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چکیده
تحقیــق حاضر با اســتفاده از منابع کتابخانهای و به روش توصیفی ـ تحلیلی ،به بررســی اهمیت و جایگاه
وحدت از دیدگاه امام علی(ع) میپردازد .نگاه امام علی(ع) به موضوع وحدت ،نگاهی راهبردی و سرشــار
از عشق و عالقه است و اشــاره حضرت به مواردی نظیر نیاز درونی و اجتماعی ،تحققیابی بخش عمدهای
از آموزههای دینی و ســعادتیابی جامعه اسالمی به واســطه آن ،جایگاه و اهمیت ویژه مقوله وحدت را در
نگاه ایشــان نمایان میسازد .روح وحدتآمیز تعالیم الهی ،نعمتی پرارج و پربها و ضرورت شکرگزاری آن،
عزتآفرینی ،برکتآوری ،وجود دشــمنیها و غیره از جمله مواردی است که امام علی(ع) در تشریح فلسفه و
چرایی ضرورت وحدت به آنها اشاره کرده است.
کلیدواژهها :امام علی(ع) ،امت اسالمی ،وحدت ،اختالف ،استکبار.
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مقدمه
اسالم که در میان ادیان مختلف ،به عنوان اجتماعیترین
دین مطرح اســت ،بخش عمدهای از تعالیم آن و بلکه
تمامــی آن ،جز در قالب جماعــت و اجتماع قابلیت
ظهور و اجرا نمییابد و همین امر باعث شــده اســت
قدیمیترین تا جدیدترین متون فقهی ،اخالقی ،کالمی و
 ...سهم مهمی از آموزههای خود را به موضوع وحدت
و جماعتگرایی اختصاص دهند .متون مقدس اسالم،
مملو از مفاهیمی است که با تصریح و تلویح ،مسلمانان
را به وحدت دعوت کرده و از تفرقه و اختالف برحذر
داشته است.
اقوام عرب جاهلی قبــل از ظهور پیامبر(ص) گرفتار
تشــتتهای گوناگون بودند و شکافهای قومی ،قبیلهای
و  ...بر زندگی آنها ســایه افکنده و آنها را به تقابلهای
متعدد واداشته بود و هزینههای سنگین مادی و معنوی
بر آنها تحمیل میکــرد .بنابراین پیامبر(ص) با ارزانی
نعمت الهی وحدت حول اسالم ،ارزشها و آموزههایش،
ســبک و ســیاقی جدید به زندگی عرب غوطهور در
تفرق بخشید و خونی دوباره در رگهای حیات
تشتت و ّ
آنان جاری و آنان را واحد ،منســجم ،همدل ،همگرا و
همآوا کرد.
با رحلت منادی وحــدت ،دوباره عوامل وحدتگریز
و وحدتســتیز طبقاتــی و قومــی ،رخ نشــان داد؛
رویدادهایی به وقوع پیوســت که تأثیــرات دیرپا و
عمیقی بر تمامی جوانب اسالم تا امروز گذاشت و این
رویدادها که در قالب موضوع جانشــینی پیامبر(ص)
مطرح اســت ،به عمیقترین ،ماناتریــن و مؤثرترین
بروزگاه وحدتگریزی و اختالفگرایی بدل شد.
در این میان امام علی(ع) با مشاهده این نابسامانیهای
بس ناشــکیبا و میراننده دلها ،از آنجا که کیان اسالم و
مسلمانی را در خطر میدید و از طرفی عشقی وافر بر
وحدت امت پیامبر(ص) داشت ،تالش بسیاری به خرج
داد ،تا با صبوری هرچه تمامتر به هر طریق گفتاری و
کرداری ممکن ،وحدت امت اسالمی و بقا و دوام آنها

را حفظ نماید و همین اهتمام او باعث شــد که خود را
به پرچمدار و طالیهدار وحدت بدل نماید.
بهرهبرداری و درسآموزی از ســیره عملی ایشــان
میتواند ضمن از بین بردن مســائل اختالفی مرتبط با
ایشان و جانشینی پیامبر(ص) ،زمینه همگرایی هرچه
بیشتر امت اســامی را فراهم نماید و مسائل اختالفی
را به نقطهای برای انســجام هرچه بیشتر امت اسالمی
بدل سازد؛ مسائلی که خود زمینه بسیاری از اختالفات
امت اسالمی شده است.
بر این اســاس ،این مقاله در صدد اســت به بررسی
جایگاه و اهمیــت وحدت از دیــدگاه امام علی(ع)
بپردازد ،تا ضمن تبیین شایســته و برشماری ضرورت
گذشته ،حال و آینده این موضوع ،به شناخت صحیحی
از شــخصیت وحدتآفرین ایشان ـ که به واسطه این
موضوع به محملی برای تشــتت و اختالف بدل شده
است ـ دست یابد و بدینوسیله محوریت حقیقی ایشان
برای همگرایی امت اسالمی ،هرچه بیشتر روشن گردد.
پیشینه بحث
موضوع وحــدت و بحث از آن ســابقهای به قدمت
زندگی بشــر دارد ،بشــر آنگاه که پا به عرصه وجود
گذاشت و روحیات و نیازهای اجتماعی خود را درک
کرد و فهمید که برای رســیدن به سعادت و کمال باید
با همزیســتی ،همکاری ،همدلــی و همراهی با دیگر
همنوعان خود رفتار نماید ،خود را نیازمند به موضوع
وحدت دید .این نیازمندی باعث شد که در طول تاریخ
و در ادوار مختلف حیات بشری ،آثار متنوعی توسط
مکاتب مختلف فکری درباره وحدت و ابعاد نظری و
عملی آن به رشته تحریر درآید.
بنابرایــن به صورت عام در موضــوع وحدت آثار به
نســبت فراوانی وجود دارد که مجالی برای بررســی
هرچنــد اجمالی آنان وجود نــدارد ،لیکن با توجه به
اینکه محوریت این تحقیق ســیره امام علی(ع) است،
به صورت اختصاصی بخشــی از آثاری که در زمینه

مفهوم شناسی وحدت
وحدت ) (unityاز مــاده «و.ح.د» در لغت به معنای
انفــراد و تنهایی1،یکتایی ،یگانگی 2و  ...آمده و واحد
در حقیقت چیزی است که جزء و اجزاء ندارد و يكي
است .اين معنی به هر موجودی اطالق شده ،تا جایی
که هیچ عددی نیســت ،مگر اینکه با این واژه توصیف
شده اســت ،چنانکه میگویند :عشــرة واحدة ،مائة
واحدة و ألف واحد يعني يــك دهتایى ،يك صدتایى
و يك هزارتایى.
این لفظ حداقل بر شش وجه به کار میرود -1 :نوع و
جنس  -2خلقت و صناعت  -3بینظیری در خلقت و
طبیعت  -4تجزیهناپذیری به خاطر کوچکی یا سختی
 -5یکی بودن از لحــاظ عددی یا مبدأیت خطی -6
نداشتن اجزاء و افزونی (خدای یکتا) 3که در همه این
وجوه ،نوعی از یکتایی و انفراد نهفته است.
با وجود وجوه مختلف معنایی این کلمه ،آنچه از کلمه
وحدت در این نوشتار مد نظر است ،همان چیزی است
کــه در مقابل آن تفرقه و اختــاف قرار دارد و با این
وصــف ،این کلمه با کلمات دیگری نظیر واحد ،اتحاد،
همدلی ،همســازگری ،وفاق ،تفوق ،جماعت ،انسجام،
تواصل 4،تباذل 5و  ...ترادف معنایی مییابد و کلماتی
 .1مفردات الفاظ القرآن ،ص857؛ المحيط في اللغة ،ج ،3ص.181
 .2لغتنامه دهخدا ،ذیل واژه «وحدت».
 .3مفردات الفاظ القرآن ،ص.857
 .4نهج البالغه ،نامه .47
 .5همان.
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وحدت و با محوریــت امام علی(ع) و در قالب کتاب
و مقاله به رشــته تحریر درآمده اســت ،مورد بررسی
قرار میگیرد ،تا ضمن این بررسی ،تفاوت و تمایز این
تحقیق با سایر تحقیقات انجام گرفته روشن شود:
امام علی اسوه وحدت ،نوشته شیخ محمدجواد شری؛
کتابی اســت که نویسنده در ســه بخش و یک خاتمه
به تبیین اســوه بودن امام علــی(ع) در حوزه وحدت
پرداخته است .وی با مبناگذاری بخشهای کتاب خود
براساس ادوار حیات امام علی(ع)؛ یعنی دوران نبوت،
خلفای ســهگانه و خالفت ایشــان ،به تشریح مسئله
پرداخته است.
وحدت در کالم و ســیره امیرالمؤمنین ،نوشــته محمد
برفی؛ نویسنده در ابتدا پس از ذکر مقدمه ،به ضرورت
وحدت به صورت عــام و بدون محوریت بیانات امام
علی(ع) میپردازد .در ادامه به توصیههای امام علی(ع)
پیرامون وحدت امت اسالمی اشاره مینماید .سپس به
بررسی موضع حضرت در دوره خالفت خلفای سهگانه
و پس از آن در دوره حاکمیت خود ،میپردازد.
«وحدت از منظر امام علی(ع) ریشهها و شیوهها»،نوشته
ناهید طیبی؛ نویســنده در ابتدا به لحاظ لغوی وحدت
را مورد بررســی قرار میدهد و ســپس به ضرورت
وجود وحدت با اســتناد به آیات قرآنی و بیانات امام
علی(ع) میپردازد .وحدت فــردی (روانی) ،وحدت
اجتماعی ـ سیاسی ،ریشهها و عوامل ،مبانی اعتقادی،
رهبری وحدتآفرین ،اکسیر محبت و وحدتآفرینی،
آثار وحدت ،تفرقه ،ریشــهها و عوامل و  ...از جمله
محورهایی است که نویسنده مقاله با محوریت سخنان
امام علی(ع) به تبیین و تشریح هریک از آنها میپردازد.
اگرچه این آثار منتشــر شــده در نوع و سطح خود
توانستهاند موضوع وحدت از دیدگاه اسالمی را مورد
بررســی قرار دهند و ذیل مباحث خــود دیدگاه امام
علی(ع) را نیز به صورت اجمال بررســی نمایند و یا
اینکه به صورت اثر مســتقل در حد خود توانستهاند
بخشــی از دیدگاه جامعاالطرف امــام علی(ع) را به

