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چکیده

م ص حان و اندی شمندان ا الم  ،اتحاد و همب ستگ م ل ا الم را
دیربازی ا
یک از ضروری ترین نیازهای ام ا الم م دانند و همواره جه نائل شدن بدین
هدف راهکارههای را ارائم داده اند ب تردید شنا ای و تح یل واقع گرایانم ،مولفمها
 ،ب سیار
و وامل وحد آفرین جامعم م س مین از نگاه تیزبین امیرالمؤمنین
حائز اهمی و راه گشا خواهد بود؛ بدین منظور در این نوشتار با بهرمندی از خنان
حکیمانم آن حضر  ،بم توصیف و تح یل مبان نظری و ا تقادی ،ایجاد وحد ام
 ،م توان بم
ا ههالم  ،پرداختم شههده ا هه با تأم در رهنمونهای امال
این محورهای ا ا و تاثیرگذار ا شاره دا ش  :توحید ،ا الل ،قرآن ،ن نبوی،
امام و رهبری ادل و بصههیر پس آنگاه کم آحاد جامعم در نظال وحد درآیند وهمم
در مسهه ك وحد بم خرامند و بم مبان آن تمسهه یابند ،جامعم بم ههاحل مقصههود
نزدیك و از نزاع و جدال دور م ماند
واژگان کلیدی

امیر المومنین

 ،وحد  ،ام ا الم  ،توحید ،قرآن

مقدمه

از مهب ترین مسایل جهان اسالم وحدت و اتیاد امت اسالمی است چرا که وحدت ،از اصولی است که
اساس و ریشه یک نظام را تشکیل می دهد و رم هیشرفت و ماندگاری آن می باشد ،به همین دلیل امروزه
مسئله وحدت توجه و اندیشه متفکران و مصلیان جامعه اسالمی را به خود معووف داشته است .قرآن در
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آیات متعددی مسببلمانان را به طور خاص و تمامی انسببان ها را به صببورت عام عضببو یک جامعه و امت
ّ
َ ََ ُ ْ
ْ
َ
معرفی می کند و آنها را به وحدت و یککارچگی فرا می خواندَ « .و ْاعت ص ُموا ب َی ْبل الله َجمی ًعا َوال تف َّرقوا»( آل
عمران)103 /
در روایات متعددی ا مه اطهار

و هیشببوایان دینی به تأسببی از قران کریب  ،مسببلمانان را مسببئول رفتار
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خود و شریک در سرنو شت دیگران معرفی کرده برادران مومن را متید و دو ست هب دان سته و از ن اع و
مناقشه نهی کرده و اصال بین مردم را وظیفه تک تک افراد دانسته است .دوری از اختالف و هراکندگی
نه تنها در سبخن بلکه در سبیره عملی معصبومین
سکوت و خانه نشینی علی

هب بسبیار مشباهده می گردد .بیسبت و هنج سبال

و حتی کمک آن حضرت به خلفا ،بر مبنای حفظ وحدت و دوری از تفرقه

بوده است.
به هر روی یکی ازمهمترین مسا لی که امروزه در رابوه با جوامع دینی ذهن هر انسان مومن و بصیر و درد
مندی را به خود مشغول می سازد ،اختالف میان جامعه اسالمی است که از یک سو موجب عقب ماندگی
کشورهای مسلمان و از سوی دیگر عامل نفوذ و تسل بیگانگان بر سرنوشت آنان شده است.

یکی از شبببخصبببیت های کامل و فهیب و دلسبببوزی که بیش از دیگران در تیقق و ایجاد وحدت امت
اسبببالمی گام های بلندی برداشبببته شبببخص نازنین امیرالمؤمنین علی

اسبببت که خود می فرمایند:

«بدان در امت اسببالم هیچ کس وجود ندارد که به وحدت امت میمد و به انس گرفتن آنان به همدیگر از
من دلسوزتر باشد»(نامه  )78نی می فرمایند« :همانا شیوان ،راههای خود را به شما آسان جلوه میدهد
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تا گرههای میکب دین شبببما را یکی هس از دیگری بگشببباید و به جای وحدت و هماهنگی ،بر هراکندگی
شببما بیف اید .از وسببوسببه شببیوان روی گردانید و به نصببییت آن کس که خیرخواه شببما اسببت گوش
کنید»(خوبه )121
سابقه اهتمام به ا صل وحدت بین م سلمین ،به آغاز دین ا سالم برمیگردد که میان صیابه ر سول خدا
ً
اختالف و منازعه هیدا میشبببد و قرآن ،مسبببلمانان را از آن منع میکرد« .واعتصبببموا بیبل الله جمیعا و
التفرقوا» (آل عمران )103 /نخسببتین شببعار رسببول اکرم (صببلی الله علیه و آله و سببلب) هنگام ورود به
ُ
مدی نه و هیش از سبببباختن مسببب جد و هرداختن به امور عمرانی ،در باره اخوت و برادری دینی بود .آن
حضبببرت مسبببلمانان را دو به دو در راه خدا برادر یكدیگر کرد« :اخی ّ
النبی بین أصبببیابه من
المهاجرین و النصار أخوین أخوین»(مجلسی )336 /38 :1403،و با ایجاد عقد اخوت میان مسلمانان و
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ُ
بین خود و حضبببرت امیرالمؤمنین و نی م یان دو قبی له «اوس» و «خ رج» ،اتیاد و هماهنگی را تیقق
ً
بخش بید .هیامبر هس از فتح مکه در مسببجد الیرام ،رسببما دسببتور دینی صببادر کرد واعالن نمود که
مسلمانان برادر همدیگرند ومانند ید واحدند( .مجلسی )242/67 :1403 ،همچنین دستور ویران سازی
مسببجد ضببرار برای حفظ وحدت سببیاسببی جامعه و جلوگیری از تفرقه و تشببتت سببیاسببی که در هی آن،
ن ادهرستی در جهت برقراری وحدت اسالمی؛ زید بن حارثه را فرمانده سکاه اسالم ،بالل حبشی را مؤذن
وی ه قرارمی دهد وازسبببلمان فارسبببی ایرانی تجلیل می کند وبه او مقام ومن لت واال می بخشبببد .امام
علی

و سببایر اهل البیت

نی در زمینه حفظ وحدت و یککارچگی امت اسببالمی ،تالش و فعالیت

علمی و عملی بسیاری نمودند.
شبببخصبببیتها و چهره های علمی فرهنگی مسبببلمانان از دیر باز تا کنون در جهت وحدت و همگرایی
مسببلمین با اندیشببه و تفکر و عمل خود اقدامات زیادی کردهاند .در قاهره جمعیتی بهنام «جماعة التقریب
بین المذاهب االسالمیة» مرک ی را به نام «دارالتقریب بین المذاهب االسالمیة» در سال 1327هبببب.ش
بنیان گذاشتند و مجلهای هب به نام رسالة االسالم منتشر کردند .مؤسسان آن از شخصیتهای معروف
جهان ا سالم ،مانند شیوخ و ا ساتید االزهر شیی عبدالمجید سلیب ،ا ستاد شیی میمود شلتوت ،شیی
میمد عبده ،امام سید عبدالی سین شرف الدین ،عالمه سید ح سین بروجردی مرجع عالی قدر شیعیان
جهان و استاد عالمه شیی میمد تقی قمی ،سید جمال الدین اسد آبادی ،امام خمینی(ره) ،امام موسی
صدر و شهید موهری بودند.
اما در عرصه نوشتاری کتب و مقاالت بسیاری چه مستقل و چه در ضمن مباحث دیگر دینی و فرهنگی به
رشبببته تیریر درآمده اسبببت .به عنوان نمونه می توان از این کتابها نام برد« :وحدت اسبببالمی از دیدگاه
قرآن و ّ
سنت» نوشته سید میمد باقر حکیب؛ « سیری در نهج البالغه» از شهید موهری؛ «وحدت جوامع
در نهج البالغه» برگرفته از سخنان ح ضرت آیت الله جوادی آملی تو س سعید بند علی؛ «مبانی الگوی
وحدت و تفرقه در قرآن کریب» زهره شاکر اردکانی؛ «استرات ی وحدت در اندیشه سیاسی اسالم» از سید
احمد موثقی؛ «اتیاد ا سالمی در آثار شهید موهری» نو شته سید حمید جاوید مو سوی و «وحدت جهان
اسالم چشب انداز آینده» از سید یییی صفوی؛ و ...نام برد .اما در ارتباط با موضوع مورد تیقیق از دیدگاه
امیرالمومنین

 ،ه وهش و تیقیق منسجب و یکدست و مستقلی ارا ه نشده است گرچه در برخی کتب
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موجودیت نیروهای نفاق نی دچار یک بیران ا سا سی و جدی شد و همچنین ای شان با نفی قوم گرایی و
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و مقاالت از آن به صورت هراکنده بیث گردیده است.
بنابراین شبببناخت و آگاهی داشبببتن به گفتارهای حکیمانه امیرالمومنین علی

در مورد وحدت جامعه

برای همگی م سلمین اعب از عوام و فرهیختگان و اندی شمندان ب صیر و دل سوز عرصه علوم اجتماعی و
فرهنگی و جامعه شببناسببی بهترین و آموزنده ترین درسهاسببت .لذا در این ه وهش می خواهیب از منظر
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امیر المومنین علی
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بررسی کنیب که ایشان چه مبانی نظری و اعتقادی را برای وحدت امت اسالمی

