
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  اریاستاد دادخدا خدا

 وحدت جادیاخالق در ا ينقش راهبرد
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 رازی است؛ اخالقی موضوعی هرچیز، ازبیش انسانی و اسالمی اتحاد بحث که است آن مقاله این اصلی ادعاي
 هدف یزن) ص(پیامبر. است الهی اخالق به تخلق و او در الهی صفات تجلی یعنی انسان، کمال دین، نهایی هدف

 و جنتای آثار، نیز احکام و اعتقادات بیشتر دیگر ازسوي و کرده معرفی واال اخالق اکمال و اتمام را خود رسالت
 قتحق درپی و گرفته، نظر در اخالقی هايهدف نیز تعبدي هايفریضه براي اسالم چون دارند؛ اخالقی ماهیت

 نخواهند قرار حقتعالی پذیرش مورد مزبور، اهداف تحقق عدم درصورت کهطوريبه است مردم زندگی در آنها
  )35: 1389 مقدس،. (گرفت

 گیرندمی ايج رفتارها و نفسانی ملکات اندیشه، حوزه سه در انسان وجودي ابعاد کلی، و اولیه بنديتقسیم یک در
 گذاشته، تأثیر وي اندیشه بر نیز انسان نفسانی مختلف هايوضعیت این، بر افزون. دارند متقابل تأثیر یکدیگر بر و

 أثیرگذارت نفسانی حاالت زوال و حدوث بر نیز اندیشه و دهندمی تغییر هاواقعیت و حقایق به نسبت را او نگرش
 نیز، ارجیخ عمل و رفتار و هستند رفتارها پیدایش منشأ و مبادي) اخالقیات( نفسانی صفات دیگر ازسوي. است

  )133: 1379 دیلمی،. (گرددمی نفسانی ملکات پیدایش موجب استمرار و تکرار درصورت ویژهبه
 ايمبن بوده، اندیشه به مربوط و اعتقادي، موضوعی دیدگاه، و نگرش در همسویی معنايبه وحدت بنابراین

  .اخالقیت و بتمث نفسانی صفات از و قلبی بحثی یکدیگر، به محبت و برادري همدلی، الفت، معنايبه و اخالقیات،
 راندیگ با همدردي درجات تکثر، پذیرش همچون فضائلی زمینه ایجاد دلیلبه عرفان برخی، دیدگاه براساس
 به وصول هرا و باشد مؤثر رویارویی از پیشگیري در هرچیز ازبیش تواندمی صدر شرح و تواضع عبودیت، براساس
 از جلوگیري و الفت ایجاد در عرفان تأثیر از بخشی یعنی) 23 ـ 24: 1382 رحیمیان،. (بنمایاند بشر به را وحدت
  .است اخالقی فضایل از برداريبهره به مربوط که است عداوت
 معتقد داندمی وحدت به عمومی گرایش الزمه را ارزشی و اخالقی اصول آنکه ضمن خمینی، سیداحمد مرحوم

 از از نقل به ایشان. ماندمی ثمربی اتحاد به مربوط هايتالش بشري جوامع بر اصول این حاکمیت بدون است
  :اندآورده) ره(خمینی امام

 کبیره نای که است واضح پر و...  اخوت و مودت و یکدیگر به نیکویی و مواصلت و دوستی به مأمورند مسلمین
 معیتج در فساد ریشه و شده عداوت و بغض و حسد و کینه موجب جمعیتی، بین شود رایج اگر) تفرقه( موبقه

 ويموس. (کند گسسته را جامعه اتحاد و وحدت و نماید، برومند و کند ایجاد آنها در دورویی و نفاق درخت بدواند،
  )21 و 15: 1374 خمینی،

 وحدت هايآسیب و آفات جمله از را اخالقی رذایل از بعضی) ره(خمینی امام شودمی مالحظه که طورهمان
  :سیاسی اندیشمندان از برخی تعبیر به. اندبرشمرده
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 د،یاب پرورش اسالمی اخالق به متخلق و متقی آگاه، مؤمن، انسان، اگر که است این فهمیممی قرآن از آنچه،
 علما اگر حتی و شودمی مربوط هاانسان نادانی بخش به اختالفات. شودمی کم اختالفات و گرفته سرعت هاتکامل