صورت تفصیلی مورد بررســی قرار دهند ،لیکن این
اثر در صدد اســت با رویکــرد تحلیلی و به صورت
اختصاصی دیــدگاه امام علی(ع) دربــاره جایگاه و
اهمیت وحدت را مورد بررســی قــرار دهد .امری که
در برخی از آثار منتشــر شده ،به آن پرداخته نشده و
یا اگر پرداخته شــده ،به صورت اختصاصی و تفصیلی
نبوده است.

8
7
6
تلون 9،اختالف،
تفرق ،تشتت ،تشعبّ ،
نظیر کثرتّ ،
14
13
12
تنــازع 11،تدابر ،تقاطع ،تباغــض و  ...در نقطه
مقابل این کلمه قرار میگیرند.
این موضوع به واسطه در نظر گرفتن جهت خاصی از
آن ،شــائبه عدم تطبیق بر مصداقها در بادی امر ایجاد
مینماید ،لیکن با دقتی چند در محوریت مد نظر ،این
شــائبه نیز از بین خواهد رفت ،به عنوان مثال امت به
مجموعهای از افراد اطالق میشــود كه وجه مشتركى
مانند دين ،زمان يا مكان یکســان دارند ،با این وجود
امت اسالمی در تعبیر پیامبر(ص) ،عنوان امت واحده به
15
خود گرفته است« :إنّ ُه ْم ُأ ّمةٌ َو ِاح َد ٌة ِم ْن ُد ِ
ون ال ّن ِ
اس»؛
«مسلمانان جدای از بقیه مردم ،یک امت هستند» .در
این بیان ،مســلمانان ،با تعبیر امت واحده یاد شدهاند،
با آنکه مســلمانان مجموعهای از افراد طوایف ،قبایل
و تیرههای مختلف هســتند .این خود نشانگر آن است
که اســام به افراد جامعه اســامی نگاهی ویژه دارد؛
نگاهی که در آن اشــتراکات دینی اولویت و ارجحیت
دارد و همین باعث شده مرزهای جغرافیایی ،قومی و
قبیلهای درنوردیده شود و دین محور اتحاد و اعتصام
قرار گیرد و همین خــود نظم نوینی را به دنبال آورد؛
یعنی اشتراکات دینی زمینه یکتایی و یکپارچگی آنان
را فراهم ساخته اســت ،گویا افراد جامعه اسالمی به
واسطه یگانگی در خدا ،نبی ،دین ،جهت ،آرمان ،هدف
و  ...همگی در قالب پیکری واحد قرار گرفتهاند که در
طریقی واحد حرکت میکنند ،تا خود را به ســرمنزل
مقصود رسانند.
10
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 .6آل عمران103 ،؛ شوری.13 ،
 .7نهج البالغه ،خطبه .192
 .8همان.
 .9همان ،خطبه .176
 .10آل عمران.105 ،
 .11انفال.46 ،
 .12تصنیف غرر الحکم ،صص406و.424
 .13همان ،ص.466
 .14الکافی ،ج ،2ص.346
 .15پیام پیامبر ،ص.74

اهمیت و ضرورت وحدت
بازشناســی دقیــق اهمیت و ضــرورت وحدت امت
اسالمی ،نیازمند شــناخت شایسته نقش و جایگاه آن
در حیات و ممات جامعه اســامی است .این موضوع
از طریق شناخت افق حرکت و الزاماتی که دین برای
تعالیبخشــی امت اسالمی ترسیم کرده ،نیز قابل تبیین
و تشریح است.
آموزههای اســامی با تعابیر مختلف و متنوعی نظیر:
20
اعتصموا 16،اصلحوا 17،تواصلوا 18،رابطوا 19،تعاونوا،
الس ّلم 21،مودت 22و  ...بر موضوع وحدت و اهتمام به
آن تأکید مینماید و در نقطه مقابل ،از تفرقه و اختالف
تفرق 23،اختالف ،تشــعب،
با عبــارات مختلفی نظیرّ :
24
تشتت،
تلون 25،تنازع 26،تدابر 27،تقاطع و  ...برحذر
ّ
میدارد و نسبت به عواقب ناگوار آن هشدار میدهد.
فارغ از هر چیزی ،این همه تشویق به وحدت و تحذیر
از تفرقه و اختالف ،خود نشــانگر اهمیت فوقالعاده و
نقش تأثیرگذار آن در زندگی مسلمانان است.
اما با دقتی اندک و با تشــریح بهتــر نوع نگاه دین به
این مســئله ،نقش و اهمیت وحدت بیشــتر و بیشتر
روشــن خواهد شــد؛ توضیح آنکه انسان به مقتضای
28
طبیعت و فطرت خود نیازمند زندگی اجتماعی است؛
 .16آل عمران103 ،؛ نساء146 ،و175؛ مؤمنون5 ،؛ نهج البالغه ،خطبه
195؛ حکمت 155؛ تصنیف غرر الحکم ،ح5842و.7555
 .17بقره160 ،؛ نساء146 ،؛ انفال1 ،؛ نور5 ،؛ نهج البالغه ،خطبه .16
 .18نهج البالغه ،نامه .47
 .19آل عمران.200 ،
 .20مائده.2 ،
 .21بقره ،208 ،نســاء90 ،و91؛ نحــل ،87 ،محمد35 ،؛ نهج البالغه،
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بدین معنا که انســان به تنهایی نمیتواند همه نیازهای
زندگیاش را برآورده کند و به مشارکت دیگران برای
رفع آنها نیازمند اســت و این نیاز ،انسان را به تشکیل
زندگی اجتماعی ناگزیر ساخته است 29.امام علی(ع)
در تبییــن ضرورت زندگی اجتماعی میفرماید« :أَيُّ َها
ان ذَا َم ٍ
ال َع ْن ِع ْت َرتِ ِه
الر ُج ُل َو إ ِْن َك َ
اس إِن َّ ُه َل يَ ْستَ ْغنِي َّ
النَّ ُ
َو ِدفَا ِعه ِْم َع ْن ُه ب ِ َأ ْي ِديه ِْم َو أَل ْ ِســنَتِه ِْم َو َو أَل َ ُّم ُه ْم ل ِ َش َعثِ ِه َو
َ
ــم َع َل ْي ِه ِع ْن َد نَا ِزلَــ ٍة إِذَا ن َ َزل َ ْت ب ِ ِه»؛« 30اى مردم،
أ ْع َط ُف ُه ْ
آدمى هرچند توانگر بود ،از عشــيره خويش و دفاع
آنان از او ،به دست و زبان ،بىنياز نباشد؛ زيرا عشيره
هركس ،بزرگترين محافظان او هستند كه از پشت سر
حمايتش مىكنند و بيش از ديگر مردم ،اوضاع پراكنده
او را به ســامان مىآورند و چون حادثهاى بر او فرود
آيد ،از ديگران بدو مهربانترند».
بنابراین انســان بهواســطه نیازهای مختلفی که دارد،
ناچار اســت در قالب اجتماع و در کنار دیگران و با
همکاری و همراهی آنان ،نیازهــای مادی و معنوی
خــود را تأمین نماید .با این وجود این مســئله برای
اسالم که بخش عمدهای از تعالیمش در قالب اجتماع
موجودیت و تداوم مییابــد ،چگونه خواهد بود؟ آیا
تحقق این آموزهها با تنهایــی و انفراد ممکن خواهد
بود؟ آیا میتوان انتظار داشت که جامعهای اسالمی و
قرآنی باشــد ،ولی مؤمنان در آن ،جهت تحقق احکام
اســام گرد هم نیامده و با هم همدل و همراه نباشند؟
آیتاهلل شــاهآبادی در این باره میگوید« :قرآن مجید
با اسالم انفرادی مناسبت ندارد؛ زیرا قرآن نمیفرماید:
بــه تنهایی نماز کن ،بلکه عالوه بر آن ،تولید نمازگزار
و اقامــه صلوة را بر عهده مســلمین گــذارده .قرآن
نمیفرماید :تنها تحــرز از زنا نما ،بلکه عالوه بر آن،
حفــظ عقد و منع از وقوع زنــا را در عالم از وظایف
ما ،مقرر فرموده  ...قناعت به اسالم انفرادی از اسباب
31
مهلکه است».

