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چکیده
اتحاد مســلمانان از موضوعات مورد توجه قرآن كريم و ســاير متون اســالمی از جمله نهج البالغه است. 
اين دعوت مبناهايی از قبيل وجود، خدا، جهان، انســان و وظيفه شناختی دارد. مبانی توجيه كنندگان نظری 
يك انديشــه يا يك اقدام اند. البته ضرورتی ندارد كه همه مبانی به بيان درآيند، بلكه از نحوه دعوت و عمل 
می توان به بازخوانی آنها توفيق يافت. در اين مقاله ربط و نسبت اين مبانی بررسی شده اند. اين مبانی دعوت 
مســلمانان به اتحاد را امری موجه و ضروری می كنند؛ برای مثال در مبنای خداشــناختی، الزمه اعتقاد به 
توحيد سريان آن در همه سپهرهای زندگی از جمله سپهر اجتماعی است كه هم گرايی يكی از نمودهای بارز 

آن است.

کلیدواژه ها: وحدت، اتحاد، مسلمانان، نهج البالغه.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دوازدهم/ دوره جدید/ شماره 46/زمستان 1395

صص 22-7

7

غه
بال

ج ال
نه

در 
ی 

الم
اس

ی 
رای

م گ
 ه

نی
مبا



مقدمه
ساحت عقل و معرفت انسان بر ساير ساحتهای او، اثر 
مستقيم و بعضًا غيرمستقيم دارد؛ به اين معنا كه او قبل 
از به كارگيری آنها، ابتدا به اين ساحت رو می آورد، تا 
تأييد آن را بگيرد. ســخن بر سر تقدم اين ساحت بر 
ساير ساحتها است. البته درباره صحت و سقم فرايند 
رجوع به اين ساحت، سخن بســيار است، و ممكن 
اســت مقدمات الزم برای بهره مندی از توانمندی اين 
ساحت در ساحتهای گرايش و كنش درست و منطقی 
نباشــد، اما نكته مهم همان تقدم است. از اين جهت 
آدمی قبل از دست زدن به هر اقدامی، مبنايی در ذهن 

خود دارد، چه آن را بيان كند يا نكند. 
اتحاد ميان مســلمانان از جمله مقوالتی اســت كه 
از ابتــدای ظهور اســالم مورد توجه قــرآن كريم و 
پيامبر)ص( و ساير اوليای دين بوده است. اين اتحاد 
مانند ســاير مقوالت، مبناهايی دارد كه برخی از آنها 
در نهج البالغه آمده اند و بازخوانی مبانی بيان شده و 
استخراج و استنباط بيان نشده ها، می تواند دعوت گران 
اتحاد را بيشتر دلگرم كند و زوايای اين موضوع مهم 

را آشكارتر سازد.
پيش فــرض، مقدمه هــر چيزی از قبيــل نگرش به 
هستی، انســان و ديگر تمايالت متافيزيكی است كه 
در ابتــدای تحقيق، اقامه برهان يــا بحثی، »پذيرفته 
شــده« تلقی می گردد.1 اين پيش فرضها يا مبانی بنابر 
تقســيمی، به هفت نوع بخش بندی می شوند: معرفت، 
وجود، خدا، جهان، انســان، ارزش و وظيفه شناختی. 
به اين صورت كه ابتدا امری پديد می آيد و خوانشگر 
می تواند براساس آن پيش فرض ماتن را درك كرده، 
آن را بازگو كند. البته ضرورت ندارد كه در يك متن 
همه اين پيش فرضها مــورد توجه قرار گرفته و يا به 
گفتار درآمده باشند، بلكه ممكن است موضوعی تنها 

براساس برخی از اين پيش فرضها طرح شده باشد.
يكی از موضوعات اساســی، مهم و توصيه شده در 

1. فرهنگ علمی و انتقادی فلسفه، ص615.

اسالم، اتحاد همه مســلمانان است و از جمله متونی 
كه به ايــن موضوع پرداخته و حاوی نظرات و مبانی 
قابل توجهی است، نهج البالغه می باشد. اما اين مبانی 
كدام اند، پرسش اساسی اين نوشتار است كه نگارنده 
با هدف كمك به تبيين نظری اتحاد و با اســتفاده از 
روشــهای توصيفی ـ تحليلی و بعضًا معناشناختی به 
بررسی اين ســؤال پرداخته است، تا بتواند گامی در 

ترويج مطالعات وحدت پژوهی بردارد.
تاكنون كتابها و مقاالت زيادی درباره اتحاد و وحدت 
چاپ و منتشــر شــده اند كه از جمله آنها می توان به 
مواردی از قبيل: تقريب مذاهب، از نظر تا عمل، نوشته 
محمدآصف محسنی، رسالت ما: تقريب در انديشه ها 
و وحدت در عمل، به قلم محمدعلی تسخيری، امامان 
شيعه و وحدت اسالمی، از علی آقانوری، و پيشوايان 
شيعه، پيشگامان وحدت، به قلم مهدی مسا ئلی اشاره 
كرد، اما هيچ يك از اين آثار به بررســی مبانی اتحاد 

اسالمی در نهج البالغه نپرداخته است.

1( مبنای معرفت شناختی
در معرفت شناســی هم منابع معرفــت و هم كيفيت 
آنها مورد بررســی قرار می گيرد. بــه عبارت ديگر 
معرفت شناسی درباره ماهيت منابع و نحوه شناختهای 
انســانی و كيفيت ارزيابی آنها و امكان يا عدم امكان 
منابع  براســاس  آنهــا گفتگو می كند.  توجيه پذيری 
معرفتی كه در اســالم و نهج البالغه مورد توجه قرار 

گرفته اند، اتحاد جايگاه خاصی دارد.
امروزه شش راه شناخت در معرفت شناسی وجود دارد 
كه مورد اتفاق همه معرفت شناســان است: 1. حس  
و تجربــه )اســتقرا( )Induction(  2. درون نگری 
)Introspection( 3. حافظه 4. شهود )دكارتی(، 
نامســاوي با فطرت 5. شــهادت )گواهی = نقل( 6. 
استدالل فلســفي شامل اســتدالل قياسی، استدالل 
استقرايی و اســتدالل از طريق استنتاج بهترين تبيين 

.)Inference to the best explanation(
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البته راههای ديگری نيــز وجود دارد كه مورد اتفاق 
معرفت شناسان نيســت و عبارتند از: وحی، مكاشفه 
)كشف و شــهود(، تله پاتی، پيش آگاهی و نهان بينی. 
بسياری از اين راهها در نهج البالغه مطرح شده اند كه 
عبارتند از: 1. حس و تجربه )استقرا( 2. درون نگری 
3. شــهود و فطرت 4. شــهادت )گواهی = نقل( 5. 
استدالل فلسفی شامل هر سه قسِم قياسی، استقرايی 
و اســتنتاج از راه بهترين تبيين 6. وحی 7. مكاشفه 

)كشف و شهود(.
با نگاه به اين منابع، می توان به اين نتيجه رســيد كه 
اتحاد آدميان به ويژه مسلمانان، می تواند در بسط اين 
منابع معرفتی كمك شايانی بكند. به عالوه معرفتی كه 
اسالم به مســلمانان عنايت كرده همگی در راستای 
اتحاد اســت. در اين معارف اختــالف ميان آدميان 
امری طبيعی تلقی شــده و اگر كسی در صدد از بين 
بردن كامل آن باشــد، ســخت در اشتباه خواهد بود؛ 
زيرا اختالف در نهاد و ســاختار آدميان قرار دارد و 
قرآن حيات انســان را هميشــه با آن قرين می داند: 
»َوَل َیَزالُــوَن ُمْخَتِلِفیَن«؛2 »آدميان هميشه با همديگر 
اختالف داشته اند«. پس قرآن طبيعی بودن اختالفات 
را انكار نمی كند، اما امــر مهم در نظر قرآن و به تبع 
آن در نهج البالغه، مديريت اختالفات است كه به نظر 
نگارنده تنها و تنها از راه حاكميت ساختار امكان پذير 
است. شايد كسی سؤال كند كه شناخت و به رسميت 
شناختن اين اختالف و طبيعی دانستن آن، چه كمكی 
به روند وحدت گرايی مســلمانان می كند؟ در جواب 
بايد گفت: شــناخت فلســفه وجودی اختالف و به 
رسميت شناختن و طبيعی دانستن آن، زمينه را برای 
به وجود آمدن تساهل و مدارای دينی نسبت به پيروان 
دين )و در اينجا اسالم( فراهم می سازد. با پذيرش و 
به رسميت شناختن و طبيعی دانستن اختالف، می توان 
مصاديق آن را كشــف كرد و به تناسب آن از راههای 
مديريت اســتفاده برد و در برابر مــوارد و مصاديق 

2. هود، 118.

