قرآن ناطق ،پرچمدار اتحاد و انسجام
مقدمه
هدف از تعیین حضرت علی بن ابی طالب (علیه السالم) از طرف خداوند بررا اانیری ی ولر
اکرم (صلی اهلل علیه و آله و للم) و امامت امت ،همان هدف اصیل بعثت پیامبر (صرلی اهلل علیره و آلره و
للم) ب ده الت یع ی تعلیم کتاب و حکمت از یک ل  ،تزکیه نف س و تهرییب اووا از لر
قیام مردم به قسط و عد از ل

دی رر و

ل م ،و باالخره خروج اامعه انسانی از تاویکی اهل علمی و تیرگی

اهالت عملی ،و ووود آن به فضا ووشن دانش و صح ه

م و بی ش ب ده و خ اهد ب د.

چ ین آومانی فقط دو پرت قرآن و عترت از یک ل  ،و وهبر فقیه آگراه و لیالرتمداو صرال و
مدیر و مدبر از ل

دی ر ،و وحدت تزلز ناپییر و ائتالف اختالف ناپییر امت ،محقق خ اهد شد.

حضرت علی بن ابی طالب (علیه السالم) هدف امامت وا ،ت ظیم و لامان بخییدن ام و ملت معرفی
کرده الت «و االمانۀ نظاما لالمۀ و الطاعۀ تعظیما لإلمامۀ».1
امیر الم م ین (علیه السالم) عامل اختالف و لبب تیتت و پراک دگی وا خبث لریره و زشتی باطن
دانسته و دو این باوه چ ین فرم د« :و انما انتم إخ ان علی دین اهلل ،ما فرّق بی کم اال خُبثُ السرائر و ل ء
الضمائر» 2واهکاوها حضرت علی (علیه السالم) برا دع ت به اتحاد :امیر الم م ین علی (علیه السالم)
انسان کامل ،خلیفه اهلل و مظهر تام همه
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الما حس ا الهی از یک ل  ،و کف و هم ل گ قرآن کرریم

از ل

دی ر و چ ن اان ول

لالکان صال و تزکیه

اهلل (صلی اهلل علیه و آله و لرلم) از لر

لر م ،بره تهرییب نفر س

اووا میتاق وهبر امت الالمی به بهترین شی ه علمی و عملی می پرداخرت

و با زبان تحبیب و تطمیع ،اامعه الالمی وا به اتحاد و هم آوایی فرا می خ اند و زمانی با لسان تحدیرد
و تهدید ،الالم وا از اختالف برحیو می داشت گاهی خیر و لعادت اامعه وا دو ظل وحدت معرفی می
نماید و زمانی خطر شکاف و خالف وا اعالم داشته و می فرماید« :و الزم ا الس اد األعظم ،فإن یرد اللّره
مع الجماعۀ ،و إیّاکم و الفُرقۀ فإن الیاذّ من ال اس للییطان کما أنّ الیاذّ من الغ م للیئب».

1

چ ن دلت غیبی پروودگاو م زه از دلت ،با متحدان الت ،لیا باید ل اد اعظرم و امرت م سرجم و
هماه گ الالمی وا حفظ نم د ،و چ ن گ لف د وام ده از ومه ،که از حفاظرت چ پران محرروم الرت و
طعمه گرگ قراو می گیرید ،الزم الت از صف ف به هم فیررده مسرلمین فاصرله ن رفرت ترا از آلریب
ول له شیطان دو امان ب د.
هیچ فرد خردم د یا گروه متفکر ،از خیر م صرف نمی ش د و به شر وو نمری آوود م رر آن کره دو
تیخیص خیر و شر ،دچاو اشتباه شده باشد.
حضرت علی بن ابی طالب (علیه السالم) برا هدایت به معیاو خیر و شر ،اتحاد و همدلی وا مرداو
خیر دانسته ،اختالف و کی ه ووز وا مح و شر معرفی نم ده و دو این باوه چ ین فرم د:
« فایاکم و التل ن فی دین اهلل ،فان اماعۀً فیما تکره ن من الحق ،خیرٌ من فُرقره فیمرا تُحبّر ن مرن
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الباطل ،و إن اهلل لبحانه لم یُعطِ أحدا بفُرقۀٍ خیرا ممن مضی و ال ممن بقی»

1

از این لخن بل د ،نه ت ها ل دم د اتحاد و زیانباو اختالف التفاده می ش د ،بلکه الرتمراو لر ت
الهی دو گیشته و حا و آنده نیز معل م خ اهد شد؛ زیرا الاس فیض الهی برر وحردت و اماعرت ،پری
ویز شده الت و هیچ گ نه خیر دو تفرقه و کثرت گرائی نامعق  ،نخ اهد ب د.
آگاهی به چ ین ل ت تح

