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یوسفعلی جوانی قادیکلایی/ استاد دانشگاه و رییس مجمع عالی نخبگان شهرستان قائمشهر:یکی  از
اقدامات بسیار مهم  امام خمینی(ره) نامگذاری  هفته وحدت بود و این کار ریشه در خداشناسی، 

ارتباط با قرآن ودوراندیشی ولی فقیه جامعه  دارد . 

      

  

  

  

هفته  وحدت باعث حفظ انسجام بین شیعه و سنی بوده  که با حفظ اتحاد و همبستگی هرچه بیشتر
مسلمانان،  استکبار جهانی هیچ راهی جز تسلیم شدن در  برابر آنها ندارد.

  

  

قرآن  کریم به مسأله اتّحاد امّت اسلامی از دیدگاه  اجتماعى آن نگریسته و بر اهمیّت اتّحاد  میان
جهانیان، ادیان، مسلمانان و نهاد  خانواده تأکید کرده است و پیوند میان دلهاى  مؤمنان را نوعى تصرّف
الهى مىشمارد و  براى ایجاد و حفظ چنین یگانگى، ارسال پیامبران  به همراه شرایع را ضرور مىداند و
براى  برقرارى یگانگى و نیز حفظ آن، راهکارهاى  گوناگونى را پیش بینى کرده که بخشى از آن،  شامل

ابلاغ رفتارهای وحدت آفرین  در آموزه  های وحدت بخش قرآن کریم می باشد.
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وحدت  اسلامی در دوران معاصر با توجه به شرایط  حاکم بر جهان و دنیای اسلام، به عنوان یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر در آمده و با سرنوشت  مسلمانان در عرصه اجتماعی- سیاسی گره خورده  است.

این امر می طلبد که روند حرکت به سوی  آرمان وحدت اسلامی، با سرعت بیشتری انجام  گیرد و گام
های بلندتری در این زمینه برداشته  شود. از این رو اهتمام آموزه های  وحیانی  با ابلاغ و  تبیین شاخصه

های وحدت بخش به  صورت الگوهای رفتاری برای امت اسلامی در  راستای    حفظ و ارتقاء وحدت
امت اسلامی و پرهیز از  اختلاف و تفرقه صورت پذیرفته است ،لذا با  تبعیت از آموزه های وحدت بخش 

قرآن کریم  مسلمانان از هر گروه و مذهبی بر اساس آیین  اسلام گرد هم خواهندآمد .

  

  

لازم  به ذکر است  برای تحقق اتحاد و انسجام اسلامی  مسلمانان با تمسک بر آموزه های وحیانی قرآن
 کریم و توسعۀ نظر در امور مربوط به امت اسلامی   ،فراتر از مرزهای مذهبی، ملّی، زبانی و  ...

بیندیشند. و  با فراگیری و انجام رفتارهای  وحدت آفرین از کتاب آسمانی قرآن کریم در  راستای تقویت
وحدت  اسلامی حرکت نمایند.

  

  

قرآن  در آیات بسیاری نشان می دهد که به مسایل  عمومی و اجتماعی جوامع اسلامی و  اجتناب  
جامعۀ اسلامی از تشتت و اختلاف حساسیت بیش  از اندازه دارد. این حساسیت از آن جا ناشی  شده
و سرچشمه گرفته است که قرآن می کوشد  تا نه تنها افراد و اشخاصی را به تکامل برساند  بلکه نوع
بشر را در طریق هدایت قرار دهد  و آنان را به کمال شایسته و سزاوارشان برساند.  از این رو خطاب
قرآنی همواره عام بوده است  و در بسیاری از آن ها مردم به عنوان ناس  و توده مخاطب قرارگرفته

اند و در مواردی  که خطاب آیات خاص مؤمنان است به معنای جامعه  ایمانی است که شامل همه افراد
بشر بی تمایز  و تفاوتی در جنسیت و ملیت و خون و نژاد و  مانند آن بوده است.

  

  

بدیهی  است  قرآن کریم با ذکر  عوامل و علل بسیاری  در ساخت جامعه متحد درارای شاخصۀ اتحاد 
اسلامی در راستای تبیین آموزه های وحدت  آفرین برای امت اسلامی ، و چگونگی ایجاد  اتحاد میان

مسلمانان را با رویکرد  بینشی  آغاز و تا حوزه های نگرشی، گرایشی و منشی  و کنشی و حتی واکنشی
را دربرمی گیرد.
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تأکید  بیش از اندازه قرآن بر مسایل بینشی از آن  رو صورت می گیرد که در آموزه های وحدت آفرین 
قرآنی، بینش و نگرش صحیح برای تقویت انسجام  اسلامی نقش بسیار حساسی را در آیندۀ استراتژیک 
جوامع اسلامی  بازی می کند. از این جاست که  توحید محور بینشی آیات قرآن قرار می گیرد  تا همگان

بر مبنای این اصل بنیادین بتوانند  در راستای تشکیل امت واحدۀ اسلامی حرکت  نمایند.

  

  

بنابراین  وجود  آموزه های وحدت آفرین در  قرآن کریم   می تواند به عنوان بهترین و کامل ترین و 
مطمئن ترین گزارش از رخدادها، عوامل، علل  و آثار و نیز سازوکارهایی برای برون رفت  از تفرقه و

اختلاف و تشتت و از هم گسیختگی  در میان مسلمانان مطرح شود تا همانند عصر  پیامبر(ص) که جامعه
اسلامی توانست به نمونه  جامعه برتر انسانی و دارای مولفۀ وحدت کامل  اسلامی  به کمک قرآن و

آموزه های آن دست یابد  ما نیز در عصر کنونی به آن دست یافته و بتوانیم  نقش خویش را در تقویت
همدلی و انسجام و اتحاد  امت اسلامی ایفا نماییم.

  

  

با  توجه به لزوم وحدت و همگرایی در جامعه اسلامی  می توان گفت: وحدت در نظام اجتماعی اسلام 
تداوم حاکمیت وحدت در نظام تکوین و تشریع  بوده و ریشه در عقاید و شریعت اسلام دارد  که حیات

امت اسلامی و تاریخ این امت بر وحدت  استوار است.

  

  

"وحدت"  کلمه رمز پیروزی انقلاب اسلامی بوده   و با نگاهی به دوران های مختلف انقلاب اسلامی 
شامل پیدایش و پیروزی آن و جنگ تحمیلی نشان  می دهد که هر زمان که وحدت بین مردم و مسئولان 

بیشتر بوده، دشمن نتوانسته در اراده مردم  خللی به وجود بیاورد.
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امام  خمینی (ره) در زمان حیات خود همواره جامعه  را به حفظ وحدت و دوری از اختلاف توصیه می 
کردند و در شرایط کنونی نیز مقام معظم رهبری  به حفظ وحدت مردم با یکدیگر تاکید ویژه  دارند.

  

  

 4 / 4


