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مقدمه

بــا توجــه بــه توصیــه  و تأکیــد مســتمر مقــام معظــم رهبــری ادام اهلل ظلــه الــوارف مبنــی بــر تشــکیل اّمــت 
اســالمی واحــد و حفــظ تمــدن غنــی دینــی و بســط وگســترش تفکــر نــاب محمــدی و بــه خصــوص حفــظ 
ــداری  ــزوم بی ــالم و ل ــای اس ــی دنی ــرایط کنون ــلمان در ش ــع مس ــاد و جوام ــه آح ــیاری هم ــرت و هوش بصی
ــده  ــت واح ــن اّم ــه تبیی ــتار، ب ــن نوش ــرب، در ای ــی غ ــبیخون های فرهنگ ــا و ش ــل توطئه ه اســالمی در مقاب
اســالمی بــر مبنــاي آموزه هــاي وحیانــي و آیــات و روایــات مرتبــط بــا آن می پردازیــم. انشــاءاهلل ایــن ســعی 

ناچیــز، در مســیر رشــد و تعالــی و بالندگــی بیشــتر دیــن مبیــن اســالم، ثمربخــش باشــد.
ــزه( ارکان  ــالب)دام ع ــم انق ــر معظ ــار رهب ــات گهرب ــاس بیان ــر اس ــه ب ــم ک ــان می نمایی ــر نش ــت خاط نخس
ــم  ــن، عقالنیــت، عل ــه دی ــر چهــار پای ــد ب ــت واحــده اســالمی، بای ــر و اّم شــکل گیری و ایجــاد تمــدن فراگی
ــه  ــه الی ــم، س ــر بگیری ــان در نظ ــک انس ــر ی ــالمی را پیک ــده اس ــت واح ــر ام ــذا اگ ــرد. ل ــرار گی ــالق ق و اخ
خواهــد داشــت: الیــه عقلی)عقالنیــت مهندســی(، الیــه قلبی)اخــالق مهندســی( و الیــه ظاهری)علــم بــه  ویــژه 
علم فقــه(. دیــن هــم در واقــع بــه تمــام ایــن ســه الیــه اطــالق می شــود و چیــزی جــدا از آنهــا نیســت. بــه 
تعبیــر معّظــم لــه، بعثــت نبــی مکــرم اســالم)ص(، در واقــع دعــوت مــردم بــه تربیــت دینــی، عقالنــی، اخالقــی 
و مبتنــی بــر علــم بــوده کــه زندگــِی آرام و امــن و رو بــه تکامــل انســانها بــه آنهــا نیــاز داشــته و ارکان اصلــی 
اّمــت واحــده محســوب می شــوند. حــال بــه منظــور تنقیــح موضــوع و تبییــن هــر چــه بهتــر بحــث دربــاره 
اّمــت واحــده اســالمی، بــه بررســی واژه اّمــت و ریشــه  لغــوی آن پرداختــه و در ادامــه، از بعــد روایــی و قرآنــی، 

ــم. ــرار می دهی ــکاش ق ــورد کن آن را م
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تحلیل ادبی واژه ی امت در زبان عربی
ــه  ــدن. ب ــر پروران ــزی را در س ــا چی ــی ی ــد کس ــن و قص ــی رفت ــوی کس ــی به س ــی، واژه ی »اَّم« یعن ــان عرب در زب
ــور او را در  ــد حض ــی قص ــده و پی درپ ــوی او آم ــی، به س ــر و نه ــذ ام ــت و اخ ــور طاع ــران به منظ ــه دیگ ــی ک کس
ــوی  ــودک به س ــی ک ــون پی درپ ــود، چ ــددار می ش ــه فرزن ــی ک ــه زن ــود و ب ــه می ش ــاْم« گفت ــد، »اَِم ــر می پرورانن س
ــه رو،  ــا روب ــو ی ــه جل ــد و ب ــدن »اُُموَمه«می گوین ــادر ش ــه م ــرد، »اُّم« و ب ــاه بگی ــه او پن ــد ب ــد می کن ــه و قص او رفت
ــام«  ــد، »اَم ــد می کن ــوی آن را قص ــت به س ــد و حرک ــت می کن ــوی آن حرک ــت به س ــگام حرک ــه هن ــان ب ــه انس ک
اطــالق می گــردد و بــه وطــن کــه انســان قصــد اقامــت در آن را در ســر دارد و نیــز بــه هرجــا بــرود به ســوی آن بــاز 
ــه« می گوینــد و بــه جماعــت مــردم هرقــدر کــه باشــند، بــه اعتبــار قصــد مشــترک و به لحــاظ اینکــه  می گــردد، »اُمَّ
ــود.1 ــالق می ش ــد، »اُمَّه«اط ــد می نماین ــی را قص ــدف خاص ــوی ه ــت به س ــل، حرک ــده و عم ــدت عقی ــای وح برمبن
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طبــق منابــع دینــی، قبــول دیــن اســالم و پذیــرش اندیشــه و روش دینــی، موجــب وحــدت و همســویی آحــاد 
مســلمانان گردیــده و آن هــا را بــه امــت واحــده تبدیــل می کنــد. لــذا قــرآن خطــاب بــه اهــل کتــاب می فرمایــد:

ــَذ  ــیًئا َواَل یَتَِّخ ِــِه َش ــْرَک ب َ َو اَل نُش ــَد إاِلَّ اهللَّ ــا َو بَْیَنکــُم أاَلَّ نَْعُب ــَواِء بَْیَنَن ــٍة َس ــیَ  َکلَِم ــْواْ إِل َ ــاِب تََعال ــَل الِْکَت »یَاأَْه
ــلُِمون«2  ــا ُمْس َّ ــَهُدواْ بَِأن ــوا اْش ــْواْ َفُقولُ َّ ــإِن تََول ِ َف ــن ُدونِ اهللَّ ــا مِّ ً ــا أَْربَاب بَْعُضَنابَْعًض

»ای اهــل کتــاب، بیاییــد بــر ســر ســخنی کــه میــان مــا و شــما یکســان اســت بایســتیم کــه جــز خــدا را 
نپرســتیم و چیــزی را شــریک او نگردانیــم و بعضــی از مــا بعضــی دیگــر را به جــای خــدا بــه خدایــی نگیــرد. 
پــس اگــر از ایــن پیشــنهاد اعــراض کردنــد، بگوییــد: شــاهد باشــید کــه مــا مســلمانیم )نــه شــما(.« در تفســیر 

آیــه ی فــوق، تحــت عنــوان مکاتبــه ی رســول خــدا )ص( بــا نصــاری نجــران آمــده اســت: 
َــْواْ إِلــیَ  َکلَِمــٍة  »َوَرَدْت َعلَْیِهــْم ُرُســُل َرســول اهللِ )ص( بِِکتابـِـِه  ... َو کان فِــی ِکتابـِـِه ُقــْل یــا أَْهــَل الِْکتــاب تََعال

َســَواِء بَْیَنَنــا َو بَْیَنکــُم  ... ُمْســلُِمون«3
»فرســتادگان پیامبــر )ص( نامــه ای را نــزد نصــاری نجــران بــرده کــه در آن، خطــاب بــه ایشــان مضمــون آیــه ی فــوق 
قرائــت شــده و عمــل بــه آن، به منظــور انعقــاد پیمــان و رفــع هرگونــه منازعــه، مطالبــه گردیــده و آن هــا را از شــرک و 

بــه ربوبیــت گرفتــن مخلــوق منــع نمــوده و بــه وحــدت در ســایه ی اندیشــه و عمــل دینــی، فراخوانــده بــود.«
و نیــز روایــت شــده اســت کــه هنــگام نــزول آیــه ی مذکــور، عــدی بــن حاتــم، نــزد رســول خــدا )ص( آمــده 

ــا نَْعُبُدُهــْم یــا َرُســوَل اهلل « و گفــت: »َمــا ُکنَّ
ــا  ــد: »اََم ــم.« پیامبــر)ص( فرمودن ــه ربوبیــت نمی گیری ــا آن هــا را نمی پرســتیم و ب »ای رســول خــدا )ص(! م

ُمــوَن َفَتأُخــُذوَن بَِقْولِِهــْم؟« کانـُـوا یُِحلُّــوَن لَُکــْم َو یَُحرِّ
ــا نمی شــدید؟«  ــول آن ه ــرای ق ــد و شــما پذی ــزد خــود نمی پرداختن ــم از ن ــل و تحری ــه تحلی ــا ب ــا آن ه »آی

عــدی بــن حاتــم گفــت: بلــه، چنیــن اســت. رســول خــدا )ص( فرمودنــد:

1- ســایر ریشــه های لغــوی امــت چنیــن اســت: جملــه ی »ُهــَو ِمــْن بَنــی اُمَّتــی« یعنــی او هموطــن مــن اســت و بــه ســازمان ملــل، ااَْلَُمــُم 
ــد  ــه و قص ــالک رفت ــن ام ــوی ای ــردم به س ــه ی م ــرا هم ــد، زی ــم می گوین ــوال، تأمی ــرکت ها و ام ــالک و ش ــودن ام ــی نم ــه مل ــدة و ب الُْمتَِّح

ــد. ــر می پرورانن ــا را در س ــتفاده از آن ه اس
2- آل عمران: 64.

3- اقبال االعمال، ج 1، ص 496.



جوهره امت واحده اسالمی 6

»ُهَو َذاک«4 »این همان به ربوبیت گرفتن احبار و رهبان است.«  
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، به خوبــی می تــوان فهمیــد کــه مقصــود از وحــدت، همســویی در اندیشــه و 
روش نســبت بــه ارکان دیــن، یعنــی اعتقــادی اســت کــه بــا ارائــه ی نگــرش صحیــح از عالــم و تبییــن درســت 
رابطــه ی انســان و محیــط، او را در معــرض آرامــش و امنیــت ناشــی از قبــول اعتقــاد دینــی و عمــل بــه آن 

ــد. قــرار می دهــد و همــه ی پذیرنــدگاِن ایــن اعتقــاد صحیــح را مولــد آرامــش و امنیــت می گردان
بنابرایــن می تــوان بــا تفســیر درســت از رابطــه ی خــود بــا محیــط پیرامونــی و تفکیک منشــأ تالطمــات قلبــی از ُمعــّرف آن ها 
و نیــز جداســازی ابــزار آرامــش قلــب از آســایش جســم، بســتر الزم بــرای بهره منــدی از ثمــرات ربوبیــت الهــی و به  کارگیــری 
آموزه هــای دینــی را فراهــم نمــوده و بــا تولیــد آرامــش بــرای فــرد و امنیــت بــرای جمــع، از ثمــرات امــت مرحومــه برخــوردار 

گردیــد کــه رســول خــدا )ص( درباره اش بــه امیرالمؤمنیــن )ع( فرمودنــد: »بَِواَلیَِتــِه َصــاَرْت اّمتــی َمْرُحوَمًة«5
»آن دســته از امــت مــن کــه بــه والیــت او معتقــد شــوند، مشــمول رحمــت خداونــد گردیــده و امــت مرحومــه 

ــده می شــوند.« نامی

امت و واژگان مترادف با آن در قاموس دین

دیــن اســالم، کلمــه ی  امــت را بــه معنــای اجتمــاع و جامعــه ی مســلمانان بــه کار بــرده کــه بــا عنایــت بــه 
نگاه هــای مختلــف، تعابیــری چــون مــردم، گــروه، ایــل، طایفــه، قبیلــه، عشــیره، نــاس، قــوم، َشــْعب، طبقــه، 
نــژاد، تــوده و جامعــه متــداول اســت. بــا ایــن توضیــح کــه جامعــه در اصطــالح جامعه شــناختی، مجموعــه ی 
ســازمان یافته ای از افــراد هســتند کــه در یــک ســرزمین مشــترک زندگــی نمــوده و نیازهــای اصلــی خــود را 
تأمیــن و بــه ســبب مشــارکت در فرهنــگ مشــترک، از ســایر جوامــع متمایزنــد. امــا امــت لزومــاً پیــروان یــک 
دیــن بــوده و در اعتقــاد و عمــل، ماننــد یکدیگرنــد کــه ایــن امــر، مرزهــای عرفــی، فرهنگــی و ســلیقه ای را در 
هــم می نــوردد و گســتره ی وســیعی بــه انــدازه ی بشــریت دارد. لــذا رســول خــدا )ص( در خطبــه ی غدیریــه 

فرمودنــد:
ِ أَتْقاُکــمْ  َو  َُّکــمْ  َواِحــٌد َو إِنَّ أَبَاُکــْم َواِحــٌد ُکلُُّکــْم ِلَدَم َو آَدُم ِمــْن تـُـَراٍب إِنَّ أَْکَرَمُکــْم ِعْنــَد اهللَّ َُّهــا النَّــاُس إِنَّ َرب »أَی

لَْیــَس لَِعَربـِـیٍّ َعلـَـی َعَجِمــیٍّ َفْضــٌل إاِلَّ بِالتَّْقــَوی «6
»ای مــردم! پــروردگار شــما یکــی اســت، پدرتــان نیــز یکــی اســت، همــه فرزنــد آدم هســتید و آدم از خــاک اســت 
و گرامی تریــن شــما نــزد خــدا پرهیزکارتریــن شماســت و عربــی بــر عجمــی جــز بــه پرهیــزکاری برتــری نــدارد.«

ــه  ــاز هم ــورد نی ــم م ــراض عال ــا انق ــت ت ــدو خلق ــه از ب ــد اســت ک ــری واح ــی، ام ــت اله ــه ربوبی ــا ک از آنج
انسان هاســت، لــذا ریشــه ی  همــه ی ادیــان الهــی و تعالیــم وحیانــی کــه بــه ربوبیــت الهــی و رســالت رســوالن 
ــه  )کــه مبیــن والیــت بــوده و زمینه ســاز قبــول ربوبیــت و رســالت اســت( معتقدنــد و ســبب آرام گرفتــن ب

ــت. ــد اس ــوند، واح ــوب می ش ــت محس ــدن از معصی ــدا و رو برگردان ــای خ وعده ه

نکته و اشاره

ــه ربوبیــت و  ــاد ب ــده می شــود کــه وحــدت دینــی و اشــتراک در اعتق ــن کالم رســول خــدا )ص( فهمی از ای

4- تفسیر نور الثقلین، ج  1، ص 352.
5- األمالی )للصدوق(، ص 113.
6- تحف العقول، النص، ص 34.
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ــوان محصــول  ــاد و عمــل واحــد )به عن ــه از اعتق ــای او، ک ــت اوصی ــه رســالت رســول )ص( و والی تمســک ب
رســالت و والیــت( سرچشــمه می گیــرد، بــا توجــه بــه وحــدت جوهــره ی انســانی و نیازهــا و امیــال مشــترک 
ــت  ــرات ربوبی ــا از ثم ــدی آن ه ــت و بهره من ــه والی ــری ب ــاد بش ــه ی آح ــان هم ــف یکس ــبب تکلی ــه س او، ک
ــد از آن  ــی می توانن ــت و زبان ــژاد و ملی ــگ و ن ــر رن ــا ه ــان ها ب ــی انس ــه تمام ــت ک ــری اس ــود، ام می ش
برخــوردار شــوند و در ســایه ی به کارگیــری والیــت )کــه منشــأ کســب فضایــل اســت(، خــود را از آنچــه خــدا 
نمی پســندد و یــا زشــت می شــمرد، پرهیــز داده و در زمــره ی اهــل تقــوا جــا دهنــد و مصــداق امــت واحــده ی 

ــد:  ــرآن درباره شــان می فرمای ــوا شــوند کــه ق ــه وصــف تق ــز امــت واحــده ی موصــوف ب ــده و نی عاب
ُُّکْم َفاْعُبُدوِن«7 ًة واِحَدًة َو أَنَا َرب »إِنَّ هِذِه اّمتُکْم أُمَّ

»این است امت شما که امتی یگانه است و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستید.«
ُُّکْم َفاتَُّقون «8 ًة واِحَدًة َو أَنَا َرب »َو إِنَّ هِذِه اّمتُکْم أُمَّ

»این امت شماست که امتی یگانه بوده و منم پروردگار شما، پس پروا دارید.«

مالک وحدت در میان آحاد امت

ــت  ــه طاع ــن دادن ب ــر و ت ــت ولی ام ــت اســالم، والی ــالک وحــدت و انســجام ام ــدارک اســالمی، م ــق م طب
ــد: ــاره فرمودن ــن )ع( در این ب ــه امیرالمؤمنی ــت. چنان ک ــای خداس اولی

َق الَْخــَرُز َو َذَهــَب  ــُه َفــإِِن انَْقَطــَع النَِّظــاُم تََفــرَّ »َو َمــَکانُ  الَْقیِّــمِ  بِاألْْمــِر َمــَکاُن النَِّظــاِم ِمــَن الَْخــَرِز یَْجَمُعــُه َو یَُضمُّ
ثـُـمَّ لـَـْم یَْجَتِمــْع بَِحَذافِیــِرِه أَبـَـدا«9

»جایــگاه صاحــب والیــت نســبت بــه امــت، ماننــد رشــته ای اســت کــه دانه هــا]ی تســبیح[ را جمــع می کنــد و 
بــه هــم پیونــد می دهــد. اگــر رشــته از هــم جــدا شــود، هرگــز دانه هــا گــرد هــم جمــع نمی شــوند.« بــه همیــن 
ــه ی انســان ها در  ــوده و هم ــی ب ــمولی و جاودانگ ــدگاه جهان ش ــده، دی ــت واح ــاره ی ام ــر اســالم درب ــل، نظ دلی
ــد کــه ایــن نیــاز، مــرز  ــزار آرامــش و امنیت ان ــه اب ایــن منظــر، مخلــوق خــدا و محتــاج ربوبیــت او و نیازمنــد ب

ــر همــه ی حــدود اقلیمــی و قبیلــه ای اســت. ــوردد و حاکــم ب نمی شناســد و همــه ی ثغــور را در هــم می ن
از این رو، قرآن اختالفات عارضی )غیراصیل( را در وحدت امت اسالمی بی تأثیر دانسته و می فرماید:

 ِ َّــا َخلَْقناُکــْم ِمــْن َذَکــٍر َوأُنْثــی  َو َجَعلْناُکــْم ُشــُعوباً َو َقبائـِـَل لَِتعاَرُفــوا إِنَّ أَْکَرَمُکــْم ِعْنــَد اهللَّ ــاُس إِن َُّهــا النَّ »یــا أَی
َ َعلیــمٌ َخبیــٌر«10 أَتْقاُکــْم إِنَّ اهللَّ

»ای مــردم، مــا شــما را از مــرد و زنــی آفریدیــم و شــما را ملــت ملــت و قبیلــه قبیلــه گرداندیــم تــا بــا یکدیگــر 
ــت.  ــن شماس ــدا پرهیزکارتری ــزد خ ــما ن ــن ش ــه گرامی تری ــتی ک ــد. به درس ــل کنی ــل حاص ــایی متقاب شناس

ــای آگاه اســت. « ــد دان ــد، خداون بی تردی
 

جوهره ی واحد دین در تحقق امت اسالم

ــم مــورد نیــاز همــه ی  ــا انقــراض عال ــدو خلقــت ت از آنجــا کــه ربوبیــت الهــی، امــری واحــد اســت کــه از ب
انسان هاســت، لــذا ریشــه  ی همــه ی ادیــان الهــی و تعالیــم وحیانــی کــه بــه ربوبیــت الهــی و رســالت رســوالن 

7- األنبیاء: 92.
8- المؤمنون: 52.