بیان و مهب دانسته اند.
مفهومشناسی وحدت اسالمی

وحدت در لغت به معنای یگانگی ،یککارچگی و یکی شببدن اسببت(.طرییی )158 /3 :1375 ،اما منظور
از وحدت اسبببالمی یعنی ملت و امت اسبببالم باید هماهنگ ،یکنواخت و هبصبببدا باشبببند .اتیاد میان
مسلمانان به معنی ن دیک شدن فرقههای اسالمی به یکدیگر ،با حفظ کیان و ماهیت آنها است و این به
ّ
معنی تیفظ بر ا صول م شترک و آزاد گذاردن و معذور دا شتن هر فرقه در فروع خا صه خود آن ا ست .لذا
ح صر مذاهب به یک مذهب و یا اخذ م شترکات مذاهب و طرد متفرقات آنها نی ست؛ در غیر این صورت
معقول و منوقی و مولوب و عملی نی ست بلکه منظور ،مت شکل شدن م سلمین ا ست در یک صن در
برابر دشمنان مشترکشان(موهری )4 :1368 ،هس مقصود از وحدت اسالمی این نیست که مذاهب ،در
ّ
یک مذهب حل شوند .بعضی افراد برای این که اتیاد مسلمین را تیصیل نمایند ،مذاهب را نفی میکنند.
نفی مذاهب ،مشبببکلی را حل نمیکند؛ اثبات مذاهب ،مشبببکالت را حل میکند .همین مذاهبی که
هستند ،هرکدام در منوقه کار خودشان ،امور معمولی خودشان را انجام دهند؛ اما روابوشان را با یکدیگر
حسنه کنند( .امام خامنهای)76/5/1 ،
امام علی

در خوبه قاصببعه ،وحدت اسببالمی را اینگونه تعرین میکند« :خواسببتههای آنان یکی،

قلبهای آنان یکسان و دستهای آنان مددکار یکدیگر ،شمشیرها یاری کننده ،نگاهها به یک سو دوخته و
ارادهها واحد و همسو بود» (خوبه)91
وحدت اسببالمی ابعاد مختلن سببیاسببی ،علمی و فرهنگی دارد و مقصببود از وحدت اسببالمی تمامی این
ابعاد است .مقصود از وحدت سیاسی آن است که مسلمانان جهان از هر قوم و ن اد و ملت و مذهبی که
با شند ،در صفی واحد در را ستای م صالح و منافع عالیه ی ملت ها و ک شورهای ا سالمی ،هماهنگی و
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یککارچگی خود را حفظ کنند .وحدت علمی و فرهنگی همان تقریب بین مذاهب اسالمی است که تیقق
این هدیده منوط به اجتماع دانشببمندان مذاهب اسببالمی و مور کردن مسببا ل نظری و اختالفی برای
دستیابی به حقایق و واقعیت های اسالمی در ابعاد علمی ،تفسیری ،کالمی ،فقهی و اصولی و نی اطالع
از نظر یکدیگر و نشببر آن ها ما بین هیروان مذاهب اسببت (.صببفوی )11 :1387،لذا در تفکر دینی ،هرگ

بنابراین .،مراد از وحدت اسالمی در این ه وهش بهرهگیری از امکانات مشترم همدلی ،اتخاذ روشهای
واحد  ،همکاری ،تعاون انسبان ها در چارچوب حکومتی واحد و عادل و بهره گیری از تمام مواهب و منابع
مادی و معنوی در یک فضای توحیدی؛ که همان وحدت معقول است.
مبانی نظری وحدت
 .1توحید

حضبرت علی

در موارد متعددی به اعتقادات واحد ،اشباره فرموده و مردم را به ایجاد وحدت در سبایه

این اعتقادات یکسببان و مشببترم سببفارش کرده اسببت .در خوبه ای هس از ذکر عامل اسبباسببی وحدت
م سلمین به صورت ا ستفهام انکاری جهت تاکید بر م ساله ،وحدانیت خدا را ذکر کرده و می فرماید « :در
صورتی که خدای شان یکی ،هیغمبرشان یکی و کتاب شان یکی ا ست ،آیا خدای سبیان آنها را به اختالف،
امر فرمود که اطاعت کردند؟! یا آنها را از اختالف هرهی داد و معصیت خدا نمودند» (خوبه )18
در واقع حضرت علی

در این سخنان نورانی خود ،اعتقاد به خدای واحد و هیامبر واحد و قرآن را عامل

وحدت آرا در احکام قوعی اسببالم ذکر می فرماید و در صببدد تبیین این موضببوع اسببت که خدای واحد،
طالب و خواسببتار وحدت اسببت .در قرآن کریب الفت و اتیاد بین مردم ،به خدا نسبببت داده شببده و آمده
َْ
ُُ
ُُ
َّ
ً َ َّ ْ َ
َ َْ َ ْ َ
َّ َ َّ َ
َ َّ َ
است « :ألن َبی َن قلوبه ْب ل ْو أنفقت ما فی الْرض َجمیعا ما ألفت َبی َن قلوبه ْب َو لک َّن الل َه ألن َبی َن ُه ْب إن ُه َع ی

َحکیب؛ خداوند متعال بین دلهای آنان الفت برقرار کرد ،اگر تو تمام ذخایر زمین را ه ی نه می کردی تا
نعمت هب آهنگی دلهای آنان را فراهب کنی ،نمی توانستی .لکن خداوند بین آنان الفت برقرار کرد .تیقیقا
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مراد از وحدت کنار نهادن سبببایر مذاهب نیسبببت .وحدت اسبببالمی به کارگیری اب ار تیقق امت واحد ،به
َّ
َ ُ َ
َ
عنوان یك آرمان نهایی ،در سوح جوامع و جهان اسالمی خواهد بودَ « :و ْاعت ص ُموا بالله ُه َو َم ْوال ک ْب فن ْع َب
ْ َ
ال َم ْولی َون ْع َب َّالنصی ُر»(حج)78 /
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خداوند متعال ع ی و حکیب ا ست (».انفال )63 /بر این ا ساس به فرموده آیت الله جوادی آملی« :اتیاد
دل ها و هب آهنگی جان ها ،در گرو مسببا ل اقتصببادی و دیگر شببئون مادی نمی باشببد .زیرا دل یك امر
غیرمادی اسببت و مرهون مادیات نبوده و با اب ار مادی جذب نمی شببود .از این رهگذر قرآن کریب هیوند و
انسجام دلها را در اختیار خداوند دل آفرین دانسته و راهی برای انسجام آنها ج از طریق عنایت خداوندی
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ممکن نمی داند (».جوادی آملی )40 :1384 ،بنابراین اعتقاد به خدا دلها را یکی می کند و خداوند ،دل
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های معتقد و باورمند را به هب هیوند می دهد.
اتفاقا با توجه به روایات شیعه و اهل سنت یکی از مصادیقی که برخی ها برای عروة الوثقی که به سبب آن
ََ
وحدت افراد جامعه حفظ می شبببود را همین توحید دانسبببتهاند .سبببع ید بن جبیر ،عن ابن عباس ف قد
َ ْ
ْ ْ
َ
ْاسبببت ْم َسبببك بال ُع ْر َوة ال ُوثقی قال :ال إله إال الله( .سبببیوطی 330 /1 :1404 ،و طبری)14 /3 :1414،
همچنین روایت اسبببت از امام میمد باقر می فرماید« :عروة الله الوثقی التوحید و الصببببغة اإلسبببالم»
َ ْ
ََ
ْ ْ
َ
(عروسببی حوی ی :1415،ج )263/ 1و در روایت دیگر آمده« :فقد ْاسببت ْم َسببك بال ُع ْر َوة ال ُوثقی قال :هی
االیمان بالله وحده ال شریك له» ( همو)263 ،
آنگونه که بیان شد اعتقادات م شترم و باورهای دینی ،به وی ه در زمینه ی ا صول دین ،مهب ترین عامل
اتیاد اسببت .توحید و اعتقاد به وحدانیت خداوند متعال جامع دین باوران اسببت و تمامی ادیان توحیدی از
این نعمت بهره ی کافی می برند.
هس ایمان به خدای یگانه و غیب و فرشببتگان و کتاب های آسببمانی و هیامبران و روز واهسببین ،مهب ترین
ً
هایگاهی اسببت که وحدت و همبسببتگی جوامع مسببلمان باید بر آن اسببتوار گردد .اصببوال نظریه «توحید»
دیدگاهی وحدت گراسببت و به مبابه مرک یت نظام تکوین و تشببریع امت واحده اسببالمی به شببمار می رود.
همچنین قرآن کریب یکی از راه های همبسببتگی را هیروی از راه توحید دانسببته و به آن سببفارش فرموده
َ
ُ ْ َ ً َ َّ ُ ُ َ َ َ َّ ُ ْ ُّ َ َ َ َ َ ُ
َ َّ
الس ُبل فتف َّرق بک ْب َعن َسبیله؛این راه مستقیب من
است  « :أن َهببببذا ص َراطی م ستقیما فاتبعوه وال تتبعوا
ا ست ،از آن هیروی کنید ،و از راه های هراکنده (انیرافی) هیروی نکنید ،که شما را از طریق حق ،دور می
سازد»( انعام)153 /
در این آیه خداوند دستور به هیروی از صراط مستقیب را داده که همان راه توحید ،راه حق ،عدالت ،هاکی و
تقواسبببت و هیروی از غیر آن راه را باعث هراکندگی و اختالف و نفاق میداند .و بر همین اسببباس ،قرآن از
اهل کتاب می طلبد که به کلمه توحید که وجه جامع و م شترک میان آنان و م سلمانان می تواند با شد باز
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َ َ ْ َ َ
ُ َ َّ َ َ َّ َّ َ ُ ْ
ُْ َ َ ْ َ
گردند و می فرماید« :قل َیآأ ْهل الکتبببببب ت َعال ْوا إلی کل َمة َس َوآء َب ْی َن َنا َو َب ْی َنک ْب أال ن ْع ُبد إال الل َه َوال ن شر َک به
َ
ش ْیبببئا؛ بگو :ای اهل کتاب بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است ،که ج خداوند یگانه را
نکرستیب و چی ی را همتای او قرار ندهیب (».آل عمران)64 /