وحدت، تسامح و تســاهل در برخورد با يكديگر را 
شــناخت و دانست كه بايد مذاهب، فرق و حتی افراد 
مســلمان يكديگر را به رسميت بشناسند و بپذيرند و 
مطمئن باشند كه يكدست كردن انديشه، كاری نشدنی، 

بلكه نامطلوب، اما قابل مديريت است.
اگــر بنا به فرموده امام علی)ع( بيداری عقل را هدف 
اصلی نبوت بدانيم،3 به اين نكته نيز خواهيم رسيد كه 
تعقل و انديشه ورزی، تعادل را به دنبال می آورد و ما 
را از افتادن در ورطه مطلق بينی خود، خواهد رهانيد و 
در استكمال معنوی، خود را شريك و محتاج ديگران 
خواهيم يافــت. هرجا كه تعقل پا گذارد، اختالف هم 
بــه طور طبيعی والدت خواهد يافت و اين را بايد به 
رسميت شناخت و با وجود آن، بايد يكديگر را تحمل 
كنيم. ما بايد در عرصه انديشــه دينی بسان مسافران 
مختلفی كه در يك كشتی هســتند، باشيم كه كشتی، 
هريك از آنها را در مقاصد خودشان پياده می كند و با 
وجود اين همه اختالف، همه آنان در سالم نگه داشتن 
كشتی اتفاق  نظر دارند و به هيچ وجه به خاطر داشتن 
اختالف، به كشــتی تعرض نمی كنند، بلكه در حفظ و 

سالمت آن می كوشند.  
در نهج البالغه قلب هم به عنوان ابزار شــهود در نظر 
گرفته شــده و می تواند تجلی گاه خدای يگانه باشد و 
همين يگانگی می تواند الگويی برای وحدت مسلمانان 
باشــد كه امام علی)ع( فرمود: »َو َجابَِل اَلُْقُلوِب َعَلی 
فَِطَراتَِها«.4 به تعبير برخی، قلبی كه قرآن و نهج البالغه 
از آن صحبت می كنند، عضو صنوبری شــكل موجود 
در جدار ســينه نيســت، بلكه قلبی است كه به قول 
موال مصباح بينش است؛ همان قلبی كه به قول قرآن 

می فهمد، می انديشد و ياد می كند.5
صحابه بزرگوار پيامبر اسالم)ص( با وجود اختالفات 
شــديدی كه با يكديگر داشــتند، همواره يكديگر را 

3. نهج البالغه، خطبه 1.
4. همان، خطبه 71.

5. »مبانی فكری، انســانی و اجتماعی در نهج البالغه«، ص165. نيز 
ر.ك: »معرفت كشفی در نهج البالغه«.
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تحمل می كردند و هيچ وقت در صدد وارد ســاختن 
خدشــه بر كيان اســالم و جامعه دينی برنمی آمدند. 
در ميان يــاران پيامبر)ص(، علی)ع(، ابوبكر، عثمان، 
ابوذر و ســلمان را يكجا جمــع می بينيم كه به لحاظ 
نظری، اختالفات زيادی باهم داشتند، اما همه آنان در 
پيرامون شــخصيت عظيم پيامبر)ص( حلقه می زدند.6 
اين اختالفات ممكن اســت به دو شــكل جای خود 
را به اتحاد بدهد؛ يكی به خاطر مصلحت انديشــی و 
ديگری به شكل اساســی. به اين صورت كه داشتن 
نگرش عرفانــی می تواند اختالفــات را به صورت 
عميقی به وحدت بدل ســازد. تأكيد بر واليت كه در 
نهج البالغه مورد توجه قرار گرفته، می تواند به عنوان 
پيش فرض معرفت شــناختی، مذاهب اسالمی را دور 
هم جمع كند.7 به عــالوه در عرفان بر واردات قلبی، 
خلسه ها و جذبه های عرفانی تأكيد می شود كه همگی 
در نهج البالغه انعكاس يافته اند8 و كسی كه به اين امور 
مشغول باشد، هرگز دور اختالف و تفرقه نمی چرخد.

2( مبنای وجودشناختی
در نهج البالغه مباحث راجع به وجودشناســی بسيار 
اندك است، اما اگر بتوانيم همين اندك را مد نظر قرار 
دهيم، به ناچار می توان آنها را در ســه نظريه اساسی 
وحدت وجود، وحدت شــهود و توحيد تفسير كرد و 
در هر تفســير هم می توان پيش فرض مناسبی برای 
اتحاد همه انسانها به ويژه مســلمانان استخراج كرد. 
همه اين تفاسير از وجود كه در نهج البالغه شواهدی 

را می توان يافت، توجيه كننده اتحاد آدميان اند.9
در نهج البالغه آمده است كه خدا با همه چيز تقارب 
دارد، ولی غير از آنها اســت، اما نه به گونه ای كه از 
آنها جدا فرض شود.10 برخی در تفسير اين جمله نهج 

6. »سخنرانی در كنفرانس وحدت اسالمی«، ص69.
7. نك: عدالت و ذكر، صص1600-1580.

8. نك: سيری در نهج البالغه، صص104-100.
9. نك: »وجودشناسی از منظر نهج البالغه«، ص139.

10. نهج البالغه، خطبه  1.

البالغه بر اين باورند كه همراهی خدا با اشيا و غير از 
آنها بودن او، نوعی اضافه عارضی است وگرنه جميع 
موجودات از خداوند  هستند و او بر همه مقدم است و 
اين تقدم بر مبنای علت بودن خدا معنا می يابد.11 با اين 
رابطه ای كه ميان خدا و همه موجودات از جمله انسان 
برقرار است، به سهولت می توان به مبنای خداشناختی 
اتحاد پی برد. پس وقتی امــام علی)ع( به صراحت 
در نهج البالغه مسلمانان را به اتحاد فرامی خواند، بر 
پشتوانه نظری خداشناختی تأكيد می كند. ابن ميثم در 
تفسير سخن امام علی)ع( به آيه مباركه: »َو ُهَو َمَعكمُ  
َأْیَن َما ُكنُتْم َو اهللُ بَِما َتْعَمُلوَن بَِصیٌر«،12 استناد می كند 

و از معيت خدا و انسان سخن به ميان می آورد.13

3( مبنای خداشناختی
از نظر نهج البالغه مســلمانان هيــچ توجيهی برای 
اختالف ندارند؛ زيرا خدايشان واحد، دينشان جامع، 
پيامبر و كتاب مقدسشــان يكی است و خدايشان نيز 
هرگز آنان را به اختالف فرانخوانده و اجازه اختالف 
در اطاعــت پيامبرش را نيز نداده اســت وگرنه الزم 
می آمد كه خدا دين ناقصی فرســتاده و يا پيامبر)ص( 
در رساندن آن كوتاهی كرده باشد. اين در حالی است 
كه خداوند فرموده اســت: »ما در اين كتاب از بيان 

چيزی كوتاهی نكرده ايم«.14
ابن ابی الحديد در شرح جمالت باال گفته كه فرمايش 
علی)ع( كاماًل درست است؛ زيرا نه در كتاب )قرآن( 
و نه در ســنت هيچ وقت مسلمانان به اختالف مأمور 
نشده اند، از اين جهت می توان گفت كه در اين منابع، 

اختالف تحريم شده است.15
حال می توان اين ســؤال را مطرح كــرد كه چگونه 
اعتقاد به وحدانيــت خداوند می تواند به لحاظ نظری 

11. شرح نهج البالغه، ابن ميثم، ج1، ص167.
12. حديد، 4.

13. شرح نهج البالغه، ابن ميثم، ج1، ص167.
14. انعام، 38. نك: نهج البالغه، خطبه 18.

15. شرح نهج البالغه، ابن ابی الحديد، ج1، ص289.
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توجيه كننده اتحاد ميان مســلمانان باشد؟ قبل از بيان 
هر نكته ای بايد توجه داشت كه هر ديدگاهی به خدا 
نمی تواند به اتحاد آدميان/ مســلمانان منجر شــود، 
بلكــه می توان از خداوند تصويــری ارائه كرد كه نه 
تنها وحدت و اتحاد مســلمانان را مورد توجه قرار 
ندهــد، بلكه تفرقه و دوری آنــان از يكديگر را نيز 
موجه ســازد. مثاًل اگر خدا را موجودی نامتشخص 
و يا متشخص ناانســان وار بدانيم، هرگز نمی توان به 
وحدت/ اتحاد مســلمانان نقبــی زد، بلكه در چنين 
نگرشی به خدا اساسًا انســانها نمی توانند با او رابطه 
برقرار  كنند، چه رســد به اينكه بــا توجه به اين نظر 
وحــدت/ اتحاد پديد آورند. اما اگر از خدا تصويری 
مشخص و انسان وار16 داشــته باشيم و در عين حال 
او را وحدت خواه و دارای صفات جمالی معطوف به 
عواطف بدانيم، به سهولت می توانيم به وحدت/ اتحاد 
مســلمانان راهی بيابيم. تصويری كه از خدا در نهج 
البالغه مورد توجه قرار دارد، دقيقًا توجيه كننده اتحاد 

مسلمانان و دعوت كننده به آن است.
به عالوه در نگره عرفانی نهــج البالغه به رابطه خدا 
و انسان، اين نكته بيان شــده است كه خدا انسان را 
آفريده تا هم در او متجلی شــود و هم در عين حال 
فيض خود را به او ارزانی كند، منتها خدا دوست دارد 
تا اين فيض ســطح وســيعی را دربر گيرد، تا نه تنها 
مسلمانان، بلكه انسانها با درك آن به سمت يگانگی 
پيــش روند. از اين نظر در اين كتاب شــريف اتحاد 
مســلمانان از جمله اســباب نزول فيض الهی است: 
»زنهار در آيين خدا دورنگــی نورزيد؛ زيرا اجتماع 
در مــورد حقی كه خوش نمی داريد، بهتر از تفرقه در 
مورد باطلی است كه دوست می داريد. خدای سبحان 
به هيچ كس از كســانی كه درگذشــته اند و كسانی كه 

باقی مانده اند، از راه تفرقه خيری نرسانده است«.17

16. باور داشــتن به اينكه خدا صفاتی دارد كه انســان هم در اندازه 
خودش می تواند آنها را داشته باشد.