  )20 ـ 21: 1389 هاشمی،. (کندمی بروز اشکال این باشند، آلوده »اخالق سوء« به هم
 نابراینب) همان. (است اسالمی اخالق سیاستمدار اندیشمندان و بزرگان تعبیر به مذکور اختالف و تفرقه درمان
 دین ايهآموزه بر مبتنی اخالق از گیريبهره مذاهب تقریب براي روش ترینخردمندانه که رسدمی نظر به چنین
 چراکه ند؛کمی ایجاد را گوناگون مذاهب نظرانصاحب بین تقریب جهت انگیزه بیشترین که است اسالم مبین

  :از اندعبارت که است مذاهب تقریب پشتیبان راه دو از اخالق فلسفه و اخالق
  عادالنه؛ داوري براي اندیشمندان و نظرانصاحب اندیشه در تقوا تحریک و احیا. 1
 ،رحیمی علی. (اخالقی هاينظریه مخصوصاً مذاهب، تقریب و اخالق حوزه در مشترك مفاهیم وجود بر تأکید. 2

1389 :405(  
  بخشوحدت اخالقی هايمؤلفه
 متحک و قرآنی یقین الهی، ایمان دینی، معرفت با که است ممدوحی صفات آفرین،وحدت فضایل از مقصود
  .بیارایند انسجام و وحدت نور به را اسالمی توحیدي جامعه شوند،می پشتیبانی و تأیید عقالنی

 همیاري قابل،مت حقوق قسط، و عدل عهد، به وفاي تبري، و تولی نصح، و سلم ایثار، تقوا، مانند فضایلی به التزام
 محبت، و دوستی صالح، به توصیه و اقدام انصاف، و ادب رعایت نیکوکاري، و نیکی ترویج تقوا، و برّ در همکاري و

 زا دوري و صدر، سعه و تحمل معاشرت، و ارتباط تواضع، و مدارا صادقانه، و خردمندانه گفتمان متقابل، احترام
 رایی،انزواگ تکفیر، گري،افراطی و سازتفرقه غلوي مادیگري، کینه، اهانت، تعصب، خودخواهی، همچون رذایلی
 از اتهام و خرافات جاهالنه، قضاوت بدبینی، خیانت، نظري،تنگ گرایی،فرقه و مذهب گرایی،قومیت رانی،شهوت

  :از اندعبارت آنها ترینمهم که اندوحدت تقویت و پیشبرد در اخالقی عوامل ترینمهم
  تقوا) الف
 عرف در و. رساندمی آزار و زیان آن به که اموري برابر در چیزي محافظت از است عبارت ،»وقایه« ماده از تقوا
 مباحات از پرهیز با موارد برخی در و مکروهات و محرمات ترك با که است گناه برابر در داريخویشتن شرع اهل

 ترینکلیدي و ترینجامع را »تقوا« بتوان شاید اخالقی مفاهیم میان از) 545: 1387 راغب،. (گرددمی حاصل
 جابیای جنبه دو داراي هم و معنوي، کماالت و اخالقی فضایل دربردارنده هم عام معنايبه تقوا زیرا دانست؛ مفهوم

  .است) بازدارنده( سلبی و) محرّك(
 گردی از و دارد،وامی معنوي کماالت کسب به برانگیخته، الهی واجبات و طاعات انجام به را آدمی سویک از زیرا
: 1382 یزدي، اسماعیلی. (داردمی برحذر شده نهی شرع در آنچه ارتکاب از فراخوانده، داريخویشتن به را او سو
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 کالم در) 168: 1388 محفوظی،. (اندنهاده نام خداوند وصیت ترینجامع را تقوا قرآن به استناد با برخی) 129
 یدرون اسارت از آزادي ومایه آخرت ذخیره و راستی هر کلید تقوا) ع(علی امام فرمایشات در جمله از) ع(معصومین