و اتفاق آنان بر هر مسبببأله ای نباید دل خوش بود بلکه آنچه در این عرصبببه اهمیت فراوان دارد اتیاد و
اتفاق آنان« ،در خدا» و «برای خدا» و «در راه خدا» است (.ابن هشام )۵0۱ :۱۳۶۱،
هس عالج دردهای کهنه دنیا و زخب های ب شریت و دنیای ا سالم را باید در بازگ شت به خدا ج ست و جو
کرد ،بشریت باید با خدا و ایمان و معنویت آشتی کند.
 .2اسالم

َ
می فرماید «:أ

بی تردید دین الهی ا سالم ،میور وحدت م سلمانان جهان ا ست؛ چنان که امام علی
َّ
َ
َ َ ُ
ُ
َّ َ ْ ُ ْ
َما دین ی ْج َم ُعکب»(خوبه  )179و نی « :إن َما أنت ْب إخ َوان َعلی دین الله َما ف َّرق َبی َنکب»(خوبه )112امام
دین را مایه ی اجتماع مسلمانان و وسیله ی مؤاخات آنان می داند که اشاره به آیه مبارک قرآن دارد
َّ ْ ْ َ ْ
که می فرماید« :إن َما ال ُمؤم ُنون إخ َوة»( حجرات )10/یعنی دین اسالم ،آنقدر مؤمنان را به یکدیگر ن دیک
می کند که آنان را در زمره برادران همدیگر قرار می دهد.

امام علی

هنگام نکوهش کوفیان بببب که در برابر عامل معاویه یعنی نعمان بن بشیر بی تفاوت بودند ب

فرمود :ای بی اصبببل ها! در یاری هروردگارتان منتظر چه چی ی هسبببتید؟ آیا دینی ندارید که شبببما را گرد
آورد؟ یا غیرتی که شببما را به خشببب آورد؟» (خوبه  )39امیرالمومنین در این خوبه به صببراحت به عامل و
نقش مهب وحدت آفرینی دین تصریح می کند.
در فرمایشی دیگر در خوبه قاصعه به آثار و برکات اسالم چنین اشاره می فرماید« :امور اجتماعی آنان در
سببایه قدرت حکومت اسببالم اسببتوار شببد ،و در هرتو ع ّ تی هایدار آرام گرفتند ،و به حکومتی هایدار رس بیدند.
آنگاه آنان حاکب و زمامدار جهان شببدند و سببالطین روی زمین گردیدند و فرمانروای کسببانی شببدند که در
گذشته حاکب بودند( ».خوبه)91
در جای دیگر آن ح ضرت ،ا سالم را مایه وحدت می دانند« :عرب اگرچه امروز اندک ،اما با نعمت ا سالم
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در این دو آیه ،قرآن کریب مفهوم وحدت و همبسببتگی مسببلمانان و حتی مسببلمانان با سببایر ادیان الهی را
ً
تنها در این چارچوب و با این تفسیر و تبیین هذیرفته است ،چرا که از نظر اسالم صرفا به اجتماع مسلمانان
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فراوانند و با اتیاد و هماهنگی ع ی و قدرتمندند»( خوبه  .)146هس نباید فراموش کرد که این اسبببالم
است که همه را با هب مجتمع و هیروز می کند و سعادت همه انسان ها را تأمین میکند( .امام خمینی،بی
تا)33/8 ،
بدین روی امام در خوبه  176با تاکید بر حفظ این فصببل مشببترک میفرماید« :از چنددسببتگی در دین
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حذر کنید ،که همبسبببتگی و وحدت در راه حق ،گرچه کراهت داشبببته باشبببید ،از هراکندگی در راه باطل،
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گرچه مورد عالقه شما با شد ،بهتر ا ست؛ زیرا خداوند سبیان نه به گذ شتگان و نه آیندگان ،چی ی را به
تفرقه عوا نفرموده است»
َّ
َ
ََ َ َ ْ
َ
ْ ْ
در ذیل تفسیر این آیه شریفهَ « :و َم ْن ی ْسل ْب َو ْج َه ُه إلی الله َو ُه َو ُم ْیسن فقد ْاست ْم َسك بال ُع ْر َوة ال ُوثقی َو إلی
ُ ُْ
َّ
الله عاق َبة ال ُمور» (لقمان )22/مف سران ت سلیب در برابر خداوند را به این معنا دان ستهاند که ان سان با همه
وجودش رو به خدا کند و او را هرستش نماید ،و از ما سوای او اعراض کند(.طباطبایی)230/16 :1417،
به طوریکه از هرگونه شرک و بت هرستی که می تواند حتی بت نفس باشد هرهی نماید (.طبرسی:1372 ،
 )502/8فخر رازی نی جمله من ی سلب وجه الی الله را به معنای من ی سلب نف سه الی الله دان سته به گونه
ای که فق انسان به یک جهت حرکت کند و به سمت واحد تسلیب شود (.فخر رازی)125/25 :1371 ،
از این رو نفس مفهوم دین اسبببالم ،این معنا را به گروندگان خود منتقل میکند که همه انسبببان ها و
فعالیتهایشبببان می بایسبببت حول میور و مدار خداوند باشبببد و تنها مویع میض فرامین او باشبببند ،نه
طاغوتها وبتهای درونی و بیرونی که خود زمینه تفرقه و اختالف را فراهب می آورند.
ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ ْ ُ َ َ
درباره دین و اسبالم حقیقی می فرماید« :الدین شبجرة أصبلها التسبلیب و الرضبا» (تمیمی
امام علی
آمدی )67 :1410 ،دین مانند درختی اسبت که ریشبه اش تسبلیب در برابر اراده حضبرت حق و اطاعت از
فرامین وی و خ شنودی از د ستورات او ست .مقررات دین ا سالم مانند نماز ،روزه ،حج حتی زکات و دیگر
مقررات مالی در اسببالم در تیلیل به معنای همان سببر تسببلیب فرود آوردن در برابر اراده حضببرت حق و
خشنودی به چی هایی است که موجب رضای خدای عالب است .همچنین آن حضرت در جایی دیگر می
فرماید« :اول الدین التسببلیب و آخره االخالص » (تمیمی )136 :1410 ،اول دین تسببلیب شببدن در برابر
حضبببرت حق اسبببت و آخر آن اخالص برای حق و نی می فرماید« :ان افضبببل الدین الیب فی الله و
البغض فی الله و االخذ فی الله و العواء فی الله سبیانه » (تمیمی )231 :1410 ،باالترین و افضل دینها
عبارت است از اینکه انسان تمام گرایشهایش برای خدا و تنفر و ان جارش برای خدا و دریافت و هرداخت و
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داد و ستدهایش هب برای خدا باشد و کوچکترین توقع و انتظاری از غیر او نداشته باشد .طبق این بیان از
بین همه قرا تهایی که از اسببالم عرضببه شببده ،آن اسببالمی واقعی اسببت و ما را به سببعادت و وحدت
رهنمون می سببازد که اسببالم خالص نه التقاطی باشببد؛ یعنی تسببلیب میض خدا وهیروی کامل و جامع از
همه دستوراتش.
«حمد و ستایش مخ صوص آن خداوندی ا ست که ا سالم را به عنوان شریعت در اختیار بندگان خویش
قرار داد  ...و برای دلبسبببتگان مایه امنیت و آرامش و برای واردان در حوزه آن سبببلب و مسبببالمت و برای
گویندگان و سببخنوران برهان و دلیل روشببن و برای کسببانی که با آن مخاصببمه می نمایند شبباهد و گواه و
برای آنانی که می خواهند از نور و روشبببنایی آن بهره جویند نور و روشبببنایی و مایه فهب برای عاقالن و
رسیدن به واقع برای کسانی که اهل تدبیر و تفکرند ... .مایه نجات و رهایی برای کسانی که آن را تصدیق
نموده و بر آن باور دارند و مایه وثوق و اعتماد و اطمینان برای افرادی که خود را در اختیار آن قرار می
دهند و با میوریت اسالم حرکتها و اعمالشان را منوبق می سازند و مایه صیانت برای اشخاصی که به
مشکالت اتباع از فرامین و دستورات اسالم صبر و تیمل می نمایند ،قرار داده است( .خوبه )106
شایان توجه اینکه علی رغب تاکید و دستور الهی بر مسلمان ها و حتی خود هیامبر مبنی بر گ ینش و
َْ َ
ْ ْ
ً َ ُ َ
َ
ملت م بودن به دین حنین و ّقیبَ « ،و أن أق ْب َو ْج َهك للدین َحنیفا َو ال تکون َّن م َن ال ُمشرکی َن» (یونس)105/
و (به من دسببتور داده شببده که ):روی خود را به آیینی متوجه سبباز که از هر گونه شببرم ،خالی اسببت و از
ً
ً ً َّ َ
ُ ْ َّ
َ
َ
مشبببرکان مباش« .قل إننی َهدانی َربی إلی صبببراط ُم ْسبببتقیب دینا قیما ملة إ ْبراهی َب َحنیفا َو ما کان م َن
ْ ْ
ال ُم شرکی َن» (انعام« )161/آری! هروردگارم مرا به راه را ست هدایت کرده ا ست :دینی هایدار ،آیین ابراهیب
حقگرای! و او از مشببرکان نبود» .اما از آن زمان تا کنون متاسببفانه افرادی بودهاند که به سبببب جهل و یا
عناد و اغراض دنیوی و سبببیاسبببی ،قرا تی مخدوش و ناصبببییح از اسبببالم ارا ه دادند و جریان فکری
اعتقادیّ ،
میرفی را به راه انداختند و با رویکردی خاص آموزه های حقیقی اسالم را تفسیر و تأویل کردند.
حال نوع و کیفیت تعامل و ارتباط هیروان این مکاتب و جریانهای فکری به منظور حفظ وحدت و انسجام
بین خود ،بسببتگی به فاصببله و ن دیکی و می ان مشببترکات و اختالفات عقاید و آموزههای دینی آنها دارد.
قوعا اگر در مبانی و اصول مذهب خود مشترکات زیادی دارند و اختالفشان ناچی است و فق در ج یات
و فروع مسبببا ل اعتقادی و احکام فقهی اختالف دارند ،زمینه وحدت و فرصبببت همکاری و برنامههای
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امیر المومنین علی