و تبد ناپییر ،یا از وو علم غیب الت که ویژه اولیا خدالت یا از

واه تحلیل عقلی و وخدادها تاویخی و التمداد از ش اهد عقلی و نقلی الت که تا حدود بهره محققان
فن تاویخ و نصیب تحلیل گران ل ن الهی الت.
حضرت علی (علیه السالم) دوباوه ل ت ش الی تحلیلی چ ین می فرماید« :من تبی ت لره الحکمرۀ
عرَف العبرۀ و من عرف العبرۀ فکأنّما کان فی االولین»2؛ انسران ه شرم د حکریم ،از وخردادها فرعری
تاویخ می گیود و عب و می ک د تا به ل ت اصلی زوا ناپییر آن باو یابد که همین عب و از فرع به اصل،
عبرت خ اهد ب د و تحلیل گر عقلی با گیشت از چ ین معبر الت که گ یا با نیاکان اامعه ک نی بر ده
الت .حضرت علی (علیه السالم) دوباوه خ دش چ ین می فرماید :من اگر چه دو دوازا تاویخ نبر دم و
با تباوها و دووه ها پییین به لر نبردم ،اما با برولی آثاو آنان به م زله یکی از آنهرا شرمرده شرده ام؛
«بل کأنی بما انتهی إلیَّ من ام وهم قد عُمِّرتُ مع أولهم الی آخرهم»1؛ چ ن امیر الم م ین علری برن ابری
طالب (علیه السالم) اامع هر دو علم یاد شده ب د؛ یع ی هم از واه غیب از ل ت الهی آگاه ب د ،هم از واه
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تحلیل عمیق عقلی ،از ل ت تح

ناپییر خداوند باخبر ب د ،لیا خطر اختالف وا به ع ر ان اصرلی کلری

گ شزد کرد تا هیچ کس دو هیچ مقطعی از تاویخ ،ه س اختالف دو لر نپروواند .زیررا هرگرز خداونرد،
اامعه پراک ده و امت متخاصم با یکدی ر وا خیر نمی دهد.

همسویی علی (ع) با کالم الهی
وییه قرآنی لخ ان حضرت علی بن ابی طالب(علیه السالم) دو آیاتی الت که دع ت هم ران بره
اعتصام به حبل اهلل دو آن مطر شده الت.
﴿ و اعْتَصِمُ ا بِحبْلِ اللَّهِ امیعاً و ال تَفَرَّقُ ا و اذْکُرُوا نِعْمت اللَّهِ علَیْکُمْ إِذْ کُ ْتُمْ أَعْداءً فَأَلََّ بیْنَ قُلُ بِکُمْ
فَأَصْبحْتُمْ بِ ِعْمتِهِ إِخْ اناً و کُ ْتُمْ على شَفا حُفْرَۀٍ مِنَ ال َّاوِ فَأَنْقَیَکُمْ مِ ْها کَیلِک یُبیِّنُ اللَّرهُ لَکُرمْ آیاتِرهِ لَعلَّکُرمْ
تَهْتَدُون﴾1؛ هم ی به ویسمان خدا (قرآن کریم و الالم عزیز و هرگ نه ولریله وحردت) چ رگ زنیرد و
پراک ده نی ید؛ و نعمت بزوگ خدا وا برخ د ،به یاد آوید که چ نه دشرمن یکردی ر ب دیرد و او میران
دلها ش ما ،الفت ایجاد کرد ،و به برکت نعمت او ،برادو شدید و شما بر لب حفره ا از آتش ب دید ،خردا
شما وا از آن نجات داد؛ این چ ین ،خداوند آیات خ د وا برا شما آشرکاو مری لرازد؛ شراید پرییرا
هدایت ش ید.
دو آیه ا دی ر شر حا بهیتیان که م زه از کی ه و دشم ی نسبت به یکدی رند ،برادوانه دو ک راو
هم زیست می ک د آمده الت﴿ :و نَزَعْ ا ما فی صُدُووِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْ اناً على لُرُوٍ مُتَقرابِلین﴾2؛ هرگ نره
حسد و کی ه و دشم ی وا از لی ه آنها بر می ک یم و ووحیان وا پاک می لازیم دو حالی که همه برادوند
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و بر تخت ها وو به وو یکدی ر قراو داوند .دو آیه ا دی ر آمده الت﴿ :تحْسبُهُمْ امیعاً و قُلُ بُهُمْ شَتَّى
ذلِک بِأَنَّهُمْ قَ ْمٌ ال یعْقِلُ ن﴾1؛ عصاوه

این آیه کریمه این الت که افراد که داوا مبدا میترک و هدف

میترک و دین میترک د ،اگر ده ها ای ان دو اثر اغراض و غرایز ،پراک ده باشد ،خردم د نیست د.
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