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تاریخ دریافت ،1395/6/27 :تاریخ پذیرش1396/3/31 :

چکیده
اتحاد مســلمانان از موضوعات مورد توجه قرآن کریم و ســایر متون اســامی از جمله نهج البالغه است.
این دعوت مبناهایی از قبیل وجود ،خدا ،جهان ،انســان و وظیفهشناختی دارد .مبانی توجیه کنندگان نظری
یک اندیشــه یا یک اقداماند .البته ضرورتی ندارد که همه مبانی به بیان درآیند ،بلکه از نحوه دعوت و عمل
میتوان به بازخوانی آنها توفیق یافت .در این مقاله ربط و نسبت این مبانی بررسی شدهاند .این مبانی دعوت
مســلمانان به اتحاد را امری موجه و ضروری میکنند؛ برای مثال در مبنای خداشــناختی ،الزمه اعتقاد به
توحید سریان آن در همه سپهرهای زندگی از جمله سپهر اجتماعی است که همگرایی یکی از نمودهای بارز
آن است.
کلیدواژهها :وحدت ،اتحاد ،مسلمانان ،نهج البالغه.
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مقدمه
ساحت عقل و معرفت انسان بر سایر ساحتهای او ،اثر
مستقیم و بعض ًا غیرمستقیم دارد؛ به این معنا که او قبل
از بهکارگیری آنها ،ابتدا به این ساحت رو میآورد ،تا
تأیید آن را بگیرد .ســخن بر سر تقدم این ساحت بر
سایر ساحتها است .البته درباره صحت و سقم فرایند
رجوع به این ساحت ،سخن بســیار است ،و ممکن
اســت مقدمات الزم برای بهرهمندی از توانمندی این
ساحت در ساحتهای گرایش و کنش درست و منطقی
نباشــد ،اما نکته مهم همان تقدم است .از این جهت
آدمی قبل از دست زدن به هر اقدامی ،مبنایی در ذهن
خود دارد ،چه آن را بیان کند یا نکند.
اتحاد میان مســلمانان از جمله مقوالتی اســت که
از ابتــدای ظهور اســام مورد توجه قــرآن کریم و
پیامبر(ص) و سایر اولیای دین بوده است .این اتحاد
مانند ســایر مقوالت ،مبناهایی دارد که برخی از آنها
در نهج البالغه آمدهاند و بازخوانی مبانی بیان شده و
استخراج و استنباط بیان نشدهها ،میتواند دعوتگران
اتحاد را بیشتر دلگرم کند و زوایای این موضوع مهم
را آشکارتر سازد.
پیشفــرض ،مقدمه هــر چیزی از قبیــل نگرش به
هستی ،انســان و دیگر تمایالت متافیزیکی است که
در ابتــدای تحقیق ،اقامه برهان یــا بحثی« ،پذیرفته
شــده» تلقی میگردد 1.این پیشفرضها یا مبانی بنابر
تقســیمی ،به هفت نوع بخشبندی میشوند :معرفت،
وجود ،خدا ،جهان ،انســان ،ارزش و وظیفهشناختی.
به این صورت که ابتدا امری پدید میآید و خوانشگر
میتواند براساس آن پیشفرض ماتن را درک کرده،
آن را بازگو کند .البته ضرورت ندارد که در یک متن
همه این پیشفرضها مــورد توجه قرار گرفته و یا به
گفتار درآمده باشند ،بلکه ممکن است موضوعی تنها
براساس برخی از این پیشفرضها طرح شده باشد.
یکی از موضوعات اساســی ،مهم و توصیه شده در
 .1فرهنگ علمی و انتقادی فلسفه ،ص.۶۱۵

اسالم ،اتحاد همه مســلمانان است و از جمله متونی
که به ایــن موضوع پرداخته و حاوی نظرات و مبانی
قابلتوجهی است ،نهج البالغه میباشد .اما این مبانی
کداماند ،پرسش اساسی این نوشتار است که نگارنده
با هدف کمک به تبیین نظری اتحاد و با اســتفاده از
روشــهای توصیفی ـ تحلیلی و بعض ًا معناشناختی به
بررسی این ســؤال پرداخته است ،تا بتواند گامی در
ترویج مطالعات وحدتپژوهی بردارد.
تاکنون کتابها و مقاالت زیادی درباره اتحاد و وحدت
چاپ و منتشــر شــدهاند که از جمله آنها میتوان به
مواردی از قبیل :تقریب مذاهب ،از نظر تا عمل ،نوشته
محمدآصف محسنی ،رسالت ما :تقریب در اندیشهها
و وحدت در عمل ،به قلم محمدعلی تسخیری ،امامان
شیعه و وحدت اسالمی ،از علی آقانوری ،و پیشوایان
شیعه ،پیشگامان وحدت ،به قلم مهدی مسائلی اشاره
کرد ،اما هیچیک از این آثار به بررســی مبانی اتحاد
اسالمی در نهج البالغه نپرداخته است.
 )۱مبنای معرفتشناختی

در معرفتشناســی هم منابع معرفــت و هم کیفیت
آنها مورد بررســی قرار میگیرد .بــه عبارت دیگر
معرفتشناسی درباره ماهیت منابع و نحوه شناختهای
انســانی و کیفیت ارزیابی آنها و امکان یا عدم امکان
توجیهپذیری آنهــا گفتگو میکند .براســاس منابع
معرفتی که در اســام و نهج البالغه مورد توجه قرار
گرفتهاند ،اتحاد جایگاه خاصی دارد.
امروزه شش راه شناخت در معرفتشناسی وجود دارد
که مورد اتفاق همه معرفتشناســان است .۱ :حس
و تجربــه (اســتقرا) ( .۲ )Inductionدروننگری
( .۳ )Introspectionحافظه  .۴شهود (دکارتی)،
نامســاوي با فطرت  .۵شــهادت (گواهی = نقل) .۶
استدالل فلســفي شامل اســتدالل قیاسی ،استدالل
استقرایی و اســتدالل از طريق استنتاج بهترین تبیین
(.)Inference to the best explanation

 .2هود.۱۱۸ ،

 .3نهج البالغه ،خطبه .۱
 .4همان ،خطبه .۷۱
« .5مبانی فکری ،انســانی و اجتماعی در نهج البالغه» ،ص .۱۶۵نیز
ر.ک« :معرفت کشفی در نهج البالغه».
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البته راههای دیگری نیــز وجود دارد که مورد اتفاق
معرفتشناسان نیســت و عبارتند از :وحی ،مکاشفه
(کشف و شــهود) ،تلهپاتی ،پیشآگاهی و نهانبینی.
بسیاری از این راهها در نهج البالغه مطرح شدهاند که
عبارتند از .۱ :حس و تجربه (استقرا)  .۲دروننگری
 .۳شــهود و فطرت  .۴شــهادت (گواهی = نقل) .۵
استدالل فلسفی شامل هر سه قس ِم قیاسی ،استقرایی
و اســتنتاج از راه بهترین تبیین  .۶وحی  .۷مکاشفه
(کشف و شهود).
با نگاه به این منابع ،میتوان به این نتیجه رســید که
اتحاد آدمیان بهویژه مسلمانان ،میتواند در بسط این
منابع معرفتی کمک شایانی بکند .بهعالوه معرفتی که
اسالم به مســلمانان عنایت کرده همگی در راستای
اتحاد اســت .در این معارف اختــاف میان آدمیان
امری طبیعی تلقی شــده و اگر کسی در صدد از بین
بردن کامل آن باشــد ،ســخت در اشتباه خواهد بود؛
زیرا اختالف در نهاد و ســاختار آدمیان قرار دارد و
قرآن حیات انســان را همیشــه با آن قرین میداند:
ين»؛« 2آدمیان همیشه با همدیگر
«و َل َي َزالُ َ
ــون ُمخْ َت ِل ِف َ
َ
اختالف داشتهاند» .پس قرآن طبیعی بودن اختالفات
را انکار نمیکند ،اما امــر مهم در نظر قرآن و به تبع
آن در نهج البالغه ،مدیریت اختالفات است که به نظر
نگارنده تنها و تنها از راه حاکمیت ساختار امکانپذیر
است .شاید کسی سؤال کند که شناخت و به رسمیت
شناختن این اختالف و طبیعی دانستن آن ،چه کمکی
به روند وحدتگرایی مســلمانان میکند؟ در جواب
باید گفت :شــناخت فلســفه وجودی اختالف و به
رسمیت شناختن و طبیعی دانستن آن ،زمینه را برای
به وجود آمدن تساهل و مدارای دینی نسبت به پیروان
دین (و در اینجا اسالم) فراهم میسازد .با پذیرش و
به رسمیت شناختن و طبیعی دانستن اختالف ،میتوان
مصادیق آن را کشــف کرد و به تناسب آن از راههای
مدیریت اســتفاده برد و در برابر مــوارد و مصادیق