17. نهج البالغه، خطبه 176.

4( مبنای جهان شناختی
در جاهای مختلف نهج البالغه واژه و مفهوم »جهاد« 
با مشــتقات مختلف به كار رفته و هدف اصلی از آن 
ســاخته  شدن انســان و آبادانی جهان است. آبادانی 
جهان جز با اتحاد انسانها ميّسر نمی شود. از اين جهت 
الزمه جهان ســازی و آبادانی آن يكپارچگی آدميان 

است.
در نهج البالغه اوصافی به دنيا نسبت داده شده كه اگر 
كسی به آنها باور داشته باشد، مطمئنًا نگرش او به دنيا 
عوض خواهد شــد. همه عالمان اخالق و مصلحان 
اجتماعــی اذعان كرده اند كه رغبت و دلبســتگی به 
مال دنيا، از عوامل مهم همــه درگيريها ميان آدميان 
است. اين درگيری چه بسا در رابطه های ميان فردی به 
وجود بيايد. اما همه افراد جامعه بشــری با آن درگير 
هســتند. با اين درگيريها هيچ دو انسانی به اتحاد و 
پيوســتگی تن نمی دهند. اينجا خودخواهی در قالب 
دنياطلبی رخ می نمايد و مجالی برای وحدت و اتحاد 
باقی نمی ماند، اما در مقابل، انســان هر اندازه از امور 
دنيــوی فراتر رود، به همان اندازه می تواند به ســاير 
انسانها نزديك تر شــود. از اين رو، امام علی)ع( در 
نهج البالغه از نيش گزنده دنيا سخن به ميان می آورد: 
نْيَا اَل  َج َعَلی الدُّ ْغبَِة أَْقِصُروا فَِإنَّ الُْمَعرِّ »يَا أَْســَری الرَّ
يَُروُعُه ِمْنَها إاِلَّ َصِريُف أَنْيَاِب الِْحْدثَاِن«؛18 »ای اسيران 
خواهشهای نفس، بس كنيد؛ زيرا دلبستگان دنيا را جز 
صدای دندانهای حوادث ناگوار به وحشت نيافكند«. 
به عالوه دنيا آدمی را از توجه به خدا و ســاير انسانها 
بازمــی دارد و او را تنها به خودش مشــغول می كند: 
َلٌة َعْن َغْيِرَهــا، َو لَْم يُِصْب َصاِحبَُها  نْيَا َمْشــغَ »فَِإنَّ الدُّ
ِمْنَها َشْيئًا إاِلَّ فَتََحْت لَُه ِحْرصًا َعَلْيَها، َو لََهجًا بَِها، َو لَْن 
ا لَْم يَْبُلْغُه ِمْنَها«؛19  يَْســتَْغنَِي َصاِحبَُها بَِما نَاَل فِيَها َعمَّ
»دنيا باعث سرگرم شــدن و غفلت آدمی از غير آن 
است و دنياپرســت به چيزی از آن دست نيابد، مگر 

18. همان، حكمت 359.
19. همان، نامه 49.

11

غه
بال

ج ال
نه

در 
ی 

الم
اس

ی 
رای

م گ
 ه

نی
مبا



آنكه دِر حرص و شــيفتگی به آن به رويش گشــوده 
گردد. دنياپرست هرگز با داشتن آنچه از دنيا به دست 

آورده، از آنچه بدان نرسيده بی نياز نمی گردد«.
بنابراين پرداختن به امور دنيوی، آدمی را به مسابقه ای 
تمام نشدنی فرامی خواند كه در اين مسابقه نه تنها رابطه 
با ديگران رنگ می بازد، بلكه خود انســان هم بی آنكه 
متوجه شود، درگير رنجی تمام نشدنی می شود؛ زيرا از 
جمله ويژگيهای ماهوی دنيا در نهج البالغه غنا و فنا و 
عبر و غير اســت و همه اينها رنج را به دنبال می آورد، 
در حالی كه اگــر آدمی از دنيا فراتر رود، می تواند در 

انديشه اتحاد با ساير انسانها به ويژه مسلمانان باشد.
دنياخواهان از اصحــاب جاهالن اند؛ زيرا جاهالنه به 
چيزی دل می بندند كه آرامــش روحی ـ روانی آنان 
نْيَا َمَع َما تَُعايُِن ِمْنَها  ُكوُن إِلَی الدُّ را از بين می بــرد: »الرُّ
َجْهٌل«؛20 »دلبســتگی به دنيا با آنچــه از آن می بينی 
نادانی است«. اهل عقل و علم حتی اگر باهم اختالف 
هم داشــته باشــند، برای حفظ منافعشان هم كه شده، 
اختالفاتشــان را به دشمنی و درگيری بدل نمی سازند، 
بلكــه آن را مديريت می كنند؛ زيرا می دانند آدميان در 
سايه اتحاد با يكديگر می توانند قدمهای تعالی و ترقی 
را طی كنند، در حالی كه در درگيريها حتی خود انسانها 

نيز به خطر می افتند، چه رسد به منافعشان.

5( مبنای انسان شناختی
پيش تر اشــاره شد كه پيش فرض قبل از وقوع فعل يا 
پديد آمدن حالت در ذهن آدمی نقش می بندد و زمينه 
را برای امری فراهم می آورد و به لحاظ عقالنی وقوع 
آن را موجه می ســازد. منظور از مبنای انسان شناختی 
اتحاد آن اســت كه انســانها به لحاظ نظری می توانند 
باهم يكپارچه شوند و در پيشبرد امر همبستگی داشته 
باشــند. اين مبنا به دو صورت قابل بررسی و تحقيق 
اســت؛ يك بار آن را به عنوان امری ساختاری در نظر 
می گيريم؛ به  اين صورت كه انسانها به لحاظ سرشتشان 

20. همان، حكمت 384.

اساسًا يگانه اند و خواســته يا ناخواسته به سمت اين 
يگانگی پيش می روند. وقتــی قرآن می فرمايد: »كَاَن 
ًة َواِحَدًة«؛21 »مردم امتی يگانه بودند«، اشاره  النَّاُس ُأمَّ
دارد به ســاختاری بودن وحدت انســانها؛ ترديدی 
نيست كه برای ســاختاری بودن اتحاد انسانها، داليل 
و قراين زيادی وجود دارد، از جمله آنها اشــتراكات 
ساختاری انســانها در امور مختلفی مانند گرايشهای 
چهارگانه است كه همگی مؤيد و زمينه ساز اين نكته اند 
كه آدميان می توانند يگانه شوند؛ يعنی به لحاظ نظری 
و اســتعدادی، مانعی برای يگانگی آنان وجود ندارد. 
راه ديگر بررســی و تحليل تحقق يا عدم تحقق اتحاد 
مســلمانان، رويكرد كاركردگرايانه به اين امر است؛ به 
اين صورت ممكن است صاحب نظرانی باشند كه ذات 
و سرشــت انســان را مختلف بدانند و يا اساسًا برای 
انســان ذاتی به رسميت نشناسند، بنابراين ممكن است 
وحدت را در سايه كاركردگرايی آن بررسی كنند؛ يعنی 
به جای اينكه اتحاد را در نهاد آدمی جستجو كنند، به 
كاركردهای آن می پردازنــد و چون كاركرد آن را در 
راســتای منافع آدميان می دانند، در نتيجه، اين نگرش، 
آنان را به فايده گرايی ســوق می دهــد و در نهايت به 
يكپارچگی انســانها می نگرند، نــه از آن جهت كه در 
نهادشان وجود دارد، بلكه از آن جهت كه منافعشان در 
سايه اتحاد بيشتر تأمين می شود، تا در سايه تفرقه. در 
يك نظر می توان گفت اين دو نظريه لزومًا رقيب و در 
تقابل با يكديگر نيســتند، بلكه می توان هردو را جمع 
كــرد، با اين تفاوت كه ســاختارگرايی اتحاد را امری 
وجودی می داند كه با خواست انسانها از بين نمی رود، 
هرچند آدميان می توانند بدان بی توجه باشــند، اما در 
كاركردگرايی به لحاظ وجود در نهاد انســانها وحدتی 
برقرار نيســت، بلكه آدميان با اراده خويش آن را به 