در و صن دین ا سالم که همان دین واقعی و حقیقی ا ست اینگونه می فرماید:
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ایجابی بسیار فراهب است .اما اگر چنان فاصله گرفتهاند که مشترکات در مبانی و اصول حداقلی است و
به کل اسببالم را که فصببل مشببترک ماسببت ،تقلیب کرده اند و به برخی ظواهر و ادعاهای بی هایه و غیر
عقلی و منوقی بسنده کردهاند؛ سخن گفتن از وحدت ،دوستی ،رواب و همکاری ،نابجا و بی ارزش است
و بنا به تشببخیص عالمان عادل مصببلح ،می بایسببت در شببرایوی مبارزه و رویارویی را در هیش گرفت و در
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شببریوی سببکوت ،صبببر و دامن ن دن به تشببدید اختالفات را مد نظر داشببت .این نوع نگاه و برخورد را به
خوبی می توان در سببیره و روش اهل بیت علیهب السببالم ،مشبباهده کرد ،همچون مبارزه و کوتاه نیامدن
امیر المومنین

در ابتدای غصب خالفت و سکوت و صبر و خانه نشینی  25ساله او در زمانی دیگر یا

مبارزه ابتدایی امام ح سن
درگیری خونین امام حسببین

با ا سالم معاویه و صلح ای شان بنابر م صالیی در مقوعی دیگر؛ نی قیام و
با اسببالم بنی امیه و ی یدی که به کل در صببدد تیرین گسببترده اسببالم

بود.
امام علی

در جایی این موضع گیری را اینگونه تشریح میفرماید« :من دست باز کشیدم تا آنجا که

دیدم گروهی از ا سالم بازگ شته ،میخواهند دین میمد

را نابود سازند؛ هس ترسیدم که اگر ا سالم و

طرفدارانش را یاری نکنب ،رخنهای در آن ببینب ،یا شاهد نابودی آن باشب ،که مصیبت آن بر من سختتر
از رها کردن حکومت بر شما است .هس در میان آن آشوب و غوغا بکاخاستب؛ تا آنکه باطل از میان رفت و
دین استقرار گرفته ،آرام شد» ( .نامه)62
به هر روی مجتمع شدن م سلمین جهان بر م شترکات ا صول و مبانی و آموزه های حیات بخش ا سالم،
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حقیقتا ،نوید بخش اقتدار ،عظمت و اعتالی جامعه مسببلمین خواهد بود و غفلت از این سببرمایه بی بدیل
اسببالم ،چی ی ج خسببارت و شببکسببت را به ارمغان نخواهد آورد .امام خمینی در این رابوه می فرماید:
«هشت کردن به تعالیب عالیه اسالم و روی آوردن به غرب و شرق ،مسلمین را با قریب یك میلیارد جمعیت
و مخازن بسیار غنی تیت سیوره اجانب درآورده و شعا ر و مخازن آنها را به باد داده است .شما دیدید و ما
هب شبباهد بودیب که وحدت کلمه یك ملت شببجاع ولی ضببعین با اعتماد به اسببالم و خدای تعالی موجب
غلبه بر غولهای بین المللی شد و دست همه استعمارگران را قوع نمود .هس مسلمین باید برای به دست
آوردن اسبببتقالل و آزادی این کلید هیروزی را به دسبببت آورند و برای وحدت کلمه کوشبببش کنند»( .امام
خمینی ،بی تا)170/7 :
حاصل آنکه دین اسالمی که در دیدگاه امام علی( ع) می تواند وحدت بخش باشد؛ مجموعه ای از باورها،
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معرفتها ،معارف حقه ،دسبببتورالعملها و مقررات الهی اسبببت که انسبببان به منظور تامین سبببعادت و کمال
وجودی و به دست آوردن آرامش روحی و روانی و رفع دغدغه های فکری و ایجاد رواب سالب و بی شا به
و شفاف؛ به عمل و رعایت آن نیازمند است.

یکی از عوامل وحدت در جوامع دینی ،وجود کتاب آسببمانی اسببت که با توجه به تیریفات زمینی در کتب
آسببمانی غیر از قرآن ،این مشببخصببه از دیگر کتاب ها مبل انجیل و تورات برداشببته شببده اسببت و وحدت
بخ شی تنها و تنها در سیمای صادق قرآن م شاهده می گردد .قرآن کریب شامل امر و نهی های متعدد و
بایدها و نبایدهایی است که ضامن سعادت و سالمت روانی افراد و جامعه خواهد بود و در سایه ی عمل به
تعالیب قرآنی می توان جامعه ای فرهیخته ،برجسته و سرآمد داشت(.علوی)135 :1395،
آنچه م سلب ا ست اینکه دا شتن چارچوب م شترم در قالب عقیده و اح ساس و عمل که در قرآن کریب به
صبببورت اعتقادات و اخالق و احکام مور شبببده اسبببت ،عامل مهمی در هیوند هیروان قرآن اسبببت.
دستورهای بلند مانند نماز جماعت ،نماز جمعه و حج که بازرترین چهره ی وحدت اسالمی در جهان است
و موارد گوناگون دیگر ،همه و همه تمرینی اسبببت برای آموزش درس وحدت که آموزه ای بس قیمتی
است .حضرت امیر

از قرآن با تعابیری چون الیبل المتین و النور المبین یاد می کند و می فرماید«:و

علیکب بکتاب الله ،فانه الیبل المتین ،و النور المبین ،والشببفاء النافع....؛ بر شببما باد عمل کردن به قرآن
که ریسمان میکب الهی و نور آشکار و درمانی سودمند است و(»...خوبه)156
البته این صببفت جامع در چندین خوبه و سببخن از امام

آمده اسببت و اهمیت قرآن به عنوان عامل

ایجادکننده وحدت ،در این تو صین به زیباترین شکل بیان شده ا ست .ری سمان میکب ،هیونددهنده ی
دانه ها و مرواریدهای هراکنده اسببت .اگر ُد ّر گرانبهایی در گوشببه ای از سبباحل باشببد ناهدید شببدن و نابود
شببدن آن احتمال زیادی دارد ،ولی اگر به دسببت گوهرشببناسببی افتاده و در رشببته ای و ریسببمانی میکب
جای گیرد به یقین ،هب در نظر مردم می آید و هب قیمتی اف ون می یابد .انسانهای هام ،وارسته و مخلص
نی اگر با عنایت وی ه ی والیت گرد هب جمع و در رشببته ای میکب ،متفق شببوند می توانند احیاگر ارزش
ها باشند( .علوی)1395:136 ،
امام خمینی (ره) با اشاره به همین نکته ی اساسی در وصیت نامه ی سیاسی -الهی خود می نویسد« :ما
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 .3قرآن کریم

