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امیرالمؤمنین علی)ع( از جانب همه مسلمانان و حتّی متفکران جهان به : چکیده

عنوان دانشمندی بی نظیر شناخته می شود؛ از این رو ضرورت دارد افکار و ایده 

ضوعات مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. ایشان موضوع اجتماع و هایش در مو

اتّحاد را به شایستگی مطرح نموده و رویکرد خاصی نسبت به وحدت مسلمین دارد، 

تا جامعه ی اسالمی بتواند در برابر قدرت های استعمارگر در سایه اتّحاد و انسجام به 

بر این اساس، نوشتار حاضر سعی  ابد.آرمان های الهی همچون عزّت و اقتدار دست ی

تحلیلی به بررسی معناشناسی واژه اجتماع در نهج  -بر آن دارد به روش توصیفی

البالغه بپردازد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که امام علی)ع( از این واژه 

برای تبیین مفاهیم و مصادیقی همچون جمع شدن، همکاری، اتفاق و پیوستگی 

 ه نموده است.استفاد

 : امام علی)ع(، نهج البالغه، معناشناسی، اجتماعواژگان کلیدی
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 مقدمه

علم »یکی از علوم جدیدی که ما را در فهم درست واژگان نهج البالغه و پرده برداشتن از مقصود اصلی گوینده کمک می کند  

 است.« نظریه حوزه های معنایی»و« معناشناسی

علم »و در زبان عربی آن را« semantics»شاخه های مهم زبان شناسی است که در زبان انگلیسی آن را معناشناسی، یکی از

اصطالحی فنی است که به مطالعه معنی اطالق می »نام نهاده اند. همچنین در تعریف آن آمده است: « علم المعنی»و« الداللة

ود که بتوان از درون زبان یافت، و نیازی به داشتن اطالعاتی (. در معناشناسی به آن معانی توجّه می ش31:1313صفوی،«)شود

( در زبان شناسی، Diachronic« )در زمانی یا تاریخی»( وsynchronic«)هم زمانی»خارج از زبان نباشد. براساس دو رویکرد

)شفیع می توان دو نوع معناشناسی را از یکدیگر متمایز ساخت: معناشناسی هم زمانی و معناشناسی در زمانی

در نهج البالغه به « اجتماع»توصیفی به بررسی واژه -(. این پژوهش، سعی دارد به روش تحلیلی191:1303زاده،همکاران،

بپردازد. در این نوع از معناشناسی، عامل زمان نقشی ندارد و تنها تفاوت ها و تمایزهای میان  کمک معناشناسی هم زمانی

همچنین در این نوشتار به این سؤال پاسخ خواهیم داد که  شخص، مورد مطالعه قرار می گیرند.معانی، در یک مقطع زمانی م

واژه اجتماع در نهج البالغه برای بیان چه مفاهیم و مصادیقی بکار رفته است؟ بررسی های انجام شده حاکی از آن است که این 

 فاق و پیوستگی استعمال شده است.واژه برای تبیین مفاهیم و مصادیقی همچون جمع شدن، همکاری، ات

 

 بیان مسأله

اجتماع و اتّحاد، یکی از پیش فرض های توسعه و پیشرفت در همه جوامع به ویژه جوامع اسالمی به شمار رفته، زمینه بروز 

را که خالقیت ها و شکوفایی استعدادها را که پیش تر امکان ظهور نداشت، فراهم می سازد و آرامش، امنیت و آسودگی خاطر 

الزمه ی هر موفقیتی است به ارمغان   می آورد. در تاریخ بشر هر امّتی که با هم ید واحد بوده اند در همه امور پیشرفت داشته 

 اند و هرگاه از یکدیگر جدا شده اند و اختالف پیدا نموده اند، سقوط کرده اند.

ثر گران سنگ نهج البالغه، از چنان جایگاهی برخوردار است که اتّحاد و انسجام اسالمی در آیینه سخنان امیرالمؤمنین)ع(، در ا

حضرتش آن را موهبت بی بدیل الهی معرفی کرده و گرانبهاترین نعمت برشمرده است. امام علی)ع( برای حفظ و تداوم جامعه 

 حفظ آن کوشا بوده اند. در موارد متعدّدی مردم و مسؤوالن را به ایجاد اتّحاد دعوت نموده و خود در عمل نسبت به تشکیل و
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 ضرورت و اهداف پژوهش

از نظر قرآن کریم و نهج البالغه و علم روانشناسی و جامعه شناسی، انسان فطرتاً اجتماعی و دارای روح جمع گرایی است و 

سان رشد و تکامل جسمی و روحی هر فردی به زندگی اجتماعی او بستگی کامل دارد. زندگی بدون دیگران ممکن نیست، و ان

تنها و خود محور نمی تواند به کمال اخالقی دست یابد در نتیجه برای رسیدن به آرمان های الهی باید روح تعاون و همکاری 

 را در خود تقویت کند. 

 

 پیشینه ی موضوع وسوابق مربوط

ون در جهان اسالم و بحث معنایی واژه های کلیدی نهج البالغه به شکلی که از دیدگاه زبان شناسی معاصر مطرح است، تاکن

تشیع سابقه نداشته است. البته، تا کنون پیرامون معناشناسی واژه اجتماع در نهج البالغه، اثری مستقل نگارش نشده است، به 

  همین دلیل بررسی حوزه ی معنایی این واژه می تواند آغاز یک راه نو باشد.

 

 منشأ اجتماع در نهج البالغه 

( نیاز های 1غه به عنوان منشأ زندگی اجتماعی مطرح گشته است، می توان به دو دسته تقسیم کرد: عواملی را که در نهج البال

 انسان که آن ها را می توان به دو گونه تقسیم کرد:

دسته ی اول، احتیاجاتی است که حکایت از نقص و عجزی در انسان می نماید و نشانگر امری عدمی در انسان می باشد که 

رسیدن به آنها دست به تشکیل زندگی اجتماعی می زند، مانند: نیازهای فراوان انسان در حیات مادی و معنوی آدمی برای 

خود از قبیل نیاز به دفاع از خود، احتیاج به کمک دیگران در امر تهیه غذای کافی، نیاز به همکاری دیگران در اطاعت از 

 خداوند و سایر امور معنوی و غیره.