وجود می آورند.
در نهج البالغه انســانها يا برابر در خلقت اند يا برادر 

21. بقره، 213.
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در ديــن داری.22 باالتر از آن، در اين كتاب بر وحدت 
گوهری انســانها تأكيد شده اســت.23 بر اين اساس 
نمی توانند به سرنوشت يكديگر بی تفاوت باشند. يكی 
از اموری كه همواره زندگی انسان را به خطر می اندازد، 
پراكندگی و دشمنی ميان ابنای بشر است. از اين نظر، 
امام علی)ع( يكی از رســالتهای پيامبر اســالم)ص( 
را زدودن گــرد پراكندگــی از ســر و روی و قلبهای 
دين داران دانسته است: »قَْد ُصِرفَْت نَْحَوُه أَْفئَِدُة اْلَبَْراِر، 
َغائَِن، َو أَْطَفَأ  َو ثُنِيَــْت إِلَْيِه أَِزمَُّة اْلَبَْصاِر، َدفََن اهللُ بِِه الضَّ
َق بِِه أَْقَرانًا«؛24 »دلهای  ََّف بِِه إِْخَوانًا َو فَرَّ بِِه الثََّوائَِر، وأَل
خوبان به او روی كرد و رشــته ديده ها به ســوی او 
گشــت. خداوند به دست او كينه ها را دفن كرد و آتش 
دشمنيها را خاموش نمود. بر دست او برادران )ايمانی( 
را به هم پيوند داد و نزديكان )كفرپيشه( را از هم دور 
ســاخت«. بعد از اينكه پيامبر)ص( دعوت خويش را 
اظهار كرد، دلهاي نيكان و پاكان متوجه او گشت، عنان 
ديده به ســوي او كشيده شد و خداوند متعال به بركت 
وجود او كينه ها را دفن نموده و شــعله هاي عداوت را 
كه در ســينه ها بود، فرونشــاند و مردم را با اخوت و 
برادري بهم الفت داد. همچنين امام مي فرمايد: »فََصَدَع 
ْدَع، َو َرتََق  ِِّه، فََلمَّ اهللُ بِِه الصَّ بََما أُِمَر بِِه، َو بَلََّغ ِرَســالَِة َرب
مَل بَْيَن َذِوي اْلَْرَحاِم، بَْعَد الَْعَداَوِة  ََّف بِِه الشَّ بِِه الَْفْتَق، َو أَل
َغائِِن الَْقاِدَحِة فِي الُْقُلوِب«؛25  ُدوِر، َو الضَّ الَْواِغَرِة فِي الصُّ
»پيامبر اسالم)ص( آنچه به او امر شده بود، آشكارا بر 
مردم خواند و پيامهای پروردگارش را رساند. خداوند 
به وســيله او پراكندگيها را جمع كرد و جدايی ها را به 
هم آورد و گسســتگيهای ميان خويشاوندان را به هم 
پيوست، پس از آنكه دشمنيهای ديرينه در سينه داشتند 
و كينه های آتشين در دل می گداختند«. نيز آن حضرت 
در هميــن مضامين مطالبي را فرمــوده كه تأكيدی بر 

22. ر.ك:  نهج البالغه، نامه 53.
23. ر.ك: »وحدت گوهری نسلها در مثنوی«.

24. نهج البالغه، خطبه 96.
25. همان، خطبه 231.

آيات مذكور اســت.26 به طور خالصه حضرت اشاره 
مي فرمايد كه خداوند به بركت وجود پيامبر)ص(، مردم 
را از آن ضاللتي كه داشتند و مختلف و متشتت بودند، 

رهانيد.
در نهج البالغه چه به تصريح، چه كنايه، به ساختاری 
بودن وحدت اشــاره شده اســت. آنچه در اين مقاله 
بيشــتر مورد توجه قرار گرفته، اين است كه خداوند 
دو نوع موجود آفريده كه يكی روح و ديگری جســم 
است. درباره جسم اشــاره شده است كه خداوند ابتدا 
آب را آفريــده و به دنبال آن موجــودات ديگر را به 
وجود آورده است. موجودات مادی از سه حال خارج 
نيســتند: جامدات كه نتيجه منجمد شدن آب هستند، 
گازها كه نتيجه تبخير آب اند و مايعات كه حالت ميانه 
جامد و گاز بودن است. شكل گيری هر سه موجود در 
خطبه های نهج البالغه به ويژه خطبه يك آمده اســت. 
نكتــه جالبی كه در اين كتاب دربــاره آفرينش آمده، 
اينكه كلمه »خلق« برای موجودات مادی به كار رفته 
و برای روح چنين تعبيری استعمال نشده است: »أَنَْشَأ 
الَخْلَق إنَْشــاًء، َو ابْتََدأَُه ابْتِــَداًء«.27 اين نكته بيان كننده 
وحدت در خلق اســت. اما در عين حال وقتی بحث 
روح پيش می آيد، از خلق سخن نمی رود، بلكه راجع 
به روح از واژه »دميدن« اســتفاده می شود: »ثُمَّ نََفَخ 
فِيها ِمْن ُروِحِه فََمثَُلْت إِنْســانًا«.28 با توجه به مجموعه 
تأكيدهای نهج البالغــه چنين برمی آيد كه مقصود اين 
كتاب از خلقت امور جســمی و مادی، خلق واحد كه 
اصل و منشــأ آن آب است، بوده و در حوزه روح نيز 
تنها يك روح در جسم انسان دميده شده است. قرينه 
مؤيد اين ادعا آن اســت كه خدا تنها يك بار بر جسم 
انســان نفخ كرد و تنها يك چيز آفريــد به نام آب و 
هرچه وجود دارد و قرار است به وجود آيد، در قالب 
اين دو، آب و روح نهاده شــده اند. در نتيجه همه امور 
به طور خواستاری در نهاد آب و روح قرار دارند. حال 

26. همان، خطبه 1.
27. همان.
28. همان.
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اگر روح و جسم انسان به لحاظ خلقت و نفخ اوليه شان 
متعدد و متكثّر باشــند، برای بهتر زيستن و بهره كافی 
بردن از زندگی، بايد بر حكم عقل به اتحاد ميان آدميان 
به ويژه مســلمانان همت گماشت، اما اگر اين وحدت 
چنان كه اشاره شد، در نهاد خلقت مادی و نفخ روحانی 
وجود داشــته باشد، به حكم ســاختار و سرشت بايد 
انســانها را به نقطه اوليه و واحدشــان سوق داد و آن 
را محقق ســاخت. با اين تفسير می توان گفت در نهج 
البالغه وحدت، امری ســاختاری است و آدميان در 
مقام وظيفه شناســی تنها بايد برای فعليت آن بكوشند. 
نمونه ای كه اينجا می توان ذكر كرد، اينكه امام وحدت 
را از درون خانواده و بستگان جستجو و اشاره می كند 
كه هيچ كسی اساسًا نمی تواند از بستگانش بی نياز شود: 
ُجُل و إن كاَن ذا ماٍل َعن  »أيُّها الناُس، إنُّه ال يَستَغنِي الَرّ
َعِشــيَرتِِه«.29 برخی از شارحان درباره اين نوع اتحاد 
بر اين باورند كه فلسفه ديه بر عاقله در فقه اسالمی30 
تحكيم كننده اين پيوند طبيعی )ساختاری( است. از اين 
جهت اين وابســتگی طبيعی دليلی بر پستی و عظمت 

هيچ يك از افراد يك دودمان نيست.31
قراين و شــواهد موجود در نهــج البالغه مؤيد مبنای 
كاركردگرايانه اتحاد در آن هستند و اين قراين به مراتب 
بيشتر از قراين و شواهد مؤيد مبنای ساختارگرايانه اند. 
البتــه اين كثــرت به معنــای اهميت داشــتن مبنای 
كاركردگرايانه در رســيدن انسانها به ويژه مسلمانان به 
اهدافشــان اســت. امام علی)ع( در بخشهايی از نهج 
البالغه به صراحــت از مبنــای كاركردگرايانه اتحاد 
پــرده برمی دارد و با تمام تــوان آدميان را به وحدت 
و يكپارچگــی فرامی خواند. نهيب امام برای دعوت به 
حدی شديد است كه بدون تحقق آن پايه های انسانيت 
به خطر می افتد و انســان از اهداف خود دور خواهد 
شــد. درست است كه چيستی انسان در همه حال، چه 

29. ر.ك: همان، خطبه 23.
30. در فقه اسالمی عاقله به گروهی گفته می شود كه ديه خطای محض 

به عهده آنها گذاشته می شود.
31. ترجمه و تفسير نهج البالغه، ج5، ص81.