قرآن بــرای از بین بردن رویکرد انفــراد و حاکمیت
جماعــت ،راهبرد «اخــوت و برادری» مســلمانان
را ـ بهرغم نبود ارتباط حســبی و نســبی ـ برگزیده
است ،تا از این طریق دســتورات حیاتبخش اسالم
را ـ کــه بخش عمدهای از آنها تنها در ســایه اتخاذ
چنین رویکردی قابلیت ظهور و شکوفایی دارند ـ به
عرصه عمل و اجرا وارد ســازد ،تا فرد مسلمان بتواند
زمینه رشد و تعالیبخشی خود را فراهم آورد .بر این
32
ون إِخْ َوةٌ»؛
اساس قرآن کریم میفرمایدِ « :إنَ َّما الْ ُمؤْ ِم ُن َ
«در حقیقت مؤمنــان باهم برادرند» .امام علی(ع) نیز
در این باره میفرماید« :إ َِّن ال ْ ُم ْســلِ َم أَ ُخوال ْ ُم ْسلِ ِم فَال
ــرائ ِ َع الدِّ ينِ َو ِ
اح َد ٌة َو ُسبُ َل ُه
تَناب َ ُزوا َو َل تَ َخا َذلُوا فَإ َِّن َش َ
َ
قَ ِ
َارقَ َها
اص َد ٌة َم ْن أ َخ َذ ب ِ َها ل َ ِح َق َو َم ْن تَ َر َك َها َم َر َق َو َم ْن ف َ
ُم ِحق»؛« 33همانا هر مســلمانى با مسلمان دیگر برادر
اســت .پس القاب زشت بر هم ننهيد و دست از يارى
هم نشــویيد كه همانا شــرايع و قوانيــن دين يكى و
راههاى آن هموار و مســتقیم است ،هركه قدم در آن
نهد ،به مقصد رســد و غنيمت بــرد و هركه بدان راه
نرود ،گمراه شود و پشــيمانى برد» .همچنین فرموده
«المؤمن أَ ُخوال ْ ُم ْؤ ِمنِ  ،فَال يَ ُغ ُّشــه َو ال يَعيبُهَ ،و
اســت:
ُ
صرتَه»؛« 34مؤمن برادر مؤمن اســت ،فریبش
ال يَ َدع ن ُ َ
نمیدهد و از او عیبجویی نمیکند و دست نصرتش
را از او باز نمــیدارد» .امام صادق(ع) نیز در روایتی
دیگر اینگونه میفرماید« :ال ْ ُم ْؤ ِم ُن أَ ُخوال ْ ُم ْؤ ِمنِ َكال ْ َج َس ِد
ال ْ َو ِ
ــيئ ًا ِم ْن ُه َو َج َد أَل َ َم َذل ِ َ
ك فِى َسائ ِ ِر
اح ِد إ ِِن ْاشتَ َكى َش ْ
َ
وح َو ِ
اح َد ٍة»؛« 35مؤمن برادر
اح ُه َما ِم ْن ُر ٍ
َج َســ ِد ِه َو أ ْر َو ُ
مؤمن است ،مانند پیکیری واحد كه هرگاه عضوى را
دردی رســد اعضای ديگر هم احســاس درد كنند و
[همینطور] ارواح آنان نيز از يک روح است».
اخوت نزدیکترین رابطه عاطفی میان دو انسان است
که براساس مساوات پایهریزی شده است .دین اسالم
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با این عبارات ســطح پیوند عالیق و ارتباط مسلمانان
را بــه قدری باال برده که به صورت نزدیکترین پیوند
دو انسان با یکدیگر آن هم پیوندی براساس مواسات
و مساوات درآمده است.
با حاکم شــدن روحیه و فرهنگ برادري در جامعه ،به
طور طبیعی و مانند دو برادر حسبی و نسبی که نسبت
به هم وظایف و مسئولیتهایی دارند ،افراد جامعه ایمانی
و اســامی نیز نســبت به هم وظایف و مسئولیتهایی
دارنــد؛ به این معنی که در مقابــل ایجاد این رابطه و
اجرای درســت آن ،مسئولیتهایی در برابر هم دارند که
آموزههای اسالمی به آنها نیز اشاره کرده است.
چشم 36،آیینه 37،دلیل و راهنما 38،همدردی و همراهی
در شــادی و حزن 39،عدم خیانــت و خدعه 40،عدم
ظلم 41،عدم تکذیب و غیبت ،سود رسانی 42،عدم افترا
و تهمت 43،عاطفــهورزی 44،تواصل و تعاقد و  45...از
جمله مسئولیتهایی است که فرد مسلمان در برابر برادر
دینــی خود برعهده دارد .به طــور طبیعی آنچه زمینه
اجرای هرچه بهتر این موارد را فراهم خواهد ساخت،
حاکمیت اخوت ،همدلــی و همزبانی بین افراد جامعه
اســامی اســت و در واقع باید گفت «اخوت» چون
نخ تســبیحی اســت که حلقه مؤمنان را به هم متصل
مینمایــد و آنگاه حرکت یکی بــه حرکت و جنبش
دیگری خواهد انجامید 46.ب ه بیان دیگر بخش عمدهای
از تعالیم دینی در بســتر اجتماع و در ســایه وحدت،
اتحاد و انســجام جامعه اســامی قابلیت پیادهسازی
 .36الکافی ،ج ،2ص166؛ بحار االنوار ،ج ،71ص.237
 .37همان.
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دارد .همان چیزی که در آموزههای اســامی با عنوان
اخوت دینی مطرح است که این خود نیز زمینه مناسب
را برای پیادهسازی هرچه بیشتر و بهتر تعالیم قرآن در
بستر اجتماع فراهم میســازد و این امر ضمن تحقق
جامعه آرمانیِ اسالمی ،زمینه تکامل و بالندگی فرد فرد
جامعه اسالمی را فراهم خواهد ساخت و در واقع باید
گفت :الزمه پیادهســازی و اجرای دستورات اسالم به
توجه به اصل وحدت جامعه ایمانی وابسته است .این
موضوع خود نیــز تأکیدی دیگر بر ضرورت حاکمیت
اخوت دینی خواهد بود.
نکتــه دیگری که باید در این میــان مورد توجه قرار
گیرد ،این اســت که روح حاکم بر آموزههای قرآنی،
خود نیز وحدتانگیز اســت؛ به این معنی که با وجود
خدای واحد ،دیــن واحد ،نبی واحد ،مســیر واحد،
هدف و آرمان واحد و  ...باید بین مســلمانان شــاهد
گفتار و کردار واحد در اجرای شایســته تعالیم دینی
باشیم و اگر غیر از این باشــد ،مشکل از ناحیه خود
مسلمانان است .امام علی(ع) با تأکید بر این موضوع،
سرچشمه تشــتت و اختالفات بین مسلمانان را ناشی
از عدم شناخت و اجرای درست و شایسته این تعالیم
میداند و در این باره میفرماید« :أَ ف ََأ َم َر ُه ُم اهللُ [تَ َعالَى]
َ
وه أَ ْم ن َ َها ُه ْم َع ْن ُه ف ََع َص ْو ُهَ ...و
ــب َحان َ ُه ب ِ ْ
االختِ َل ِف فَأ َطا ُع ُ
ُس ْ
ــب َحان َ ُه يَ ُق ُ
ول ما ف ََّر ْطنا فِي ال ْ ِك ِ
تاب ِم ْن َش ْي ٍء َو فِي ِه
اهللُ ُس ْ
َ
ان ُكلِ] تِ ْبيَ ٌ ِّ
اب يُ َصدِّ ُق
[تِ ْبيَ ُ
ــي ٍء َو َذ َك َر أ َّن ال ْ ِكتَ َ
ان ل ِ ُكل َش ْ
اختِ َل َف فِي ِه فَ َق َ
ــب َحان َ ُه َو ل َ ْو
ب َ ْع ُض ُه ب َ ْعضــ ًا َو أَن َّ ُه َل ْ
ال ُس ْ
اختِالف ًا َكثِيراً»؛« 47آيا
كان ِم ْن ِع ْن ِد غ َْي ِر اهلل ِ ل َ َو َج ُدوا فِي ِه ْ
َ
خداى سبحان ،آنها را به اختالف ،امر فرمود كه اطاعت
كردند؟ يا آنها را از اختالف پرهيز داد و معصيت خدا
نمودند؟ در حالى كه خداى سبحان مىفرمايد« :ما در
قرآن چيزى را فروگذار نكرديم» .و فرمود« :در قرآن
بيان هر چيزى اســت» .يادآور شديم كه بعض قرآن
گواه بعض ديگر اســت و اختالفى در آن نيست .پس
خداى ســبحان فرمود« :اگر قرآن از طرف غير خدا
 .47نهج البالغه ،خطبه .18

