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چکیده
تحقيــق حاضر با اســتفاده از منابع كتابخانه ای و به روش توصيفی ـ تحليلی، به بررســی اهميت و جايگاه 
وحدت از ديدگاه امام علی)ع( می پردازد. نگاه امام علی)ع( به موضوع وحدت، نگاهی راهبردی و سرشــار 
از عشق و عالقه است و اشــاره حضرت به مواردی نظير نياز درونی و اجتماعی، تحقق يابی بخش عمده ای 
از آموزه های دينی و ســعادت يابی جامعه اسالمی به واســطه آن، جايگاه و اهميت ويژه مقوله وحدت را در 
نگاه ايشــان نمايان می سازد. روح وحدت آميز تعاليم الهی، نعمتی پرارج و پربها و ضرورت شكرگزاری آن، 
عزت آفرينی، بركت آوری، وجود دشــمنيها و غيره از جمله مواردی است كه امام علی)ع( در تشريح فلسفه و 

چرايی ضرورت وحدت به آنها اشاره كرده است.

بررسی اهمیت و جایگاه وحدت
 از دیدگاه امام علی)ع(

کلیدواژه ها: امام علی)ع(، امت اسالمی، وحدت، اختالف، استکبار.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دوازدهم/ دوره جدید/ شماره 45/ پاییز 1395

صص 41-27
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مقدمه
اسالم كه در ميان اديان مختلف، به عنوان اجتماعی ترين 
دين مطرح اســت، بخش عمده  ای از تعاليم آن و بلكه 
تمامــی آن، جز در قالب جماعــت و اجتماع قابليت 
ظهور و اجرا نمی يابد و همين امر باعث شــده اســت 
قديمی ترين تا جديدترين متون فقهی، اخالقی، كالمی و 
... سهم مهمی از آموزه های خود را به موضوع وحدت 
و جماعت گرايی اختصاص دهند. متون مقدس اسالم، 
مملو از مفاهيمی است كه با تصريح و تلويح، مسلمانان 
را به وحدت دعوت كرده و از تفرقه و اختالف برحذر 

داشته است.
اقوام عرب جاهلی قبــل از ظهور پيامبر)ص( گرفتار 
تشــتتهای گوناگون بودند و شكافهای قومی، قبيله ای 
و ... بر زندگی آنها ســايه افكنده و آنها را به تقابلهای 
متعدد واداشته بود و هزينه های سنگين مادی و معنوی 
بر آنها تحميل می كــرد. بنابراين پيامبر)ص( با ارزانی 
نعمت الهی وحدت حول اسالم، ارزشها و آموزه هايش، 
ســبك و ســياقی جديد به زندگی عرب غوطه ور در 
تشتت و تفّرق بخشيد و خونی دوباره در رگهای حيات 
آنان جاری و آنان را واحد، منســجم، همدل، هم گرا و 

هم آوا كرد.
با رحلت منادی وحــدت، دوباره عوامل وحدت گريز 
و وحدت ســتيز طبقاتــی و قومــی، رخ نشــان داد؛ 
رويدادهايی به وقوع پيوســت كه تأثيــرات ديرپا و 
عميقی بر تمامی جوانب اسالم تا امروز گذاشت و اين 
رويدادها كه در قالب موضوع جانشــينی پيامبر)ص( 
مطرح اســت، به عميق ترين، ماناتريــن و مؤثرترين 

بروزگاه وحدت گريزی و اختالف گرايی بدل شد.
در اين ميان امام علی)ع( با مشاهده اين نابسامانيهای 
بس ناشــكيبا و ميراننده دلها، از آنجا كه كيان اسالم و 
مسلمانی را در خطر می ديد و از طرفی عشقی وافر بر 
وحدت امت پيامبر)ص( داشت، تالش بسياری به خرج 
داد، تا با صبوری هرچه تمام تر به هر طريق گفتاری و 
كرداری ممكن، وحدت امت اسالمی و بقا و دوام آنها 

را حفظ نمايد و همين اهتمام او باعث شــد كه خود را 
به پرچم دار و طاليه دار وحدت بدل نمايد.

بهره برداری  و درس آموزی از ســيره عملی ايشــان 
می تواند ضمن از بين بردن مســائل اختالفی مرتبط با 
ايشان و جانشينی پيامبر)ص(، زمينه هم گرايی هرچه 
بيشتر امت اســالمی را فراهم نمايد و مسائل اختالفی 
را به نقطه ای برای انســجام هرچه بيشتر امت اسالمی 
بدل سازد؛ مسائلی كه خود زمينه  بسياری از اختالفات 

امت اسالمی شده است. 
بر اين اســاس، اين مقاله در صدد اســت به بررسی 
جايگاه و اهميــت وحدت از ديــدگاه امام علی)ع( 
بپردازد، تا ضمن تبيين شايســته و برشماری ضرورت 
گذشته، حال و آينده اين موضوع، به شناخت صحيحی 
از شــخصيت وحدت آفرين ايشان ـ كه به واسطه اين 
موضوع به محملی برای تشــتت و اختالف  بدل شده 
استـ  دست يابد و بدين وسيله محوريت حقيقی ايشان 
برای هم گرايی امت اسالمی، هرچه بيشتر روشن گردد.

پیشینه بحث
موضوع وحــدت و بحث از آن ســابقه ای به قدمت 
زندگی بشــر دارد، بشــر آن گاه كه پا به عرصه وجود 
گذاشت و روحيات و نيازهای اجتماعی خود را درك 
كرد و فهميد كه برای رســيدن به سعادت و كمال بايد 
با همزيســتی، همكاری، همدلــی و همراهی با ديگر 
همنوعان خود رفتار نمايد، خود را نيازمند به موضوع 
وحدت ديد. اين نيازمندی باعث شد كه در طول تاريخ 
و در ادوار مختلف حيات بشری، آثار متنوعی توسط 
مكاتب مختلف فكری درباره وحدت و ابعاد نظری و 

عملی آن به رشته تحرير درآيد.
بنابرايــن به صورت عام در موضــوع وحدت آثار به 
نســبت فراوانی وجود دارد كه مجالی برای بررســی 
هرچنــد اجمالی آنان وجود نــدارد، ليكن با توجه به 
اينكه محوريت اين تحقيق ســيره امام علی)ع( است، 
به صورت اختصاصی بخشــی از آثاری كه در زمينه 
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وحدت و با محوريــت امام علی)ع( و در قالب كتاب 
و مقاله به رشــته تحرير درآمده اســت، مورد بررسی 
قرار می گيرد، تا ضمن اين بررسی، تفاوت و تمايز اين 

تحقيق با ساير تحقيقات انجام گرفته روشن شود:
امام علی اسوه وحدت، نوشته شيخ محمدجواد شری؛ 
كتابی اســت كه نويسنده در ســه بخش و يك خاتمه 
به تبيين اســوه بودن امام علــی)ع( در حوزه وحدت 
پرداخته است. وی با مبناگذاری بخشهای كتاب خود 
براساس ادوار حيات امام علی)ع(؛ يعنی دوران نبوت، 
خلفای ســه گانه و خالفت ايشــان، به تشريح مسئله 

پرداخته است.
وحدت در كالم و ســيره اميرالمؤمنين، نوشــته محمد 
برفی؛ نويسنده در ابتدا پس از ذكر مقدمه، به ضرورت 
وحدت به صورت عــام و بدون محوريت بيانات امام 
علی)ع( می پردازد. در ادامه به توصيه های امام علی)ع( 
پيرامون وحدت امت اسالمی اشاره می نمايد. سپس به 
بررسی موضع حضرت در دوره خالفت خلفای سه گانه 

و پس از آن در دوره حاكميت خود، می پردازد.
»وحدت از منظر امام علی)ع( ريشه ها و شيوه ها«،نوشته 
ناهيد طيبی؛ نويســنده در ابتدا به لحاظ لغوی وحدت 
را مورد بررســی قرار می دهد و ســپس به ضرورت 
وجود وحدت با اســتناد به آيات قرآنی و بيانات امام 
علی)ع( می پردازد. وحدت فــردی )روانی(، وحدت 
اجتماعی ـ سياسی، ريشه ها و عوامل، مبانی اعتقادی، 
رهبری وحدت آفرين، اكسير محبت و وحدت آفرينی، 
آثار وحدت، تفرقه، ريشــه ها و عوامل و ... از جمله 
محورهايی است كه نويسنده مقاله با محوريت سخنان 
امام علی)ع( به تبيين و تشريح هريك از آنها می پردازد.

اگرچه اين آثار منتشــر شــده در نوع و سطح خود 
توانسته اند موضوع وحدت از ديدگاه اسالمی را مورد 
بررســی قرار دهند و ذيل مباحث خــود ديدگاه امام 
علی)ع( را نيز به صورت اجمال بررســی نمايند و يا 
اينكه به صورت اثر مســتقل در حد خود توانسته اند 
بخشــی از ديدگاه جامع االطرف امــام علی)ع( را به 

صورت تفصيلی مورد بررســی قرار دهند، ليكن اين 
اثر در صدد اســت با رويكــرد تحليلی و به صورت 
اختصاصی ديــدگاه امام علی)ع( دربــاره جايگاه و 
اهميت وحدت را مورد بررســی قــرار دهد. امری كه 
در برخی از آثار منتشــر شده، به آن پرداخته نشده و 
يا اگر پرداخته شــده، به صورت اختصاصی و تفصيلی 

نبوده است.