ازهایی می باشد که حکایت از یک امر وجودی در انسان می کنند، مانند: میل طبیعی آدمی به جنس مخالف، دسته ی دوم: نی

تمایل انسان به داشتن روابط عاطفی و محبّت آمیز با همنوعان خود به ویژه با بستگان نزدیکش و وجود دوستی یا دشمنی 

 فطری بین بعضی از انسانها با یکدیگر.

 (.231:1332و اندیشه در آدمی)برزگر، وجود ابزار تفکر -2
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 عوامل اتّحاد افراد در جامعه از دیدگاه جامعه شناسان 

بعضی از صاحب نظران فقط عوامل متعدد ارتباط و دوستی انسانها با یکدیگر را مطرح نموده؛ امّا خود صریحاً به گزینش عامل 

یا عوامل مشخصی را مطرح نموده و به پرورش علمی آن یا عوامل مشخصی دست نزده اند. در مقابل عده ای دیگر عامل 

 پرداخته اند که ما از آراء هر دو گروه بهره خواهیم گرفت:

( دوستی و اتّحاد قائم بر لذّت و 2( دوستی قائم بر منفعت؛ 1ارسطو، علّت دوستی ها را بر سه دسته تقسیم نموده است: ا -الف

فضیلت. ایشان دو نوع اتّحاد اول را عَرَضی دانسته و تنها دوستی نشأت گرفته از ( دوستی و ارتباط مترتب بر 3اکتساب آن؛ 

 فضیلت را بهترین و پایدارترین وحدت ها می داند.

، پنج چیز را به عنوان علّت دوستی و ارتباط با یک دیگر ذکر نموده که آنها عبارتند «ادب الدنیا و الدین»ماوردی، در کتاب -ب

 (.111-113:1332ط سببی، مهربانی و نیکوئی. ایشان مهمترین آنها را دین می شمارد)به نقل از برزگر،از: دین، نسب، رواب

 

 (communityواژه شناسی اجتماع )

در « اجتماع»)مشارکت عامه( گرفته شده است. واژه"communis"به معنای اجتماع از ریشه التین"community"واژه

معنای گرد آمدن، تجمّع، انجمن شدن، فراهم آمدن و اتفاق کردن بر چیزی آمده  فرهنگ لغت های مختلف: ضد افتراق و به

؛ یعنی چیزهای پراکنده بهم پیوست و جمع شد و]جماعت[ از «اِجتَمَعَ»:ذیل ماده جمع(. واژه1330؛معین،1193است)طریحی،

 :ذیل ماده جمع(. 1333اینجا و آنجا گرد آمدند)شرفی،

 

 اجتماع در اصطالح 

را عبارت از وجود اشیاء متعدد و پراکنده دانسته اند که معنایی واحد و هدفی یگانه آن ها را در بر گرفته و به  حکیمان آن

(.از منظر جامعه شناسی، اجتماع به گروهی از افراد اطالق می شود که دارای 111:1333یکدیگر نزدیک می سازد)صلیبا،

کان جغرافیایی مشترکی دارند. همچنین، اعضای آن در فعالیت های پیوندهای قوی و با دوامی اند و نیز گاهی اوقات م

 اجتماعی مشارکت منظمی دارند. افراد این گروه، هویت یابی قوی با گروه دارند.

( داشتن فضایی فیزیکی یا 3( هویت یابی با گروه؛ 2( مشارکت در فعالیت های گروهی؛ 1سه ویژگی مهم اجتماع عبارتند از: 

 ه اعضای گروه تعلق خاطر زیادی به آن دارند.قلمرو فیزیکی ک

مفهوم اجتماع همیشه با تعلّق خاطر همراه است؛ تعلّق خاطر به یکدیگر و به محل فیزیکی. به همین جهت، گاهی می توان 

ایده  مفهوم اجتماع برخاسته از«. رابطه عمیق روانی و عاطفی فرد با گروه یا با یک محل خاص»اجتماع را چنین تعریف کرد: 
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( استفاده کرد و منظور از gemeinschaftهای جامعه شناس اروپایی تونیس است. او در تعریف اجتماع از واژه گمن شافت)

-12:1310آن شرایطی است که در آن ساختار زندگی اجتماعی مبتنی بر سنّت خانواده گسترده و مذهب است )شارع پور،

11 .) 

مورد، به صورت فعل مضارع  11هج البالغه استعمال شده است که به صورت فعل ماضی بار در ن 33با مشتقاتش « اجتماع»واژه

( و 190-113-133-211مورد آنها در خطبه های) 0مورد به کار رفته است. که از این تعداد،  1مورد، و به صورت مصدر  19

 ( به معنای لغوی بکار رفته است. 23-31-33-31-33در نامه های )

(:)به خدا قسم، 23)خطبه/« هِم عَلی باطِلِهِم وَ تَفَرَأقِکُم عَن حَقِّکُماجتِماعِ لَاَظُنَأ َّنؤه هؤُالءِ القَومَ سَیلدالُونَ مِنکُم بِوَ اِنّی وَ اهللِ»

گمان می کنم به همین زودی آنان]ارتش معاویه[ بر شما چیره می شوند، چرا که آنان در باطل خود اتّحاد و همبستگی دارند 

حقّ خود دچار تفرقه و اختالف هستید(. به امام علی)ع( خبر رسید که اصحاب معاویه، بر پاره ای از شهرها مسلّط  و شما در

شده اند و عبداهلل بن عباس و سعید بن نمران، فرمانداران امام)ع( در یمن، پس از غلبه ی بسربن ابی ّرطاة بر آنجا، نزد 

نش یارانش به خاطر مسامحه در جهاد و تخلّف از دستوراتش، بر منبر ایستاد و این امام)ع( بازگشتند. ایشان برای توبیخ و سرز