نازل مىشد ،اختالفات زيادى در آن مىيافتند»».
روح حاکم بر آموزههــای وحیانی خود وحدتانگیز
اســت و به طور طبیعی نباید شاهد تشتت و اختالفی
در بین افراد جامعه اسالمی بود و اگر اختالفی باشد،
معلوم اســت که این آموزهها به خوبی و درستی فهم
نشــده و به روح حاکم بر آنهــا دقتی صورت نگرفته
است .بنابراین توفیقیابی در تمسک و اعتصام حقیقی
به این محورهای واحد ،خود نعمتی بزرگ اســت که
خداوند متعال بــر آن تأکید مینماید و در مقابل عدم
توفیق و غوطهور شدن در تفرقه ،تشتت و اختالف را
در ردیف عذابهای بزرگ الهی برشمرده است 48.قرآن
«و ْاع َت ِص ُموا بِ َح ْبلِ ا ِ
هلل
کریم در این باره میفرمایــدَ :
َجميع ًا َو ال َت َف َّرقُــوا َو ا ْذ ُك ُروا ِن ْع َم َت ا ِ
هلل َع َل ْي ُك ْم»؛« 49و
همگى به ريسمان الهی چنگ زنيد ،و پراكنده نشويد و
ِ
نعمت خدا بر خود را ياد كنيد» .عالمه طباطبایی ذیل
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این آیه میگوید« :شــايد وجه اينكه اعتصام به حبل
اهلل و متفرق نشــدن را نعمت خدا خوانده ،و فرموده:
«وا ْذ ُك ُروا ِن ْع َم َت ا ِ
هلل َع َل ْي ُك ْم» اشــاره به همين معنايى
باشد كه ما خاطرنشان ســاختيم؛ يعنى خواسته باشد
بفرمايد ،اگر شما را به اعتصام و عدم تفرقه مىخوانيم،
بىدليل نيســت؛ دليل بر اينكه شــما را بدان دعوت
كردهايم ،همين اســت كه خود به چشــم خود ثمرات
اتحــاد و اجتماع و تلخى عــداوت و حالوت محبت
و الفت و برادرى 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 نعمتى است از ناحيه ما و در نتيجه متوجه شويد
كه تمامى دســتوراتى كه ما به شما مىدهيم ،همهاش
مثل اين دستور به نفع شما است و سعادت و راحت و
رستگارى شما را تأمين مىكند» 50.بنابراین هم روح
حاکم بر قوانین الهی وحدتانگیز است و هم خداوند
متعال راهبرد اخوت را برای پیادهســازی هرچه بهتر

و بیشــتر تعالیم الهی برای جامعه اســامی و ایمانی
برگزیده اســت ،تا در ســایه وحدت و همدلی زمینه
رشــد ،تعالی فردی و اجتماعی خود و جامعه اسالمی
را فراهم سازند.
اسالم و مســلمانانی که بهواسطه تمسک ،توجه و به
کارگیری تعالیم ع ّزتآفرین و تعالیبخش الهی 51و در
52
سایه وحدت ،تعاون ،همدلی ،همزبانی و یکرنگی،
در مسیر ع ّزت و سیادت طی طریق مینمایند ،دشمنانی
دارند؛ دشمنانی که ع ّزت روزافزون مسلمانان را برابر
با خواری خود میدانند؛ 53ع ّزتی که ناشی از تمسک و
اعتصام مسلمانان به دین بوده و مایه ظفریابی آنان بر
54
دشمنان خود شده است.
با این اوصاف ،دشــمنان اســام که بغض اســام و
مسلمانی را در دل دارند 55و نمیتوانند ع ّزت و سیادت
روزافزون مســلمانان را مشاهده نمایند و نمیخواهند
خیری به مســلمانان برســد 56،تالش میکنند از هر
فرصتی و حربهای برای ضربهزدن به مسلمانان استفاده
نمایند ،تا مانع پیشرفت آنان شده و آنان را از اسالم و
مسلمانی دور و مانند خود گمراه کنند و به کیش خود
درآورند 57.آنها به خوبی میدانند آنچه موجب ع ّزت
و پیشــرفت روزافزون مسلمانان شده ،همان وحدت،
همدلی و اجتماع آنها 58حول ریســمان وحدتآفرین
اســام است .بنابراین بیشــترین تالش خود را برای
خدشــهدار کردن وحدت و انســجام مسلمان به کار
تفرق بین
میگیرند ،تا از این طریق زمینه تشــتت و ّ
مسلمانان را فراهم ســازند و آنها را ضعیف نمایند و
به راحتی بر آنها یورش برده و بر آنها چیره شــوند.
وجود اختالفات دینی و مذهبی و برجستهسازی آنان
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توسط اســتکبار در ادوار مختلف تاریخ ،خود تأییدی
بر این ادعا اســت .رمز موفقیت دشمنان در شکست
هیمنه مســلمانان و ع ّزت و سیادت آنان ،دامن زدن به
مواردی است که بوی تشتت و اختالف از آنها به مشام
میرسد .بر همین اساس ،امام علی(ع) باالترین عامل
شکست ،ذلت و سقوط امت اسالمی را تفرقه و اختالف
دانســته و با کمال صراحت ،فتنهانگیز و تفرقهافکن را
مستوجب قتل میداند ،و نه تنها تفرقهافکن را سزاوار
چنین عقوبتی میداند ،بلکه حتی کســی را که شــعار
«و ال ْ َز ُموا
تفرقه سردهد ،ســزاوار قتل برمیشــماردَ :
ــوا َد ْ َ
ال ْع َظ َم فَإ َِّن يَ َد اهلل ِ [ َع َلى] َم َع ال ْ َج َما َع ِة َو إِيَّا ُك ْم
َّ
الس َ
َ
لش ْي َط ِ
الشــا َّذ ِم َن النَّ ِ
الشا َّذ
ان َك َما أ َّن َّ
اس ل ِ َّ
َو ال ْ ُف ْرقَ َة فَإ َِّن َّ
ــن ال ْ َغنَ ِم ل ِ ِّ َ
وه
ِم َ
ــعا ِر فَا ْقتُ ُل ُ
لذئْبِ أ َل َم ْن َد َعا إِلَى َه َذا الشِّ َ
امتِي َهــ ِذ ِه»؛« 59به جمعیت عظیم
ــو َك َ
ان تَ ْح َت ِع َم َ
َو ل َ ْ
مسلمانان بپیوندید ،که دســت [قدرت و عنایت] خدا
با جماعت اســت؛ زیرا آنکه از جمع مسلمانان به یک
سو شود ،بهره شیطان است ،چنانکه گوسفند که از گله
درماند ،نصیب گرگ بیابان اســت .آگاه باشيد هركس
كه مردم را به اين شــعار [تفرقه و جدايى] دعوت كند،
او را بكشيد ،هرچند كه زير عمامه من باشد».
بنابراین ضرورت بحث از وحدت و اتحاد ،اجتنابناپذیر
خواهد بود ،به ویژه آنکه هم تکامل و پیشرفت الزمه
همیشگی جهان اسالم است و هم تالش دشمنان برای
به ذلت کشاندن ،گمراهی و تضعیف مسلمانان همیشگی
بوده است .با وجود این دشــمنیها و استفاده دشمنان
از زمینههای اختالفبرانگیز در بین مســلمانان ،سخن
گفتــن از یکی از همین موارد ـ امام علی(ع) و والیت
او ـ که خود برای برخی سرمنشأ اختالف و تشتت به
حساب آمده اســت ،خود میتواند عامل بسیار مهمی
برای رفــع اختالفات و همگرایی هرچه بیشــتر بین
مسلمانان باشد.
نکتهای که باید در این راســتا مد نظر قرار گیرد ،این
است که سخن گفتن از وحدت به معنای ارائه نظرات و
 .59همان ،خطبه .128

دیدگاههای یکسان و دستبرداری مذاهب مختلف از
عقاید خود نیست ،بلکه به معنای آن است که با وجود
تضارب افکار و آراء و انتقادهای ســازنده ـ که نتیجه
طبیعی برخی از اعتقادات و احکام مورد تأکید دین نیز
هســت ـ با حفظ و احترام به عقاید مذهبی ،همه افراد
و گروههای جامعه اسالمی ،حول محورهای مشترک
مورد تأکید دین ،متحد و یکپارچه شــوند و در قبال
سیاســتها و اقدامات خصمانه و تفرقهافکنانه دشمنان
اسالم و مسلمانی مانند ید واحد عمل نمایند ،تا ضمن
تأمین و حفظ ســیادت خود ،زمینه شکست دشمنان
قسمخورده خود را فراهم و تعالی و تکامل خود را در
پرتو تعالیم حیاتبخش اسالم دنبال نمایند و این همان
چیزی اســت که از وحدت و اتحاد جامعه اسالمی مد
نظر اســت و در این تحقیق با محوریت امام علی(ع)
دنبال میشود.
چرایی محوریتیابــی دیدگاه امام علی(ع) در
بررسی اهمیت و جایگاه وحدت
نقطه مقابل وحدت و اتحاد ،تفرقه و تشــتت اســت و
دشمنان اســام تالش دارند از طریق شناسایی نقاط
اختالفی بین مســلمانان و برجستهسازی و دامن زدن
به آنها ،زمینه تفرقه و تشــتت هرچه بیشتر مسلمانان
را فراهم سازند .اختالفات مذهبی بین مذاهب مختلف
اســامی ،ابزار بسیار مناسبی اســت که دشمنانشان
توانســتهاند از آن اســتفادههای حداکثــری را برای
دستیابی به مقاصد شــوم خود برند .هنر آن است که
ن عوامل به ظاهر اختالفبرانگیز،
مســلمانان از همی 
پلی برای وحدت و انســجام هرچه بیشتر خود فراهم
سازند .از جمله مواردی که خود سرمنشأ اختالف بین
مســلمانان مذاهب مختلف شده اســت ،موضوع امام
علی(ع) و پذیرش والیت ایشان است.
بررسی شخصیت وحدتبخش و وحدتآفرین این امام
و بازشناســی سیره گفتاری و کرداری ایشان ،میتواند
ضمن از بین بردن بسیاری از اختالفات موجود ،زمینه