مفهوم شناسی وحدت
وحدت (unity) از مــاده »و.ح.د« در لغت به معنای 
انفــراد و تنهايی،1يكتايی، يگانگی2 و ... آمده و واحد 
در حقيقت چيزی است كه جزء و اجزاء ندارد و يكي 
است. اين معنی به هر موجودی اطالق شده، تا جايی 
كه هيچ عددی نيســت، مگر اينكه با اين واژه توصيف 
شده اســت، چنان كه می گويند: عشــرة واحدة، مائة 
واحدة و ألف واحد يعني يــك ده تايی، يك صدتايی 

و يك هزارتايی.
اين لفظ حداقل بر شش وجه به كار می رود: 1- نوع و 
جنس 2- خلقت و صناعت 3- بی نظيری در خلقت و 
طبيعت 4- تجزيه ناپذيری به خاطر كوچكی يا سختی 
5- يكی بودن از لحــاظ عددی يا مبدأيت خطی 6- 
نداشتن اجزاء و افزونی )خدای يكتا(3 كه در همه اين 

وجوه، نوعی از يكتايی و انفراد نهفته است.
با وجود وجوه مختلف معنايی اين كلمه، آنچه از كلمه 
وحدت در اين نوشتار مد نظر است، همان چيزی است 
كــه در مقابل آن تفرقه و اختــالف قرار دارد و با اين 
وصــف، اين كلمه با كلمات ديگری نظير واحد، اتحاد، 
همدلی، همســازگری، وفاق، تفوق، جماعت، انسجام، 
تواصل،4 تباذل5 و ... ترادف معنايی می يابد و كلماتی 

1. مفردات الفاظ القرآن، ص857؛ المحيط في اللغة، ج3، ص181.
2. لغت نامه دهخدا، ذیل واژه »وحدت«.

3. مفردات الفاظ القرآن، ص857.
4. نهج البالغه، نامه 47.

5. همان.
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نظير كثرت، تفّرق،6 تشتت،7 تشعب،8 تلّون،9 اختالف،10 
تنــازع،11 تدابر،12 تقاطع،13 تباغــض14 و ... در نقطه 

مقابل اين كلمه قرار می گيرند.
اين موضوع به واسطه در نظر گرفتن جهت خاصی از 
آن، شــائبه عدم تطبيق بر مصداقها در بادی امر ايجاد 
می نمايد، ليكن با دقتی چند در محوريت مد نظر، اين 
شــائبه نيز از بين خواهد رفت، به عنوان مثال امت به 
مجموعه ای از افراد اطالق می شــود كه وجه  مشتركی 
مانند دين، زمان يا مكان يكســان دارند، با اين وجود 
امت اسالمی در تعبير پيامبر)ص(، عنوان امت واحده به 
خود گرفته است: »إنُّهْم ُأّمٌة َواِحَدٌة ِمْن ُدوِن الّناِس«؛15 
»مسلمانان جدای از بقيه مردم، يك امت هستند«. در 
اين بيان، مســلمانان، با تعبير امت واحده ياد شده اند، 
با آنكه مســلمانان مجموعه ای از افراد طوايف، قبايل 
و تيره های مختلف هســتند. اين خود نشانگر آن است 
كه اســالم به افراد جامعه اســالمی نگاهی ويژه دارد؛ 
نگاهی كه در آن اشــتراكات دينی اولويت و ارجحيت 
دارد و همين باعث شده مرزهای جغرافيايی، قومی و 
قبيله ای درنورديده شود و دين محور اتحاد و اعتصام 
قرار گيرد و همين خــود نظم نوينی را به دنبال آورد؛ 
يعنی اشتراكات دينی زمينه يكتايی و يكپارچگی آنان 
را فراهم ساخته اســت، گويا افراد جامعه اسالمی به 
 واسطه يگانگی در خدا، نبی، دين، جهت، آرمان، هدف 
و ... همگی در قالب پيكری واحد قرار گرفته اند كه در 
 طريقی واحد حركت می كنند، تا خود را به ســرمنزل 

مقصود رسانند.

6. آل عمران، 103؛ شوری، 13.
7. نهج البالغه، خطبه 192.

8. همان.
9. همان، خطبه 176.
10. آل عمران، 105.

11. انفال، 46.
12. تصنيف غرر الحكم، صص406و424.

13. همان، ص466.
14. الكافی، ج2، ص346.

15. پيام پيامبر، ص74.

اهمیت و ضرورت وحدت
بازشناســی دقيــق اهميت و ضــرورت وحدت امت 
اسالمی، نيازمند شــناخت شايسته نقش و جايگاه آن 
در حيات و ممات جامعه اســالمی است. اين موضوع 
از طريق شناخت افق حركت و الزاماتی كه دين برای 
تعالی بخشــی امت اسالمی ترسيم كرده، نيز قابل تبيين 

و تشريح است.
آموزه های اســالمی با تعابير مختلف و متنوعی نظير: 
تعاونوا،20  رابطوا،19  تواصلوا،18  اصلحوا،17  اعتصموا،16 
السّلم،21 مودت22 و ... بر موضوع وحدت و اهتمام به 
آن تأكيد می نمايد و در نقطه مقابل، از تفرقه و اختالف 
با عبــارات مختلفی نظير: تفّرق،23 اختالف، تشــعب، 
تشتت،24 تلّون،25 تنازع،26 تدابر،27 تقاطع و ... برحذر 
می دارد و نسبت به عواقب ناگوار آن هشدار می دهد. 
فارغ از هر چيزی، اين همه تشويق به وحدت و تحذير 
از تفرقه و اختالف، خود نشــانگر اهميت فوق العاده و 

نقش تأثيرگذار آن در زندگی مسلمانان است.
اما با دقتی اندك و با تشــريح بهتــر نوع نگاه دين به 
اين مســئله، نقش و اهميت وحدت بيشــتر و بيشتر 
روشــن خواهد شــد؛ توضيح آنكه انسان به مقتضای 
طبيعت و فطرت خود نيازمند زندگی اجتماعی است؛28 

16. آل عمران، 103؛ نساء، 146و175؛ مؤمنون، 5؛ نهج البالغه، خطبه 
195؛ حکمت 155؛ تصنيف غرر الحكم، ح5842و7555.

17. بقره، 160؛ نساء، 146؛ انفال، 1؛ نور، 5؛ نهج البالغه، خطبه 16.
18. نهج البالغه، نامه 47.

19. آل عمران، 200.
20. مائده، 2.

21. بقره، 208، نســاء، 90و91؛ نحــل، 87، محمد، 35؛ نهج البالغه، 
نامــه 8و65، تصنيــف غــرر الحكــم، ح4979، 6422، 10163، 

10165و10921.
22. شــوری، 23؛ ممتحنه، 7؛ روم، 21؛ نهج البالغه، نامه 53؛ حکمت 

314؛ تصنيف غرر الحكم، ح9342، 9521، 9710و9711.
23.  آل  عمران، 103و105؛ شوری، 13و14؛ نهج البالغه، خطبه 192؛ 

حکمت 195.
24. نهج البالغه، خطبه 192.

25. همان، خطبه 176.
26. همان، خطبه 133؛ نامه 62.

27. نهج البالغه، خطبه 192؛ تصنيف غرر الحكم، ح9748.
28. فلسفه ابن سينا، ص70.
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بدين  معنا كه انســان به تنهايی نمی تواند همه نيازهای 
زندگی اش را برآورده كند و به مشاركت ديگران برای 
رفع آنها نيازمند اســت و اين نياز، انسان را به تشكيل 
زندگی اجتماعی ناگزير ساخته است.29 امام علی)ع( 
در تبييــن ضرورت زندگی اجتماعی می فرمايد: »أَيَُّها 
ُجُل َو إِْن َكاَن َذا َماٍل َعْن ِعْتَرتِِه  َُّه اَل يَْستَْغنِي الرَّ النَّاُس إِن
ُهْم لَِشَعثِِه َو  َو ِدفَاِعِهْم َعْنُه بَِأيِْديِهْم َو أَلِْســنَتِِهْم َو َو أَلَمُّ
أَْعَطُفُهــْم َعَلْيِه ِعْنَد نَاِزلَــٍة إَِذا نََزلَْت بِِه«؛30 »ای مردم، 
آدمی هرچند توانگر بود، از عشــيره خويش و دفاع 
آنان از او، به دست و زبان، بی نياز نباشد؛ زيرا عشيره 
هركس، بزرگ ترين محافظان او هستند كه از پشت سر 
حمايتش می كنند و بيش از ديگر مردم، اوضاع پراكنده 
او را به ســامان می آورند و چون حادثه ای بر او فرود 

آيد، از ديگران بدو مهربان ترند«.
بنابراين انســان به واســطه نيازهای مختلفی كه دارد، 
ناچار اســت در قالب اجتماع و در كنار ديگران و با 
همكاری و همراهی آنان، نيازهــای مادی و معنوی 
خــود را تأمين نمايد. با اين وجود اين مســئله برای 
اسالم كه بخش عمده ای از تعاليمش در قالب اجتماع 
موجوديت و تداوم می يابــد، چگونه خواهد بود؟ آيا 
تحقق اين آموزه ها با تنهايــی و انفراد ممكن خواهد 
بود؟ آيا می توان انتظار داشت كه جامعه ای اسالمی و 
قرآنی باشــد، ولی مؤمنان در آن، جهت تحقق احكام 
اســالم گرد هم نيامده و با هم همدل و همراه نباشند؟ 
آيت اهلل شــاه آبادی در اين باره می گويد: »قرآن مجيد 
با اسالم انفرادی مناسبت ندارد؛ زيرا قرآن نمی فرمايد: 
بــه تنهايی نماز كن، بلكه عالوه بر آن، توليد نمازگزار 
و اقامــه صلوة را بر عهده مســلمين گــذارده. قرآن 
نمی فرمايد: تنها تحــرز از زنا نما، بلكه عالوه بر آن، 
حفــظ عقد و منع از وقوع زنــا را در عالم از وظايف 
ما، مقرر فرموده ... قناعت به اسالم انفرادی از اسباب 

مهلكه است«.31
29. حجرات، 10.

