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يد مطهریدرنگاه شهاسالمینسجاما
1حـد داوريا: گردآوري

سخن اول
تو را و جمیع خاندان و فرزندانم و هر کس از امروز تا پایان جهـان کـه ایـن    !فرزندم حسن 

نوشته به او مى رسد سفارش مى کنم به تقوا و اینکه کوشش کنید اسالم را تا دم آخر براى خود حفـظ  
کـنم بـه   مـى شـما را وصـیت  ! فرزنـدانم  .....بزنید و متفرق نشویدمان الهى چنگهمگى به ریس،کنید

،و شما را بر حذر مى دارم از تفرق و قطع عالقه با یکـدیگر ،به یکدیگرمهربانى با یکدیگر و به کمک
2.در کارهاى شر یکدیگر را یارى نکنید،همیشه در کارهاى خیر و در اقامه تقوا معاون یکدیگر باشید

لمینَ و ثَال سـۀِ الْممأَئۀُ لیحالنَّص و لَّهلِ لمالْع مٍ إِخْلَاصلسرِئٍ مام هِنَّ قَلْبلَیلُّ عغثٌ لَا ی  زُوم اللـُّ
هِمتاعمج403، ص1اصول کافی، ج(ل(

یعنى در،چیز دیگرى نمى ورزد،به آنها جز اخالصکه هرگز دل مؤمن نسبتسه چیز است
.ورزدمؤمن در عملش ریا نمىیک.یکى اخالص عمل براى خدا.بکندخیانتآن سه چیز محال است

ارشـاد و  ،خیـر مسـلمین  یعنى خیرخواهى در جهت،خیرخواهى براى پیشوایان واقعى مسلمین،دیگر
شق،یعنى نفاق نورزیدن،و اتفاق مسلمینسوم مسئله وحدت.خیر مسلمینپیشوایان در جهتهدایت

.3جماعت مسلمین را متفرق نکردن،عصاى مسلمین نکردن

ار استاد شهید می باشد و از ارائه هرنوع تحلیل این مقاله صرفا گردآوري موضوعات مربوط به اتحاد مسلمانان در آث. 1
.درباره مطالب خودداري شده است

.188-186، صحکمتهاواندرزهااز وصایاي علی علیه السالم در بستر بیماري؛ مطهري، مرتضی؛ .2
.280، صسیرى درسیره نبوىحدیث نبوي، مطهري، مرتضی؛ . 3
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مسلمانان از نظر اسالم وحدتواقعى و مالكهویت
،شـغلى ،طبقـاتى ،که هیچ عنوانى از قبیل عناوین نژادىاسالم این استاز جمله خصوصیات

ان این مکتبپیرو.نپذیرفته استخود و پیروان این مکتبمنطقه اى و فردى براى معرفى مکتب،محلى
،غربیها،شرقیها،آسیاییها،سیاه پوستان،سفید پوستان،مستضعفان،اغنیا،فقرا،سامیها،با عناوین اعراب

ومـالك »ما«هیچ کدام از عناوین مزبور مالك.اهل قبله و غیره مشخص نمى شوند،قرآنیها،محمدیها
و هویت پیروان مکتبا که پاى هویتآنج.به شمار نمى رودواقعى پیروان این مکتبو هویتوحدت

یـک ؟چه چیـزى .چیز باقى مى ماندشود فقط یکاو به میان مى آید همه آن عناوین محو و نابود مى
امتـى  ؟مسلمان چه امتـى اسـت  امت.تسلیم خدا بودن،یعنى اسالم،رابطه میان انسان و خدا،»رابطه«

بـراى  کـه از افـق حقیقـت   ى و الهـامى اسـت  تسلیم وح،استتسلیم حقیقت،که تسلیم خداستاست
واقعى آنهـا ى مسلمانان و هویت»ما«پس .شایسته ترین افراد طلوع کرده استراهنمایى بشر در قلب

این دین مى خواهد چه وحدتى به آنها ببخشد و چه مارکى روى آنها بزند و زیر چه پرچمـى  ؟چیست
براى پیروان وحدتى که هر مکتبمالك.بودنقیقتتسلیم ح،اسالم:پاسخ این است؟آنها را گرد آورد
آوردن و هم براى به دسـت هدفهاى آن مکتبراه بسیار خوبى است هم براى شناختخود قائل است

.1درباره انسان و جامعه و تاریخدیدگاه آن مکتب

اسالمىوحدتيمعنا
اسالمى یکى انتخـاب از میان مذاهب :آیا مقصود این است؟اسالمى چیستمقصود از وحدت

و ،گرفتـه شـود  همه مـذاهب که مشترکاتیا مقصود این است.کنار گذاشته شودو سایر مذاهب،شود
کـه عـین هـیچ یـک    ،جدیدى بدین نحـو اختـراع شـود   و مذهب،همه آنها کنارگذاشته شودمفترقات
و مقصود ،نداردبه هیچوجه ربطى به وحدت مذاهب،اسالمىیا اینکه وحدت؟موجود نباشدازمذاهب

؟در برابر بیگانگان است،مذهبىدر عین اختالفات،مختلفاتحاد پیروان مذاهب،از اتحاد مسلمین

مفهومى غیر منطقىو غیر عملى ،اسالمىبراى اینکه از وحدت،مخالفین اتحاد مسلمین
بدیهى است.گرددمواجه با شکست،مذهبى توجیه مى کنند تا در قدم اولآن را به نام وحدت،بسازند

و یا اخذ مشترکات،مذهببه یکحصر مذاهب،اسالمىکه منظور علماى روشنفکر اسالمى از وحدت

.231و 230، ص)جامعه وتاریخ(5ج،ىمقدمه اى بر جهان بینى اسالممطهري، مرتضی؛ .1
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منظور این .نیست،و عملىو نه مطلوبآنها که نه معقول و منطقى استمفترقاتو طرفمذاهب
.دربرابر دشمنان مشترکشانصفدر یکمتشکل شدن مسلمین است،دانشمندان

اتحـاد  انشمندان مى گویند مسلمین مایه وفاقهاى بسیارى دارند که مى تواند مبناى یکاین د
،رسول اکرم ایمان و اذعان دارندمسلمین همه خداى یگانه را مى پرستند و همه به نبوت،محکم گردد

ـ با هم و مانند هم حج مى کنند و مانند هـم نمـاز مـى   ،همه قرآن و قبله همه کعبه استکتاب د وخوانن
نمایند و کودکان خود را مانند هم روزه مى گیرند و مانند هم تشکیل خانواده مى دهند و داد و ستد مى

در این کارها بـا هـم تفـاوتى    ،خود را دفن مى نمایند و جز در امورى جزئىمى کنند و امواتتربیت
تمـدن  رند و در یکدامشتركفرهنگنوع جهان بینى برخوردارند و یکمسلمین همه از یک.ندارند

در ،در سـابقه تمـدن  ،در فرهنـگ ،در جهان بینـى وحدت.دارندعظیم و با شکوه و سابقه دار شرکت
و سنن اجتماعى خوب مى تواند از در آداب،در پرستشها و نیایشها،مذهبىدر معتقدات،بینش و منش

عظیم جهان ناچـار در برابـر   قدرتهاىواحد بسازد و قدرتى عظیم و هایل به وجود آورد کهآنها ملت
مسلمانان به نصر صریح .خصوصا اینکه در متن اسالم بر این اصل تأکید شده است،آنها خضوع نمایند

با ایـن وضـع چـرا    .خاصى آنها را به یکدیگر مربوط مى کندقرآن برادر یکدیگرند و حقوق و تکالیف
؟شان گشته استفاده نکننداسالم نصیبوسیع که از برکتمسلمین از این همه امکانات

نمى کند که مسلمین به خاطر اتحاد هیچ ضرورتى ایجاب،از نظر این گروه از علماى اسالمى
نمى همچنانکه ایجاب.صلح و مصالحه و گذشتى در مورد اصول یا فروع مذهبى خود بنمایند،اسالمى

تنهـا  .ننویسـند ل نکنند و کتـاب و استدالبحث،کند که مسلمین درباره اصول و فروع اختالفى فیمابین
کینه که مسلمین براى اینکه احساساتاین است،مى کندایجاب،از این نظر،اسالمىچیزى که وحدت

به ،و شتم ننمایندیکدیگر را سب،را حفظ کنندیا شعله ور نگردد متانت،توزى در میانشان پیدا نشود
عواطـف یکـدیگر را   ،و بـاالخره ،ر را مسخره نکنندمنطق یکدیگ،یکدیگر تهمت نزنند و دروغ نبندند

الاقل حدودى را که اسـالم در  و در حقیقت.مجروح نسازند و از حدود منطق و استدالل خارج نشوند
ک    .کننـد درباره خودشـان رعایـت  ،الزم دان است،غیر مسلمان به اسالمدعوت بـبِیلِ ر إِلـى سـ عاد

.1الْحسنَۀِ و جادلْهم بِالَّتی هی أَحسنُبِالْحکْمۀِ و الْموعظَۀِ

مانند ،دارندبراى برخى این تصور پیش آمده که مذاهبى که تنها در فروع با یکدیگر اختالف
اما مـذاهبى کـه در   ،قرار گیرندصفمى توانند با هم برادر باشند و با یکدیگر در یک،شافعى و حنفى

.125: نحل.1
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،از نظر ایـن دسـته  .دارند به هیچ وجه نمى توانند با یکدیگر برادر باشندنظر اصول با یکدیگر اختالف
»اقـل و اکثـر ارتبـاطى   «و به اصطالح اصولیون از نـوع  اصول مذهبى مجموعه اى به هم پیوسته است

مـى  آسـیب »امامـت «علیهذا آنجا که مثال اصـل  .دیدن همه استدیدن یکى عین آسیبآسیب،است
و به همـین  .منتفى استو اخوتموضوع وحدت،از نظر معتقدین به این اصل،پذیرد و قربان مى شود

یکدیگر را به عنوان دو برادر مسـلمان بفشـارند و در   دلیل شیعه و سنى به هیچ وجه نمى توانند دست
.دشمن هر که باشد،جبهه قرار گیرندیک

صـول را در حکـم یـک   دلیلـى نـدارد مـا ا   :مى گویند،گروه اول به این گروه پاسخ مى دهند
اینجا جـاى قاعـده   .در اینجا پیروى کنیم»یا همه یا هیچ«و از اصل ،مجموعه به هم پیوسته بشماریم
.1استکله الیترك کلهالیدركالمیسور الیسقط بالمعسور و ما 

اسالم در برقرارى وحدتراز موفقیت
تدل و همسـطح باشـید و در   مع»استووا تستو قلوبکم«:از رسول اکرم که فرمودحدیثى است

سـطح  بشود و در یـک تا دلهاى شما به هم نزدیک،میان شما ناهمواریها و تبعیضها وجود نداشتهباشد
و فاصله افتاد بین دلهاى شما یعنى اگر در کارها و موهبتها و نعمتهاى خدا بین شما شکاف.قرار بگیرد

،قـرار بگیریـد  صفل و همفکر باشید و در یکدیگر نمى توانید همدآن وقت.هم قهرا فاصله مى افتد
.قرار خواهید گرفتمختلفقهرا در دو صف

:قرآن کریم مى فرماید

»فَأَلَّو داءأَع إِذْ کُنْتُم کُملَیع اللَّه تمعاذْکُرُوا ن ال تَفَرَّقُوا و یعاً ومج لِ اللَّهبوا بِحمتَصنَ اعیب ف
آن وقت.نشویدهمه باهم به ریسمان الهى بچسبید و متفرق و متشتت»2أَصبحتُم بِنعمته إِخْواناًقُلُوبِکُم فَ

خداونـد بـه   ،داشـتید و حسـادت به هم کینه و عداوتنسبت،را به یاد بیاورید که با هم دشمن بودید
.با یکدیگر برادر بودیدصبح کردید در حالى که همه ،وسیله اسالم دلهاى شما را به هم مهربان کرد

کـه دیـن اسـالم بـه     در موضوع اتحادى استاین آیه همان طورى که مضمونش معلوم است
.مردم داد

.6-4، ص)الغدیرووحدت اسالمى(شش مقالهمطهري، مرتضی؛ 1.
.103: آل عمران.2
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مکتب اخالقى که کارش فقط و مانند یکاگر تنها جنبه اخالقى مى داشتاسالمراز موفقیت
و ترکیـب و کارى بـه تفقط به مواعظ و نصایح مى پرداخاستپیشنهادهاى اخالقى و پند و نصیحت