وحدت ،تسامح و تســاهل در برخورد با یکدیگر را
شــناخت و دانست که باید مذاهب ،فرق و حتی افراد
مســلمان یکدیگر را به رسمیت بشناسند و بپذیرند و
مطمئن باشند که یکدست کردن اندیشه ،کاری نشدنی،
بلکه نامطلوب ،اما قابل مدیریت است.
اگــر بنا به فرموده امام علی(ع) بیداری عقل را هدف
اصلی نبوت بدانیم 3،به این نکته نیز خواهیم رسید که
تعقل و اندیشهورزی ،تعادل را به دنبال میآورد و ما
را از افتادن در ورطه مطلقبینی خود ،خواهد رهانید و
در استکمال معنوی ،خود را شریک و محتاج دیگران
خواهیم یافــت .هرجا که تعقل پا گذارد ،اختالف هم
بــه طور طبیعی والدت خواهد یافت و این را باید به
رسمیت شناخت و با وجود آن ،باید یکدیگر را تحمل
کنیم .ما باید در عرصه اندیشــه دینی بسان مسافران
مختلفی که در یک کشتی هســتند ،باشیم که کشتی،
هریک از آنها را در مقاصد خودشان پیاده میکند و با
وجود این همه اختالف ،همه آنان در سالم نگهداشتن
کشتی اتفاق نظر دارند و به هیچوجه به خاطر داشتن
اختالف ،به کشــتی تعرض نمیکنند ،بلکه در حفظ و
سالمت آن میکوشند.
در نهج البالغه قلب هم بهعنوان ابزار شــهود در نظر
گرفته شــده و میتواند تجلیگاه خدای یگانه باشد و
همین یگانگی میتواند الگویی برای وحدت مسلمانان
«و َجاب ِ َل اَل ْ ُق ُل ِ
وب َع َلى
باشــد که امام علی(ع) فرمودَ :
فِ َط َراتِ َها» 4.به تعبیر برخی ،قلبی که قرآن و نهج البالغه
از آن صحبت میکنند ،عضو صنوبری شــکل موجود
در جدار ســینه نیســت ،بلکه قلبی است که به قول
موال مصباح بینش است؛ همان قلبی که به قول قرآن
5
میفهمد ،میاندیشد و یاد میکند.
صحابه بزرگوار پیامبر اسالم(ص) با وجود اختالفات
شــدیدی که با یکدیگر داشــتند ،همواره یکدیگر را

10

تحمل میکردند و هیچوقت در صدد وارد ســاختن
خدشــه بر کیان اســام و جامعه دینی برنمیآمدند.
در میان یــاران پیامبر(ص) ،علی(ع) ،ابوبکر ،عثمان،
ابوذر و ســلمان را یکجا جمــع میبینیم که به لحاظ
نظری ،اختالفات زیادی باهم داشتند ،اما همه آنان در
6
پیرامون شــخصیت عظیم پیامبر(ص) حلقه میزدند.
این اختالفات ممکن اســت به دو شــکل جای خود
را به اتحاد بدهد؛ یکی به خاطر مصلحتاندیشــی و
دیگری به شکل اساســی .به این صورت که داشتن
نگرش عرفانــی میتواند اختالفــات را به صورت
عمیقی به وحدت بدل ســازد .تأکید بر والیت که در
نهج البالغه مورد توجه قرار گرفته ،میتواند بهعنوان
پیشفرض معرفتشــناختی ،مذاهب اسالمی را دور
هم جمع کند 7.بهعــاوه در عرفان بر واردات قلبی،
خلسهها و جذبههای عرفانی تأکید میشود که همگی
در نهج البالغه انعکاس یافتهاند 8و کسی که به این امور
مشغول باشد ،هرگز دور اختالف و تفرقه نمیچرخد.
 )۲مبنای وجودشناختی

سال دوازدهم
شماره  -46زمستان 1395

در نهج البالغه مباحث راجع به وجودشناســی بسیار
اندک است ،اما اگر بتوانیم همین اندک را مد نظر قرار
دهیم ،به ناچار میتوان آنها را در ســه نظریه اساسی
وحدت وجود ،وحدت شــهود و توحید تفسیر کرد و
در هر تفســیر هم میتوان پیشفرض مناسبی برای
اتحاد همه انسانها بهویژه مســلمانان استخراج کرد.
همه این تفاسیر از وجود که در نهج البالغه شواهدی
9
را میتوان یافت ،توجیه کننده اتحاد آدمیاناند.
در نهج البالغه آمده است که خدا با همه چیز تقارب
دارد ،ولی غیر از آنها اســت ،اما نه به گونهای که از
آنها جدا فرض شود 10.برخی در تفسیر این جمله نهج
« .6سخنرانی در کنفرانس وحدت اسالمی» ،ص.۶۹
 .7نک :عدالت و ذکر ،صص.۱۶۰۰-۱۵۸۰
 .8نک :سیری در نهج البالغه ،صص.۱۰۴-۱۰۰
 .9نک« :وجودشناسی از منظر نهج البالغه» ،ص.۱۳۹
 .10نهج البالغه ،خطبه.۱

البالغه بر این باورند که همراهی خدا با اشیا و غیر از
آنها بودن او ،نوعی اضافه عارضی است وگرنه جمیع
موجودات از خداوند هستند و او بر همه مقدم است و
این تقدم بر مبنای علت بودن خدا معنا مییابد 11.با این
رابطهای که میان خدا و همه موجودات از جمله انسان
برقرار است ،به سهولت میتوان به مبنای خداشناختی
اتحاد پی برد .پس وقتی امــام علی(ع) به صراحت
در نهج البالغه مسلمانان را به اتحاد فرامیخواند ،بر
پشتوانه نظری خداشناختی تأکید میکند .ابنمیثم در
«و ُه َو َم َع ُ
كم
تفسیر سخن امام علی(ع) به آیه مبارکهَ :
ير» 12،استناد میکند
َأ ْي َن َما ُكن ُت ْم َو اهللُ بِ َما َت ْع َم ُل َ
ون بَ ِص ٌ
13
و از معیت خدا و انسان سخن به میان میآورد.
 )3مبنای خداشناختی

از نظر نهج البالغه مســلمانان هیــچ توجیهی برای
اختالف ندارند؛ زیرا خدایشان واحد ،دینشان جامع،
پیامبر و کتاب مقدسشــان یکی است و خدایشان نیز
هرگز آنان را به اختالف فرانخوانده و اجازه اختالف
در اطاعــت پیامبرش را نیز نداده اســت وگرنه الزم
میآمد که خدا دین ناقصی فرســتاده و یا پیامبر(ص)
در رساندن آن کوتاهی کرده باشد .این در حالی است
که خداوند فرموده اســت« :ما در این کتاب از بیان
14
چیزی کوتاهی نکردهایم».
ابنابیالحدید در شرح جمالت باال گفته که فرمایش
علی(ع) کام ً
ال درست است؛ زیرا نه در کتاب (قرآن)
و نه در ســنت هیچوقت مسلمانان به اختالف مأمور
نشدهاند ،از این جهت میتوان گفت که در این منابع،
15
اختالف تحریم شده است.
حال میتوان این ســؤال را مطرح کــرد که چگونه
اعتقاد به وحدانیــت خداوند میتواند به لحاظ نظری
 .11شرح نهج البالغه ،ابنمیثم ،ج ،۱ص.۱۶۷
 .12حدید.۴ ،
 .13شرح نهج البالغه ،ابنمیثم ،ج ،۱ص.۱۶۷
 .14انعام .۳۸ ،نک :نهج البالغه ،خطبه .۱۸
 .15شرح نهج البالغه ،ابنابیالحدید ،ج ،۱ص.۲۸۹

 .16باور داشــتن به اینکه خدا صفاتی دارد که انســان هم در اندازه
خودش میتواند آنها را داشته باشد.
 .17نهج البالغه ،خطبه .۱۷۶

در جاهای مختلف نهج البالغه واژه و مفهوم «جهاد»
با مشــتقات مختلف به کار رفته و هدف اصلی از آن
ســاخته شدن انســان و آبادانی جهان است .آبادانی
میسر نمیشود .از این جهت
جهان جز با اتحاد انسانها ّ
الزمه جهانســازی و آبادانی آن یکپارچگی آدمیان
است.
در نهج البالغه اوصافی به دنیا نسبت داده شده که اگر
کسی به آنها باور داشته باشد ،مطمئن ًا نگرش او به دنیا
عوض خواهد شــد .همه عالمان اخالق و مصلحان
اجتماعــی اذعان کردهاند که رغبت و دلبســتگی به
مال دنیا ،از عوامل مهم همــه درگیریها میان آدمیان
است .این درگیری چهبسا در رابطههای میانفردی به
وجود بیاید .اما همه افراد جامعه بشــری با آن درگیر
هســتند .با این درگیریها هیچ دو انسانی به اتحاد و
پیوســتگی تن نمیدهند .اینجا خودخواهی در قالب
دنیاطلبی رخ مینماید و مجالی برای وحدت و اتحاد
باقی نمیماند ،اما در مقابل ،انســان هر اندازه از امور
دنیــوی فراتر رود ،به همان اندازه میتواند به ســایر
انسانها نزدیکتر شــود .از این رو ،امام علی(ع) در
نهج البالغه از نیش گزنده دنیا سخن به میان میآورد:
َ
الدنْيَا َل
الرغْبَ ِة أَ ْق ِص ُروا فَإ َِّن ال ْ ُم َع ِّر َج َع َلى ُّ
ــرى َّ
«يَا أ ْس َ
اب ال ْ ِح ْدثَ ِ
ِيف أَنْيَ ِ
ان»؛« 18ای اسیران
يَ ُرو ُع ُه ِم ْن َها إ َِّل َصر ُ
خواهشهای نفس ،بس کنید؛ زیرا دلبستگان دنیا را جز
صدای دندانهای حوادث ناگوار به وحشت نیافکند».
بهعالوه دنیا آدمی را از توجه به خدا و ســایر انسانها
بازمــیدارد و او را تنها به خودش مشــغول میکند:
ــغ َل ٌة َع ْن غ َْي ِر َهــاَ ،و ل َ ْم يُ ِص ْب َص ِ
احبُ َها
«فَإ َِّن ُّ
الدنْيَا َم ْش َ
ِم ْن َها َش ْيئ ًا إِ َّ
ال فَتَ َح ْت ل َ ُه ِح ْرص ًا َع َل ْي َهاَ ،و ل َ َهج ًا ب ِ َهاَ ،و ل َ ْن
19
يَ ْســتَ ْغنِ َي َص ِ
احبُ َها ب ِ َما ن َ َ
ال فِي َها َع َّما ل َ ْم يَ ْب ُل ْغ ُه ِم ْن َها»؛
«دنیا باعث سرگرم شــدن و غفلت آدمی از غیر آن
است و دنیاپرســت به چیزی از آن دست نیابد ،مگر