  )221خطبه البالغه،نهج(.استشده شمرده تفرقه از نجات و) اجتماعی(برونی و
 اخالقی هايزمینه همه تحقق عامل بوده، وحدت تحکیم و بصیرت رشد و ایجاد موجب اجتماعی و فردي تقواي
 و ناهانگ ارتکاب از نفس، بر تسلط و بازدارنده نیروي تقوا چون جهتی از. است یکپارچگی و اتفاق به مربوط

 کند،می جلوگیري انددینی و اخالقی جرایم و انحرافات ترینخطرناك از که تشتت و تفرقه و کالن و خُرد انحرافات
 از هاملت و افراد جدایی باعث که شود هاییخالف و گناهان مجموعه مانع نفس صیانت قوة مثابهبه تواندمی

  .شودمی یکدیگر
 رايب چتري تواندمی چراکه. است کافی همگرایی و انسجام براي »تقوا« رعایت تنها اخالقیات میان از رو،ازاین
 در یاديز برکات و آثار که است اخالقی مکتب و فرهنگ یک مثابهبه قرآنی فضیلت این. باشد اخالقیات همۀ

  .دارد درپی را صلح و سلم با همراه زندگی داشته، بشري حیات ابعاد جمیع
  خودخواهی از پرهیز) ب

 و گراییحق دیگران، حقوق و عدالت رعایت و انصاف ازخودگذشتگی، و ایثار نیازمند همدلی و وحدت ازآنجاکه
 و فردي خودخواهی در ریشه که غرور و عجب کبر، ازجمله نفسانی امیال با تضاد در فضایل این همه و مداراست

 اهیخودخو از و کرد مبارزه نفس با باید اخالق حوزه در وحدت به رسیدن براي دیگري اقدام هر از قبل دارند، قومی
 امام زمینه این در. گردد میسر آسانیبه تفاهم و وفاق به دستیابی اخالقی موانع رفع از پس تا نمود پرهیز منفی

  :گویدمی) ره(خمینی
 م،باش خودم جهات همه باشد، وقتی خود به توجه...  است أنانیت این از هست بشر براي که هاییگرفتاري همه
 مامت. ... است انانیت ظلمت هاظلمت باالترین. است نقطه این از هاگرفتاري همه بخواهم، خودم براي را چیزهمه

 ایدب نفر، دو بین باشد جنگی اگر ندارند جنگ هم با هامؤمن. شودمی پیدا انسان انانیت این از عالم هايجنگ
 خواهندن نزاعی و اختالف هیچ شوند مجتمع عصر یک و جایک در هم با همه اگر انبیا. نیستند مؤمن که بدانند

  )37 ـ 39: 1365 خمینی، موسوي. (خدایند فرمانبردار و مسلط خود نفس بر آنها همه چراکه داشت؛
 آمدي،. (»عنها باالدبار نفسک على اقبل: «فرمایدمی) ع(امیرالمؤمنین. است حیوانی و الهی نفس دو داراي انسان
 »ذات حب« تربیت عدم و جهل ثمره که است مذموم خودخواهی اینجا در نفس و خود از منظور) 487/  2: 1379
 تجاوز ،دانش و عقل از سوءاستفاده خدا، از غفلت اخالقی، انحطاط دنیاگرایی، افراطی، طلبیلذت باعث خود، بوده،

 هاانانس میان در تشتت و اختالف موجب شده،...  و کبر وفایی،بی آنها، امتیازات تضییع و دیگران حقوق به
  .داردمی باز وحدت به رسیدن از را آنها و گرددمی
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 ینا است، تشخیص در اختالف و فکري عوامل از ناشی هاانسان میان در اختالف گاهی گرچه برخی، عقیده به
 به یمنته هرگز بوده، شدنی حل سهولتبه حق، به تسلیم و منطقی و عقلی موازین به رجوع با هااختالف نوع