30. نهج البالغه، خطبه 23.
31. شذرات المعارف، صص4و67.

قرآن بــرای از بين بردن رويكرد انفــراد و حاكميت 
جماعــت، راهبرد »اخــوت و برادری« مســلمانان 
را ـ به رغم نبود ارتباط حســبی و نســبی ـ برگزيده 
است، تا از اين طريق دســتورات حيات بخش اسالم 
را ـ كــه بخش عمده ای از آنها تنها در ســايه اتخاذ 
چنين رويكردی قابليت ظهور و شكوفايی دارند ـ به 
عرصه عمل و اجرا وارد ســازد، تا فرد مسلمان بتواند 
زمينه رشد و تعالی بخشی خود را فراهم آورد. بر اين 
اساس قرآن كريم می فرمايد: »ِإنََّما الُْمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة«؛32 
»در حقيقت مؤمنــان باهم برادرند«. امام علی)ع( نيز 
در اين باره می فرمايد: »إِنَّ الُْمْســلَِم أَُخوالُْمْسلِِم فاَل 
يِن َواِحَدٌة َو ُسبَُلُه  ائَِع الدِّ تَنابَُزوا َو اَل تََخاَذلُوا فَِإنَّ َشــرَ
قَاِصَدٌة َمْن أََخَذ بَِها لَِحَق َو َمْن تََرَكَها َمَرَق َو َمْن فَاَرقََها 
ُمِحق«؛33 »همانا هر مســلمانی با مسلمان ديگر برادر 
اســت. پس القاب زشت بر هم ننهيد و دست از ياری 
هم نشــوييد كه همانا شــرايع و قوانيــن دين يكی و 
راههای آن هموار و مســتقيم است، هركه قدم در آن 
نهد، به مقصد رســد و غنيمت بــرد و هركه بدان راه 
نرود، گمراه شود و پشــيمانی برد«. همچنين فرموده 
ــه َو ال يَعيبُه، َو  اســت: »المؤمُن أَُخوالُْمْؤِمِن، فاَل يَُغشُّ
ال يََدع نُصَرتَه«؛34 »مؤمن برادر مؤمن اســت، فريبش 
نمی دهد و از او عيب جويی نمی كند و دست نصرتش 
را از او باز نمــی دارد«. امام صادق)ع( نيز در روايتی 
ديگر اين گونه می فرمايد: »الُْمْؤِمُن أَُخوالُْمْؤِمِن َكالَْجَسِد 
الَْواِحِد إِِن اْشتََكی َشــْيئًا ِمْنُه َوَجَد أَلََم َذلَِك فِی َسائِِر 
َجَســِدِه َو أَْرَواُحُهَما ِمْن ُروٍح َواِحَدٍة«؛35 »مؤمن برادر 
مؤمن است، مانند پيكيری واحد كه هرگاه عضوی را 
دردی رســد اعضای ديگر هم احســاس درد كنند و 

]همين طور[ ارواح آنان نيز از يك  روح  است«.
اخوت نزديك ترين رابطه عاطفی ميان دو انسان است 
كه براساس مساوات پايه ريزی شده است. دين اسالم 

32. حجرات، 10.
33. االمالی، ص234.

34. دستور معالم الحكم و مأثور مكارم الشيم، ص26.
35. الكافی، ج2، ص166.
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با اين عبارات ســطح پيوند عاليق و ارتباط مسلمانان 
را بــه قدری باال برده كه به صورت نزديك ترين پيوند 
دو انسان با يكديگر آن هم پيوندی براساس مواسات 

و مساوات درآمده است.
با حاكم شــدن روحيه و فرهنگ برادري در جامعه، به 
طور طبيعی و مانند دو برادر حسبی و نسبی كه نسبت 
به هم وظايف و مسئوليتهايی دارند، افراد جامعه ايمانی 
و اســالمی نيز نســبت به هم وظايف و مسئوليتهايی 
دارنــد؛ به اين معنی كه در مقابــل ايجاد اين رابطه و 
اجرای درســت آن، مسئوليتهايی در برابر هم دارند كه 

آموزه های اسالمی به آنها نيز اشاره كرده است.
چشم،36 آيينه،37 دليل و راهنما،38 همدردی و همراهی 
در شــادی و حزن،39 عدم خيانــت و خدعه،40 عدم 
ظلم،41 عدم تكذيب و غيبت، سود رسانی،42 عدم افترا 
و تهمت ،43 عاطفــه ورزی،44 تواصل و تعاقد و ...45 از 
جمله مسئوليتهايی است كه فرد مسلمان در برابر برادر 
دينــی خود برعهده دارد. به طــور طبيعی آنچه زمينه 
اجرای هرچه بهتر اين موارد را فراهم خواهد ساخت، 
حاكميت اخوت، همدلــی و هم زبانی بين افراد جامعه 
اســالمی اســت و در واقع بايد گفت »اخوت« چون 
نخ تســبيحی اســت كه حلقه مؤمنان را به هم متصل 
می نمايــد و آن گاه حركت يكی بــه حركت و جنبش 
ديگری خواهد انجاميد.46 به  بيان ديگر بخش عمده ای 
از تعاليم دينی در بســتر اجتماع و در ســايه وحدت، 
اتحاد و انســجام جامعه اســالمی قابليت پياده سازی 

36. الكافی، ج2، ص166؛ بحار االنوار، ج71، ص237.
37. همان.

38. الكافی، ج2، ص166.
39. بحار االنوار، ج 26، ص17.

40. بحــار االنوار، ج26، ص17؛ الكافی، ج2، ص166؛ تحف العقول، 
ص112.

41. همان.

42. همان.

43. همان.

44. همان.
45. تصنيف غرر الحكم، ص79.

46. دستور معالم الحكم و مأثور مكارم الشيم، ص15.

دارد. همان چيزی كه در آموزه های اســالمی با عنوان 
اخوت دينی مطرح است كه اين خود نيز زمينه مناسب 
را برای پياده سازی هرچه بيشتر و بهتر تعاليم قرآن در 
بستر اجتماع فراهم می ســازد و اين امر ضمن تحقق 
جامعه آرمانِی اسالمی، زمينه تكامل و بالندگی فرد فرد 
جامعه اسالمی را فراهم خواهد ساخت و در واقع بايد 
گفت: الزمه پياده ســازی و اجرای دستورات اسالم به 
توجه به اصل وحدت جامعه ايمانی وابسته است. اين 
موضوع خود نيــز تأكيدی ديگر بر ضرورت حاكميت 

اخوت دينی خواهد بود.
نكتــه ديگری كه بايد در اين ميــان مورد توجه قرار 
گيرد، اين اســت كه روح حاكم بر آموزه های قرآنی، 
خود نيز وحدت انگيز اســت؛ به اين معنی كه با وجود 
خدای واحد، ديــن واحد، نبی واحد، مســير واحد، 
هدف و آرمان واحد و ... بايد بين مســلمانان شــاهد 
گفتار و كردار واحد در اجرای شايســته تعاليم دينی 
باشيم و اگر غير از اين باشــد، مشكل از ناحيه خود 
مسلمانان است. امام علی)ع( با تأكيد بر اين موضوع، 
سرچشمه تشــتت و اختالفات بين مسلمانان را ناشی 
از عدم شناخت و اجرای درست و شايسته اين تعاليم 
می داند و در اين باره می فرمايد: »أَ فََأَمَرُهُم اهللُ ]تََعالَی [ 
ُســْبَحانَُه بِاالْختاَِلِف فََأَطاُعوُه أَْم نََهاُهْم َعْنُه فََعَصْوهُ ... َو 
ْطنا فِي الِْكتاِب ِمْن َشيْ ٍء َو فِيِه  َحانَُه يَُقولُ  ما فَرَّ اهللُ ُســبْ
ُق  ]تِْبيَاُن ُكلِ [ تِْبيَاٌن لُِكلِّ َشــيْ ٍء َو َذَكَر أَنَّ الِْكتَاَب يَُصدِّ
َُّه اَل اْختاَِلَف فِيِه فََقاَل ُســْبَحانَهُ  َو لَْو  بَْعُضُه بَْعضــًا َو أَن
كاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اهللِ لََوَجُدوا فِيِه اْختاِلفًا َكثِيراً«؛47 »آيا 
خدای سبحان، آنها را به اختالف، امر فرمود كه اطاعت 
كردند؟ يا آنها را از اختالف پرهيز داد و معصيت خدا 
نمودند؟ در حالی كه خدای سبحان می فرمايد: »ما در 
قرآن چيزی را فروگذار نكرديم«. و فرمود: »در قرآن 
بيان هر چيزی اســت«. يادآور شديم كه بعض قرآن 
گواه بعض ديگر اســت و اختالفی در آن نيست. پس 
خدای ســبحان فرمود: »اگر قرآن از طرف غير خدا 