 .18همان ،حکمت .۳۵۹
 .19همان ،نامه .۴۹
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توجیهکننده اتحاد میان مســلمانان باشد؟ قبل از بیان
هر نکتهای باید توجه داشت که هر دیدگاهی به خدا
نمیتواند به اتحاد آدمیان /مســلمانان منجر شــود،
بلکــه میتوان از خداوند تصویــری ارائه کرد که نه
تنها وحدت و اتحاد مســلمانان را مورد توجه قرار
ندهــد ،بلکه تفرقه و دوری آنــان از یکدیگر را نیز
موجه ســازد .مث ً
ال اگر خدا را موجودی نامتشخص
و یا متشخص ناانســانوار بدانیم ،هرگز نمیتوان به
وحدت /اتحاد مســلمانان نقبــی زد ،بلکه در چنین
نگرشی به خدا اساس ًا انســانها نمیتوانند با او رابطه
برقرارکنند ،چه رســد به اینکه بــا توجه به این نظر
وحــدت /اتحاد پدید آورند .اما اگر از خدا تصویری
مشخص و انسانوار 16داشــته باشیم و در عین حال
او را وحدتخواه و دارای صفات جمالی معطوف به
عواطف بدانیم ،به سهولت میتوانیم به وحدت /اتحاد
مســلمانان راهی بیابیم .تصویری که از خدا در نهج
البالغه مورد توجه قرار دارد ،دقیق ًا توجیه کننده اتحاد
مسلمانان و دعوتکننده به آن است.
بهعالوه در نگره عرفانی نهــج البالغه به رابطه خدا
و انسان ،این نکته بیان شــده است که خدا انسان را
آفریده تا هم در او متجلی شــود و هم در عین حال
فیض خود را به او ارزانی کند ،منتها خدا دوست دارد
تا این فیض ســطح وســیعی را دربر گیرد ،تا نه تنها
مسلمانان ،بلکه انسانها با درک آن به سمت یگانگی
پیــش روند .از این نظر در این کتاب شــریف اتحاد
مســلمانان از جمله اســباب نزول فیض الهی است:
«زنهار در آیین خدا دورنگــی نورزید؛ زیرا اجتماع
در مــورد حقی که خوش نمیدارید ،بهتر از تفرقه در
مورد باطلی است که دوست میدارید .خدای سبحان
به هیچکس از کســانی که درگذشــتهاند و کسانی که
17
باقی ماندهاند ،از راه تفرقه خیری نرسانده است».

 )۴مبنای جهانشناختی
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آنکه د ِر حرص و شــیفتگی به آن به رویش گشــوده
گردد .دنیاپرست هرگز با داشتن آنچه از دنیا به دست
آورده ،از آنچه بدان نرسیده بینیاز نمیگردد».
بنابراین پرداختن به امور دنیوی ،آدمی را به مسابقهای
تمامنشدنی فرامیخواند که در این مسابقه نه تنها رابطه
با دیگران رنگ میبازد ،بلکه خود انســان هم بیآنکه
متوجه شود ،درگیر رنجی تمامنشدنی میشود؛ زیرا از
جمله ویژگیهای ماهوی دنیا در نهج البالغه غنا و فنا و
عبر و غیر اســت و همه اینها رنج را به دنبال میآورد،
در حالی که اگــر آدمی از دنیا فراتر رود ،میتواند در
اندیشه اتحاد با سایر انسانها بهویژه مسلمانان باشد.
دنیاخواهان از اصحــاب جاهالناند؛ زیرا جاهالنه به
چیزی دل میبندند که آرامــش روحی ـ روانی آنان
الدنْيَا َم َع َما تُ َعايِ ُن ِم ْن َها
ون إِلَى ُّ
«الر ُك ُ
را از بین میبــردُّ :
َج ْه ٌل»؛« 20دلبســتگی به دنیا با آنچــه از آن میبینی
نادانی است» .اهل عقل و علم حتی اگر باهم اختالف
هم داشــته باشــند ،برای حفظ منافعشان هم که شده،
اختالفاتشــان را به دشمنی و درگیری بدل نمیسازند،
بلکــه آن را مدیریت میکنند؛ زیرا میدانند آدمیان در
سایه اتحاد با یکدیگر میتوانند قدمهای تعالی و ترقی
را طی کنند ،در حالی که در درگیریها حتی خود انسانها
نیز به خطر میافتند ،چه رسد به منافعشان.

اساس ًا یگانهاند و خواســته یا ناخواسته به سمت این
یگانگی پیش میروند .وقتــی قرآن میفرماید« :ك َا َن
َّاس ُأ َّم ًة َو ِاح َدةً»؛« 21مردم امتی یگانه بودند» ،اشاره
الن ُ
دارد به ســاختاری بودن وحدت انســانها؛ تردیدی
نیست که برای ســاختاری بودن اتحاد انسانها ،دالیل
و قراین زیادی وجود دارد ،از جمله آنها اشــتراکات
ساختاری انســانها در امور مختلفی مانند گرایشهای
چهارگانه است که همگی مؤید و زمینهساز این نکتهاند
که آدمیان میتوانند یگانه شوند؛ یعنی به لحاظ نظری
و اســتعدادی ،مانعی برای یگانگی آنان وجود ندارد.
راه دیگر بررســی و تحلیل تحقق یا عدم تحقق اتحاد
مســلمانان ،رویکرد کارکردگرایانه به این امر است؛ به
این صورت ممکن است صاحبنظرانی باشند که ذات
و سرشــت انســان را مختلف بدانند و یا اساس ًا برای
انســان ذاتی به رسمیت نشناسند ،بنابراین ممکن است
وحدت را در سایه کارکردگرایی آن بررسی کنند؛ یعنی
به جای اینکه اتحاد را در نهاد آدمی جستجو کنند ،به
کارکردهای آن میپردازنــد و چون کارکرد آن را در
راســتای منافع آدمیان میدانند ،در نتیجه ،این نگرش،
آنان را به فایدهگرایی ســوق میدهــد و در نهایت به
یکپارچگی انســانها مینگرند ،نــه از آن جهت که در
نهادشان وجود دارد ،بلکه از آن جهت که منافعشان در
سایه اتحاد بیشتر تأمین میشود ،تا در سایه تفرقه .در
یک نظر میتوان گفت این دو نظریه لزوم ًا رقیب و در
تقابل با یکدیگر نیســتند ،بلکه میتوان هردو را جمع
کــرد ،با این تفاوت که ســاختارگرایی اتحاد را امری
وجودی میداند که با خواست انسانها از بین نمیرود،
هرچند آدمیان میتوانند بدان بیتوجه باشــند ،اما در
کارکردگرایی به لحاظ وجود در نهاد انســانها وحدتی
برقرار نیســت ،بلکه آدمیان با اراده خویش آن را به
وجود میآورند.
در نهج البالغه انســانها یا برابر در خلقتاند یا برادر

 .20همان ،حکمت .۳۸۴

 .21بقره.۲۱۳ ،

 )۵مبنای انسانشناختی

پیشتر اشــاره شد که پیشفرض قبل از وقوع فعل یا
پدید آمدن حالت در ذهن آدمی نقش میبندد و زمینه
را برای امری فراهم میآورد و به لحاظ عقالنی وقوع
آن را موجه میســازد .منظور از مبنای انسانشناختی
اتحاد آن اســت که انســانها به لحاظ نظری میتوانند
باهم یکپارچه شوند و در پیشبرد امر همبستگی داشته
باشــند .این مبنا به دو صورت قابل بررسی و تحقیق
اســت؛ یک بار آن را بهعنوان امری ساختاری در نظر
میگیریم؛ به این صورت که انسانها به لحاظ سرشتشان

 .22ر.ک :نهج البالغه ،نامه .۵۳
 .23ر.ک« :وحدت گوهری نسلها در مثنوی».
 .24نهج البالغه ،خطبه .۹۶
 .25همان ،خطبه .۲۳۱