 هايقدهع و تعصبات ها،خودخواهی انواع قید در اسارت از ناشی اختالف زیرا گردد؛نمی تشتت و درگیري مخاصمت،
 تفاهم و وحدت به رسیدن مهم هايشرط از یکی بنابراین) 149: 1365 سادات،. (است خودخواهی از برآمده
. ستا انصاف و طلبیحق و آزاداندیشی و وارستگی به رسیدن و گروهی و فردي هايخودخواهی از برداشتندست

  )1. (اندانسجام و اتحاد الزمه ازخودگذشتگی و خودشکنی تواضع، زیرا
  تبري و تولی) ج

 عهداف و جاذبه بدون انسانی و است »دشمنی و دوستی« هاانسان ضروري نیازهاي و ذاتی هايویژگی از یکی
 زوناف اسالم. جویندمی دوري چیزي از و ورزندمی محبت چیزهایی به امتی و ملت گروه، فرد، هر. نیست متصور

 تولی« که است داده قرار معیار خود پیروان هايدشمنی و هادوستی براي موضوع، این به مسلمانان دادن توجه بر
 و او دوستان و خدا داشتندوست معنايبه باشد »اهللا فى بغض« و »اهللا فى حب« براساس باید »تبري و

  .او دشمنان داشتندشمن
 و هاگروه ا،هانسان سایر با اتحاد عدم یا اتحاد براي معیاري و دیگران با ارتباط محور که اندصفاتی و مفاهیم اینها
 گیريجهت کنندهتعیین مزبور معیار زیرا است؛ شده فراوان تأکید آن بر اسالم اخالقی متون در رو،ازاین هایند؛ملت

  .است خودشان و دیگران قبال در مسلمانان راهبردي و اساسی
 رحماء ِالْکُفَّار علَى َشداءأ معه والَّذینَ اللَّه رسولُ محمد: «فرمود که است الهی کالم از برگرفته اصیل، اصل این

مینَهدوستیدشمن از پرهیز درباره دشمنان، مصادیق از بعضی تعیین ضمن دیگر ايآیه در و) 29/  فتح( »ب 
 دوستی از ايآیه در) 144/  نساء...» ( الْمؤْمنینَ ِدون منْ َولیاءأ ِینَالْکَافر تَتَّخذُوا لَا آمنُوا الَّذینَ َیهاأ یا: «فرمایدمی

 مؤمنین خود دشمنی و خداوند دشمنی را دوستی عدم مالك جایی در و) 5/  مائده( فرموده نهی نصاري و یهود با
  :فرمود چنین الهی کالم این راستاي در) ص(پیامبر) 60/  ممتحنه. (است برشمرده

 و داخ دوستان داشتندوست. اوست براي ورزیدن دشمنی و خدا براي داشتندوست ایمان دستاویز ترینمحکم
  )379/  1: 1383 شهري،ري محمدي. (خدا دشمنان از جستن بیزاري

 و رتمعاش فاجر افراد با و کندنمی برادري کافران با هرگز دارد، قیامت روز و خدا به ایمان که کسی :فرمود نیز و
  )7: تابی صدوق،. (ندارد آمیختگی

 کالم در جوامع و افراد با تعامل در راهبرد یک عنوانبه خدا براي ورزیدن دشمنی و دوستی منزلت و اهمیت
 امام یاران از یکی. است شده خالصه خداوند براي دشمنی و دوستی در و ایمان حقیقت همۀ عنوانبه) ع(بیتاهل

 زج چیزي ایمان مگر داد پاسخ) ع(امام شود؟می شمرده ایمان از دشمنی و دوستی آیا: پرسید ایشان از) ع(صادق
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 کابنی،تن فرید. (»نیست دوستی و حب جز چیزي مذهب و دین: «فرمود نیز،) ع(باقر امام است؟ دشمنی و دوستی
1385 :3  /181(  

 بندگان و اسالم پیروان همه وحدت، تقویت و حفظ براي دارند وظیفه مسلمانان دینی نصوص این به استناد با
 یاتاخالق سایر مراعات وحدت، و دوستی الزمه. باشند داشته همبستگی آنها با و بدارند دوست را خدا نیکوکار
 سادتح از پرهیز و فداکاري و ایثار بینی،خوش خیرخواهی، و نصیحت پشتیبانی، و امداد همیاري، کمک،: ازجمله