9- نهج البالغه )للصبحی صالح(، ص 203.
10- الحجرات: 13.
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ــه  )کــه مبّیــن والیــت بــوده و زمینه ســاز قبــول ربوبیــت و رســالت اســت( معتقدنــد و ســبب آرام گرفتــن ب
وعده هــای خــدا و رو برگردانــدن از معصیــت محســوب می شــوند، واحــد اســت. بــه همیــن دلیــل، دربــاره ی 

علــت بعثــت انبیــا آمــده اســت کــه:
ــد ِهــَی الَْغــَرُض ااْلَْقَصــی َو الُْمــَراُد االْْفَضــُل َمــا َخلـَـَق اهلُل أََحــداً ِمــْن َخلِْقــِه ال بََعــَث  ــٍد َو آل ُمَحمَّ »اِنَّ َواَلیـَـةِ ُمَحمَّ
ــٍد َو َعلـِـٍی َو ُخلَفائـِـِه َو یَأُخــُذ بـِـِه َعلَیِهــُم  الَعْهــَد لُِیقِیُمــوا َعلَیــِه  اََحــداً ِمــن ُرُســلِِه ااِّل لَِیدُعَوُهــم اِلــی َواَلیـَـَة ُمَحمَّ

َو لُِیَعلُِّمــوا بـِـِه ســائُِر َعــواِم ااُلَمــِم«11
»والیــت محمــد و آل محمــد )ع( هــدف نهایــی و برتریــن مقصــود الهــی از آفرینــش اســت و خداونــد مخلوقــی 
نیافریــده و پیامبــری مبعــوث ننمــوده، مگــر بــرای اینکــه مــردم را بــه والیــت آن بزرگــواران دعــوت نمــوده 
ــا والیــت آشــنا  و از آنــان پیمــان بگیــرد کــه بــر والیــت، پایــداری نمــوده و آن را بــه عامــه ی مــردم، کــه ب

نیســتند، تعلیــم دهنــد.«
و نیز امام صادق )ع( فرمودند:

»َما ِمْن نَِبیٍّ نُبَِّئ َو اَل ِمْن َرُسوٍل أُْرِسَل إاِلَّ بَِواَلیَِتَنا َو بَِفْضلَِنا َعلَی َمْن ِسَوانَا«12
»هیــچ پیامبــری بــه نبــوت و هیــچ رســولی بــه رســالت مبعــوث نشــده مگــر برمبنــای والیــت مــا و اقــرار بــه 

فضیلــت مــا بــر غیــر مــا.«
ــی و  ــی )کامجوی ــای دنیای ــا ابزاره ــال ب ــکین ح ــدم تس ــی و ع ــکاب معاص ــری از ارت ــور جلوگی ــذا به منظ ل
ــا چنیــن  ــد کــه در دع ــا آموخته ان ــه م ــه وعده هــا، ب ــا یقیــن ب ســتیزه جویی( و عــدم جایگزینــی نعمت هــا ب

عرضــه بداریــم:
»اَللَُّهم ... أَْسَألَُک  أَنْ  تَْعِصَمِنی  بَِواَلیَِتَک  َعْن َمْعِصَیِتک «13

»خداونــدا، از تــو می خواهــم تــا بــه ســبب والیــت خــود، مــرا از معصیــت و نافرمانــی ات )به منظــور دسترســی 
بــه آرامــش( مصــون نمایی.«

ــی و کســب  ــای دنیای ــه نعمت ه ــه وســیله ی دسترســی ب ــی )ک ــای بیرون ــه ابزاره ــاه و تمســک ب ــه گن چراک
ــن رو،  ــان آورد. از ای ــه ارمغ ــی را ب ــت جمع ــردی و امنی ــش ف ــد آرام ــز نمی توان ــت( هرگ ــش از آن هاس آرام

امیرالمؤمنیــن )ع( افســوس می خــورد و می فرمایــد:
»ِمنَ  النَّْقِص  أنْ  یَُکونُ  َشفیُعَک َشْیئاً َخاِرجاً َعْن َذاتک َو ِصَفاتک «14

»اینکــه واســطه و ســبب رســیدن تــو )بــه آرامــش و امنیــت( امــری خــارج از ذات و صفاتــت باشــد، نشــانه ی 
نقــص توســت.«

داراالسالم و دارالکفر )دارالحرب( یعنی چه؟ 

ــْن  ــاَلِم ِم ــَوُة اْلِْس ــِه َدْع ــَرْت فِی ــد: »ُکلُّ َداٍر َظَه ــن دو اصطــالح گفته ان ــف ای ــوار شــیعه در تعری فقیهــان بزرگ
11- التفســیر المنســوب إلــی المــام الحســن العســکری)ع(، ص 379. مقــام معظــم رهبــری )دام عــزه( در بیانــات خویــش دربــاره ی ارکان 
امــت واحــده ی اســالمی، بــا اشــاره بــه اهمیــت نقــش عقالنیــت در تحقــق ایــن مهــم، فرمودنــد: »اولیــن کار پیامبــر مکــرم )ص( بــه  فعلیــت 
 رســاندن عقــل، بــر شــوراندن قــدرت تفکــر و تقویــت  کــردن آن در جامعــه اســت. لــذا امیرالمؤمنیــن )ع( در علــت بعثــت انبیــا )ع( می فرمایــد: 
»َو یُِثیــُروا لَُهــْم َدَفائـِـَن الُْعُقــول ؛ گنجینه هــای عقــل و خــرد را اســتخراج کننــد.« ایــن گنجینــه ی خــرد در دل انســان وجــود دارد. بــه همیــن 

دلیــل، بــرای تشــکیل مدینــه ی فاضلــه و امــت واحــده ی اســالمی و تمــدن بــزرگ اســالم، بایــد عقــل را معیــار و مــالک قــرار بدهیــم.«
12- بحاراألنوار، ج  26، ص 281.

13- مستدرک الوسائل، ج 5، ص 6.

14- شرح نهج البالغه البن أبی الحدید، ج  20، ص 296
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ــِة َو لـَـْم یَْقَهــْر أَْهــُل  مَّ أَْهلـِـِه بـِـاَل َخِفیــٌر َو اَل ُمِجیــٌر َو الَ بـَـْذُل ِجْزیـَـٍة َو نََفــَذ فِیَهــا ُحْکــُم الُْمْســلِِمیَن َعلـَـی أَْهــِل الذِّ
ــنَِّة َفِهــَی داراالســالم َو إَذا کان األْْمــُر َعلـَـی ِضــّد َمــا َذَکْرنــاه َفِهــَی دارالُکْفــر«  الِْبْدَعــِة فِیَهــا أَْهــَل السُّ

ــرای  ــا ب ــده و ی ــوت، نقض کنن ــن دع ــرای ای ــوده و ب ــکار ب ــالم در آن آش ــوت اس ــه دع ــرزمینی ک ــر س »ه
ناقضیــن آن، پناهــی لحــاظ نشــده باشــد و پرداخــت جزیــه15 نیــز مانــع ایــن دعــوت نگــردد و اهــل بدعــت در 
ایــن ســرزمین، بــر عاملیــن بــه ســنت غلبــه نداشــته باشــند، داراالســالم تلقــی می شــود و اگــر عکــس ایــن 

ــردد.« ــر محســوب می گ اوصــاف صــادق باشــد، دارالکف
امــا نکتــه ی شــایان ذکــر ایــن اســت کــه در مبانــی معرفتــی دیــن مبیــن اســالم، حــدود و ثغــور جغرافیایــی و مرزهای 
اقلیمــی، برمبنــای مرزبنــدی عقیدتــی شــکل می گیــرد. بدیــن ترتیــب کــه همــه ی تسلیم شــدگان در قبــال ربوبیــت، 
رســالت و والیــت و معتقدیــن بــه آخــرت، عضــو داراالســالم شــناخته می شــوند و در مقابــل، همــه ی کســانی کــه از 
تســلیم شــدن در قبــال ربوبیــت )کــه معیــار و نشــانه ی قبــول آن، اجابــت رســالت رســوالن و اوصیــای الهــی و اعتقــاد 
بــه معــاد و روآوردن بــه والیــت به جــای معصیــت و ایجــاد آرامــش در میــان آحــاد و امنیــت در قبــال دیگــران اســت( 

خــودداری کــرده و منشــأ ناآرامــی و ناامنــی می گردنــد، ســاکن دارالکفــر محســوب می شــوند. 

تعبیری دیگر درباره ی داراالسالم و دارالکفر 

ــا در  ــار آن ه ــار و گفت ــری و رفت ــوه ی موضع گی ــای نح ــوان برمبن ــر را می ت ــالم و دارالکف ــای داراالس اعض
شــرایط گوناگــون زندگــی نیــز تقســیم نمــود؛ چراکــه تفســیر رابطــه ی انســان بــا محیــط پیرامونــی، دو موضــع 

متفــاوت را بــه ارمغــان مــی آورد: 
الــف( اگــر انســان ها رابطــه ی اطرافیــان را بــا خــود، اظهــاری و تعریفــی دانســته و آن هــا را معــرف کاســتی های 
ــه  ــا مقصــر ندانســتن آن هــا، در قِبالشــان جبهه گیــری ننمــوده و ب ــن صــورت، ب ــد، در ای ــی تلقــی کنن درون

ــد. ــاه نمی پردازن ــکاب گن ارت
ــا  ــوده و ب ــری نم ــان جبهه گی ــد،16 در برابرش ــود بدانن ــای خ ــأ ناآرامی ه ــت و منش ــان را عل ــر اطرافی ب( اگ
انجــام عکس العمــل مشــابه، ارتــکاب گنــاه از ســوی آن هــا را مجــوز ارتــکاب معصیــت از ســوی خــود تلقــی 
ــا ایــن تفــاوت  می نماینــد. ایــن دو تفســیر، دو شــالوده ی فرهنگــی متفــاوت و متعــارض را ایجــاد می کنــد. ب
کــه فرهنــگ اول برگرفتــه از تعالیــم دینــی بــوده و بــه اعتبــار اتصــال بــه منبــع وحــی، قابــل تعــدد نیســت و 
افــراد معتقــد بــه آن، در دســته ی داراالســالم قــرار می گیرنــد. امــا فرهنــگ دوم، بــه تعــداد امیــال و اهــوا و 
ســنخ و جنــس معاصــی، قابــل تعــدد بــوده و قائلیــن بــه آن در صــف دارالکفــر )کــه بــه اعتبــار ســتیزه جویی 

ــد. ــز شــهرت دارد( جــای می گیرن ــه دارالحــرب نی مســتمر، سرزمین شــان ب
ــد: مرزهــای  ــه ای کــه می گوی ــوده و نظری ــع مرزهــای عقیدتــی و عملــی ب مرزهــای جغرافیایــی در دیــن، تاب
ــاره اش دســتور خاصــی نرســیده، نادرســت اســت؛  ــه درب ــراغ اســت ک ــی از نظــر اســالم، منطقه  الف جغرافیای

15- ِجْزیــه کــه هم ریشــه بــا جــزا و مجــازات اســت، کیفــر مالــی اســت کــه کفــار و کســانی کــه پذیــرای والیــت نمی شــوند، امــا از ثمــرات 
آن )کــه امنیــت موجــود در پرتــو به کارگیــری والیــت در حاکمیــت اســالمی اســت( برخوردارنــد، بایــد بپردازنــد کــه ایــن جزیــه، هزینــه ی 

امنیــت تولیدشــده از ســوی عاملیــن بــه والیــت و مرابطیــن از مرزهــای دینــی و نیــز کشــوری اســت.
16- دربــاره رابطــه علــت و معلــول و منشــأ و اثــر و ضــرورت بازگردانــدن آثــار و نتایــج بــه سرچشــمه ها و ریشــه های آنهــا، امیرالمؤمنیــن)ع( 
ــه  ــم/161( »ب ــف غررالحکــم و دررالکل ــا« )تصنی ــی ُکلِّیَّاتَِه َ ــاُت إِل ــا َو الُْجْزئِیَّ ــی ِعلَلَِه َ ــواَلُت إِل ــا َو الَْمْعُل ــی أُُصولَِه ــُروُع َعلَ ــنَّ الُْف فرمودند:»لََتْرِجَع
یقیــن، فــروع بــه اصــول و معلــوالت بــه علــل و جزئیــات بــه کلیــات خــود بــاز می گردنــد« کــه بــا توجــه بــه ایــن کالم نورانــی، یافتــن علّــت 

و ریشــه بی تابــی و اضطــراب و تالطــم روحــی، بــه شــرح ذکــر شــده در متــن، امــری ضــروری و بایســته اســت.
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چراکــه حــدود و ثغــور مــرز جغرافیایــی را وحــدت بینشــی و روشــی تعییــن می کنــد و ایــن مرزهــا برمبنــای 
ــا هنگامــی کــه در  ــد ت ــی دعــوت اســالم و به کارگیــری اندیشــه و روش دینــی، شــکل می گیرن وســعت تجل
ســایه ی ظهــور حضــرت ولی عصــر )عــج( و حاکمیــت اندیشــه و روش مهــدوی در گســتره ی گیتــی، مرزهــای 

جغرافیایــی در نهایــت برچیــده شــود و داراالســالم واحــد بــر همــه ی عالــم حاکــم گــردد.
 