 .26همان ،خطبه .۱
 .27همان.
 .28همان.
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در دیــنداری 22.باالتر از آن ،در این کتاب بر وحدت
گوهری انســانها تأکید شده اســت 23.بر این اساس
نمیتوانند به سرنوشت یکدیگر بیتفاوت باشند .یکی
از اموری که همواره زندگی انسان را به خطر میاندازد،
پراکندگی و دشمنی میان ابنای بشر است .از این نظر،
امام علی(ع) یکی از رســالتهای پیامبر اســام(ص)
را زدودن گــرد پراکندگــی از ســر و روی و قلبهای
دینداران دانسته است« :قَ ْد ُص ِرف َْت ن َ ْح َو ُه أَ ْفئِ َد ُة ْ َ
البْ َرا ِر،
ــت إِل َ ْي ِه أَ ِز َّم ُة ْ َ
البْ َصا ِرَ ،دف ََن اهللُ ب ِ ِه الضَّ َغائ ِ َنَ ،و أَ ْط َف َأ
َو ثُنِيَ ْ
ب ِ ِه الثَّ َوائ ِ َر ،وأَل َّ َف ب ِ ِه إ ِْخ َوان ًا َو ف ََّر َق ب ِ ِه أَ ْق َران ًا»؛« 24دلهای
خوبان به او روی کرد و رشــته دیدهها به ســوی او
گشــت .خداوند به دست او کینهها را دفن کرد و آتش
دشمنیها را خاموش نمود .بر دست او برادران (ایمانی)
را به هم پیوند داد و نزدیکان (کفرپیشه) را از هم دور
ســاخت» .بعد از اينكه پیامبر(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 كينهها را دفن نموده و شــعلههاي عداوت را
كه در ســينهها بود ،فرونشــاند و مردم را با اخوت و
برادري بهم الفت داد .همچنین امام ميفرمايد« :ف ََص َد َع
الص ْد َعَ ،و َرتَ َق
ب َ َما أُ ِم َر ب ِ ِهَ ،و بَلَّ َغ ِر َســال َ ِة َرب ِّ ِه ،فَ َل َّم اهللُ ب ِ ِه َّ
مل ب َ ْي َن َذ ِوي ْ َ
الش َ
ال ْر َحا ِم ،ب َ ْع َد ال ْ َع َد َاو ِة
ب ِ ِه ال ْ َف ْت َقَ ،و أَل َّ َف ب ِ ِه َّ
25
الص ُدو ِرَ ،و الضَّ َغائِنِ ال ْ َقا ِد َح ِة فِي ال ْ ُق ُل ِ
وب»؛
ال ْ َوا ِغ َر ِة فِي ُّ
«پیامبر اسالم(ص) آنچه به او امر شده بود ،آشکارا بر
مردم خواند و پیامهای پروردگارش را رساند .خداوند
به وســیله او پراکندگیها را جمع کرد و جداییها را به
هم آورد و گسســتگیهای میان خویشاوندان را به هم
پیوست ،پس از آنکه دشمنیهای دیرینه در سینه داشتند
و کینههای آتشین در دل میگداختند» .نيز آن حضرت
در هميــن مضامين مطالبي را فرمــوده كه تأکیدی بر

آیات مذکور اســت 26.بهطور خالصه حضرت اشاره
ميفرمايد 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 تصریح ،چه کنایه ،به ساختاری
بودن وحدت اشــاره شده اســت .آنچه در این مقاله
بیشــتر مورد توجه قرار گرفته ،این است که خداوند
دو نوع موجود آفریده که یکی روح و دیگری جســم
است .درباره جسم اشــاره شده است که خداوند ابتدا
آب را آفریــده و به دنبال آن موجــودات دیگر را به
وجود آورده است .موجودات مادی از سه حال خارج
نیســتند :جامدات که نتیجه منجمد شدن آب هستند،
گازها که نتیجه تبخیر آباند و مایعات که حالت میانه
جامد و گاز بودن است .شکلگیری هر سه موجود در
خطبههای نهج البالغه بهویژه خطبه یک آمده اســت.
نکتــه جالبی که در این کتاب دربــاره آفرینش آمده،
اینکه کلمه «خلق» برای موجودات مادی به کار رفته
و برای روح چنین تعبیری استعمال نشده است« :أَنْ َش َأ
ــد ًاء» 27.این نکته بیانکننده
َ
ــاءَ ،و ابْتَ َدأَ ُه ابْتِ َ
الخ ْل َق إنْ َش ً
وحدت در خلق اســت .اما در عین حال وقتی بحث
روح پیش میآید ،از خلق سخن نمیرود ،بلکه راجع
به روح از واژه «دمیدن» اســتفاده میشود« :ثُ َّم ن َ َف َخ
فِيها ِم ْن ُر ِ
وح ِه ف ََمثُ َل ْت إِنْســان ًا» 28.با توجه به مجموعه
تأکیدهای نهج البالغــه چنین برمیآید که مقصود این
کتاب از خلقت امور جســمی و مادی ،خلق واحد که
اصل و منشــأ آن آب است ،بوده و در حوزه روح نیز
تنها یک روح در جسم انسان دمیده شده است .قرینه
مؤید این ادعا آن اســت که خدا تنها یک بار بر جسم
انســان نفخ کرد و تنها یک چیز آفریــد به نام آب و
هرچه وجود دارد و قرار است به وجود آید ،در قالب
این دو ،آب و روح نهاده شــدهاند .در نتیجه همه امور
بهطور خواستاری در نهاد آب و روح قرار دارند .حال
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اگر روح و جسم انسان به لحاظ خلقت و نفخ اولیهشان
متعدد و متکثّر باشــند ،برای بهتر زیستن و بهره کافی
بردن از زندگی ،باید بر حکم عقل به اتحاد میان آدمیان
بهویژه مســلمانان همت گماشت ،اما اگر این وحدت
چنانکه اشاره شد ،در نهاد خلقت مادی و نفخ روحانی
وجود داشــته باشد ،به حکم ســاختار و سرشت باید
انســانها را به نقطه اولیه و واحدشــان سوق داد و آن
را محقق ســاخت .با این تفسیر میتوان گفت در نهج
البالغه وحدت ،امری ســاختاری است و آدمیان در
مقام وظیفهشناســی تنها باید برای فعلیت آن بکوشند.
نمونهای که اینجا میتوان ذکر کرد ،اینکه امام وحدت
را از درون خانواده و بستگان جستجو و اشاره میکند
که هیچکسی اساس ًا نمیتواند از بستگانش بینیاز شود:
كان ذا ٍ
مال َعن
«أيُّها
الر ُج ُل و إن َ
ُ
الناس ،إن ّ ُه ال يَستَغنِي َّ
ــيرتِ ِه» 29.برخی از شارحان درباره این نوع اتحاد
َع ِش َ
30
بر این باورند که فلسفه دیه بر عاقله در فقه اسالمی
تحکیم کننده این پیوند طبیعی (ساختاری) است .از این
جهت این وابســتگی طبیعی دلیلی بر پستی و عظمت
31
هیچ یک از افراد یک دودمان نیست.
قراین و شــواهد موجود در نهــج البالغه مؤید مبنای
کارکردگرایانه اتحاد در آن هستند و این قراین بهمراتب
بیشتر از قراین و شواهد مؤید مبنای ساختارگرایانهاند.
البتــه این کثــرت به معنــای اهمیت داشــتن مبنای
کارکردگرایانه در رســیدن انسانها بهویژه مسلمانان به
اهدافشــان اســت .امام علی(ع) در بخشهایی از نهج
البالغه به صراحــت از مبنــای کارکردگرایانه اتحاد
پــرده برمیدارد و با تمام تــوان آدمیان را به وحدت
و یکپارچگــی فرامیخواند .نهیب امام برای دعوت به
حدی شدید است که بدون تحقق آن پایههای انسانیت
به خطر میافتد و انســان از اهداف خود دور خواهد
شــد .درست است که چیستی انسان در همه حال ،چه
 .29ر.ک :همان ،خطبه .۲۳
 .30در فقه اسالمی عاقله به گروهی گفته میشود که دیه خطای محض
به عهده آنها گذاشته میشود.
 .31ترجمه و تفسیر نهج البالغه ،ج ،۵ص.۸۱