 .60همان ،حکمت .78

 )1روح وحدتآمیز تعالیم الهی

نظام حاکم بر آفرینش ،نظــام توحید و وحدتگرایی
اســت .آفرینش بر مبنای وحدت و نظم واحد آفریده
شده است .اقبال الهوری میگوید:
برگ و ســاز کائنات از وحدت اســت /اندرین عالم
61
حیات از وحدت است.
اسالم دین وحدتبخش است .امام علی(ع) در بیانات
خود بر خاصیت وحدتانگیزی دین اسالم ،تأکید و آن
را به عنوان دســتاورد دعوت الهی پیامبر(ص) معرفی
کرده است« :قَ ْد ُص ِرف َْت ن َ ْح َو ُه أَ ْفئِ َد ُة ْ َ
البْ َرا ِر َو ثُنِيَ ْت إِل َ ْي ِه
أَ ِز َّم ُة ْ َ
البْ َصا ِر َدف ََن اهللُ ب ِ ِه الضَّ َغائ ِ َن َو أَ ْط َف َأ ب ِ ِه الثَّ َوائ ِ َر أَل َّ َف
ب ِ ِه إ ِْخ َوان ًا َو ف ََّر َق ب ِ ِه أَ ْق َران ًا»؛« 62دلهاى ابرار به سوى او
مىگرويد و چشمها به جانبش مىگرديد .خداوند ،با او
كينهها را دفن و آتشها را خاموش كرد ،با او ميان دلها
الفت و مهربانى ايجاد كرد [بيگانگانى را پيوند برادرى
داد] ،و خويشــاوندانى را پراكند» .ایشــان در کالمی
دیگر به اهمیت مأموریت خداوند به پیامبر(ص) برای
ایجاد وحدت و همدلی و الفت بین مســلمانان اشاره
کرده اســت و در این باره میفرماید« :ف ََص َد َع ب ِ َما أُ ِم َر
ب ِ ِه َو بَلَّ َغ ِر َس َ
الص ْد َع َو َرتَ َق ب ِ ِه ال ْ َف ْت َق
ال ِت َرب ِّ ِه فَ َل َّم اهللُ ب ِ ِه َّ
ــم َل ب َ ْي َن َذ ِوي ْ َ
ال ْر َحا ِم ب َ ْع َد ال ْ َع َد َاو ِة ال ْ َوا ِغ َر ِة
َو أَل َّ َف ب ِ ِه َّ
الش ْ
ــدو ِر َو الضَّ َغائِنِ ال ْ َقا ِد َح ِة فِي ال ْ ُق ُل ِ
وب»؛« 63آنچه
الص ُ
فِي ُّ
را پيامبر به آن مأمور شــده بود بيان كرد ،و رساالت
 .61کلیات اقبال الهوری ،ص.418
 .62نهج البالغه ،خطبه .96
 .63همان ،خطبه .231
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همدلی و همراهی هرچه بیشــتر امت اسالمی را فراهم
سازد .این موضوع خود نیز زمینه سوءاستفاده دشمنان
را از بین خواهد برد .اثری که به واســطه تشــریح و
تبیین درست این موضوع پدید خواهد آمد ،به مراتب
بیشتر و بهتر از طرق دیگری است که معمو ً
ال در قالب
توصیه و ســفارش برای حفظ وحدت و همدلی دنبال
میشود؛ یعنی تبیین و تشــریح موارد اختالفی ،زمینه
بسیار مناسبتری را برای ایجاد وحدت و همدلی امت
اسالمی فراهم خواهد ساخت.
امام علــی(ع) ،عمری در راه وحدت امت اســامی
تالش کــرد و حریصترین فرد برای یکپارچگی امت
پیامبر(ص) 60بود .ایشان در دوران زندگی خود ،حتی
با ایثار جــان ،مال و ســکوت در برابر حقوق خود،
برای همگرایی هرچه بیشــتر امت اسالمی تالش کرد.
بیگمان و بدون هرگونه طرفداری باید گفت :در کنار
سایر فضایل بینظیر این مرد خدا ،به یقین ایشان رهبر
و الگوی همه رهبران و علمای تقریبی گذشته ،حال و
آینــده خواهد بود .در حق این مرد بزرگ جفا خواهد
بود که او را سرمنشــأ اختالف و تشتت بخوانیم ،بلکه
اگــر تأملی چند در فضایل ،افکار و اقدامات ایشــان
انجام گیرد ،این حقیقت روشن خواهد شد که او خود
منشــأ و آیینه تمامنمای وحدت و اتحاد امت اسالمی
بوده است و درک درست این موضوع ،خود اختالفات
بــه وجود آمده را از بین بــرده و وحدت و همدلی را
جایگزین خواهد کرد .بر این اساس نویسنده در صدد
است به بررسی جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی(ع)
بپردازد ،تا ضمن تبیین درست محورها و موضوعات،
ایشــان را به عنوان محور و الگویــی برای وحدت،
همدلی و همگرایی امت اسالمی معرفی نماید.
فلســفه و چرایی وحدت و ضرورت آن در نگاه
امام علی(ع)
نگاه امام علی(ع) به موضوع وحدت ،نگاهی راهبردی
و اساســی است که از عمق عشــق و عالقه ایشان به

پیامبر(ص) و تداوم حیــات دین و امتش برمیخیزد.
ایشان تداوم خط اســام و مسلمانی را به عنوان یک
اصل اساسی و مهم ،ســرلوحه فعالیتهای خویش قرار
داده بود و با تمام وجود و تا آخرین لحظه عمر خویش
به هر آنچه این مهم را تحقق میبخشــد ،اهتمام ویژه
داشت و حتی لحظهای از این مهم غفلت نورزید .ایشان
در تشــریح و تبیین وحدت به عنــوان یکی از اصول
راهبردی تضمین کننده حیات امت اسالمی ،به عوامل
زیر اشاره دارد:
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پروردگارش را ابالغ نمود ،خداوند هم به وسيله او از
هم گســيختگیهاى اجتماعى را نظام داد ،و پراكندگى
را به هم پيوســت ،و بين خويشاوندان پس از دشمنى
كينهافكن در ســينهها ،و كينههاى آتش زننده در دلها،
الفت ايجاد نمود».
64
دین اســام خــود متحدکننده اســت و بــا تعالیم
وحدتانگیزانه خود زمینه همگرایی ،همدلی و وحدت
مسلمانان را فراهم ســاخته است .بهواسطه دین خدا،
مســلمانان بهرغم نداشتن ارتباط نسبی و حسبی باهم
برادر و همدل شــدهاند 65.عالوه بر روح وحدتانگیز
تعالیم اســامی ،اصول مشــترک بین مسلمانان زمینه
وحدت و همگرایی آنها را فراهم ســاخته است .شهید
مطهری در این باره میگوید« :مسلمین [کسانیاند که]
خدای یگانه را میپرستند و به نبوت رسول اکرم(ص)
ایمان و اذعان دارند .کتاب همــه ،قرآن ،و قبله همه،
کعبه اســت .باهم و مانند هم حج میکنند ،و مانند هم
نمــاز میخوانند و مانند هــم روزه میگیرند ،و مانند
هم تشــکیل خانواده میدهند و دادوستد مینمایند و
کودکان خــود را تربیت میکنند و اموات خود را دفن
مینمایند و  ...و در واقع مســلمین یک جهانبینی و
فرهنگ مشــترک و تمــدن عظیم و ســابقه تاریخی
66
درخشانی دارند».
امام علی(ع) در تشــریح اهمیــت و جایگاه وحدت،
بــر این نکته تأکیــد دارد که تعالیــم الهی به وحدت
فراخواندهاند؛ بنمایه و رومایه آنها ندای وحدت ســر
میدهند و در تمامی سطوح آنها ،وحدت به عنوان یک
اصل محوری مطرح اســت و اصو ً
ال باید گفت :بخش
عمدهای از تعالیم دینی به واســطه توجه به این اصل
مهم ،قدرت ظهور و بروز خواهند داشــت .حضرت با
این بیانات در واقع ضمن اشــاره به محوریت وحدت
در جهان هستی و در تعالیم اسالمی ،بر این نکته تأکید
کرده اســت که اگر به درســتی به تعالیم اسالمی ـ که