177

مفتخریب و ملت ع ی سرتا ها متعهد به ا سالم و قرآن ،مفتخر ا ست که هیرو مذهبی ا ست که می خواهد
حقایق قرآنی را که سرا سر آن از وحدت بین م سلمین بلکه ب شریت دم می زند از مقبره ها و گور ستان ها
نجات داده و به عنوان ب رگترین نسخه ی نجات دهنده ی بشر از جمیع قیودی که برهای و دست و قلب
و عقل او هیچیده اسبببت و او را به سبببوی فنا و نیسبببتی و بردگی و بندگی طاغوتیان می کشببباند نجات
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دهد(».امام خمینی )396 /21 :1360 ،بنابراین عمل به قرآن و شناخت مفاهیب بلند آن ،وحدت گستر
خواهد بود و دلها را به یکدیگر و سکس افراد جامعه را با هب هیوند خواهد داد.
یکی از مهمترین مباحث مورد تاکید رسول خدا

که در زمره ی وصایای ارزشمند آن ب رگ مرد است،

شببناخت قرآن و عترت و تأسببی و تمسببک به آن دو اسببت  .به طوری که در قرآن کریب نی به آن اشبباره
اجر و م د تمامی زحمات و تالش ای شان  ،دو ستی و مودت عترت بیان شده

گردیده و از قول هیامبر
ً
است «ال یسئلونک اجرا اال الموده فی القربی»( شوری)23 /

با مراجعه به کتب فریقین ،به وضو در می یابیب که رسول خدا

تمامی مسلمانان را بعد از قرآن کریب

به عترت ارجاع می دهد و بهترین عامل وحدت را تمسببک به قرآن و اهل البیت عصببمت و طهارت
معرفی می نماید  .کالمی که در منابع حدیبی شیعه و سنی بوور متواتر و با اسناد صییح نقل شده است.
َ َ َّ
َ َ ُّ
ُ َّ َ َ
َّ َ
ْ َ َ
ْ َ
َ
ُْ
اب الله َو عت َرتی أ ْهل َبیتی َو إن ُه َما ل ْن
«إنی تارم فیک ُب البقلین َما إن ت َم َّسبببکت ْب به َما ل ْن تضبببلوا َب ْعدی کت
َ ْ َ َ ُْ َ َ َ ْ ُُ
ْ َ َ َّ
یفترقا َحتی یر َدا َعلی ال َی ْوض فانظ ُروا کین تخلفونی فیه َما»( مجلسبببی )100/2 :1403،در بعضبببی از
منابع عبارت زیر در ذیل حدیث آمده ا ست« :بر آنان هی شی نگیرید و از آنان عقب نمانید و در مقام آموزش
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به آنان نباشید که آنان از همه شما داناتر هستند(».بیرانی اصفهانی )82 :1382 ،بنابراین هیامبر

با

دعوت همه م سلمانان به هیروی از آن دو گوهر گرانبها و هیروی از اوامر و نواهی قرآن که تف سیر و تو ضیح
آن را می توان در میان اهل بیت رسول خدا

مشاهده نمود ،دروازههای افتراق و جدایی را بسته نگاه

داشته است.
حضببرت امیر المومنین

در زمان انعقاد صببلحنامه میان قبیلههای «ربیعه و یمن» توجه دو گروه را به

همین مبنا معووف ساخته و فرمودهاند :این هیماننامهای است که مردم یمن و ربیعه آن را هذیرفتهاند؛ چه
آنانکه در شهر حضور دارند و چه آنها که در بیابان زندگی میکنند .آنها هیرو قرآناند و به کتاب خدا دعوت
میکنند و به انجام دسبببتورهای آن فرمان میدهند و هر کس که آنها را به کتاب خدا بخواند ،هاسبببی
میدهند؛ نه به جای آن م د میخواهند و نه عوض آن چی دیگری را میهذیرند .آنان در برابر کسبببی که
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خالف این هیمان رفتار کرده و یا آن را ترم نماید ،ایستادگی خواهند کرد(.نامه )74
با درنگ در این عبارات نورانی ،روشن میشود که همه مسلمانان عالب بب هر مذهب و گرایشی که داشته و
به هر فرقه و شاخهای که منتسب باشند بببب مبانی واحد و وجوه مشترکی همچون کتاب خدا دارند که در
سببایه آن و با تمسببك به آن میتوانند به یککارچگی و انسببجام برسببند و در بین هیروان سببایر ادیان ،زبان د
امام علی

نی در خصوص میوریت قرآن در اتیاد بین مسلمین می فرمایند ... «:و احیاؤه االجتماع

علیه و اماتته االفتراق عنه» (خوبه  )127احیای قرآن را ج در اتیاد بر میور آن مفهومی دیگر نیسبببت
آگاه باشید کسی که به این شعار (تفرقه) دعوت کند او را بکشید گر چه زیر عمامه من باشد .به آن دو نفر
حکمیت داده شبببد که آنچه را قرآن زنده کرده زنده کنند ،و آنچه را قرآن میرانده بمیرانند .احیاء قرآن در
یکدلی همگان در عمل به آن است ،چنانکه معنای میراندن قرآن ،چی ی ج جدایی از آن نیست.
برخی مفسببرین با توجه به روایات(عروسببی حوی ی 377 /1 :1415 ،و فیض کاشببانی)366 /1 ،1415،
َّ
ّ
َ ََ ُ ْ
ْ
َ
«حبل الله» را در این آیه « َو ْاعتصببب ُموا ب َی ْبل الله َجم ًیعا َوال تف َّرقوا (آل عمران )103/به قرآن و اهل بیت
تف سیر کرده وآنها را میور همب ستگی قرار دادهاند؛ لذا خدا به م سلمانان د ستور می دهد که با تم سک به
این دو به وحدت امت اسالمی تیقق ببخشند و از اختالف و تفرقه بکرهی ند.
خداوند نیوه تمسک و چنگ زدن به این ریسمان میکب را با واژه «اعتصام» که از ریشه «عصمت» است
بیان کرده ،چنین تعبیر لوین و زیبایی به ما می فهماند که اگر مسلمانان با وحدت و همدلی تمام و عاری
از هرگونه اختالف و غرضهای سبببوء ،به حبل الله چنگ ب نند ،قوعا از آفتها و لغ شها در امان مانده و
بیمه میشبببوند .اینکه خدای تعالی امر میکند به یادآوری این نعمت «واذکروا نعمت الله علیکب »...بر
اساس رسب و عادتی است که قرآن کریب دارد و آن این است که تعلیمات خود را با ذکر علل و اسباب بیان
نموده و از این راه ،خلق را به سبببوی خیر و هدا یت دعوت میکند ،بدون این که مردم را وادار به تقل ید
کورکورانه ب سازد ( .طباطبایی )369 /3 :1417 ،هس طبق این آیه خداوند می خواهد بفرماید :اگر شما را
به اعتصام و عدم تفرقه می خوانیب بی دلیل نیست .دلیل اینکه شما را بدان دعوت کرده ایب همین است
که خود به چشبببب خویش ثمرات اتیاد و اجتماع و تلخی عداوت و حالوت میبت و الفت و برادری را
چ شیدید (دا ستان اوس و خ رج) و از آن سو در اثر تفرقه تلخی و سختی لبه هرتگاه آتش را درک کردهاید
اما در اثر اتیاد و الفتی که در هرتو نعمت وحی و قرآن نصببیبتان شببد از آتش نجات یافتید .هس بدانید که
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باشند.

179

این تم سک به حبل الله و اتیاد شما نعمتی از ناحیه ما ست و متوجه شوید که تمامی د ستورهایی که به
شببما می دهیب ،به نفع شببماس بت و سببعادت و رسببتگاری شببما را تأمین می کند (.طباطبایی3 :1417 ،
)370/
امام علی

خود حبل الله را همان قرآن معرفی کرده و می فرماید« :خداوند احدی را به مانند این قرآن
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هند نداده ،که قرآن رشته متین خدا و وسیله امین اوست ،در آن بهار دل و چشمههای دانش است ،دل را
به غیر آن مایه جال نیست( ».خوبه 176و مجلسی)312/2 :1404 ،
این وی گی وحدت آفرینی قرآن بدین جهت اسببت که قرآن قانونی اسببت که در آن اختالفی نمی باشببد و
ْ ََُ ْ
َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ َّ
اب إال لت َب ّی َن ل ُه ُب الذی اختلفوا
خود بیان کننده و روشن کننده اختالف ها می باشد «و مآ أن لنا علیک الکت
فیه؛ ما قرآن را بر تو نازل نکردیب مگر برای اینکه آنچه را در آن اختالف دارند برای آنها روشن کنی»(نیل/
)64
امام خمینی هیام آور مکتب قرآن در این عصر نی فرموده اند« :ملت ها و دولت ها اگر بخواهند به هیروزی
ّ
و هدف های اسببالمی به تمام ابعادش که سببعادت بشببر اسببت برسببند ،باید اعتصببام به حبل الله کنند ،از
اختالفات و تفرقه بکرهی ند و فرمان حق تعالی را اطاعت نمایند»( امام خمینی ،بی تا)170/7 :
رهبر معظب انقالب نی فاصببله گرفتن از قرآن را باعث مواجه شببدن با مشببکالت متعددی دانسببته و می
فرماید« :امت اسالمی زمانی به برکت عمل به قرآن ،سرآمد علب ،ع ت ،اخالق ،معنویت بود ،اما امروز به
دلیل فاصله گرفتن از قرآن با مشکالت متعددی از جمله نداشتن وحدت کلمه و استقالل ،هیشرو نبودن
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در عرصبببههای علمی و مدنی و اعمال سبببلوه از جانب قدرت های زورگو مواجه اسبببت»(خامنهای7/6،
)۱۳8۲/
هس در نگاه امام علی