در اتحــاد و یکپارچگی و چــه در تفرقه و پراکندگی
ثابــت میماند و دچار دگرگونی نمیشــود ،اما بدون
یکپارچگــی به طور همهجانبه شــکوفا نمیشــود و
نمیتواند فضایی معنوی بــرای تنفس به وجود آورد.
پس دعوت به وحدت میتواند حفظ اصول و شــئون
و مبادی انســانیت را به ارمغان آورد .از این رو ،امام
علی(ع) در برابر آســیب دیدن وحدت انسانی ،مانند
مادران فرزند از دســت داده ،ناله ســر میدهد و به
نکوهــش امتی میپردازد کــه در ظاهر کنار هم و در
اندیشــه و تفکر از هم دور هســتند .ایــن دورویی و
پراکندگی را به قدری مضر و آســیبزا میداند که آن
«واهلل ِ
را باعث از بین رفتن حق و حقیقت برمیشماردَ :
ماع ه ُؤ َ
ال ِء ال َق ْو ِم َع َلي
اجتَ ِ
يُ ِم ُ
يت ال َق ْل َب َو يَ ْجلِ ُب ال َه َّم ِمن ْ
همَ ،و تَ َف ُّرقِ ُک ْم َع ْن َح ِّق ُک ْم!»؛« 32به خدا سوگند دل
بَا ِطلِ ْ
را میمیراند و غم و غصه را فراهم میآورد که این قوم
بر باطلشان اتفاق دارند و شما در حقتان پراکندهاید».
تردیدی نیســت که اگر هواها و خواستها و باورهای
انســانها یکسان نشود و آنان نتوانند زمانها و مکانهای
توجــه به وحدت را تشــخیص دهنــد ،نمیتوانند به
اهدافشان دست یابند؛ زیرا برخی از امور آدمی نیازمند
این اتحادند .امر مهم آن است که آدمیان در مواقع لزوم
باید این اتحاد را در زندگی خود مد نظر قرار دهند ،تا
بتوانند در سایه آن ،از حمایت عمیق برخوردار شوند.
از این رو ،امام علی(ع) انســانها را به وحدت عمیقی
دعوت میکند که در آن ظاهر و باطنشان دستکم در
موارد مورد نیاز ،یکپارچگی را رعایت کنند.
اهل تفرقه و پراکندگی ســخت مورد عقاب و خطاب
امام علی(ع) قرار گرفتهاند ،بهگونهای که امام این دسته
از آدمیــان را بدنهای به ظاهر واحد ،ولی دارای امیال
متفــرق و در عین حال نافرمان از رهبرشــان ،معرفی
میکنــد« :ای گروهی که بدنهاتان حاضر اســت ،اما
عقلتان از ســر پریده و گرایشهایتان گوناگون است و
فرمانروایانتان گرفتار شمایند .امیر شما خدا را فرمان
 .32نهج البالغه ،خطبه .۲۷

 .33همان ،خطبه .۹۷
 .34همان ،خطبه .۱۱۹
 .35همان ،خطبه .۱۰۶

الف) زمینهساز ریزش فیض الهی

خداوند واحد اســت و در عین حــال وحدت /اتحاد
را نیز یکی از ارزشــهای متعالی میداند ،در نتیجه از
بندگان خودش یگانگــی را طلب میکند؛ زیرا اتحاد،
انسانها را به خدا نزدیک میکند .اگر این اتفاق بیافتد،
بارش رحمت الهی آغاز میشود و آدمیان میتوانند از
 .36گریز از آزادی ،ص.۸
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میبرد ،شما از او سرپیچی میکنید و امیر شامیان خدا
را نافرمانــی میکند و آنان فرمانــش میبرند! به خدا
سوگند دلم میخواســت که معاویه بر سر شما با من
معامله صرافی کند ،صرافــی دینار به درهم ،ده تن از
شــما را از من بگیرد و یک تن از یاران خود را به من
33
بدهد».
از جمله مبناهای برخاســته از مبنای انسانشــناختی
وحدت ،مبنای نجاتشناختی است؛ بهاینمعنا که اگر
آدمیان در صدد باشند که در دنیا و آخرت اهل نجات
و رســتگاری باشــند ،باید یکپارچگی خود را حفظ
کنند .البته وقتی ســخن از وحدت به میان میآوریم،
لزوم ًا وحدت به معنای تودهوار نیســت ،بلکه وحدتی
ســاختارمند و حساب شده است ،بهگونهای که تقسیم
کار وجــود دارد و آدمیــان هر کــدام کاری را انجام
میدهند .ضمن اینکه این نوع وحدت ممکن است در
مواردی هم به وحدت تودهوار نیز نیاز داشــته باشد.
تحقق این نوع از وحدت ،میتواند نویدبخش سعادت
دنیوی و نجات و رســتگاری اخروی باشد .تا زمانی
که ایــن یکپارچگی تحقق عینی نیابد ،دردها درمان و
رنجها التیام نمییابند« .إِن َّ ُه َ
اء فِي َک ْث َر ِة َع َد ِد ُک ْم َم َع
ال َغنَ َ
ماع قُ ُلوب ِ ُک ْم»؛« 34بیشک در کثرت عددتان با
اجتِ ِ
قِلَّ ِة ْ
کمی همدلیتان سودی نهفته نیست» .در عین حال اگر
یکپارچگی محقق نشــود ،رستگاری و نجات اخروی
هم محقق نمیشــود؛ زیرا بخشــی از عوامل نجات
آدمی در آخرت ،منوط به تحقق اموری اســت که با
«و ْاي ُم اهللِ ،ل َ ْو
وحدت و یکپارچگی عینیت مییابنــدَ .
35
ف ََّرقُو ُک ْم تَ ْح َت ُک ِّل َک ْو َک ٍب ،ل َ َج َم َع ُک ُم اهللُ ل ِ َش ِّر يَ ْو ٍم ل َ ُه ْم!»؛
«به خدا ســوگند اگر دشــمنان ،جمع شما را زیر هر
ســتارهای پراکنده کنند ،باز هم خداوند شــما را برای
بدتریــن روزی که آنان در پیــش دارند ،گرد خواهد
آورد» .این تأکیدها در زمانی صورت گرفته اســت که
تنها جاهلیت بســیط انسانها را از یکدیگر بیگانه کرده

بود ،اما امروزه عوامل پیچیدهتر برخاسته از مدرنیته و
پست مدرن چنان انســانها را از همدیگر دور ساخته
که نــه تنها وحدت تودهوار معنای خود را از دســت
داده ،بلکــه حتی از همدلی موجود میان همســایگان
نیز خبری نیســت .از این رو ،انسان وانهاده امروزی
بیشــتر از عصر امام علی(ع) بــه یکپارچگی نیازمند
است .امروزه در اثر سیطره کمیت و فناوری بر زندگی
بشــر ،گوهر حیات معنوی سخت تحدید و تهدید شده
است .تحدید و تهدیدی که به حراج گذاشته شدن شش
دانگ روحهای انســانی و روابط انسانی انجامیده و به
تعبیر اریک فروم باعث تنهایی انسان و الجرم احساس
36
ناامنی ،شک ،ناتوانی و اضطراب او شده است.
البته در اینجــا در صدد بیان عوامــل تحقق وحدت
نیســتیم ،اما ذکر این نکته را ضروری میدانیم که اگر
قرار باشد وحدتی تحقق یابد ،باید از خود گذشتن را
تجربه کنیم که بــدون آن در میان آدمیانی که هواهای
مختلف دارند وحدت برقرار نخواهد شــد .مرتوال از
عارفان مغرب زمین این گذشــتن را از سفر به ماه نیز
مهمتر میداند؛ زیرا این امر مهمترین ســفر اکتشــافی
انسان است که بدون آن بقیه سفرها ،نه تنها بیحاصل
که مصیبتبار نیز خواهد بــود .به این ترتیب ،دعوت
امــام علی(ع) به وحدت ،از حد جمع شــدن ظاهری
آدمیان فراتر میرود و به حیات معنوی انســان پیوند
میخورد .مبنای کارکردگرایانه اتحاد ،ناظر به اهداف
و فواید وحدت اســت که البته بســیار در نهج البالغه
بیان شدهاند .این اهداف و فواید را به قرار ذیل میتوان
خالصه کرد:

مراحم و مواهب رحمت خدا برخوردار باشند .البته این
مراحم و مواهب لزوم ًا به معنای برخورداری انسانها از
الطاف بیسبب خدا نیست ،بلکه همین که متعهد شوند
و بتوانند کارهای بزرگی را به انجام رسانند ،توانستهاند
از مواهب الهی برخوردار شــوند« :إ َِّن اهللَ ُس ْب َحان َ ُه ل َ ْم
37
ــن َم َضيَ ،و َ
ال ِم َّم ْن ب َ ِق َي»؛
يُ ْع ِط أَ َحدا ً ب ِ ُف ْرقَ ٍة َخ ْيرا ً ِم َّم ْ
«خدای سبحان به هیچکس از کسانی که درگذشتهاند
و کسانی که باقی ماندهاند ،از راه تفرقه خیری نرسانده
است».
ب) زمینهساز تحقق اهداف بعثت
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امــام علی(ع) در نهج البالغــه آدمیان را از آن جهت
به اتحاد دعوت میکند که اتحاد میتواند زمینهســاز
تحقق اهداف خداوند از بعثت باشــد ،بنابراین یکی از
کارکردهای اساســی اتحاد آن است که اهداف بعثت
محقق میشود؛ زیرا پیامبر اسالم(ص) زمانی به ظهور
رســید که در میان مردم از یکپارچگی خبری نبود و
«و
ایشــان با ظهور خود ،وحدت را به ارمغان آوردَ :
َ
ــل ْ َ
أ ْه ُ
ال ْر ِ
ــر ٌةَ ،و
ض يَ ْو َمئِذ ِم َل ٌل ُمتَ َف ِّرقَةٌَ ،و أ ْه َو ٌاء ُم ْنتَ ِش َ
َط َرائ ِ ُق ُمتَ َشتِّتَةٌ ،ب َ ْي َن ُم َشبِّ ٍه هلل ِ ب ِ َخ ْل ِق ِه ،أَ ْو ُم ْل ِح ٍد في ْاس ِم ِه،
أَ ْو ُم ِشــير إِلَي غ َْير ِه ،فَ َه َدا ُه ْم ب ِه ِم َن الضَّ َ
الل َ ِةَ ،و أَنْ َق َذ ُه ْم
َبمکانِــ ِه ِم َن ال ْ َج َهال َ ِة» 38.از جملــه اهدافی که خداوند
در پیام خود به پیامبر(ص) گنجانده ،اخالق اســت که
هم مورد تأکید و تأیید قرآن کریم اســت و هم مورد
توجه جدی پیامبر(ص) .معلوم میشود که بدون اتحاد
مردم نمیتوانند وارد مرزهای اخالق شوند و برخی از
موضوعات اخالقی عینیت پیدا نمیکنند .در فرازهایی
از نهــج البالغه تأثیر شــگرف یکپارچگی در تحقق
اخالق بــه وضوح بیان شــده و از اهمیت آن در این
حوزه ســخن رفته است .امام علی(ع) در بخشهایی از
نهج البالغه از وضع امتهایی سخن به میان میآورد که
اصل یکپارچگی را رعایت کرده و سرانجام نتایجشان
را نیز در زیست معنوی ،اخالقی و سعادتمندانه دنیوی
 .37نهج البالغه ،خطبه .۱۷۶
 .38همان ،خطبه .۱