  .است دشمنان با پیمانیهم و دوستی و همکاري عدم و توزيکینه و
  افراط و تعصب جهل، از پرهیز) د
 دیگریک باورهاي و عقاید درست فهم و صحیح شناخت عدم مسلمین فرق بین تفرقه و دشمنی مهم هايعلت از

 امعج معرفت عدم هايعلت از یکی کافی شواهد و ادله بدون دیگران درباره بد اندیشه معنايبه »تعصب. «است
 به تنسب اخالقی هايارزش از دور و شدید بار،خشونت اقدامات بروز باعث عامل دو این. است یکدیگر به نسبت

 دشمنی و کینه تشدید موجب زده، برهم را جامعه) وحدت( همزیستی و معاشرت سالمت و گردندمی دیگران
 اخالقی، و یمعرفت خأل این از سوءاستفاده با شیطانی و جوفتنه هايواسطه و اشخاص بین این در بساچه و شوندمی
  بیفزایند؛ عداوت و تفرقه بر

 و حق ار خود افراطی هايفرقه از بعضی شودمی باعث یکدیگر عملی و اعتقادي مبانی به آشنایی عدم رو،ازاین
 گراییفراطا گیريشکل. کنند اجرا را آن داده، مذاهب دیگر تکفیر به حکم عجوالنه و بدانند باطل و ناحق را دیگران
 متوسل آن به است، ترضعیف حجت و معرفت لحاظبه که طرفی غالباً و باورهاست و هاارزش در خلل نتیجه

 مسلمانی نخو ریختن: «فرمودند که است شده نقل) ص(اعظم پیامبر از فریقین روایی منابع در کهدرحالی. گرددمی
) 16313 ح/  102: 1379 شهري،ري محمدي. (»نیست روا دهد، گواهی من پیامبري و خدا یگانگی به که

  :فرمودند همچنین
 مسلم بر مسلم هر...  کندنمی تحقیر و سازدنمی خوار و ذلیل کند،نمی ظلم او به است، مسلمان برادر مسلمان

  ... . است حرام ناموسش و عرض مالش، خونش، دیگر
 شما از رخیب نکنید، بدگویی هم سر پشت مشمارید، دشمن را همدیگر نورزید، حسد همدیگر به :فرمودند همچنین

  )200: 1369 الطانی، عطاء. (باشید برادر هم با خدا بندگان نکند، ظلم دیگري بر
  آمیزمسالمت وگويگفت) ه

 ضورح و فکري تعامل و ارتباط قطع مذاهب، و ادیان بین یا و هاانسان نوع بین تفرقه و اختالف علل از یکی
 هاقضاوت و سوءظن باعث که است یکدیگر هايارزش و باورها از درست آگاهی عدم آن درپی و حذف فرهنگ
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 دشمن انسان« چراکه است؛ کرده فراهم را تفرقه اسباب و شده، نادرست اقدامات و ناصواب هايگیريموضع و
  )188: 1387 ملص،. (»انجامدمی جفا به دوري و است خویش هايندانسته

 نشانه ولق بهترین پذیرفتن و گفتار به دادن گوش که است شده بیان صراحتبه الهی کالم در علت همین به
 هم ُولَئکأ و اللَّه هداهم الَّذینَ ُولَئکأ َحسنَهأ فَیتَّبعونَ الْقَولَ یستَمعونَ الَّذینَ عباد فَبشِّرْ: «است خردورزي و هدایت

 و تعصب از رهایی راستاي در مهم گامی منطقی و صادقانه وگويگفت زیرا) 17 ـ 18/  زمر. (»َلْبابالْأ ُولُوأ
 یعنی رتباط،ا برقراري هايشیوه مؤثرترین و ترینکامل از یکی به بوده، هدایت و عقالنیت به رسیدن و گراییفرقه

