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 مبانی نظری وحدت امت اسالمی از منظر امیر المومنین علی 

 *محمدرضا بهدار

 31/4/97 رش:یخ پذیتار   24/11/96افت: یخ دریتار

 دهیچک

ص حان و دیربازی ا    شمندانم ستگ  م ل ا الم   اندی را ا الم ، اتحاد و همب
و همواره جه  نائل شدن بدین  ا الم  م  دانند ام  از ضروری ترین نیازهاییک  

ها تردید شنا ای  و تح یل واقع گرایانم، مولفمب   ئم داده انداهدف راهکارههای  را ار 
س مین از نگاه تیزبین امیرالمؤمنین    و  سیار  وامل وحد  آفرین جامعم م ، ب

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 های امال    هنمونا ههالم ، پرداختم شههده ا هه   با تأم   در ر 
ش : توحید، ا الل، قرآن،  ن  نبوی،  شاره دا این محورهای ا ا   و تاثیرگذار ا

همم د ونیآنگاه کم آحاد جامعم در نظال وحد  درآامام  و رهبری  ادل و بصههیر  پس 
جامعم بم  ههاحل مقصههود  و بم مبان  آن تمسهه  یابند، خرامندبم در مسهه ك وحد  

 ماند  از نزاع و جدال دور مك و ینزد

 یدیواژگان کل
 ، وحد ، ام  ا الم ، توحید، قرآن امیر المومنین    

 مقدمه
سایل ترین مهب از سالم جهان م سالمی امت اتیاد و وحدت ا ست ا ست اصولی از وحدت، که چرا ا  که ا

 امروزه دلیل همین به باشد، می آن یماندگار هیشرفت و  رم  و دهد می تشکیل را نظام یک ریشه و اساس
 در قرآن .است داشته معووف خود به را اسالمی جامعه مصلیان و متفکران اندیشه و توجه وحدت مسئله

                                                                        

 rbehdar@gmail.com ده مسئول( سنی)نو استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه صنعتی جندی شاهور دزفول *.

 پژوهشیـ  یفصلنامه علم

 نهج البالغه یهاپژوهش

 57شماره  /1397تابستان /  هفدهمسال 

AQuarterly Research Journal 

Research of Nahjolbalagheh 

Vol. 17, Summer 2018, No. 57 



 

168 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البالغه، 
نه

ستان 
تاب

1397
شماره 

 ،
57

 

168 

 امت و جامعه یک عضببو عام صببورت به را ها انسببان تمامی و خاص طور به را مسببلمانان یمتعدد آیات
َیْبل  الّله  َجم  »د. خوان می افر  یککارچگی و وحدت به را آنها و کند می معرفی ُموْا ب  واْ یَواْعَتص 

ُ
ق آل «) ًعا َواَل َتَفرَّ

 (103عمران/ 
رفتار  مسببئول را مسببلمانان ، کریب قران از تأسببی به دینی هیشببوایان و اطهار ا مه یمتعدد روایات در

شت در شریک وخود  ست و متید دران مومن راابر  کرده معرفی اندیگر  سرنو سته هب دو  و ن اع از و دان
 هراکندگی و اختالف ازدانسته است. دوری  افراد تک تک وظیفه را مردم بین اصال و  کرده نهی مناقشه

 سبال هنج و بیسبت .گردد می مشباهده بسبیار هب معصبومین عملی سبیره در بلکه سبخن در تنها نه
 تفرقه از یدور  و وحدت حفظ یمبنا بر خلفا، به حضرت آن کمک حتی و علی نشینی خانه و سکوت

 .است بوده
به هر روی یکی ازمهمترین مسا لی که امروزه در رابوه با جوامع دینی ذهن هر انسان مومن و بصیر و درد 

اسالمی است که از یک سو موجب عقب ماندگی  امعهمشغول می سازد، اختالف میان جمندی را به خود 
  .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 
: می فرماینداسبببت که خود  علی نیرالمؤمنیاماسبببالمی گام های بلندی برداشبببته شبببخص نازنین 

گر از یچ کس وجود ندارد که به وحدت امت میمد و به انس گرفتن آنان به همدیبدان در امت اسببالم ه»
دهد های خود را به شما آسان جلوه میوان، راهیهمانا ش»نی  می فرمایند:  (78نامه «)سوزتر باشدمن دل

د و به جای وحدت و هماهنگی، بر هراکندگی یگشببباگری بیکی هس از دین شبببما را یهای میکب دتا گره
رخواه شببما اسببت گوش ییت آن کس که خید و به نصببیوان روی گردانید. از وسببوسببه شببیف ایشببما ب

   (121خوبه «)دیکن

سلمین،  سابقه صل وحدت بین م سالم برمیاهتمام به ا سول خدا به آغاز دین ا صیابه ر گردد که میان 
واعتصبببموا بیبل الله جمیعًا و »کرد. و قرآن، مسبببلمانان را از آن منع میشبببد اختالف و منازعه هیدا می

ه و آله و سببلب( هنگام ورود به یالله عل ین شببعار رسببول اکرم )صببلینخسببت (103)آل عمران/  «التفرقوا
به امور عمرانینه و هیمد جد و هرداختن  باره ُاخوت و برادر یش از سبببباختن مسببب بود. آن  ینید ی، در

ن أصبببیابه من یب النبّی  یاخ»گر کرد: یدكیمسبببلمانان را دو به دو در راه خدا برادر حضبببرت
ان مسلمانان و یجاد عقد اخوت میو با ا (336 /38 :1403مجلسی،)«نین أخوین و النصار أخویالمهاجر 
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 را تیقق ی، اتیاد و هماهنگ«خ رج»و « ُاوس»له یان دو قبی  مین و نیرالمؤمنین خود و حضبببرت امیب
صببادر کرد واعالن نمود که  ینیهس از فتح مکه در مسببجد الیرام، رسببمًا دسببتور د . هیامبردیبخشبب

سلمانان برادر همد سی،  د واحدند.یگرند ومانند یم سازی ( همچنین 67/242: 1403)مجل ستور ویران  د
مسببجد ضببرار برای حفظ وحدت سببیاسببی جامعه و جلوگیری از تفرقه و تشببتت سببیاسببی که در هی آن، 

شد سی و جدی  سا شان با نفی قوم گرایی و  موجودیت نیروهای نفاق نی  دچار یک بیران ا و همچنین  ای
را مؤذن  یبالل حبش د بن حارثه را فرمانده سکاه اسالم،یز  ؛یوحدت اسالم یدر جهت برقرار ن ادهرستی 

امام   .بخشبببد یکند وبه او مقام ومن لت واال م یل میتجل یرانیا یدهد وازسبببلمان فارسببب ی ه قرارمیو
نی  در زمینه حفظ وحدت و یککارچگی امت اسببالمی، تالش و فعالیت  و سببایر اهل البیت  علی

 علمی و عملی بسیاری نمودند. 
ها و چهره های علمی فرهنگی مسبببلمانان از دیر باز تا کنون در جهت وحدت و همگرایی شبببخصبببیت  

جماعة التقریب »نام اند. در قاهره جمعیتی بهو تفکر و عمل خود اقدامات زیادی کردهمسببلمین با اندیشببه 
هبببب.ش 1327در سال « دارالتقریب بین المذاهب االسالمیة»مرک ی را به نام « بین المذاهب االسالمیة

عروف های مای هب به نام رسالة االسالم منتشر کردند. مؤسسان آن از شخصیتبنیان گذاشتند و مجله
سلیب شیی عبدالمجید  ساتید االزهر  شیوخ و ا سالم، مانند  شلتوت ،جهان ا شیی میمود  ستاد  شیی  ،ا

سین عبده،میمد  سید عبدالی سین بروجردی مرجع  ،شرف الدینامام  سید ح شیعیان عالی قدر عالمه 
ستاد عالمه سد آبادی، امام خمینی)ره(،  ،شیی میمد تقی قمی جهان و ا سی سید جمال الدین ا امام مو

  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 

وحدت اسبببالمی از دیدگاه » ها نام برد:کتابمی توان از این  . به عنوان نمونهرشبببته تیریر درآمده اسبببت
وحدت جوامع »از شهید موهری؛ « سیری در نهج البالغه»  ؛سید میمد باقر حکیب نوشته «قرآن و سّنت

سعید بند علی؛ « در نهج البالغه س   ضرت آیت الله جوادی آملی تو سخنان ح مبانی الگوی »برگرفته از 
از سید « استرات ی وحدت در اندیشه سیاسی اسالم»؛ زهره شاکر اردکانی« وحدت و تفرقه در قرآن کریب

سالمی»احمد موثقی؛  شهید موهری اتیاد ا سوی  شتهنو« در آثار  وحدت جهان »و سید حمید جاوید مو
در ارتباط با موضوع مورد تیقیق از دیدگاه اما . نام برد از سید یییی صفوی؛ و...« اسالم چشب انداز آینده

ه نشده است گرچه در برخی کتب  اراو مستقلی  ه وهش و تیقیق منسجب و یکدست، امیرالمومنین 
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 .آن به صورت هراکنده بیث گردیده است و مقاالت از

گاهی داشبببتن به گفتارهای حکیمانه ا وحدت جامعه در مورد  میرالمومنین علیبنابراین شبببناخت و آ
صه  علوم اجتماعی و  سوز عر صیر و دل شمندان ب سلمین اعب از عوام و فرهیختگان و اندی برای همگی م

از منظر هاسببت. لذا در این ه وهش می خواهیب بهترین و آموزنده ترین درسفرهنگی و جامعه شببناسببی 
کنیب که ایشان چه مبانی نظری و اعتقادی را برای وحدت امت اسالمی بررسی  علی  امیر المومنین

 بیان و مهب دانسته اند.  