سیره و اندیشه ی امیرالمؤمنین )ع( پیرامون فتوحات 

ــدم  ــه ع ــه ب ــا توج ــا ب ــال آن ه ــری ایشــان در قب ــال فتوحــات و موضع گی ــن )ع(  در قب ســیره ی امیرالمؤمنی
دخالــت ایشــان در جنگ هــا و فتوحــات معلــوم می شــود؛ چراکــه ایشــان در دوران حکومــت ظاهــری خــود، 
بــه فتوحــات پایــان بخشــیده و ســپاهیان خــارج از حجــاز را بــه عــراق فراخوانــده و تأکیــد نمودنــد چگونــه 
مســلمانان جاهلــی کــه بــه رســول خــدا )ص( و وصــی اش بی وفایــی کــرده و از مبانــی دیــن و اعتقــاد و عمــل 
ــه آموزه هــای  ــد، می تواننــد تحــت عنــوان کشورگشــایی ، مــروج دیــن و داعــی ب ــه آموزه هــا اطالعــی ندارن ب
وحیانــی شــوند، بلکــه عمــاًل آن حضــرت اثبــات نمودنــد کــه فتوحــات جغرافیایــی نــه تنهــا دعوتگــر بــه دیــن 

نبــوده، بلکــه موجــب مســدود شــدن ثغــور اعتقــادی و عملــی بــه آموزه هــای وحیانــی می شــود. 
بــه همیــن دلیــل، کســانی کــه به ظاهــر داعیــه ی فتوحــات بــزرگ داشــتند، اندیشــه و روش حــق امیرالمؤمنین 
)ع( را برنتافتنــد و نشــان دادنــد کــه بســط جغرافیایــی اســالم، بــدون رواج اندیشــه و عمــل درســت دینــی، 
ــا برچیــدن حــدود و  همــان اندیشــه و روش غلــط برخاســته از ســلطه ی دشــمنان خداســت کــه هم زمــان ب
ثغــور اعتقــادات درســت دینــی و غصــب حــق امیرالمؤمنیــن )ع( بــه فتوحــات جغرافیایــی پرداختــه و بــا نشــر 
دنیاطلبــی و به کارگیــری ابزارهایــی چــون کامجویــی و ســتیزه جویی، خالفــت را بــه ســلطنت مبــدل نمــوده 
ــه همیــن دلیــل،  ــه شــهادت رســاندند. ب ــی امامــان شــیعه )ع( را یکــی پــس از دیگــری ب و سلســله ی نوران
امیرالمؤمنیــن )ع( خطــاب بــه معاویــه و در پاســخ بــه ســخنان باطــل او فرمودنــد: »َقــْد َعَقــْدَت التَّــاَج َو لَِبْســَت 
َّــَک تَْعِقــُد  ــی یَْبُلُغِنــی أَن َــْم یَْقَنْعــَک َذلـِـَک َحتَّ ــمَّ ل ــکاً َفاِرِســّیاً ثُ ــًة َو ُملْ ــاَج ُســنًَّة ِهَرْقلِیَّ یَب الَْخــزَّ َو اْفَتَرْشــَت الدِّ

األْْمــرَ ِمــْن بَْعــِدَک لَِغْیــِرَک َفَیْهلـِـُک ُدونـَـَک َفُتَحاَســُب ُدونـَـه «17
»تــاج پادشــاهی بــه ســر بســته و جامــه ی خــز بــر تــن نمــوده و فــرش ابریشــم زیــر پــای خــود پهــن کــرده ای 
و ســنت ســالطین روم و پادشــاهان فــارس را احیــا نمــوده ای و بــه ایــن امــر اکتفــا ننمــوده ای و بــرای خــود، 
جانشــین و ولیعهــد تعییــن کــرده ای تــا او نیــز ماننــد تــو هــالک شــود و تــو در قبــال جــور حاکمیــت او نیــز 

مــورد محاســبه قــرار گیــری.«
ایــن امــور در حالــی صــورت می گرفــت کــه ســیره و اندیشــه ی ســالطین جــور بــر ارتــکاب همــان اعمــال و 
ــود و ابزارهــای معرفی شــده از ســوی آن هــا هرگــز نمی توانســت هندســه ی  افعــال دوران جاهلیــت اســتوار ب
حاکمیــت دینــی را ترســیم کنــد؛ چراکــه ابزارهــای دینــی، در اســتخدام حاکمیــت دینــی اســت و مانــع عمــل 
ــه  ــه آموزه هــا و موجــب تســهیل و تســریع گنــاه نیســت. برخــالف ابزارهــای غیردینــی کــه حاکمیــت را ب ب
اســتخدام خــود درآورده و کامجویــی و ســتیزه جویی و معاصــی را تســهیل و تســریع می نماینــد. بــه همیــن 
نْیــا اِْســَتْخَدَمْتُه َو َمــْن َخــَدَم اهلُل ُســْبحانَُه َخَدَمْتــُه«18  دلیــل، امیرالمؤمنیــن )ع( می فرماینــد: »َمــْن َخــَدَم الدُّ
»هرکــس کــه خــود را در اســتخدام دنیــا )و گناهــان ناشــی از آن( درآورد، یقینــاً دنیــا او را بــه خدمــت خواهــد 

17- بحاراألنوار، ج  33، ص 128.
18- عیون الحکم و المواعظ )للیثی(/ 465
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گرفــت و کســی کــه خــود را در اســتخدام خــدا درآورد، نعمت هــای دنیــا و نیــز ابزارهــای تولیــد آرامــش و 
امنیــت دینــی بــه اســتخدام او درخواهنــد آمــد.«

بــه تعبیــر دیگــر، از آنجایــی کــه نعمت هــای دنیایــی فاقــد خاصیــت آرام بخشــی بــوده و درک خــواص آن هــا 
بــدون اذن خداونــد امکان پذیــر نیســت. لــذا نبایــد گرایــش بــه آن هــا مــا را از عمــل بــه والیــت و امیــد بــه 

ــازدارد. وعده هــای الهــی در آخــرت ب
به همین دلیل، از جمله اندرز های حضرت عیسی )ع( این است که فرمودند:

نیــا لَِتْعَملــوا فیهــا لاِلِخــَرِة و لـَـْم یُْعِطُکمُوهــا لَِتْشــَغلَُکْم َعــِن االِخــَرِة  ــا أَْعطاُکــُم اهلُل الدُّ »بَِحــق أَقــوُل لَُکــم ... انمَّ
َّــُه أَعانَُکــْم بِهــا َعلــَی الِعبــاَدِة و لـَـْم یُِعْنُکــْم َعلــَی الَخطایــا«19 َّمــا بََســَطها لَُکــْم لَِتْعلَمــُوا أَن و اِن

 
»بــه حــق بــه شــما می گویــم... خــدا دنیــا را بــه شــما داده اســت تــا در آن بــرای آخــرت کار کنیــد و آن را 
بــه شــما نــداده کــه شــما را از آخــرت بــازدارد. جــز ایــن نیســت کــه دنیــا را بــرای شــما گســترانده اســت 
تــا بدانیــد کــه شــما را بــه ســبب دنیــا بــر عبــادت خــود، یــاری داده، نــه اینکــه شــما را بــر انجــام گناهــان 

کمــک نمــوده باشــد.«
 

علت همگرایی و واگرایی در جامعه 

بــا توجــه بــه اینکــه ســاختار و طبــع همــه ی انســان ها و آحــاد بشــر، کــه جملگــی از آدم آفریــده شــده اند، 
ــه کاســتی های خــود و  ــذا اعتــراف ب ــر آن هــا نیــز یکســان اســت، ل ــوده و نیازهــا و امیــال حاکــم ب واحــد ب
پذیرفتــن رســالت انبیــا و والیــت اوصیــا و دوری از قبــول دعــوت شــیطان )در تــرک ربوبیــت الهــی( ســبب 
همگرایــی جوامــع بشــری و اشــتراک آن هــا در ابــزار دسترســی بــه آرامــش فــردی و ایجــاد امنیــت جمعــی 
محســوب می شــود و بالعکــس، عــدم اعتــراف بــه عیــب و تقصیــر و اقــرار ننمــودن بــه کاســتی های درونــی، 
کــه موجــب قبــول دعــوت شــیطان شــده و معاصــی را متناســب بــا ســنخ و جنــس امیــال و اهــوای نفــس، 
ــه  ــد، منشــأ واگرایــی و تزاحــم میــان انســان ها )کــه هــر دســته ب جایگزیــن والیــت الهــی و اوصیــا می نمای
ســبب غلبــه ی امیــال و اهــوا، بــه ســنخی از معاصــی کــه معــارض بــا امنیــت و آســودگی دســتجات گوناگونــی 
از انسان هاســت، متمایــل بــوده و مزاحــم اطرافیــان تلقــی می شــوند( محســوب می گــردد و تشــتت و فســاد 

ــای شــیطان اند. ــی آن، خلف ــد؛ فســادی کــه متول ــع بشــری را ایجــاب می نمای در جوام
ــاره ی علــت خــروج والیــت از دســت اهل بیــت )ع( در طــول دوران حکومــت  چنان کــه امــام صــادق )ع( درب
َّــُه یُْفَســُد فِــی األْْرِض َو تُْنَکــُح الُْفــُروُج  ــا َعلـِـَم أَن َ لَمَّ دشــمنان خــدا و بنی امیــه و بنی عبــاس فرمودنــد: »إِنَّ اهللَّ

ُ تََبــاَرَک َو تََعالـَـی أََراَد أَنْ  یَلـِـیَ  َذلـِـَک  َغْیُرنـَـا«20 الَْحــَراُم َو یُْحَکــُم بَِغْیــِر َمــا أَنـْـَزَل اهللَّ
»خداونــد چــون می دانســت مــردم در زمیــن فســاد نمــوده و فــروج حــرام را مــورد اســتمتاع قــرار  داده و برخــالف 
مــا انــزل اهلل حکــم می دهنــد، لــذا خواســت کــه غیــر مــا متولــی مــردم شــوند.« تــا ایــن معاصــی، تحــت خالفــت 

و پوشــش والیــت مــا صــورت نگیــرد، بلکــه متولــی آن، کــه دشــمنان خــدا هســتند، معلــوم شــوند.
از ایــن حدیــث فهمیــده می شــود کــه فقــدان حاکمیــت حقــه ی واحــده ی دینــی، ســبب تشــتت )اختــالف و فســاد 
و خون ریــزی( میــان جوامــع مســلمان شــده و گرایش هــای غیردینــی را بــر آن هــا حاکــم و مســلط گردانــده اســت.

19- تحف العقول/ النص/ 511
20- علل الشرائع، ج  1، ص 154.
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اشتراک در خلقت و ویژ گی های آن 

مــدارک معتبــر دینــی حکایــت دارد کــه خداونــد بُنیــه و سرشــت و طبــع انســان ها را همگــون آفریــده و دو 
طینــت علییــن و ســّجین را در همــه ی انســان ها قــرار داده اســت21 و نیــز آن هــا را بــه جنــود عقــل و جهــل 
و فطــرت و اراده و اختیــار )حســب اســتعداد و شــرایطی کــه خداونــد برمبنــای علــم خــود بــه آن، آگاه اســت.( 
ــا زمینــه ی  ــکار و رد آن را عطــا نمــوده اســت ت ــا ان ــه همــه ی آن هــا توانایــی قبــول و ی ــده و ب مجهــز گردان
قبــول حــق و تمســک بــه والیــت به منظــور بهره منــدی از ربوبیــت بــرای همــه  فراهــم شــود و در ایــن میــان، 

صاحبــان اعتقــاد ثابــت و راســخ از ســوی مدعیــان کاذب جــدا شــوند.22
لذا در هارد که خداوند، بنیه و قرآن درباره ی اشتراک خلقتی انسان ها آمده است:

ــَق ِمْنهــا َزْوَجهــا َو بَــثَّ ِمْنُهمــا ِرجــاالً  ــٍس واِحــَدٍة َوَخلَ ــْن نَْف َُّکــُم الَّــذی َخلََقُکــْم ِم ــوا َرب ــاُس اتَُّق ــا النَّ َُّه »یــا أَی
َکثیــراً َو نِســاء«

ــد و از آن دو،  ــز از او آفری ــد و جفتــش را نی ــان کــه شــما را از نفــس واحــدی آفری ــردم، از پروردگارت »ای م
ــان بســیاری پراکنــده کــرد، پــروا داریــد.« مــردان و زن

لَْنا اْلیاِت لَِقْوٍم یَْفَقُهون «  »َو ُهَو الَّذی أَنَْشَأُکْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ َو ُمْسَتْوَدٌع َقْد َفصَّ
ــرارگاه و محــل امانتــی  ــرای شــما ق ــد آورد. پــس ب ــن پدی »و او همــان کســی اســت کــه شــما را از یــک ت
ــا  ــم.« ام ــان کرده ای ــد به روشــنی بی ــه می فهمن ــی ک ــرای مردم ــود را ب ــات خ ــا آی ــد، م ــرد. بی تردی ــرر ک مق
آنچــه مهــم اســت، وحــدت و اشــتراک اعتقــادی و روشــی اســت کــه ســبب تشــکیل امــت واحــده محســوب 

ــم: ــیر آن می خوانی ــل و تفس ــه ی ذی ــاره ی آن، در آی ــود و درب می ش
ُعــوا أَْمَرُهــْم بَْیَنُهــْم ُکلٌّ إِلَْینــا راِجُعــون «  »ایــن امــت  ُُّکــْم َفاْعُبــُدوِن َو تََقطَّ ــًة واِحــَدًة َوأَنـَـا َرب »إِنَّ هــِذِه اّمتُکــْم أُمَّ
شــما امتــی یگانــه اســت و مــن پــروردگار شــما هســتم، پــس مــرا بپرســتید، ولــی  دینشــان را میــان خــود 

ــد.« ــا بازمی گردن ــوی م ــه به س ــد، هم ــاره کردن پاره پ

ــز و  ــا سرشــت آدمــی از ترکیــب صفــات علییــن و ســجین حاصــل می گــردد و غرای ــی تربیتــی اهل بیــت )ع(، مــزاج ی ــدگاه مبان 21- از دی
امیــال زشــت و نیکــو از آن سرچشــمه می گیــرد. بــه همیــن دلیــل، امــام باقــر )ع( بــه ابواســحاق  لیثــی،  کــه دربــاره ی علــت ارتــکاب معاصــی 

ســؤال نمــود، ضمــن بیــان مطالبــی فرمودنــد:
ــم؟«  ــان کن ــرآن بی ــات ق ــای آی ــزاج را برمبن ــت و م ــْرآِن« »می خواهــی مســئله ی طین ــَن الُْق ــِن ِم یَنَتْی ــَزاِج َو الطِّ ــَر الِْم ــَک أَْم َ ــْن ل ــْم أُبَیِّ َ »أَ ل
ابواســحاق گفــت: بلــه! حضــرت، ضمــن قرائــت آیــه ی لمــم فرمودنــد: مقصــود از »إِْذ أَنَْشــَأُکْم ِمــَن االْْرِض« در ایــن آیــه، یعنــی خداونــد شــما 
ــده،  ــان آفری ــوده توأم ــزه و آل ــِن اتَّقــی « »از خــاک پاکی ــُم بَِم ــَو أَْعلَ ــُکْم ُه ــوا أَنُْفَس ــِة َفالتَُزکُّ ــِة َو االْْرِض الُْمْنِتَن یَِّب ــَن االْْرِض الطَّ انســان ها را »ِم
ــِه َو َزَکاتِــِه َو  ــَرِة َصاَلتِــِه َو ِصَیاِم ــْم بَِکْث ــْر أََحُدُک ــر اســت.« »اَل یَْفَتِخ ــه اهــل تقــوا دانات پــس خــود را پاکیــزه )و مبــرای از عیــب( ندانیــد. او ب
َوَجــلَّ أَْعلـَـمُ بَِمــِن اتََّقــی ِمْنُکــْم َفــإِنَّ َذلـِـَک ِمــْن قَِبــِل اللََّمــِم َو ُهــَو الِْمــَزاج« »و بــه زیــادی نمــاز، روزه، زکات و ســایر اعمــال  نُُســِکِه اِلَنَّ اهللَ َعزَّ
عبــادی خــود افتخــار نکنیــد، زیــرا خداونــد بــه اهــل تقــوا داناتــر اســت و ایــن امــر )میــل بــه اعمــال نیــک( بــه ســبب ِگل پاکیــزه  ی موجــود 

در مــزاج شماســت.«
امــام باقــر)ع( در بخشــی دیگــر از ایــن حدیــث فرمودنــد: آنچــه در شــیعیان مــا از اعمــال زشــت و تــرک نمــاز، روزه، حــج و... دیگــر مشــاهده 
َّــِذی َقــْد ُمــِزَج فِیــه « »از طینــت دشــمنان و سرشــت زشــت آنــان ناشــی می شــود کــه بــا  می کنــی، »َفُهــَو ِمــْن ِطیَنــِة النَّاِصــِب َو ُعْنُصــِرِه ال
طینــت مؤمــن ممــزوج گشــته اســت.« و آنچــه در دشــمنان مــا از اعمــال نیکــی چــون مواظبــت بــر نمــاز، روزه، خمــس، زکات، حــج و جهــاد 
ــا طینــت  ــه ب ــِزَج« »از سرشــت نیکــو و ســنخ اهــل ایمــان، کــه آمیخت َّــِذی َقْدُم ــْنِخِه ال ــِن َو ِس ــِة الُْمْؤِم ــْن ِطیَن ــَو ِم مشــاهده می کنــی، »َفُه

ــرایع، ج 2، ص610( ــرد.« )علل الش ــمه می گی ــده، سرچش ــب ش ناص
ــه او نشــان دادیــم، خــواه شــاکر باشــد )و  ــوراً« »مــا راه را ب ــا َکُف ــا شــاِکراً َو إِمَّ ــبیَل إِمَّ ــاُه السَّ َّــا َهَدیْن 22- خداونــد در قــرآن می فرمایــد: »إِن
ــا تَــاِرٌک  ــا آِخــٌذ َفُهــَو َشــاِکٌر َو إِمَّ ــِبیَل َفإِمَّ پذیــرا گــردد( یــا ناســپاس« )انســان، 3( امــام صــادق  )ع( ذیــل آیــه ی فــوق فرمودنــد: »َعلََّمــُه السَّ
َفُهــَو َکافِــٌر« )بحاراالنــوار، ج 5، ص 302( »راه را بــه او آموخــت؛ یــا دســتور خــدا را بــه  جــای مــی آورد و شــاکر می شــود و یــا بــا تــرک امــر 

ــردد.« ــر می گ ــی، کاف اله
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ــٍد  ــًة واِحــَدًة« فرمودنــد: »آُل ُمَحمَّ ابی الجــارود نقــل می کنــد کــه امــام باقــر )ع( در تفســیر آیــه ی »إِنَّ هــِذِه اّمتُکــْم أُمَّ
ــت آن هــا موجــب تحقــق وحــدت  ــه والی )ع(« »مقصــود از امــت واحــده، آل محمــد )ع( هســتند« کــه تمســک ب

اندیشــه و روش و یکســانی آحــاد جامعــه در بهره منــدی از ربوبیــت شــده و امــت واحــده را تشــکیل می دهنــد.
 