جامعـه اى متحـد و همفکـر و    ،ممکن نبود که بتواند جامعه اى نو بسازد،سازمان اجتماعى نمى داشت
عقیـده و  ،ندارد آن چیزى که دلها را به هم پیوند مى دهـد شک.همدل که جریان تاریخ را عوض کند

مردم را در زیـر  ،ود ایجاد کرددر عقیده برا که وحدترسول خدا بزرگترین عامل وحدت.ایمان است
هـم توجـه   به موانع و اضداد وحـدت ،اما تنها به ایمان و عقیده اکتفا نکرد،آورد»ال إله اال اهللا«پرچم 

کینه ها و نزدیکى دلها را فراهم کرد و موجباتموجبات،را از میان برداشتآن موانع و مشکالت،کرد
البته وقتى که مقتضى موجود شـد و موانـع   .قى را از بین بردحقوحسدها و انتقامجوییها یعنى تبعیضات

خود به و هماهنگى استو الفتمعلول که وحدت،نبودوقتى که ایمان و عقیده بود و تبعیضات،مفقود
آنکه مقتضى موجود باشد مانع هم موجود باشد یا اینکه اگـر مـانع مفقـود    برخالف،خود پیدا مى شود

.شدمقتضى هم مفقود بااست

مردم را ،اینکه عقیده واحدى ایجاد کردپس نباید این طور فکر کرد که اسالم فقط به موجب
تعـالوا  «اگر گفـت ،و شکافها و تفاوتها را هم از بین بردعالوه بر این موانع و تبعیضات،نه،متحد کرد

عقیده و ایمان که به سوى یکبیایید »به شیئاإلى کلمۀ سواء بیننا و بینکم أال نعبد إال اهللا و ال نشرك
و اگر ایـن را گفـت  ،براى همه خیر است،استبراى همه حقیقت،استخوبنسبتبراى همه به یک

و مسـاوات ،»و الیتخذ بعضنا بعضا أربابـا مـن دون اهللا  «سرش هم گفتپشت،توحید را پیشنهاد کرد
.برابرى را هم پیشنهاد کرد

:پیغمبر اکرم در حجۀ الوداع فرمود

ال فضل لعربى ،وآدم من تراب،کلکم من آدم،و إن أباکم واحد،أیها الناس إن ربکم واحد«
.»على عجمى إال بالتقوى

به آدم هم از خاك،همه فرزند آدم هستیم،پدر همه یکى است،خداى همه یکى! ایها الناس 
عربهـا خیـال   ،یـزى نیسـت  جز تقوا چشرافتمالك،به وجود آمده ایمپس همه از خاك،وجود آمده

برترى فقط و فقط به ،نداردهیچ نژادى بر هیچ نژادى فضیلت،بر عجم برترى داردنکنند که نژاد عرب
یا رسول ،بله:همه گفتند»قالوا نعم«) ؟آیا تبلیغ کردم(»أال هل بلغت «:بعد فرمود.تقوا و درستى است

نسـل  ،پس حاضرین به غایبین برسانند)34العقول، صتحف(»فلیبلغ الشاهد الغائب «:بعد فرمود! اهللا 
از همین جا مـى  در رفتار عمومىتأثیر عدالت.حاضر به نسلهاى آینده و هر نسلى به نسل بعد برساند
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زیرا وقتى که در عقاید و اخـالق تـأثیر   ،در رفتار مردم هم تأثیر داردتوان فهمید که بود و نبود عدالت
هر کسى مطابق آنچه که فکر مى کنـد  »قل کل یعمل على شاکلته«تأثیر دارد قهرا در اعمال هم داشت

.1ریشه اعمال آدمى در روح اوست ،عمل مى کندو عقیده دارد و مطابق حاالتى که در روحش هست

سیاسى و اجتماعى نژادها و ایجاد وحدتنقش اسالم و قرآن در وحدت
چنانکـه بـا ایجـاد    ،اسالم نفخـه تـازه اى دمیـد   دینى و قومى بوددنیائى که اسیر تعصباتدر

نوع جهـان  قومى و نژادى را با یکداراالسالم که مرکز واقعى آن قرآن بود نه شام و نه عراق تعصبات
را توصیه کرد تسامح و تعاهد با اهل کتاب،دینى نصارى و مجوسدر مقابل تعصبات،وطنى چاره کرد

بعـد از بسـط   ،که نه شـرقى بـود و نـه غربـى    ،شگرفاین درختو ثمره .راو عالقه به علم و حیات
کـه در حـال   اسالم به دنیایى پـا گذاشـت  ،از نظر آقاى دکتر زرین کوب.اسالمى حاصل شدفتوحات

قومى و مـذهبى و اعـالم   تعصباتمبنى بر جستجوى علم و تركاسالم با تعلیمات،رکود و جمود بود
و پـا و گـردن مـردم    زنجیرهایى که به تعبیر خود قرآن به دسـت غلها وامکان همزیستى با اهل کتاب

.تمدن عظیم و وسیع را فراهم ساختجهان آن روز بسته شده بود پاره کرد و زمینه رشد یک

-1964در سـالهاى  ،استاد هنر اسـالمى در دانشـگاه بـرلین   ،کونل آلمانىپروفسور ارنست
دینى در اینجا تأثیرى قویتر از آنچه در معتقداتاشتراك.هنر اسالمى مى گویددر مقدمه کتاب1935

باعثاشتراك در مذهب.داشته استوجود دارد بر فعالیتهاى فرهنگى ملل مختلفدر دنیاى مسیحیت
بسته و از فراز آن نه تنهـا عالئـق معنـوى    »پل«نژادى و سنن باستانى ملتها شده تا بر روى اختالفات

روشـن و مشخصـى   انگیزى در جهـت ورهاى گوناگون را به طرز حیرتو رسوم کشبلکه حتى آداب
و پاسخ به جمیع مسـائل  ایجاد وحدتچیزى که بیش از همه در این فعل و انفعال جهت،نمایدهدایت

به پیوندى،انتشار قرآن به زبان اصلى و فرمانروایى مطلق خط عربى.قرآن بود،داشتزندگى قاطعیت
و عامل مهمى در خلق هـر نـوع اثـر هنـرى     اى اسالم را به هم مربوط ساختوجود آورد که تمام دنی

مى شناسد در اینجا به کلى از بـین رفتـه   تباین در هنر دینى و غیر دینى آنطور که دنیاى غرب،گردید
شکل معمارى خاصى پیدا کرده اند ولى تـزیین آنهـا   ،عملىاحتیاجاتالبته عبادتگاهها به علت.است

.شده استنیه غیر دینى هم رعایتقواعدى بوده که در مورد ابمطابق درست

.109-107، صبیست گفتارمطهري، مرتضی؛ .1



7...................................................................................................................................................................اتحاد مسلمانان درنگاه شهید مطهري

:ایضا مى گوید

که با وجود برخوردهاى شدید سیاسـى در قـرون   را دارد اینستآنچه در اینجا کمال اهمیت
،تجارى را رونق مـى داد که نه تنها معامالتبین تمام کشورهاى اسالمى روابطى وجود داشت،وسطى

سـفرنامه هـاى جهـانگردان و    .و تبادل پیشرفتها فرهنگى را نیز میسر مـى سـاخت  بلکه امکان توسعه 
کشور از مزایاى کشورهاى دیگر مطلع که چگونه مردم یکحاکى از آن استجغرافیدانان بزرگ عرب

تکنیکى جدیـد و پیشـرفتهاى   اگر مى بینیم که کشفیاتبنابراین جاى هیچگونه تعجبى نیست.بوده اند
باید پیش جهان بینى غربى تعلیم دیده استهر کس در مکتب.به همه جا راه پیدا کندهنرى با سرعت

خود مجسم کند که در دنیاى اسالم شرائط اولیه دیگرى حکمفرما بود و این شرائط بیش از هر چیز در 
.خلق آثار هنرى مؤثر بود

لمرو اسـالمى مـى   و شامل تمام ق،آنچه این دانشمند مى گوید اگر چه مخصوص ایران نیست
گویـد  کـه مـى  در بیـان ایـن دانشـمند اینسـت    نکته جالبشود ولى به هر حال شامل ایران هم هست

یعنى اسالم براى اولین بـار  ،نژادى خود پل بسته بودندبر روى اختالفاتمسلمانان از نژادهاى مختلف
و همـین  ،به وجود آوردکلیتى و وحدتى سیاسى و اجتماعى بر اساس عقیده و مرام و مسلکتوانست

از اینگونـه اظهـار نظرهـا    .زیادى از لحاظ ایجاد تمدنى عظیم و وسیع به وجـود آورد تسهیالتجهت
.1فراوان مى توان یافت

افراد در پذیرش ایمان و رابطه آن با ایجاد وحدتبررسى استعدادهاى مختلف
آنهـا  ازه عامل وحدتهر اندباشدو یکنواختجامعه نوساز و نوبنیاد نمى تواند یکدستیک

جامعه نو بنیاد و تازه ساز اسالمى هر چند در زیر لواء توحید و پرچم ال اله اال اهللا وحـدت .قوى باشد
در عـین  ،معجزآسائى از بین برده بـود رنگها و شکلها را به صورتنیرومندى پیدا کرده بود و اختالف

و و بـا طبـایع و عـادات   و عناصـر مختلـف  مختلفکه مردم مختلفى که از نژادهاى حال طبیعى است
همه افراد در استعداد قبول مسـائل دینـى و   ،اخالق و آداب و عقائد گوناگونى پرورش پیدا کرده بودند

و و یکى در شـک ،االیمانو یکى ضعیفیکى قوى االیمان است،دینى یکسان نیستندپذیرش تربیت
خـود قـرآن بـه وجـود     دلیل اداره همچو جمعیتى بر اساسو به همین،کفر و الحاد باطنى بس مى برد

.154-152، ص2و1، جخدمات متقابل اسالم و ایرانمطهري، مرتضی؛ .1
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اعتـراف ا نؤمن کما آمن السفهاء:گفتندو مىغر هؤالء دینهم:مى دادند و مى گفتندمنافقین که پارازیت
لمین و از اهتمام زیاد قرآن به منعکس کردن قضایاى منافقین معلوم مى شود قرآن مى خواهد مس.دارد

قرآن از مؤلفه قلـوبهم  .رأس و رئیس منافقین مدینه بود،عبداهللا بن سلول.ز دهدرا از خطر مهمى پرهی
کسانى که خواه ناخواه جزء اجتماع اسالمى شده اند و باید از آنها نگاهدارى کرد و مقدارى ،نام مى برد

اقـل در  بگیـرد و یـا ال  را به آنها داد تا تدریجا ایمان در آنها قوتو صدقاتاز بودجه عمومى زکوات
.1ددانها را در کارهاى حساس دخالتنسلهاى بعدى اسالم واقعى پیدا شود ولى نباید آ

فلسفه وجودى قبله و کعبه و تاثیر آن در ایجاد اتحاد 
کنـد  با اینکه خود اسالم تصریح مى،نقطه بایستندهمه رو به یک] د هنگام نمازیاسالم مى گو[

فاینما تولوا فـثم  مغربهللا المشرق و ال.بایستید فرق نمى کندرفرو به هر طعبادتکه از نظر واقعیت
،که بایستیمرو به هر طرف،شمال یا جنوب،ما رو به مشرق یا مغرب،عبادتاز نظر واقعیت.وجه اهللا

که اگر رو به کعبه بایستیم با خدا مواجه هستیم ولى اگر رو بـه کعبـه   یعنى اینطور نیست،فرق نمى کند
ولـى در عـین حـال اسـالم بـه      ،نص قرآن است.دیگربایستیم با خدا مواجه نیستیمو به طرفنایستیم 

بـه آن  متوقـف ارتباط ندارد یعنى روح عبادتتربیتى اجتماعى که با روح عبادتمصلحتخاطر یک
بـه هـر   ،مى گوید بجاى اینکه نمازى که مـى خـوانى  ،چنین استفاده تربیتى اى در اینجا مى کندنیست
،باشـند معین بایستند تا افراد بفهمند که باید یکجهـت نقطهردم رو به یکم،که مى خواهى باشدطرف

ولى وقتى که مى .سو بودنداشتن و رو به یکجهتو اتحاد و یکبراى وحدتیعنى این درسى است
بـا خـدا   همه جااینکه مى گوید نسبت؟مى کندکند چه نقطه اى را انتخابخواهد نقطه اى را انتخاب