در اتحــاد و يكپارچگی و چــه در تفرقه و پراكندگی 
ثابــت می ماند و دچار دگرگونی نمی شــود، اما بدون 
يكپارچگــی به طور همه جانبه شــكوفا نمی شــود و 
نمی تواند فضايی معنوی بــرای تنفس به وجود آورد. 
پس دعوت به وحدت می تواند حفظ اصول و شــئون 
و مبادی انســانيت را به ارمغان آورد. از اين رو، امام 
علی)ع( در برابر آســيب ديدن وحدت انسانی، مانند 
مادران فرزند از دســت داده، ناله ســر می دهد و به 
نكوهــش امتی می پردازد كــه در ظاهر كنار هم و در 
انديشــه و تفكر از هم دور هســتند. ايــن دورويی و 
پراكندگی را به قدری مضر و آســيب زا می داند كه آن 
را باعث از بين رفتن حق و حقيقت برمی شمارد: »َواهللِ 
يُِميُت الَقْلَب َو يَْجلُِب الَهمَّ ِمن اْجتَماِع هُؤاَلِء الَقْوِم َعَلي 
قُِكْم َعْن َحقُِّكْم!«؛32 »به خدا سوگند دل  بَاِطلِهْم، َو تََفرُّ
را می ميراند و غم و غصه را فراهم می آورد كه اين قوم 
بر باطلشان اتفاق دارند و شما در حقتان پراكنده ايد«. 
ترديدی نيســت كه اگر هواها و خواستها و باورهای 
انســانها يكسان نشود و آنان نتوانند زمانها و مكانهای 
توجــه به وحدت را تشــخيص دهنــد، نمی توانند به 
اهدافشان دست يابند؛ زيرا برخی از امور آدمی نيازمند 
اين اتحادند. امر مهم آن است كه آدميان در مواقع لزوم 
بايد اين اتحاد را در زندگی خود مد نظر قرار دهند، تا 
بتوانند در سايه آن، از حمايت عميق برخوردار شوند. 
از اين رو، امام علی)ع( انســانها را به وحدت عميقی 
دعوت می كند كه در آن ظاهر و باطنشان دست كم در 

موارد مورد نياز، يكپارچگی را رعايت كنند.
اهل تفرقه و پراكندگی ســخت مورد عقاب و خطاب 
امام علی)ع( قرار گرفته اند، به گونه ای كه امام اين دسته 
از آدميــان را بدنهای به ظاهر واحد، ولی دارای اميال 
متفــرق و در عين حال نافرمان از رهبرشــان، معرفی 
می كنــد: »ای گروهی كه بدنهاتان حاضر اســت، اما 
عقلتان از ســر پريده و گرايشهايتان گوناگون است و 
فرمانروايانتان گرفتار شمايند. امير شما خدا را فرمان 

32. نهج البالغه، خطبه 27.
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می برد، شما از او سرپيچی می كنيد و امير شاميان خدا 
را نافرمانــی می كند و آنان فرمانــش می برند! به خدا 
سوگند دلم می خواســت كه معاويه بر سر شما با من 
معامله صرافی كند، صرافــی دينار به درهم، ده تن از 
شــما را از من بگيرد و يك تن از ياران خود را به من 

بدهد«.33
از جمله مبناهای برخاســته از مبنای انسان شــناختی 
وحدت، مبنای نجات شناختی است؛ به اين معنا كه اگر 
آدميان در صدد باشند كه در دنيا و آخرت اهل نجات 
و رســتگاری باشــند، بايد يكپارچگی خود را حفظ 
كنند. البته وقتی ســخن از وحدت به ميان می آوريم، 
لزومًا وحدت به معنای توده وار نيســت، بلكه وحدتی 
ســاختارمند و حساب شده است، به گونه ای كه تقسيم 
كار وجــود دارد و آدميــان هر كــدام كاری را انجام 
می دهند. ضمن اينكه اين نوع وحدت ممكن است در 
مواردی هم به وحدت توده وار نيز نياز داشــته باشد. 
تحقق اين نوع از وحدت، می تواند نويدبخش سعادت 
دنيوی و نجات و رســتگاری اخروی باشد. تا زمانی 
كه ايــن يكپارچگی تحقق عينی نيابد، دردها درمان و 
َُّه اَل َغنَاَء فِي َكْثَرِة َعَدِدُكْم َمَع  رنجها التيام نمی يابند. »إِن
قِلَِّة اْجتِماِع قُُلوبُِكْم«؛34 »بی شك در كثرت عددتان با 
كمی همدليتان سودی نهفته نيست«. در عين حال اگر 
يكپارچگی محقق نشــود، رستگاری و نجات اخروی 
هم محقق نمی شــود؛ زيرا بخشــی از عوامل نجات 
آدمی در آخرت، منوط به تحقق اموری اســت كه با 
وحدت و يكپارچگی عينيت می يابنــد. »َوايُْم اهللِ، لَْو 
قُوُكْم تَْحَت ُكلِّ َكْوَكٍب، لََجَمَعُكُم اهللُ لَِشرِّ يَْوٍم لَُهْم!«؛35  فَرَّ
»به خدا ســوگند اگر دشــمنان، جمع شما را زير هر 
ســتاره ای پراكنده كنند، باز هم خداوند شــما را برای 
بدتريــن روزی كه آنان در پيــش دارند، گرد خواهد 
آورد«. اين تأكيدها در زمانی صورت گرفته اســت كه 
تنها جاهليت بســيط انسانها را از يكديگر بيگانه كرده 

33. همان، خطبه 97.
34. همان، خطبه 119.
35. همان، خطبه 106.

بود، اما امروزه عوامل پيچيده تر برخاسته از مدرنيته و 
پست مدرن چنان انســانها را از همديگر دور ساخته 
كه نــه تنها وحدت توده وار معنای خود را از دســت 
داده، بلكــه حتی از همدلی موجود ميان همســايگان 
نيز خبری نيســت. از اين رو، انسان وانهاده امروزی 
بيشــتر از عصر امام علی)ع( بــه يكپارچگی نيازمند 
است. امروزه در اثر سيطره كميت و فناوری بر زندگی 
بشــر، گوهر حيات معنوی سخت تحديد و تهديد شده 
است. تحديد و تهديدی كه به حراج گذاشته شدن شش 
دانگ روحهای انســانی و روابط انسانی انجاميده و به 
تعبير اريك فروم باعث تنهايی انسان و الجرم احساس 

ناامنی، شك، ناتوانی و اضطراب او شده است.36
البته در اينجــا در صدد بيان عوامــل تحقق وحدت 
نيســتيم، اما ذكر اين نكته را ضروری می دانيم كه اگر 
قرار باشد وحدتی تحقق يابد، بايد از خود گذشتن را 
تجربه كنيم كه بــدون آن در ميان آدميانی كه هواهای 
مختلف دارند وحدت برقرار نخواهد شــد. مرتوال از 
عارفان مغرب زمين اين گذشــتن را از سفر به ماه نيز 
مهم تر می داند؛ زيرا اين امر مهم ترين ســفر اكتشــافی 
انسان است كه بدون آن بقيه سفرها، نه تنها بی حاصل 
كه مصيبت بار نيز خواهد بــود. به اين ترتيب، دعوت 
امــام علی)ع( به وحدت، از حد جمع شــدن ظاهری 
آدميان فراتر می رود و به حيات معنوی انســان پيوند 
می خورد. مبنای كاركردگرايانه اتحاد، ناظر به اهداف 
و فوايد وحدت اســت كه البته بســيار در نهج البالغه 
بيان شده اند. اين اهداف و فوايد را به قرار ذيل می توان 

خالصه كرد:
الف( زمینه ساز ریزش فیض الهی

خداوند واحد اســت و در عين حــال وحدت/ اتحاد 
را نيز يكی از ارزشــهای متعالی می داند، در نتيجه از 
بندگان خودش يگانگــی را طلب می كند؛ زيرا اتحاد، 
انسانها را به خدا نزديك می كند. اگر اين اتفاق بيافتد، 
بارش رحمت الهی آغاز می شود و آدميان می توانند از 

36. گريز از آزادی، ص8.
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مراحم و مواهب رحمت خدا برخوردار باشند. البته اين 
مراحم و مواهب لزومًا به معنای برخورداری انسانها از 
الطاف بی سبب خدا نيست، بلكه همين كه متعهد شوند 
و بتوانند كارهای بزرگی را به انجام رسانند، توانسته اند 
از مواهب الهی برخوردار شــوند: »إِنَّ اهللَ ُسْبَحانَُه لَْم 
ْن بَِقَي«؛37  ــْن َمَضي، َو اَل ِممَّ يُْعِط أََحداً بُِفْرقٍَة َخْيراً ِممَّ
»خدای سبحان به هيچ كس از كسانی كه درگذشته اند 
و كسانی كه باقی مانده اند، از راه تفرقه خيری نرسانده 

است«.
ب( زمینه ساز تحقق اهداف بعثت

امــام علی)ع( در نهج البالغــه آدميان را از آن جهت 
به اتحاد دعوت می كند كه اتحاد می تواند زمينه ســاز 
تحقق اهداف خداوند از بعثت باشــد، بنابراين يكی از 
كاركردهای اساســی اتحاد آن است كه اهداف بعثت 
محقق می شود؛ زيرا پيامبر اسالم)ص( زمانی به ظهور 
رســيد كه در ميان مردم از يكپارچگی خبری نبود و 
ايشــان با ظهور خود، وحدت را به ارمغان آورد: »َو 
قٌَة، َو أَْهَواٌء ُمْنتَِشــَرٌة، َو  أْهــُل اْلَْرِض يَْوَمئِذ ِمَلٌل ُمتََفرِّ
َطَرائُِق ُمتََشتِّتٌَة، بَْيَن ُمَشبٍِّه هللِ بَِخْلِقِه، أَْو ُمْلِحٍد في اْسِمِه، 
اَللَِة، َو أَنَْقَذُهْم  أَْو ُمِشــير إِلَي َغْيرِه، فََهَداُهْم بِه ِمَن الضَّ
بَمكانِــِه ِمَن الَْجَهالَِة«.38 از جملــه اهدافی كه خداوند 
در پيام خود به پيامبر)ص( گنجانده، اخالق اســت كه 
هم مورد تأكيد و تأييد قرآن كريم اســت و هم مورد 
توجه جدی پيامبر)ص(. معلوم می شود كه بدون اتحاد 
مردم نمی توانند وارد مرزهای اخالق شوند و برخی از 
موضوعات اخالقی عينيت پيدا نمی كنند. در فرازهايی 
از نهــج البالغه تأثير شــگرف يكپارچگی در تحقق 
اخالق بــه وضوح بيان شــده و از اهميت آن در اين 
حوزه ســخن رفته است. امام علی)ع( در بخشهايی از 
نهج البالغه از وضع امتهايی سخن به ميان می آورد كه 
اصل يكپارچگی را رعايت كرده و سرانجام نتايجشان 
را نيز در زيست معنوی، اخالقی و سعادتمندانه دنيوی 

37. نهج البالغه، خطبه 176.
38. همان، خطبه 1.