 .64همان ،خطبه .39
 .65همان ،خطبه .113
 .66مجموعه آثار ،ج ،25ص.26

سراســر وحدت و وحدتگرایی اســت ـ عمل شود،
دیگر نباید شــاهد تشتت و اختالفی بود و اگر چیزی
غیر از این باشد ،ناشــی از عدم اجرای درست تعالیم
اسالمی اســت .ایشــان در بیانی اینگونه میفرماید:
اح ٌد أَ ف ََأ َم َر ُه ُم اهللُ
اح ٌد َو ِكتَاب ُ ُه ْم َو ِ
اح ٌد َو نَبِيُّ ُه ْم َو ِ
«إِل َ ُه ُه ْم َو ِ
67
َ
ُس ْب َحان َ ُه ب ِ ِ
وه؟ أَ ْم ن َ َها ُه ْم َع ْن ُه ف ََع َص ْو ُه»؛
ال ْختِ َل ِف فَأ َطا ُع ُ
«خدایشــان یکی ،پیغمبرشــان یکی ،و کتابشان یکی
اســت .آیا خدای سبحان آنها را به اختالف امر فرمود
که اطاعت کردند؟ یا آنهــا را از اختالف پرهیز داد و
معصیت خدا نمودند؟» .شــاید بتوان گفت که آشنایی
و آگاهی امام علی(ع) با ایــن تعالیم و روح حاکم بر
آنها بوده که ایشان را حریصترین فرد بر وحدت امت
پیامبر(ص) قرار داده است.
 )2نعمتی پرارج و پربها و ضرورت شکرگزاری آن

شکرگزاری در برابر برکات و نعمتهای مستمر و مداوم
68
الهی ،ضرورت و حداقل شــرط بندگی الهی است؛
ِ
واجب انسان در قبال خدای سبحان،
نخســتین وظیفه
سپاســگزاری از نعمتهــا و فراهــم آوردن موجبات
خشنودی او است 69.این شکرگزاری در برابر نعمتهای
بزرگتر الهی ،باید به شکل بیشتر و بهتری مورد توجه
و اهتمام قرار گیــرد .امام علی(ع) وحدت را نعمت و
فیضی از ناحیه خداوند متعال دانســته که به واسطه آن
بر مسلمانان منت نهاده است« :فَإ َِّن اهللَ ُس ْب َحان َ ُه قَ ِد ْامتَ َن
َع َلى َج َما َع ِة َه ِذ ِه ْ ُ
يمــا َع َق َد ب َ ْينَ ُه ْم ِم ْن َح ْبلِ َه ِذ ِه
ال َّم ِة فِ َ
ُْ
ون إِلَى
ون فِــي ِظ ِّل َها َو يَ ْأ ُو َ
ون] يَ ْنتَ ِق ُل َ
الل ْ َفــ ِة الَّتِي [يَتَ َقلَّبُ َ
َكنَ ِف َها بِنِ ْع َمة»؛« 70همانا خدای ســبحان بر جماعت این

امت ،منت گذارده و بین آنان الفت و اتحاد ایجاد کرده
است ،تا در سایهاش بیارامند و در پناهش بیاسایند».
تعبیر منت الهی درباره وحدت ،بیانگر اهمیت بســیار
آن است؛ زیرا به اعطای هر نعمت سنگین و گرانبهایی
 .67نهج البالغه ،خطبه .18
« .68ضرورت شكرگزارى از نعمتهاى معنوى» ،ص.5
 .69تصنیف غرر الحکم ،ص.181
 .70نهج البالغه ،خطبه .192

منت گفته میشــود 71،چنانکه خداوند متعال از بعثت
پیامبــر(ص) به عنــوان منت یاد کرده اســت 72.امام
علی(ع) در ادامه ،در خصــوص چرایی یادکرد آن با
ایــن وصف ،اینگونه میفرمایدَ :
ِف أَ َح ٌد ِم َن
«ل يَ ْعــر ُ
يــن ل َ َها قِيم ًة ِ َ َ
ــح ِم ْن ُك ِّل ثَ َمنٍ َو أَ َج ُّل
ال ْ َم ْخ ُلوقِ َ
لن َّ َها أ ْر َج ُ
َ
ــن ُك ِّل َخ َطرٍ»؛« 73هیچیک از آفریدگان ارزش آن را
ِم ْ

 .71المیزان ،ج ،16ص9؛ تفسیر نمونه ،ج ،3ص.158
 .72آل عمران.164 ،
 .73نهج البالغه ،خطبه .192
 .74شرح نهج البالغه ،ج ،4ص.302

 )3ع ّزتآفرینی

ع ّزتآفرینی از جمله آثاری است که به واسطه وحدت
و نگهداری از آن ،نصیب جامعه اســامی خواهد شد.
امام علی(ع) در خطبههای خود ،عامل همه خوشیها،
برخورداریها ،ع ّزت و شــرف ملتهای گذشته را دوری
گزیدن از پراکندگی و جدایی و مالزم شــدن با الفت و
وحــدت میداند و مردم را به یگانگی و حفظ وحدت
و الفت تشویق میکند 78.ایشان ضمن سفارش به تفکر
در احوال گذشــتگان ،دلیل ع ّزتیابی آنان را اینگونه
او ِت َحال َ ْيه ِْم فَال ْ َز ُموا
بیان میکند« :فَــ ِإذَا تَ َف َّك ْرتُ ْم فِي تَ َف ُ
ُك َّل أَ ْم ٍر لَز َِم ِت ال ْ ِع َّز ُة ب ِ ِه َش ْأن َ ُه ْم َ ...و َو َص َل ِت ال ْ َك َر َام ُة َع َل ْي ِه
اب ل ِ ْل ُفرقَ ِة َو ال ُّل ُزو ِم ل ِ ْ ُ
لل ْ َف ِة َو التَّ َح ِّ
اض
َح ْب َل ُه ْم ِم َن ِال ْجتِنَ ِ ْ
َع َل ْي َها َو التَّ َو ِ
اصي ب ِ َهــا»؛« 79پس آنگاه كه در زندگى
گذشتگان مطالعه و انديشــه مىكنيد ،عهدهدار چيزى
باشيد كه عامل ع ّزت آنان بود ... ،كه از تفرقه و جدايى
اجتناب كردند ،و بر وحدت و همدلى همت گماشتند،
و يكديگر را به وحدت واداشته به آن سفارش كردند».
ع ّزت حالتی در انسان است که مانع مغلوب شدن او در
 .75ابراهیم7 ،؛ تصنیف غرر الحکم ،ص.279
 .76تصنیف غرر الحکم ،ص.279
 .77نهج البالغه ،خطبه .192
 .78نهج البالغه از دیدگاه مقام معظم رهبری ،ص.49
 .79نهج البالغه ،خطبه .192
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بررســی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی(ع)

نمیدانند؛ زیرا آن نعمت از هــر بهایی باالتر و از هر
رتبت و منزلتی گرانقدرتر است».
در اين بیانات ،حضرت نعمت وحدت و برادری را نعمتی
میداند که در سایه آن ،آرامش ،قرار و آسایش حاصل
میشود .ابنمیثم شــارح نهج البالغه ذیل این کلمات،
اینگونه مینویسد« :حضرت در صدد است با برشماری
جایگاه وحدت ،مردم را بيشتر ترغيب نماید كه باهم انس
بگيرند و الفت و دوستى را ميان خودشان برقرار سازند
و مهمترين نعمتى كه در ارزشــمندى كسى را توان آن
نيست كه بهايى برايش تعيين كند ،و خداوند به علت آن
بر جامعه منت گذارده است ،نعمت اتحاد ،محبت و الفت
مىباشــد ،به علت منافع عظيم و دفع ضررهاى فراوانى
كه در آن وجــود دارد ،و دليل اينكه هيچكس از عهده
ارزشــيابى اين نعمت برنمىآيد ،آن است كه اين نعمت
از هر بهايى با ارزشتر و از هر عظمتى برتر مىباشــد؛
زيرا دوســتى با همديگر و اجتماع و تعهد مردم نسبت
به مســائل دينى بزرگترين سبب آمادگى و شايستگى
74
جامعه به منظور سعادت دنيا و آخرت مىباشد».
به راســتی این چه نعمتی اســت که امام علی(ع) آن را
اینگونه توصیف کرده است .چه جایگاه و مقامی دارد
که خود را در رتبه و بها بینظیر کرده است .چنین نعمتی
با این همه اجر و بهای بینظیــر و بیبدیل ،آیا نیاز به
شــکرگزاری ندارد؟ آیا با این همه جایگاه ،بیتوجهی
و کمتوجهی به آن ســزاوار اســت؟ آیا میتوان گفت
پاسداشت و شکرگزاری این نعمت الهی میتواند چیزی