مشاهده کردهاند و در عین حال چشم انتظار رستگاری
اخروی هم هســتند و در ضمن از امتی هم سخن گفته
است که اصول وحدت و یکپارچگی را رعایت نکرده
و در نتیجه دچار خســران دنیــوی و هالکت اخروی
گشــتهاند و در نهایت برای انســان امروز و شاید هر
عصری هشــدار میدهد که امثال امت متفرق نباشند.
البته نبایــد از این نکته غفلت کرد کــه در دنیای آن
روز ،نبــود وحــدت موجب به خطر افتــادن حیات
فیزیکی انســانها میشــد ،اما امروز به مدد فناوری و
ساختارگرایی در امر حکومت و مدیریت ،این مشکل
حل شــده است و اما آدمیان از درون دچار چهل تکه
بودن گشــتهاند و در عین حال هــم از خود و هم از
دیگران بیگانه گشــته و حتی امکان دوستی را نیز از
دســت دادهاند و همواره تنهایی را تجربه میکنند .از
این جهت بر حذر شــدن از زمینههای پراکندگی دل
برای انســان امروزی ضروریتر از انسان دیگر است
و در نهــج البالغه نیز برای رهایــی از تفرقه و تحقق
اتحاد موارد ذیل مورد توجه قرار گرفتهاند .۱ :شناخت
وضعیت امتهایی که به تفرقه دچار شــدهاند .۲ .دوری
از زمینههای ناشایســت که در مواردی باعث دوری
قلبها از یکدیگر میشــوند .۳ .اندیشــیدن به احوال
خوش و ناخوش امتهای پیشــین .۴ .پرهیز کردن از
ارتکاب به اعمالی که باعث پراکندگی و تسلط دشمنان
بر آنان شــد .۵ .دســت زدن به همه اعمالی که آنان
را از پراکندگی در امــان نگه میدارد و در عین حال
همبستگی و یگانگی را سبب میشوند .۶ .خالی کردن
دلها از کینه یکدیگر ،پشت کردن به یکدیگر و یاریگر
هم نبودن؛ 39یعنی از هر امری که باعث شکسته شدن
ستون فقرات جامعه میشود و نیز قوت آن را سست و
ضعیف میکند ،پرهیز کنید که از جمله آنها ،کینهورزی
قلوب و دشــمنی صدور و عدم یــاری و حمایت از
یکدیگر اســت .به عبارت دیگر امام(ع) میفرماید :از
اختالف و کینهورزی جدا ً اجتناب کنید که اســاس و
 .39همان ،خطبه .۱۹۲

پایه هر امتی را متزلزل میکند.

ج) زمینهســاز دســتیابی آدمیان به مطلوبهای
روانشناختی

د) دعوت به زندگی عزیزانه

نهــج البالغه به تبعیت از قرآن زندگی عزیزانه را برای
مســلمانان در نظر دارد .این ع ّزت جز از طریق اتحاد
حاصل نمیشــود ،از این رو ،برای مسلمانان ذلت را
نمیپســندد ،بلکه از آنان میخواهد ،تا در سایه اتحاد
به دنبال کسب زندگی عزیزانه باشند .بنابراین با دعوت
از دیگران به تفکر و تأمل در احوال و اوضاع امتهای
گذشته ،از آنان میخواهد در عوامل ایجابی خیر نیک
بیاندیشند.
امام علی(ع) در جایی از نهج البالغه به آثار نجاتبخش
اتحاد انســانها از جمله مسلمانان میپردازد و تصریح
میکند که اگر در میان قوم /اقوامی اتحاد برقرار باشد
آنان میتوانند ثمرات نیکی را انتظار بکشند .البته قصد
و غرض نگارنده بررســی آثــار و فواید تحقق اتحاد
 .40همان.

هـ) بر تن داشتن لباس کرامت

از نظر نهج البالغه افراد هر امتی که اتحاد را سرلوحه
خویش قرار دهند ،میتوانند در میان خود و در رابطه
با دیگران ،تعامل کریمانه داشته باشند و اگر در درون
خودشــان رو در روی هم قــرار گیرند ،این کرامت و
ع ّزت را از دست خواهند داد ،چنانکه برخی از همان
41
اقوامی که در باال یاد شد ،چنین سرنوشتی پیدا کردند.
و) برخورداری از نعمات مادی و معنوی

با عنایت به اینکه اتحاد گامی است در راستای وحدت
الهی و خشــنودی خدا را دربر دارد ،در نتیجه ،هرجا
و هرگاه امتی از اتحاد برخوردار باشد ،میتوان بارش
رحمت الهی را انتظار داشــت ،اما همین که این اتحاد
جای خود را به تفرقه و خصومت داد ،نعمتها نیز رخت
42
برمیبندند و نصیب امتهای متحد میشوند.
با عنایت به نکات یاد شده میتوان بهصراحت از بینش
انسانشناختی سخن گفت؛ زیرا دعوت امام علی(ع) به
اتحاد ،از این نظر صورت میگیرد که اگر آدمیان اتحاد
را سرلوحه زندگی فردی و اجتماعی خود قرار ندهند،
نمیتوانند به اهداف مورد نظر زندگیشان دست یابند.
پس زمینه دستیابی به بســیاری از خواستهای بشری
اتحاد است.
 .41نک :همان.
 .42همان.
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مبانی همگرایی اسالمی در نهج البالغه

ممکن است آدمیان به مطلوبهای اخالقیشان دست یافته
و آنها را در زندگی فردی و اجتماعی خودشان محقق
ساخته باشند ،اما در عین حال به لحاظ روانی دلگرم
و یا به آینده امیدوار نباشند و احساس آرامش نکنند.
در اینجا ،یکی از عوامل که میتواند زمینهساز دستیابی
ایشان به چنین مطلوبهایی باشد ،اتحاد و یکپارچگی
است .اگر آدمها خود را به لحاظ کارکرد نیازمند وجود
همدیگر بدانند ،در صدد آســیب رســاندن به هم و یا
از بیــن بردن هم گام برنمیدارند ،بلکه وجود یکدیگر
را عناصری برای دستیابی به اهداف مشترکشان تلقی
میکنند .در نتیجــه ،از همدیگر ایمن خواهند بود .این
نوع وحدت آرامشبخش دلها است« :فَإ َِّن اهللَ ُس ْب َحان َ ُه
قَ ْد ْامتَ َّن َع َلي َج َما َع ِة ه ِذ ِه ْ ُ
ال َّم ِة فِيَما َع َق َد ب َ ْينَ ُه ْم ِم ْن َح ْبلِ
ه ِذ ِه ْ ُ
ون َإلَي َکنَ ِف َها،
ون فِي ِظ ِّل َهاَ ،و يَ ْأ ُو َ
الل ْ َف ِة الَّتِــي يَ ْنتَ ِق ُل َ
يمةًَ ِ ،
بِنِ ْع َم ِة َ
لن َّ َها أَ ْر َج ُح
ال يَ ْعر ُ
ِف أَ َح ٌد ِم َن ال ْ َم ْخ ُلوقِ َ
ين ل َ َها قِ َ
40
ِم ْن ُک ِّل ثَ َمنٍ َ ،و أَ َج ُّل ِم ْن ُک ِّل َخ َطرٍ».

نیســت ،بلکه ذکر این موارد برای دســتیابی به بینش
انسان /نجاتشناختی اتحاد صورت میگیرد .از جمله
این ثمرات میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
امام از گروهها و اقوامی یاد میکند که گرد هم میآمدند
و خواستهایشان یکســان و دلهایشان سازگار بود .در
صلح و جنگ پشــت ســر یکدیگر بودند و در عین
حال از دیدههای تیزی برخــوردار بودند که وحدت
و استقاللشــان را میپایید .اینان با آنکه در مقایسه با
سایر ملل ،از عظمت و کثرت باالیی برخوردار نبودند،
اما بهرغم وجود و حضور اربابان و شاهان زیادی در
اقصی نقاط عالم ،از استقالل الزم برخوردار بودند.