جبری نبودن تشکیل امت واحده 

از آنجــا کــه وحــدت اعتقــادی و روشــی، امــری اختیــاری اســت کــه بســیاری از مــردم پذیــرای آن نیســتند، 
لــذا خداونــد از ایجــاد جبــری امــت واحــده خــودداری نمــوده و همــه ی انســان ها را بــه ســنت و ســبیل الهــی 

فراخوانــده و ســوق داده اســت. در قــرآن می خوانیــم: 
ــْم  ــا آتاُک ــی  م ــْم ف ــْن لَِیْبُلَوُک ــَدًة َولِک ًةواِح ــْم أُمَّ ُ لََجَعلَُک ــاَءاهللَّ ــْو ش َ ــا َو ل َعًة َوِمْنَهاًج ــِرْ ــْم ش ــا ِمنُک ــُکلُّ ٍّ َجَعلَْن ِ »ل

ــوَن«  ــِه تَْخَتلُِف ــْم فی ــْم بِماُکْنُت ــاً َفُیَنبُِّئُک ــْم َجمیع ِ َمْرِجُعُک ــی اهللَّ َ ــَتِبُقواالَْخْیراِت إِل َفاْس
ــما را  ــت، ش ــدا می خواس ــر خ ــم و اگ ــرار داده ای ــنی ق ــریعت و راه روش ــا، ش ــما امت ه ــک از ش ــرای هری »ب
ــای  ــس در کاره ــد. پ ــما داده، بیازمای ــه ش ــه ب ــما را در آنچ ــا ش ــی خواســت  ت ــی داد، ول ــرار م ــت ق ــک ام ی
نیــک بــر یکدیگــر ســبقت گیریــد. بازگشــت شــما به ســوی خداســت. آن گاه دربــاره ی آنچــه در آن اختــالف 

ــد: ــه فرمودن ــت شــده ک ــر )ع( روای ــام باق ــه، از ام ــن آی ــرد.« در تفســیر ای ــد ک ــان خواه ــد، آگاهت می کردی
ــِبیِل  ــنَِّة َوالسَّ ــنَِّة َو َکاَن ِمــَن السُّ ــِبیِل َو السُّ ــْرَعُة َو الِْمْنَهــاُج َســِبیٌل َو ُســنٌَّة َو أََمــَر ُکلَّ نَِبــیٍّ بِاألْْخــِذ بِالسَّ »َوالشِّ

ــْبت « ُ َعلَْیِهــُم السَّ َوَجــلَّ بَِهــا ُموَســی)ع( أَْن َجَعــَل اهللَّ ُ َعزَّ َِّتــی أََمــَراهللَّ ال
»مقصــود از شــرعه، ســبیل و مــراد از منهــاج، ســنت اســت و خداونــد همــه ی رســوالن را امــر می نمــود کــه 
در رســالت خــود، مــردم را بــه ســبیل و ســنت، هــر دو دعــوت نماینــد. از جملــه آنچــه خداونــد در ســنت و 
ســبیل موســی )ع( مقــرر نمــود )نهــی از صیــد ماهــی( در روز شــنبه بــود.« امــا بــا توجــه بــه اینکــه قبــول یــا 
عــدم قبــول اعتقــاد و روش دینــی، امــری اختیــاری اســت کــه در آن جبــر راه نــدارد، لــذا خداونــد در آیــه ی 

دیگــری فرمــوده اســت:
ــْم  ــا ُکْنُت ــْن یَشــاُء َو لَُتْســَئُلنَّ َعمَّ ــْن یَشــاُء َو یَْهــدی َم ــًة واِحــَدًة َو لِکــْن یُِضــلُّ َم ــْم أُمَّ ُ لََجَعلَُک َــْو شــاَء اهللَّ » َو ل

ــوَن«  تَْعَمُل
»و اگــر خــدا می خواســت، قطعــاً شــما را امتــی واحــد قــرار مــی داد، ولــی هرکــه را بخواهــد گمــراه و هرکــه 
را بخواهــد هدایــت می کنــد و از آنچــه انجــام می دادیــد حتمــاً ســؤال خواهیــد شــد.« کــه در تفســیر قمــی 

ذیــل ایــن آیــه چنیــن روایــت شــده اســت کــه مقصــود از
ًة واِحَدًة« یعنی »َعلَی َمْذَهٍب َواِحٍد َو أَْمٍر َواِحٍد َو لِکْن یُِضلُّ َمْن یَشاءُ «23 »أُمَّ

»اگــر خــدا می خواســت همــه را تابــع روش و مســلک واحــد می نمــود، امــا خداونــد )برمبنــای اراده و اختیــار 
انســان ها( هرکــس را بخواهــد )محکــوم بــه گمراهــی نمــوده و( بــه ضاللــت می کشــاند.«

همچنین در آیه ی دیگری از قرآن چنین آمده است:
الُِموَن ما لَُهْم ِمْن َولِیٍّ َو ال نَصیٍر«  ًة واِحَدًة َو لِکْن یُْدِخُل َمْن یَشاُء فی  َرْحَمِتِه َو الظَّ ُ لََجَعلَُهْم أُمَّ »َو لَْو شاَء اهللَّ

»اگــر خــدا می خواســت، قطعــاً آنــان را امتــی یگانــه می گردانیــد، امــا هرکــه را بخواهــد بــه رحمــت خویــش 
درمــی آورد و ســتمگران، نــه یــاری دارنــد و نــه یــاوری.« در تفســیر قمــی ذیــل ایــن آیــه روایــت شــده اســت:

»َو لـَـْو شــاَء أْن یَْجَعلَُهــم ُکلَُّهــم َمْعصوِمیــَن ِمْثــَل َمالئِکــٍة بـِـال ِطبــاٍع لََقــَدَر َعلَیــِه َولِکــْن یُْدِخــُل َمــْن یَشــاُء فـِـی 

23- تفسیر القمی، ج  1، ص 389
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ُهــم َمــا لَُهــْم ِمــْن َولـِـیٍّ َو ال نَِصیــر « ــٍد َحقَّ الُِمــوَن آَل ُمَحمَّ َرْحَمِتــِه َو الظَّ
ــا  ــد، ام ــوم می آفری ــال و معص ــدون امی ــتگان، ب ــد فرش ــان ها را مانن ــه ی انس ــت هم ــدا می خواس ــر خ » اگ
ــت  ــمول رحم ــد مش ــس را بخواه ــار داده و( هرک ــوا و اراده و اختی ــال و اه ــا امی ــه آن ه ــرده و ب ــن نک )چنی
ــام  ــند.« ام ــر می باش ــی و نصی ــد ول ــد، فاق ــم می نماین ــد )ع( ظل ــق آل محم ــه در ح ــانی ک ــد و کس می نمای

ِــب)ع( « ــُن أَبِی َطال ْ ــیُّ ب ــُة َعلِ ْحَم ــد: »اَلرَّ ــِه« فرمودن ــی َرْحَمِت ــاُء فِ ــْن یَش ــُل َم ــر )ع( در تفســیر »یُْدِخ باق
ــه والیــت او ســبب بهره منــدی  ــب )ع( اســت )چراکــه تمســک ب »مقصــود از رحمــت، والیــت علی بن ابی طال

از ربوبیــت و اســتحقاق برخــورداری از رحمــت الهــی اســت(.«

رحمت الهی، رافع اختالف است! 

قــرآن کریــم دربــاره اینکــه خداونــد، مــردم را وادار ننمــوده تــا اّمــت واحــده باشــند بلکــه بــه آن ها اختیــار داده 
ُّــَک  َــْو شــاَء َرب تــا بــه ســبب قبــول والیــت و پذیرفتــن دیــن حــق، مشــمول رحمــت شــوند، می فرمایــد: »َول
ِّــَک  ــْت َکلَِمــُة َرب ُّــَک َو لِذلـِـَک َخلََقُهــْم َو تَمَّ ــًة واِحــَدًة َو ال یَزالـُـوَن ُمْخَتلِفیــَن إاِلَّ َمــْن َرِحــَم َرب لََجَعــَل النَّــاَس أُمَّ

نَّ َجَهنَّــمَ ِمــَن الِْجنَّــِة َو النَّــاِس أَْجَمعیــَن«24  َ أَلَْمــأَ
»و اگــر پــروردگار تــو می خواســت، قطعــاً همــه مــردم را اّمــت واحــدی قــرار مــی داد، در حالــی کــه پیوســته 
در اختالفنــد، مگــر کســانی کــه پــروردگارت بــه آنــان رحــم کــرده و بــرای همیــن آنــان را آفریــده و وعــده 
پــروردگارت چنیــن  تحّقــق پذیرفتــه اســت کــه البّتــه جهّنــم را از جــّن و انــس یکســره پــر خواهــم نمــود«.

در تفسیر این آیه، امام صادق )ع( فرمودند:
ــِه  ِ ــَتْوِجُبوَن ب ــا یَْس ــوا َم ــْم لَِیْفَعُل ــاَل َخلََقُه ــْم َق ــَک َخلََقُه ِ ــَک  َو لِذل ُّ ــَم َرب ــْن َرِح ــَن إاِلَّ َم ــوَن ُمْخَتلِِفی » َو ال یَزالُ

ــم  «25 ــُه َفَیْرَحَمُه َرْحَمَت
»مــردم همیشــه بــا هــم در اختالفنــد مگــر کســانی که مشــمول رحمــت الهــی شــوند. رحمتــی کــه خداونــد 
ــد کــه  ــه انجــام اعمالــی بپردازن ــد می خواهــد بگوینــد و( ب ــا )آنچــه را خداون ــرای آن آفریــده ت انســان ها را ب

بــه ســبب آن، مســتحّق رحمــت خداونــد شــوند تــا خــدا آن هــا را مشــمول رحمــت خــود نمایــد«.
امــام باقــر )ع(   نیــز در تفســیر ایــن آیــه بــه ابوعبیــده حــّداء فرمودنــد: »اَلنَّــاُس  ُمْخَتلُِفــونَ  فـِـی  إَِصابـَـِة الَْقــْوِل 

َو ُکلُُّهــْم َهالـِـک «
» مــردم در اینکــه کــدام قــول )کــه جملگــی حاکــی از اعتقــاد اســت( درســت می باشــد، بــا هــم در اختالفنــد و 
همــه بــه ســبب ایــن اختــالف، بــه هالکــت می رســند مگــر شــیعیان مــا کــه: »لَِرْحَمِتــه  َخلََقُهــم« »خداونــد بــا 
آفریــدن آن هــا، زمینــه برخــورداری از رحمــت الهــی را )در ســایه تمســک بـّـه والیــت( برایشــان فراهــم می نمایــد«.

دعوت انبیاء؛ زمینه ساز حل اختالف 

قــرآن کریــم، دعــوت انبیــاء بــه ســوی اعتقــاد و عمــل دینــی را زمینه ســاز حــل اختــالف معرفــی نمــوده و 
می فرمایــد:

24- هود/118و119
ــًة واِحــَدًة َو ال یَزالـُـوَن  ُّــَک لََجَعــَل النَّــاَس أُمَّ 25- علــل الشــرائع/ج 1/ 13ـ در حدیــث دیگــری، عبــداهلل بــن ســنان در ذیــل آیــه »َو لـَـْو شــاَء َرب
ــُم  ــَذ َعلَْیِه ــنَ  لَِیتَِّخ ُ النَِّبیِّی ــَث اهللَّ ــَدًة َفَبَع ــًة واِح ــوا أُمَّ ــد: »َکانُ ــام صــادق)ع(  فرمودن ــه ام ــد ک ــت می کن ــَک« روای ُّ ــَم َرب ــْن َرِح ــَن إاِلَّ َم ُمْخَتلِِفی

ــی )ط ـ الســالمیة( /ج 8 /379( ــَة« )الکاف الُْحجَّ
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ــَم  ــقِّ لَِیْحُک ــاَب بِالَْح ــُم الِْکت ــَزَل َمَعُه ْ ــَن َو أَن ــریَن َو ُمْنِذری ــَن ُمَبشِّ ُ النَِّبیِّی ــَث اهللَّ ــَدًة َفَبَع ــًة واِح ــاُس أُمَّ »کاَن النَّ
ــاِس فیَمــا اْخَتلَُفــوا فیــِه َو َمــا اْخَتلَــَف فیــِه إاِلَّ الَّذیــَن أُوتُــوُه ِمــْن بَْعــِد مــا جاَءتُْهــُم الَْبیِّنــاُت بَْغیــاً«26 بَْیــَن النَّ

»مــردم، اّمتــی یگانــه بودنــد. پــس خداونــد پیامبــران را نویــدآور و بیم دهنــده برانگیخــت و بــا آنــان، کتــاب 
خــود را بــه حــق فــرو فرســتاد تــا میــان مــردم در آنچــه بــا هــم اختــالف داشــتند داوری کننــد«. امــام باقــر 

)ع( در تفســیر ایــن آیــه فرمودنــد:
ُ النَِّبیِّین«27 اًل َفَبَعَث اهللَّ ِ اَل ُمْهَتِدیَن َو اَل ُضالَّ ًة َواِحَدًة َعلَی فِْطَرِة اهللَّ » َکانُوا َقْبَل نُوٍح أُمَّ

»قبــل از نــوح )ع(، اّمــت واحــدی بــر فطــرت بودنــد کــه بــه شــریعتی، هدایــت نیافتــه بودنــد و نیــز گمــراه 
محســوب نمی شــدند. پــس خداونــد پیامبــران را فرســتاد تــا ایشــان را هدایــت نمایــد« و آن هــا را از تحّیــر، 
خــارج و بــا عامــل نجــات و ســعادت، مواجــه نماینــد تــا بــه تعبیــر قــرآن، »لَِیْهلـِـَک َمــْن َهلَــَک َعــْن بَیَِّنــٍة َو 

یَْحیــی  َمــْن َحــیَّ َعــْن بَیَِّنــٍة«28 
»هرکــس ســزاوار حیــات )پاکیــزه دینــی( اســت، از روی بّینــه، پذیــرای ایــن حیــات شــود و هرکــس مســتحق 

هالکــت اســت، از روی بّینــه، هــالک گــردد«.
لذا از امام صادق )ع( روایت شده است که فرمودند:

ــةٍ بَْعــد اظهــاِر الِْفْعــل« »خداونــد، کســی را عــذاب و هــالک نمی کنــد مگــر  ُب أََحــداً ااّل بُِحجَّ َ اَل یَُعــذِّ »إِنَّ اهللَّ
پــس از اتمــام حّجــت و بــه جــاآوردن خــالف امــر الهــی از روی اختیــار و آزادی و اراده«.

ــر )ع( و امــام  ــام باق ُ النَِّبیِّیــنَ « از ام ــَث اهللَّ ــَدًة َفَبَع ــًة واِح ــاُس أُمَّ ــه »کاَن النَّ در حدیــث دیگــر، در تفســیر آی
ــد: صــادق )ع( روایــت شــده اســت کــه فرمودن

»کانُوا ُضاّلالً َفَبَعَث اهلُل فِیِهم أنبیاَء و لَْو َسَألَْت الّناِس لَقالُوا َقْد َفَرَغ ِمَن األْمِر«29
»چــون همــه مــردم، گمــراه بــوده و مشــترک و واحــد در ضاللــت بودنــد، لــذا خداونــد پیامبــران را بــرای نجات 
آن هــا از ضاللــت مبعــوث نمــود و ایــن درحالــی اســت کــه اگــر از مــردم بپرســی، خواهنــد گفــت: خــدا از 
امــر، فــارغ شــده و )در امــر اصــالح و تربیــت مــردم( دخالــت نمی کنــد«. و در آیــه دیگــری، مشــابه بــا آیــه 

ــوق چنیــن می خوانیــم کــه: ف
َِّک لَُقِضَی بَْیَنُهْم فیما فیِه یَْخَتلُِفوَن«30 ًة واِحَدًة َفاْخَتلَُفوا َو لَْو ال َکلَِمٌة َسَبَقْت ِمْن َرب »َو ما کاَن النَّاُس إاِلَّ أُمَّ

»و مــردم جــز یــک اّمــت نبودنــد. پــس اختــالف پیــدا کردنــد و اگــر وعــده ای از جانــب پــروردگارت مقــّرر 
ــد«. ــان داوری می ش ــد، می انش ــالف می کنن ــم اخت ــا ه ــر آن ب ــر س ــه ب ــاً در آنچ ــود، قطع ــته ب نگش

سرچشــمه همــه اختالفــات، روبرگردانــی از ربوبیــت الهــی و تــرک رســالت رســوالن و والیــت او و اوصیــاء و 
روآوردن بــه اطاعــت از شــیطان و خلفــای اوســت. لــذا خداونــد می فرمایــد: »َو اَل تَُکونـُـواْ ِمــَن الُْمْشــِرِکیَن ِمــَن 

ُقــواْ ِدیَنُهــْم َو َکانـُـواْ ِشــَیعاً« َِّذیــَن َفرَّ ال

دو روایت دیگر از اختالف بر مبنای تزاحم منافع 

ــًة واِحــَدًة َقــاَل َقْبــَل نـُـوٍح َعلـَـی َمْذَهــٍب َواِحــٍد َفاْخَتلَُفــوا  علی بن ابراهیــم روایــت می کنــد کــه: »کاَن النَّــاُس أُمَّ
26- البقرة/ 213

27- تفسیر الصافی/ ج 1/ 245
28- االنفال/ 42

29- تفسیر العیاشی/ج 1/ 104
30- یونس/ 19
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یَن َو ُمْنِذِرین «31 ــرِ ُ النَِّبیِّیــنَ ُمَبشِّ َفَبَعــَث اهللَّ
ــد، امــا  ــه ســر می بردن ــا اینکــه همگــی در گمراهــی ب ــوده و ب ــر مذهــب واحــد ب ــوح )ع( ب »مــردم قبــل از ن
بــرای رســیدن بــه امیــال نفــس و تأمیــن خواســته های درونــی، بــا هــم بــه اختــالف افتادنــد. پــس خداونــد 

پیامبــران را بــه عنــوان بشــیر و نذیــر فرســتاد تــا اختــالف بــر مبنــای شــهوات را پایــان دهنــد«.
ِّــَک  ــًة واِحــَدًة َفاْخَتلَُفــوا َو لـَـْوال َکلَِمــٌة َســَبَقْت ِمــْن َرب امــام صــادق )ع( نیــز ذیــل آیــه »َو مــا کاَن النَّــاُس إاِلَّ أُمَّ

لَُقِضــَی بَْیَنُهــمْ ...« فرمودنــد: »َو لـَـْو ال َذلـِـَک لََهلَُکــوا ِعْنــَد اْخِتالفِِهــْم«32
»اگــر ایــن بعثــت بــه منظــور عرضــه اعتقــاد و عمــل دینــی و معرفــی والیــت بــه عنــوان منشــأ رفــع اختــالف، 

صــورت نمی گرفــت، مــردم بــه ســبب ایــن اختــالف بــه هالکــت می افتادنــد.«
بــا توجــه بــه آیــات و روایــات فــوق، فهمیــده می شــود کــه گرچــه مــردم بــه ســبب گمراهــی، واحــد بودنــد امــا 
تزاحــم منافــع و اختــالف در ســنخ و جنــس معاصــی و گناهــان بــرای دسترســی بــه آرامــش، ســبب شــد تــا 
معاصــی را جایگزیــن والیــت نمــوده و بــا ایجــاد ناامنــی بــر اطرافیــان، موجــب بــروز نــزاع میــان مــردم شــوند. 
لــذا پیامبــران بــرای دعــوت بــه اندیشــه و روش رافــع ایــن اختــالف، مبعــوث شــدند و اال ایــن اختــالف، بــه 

هالکــت و نابــودی آن هــا منتهــی می شــد.