 شناسی وحدت اسالمیمفهوم
منظور  ( اما158 /3: 1375.)طرییی، حدت در لغت به معنای یگانگی، یککارچگی و یکی شببدن اسببتو

تیاد میان ا .صبببدا باشبببندنواخت و هبیعنی ملت و امت اسبببالم باید هماهنگ، یک از وحدت اسبببالمی
های اسالمی به یکدیگر، با حفظ کیان و ماهیت آنها است و این به مسلمانان به معنی ن دیک شدن فرقه

ص شتن هر فرقه در فروع خا شترک و آزاد گذاردن و معذور دا صول م ستمعنی تیّفظ بر ا لذا  .ه خود آن ا
صر شترکات یا و یک مذهب به مذاهب ح ست؛  طرد و مذاهب اخذ م صورت  متفرقات آنها نی در غیر این 
ست بلکه و مولوب منوقی و و معقول شکل منظور، عملی نی سلمین شدن مت ست م  در صن یک در ا

 در مذاهب، که نیست این اسالمی از وحدت مقصود ( هس4: 1368مشترکشان)موهری،  دشمنان برابر
 .کنندمی نفی را مذاهب نمایند، تیصیل را مسلمین اّتیاد که این یبرا بعضی افراد شوند. حل مذهب یک
 که مذاهبی کند. همینمی حل را مشبببکالت مذاهب، اثبات کند؛حل نمی را مشبببکلی مذاهب، نفی

 یکدیگر با را روابوشان اما دهند؛ انجام را خودشان معمولی هرکدام در منوقه کار خودشان، امور هستند،
 (1/5/76ای، کنند. )امام خامنه حسنه

های آنان یکی، خواسببته»کند: گونه تعرین می، وحدت اسببالمی را اینقاصببعه در خوبه امام علی 
سو دوخته و  شیرها یاری کننده، نگاهها به یک  شم ستهای آنان مددکار یکدیگر،  سان و د قلبهای آنان یک

 (91)خوبه« همسو بودها واحد و اراده
وحدت اسببالمی ابعاد مختلن سببیاسببی، علمی و فرهنگی دارد و مقصببود از وحدت اسببالمی تمامی این  

سلمانان جهان از هر قوم و ن اد و ملت و مذهبی که  ست که م سی آن ا سیا ست. مقصود از وحدت  ابعاد ا
شور  صالح و منافع عالیه ی ملت ها و ک ستای م صفی واحد در را شند، در  سالمی، هماهنگی و با های ا
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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 

می، فقهی و اصولی و نی  اطالع دستیابی به حقایق و واقعیت های اسالمی در ابعاد علمی، تفسیری، کال
، هرگ  ینی( لذا در تفکر د11: 1387از نظر یکدیگر و نشببر آن ها ما بین هیروان مذاهب اسببت.) صببفوی،

اب ار تیقق امت واحد، به  یر یبه کارگ یسبببت. وحدت اسبببالمیر مذاهب نیمراد از وحدت کنار نهادن سبببا
ْعَب » خواهد بود:  ی، در سوح جوامع و جهان اسالمییك آرمان نهایعنوان  ه  ُهَو َمْواَلُکْب َفن 

اللَّ ُموا ب  َو اْعَتص 
ص   یاْلَمْولَ  ْعَب النَّ  (78حج/ «)ُر یَون 

سالمی در این ه وهش بهرهیبنابرا شترم همدلی، اتخاذ روش یر یگن،. مراد از وحدت ا  یهااز امکانات م
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

 توحید .1
ه  یسبا جاد وحدت دریدر موارد متعددی به اعتقادات واحد، اشباره فرموده و مردم را به ا حضبرت علی 

کسببان و مشببترم سببفارش کرده اسببت. در خوبه ای هس از ذکر عامل اسبباسببی وحدت ین اعتقادات یا
سلم ستفهام انکاری جهت تاکیم صورت ا ساله، وحدانین به  در »  :دیت خدا را ذکر کرده و می فرماید بر م

شان یغمبرشان یکی، هیشان یصورتی که خدا ست، آیکی و کتاب سبیان آنها رایکی ا به اختالف،  ا خدای 
 (18)خوبه « ت خدا نمودندی  داد و معصیا آنها را از اختالف هرهیامر فرمود که اطاعت کردند؟! 

امبر واحد و قرآن را عامل ین سخنان نورانی خود، اعتقاد به خدای واحد و هیدر ا در واقع حضرت علی 
وضببوع اسببت که خدای واحد، ن مین ایید و در صببدد تبیوحدت آرا در احکام قوعی اسببالم ذکر می فرما

ن مردم، به خدا نسبببت داده شببده و آمده یب الفت و اتیاد بیطالب و خواسببتار وحدت اسببت. در قرآن کر 
َن »  :است لَّ

َ
ْب  َن یبَ  أ ه  ُلوب 

ُ
ْنَفْقَت ما ف   ق

َ
ْرض  َجم   یَلْو أ

َ
ْفَت بَ یاْل لَّ

َ
َن بَ یعًا ما أ لَّ

َ
َه أ نَّ اللَّ ْب َو لک  ه  ُلوب 

ُ
ُه َع    َنُهْب یَن ق نَّ    یإ 

نان الفت برقرار کرد، اگر تو تمام ذخایخداوند متعال ب؛ بیَحک   تا ین را ه  یر زمین دلهای آ نه می کردی 
قا ین آنان الفت برقرار کرد. تیقینعمت هب آهنگی دلهای آنان را فراهب کنی، نمی توانستی. لکن خداوند ب
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ستی  و حکیخداوند متعال ع   ساس به فرموده  ( بر 63انفال/ «) .ب ا اتیاد »: ت الله جوادی آملییآاین ا
ك امر یرا دل یگر شببئون مادی نمی باشببد. ز یها، در گرو مسببا ل اقتصببادی و د ها و هب آهنگی جان دل

وند و یب هین رهگذر قرآن کر یات نبوده و با اب ار مادی جذب نمی شببود. از ایرمادی اسببت و مرهون مادیغ
ت خداوندی یق عناین دانسته و راهی برای انسجام آنها ج  از طر یاوند دل آفر ار خدیانسجام دلها را در اخت

 کی می کند و خداوند، دلین اعتقاد به خدا دلها را یبنابرا (40: 1384جوادی آملی، «) ممکن نمی داند.
 وند می دهد. یهای معتقد و باورمند را به هب ه

و اهل سنت یکی از مصادیقی که برخی ها برای عروة الوثقی که به سبب آن  هاتفاقا با توجه به روایات شیع
َقد   عباس ابن عن ر،یجب بن دیاند. سبببعوحدت افراد جامعه حفظ می شبببود را همین توحید دانسبببته  َف

َك  َتْمسبببَ اْلُعْرَوة   اسبببْ ( 14 /3: 1414و طبری، 330 /1: 1404)سبببیوطی،  .الله إال إله ال: قال اْلُوْثقی ب 
«  د و الصببببغة اإلسبببالمیعروة الله الوثقی التوح» چنین روایت اسبببت از امام میمد باقر می فرماید:هم

َك  َفَقد  »( و در روایت دیگر آمده: 263/ 1: ج1415)عروسببی حوی ی، َتْمسببَ اْلُعْرَوة   اسببْ  یه: اْلُوْثقی قال ب 
 (263همو، « ) له كیشر  ال وحده بالله مانیاال 

شد اعتقیآنگونه که ب شترم و باورهای دان  صول دی ه در زمینی، به ویادات م ن عامل ین، مهب تر ینه ی ا
دی از یان توحین باوران اسببت و تمامی ادیت خداوند متعال جامع دید و اعتقاد به وحدانیاتیاد اسببت. توح

 ن نعمت بهره ی کافی می برند. یا
هیامبران و روز واهسببین، مهب ترین های آسببمانی و  ایمان به خدای یگانه و غیب و فرشببتگان و کتابهس 

« توحید»اصببواًل نظریه  .هایگاهی اسببت که وحدت و همبسببتگی جوامع مسببلمان باید بر آن اسببتوار گردد
دیدگاهی وحدت گراسببت و به مبابه مرک یت نظام تکوین و تشببریع امت واحده اسببالمی به شببمار می رود. 

سببفارش فرموده ی از راه توحید دانسببته و به آن قرآن کریب یکی از راه های همبسببتگی را هیرو همچنین 
؛» است :  ه  یل  ُکْب َعن َسب  َق ب  ُبَل َفَتَفَرّ ُعوْا الُسّ ب 

ُعوُه َواَل َتَتّ ب 
یًما َفاَتّ ی ُمْسَتق  َراط  َنّ َهببببَذا ص 

َ
این راه مستقیب من أ

شما را ست، از آن هیروی کنید، و از راه های هراکنده )انیرافی( هیروی نکنید، که  از طریق حق، دور می  ا
  (153انعام/ «) سازد

در این آیه خداوند دستور به هیروی از صراط مستقیب را داده که همان راه توحید، راه حق، عدالت، هاکی و 
داند. و بر همین اسببباس، قرآن از تقواسبببت و هیروی از غیر آن راه را باعث هراکندگی و اختالف و نفاق می

شد باز طلبد که به  اهل کتاب می سلمانان می تواند با شترک میان آنان و م کلمه توحید که وجه جامع و م
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ْش »گردند و می فرماید:  َه َواَل ُن اَلّ الَلّ اَلّ َنْعُبَد إ 
َ
َسَوآء  َبْیَنَنا َوَبْیَنُکْب أ َمة   َلی َکل  َتبببببب  َتَعاَلْوْا إ  ْهَل اْلک 

َ
ْل َیآأ

ُ
ه  ق ر َک ب 

د به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است، که ج  خداوند یگانه را بگو: ای اهل کتاب بیایی؛ َشْیبببئا
 (64آل عمران/ «) .نکرستیب و چی ی را همتای او قرار ندهیب

در این دو آیه، قرآن کریب مفهوم وحدت و همبسببتگی مسببلمانان و حتی مسببلمانان با سببایر ادیان الهی را 
رفته است، چرا که از نظر اسالم صرفًا به اجتماع مسلمانان تنها در این چارچوب و با این تفسیر و تبیین هذی