 در قرآنی معارف از گیريبهره با) ع(علی امام. انجامدمی هااندیشه و آرا تضارب و عملی و فکري همگرایی به
 الرأي بعض وااضرب :فرمایدمی درست اندیشه به دستیابی و هااختالف بردنازبین در آن نقش و آرا تبادل به تشویق
 تا کنید نقد دیگر ايپاره با را هادیدگاه از ايپاره )6832 ح: 1383 شهري،ري محمدي. (الصواب منه یتولد ببعض
  .برآید آن از درست اندیشه
 و بحث اب نیز خدا پیامبران. است داده پاسخ هایشانپرسش به و گفته سخن بندگانش با وحی طریق از خداوند
 ابیل،ق و هابیل وگويگفت خدا، با شیطان جدل و بحث. اندداده پاسخ مخالفان شبهات به احسن روش به مناظره
 خودرأیی و دگماتیسم از دوري و اندیشه آزادي به تشویق و تأکید نشانه پرستانبت و مشرکین با ابراهیم مناظره

  .است
 با ديفر هايتماس و ارتباط آنان، جانب از برخوردها ترینزشت رغمبه مخالفان با) ص(اسالم پیامبر وگويگفت
 با مکاتبه و قبایل و شهرها به مبلغ اعزام ادیان، سایر نمایندگی هايهیئت پذیرفتن قبایل، میان در حضور آنان،
 یجادا و کدورت رفع براي عاملی تواندمی که است روش این تأیید و بودن مفید صحت، بر دال ها،حکومت سران
  .شود حق سويبه هدایت و مودت
 که است هاییروش و ابزار فنون، آفات، آداب، داراي مناظره بوده، آواییهم و سخن در بازبینی معنايبه وگوگفت

 یا فقدان و آن، پایداري و استمرار و آفرینیوحدت براي حسنه سنت این مفیدتر و بیشتر تأثیر باعث آنها مراعات
  .ودشمی نبوي و قرآنی نعمت این فراموشی و تضعیف و هاکدورت و هاکینه تشدید باعث هریک رعایت عدم

. متقابل راماحت و مدارا و رفق پذیري،انعطاف بلندنظري، صدر، سعه: از اندعبارت وگوگفت اخالقی مقتضیات جمله از
 »سنًاح ِللنَّاس قُولُوا: «است فرموده گفتار در مهربانی و روییخوش به توصیه در قرآن در خداوند اساس همین بر
/  احزاب( »سدیدا قَوالً قُولُوا: «فرمایدمی وگوگفت در جدیت و هدفمندي بر تأکید در دیگر جاي در و) 83/  بقره(

 لْحکْمۀِبا بک ر ِسبیل ِلَىإ ادع: «است فرموده ترسیم چنین را وگوگفت هايشیوه بهترین دیگر جاي در و) 70
 بخشوحدت گفتمان یک ارکان آیه این مبناي بر) 125/  نحل( ،»َحسنُأ هی بالَّتی جادلْهم و الْحسنَۀِ والْموعظَۀِ

  :از اندعبارت
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  )1387:58گلپایگانی،ربانی(علم؛ و واقعیت با ومطابق یقینی سخنان از استفاده یابرهان؛ حکمت،استدالل. 1
  اخالق؛ و ادب هايجنبه حفظ و توهین و تحقیر از دوري برتر؛ شیوه به جدال. 2
  )77: 1379 نوعی، ؛391/  10: 1381 شیرازي، مکارم. (قلبی و عاطفی بعد از استفاده حسنه؛ موعظه. 3

 لوب،ق تألیف و هادیدگاه و افکار نزدیکی آن، هايآسیب و آفات بروز از پرهیز و راهبردي اصل این مراعات حاصل
 قتعمی انزواگرایی، گسیختگی، وگوگفت و ارتباط عدم و بود خواهد انسجام و اتحاد و اخوت دوستی، ایجاد و

 داشت؛ خواهد درپی را گراییفرقه و ماندگیعقب معرفت، هايدریچه شدنبسته شهوات، چیرگی خودخواهی،
 نظرالفاخت فروعات از بعضی سر بر قومی مجامع و مذهبی فرق بازهم مکاتبه و وگوگفت از پس اگر حتی رو،ازاین
 مشترکات یارمع بر خالصانه و صمیمانه را خود وگويگفت و ارتباط و تحقیق: اوالً ـ است طبیعی که ـ باشند داشته