 )۶مبنای ارزششناختی
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ارزش ،هر چیزی است که نزد کسی مفید ،خواستنی یا
تحسین کردنی باشد 43.در واقع میتوان گفت ارزش از
بنیادیترین عوامل در تبیین اندیشه ،عمل یا اعمال فرد
و همچنین شکلگیری حیات اجتماعی است .به همین
دلیل ارزشــها معیارهایی هستند که به فرهنگ کلی و
جامعه معنا میدهد 44.خالصه اینکه ارزشها ،نظامهای
نمادهایی میباشــند که در قالب ایدههــای انتزاعی
اخالقی مربوط به خوب و بد ،مناســب و نامناســب،
درست و نادرست سازماندهی شــدهاند 45.ارزشها به
دلیل عام بــودن و انتزاعی بودن ،وضعیتهای گوناگون
را فرامیگیرند ،بدین معنا ،ارزشــها آنقدر کلیاند که
قابلیت به کارگیری در موقعیتهای بســیار متفاوتی را
46
دارند.
نتیجه آنکه ،ارزش ،مالک ،معیار ،الگو و ابزار سنجش
اعمال ،گفتار و کردار افرادند که جامعه یا گروه یا فرد
براســاس این مالکها و الگوها رفتار و کردار افراد را
مورد قضاوت قرار میدهند .این ارزشها انواعی دارند
که برخی از آنها به قرار ذیل قابل بیاناند:
الف) ارزشهای دینی

سال دوازدهم
شماره  -46زمستان 1395

از دل دین برخاستهاند ،بهگونهای که اگر دین را در نظر
نگیریم ،در آن صورت قابل طرح نخواهند بود.

ب) ارزشهای اجتماعی

ارزشــهای مطلوب یک جامعه را که درباره آنها وفاق
نســبی وجود دارد ،ارزشــهای اجتماعی گویند .اگر
ســعادت را یک ارزش اجتماعی در نظر داشته باشیم،
میتوانیم این ادعا را بیان کنیم که بدون دســتیابی به
اتحاد نمیتوان به سعادت امیدوار شد؛ زیرا خداوند به
هيچكس در نتيجه اختالف ،خير و ســعادتي نميدهد:
«إ َِّن اهللَ ُس ْب َحان َ ُه ل َ ْم يُ ْع ِط أَ َحدا ً ب ِ ُف ْرقَ ٍة َخ ْيرا ً ِم َّم ْن َم َضيَ ،و
 .43جامعهشناسی ارزشها ،ص.۲
 .44مبانی جامعهشناسی ،ص.۲۸۰
 .45مفاهیم و کاربردهای جامعهشناسی ،ص.۴۱۸
 .46همان ،ص.۸۰

َ
ال ِم َّم ْن ب َ ِق َي»؛« 47خدای سبحان به هیچکس از کسانی
که درگذشتهاند و کسانی که باقی ماندهاند ،از راه تفرقه
خیری نرسانده اســت» .هر انسان عاقلي كاري را كه
انجام ميدهد ،بدون استثنا براي جلب خير است .امام
علی(ع) ميفرمايد« :هركس كه با ديگري رشته محبت
و الفتي دارد ،زماني كه ميخواهد رشــته الفت را ببرد،
پيش خودش خيال ميكند به خير و صالح او اســت،
اما اشــتباه ميكند» .حال چه بهعنوان بريدن از فاميل
يا از دوست باشد ،چه بهعنوان شيعه و سني ،زيدي و
اســماعيلي .هيچكس با تفرقه چه در گذشته و چه در
آينده به جایي نميرسد .این نکته را در جای دیگری
ض يَ َد ُه َع ْن
«و َم ْن يَ ْقبِ ْ
با وضوح بیشــتری آورده استَ :
ض ِم ْن ُه َع ْن ُه ْم يَــ ٌد َو ِ
ض
ــيرتِ ِه ،فَ ِإن ََّما تُ ْقبَ ُ
اح َد ٌةَ ،و تُ ْقبَ ُ
َع ِش َ
َ
ير ٌة»؛« 48هرکه دست یاری خویش از
ِم ْن ُه ْم َع ْن ُه أ ْيد َکثِ َ

خویشــاوندانش بازگیرد ،تنها یک دست از یاری آنها
بسته شده ،ولی دستهای بســیاری از آنان از یاری او
بسته خواهد شــد» .كسي كه در ميان فاميلي است كه
مث ً
ال  100نفر ميشــوند ،اگر دســت نيكي و تعاون به
سوي آنها دراز كند ،از طرف آنها  100دست به سوي
او دراز ميشــود ،ليكن يكــي داده و  100تا گرفته و
هركسي كه از فاميلش ببرد ،يا مث ً
ال شيعه و سني از هم
ببرند ،خود را از منفعت زيادي كه بايد از طرف مقابل
به ايشان برسد ،محروم كردهاند.
ــم َو التَّ َل ُّو َن فِي ِدينِ
امام علــی(ع) ميفرمايد« :فَ ِإيَّا ُک ْ
ــقَ ،خ ْي ٌر ِم ْن
اهللِ ،فَإ َِّن َج َما َع ً
ون ِم َن ال ْ َح ّ
ــة فِيَما تَ ْک َر ُه َ
ون ِم َن الْبَا ِطلِ »؛« 49پس زنهار در آیین
ف ُْرقَــ ٍة فِيَما تُ ِحبُّ َ
خدا دورنگی نورزیــد؛ زیرا اجتماع در مورد حقی که
خوش نمیدارید ،بهتر از تفرقه در مورد باطلی است که
دوســت میدارید» .اگر ميخواهي از رفيقت ،دوستت
و همكيشــت ببري و خوشحال ميشوي كه از او جدا
شوي (روي حسابهاي غلطي كه براي خودت كردهاي)،
 .47نهج البالغه ،حکمت .۱۷۶
 .48همان ،خطبه .۲۳
 .49همان ،خطبه .۱۷۶

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 همدیگر ارزشی
اجتماعی اســت که اگر در یک جامعه جاری و ساری
شود ،اتحاد در آن جامعه حاکم خواهد شد .امام گاهی
برای تبییــن ارزش اتحاد و همدلی ،آن را بزرگترین
رهاورد بعثت میداند و در موارد مختلفی آن را گوشزد
میکند و از جمله میفرمایدَ ...« :دف ََن اهللُ ب ِ ِه الضَّ َغائ ِ َن،
و أَ ْط َف َ
ــأ ب ِ ِه الثَّ َوائ ِ َر ،وأَل َّ َف ب ِ ِه إ ِْخ َوان ًا َو ف ََّر َق ب ِ ِه أَ ْق َران ًا أَ َع َّز
َ
50
َ
بِــ ِه ِّ
الذلَّةََ ،و أذ ََّل ب ِ ِه ال ْ ِع َّز َة»؛ « ...خداوند به دســت او
کینهها را دفن کرد و آتش دشمنیها را خاموش نمود .بر
دست او برادران (ایمانی) را به هم پیوند داد و نزدیکان
(کفرپیشــه) را از هم دور ســاخت .به وسیله او ذلیل
بیجهت را عزیز ،و عزیز بیجهت را ذلیل داشت».
ج) ارزشهای فرهنگی

 .50همان ،خطبه .۹۶
 .51همان ،خطبه .۲

د) ارزشهای اخالقی

به ارزشهایی گویند که صورت دستوری دارند و رفتار
و اندیشــه را در جهتی خاص ســوق میدهند .عالوه
بر این میتوان به ارزشــهای حقوقی ،ذهنی ،عینی و
 ...هم اشــاره نمود .با عنایت بــه اینکه اخالق و دین
(اخالق انســانی و دینی) از جمله ارزشهای فرهنگی
بهشــمار میآیند ،همه موارد مطرح شده در ارزشهای
فرهنگی را درباره ارزشهای اخالقی نیز میتوان صادق
53
دانست.
هـ) ارزشهای زیباییشناختی

ارزشــهایی که معطوف به زیباییانــد .در موارد قابل
توجهی از نهج البالغه هــم مباحث مربوط به زیبایی
آمده و هم در عین حال میتوان از آنها به نگرش امام
علی(ع) راجع به زیباییشناسی و ارزش زیباییشناختی
پی برد .مث ً
ال وقتی از جلوات زیبایی طاووس سخن به
میان میآید ،میتــوان از پیگیری موضوع زیبایی در
نهج البالغه ســخن گفت 54.اما توجه به ارزش زیبایی
میتواند مبنای اتحاد هم در نظر گرفته شــود ،به این
صورت که بهرغم اختالفاتی که آدمیان در امر زیبایی
دارند ،امــا در حداقل زیباییهــا وحدتنظر دارند .از
این نظر توجه به این مقوله ،میتواند زمینهســاز اتحاد
تلقی شود .بهعنوان مثال امام علی(ع) در جایی از نهج
البالغه از چشماندازهای زیبای آخرت سخن میگوید
و آشــکارا بیان میکند که اگر شما (مخاطبان) بتوانید
آنها را ببینید ،همگی یک صدا به ســوی آنها حرکت
 .52همان ،خطبه .۲۳۹
 .53نک :اخالق حرفهای با تأکید بر نهج البالغه ،صص.۳۴-۱۹
 .54نهج البالغه ،خطبه .۱۶۵
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ارزشــهایی که موجبات تعالی حیات انسان را فراهم
میســازند و صوری فرامــادی و مؤثر بر حیاتاند و
هرگز کهنه نمیشوند .این نوع ارزشها در نهج البالغه به
غایت مورد توجه قرار گرفته است .به جرئت میتوان
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)
جامعهای را مطلــوب میداند که علم و معرفت از هر
نوعش در صدر قرار گیرد و منزلت یابد وگرنه جامعه
جاهلی خواهد بود و جامعه جاهلی هم نه تنها از علم
و معرفت برخوردار نیست ،بلکه از هر نوع امر معنوی
محروم اســت .در واقع در جامعه جاهلی ،جاهالن از
هر نوع و ردهشان بر صدر مینشستند و قدر میدیدند
و بر دهان عالمان لجام /لگام بسته شده بود 51.اساس ًا
رهبران دین اســام از دیدگاه نهج البالغه همگی اهل
فرهنگ و حامل ارزشــهای فرهنگی بودهاند و هرجا