گوهر گرانقدر قرآن کریب عالوه بر اینکه خود به عنوان کتب آسبببمانی مورد

اتفاق و احترام همه م سلمانها ،بهترین ف صل م شترک تمامی فرق و مذاهب ا سالمی ا ست؛ بیان همه
معارف و فرامین بلندش در همه عرصهها و ابعاد به هدف تربیت انسان کامل و هدایت جامعه واحد دینی؛
می تواند با فهب درست و عمل به آن مهمترین عامل انسجام و یککارچگی امت اسالمی میسوب شود؛
چه اینکه قرآن به برادری ،صب ّ
ببمیمیت و هرهی از اختالفات تفرقه افکن و عوامل دیگر همبسبببتگی تأکید
فراوان کرده است؛ لذا با هیروی از نظام قرآنی می توان به آسانی به هدف وحدت و همبستگی ملی ،جامه
عمل هوشاند.
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 .4سنت نبوی

مسأله اطاعت از هیامبر و هایبندی به اوامر و تعالیب و احکام آن حضرت و هیروی از تصمیمات و دستورهای
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،اداری و قضایی حضرت ،موضوعی است که در تیقق بخشیدن به وحدت

هوای نفس سخن نمی گوید آنچه میگوید چی ی ج وحی که بر او نازل شده نیست» (نجب3 /و)4
َّ ُ َ
از این رو ،اطاعت از او در حکب هیروی از خداوند و ایمان به او و رسالت الهیاش استَّ « ،من ُیوع الرسول
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
ً
اک َعل ْیه ْب َحفیظا؛کسی که از هیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت کرده ،و
فقد أطاع الله ومن تولی فمآ أرسلن
ک سی که سرباز زند ،تو را نگهبان او نفرستادیب (».ن ساء )80 /و در جای دیگر اطاعت از فرمان خداوند و
َ ْ َّ
ْ
َ ََ
اطاعت از هیامبر را مایه هیروزی و همبستگی دانسته است و می فرمایدَ « :وأط ُیعوا الل َه َو َر ُسول ُه َوال ت َنبببب َ ُعوا
ََْ َ ُ ْ َْ
ُ
فتفشبببلوا َوتذ َه َب ر ُییک ْب؛و (فرمان) خدا و هیامبرش را اطاعت نما ید ،و ن اع (و کشبببمکش) نکنید ،که
سست شوید و قدرت و (شوکت) شما از میان برود» (انفال)46 /
جنگها و کشببمکشببهای یکصببد و چهل سبباله میان دو قبیله «اوس» و «خ رج» ،که خود شببان ن ول آیه
واعت صمو بیبل الله می با شد نمونه ب سیار رو شن و آ شکاری ا ست که در سایه نعمت الهی ر سالت نبی
مکرم اسببالم

 ،خاموش گردید و کینه ها و عداوتهای این سببالهای طوالنی جای خود را به برادری و

صببمیمیت بخشببید؛ به گونه ای که قرآن کریب این صببمیمیت و برادری و حالوت میان آن دو قبیله را به
عنوان «نعمت» ب رگ به رخ م سلمانان می ک شد و ه شدار می دهد که این نعمت را از یاد نبردند و مدیون
آن باشببند .بنابراین ،در سببایه تعالیب و رهنمودهای مهربانانه هیامبر گرانقدر اسببالم ،میان طواین و قبایلی
که رو به دین می آوردند و خود را مویع فرمان خدا و رسبببولش قرار می دادند ،اتیاد و همبسبببتگی عمیق
ایجاد شببد .تا زمانی که رسببول الله

در قید حیات بود و مسببلمانان از وجود با برکت او نفع می بردند،

اختالفاتی که باعث نگرانی و هراس می گردید ،در میان م سلمانان وجود ندا شت؛ زیرا آنان در هر موردی
که دچار اختالف می گشتند ،به رسول خدا

مراجعه می کردند و حضرت اختالفات را طبیبانه برطرف

به عنوان میور وحدت و رفع اختالف امت یاد
می کردند .چرا که قرآن کریب به صبببراحت از هیامبر
َ َّ
ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ ْْ
َ َ
َ َ
َ ْ َ َ ُ
ناز ْعت ْب فی شیء ف ُر ُّد ُوه إلی الله َو َّالر ُسول إن کنتب تؤمنون بالله و الیوم اآلْخر ،ذلك خیر
کرده است« :فإن ت
َ
َْ ً
َو أ ْح َس ب ُن تأویال؛ هس هر گاه در امری [دینی] اختالف نظر یافتید ،اگر به خدا و روز بازهس بین ایمان دارید،

181

مبانی نظری وحدت امت اسالمی از منظر امیر المومنین علی

جامعه و همبستگی مسلمانان نقش بس ا ی دارد وآثار روحی و معنوی بسیاری بر آن مترتب است چرا که
خداوند متعال در مورد هیامبر فرموده اسبببتَ « :و َما َینو ُق َعن ْال َه َویآ إ ْن ُه َو إ َّال َو ْحی ُی َ
وحی؛ و هرگ از روی

181

آن را به [کتاب] خدا و [سنت] هیامبر [او] عرضه بدارید ،این بهتر و نیكفرجامتر است ( ».نساء)59 /
یکی از کلید واژه ها و مفاهیب بلندی که امیر المومنین بارها هنگام یاد کردن از فواید نعمت بعبت هیامبر
از آن بهره می برد ،وحدت و یککارچگی مردم و زدودن اختالفات و دشببمنی ها بواسببوه برکت وجود
نازنین رسول گرامی اسالم

می باشد .بدین روی شرین رضی(ره) در نخستین خوبه اثر گران سنگ
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نهجالبالغه ،به نقل از حضرت امیر

در باب مهمترین فواید بعبت هیامبر

می فرماید« :قرنها هدید

آمد و روزگاران سکری شد؛ هدران رفتند و فرزندان جای آنها را گرفتند ،تا اینکه خدای سبیان برای وفای
به وعده خود و کامل گردانیدن دوران نبوت ،حضبببرت میمد

را به هیامبری برگ ید ...در روزگاری که

مردم روی زمین ،دارای مذاهب هراکنده ،خواستههای گوناگون و روشهای متفاوت بودند»(خوبه)1
درباره ی وجود هیامبر می فرماید « :به برکت وجودش خداوند
در بخش دیگری امیرالمومنین
ُ
کینه ها را دفن کرد و آتش دشمنی ها را با او خاموش ساخت و به واسوه ی وجود او در میان دل ها الفت
افکند» (خوبه )96
در نگاه امیر المومنین علی

اعتقاد به نبوت و هیروی او از مبانی اعتقادی اسبببت که ما یه وحدت و

انسبببجام اجتماعی می شبببود« .حال به نعمتهای ب رگ الهی که به هنگامه بعبت هیامبر اسبببالم بر آنان
فروریخت بنگر ید که چگونه اطاعت آنان را با دین خود هیوند داد و با دعوتش آنها را به وحدت رسببباند».
(خوبه 98و  )192همچنین درباره فواید وجود نورانی هیامبر

می فرمایند «:خداوند با مبعوث کردن

هیامبر شبببکافهای اجتماعی را به وحدت اصبببال  ،و فاصبببلهها را به هب هیوند داد و هس از آن که آتش
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د شمنیها و کینههای بر افروخته در دلها راه یافته بود ،میان خوی شاوندان یگانگی بر قرار کرد( ».خوبه
)231
ّ
ُ
ان سان سالك إلی الله ،همواره نیازمند ا سوه و الگو ست تا عقاید و اخالق و رفتار خود را بر عقیده و خلق و
از لیا علمی و عملی سببرآمد همه راهیان به سببوی حق

کردار او منوبق کند و چون رسببول اکرم
ُ
ُ
اسببت ،اسببوه همگان قرار میگیرد و قلمرو اسببوه بودن او همسببان منوقه رسببالت او ،جهانی خواهد بود.
ُ
را ابتدا به آداب خاص ّ
متأدب ساخت ،سکس او را ا سوه دیگران قرار
خدای سبیان حضرت رسول
َّ َ َ ُ ُ
ََ ْ َ َ ُ
داد « َو إنك ل َعلی خلق َعظیب(قلب »)4/و تمام جوامع بشببری را به اقتدای به وحی امر کرد« .لقد کان لک ْب
َّ ُ
فی َر ُسول الله أ ْس َوة َح َس َنة» ( اح اب )21/همه اوامر علمی و عملی آن حضرت خواه در معراج و خواه در
غیر معراج و خواه به صببورت وحی قرآنی و خواه به صببورت الهام و حدیث قدس بی ،به عنوان تعلیب کتاب و

182

حکمت و تأدیب به آداب االهی اسببت .همه رهنمودهای آن حضببرت ،براسبباس مصببالح و حکمتهای
االهی اسبببت که ضبببامن کمال همه انسبببانها در همه ابعاد و جهات علمی و عملی خواهد بود(.جوادی
آملی)44-42 :1386،
به التفات داشبببتن همه مسبببلمین به این نکته کلیدی و حسببباس که در بینش ها و