حکمت فقر و غنا و صّحت و مرض در کفار و مؤمنین! 

ــه منظــور  ــار و اهــل ایمــان، ب ــان کف ــا و ســالمت و مــرض می ــر و غن ــر الهــی در تقســیم مشــترک فق تدبی
جلوگیــری از رغبــت اهــل ایمــان بــه کفــر و تبدیــل شــدن جوامــع بــه اّمــت واحــده کافــره صــورت گرفتــه 

ــد: ــد می فرمای ــه خداون ــت. چنانک اس
ــٍة َو َمعــاِرَج  ــْن فِضَّ ــُقفاً ِم ــْم ُس ْحمــِن لُِبُیوتِِه ــُر بِالرَّ ــْن یَْکُف ــا لَِم ــَدًة لََجَعلْن ــًة واِح ــاُس أُمَّ ــوَن النَّ َــْو ال أَْن یَُک »َو ل

ــُروَن«33 ــا یَْظَه َعلَیْ ه
»اگــر )تمّکــن کّفــار از مواهــب مــادی( ســبب نمی شــد کــه همــه مــردم، اّمــت واحــد )گمراهــی( شــوند، مــا 
ــقف هایی از  ــا س ــم ب ــرار می دادی ــی ق ــدند خانه های ــر می ش ــان کاف ــد( رحم ــه )خداون ــه ب ــانی ک ــرای کس ب

نقــره و نردبانهایــی کــه از آن بــاال رونــد«.
در تفسیر آیه فوق، ابن بابویه از امام صادق )ع( روایت نموده که فرمودند:

ْبُت الَْکافَِر بِِعَصابٍَة ِمْن َذَهب «34 َ تََعالَی یَُقول  لَْواَل أَْن یَِجَد َعْبِدَی الُْمْؤِمُن فِی نَْفِسِه لََعصَّ »إِنَّ اهللَّ
»خداونــد می فرمایــد: اگــر نبــود کــه بنــده مؤمــن در نفــس خــود، احســاس رنــج و خّفــت می نمــود، دســتمال 

ســر کافــر را از طال قــرار مــی دادم«.
ًة واِحَدًة« آمده است که: در تفسیر دیگر، ذیل آیه »َو لَْوال أَْن یَُکوَن النَّاُس أُمَّ

ــٍن  ــی ِدی ــاراً َعلَ ــْم ُکفَّ ــوَن ُکلُُّه ــاً فَیُکونُ ــا َطْبع نی ــم الدُّ ــِر لُِحّبه ــی الُْکْف ــاس َعلَ ــاع النَّ ــة اِْجِتم ــْو ال کراَه َ »أی ل
ــٍد«35 َواِح

31- تفسیر القمی/ج 1/ 71
32- تفسیر القمی/ ج 1 /310

33- الزخرف/ 33
ُ َعــزَّ َو َجــلَّ لـَـْو اَل أَْن یَِجــَد َعْبــِدَی الُْمْؤِمــُن فـِـی  34- علــل الشــرائع/ج 2 /604 ـ در روایــت مشــابه دیگــری چنیــن آمــده اســت کــه: َقــاَل اهللَّ

ُع َرأُْســُه أَبـَـدا )الکافــی )ط - الســالمیة(/ ج 2/ 257 ْبــُت َرأَْس الَْکافـِـِر بِِعَصابـَـِة َحِدیــٍد اَل یَُصــدَّ َقلِْبــِه لََعصَّ
ــًة واِحــَدًة َو لـَـْو ال أْن یَرَغُبــوا فـِـی  ــاُس أُمَّ 35- بحاراألنــوار )ط - بیــروت( /ج 64 / 217 ـ در تفســیر دیگــر آمــده اســت: »َو لـَـْو ال أَْن یَُکــوَن النَّ
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»یعنــی اگــر اجتمــاع مــردم بــر کفــر، بــه ســبب غلبــه حــب دنیــا بــر طبــع آن هــا نبــود و موجــب کافــر شــدن 
ــه کفــار مــی دادم(«.  ــه مســلک واحــد نمی گردیــد )همــه نعمتهــای دنیــا را تنهــا ب و گرایــش همــه آن هــا ب

امــام ســجاد )ع( نیــز در تفســیر آیــه مذکــور فرمودنــد:
اراً ُکلُُّهْم...« ٍد أَْن یَُکونُوا َعلَی ِدیٍن َواِحٍد ُکفَّ َة ُمَحمَّ »َعَنی بَِذلَِک أُمَّ

»مقصــود، اّمــت محمــد )ص( انــد کــه اگــر بــه دیــن واحــد و کفــر گرایــش پیــدا نمی کردنــد، مــا بــرای آن هــا 
ــم«. ــرار می دادی کــه خــدا را ناسپاســی می کننــد، خانه هایــی از ســقف طــال ق

ُهْم َذلَِک َو لَْم یَُناِکُحوُهْم َو لَْم یَُواِرثُوُهْم«36 ٍد )ص( لََحِزَن الُْمْؤِمُنوَن َو َغمَّ ِة ُمَحمَّ »َو لَْو َفَعَل َذلَِک بُِأمَّ
ــن جهــت ناراحــت و  ــان از ای ــی آورد، مؤمن ــت محمــد )ص( پیــش م ــرای اّم ــن وضــع را ب ــد ای ــر خداون »اگ
ــد  ــه طــوری کــه خــود را از مــردم دور می کردن ــرا می گرفــت ب ــان را ف ــدوه آن محــزون می شــدند و غــم و ان

ــر نمی داشــتند«. ــی ب ــان ارث ــوال آن ــا ازدواج و زناشــویی نداشــتند و از ام ــا آن ه و ب
علی بن ابراهیم از امام صادق )ع( روایت می کند که فرمودند:

ــَل  ــَراَء َو َجَع ــَن ُفَق ــاَء َو فِی الَْکافِِری ــَن أَْغِنَی ــَل فِی الُْمْؤِمِنی ــُه َجَع ــٌد َو لَِکنَّ ــَن أََح ــا آَم ــَک لََم ِ ُ َذل ــلَ اهللَّ ــْو َفَع َ »ل
ــا«37 َض ــِر َو الرِّ ْب ــِی َو الصَّ ــِر َو النَّْه ــْم بِاألْْم ــمَّ اّمتَحَنُه ــَراَء ثُ ــَن ُفَق ــاَء َو فِی الُْمْؤِمِنی ــَن أَْغِنَی فِی الَْکافِِری

ــس،  ــورت هیچ ک ــن ص ــی داد( در ای ــار م ــه کف ــا ب ــا را تنه ــروت و نعمت ه ــرد )و ث ــن می ک ــدا چنی ــر خ »اگ
ایمــان نمــی آورد. لــذا خداونــد در میــان اهــل ایمــان و کفــر، فقیــر و غنــی قــرار داد و آن هــا را بــا امــر و نهــی 

و صبــر و رضــا اّمتحــان نمــود«.
 

شرک به خدا، منشأ تفرقه و اختالف 

سرچشــمه همــه اختالفــات، روبرگردانــی از ربوبیــت الهــی و تــرک رســالت رســوالن و والیــت او و اوصیــاء و 
روآوردن بــه اطاعــت از شــیطان و خلفــای اوســت. لــذا خداونــد می فرمایــد: »َو اَل تَُکونـُـواْ ِمــَن الُْمْشــِرِکیَن ِمــَن 

ُقــواْ ِدیَنُهــْم َو َکانـُـواْ ِشــَیعاً«38 َِّذیــَن َفرَّ ال
»و از مشــرکان نباشــید. آنانــی کــه دیــن خــود را قطعــه قطعــه کردنــد و فرقــه فرقــه شــدند« کــه طبــق ایــن 

آیــه، شــرک بــه ربوبیــت، موجــب تفرقــه و تشــّکل فرقه هــای ضــالل اســت.
قــرآن مجیــد در آیــه دیگــری، همــه اهــل ایمــان را بــه اعتبــار وحــدت اندیشــه و روش و اشــتراک در اعتقــاد 
ــه هــم  ــام اندیشــه و روش واحــد، آن هــا را ب ــه ن ــد کــه اهــرم مشــترکی ب ــَوة« معرفــی می نمای و عمــل »اِْخ
ــا  ــه زمیــن مّتصــل می کننــد و چنــد شــیء ی ــة« یعنــی میــخ بزرگــی کــه ب ــد می دهــد. چنانکــه »اَخّی پیون
موجــود زنــده را بــه آن می بندنــد و بدیــن ترتیــب آن هــا را بــه هــم وصــل می نماینــد کــه تعبیــر قــرآن در 

ــت: ــن اس ــاره چنی این ب
َ لََعلَُّکْم تُْرَحُموَن«39 ََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة َفَأْصلُِحوا بَْیَن أََخَویُْکْم َو اتَُّقوا اهللَّ »إِن

»در حقیقــت مؤمنــان بــا هــم برادرنــد، پــس میــان برادرانتــان را ســازش دهیــد و از خــدا پــروا بداریــد، امیــد 
کــه مــورد رحمــت قــرار گیریــد«.

نیــا َفَیْجَتِمُعــوا َعلَْیــه« )تفســیرالصافی/ ج 390/4( ــٍم لُِحّبِهــُم الدُّ الُْکْفــر إذا َرأوا الُْکّفــار فــی َســَعٍة َو تََنعُّ
36- علل الشرائع/ ج 589/2

37- البرهان فی تفسیر القرآن/ج 86/4
38- الروم/ 31 و 32

39- الحجرات/ 10
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قــرآن در آیــه دیگــر، نعمــت الهــی را کــه   همــان والیــت اســت، عامــل الفــت و وحــدت و تحقــق اّمــت واحــده 
و جامعــه ایمانــی مشــترک معرفــی نمــوده و می گویــد:

ََّف بَْینَ ُقُلوبُِکْم َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه إِْخواناً«40 ِ َعلَْیُکْم إِْذ ُکْنُتْم أَْعداًء َفَأل »َواْذُکُروا نِْعَمَت اهللَّ
»و نعمــت خــدا را بــر خــود یــاد کنیــد، آن گاه کــه دشــمنان یکدیگــر بودیــد، پــس میــان دلهــای شــما الفــت 
قــرار داد تــا بــه لطــف او بــرادران هــم شــدید« کــه در تفســیر ایــن نعمــت، از امــام صــادق )ع( روایــت شــده 

کــه فرمودنــد:
َِّتی أَنَْعَم بَِها َعلَی ِعَباِدِه َو بَِنا یَُفوُز َمْن َفاَز«41 ِ ال ِ نِْعَمُة اهللَّ »نَْحُن َو اهللَّ

»بــه خــدا قســم! مــا   همــان نعمتــی هســتیم کــه خداونــد بــه ســبب آن، بــه بنــدگان نعمــت داده و بــه ســبب 
آن، هرکــس ســزاوار رســتگاری اســت، فائــز می شــود«.  و نیــز امــام باقــر )ع( در تفســیر آیــه فــوق فرمودنــد: 

ــَة َو َواَلیَــَة َعلـِـیِّ بـْـِن أَبِی َطالـِـٍب )ع(«42 حَّ »اَلنَِّعیــِم یَْعِنــی األْْمــَن َو الصِّ
»مقصود از نعیم، امن و صحت )به عنوان ثمرات ناشی از( والیت علی  بن  ابیطالب )ع( است«.

ــه اعتبــار  ــد در آیــه دیگــر، اهــل ایمــان را دارای شــدت در قبــال کفــاری کــه ب در مقابــل ایــن آیــه، خداون
ایجــاد ناآرامــی و ناامنــی، منشــأ فســاد در عالــم می گردنــد، معرفــی کــرده و اهــل ایمــان را نســبت بــه هــم، 

ــد: ــذا می فرمای ــد. ل ــداد می نمای ــت قلم دارای رحم
اِر ُرَحماُء بَْیَنُهْم«43 اُء َعلَی الُْکفَّ ِ َو الَّذیَن َمَعُه أَِشدَّ ٌد َرُسوُل اهللَّ »ُمَحمَّ

»محّمد )ص( رسول خداست و کسانی که با او هستند، بر کافران سختگیر و با همدیگر مهربانند«.

بیان یک نکته ظریف! 

ــر خــالف  ــوی، ب ــل و ه ــه می ــه ســبب غلب ــان، ب ــل ایم ــه از اه ــر دو طائف ــد: اگ ــرآن می فرمای ــد در ق خداون
اعتقــاد خــود عمــل نمــوده و روشــی معــارض بــا بینــش خــود بــه کار گرفتنــد، بایــد آن هــا را بــر مبنــای ارجــاع 

ــذا می فرمایــد: ــه اعتقــاد درســت، اصــالح نمــود. ل ب
»َو إِْن طائَِفتــاِن ِمــَن الُْمْؤِمنیــَن اْقَتَتُلــوا َفَأْصلُِحــوا بَْیَنُهمــا«44 »و اگــر دو طایفــه از مؤمنــان بــا هــم بجنگنــد، 

میــان آن دو را اصــالح دهیــد«.
در شــأن نــزول آیــه فــوق، روایــت شــده اســت کــه مقصــود از اقتتــال در ایــن کالم الهــی، جنــگ جمــل اســت 
ــرد خانمان ســوز را شــعله ور نمــوده  ــن نب ــش ای ــال خــود، آت ــدن از امی ــه ســبب بازمان ــر ب ــه طلحــه و زبی ک
و مســلمانان را کــه بایــد در ســایه تمســک بــه اندیشــه و روش دینــی بــا هــم متحــد باشــند، بــه ســتیز بــا 
یکدیگــر ســوق دادنــد. لــذا امیرالمؤمنیــن )ع( در مقــام اصــالح اندیشــه و عمــل فتنه جویــان برآمــده و خطــاب 

بــه آن هــا فرمودنــد:
اِهِدیَن ثُمَّ أََخَذ الُْمْصَحَف«45 ِّی أَْعَذْرُت َو أَنَْذْرُت َفُکْن لِی َعلَْیِهْم ِمَن الشَّ »اَللَُّهمَّ إِن

40- آل عمران/ 103
41- بحاراألنــوار/ج 245/8 ـ امــام صــادق)ع( در تفســیر »ثـُـمَّ لَُتْســَئُلنَّ یَْوَمِئــٍذ َعنِ النَِّعیــِم« فرمودنــد: »نَْحــُن النَِّعیــم« مــا خانــدان، نعیــم الهــی 

هســتیم کــه خداونــد در قیامــت از آن، ســؤال می کنــد. )بحاراألنــوار/ ج24/ 52(
42- بحاراألنوار/ج24/ 54

43- الفتح/29
44- الحجرات/9

45- مناقب آل أبی طالب)ع(/ 155
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»پــروردگارا! مــن عــذر آن هــا را قطــع نمــوده و آن هــا را از کیفــر ترســاندم. پــس بــرای مــن در برابــر آن هــا 
گــواه بــاش«.