کالم را ایراد فرمود. امیرالمؤمنین)ع( سوگند یاد می کند که شامیان  ناگزیر بر مردم عراق پیروز می شوند به سبب اینکه 

نبرداری سپاه و منظم بودن کار آن استوار است، نه ایشان نسبت به امیر خود فرمانبردارتر بودند. مدار پیروزی در جنگ بر فرما

اینکه به حق معتقد باشند، اگر لشکری از لحاظ عقیده بر حق؛ ولی دارای آرای مختلف باشند و از تدبیر کننده و ساالر خویش 

ک بر اهل فرمانبری نکنند در جنگ کاری از آنان ساخته نخواهد بود. به همین جهت است که فراوان می بینی که اهل شر

 ، اتّحاد عقیدتی نامطلوب می باشد.«اجتماع»(. مراد از واژه12:2،ج1313توحید پیروز می شوند)ابن ابی الحدید،

)شگفتا! (:23خطبه/«)هؤُالءِ القَومِ عَلی باطِلِهِم، وَ تَفَرَأقُکُم عَن حَقِّکُم اجتِماعلفَیا عَجباً: عَجَباً! وَ اهللِ یلمیتل القَلبَ وَ یَجلِبل الهَمَّ »

شگفتا! به خدا سوگند، این واقعیّت قلب انسان را می میراند و دچار غم و اندوه می کند که شامیان در باطل خود وحدت دارند، 

؛ یعنی آنها با عملشان باطل را یاری دادند و شما با «اجتِماعل عَلی باطِل، وَ...»و شما در حق خود متفرّقید(. مراد از عبارت 

، در معنای مجازی اتّحاد عقیدتی نامطلوب بکار رفته «اجتماع»(. واژه300:3،ج1331پراکنده شدید)خوئی، شناختتان از حقّ

(. امیرالمؤمنین)ع( این سخنان را هنگامی ایراد فرمود که خبر دستبرد لشکر معاویه به شهر انبار به 191:1302است)زمانیان،

رد؛ ولی از دستور او اطاعت نکردند. کلمات امام علی)ع( در این خطبه اطالع آن حضرت رسید و یاران خود را دعوت به جهاد ک

حاکی از نهایت حزن و اندوه ایشان از دو امر است: یکی حادثه ی ناگواری که در آن سربازان، زر و زیور را از دست و پای آن 

ام)ع( ناپسند آمد که فرمود: اگر مرد زن مسلمان و زنی از اهل ذمه بیرون آورده بودند و این عمل آنان تا آن حد در نظر ام
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مسلمانی از شدّت تأسف بمیرد شایسته ی تقدیر است و نه مالمت. دیگری تأثر ناشی از تفرقه و پراکندگی لشکر خود او است 

 (. 13:1313که شدیدترین کلمات را درباره ی آنان به کار بسته است)واعظ زاده،

(:)مادام که افکار شما پراکنده است فراوانی تعداد شما سودی 110خطبه/«)قُلُوبِکُم اجتِماعِمَعَ قِلؤهةِ  اِنؤههل ال غَناءَ فی کَثرَةِ عَدَدِکُم»

ندارد(. عمده در کارسازی نیروها، انسجام اعتقادی و مذهبی و الفت دل ها و پیوستگی فکری آنان است که هرگونه ضعف و 

نفرات می تواند در حد  فریب باشد؛ زیرا فراوانی سپاه منهای انسجام نارسائی را در عمل جبران می کند. دلبستگی به کثرت 

معنوی، جبهه حق را در برابر ضربات دشمن سودی نخواهد بخشید. دیگر این که انسجام و اجتماع دل ها در سایه ی 

به خاطر عدم اتّحاد و  ایدئولوژی و وابستگی همگانی نسبت به آن امکان پذیر  می باشد. به همین دلیل امام علی)ع( آنها را

انسجام و کمی پیوستگی دل هایشان با وجود اینکه به راه روشن، هدایتشان نموده است، مورد سرزنش قرار می دهد و از آینده 

 ، وحدت عقیدتی نامطلوب می باشد.«اجتماع»(. مراد از واژه123:1333آنها اظهار یأس و نومیدی می کند )عمید زنجانی،

(:)و احیای قرآن؛ یعنی اتفاق بر آن و میراندنِ آن، یعنی جدایی از 123خطبه/«)عَلَیهِ وَ اَماتَتُهل اإلِفتِراقُ عَنهل جتِماعلاإلِوَ اِحیاؤُهل »

آن(. این خطبه مبتنی بر احتجاج و سرزنش امیرالمؤمنین)ع( با خوارج است و بر همگام شدن با معظم مسلمین تأکید و از 

مام)ع( به این افراد سطحی و بی بینش و خشک مقدس توضیح می دهد که شعار پایبند بودن به پراکندگی بر حذر می دارد. ا

پیمان آتش بس، و حفظ وحدت و جماعت، طبق پیمان نامه، در هنگامی درست بود که داوران بر طبق آموزه های قرآن عمل 

کردند، ما هم هیچ تعهدی برای پذیرش می کردند؛ چون آن دو بر پایه ی هوا و هوس و غرض و مرض شخصی و گروهی عمل 

نتیجه داوری نداریم، پیمان خود به خود شکسته و  بی اعتبار است و می توانیم دوباره به جنگ معاوبه 

 ، وحدت اعتقادی مطلوب است. «اجتماع»(. مراد از واژه 333:2،ج1319بازگردیم)جعفری،

(:)عرب، امروز اگر چه از نظر تعداد اندک؛ 113خطبه/«)إلجتِماعِیرُونَ بِاإلِسالمِ، عَزیزُونَ بِاوَ العَرَبل الیَومَ وَ إِن کانُوا قَلیالً فَهلم کَث»

امّا با نعمت اسالم فراوانند و با اتّحاد و هماهنگی عزیز و قدرتمندند(. امام)ع( این سخنان را پس از مشورت خواهی عمر از آن 