حضبببرت امیر

آن عقب بماند ،هالک گردد و هرکس از آن جدا نشببود ،به او رسببد» (خوبه 100و مجلسببی/5 : 1404،
)192
مقام معظب رهبری« :هیروی از حرکت هیامبر خاتب یعنی یگانه دان ستن دین و سیا ست و ت شکیل حکومت
اسببالمی برای برقراری عدالت و ت کیه و تعلیب ،عالج همه دردها و رنجهای امروز جهان اسببالم اسببت».
(خامنهای)85/5/31 ،
 .5امامت امام معصوم

بعد از زندگی هر برکت رسول رحمت
سراسر نعمت علی

که همواره مایه ی اتیاد و وحدت بین مسلمین می باشد ،وجود

بعنوان رهبر و امام جامعه بعد از نبی

دستمایه ی اتیاد بوده و هب اکنون نی

شیعیان آن حضرت ،با چرخش حول آن امام همام ،به این اتیاد رنگ دیگری می دهند.
در تشبیه و کالمی زیبا از آن حضرت که ابعاد شخصیتی آن ب رگوار را روشن و هویدا می سازد به این اصل
مهب اشبباره دارد .امام

در توص بین خود بعنوان رهبر جامعه می فرماید « :واقعیت ج این نیسببت که

من قوب آسبببیابب .چرخهای کشبببور باید بر میورم هماره بچرخد و من در جای خویش ثابت بمانب .اگر
لیظه ای من جایگاهب را رها کنب ،مدارش سببرگردان می شببود و سببنگ زیرین آن به لرزش می گراید».
(خوبه)119
امام علی

خود را میله و س آ سیابی می داند که سنگ آ سیاب به دور آن باید بچرخد و اگر در جامعه

بعنوان امام و مقتدای
هب قرار باشببد میور اجتماعی ،وجود داشببته باشببد ،آن میوریت از آن علی
َ
ُّ
َّ
مسببلمانان اسببت .این عبارت را نی در کالم نورانی حضببرت امیر شبباهد هسببتیب « :أن َم َیلی م ْن َها َم َیل

183

مبانی نظری وحدت امت اسالمی از منظر امیر المومنین علی

اسببت و می بایسببت
گرایشببات و عمل کردها می ان و معیار حق ،گفتار و سببنت نبی مکرم اسببالم
َ
َ َ َّ
همواره از میوریت قرار دادن هیامبر در همه امور غفلت نکرد ،لذا می فرمایندَ « :م ْن ت قد َم َها َم َرق َو
َ
َ
َ َ َّ َ
َ
َم ْن تخلن َع ْن َها ُمیق َو َم ْن ل َم َها لیق؛ هر ک سی از آن هی شی گیرد ،از دین خارج شود و آن ک سی که از

183

ُْ ْ
القوب م َن َّالر َحی؛ او می داند که جایگاه من نسبببت به حکومت اسببالمی  ،چون میور آس بیاب اسببت به
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آسببیاب که دور آن حرکت می کند» (خوبه )3بنابراین اگر قرار اسببت که حکومتی بر مبنای اسببالم ناب
ً
برقرار شود ،حتما باید رهبری آگاه و فرزانه داشته باشد که چون میله ی وس آسیاب ،نقش بسیار مهب و
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میوری در اجتماع جامعه داشته باشد.
َّ
ًَ
َ
با تم سک به برخی روایات ،برخی از مف سرین حبل الله را در آیه شریفه َو ْاعت ص ُموا ب َی ْبل الله َجمیعا و ال
ََ ُ
تف َّرقوا (آل عمرا )103/را به امیر المومنین علی و معصبببومین تفسبببیر کرده اند .از جمله در روایتی از
امام رضببا

که ایشببان از هدرانش تا حضببرت رسببول اکرم

نقل می کند داریب« :من أحب ان یرکب

سببفینة النجاة و یسببتمسببك بالعروة الوثقی و یعتصببب بیبل الله المتین فلیوال علیا بعدی ،و لیعاد عدوه و
لیأتب بال مة الهداة من ولده» (.ابن بابویه .)58 /2 :1378،ابان بن تغلب از امام باقر چنین نقل می
َّ
ْ ُ َّ َ َ َّ َ َ
ً
َ ُ
َ َ
َ
کندَ « :والیة َعلی ْبن أبی طالب ع ال َی ْبل الذی قال الل ُه [ت َعالی ف یه] َو ْاعتصببب ُموا ب َی ْبل الله َجمی عا َو ال
ْ
ََ ُ َ َ َ َ َ ْ ً
َ َ َ
تف َّرقوا ف َم ْن ت َم َّسك به کان ُمؤمنا َو َم ْن ت َرک ُه خ َر َج م َن اإلی َمان» ( کوفی)91 :1410 ،
َّ
َ َ ْ
ْ ُ َّ ُ
َ
ْ
همچنین م صداق عروة الوثقی در دو آیه شریفه «ف َم ْن یکف ْر بالواغوت َو یؤم ْن بالله فقد ا ست ْم َسك بال ُع ْر َوة
َ َّ
َ َ ْ
َ ْ َ َ
ََ
ْ ْ
صام لها» (بقره )256/و آیه « َو َم ْن ی ْسل ْب َو ْج َه ُه إلی الله َو ُه َو ُم ْی سن فقد ا ْست ْم َسك بال ُع ْر َوة
ال ُوثقی ال انف
ْ ْ
و ا مه اطهار تفسیر کرده اند( .حسکانی:1380،
ال ُوثقی» (لقمان )22 /به والیت امیر المومنین
َ َْ َ َ ْ
ْ ْ
می فرمایدَ « :م ْن أ َح َب أن یت َم َّسك بال ُع ْر َوة ال ُوثقی
 .216بیرانی .)380-379/4 :1374،رسول خدا
َ َ
َْ َ ْ
فلیت َم َّسك ب ُیب َعلی ْبن أبی طالب» (ابن شهرآشوب) 76 /3 :1379،
بنابر این شببکی نیسببت امیرالمومنین علی

و خاندان موهرش در کنار و همراه قرآن ،تنها ریسببمان

متین و میکب الهی هسببتند که همگی می بایسببت به ایشببان متمسببک شببوند و در تمامی امور از او مدد
بگیرند تا هدایت و نجات آنها را تا روز قیامت فراهب سبببازند؛ چرا که اینها خود راه یافته هسبببتند و همه
چی یشان در مسیر حق و رضای هروردگار است.
َ ْ َ ْ ْ َّ ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
نی یکی از مصببادیق تمسببک به اوحی الیک را در آیه «فاس بتمس بك بالذی أوحی إلیك إنك علی ص ب َراط
َ
ُّم ْسبببتقیب» ( زخرف )43 /هذیرش والیت امیر المومنین دانسبببته اند (.قمی )166/2 :1363 ،هس
تمسبببک به والیت آن حضبببرت و فرزندانش و حرکت در این مسبببیر نورانی حق ،می تواند همه افراد را با
دا شتن همه سالیق ،به صراط م ستقیب رهنمون سازد .هس اعت صام به دودمان طاها همانند تم سک به
قرآن و خالصببه اعتصببام به فیض وی ه الهی ،مایه نجات از لغ شهای سببیاسببی -اجتماعی و مانند آن
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خواهد بود .از کالم نورانی امیر مومنان علی

بر میآید که گرایش به طاغوتیان و آمیختگی با حاکمان

جور و آویختگی به قدرت کاذب جابران،سقوط در وادی هالکت است و اعتصام به عصمت هروردگار ،مایه
ُّ ْ َّ
َّ
ْ ُ
َّ
رهایی ازآن خواهد بودَ :و إن َما َّالن ُاس َم َع ال ُملوم َو الدنیا إال َم ْن َع َصببب َب الل ُه (خوبه)210؛ چنان که غالب
مردم در معرض لغ ش و سببقوط اخالقی و اجتماعیاند ،مگر آنان که از صببیانت الهی برخوردار شببوند که
شایان توجه اینکه عالوه بر تاثیرگذاری نفس وجود با برکت امام علی

و هذیرش امامت و رهبری ایشان

بر ایجاد وحدت بین م سلمین ،رفتار و سخنان گوهربار و حکیمانه ای شان در همه ابعاد اعتقادی ،اخالقی
و سیاسی باالخص در خصوص بازشناسایی اسباب و موانع وحدت و برحذر داشتن مردم از عوامل تفرقه و
اختالف ،در خور اهمیت اسببت .این شببخصببیت بی نظیر جهان اسببالم ،با برشببمردن عوامل سببیاسببی و
اخالقی تفرقه به هدیده های شبببومی همچون :فقدان عدا لت اجتماعی(،خوبه  )216عدم اطاعت از
رهبری(خو به ،)25کی نه و ن فاق (،نا مه  )27فت نه(،خو به  ،)93ج هل و عدم شببب نا خت درسببببت از
دین(خوبه ،)1شیوان (خوبه  ،)10بخل و حسد(خوبه )192و  ...اشاره داشتهاند.
هس در بینش الهی امام علی