یعنى اولین معبد و اولین مسجدى که براى .2إِنَّ أَولَ بیت وضع للنَّاسِ لَلَّذي بِبکَّۀَ مبارکاً: متساوى است
ابـراهیم و قبـل از   سنت«:ضمنا ما را با تاریخ گذشته مربوط مى کند.خداى یگانه ساخته شدعبادت

،ابراهیم بنا شد ولى قبل از او هم بودهکه کعبه به دستستاچون درست.»ابراهیم همه را به یاد آورید
و بعد ،ابراهیم آنچه را که در زمان نوح و یا قبل از نوح بنا شده بود تجدید بنا کرد،روایاتو بر حسب

هرگـاه  ،باشدکه کعبه خرابمدتى نگذشته استعنى هیچوقت.از تجدید بناى ابراهیم دیگر باقى ماند
،خود ایـن انتخـاب  .مانده باشدزمانى باشد که مخروبنه اینکه مدت،د بنا کرده اندشده تجدیخراب

.21و20، ص3، جحماسه حسینیمطهري، مرتضی؛ .1
.96: آل عمران.2
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که اولین نقطه اى که در جهـان بـراى عبـادت   آنچنان مهم استیعنى عبادت،به عبادتاحترامى است
.امروز هم باید رو به آن نقطه بایستید،اولین معبد،اولین مسجد،وضع شده

مسئله تقدیس آتش در .را پیش کشیده اماین بحث»اسالم و ایرانخدمات متقابل«در کتاب
میان زردشتى ها از قدیم االیام یعنى از بیش از هزار سال پیش در آن مجالس بحثى که تشکیل مى شد 

و وقتى مسلمین به زردشتى ها بـه خـاطر   مطرح بوده است-مخصوصا در زمان مأمون و بعد از آن -
هستیم گاهى مى گفتند اگر ما آتش پرست،توجیه مى کردندمى کردند آنهاآتش پرست بودن اعتراض

نیستیم و گاهى مى گفتند ما آتش پرست،هستید براى اینکه رو به کعبه مى ایستیدشما هم خاك پرست
ایـن  .ما رو به آتش مى ایستیم نه اینکه آتش را پرستش مى کنـیم ،نیستیدپرستآنچنانکه شما خاك

نفـر مسـلمان در مـورد کعبـه دارد و     احساسـى کـه یـک   .درستى نیستشکلش حرفدر هیچ حرف
و هر دو احساس ناشى از تعلیماتى است که متون -احساسى که یک نفر زردشتى در مورد آتش دارد 

نفر مسلمان که رو به کعبه مى ایستد هیچوقتیک.خیلى فرق مى کند-موجود دینى به آنها داده است
بچه هم نمى آید که هنگام رکوع و و حتى در ذهن یک،ه دارد کعبه را تقدیس مى کندتصور نمى کند ک

حـاال بـه هـر    ،ولى هر آتش پرستى دارد آتش را پرستش مى کنـد ،سجود دارم کعبه را تعظیم مى کنم
هـر بـت   .نمى گویند آتش را خالق مـى دانـیم  .یا به هر عنوان دیگر] از خدا[به عنوان مظهرى ،نوعى

نیز آتش را تقدیس آتش پرستیک.را خلق کننده نمى داند بلکه آن را تقدیس مى کندهم بتپرستى
.مى کند

خود نـوعى شـکل دادن بـه    ،بایستندجهتبه هر حال اینکه هنگام نماز همه باید رو به یک
که اگر انسان در گوشه خلوتى هـم باشـد و بـه قـول     امر مجردى استیکروح عبادت.استعبادت

ولـى اسـالم   ،آن روح براى او حاصل شده است،فرو برد و خدا را یاد کندمراقبتى سر به جیبسعد
رکـوع و سـجود از نظـر آن تـذکر     گذشته از اینکه خود شکلهاى مختلف.چنین عبادتى را قبول ندارد

.1ر استخضوع و خشوع در حضور پروردگاتأثیراتى دارد یعنى هر حالتى نماینده یک

.190-188، صتعلیم و تربیت در اسالممطهري، مرتضی؛ . 1
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و نهى از منکر در ایجاد همبستگى میان مسلمانان ه معروفنقش امر ب
تعـرف ،همگامى،همکارى, همبستگى،یعنى همدردى؟و نهى از منکر یعنى چهامر به معروف

براى این طرح کـرد کـه مـى دانسـت    ،آنکه روز اوالین اصل را طرح کرد.قدرت،آگاهى،)شناسائى(
عمـر دردیرهـا و   آنها که یـک .ن صومعه و دیر نیستدی،دین فردى نیست،دینش دین اجتماعىاست

مـا کـه   ،کننـد همبستگى وهمـدردى پیـدا مـى   ،امروز دارند متشکل مى شوند،صومعه ها زندگى کردند
به سوى انفراد و تنهائى و جدائى ،دینمان دین اجتماع و زندگى و همکارى و وحدت و همبستگى است

خواهد ما ملتـى آگـاه باشـیم و    دستورى را طرح مى کند مىآنکه چنین.و تفرق گرایش پیدا کرده ا یم
ما نه تنهـا آینـده را   .آینده را پیش بینى کنیم،بلکه حوادثى را که در بطن روزگار مستتر و پنهان است

امام صـادق در هـزار و سیصـد سـال     ! پیش بینى نمى کنیم بلکه وضع زمان خودمان را هم نمى فهمیم 
آنکس که زمان خود را درك.)356تحف العقول، ص (زَمانه لَا تَهجم علَیه اللَّوابِسالْعالم بِ:پیش فرمود

در کـار  ،کنددركجریانى را که در سطح و بطن زمان مستمر است،اوضاع زمان خود را بشناسد،کند
یا سطح روزگار بى خبر از اوضاعى که در بطن ،یعنى مردم بى خبر از زمان خود.خود اشتباه نمى کند

،بـه جـاى اینکـه دشـمن را بکوبنـد     ،یعنى همیشه عوضى کار مى کنند،همیشه در اشتباهند،مى گذرد
.خودشان را سیاه مى کنندسینه و پشت،به جاى اینکه سینه دشمن را سیاه کنند،خودشان را مى کوبند

و نهى از منکـر در  امر به معروفگذشته ارزش در جلسات.این هم کارنامه ما.سالها باید درتیه بمانند
حسـینى رابـاال بـرد و    و نهـى از منکـر ارزش نهضـت   این را که امر به معروف.اسالم را درك کردیم

حال چکار .فهمیدیم،و نهى از منکر را ارزش واعتبار و آبرو دادحسینى امر به معروفهمچنین نهضت
معتبـر و  ملتیکبه صورت،ارزش در آییمبا ملتیکبه صورت،کنیم که خودمان ارزش پیدا کنیم

:این سئوال را قرآن مجید داده استجواب؟با آبرو در آییم

شما با ارزشترین امتها و ملتهـا  ،شما بهترین امتها و ملتها هستید.للناساخرجتۀکنتم خیر ام
مى ؟رزش بدهىامى خواهى به خودت.و تنهون عن المنکرتامرون بالمعروف:شرطاما با یک،هستید

با عمل کردن به این اصل در نزد خدا و پیغمبر خدا ارزش ؟خواهى در نزد پیغمبر خدا ارزش پیدا کنى
اگر مى خواهى در نـزد ملـل   .با عمل کردن به این اصل در نزد خدا و پیغمبر ارزش پیدا کن؟پیدا کنى

تـو را او در  سرنوشت،ربغکند و هم بلوكشرق روى تو حسابجهان ارزش پیدا کنى که هم بلوك
همبسـتگى و  ،و نهـى از منکـر داشـته بـاش    امر به معـروف ،اختیار نگیرد و او براى تو تصمیم نگیرد

،پرهیز کناز ضعف،از بى خبرى پرهیز کن،و برادرى اسالمى را زنده کناخوت،همدردى داشته باش
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برنامـه بـى خبـرى    ؟گرى براى چیسـت الابالى این برنامه هاى بى خبرى و.از الابالى گرى پرهی کن
قـدرت  ،باشـى که ضعیفو برنامه الابالى گرى براى اینست،ندانى،نفهمى،که آگاه نباشىبراى اینست
.نداشته باشى

عامـل  یک،و نهى از منکر در نهضت حسینىما بنشینیم اینجا و بگوئیم عنصر امر به معروف
حسین بن على به امر ،بودامر به معروف،جا تکان داداو را از،واداشتکه حسین را به حرکتبزرگ

و نهى از منکر ارزش درجـه اول قائـل   اسالم براى امر به معروف،و نهى از منکر ارزش دادبه معروف
نمى توانند سایر تعلیمات،اگر این رکن نباشد،خودش مى داندیعنى آن را یکى از ارکان تعلیماتاست

یـا گذشـته بـراى آینـده     ؟کنیمآیا ما دائم از گذشته صحبت؟لى ما چکار کنیمواینها درست.کار کنند
از نهضت حسینى در همـین زمینـه بایـد    .آینده و گذشته را باید به یکدیگر مربوط و متصل کرد؟است

مى نویسـند و  چگونه کتاب؟کنندچگونه تبلیغ مى؟ببینید چه مى کنند.مردم را آگاه نمود،استفاده کرد
؟درباره چه مسائلى باید فکر کنند و درباره چه مسائلى حساسیت دارند؟ه باید بنویسندچگون

مـا  ،داشتندروى چه مسائلى حساسیت) ع ( حسین بن على ،)ع ( ببینیم على بن ابى طالب
دهند و ما روى نشان مىچرا آنها روى مسائلى حساسیت.نشان دهیمهم روى همان مسائل حساسیت

آیا ما رشدى در این زمینـه  .از اینجا باید استفاده کنیم که پولهایمان را چگونه خرج کنیم؟مسائل دیگر
به خدا قسم من مى ؟مى فهمیم انفاقى که در راه خدا به خیال خودمان مى کنیم چه انفاقى است؟داریم

ئى که از این راه بـه  ایم یا صدمه هاجاهالنه کردهو نهى از منکرترسم زیانى که ما از راه امر به معروف
.و نهى از منکرمان بیشتر باشدامر به معروفاسالم زده ایم از زیان ترك

مجموع کتابهاى اسالمى که ما منتشر مى کنیم را پاى همدیگر من نمى دانم اگر ضرر و منفعت
ـ   ؟یا ضررشفایده اش بیشتر است،کنیمحساب ر همچنین االن نمى توانم به طور دقیق بگـویم کـه اگ

آیـا منفعتشـان   ،بکنیمپاى هم حساب،خرج مى کنیمپولهائى را که در راه اسالم و حتى به قصد قربت
و در مورد یـک ،چون قرآن صریحا مى گوید انفاق دو گونه است؟یا ضررشانبراى اسالم بیشتر است

نْبلَۀٍ   مثَلُ الَّذینَ ینْفقُونَ أَموالَهم فی سبِیلِ اللَّه:نوع آن مى گوید ی کُـلِّ سـنابِلَ فس عبس تَتۀٍ أَنْببثَلِ حکَم
1مائَۀُ حبۀٍ

هفـت ،که در زمین مساعدى کاشته شـود نوع انفاق را مى گوید مثلش مثل گندمى استیک

.261: بقره. 1
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.از این بیشترخوشه در آورد و هر خوشه اى صد دانه باشد و حتى

شاءنْ یمل فضاعی اللَّه انفـاق  امـا یـک  .داردى انفاقهائى در راه خدا اینقدر خیر وبرکتیعنو
مثل یـک ،این انفاق مثلش،قوم ظلموا انفسهمحرثصر اصابتکمثل ریح فیها :دیگر هم مثال مى زند

مى کن یعنى آنچه که بـه  کشتزار آماده مى رسد آن را خرابکه وقتى به یکباد سموم خطرناکى است
اگر مى خواهیم قیمت،اگر مى خواهیم به خودمان ارزش بدهیم.از بین مى بردرا هم وجود آمده است

باید ،محترم باشیمدر نزد ملل جهان،اگر مى خواهیم در نزد خدا و پیغمبر خدا محترم باشیم،پیدا کنیم
دربـاره چـه مسـئله اى مـى     ؟اگر پیغمبر اسالم زنده مى بود امروز چه مى کرد.این اصل را زنده کنیم

ایـن یـک  .واهللا و باهللا قسم مى خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود مى لـرزد ؟اندیشید
و ،گناه شـده ام من اگر نگویم و اهللا مرتکبگناه کرده است،اگر کسى نگوید.مسئله دو تا چهار تاست