یراد نمود. عرب در زمان امام علی)ع( از نظر تعداد و امکانات کمتر از حضرت که شخصاً برای جنگ با ایرانیان حرکت کند، ا

ایرانیان و دیگر ملّت های بزرگ جهان بودند. آنان تا زمانی که به اسالم چنگ زده و در راه آن جهاد می کنند، نیرومند هستند؛ 

صورت خوار و کوچک خواهند زیست؛ هر  امّا اگر وحدت کلمه خود را از دست بدهند و دل هایشان از هم دور گردد، در این

 اجتماعی است. -، وحدت سیاسی«اجتماع»(. مراد از واژه293:3،ج1313چند پرجمعیّت ترین مردم زمان خود باشند)مغنیه، 

(:)هرگز هماهنگی و اتّحاد دشمنانش در تکذیب و 109خطبه/«)عَلی تَکذیبِهِ وَ التِماسٌ لِإِطفاءِ نُورِهِ اجتِماعٌالیَثنیهِ عَن ذلِکَ »

تصمیم بر خاموش ساختن نورش، او را از مسیر خود باز نداشت(. امام علی)ع( در این بخش از خطبه اشاره می کند به این که 

اراده آن حضرت تأثیر نمی گذاشت و او را ناتوان نمی ساخت و از برنامه ی  هرگز اتّحاد دشمنان در برابر پیامبر)ص( در عزم و
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خود منصرف نمی کرد؛ چرا که رسول خدا)ص( به هدف خود ایمان داشت، شجاعانه پیش می رفت و به مقصود خود می 

در برابر امام)ع( اجتماعی دشمنان  -، وحدت سیاسی«اجتماع علی تکذیبه»(. مراد از عبارت232:3،ج1311رسید)ابن میثم،

 است.

مَعَ تَفَرَأقِ اَهوائِهِم وَ تَشَتَأتِ آرائِهِم، مِن تَعظیمِ الوَفاءِ  اجتِماعاًفَاِنؤههل لَیسَ مِن فَرائِضِ اهللِ شَیءٌ النّاسل اَشَدُّ عَلَیهِ »

آرایشان به آن اتّفاق محکم تری (:)در بین واجبات خدا چیز واجبی که مردم با وجود تفرّق هوا و پراکندگی 33نامه/«)بِالعلهلودِ

داشته باشند، بزرگ تر از تعظیم وفا به پیمان ها وجود ندارد(. امام علی)ع( احترام به قرار دادها و پایبندی به عهد و پیمان را 

به  یک فریضه می شمارد و بر تأثیر آن در ایجاد وحدت و همبستگی تأکید می کند. رواج این فرهنگ و عمل به تعهدات و وفا

پیمان، در جامعه احساس امنیّت و اعتماد پدید می آورد و همین، از عوامل تحکیم پیوندهای اعتقادی مطلوب 

 (.33:1313است)محدثی،

ل قالَ عَلَیهِ السَّالمل[: هلمل الؤهذینَ غَلَبلوا،وَ اِذا تَفَرؤهقُوا لَم یلعرَفُوا.]وَ قیلَ: بَ اجتَمَعلواهلمل الؤهذینَ اِذَا »]وَ قالَ عَلَیهِ السَّالمل فی صِفَةِ الغَوغاءِ[:

هِم،فَما مَنفَعَةُ افترِاقِهِم؟ فَقالَ[:یَرجِعل اَصحابل المِهَنِ اِلی اجتِماعِضَرُّوا، وَ اِذا تَفَرؤهقُوا نَفَعلوا.]فَقیلَ:قَد عَرَفنا مَضَرؤهةَ  اجتَمَعلوااِذَا 

شوند، پیروز می شوند. و وقتی متفرق شوند، شناخته نمی شوند. و (:)آنها کسانی هستند که وقتی جمع 100حکمت/«)مِهنَتِهِم

گفته اند که امام)ع( فرمود: اینان کسانی اند که وقتی جمع شوند، زیان می رسانند، و وقتی متفرق شوند، سود می رسانند. 

خود باز می گردند(. منظور از گفتند: زیان گرد آمدنشان را فهمیدیم، سود پراکندگی آن ها در چیست؟ فرمود: اهل کار به کار 

اجتماع اراذل و اوباش، وحدت اجتماعی نامطلوب آنان به هنگام فتنه گری می باشد. و دلیل گردآمدن آن ها، داشتن هدف 

مشترک می باشد. امیرالمؤمنین)ع( در معرفی آن ها فرمود: هرگاه به هم بپیوندند، پیروز می شوند؛ زیرا اجتماع، سبب 

 (. 211:3، ج1313اگر هیجان و عاطفه ی ناآگاهانه بر آن ها غالب شود، نیرویی دو چندان می یابند)مغنیه، نیرومندی است و

(: )حضرت بر آشفت و فرمود: 01خطبه/«)النّاسل حَتّی غَصَّ المَسجِدل بِاَهلِهِ اجتَمَعَفَغَضِبَ عَلَیهِ السَّالمل وَ نادی الصَّالةَ جامِعَةً. فَ»

از اجتماع کنند. مردم جمع شدند تا آن که مسجد از جمعیّت پر شد(. این خطبه را حضرت علی)ع( در همه ی مردم برای نم

پاسخ شخصی که از او درخواست کرد تا خدا را طوری برایش توصیف کند که گویا او را آشکارا می بیند، ایراد نموده است، که 

س از اجتماع مردم به منبر بر آمد و این خطبه را ایراد حضرت  علی)ع( از چنان تقاضای نادرستی به سختی برآشفت، و پ

 (. بنابراین عامل اضطراری گذرا مذکور موجب وحدت اجتماعی مردم در مسجد شد.331:3،ج1311کرد)ابن میثم،

ا عَنهل وَ تَرَکَا الحَقؤه وَ هلما رَّیل مَلَئِکُم عَلی اختِیارِ رَجللَینِ َّخَذنا عَلَیهِما َّلّا یَتَعَدَّیا القُرآنَ فَتاه اجتَمَعَاِنؤهمَا »

