  ّا ٍ حة ٍ تغط خَاّي صيادُ

هَسد تأکيذ دس هماطغ هختلف اًمالب اسالهي، هَظَع ٍحذت اّويت فشاٍاًي داضتِ ٍ ّوَاسُ 

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 

د ّاي هَجَ تٌذي آغاص تِ کاس کشدُ ٍ دس تالش است تا فشاتش اص جٌاح« جثِْ هٌا»يا « جوٌا»

 کاسگيشي تواهي ًيشٍّاي اًمالتي، ٍحذتي فشاگيش ايجاد کٌذ. تٌي تش جزب ٍ تِسياسي ٍ هث

هَجة ضذُ تا دس ايي همطغ حساس، ٍحذت  دس ايي هياى سؤال اساسي آى است کِ چِ ػَاهلي

ًاپزيش تشاي ًيشٍّاي هؤهي ٍ اًمالتي تذل ضَد؟ چِ هَاًؼي حشکت دس هسيش  تِ ظشٍستي اجتٌاب

ًاپزيشي سا تشاي  ؟ ًثَدى ٍحذت دس همطغ کًٌَي چِ خساسات جثشاىکٌذ هي ٍحذت سا کٌذ

اًمالب ٍ ًظام اسالهي تِ ّوشاُ خَاّذ داضت؟ تحمك ٍحذت تِ چِ همذهات ٍ الضاهاتي ًياص 

 داسد؟

 