47. نهج البالغه، خطبه 18.
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نازل می شد، اختالفات زيادی در آن می يافتند««.
روح حاكم بر آموزه هــای وحيانی خود وحدت انگيز 
اســت و به طور طبيعی نبايد شاهد تشتت و اختالفی 
در بين افراد جامعه اسالمی بود و اگر اختالفی باشد، 
معلوم اســت كه اين آموزه ها به خوبی و درستی فهم 
نشــده و به روح حاكم بر آنهــا دقتی صورت نگرفته 
است. بنابراين توفيق يابی در تمسك و اعتصام حقيقی 
به اين محورهای واحد، خود نعمتی بزرگ اســت كه 
خداوند متعال بــر آن تأكيد می نمايد و در مقابل عدم 
توفيق و غوطه ور شدن در تفرقه، تشتت و اختالف را 
در رديف عذابهای بزرگ الهی برشمرده است.48 قرآن 
كريم در اين باره می فرمايــد: »َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل اهلِل 
ُقــوا َو اْذُکُروا ِنْعَمَت اهلِل َعَلْیُكْم«؛49 »و  َجمیعًا َو ال َتَفرَّ
همگی به ريسمان الهی چنگ زنيد، و پراكنده نشويد و 
نعمِت خدا بر خود را ياد كنيد«. عالمه طباطبايی ذيل 
اين آيه می گويد: »شــايد وجه اينكه اعتصام به حبل 
اهلل و متفرق نشــدن را نعمت خدا خوانده، و فرموده: 
»واْذُکُروا ِنْعَمَت اهلِل َعَلْیُكْم« اشــاره به همين معنايی 
باشد كه ما خاطرنشان ســاختيم؛ يعنی خواسته باشد 
بفرمايد، اگر شما را به اعتصام و عدم تفرقه می خوانيم، 
بی دليل نيســت؛ دليل بر اينكه شــما را بدان دعوت 
كرده ايم، همين اســت كه خود به چشــم خود ثمرات 
اتحــاد و اجتماع و تلخی عــداوت و حالوت محبت 
و الفت و برادری را چشــيديد و در اثر تفرقه در لبه 
پرتــگاه آتش رفتيد و در اثر اتحــاد و الفت از آتش 
نجات يافتيد ... بدانيد اين تمسك به حبل اهلل و اتحاد 
شما نعمتی است از ناحيه ما و در نتيجه متوجه شويد 
كه تمامی دســتوراتی كه ما به شما می دهيم، همه اش 
مثل اين دستور به نفع شما است و سعادت و راحت و 
رستگاری شما را تأمين می كند«.50 بنابراين هم روح 
حاكم بر قوانين الهی وحدت انگيز است و هم خداوند 
متعال راهبرد اخوت را برای پياده ســازی هرچه بهتر 

48. نهج الفصاحه، ص433.
49. آل عمران، 103.

50. الميزان، ج3، ص369.

و بيشــتر تعاليم الهی برای جامعه اســالمی و ايمانی 
برگزيده اســت، تا در ســايه وحدت و همدلی زمينه 
رشــد، تعالی فردی و اجتماعی خود و جامعه اسالمی 

را فراهم سازند.
اسالم و مســلمانانی كه به واسطه تمسك، توجه و به 
كارگيری تعاليم عّزت آفرين و تعالی بخش الهی51 و در 
سايه وحدت، تعاون، همدلی، هم زبانی و يك رنگی،52 
در مسير عّزت و سيادت طی طريق می نمايند، دشمنانی 
دارند؛ دشمنانی كه عّزت روزافزون مسلمانان را برابر 
با خواری خود می دانند؛53 عّزتی كه ناشی از تمسك و 
اعتصام مسلمانان به دين بوده و مايه ظفريابی آنان بر 

دشمنان خود شده است.54
با اين اوصاف، دشــمنان اســالم كه بغض اســالم و 
مسلمانی را در دل دارند55 و نمی توانند عّزت و سيادت 
روزافزون مســلمانان را مشاهده نمايند و نمی خواهند 
خيری به مســلمانان برســد،56 تالش می كنند از هر 
فرصتی و حربه ای برای ضربه زدن به مسلمانان استفاده 
نمايند، تا مانع پيشرفت آنان شده و آنان را از اسالم و 
مسلمانی دور و مانند خود گمراه كنند و به كيش خود 
درآورند.57 آنها به خوبی می دانند آنچه موجب عّزت 
و پيشــرفت روزافزون مسلمانان شده، همان وحدت، 
همدلی و اجتماع آنها58 حول ريســمان وحدت آفرين 
اســالم است. بنابراين بيشــترين تالش خود را برای 
خدشــه دار كردن وحدت و انســجام مسلمان به كار 
می گيرند، تا از اين طريق زمينه تشــتت و تفّرق بين 
مسلمانان را فراهم ســازند و آنها را ضعيف نمايند و 
به راحتی بر آنها يورش برده و بر آنها چيره شــوند. 
وجود اختالفات دينی و مذهبی و برجسته سازی آنان 

51. نهج البالغه، خطبه 198؛ تصنيف غرر الحكم، ص86.
52. آل عمران، 103؛ نهج البالغه، خطبه 146.

53. نهج البالغه، خطبه 198.
54. تصنيف غرر الحكم، ص86.

55. آل عمران، 118.
56. بقره، 105.

57. آل عمران، 69؛ نساء، 89؛ ممتحنه، 2؛ نهج البالغه، خطبه 287.
58. نهج البالغه، خطبه 146.
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توسط اســتكبار در ادوار مختلف تاريخ، خود تأييدی 
بر اين ادعا اســت. رمز موفقيت دشمنان در شكست 
هيمنه مســلمانان و عّزت و سيادت آنان، دامن زدن به 
مواردی است كه بوی تشتت و اختالف از آنها به مشام 
می رسد. بر همين اساس، امام علی)ع( باالترين عامل 
شكست، ذلت و سقوط امت اسالمی را تفرقه و اختالف 
دانســته و با كمال صراحت، فتنه انگيز و تفرقه افكن را 
مستوجب قتل می داند، و نه تنها تفرقه افكن را سزاوار 
چنين عقوبتی می داند، بلكه حتی كســی را كه شــعار 
تفرقه سردهد، ســزاوار قتل برمی شــمارد: »َو الَْزُموا 
ــَواَد اْلَْعَظَم فَِإنَّ يََد اهللِ ]َعَلی [ َمَع الَْجَماَعِة َو إِيَّاُكْم  السَّ
اذَّ  ْيَطاِن َكَما أَنَّ الشَّ ــاذَّ ِمَن النَّاِس لِلشَّ َو الُْفْرقََة فَِإنَّ الشَّ
ــَعاِر فَاْقتُُلوُه  ئِْب  أاََل َمْن َدَعا إِلَی َهَذا الشِّ ِمــَن الَْغنَِم لِلذِّ
َو لَــْو َكاَن تَْحَت ِعَماَمتِي َهــِذِه«؛59 »به جمعيت عظيم 
مسلمانان بپيونديد، كه دســت ]قدرت و عنايت[ خدا 
با جماعت اســت؛ زيرا آن كه از جمع مسلمانان به يك 
سو شود، بهره  شيطان است، چنان كه گوسفند كه از گله 
درماند، نصيب گرگ بيابان اســت. آگاه باشيد هركس 
كه مردم را به اين شــعار ]تفرقه و جدايی[ دعوت كند، 

او را بكشيد، هرچند كه زير عمامه من باشد«.
بنابراين ضرورت بحث از وحدت و اتحاد، اجتناب ناپذير 
خواهد بود، به ويژه آنكه هم تكامل و پيشرفت الزمه 
هميشگی جهان اسالم است و هم تالش دشمنان برای 
به ذلت كشاندن، گمراهی و تضعيف مسلمانان هميشگی 
بوده است. با وجود اين دشــمنيها و استفاده دشمنان 
از زمينه های اختالف برانگيز در بين مســلمانان، سخن 
گفتــن از يكی از همين مواردـ  امام علی)ع( و واليت 
او ـ كه خود برای برخی سرمنشأ اختالف و تشتت به 
حساب آمده اســت، خود می تواند عامل بسيار مهمی 
برای رفــع اختالفات و هم گرايی هرچه بيشــتر بين 

مسلمانان باشد.
نكته ای كه بايد در اين راســتا مد نظر قرار گيرد، اين 
است كه سخن گفتن از وحدت به معنای ارائه نظرات و 

59. همان، خطبه 128.