(:)نظر بزرگان شما بر این متّفق شد که دو حَکَم انتخاب شوند و ما با آنها شرط کردیم که از حدود قرآن 123خطبه/«)یلبصِرانِهِ

(. امام)ع( نگذرند، امّا افسوس که آنها عقل خویش را از دست دادند، حقّ را ترک کردند در حالی که آن را به خوبی می دیدند
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پس از آن که دلیل و عذر خود را در پذیرش حکمیت، برای خوارج توضیح داد، تذکّر می دهد که اتخاذ این تصمیم در نتیجه 

این بوده که رّی قوم بر این قرار گرفته بود که دو نفر به داوری برگزیده شوند و تعهداتی از آنان گرفته شد که در پیمان نامه 

است. این که امام علی)ع( اختیار دو نفر را تنها به قوم نسبت داده، و اخذ تعهد از آنان را در لزوم پیروی  متارکه جنگ قید شده

از کتاب خدا، به خود و جمعیّت هر دو منسوب گردانیده، هشداری است بر این که اخذ این تعهد از داوران از جانب خود آن 

لیکن مسأله انتخاب آنها به حکمیّت بنا بر رّی و پافشاری قوم بوده است و  بزرگوار، یا با مشارکت او و جمعیّت صورت گرفته،

، وحدت عقیدتی می «اجتَمَعَ رَّیل...»(. مراد از عبارت399:1،ج1311امام علی)ع( به انتخاب ابوموسی رضایت نداشت)ابن میثم،

 باشد.

(:)مردم بر تفرقه اجتماع کردند و در وحدت و اجتماع، متفرّق 113خطبه/«)القَومل عَلَی الفُرقَةِ وَ افتَرَقُوا عَلَی الجَماعَةِ اجتَمَعَفَ»

شدند(. این موضوع در دوران آن حضرت)ع(، بر فرقه خوارج صدق   می کند؛ چرا که آنان بر جدایی از دین، و بر طریق ضاللت 

(. مراد از واژه 321:1،ج1331یزی،با هم متّحد شدند، و از جماعت اهل هدایت)علمای کتاب و حدیث( متفرّق شدند)صوفی تبر

 ، وحدت عقیدتی نامطلوب است.  «اجتَمَعَ»

خطبه/ «)اجتَمَعاقُ الهلدی وَ اِنِ فَالکِتابل وَ اَهلُهل فی ذلِکَ الزََمانِ فِی النّاسِ وَ لَیسا فیهِم وَ مَعَهلم وَ لَیسا مَعَهلم لِاَنؤه الضؤهاللَةَ ال تَوافِ»

آن زمان در بین مردم هم هستند و هم نیستند و با آنها هم هستند و هم نیستند، چون  (:)پس، قرآن و اهل آن در113

گمراهی با هدایت توافقی ندارند گرچه یکجا جمع باشند(. امام علی)ع( این مطلب را در نکوهش کسانی که در میان امت، 

در آن روزگار کتاب خداوندی و معتقدات و عمل  حکومت و فرمانروایی    می کنند و شایستگی آن را ندارند، ایراد نموده است.

کنندگان به آن در میان مردم؛ ولی از آنان نخواهند بود، و با آنان دیده خواهند شد؛ ولی با آنان نیستند؛ زیرا گمراهی با هدایت 

(. اگرگمراهی با 291،21،ج1313توافق و هماهنگی ندارند اگر چه پهلوی هم قرار گرفته و با یکدیگر جمع شده باشند)جعفری،

هدایت سازگار گردد، دو گانگی بین آنها برچیده می شود و مردم همگی در امتی واحد به هدایت و گمراهی آشکار می گرایند 

 ، وحدت اجتماعی است.«اجتمعا»(. مراد از واژه212:3،ج1313)مغنیه،

(:)زمانی که مردم نزد آن حضرت )ع(گرد آمدند و از اعمال 131خطبه/«)النّاسل اِلَیهل وَ شَکَوا ما نَقِملوهل عَلی علثمانَ اجتَمَعَلَمَّا »

ناپسند عثمان شکایت کردند(. ابو جعفر محمد بن جریر طبری در تاریخ بزرگ خود این چنین آورده است، تنی چند از یاران 

یگر نامه نوشتند و بعضی از آنان برای بعضی دیگر نوشتند به اینجا بیایید که جهاد هجری به یک د 31پیامبر)ص( در سال 

راستین در مدینه است نه در روم. مردم نسبت به عثمان سرکشی کرده اند و دشنامش می دارند. مردم نزد امام علی)ع(گرد 

و بخواهد رضایت آنان را فراهم آمدند و از عثمان شکایت کرده خواستند از جانب آنان با او گفتگو کند و از ا



575-155، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

  
  

444 
 

(. مراد از اجتماع مردم پیرامون امام)ع(، وحدت اجتماعی است، که دلیل گرد آمدن آنها، یاری 333:1،ج1333سازد)جعفری،

 خواستن از او بود.

(:)اگر 119خطبه/«)اُجِئتُم اِلی ملشاقؤهةٍ نَکَصتُم النّاسل عَلی اِمامٍ طَعَنتُم، وَ اِن اجتَمَعَاِن اُمهِلتُم خُضتُم، وَ اِن حلورِبتُم خُرتُم، وَ اِنِ »

به حال خودتان رهایتان کنند در سخن باطل و در گمراهی فرو می روید، و اگر با شما بجنگند ضعف و ناتوانی نشان می دهید، 

(. این خطبه را امام)ع( و اگر مردم بر امامی متّفق شوند، اعتراض  می کنید و اگر به کارزار کشانده شوید، به عقب برمی گردید

در سرزنش یارانش که سر از اطاعت او پیچیدند ایراد نموده است. دلیل ایراد خطبه، این است که دو نفر فرستاده محمد بن ابی 