و اتفاق آنان بر هر مسبببأله ای نباید دل خوش بود بلکه آنچه در این عرصبببه اهمیت فراوان دارد اتیاد و 
  (۵0۱ :۱۳۶۱، هشام ابن )است.« در راه خدا»و « برای خدا»و « در خدا»اتفاق آنان، 

شریت عالج دردهای کهنه دنیا و زخب هس  سالم  های ب شت به خدا باید در را و دنیای ا ست و جو بازگ ج
 .، بشریت باید با خدا و ایمان و معنویت آشتی کندکرد

 اسالم .2
ست؛ چنان که سلمانان جهان ا سالم، میور وحدت م  »: دیفرما یم  یامام عل بی تردید دین الهی ا

َ
أ

ْنُتْب »  :یو ن (179خوبه «)ْجَمُعُکبی ن  یَما د  
َ
َما أ نَّ ْخَوان   إ  َق بَ یَعَلی د   إ  َما َفرَّ ه  

لَّ مام ( 112خوبه«)َنُکبین  ال ا
س یه ین را ماید  سلمانان و و شاره به آ یمؤاخات آنان م یله یاجتماع م ه مبارک قرآن دارد یداند که ا
ْخَوة»د: یفرما یکه م ُنوَن إ  َما اْلُمْؤم  نَّ ک یگر ن دیکدی، آنقدر مؤمنان را به ن اسالمید یعنی (10/حجرات «)إ 

  .دهد یگر قرار میکند که آنان را در زمره برادران همد یم
هنگام نکوهش کوفیان بببب که در برابر عامل معاویه یعنی نعمان بن بشیر بی تفاوت بودند ب  امام علی 

ید که شبببما را گرد فرمود: ای بی اصبببل ها! در یاری هروردگارتان منتظر چه چی ی هسبببتید؟ آیا دینی ندار 
( امیرالمومنین در این خوبه به صببراحت به عامل و 39)خوبه « آورد؟ یا غیرتی که شببما را به خشببب آورد؟

 نقش مهب وحدت آفرینی دین تصریح می کند.
امور اجتماعی آنان در »در فرمایشی دیگر در خوبه قاصعه به آثار و برکات اسالم چنین اشاره می فرماید: 

دند. یدار رسببیدار آرام گرفتند، و به حکومتی هایحکومت اسببالم اسببتوار شببد، و در هرتو عّ تی هاه قدرت یسببا
دند و فرمانروای کسببانی شببدند که در ین گردین روی زمیآنگاه آنان حاکب و زمامدار جهان شببدند و سببالط

 (91)خوبه« گذشته حاکب بودند.
سالم را مایه وحدت می دانند:  ضرت، ا سالم »در جای دیگر آن ح عرب اگرچه امروز اندک، اما با نعمت ا
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این اسبببالم (. هس نباید فراموش کرد که 146خوبه «) فراوانند و با اتیاد و هماهنگی ع ی  و قدرتمندند
)امام خمینی،بی  کند.یسعادت همه انسان ها را تأمین مو هیروز می کند و که همه را با هب مجتمع است 

 ( 8/33تا، 
از چنددسببتگی در دین »فرماید: میبا تاکید بر حفظ این فصببل مشببترک  176امام در خوبه بدین روی  

حذر کنید، که همبسبببتگی و وحدت در راه حق، گرچه کراهت داشبببته باشبببید، از هراکندگی در راه باطل، 
ست؛ زیرا خداوند شد، بهتر ا شما با شتگان و نه آیندگان، چی ی را به  گرچه مورد عالقه  سبیان نه به گذ

 «تفرقه عوا نفرموده است
ْب ی َمْن  وَ »: در ذیل تفسیر این آیه شریفه َلی َوْجَههُ  ْسل  ه   إ 

ن   ُهوَ  وَ  اللَّ اْلُعْرَوة   اْسَتْمَسَك  َفَقد   ُمْیس  َلی وَ  اْلُوْثقی ب   إ 
ه  

َبةُ  اللَّ ُمور   عاق 
ُ
س22)لقمان/ «اْل سران ت ستهیلیب در برابر خداوند را به ا( مف سان با همه ن معنا دان اند که ان

سوای او اعراض کند.)طباطبایی،یوجودش رو به خدا کند و او را هرستش نما ( 16/230: 1417د، و از ما 
: 1372به طوریکه از هرگونه شرک و بت هرستی که می تواند حتی بت نفس باشد هرهی  نماید.) طبرسی، 

سته به گونه ( فخر را8/502 سه الی الله دان سلب نف سلب وجه الی الله را به معنای من ی زی نی  جمله من ی
( 25/125: 1371ای که فق  انسان به یک جهت حرکت کند و به سمت واحد تسلیب شود.) فخر رازی، 

به گروندگان خود منتقل می  ها وکند که همه انسببباناز این رو نفس مفهوم دین اسبببالم، این معنا را 
هایشبببان می بایسبببت حول میور و مدار خداوند باشبببد و تنها مویع میض فرامین او باشبببند، نه فعالیت

 ها وبتهای درونی و بیرونی که خود زمینه تفرقه و اختالف را فراهب می آورند.     طاغوت
ل  یالد  »می فرماید:  و اسبالم حقیقی درباره دین امام علی  سبْ ُلَها التَّ صبْ

َ
َجَرة  أ ا ُب یُن شبَ ضبَ می یتم)« َو الر 

( دین مانند درختی اسبت که ریشبه اش تسبلیب در برابر اراده حضبرت حق و اطاعت از 67: 1410آمدی، 
ست. مقررات دین ستورات او شنودی از د سالم فرامین وی و خ مانند نماز، روزه، حج حتی زکات و دیگر  ا

رود آوردن در برابر اراده حضببرت حق و مقررات مالی در اسببالم در تیلیل به معنای همان سببر تسببلیب ف
می همچنین آن حضرت در جایی دیگر  .خشنودی به چی هایی است که موجب رضای خدای عالب است

اول دین تسببلیب شببدن در برابر ( 136: 1410تمیمی، )« اول الدین التسببلیب و آخره االخالص »فرماید: 
ان افضبببل الدین الیب فی الله و »: حضبببرت حق اسبببت و آخر آن اخالص برای حق و نی  می فرماید

( باالترین و افضل دینها 231: 1410تمیمی، )« البغض فی الله و االخذ فی الله و العواء فی الله سبیانه 
عبارت است از اینکه انسان تمام گرایشهایش برای خدا و تنفر و ان جارش برای خدا و دریافت و هرداخت و 



 

175 

لی
 ع

ین
من

مو
 ال

یر
 ام

ظر
من

ز 
ی ا

الم
س

ت ا
 ام

ت
حد

 و
ی

ظر
ی ن

بان
م

 

175 

. طبق این بیان از کوچکترین توقع و انتظاری از غیر او نداشته باشد داد و ستدهایش هب برای خدا باشد و
عرضببه شببده، آن اسببالمی واقعی اسببت و ما را به سببعادت و وحدت  هایی که از اسببالمبین همه قرا ت

رهنمون می سببازد که اسببالم خالص نه التقاطی باشببد؛ یعنی تسببلیب میض خدا وهیروی کامل و جامع از 
 همه دستوراتش.

صن در المومنین علی  امیر  ست ای و سالم که همان دین واقعی و حقیقی ا  :می فرماید نگونه دین ا
سالم » ست که ا صوص آن خداوندی ا ستایش مخ شریعت در اختیار بندگان خویش را حمد و  به عنوان 

ای و برای دلبسبببتگان مایه امنیت و آرامش و برای واردان در حوزه آن سبببلب و مسبببالمت و بر  ...قرار داد 
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 

برای کسانی که آن را تصدیق  مایه نجات و رهایی ...رسیدن به واقع برای کسانی که اهل تدبیر و تفکرند. 
باور دارند و مایه وثوق و اعتماد و اطمینان برای افرادی که خود را در اختیار آن قرار می  نموده و بر آن 

ها و اعمالشان را منوبق می سازند و مایه صیانت برای اشخاصی که به دهند و با میوریت اسالم حرکت
 (106 وبهخ)صبر و تیمل می نمایند، قرار داده است. مشکالت اتباع از فرامین و دستورات اسالم 

مبنی بر گ ینش و  شایان توجه اینکه علی رغب  تاکید و دستور الهی بر مسلمان ها و حتی خود هیامبر
ْن  وَ »ملت م بودن به دین حنین و قّیب، 

َ
ْب  أ ق 

َ
لد   َوْجَهَك  أ َن  َتُکوَننَّ  ال وَ  فاً یَحن ن  یل  ( 105)یونس/ «َن یاْلُمْشر ک م 

 از و اسببت خالی شببرم، گونه هر از که سبباز متوجه نیییآ به را خود روی:( که شببده داده دسببتور من به) و
ْل »مباش.  مشبببرکان

ُ
ن ق نَّ لی یَرب   یَهدان یإ  راط   إ  َتق صببب  ةَ  ماً یق   ناً ید ب  یُمسبببْ لَّ ْبراه م  َن  کاَن  ما وَ  فاً یَحن َب یإ   م 

ْشر ک ست راه به مرا هروردگارم! آری» (161انعام/) «َن یاْلُم ست کرده تیهدا را  ب  یابراه نییآ دار،یها نیید: ا
اند که به سبببب جهل و یا اما از آن زمان تا کنون متاسببفانه افرادی بوده«. نبود مشببرکان از او و! گرایحق

عناد و اغراض دنیوی و سبببیاسبببی، قرا تی مخدوش و ناصبببییح از اسبببالم ارا ه دادند و جریان فکری 
اعتقادی، مّیرفی را به راه انداختند و با رویکردی خاص آموزه های حقیقی اسالم را تفسیر و تأویل کردند. 