سطین چه تاریخچـه  فل،گذشته از جنبه اسالمى.گناه شده استو واعظى اگر نگوید مرتکبهر خطیب
ملتى ،استملتمربوط به یک،قضیه فلسطین مربوط به دولتى از دولتهاى اسالمى هم نیست؟اى دارد

مدعى هستند که در سـه هـزار   ؟تاریخچه فلسطین چیست.که او را به زور از خانه اش بیرون کرده اند
،تاریخ را بخوانیـد .کرده اندنتموقتى در آنجا سلطداود و سلیمان براى مدت،سال پیش دو نفر از ما

کـى  ؟که سرزمین فلسطین به یهود تعلق داشته استکى بوده است،دو سه هزار سالهدر تمام این مدت
یهود آیا بیشتر سرزمین فلسطین از آن ملت.یهود باشدکه بیشتر سرزمین فلسطین مال ملتبوده است

روزى که مسلمین فلسطین را فتح .م هم مال آنها نبودبعد از اسال،قبل از اسالم هم مال آنها نبود؟است
و اتفاقا مسیحى ها که با مسـلمین صـلح   .نه در اختیار یهودیها،فلسطین در اختیار مسیحیها بود،کردند

مـا  :گفتند.کردند یکى از مواردى که در صلحنامه گنجاندند این بود که شما یهود را در اینجا راه ندهید
چطور شد که یکدفعه نام وطن یهـودى بـه خـود    .کنیم ولى با یهود زندگى نمى کنیمبا شما زندگى مى 

،دروغ نام حقـوق بشـر  این قرنى که به( یکى از قضایائى که کارنامه قرن ما را تاریک مى کند ؟گرفت
غیـر  یهودیهاى دنیا بعد از اینکه از ملتهاى .همین قضیه است) بر آن گذاشته اندنام انسانیت،نام آزادى

بزرگانشـان مـى   ،)و بسیارى از نقاط دنیـا ،آلمان،در روسیه(مسلمان زجر و شکنجه و آزار مى بینند 
مـا  سرنوشـت ،دنیا متفرق هستیم در هر جا اقلیتـى هسـتیم  نشینند مى گویند تا وقتى که ما در اطراف

یهود آنجـا جمـع   باتباع مذه،کنیم و همه مان آنجا جمع شویمما باید مرکزى را انتخاب.همین است
بـین  جنگبعد ،جاهاى دیگر را فکر مى کنند،فلسطین است،اول هم جایى را که فکر نمى کنند.شوند

مى توانید کتابهائى را که در این زمینـه  ،کنمالبته من خالصه اش را عرض مى(الملل اول پیش مى آید 
ولى هـر  ،ى خواهم از عثمانیها دفاع کنممن نم.جنگندمتفقین با عثمانیها مى) دبخوانی،نوشته شده است
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سـاده لـوح از حکومـت   اعـراب .باالخره واحد بـود ،اگر ظالم هم بود.واحدى بودحکومت،چه بود
عثمانى جنگیدنـد بـه   علیه حکومت،از داخل.متفقین را پذیرفتندتحریک.عثمانى به ستوه آمده بودند

.قالل بدهندوعده اینکه به خود آنها در مقابل عثمانیها است

شرط اینکه به نفـع مـا   انگلیس ها به اینها قول قطعى دادند که ما به شما استقالل مى دهیم به
تا در خاللى که این بدبختیهاى نادان ناآگاه داشتند با دولت.این بیچاره ها جنگیدند.با عثمانیها بجنگید

صهیونیسم کـه تـازه   را با حزبانگلستان قول و قرار خودش ،حدودى اسالمى خودشان مى جنگیدند
جامعه ملل بـه  .کشورهاى اسالمىتشکیل شده بود محکم کرد که فلسطین را مى دهیم به شما در قلب

مخصوصا ملتهایى که از ( که در دنیا ملتهایى هستند مى کندو تصویب!) را ببینیدعدالت(وجود مى آید 
معـین بکنـیم تـا اینهـا را اداره     بر ایشان سرپرستما باید ،که چون رشد ندارند) عثمانى جدا شده اند 

،قسـمتى از آن را دادنـد بـه فرانسـه    .یعنى در واقع مى خواستند ارثیه عثمانیها را تقسیم بکننـد .بکنند
مـن قـیم و   گفـت .فلسطین بـود از جمله جاهایى که انگلستان گرفت...قسمتى را دادند به انگلستان و

که من اینجا ) وعده معروف بالفور ( بعد به صهیونیستها وعده داد .لرسما شد کفی،سرپرست شما هستم
.را به شما مى سپارم

کردند و یعنى یهودیانى که دهها قرن بود که در گوشه هاى دیگر دنیا زندگى مى»صهیونیستها«
مـى  حـاال ،من خودم فکر مى کردم که یهودیان موجود همه از نسل اسـرائیلند .از نژادهاى دیگر بودند

بسیارى از یهودیها اصال از نسل اسـرائیل  .دروغ استمى کند مى گوید این حرفبینم تاریخ تشکیک
یهودیـانى کـه   .حتى نژادشان هم خالص نمانده است.و بساستجامع مشترکشان فقط مذهب،نیستند

ده اند و اینها دنبال فقط به دلیل اینکه فرنگیها به اینها زجر دا،دنیا زندگى مى کردندو اکنافدر اطراف
پیشه اى هستندو بـه دلیـل اینکـه    و به دلیل اینکه مردم خیانت،نقطه اى مى گردند که آنجا جمع شوند

رحم نباید در شما وجود داشته باشد و از ،مقدسشان به آنها اجازه داده که اگر به سرزمینى رفتیدکتاب
که انگلستان وسیله مهاجرتشان را فراهم کرد بـه  بعد،هیچ وسیله اى براى پیشبرد هدفتان امتناع نکنید

کردند و زمینها را خریدند در حالى که یهودى بومى در فلسطین بـیش از پنجـاه   این سرزمین مهاجرت
یعنـى یهودیـان   .فوق العاده اى زنـدگى مـى کننـد   ها در بدبختىکه االن هم آن بیچارههزار نفر نیست

کـه سـربار یهودیـان    له بدبختیهایى که به وجود آورده اند اینستاز جم،اروپائى و آمریکایى که آمدن
.اصلى هستند که حق دارند در آنجا زندگى کنند

،اعدام کردند،اینها را کشتند.کردندانقالب،قیام کردند،بودعده روشنفکر در میان اعرابیک
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ه زیادى هم در میانشان پخـش  اسلح،همینکه عده زیاد شد،یهودیها را فرستادندمرتب.به دار کشیدند
سر یکدیگر پشت.کشتند و زدند و بعد هم آواره کردند،بعد اینها افتادند به جان مسلمانان بومى،کردند

این یهودیانى که شـما امـروز اسمشـان را مـى     .آمدند و آمدند،مى شداز کشورهاى اروپائى مهاجرت
مـدعى  ؟آخر ببینید اینها از کجاى دنیا آمـده انـد  ،زهر مار،گلدامایر،زلى اشکول،موشه دایان:شنوید

امروز در حـدود سـه میلیـون نفـر مسـلمان آواره از خانـه و       .سرزمین ماست،هستند که این سرزمین
خیلى اشتباه ؟در آنجا تشکیل شودکوچکدولتکه یکمگر تنها همین استهدف.زندگیشان هستند

،باالخره نمى تو آنجا زندگى کندکوچکدولتى داند که یکاو م.خیلى همه اشتباه مى کنیم،کرده اید
بـه قـول   .شـاید تـا ایـران خودمـان هـم کشـیده شـود       که دامنه اش از این طرفاسرائیل بزرگیک

:فردا ادعاى شیراز را هـم مـى کنـد مـى گویـد     ،این اسرائیلى که من مى شناسم:عبدالرحمن فرامرزى
! هر چه بگویى آقـا  .سلیماناسم شیراز را گذاشته اند ملکشاعرهاى خود شما همیشه در اشعارشان 

،مگر ادعاى خیبر را که نزدیک مدینه اسـت ؟خواهیدمى گوید سند از این بهتر هم مى،آن تشبیه است
نداد که شـما بیاییـد ایـن شـهر را بـه اینهـا       عربستان سعودىبه پادشاه وقت»روزولت«مگر ؟ندارند

واهللا و باهللا ما در برابر این قضـیه  ؟عراق و سرزمینهاى مقدس شما را ندارندمگر اینها ادعاى؟بفروشید
.به خدا قسم ما غافل هستیم.داریمبه خدا قسم مسئولیت.مسئولیم

داسـتانى کـه دل   .این قضیه است،و اهللا قضیه اى که دل پیغمبر اکرم را امروز خون کرده است
اگـر مـى   ،اگر مى خـواهیم بـه خودمـان ارزش بـدهیم    .این قضیه است،حسین بن على را خون کرده

باید فکر کنیم که اگر حسین بن علـى امـروز بـود و    ،خواهیم به عزادارى حسین بن على ارزش بدهیم
نوجـوان  «:آیا مى گفت بخوانید؟چه شعارى بدهیدمى گفت،براى من عزادارى کنیدخودش مى گفت

در عمـرم  ) امام حسـین (چیزهایى که من ،»الوداع،لوداعمضطرم ازینب«:بگوئیدیا مى گفت»اکبر من
اگـر  ! ؟کلمه از ایـن حرفهـا نگفـتم   آور تن ندادم و یکذلتو کثیفهرگز به اینجور شعارهاى پست

،براى من سـینه و زنجیـر بزنـى   ،اگر مى خواهى براى من عزادارى کنىحسین بن على بود مى گفت
،شمر هزار و سیصد سال پـیش مـرد  .امروز موشه دایان استشمر.شعار امروز تو باید فلسطین باشد

هـى دروغ در  .امروز باید در و دیوار این شهر با شعار فلسطین تکان مى خورد.شمر امروز را بشناس
بـاز بـه قـول    .و اسـرائیل اسـت  مربـوط بـه عـرب   .مسئله داخلى اسـت مغز ما کردند که آقا این یک

براى اینهـا پـول   چرا یهودیان دیگر دنیا مرتب،است و مذهبى نیستاگر مال اینه:عبدالرحمن فرامرزى
آیا چند روز پیش در روزنامه نخواندید ؟ما چه جوابى در مقابل اسالم و پیغمبر خدا داریم؟مى فرستند

میلیون پانصد،نه یهودیانى که فعال شناسنامه اسرائیلى دارند،که در سال گذشته یهودیان سایر نقاط دنیا
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.بمب بریزند بر سر مسلمانان،براى اینها فرستادند که با این پولها فانتوم بخرنددالر

سى و شـش  .شنیده ام یهودیان ایران خودمان در سال گذشته معادل پول دو فانتوم فرستادند
و من آن یهودیها را به عنوان .رفتمیلیون دالر پول از یهودیان ایران خودمان براى آنها به عنوان کمک

،کرد استاو به همکیشش کمک،کنیمما خودمان را باید مالمت،نمى کنممالمت،اینکه یهودى هستند
،رسیدش هم از موشه دایان مى آید و آن را در بازار هم نشان مى دهد،با کمال افتخار پول مى فرستد
»اطالعـات «ز مـن بریـده اش را ا  (ننوشتند پیش مگر همین دو سه شب.مى گوید بیا رسیدش را ببین

آنوقـت ! ؟مـى کننـد  میلیون دالر به اسرائیل کمککه االن فقط یهودیان مقیم امریکا روزى یک) دارم
،به خدا خجالـت دارد مـا خودمـان را مسـلمان بـدانیم     ؟تالش ما مسلمین در این زمینه چه بوده است

ین داستانى را که ما از على بن اصال من باید بگویم بعد از ا.بخوانیمخودمان را شیعه على بن ابى طالب
شنید دشمن روزى على بن ابى طالب:که دیگر در منابر نقل کنیم کهحرام است،نقل مى کنیمابى طالب

شنیده ام زینب:بعد فرمود.خیله االنبارو هذا اخو غامد و قد وردت،به کشور اسالمى حمله کرده است
سرزمین مسـلمین  ،شنیده ام دشمن.را گرفته انداستمسلمانانزن مسلمان یا زنى که در حمایتیک

زیورها را ،متعرض زنان آنها شده است،اسیر کرده است،مردانشان را کشته است،کرده استرا غارت
که ما اظهار تشیع او را مى کنـیم و  بعد همین على بن ابى طالب.زنها جدا کرده استاز گوش و دست