بکر برای تقاضای کمک قبل از وقوع جنگ میان او و عمرو بن عاص در سرزمین مصر، نزد امام)ع( آمدند و امام علی)ع( 

را برای یاری کردن آنها به جهاد دعوت کرد؛ ولی تنها گروه اندکی برای جهاد اعالم آمادگی کردند، و شرح برخاست و مردم 

کالم امام)ع( این است که نمی دانم چگونه شما را به ره آورم؟ اگر آسان بگیرم و مدارا کنم، در راه باطل پیش می روید و اگر 

سستی می کنید و آنگاه که دل های مسلمانان را همراه من ببینید، آشوب به شما را وادار به جنگ کنم، دست از یاری شسته، 

 ، اتّحاد عقیدتی می باشد.«اجتَمَعَ عَلی»(. مراد از واژه 313:3،ج1313پا می کنید و توطئه می چینید)مغنیه،

ها وَ سائِمِها، وَ اَصنافِ اَسناخِها وَ اَجناسِها، وَ ملتَبَلِّدَةِ جَمیعل حَیَوانِها مِن طَیرِها وَ بَهائِمِها وَ ما کانَ من ملراحِ اجتَمَعَوَ کَیفَ لَو »

(:)چگونه شگفت تر باشد در صورتی که اگر تمام 113)خطبه/« اُمَمِها وَ اَکیاسِها، عَلی اِحداثِ بَعلوضَةٍ ما قَدَرَت عَلی اِحداثِها

خود باز می گردانند و آنچه که در مراتع و دشت ها     جانداران هستی از پرندگان و چهارپایان و آنچه را که در شب به آغل 

می چرد، و از هر صنف و جنس صاحب حیاتی، از هوشمند و بیهوش، برای آفریدن پشه ای جمع شوند قدرت ساختنش را 

آیند و ندارند(. چگونه مادی گرایان فنای هستی را نفی می کنند؛ در حالی که خود می دانند اگر همه موجودات زنده گرد هم 

(. مراد از 193:1،ج1313با همه تالش خود بخواهند پشه کوچکی را بیافرینند، ناتوان و خوار باز خواهند گشت)مغنیه،

 ، وحدت اجتماعی است.«اجتَمَعَ»واژه

دَةٍ شِبَعلها قَصیرٌ وَ جلوعلها عَلی مائِ اجتَمَعلوااَیُّهَا النّاسل التَستَوحِشُوا فی طَریقِ الهلدی  لِقِلؤهةِ َّهلِهِ، فَإِنؤه النّاسَ قَد »

(:)ای مردم! در راه راست، از کمی روندگان نهراسید؛ زیرا اکثریت مردم بر گرد سفره ای جمع شدند که 291خطبه/«)طَویلٌ

سیری آن کوتاه، و گرسنگی آن طوالنی است(. امیرالمؤمنین)ع(، کسانی از یاران خود را نهی می کند که مبادا در طریق 

سبب کمی رفیق و همراه، دستخوش ترس و هراس شوند، که این کنایه است از اینکه اگر برخی از اصحاب او را  هدایت به

وسوسه فرا گیرد به دلیل این است که شمار آنان اندک است، با اینکه در راه هدایت و رستگاری سیر می کنند، و این وسوسه 

بوده، و سالمت با کثرت می باشد. از این گفتار فهمیده می شود که ناشی از این است که راههای عدّه ی کم، در معرض خطر

علّت کمی عدّه اهل بیت و سالکان راه حق در این است که مردم دور جیفه دنیا را گرفته، و منافع مادی مشترک مایه ی اتّحاد 
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؛ زیرا هر دو محل اجتماع لذّت ها و فرع را برای دنیا استعاره فرموده« مائدة»اجتماعی نامطلوب آنها گردیده است. امام)ع( واژه 

 (. 311:12،ج1331بر آن هستند)خوئی،

(:)شورا برای مهاجرین و 3)نامه/« عَلی رَجللٍ وَ سَمَّوهل اِماماً کانَ ذلِکَ ِهللِ رِضًی اجتَمَعلواوَ اِنؤهما الشَأوری لِلملهاجِرینَ وَ االَنصارِ. فَاِنِ »

فاق کردند و او را امام نامیدند، این امر مورد رضای خداوند خواهد بود(. از نامه های امام)ع( به انصار است. اگر آنها بر یک نفر ات

معاویه برای پیشگیری از فتنه و آشوب هنگامی که مردم با ایشان بیعت کردند. امیرالمؤمنین)ع( حقّ شورا و اجماع را در 

شان اهل حلّ و عقد امت محمّد)ص( می باشند. پس اگر بر مسأله ای انحصار مهاجرین و انصار قرار داده است؛ به دلیل اینکه ای

از احکام الهی اتفاق کلمه داشته باشند، چنانکه بر بیعت آن حضرت متّحد شدند و او را امام نامیدند، چنین اتّحادی، اجماع بر 

نین)ع( در این نامه، برای اثبات حقّ و مورد رضایت خداوند و راه مؤمنان است که پیروی از آن واجب می باشد. امیرالمؤم

امامت خود به نصّ صریح پیامبر)ص( استدالل نفرموده، بلکه به اجماع مردم رضایت داده است، به علّت اینکه آنان اعتقاد به 

(. مراد از 21-20:3،ج 1311نصّ نداشتند و نزد ایشان تنها دلیل بر نصب امام همان اجماع مسلمانان بود)ابن میثم،

 ، وحدت عقیدتی می باشد.«معوااجت»واژه

، وَ کانَ هَمُّکَ فی ذلِکَ هَمّاً واحِداً، فَانظُر فیما فَسَّرتل اجتَمَعَفَاِذا اَیقَنتَ اَن قَد صَفا  قَلبلکَ فَخَشَعَ، وَ تَمَّ رَّیلکَ فَ»

و کامل گشته، و اندیشه (:)وچون یقین کردی که دلت روشنی یافته و در پیشگاه حقّ خاضع شده، و نظرت جمع 31نامه/«)لَکَ