ديدگاههای يكسان و دست برداری مذاهب مختلف از 
عقايد خود نيست، بلكه به معنای آن است كه با وجود 
تضارب افكار و آراء و انتقادهای ســازنده ـ كه نتيجه 
طبيعی برخی از اعتقادات و احكام مورد تأكيد دين نيز 
هســتـ  با حفظ و احترام به عقايد مذهبی، همه افراد 
و گروههای جامعه اسالمی، حول محورهای مشترك 
مورد تأكيد دين، متحد و يكپارچه شــوند و در قبال 
سياســتها و اقدامات خصمانه و تفرقه افكنانه دشمنان 
اسالم و مسلمانی مانند يد واحد عمل نمايند، تا ضمن 
تأمين و حفظ ســيادت خود، زمينه شكست دشمنان 
قسم خورده خود را فراهم و تعالی و تكامل خود را در 
پرتو تعاليم حيات بخش اسالم دنبال نمايند و اين همان 
چيزی اســت كه از وحدت و اتحاد جامعه اسالمی مد 
نظر اســت و در اين تحقيق با محوريت امام علی)ع( 

دنبال می شود.

چرایی محوریت یابــی دیدگاه امام علی)ع( در 
بررسی اهمیت و جایگاه وحدت

نقطه مقابل وحدت و اتحاد، تفرقه و تشــتت اســت و 
دشمنان اســالم تالش دارند از طريق شناسايی نقاط 
اختالفی بين مســلمانان و برجسته سازی و دامن زدن 
به آنها، زمينه تفرقه و تشــتت هرچه بيشتر مسلمانان 
را فراهم سازند. اختالفات مذهبی بين مذاهب مختلف 
اســالمی، ابزار بسيار مناسبی اســت كه دشمنانشان 
توانســته اند از آن اســتفاده های حداكثــری را برای 
دستيابی به مقاصد شــوم خود برند. هنر آن است كه 
مســلمانان از همين  عوامل به ظاهر اختالف بر انگيز، 
پلی برای وحدت و انســجام هرچه بيشتر خود فراهم 
سازند. از جمله مواردی كه خود سرمنشأ اختالف بين 
مســلمانان مذاهب مختلف شده اســت، موضوع امام 

علی)ع( و پذيرش واليت ايشان است.
بررسی شخصيت وحدت بخش و وحدت آفرين اين امام 
و بازشناســی سيره گفتاری و كرداری ايشان، می تواند 
ضمن از بين بردن بسياری از اختالفات موجود، زمينه 
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همدلی و همراهی هرچه بيشــتر امت اسالمی را فراهم 
سازد. اين موضوع خود نيز زمينه  سوءاستفاده دشمنان 
را از بين خواهد برد. اثری كه به  واســطه تشــريح و 
تبيين درست اين موضوع پديد خواهد آمد، به مراتب 
بيشتر و بهتر از طرق ديگری است كه معمواًل در قالب 
توصيه و ســفارش برای حفظ وحدت و همدلی دنبال 
می شود؛ يعنی تبيين و تشــريح موارد اختالفی، زمينه 
بسيار مناسب تری را برای ايجاد وحدت و همدلی امت 

اسالمی فراهم خواهد ساخت.
امام علــی)ع(، عمری در راه وحدت امت اســالمی 
تالش كــرد و حريص ترين فرد برای يكپارچگی امت 
پيامبر)ص(60 بود. ايشان در دوران زندگی خود، حتی 
با ايثار جــان، مال و ســكوت در برابر حقوق خود، 
برای هم گرايی هرچه بيشــتر امت اسالمی تالش كرد. 
بی گمان و بدون هرگونه طرف داری بايد گفت: در كنار 
ساير فضايل بی نظير اين مرد خدا، به يقين ايشان رهبر 
و الگوی همه رهبران و علمای تقريبی گذشته، حال و 
آينــده خواهد بود. در حق اين مرد بزرگ جفا خواهد 
بود كه او را سرمنشــأ اختالف و تشتت بخوانيم، بلكه 
اگــر تأملی چند در فضايل، افكار و اقدامات ايشــان 
انجام گيرد، اين حقيقت روشن خواهد شد كه او خود 
منشــأ و آيينه تمام نمای وحدت و اتحاد امت اسالمی 
بوده است و درك درست اين موضوع، خود اختالفات 
بــه وجود آمده را از بين بــرده و وحدت و همدلی را 
جايگزين خواهد كرد. بر اين اساس نويسنده در صدد 
است به بررسی جايگاه وحدت از ديدگاه امام  علی)ع( 
بپردازد، تا ضمن تبيين درست محورها و موضوعات، 
ايشــان را به عنوان محور و الگويــی برای وحدت، 

همدلی و هم گرايی امت اسالمی معرفی نمايد.
فلســفه و چرایی وحدت و ضرورت آن در نگاه 

امام علی)ع(
نگاه امام علی)ع( به موضوع وحدت، نگاهی راهبردی 
و اساســی است كه از عمق عشــق و عالقه ايشان به 

60. همان، حکمت 78.

پيامبر)ص( و تداوم حيــات دين و امتش برمی خيزد. 
ايشان تداوم خط اســالم و مسلمانی را به عنوان يك 
اصل اساسی و مهم، ســرلوحه فعاليتهای خويش قرار 
داده بود و با تمام وجود و تا آخرين لحظه عمر خويش 
به هر آنچه اين مهم را تحقق می بخشــد، اهتمام ويژه 
داشت و حتی لحظه ای از اين مهم غفلت نورزيد. ايشان 
در تشــريح و تبيين وحدت به عنــوان يكی از اصول 
راهبردی تضمين كننده حيات امت اسالمی، به عوامل 

زير اشاره دارد:
1( روح وحدت آمیز تعالیم الهی

نظام حاكم بر آفرينش، نظــام توحيد و وحدت گرايی 
اســت. آفرينش بر مبنای وحدت و نظم واحد آفريده 

شده است. اقبال الهوری می گويد:
برگ و ســاز كائنات از وحدت اســت/ اندرين عالم 

حيات از وحدت است.61
اسالم دين وحدت بخش است. امام علی)ع( در بيانات 
خود بر خاصيت وحدت انگيزی دين اسالم، تأكيد و آن 
را به عنوان دســتاورد دعوت الهی پيامبر)ص( معرفی 
كرده است: »قَْد ُصِرفَْت نَْحَوُه أَْفئَِدُة اْلَبَْراِر َو ثُنِيَْت إِلَْيِه 
ََّف  َغائَِن َو أَْطَفَأ بِِه الثََّوائَِر أَل أَِزمَُّة اْلَبَْصاِر َدفََن اهللُ بِِه الضَّ
َق بِِه أَْقَرانًا«؛62 »دلهای ابرار به سوی او  بِِه إِْخَوانًا َو فَرَّ
می گرويد و چشمها به جانبش می گرديد. خداوند، با او 
كينه ها را دفن و آتشها را خاموش كرد، با او ميان دلها 
الفت و مهربانی ايجاد كرد ]بيگانگانی را پيوند برادری 
داد[، و خويشــاوندانی را پراكند«. ايشــان در كالمی 
ديگر به اهميت مأموريت خداوند به پيامبر)ص( برای 
ايجاد وحدت و همدلی و الفت بين مســلمانان اشاره 
كرده اســت و در اين باره می فرمايد: »فََصَدَع بَِما أُِمَر 
ْدَع َو َرتََق بِِه الَْفْتَق  ِِّه فََلمَّ اهللُ بِِه الصَّ بِِه َو بَلََّغ ِرَسااَلِت َرب
َل بَْيَن َذِوي اْلَْرَحاِم بَْعَد الَْعَداَوِة الَْواِغَرِة  ــمْ ََّف بِِه الشَّ َو أَل
َغائِِن الَْقاِدَحِة فِي الُْقُلوِب«؛63 »آنچه  ــُدوِر َو الضَّ فِي الصُّ
را پيامبر به آن مأمور شــده بود بيان كرد، و رساالت 

61. كليات اقبال الهوری، ص418.
62. نهج البالغه، خطبه 96.