من بعد هذا فلو ان امرءا مسلما مات: دروغین نشان مى دهیم گفتوبه او حساسیتهاى بى معنىنسبت
مرد مسلمان با شنیدن این خبر دق کند و بمیـرد  اگر یک.به ملوما بل کان به عندى جدیرااسفا ما کان

آیا اینها مسـلمان  ؟مالى به آنها بکنیمآیا ما وظیفه نداریم که کمک.نیستو مورد مالمتسزاوار است
که امروز منکر شود که کیست؟آیا اینها براى حق مشروع بشرى قیام نمى کنند؟عزیزان ندارند،نیستند

یـک .من در سفر مکه بعضى از اینها را دیدم؟به و طن خود را ندارندفلسطینیهاى آواره حق بازگشت
در میـان آنهـا   افرادى.ما امیدمان فقط به خون شهدایمان است،دماء الشهداء:فقطمى گفتند! جوانهائى 

.هستند که واهللا براى لباسشان محتاجند و برهنه مى جنگند

بـه  در سـال نزدیـک  ،ریال بدهدهر فرد روزى یک،مسلمان دنیااگر هفتصد میلیون جمعیت
و پنج میلیون نفـر هسـتیم و نـود و هشـت    اگر فقط مردم ایران که بیست.سیصد میلیارد دالر مى شود

در سال حـدود نـود میلیـون    ،کندریال به فلسطینیها کمکفرد روزى یکهر،درصد ما مسلمان است
کنـد در سـال نـه میلیـون     ریال کمکعشر مسلمانان هم هر کس روزى یکاگر یک.تومان مى شود
.تومان مى شود
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1فَضَّلَ اللّه الْمجاهدینَ بِأَموالهِم وأَنفُسهِم علَى الْقَاعدینَ درجۀً

.2اْ وهاجرُواْ وجاهدواْ فی سبِیلِ اللّه بِأَموالهِم وأَنفُسهِم أَعظَم درجۀً عند اللّهآمنُو
مثل نماز خوانـدن و روزه  ،استواهللا این انفاق واجب.کنیمبه وسیله مال که مى توانیم کمک

کـه در زمینـه همبسـتگى    ین اسـت اولین سئوالى که بعد از مردن از ما مى کنند هم.استگرفتن واجب
من سمع مسلما ینادى یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم هـر کـس   :پیغمبر فرمود؟اسالمى چه کردید

و او را کمـک ،بشنود صداى مسلمانى را که فریاد مى کند یاللمسلمین مسلمانان به فریـاد مـن برسـید   
بـاز  چه مانعى دارد که ما براى اینهـا حسـاب  .من او را مسلمان نمى دا نم،دیگر مسلمان نیست،نکند
چـرا یهودیـان دنیـا    ؟چه مانعى دارد که مقدار کمى از درآمد خودمان را اختصاص به اینها بدهیم؟کنیم

بیـدار  ملـت ،اهللا بگوینـد بـارك ،بکنند و ملتهاى دیگر آنها را تحسین کننـد حتى یهودیان ایران کمک
حقـایق  ،دردشناس باشند،شناس باشندآن مردمى هستند که فرصتمردم بیدار ؟ولى ما نکنیم:بگویند

.شناس باشند

فشـار  وظیفه من فقط گفتن بود و خدا مـى دانـد جـز تحـت    .من وظیفه خودم را عمل کردم
و وظیفه خـودم و هـر   .مالى را وظیفه شما مى دانماین کمک.وجدان و وظیفه خودم چیز دیگرى نبود

مى دانم که چنین حرفى را و واعظى من واجباین را بگوید بر هر خطیبو واعظى مى دانم که خطیب
اهللا حکیم و دیگران رسما فتوى داده اند که کسى که در آنجا کشـته  مراجع تقلید بزرگى مثل آیت.بزند

به کار و فکـر  ،پس بیائیم به خودمان ارزش بدهیم.اگر نماز هم نخواند شهید در راه خداست،مى شود
خودمـان را  ،به پولهاى خودمان ارزش بدهیم،به کتابهاى خودمان ارزش بدهیم،رزش بدهیماخودمان

مـا نمـى   جهان چنـدان دربـاره سرنوشـت   اینکه دولتهاى بزرگعلت.در میان ملل دنیا آبرومند بکنیم
مى گوید.آمریکا را فقط همین یکى جرى کرده است.نداردکه معتقدند مسلمان غیرتاینست،اندیشند

جز ،مى گوید یهودى که براى پول مى میرد.همبستگى و همدردى ندارد،نداردغیرتمسلمان جماعت
بـه یـک  ،و مماتش پول استحیات،زندگیش پول است،خدایش پول است،پول چیزى نمى شن اسد

مى کنـد ولـى هفتصـد    میلیون دالر به همکیشانش کمکرسد روزى یکچنین مسئله حساسى که مى
3!سلمان دنیا کوچکترین کمکى به همکیش خود نمى کنند میلیون م

95: ء نسا. 1
20: توبه. 2

.172-160، ص2، جحماسه حسینیمطهري، مرتضی؛ 3.



17...................................................................................................................................................................اتحاد مسلمانان درنگاه شهید مطهري

و رهبرىامامتاسالمى در مبحثامتبررسى مفهوم وحدت
آنچه بر سر مسلمین آمـد کـه   ؟اتحاد اسالمى چه مى شودتکلیف،این مسائلبا طرح و بحث

اختالفـات و توسرى خور ملل غیر مسلمان قـرار داد همـین   و آنها را زیر دستآنها را گرفتشوکت
کینـه هـاى کهنـه    بهترین ابزارش شعله ور ساختن این،استعمار چه کهنه اش و چه نور.فرقه اى است

دست افزارهاى استعمار به نام دیـن و بـه نـام دلسـوزى     ،بال استثناء،در تمام کشورهاى اسالمى.است
ن رهگذر کشیده و چشیده اي آیا آنچه تا کنون از ای.اندر کار تفرقه میان مسلمین اندبراى اسالم دست

؟به هدفهاى استعارى نیستآیا طرح اینگونه بحثها کمک.؟که باز هم ادامه دهیمکافى نیست

و درد نیاز مسلمین به اتحاد و اتفاق از مبرمتـرین نیازهـا اسـت   که بدون شکاینستجواب
مواره از همینها اسـتفاده  دشمن هم ه.اساسى جهان اسالم همین کینه هاى کهنه میان مردم مسلمان است

مفهوم . دچار اشتباه شده است»اتحاد اسالمى«اما به نظر مى رسد که اعتراض کننده در مفهوم .مى کند
ایـن  اتحاد اسالمى که در صد سال اخیر میان علماء و فضالء مؤمن و روشنفک اسـالمى مطـرح اسـت   

نظر تقادى و یا غیر اعتقادى خود صرفکه فرقه هاى اسالمى به خاطر اتحاد اسالمى از اصول اعنیست
ایـن کـار نـه   ،چـه .همه را کنار بگذارندکنند و به اصطالح مشترکات همه فرق را بگیرند و مختصات

تقاضا کرد کـه بـه خـاطر مصـلحت    مذهباز پیروان یکچگونه ممکن است.و نه عملىمنطقى است
خود که به هر حال به نظر خود آنرا جزء از فالن اصل اعتقادى یا عملى،اسالم و مسلمینحفظ وحدت

که از او بخواهیم به نام اسـالم از جزئـى از اسـالم    در حکم اینست؟نظر کندمتن اسالم مى داند صرف
.چشم بپوشد

راههاى دیگر دارد و طبیعـى ،اصل مذهبى و یا دلسرد کردن آنها از آنپابند کردن مردمى به یک
توان قـومى را بـه اصـلى مـؤمن     نه مى،ا خواهش و تمنا و به نام مصلحتب.ترین آنها منطق و برهان است

علـیهم  ما خود شیعه هستیم و افتخار پیروى اهـل البیـت  .و نه مى توان ایمان آنها را از آنها گرفتساخت
نـه  ،دانـیم را قابل مصالحه نمـى و یا مکروه کوچکمستحبکوچکترین چیزى حتى یک،السالم را داریم

و بـه خـاطر اتحـاد    پذیریم و نه از دیگران انتظار داریم که به نـام مصـلحت  مىرا در این زمینهتوقع کسى 
کـه محـیط حسـن    آنچه ما انتظار و آرزو داریم اینسـت .بردارنداصل از اصول خود دستاسالمى از یک

تفسیر و ادبیاتو کالم و فلسفه و فقه و حدیث،تفاهم به وجود آید تا ما که از خود اصول و فروعى داریم
داریم بتوانیم کاالى خود را به عنوان بهترین کاال عرضه بداریم تا شیعه بیش از این در حال انزوا بسر نبـرد  

.اسالمى شیعى بسته نباشدو بازارهاى مهم جهان اسالمى به روى کاالى نفیس معارف
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سـت و  اهر فرقـه اى نـوعى خـرق اجمـاع مرکـب     اسالمى و طرد مختصاتاخذ مشترکات
یکى از فـرق جـزء   زیرا باالخره مختصات،که قطعا غیر از اسالم واقعى استمحصول آن چیزى است

.وجود نداردو مختصاتو اسالم مجرد از همه این مشخصات ممیزاتمتن اسالم است

طراحان فکر عالى اتحاد اسالمى که در عصر ما مرحوم آیـۀ اهللا العظمـى   ،گذشته از همه اینها
در اهـل  قدس اهللا سره در شیعه و عالمه شیخ عبدالمجید سلیم و عالمه شیخ محمود شلتوتبروجردى 

آنچه آن بزرگان در نظر داشتند این بود .چنان طرحى را در نظر نداشتند،تسنن در رأس آن قرار داشتند
رکاتفرقه هاى اسالمى در عین اختالفاتى که در کالم و فقه و غیره بـاهم دارنـد بـه واسـطه مشـت     که

برادرى بدهند و جبهه اسالم دستمى توانند در مقابل دشمنان خطرناكبیشترى که در میان آنها هست
اسالمى کـه  عنوان وحدتمذهبى تحتاین بزرگان هرگز در صدد طرح وحدت.واحدى تشکیل دهند
.نبودندهیچگاه عملى نیست

حزبـى  وحـدت .احـد واحـد و جبهـه و  میان حزبفرق است،معمولى عرفدر اصطالحات
فکـرى بـه   ایجاب مى کند که افراد از نظر فکر و ایدئولوژى و راه و روش و باالخره همه خصوصیات

و دسته که احزابجبهه اینستاما معنى وحدت.باشندجهتو یکاستثناء مسائل شخصى یک رنگ
اتى که میان آنها به واسطه مشترک،و ایدئولوژى و راه و روشدر مسلکدر عین اختالفمختلفجات
واحـد در برابـر   که صـف و بدیهى است.جبهه بندى کنندصفدر یکدر مقابل دشمن مشتركهست

سایر برادران خود و انتقاد از مسلکهاى برادر و دعوتدشمن تشکیل دادن با اصرار در دفاع از مسلک
اهللا العظمى بروجـردى  آنچه مخصوصا مرحوم آیۀ .نداردخود به هیچ وجه منافاتهم جبهه به مسلک

در میان برادران اهل سنتاهل البیتبدان مى اندیشید این بود که زمینه را براى پخش و انتشار معارف
توفیقى که آن مرحوم در .فراهم کند و معتقد بود که این کار جز با ایجاد حسن تفاهم امکان پذیر نیست

در اثر حسن تفاهمى که به وجود آورده بود خود مصریان فقهى شیعه در مصر به دستطبع برخى کتب
جزاه اهللا عن االسالم و المسلمین خیر الجزاء.کرد از مهمترین موفقیتهاى علماء شیعه استکسب

.نمى کند که در گفتن حقایق کوتاهى شودایجاب»اتحاد اسالمى«به هر حال طرفدارى از تز 
را بر مـى انگیـزد   و کینه ها ى مخالفتعصباتو که احساساتگیرد کارهائى استآنچه نباید صورت

خوشبختانه در عصـر مـا   .. ..و احساساتنه عواطفعلمى سر و کارش با عقل و منطق استاما بحث
آنهـا  در رأس همـه .محققان بسیارى در شیعه پیدا شده اند که از همین روش پسندیده پیروى مى کنند

الغطـاء و  عالمه کبیر آیۀ اهللا شیخ محمد حسین کاشـف و،الدین عاملىعالمه جلیل آیۀ اهللا سید شرف
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و سیره متروك.الغدیر را باید نام بردشریفکتابعالمه بزرگوار آیۀ اهللا شیخ عبدالحسین امینى مؤلف
که از تـاریخ زنـدگى آن حضـرت   ،القوال و عم،فراموش شده شخص موالى متقیان على علیه السالم