ات در این زمینه از پریشانی در آمده و یک اندیشه شده، آن گاه در آنچه برای تو تفسیر می کنم دقت کن(. هرگاه خود را برای 

جستجو و دقت در آنچه یادآوری کردم آماده ساختی و مسلّم شد که دلت از زنگار هر نوع شائبه ای که باعث انحراف فکر است، 

ده و از خشیت الهی در خود حالت خشوع گرفته است و نیز اندیشه و تصمیم تو بر آن استوار گشته است پس، صیقلی ش

طوری عزم خود را جزم کن که هیچ گونه لغزشی که سبب ترک آن شود، نکنی و تمام همّتت تنها متوجّه آن باشد)ابن 

 ، وحدت عقیدتی است.«اجتمع»(. مراد از واژه233:3،ج1311میثم،

(:)پس، اگر یکی از 33)نامه/« بِها عَلَیه عِندَکَ اَخبارل علیلونِکَ اکتَفَیتَ بِذلِکَ شاهِداً اجتَمَعَتاِن اَحَدٌ مِنهلم بَسَطَ یَدَهل اِلی خِیانَةٍ فَ»

اژه آنان]کارکنانت[ دست به خیانتی زد، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت همداستان بود، بدین گواه بسنده کن(. مراد از و

(. امیرالمؤمنین)ع( به منظور اهمّیّت به 191:3،ج1123، وحدت اجتماعی بر آن ّخبار رقباء می باشد)عبده،«اجتمعت بِ»

بازرسی در امور اداری، این کالم را که مخاطب آن، کارگزاران سیاسی جامعه می باشند، با لحنی همراه با انذار و تحذیر ایراد 

ور خیانتی سیاسی نظیر کودتا و ارتباط با دشمن و جاسوسی می باشد که حقوق عمومی و نموده است. بنابراین خیانت مذک

مصالح ملّی را پایمال می کند و برخورد امام)ع( با این قضیه بکارگیری قهر و غلظت و ایستادگی است)هیأت تحریریه ی بنیاد 

 باشد.، وحدت عقیدتی می «اجتَمَعَت بِ»(. مراد از واژه333:1333نهج البالغه،
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(:)و مبادا سنّت 33)نامه/« بِهَا األُلفَةُ وَ صَلَحَت عَلَیهَا الرؤهعِیَّةُ اجتَمَعَتوَ التَنقُص سلنؤهةً صالِحَةً عَمِلَ بِها صلدلورل هذِهِ األُمَّةِ، وَ »

ساس آن اصالح شده شایسته ای را منسوخ کنی که اوایل این امّت به آن عمل کرده اند و باعث اتّحاد و الفت شده و ملّت بر ا

اند(. کارکرد سنّت ها، ثبات و نظم و سامان دادن به جامعه، و طبعاً تثبیت و تحکیم وحدت رفتاری است. پس هنجارها نقش 

مهمی در حیات و تداوم جامعه بازی می کنند؛ زیرا با استقرار و استحکام آنها جامعه شکل واحدی می یابد و انتظام می 

عدالت فرهنگی در پیوند با حفظ و نگهداری سنّت ها و آیین های  (.313:1333بنیاد نهج البالغه،پذیرد)هیأت تحریریه ی 

درست، و نفی سنّت ها و آیین های نادرست است. خرد جمعی و مایه های الفت اجتماعی و موجبات بسامانی زندگی 

 (.   1933:1301س داشت)دلشاد تهرانی،شهروندی،  معیارهایی هستند که به وسیله آنها می توان سنّت های درست را پا

(:)این پیمانی است 31)نامه/« عَلَیهِ َّهلُ الیَمَنِ حاضِرُها وَ بادیها، وَ رَبیعَةُ حاضِرُها وَ بادیها اَنؤههلم عَلی کِتابِ اللِّه اجتَمَعَهذا مَا »

یابانگرد بر آن اتفاق کردند که به آنچه در که اهل یمن]شهرنشین ها[ و بیابان نشین هایش و قبیله ربیعه اعم از شهرنشین و ب

اجتماعی اشاره دارد. این  -به رفع اختالفات قبیلگی و ایجاد اتّحاد سیاسی ،«اجتَمَعَ عَلی»قرآن است پایبند باشند(. عبارت

آن دو  کالم، متن پیمان نامه ای است میان اهل یمن و طایفه ی ربیعه، که حضرت علی)ع( آن را برای استحکام آشتی بین

نگاشت. مفادش این است که: آنها باید دعوت قرآن را بپذیرند و هر کسی آنها را به سوی قرآن فراخواند، اجابت کنند و همه با 

(. در 111:11،ج1309هم در برابر مخالفان متّحد باشند و یکدیگر را یاری کنند و با هیچ بهانه ای این پیمان را نشکنند)مکارم،

، حرف جر متعلق به مجتمعون محذوف می باشد، در حالی که از ظاهر عبارت فهمیده می شود «ی کتاب اهللَّنؤههلم عل»عبارت 

 (. 193:29،ج1331که آنها بر کتاب خدا ثابت هستند)خوئی،

. وَ إِنّی نَزَلتل مِن هذَا األَمرِ مَنزِالً ملعجِباً، فَاِنؤه النّاسَ قَد تَغَیَّرَ کَثیرٌمِنهلم عَن کَثیرٍ مِن حَظِّهِم، فَمالُوا مَعَ الدُّنیا وَ نَطَقُوا بِالهَوی»

(:)همانا بسیاری از مردم نسبت به بهره 31)نامه/« بِهِ َّقوامٌ َّعجَبَتهلم َّنفُسلهلم، فَاِنّی اُداوی مِنهلم قَرحاً اَخافل اَن یَعلودَ عَلَقاً اجتَمَعَ

فراوان آخرت خود دچار دگرگونی شدند، پس به دنیا روی آوردند، و از هوا و هوس سخن گفتند. و من دچار برنامه ای شگفت 

ده ام، که مردمی خود پسند در آن گرد آمده اند، من جراحتی را از آنان درمان می کنم که می ترسم خون بسته شود(. انگیز ش