سپس قرآن را به دست گرفته و آیه فوق را قرائت نمودند.
ــیعه نما(  ــیعه و ش ــن )ش ــه مؤم ــال دو طایف ــالف و اقتت ــوق از اخت ــه ف ــد، آی ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
حکایــت دارد و ایــن درحالــی  اســت کــه ایمــان، رافــع هــر گونــه نــزاع و ســتیز و قتــال تلقــی می شــود. لــذا 
اشــتراک ایــن دو طایفــه در وصــف ایمــان، ســبب شــد کــه خداونــد امــر نمایــد تــا بــا رجــوع دادن ایــن دو 
طایفــه، بــه رســالت رســول )ص( و والیــت عتــرت او و اندیشــه و روش مبتنــی بــر آن، آن هــا را از هــر گونــه 
درگیــری و ســتیز بــاز داشــته و از ایشــان بخواهنــد تــا ماننــد کافــران و منکــران والیــت، معاصــی )کامجویــی 

ــرار ندهنــد. ــر مبنــای آن را وســیله آرامــش خــود ق و ســتیزه جویی( و دنیــا و ســتیز ب

اّمت واحده در سّنت نبوی)ص( و سیره علوی)ع( 

منابــع معتبــر تاریخــی حکایــت دارد کــه در اولیــن قانــون مکتــوب اســالمی در آغــاز ســال اول هجــری آمــده 
اســت کــه:

»َهــذا ِکتــابٌ  ِمــنْ  ُمَحّمــٍد النَّبــی)ص( بَْیــَن الُْمؤِمنیــَن َوالُْمْســلِمیَن ِمــْن ُقَریـْـَش َو یَْثــِرَب َو َمــْن تَِبَعُهــم َفلَِحــَق 
ــٌة َواِحــَدٌة ِمــْن ُدوِن النَّــاِس «46 َُّهــم اُمَّ بِِهــْم َو َجاَهــَد َمَعُهــم اَن

در ایــن معاهــده، رســول خــدا)ص( اّمــت اســالم را بــر مبنــای اشــتراک و وحــدت در اعتقــاد و عمــل، اّمــت 
واحــده در قبــال همــه مردمــی معرفــی می کنــد کــه بــه ســبب فقــدان ایــن مبنــای وحــدت بخــش بــا هــم 

ــد: ــی می فرماین ــن)ع( در حدیث ــد. امیرالمؤمنی در اختالفن
ــی  َِّت ــِة ال ــِذِه اأْلُلَْف ــِل َه ــْن َحْب ــْم ِم ــَد بَْیَنُه ــا َعَق ــِة فِیَم ــِذِه اأْلُمَّ ــِة َه ــی َجَماَع ــنَّ َعلَ ــدِ اّمت َحانَُه َق ــبْ َ ُس »إِنَّ اهللَّ

ــا«47 ــی ِظلَِّه ــوَن فِ یَْنَتِقُل
»خداونــد بــر آن دســته از ایــن اّمــت )کــه بعــد از پیامبــر)ص( همچنــان بــر عامــل وحــدت کــه والیــت اســت، 
پابرجــا ماندنــد( مّنــت نهــاد و حبــل الفــت و همگرایــی را )تحــت اشــتراک در اندیشــه و روش( بــر آنهــا حاکــم 

گردانــد تــا زیــر لــوای آن قــرار گرفتــه و حرکــت نماینــد«. لــذا قــرآن می فرمایــد:
ُقوا«48 ِ َجِمیًعا َو اَل تََفرَّ »َو اْعَتِصُموا بَِحْبلِ اهللَّ

»و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید«.
در روایــات، َحْبــلِ اهللَّ بــه والیــت امیرالمؤمنیــن)ع( تفســیر شــده؛ والیــت وحدت بخشــی کــه اعتصــام بــه آن، 
ــه  ــت)ع( و درک رابطــه ای ک ــت اهل بی ــه والی ــا تمســک ب ــا ب ــد ت ــوده و از انســان ها می خواه ــه ب ــع تفرق مان
بیــن آنهــا و محیــط وجــود دارد، بــه عیــب و نیازشــان نســبت بــه اصــالح و تربیــت پی بــرده و از نســبت دادن 
علــت ناآرامی هــای قلبــی خــود بــه عوامــل محیطــی و ارتــکاب معاصــی بــه منظــور دسترســی بــه آرامــش، 
ــواع گرفتاری هــا و عقوبت هــا در آخــرت نشــوند.49  ــا در دنیــا و ان ــا مســتحق آفــات و بالی خــود داری کننــد ت

46- بحاراألنوار )ط ـ بیروت(/ج 19/ 168
47- نهج البالغة )للصبحی صالح(/299

ــن  ــی(/ 165( » م ــن  )الغیبة)للنعمان ِ الَْمِتی ــُل اهللَّ ــا َحْب َ ــد: أَن ــود فرمودن ــای خ ــی از خطبه ه ــن)ع( در یک ــران/103 ـ امیرالمؤمنی 48- آل عم
ریســمان محکــم الهــی هســتم «

ــَده«  ــِة بَْع ــِة األْئِمَّ ــَن َو َواَلیَ ــِة أَِمیِرالُْمْؤِمِنی ــِه بَِواَلیَ ِ ــُک ب ــاُم التََّمسُّ ــد: »ااَِلْعِتَص ــاً« فرمودن ِ َجِمیع ــلِ اهللَّ ــوا بَِحْب ــه »َواْعَتِصُم ــیر آی 49- در تفس
)بحاراألنــوار/ ج 64/ 27(
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زیــرا سرچشــمه تمامــی مفاســد و معاصــی، از اینجــا ناشــی می شــود کــه انســان ها منشــأ تالطمــات درونــی 
ــدأ  ــا را مب ــبت داده و آنه ــران( نس ــال دیگ ــوال و افع ــهوات، اق ــات، ش ــی )محرم ــل بیرون ــه عوام ــود را ب خ

ــد. ــود می دانن ــان خ ــا و گناه ناآرامی ه
ــه  ــا ناآرامی هــای خــود را ب ــه ســبب والیــت امیرالمؤمنیــن )ع( از انســان ها خواســته ت ــد ب درحالی کــه خداون
ــا عمــل بــه دســتورات دینــی، اصــالح و  ــا دیگــران، دوری نماینــد و ب عیوبشــان نســبت داده و از درگیــری ب

تربیــت شــوند. لــذا ذیــل آیــه:
»َو ال تُْفِسُدوا فِی  األْْرِض بَْعَد إِْصالِحَها« فرمودند:

ِ َو بِامیرالمؤمنین َفَأْفَسُدوَها ِحیَن تََرُکوا امیرالمؤمنین)ع(«50 »أَْصلََحَها بَِرُسوِل اهللَّ
ــا تــرک  »)خداونــدا( زمیــن را بــه وجــود رســول خــدا)ص( و امیرالمؤمنیــن)ع( اصــالح نمــود، ولــی مــردم ب

ــه تباهــی کشــاندند«. )والیــت( امیرالمؤمنیــن)ع( آن را ب
 

جایگاه رفق* در تحقق اّمت واحده 

ــتراک  ــدت و اش ــأ وح ــه منش ــی ک ــاد و عمل ــه اعتق ــردم ب ــودن م ــب نم ــور راغ ــه منظ ــدا)ص( ب ــول خ رس
ــه  ــاد ب ــای اعتق ــر مبن ــت ب ــر حــول محــور ربوبیــت و رســالت و والی ــا ب ــی آنه مســلمانان و موجــب همگرای
آخــرت اســت، بــه مــدارا و رفــق حداکثــری بــا مــردم پرداختــه و در ایــن مســیر،  رنــج فــراوان دیــد تــا جایــی 

کــه فرمــود:
51»ِ »َما اُوِذیَ  أََحٌد َما أوِذیُت فِی اهللَّ

»هیچ  کس آنقدر که من در راه خدا آزار دیدم، اذیت نکشید«. و نیز فرمودند:
ِّــی بُِمــَداَراِة النَّــاِس َکَمــا أََمَرنـِـی بـِـَأَداِء الَْفَرائـِـض«52 »خداونــد بــه مــن فرمــان داده بــا مــردم مــدارا  »أََمَرنـِـی َرب

کنم، همچنان که مرا به ادای واجبات مأمور نموده است«.  
در روایت دیگر امام صادق  )ع( فرمودند:

ْفِق«53 ْبِر َو الرِّ داً)ص( َو أََمَرُه بِالصَّ َ بََعَث ُمَحمَّ »َفإِنَّ اهللَّ
»خداوند حضرت محمد)ص( را برانگیخت و او را به صبر و مدارا امر نمود«.

علــت ایــن انــدازه تأکیــد بــر رفــق و مــدارا آن اســت کــه شــأن ربوبّیــت کــه ایجــاد ســیر تدریجــی تربیــت 
بــرای بنــدگان آکنــده از نقــص و عیــب اســت، اقتضــاء دارد تــا بــا خلــق و ســوء رفتــار ناشــی از عیوبشــان، 

50- بحاراألنوار/ج36/ 147
* رفــق یعنــی موافقــت و همســویی و همراهــی کســی بــا دیگــری بــدون اینکــه در آن، جبــر و شــدتی وجــود داشــته باشــد و بــر ایــن مبنــا 
هــر چیــزی کــه بــه احســاس راحتــی منتهــی شــود، ِرْفــق خوانــده شــده اســت . واژه رفــق و رفیــق و ِرفاقــة از اصطــالح »َرَفــَق الْبعیــَر« یعنــی 
بــازوی شــتر را بــا بنــدی بــه نــام ِرفــاْق بســت، گرفتــه شــده و بــر همیــن مبنــا بــه هــر نفــع و بهــره و کمکــی کــه یکــی بــه دیگــری می کنــد 
تــا بــا او همــراه شــود و ایــن نفــع و کمــک، بــازوی فــرد مــورد کمــک را هماننــد رفــاق ببنــدد، ِرفــق گفته انــد. و بــه منفعــت رســاندن و از 
جملــه اعطــای چنــد نمــره بــه فــردی کــه بــه آن نیــاز دارد، ارفــاق می گوینــد و بــه آب و چراگاهــی کــه دسترســی بــه آن، آســان باشــد و 
کأنــه بــه او کمــک کنــد، َرَفــق می گوینــد و بــه آرنــج کــه انســان بــه آن، تکیــه می کنــد و از آن نفــع و کمــک می گیــرد، ِمْرَفــق می گوینــد.

51- در روایت مشابه دیگر فرمودند: َما أوذی نَبٌی ِمْثل ما أوذی )المناقب/ ج3 /247(
52- الکافی )ط ـ السالمیة(/ج 2/ 117

ــارک و  ــَق« »خــدای تب ْف ــبُّ الرِّ ــٌق یُِح ــی َرفِی ــاَرَک َو تََعالَ َ تََب ــد: »إِنَّ اهللَّ ــام صــادق)ع( فرمودن ــر ام ــت دیگ ــوار/ج 202/9ـ در روای 53- بحاراالن
تعالــی رفیــق اســت و رفــق را دوســت دارد«. مالصالــح مازندرانــی می گویــد تعبیــر اینکــه خــدا رفیــق اســت و بــه کارگیــری رفــق را دوســت 
دارد، بیانگــر بهره هایــی اســت کــه خداونــد می خواهــد در ســایه عمــل بــه والیــت، از ربوبیــت او عایــد َخلــق شــود کــه از تجلــی ایــن آثــار 

بــه دوســت داشــتن آنهــا تعبیــر نمــوده اســت.     
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صبــوری شــود و در ســایه رفــق یعنــی نفــع مســتمر و ایجــاد تکیــه گاه در آنهــا نســبت بــه ربوبیــت خداونــد، 
شــوق و رغبــت حاصــل گــردد و بــه تعبیــر برخــی روایــات، عبــِد آبـِـق و بنــده فــراری از دیــن کــه امــروزه بــه 

ــّدل گــردد. ــِد شــائق مب ــه عب ــز تفســیر می شــود، ب شــخص دین گری
ــق و  ــه رف ــی ک ــا هنگام ــَق«54 »ت ــُق أَْرَف ْف ــا َکاَن الرِّ ــْق َم ــد: »َو اْرُف ــی فرمودن ــن)ع( در حدیث ــذا امیرالمؤمنی ل

ــورز«. ــق ب ــر اســت، رف ــدارا، ثمربخــش ت م

ذکر سه نمونه تاریخی درباره رفق و مدارای رسول خدا)ص( 

ــتگان  ــی از بس ــت جمع ــب حمای ــت جل ــدا)ص( جه ــول خ ــه رس ــت دارد ک ــی حکای ــع تاریخ ــف ـ مناب ال
خــود، غریبانــه بــه طائــف رفــت امــا بســتگان حضــرت)ص( عــده ای را وادار نمودنــد تــا در مســیر برگشــت، 
پیامبــر)ص( را آمــاج ســنگ نماینــد. رســول خــدا)ص( بــا پاهــای خونیــن، خــود را بــه زحمــت بــه باغســتانی 
در خــارج طائــف رســاندند و بــه جــای شــکایت از مــردم طائــف، از ناتوانــی خــود چنیــن شــکایت نمودنــد کــه:

ــَت  ــن أن ــم الّراِحمی ــا أرَح ــاس اهلل ی ــی  الّن ــی َعلَ ــی َو َهوان ــَة حیلَت ــی و قِلّ ــَف ُقّوت ــُکو َضع ــَک أش ــّم إلی »اَلّلُه
ــُدّو َملََکتــه أمــری إن لَــم  ــَت َربّــی إلــی مــن تََکلّنــی إلــی بَعیــد یََتجهمنــی أو الــی َع ربّ  الُمســَتضَعفین و أن
یَُکــن بـِـَک َعلــی َغَضــب َفــال أُبالــی َولِکــن عافَِیتــک هــی أوَســع أنـّـی أعــوُذ بُِنــور َوجَهــَک الـَّـذی أشــَرَقت بـِـه 
ُلمــات َو ُصلــح َعلیــه أمــِر الّدنیــا و الِخــرة ِمــن أن تَنــزل بــی  َغَضبــک أو تَحــل بــی َســَخطک لـَـک الَعتبــی  الُظّ

ـِـَک«55 ــوة اال ب َحّتــی تَرضــی ال حــوُل وال ُق
ــگاه مــردم شــکایت می نمایــم. ای صاحــب  ــو از ناتوانــی و بیچارگــی و سســتی خــود از ن ــزد ت »پــروردگارا! ن
ــرا  ــو رّب مــن هســتی، حــال، م ــروردگار کســانی هســتی کــه ضعیــف شــمرده شــده اند. ت ــو پ ــا! ت رحمت ه
ــه  ــن ک ــمن م ــه دش ــا ب ــد ی ــرویی می کن ــن ترش ــه م ــه ب ــی ک ــربار کس ــی؟ س ــی می نمای ــه کس ــربار چ س
ــدارد )و  ــم اهمیــت ن ــداری برای ــر مــن غضــب ن ــن امــور، ب ــه او داده ای؟ البتــه اگــر در ای ــت امــور را ب مالکّی
ــه آن،  ــو کــه تاریکی هــا ب ــور وجــه ت ــه ن ــرای مــن بهتــر اســت و مــن ب ــو ب ــا عافیــت ت تحّمــل می کنــم( ام
روشــن و صــالح دنیــا و آخــرت، بــه آن اســت، پنــاه می بــرم و از تــو یــاری می خواهــم کــه مبــادا غضــب تــو 
بــر مــن نــازل شــود و آنقــدر خــود را ِعتــاب می کنــم تــا تــو راضــی شــوی. چــرا کــه حــول و قــّوه ای جــز تــو 

وجــود نــدارد«.
جبرئیــل نــزد رســول خــدا)ص( آمــد و فرمــود: خداونــد در ازای کاری کــه مــردم طائــف بــا تــو کردنــد، اگــر 

بخواهــی دو کــوه مکــه را بــر سرشــان خــراب می کنــد کــه ایشــان فرمودنــد:
»بَل أَْسَتأنِی بِهم لََعلَّ اهلل أْن یُْخِرَج ِمْن أْصالبِِهم َمْن یَعُبُده َوحَدُه الیُْشِرَک بِِه َشْیئاً«56

»در قبــال آنــان، تأنـّـی و مــدارا و حوصلــه در پیــش می گیــرم. بــه امیــد آنکــه خداونــد از صلــب آنــان، کســانی 
کــه فقــط خــدا را بپرســتند و بــه او شــرک نورزنــد، خــارج نمایــد«.

ب ـ در روایت دیگر، از انس چنین روایت شده که گفت:
َــًة َشــدیدًة َحّتــی آثَــَرْت  َــُه ااْلِْعرابـِـی بِِردائـِـِه َجْذب »ُکْنــُت َمــَع النَّبــی)ص( َو َعلَْیــه بُــَرٌد َغلیــُظ الَْحاِشــَیِة َفَجَذب

ــْرِد فــی َصْفَحــِة َعاتِِقــِه« َحاِشــیُة الُْب

54- بحاراألنوار /70 / 399
55- تاریخ طبری/ ج 1/ 554

56- البدایه و النهایه/ ج4/ ص352
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»روزی بــا پیامبــر)ص( بــودم و ایشــان لبــاس ضخیمــی بــر تــن داشــت کــه یــک فــرد اعرابــی آمــد و چنــان 
ــت: ای  ــد« و گف ــدار ش ــان پدی ــردن ایش ــاس، روی گ ــاره   لب ــر کن ــه اث ــرت)ص( را کشــید ک ــاس آن حض لب
محّمــد! »اِْحِمــْل لـِـی َعلَــی بَِعیــری َهَذیْــِن ِمــْن َمــاِل اهللِ الَّــذی ِعْنــَدَک فإنـّـَک ال تَْحِمــُل لــی ِمــْن َمالـِـَک وال 
ــال خــود و  ــم از م ــرا می دان ــار کــن. زی ــن ب ــزد توســت، روی دو شــتر م ــه ن ــال خــدا ک ــَک« »از م ــاِل اَبی َم

ــی«. ــن نمی ده ــه م ــزی ب ــدرت چی پ
رســول خــدا)ص( مکثــی نمــوده و فرمودنــد: آیــا در ازای آســیبی کــه بــه مــن رســاندی، مــورد قصــاص واقــع 

می شــوی؟ اعرابــی گفــت: نــه! پیامبــر)ص( فرمــود: چــرا قصــاص نمی شــوی؟ اعرابــی گفــت:
ــیِّئِة ااّل الَْحَســَنَة َفَضَحــَک الّنبــی)ص( ثـُـّم اََمــَر اَْن یُْحَمــَل لـَـُه َعلـَـی بَِعیــٍر َشــعیٌر و َعلـَـی  »اِلَنـّـک ال تُکافـِـُئ بِالسَّ

اْلَخــِر تَْمــٌر«57
»چــون تــو بــدی را جــز بــا خوبــی پاســخ نمی دهــی. رســول خــدا)ص( خندیــد و دســتور داد تــا بــر یکــی از 

آن دو شــتر، جــو و بــر شــتر دیگــر خرمــا بــار نماینــد«.
ت ـ هم چنــن پیامبــر)ص( پــس از فتــح مکــه، خطــاب بــه مــردم ایــن شــهر کــه او را بســیار آزرده بودنــد، 

فرمــود:
بُْتــْم َو َطَرْدتـُـْم َو أَْخَرْجُتــْم َو َفلَلُْتــْم ثـُـمَّ َمــا َرِضیُتــْم َحتَّــی ِجْئُتُمونـِـی  »أاََل لَِبْئــَس ِجیــَراُن النَِّبــیِّ ُکْنُتــْم لََقــْد َکذَّ

لََقــاُء«58 فـِـی بـِـاَلِدی َفَقاتَلُْتُمونـِـی َفاْذَهُبــوا َفَأنُْتــُم الطُّ
»شــما بــرای پیامبــر همســایه بــدی بودیــد، او را تکذیــب کردیــد و از خــود راندیــد و وی را از خانــه و شــهرش 
بیــرون نمودیــد و بــه او صدمــه رســاندید، حتــی بــه ایــن جنایــات قناعــت نکردیــد، بــه شــهر مــا آمدیــد و بــا 

مــا جنــگ نمودیــد، اینــک برویــد همــه شــما را در راه خــدا آزاد کــردم«.
 