مشاهده كرده اند و در عين حال چشم انتظار رستگاری 
اخروی هم هســتند و در ضمن از امتی هم سخن گفته 
است كه اصول وحدت و يكپارچگی را رعايت نكرده 
و در نتيجه دچار خســران دنيــوی و هالكت اخروی 
گشــته اند و در نهايت برای انســان امروز و شايد هر 
عصری هشــدار می دهد كه امثال امت متفرق نباشند. 
البته نبايــد از اين نكته غفلت كرد كــه در دنيای آن 
روز، نبــود وحــدت موجب به خطر افتــادن حيات 
فيزيكی انســانها می شــد، اما امروز به مدد فناوری و 
ساختارگرايی در امر حكومت و مديريت، اين مشكل 
حل شــده است و اما آدميان از درون دچار چهل تكه 
بودن گشــته اند و در عين حال هــم از خود و هم از 
ديگران بيگانه گشــته و حتی امكان دوستی را نيز از 
دســت داده اند و همواره تنهايی را تجربه می كنند. از 
اين جهت بر حذر شــدن از زمينه های پراكندگی دل 
برای انســان امروزی ضروری تر از انسان ديگر است 
و در نهــج البالغه نيز برای رهايــی از تفرقه و تحقق 
اتحاد موارد ذيل مورد توجه قرار گرفته اند: 1. شناخت 
وضعيت امتهايی كه به تفرقه دچار شــده اند. 2. دوری 
از زمينه های ناشايســت كه در مواردی باعث دوری 
قلبها از يكديگر می شــوند. 3. انديشــيدن به احوال 
خوش و ناخوش امتهای پيشــين. 4. پرهيز كردن از 
ارتكاب به اعمالی كه باعث پراكندگی و تسلط دشمنان 
بر آنان شــد. 5. دســت زدن به همه اعمالی كه آنان 
را از پراكندگی در امــان نگه می دارد و در عين حال 
همبستگی و يگانگی را سبب می شوند. 6. خالی كردن 
دلها از كينه يكديگر، پشت كردن به يكديگر و ياريگر 
هم نبودن؛39 يعنی از هر امری كه باعث شكسته شدن 
ستون فقرات جامعه می شود و نيز قوت آن را سست و 
ضعيف می كند، پرهيز كنيد كه از جمله آنها، كينه ورزی 
قلوب و دشــمنی صدور و عدم يــاری و حمايت از 
يكديگر اســت. به عبارت ديگر امام)ع( می فرمايد: از 
اختالف و كينه ورزی جداً اجتناب كنيد كه اســاس و 

39. همان، خطبه 192.
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پايه هر امتی را متزلزل می كند.
مطلوبهای  به  آدمیان  زمینه ســاز دســتیابی  ج( 

روان شناختی
ممكن است آدميان به مطلوبهای اخالقيشان دست يافته 
و آنها را در زندگی فردی و اجتماعی خودشان محقق 
ساخته باشند، اما در عين حال به لحاظ روانی دلگرم 
و يا به آينده اميدوار نباشند و احساس آرامش نكنند. 
در اينجا، يكی از عوامل كه می تواند زمينه ساز دستيابی 
ايشان به چنين مطلوب هايی باشد، اتحاد و يكپارچگی 
است. اگر آدمها خود را به لحاظ كاركرد نيازمند وجود 
همديگر بدانند، در صدد آســيب رســاندن به هم و يا 
از بيــن بردن هم گام برنمی دارند، بلكه وجود يكديگر 
را عناصری برای دستيابی به اهداف مشتركشان تلقی 
می كنند. در نتيجــه، از همديگر ايمن خواهند بود. اين 
نوع وحدت آرامش بخش دلها است: »فَِإنَّ اهللَ ُسْبَحانَُه 
قَْد اْمتَنَّ َعَلي َجَماَعِة هِذِه اْلُمَِّة فِيَما َعَقَد بَْينَُهْم ِمْن َحْبِل 
َّتِــي يَْنتَِقُلوَن فِي ِظلَِّها، َو يَْأُووَن َإلَي َكنَِفَها،  هِذِه اْلُلَْفِة ال
ََّها أَْرَجُح  بِنِْعَمِة اَل يَْعِرُف أََحٌد ِمَن الَْمْخُلوقِيَن لََها قِيَمًة، ِلَن

ِمْن ُكلِّ ثََمٍن، َو أََجلُّ ِمْن ُكلِّ َخَطٍر«.40
د( دعوت به زندگی عزیزانه

نهــج البالغه به تبعيت از قرآن زندگی عزيزانه را برای 
مســلمانان در نظر دارد. اين عّزت جز از طريق اتحاد 
حاصل نمی شــود، از اين رو، برای مسلمانان ذلت را 
نمی پســندد، بلكه از آنان می خواهد، تا در سايه اتحاد 
به دنبال كسب زندگی عزيزانه باشند. بنابراين با دعوت 
از ديگران به تفكر و تأمل در احوال و اوضاع امتهای 
گذشته، از آنان می خواهد در عوامل ايجابی خير نيك 

بيانديشند.
امام علی)ع( در جايی از نهج البالغه به آثار نجات بخش 
اتحاد انســانها از جمله مسلمانان می پردازد و تصريح 
می كند كه اگر در ميان قوم/ اقوامی اتحاد برقرار باشد 
آنان می توانند ثمرات نيكی را انتظار بكشند. البته قصد 
و غرض نگارنده بررســی آثــار و فوايد تحقق اتحاد 

40. همان.

نيســت، بلكه ذكر اين موارد برای دســتيابی به بينش 
انسان/ نجات شناختی اتحاد صورت می گيرد. از جمله 

اين ثمرات می توان به موارد ذيل اشاره كرد:
امام از گروهها و اقوامی ياد می كند كه گرد هم می آمدند 
و خواستهايشان يكســان و دلهايشان سازگار بود. در 
صلح و جنگ پشــت ســر يكديگر بودند و در عين 
حال از ديده های تيزی برخــوردار بودند كه وحدت 
و استقاللشــان را می پاييد. اينان با آنكه در مقايسه با 
ساير ملل، از عظمت و كثرت بااليی برخوردار نبودند، 
اما به رغم وجود و حضور اربابان و شاهان زيادی در 

اقصی نقاط عالم، از استقالل الزم برخوردار بودند.
هـ( بر تن داشتن لباس کرامت

از نظر نهج البالغه افراد هر امتی كه اتحاد را سرلوحه 
خويش قرار دهند، می توانند در ميان خود و در رابطه 
با ديگران، تعامل كريمانه داشته باشند و اگر در درون 
خودشــان رو در روی هم قــرار گيرند، اين كرامت و 
عّزت را از دست خواهند داد، چنان كه برخی از همان 
اقوامی كه در باال ياد شد، چنين سرنوشتی پيدا كردند.41

و( برخورداری از نعمات مادی و معنوی
با عنايت به اينكه اتحاد گامی است در راستای وحدت 
الهی و خشــنودی خدا را دربر دارد، در نتيجه، هرجا 
و هرگاه امتی از اتحاد برخوردار باشد، می توان بارش 
رحمت الهی را انتظار داشــت، اما همين كه اين اتحاد 
جای خود را به تفرقه و خصومت داد، نعمتها نيز رخت 

برمی بندند و نصيب امتهای متحد می شوند.42
با عنايت به نكات ياد شده می توان به صراحت از بينش 
انسان شناختی سخن گفت؛ زيرا دعوت امام علی)ع( به 
اتحاد، از اين نظر صورت می گيرد كه اگر آدميان اتحاد 
را سرلوحه زندگی فردی و اجتماعی خود قرار ندهند، 
نمی توانند به اهداف مورد نظر زندگيشان دست يابند. 
پس زمينه دستيابی به بســياری از خواستهای بشری 

اتحاد است.

41. نك: همان.
42. همان.
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6( مبنای ارزش شناختی
ارزش، هر چيزی است كه نزد كسی مفيد، خواستنی يا 
تحسين كردنی باشد.43 در واقع می توان گفت ارزش از 
بنيادی ترين عوامل در تبيين انديشه، عمل يا اعمال فرد 
و همچنين شكل گيری حيات اجتماعی است. به همين 
دليل ارزشــها معيارهايی هستند كه به فرهنگ كلی و 
جامعه معنا می دهد.44 خالصه اينكه ارزشها، نظامهای 
نمادهايی می باشــند كه در قالب ايده هــای انتزاعی 
اخالقی مربوط به خوب و بد، مناســب و نامناســب، 
درست و نادرست سازماندهی شــده اند.45 ارزشها به 
دليل عام بــودن و انتزاعی بودن، وضعيتهای گوناگون 
را فرامی گيرند، بدين معنا، ارزشــها آن قدر كلی اند كه 
قابليت به كارگيری در موقعيتهای بســيار متفاوتی را 

دارند.46
نتيجه آنكه، ارزش، مالك، معيار، الگو و ابزار سنجش 
اعمال، گفتار و كردار افرادند كه جامعه يا گروه يا فرد 
براســاس اين مالكها و الگوها رفتار و كردار افراد را 
مورد قضاوت قرار می دهند. اين ارزشها انواعی دارند 

كه برخی از آنها به قرار ذيل قابل بيان اند:
الف( ارزشهای دینی

از دل دين برخاسته اند، به گونه ای كه اگر دين را در نظر 
نگيريم، در آن صورت قابل طرح نخواهند بود.