63. همان، خطبه 231.
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پروردگارش را ابالغ نمود، خداوند هم به وسيله او از 
هم گســيختگيهای اجتماعی را نظام داد، و پراكندگی 
را به هم پيوســت، و بين خويشاوندان پس از دشمنی 
كينه افكن در ســينه ها، و كينه های آتش زننده در دلها، 

الفت ايجاد نمود«.
دين اســالم خــود متحدكننده اســت64 و بــا تعاليم 
وحدت انگيزانه خود زمينه هم گرايی، همدلی و وحدت 
مسلمانان را فراهم ســاخته است. به واسطه دين خدا، 
مســلمانان به رغم نداشتن ارتباط نسبی و حسبی باهم 
برادر و همدل شــده اند.65 عالوه بر روح وحدت انگيز 
تعاليم اســالمی، اصول مشــترك بين مسلمانان زمينه 
وحدت و هم گرايی آنها را فراهم ســاخته است. شهيد 
مطهری در اين باره می گويد: »مسلمين ]كسانی اند كه[ 
خدای يگانه را می پرستند و به نبوت رسول اكرم)ص( 
ايمان و اذعان دارند. كتاب همــه، قرآن، و قبله همه، 
كعبه اســت. باهم و مانند هم حج می كنند، و مانند هم 
نمــاز می خوانند و مانند هــم روزه می گيرند، و مانند 
هم تشــكيل خانواده می دهند و دادوستد می نمايند و 
كودكان خــود را تربيت می كنند و اموات خود را دفن 
می نمايند و ... و در واقع مســلمين يك جهان بينی و 
فرهنگ مشــترك و تمــدن عظيم و ســابقه تاريخی 

درخشانی دارند«.66
امام علی)ع( در تشــريح اهميــت و جايگاه وحدت، 
بــر اين نكته تأكيــد دارد كه تعاليــم الهی به وحدت 
فراخواند ه اند؛ بن مايه و رومايه آنها ندای وحدت ســر 
می دهند و در تمامی سطوح آنها، وحدت به عنوان يك 
اصل محوری مطرح اســت و اصواًل بايد گفت: بخش 
عمده ای از تعاليم دينی به واســطه توجه به اين اصل 
مهم، قدرت ظهور و بروز خواهند داشــت. حضرت با 
اين بيانات در واقع ضمن اشــاره به محوريت وحدت 
در جهان هستی و در تعاليم اسالمی، بر اين نكته تأكيد 
كرده اســت كه اگر به  درســتی به تعاليم اسالمی ـ كه 

64. همان، خطبه 39.
65. همان، خطبه 113.

66. مجموعه آثار، ج25، ص26.

سراســر وحدت و وحدت گرايی اســت ـ عمل شود، 
ديگر نبايد شــاهد تشتت و اختالفی بود و اگر چيزی 
غير از اين باشد، ناشــی از عدم اجرای درست تعاليم 
اسالمی اســت. ايشــان در بيانی اين گونه می فرمايد: 
»إِلَُهُهْم َواِحٌد َو نَبِيُُّهْم َواِحٌد َو ِكتَابُُهْم َواِحٌد أَ فََأَمَرُهُم اهللُ 
ُسْبَحانَُه بِااِلْختاَِلِف فََأَطاُعوُه؟ أَْم نََهاُهْم َعْنُه فََعَصْوُه«؛67 
»خدايشــان يكی، پيغمبرشــان يكی، و كتابشان يكی 
اســت. آيا خدای سبحان آنها را به اختالف امر فرمود 
كه اطاعت كردند؟ يا آنهــا را از اختالف پرهيز داد و 
معصيت خدا نمودند؟«. شــايد بتوان گفت كه آشنايی 
و آگاهی امام علی)ع( با ايــن تعاليم و روح حاكم بر 
آنها بوده كه ايشان را حريص ترين فرد بر وحدت امت 

پيامبر)ص( قرار داده است.
2( نعمتی پرارج و پربها و ضرورت شکرگزاری آن

شكرگزاری در برابر بركات و نعمتهای مستمر و مداوم 
الهی، ضرورت و حداقل شــرط بندگی الهی است؛68 
نخســتين وظيفه واجِب انسان در قبال خدای سبحان، 
سپاســگزاری از نعمتهــا و فراهــم آوردن موجبات 
خشنودی او است.69 اين شكرگزاری در برابر نعمتهای 
بزرگ تر الهی، بايد به شكل بيشتر و بهتری مورد توجه 
و اهتمام قرار گيــرد. امام علی)ع( وحدت را نعمت و 
فيضی از ناحيه خداوند متعال دانســته كه به واسطه آن 
بر مسلمانان منت نهاده است: »فَِإنَّ اهللَ ُسْبَحانَُه قَِد اْمتَنَ  
َعَلی  َجَماَعِة َهِذِه اْلُمَِّة فِيَمــا َعَقَد بَْينَُهْم ِمْن َحْبِل َهِذِه 
َّتِي ]يَتََقلَّبُونَ [ يَْنتَِقُلوَن فِــي ِظلَِّها َو يَْأُووَن إِلَی  اْلُلَْفــِة ال
َكنَِفَها بِنِْعَمة«؛70 »همانا خدای ســبحان بر جماعت اين 
امت، منت گذارده و بين آنان الفت و اتحاد ايجاد كرده 
است، تا در سايه اش بيارامند و در پناهش بياسايند«.

تعبير منت الهی درباره وحدت، بيانگر اهميت بســيار 
آن است؛ زيرا به اعطای هر نعمت سنگين و گران بهايی 

67. نهج البالغه، خطبه 18.
68. »ضرورت شکرگزاری از نعمتهای معنوی«، ص5.

69. تصنيف غرر الحكم، ص181.
70. نهج البالغه، خطبه 192.
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منت گفته می شــود،71 چنان كه خداوند متعال از بعثت 
پيامبــر)ص( به عنــوان منت ياد كرده اســت.72 امام 
علی)ع( در ادامه، در خصــوص چرايی يادكرد آن با 
ايــن وصف، اين گونه می فرمايد: »اَل يَْعــِرُف أََحٌد ِمَن 
ََّها أَْرَجــُح ِمْن ُكلِّ ثََمٍن َو أََجلُّ  الَْمْخُلوقِيــَن لََها قِيَمًة ِلَن
ِمــْن ُكلِّ َخَطٍر«؛73 »هيچ يك از آفريدگان ارزش آن را 
نمی دانند؛ زيرا آن نعمت از هــر بهايی باالتر و از هر 

رتبت و منزلتی گران قدرتر است«.
در اين بيانات، حضرت نعمت وحدت و برادری را نعمتی 
می داند كه در سايه آن، آرامش، قرار و آسايش حاصل 
می شود. ابن ميثم شــارح نهج البالغه ذيل اين كلمات، 
اين گونه می نويسد: »حضرت در صدد است با برشماری 
جايگاه وحدت، مردم را بيشتر ترغيب نمايد كه باهم انس 
بگيرند و الفت و دوستی را ميان خودشان برقرار سازند 
و مهم ترين نعمتی كه در ارزشــمندی كسی را توان آن 
نيست كه بهايی برايش تعيين كند، و خداوند به علت آن 
بر جامعه منت گذارده است، نعمت اتحاد، محبت و الفت 
می باشــد، به علت منافع عظيم و دفع ضررهای فراوانی 
كه در آن وجــود دارد، و دليل اينكه هيچ كس از عهده 
ارزشــيابی اين نعمت برنمی آيد، آن است كه اين نعمت 
از هر بهايی با ارزش تر و از هر عظمتی برتر می باشــد؛ 
زيرا دوســتی با همديگر و اجتماع و تعهد مردم نسبت 
به مســائل دينی بزرگ ترين سبب آمادگی و شايستگی 

جامعه به منظور سعادت دنيا و آخرت می باشد«.74
به راســتی اين چه نعمتی اســت كه امام علی)ع( آن را 
اين گونه توصيف كرده است. چه جايگاه و مقامی دارد 
كه خود را در رتبه و بها بی نظير كرده است. چنين نعمتی 
با اين همه اجر و بهای بی نظيــر و بی بديل، آيا نياز به 
شــكرگزاری ندارد؟ آيا با اين همه جايگاه، بی توجهی 
و كم توجهی به آن ســزاوار اســت؟ آيا می توان گفت 
پاسداشت و شكرگزاری اين نعمت الهی می تواند چيزی 

71. الميزان، ج16، ص9؛ تفسير نمونه، ج3، ص158.
72. آل عمران، 164.

73. نهج البالغه، خطبه 192.
74. شرح نهج البالغه، ج4، ص302.