های فکری به منظور حفظ وحدت و انسجام حال نوع و کیفیت تعامل و ارتباط هیروان این مکاتب و جریان
های دینی آنها دارد. و آموزهبین خود، بسببتگی به فاصببله و ن دیکی و می ان مشببترکات و اختالفات عقاید 

قوعا اگر در مبانی و اصول مذهب خود مشترکات زیادی دارند و اختالفشان ناچی  است و فق  در ج  یات 
های و فروع مسبببا ل اعتقادی و احکام فقهی اختالف دارند، زمینه وحدت و فرصبببت همکاری و برنامه
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ست. اما اگر چنان فاصله گرفته سیار فراهب ا ست و اایجابی ب شترکات در مبانی و اصول حداقلی ا ند که م
به کل اسببالم را که فصببل مشببترک ماسببت، تقلیب کرده اند و به برخی ظواهر و ادعاهای بی هایه و غیر 

اند؛ سخن گفتن از وحدت، دوستی، رواب  و همکاری، نابجا و بی ارزش است عقلی و منوقی بسنده کرده
ی بایسببت در شببرایوی مبارزه و رویارویی را در هیش گرفت و در و بنا به تشببخیص عالمان عادل مصببلح، م

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 

ساله او در زمانی دیگر یا  25دای غصب خالفت و سکوت و صبر و خانه نشینی در ابت امیر المومنین
سن صالیی در مقوعی دیگر؛  نی  قیام و  مبارزه ابتدایی امام ح شان بنابر م صلح ای سالم معاویه و  با ا

با اسببالم بنی امیه و ی یدی که به کل در صببدد تیرین گسببترده اسببالم  درگیری خونین امام حسببین
 بود. 

شریح  علی ماما    ضع گیری را اینگونه ت شیدم تا آنجا که »فرماید: میدر جایی این مو ست باز ک من د
شته، می سالم بازگ سالم و  خواهند دین میمددیدم گروهی از ا سیدم که اگر ا سازند؛ هس تر را نابود 

تر آن بر من سختای در آن ببینب، یا شاهد نابودی آن باشب، که مصیبت طرفدارانش را یاری نکنب، رخنه
از رها کردن حکومت بر شما است. هس در میان آن آشوب و غوغا بکاخاستب؛ تا آنکه باطل از میان رفت و 

 (62نامه«. ) دین استقرار گرفته، آرام شد
سالم،  صول و مبانی و آموزه های حیات بخش ا شترکات ا سلمین جهان بر م شدن م به هر روی مجتمع 

عظمت و اعتالی جامعه مسببلمین خواهد بود و غفلت از این سببرمایه بی بدیل  حقیقتا، نوید بخش اقتدار،
اسببالم، چی ی ج  خسببارت و شببکسببت را به ارمغان نخواهد آورد. امام خمینی در این رابوه می فرماید: 

ت یارد جمعیلیك میب ین را با قر یه اسالم و روی آوردن به غرب و شرق، مسلمیب عالیهشت کردن به تعال»
د و ما یدیوره اجانب درآورده و شعا ر و مخازن آنها را به باد داده است. شما دیار غنی تیت سیبس و مخازن

ن با اعتماد به اسببالم و خدای تعالی موجب یك ملت شببجاع ولی ضببعیب که وحدت کلمه یهب شبباهد بود
رای به دست د بین باین المللی شد و دست همه استعمارگران را قوع نمود. هس مسلمیغلبه بر غولهای ب

)امام «. روزی را به دسبببت آورند و برای وحدت کلمه کوشبببش کنندید هین کلیآوردن اسبببتقالل و آزادی ا
 (7/170خمینی، بی تا: 

مجموعه ای از باورها، می تواند وحدت بخش باشد؛  (ع )در دیدگاه امام علی اسالمی که دین حاصل آنکه
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تامین سبببعادت و کمال  به منظوراسبببت که انسبببان  لهیا معرفتها، معارف حقه، دسبببتورالعملها و مقررات
وجودی و به دست آوردن آرامش روحی و روانی و رفع دغدغه های فکری و ایجاد رواب  سالب و بی شا به 

 .رعایت آن نیازمند استعمل و به  ؛و شفاف

 قرآن کریم .3
نی در کتب یفات زمینی، وجود کتاب آسببمانی اسببت که با توجه به تیر یامل وحدت در جوامع دو ع از یکی

ل و تورات برداشببته شببده اسببت و وحدت یها مبل انج گر کتابین مشببخصببه از دیر از قرآن، ایآسببمانی غ
س شی تنها و تنها در  شاهده می گردد. قرآن کر یبخ صادق قرآن م شامل امر و نهی های متعدد و یمای  ب 

ه ی عمل به یعه خواهد بود و در سای است که ضامن سعادت و سالمت روانی افراد و جامیدهایدها و نبایبا
 (135: 1395.)علوی،خته، برجسته و سرآمد داشتیب قرآنی می توان جامعه ای فرهیتعال

ست ا سلب ا شترم در قالب عقیآنچه م شتن چارچوب م ساس و عمل که در قرآن کر ینکه دا ب به یده و اح
روان قرآن اسبببت. یه وندیصبببورت اعتقادات و اخالق و احکام مور  شبببده اسبببت، عامل مهمی در ه

ن چهره ی وحدت اسالمی در جهان است یدستورهای بلند مانند نماز جماعت، نماز جمعه و حج که بازرتر 
متی ینی اسبببت برای آموزش درس وحدت که آموزه ای بس قیگر، همه و همه تمر یو موارد گوناگون د

و »:دیاد می کند و می فرماین یالمبن و النور یری چون الیبل المتیاز قرآن با تعاب ر یاست. حضرت ام
بر شببما باد عمل کردن به قرآن ؛ ن، والشببفاء النافع....ین، و النور المبیکب بکتاب الله، فانه الیبل المتیعل

 (156خوبه.«)..سمان میکب الهی و نور آشکار و درمانی سودمند است ویکه ر 
ت قرآن به عنوان عامل یسببت و اهمآمده ا ن خوبه و سببخن از امام ین صببفت جامع در چندیالبته ا

صیجادکننده وحدت، در ایا شکل بیباتر ین به ز ین تو ست. ر ین  شده ا ونددهنده ی یسمان میکب، هیان 
د شببدن و نابود یی در گوشببه ای از سبباحل باشببد ناهدیگرانبها ّر دهای هراکنده اسببت. اگر دُ یدانه ها و مروار 

سببمانی میکب یرشببناسببی افتاده و در رشببته ای و ر ولی اگر به دسببت گوه ،ادی داردیشببدن آن احتمال ز 
ابد. انسانهای هام، وارسته و مخلص یمتی اف ون می ید و هب قین، هب در نظر مردم می آیقیرد به یجای گ

اگر ارزش یشببوند می توانند اح قفتمت گرد هب جمع و در رشببته ای میکب، ی ه ی وال یت وی  اگر با عناین
 ( 1395:136)علوی،  .ها باشند
ما » :سدیالهی خود می نو -اسییت نامه ی سین نکته ی اساسی در وصیبا اشاره به هم( ره)نی یامام خم
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ست که هیب و ملت ع  یمفتخر  سالم و قرآن، مفتخر ا سرتا ها متعهد به ا ست که می خواهد ی   رو مذهبی ا
سر آن از وحدت بیحقا سرا سلمیق قرآنی را که  شر ین م ستان ها  ت دم می زند از مقبرهین بلکه ب ها و گور

ودی که برهای و دست و قلب یع قین نسخه ی نجات دهنده ی بشر از جمینجات داده و به عنوان ب رگتر 
ان می کشببباند نجات یسبببتی و بردگی و بندگی طاغوتیده اسبببت و او را به سبببوی فنا و نیچیو عقل او ه

ب بلند آن، وحدت گستر یمفاه ن عمل به قرآن و شناختیبنابرا( 396 /21: 1360امام خمینی،    «)دهد.
 وند خواهد داد. یگر و سکس افراد جامعه را با هب هیکدیخواهد بود و دلها را به 

ارزشمند آن ب رگ مرد است،  یایوصا یکه در زمره  د رسول خدا ین مباحث مورد تاکیاز مهمتر  یکی
  به آن اشبباره یب نیکه در قرآن کر  یو تمسببک به آن دو اسببت . به طور  یشببناخت قرآن و عترت و تأسبب

ستیزحمات و تالش ا یاجر و م د تمام امبر یده و از قول هیگرد شده یو مودت عترت ب یشان ، دو ان 
 (23شوری/ «) یالقرب یسئلونک اجرًا اال الموده فیال »است 

ب ید از قرآن کر مسلمانان را بع یتمام ب که رسول خدا یابی ین، به وضو  در میقیبا مراجعه به کتب فر 
 ت عصببمت و طهارت ین عامل وحدت را تمسببک به قرآن و اهل البیدهد و بهتر  یبه عترت ارجاع م

. ح نقل شده استیبوور متواتر و با اسناد صی یعه و سنیش یبیکه در منابع حد ید . کالمینما یم یمعرف
ن  » َقلَ یَتار م  ف   یإ  ْکُتْب یُکُب البَّ ْن َتَمسبببَّ وا َبْعد  ن  َما إ  لُّ َما َلْن َتضببب  ه  ْتَرت   یب  ه  َو ع 

َتاَب اللَّ ْهَل بَ  یک 
َ
ُهَما َلْن  یت  یأ نَّ َو إ 

یی ا َحتَّ
َ
ق َدا َعلَ ی ْفَتر  َمایف   یَتْخُلُفون   َن یَفاْنُظُروا کَ  اْلَیْوَض  یر  از  یدر بعضببب( 2/100 :1403مجلسبببی،«) ه 

ستیل حدیر در ذیمنابع عبارت ز  د و در مقام آموزش ید و از آنان عقب نمانیر ینگ یشیان هبر آن»: ث آمده ا
با  امبر ین هیبنابرا (82: 1382بیرانی اصفهانی، «).د که آنان از همه شما داناتر هستندیبه آنان نباش

سلمانان به ه س یاز اوامر و نواه یرو یاز آن دو گوهر گرانبها و ه یرو یدعوت همه م ضیقرآن که تف ح یر و تو
شاهده نمود، دروازه ت رسول خدا یان اهل بیتوان در م یآن را م سته نگاه  ییافتراق و جدا یهام را ب

 داشته است.
توجه دو گروه را به « منیعه و یرب» یهالهیان قبینامه مدر زمان انعقاد صببلح امیر المومنینحضببرت  