.ر این زمینه استبهترین درس آموزنده دپیداست

بـا  ،از ربایندگان آن خوددارى نکـرد على علیه السالم از اظهار و مطالبه حق خود و شکایت
خطبه هاى فراوانـى در نهـج   .و عالقه به اتحاد اسالمى را مانع آن قرار ندادابراز داشتکمال صراحت

مسـلمین در  جماعـت صـف نشد که از در عین حال این تظلمها موجب.البالغه شاهد این مدعى است
سهم خویش را از غنـائم جنگـى آن   ،مى کردشرکتدر جمعه و جماعت.بیگانگان خارج شودمقابل

و ناصـحانه نظـر مـى    طرف شور قرار مى گرفت،از ارشاد خلفا دریغ نمى نمود،مى کردزمان دریافت
.داد

ت نمایـد علـى   خودش شخصـا شـرک  مایل استمسلمین با ایرانیان که خلیفه وقتدر جنگ
زیرا تا تو در مدینه هستى دشمن فکر مى کند فرضا سپاه میدان جنگ،نکنخیر شرکت:پاسخ مى دهد

:هذا اصل العرب:را از بین ببرد از مرکز مدد مى رسد ولى اگر شخصا به میدان نبرد بروى خواهند گفت
بین ببرند واگر تو را از بین ببرند نیروهاى خود را متمرکز مى کنند تا تو را از .اینستریشه و بن عرب

.1با روحیه قویتر به نبرد مسلمانان خواهند پرداخت

اسالمىدر ارتباط با وحدت) ع(على بررسى شیوه عملى حضرت
که از تاریخ ،القوال و عم،و فراموش شده شخص موالى متقیان على علیه السالمسیره متروك

.نده در این زمینه استبهترین درس آموزپیداستزندگى آن حضرت

بـا  ،از ربایندگان آن خوددارى نکـرد على علیه السالم از اظهار و مطالبه حق خود و شکایت
خطبه هاى فراوانـى در نهـج   .و عالقه به اتحاد اسالمى را مانع آن قرار ندادابراز داشتکمال صراحت

مسـلمین در  جماعـت ه از صـف نشد کدر عین حال این تظلمها موجب.البالغه شاهد این مدعى است
سهم خویش را از غنـائم جنگـى آن   ،مى کردشرکتدر جمعه و جماعت.بیگانگان خارج شودمقابل

و ناصـحانه نظـر مـى    طرف شور قرار مى گرفت،از ارشاد خلفا دریغ نمى نمود،مى کردزمان دریافت
.داد

22-16، صامامت ورهبرىمطهري، مرتضی؛ 1.
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ا شـرکت نمایـد علـى    خودش شخصـ مایل استمسلمین با ایرانیان که خلیفه وقتدر جنگ
زیرا تا تو در مدینه هستى دشمن فکر مى کند فرضا سپاه میدان جنگ،نکنخیر شرکت:پاسخ مى دهد

:هذا اصل العرب:را از بین ببرد از مرکز مدد مى رسد ولى اگر شخصا به میدان نبرد بروى خواهند گفت
ا از بین ببرند واگر تو را از بین ببرند نیروهاى خود را متمرکز مى کنند تا تو ر.اینستریشه و بن عرب

.نبرد مسلمانان خواهند پرداختبا روحیه قویتر به 

از خلفا نمى از طرفى شخصا هیچ پستى را از هیچیک.على در عمل نیز همین روش را دارد
چیز دیگر از ایـن قبیـل   استان و نه اماره الحاج و نه یکو نه حکومت یکنه فرماندهى جنگ،پذیرد

نظر کردن او از حق مسلم خویش اسـت و بـه عبـارت   زیرا قبول یکى از این پستها به معنى صرف.ار
اما در عین حال که خود پسـتى  . اسالمى استدیگر کارى بیش از همکارى و همگامى و حفظ وحدت

زیـرا قبـول آنهـا    ،مانع نزدیکان و خویشاوندان و یارانش در قبول آن پستها نمى گشـت نمى پذیر فت
.تلقى نمى شوده امضاى خالفتو به هیچ وجصرفا همکارى و همگامى است

در راه هـدفهاى  و نشانه متفانى بـودن آن حضـرت  سیره على در این زمینه خیلى دقیق است
ابو .آنها پاره مى کردند و او مى دوخت،در حالى که دیگران مى بریدند او وصل مى کرد.اسالمى است

خیـر  از نارضائى او استفاده کند و انتقام خویش را بـه صـورت  مرد خواسترا مغتنم شسفیان فرصت
على آگاهتر از ایـن  اما قلب،پیغمبر به وسیله وصى پیغمبر از پیغمبر بگیردخواهى و احترام به وصیت

در هر زمانى ابوسفیانها .رد بر سینه اش زد و او را از خود رانددست،بود که گول ابوسفیانها را بخورد
.نمایان اسـت در عصر ما انگشت حیى بن اخطبها در بسیارى از جریانات.حیى بن اخطبها در کارندو

را در این آن حضرتو سنتکه سیرتبر مسلمین و باالخص شیعیان و موالیان على علیه السالم است
.1ابو سفیانها و حیى بن اخطبها را نخورندالعین خویش قرار دهند و فریبزمینه نصب

ـ  ،السـالم علیـه ،یره و روش شخص امیرالمؤمنین علىس ا بهتـرین و آموزنـده تـرین    بـراى م
راه و روشى بسیار منطقى و معقول که شایسته بزرگوارى ماننـد او بـود   ،علیه السالم،على. درسهاست
.اتخاذ کرد

خود را به کـار بـرد   همه امکانات،از هیچ کوششى خوددارى نکرد،او براى احقاق حق خود
اصل ماالیدرك،بر عکس.پیروى نکرد»یا همه یا هیچ«اما هرگز از اشعار ،را احیا کندکه اصل امامت

.21و20، صامامت ورهبرىمطهري، مرتضی؛ .1
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.کله را مبناى کار خویش قرار دادکله الیترك

بلکه کارى حسـاب ،على در برابر ربایندگان حقش قیام نکرد و قیام نکردنش اضطرارى نبود
کشـته  ،حداکثر این بود که کشته شـود ،چرا قیام نکرد،شتبیم ندااو از مرگ.شده بودشده و انتخاب

به پسـتان  از کودك،بود و با آناو همواره در آرزوى شهادت،شدن در راه خدا منتهاى آرزوى او بود
اسـالم در آن شـرائط   صحیحش بدین نکته رسیده بود که مصـلحت على در حساب.مادر مأنوستر بود

.تصریح مى کندخود کرارا به این مطلب.ى استقیام و بلکه همگامى و همکارترك

:مى نویسد)»نهج البالغه«از نامه هاى 62نامه ( اشتر در یکى از نامه هاى خود به مالک

   د مـحنِ م یـقِ د حـونَ إِلَى معدلَامِ ینِ الْإِسع تعجر ۀَ النَّاسِ قَداجِعر تأَیتَّى ري حدی کْتسفَأَم
أَعظَم منْ فَوت فَخَشیت إِنْ لَم أَنْصرِ الْإِسلَام و أَهلَه أَنْ أَرى فیه ثَلْماً أَو هدماً تَکُونُ الْمصیبۀُ بِه علَیص 

.وِلَایتکُم الَّتی إِنَّما هی متَاع أَیامٍ قَلَائلَ

مردم از اسالم بازگشـتند و مـردم را بـه    تا دیدم گروهى از،خود را پس کشیدممن اول دست
پس ترسیدم که اگر به یارى اسالم و مسلمین بر نخیزم شکاف.مى کننددعوت) ص(نابودى دین محمد 

در شـوراى  .چند روزه بسى بیشتر استخالفتآن از فوتیا انهدامى در اسالم خواهم دید که مصیبت
و شکایت،على علیه السالم،عبدالرحمان بن عوفعثمان به وسیلهشش نفرى پس از تعیین و انتخاب

و اهللا ،لقد علمتم انى احق النـاس بهـا مـن غیـرى    :هم آمادگى خود را براى همکارى اینچنین بیان کرد
:یعنـى ) 72خطبـه  ،نهج البالغه(و لم یکن فیها جور اال على خاصۀ،امور المسلمینالسلمن ما سلمت

و حال به خدا قسم مادامى که کـار مسـلمین   ،شایسته ترمى خالفتشما خود مى دانید من از همه برا
،کنند و تنها شخص من مورد ستم واقع شده باشدو رقیبان من تنها به کنار زدن من قناعت،روبراه باشد

را در ایـن  »یا همه یـا هـیچ  «اصل ،اینها مى رساند که على.مخالفتى نخواهم کرد و تسلیم خواهم بود
در ایـن موضـوع   درباره روش و سیره على علیـه السـالم  نیازى نیست. دانسته استمورد محکوم مى

.1فراوان استشواهد و دالئل تاریخى در این زمینه ،شودبیشتر بحث

.8-6، ص)الغدیرووحدت اسالمى(شش مقالهمطهري، مرتضی؛ .1
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حضرت آنحق خالفتدر رابطه با غصب) ع(على نقش اتحاد اسالمى در سکوت
،آنچـه علـى نمـى خواسـت    ،یشیدطبعا هر کسى مى خواهد بداند آنچه على درباره آن مى اند

؟قائل بود که چنان رنج جانکاه را تحمل کرد چه بـود آنچه على آن اندازه برایش اهمیت،ببیندآسیب
و مسـلمین قـوت  ،مسلمین و راه نیـافتن تفرقـه در آن اسـت   آن چیز وحدت صفوفحدسا باید گفت

و اتفـاق کلمـه خـود    صـفوف وحدتخود را که تازه داشتند به جهانیان نشان مى دادند مدیون قدرت
،کردنـد کلمه کسبهمین وحدتموفقیت هاى محیر العقول خود را در سالهاى بعد نیز از برکت،بودند

.و مدارا کردسکوت،على القاعده على به خاطر همین مصلحت

که جوانى سى و سه ساله دورنگرى و اخالص را تا آنجـا رسـانده   اما مگر باور کردنى است
به اسالم وفا دار و متفانى باشد که به خاطر اسالم راهى تا آنحد بر نفس خویش مسلط و نسبتباشد و

!؟کند که پایانش محرومیت و خرد شدن خود او استرا انتخاب

تنهـا  ،خارق العاده على در چنین مواقعى روشـن مـى گـردد   شخصیت،بلى باور کردنى است
را که جز عالقه به عـدم  علتده و با کمال صراحتکرعلى شخصا در این موضوع بحثحدس نیست

که طلحه و زبیـر  خودش آنگاهمخصوصا در دوران خالفت،بیان کرده استتفرقه میان مسلمین نیست
على مکرر وضع خود را بعد از پیغمبر با اینها مقایسه مى ،کردند و فتنه داخلى ایجاد نمودندنقض بیعت

از تفرق کلمه مسلمین از حق مسلم خودم چشم مى پوشیدم و اینان کند و مى گوید من به خاطر پرهیز
در میـان  و پرواى ایجـاد اخـتالف  ،خویش را نقض کردندکردند بیعتبیعتبا اینکه به طوع و رغبت

.مسلمین را نداشتند

:از عبداهللا بن جناده نقل مى کند که گفت119ابن ابى الحدید در شرح خطبه 

در مکه عمره بجا آوردم و ،عراق داشتملى در حجاز بودم و آهنگعروزهاى اول خالفت«
علـى در حالیکـه شمشـیر    ،مردم براى نمـاز اجتمـاع کردنـد   ،داخل مسجد پیغمبر شدم،به مدینه آمدم

در آن خطابه پس از حمد و ثناى الهى و .خویش را حمایل کرده بود بیرون آمد و خطابه اى ایراد کرد
در حـق  رسول خدا ما خاندان باور نمى کردیم که امتپس از وفات:نین فرموددرود بر پیامبر خدا چ

توده بازارى قرار کردند و ما در ردیفحق ما را غصب،واقع شدما طمع کند اما آنچه انتظار نمى رفت
ن و ایم اهللا لوال مخافه الفرقه بین المسلمی:وجود آمدو ناراحتى ها به چشمهایى از ما گریست،گرفتیم
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.و ان یعود الکفر و یبور الدین لکنا على غیر ما کنا لهم علیه