غیــر از اهتمام و توجه هرچه بیشــتر به آن در تمامی
ابعاد بین افراد جامعه اســامی باشد .مگر نه این است
که شکرگزاری نعمتها موجب تداوم آنها و نیز زمینهساز
نعمتهای بیشــتر الهی میشــود 75و عدم شکرگزاری
شایسته ،زمینهساز از دست دادن نعمتها است 76.بنابراین
حضرت با ایــن عبارات اهمیت و ضــرورت وحدت
را مورد توجه قرار داده اســت.ایشــان در جای دیگر
«و انْ َقا َد ِت الن ِّْع َمــ ُة ل َ ُه َم َع ُه ْم ِ ...م َن ِال ْجتِنَ ِ
اب
میفرمایدَ :
77
ل ِ ْل ُفرقَ ِة َو ال ُّل ُزو ِم ل ِ ْ ُ
اض َع َل ْي َها َو التَّ َو ِ
لل ْ َف ِة َو التَّ َح ِّ
اصي ب ِ َها»؛
ْ
«نعمت بر آنان فراوان شد  ...به واسطه دوری از تفرقه و
التزام به الفت و تشویق و وصیت به آن».
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مقابل دشــمنان میگردد 80.امام علی(ع) در این کلمات
به مخاطبان خود عرضه میدارد که اگر به دنبال ع ّزت،
شأن و جایگاه واقعی هســتید ،وحدت و همگرایی را
دنبال کنید که این خود باعث میشــود ع ّزتمندترین و
قدرتمندترین افراد در روی زمین باشید .ایشان در کالمی
دیگر میفرماید« :فَانْ ُظروا َك ْي َف َكانُوا َح ْي ُث َكان َ ِت ْ َ
ال ْم َل ُء
ُ
ــوب ُم ْعتَ ِدل َ ًة َو ْ َ
ُم ْجتَ ِم َعــ ًة َو ْ َ
ِ
ُ
ْ
ال ْي ِدي
ل
ق
ل
ا
و
ة
ف
ل
ت
ً
َ
ُ
ُ
ال ْه َو ُاء ُم ْؤ َ َ
اص َر ًة َو الْبَ َصائ ِ ُر نَافِ َذ ًة َو ال ْ َع َزائ ِ ُم َو ِ
وف ُمتَنَ ِ
اح َد ًة
السيُ ُ
ُمتَ َرا ِدفَ ًة َو ُّ
أَ ل َ ْم يَ ُكونُوا أَ ْربَاب ًا فِي أَ ْق َطا ِر ْ َ
ين َو ُم ُلوك ًا َع َلى ِرقَ ِ
اب
ال َر ِض َ
ين»؛« 81بنگريد كه آنها چگونه بودند ،هنگامى كه
ال ْ َعال َ ِم َ
جمعيتهايشان متحد و خواستههايشان متفق و دلهايشان
معتدل و دستهايشان پشتيبان هم و شمشيرهايشان در راه
كمك به يكديگر بود و ديدههايشان نافذ و ارادههايشان
واحــد بود .آيا آنها صاحبان اقطار زمين نشــدند و آيا
زمامداران جهانها نگشتند؟».
يك جامعه وقتــى زنده و پايدار میشــود و در قله
مقتدرترینها قرار میگیرد كــه افراد آن ،همه از حیث
اندیشــه و فکر و عقیده و مرام با یکدیگر يگانگى و
وحدت ،و بر یاری و پشــتیبانی یکدیگر اهتمام داشته
باشــند .با این وجود ،خواهند توانست از منافع خود
دفاع كنند و پايههاى قدرت و پيشرفت خود را تثبيت
نمايند .شــاید بتوان گفت :با الهام از همین روایات و
نمود عملی آن در صحنه عمل بود که امام خمینی(ره)
در وصف چرایی پیروزی انقالب اسالمی و ع ّزتیابی
ملت مســلمان ایران بیان میدارد« :با آنكه بىساز و
بــرگ بوديم و ملت ما در دســتش از تفنگ و آالت
جنگى چيزى نبود ،به واســطه قدرت ايمان و وحدت
82
كلمه بر قواى طاغوتى غلبه كرديم».
بنابراین ع ّزتسازی و ع ّزتآوری یکی دیگر از نکاتی
اســت که امام علی(ع) برای تبیین و تشــریح جایگاه
وحــدت ،بر آن تأکید کرده اســت .نکته مهمی که در
این میان باید به آن توجه داشــت ،این است که انسان
 .80مفردات الفاظ القرآن ،ص.563
 .81نهج البالغه ،خطبه .192
 .82صحیفه نور ،ج ،7ص.65

فطرت ًا ع ّزتطلب و کرامتخواه است و منشأ و اساس
تمام ع ّزتها خداوند ع ّزتآفرین است 83و دیگران سراپا
فقر و ذلت هستند و هر ع ّزتخواهیِ غیر از خدا ذلت
است 84و به هالکت میانجامد 85.بر این اساس ،هرکس
بهدنبال ع ّزتیابی حقیقی و رهایی از ذلت اســت ،باید
آن را از خداوند طلب نماید؛ 86آنچه ع ّزتدهی الهی را
87
بهدنبال دارد ،اطاعت و پیروی از دستورات او است.
با این وصف ،باید گفت :وحدتی ع ّزت حقیقی و واقعی
را به دنبال خواهد داشت که بر مدار طاعت الهی شکل
گیــرد ،بنابراین تأکید آیات و روایات مبنی بر اعتصام
حول تعالیم الهی 88ناظر به همین موضوع اســت .امام
خمینی(ره) نیز در این بــاره میگوید« :هر اجتماعی
89
مطلوب نیست ،واعتصموا بحبل اهلل مطلوب است».
 )4برکتآوری

برکــتآوری ،ریزش و تداوم نعمتهــای الهی از جمله
عوامل دیگری اســت کــه امام علی(ع) در تشــریح
جایگاه وحدت بر آن اشاره دارد .امام علی(ع) تفرقه و
تشتت را مانع دریافت خیر الهی و برخورداری از خیر
و برکت را در سایه وحدت و همدلی میداند و در این
ــب َحان َ ُه ل َ ْم يُ ْع ِط أَ َحدا ً ب ِ ُف ْرقَ ٍة
باره میفرمایدَ :
«و إ َِّن اهللَ ُس ْ
َخ ْيــرا ً ِم َّم ْن َم َضى َو َل ِم َّم ْن ب َ ِق َي»؛« 90خداى ســبحان
به هیچ گروهی چه از گذشــتگان و چه باقیماندگان،
كه جدايى گزينند ،خيرى عطا ننموده اســت» .ایشان
در کالمی دیگر برخــورداری از یاری خداوند را در
ســایه جماعت میداند و میفرماید« :فَــإ َِّن يَ َد اهلل ِ َم َع
ال ْ َج َما َعــ ِة»؛« 91همانا دســت یاری خــدا با جماعت
اســت» .دســت خدا باالتر و برتر از هر دست دارای
 .83نساء139 ،؛ یونس.65 ،
 .84تصنیف غرر الحکم ،ح10984و.10987
 .85همان ،ح.10985
 .86فاطر.10 ،
 .87تصنیف غرر الحکم ،ح3497 ،3495و.10986
 .88آل عمران103 ،؛ تصنیف غرر الحکم ،ح.5842
 .89صحیفه نور ،ج ،8ص.334
 .90نهج البالغه ،خطبه .176
 .91همان ،خطبه .127

 .99وسائل الشیعه ،ج ،8ص.289
 .100ارشاد القلوب ،ج ،1ص.184
 .101وسائل الشیعه ،ج ،5ص.240