اند؛ چه رفتهیعه آن را هذیمن و ربیاست که مردم  یانامهمانین هیا :اندن مبنا معووف ساخته و فرمودهیهم
اند و به کتاب خدا دعوت رو قرآنیکنند. آنها هیم یابان زندگیکه در شهر حضور دارند و چه آنها که در بآنان

دهند و هر کس که آنها را به کتاب خدا بخواند، هاسبببی یآن فرمان م یکنند و به انجام دسبببتورهایم
که  یرند. آنان در برابر کسبببیهذیرا م یگر ی  دیخواهند و نه عوض آن چیآن م د م یدهند؛ نه به جایم



 

179 

لی
 ع

ین
من

مو
 ال

یر
 ام

ظر
من

ز 
ی ا

الم
س

ت ا
 ام

ت
حد

 و
ی

ظر
ی ن

بان
م

 

179 

 (74)نامه خواهند کرد. یستادگید، ایا آن را ترم نمایمان رفتار کرده و ین هیخالف ا
که داشته و  یشیشود که همه مسلمانان عالب بب هر مذهب و گرای، روشن مین عبارات نورانیبا درنگ در ا

دارند که در همچون کتاب خدا  یواحد و وجوه مشترک یکه منتسب باشند بببب مبان یابه هر فرقه و شاخه
ان، زبان د یر ادیروان سبباین هیو انسببجام برسببند و در ب یککارچگیتوانند به یه آن و با تمسببك به آن میسببا

 باشند.
االجتماع اؤه یو اح» ... د:نیفرما ین مین مسلمیت قرآن در اتیاد بی  در خصوص میور ین  یامام عل 

 سبببتیگر نید یقرآن را ج  در اتیاد بر میور آن مفهوم یایاح( 127خوبه )« ه و اماتته االفتراق عنهیعل
گاه باش ر عمامه من باشد. به آن دو نفر ید گر چه ز ین شعار )تفرقه( دعوت کند او را بکشید کسی که به ایآ

اء قرآن در یرانند. احیرانده بمیرا قرآن م ت داده شبببد که آنچه را قرآن زنده کرده زنده کنند، و آنچهیحکم
 .ستیاز آن ن ییج  جداچی ی قرآن،  نراندیم یچنانکه معناکدلی همگان در عمل به آن است، ی

( 366 /1، 1415و فیض کاشببانی، 377 /1: 1415 ی، یحو برخی مفسببرین با توجه به روایات)عروسببی
ُموْا »در این آیه را « حبل الّله» واْ َواْعَتصببب 

ُ
ق یًعا َواَل َتَفَرّ ه  َجم 

َیْبل  الَلّ به قرآن و اهل بیت (103)آل عمران/ ب 
سیر  ستگی قرار داده آنها راو  کردهتف سک به  اند؛ لذا خدامیور همب ستور می دهد که با تم سلمانان د به م

  و از اختالف و تفرقه بکرهی ند. بخشندباین دو به وحدت امت اسالمی تیقق 
است « عصمت»که از ریشه « اعتصام»ک و چنگ زدن به این ریسمان میکب را با واژه خداوند نیوه تمس

چنین تعبیر لوین و زیبایی به ما می فهماند که اگر مسلمانان با وحدت و همدلی تمام و عاری ، بیان کرده
مانده و ها در امان از آفتها و لغ شقوعا های سبببوء، به حبل الله چنگ ب نند، از هرگونه اختالف و غرض

بر « واذکروا نعمت الله علیکب...» نعمت نیا ادآوریی به کندمی امر تعالی خدای نکهیاد. ونشبببمیبیمه 
 انیب اسباب و علل ذکر با را خود ماتیتعل که است نیا آن و دارد بیکر  که قرآن است عادتی و رسب اساس
ند،می دعوت تیهدا و ریخ سبببوی به را خلق راه، نیا از و نموده کهیا بدون ک  دیتقل به وادار را مردم ن

سازد. ) طباطبایی،  کورکورانه شما را ( هس طبق این آیه خداوند 369 /3: 1417ب می خواهد بفرماید: اگر 
ست  شما را بدان دعوت کرده ایب همین ا ست. دلیل اینکه  صام و عدم تفرقه می خوانیب بی دلیل نی به اعت
به چشبببب خویش ثمرات اتیاد و اجتماع و تلخی عداوت و حالوت میبت و الفت و برادری را  که خود 

ستان اوس و خ رج( و  شیدید )دا سو چ سختی در اثر تفرقهاز آن  اید را درک کرده لبه هرتگاه آتش تلخی و 
بدانید که هس از آتش نجات یافتید.  ی که در هرتو نعمت وحی و قرآن نصببیبتان شببددر اثر اتیاد و الفت  اما
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ستورهایی که به  شوید که تمامی د ست و متوجه  شما نعمتی از ناحیه ما سک به حبل الله و اتیاد  این تم
 3: 1417) طباطبایی، ت و سببعادت و رسببتگاری شببما را تأمین می کند.شببما می دهیب، به نفع شببماسبب

/370) 
ن قرآن یخداوند احدی را به مانند ا»خود حبل الله را همان قرآن معرفی کرده و می فرماید:  امام علی 

های دانش است، دل را ن اوست، در آن بهار دل و چشمهیله امین خدا و وسیهند نداده، که قرآن رشته مت
 (2/312: 1404و مجلسی،  176)خوبه« ست.یه جال نیر آن مایغ به

قرآن قانونی اسببت که در آن اختالفی نمی باشببد و این وی گی وحدت آفرینی قرآن بدین جهت اسببت  که  
َن َلُهُب ا»خود بیان کننده و روشن کننده اختالف ها می باشد  ُتَبی ّ  ل 

اَلّ َتاَب إ  نَ ْلَنا َعَلْیَک اْلک 
َ
ی اْخَتَلُفوْا َو َمآ أ ذ 

َلّ
؛ یه  نیل/ «)ما قرآن را بر تو نازل نکردیب مگر برای اینکه آنچه را در آن اختالف دارند برای آنها روشن کنی ف 
64) 

ملت ها و دولت ها اگر بخواهند به هیروزی »عصر نی  فرموده اند: این امام خمینی هیام آور مکتب قرآن در 
که سببعادت بشببر اسببت برسببند، باید اعتصببام به حبل الّله کنند، از و هدف های اسببالمی به تمام ابعادش 

 ( 7/170امام خمینی، بی تا: ) «اختالفات و تفرقه بکرهی ند و فرمان حق تعالی را اطاعت نمایند
فاصببله گرفتن از قرآن را باعث مواجه شببدن با مشببکالت متعددی دانسببته و می نی  رهبر معظب انقالب 

انی به برکت عمل به قرآن، سرآمد علب، ع ت، اخالق، معنویت بود، اما امروز به امت اسالمی زم»فرماید: 
دلیل فاصله گرفتن از قرآن با مشکالت متعددی از جمله نداشتن وحدت کلمه و استقالل، هیشرو نبودن 

 6/7،ایخامنه«)عمال سبببلوه از جانب قدرت های زورگو مواجه اسبببتهای علمی و مدنی و ا  در عرصبببه
/۱۳8۲ ) 

عالوه بر اینکه خود به عنوان کتب آسبببمانی مورد  قرآن کریبگوهر گرانقدر  هس در نگاه امام علی 
سلمان ست؛ بیان همه اتفاق و احترام همه م سالمی ا شترک تمامی فرق و مذاهب ا صل م ها، بهترین ف

سان کامل و هدایت جامعمعارف و فرامین بلندش در همه عرصه ه واحد دینی؛ ها و ابعاد به هدف تربیت ان
شود؛  سوب  سالمی می سجام و یککارچگی امت ا می تواند با فهب درست و عمل به آن مهمترین عامل ان

و عوامل دیگر همبسبببتگی تأکید  افکن قرآن به برادری، صبببمیمّیت و هرهی  از اختالفات تفرقهچه اینکه 
ست سانی به هد لذا ؛فراوان کرده ا ستگی ملی، جامه با هیروی از نظام قرآنی می توان به آ ف وحدت و همب

 هوشاند. عمل
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 سنت نبوی .4
مسأله اطاعت از هیامبر و هایبندی به اوامر و تعالیب و احکام آن حضرت و هیروی از تصمیمات و دستورهای 

اقتصادی، اداری و قضایی حضرت، موضوعی است که در تیقق بخشیدن به وحدت  ،سیاسی، اجتماعی
ست چرا که  سیاری بر آن مترتب ا س ا ی دارد وآثار روحی و معنوی ب سلمانان نقش ب ستگی م جامعه و همب

اَلّ َوْحی  ُیوَح »خداوند متعال در مورد هیامبر فرموده اسبببت:  ْن ُهَو إ  ُق َعن  اْلَهَویآ إ  و هرگ  از روی  ؛یَو َما َینو 
 (4و3)نجب/ « گوید چی ی ج  وحی که بر او نازل شده نیستگوید آنچه می هوای نفس سخن نمی

ُسوَل »، تاس اشرسالت الهی واز این رو، اطاعت از او در حکب هیروی از خداوند و ایمان به او  ع  الَرّ ن ُیو  َمّ
ْرَس 

َ
ی َفَمآ أ َه َوَمن َتَوَلّ َطاَع الَلّ

َ
یًظا؛کسی که از هیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت کرده، و َفَقْد أ ْب َحف  ْلَناَک َعَلْیه 

سرباز زند، تو را نگهبان او نفرستادیب. سی که  ساء/ ) «ک و در جای دیگر اطاعت از فرمان خداوند و  (80ن
هَ »اطاعت از هیامبر را مایه هیروزی و همبستگی دانسته است و می فرماید:  یُعوْا الَلّ ط 

َ
 َوَرُسوَلُه َواَل َتَنببببَ ُعوْا َوأ

یُیُکْب؛و )فرمان( خدا و هیامبرش را اطاعت نما ید، و ن اع )و کشبببمکش( نکنید، که  ُلوْا َوَتْذَهَب ر  َفَتْفشبببَ
 (46)انفال/  «سست شوید و قدرت و )شوکت( شما از میان برود