 ،حکومت اسبببالمی ،نقش مؤثری در ایجاد وحدت و یککارچگی امت

دارد؛ زیرا امتی که با داشببتن هدف الهی ،در مسببیر تکامل گام برمیدارد ،به ناچار باید به رهبری تمسببک
جوید که تبلوری از آرمان الهی و مورد قبول و هذیرش و مقتدا و دلیل تیرک و هویایی باشد.
 .6رهبری الهی بصیر

185

نقش بسببیار حیاتی رهبری بصببیر و عادل که بر اسبباس یك انتصبباب الهی و عنایت وی ه ی معصببوم ،به
رهبری جامعه دینی برگ یده شده است؛ در ایجاد وحدت امت اسالمی ،غیر قابل انکار است.
حضرت امیر

نقش به س ای رهبر را در جامعه چنین تبیین می کند« :در میان حقوق الهی ،ب رگترین

حق ،حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر اسبببت ،حق واجبی که خداوند سببببیان بر هر دو گروه الزم
شمرد و آن را عامل هایداری ،هیوند ملت و رهبر و ع ت دین قرار داد .هس رعیت ا صال نمی شود ج آن
که زمامداران ا صال گردند و زمامداران ا صال نمی شوند ج با درستکاری رعیت و آنگاه که مردم حق
رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بکردازند ،حق در آن جامعه ع ت یابد و راههای دین ،هد یدار و
نشانه های عدالت برقرار و سنت هیامبر
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چنین بهره برداری در گروه اعتصام به اسره یاسین است (.جوادی آملی)221/7 :1391 ،

هایدار گردد .و اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند یا زمامدار

185

بر رعیت ستب کند وحدت کلمه از بین می رود ،ن شانه های ستب آ شکار و نیرنگ بازی در دین فراوان می
گردد( ».خوبه 7و )216
در این سخنان آسمانی ،حضرت امیر

ادای حقوق متقابل از سوی رهبر و مردم را عامل مهمی برای

ایجاد وحدت کلمه می داند و انسبببانها را از م ایای ادای حقوق و مضبببرات و هایمال کردن حقوق رهبر و
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مردم آگاه می کند .هایداری هیوند امت و رهبر و ع ت دین ،در سایه ی ادای این حقوق خواهد بود .هیروزی
و ع ت و اقتدار مسبببلمین در طول تاریی ،آنگاه باقی ماند که اطاعت از رهبری ،سبببرلوحه ی برنامه های
ملت و امت اسالمی قرار گیرد.
گفتنی است که هر رهبری ،با هر خصلت ،مورد نظر حضرت علی نی ست .در نامه ای به مالك اشتر(نامه
 )46حضببرت علی

یکی از وی گی های بارز رهبر عادل و الهی را دوری از دنیازدگی ذکر کرده اسببت.

آن ح ضرت در جایی نی به خ صلت رهبران نا شای سته هرداخته و می فرماید «:مردم! از ه ست ترین حاالت
زمامداران در ن د صببالیان این اسببت که گمان برند آنها دوسببتدار سببتایش اند و کشببورداری آنان بر کبر و
خودهسندی استوار است(».خوبه )216
حضرت امیر

در مورد نقش رهبری چنانکه هیش از این اشاره شد(خوبه )119در جامعه سخنی بسیار

گرانقدر اسببت آنجا که خود را به میور سببنگ آسببیاب تشبببیه کرده اسببت .اگرچه در این سببخن آسببمانی،
حضرت علی

از خود سخن می گوید ولی در مقام بیان شخصیت حقوقی خویشتن یعنی مقام امامت

و رهبری الهی ا ست نه بیانگر شخ صیت حقیقی خود .از این رو همه ی ا مه

186

قوب و میور آ سیاب

هستند و هستی و آفرینش بر مدار آنها می چرخد و دلها را به یك سو و یك عقیده و هیمان متید می کند.
آن حضرت ،در مورد نقش وحدت آفرینی امام زمان (عج) می فرماید« :بدانید آن کس از ما که فتنه های
آینده را دریابد ،با چراغی روشببنگر در آن گام می نهد و بر همان سببیره و روش هیامبر

و امامان

رفتار می کند تا گره ها را بگشببباید ،بردگان و ملتهای اسبببیر را آزاد سبببازد ،جمعیتهای گمراه و سبببتمگر را
هراکنده و حق جویان هراکنده را جمع آوری می کند» (خوبه 2و )150
بنابراین امام زمان (عج) جمع یت های حق جو اما هراکنده را گرد خود جمع و بین آنها هیوند اخوت ایجاد
می کند و از آنان ید واحده می سازد و به یقین چنین کاری در زمان غیبت کبری ،با د ستان مهر و عاطفه
ولی فقیه صورت خواهد گرفت که مورد عنایت خاصه حضرت ولی عصر (عج) است.
بی شبببک اکنون در زمان غیبت حضبببرت حجه (عج) و میرومیت جامعه از حکومت ظاهری حضبببرت،

186

وجود نایبان عام و به وی ه ولی فقیه که نایب بر حق حضببرت ولی عصببر (عج) اسببت و والیت انتصببابی بر
اساس دو شاخصه مهب فقاهت و عدالت دارد ،ریسمان میکمی برای هیوند مسلمانان خواهد بود.

رهبری وحدت بخش وجود ندا شت تفرقه و ت شتت در میان امت هدید می آید و موجبات هیروزی د شمن را
بر امت فراهب می سببازد .اینکه ما در عصببرحاضببر متاسببفانه شبباهد این وضببعیت نابسببامان و آسببیبهای
مهلک بر هیکره جهان اسالم هستیب به جهت بیران رهبریت الهی و فقدان حاکب عادل ،بصیر و شجاع
در اکبر ممالک ا سالمی ا ست .به همین منظور برخی از علماء دغدغه مند از سالیان دور تا کنون یکی از
راهکارهای آرمانی را ،ایجاد حکومت واحد اسبببالمی دانسبببته اند و در تالش بوده اند این آرزو را تیقق
بخشند( .احمد امین ،بی تا)84:
بنابراین به عنوان حقیقتی غیرقابل انکار ،یکی از مهمترین اسببباب وحدت امت اسببالمی و حافظ هیروزی
مسلمین در رویارویی با دشمن ،برخورداری از حاکمیت و رهبری الهی است.
انسجام و هماهنگی جامعه به صورت «امام» و «امت» متبلور می شود ،چون اگر مقصدی نباشد یا راهی
برای نیل به آن مقصببود نباشببد ،هرگ انسببجام تیقق نمیهذیرد و مقصببد بدون راه یا راه بیهدف ،عامل
هماهنگی و اتیاد جامعه نیسبببت ،زیرا زمینه تیرم در آن وجود ندارد ،بنابراین ،گذشبببته از اینکه وجود
مقصببد ضببروری اسببت ،تیقق راه نی الزم اسببت تا بتوان با هیمودن آن به مقصببد رسببید« .امام» یعنی
ب رگراهی که با رهنمودهای او ،هب راه روشن و هب مقصد آشکار میگردد و هیروی از راهنماییهای وی،
گذشببته از اینکه در هیمودن راه نقش بنیادین دارد ،در نیل به مقصببد نی سببهب بسبب ایی خواهد داشببت و
هیامدهای انیراف از خ سیاسی او ،گمراهی و ناکامی و به هدف نرسیدن است (.جوادی آملی:1384 ،
)40
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.به هر روی زمانی که امور سیاسی و حاکمیت بر مردم گری ناهذیر باشد ،عقال و شرعا الزم است که رهبری
ّ
امت به عهده ولی فقیه باشد« .وأما الیوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیبنا فإنهب حجتی علیکب و أنا
ّ
ً
حجة الله»؛ (حرعاملی .)140/27 :1409،این امر در میان مسببلمانان کامال ضببرورت دارد زیرا اگر چنین

187

نتیجه و جمع بندی

شبببهد شبببیرین وحدت از جام وصبببال توحید تراوش میکند و انتشبببار آن ،جوامع و ملل را به سبببعادت و
شیرینکامی میرساند .وحدت ،مایه بقای جامعه و رسیدن به آرمانهای ملی و بردا شتن موانع هی شرفت
ّ
اسبببت .از اینرو ،برای ای جاد و حفظ آن با ید تالش فراوان کرد .برخورداری هر جامعهای از مؤل فه های
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نظری و اعتقادی چون بینش توحیدی ،وحدت نبی ،وحدت کتاب؛ وحدت دین و شبببرع و وحدت والیت،
امامت و رهبری امت؛ همگی در کنار هب ،به شببرط بهره برداری صببییح از این سببرمایه های غنی ،می
ّ
تواند نوید بخش امت واحده ا سالمی و ت شکیل جامعهای یککارچه و بهدور از اختالفات جدی با شد .برای
همین منظور می بایسبببت برای تقویت و بکارگیری مناسبببب از این میورهای اسببباسبببی هب عالمان و
فریختگان دلسوز جامعه اسالمی هب عموم مردم هر کدام بهسهب خود زمینهها ،برنامهها و اقدمات جامع
مشبترکی را داشبته باشبند .از جمله :داشبتن هدف مشبترم ،ارا ه اصبول و مبانی مشبترم ،راهنمایی خ
ّ
مشی مشترم ،تعلیب فروع ج ی زیر هوشش خ مشی کلی ،برخورداری از رهبری حکیب و آگاه و هیروی
از راهنمای واحد و رهبر مشترم.
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