از اّمت واحده ضاّله تا اّمت واحده ناجیه 

طبــق منابــع معتبــر دینــی، مقصــود از اّمــت واحــده ای کــه در آغــاز اجتمــاع بشــری وجــود داشــته، اّمتــی 
بــوده کــه آحــاد آن، اتفــاق و اشــتراک در ضاللــت داشــته و اطــالق ایمــان و شــرک بــر آنهــا صحیــح نبــوده 
ــًة َواِحــَدًة َعلـَـی َضــالٍل«  و نیــز »الُمؤِمنیــَن و الُمْشــِرکین« بوده انــد. اســت، بلکــه مصــداق تعابیــری چــون »أُمَّ

امــا پــس از بعثــت پیامبــران الهــی و عرضــه آیــات و بّینــات بــر مــردم و دعــوت آنهــا بــه والیــت، ایــن اّمــت 
ــه تعبیــر امــام صــادق)ع(  ــا تکذیــب پرداختــه و ب ــه تصدیــق ی ــه دعــوت رســوالن الهــی، ب واحــده نســبت ب
»َوَقــعَ  التَّْصدیــُق َوالتَّْکِذیــُب« »تصدیــق و تکذیــب نســبت بــه دعــوت پیامبــران از ســوی آنهــا وقــوع یافــت« 

و اهــل حــق و باطــل پدیــدار شــدند.
ــج شــده از ســوی  ــاد و عمــل تروی ــت اهل بیــت)ع( و اعتق ــا، والی ــت در آنه اهــل حــق، چــون مــالک حقانّی
عتــرت)ع( اســت، در مقابــل اهــل باطل)کــه بــه اعتبــار کثــرت امیــال و اهــواء و تعــّدد ســنخ معاصــی، خــود بــه 
دســتجات گوناگــون تقســیم می شــوند( قــرار گرفتنــد و بدیــن ترتیــب، رشــته واحــد و تابنــده تاریــخ کــه بــه 
نــور موســوم اســت و نیــز رشــته های تاریــک خلقــت کــه بــه ظلمــات معروفنــد، پــا بــه عرصــه وجــود نهادنــد.

تــا اینکــه نوبــت بــه رســول خــدا)ص( رســید و ایشــان بــا پایــان دادن بــه رســالت در پهنــه گیتــی، مــردم را 
بــه والیــت عتــرت پــاک)ع( فــرا خواندنــد و تحقــق اّمــت واحــده آرمانــی را همزمــان بــا نابــودی همــه مکاتــب 

57- سفینه البحار/ ج2/ 682
58- إعالم الوری/ النص/ 112
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و مســالک باطــل وعــده داده و خــود بــا ایــن بشــارت الهــی روبــرو شــد کــه:
یِن ُکلِِّه َولَْو َکِرَه الُْمْشِرُکوَن«59 »ُهَوالَّذی أَْرَسَل َرُسولَُه بِالُْهدی  َودیِن الَْحقِّ لُِیْظِهَرُه َعلَی الدِّ

»او کســی اســت کــه رســول خــود را بــا هدایــت و دیــن حــق فرســتاد تــا او را بــر همــه ادیــان غالــب ســازد، 
هــر چنــد مشــرکان کراهــت داشــته باشــند« کــه بــه تعبیــر امــام صــادق)ع(: »َظَهــَر َعلَْیــِه ِعلْمــاً َو لـَـمْ  یَْظَهــُر 

ِعلُْمــهُ  َعلَْیــِه«60
»)گرچــه( رســول خــدا)ص( عالـِـم بــود کــه بــر همــه ادیــان، غالــب اســت امــا هنــوز علمــش، ظهــور و عینیــت 

ــه بود«. خارجــی نیافت
و نیز در جای دیگر فرمودند:

ــٌة َواَل  ــٌة َواَل نَْصَرانِیَّ ــٌة َو اَل َصابِِئًی َــْت َمُجوِســیٌَّة َو اَل یَُهوِدیَّ ــا َکان ــِه َم یــِن ُکلِّ ــَر َعلَی الدِّ َــْو َکاَن َرُســوُل )ص( َظَه »ل
ــْمِس َو  ِت َو الُْعــزَّی َواَل َعَبــَدُة الشَّ ــاٍن َواَل الــالَّ ــٌة َواَل ِخــاَلٌف َواَل َشــک  َو اَل ِشــْرٌک َواَل َعَبــَدُة أَْصَنــاٍم َواَل أَْوثَ ُفْرَق

ــاِر َواَل الِْحَجــاَرِة« الَْقَمــِر َواَل النُُّجــوِم َواَل النَّ
»اگــر پیامبــر)ص( پــس از بعثــت، بــر همــه ادیــان غالــب می شــد، دیگــر از فرقه هایــی قبیــل مجــوس، یهــود، 
ــّک و شــرک و پرســتش  ــه و ش ــای باطل ــه، حاکمّیت ه ــَرق ضالّ ــت، فِ ــه، نصرانی ــتی، صائب ــت، بت پرس جاهلی

خورشــید و مــاه و ســتارگان و آتــش و ســنگ، خبــری نبــود«.
ْجَعة«61 یِن ُکلِِّه فِی َهَذا الَْیْوِم َو َهَذا الَْمْهِدیُّ َو َهِذِه الرَّ ََّما َقْولُُه لُِیْظِهَرُه َعلَی الدِّ »َو إِن

»لــذا مقصــود از کالم خداونــد کــه فرمــود: تــا رســولش را بــر همــه ادیــان غلبــه دهــد، ظهــور و حاکمّیــت 
ــت«. ــت اس ــج( در دوران رجع ــرت ولی عصر)ع حض

بنابرایــن، رســول خــدا )ص( اعتقــاد، عمــل، روش، بینــش و گرایشــی را عرضــه نمــود کــه به کارگیــری آن، از 
ســوی اهــل ایمــان در نهایــت بــه ظهــور و قیــام حضــرت مهدی)عــج( و نابــودی همــه اندیشــه و روش هــای 
ــدان  ــت خان ــه والی ــق را )ک ــن ح ــده و دی ــه( انجامی ــال باطل ــواء و امی ــه آراء و اه ــالل کلی ــل )و اضمح باط
پــاک)ع( بــوده و همــان والیــت خداســت( بــر پهنــه و صحنــه گیتــی، مســتولی و حاکــم گردانــده و خــط ســیر 
اّمــت واحــده ضالـّـه را )در پرتــو تمّســک بــه والیــت و بهره منــدی از ربوبّیــت( بــه اّمــت واحــدة هدایــت شــده 
و بــه ســعادت رســیده، مبــّدل نمــوده و حیــات موعــود مهــدوی و زندگــی پاکیــزه الهــی را در زمــان رجعــت 

حاکــم خواهــد گردانــد.
 

فرقه ناجیه، همان اّمت واحده است! 

هندســه معرفتــی دیــن بــر ایــن مطلــب تأکیــد دارد کــه از میــان فرقه هــای گوناگــون گرچــه هــر یــک مدعــی 
حقانّیــت خــود باشــند، فقــط یــک فرقــه، اهــل نجــات و رســتگاری بــوده و بــر ســایر فرقه هــا واجــب اســت کــه 
بــا شــناخت معیارهــای حقانّیــت آن، خــود را در زمــره  آن فرقــه درآورنــد. مســلمّا ادعــای ایــن مطلب نادرســت 
ــت را  ــته و حقیق ــذر نداش ــکین زودگ ــز تس ــه ای ج ــد، نتیج ــق و نجات ان ــا برح ــا و آیین ه ــه فرقه  ه ــه هم ک

ــد. ــر نمی ده تغیی
رسول خدا)ص( درباره تحّقق و تشکیل اّمت واحده ناجیه فرمودند:

59- الصف/9
60- الهدایة الکبری/429

61- بحار األنوار )ط - بیروت(/ ج 53/ 34
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ق اّمتــی ِمــْن بَْعــدی َعلَــی ثَــالث َو َســْبعین فِْرَقــة فرقــة ِمْنَهــا نَاِجَیــة َو الَْباقــی فِــی الّنــار َو الِْفرَقــُة   »َســَتَفرَّ
ــة الَْواحــدة َو ُهــم آل محّمــد و شــیعتهم«62 الّناِجَیــة ِهــی ااُلمَّ

ــل  ــا، اه ــه از آنه ــک فرق ــط ی ــه فق ــوند ک ــه می ش ــه فرق ــاد و س ــده و هفت ــرق ش ــن، متّف ــد از م ــم بع »اّمت
نجــات )فرقــه ناجیــه( و ســایر فـِـَرق، وارد آتــش خواهنــد شــد و فرقــه ناجیــه، همــان اّمــت واحــده یعنــی آل 

محمــد)ع( و شــیعیان ایشــان هســتند«.
ــت،  ــر، نهــی، هدای ــا اعمــال مناصبــی چــون ام ــت اهل بیــت)ع( ب چراکــه رســول خــدا)ص( می دانســت والی
ارشــاد، سیاســت، تنبیــه، تعریــف، تأدیــب و تحلیــل و تحریــم، بــه اصــالح اندیشــه و روش شــیعیان پرداختــه 
و موانــع بهره منــدی از ربوبیــت را از بیــن بــرده و موجبــات برخــورداری از ثمــرات اصــالح و تربیــت را فراهــم 

می نمایــد.
همچنیــن در ســایه ایجــاد یقیــن بــه وعده هــا، آرامــش فــردی و در پرتــو عمــل بــه آموزه هــای دینــی، امنیــت 
جمعــی را حاکــم و محقــق خواهــد گردانــد و بــا فراهــم نمــودن زمینــه ظهــور و قیــام صاحب االمر)عــج( بــه 

آرزوی دیرینــه خــود، دائــر بــر اّمــت واحــده ناجیــه تحقــق خواهــد بخشــید.
بنابرایــن اّمــت واحــده آرمانــی کــه در پرتــو اندیشــه و روش صحیــح دینــی، گــرد هــم جمــع شــده اند، همــان 

اهــل ایمــان واقعــی می باشــند کــه پیامبــر اکــرم)ص( دربــاره آنهــا فرمودنــد:
َُّهْم نَْفٌس َواِحَدة«63 »اَلُْمْؤِمُنونَ  ُمتَِّحُدونَ  ُمَتآِزُروَن ُمَتَضافُِروَن َکَأن

»اهــل ایمــان، بــا هــم مّتحدنــد و پشــتیبان یکدیگــر بــوده و چنــان هم دســت و همــراه هــم می باشــند کــه 
ــد«. ــس واحده ان ــی نف ــان می نمای گم

ذکر حدیث نبوی)ص( دیگر در باره اّمت واحده ناجیه 

رسول خدا)ص( درباره آحاد اّمت واحده ناجیه به امیرالمؤمنین)ع( فرمودند:
ــْم  ــَک مــا َعلَْیِه ــْم َفُأولِئ ــوَن بَِرأْیِِه ــْم َو اَل یَْعَمُل ــْن ِعلِْمُک ــْم َو یَْقَتِبُســوَن ِم ــُکوَن بَِواَلیَِتُک َِّذیــَن یََتَمسَّ »النَّاُجــوَن ال

ِمــْن َســِبیل «
ــو و  ــدان )ت ــم شــما خان ــوده و از عل ــت ب ــه والی ــک ب ــه متمّس ــه( کســانی اند ک ــت ناجی ــل نجــات )و اّم »اه
ــه مســیر  ــا کســانی اند ک ــد. آنه ــل و رأی خــود عمــل نمی کنن ــای می ــر مبن ــاس نمــوده و ب ــت( اقتب فرزندان

ــر آنهــا مســدود اســت«. ــت و هالکــت و عــذاب ب ضالل
در ادامــه امیرالمؤمنیــن)ع( پرســیدند: امامانــی کــه مــردم بایــد بــه والیــت آنهــا متمّســک شــوند تــا نجــات 

ــد: ــد، چــه کســانی اند؟ رســول خــدا)ص( فرمودن ــدا کنن پی
»اِثَْنا َعَشَر َعَدَد نَُقَباِء بَِنی إِْسَرائِیل «64

62- تفســیر کنــز الدقائــق و بحرالغرائــب/ ج 192/9 ـ در روایــت دیگــر، امیرمؤمنــان )ع( فرمودنــد: یهودیــان بــه هفتــاد و یــک فرقــه تقســیم 
شــدند، هفتــاد فرقــه از آنــان در آتــش و یــک فرقــه اهــل بهشــت اند؛ یعنــی فرقــه ای کــه از »یوشــع بــن نــون وصــی موســی)ع(« پیــروی کــرد 
و مســیحیان، هفتــاد و دو فرقــه شــدند، هفتــاد و یــک فرقــه در آتش انــد و تنهــا یــک فرقــه مســتحق بهشــت شــدند؛ یعنــی کســانی کــه از 
ــُة َعلـَـی ثـَـاَلٍث َو َســْبِعیَن فِْرَقــًة اثَْنَتــاِن َو َســْبُعوَن فِْرَقــًة فـِـی النَّــاِر َو َواِحــَدٌة  »شــمعون وصــی عیســی)ع(« پیــروی کردنــد. »َو تَْفَتــِرُق َهــِذِه اأْلُمَّ
ــٍد ص« »و ایــن امــت )مســلمانان( نیــز بــه هفتــاد و ســه فرقــه تقســیم می شــوند، هفتــاد و دو  َِّتــی اتََّبَعــْت َوِصــیَّ ُمَحمَّ ــِة َو ِهــَی ال فِــی الَْجنَّ

فرقــه در آتــش و تنهــا یکــی در بهشــت اســت و آن فرقــه ای ا ســت کــه از وصــی محّمــد)ص( پیــروی کــرد«.) االحتجــاج/ج263/1(
63- بحاراألنوار )ط- بیروت(/ج 58 /150

64- هدایة األمة إلی أحکام األئمة)ع(/ ج1/ 17
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»دوازده امام به تعداد نقباء بنی اسرائیل است«.
شایان ذکر است که خداوند درباره نقباء بنی اسرائیل می فرماید:

ُ ِمیثاَق بَِنی إِْسرائِیَل َو بََعْثنا ِمْنُهُم اثَْنْی َعَشَر نَِقیباً«65 »َو لََقْد أََخَذ اهللَّ
کــه در ظاهــر، مقصــود از آنهــا نقبــای بنــی اســرائیل اند کــه بعــد از یوشــع، بــرای قیــام بــر اجــرای رســالت 
موســی)ع( در میــان قومــش، برگزیــده شــدند. امــا در تأویــل، منظــور از نقبــاء، پیشــوایان پــاک)ع( می باشــند 

کــه پیامبــر)ص( دربــاره عــّده ایشــان بــه جابــر فرمودنــد:
ــماواِت َو األْْرَض َو  ــَق السَّ ــْوَم َخلَ ِ یَ ــاِب اهللَّ ــی ِکت ــْهراً فِ ــَر َش ــا َعَش ِ اثْن ــَد اهللَّ ــَی ِعْن ــُهوِر َو ِه ُة الشُّ ــدَّ ــْم ِع تُُه »ِعدَّ
َِّتــی انَْفَجــَرْت لُِموَســی بـْـِن ِعْمــَراَن ع ِحیــَن َضــَرَب بَِعَصــاه  الَْحَجــَر َفانَْفَجــَرْت ِمْنــُه اثَْنتــا  ُة الُْعُیــوِن ال تُُهــْم ِعــدَّ ِعدَّ

ــْم َعلِــیُّ بْــُن أَبِی َطالـِـٍب َو آِخُرُهــُم الَْقائـِـم «66 لُُه ــَرائِیَل... أَوَّ ُة نَُقَبــاِء بَِنــی إِْس ــْم ِعــدَّ تُُه َعْشــَرَة َعْینــاً َو ِعدَّ
ــه  ــای دوازده گان ــز نقب ــی)ع( و نی ــرت موس ــمه حض ــه و دوازده چش ــای دوازده گان ــث، ماه ه ــن حدی ــق ای طب

ــد. ــوم)ع( می باش ــان معص ــاد امام ــرائیل، نم بنی اس
بــا توجــه بــه اینکــه اندیشــه و روش  دینــی، اســتعداد ایجــاد اّمــت واحــده و ظرفیــت بــه وجــود آوردن جامعــه 
فراگیــر دینــی را داراســت، لــذا بــه آحــادی از انبیــاء و یــاران باوفــای اهل بیــت)ع( کــه اندیشــه و روش دینــی 
را بــه طــور بــارز و اتــّم دارا می باشــند، اّمــت واحــده اطــالق شــده اســت. قــرآن می گویــد: »إِنَّ إِبْراِهیــَم کاَن 

ِ َحِنیفــاً«67  ــًة قانِتــاً هلِلَّ أُمَّ
ــُرُه  ــٌد َغْی ــِه أَح ــْن َعلَْی ــْم یَُک َ ــٍن ل ــی ِدی ــُه کاَن َعلَ َّ ِــَک أن ــد: »َو َذل ــه می فرمای ــن آی ــر)ع( در تفســیر ای ــام باق ام
ــًة َواِحــدًة«68 »اّمــت واحــده خوانــدن ابراهیــم بــه ســبب ایــن بــود کــه حضــرت ابراهیــم)ع( بــر دینــی  َفــَکاَن اُمَّ
)و اندیشــه و روشــی( بــود کــه جــز ایشــان، کســی بــه آن متمســک نبــود«. امــام صــادق)ع( نیــز در روایتــی 

فرمودنــد:
ًة َواِحَدًة َعلَْیِه ِسیَماُء األْنِْبَیاِء َو َهْیَبُة الُْمُلوک «69 لِِب یَْوَم الِْقَیاَمِة أُمَّ »یُْحَشُر َعْبُدالُْمطَّ

»عبدالمطلــب، روز قیاّمــت، اّمــت واحــده محشــور می شــود درحالی کــه ســیمای پیامبــران و هیبــت و وقــار 
پادشــاهان را داراســت«.