ب( ارزشهای اجتماعی
ارزشــهای مطلوب يك جامعه را كه درباره آنها وفاق 
نســبی وجود دارد، ارزشــهای اجتماعی گويند. اگر 
ســعادت را يك ارزش اجتماعی در نظر داشته باشيم، 
می توانيم اين ادعا را بيان كنيم كه بدون دســتيابی به 
اتحاد نمی توان به سعادت اميدوار شد؛ زيرا خداوند به 
هيچ كس در نتيجه اختالف، خير و ســعادتي نمي دهد: 
ْن َمَضي، َو  »إِنَّ اهللَ ُسْبَحانَُه لَْم يُْعِط أََحداً بُِفْرقٍَة َخْيراً ِممَّ

43. جامعه شناسی ارزشها، ص2.
44. مبانی جامعه شناسی، ص280.

45. مفاهيم و كاربردهای جامعه شناسی، ص418.
46. همان، ص80.

ْن بَِقَي«؛47 »خدای سبحان به هيچ كس از كسانی  اَل ِممَّ
كه درگذشته اند و كسانی كه باقی مانده اند، از راه تفرقه 
خيری نرسانده اســت«. هر انسان عاقلي كاري را كه 
انجام مي دهد، بدون استثنا براي جلب خير است. امام 
علی)ع( مي فرمايد: »هركس كه با ديگري رشته محبت 
و الفتي دارد، زماني كه مي خواهد رشــته الفت را ببرد، 
پيش خودش خيال مي كند به خير و صالح او اســت، 
اما اشــتباه مي كند«. حال چه به عنوان بريدن از فاميل 
يا از دوست باشد، چه به عنوان شيعه و سني، زيدي و 
اســماعيلي. هيچ كس با تفرقه چه در گذشته و چه در 
آينده به جايي نمي رسد. اين نكته را در جای ديگری 
با وضوح بيشــتری آورده است: »َو َمْن يَْقبِْض يََدُه َعْن 
ََّما تُْقبَُض ِمْنُه َعْنُهْم يَــٌد َواِحَدٌة، َو تُْقبَُض  َعِشــيَرتِِه، فَِإن
ِمْنُهْم َعْنُه أَيْد َكثِيَرٌة«؛48 »هركه دست ياری خويش از 
خويشــاوندانش بازگيرد، تنها يك دست از ياری آنها 
بسته شده، ولی دستهای بســياری از آنان از ياری او 
بسته خواهد شــد«. كسي كه در ميان فاميلي است كه 
مثاًل 100 نفر مي شــوند، اگر دســت نيكي و تعاون به 
سوي آنها دراز كند، از طرف آنها 100 دست به سوي 
او دراز مي شــود، ليكن يكــي داده و 100 تا گرفته و 
هركسي كه از فاميلش ببرد، يا مثاًل شيعه و سني از هم 
ببرند، خود را از منفعت زيادي كه بايد از طرف مقابل 

به ايشان برسد، محروم كرده اند.
َن فِي ِديِن  امام علــی)ع( مي فرمايد: »فَِإيَّاُكــْم َو التََّلوُّ
اهللِ، فَِإنَّ َجَماَعــةً فِيَما تَْكَرُهوَن ِمَن الَْحــّق، َخْيٌر ِمْن 
فُْرقَــٍة فِيَما تُِحبُّوَن ِمَن الْبَاِطِل«؛49 »پس زنهار در آيين 
خدا دورنگی نورزيــد؛ زيرا اجتماع در مورد حقی كه 
خوش نمی داريد، بهتر از تفرقه در مورد باطلی است كه 
دوســت می داريد«. اگر مي خواهي از رفيقت، دوستت 
و همكيشــت ببري و خوشحال مي شوي كه از او جدا 
شوي )روي حسابهاي غلطي كه براي خودت كرده اي(، 

47. نهج البالغه، حكمت 176.
48. همان، خطبه 23.

49. همان، خطبه 176.

18

م 
ده

واز
ل د

سا
13

95
ن 

ستا
زم

 -
46

ره 
ما

ش



با اينكه راضي نيســتي، اين كار را نكن و همبستگي و 
محبت و الفت را ادامه بده. اين كار بهتر است از اينكه 
از او بريده شــوي و خوش دل باشي و بروي كناري 

بنشيني.
از نظر امام علی)ع( محبت انسانها به همديگر ارزشی 
اجتماعی اســت كه اگر در يك جامعه جاری و ساری 
شود، اتحاد در آن جامعه حاكم خواهد شد. امام گاهی 
برای تبييــن ارزش اتحاد و همدلی، آن را بزرگ ترين 
رهاورد بعثت می داند و در موارد مختلفی آن را گوشزد 
َغائَِن،  می كند و از جمله می فرمايد: »... َدفََن اهللُ بِِه الضَّ
َق بِِه أَْقَرانًا أََعزَّ  ََّف بِِه إِْخَوانًا َو فَرَّ َو أَْطَفــَأ بِِه الثََّوائَِر، وأَل
َة«؛50 »... خداوند به دســت او  ََّة، َو أََذلَّ بِِه الِْعزَّ ل بِــِه الذِّ
كينه ها را دفن كرد و آتش دشمنيها را خاموش نمود. بر 
دست او برادران )ايمانی( را به هم پيوند داد و نزديكان 
)كفرپيشــه( را از هم دور ســاخت. به وسيله او ذليل 

بی جهت را عزيز، و عزيز بی جهت را ذليل داشت«.
ج( ارزشهای فرهنگی

ارزشــهايی كه موجبات تعالی حيات انسان را فراهم 
می ســازند و صوری فرامــادی و مؤثر بر حيات اند و 
هرگز كهنه نمی شوند. اين نوع ارزشها در نهج البالغه به 
غايت مورد توجه قرار گرفته است. به جرئت می توان 
گفت هر مطلبی از نهج البالغه دربر دارنده نوعی ارزش 
فرهنگی اســت. به عنوان مثال علم و معرفت از جمله 
ارزشــهای فرهنگی نهج البالغه اســت. امام علی)ع( 
جامعه ای را مطلــوب می داند كه علم و معرفت از هر 
نوعش در صدر قرار گيرد و منزلت يابد وگرنه جامعه 
جاهلی خواهد بود و جامعه جاهلی هم نه تنها از علم 
و معرفت برخوردار نيست، بلكه از هر نوع امر معنوی 
محروم اســت. در واقع در جامعه جاهلی، جاهالن از 
هر نوع و رده شان بر صدر می نشستند و قدر می ديدند 
و بر دهان عالمان لجام/ لگام بسته شده بود.51 اساسًا 
رهبران دين اســالم از ديدگاه نهج البالغه همگی اهل 
فرهنگ و حامل ارزشــهای فرهنگی بوده اند و هرجا 

50. همان، خطبه 96.
51. همان، خطبه 2.

گام می نهادند، آنها را احيا و همه آثار جهالت را امحا 
می كردند.52 ترديدی نيســت كه اهــل فرهنگ زمانی 
می توانند بر مسند امر قرار گيرند و فرهنگ گستری را 
آغــاز كنند كه مردم با اتحاد خود از آنان حمايت كنند 
و بر صدرشان بنشانند. بنابراين عينيت دادن به ارزش 

از مبانی ارزش شناختی اتحاد در نهج البالغه است.
د( ارزشهای اخالقی

به ارزشهايی گويند كه صورت دستوری دارند و رفتار 
و انديشــه را در جهتی خاص ســوق می دهند. عالوه 
بر اين می توان به ارزشــهای حقوقی، ذهنی، عينی و 
... هم اشــاره نمود. با عنايت بــه اينكه اخالق و دين 
)اخالق انســانی و دينی( از جمله ارزشهای فرهنگی 
به شــمار می آيند، همه موارد مطرح شده در ارزشهای 
فرهنگی را درباره ارزشهای اخالقی نيز می توان صادق 

دانست.53
هـ( ارزشهای زیبایی شناختی

ارزشــهايی كه معطوف به زيبايی انــد. در موارد قابل 
توجهی از نهج البالغه هــم مباحث مربوط به زيبايی 
آمده و هم در عين حال می توان از آنها به نگرش امام 
علی)ع( راجع به زيبايی شناسی و ارزش زيبايی شناختی 
پی برد. مثاًل وقتی از جلوات زيبايی طاووس سخن به 
ميان می آيد، می تــوان از پيگيری موضوع زيبايی در 
نهج البالغه ســخن گفت.54 اما توجه به ارزش زيبايی 
می تواند مبنای اتحاد هم در نظر گرفته شــود، به اين 
صورت كه به رغم اختالفاتی كه آدميان در امر زيبايی 
دارند، امــا در حداقل زيباييهــا وحدت نظر دارند. از 
اين نظر توجه به اين مقوله، می تواند زمينه ســاز اتحاد 
تلقی شود. به عنوان مثال امام علی)ع( در جايی از نهج 
البالغه از چشم اندازهای زيبای آخرت سخن می گويد 
و آشــكارا بيان می كند كه اگر شما )مخاطبان( بتوانيد 
آنها را ببينيد، همگی يك صدا به ســوی آنها حركت 

52. همان، خطبه 239.
53. نك: اخالق حرفه ای با تأكيد بر نهج البالغه، صص34-19.