خود شببان ن ول آیه  که، «خ رج»و « اوس»جنگها و کشببمکشببهای یکصببد و چهل سبباله میان دو قبیله 
شد  صمو بیبل الله می با سایه واعت ست که در  شکاری ا شن و آ سیار رو سالت نبی نمونه ب نعمت الهی ر

، خاموش گردید و کینه ها و عداوتهای این سببالهای طوالنی جای خود را به برادری و اسببالم مکرم
ت میان آن دو قبیله را به صببمیمیت بخشببید؛ به گونه ای که قرآن کریب این صببمیمیت و برادری و حالو

شدار می دهد که این نعمت را از یاد نبردند و مدیون « نعمت»عنوان  شد و ه سلمانان می ک ب رگ به رخ م
رهنمودهای مهربانانه هیامبر گرانقدر اسببالم، میان طواین و قبایلی و  بنابراین، در سببایه تعالیب  .آن باشببند

مان خدا و رسبببولش قرار می دادند، اتیاد و همبسبببتگی عمیق که رو به دین می آوردند و خود را مویع فر
در قید حیات بود و مسببلمانان از وجود با برکت او نفع می بردند،  ایجاد شببد. تا زمانی که رسببول الله

شت؛ زیرا آنان در هر موردی  سلمانان وجود ندا اختالفاتی که باعث نگرانی و هراس می گردید، در میان م
مراجعه می کردند و حضرت اختالفات را طبیبانه برطرف  گشتند، به رسول خداکه دچار اختالف می 

به عنوان میور وحدت و رفع اختالف امت یاد  . چرا که قرآن کریب به صبببراحت از هیامبرمی کردند
ْن َتناَزْعُتْب ف  »کرده است:  ْن ُکْنُتْب ُتْؤم  یَش  یَفإ  ُسول  إ  ه  َو الرَّ

َلی اللَّ وُه إ  ه  َو الْ ء  َفُردُّ
اللَّ َك َخ یُنوَن ب  ، ذل  ر  ر  یْوم  اآلْخ 

و  
ْ
ُن َتأ ْحسببَ

َ
د، یمان دار ین اید، اگر به خدا و روز بازهسببیافتی[ اختالف نظر نییهس هر گاه در امری ]د ؛اًل یَو أ
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 (59نساء/ « ) تر است.فرجامكین بهتر و نید، ایامبر ]او[ عرضه بدار ی[ ه[ خدا و ]سنتآن را به ]کتاب

ها و مفاهیب بلندی که امیر المومنین بارها هنگام یاد کردن از فواید نعمت بعبت هیامبر یکی از کلید واژه
از آن بهره می برد، وحدت و یککارچگی مردم و زدودن اختالفات و دشببمنی ها بواسببوه برکت وجود  

سنگ اثر گران ن خوبهی)ره( در نخستین رضیشر می باشد. بدین روی  نازنین رسول گرامی اسالم
د یقرنها هد»می فرماید:  در باب مهمترین فواید بعبت هیامبر  ریالبالغه، به نقل از حضرت امنهج

سکر   یوفا یسبیان برا ینکه خدایآنها را گرفتند، تا ا یشد؛ هدران رفتند و فرزندان جا یآمد و روزگاران 
که  ید... در روزگار یبرگ   یامبر یه هرا بدن دوران نبوت، حضبببرت میمدیبه وعده خود و کامل گردان

 ( 1خوبه«)متفاوت بودند یگوناگون و روشها یهامذاهب هراکنده، خواسته ین، دارایزم یمردم رو 

به برکت وجودش خداوند » می فرماید:  درباره ی وجود هیامبر ن یرالمومنیدر بخش دیگری ام
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 

 (96)خوبه « افکند

و ه  وحدت یاز مبانی اعتقادی اسبببت که ما اوروی یاعتقاد به نبوت و ه در نگاه امیر المومنین علی 
امبر اسبببالم بر آنان یحال به نعمتهای ب رگ الهی که به هنگامه بعبت ه». شبببوداجتماعی می انسبببجام 

« وند داد و با دعوتش آنها را به وحدت رسببباند.ین خود هید که چگونه اطاعت آنان را با دیخت بنگر یفرور 
باره فواید وجود نورانی هیامبر192و 98)خوبه  خداوند با مبعوث کردن »می فرمایند: ( همچنین در

وند داد و هس از آن که آتش یها را به هب ههای اجتماعی را به وحدت اصبببال ، و فاصبببلهبر شبببکافهیام
شمنی )خوبه « گانگی بر قرار کرد.یشاوندان یان خویافته بود، میها راه های بر افروخته در دلنهیها و کد

231) 
سالك إل سان  ست تا عقایالّله، همواره ن یان سوه و الگو ده و خلق و یق و رفتار خود را بر عقد و اخالیازمند ُا

حق  یان به سببو یسببرآمد همه راه یو عمل یاز لیا  علم کردار او منوبق کند و چون رسببول اکرم 
د. خواهد بو یرد و قلمرو ُاسببوه بودن او همسببان منوقه رسببالت او، جهانیگیاسببت، ُاسببوه همگان قرار م

ضرت رسول  یخدا سوه د سبیان ح سکس او را ُا ساخت،  گران قرار یرا ابتدا به آداب خاص متأّدب 
َك َلَعلی» داد نَّ َلَقْد کاَن َلُکْب » امر کرد. یبه وح یرا به اقتدا یو تمام جوامع بشببر  («4)قلب/بیُخُلق  َعظ َو إ 

َسَنة   یف ْسَوة  َح
ُ
ه  أ

خواه در معراج و خواه در  آن حضرت یو عمل یهمه اوامر علم (21اح اب/« ) َرُسول  اللَّ
ب کتاب و ی، به عنوان تعلیث قدسببیو خواه به صببورت الهام و حد یقرآن یر معراج و خواه به صببورت وحیغ



 

183 

لی
 ع

ین
من

مو
 ال

یر
 ام

ظر
من

ز 
ی ا

الم
س

ت ا
 ام

ت
حد

 و
ی

ظر
ی ن

بان
م

 

183 

 یهاآن حضببرت، براسبباس مصببالح و حکمت یهمه رهنمودها. اسببت یب به آداب االهیحکمت و تأد
.)جوادی خواهد بود یو عمل یها در همه ابعاد و جهات علماسبببت که ضبببامن کمال همه انسبببان یااله

 (44-42: 1386آملی،

به التفات داشبببتن همه مسبببلمین به این نکته کلیدی و حسببباس که در بینش ها و  حضبببرت امیر
اسببت و می بایسببت  ها می ان و معیار حق، گفتار و سببنت نبی مکرم اسببالم گرایشببات و عمل کرد

َمَها َمَرَق َو » نکرد، لذا می فرمایند: در همه امور غفلت  همواره از میوریت قرار دادن هیامبر َمْن َتَقدَّ
ق َمَها َلی  َق َو َمْن َل   َن َعْنَها ُمی  سی که از َمْن َتَخلَّ شود و آن ک شی گیرد، از دین خارج  سی از آن هی ؛ هر ک

 /5:  1404و مجلسببی، 100)خوبه« آن عقب بماند، هالک گردد و هرکس از آن جدا نشببود، به او رسببد
192  ) 

شکیل حکومت »قام معظب رهبری: م ست و ت سیا ستن دین و  هیروی از حرکت هیامبر خاتب یعنی یگانه دان
«  .اسببالمی برای برقراری عدالت و ت کیه و تعلیب، عالج همه دردها و رنجهای امروز جهان اسببالم اسببت

 ( 31/5/85ای، )خامنه

 امامت  امام معصوم .5
باشد، وجود  ین مین مسلمیاتیاد و وحدت ب یه یاره ماو که هم هر برکت رسول رحمت  یاز زندگبعد 

  یاتیاد بوده و هب اکنون ن یه یدستما  یبعنوان رهبر و امام جامعه بعد از نب  یسراسر نعمت عل
 . دهند یم یگر ین اتیاد رنگ دیان آن حضرت، با چرخش حول آن امام همام، به ایعیش

به این اصل  سازد یدا میآن ب رگوار را روشن و هو یتیشخص با از آن حضرت که ابعادیز ی کالمدر تشبیه و 
سببت که ین نیت ج  ایواقع » د:یفرما ین خود بعنوان رهبر جامعه میدر توصبب . امام مهب اشبباره دارد

ش ثابت بمانب. اگر یخو ید بر میورم هماره بچرخد و من در جایکشبببور با یابب. چرخهایمن قوب آسببب
« .دیگرا ین آن به لرزش میر یشببود و سببنگ ز  یکنب، مدارش سببرگردان مگاهب را رها یمن جا یلیظه ا
 (119)خوبه
سیخود را م  یامام عل س  آ س یم یابیله و سنگ آ د بچرخد و اگر در جامعه یاب به دور آن بایداند که 

 یبعنوان امام و مقتدا  یت از آن علی، وجود داشببته باشببد، آن میور یهب قرار باشببد میور اجتماع
نَّ َمَیل  »  :هسببتیب شبباهد کالم نورانی حضببرت امیر  در ین عبارت را نیاسببت. ا مسببلمانان

َ
ْنَها َمَیلُّ  یأ م 
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َحی؛  َن الرَّ اب اسببت به ی، چون میور آسبب یگاه من نسبببت به حکومت اسببالمیداند که جا یاو ماْلُقْوب  م 
اسببالم ناب  یبر مبنا ین اگر قرار اسببت که حکومتیبنابرا( 3)خوبه« کند یاب که دور آن حرکت میآسبب

گاه و فرزانه داشته باشد که چون م ید رهبر یبرقرار شود، حتمًا با ار مهب و یاب، نقش بسیوس  آس یله یآ
  در اجتماع جامعه داشته باشد. یمیور 

ه  َجم 
َیْبل  اللَّ ُموا ب  ص  شریفه َو اْعَت سرین حبل الله را در آیه  سک به برخی روایات، برخی از مف  ال عًا وَ یبا تم