غيــر از اهتمام و توجه هرچه بيشــتر به آن در تمامی 
ابعاد بين افراد جامعه اســالمی باشد. مگر نه اين است 
كه شكرگزاری نعمتها موجب تداوم آنها و نيز زمينه ساز 
نعمتهای بيشــتر الهی می شــود75 و عدم شكرگزاری 
شايسته، زمينه ساز از دست دادن نعمتها است.76 بنابراين 
حضرت با ايــن عبارات اهميت و ضــرورت وحدت 
را مورد توجه قرار داده اســت.  ايشــان در جای ديگر 
می فرمايد: »َو انَْقاَدِت النِّْعَمــُة لَُه َمَعُهْم ... ِمَن ااِلْجتِنَاِب 
لَْفِة َو التََّحاضِّ َعَلْيَها َو التََّواِصي بَِها«؛77  لِْلُفْرقَِة َو اللُُّزوِم لِْلُ
»نعمت بر آنان فراوان شد ... به واسطه دوری از تفرقه و 

التزام به الفت و تشويق و وصيت به آن«.
3( عّزت آفرینی

عّزت آفرينی از جمله آثاری است كه به واسطه وحدت 
و نگهداری از آن، نصيب جامعه اســالمی خواهد شد. 
امام علی)ع( در خطبه  های خود، عامل همه  خوشيها، 
برخورداريها، عّزت و شــرف ملتهای گذشته را دوری 
گزيدن از پراكندگی و جدايی و مالزم شــدن با الفت و 
وحــدت می داند و مردم را به يگانگی و حفظ وحدت 
و الفت تشويق می كند.78 ايشان ضمن سفارش به تفكر 
در احوال گذشــتگان، دليل عّزت يابی آنان را اين گونه 
ْرتُْم فِي تََفاُوِت َحالَْيِهْم فَالَْزُموا  بيان می كند: »فَــِإَذا تََفكَّ
ُة بِِه َشْأنَُهْم ... َو َوَصَلِت الَْكَراَمُة َعَلْيِه  ُكلَّ أَْمٍر لَِزَمِت الِْعزَّ
لَْفِة َو التََّحاضِّ  َحْبَلُهْم ِمَن ااِلْجتِنَاِب لِْلُفْرقَِة َو اللُُّزوِم لِْلُ
َعَلْيَها َو التََّواِصي بَِهــا«؛79 »پس آن گاه كه در زندگی 
گذشتگان مطالعه و انديشــه می كنيد، عهده دار چيزی 
باشيد كه عامل عّزت آنان بود، ... كه از تفرقه و جدايی 
اجتناب كردند، و بر وحدت و همدلی همت گماشتند، 
و يكديگر را به وحدت واداشته به آن سفارش كردند«.

عّزت حالتی در انسان است كه مانع مغلوب شدن او در 

75. ابراهیم، 7؛ تصنيف غرر الحكم، ص279.
76. تصنيف غرر الحكم، ص279.

77. نهج البالغه، خطبه 192.
78. نهج البالغه از ديدگاه مقام معظم رهبری، ص49.

79. نهج البالغه، خطبه 192.
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مقابل دشــمنان می گردد.80 امام علی)ع( در اين كلمات 
به مخاطبان خود عرضه می دارد كه اگر به دنبال عّزت، 
شأن و جايگاه واقعی هســتيد، وحدت و هم گرايی را 
دنبال كنيد كه اين خود باعث می شــود عّزتمندترين و 
قدرتمندترين افراد در روی زمين باشيد. ايشان در كالمی 
ديگر می فرمايد: »فَانُْظُروا َكْيَف َكانُوا َحْيُث َكانَِت اْلَْماَلُء 
ُمْجتَِمَعــًة َو اْلَْهَواُء ُمْؤتَلَِفًة َو الُْقُلــوُب ُمْعتَِدلًَة َو اْلَيِْدي 
يُوُف ُمتَنَاِصَرًة َو الْبََصائُِر نَافَِذًة َو الَْعَزائُِم َواِحَدًة  ُمتََراِدفًَة َو السُّ
أَ لَْم يَُكونُوا أَْربَابًا فِي أَْقَطاِر اْلََرِضيَن َو ُمُلوكًا َعَلی ِرقَاِب 
الَْعالَِميَن«؛81 »بنگريد كه آنها چگونه بودند، هنگامی كه 
جمعيتهايشان متحد و خواسته هايشان متفق و دلهايشان 
معتدل و دستهايشان پشتيبان هم و شمشيرهايشان در راه 
كمك به يكديگر بود و ديده هايشان نافذ و اراده هايشان 
واحــد بود. آيا آنها صاحبان اقطار زمين نشــدند و آيا 

زمامداران جهانها نگشتند؟«.
يك جامعه وقتــی زنده و پايدار می شــود و در قله 
مقتدرترينها قرار می گيرد كــه افراد آن، همه از حيث 
انديشــه و فكر و عقيده و مرام با يكديگر يگانگی و 
وحدت، و بر ياری و پشــتيبانی يكديگر اهتمام داشته 
باشــند. با اين وجود، خواهند توانست از منافع خود 
دفاع كنند و پايه های قدرت و پيشرفت خود را تثبيت 
نمايند. شــايد بتوان گفت: با الهام از همين روايات و 
نمود عملی آن در صحنه عمل بود كه امام خمينی)ره( 
در وصف چرايی پيروزی انقالب اسالمی و عّزت يابی 
ملت مســلمان ايران بيان می دارد: »با آنكه بی ساز و 
بــرگ بوديم و ملت ما در دســتش از تفنگ و آالت 
جنگی چيزی نبود، به واســطه قدرت ايمان و وحدت 

كلمه بر قوای  طاغوتی  غلبه كرديم«.82
بنابراين عّزت سازی و عّزت آوری يكی ديگر از نكاتی 
اســت كه امام علی)ع( برای تبيين و تشــريح جايگاه 
وحــدت، بر آن تأكيد كرده اســت. نكته مهمی كه در 
اين ميان بايد به آن توجه داشــت، اين است كه انسان 

80. مفردات الفاظ القرآن، ص563.
81. نهج البالغه، خطبه 192.
82. صحيفه نور، ج7، ص65.

فطرتًا عّزت طلب و كرامت خواه است و منشأ و اساس 
تمام عّزتها خداوند عّزت آفرين است83 و ديگران سراپا 
فقر و ذلت هستند و هر عّزت خواهِی غير از خدا ذلت 
است84 و به هالكت می انجامد.85 بر اين اساس، هركس 
به دنبال عّزت يابی حقيقی و رهايی از ذلت اســت، بايد 
آن را از خداوند طلب نمايد؛86 آنچه عّزت دهی الهی را 
به دنبال دارد، اطاعت و پيروی از دستورات او است.87

با اين وصف، بايد گفت: وحدتی  عّزت حقيقی و واقعی 
را به  دنبال خواهد داشت كه بر مدار طاعت الهی شكل 
گيــرد، بنابراين تأكيد آيات و روايات مبنی بر اعتصام 
حول تعاليم الهی88 ناظر به همين موضوع اســت. امام 
خمينی)ره( نيز در اين بــاره می گويد: »هر اجتماعی 

مطلوب نيست، واعتصموا بحبل اهلل مطلوب است«.89
4( برکت آوری

بركــت آوری، ريزش و تداوم نعمتهــای الهی از جمله 
عوامل ديگری اســت كــه امام علی)ع( در تشــريح 
جايگاه وحدت بر آن اشاره دارد. امام علی)ع( تفرقه و 
تشتت را مانع دريافت خير الهی و برخورداری از خير 
و بركت را در سايه وحدت و همدلی می داند و در اين 
َحانَُه لَْم يُْعِط أََحداً بُِفْرقٍَة  باره می فرمايد: »َو إِنَّ اهللَ ُســبْ
ْن بَِقَي«؛90 »خدای ســبحان  ْن َمَضی َو اَل ِممَّ َخْيــراً ِممَّ
به هيچ گروهی چه از گذشــتگان و چه باقيماندگان، 
كه جدايی گزينند، خيری عطا ننموده اســت«. ايشان 
در كالمی ديگر برخــورداری از ياری خداوند را در 
ســايه جماعت می داند و می فرمايد: »فَــِإنَّ يََد اهللِ َمَع 
الَْجَماَعــِة«؛91 »همانا دســت ياری خــدا با جماعت 
اســت«. دســت خدا باالتر و برتر از هر دست دارای 

83. نساء، 139؛ یونس، 65.
84. تصنيف غرر الحكم، ح10984و10987.

85. همان، ح10985.
86. فاطر، 10.

87. تصنيف غرر الحكم، ح3495، 3497و10986.
88. آل عمران، 103؛ تصنيف غرر الحكم، ح5842.

89. صحيفه نور، ج8، ص334.
90. نهج البالغه، خطبه 176.

91. همان، خطبه 127.
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قدرت اســت92 و اگر دست ياری او بر كسی و چيزی 
قرار گيرد، به طور طبيعی بهتر و بيشــتر از هر دســت 
قدرتی، ياری  و حمايت خواهد شد. اين گونه روايات، 
بيان كننده آن است كه وقتی اقشار و گروههای انسانی 
باهم شــدند و فرد تبديل به جماعت و نفس تبديل به 
اجتماع گــردد و اجتماع و جماعت نيز هدف و راهی 
واحد را آغاز كنند، سنت و قانون الهی حاكم بر جهان، 
اين اســت كه آنان در رســيدن به اهداف خود موفق 
شوند. پيامبر)ص( می فرمايد: »اَلَْجمْاَعُة َرْحَمٌة َو الُْفْرقَُة 
َعذاٌب«؛93 »وحدت و اتحاد ]باعث[ رحمت و تفّرق و 
فرقه گرايی عذاب است«، »فَِإنَّ الْبََرَكَة فِي  الَْجَماَعِة«؛94 
»بركت در جماعت]گرايی[ است« و »الْبََرَكُة فِي ثاََلثٍَة 
ــُحوِر َو الثَِّريد«؛95 »بركت در سه چيز  الَْجَماَعِة َو السَّ
است جماعت]گرايی[، سحری خوردن و ريزكردن نان 

در آبگوشت«.
دقت در فلسفه و چرايی بركت آوری، حقايقی را روشن 
می سازد كه قابل توجه اســت، برای مثال اگر تنها به 
تأكيد بر پرپايی نماز جماعت و توجه و اهتمام به آن، 
به عنوان يكی از مظاهر وحدت گرايی، توجه شود، به 
خوبی و روشنی چرايی و چگونگی بركت آوری وحدت 
روشن خواهد شد. برتری ثواب،96 علنی شدن اسالم،97 
رافع بالها،98 برآوردگــی حاجات،99 برائت از نفاق و 
آتش جهنم به واسطه درك 40 روزه نماز جماعت،100 
علو درجات101 و ...، از جمله بركاتی است كه تنها به 
واسطه نماز جماعت به عنوان يكی از انواع جماعتها، 
نصيب انسان خواهد شد. با اين اوصاف، اگر در عرصه 

92. فتح، 10.
93. نهج الفصاحه، ص433.