ًة َواِحَدة«70 و نیز رسول خدا)ص( درباره ابوذر فرمودند: »یُْحَشُر أَبُو َذرٍّ أُمَّ
»ابــوذر، اّمــت واحــده محشــور می شــود )زیــرا اندیشــه و اعتقــادی کــه ابــوذر بــر آن بــود، ظرفیــت و توانایــی 

تشــکیل اّمــت واحــده دینــی را داشــت(«

اطالق اّمت واحده به قّس بن ساعده 

روایــت شــده اســت کــه پیامبــر اکــرم)ص( بــرای ُقــّس بــن ســاعده، خطیــب صاحــب حکمــت و فرزانــه قبــل 
از اســالم کــه در نوجوانــی، ســخنرانی حکیمانــه او را در حالــی  کــه بــر شــتر ســرخ مــوی خــود ســوار بــود )در 

بــازار عــکّاظ( شــنیده بودنــد،

65- المائده/12
66- بحاراألنوار/ ج 36/ 26

67- النحل/ 120
68- البرهان فی تفسیر القرآن/ج 462/3
69- الکافی )ط - السالمیة(/ج 1/ 447

70- المسترشد فی إمامة علی بن أبی طالب)ع(/ 217
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ًة َوْحَده« 71 ُم َعلَْیِه َو یَُقوُل یُْحَشُر یَْوَم الِْقَیاَمِة أُمَّ »یََتَرحَّ
»طلب رحمت نموده و می فرمودند: او در قیامت، به تنهایی به مانند اّمتی محشور می شود«.

ًة َواِحَدة«72 »خداوند ُقّس را رحمت نماید که اّمت واحده بود«. ُ ُقّساً َکاَن أُمَّ و نیز فرمودند: »َرِحَم اهللَّ
شــایان ذکــر اســت بدانیــم کــه کلمــه ُقــّس کــه جمــع آن ُقســوس )بــر وزن ُجلــوس( اســت، از واژه َقــّس بــه 
معنــای تتّبــع و طلــب )در امــور خیــر و شــر، هــر دو( گرفتــه شــده و بــه عالمــان نصرانــی بــه ایــن اعتبــار، 
قِّســیس )یــا کشــیش( گفتــه می شــود و ُقــّس بــن ســاعده، از عالمــان بــزرگ نصرانــی بــود کــه در رســالت 
پیامبــران و حاصــل دعــوت ایشــان، تتبــع نمــوده و شــدیداً بــه حــق گرایــش یافتــه و بــه آن، عالــم و عامــل 
بــود. هم چنیــن از منتظــران و بشــارت دهنــدگان بعثــت بــوده و دربــاره رســول گرامــی اســالم)ص( و اوصیــای 
دوازده گانــه ایشــان از امیرالمؤمنیــن)ع( تــا صاحب االمر)عــج( اظهــار ارادت و شــوق وافــر می نمــود. او اولیــن 
کســی اســت کــه در جاهلّیــت بــه قیامــت ایمــان آورد و نیــز اولیــن فــردی اســت کــه بــا تکّیــه بــر عصــا یــا 

شمشــیر، خطبــه خوانــد و هموســت کــه گفــت:
ــْن أَْدَرَک  ــی لَِم ــُه ُطوبَ ــْم أََوانُ ــُه َو أَْدَرَکُک ــْم َزَمانُ ــْد أََظلَُّک ــن  َق ــْن ِدی ــِه ِم ــبَّ إِلَْی ــٌن أََح ــی األْْرِض ِدی ِ َعلَ ــا هلِلَّ »َم

ــه«73 ــُه َفَفاَرَق ــْن أَْدَرَک ــٌل لَِم ــُه َو َویْ ــُه َفَبایََع َصاِحَب
ــه شــما  ــرا رســیده و روزگارش ب ــان آن ف ــه زم ــی ک ــر از دین ــی محبوبت ــد دین ــزد خداون ــن ن ــر روی زمی »ب
نزدیــک گشــته وجــود نــدارد، خوشــا بــه حــال کســی کــه صاحــب آن را دریابــد و از او پیــروی نمایــد )یــا بــا 

او بیعــت کنــد( و وای بــر کســی کــه او را دریابــد و از وی جدایــی گزینــد«
ــْبَعِة  و اصلی تریــن فــراز ســخن وی، دربــاره دوازده امــام)ع( اســت کــه چنیــن می گویــد: »اللَُّهــمَّ َربَّ َهــِذِه السَّ
ِبَعــِة األْْرفَِعــِة  ــٍد َو الثَّاَلثـَـِة الَْمَحاِمــَدِة َمَعــُه َو الَْعلِیِّیــَن األْْربََعــِة َو ِســْبَطْیِه التَّ األْْرقَِعــةِ َو األَْرِضیــنَ الُْمْمِرَعــِة َو بُِمَحمَّ
ِریــُق الَْمْهَیَعــُة  ــَفَعُة َو الطَّ ْفَعــِة أُولَِئــَک النَُّقَبــاُء الشَّ ِرَعــِة َو الَْحَســِن ِذی الرِّ ــِریِّ األْلِْمَعــةِ َو َســِمیِّ الَْکلِیــِم الضَّ َو السَّ
ــَفاَعُة َو لَُهــْم ِمــَن  ْنِزیــِل َعلـَـی َعــَدِد النَُّقَبــاِء ِمــْن بَِنــی إِْســَرائِیَل ... َو بِِهــْم تَُنــاُل الشَّ َدَرَســُة اْلِنِْجیــِل َو َحَفَظــُة التَّ

اَعــة«74 ُض الطَّ ِ َفــرْ اهللَّ
ــر  ــه آن، ام ــود و ب ــار می نم ــه رفت ــه تقّی ــّس ب ــد: ق ــدوق می گوی ــیخ ص ــر، ش ــث دیگ ــن در حدی همچنی

75 می کــرد.

تحقق اّمت واحده آرمانی در هنگام ظهور 

ــده  ــر ش ــل« تعبی ُس ــه »اَُمناءالرُّ ــا ب ــات از آنه ــه در روای ــیعه ک ــوار ش ــای بزرگ ــت، فقه ــد غیب در دوران ممت
اســت، بــه نشــر و ترویــج والیــت خانــدان پــاک)ع( پرداختــه و در ایــن میــان، والیــت فقیــه کــه مصــداق اتــّم 
امانتــداری در دوران غیبــت اســت، بــا تــداوم بخشــیدن بــه ســیر والیــت و تعلیــم اندیشــه و روش دینــی، زمینه 
ــور  ــاز ظه ــم آورده و بسترس ــت اســالم فراه ــه اّم ــه یکپارچ ــت را در جامع ــش و امنی بســط و گســترش آرام

ــًة َوْحــَده  )الغــارات/ ــْوَم الِقَیاَمــة أَْن یُْبَعــث أُمَّ ِّــی ألَْرجــو یَ 71- کمــال الدیــن /ج 166/1ـ در نقــل دیگــر آمــده اســت کــه: یَْرَحــُم اهللَّ ُقّســاً إِن
ج 547/2(

72- الختصاص/النص/20
73- بحار األنوار )ط- بیروت(/ج 15/ 227

74- إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات/ ج 297/2
75- تعبیــر دیگــر شــیخ صــدوق در ایــن بــاره: کان یَْعــِرُف النَّبــی)ص( َو یَنتِظــُر ُظُهــوَره و یَقــول إن هلل دینــاً َخْیــٌر ِمــن الّدیــن الـّـذی أنُتــم 

َعلَْیــه ِ )کمــال الدیــن /ج 166/1(
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ــِرَه الُْمْشــِرُکوَن«  َــْو َک ــِه َول ــِن ُکلِّ ی ــَرُه َعلَی الدِّ ــم یعنــی حضــرت ولی عصر)عــج( شــده و آیــه »لُِیْظِه منجــی عال
را )کــه رســول خــدا)ص( بــه آن، بشــارت داده شــده بــود( تحقــق بخشــیده و اّمــت واحــده ناجیــه را در پهنــه 

گیتــی تحــت حاکمیــت آن حضــرت، متجلّــی خواهــد گردانــد.
هرچنــد شــیعه نمایــان و مدعیــان دروغیــن )بــه جــای تمّســک بــه عامــل ظهــور، متمّســک بــه عامــل تأخیــر 
ــده اند، در  ــت ش ــرای والی ــر، پذی ــه در ظاه ــود اینک ــا وج ــده و ب ــت ش ــداد دوران غیب ــدن امت ــی ش و طوالن
عمــل متناســب بــا ســنخ امیــال نفــس و منافــع خــود، آرام و قــرار خویــش را در خاســتگاهی غیــر از والیــت 
جســتجو می نماینــد( در دوران حیــات رســول خــدا)ص( و نیــز پــس از ارتحــال حضــرت ختمــی مرتبــت)ص( 
از تمســک بــه والیتــی کــه بــه ظاهــر، بــه آن اقــرار و اعتــراف نمــوده بودنــد، شــانه خالی کردنــد )و دیگــران 
را نیــز از آن بازداشــته و بــه اطاعــت طواغیــت دعــوت کردنــد( و بــر خــالف اندیشــه و روش عرضــه شــده از 
ســوی اهل بیــت)ع( )کــه عیــوب را منشــأ ناآرامی هــا و محیــط را ابــزار آشــکار شــدن ایــن عیــوب می داننــد( 
بــا خلــط مفهــوم خطــا و تقصیــر، خطــای خاطــی را بــر خــالف تعالیــم دیــن بــا تقصیــر او نســبت بــه خــود، 

مســاوی دانســتند.
ــه  ــان ب ــن آب ده ــد)س( و انداخت ــه بنت اس ــه فاطم ــدود ب ــت عمروبن عب ــن)ع( اهان ــه امیرالمؤمنی درحالی ک
چهــره مبــارک خــود را کــه عملــی لغــو و خطــا بــود، مســاوی بــا تقصیــر نســبت بــه خــود، تلّقــی ننمــوده و 
مجــوز غضــب نفســانی و منشــأ تالطــم روحــی ندانســت، بلکــه پــس از تأنـّـی و صبــر و گذشــت زمانــی )کــه 
ــت را  ــذا هنگامــی کــه عل ــه قتــل رســاند. ل ــم مــی داد( او را ب ــا دیگــران را تعلی ــان راه برخــورد ب ــه اطرافی ب

پرســیدند، فرمــود:
َّه َسّب اُّمی َو َتَفل فِی َوْجِهی َفَتَرْکتُه َحّتی َسَکَن َمابی ثُمَّ َقَتلته فِی اهلل«76 »اِن

»)او( بــه مــادرم ناســزا گفتــه و بــه صورتــم آب دهــان انداخــت. ترســیدم کشــتن او)در حــال عصبانیــت( بــرای 
شــفای غیــظ خــودم باشــد؛ نــه بــرای رضــای خــدا. پــس او را رهــا نمــودم تــا غیظــم را فــرو خــورده و آرام 

شــوم. ســپس او را بــرای رضــای خــدا ُکشــتم«.
ــر خــالف ادعــای قبــول والیــت و امامــت،  ــا شــیعه نمایان تاریــخ ب امــا افســوس کــه مدعیــان قبــول حــق ی
عمــاًل اندیشــه و روش دشــمنان خــدا را )کــه نســبت دادن ناآرامی هــا بــه اطرافیــان و توســل بــه کامجویــی و 
ســتیزه جویی و گنــاه اســت( در پیــش گرفتــه و نــه تنهــا خــود را از آرامــش کــه اطرافیــان خویــش را نیــز از 
امنیــت محــروم می نماینــد و بدیــن ترتیــب، تحّقــق جامعــه واحــده ناجیــه آرمانــی را پــی در پــی بــه تأخیــر 
ــت و  ــز در دوران غیب ــت)ع( و نی ــان اهل بی ــی در زم ــیعیان واقع ــه ش ــت ک ــی اس ــن درحال ــد و ای می افکنن
بــه ویــژه دوران حاکمیــت والیــت فقیــه، بــا به کارگیــری اندیشــه و روش درســت، عــالوه بــر تولیــد آرامــش 
ــت واحــده  ــق اّم ــور منجــی و تحّق ــی و ظه ــات بســط اندیشــه و روش دین ــی، موجب ــت جمع ــردی و امنی ف

ــد. ــده و مســتمراً موجــب تعجیــل فــرج گردیــده و می گردن ناجیــه را محّقــق گردان
 

نتیجه گیری پایانی 

بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، بــه خوبــی فهمیــده می شــود کــه اضــالع هندســی اّمــت واحــده در چارچــوب 
ــه  ــت. چنانک ــی اس ــالم مبتن ــت اس ــه و روش اّم ــالح اندیش ــر اص ــی، ب ــای وحیان ــالم و آموزه ه ــم اس تعالی

ــد: ــت تــرک بیعــت و خــروج از مدینــه فرمودن ــه علّ سیدالشــهدا)ع( در مقــام پاســخگویی ب
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ــِن  ــیِّ بْ ــی َعلِ ِ ی َو أَب ــدِّ ــیَرِة َج ــیَر بِِس ی)ص( ... َو أَِس ــدِّ ــِة َج ــی أُمَّ ــاَلِح فِ ــِب اْلِْص ــُت لَِطلَ ــا َخَرْج ََّم »َو إِن
77 بِی َطالِــٍب)ع( « أَ

»تنهــا علــت خــروج مــن از مدینــه )و تــرک قبــول بیعــت بــا یزیــد( اصــالح نمــودن )اندیشــه و روش( اّمــت 
ــه ســیره رســول خــدا)ص( و امیرالمؤمنیــن)ع(«. جــّدم می باشــد... و عمــل ب

و چــون اصــالح اندیشــه و روش و بســط آموزه هــای اعتقــادی و عملــی دیــن کــه تضمیــن کننــده آرامــش و 
امنیــت در جوامــع اســالمی اســت، در دوران غیبــت، بــر عهــده ولــی فقیــه اســت کــه ضامــن حفــظ والیــت و 
نشــر آمــوزه هــای مبتنــی بــر آن، بــر همــه اقطــار و اکنــاف عالــم می باشــد، لــذا پشــتیبانی از والیــت فقیــه 
و به کارگیــری تعالیــم وحیانــی، زمینه ســاز تشــکیل اّمــت واحــده فراگیــر اســالمی در ســایه وحــدت اندیشــه 

و روش و بــا تکیــه بــر بیــداری اســالمی، آگاهــی و بصیــرت* دینــی اســت.
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ــه ســنگ های ســفید نیمــه ســخت  ــذا ب ــه چشــم می آیــد، گرفتــه شــده، ل ــه معنــای وضــوح و آنچــه ب ــْر و بصــاَرة ب * بصیــرت از ریشــه بََص
ــه چشــم  ــاًل ب ــه کام ــای چــرم ک ــه شــدن کناره ه ــه محــل دوخت ــد و ب ــْر می گوین ــْر و بُْص ــی، بَْص ــه ســنگ معمول ــه خــاک اســت و ن ــه ن ک
ــه وضــوح  ــرد ب ــه ســبب می شــود ف ــی از آن جهــت ک ــه تیزبین ــه می شــود. ب ــْر گفت ــل واضــح، َمْبَص ــه دلی ــد و ب ــْر می گوین ــز بُْص ــد نی می آی
ــد  ــه کســی کــه در جایــی می گمارن ــر می گوینــد و ب ــی خــود را ببینــد و اوضــاع و احــوال را بســنجد، تََبصُّ ــه طــور آشــکار، امــور پیرامون و ب
ــده  ــه طــور وضــوح دی ــد و ب ــن می افت ــه زمی ــه ب ــی ک ــه قطــره خون ــد و ب ــر می گوین ــد، ُمْبِص ــان نمان ــر او پنه ــزی ب ــب باشــد و چی ــا مراق ت
می شــود بصیــرة می گوینــد و بــه زره کــه بــه طــور آشــکار دیــده شــده و ســختی کار بــرای نبــرد بــا او را نشــان می دهــد، نیــز بصیــرة گفتــه 
می شــود. بــه وضــوح امــر دیــن در ســایه آشــنایی بــا والیــت خانــدان پــاک)ع( کــه همــه انحرافــات و مســیرها و ابزارهــای نادرســت را کــه 
فاقــد آرام بخشــی اند نــزد شــخص، آشــکار می کنــد، بصیــرت می گوینــد و بــه جســتجوی چنیــن بینــش آشــکارگر و وضــوح بخــش، اســتبصار 

ــود. ــه می ش گفت