وا )آل عمرا/
ُ
ق و معصبببومین تفسبببیر کرده اند.  از جمله در روایتی از  ( را به امیر المومنین علی103َتَفرَّ

رکب یمن أحب ان »نقل می کند داریب:  که ایشببان از هدرانش تا حضببرت رسببول اکرم امام رضببا
عاد عدوه و ی، و لیا بعد یلوال عین فلیعتصببب بیبل الله المتیسببتمسببك بالعروة الوثقی و ینة النجاة و یسببف

چنین نقل می  (. ابان بن تغلب از امام باقر58 /2: 1378ابن بابویه،«.) أتب بال مة الهداة من ولدهیل
ب   یُة َعل  یَواَل »کند: 

َ
ذ   یْبن  أ

ب  ع اْلَیْبُل الَّ َعاَلی ف   یَطال  ُه ]َت اَل اللَّ
َ
ه  َجم  ه  یق

َیْبل  اللَّ ُموا ب  ال  عًا وَ ی[ َو اْعَتصببب 
ه  َکاَن  َك ب 

وا َفَمْن َتَمسَّ
ُ
ق َن اإْل   َتَفرَّ نًا َو َمْن َتَرَکُه َخَرَج م   (91: 1410کوفی، « ) َمان  یُمْؤم 

شریفه  صداق عروة الوثقی در دو آیه  اُغوت   ْکُفْر ی َفَمْن »همچنین م الوَّ ْن ی وَ  ب  ه   ْؤم 
اللَّ َسَك  فقد ب  سَتْم اْلُعْرَوة   ا  ب 

ْب ی َمْن  وَ »و آیه  (256بقره/) «َلها صاَم اْنف   الَ  اْلُوْثقی َلی َوْجَههُ  ْسل  ه   إ 
ن   ُهوَ  وَ  اللَّ س  َسَك  َفَقد   ُمْی ْسَتْم اْلُعْرَوة   ا  ب 

: 1380تفسیر کرده اند. )حسکانی، و ا مه اطهار به والیت امیر المومنین  (22لقمان/ ) «اْلُوْثقی
َحَب  َمْن »  می فرماید: (. رسول خدا 379-4/380: 1374. بیرانی،216

َ
ْن  أ

َ
َك ی أ اْلُعْرَوة  اْلُوْثقی َتَمسَّ  ب 

ُیب  َعل  یَفلْ  ْك ب 
ب   یَتَمسَّ

َ
 ( 76 /3: 1379)ابن شهرآشوب،« َطال ب   یْبن  أ

و خاندان موهرش در کنار و همراه قرآن، تنها ریسببمان  بنابر این شببکی نیسببت امیرالمومنین علی 
ند که همگی می بایسببت به ایشببان متمسببک شببوند و در تمامی امور از او مدد متین و میکب الهی هسببت

یافته هسبببتند و همه بگیرند تا هدایت و نجات آنها را تا روز قیامت فراهب سبببازند؛ چرا که اینها خود راه
 چی یشان در مسیر حق و رضای هروردگار است.  

ذ  َفاسببْ »نی  یکی از مصببادیق تمسببک به اوحی الیک را در آیه 
الَّ ْك ب  وح   یَتْمسبب 

ُ
لَ  یأ َراط    َك یإ  َك َعَلی صبب  نَّ إ 

َتق   سبببْ ( هس 2/166: 1363دانسبببته اند.) قمی،  ( هذیرش والیت امیر المومنین43زخرف/ « ) ب  یمُّ
تمسبببک به والیت آن حضبببرت و فرزندانش و حرکت در این مسبببیر نورانی حق، می تواند همه افراد را با 

صراط سالیق، به  شتن همه  صام  دا سازد. هس اعت ستقیب رهنمون  سک به  ماندودبه م طاها همانند تم
اجتماعی و مانند آن  -های سببیاسببیقرآن و خالصببه اعتصببام به فیض وی ه الهی، مایه نجات از لغ ش
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بر میآید که گرایش به طاغوتیان و آمیختگی با حاکمان  خواهد بود. از کالم نورانی امیر مومنان علی
قدرت  کاذب  جابران،سقوط در وادی هالکت است و اعتصام به عصمت هروردگار، مایه  جور و آویختگی به

نْ  اُس َمَع اْلُمُلوم  َو الدُّ َما النَّ نَّ ُه )خوبهیرهایی ازآن خواهد بود: َو إ  َب اللَّ الَّ َمْن َعصبببَ (؛ چنان که غالب 210ا إ 
از صببیانت الهی برخوردار شببوند که  اند، مگر آنان کهمردم در معرض لغ ش و سببقوط اخالقی و اجتماعی

 ( 7/221: 1391چنین بهره برداری در گروه اعتصام به اسره یاسین است.) جوادی آملی، 
و هذیرش امامت و رهبری ایشان  شایان توجه اینکه عالوه بر تاثیرگذاری نفس وجود با برکت امام علی

سخنان گوهربار و حکیم سلمین، رفتار و  شان در همه ابعاد اعتقادی، اخالقی بر ایجاد وحدت بین م انه ای
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 

( عدم اطاعت از 216لت اجتماعی،)خوبه اخالقی تفرقه به هدیده های شبببومی همچون: فقدان عدا
به مه 25رهبری)خو نا فاق،) نه و ن به 27(، کی نه،)خو خت درسببببت از 93( فت نا عدم شببب هل و  (، ج

 اند.( و ... اشاره داشته192(، بخل و حسد)خوبه10(، شیوان )خوبه 1دین)خوبه
یککارچگی امت ، حکومت اسبببالمی، نقش مؤثری در ایجاد وحدت و در بینش الهی امام علیهس 

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

 رهبری الهی بصیر .6
 ه ی معصببوم، به یت ویانتصبباب الهی و عناك یبر اسبباس ی بصببیر و عادل که رهبر بسببیار حیاتی نقش 

 ؛ در ایجاد وحدت امت اسالمی، غیر قابل انکار است.ده شده استیبرگ  جامعه دینی رهبری 
ن یان حقوق الهی، ب رگتر یدر م» :ن می کندیین تبینقش به س ای رهبر را در جامعه چن ر یحضرت ام

ی که خداوند سببببیان بر هر دو گروه الزم حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر اسبببت، حق واجب
شود ج  آن ین قرار داد. هس رعیوند ملت و رهبر و ع ت دیداری، هیشمرد و آن را عامل ها صال  نمی  ت ا

ستکاری رع شوند ج  با در صال  نمی  صال  گردند و زمامداران ا ت و آنگاه که مردم حق یکه زمامداران ا
دار و ین، هدیابد و راههای دیرا بکردازند، حق در آن جامعه ع ت رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم 

سنت ه شانه های عدالت برقرار و  شوند یدار گردد. و اما اگر مردم بر حکومت چیها امبر ین ا زمامدار یره 
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ستب کند وحدت کلمه از بیبر رع شکار و نیت  ستب آ شانه های  ن فراوان می یرنگ بازی در دین می رود، ن
 (216و  7)خوبه «گردد.

ادای حقوق متقابل از سوی رهبر و مردم را عامل مهمی برای  ر ین سخنان آسمانی، حضرت امیدر ا
مال کردن حقوق رهبر و یای ادای حقوق و مضبببرات و هایجاد وحدت کلمه می داند و انسبببانها را از م ایا

گاه می کند. ها روزی ین حقوق خواهد بود. هیادای اه ی ین، در سایوند امت و رهبر و ع ت دیداری هیمردم آ
ی، آنگاه باقی ماند که اطاعت از رهبری، سبببرلوحه ی برنامه های ین در طول تار یو ع ت و اقتدار مسبببلم

 رد. یملت و امت اسالمی قرار گ
ضرت علی ن صلت، مورد نظر ح ست که هر رهبری، با هر خ شتیگفتنی ا ر)نامه ست. در نامه ای به مالك ا

اسببت. ازدگی ذکر کرده یهای بارز رهبر عادل و الهی را دوری از دن ی گیکی از وی حضببرت علی ( 46
ضرت آن  شایندر جایی ح صلت رهبران نا ست تر »:د یسته هرداخته و می فرمای  به خ ن حاالت یمردم! از ه

ش اند و کشببورداری آنان بر کبر و ین اسببت که گمان برند آنها دوسببتدار سببتایزمامداران در ن د صببالیان ا
 ( 216خوبه «).خودهسندی استوار است

ار یدر جامعه سخنی بس( 119ی چنانکه هیش از این اشاره شد)خوبهدر مورد نقش رهبر  ر یحضرت ام
ن سببخن آسببمانی، یاگرچه در ااسببت آنجا که خود را به میور سببنگ آسببیاب تشبببیه کرده اسببت. گرانقدر 

امامت عنی مقام یشتن یت حقوقی خویان شخصید ولی در مقام بیاز خود سخن می گو حضرت علی 
ست نه بو رهبری الهی  صیا شخ س ن رو همه ی ا مه یقی خود. از ایت حقیانگر  اب یقوب و میور آ

 مان متید می کند. یده و هیك عقیك سو و ینش بر مدار آنها می چرخد و دلها را به یهستند و هستی و آفر 
د آن کس از ما که فتنه های یبدان» :دیمی فرما (عج)نی امام زمان یحضرت، در مورد نقش وحدت آفر آن 

 و امامان  امبر یره و روش هیابد، با چراغی روشببنگر در آن گام می نهد و بر همان سببینده را در یآ
تهای گمراه و سبببتمگر را یر را آزاد سبببازد، جمعید، بردگان و ملتهای اسبببیرفتار می کند تا گره ها را بگشبببا

 (150و  2)خوبه« هراکنده را جمع آوری می کندان یهراکنده و حق جو
جاد یوند اخوت این آنها هیهای حق جو اما هراکنده را گرد خود جمع و ب تیجمع )عج(ن امام زمان یبنابرا