گروهی در این دنیا گرد آمده اند(؛ یعنی به مقام «)اجتَمَعَ بِهِ ّقوام»مخاطب این نامه مردم عراق می باشند. مراد از عبارت

آن را پذیرفتند و در آن طمع کردند و گروهی دیگر مانند طلحه و زبیر و معاویه و  خالفت رسیدند، مقامی که ابوبکر و عمر

(. برخی شارحان آن را اینگونه تفسیر کرده اند: 1331،190:29عمرو بن عاص و عبداهلل بن عمر با آنان همراه شدند)خوئی،

خالفت دارم با وجود اختالف آراء شان، با من هم  گروهی با یارانشان و کسانی که با آنها بیعت کرده اند در جایگاهی که از امر

 (. 1311،393:3فکر و هم اندیشه شدند)ابن میثم،
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(:)سپس همه ی قضات با همین وضع 11خطبه/«)القُضاةُ بِذلِکَ عِندَ اإلِمامِ الؤهذی استَقضاهلم فَیلصَوِّبل آراءَهلم جَمیعاً یَجتَمِعلثُمَّ »

اشته، جمع می شوند. او رّی همه را بر حق می شمارد!(. منظور از اجتماع قضات نزد خلیفه نزد امامی که آنها را به قضاوت گم

خود، وحدت اجتماعی می باشد. دلیل اجتماع آنان، این است که خلیفه آرای ضد و نقیض همه ی آنها را تصویب نماید. 

تکروی و دوری از کار جمعی و گروهی داشته  اختالف نظر در آراء قضات و یا تناقض گویی در بیان احکام ممکن است ریشه در

 (. بنابراین امام)ع( به لزوم وحدت عقیدتی در رهبری دینی اشاره می کند.  11:1302باشد)زمانیان،

(:)مرد باید از عهده 121)خطبه/« عَلَیهِ قِرنُهل وَ قِرنُ اَخیهِ یَجتَمِعََّجزََّ امرُؤٌ قِرنَهل، وَ آسی اَخاهل بِنَفسِهِ، وَ لَم یَکِل قِرنَهل اِلی اَخیهِ فَ»

ی حریف خود برآید و با برادر خود مواسات کند و دفع حریف خود را به برادر خود موکول نکند که حریف او و حریف برادرش 

ه علیه برادرش متّحد شوند(. امام علی)ع( در این کالم اشاره به یکی از تاکتیک های جنگ آن روز کرده است. اگر مبارز بتواند ب

برادر نیازمندش کمک کند، پس ضروری است چنین کاری را انجام دهد. رزمنده در برابر سرباز دشمنی که با او می جنگد، 

استواری کند و از استقامت و پایداری کم نگذارد و فرار نکند؛ زیرا فرار آن رزمنده موجب می شود جنگجوی طرف مقابل او 

(. بنابراین، مراد از 39:3،ج1313د دشمنان در مقابل رزمندگان خودی افزوده شود)مغنیه،کنار دیگر یارانش قرار بگیرد و بر تعدا

 اجتماعی می باشد. -اجتماع دشمنان در مقابل رزمندگان، اتّحاد سیاسی

پسندیده از من به شما نمی (:)دستوری 119خطبه/«)عَلَیهِ فتَجتَمِعلونَاِنؤههل ال یَخرُجل اِلَیکُم مِن اَمری رِضًی فَتَرضَونَهل، وَ ال سلخطٌ »

رسد که همگی بپسندید، و دستوری ناپسند نمی رسد که همگی بر ناپسندی آن اجتماع کنید(. امیرالمؤمنین)ع( این سخنان 

را در سرزنش یاران خود ایراد فرمود. و اشاره کرده است به این که شما همواره در وادی تفرقه و تشتّت گام بر می دارید و 

دت کلمه شما نمی شود، نه عواملی که مورد رضای من است و نه نواهی که نسبت به اموری که مورد خشم چیزی سبب وح

من است، و مهمترین عامل بدبختی شما همان تفرقه و اختالف است؛ نه گوش به امر من می دهید و نه توجهّی به نواهی من 

اجتماعی مورد سرزنش قرار می  -ه علّت نداشتن اتّحاد سیاسی(. بنابراین، حضرت علی)ع( آنها را ب332:3،ج1309دارید)مکارم،

 دهد.
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 نتیجه گیری

بار به کار رفته است  33بررسی واژه اجتماع در نهج البالغه از دید معناشناسی، این حقیقت را به اثبات رسانید که این واژه  -

؛ یعنی اتّحاد و انسجام و یاری کردن استعمال شده مورد آن در معنای مجازی 23مورد آن در معنای لغوی و  0که از این تعداد 

 است. 

بار در معنای اتّحاد  0بار در معنای اتّحاد عقیدتی،  19اجتماعی،  -بار در معنای اتّحاد سیاسی 3این واژه با مشتقاتش،  -

 بار در معنای یاری کردن استعمال شده است. 1بار در معنای وحدت اعتقادی، و  2اجتماعی، 

 علی)ع( در نهج البالغه دالیل ایجاد تشکل ها را این گونه بیان کرده است:امام  -

 ( هدف یا اهداف مشترک1

 ( احساس و عواطف مشترک2

 ( اطاعت بی چون و چرا از فرماندهی3

 ( دنیا طلبی1
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یقی دامغانی، تهران: نشر نیستان، ، ترجمه غالمرضا الشرح نهج البالغه(، 1313. ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبة اهلل، )1

 .1چ

، به تحقیق قربانعلی محمدی مقدم، علی اصغر شرح نهج البالغه(، 1311. ابن میثم بحرانی، کمال الدّین میثم بن علی، )2

 .3نوایی زاده، مشهد: بنیاد پژوهش های اسالمی، چ
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 ، طهران: الکتبة اإلسالمیة، الطبعة الرابعه. منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة(، 1331. خوئی، میرزا حبیب اهلل، )3
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