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 کارهای وحدت اسالمی وآسیب شناسی آن در سیره و کالم امیرالمؤمنین علی علیه السالمبررسی راه
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 و مخالفان با برخورد در خلقی خوش و مدارا افکنان، تفرقه با برخورد تعصب، از پرهیز

 از پیروی) درونی و( اختالفی مطالب کردن مطرح و پرستی نژاد)  بیرونی موانع شناخت

 اسالمی یجامعه که هستند عواملی ترینمهم از آن رفع و( شیطان اغواء هوس، و هوی

 .   دهند-می سوق اسالمی وحدت سوی و سمت به را

 موانع، کالم علی )ع(شناخت و رفع کارهای رسیدن، وحدت اسالمی،  : راهواژه هاکلید
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در همان روزهای نخستین پس از شهادت پیامبر صلی اهلل علیه و آله میان مسلمانان  از 

تفرقه رخ داد. حضرت علی علیه السالم، به خاطر مورد خالفت و جانشینی پیامبر )ص( 

با صرف نظر از  مصلحت اسالم و وحدت مسلمانان، با شرایط به وجود آمده کنار آمد و 

های مختلف: ها سکوت کرد. در جای جای نهج البالغه به صورتسالحق مسلّم خود 

آثار وحدت، و آسیب شناسی های رسیدن به وحدت، موانع از اهمیت وحدت، راه

و در تمامی مراحل سیره عملی خود  وحدت، پیامدهای تفرقه افکنی و ... سخن گفته

کارهای رسیدن به وحدت اسالمی و رو به بررسی راهنوشته پیش است. بدان پایبند بوده

کالم امیر المؤمنین علی علیه السالم پرداخته و ضمن توضیح و  سیره و موانع آن دررفع 

کارهای رسیدن به وحدت اسالمی  و موانع آن را اهمیت آن، راهتبیین وحدت اسالمی و 

سخنان گرانقدر امام علی علیه السالم مورد و  سیره ای، درکتابخانه -به شیوه تحلیلی 

بررسی و پژوهش قرار داده و دستاوردهای آن این است، که عدالت زمامدار، ترک هوا و 

 دینی، گذشت و بخشش میان افراد، هوس، شناخت و معرفت خداوند، دوستی و برادری

پرهیز از تعصب، برخورد با تفرقه افکنان، مدارا و خوش خلقی در برخورد با مخالفان و  

شناخت موانع بیرونی  )نژاد پرستی و مطرح کردن مطالب اختالفی( و درونی )پیروی از 

اسالمی  یترین عواملی هستند که جامعهاز مهمو رفع آن  هوی و هوس، اغواء شیطان(

   دهند .وحدت اسالمی سوق می و سوی را به سمت
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