گام مینهادند ،آنها را احیا و همه آثار جهالت را امحا
میکردند 52.تردیدی نیســت که اهــل فرهنگ زمانی
میتوانند بر مسند امر قرار گیرند و فرهنگ گستری را
آغــاز کنند که مردم با اتحاد خود از آنان حمایت کنند
و بر صدرشان بنشانند .بنابراین عینیت دادن به ارزش
از مبانی ارزش شناختی اتحاد در نهج البالغه است.

خواهید کرد.
ارزششناســی هم ،از جمله مفاهیمی است که در نهج
البالغه مورد توجه قرار گرفته اســت .اما در اینجا در
صدد بررســی این ارزشها نیســتیم ،بلکه به دنبال آن
هستیم که بگوییم براســاس نظام ارزششناختی نهج
البالغه اتحاد مســلمانان امری ارزشمند و موجه است
و امام علی(ع) در بخشــهای مختلــف نهج البالغه به
ارزشمند بودن اتحاد پرداخته است.
55

 )۷مبنای وظیفهشناختی
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شــاید بتوان گفت که مفهوم وظیفهشناســی نه لزوم ًا
واژه وظیفه ،بیشترین بســامد را در نهج البالغه دارد،
بهگونهای که میتوان این کتاب را کتابی وظیفهشناختی
تلقی کرد .این وظایف گاه بهصورت جمالت توصیهای
و گاه بهصورت جمالت توصیفی با فحوای توصیهای
بیان شدهاند.
مهمترین مبنای وظیفهشــناختی مســلمانان در تحقق
اتحاد میان خودشان ،اشــتراک نظر در سه امر مهم و
ين يَ ْج َم ُع ُك ْم» 56.در نتیجه وظیفهای
کلیدی است« :أَ َما ِد ٌ
که انســانها به عهده دارند ،رویآوری به اتحاد است.
همچنین این دعوت به وحدت ،دعوتی انســانی است
و رویآوری مســلمانان به اتحاد انگیزههای به مراتب
باالتری دارد.
از جمله امور مطرح در وظیفهشناســی اتحاد در نهج
البالغه ،ایجاد پیوند میان همه مســلمانان اعم از شیعه
اصلِ َو التَّبَاذ ُِلَ ،و إِيَّا ُک ْم َو
«و َع َل ْي ُک ْم بِالتَّ َو ُ
و سنی استَ :
التَّ َداب ُ َر َو التَّ َقا ُط َع»؛« 57بر شــما باد به همبستگی و بذل
و بخشــش به یکدیگر و زنهار از قهر و قطع رابطه با
یکدیگر» .با وجود ایــن امام از آیندهای خبر میدهد
که اتحاد ارزش خود را از دســت خواهد داد و از راه
و رسم اتحادطلبانه به دور خواهند بود 58.در حالی که
 .55نک :همان ،خطبه .۱۶
 .56همان ،خطبه .۳۹
 .57همان ،نامه .۴۷
 .58همان ،خطبه .۱۴۷

«و
قرآن انســانها و مؤمنان را به اتحاد دعوت میکندَ :
59
بح ْبلِ ا ِ
«و َل َتنَازَ ُعو ْا
ْاع َت ِص ُمو ْا َ
هلل َج ِمي ًعا َو َل َت َف َّرقُو ْا»َ ،
61
ون إِخْ َوةٌ»،
يحكم»ِ « 60،إن ََّما الْ ُمؤْ ِم ُن َ
َف َت ْفشَ ُلو ْا َو َت ْذ َه َب ِر ُ
62
ــذ ِه ُأ َّم ُت  ُ
«إ َِّن َه ِ
ْت َما ِ
فى
ــو َأن َفق َ
ُ
كم أ َّم ًة َو ِاح َدة» و «لَ ْ
ين ُق ُلوبِ ِه ْم َو لَ ِك َّن َ
َْ
ال ْر ِ
اهلل َألَّ َف بَ ْين َه ْم
ض َج ِمي ًعا َّما َألَّ ْف َت بَ ْ
63
يم».
ِإن َُّه َع ِز ٌ
يز َح ِك ٌ
امام علی(ع) در جایی از نهج البالغه به وظیفه اساسی
مســلمانان در پرهیز از تفرقه و روی آوردن به اتحاد
تصریح دارد و مردم را به مبارزه شدید با کسانی دعوت
میکند که دعوتکننده به تفرقه هستند ،حتی اگر چنین
64
افرادی زیر عمامه علی(ع) هم پنهان شده باشند.
از جمله اموری که در نهج البالغه درباره وظیفهشناسی
مسلمانان بیان شــده ،توجه جدی به حرمت نهادن به
شــخصیتهای مورد قبول گروههای مختلف مسلمانان
اســت .میدانیم کــه در زمان خالفــت آن حضرت
اختالفاتــی پیش آمد و برخی از صحابه بزرگ پیامبر
اسالم(ص) در برابر هم قرار گرفتند .وقتی جنگ تمام
شــد ،امام مسائل جنگ را در میدان نبرد رها کرد و با
افــراد درگیر در جنگ ،همان تعامل را کرد که پیش از
جنگ داشت .از جمله این شخصیتها امالمؤمنین عایشه
اســت که امام همگان را به حفظ حرمت او فراخواند:
«و ل َ َها ب َ ْع ُد ُحر َمتُ َها ْ ُ
اب»؛« 65با این همه
الولَيَ ،و ال ْ ِح َس ُ
َ
ْ
حرمت گذشتهاش را دارد و حساب با خداوند بزرگ
اســت» .در جایی هم در حین سخنرانی ،آن حضرت
درباره وضعیت پیشآمــده پس از پیامبر(ص) ،ضمن
دعوت به اتحاد خطاب به ســؤال کننده فرمود که مگر
عقل از كف دادهاي ســؤال بيجــا ميكني حاال وقت
اين ســؤال نيســت وقت جنگ صفين است ،اما چون
ســؤال كردي برايت ميگويم :خالفت چيزي است كه
 .59آل عمران.۱۰۳ ،
 .60انفال.۴۶ ،
 .61حجرات.۱۰ ،
 .62مؤمنون.۵۲ ،
 .63انفال.۶۳ ،
 .64نهج البالغه ،خطبه .۱۲۷
 .65همان ،خطبه .۱۵۶

همه دوســتش دارند .يك عده بخل ورزيدند ،عدهاي
سخاوت كردند ،عدهاي هم گفتند نميخواهيم .در آخر
امةُ» 66.روز
ميفرمايدَ :
«و ال ْ َح َک ُم اهللَُ ،و ال ْ َم ْع َو ُد إل َ ْي ِه ال ْ ِقيَ َ
قيامتي هســت و تو به فكر آنجا باش .امروز سخن از
جنگ صفين است .در اين باره فکر كن نه موضوعي كه
 35سال پيش بوده است .امام علی(ع) اتحاد مسلمانان
را چنــان مهم میداند که حاضر اســت همه دردها و
رنجها را به جان بخرد که به اتحاد و روند زندگی مردم
67
آسیبی نرسد ،تا زندگیشان سامان یابد.

 .66همان ،خطبه .۱۶۲
 .67همان ،خطبه .۷۴
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گفت که اتحاد آدمیان بهویژه مســلمانان میتواند در
بســط این منابع معرفتی کمک شایانی بکند .بهعالوه
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 .۲مبنای وجودشــناختی :در نهــج البالغه میتوان
توحید ،وحدت شهود و وحدت وجود را پیگیری کرد
که در هر ســه نظر اتحاد انســانها و به تبع آنها ،اتحاد
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خداشناختی اتحاد پی برد.
 .۴مبنای جهانشــناختی :دنیاخواهــان از اصحاب
جاهالناند؛ زیرا از روی ندانستن دل به چیزی میبندند
که آرامش روحــی ـ روانی آنان را از بین میبرد ،در
نتیجه همبستگی را زیر ســؤال میبرد ،اما در مقابل،
اتحاد آرامش به بار میآورد و در این حال اختالفات
هم به خوبی مدیریت میشوند.

 .۵مبنــای انسانشــناختی :نهــج البالغــه نگرش
ســاختارگرایانه را تأیید میکند و این نگرش با اتحاد
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مسلمانان از تفرقه برحذر شدهاند.
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