سازد و به یمی کند و از آنان  ستان مهر و عاطفه ین کاری در زمان غین چنیقید واحده می  بت کبری، با د
 است.  (عج)ت خاصه حضرت ولی عصر یکه مورد عناه صورت خواهد گرفت یولی فق

ت جامعه از حکومت ظاهری حضبببرت، یو میروم (عج)بت حضبببرت حجه یاکنون در زمان غبی شبببک 
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ت انتصببابی بر یاسببت و وال  (عج)ب بر حق حضببرت ولی عصببر یه که نای ه ولی فقیبان عام و به ویوجود نا
  .وند مسلمانان خواهد بودیمیکمی برای هسمان یاساس دو شاخصه مهب فقاهت و عدالت دارد، ر 

الزم است که رهبری عقال و شرعا  ،زمانی که امور سیاسی و حاکمیت بر مردم گری ناهذیر باشدبه هر روی .
کب و أنا یعل یبنا فإّنهب حجتیها إلی رواة حدیوأما الیوادث الواقعة فارجعوا ف» .باشدولی فقیه به عهده امت 

ین امر در میان مسببلمانان کاماًل ضببرورت دارد زیرا اگر چنین ا .(27/140: 1409،ی؛ )حرعامل«حجة الّله
شمن را  شتت در میان امت هدید می آید و موجبات هیروزی د شت تفرقه و ت رهبری وحدت بخش وجود ندا

های نابسببامان و آسببیبشبباهد این وضببعیت  متاسببفانه حاضببرعصببر ما در اینکه بر امت فراهب می سببازد. 
ره جهان اسالم هستیب به جهت بیران رهبریت الهی و فقدان حاکب عادل، بصیر و شجاع مهلک بر هیک

سالیان دور تا کنون  ست. به همین منظور برخی از علماء دغدغه مند از  سالمی ا یکی از در اکبر ممالک ا
تیقق دانسبببته اند و در تالش بوده اند این آرزو را ، ایجاد حکومت واحد اسبببالمی را راهکارهای آرمانی

 (84بی تا:احمد امین، بخشند. )
حافظ هیروزی اسببالمی و  وحدت امتیکی از مهمترین اسببباب  ،نابراین به عنوان حقیقتی غیرقابل انکارب

 الهی است. حاکمیت و رهبری برخورداری از ،در رویارویی با دشمنمسلمین 
 یراه ای نباشد یمقصد  اگر چون شود،یم متبلور «امت» و «امام» صورت به جامعه یهماهنگ و انسجام

 عامل هدف،یب راه ای راه بدون مقصببد و ردیهذینم تیقق انسببجام هرگ  نباشببد، مقصببود آن به لین یبرا
 وجود نکهیا از گذشبببته ن،یبنابرا ندارد، وجود آن در تیرم نهیزم رایز  سبببت،ین جامعه اتیاد و یهماهنگ
 یعنی «امام» .دیرسبب مقصببد به آن مودنیه با بتوان تا اسببت الزم  ین راه تیقق اسببت، یضببرور  مقصببد

شن راه هب او، یرهنمودها با که یراهب رگ شکار مقصد هب و رو  ،یو  یهاییراهنما از یرو یه و گرددیم آ
 و داشببت خواهد ییبسبب ا سببهب  ین مقصببد به لین در دارد، نیادیبن نقش راه مودنیه در نکهیا از گذشببته

: 1384است.) جوادی آملی،  دنینرس هدف به و یناکام و یگمراه او، یاسیخ  س از انیراف یامدهایه
40) 
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 نتیجه و جمع بندی
کند و انتشبببار آن، جوامع و ملل را به سبببعادت و ید تراوش مین وحدت از جام وصبببال توحیر یشبببهد شببب

ساندیم یکامنیر یش س یه بقایوحدت، ما .ر شتن موانع ه یمل یهادن به آرمانیجامعه و ر شرفت یو بردا
بایا یرو، برانیاسبببت. از ا های فهلّ ؤ ای از می هر جامعهر . برخورداد تالش فراوان کردیجاد و حفظ آن 

والیت، وحدت و  شبببرعدین و وحدت کتاب؛ وحدت  نبی، وحدتنظری و اعتقادی چون بینش توحیدی، 
ی، می امامت و رهبری امت؛ همگی در کنار هب، به شببرط بهره برداری صببییح از این سببرمایه های غن

شکیل جامعه سالمی و ت شد. برای ای یککارچه و بهتواند نوید بخش امت واحده ا دور از اختالفات جّدی با
همین منظور می بایسبببت برای تقویت و بکارگیری مناسبببب از این میورهای اسببباسبببی هب عالمان و 

ها و اقدمات جامع هها، برنامسهب خود زمینهفریختگان دلسوز جامعه اسالمی هب عموم مردم هر کدام به
خ   ییراهنما، مشبترم یارا ه اصبول و مبان، هدف مشبترم مشبترکی را داشبته باشبند. از جمله: داشبتن

گاه و یکلّ  یر هوشش خ  مشیز  یب فروع ج  یتعل، مشترم یمش  یرو یه،  برخورداری از رهبری حکیب و آ
 .واحد و رهبر مشترم یاز راهنما
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 خذآو م منابع
 قرآن کریم

 ، هجر  قم، 1414محمد بن حسین، ، ف الرضیشر (،صبح  صالح)البالغمنهج 

 ، نشر جهان، تهران 2ج  یون اخبار الرضا، 1378ابن بابویم ، محمدبن    ، 

  خوارزم  ،تهران ،(ال م ر ول  یرة) هشال ابن  یره، 1361 بدالم  ، هشال، ابن

شوب شهر ابن سالل همی   طال   أب آل مناق ، 1379 ،    بن محمد مازندران ، آ ، 3ج ال

  ناشر المم  ،قم

 العرب   دارالکت  بیرو ، ،الحدی   صر ف  االصالح ز ماء ،تا ب  امین، احمد

     اإلمال -واْلحوال المعارف و الع ول  والم ،1382،نورال م بن  بدال م اصهههفهان ، بحران 

  فیالشر فرجم تعال  ال م  ّجل المهدی اإلمال مؤ سة ،قم ،السالل همای   طال   أب بن

   مؤ سم بعثم ،قم ،4ج ر القرآنیالبرهان ف  تفس، 1374 ،بحران  ،  ید هاشم بن   یمان

 الکتههاب دارقم،  ،الک م درر و الحکم غرر، 1410محمههد، بن الواحههد  بههد آمههدی، م یتم

    اإل الم

  ا راء نشر مرکز ،قم ، ول چاپ ،7ج مقربان فنای ادب، 1391  بدال م، آم  ، جوادی

 محمدمحقق ، «بنان و انیب در ن یخم امال» مرصهههوص انی، بن1384 ، بدال م آم  ، جوادی

 قم، مرکز نشر ا راء  شاهجوی ،امین 

، محقق  هههعید بند    ، قم، وحد  جوامع در نهج البالغم، 1386،  بدال م آم  ، جوادی

 مرکز نشر ا راء 

کان ، یدال م حسههه مد، بن  ب هد، 1380 اح یل شهههوا یل التنز مدمحقق  ،لقوا دالتفضههه  اح

  دارالهدی قم، روحان ،

 همی    یالب آل مؤ ههسههة ،قم ،27ج عمیالشهه و ههائل، 1409 حسههن، محمدبن  ام  ، حر

  السالل

   نیخم امال آثار نشر و میتنظ مؤ سة ،تهران ،امال صحیفم ،(تا ب ) ال م، روح  ید خمین ،

   بیرو ،  دارالفکر ،1ج الدر المنثور، 1404 یوط ،  بدالرحمن بن اب  بکر، 

  شکی  تهران، ،آینده انداز چشم ا الل جهان وحد ، 1387 یحی ،  ید صفوی،

مدحسهههین، یدمح بای ،  ههه باط دفتر  ،قم ،19جو  3ج المیزان ف  تفسهههیر القرآن، 1417ط
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 جامعم مدر ین  انتشارا  ا الم 

  المعرفم دار ،رو یب ،3ج تفسیرالقرآنجامع البیان ف  ، 1412ریر، طبری، محمدبن ج

  خسرو ناصر ،تهران، 8ج القرآن تفسیر ف  البیان مجمع، 1372 حسن، بن فضل طبر  ،

   مرتضوی، ،تهران3ج البحرین مجمع، 1375 محمد، الدین فخر طریح ،

 انتشههههارا  قم، ،1ج نیالثق  نور ریتفسههه، 1415، جمعهم بن      بهد ،زییحو  رو ههه 

  انی یا ما 

 ، انتشارا  ا اطیر 25ج تفسیر کبیرمفاتیح الری ، 1371فخر رازی، محمدبن  مر، 

مکتبم  ،تهران، 1ج  ر الصههافیتفسهه ،1415،ض کاشههان ، محمد محسههن بن شههاه مرتضهه یف

  الصدر

 قم، ،محقق مو هههوی جزائری، دارالکتاب، 1404، 2ج تفسهههیر قم قم ،     بن ابراهیم، 

    یط

س، 1410 ،میابراه بن فرا  کوف ، سة ،تهران ،محمد کاظم، محقق ، الکوف فرا  ریتف  مؤ 

   اإل الم اإلرشاد وزارة  ف النشر و الطبع

   دارالحیا التراث العرب  ،بیرو ، بحار االنوار، 1403، تق  محمد بن باقر محمد مج س ،

س ، شرح ف  العقول مرآه، 1404، تق  محمد بن باقر محمد مج   ،5ج الر ول آل االخبار ال

   اال المیم دارالکت ، تهران  محالت ، ر ول  هاشم: محقق

  صدرا انتشارا تهران،  ،ا الم  وحد  و الردیر، 1368 مرتض ، مطهری،

 هاپایان نامم

موانع تحقق ام  واحده ا هههالم  از منظر امیرالمومنین  ،1395  وی، زهرا السهههادا ،   -

 دانشکده اصول الدین  ،دزفول، 

: ایشهههان دفتر ر هههم   هههای  از گرفتم بر ها، هههخنران  و بیانا     ،  هههید ای،خامنم  -
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