94. بحار االنوار، ج59، ص291.
95. طب النبی، ص20.

96. وسائل الشيعه، ج8، ص287.
97. علل الشرايع، ج1، ص262.

98. مستدرك  الوسائل، ج3، ص360.
99. وسائل الشيعه، ج8، ص289.

100. ارشاد القلوب، ج1، ص184.

101. وسائل الشيعه، ج5، ص240.

اجتماعی شاهد شــكل گيری وحدت و انسجام فراگير 
باشــيم، بركات مادی و معنوی آن قابل تصور خواهد 

بود.
5( وجود دشمنیها

اسالم و مسلمانی هميشــه دشمنانی داشته و دارد كه 
نســبت به آنها بغض شــديد دارند102 و نمی خواهند 
و نمی توانند عّزت و ســيادت آنها را مشــاهده كنند، 
بنابراين از هر فرصتــی و به هر طريق ممكن، تالش 
می كنند به مســلمانان ضربه زده و آنها را از جايگاه 
شايســته خود به زير كشــند و بر آنها مسّلط شوند 
و منافــع آنها را به يغما برند. مشــاهده موارد متعدد 
دشمن ورزی دشــمنان در ادوار مختلف تاريخ جامعه 
اسالمی، خود گويای اين دشمنيها و تداوم آنها است. 
امام علی)ع( درباره شــّدت بغــض و كينه اصحاب 
جمل )ناكثين( نســبت به مسلمانان و تالش آنها برای 
نابودی مســلمانان اين گونه می فرمايد: »إِنَّ َهُؤاَلِء قَْد 
تََمالَئُوا َعَلی َسْخَطِة إَِماَرتِي َو َسَأْصبُِر َما لَْم أََخْف َعَلی 
ْأِي انَْقَطَع  ُموا َعَلی فَيَالَِة َهَذا الرَّ َُّهْم إِْن تَمَّ َجَماَعتُِكــْم فَِإن
نَِظاُم الُْمْسلِِميَن«؛103 »اينان ]ناكثين[ به واسطه بغض و 
نارضايتی از حكومت من با يكديگر يار و هم داستان 
شده اند و من صبر می كنم، تا آن گاه كه بترسم كه صبر 
من اختالف و افتراق شــما را در پی داشته باشد. اگر 
اين انديشه را كه در سر دارند، به پايان برند، نظام كار 

مسلمانان از هم گسيخته گردد«.
دشــمنان برای آنكه بتوانند بهتر و زودتر به اهداف شوم 
خود دســت يابند، به دنبال شناسايی نقاط عّزت آفرين 
مســلمانان برآمده و به خوبی فهميده اند آنچه اين مهم 
را تحقق بخشيده، وحدت كلمه حول محور اسالم است 
و همين باعث نافرجامی اقدامات پايه افكن دشمنانشان 
شــده است. امام علی)ع( اين ناكامی را ناشی از انس و 
الفت و وحدت و همبستگی مسلمانان می داند و در اين 
ْرتُْم فِي تََفاُوِت َحالَْيِهم فَالَْزُموا  باره می فرمايد: »فَِإَذا تََفكَّ

102. آل عمران، 118.
103. نهج البالغه، خطبه 113.
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ُكلَّ أَْمٍر ... َزاَحِت اْلَْعَداُء لَُه َعْنُهْم ... ِمَن ااِلْجتِنَاِب لِْلُفْرقَِة 
لَْفِة َو التََّحاضِّ َعَلْيَها َو التََّواِصي بَِها«.104 َو اللُُّزوِم لِْلُ

با اين اوصاف، بيشــتر اقدامات گذشته، حال و آينده 
دشــمنان حول محور وحدت زدايــی و ايجاد تفرقه و 
تشــتت بين مسلمانان متمركز شــده است. آنان روی 
نقاط اختالفی مســلمانان انگشت می گذارند و دلها را 
پر از كينه به يكديگر می كنند، بــرای اينكه بتوانند به 
هدفهای خود برســند.105 هر روز كه می گذرد، بر اين 
اقدامات خود می افزايند، تا مســلمانان را از اسالم و 
مســلمانی خارج كنند و به بيماری كفر خود درآورند. 
امام علی)ع( در اين بــاره می فرمايد: »فَاْحَذُروا ِعبَاَد 
ُكْم بِنَِدائِِه َو أَْن  اهللِ َعُدوَّ اهللِ أَْن يُْعِديَُكْم بَِدائِِه َو أَْن يَْستَِفزَّ
يُْجلَِب َعَلْيُكْم بَِخْيلِِه َو َرِجلِِه«؛106 »ای بندگان خدا! از 
دشــمن خدا پرهيز كنيد، مبادا شما را به بيماری خود 
مبتال سازد، و با ندای خود شما را به حركت درآورد، 

و با لشكرهای پياده و سواره خود بر شما بتازد!«.
بنابراين امام علی)ع( با بيانات خود به تالش  هميشگی 
دشمنان داخلی و خارجی برای شكستن شكوه، عظمت 
و عّزت مسلمانان اشــاره  كرده است. امام خمينی)ره(، 
نيز در اين باره می گويــد: »آنهايی كه می خواهند بين 
اهل سنت و اهل تشيع فاصله ايجاد كنند، نه سنی هستند و 
نه شيعه. آنها اصاًل به اسالم كاری ندارند؛ وااّل كسی كه به 
اسالم اعتقاد داشته باشد، در زمانی كه ما بايد با وحدت 
مســلمين پيروز بشويم، به اختالفات و مسائل اختالفی 
دامن نمی زند. اينها نيســت جز اينكه قدرتهای بزرگ 
فهميده اند آن چيزی كه آنان را عقب زده است، اسالم و 
وحدت مسلمين و برادری بين همه امت اسالمی است، 

از اين جهت شروع كرده اند اختالف ايجاد كنند«.107

نتیجه گیری
1. امام علی)ع( با اشــاره به مواردی نظير: نياز فطری 

104. همان، خطبه 192.
105. »سخنرانی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی)ره(«.

106. نهج البالغه، خطبه 192.
107. صحيفه نور، ج18، ص22.

و درونی انسان به وحدت، فعليت يابی بخش عمده ای 
از تعاليم دينی در پرتــو آن، روح وحدت آميز تعاليم 
دينی، نعمتی پرارج و پربها و ضرورت شــكرگزاری 
آن، عّزت آفرينی، بركت آوری، و وجود دشــمنيها، بر 
اهميت و ضرورت وحدت تأكيد می نمايد. ايشــان با 
ســيره رفتاری خود نيز كه سرشار از عشق و عالقه به 
پيامبر)ص(، دين و امت او اســت، برای حفظ و تداوم 
خط اسالم و مســلمانی، به وحدت گرايی تأكيد كرده 

است.
2. براساس گفتار و ســيره امام علی)ع(، برای تحقق 
وحدت، بايد به اين موارد توجه داشــت: الف( زوايای 
مختلف وجــودی آن )آثار، مراتب، ابعاد، حدود و ...( 
مورد بررســی و بازشناسی دقيق قرار گيرد. ب( برای 
ايجاد ميــل و رغبت، آثار و بركات آن بيان گردد. ج( 
محوريت و اولويت اســالم و مســلمانی باشد، نه هر 
چيزی. د( همراه با عشــق و عالقه قلبی به آن دعوت 

گردد، تا نهايت اثرگذاری حاصل شود.
3. پرداختــن به عواقب و پيامدهــای تفرقه و اختالف 
به عنــوان نقطه مقابل وحدت، بررســی تاريخ تحليلی 
صدر اســالم به صورت دقيق، بازشناسی سيره رفتاری 
و گفتاری ائمه دين در اين زمينه، برجسته ســازی نقاط 
مشــترك و به حاشــيه راندن و كم رنــگ نمودن نقاط 
اختالفی بين مســلمانان، عمل گرايی، برگزاری جلسات 
تبيينی واقع بينانِه اشتراكی و به دور از تعصبات مذهبی بين 
علمای مذاهب مختلف اســالمی، زمانه شناسی، مطالعه 
سرنوشت اقوام گذشته، توجه به آرمانها، اولويت سنجی، 
اهميت سنجی، دشمن شناسی و ...، از جمله محورهايی 
است كه با الهام از سيره امام علی)ع(، در راستای عملياتی 

نمودن وحدت  امت اسالمی، پيشنهاد می شود.
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