کفر و تباهى دین نبود رفتار ما بـا  به خدا سوگند اگر بیم وقوع تفرقه میان مسلمین و بازگشت
.آنان طور دیگر بود

کردند ولـى بعـد   آنگاه سخن را درباره طلحه و زبیر ادامه داد و فرمود این دو نفر با من بیعت
شما مسلمین را متفرق عایشه را برداشته با خود به بصره بردند تا جماعت،خویش را نقض کردندتبیع

.سازند

:ایضا از کلبى نقل مى کند

قریش پس از رسول خدا حق مـا  :خطبه فرمودعلى قبل از آنکه به سوى بصره برود در یک
افضل من تفریق کلمه المسـلمین و  ان الصبر على ذلکفرایت.و به خود اختصاص دادرا از ما گرفت

یفسده ادنى وهن و یعکسه دمائهم و الناس حدیثوا عهد باالسالم و الدین یمخض مخض الوطبسفک
.اقل خلق

مردم تـازه مسـلمانند و دیـن    ،دیدم صبر از تفرق کلمه مسلمین و ریختن خونشان بهتر است
باه مى کند و کوچکترین فردى آنرا وارونـه  مانند مشکى که تکان داده مى شود کوچکترین سستى آنرا ت

بود سالى و الاقـل چنـد مـاهى صـبر مـى      خوب؟آنگاه فرمود چه مى شود طلحه و زبیر را.مى نماید
نیاوردند و علیهاما آنان طاقت،مرا مى دیدند آنگاه تصمیم مى گرفتندکردند و حکومت

.اده با من به کشمکش پرداختندمن شوریدند و در امرى که خداوند حقى براى آنها قرار ند

دانسـت در داستان شورا چون عباس مى:ابن ابى الحدید در شرح خطبه شقشقیه نقل مى کند
نکند اما على با اینکه نظـر عبـاس را از لحـاظ    که در جلسه شرکتاز على خواستکه نتیجه چیست

نمى را دوستمن اختالفالخالفانى اکرهو عذرش این بود،نتیجه تایید مى کرد پیشنهاد را نپذیرفت
.ندارى مواجه خواهى شداذا ترى ما تکره یعنى بنابراین با آنچه دوستعباس گفت،دارم

و اشعارى مبتنى بر فضـیلت یکى از فرزندان ابولهب:نقل مى کند65در جلد دوم ذیل خطبه 
ـ ،ذیحق بودن على و بر ذم مخالفانش سرود ه اشـعار کـه در واقـع نـوعى     على او را از سرودن این گون

اسالم و اینکـه  براى ما سالمتالینا من غیرهسالمه الدین احب:و شعار بود نهى کرد و فرمودتحریک
از همه باالتر و صـریحتر در خـود   .اساس اسالم باقى بماند از هر چیز دیگر محبوبتر و با ارجتر است

:شودین تصریح دیده مىدر سه مورد از نهج البالغه ا.نهج البالغه آمده است
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فتنه بـه  ) ع(از على عنوان حمایتتحتابوسفیان آنگاه که آمد و مى خواستدر جواب-1
:پا کند فرمود

انَ       « یجـوا تضَـع نَـافَرَةِ ونْ طَرِیـقِ الْم وا عـ رِّجـع اةِ و فُنِ النَّجـتَنِ بِسالْف اجوشُقُّوا أَم ا النَّاسهأَی
و از راه خـالف ،بشـکافید امواج دریاى فتنه را با کشتیهاى نجـات .)5نهج البالغه، خطبه (»ةِالْمفَاخَرَ

.تفرقه دورى گزینید و نشانه هاى تفاخر بر یکدیگر را از سر بر زمین نهید

:فرمودعبدالرحمن بن عوفعثمان از طرفنفرى پس از تعیین و انتخاب6در شوراى -2

ناس بها من غیرى و و اهللا السلمن ما سلمت امور المسلمین و لم یکن قد علمتم انى احق ال«
.)72نهج البالغه، خطبه (»فیها جور اال على خاصه

شایسته ترم به خدا سوگند مادامی کـار مسـلمین   شما خود مى دانید من از همه براى خالفت
.رو به راه باشد و تنها بر من جور و جفا شده باشد مخالفتى نخواهم کرد

نامه اى براى مصر شد آنحضرتنامزد حکومت) ع ( على اشتر از طرفآنگاه که مالک-3
در آن نامه جریان صدر ) استکه معروفالعمل مطولى استاین نامه غیر از دستور(مردم مصر نوشت

:اسالم را نقل مى کند آنجا که مى فرماید

د   فَأَمسکْت یدي حتَّى رأَیت راجِعۀَ  مـحنِ م یـقِ دحونَ إِلَى معدلَامِ ینِ الْإِسع تعجر النَّاسِ قَد
لَیع ۀُ بِهیبصماً تَکُونُ الْمده ثَلْماً أَو یهى فأَنْ أَر لَهأَه و لَامرِ الْإِسأَنْص إِنْ لَم یتص فَخَش تنْ فَوم ظَمأَع

)62نهج البالغه، نامه(ما هی متَاع أَیامٍ قَلَائلَوِلَایتکُم الَّتی إِنَّ

شدند اهـل  مرتد(من اول دستم را پس کشیدم تا آنکه دیدم گروهى از مردم از اسالم برگشتند 
حسـاس اسـالم و   ترسیدم که اگر در ایـن لحظـات  ،مى کنندو مردم را به محو دین محمد دعوت) رده

از آن بر من از مصـیبت شکافى دراساس اسالم خواهم دید که مصیبتمسلمین را یارى نکنم خرابى یا 
.1بسى بیشتر استرفتن چند روزه خالفتدست

.183-178، صسیرى درنهج البالغهمطهري، مرتضی؛ .1
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اسالمى مسلماناندر وحدت) اثر عالمه امینى(الغدیر نقش کتاب
از ،اندیشمندان اسـالمى .موجى عظیم در جهان اسالم پدید آورده است»الغدیر«شریف کتاب
آنچـه از  .اجتماعى بدان نظر افکنده اند،تفسیرى،حدیثى،کالمى،تاریخى،ادبى:مختلفزوایا و جوانب

مصـلحان و دانشـمندان روشـنفکر    .اسـت »اسالمىوحدت«،زاویه اجتماعى مى توان بدان نظر افکند
خصوصا در اوضـاع و احـوال کنـونى کـه     ،اتحاد و همبستگى ملل و فرق اسالمى را،اسالمى عصر ما

کهـن و  در پـى توسـعه خالفـات   بدانها هجوم آورده و پیوسته با وسایل مختلفمه جوانبدشمن از ه
اساسا چنانکه مى دانیم وحـدت .از ضروریترین نیازهاى اسالمى مى دانند،نوین استاختراع خالفات
و اهتمام شارع مقدس اسالم بوده و از اهم مقاصد اسـالم  مورد عنایتسخت،اسالمىاسالمى و اخوت

براى برخى این پرسش پیش آمده کـه  ،از این رو.و تاریخ اسالم گواه آن مى باشدقرآن و سنت.است
کهنترین مسئله خالفى مسـلمین  ،آنکه به هر حال موضوع بحث»الغدیر«و نشر کتابى مانند آیا تألیف

1؟ایجاد نمى کند»اسالمىوحدت«مقدس و ایده آل عالى مانعى در راه هدفاست

از »الغـدیر «مؤلف جلیـل القـدر   ،اهللا امینىکه ببینیم عالمه بزرگوار آیتآن استبتاکنون نو
و اتحاد مسلمین را تنها در دایره تشیع آیا ایشان وحدت؟و چگونه مى اندیشیده استکدام دسته است

با اقرار و اسالمى را وسیعتر مى دانسته و معتقد بوده اسالم کهیا دایره اخوت،قابل قبول مى دانسته اند
به عنوان حق مسلمان بر مسلمان ایجـاد مـى   خواه ناخواه حقوقى ر،اذعان به شهادتین محقق مى شود

عالمـه  .و برادرى که در قرآن به آن تصریح شده میان همه مسـلمین محفـوظ اسـت   کند وصله اخوت
ش الغدیر در وحدتنظر خود را در این موضوع روشن کنن و اینکه نقامینى به این نکته که الزم است

معترضـان  خود کامال توجه داشته اند و براى اینکـه از طـرف  ؟یا منفىاستآیا مثبت،اسالمى چیست
زده اند مورد خودنمایى مى کنند و آنهایى که در جبهه موافق خود را جااعم از آنان که د جبهه مخالف

.رده اندنظر خود را مکرر توضیح داده و روشن ک،سؤ استفاده واقع نشود

.نگرنـد اسالمى هستند و با نظرى وسیع و روشن بینانه بدان مـى عالمه امینى طرفدار وحدت
الغدیر این مسئله را طرح کرده اند و ما قسمتى از آنهـا را در  در مجلداتمعظم له در فرصتهاى مختلف

چه نقشى درجهان اسالم ،راشاره کوتاهى مى کنند به اینکه الغدی،در مقدمه جلد اول:اینجا نقل مى کنیم
اسـالمى مـى  و احیاء امت،واعالء کلمه حق،به دینو ما اینهمه را خدمت«:مى گویند.خواهد داشت

.3، ص)الغدیرووحدت اسالمى(شش مقالهمطهري، مرتضی؛ . 1
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1.»شماریم

مبنى بر اینکه شیعه ،ابن تیمیه و آلوسى و قصیمىپس از نقل اکاذیب،77صفحه ،در جلد سوم
مى »نقد و اصالح«عنوان تحت،دشمن مى دارداز قبیل زید بن على بن الحسین ،رابرخى از اهل بیت

این دروغها و تهمتها تخم فساد را مى کارد و دشمنیها را میان امت اسالم بر مـى انگیـزد و   .. .«:گویند
مى سازد و با مصالح عامه مسـلمین  اسالم را تبدیل به تفرقه مى نماید و جمع امت را متشتتجماعت

شـیعه از  «مبنى براینکـه  ،سید رشید رضا را به شیعهتهمت،268ه صفح،نیز در جلد سوم.»تضاد دارد
مسلمین شود خوشحال مى شود تا آنجا که پیروزى روس را بر مسلمین در ایران هر شکستى که نصیب

این دروغها ساخته و پرداختـه امثـال سـید محمـد رشـید      «:و مى گویند،نقل مى کنند»جشن گرفتند
و همچنین مستشـرقان و سـیاحان و   ،هستندکه قاعدتا مورد این تهمتشیعیان ایران و عراق.رضاست

و آمـد داشـته و دارنـد خبـرى از ایـن      که در ایران و عراق رفت،اسالمى و غیر همنمایندگان ممالک
و مال عموم مسلمین اعم از شیعه و سنى براى نفوس و خون و حیثیت،شیعه بال استثناء.جریان ندارند

مصیبتى براى عالم اسالم در هر کجا و هر منطقه و براى هر فرقه پیش آمده هر وقت.احترام قائل است
.بوده استدر غم آنها شریک،است

بدان تصریح شده محـدود بـه جهـان تشـیع     اسالمى را که در قرآن و سنتشیعه هرگز اخوت
.»فرقى میان شیعه و سنى قائل نشده استو در این جهت.نکرده است

از قبیـل عقـد الفریـد ابـن     ،قـدما از کتبپس از انتقاد از چند کتاب،ان جلد سومنیز در پای
،الفصل ابن حزم اندلسى،الفرق بین الفرق ابومنصور بغدادى،االنتصار ابوالحسین خیاط معتزلى،عبدربه

کثیر و چند والبدایۀ و النهایه ابن ،منهاج السنه ابن تیمیه،الملل و النحل محمد بن عبدالکریم شهرستانى
،فجر االسـالم احمـد امـین   ،از قبیل تاریخ االمم االسالمیه شیخ محمد خضرى،متأخریناز کتبکتاب

و الوشـیع  ،الصراع بـین االسـالم و الوثنیـه قصـیمى    ،مصرىالجولۀ فى ربوع الشرق االدنى محمد ثابت
اسـالم اعـالم خطـر    به امتکهاین است،ما از نقل و انتقاد این کتبهدف«:موسى جار اهللا مى گویند

زیرا ،کنیم و آنان را بیدار نماییم که این کتابها بزرگترین خطر را براى جامعه اسالمى به وجود مى آورد
صـفوف هیچ عاملى بیش از ایـن کتـب  ،صف مسلمین را مى پراکند،اسالمى را متزلزل مى کندوحدت

.»نداسالمى را پاره نمى کرد و رشته اخوتمسلمین را از هم نمى پاشد و وحدتشان را از بین نمى ب