 .102آل عمران.118 ،
 .103نهج البالغه ،خطبه .113
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قدرت اســت 92و اگر دست یاری او بر کسی و چیزی اجتماعی شاهد شــکلگیری وحدت و انسجام فراگیر
قرار گیرد ،بهطور طبیعی بهتر و بیشــتر از هر دســت باشــیم ،برکات مادی و معنوی آن قابل تصور خواهد
قدرتی ،یاری و حمایت خواهد شد .اینگونه روایات ،بود.
بیان کننده آن است که وقتی اقشار و گروههای انسانی  )5وجود دشمنیها
باهم شــدند و فرد تبدیل به جماعت و نفس تبدیل به اسالم و مسلمانی همیشــه دشمنانی داشته و دارد که
اجتماع گــردد و اجتماع و جماعت نیز هدف و راهی نســبت به آنها بغض شــدید دارند 102و نمیخواهند
واحد را آغاز کنند ،سنت و قانون الهی حاکم بر جهان ،و نمیتوانند ع ّزت و ســیادت آنها را مشــاهده کنند،
این اســت که آنان در رســیدن به اهداف خود موفق بنابراین از هر فرصتــی و به هر طریق ممکن ،تالش
شوند .پیامبر(ص) میفرماید« :اَل ْ َجم ْا َع ُة َر ْح َم ٌة َو ال ْ ُف ْرقَ ُة میکنند به مســلمانان ضربه زده و آنها را از جایگاه
93
تفرق و شایســته خود به زیر کشــند و بر آنها مس ّلط شوند
َع ٌ
ذاب»؛ «وحدت و اتحاد [باعث] رحمت و ّ
فرقهگرایی عذاب است»« ،فَإ َِّن الْبَ َر َك َة فِ 
ي ال ْ َج َما َع ِة»؛ 94و منافــع آنها را به یغما برند .مشــاهده موارد متعدد
«برکت در جماعت[گرایی] است» و «الْبَ َر َك ُة فِي ثَ َلثَ ٍة دشمنورزی دشــمنان در ادوار مختلف تاریخ جامعه
ــحو ِر َو الثَّرِيد»؛« 95برکت در سه چیز اسالمی ،خود گویای این دشمنیها و تداوم آنها است.
ال ْ َج َما َع ِة َو َّ
الس ُ
شــدت بغــض و کینه اصحاب
است جماعت[گرایی] ،سحرى خوردن و ریزکردن نان امام علی(ع) درباره
ّ
در آبگوشت».
جمل (ناکثین) نســبت به مسلمانان و تالش آنها برای
دقت در فلسفه و چرایی برکتآوری ،حقایقی را روشن نابودی مســلمانان اینگونه میفرماید« :إ َِّن َه ُؤ َل ِء قَ ْد
ارتِي َو َس َأ ْصبِ ُر َما ل َ ْم أَ َخ ْف َع َلى
میسازد که قابل توجه اســت ،برای مثال اگر تنها به تَ َمالَئُوا َع َلى َس ْخ َط ِة إ َِم َ
الر ْأ ِي انْ َق َط َع
ــم فَ ِإن َّ ُه ْم إ ِْن تَ َّم ُموا َع َلى فَيَال َ ِة َه َذا َّ
تأکید بر پرپایی نماز جماعت و توجه و اهتمام به آنَ ،ج َما َعتِ ُك ْ
ين»؛« 103اينان [ناکثین] به واسطه بغض و
به عنوان یکی از مظاهر وحدتگرایی ،توجه شود ،به ن ِ َظ ُ
ام ال ْ ُم ْسلِ ِم َ
خوبی و روشنی چرایی و چگونگی برکتآوری وحدت نارضایتی از حکومت من با يكديگر يار و همداستان
روشن خواهد شد .برتری ثواب 96،علنی شدن اسالم 97،شدهاند و من صبر مىكنم ،تا آنگاه كه بترسم كه صبر
رافع بالها 98،برآوردگــی حاجات 99،برائت از نفاق و من اختالف و افتراق شــما را در پى داشته باشد .اگر
آتش جهنم به واسطه درک  40روزه نماز جماعت 100،اين انديشه را كه در سر دارند ،به پايان برند ،نظام كار
علو درجات 101و  ،...از جمله برکاتی است که تنها به مسلمانان از هم گسيخته گردد».
واسطه نماز جماعت به عنوان یکی از انواع جماعتها ،دشــمنان برای آنکه بتوانند بهتر و زودتر به اهداف شوم
نصیب انسان خواهد شد .با این اوصاف ،اگر در عرصه خود دســت یابند ،بهدنبال شناسایی نقاط ع ّزتآفرین
مســلمانان برآمده و به خوبی فهمیدهاند آنچه این مهم
 .92فتح.10 ،
 .93نهج الفصاحه ،ص.433
را تحقق بخشیده ،وحدت کلمه حول محور اسالم است
 .94بحار االنوار ،ج ،59ص.291
و همین باعث نافرجامی اقدامات پایهافکن دشمنانشان
 .95طب النبی ،ص.20
شــده است .امام علی(ع) این ناکامی را ناشی از انس و
 .96وسائل الشیعه ،ج ،8ص.287
 .97علل الشرایع ،ج ،1ص.262
الفت و وحدت و همبستگی مسلمانان میداند و در این
ص.360
 .98مستدرکالوسائل ،ج،3
او ِت َحال َ ْيهِم فَال ْ َز ُموا
باره میفرماید« :فَ ِإذَا تَ َف َّك ْرتُ ْم فِي تَ َف ُ
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َ
اح ِت ْ َ
ال ْع َد ُاء ل َ ُه َع ْن ُه ْم ِ ...م َن ِال ْجتِنَ ِ
اب ل ِ ْل ُف ْرقَ ِة
ُك َّل أ ْم ٍر َ ...ز َ
104
َو ال ُّل ُزو ِم ل ِ ْ ُ
اض َع َل ْي َها َو التَّ َو ِ
لل ْ َف ِة َو التَّ َح ِّ
اصي ب ِ َها».
با این اوصاف ،بیشــتر اقدامات گذشته ،حال و آینده
دشــمنان حول محور وحدتزدایــی و ایجاد تفرقه و
تشــتت بین مسلمانان متمرکز شــده است .آنان روی
نقاط اختالفی مســلمانان انگشت میگذارند و دلها را
پر از کینه به یکدیگر میکنند ،بــرای اینکه بتوانند به
هدفهای خود برســند 105.هر روز که میگذرد ،بر این
اقدامات خود میافزایند ،تا مســلمانان را از اسالم و
مســلمانی خارج کنند و به بیماری کفر خود درآورند.
َاح َذ ُروا ِعبَا َد
امام علی(ع) در این بــاره میفرماید« :ف ْ
اهلل ِ َع ُد َّو اهلل ِ أَ ْن يُ ْع ِديَ ُك ْم ب ِ َدائ ِ ِه َو أَ ْن يَ ْستَ ِف َّز ُك ْم بِنِ َدائ ِ ِه َو أَ ْن
يُ ْجلِ َب َع َل ْي ُك ْم ب ِ َخ ْيلِ ِه َو َر ِجلِ ِه»؛« 106اى بندگان خدا! از
دشــمن خدا پرهيز كنيد ،مبادا شما را به بيمارى خود
مبتال سازد ،و با نداى خود شما را به حركت درآورد،
و با لشكرهاى پياده و سواره خود بر شما بتازد!».
ش همیشگی
بنابراین امام علی(ع) با بیانات خود به تال 
دشمنان داخلی و خارجی برای شکستن شکوه ،عظمت
و ع ّزت مسلمانان اشــاره کرده است .امام خمینی(ره)،
نیز در این باره میگویــد« :آنهایی که میخواهند بین
اهلسنت و اهلتشیع فاصله ایجاد کنند ،نه سنی هستند و
ال به اسالم کاری ندارند؛ ّ
نه شیعه .آنها اص ً
وال کسی که به
اسالم اعتقاد داشته باشد ،در زمانی که ما باید با وحدت
مســلمین پیروز بشویم ،به اختالفات و مسائل اختالفی
دامن نمیزند .اینها نیســت جز اینکه قدرتهای بزرگ
فهمیدهاند آن چیزی که آنان را عقب زده است ،اسالم و
وحدت مسلمین و برادری بین همه امت اسالمی است،
107
از این جهت شروع کردهاند اختالف ایجاد کنند».
نتیجهگیری
 .1امام علی(ع) با اشــاره به مواردی نظیر :نیاز فطری
 .104همان ،خطبه .192
« .105سخنرانی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)».
 .106نهج البالغه ،خطبه .192
 .107صحیفه نور ،ج ،18ص.22

و درونی انسان به وحدت ،فعلیتیابی بخش عمدهای
از تعالیم دینی در پرتــو آن ،روح وحدتآمیز تعالیم
دینی ،نعمتی پرارج و پربها و ضرورت شــکرگزاری
آن ،ع ّزتآفرینی ،برکتآوری ،و وجود دشــمنیها ،بر
اهمیت و ضرورت وحدت تأکید مینماید .ایشــان با
ســیره رفتاری خود نیز که سرشار از عشق و عالقه به
پیامبر(ص) ،دین و امت او اســت ،برای حفظ و تداوم
خط اسالم و مســلمانی ،به وحدتگرایی تأکید کرده
است.
 .2براساس گفتار و ســیره امام علی(ع) ،برای تحقق
وحدت ،باید به این موارد توجه داشــت :الف) زوایای
مختلف وجــودی آن (آثار ،مراتب ،ابعاد ،حدود و )...
مورد بررســی و بازشناسی دقیق قرار گیرد .ب) برای
ایجاد میــل و رغبت ،آثار و برکات آن بیان گردد .ج)
محوریت و اولویت اســام و مســلمانی باشد ،نه هر
چیزی .د) همراه با عشــق و عالقه قلبی به آن دعوت
گردد ،تا نهایت اثرگذاری حاصل شود.
 .3پرداختــن به عواقب و پیامدهــای تفرقه و اختالف
به عنــوان نقطه مقابل وحدت ،بررســی تاریخ تحلیلی
صدر اســام به صورت دقیق ،بازشناسی سیره رفتاری
و گفتاری ائمه دین در این زمینه ،برجستهســازی نقاط
مشــترک و به حاشــیه راندن و کمرنــگ نمودن نقاط
اختالفی بین مســلمانان ،عملگرایی ،برگزاری جلسات
تبیینی واقعبینان ِه اشتراکی و به دور از تعصبات مذهبی بین
علمای مذاهب مختلف اســامی ،زمانه شناسی ،مطالعه
سرنوشت اقوام گذشته ،توجه به آرمانها ،اولویت سنجی،
اهمیت سنجی ،دشمن شناسی و  ،...از جمله محورهایی
است که با الهام از سیره امام علی(ع) ،در راستای عملیاتی
ت امت اسالمی ،پیشنهاد میشود.
نمودن وحد 
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