54. نهج البالغه، خطبه 165.
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خواهيد كرد.55
ارزش شناســی هم، از جمله مفاهيمی است كه در نهج 
البالغه مورد توجه قرار گرفته اســت. اما در اينجا در 
صدد بررســی اين ارزشها نيســتيم، بلكه به دنبال آن 
هستيم كه بگوييم براســاس نظام ارزش شناختی نهج 
البالغه اتحاد مســلمانان امری ارزشمند و موجه است 
و امام علی)ع( در بخشــهای مختلــف نهج البالغه به 

ارزشمند بودن اتحاد پرداخته است.

7( مبنای وظیفه شناختی
شــايد بتوان گفت كه مفهوم وظيفه شناســی نه لزومًا 
واژه وظيفه، بيشترين بســامد را در نهج البالغه دارد، 
به گونه ای  كه می توان اين كتاب را كتابی وظيفه شناختی 
تلقی كرد. اين وظايف گاه به صورت جمالت توصيه ای 
و گاه به صورت جمالت توصيفی با فحوای توصيه ای 

بيان شده اند.
مهم ترين مبنای وظيفه شــناختی مســلمانان در تحقق 
اتحاد ميان خودشان، اشــتراك نظر در سه امر مهم و 
كليدی است: »أََما ِديٌن يَْجَمُعُكْم«.56 در نتيجه وظيفه ای 
كه انســانها به عهده دارند، روی آوری به اتحاد است. 
همچنين اين دعوت به وحدت، دعوتی انســانی است 
و روی آوری مســلمانان به اتحاد انگيزه های به مراتب 

باالتری دارد.
از جمله امور مطرح در وظيفه شناســی اتحاد در نهج 
البالغه، ايجاد پيوند ميان همه مســلمانان اعم از شيعه 
و سنی است: »َو َعَلْيُكْم بِالتََّواُصِل َو التَّبَاُذِل، َو إِيَّاُكْم َو 
التََّدابَُر َو التََّقاُطَع«؛57 »بر شــما باد به همبستگی و بذل 
و بخشــش به يكديگر و زنهار از قهر و قطع رابطه با 
يكديگر«. با وجود ايــن امام از آينده ای خبر می دهد 
كه اتحاد ارزش خود را از دســت خواهد داد و از راه 
و رسم اتحادطلبانه به دور خواهند بود.58 در حالی كه 

55. نك: همان، خطبه 16.
56. همان، خطبه 39.
57. همان، نامه 47.

58. همان، خطبه 147.

قرآن انســانها و مؤمنان را به اتحاد دعوت می كند: »َو 
ُقوْا«،59 »َو َل َتَناَزُعوْا  اْعَتِصُموْا بَحْبِل اهلِل َجِمیًعا َو َل َتَفرَّ
َفَتْفَشُلوْا َو َتْذَهَب ِریُحكم«،60 »ِإنََّما الُْمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة«،61 
ًة َواِحَدة«62 و »لَــْو َأنَفْقَت َما فِی  ُتكمُ  ُأمَّ »ِإنَّ َهــِذِه ُأمَّ
ا َألَّْفَت بَینْ  ُقُلوبِِهْم َو لَِكنَّ اهلَل َألََّف بَْینَهْم  اْلَْرِض َجِمیًعا مَّ

ِإنَُّه َعِزیٌز َحِكیٌم«.63
امام علی)ع( در جايی از نهج البالغه به وظيفه اساسی 
مســلمانان در پرهيز از تفرقه و روی آوردن به اتحاد 
تصريح دارد و مردم را به مبارزه شديد با كسانی دعوت 
می كند كه دعوت كننده به تفرقه هستند، حتی اگر چنين 

افرادی زير عمامه علی)ع( هم پنهان شده باشند.64
از جمله اموری كه در نهج البالغه درباره وظيفه شناسی 
مسلمانان بيان شــده، توجه جدی به حرمت نهادن به 
شــخصيتهای مورد قبول گروههای مختلف مسلمانان 
اســت. می دانيم كــه در زمان خالفــت آن حضرت 
اختالفاتــی پيش آمد و برخی از صحابه بزرگ پيامبر 
اسالم)ص( در برابر هم قرار گرفتند. وقتی جنگ تمام 
شــد، امام مسائل جنگ را در ميدان نبرد رها كرد و با 
افــراد درگير در جنگ، همان تعامل را كرد كه پيش از 
جنگ داشت. از جمله اين شخصيتها ام المؤمنين عايشه 
اســت كه امام همگان را به حفظ حرمت او فراخواند: 
»َو لََها بَْعُد ُحْرَمتَُها اْلُولَي، َو الِْحَساُب«؛65 »با اين همه 
حرمت گذشته اش را دارد و حساب با خداوند بزرگ 
اســت«. در جايی هم در حين سخنرانی، آن حضرت 
درباره وضعيت پيش آمــده پس از پيامبر)ص(، ضمن 
دعوت به اتحاد خطاب به ســؤال كننده فرمود كه مگر 
عقل از كف داده اي ســؤال بيجــا مي كني حاال وقت 
اين ســؤال نيســت وقت جنگ صفين است، اما چون 
ســؤال كردي برايت مي گويم: خالفت چيزي است كه 

59. آل عمران، 103.
60. انفال، 46.

61. حجرات، 10.
62. مؤمنون، 52.

63. انفال، 63.
64. نهج البالغه، خطبه 127.

65. همان، خطبه 156.
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همه دوســتش دارند. يك عده بخل ورزيدند، عده اي 
سخاوت كردند، عده اي هم گفتند نمي خواهيم. در آخر 
مي فرمايد: »َو الَْحَكُم اهللُ، َو الَْمْعَوُد إلَْيِه الِْقيَاَمُة«.66 روز 
قيامتي هســت و تو به فكر آنجا باش. امروز سخن از 
جنگ صفين است. در اين باره فكر كن نه موضوعي كه 
35 سال پيش بوده است. امام علی)ع( اتحاد مسلمانان 
را چنــان مهم می داند كه حاضر اســت همه دردها و 
رنجها را به جان بخرد كه به اتحاد و روند زندگی مردم 

آسيبی نرسد، تا زندگيشان سامان يابد.67

نتیجه گیری
1. مبنای معرفت شناختی: با نظر به نهج البالغه می توان 
گفت كه اتحاد آدميان به ويژه مســلمانان می تواند در 
بســط اين منابع معرفتی كمك شايانی بكند. به عالوه 
معرفتی كه اسالم به مسلمانان عنايت كرده، همگی در 

راستای اتحاد است.
2. مبنای وجودشــناختی: در نهــج البالغه می توان 
توحيد، وحدت شهود و وحدت وجود را پيگيری كرد 
كه در هر ســه نظر اتحاد انســانها و به تبع آنها، اتحاد 

مسلمانان توجيه منطقی پيدا می كند.
3. مبنای خداشــناختی: در نهج البالغه آمده است كه 
خدا در عين اينكه به همه موجودات نزديك اســت، 
غير از آنها است، اما نه به گونه ای  كه از آنها جدا فرض 
شود. با اين رابطه ای كه ميان خدا و همه موجودات از 
جمله انسان برقرار است، به سهولت می توان به مبنای 

خداشناختی اتحاد پی برد.
از اصحاب  دنياخواهــان  مبنای جهان شــناختی:   .4
جاهالن اند؛ زيرا از روی ندانستن دل به چيزی می بندند 
كه آرامش روحــی ـ روانی آنان را از بين می برد، در 
نتيجه همبستگی را زير ســؤال می برد، اما در مقابل، 
اتحاد آرامش به بار می آورد و در اين حال اختالفات 

هم به خوبی مديريت می شوند.

66. همان، خطبه 162.
67. همان، خطبه 74.

5. مبنــای انسان شــناختی: نهــج البالغــه نگرش 
ســاختارگرايانه را تأييد می كند و اين نگرش با اتحاد 

تناسب می يابد.
6. مبنای ارزش شــناختی: بدون دســتيابی به اتحاد 
نمی توان به ســعادت اميدوار شــد؛ زيــرا خداوند به 
هيچ كس در نتيجه اختالف، خير و سعادتي نمي دهد و 

اين از ارزشهای مورد نظر نهج البالغه است.
7. مبنای وظيفه شــناختی: از جملــه امور مطرح در 
وظيفه شناســی اتحاد در نهج البالغه ايجاد پيوند ميان 
همه مســلمانان اعم از شــيعه و ســنی است و بارها 

مسلمانان از تفرقه برحذر شده اند.
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