.8پیشین، ص. 1
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یکـى از تقدیرنامـه  به مناسبت»نظریۀ کریمۀ«عنوان تحت،عالمه امینى در مقدمه جلد پنجم
نظر خود را در این موضوع کامال روشن مى کنند و جـاى  ،درباره الغدیر رسیده است،هایى که از مصر

:مى گویند،هیچ تردیدى باقى نمى گذارند

اسالمى را کـه قـرآن کـریم بـا     و هرگز رشته اخوتآزاد استید و آراء درباره مذاهبعقا«
هر چند کار مباحثه علمى و مجادله کالمى و ،بدان تصریح کرده پاره نمى کندانما المؤمنون اخوةجمله

مـا مؤلفـان و  «.و در رأس آنها صحابه و تابعین همین بوده استسیره سلف،مذهبى به اوج خود برس
یـک ،با همه اختالف که در اصول و فروع با یکدیگر داریم،جهان اسالمنویسندگان در اقطار و اکناف

عاطفـه روح و یـک در کالبد همه مـا یـک  .داریم و آن ایمان به خدا و پیامبر خداستجامع مشترك
.»و آن روح اسالم و کلمه اخالص استحکمفرماست

قیادت قرآن و رسـالت ق زندگى مى کنیم و در تحتما مؤلفان اسالمى همه در زیر پرچم ح«
ال «و شعار همه ما ان الذین عند اهللا االسالم:کهپیام همه ما این است.نبى اکرم انجام وظیفه مى نماییم

»!خدا و حامیان دین او هستیم آرى ما حزب.است»اله اال اهللا و محمد رسول اهللا

»فـى المـال االسـالمى   الغدیر یوحد الصفوف«نوان ععالمه امینى در مقدمه جلد هشتم تحت
کسـانى را  اتهامات،در این بحث،اسالمى مى شوند معظم لهنقش الغدیر در وحدتمستقیما وارد بحث

مى کنند کـه بـر   و ثابت،رد مى کنندسخت،که مى گویند الغدیر موجب تفرقه بیشتر مسلمین مى شود
نزدیکتر شدن مسلمین به یکدیگر مى از بین مى برد و موجبراالغدیر بسیارى از سؤ تفاهمات،عکس
نامه شیخ ،آورند و در پایاندانشمندان اسالمى غیر شیعه ر در این باره شاهد مىآنگاه اعترافات.گردد

.نقل مى کنندمحمد سعید دحدوح را به همین مناسبت

عنـوان بـاال کـه    مه امینى تحتاز نقل و ترجمه تمام گفتار عال،ما براى پرهیز از اطاله بیشتر
زیرا آنچه نقـل کـردیم   ،نظر مى کنیماسالمى است صرفالغدیر در وحدتهمه در توضیح نقش مثبت

کـه اوال منطـق   اسالمى از این نظر اسـت در وحدت،الغدیرنقش مثبت.مقصود کافى استبراى اثبات
صد میلیون مسلمان بـه تشـیع بـر    مى کند که گرایش در حدودمستدل شیعه را روشن مى کند و ثابت

منطـق  بلکه یک،زهر آگین عده اى مولود جریانهاى سیاسى یا نژاد و غیره نبوده استتبلیغاتخالف
بـه  مى کند که پـاره اى اتهامـات  ثانیا ثابت،این گرایش شده استموجبقوى متکى به قرآن و سنت

غیر مسـلمان را بـر   از قبیل اینکه شیعهستفاصله گرفتن مسلمانان دیگر از شیعه شده اشیعه که سبب
،مسلمانان غیر شیعه از غیر مسلمانان شادمان مى گرددمسلمان غیر شیعه ترجیح مى دهد و از شکست
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یا در نماز چنین مى کند و در ازدواج موقـت ،ائمه مى روداز قبیل اینکه شیعه به جاى حج به زیارت
ا شخص شـخیص امیرالمـؤمنین علـى علیـه السـالم را کـه       ثالث،به کلى بى اساس و دروغ است،چنان

و مى تواند مقتداى عموم مسـلمین واقـع   اسالمى استبزرگالقدرترین شخصیتمظلومترین و مجهول
برداشـت دیگـران از الغـدیر  برداشت.و همچنین ذریه اطهارش را به جهان اسالم معرفى مى کند،شود

.که ما گفتیمهمین است»الغدیر«شیعه از بسیارى از دانشمندان بیغرض مسلمان غیر 

،دومچـاپ ،در تقریظ خود بر الغدیر که در مقدمـه جلـد اول  ،محمد عبدالغنى حسن مصرى
غدیر در عربـى بـه   ( زالل شما را مى کنم که برکه آباز خداوند مسئلت«:مى گویدشده استچاپ

هم به دستو سنى قرار دهد که دستصلح و صفا میان دو برادر شیعهسبب) استمعناى گودال آب
.»اسالمى را بسازندبناء امت،داده

منطـق  ،این کتاب«:در مقدمه جلد سوم مى گوید»الکتاب«عادل غضبان مدیر مجله مصرى 
.شیعه را به طـور صـحیح بشناسـند   مى توانند به وسیله این کتابشیعه را روشن مى کند و اهل سنت

و مجموعـا صـف  ،شـود شود که آراء شیعه و سنى به یکدیگر نزدیکمىشناسایى صحیح شیعه سبب
.»واحدى تشکیل دهند

در تقریظى که بر الغـدیر  ،استاد فلسفه در دانشکده اصول دین جامع از هر،دکتر محمد غالب
بسیار مناسبى به دسـتم  شما در وقتکتاب«:مى گویدشده استنوشته و در مقدمه جلد چهارم چاپ

،هسـتیم مختلفکتابى درباره زندگى مسلمین از جوانباکنون مشغول جمع آورى و تألیفزیرا،رسید
خواهـد  شما به من کمککتاب.صحیحى درباره شیعه امامیه داشته باشملهذا خیلى مایلم که اطالعات

.»کرد و من دیگر مانند دیگران درباره شیعه اشتباه نخواهم کرد

،شـده ر تقریظ خود که در مقدمه جلد چهارم الغـدیر چـاپ  د،دکتر عبدالرحمان کیالى حلبى
،دهدو اینکه چه عواملى مى تواند مسلمین را نجات،پس از اشاره به انحطاط مسلمین در عصر حاضر

:مى گوید،صحیح وصى پیغمبر اکرم یکى از آن عوامل استو پس از اشاره به اینکه شناخت

هر مسـلمانى از آن آگـاهى   که سزاوار استاستچیزى ،غنى آنالغدیر و محتویاتکتاب«
ما به این وسیله باید گذشـته  .کجاستو حقیقت،تا دانسته شود چگونه مورخان کوتاهى کرده اند،یابد

.»نایل گردیمرا جبران کنیم و با کوشش در راه اتحاد مسلمین به اجر و ثواب
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1،تماعى عصر ماآرى آن بود وجهه نظر عالمه امینى درباره مسئله مهم اج

آیت اهللا العظمى بروجردى از طرح مساله اتحاد اسالمى هدف
و به خاطر اتحاد اسالمى از یـک مى پذیریم و نه از دیگران انتظار داریم که به نام مصلحتما نه 

که محیط حسن تفاهم به وجود آید آنچه ما انتظار و آرزو داریم اینست.بردارنداصل از اصول خود دست
داریم بتوانیم کاالى و کالم و فلسفه و تفسیر و ادبیاتفقه و حدیث،ما که از خود اصول و فروعى داریمتا 

خود را به عنوان بهترین کاال عرضه بداریم تا شیعه بیش از این در حال انزوا بسـر نبـرد و بازارهـاى مهـم     
.اسالمى شیعى بسته نباشدجهان اسالمى به روى کاالى نفیس معارف

است و محصـول  هر فرقه اى نوعى خرق اجماع مرکباسالمى و طرد مختصاتمشترکاتاخذ
یکى از فـرق جـزء مـتن اسـالم     زیرا باالخره مختصات،که قطعا غیر از اسالم واقعى استآن چیزى است

طراحـان  ،گذشته از همه اینها.وجود نداردو مختصاتو اسالم مجرد از همه این مشخصات ممیزاتاست
الى اتحاد اسالمى که در عصر ما مرحوم آیۀ اهللا العظمى بروجردى قدس اهللا سره در شـیعه و عالمـه   فکر ع

چنان طرحى را ،در اهل تسنن در رأس آن قرار داشتندشیخ عبدالمجید سلیم و عالمه شیخ محمود شلتوت
ـ .در نظر نداشتند ین اختالفـاتى کـه در   آنچه آن بزرگان در نظر داشتند این بود که فرقه هاى اسالمى در ع

مـى تواننـد در مقابـل    بیشترى که در میان آنهـا هسـت  کالم و فقه و غیره باهم دارند به واسطه مشترکات
این بزرگان هرگز در صدد طرح .برادرى بدهند و جبهه واحدى تشکیل دهنداسالم دستدشمنان خطرناك

.دندنبواسالمى که هیچگاه عملى نیستعنوان وحدتمذهبى تحتوحدت

حزبى ایجـاب وحدت.جبهه واحدواحد ومیان حزبفرق است،معمولى عرفدر اصطالحات
فکرى به استثناء مسائل مى کند که افراد از نظر فکر و ایدئولوژى و راه و روش و باالخره همه خصوصیات

ر دمختلـف و دسته جـات که احزابجبهه اینستاما معنى وحدت.باشندجهتو یکشخصى یک رنگ
در مقابـل  به واسطه مشترکاتى که میـان آنهـا هسـت   ،و ایدئولوژى و راه و روشدر مسلکعین اختالف

واحد در برابر دشمن تشکیل دادن بـا  که صفو بدیهى است.جبهه بندى کنندصفدر یکدشمن مشترك
خـود  به مسلکسایر برادران هم جبههخود و انتقاد از مسلکهاى برادر و دعوتاصرار در دفاع از مسلک

آنچه مخصوصا مرحوم آیۀ اهللا العظمى بروجردى بدان مى اندیشید این بـود کـه   .نداردبه هیچ وجه منافات
فراهم کند و معتقد بود کـه ایـن   در میان برادران اهل سنتاهل البیتزمینه را براى پخش و انتشار معارف

فقهـى شـیعه در   آن مرحوم در طبع برخى کتبتوفیقى که .کار جز با ایجاد حسن تفاهم امکان پذیر نیست

.13-9، ص)الغدیرووحدت اسالمى(شش مقالهمطهري، مرتضی؛ . 1
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کرد از مهمترین موفقیتهـاى  خود مصریان در اثر حسن تفاهمى که به وجود آورده بود کسبمصر به دست
»اتحاد اسالمى«به هر حال طرفدارى از تز جزاه اهللا عن االسالم و المسلمین خیر الجزاء.علماء شیعه است

و که احساسـات گیرد کارهائى استآنچه نباید صورت.کوتاهى شودنمى کند که در گفتن حقایقایجاب
نه عواطفعلمى سر و کارش با عقل و منطق استرا بر مى انگیزد اما بحثو کینه ها ى مخالفتعصبات

.و احساسات

سخن آخر
و نرگس نگران خیزــده چــیـچه خوابـاى غن

زـیـان خـمـاراج غـه تـبتـا رفـه مـانـاشـک
زـیـاذان خگـانــاز ب،رـحـرغ سـه مـالـناز 

زـیـسان خـفـش نـه آتـگامـنـى هـرمــوز گ
گران خیزخواب،رانـگخواب،گراناز خواب

گران خیزاز خواب
!؟که آسوده چو صحراستاستـاى تو دریـدری
!؟که افزون نشد و کاستاستـو دریـاى تـدری
!؟استـچه دریاستگـو نهنوبـگانه آشـبی

!زـیـوج روان خــمتـفـاکش صـنه چـاز سی
گران خیزخواب،رانـگخواب،گراناز خواب

گران خیزاز خواب
گــرنــزى افــو دالویگـرنـاد ز افــریــف
گــرنـزى افـرویـى و پـنـریـیـاد ز شــریـف
گــرنـزى افـگیـنـرانه ز چـه ویـمـم هـالـع
یزـجهان خر ـمیـعـه تـاز بــرم بــمار حــمع

خیزگران خواب،گرانخواب،گراناز خواب
1گران خیزاز خواب

والحمدهللا رب العالمین

)از اقبال الهوريشعر (؛ 43، ص2و1، جخدمات متقابل اسالم و ایرانمطهري، مرتضی؛ .1
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