 هايارزش و باورها به نسبت را خود بردباري و ظرفیت و تحمل صدر،سعه: ثانیاً دهند؛ ادامه خویش دینی هویت و
  .نمایند »مدارا« هم با برده، باال یکدیگر

 و ملی وحدت کارجمعی، تعاون، نقادي، تعقل، رشد بر افزون مخالفت وجود با فرق سایر به نسبت مدارا زیرا
 هايخودخواهی شده عناد و نفاق ایجاد مانع و موافق، و مخالف آراي شفاف تبیین موجب اجتماعی، مسئولیت

  .گرددمی تقویت اتفاق و اتحاد و تضعیف، شدتبه گروهی و فردي
  متقابل احترام و ادب) و

 تماعیاج حیات با مرتبط ابعاد و هازمینه تمامی در فراگیر دعوتی اخالقی، تعامل به دعوت براي اسالم فراخوانی
 خانوادگی و خویشاوندي روابط و عبادي مراسم تا گرفته اخالقی ـ دینی هايمسئولیت و تعهدات و قوانین از بوده،

 مدارا و نرمش و ورزیدن مهر و مردم با برخورديخوش اصل پایه بر اینها همه. گیردبرمی در را انسانی عواطف و
 زا) ع(صادق امام. است شده تعبیر معاشرت و خلق حسن به آن از مقدس شرع در که است آنان با روییخوش و

 تمام او عمل هیچ نشود جمع هرکس در که است خصلت سه :فرمود که کندمی نقل) ص(اکرم رسول حضرت
 آن اب که شکیبایی و»حلم«و نماید رفتار مدارا به مردم با که»اخالق«.کند دور گناهان از را او که»ورع«.نیست
  )1377:160حکیم،(.کندمی رفع را جاهالن نادانی
 امدار و مهربانی و احترام و ادب رعایت به را آن توانمی که است مردم با رفتار در اخالق رعایت روایت این شاهد
 نابراین،ب. کرد تفسیر دشمنی و قهر و پراکندگی اختالف، از دوري و مسالمت آشتی، و حسنه، ارتباط حفظ براي

 با برخوردي یا دیدار که جایی هر در مذاهب پیروان مخصوصاً هاانسان همه که معناستبدین اخالقی تعامل
 و نزدیک هم به هادل تا کنند رعایت را انسانی عواطف و احساسات و اخالق داشتند، سایرین یا و کیشانهم

  .شود زدوده هاکینه
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 وحدت و انسجام عامل ترینمهم مذاهب و ادیان سایر مقدسات و مذهبی باورهاي و دینی اعتقادات به احترام زیرا
 رهاکشو میان نزاع و تفرقه ایجاد براي اسالم دشمنان موجود شواهد و تجارب براساس. است اسالمی امت و ملل

 رآنق زدنآتش ازجمله مقدسات، به حرمتیبی و اهانت حربه با کوشندمی اسالمی، مذاهب و فرق میان مخصوصاً
 ورعلهش جوامع در را فتنه آتش وهابی، گرانافراط توسط عسکریین حرمین تخریب و امریکایی کشیش توسط
  .سازند

  پیمان و عهد به وفاي) ي
 اخالقی، هايجنبه رعایت براساس ها،زمینه همه در میثاق به پایبندي و عهد به وفاي ضرورت بر طورکلیبه اسالم

 بقاي و حفظ براي بنیادي ايمسئله عنوانبه ـ دشمنان مقابل در حتی ـ سیاسی و اجتماعی روابط در خصوصبه
 براي پیمان و عهد به عمل جمله از اخالقی موازین رعایت و اخالق نقش. است نموده تأکید جامعه وحدت
 آن رعایت اهمیت بیانگر همه، که کرد مالحظه متعددي آیات در توانمی را است داده ارائه جوامع بخشیوحدت

اإ :شودمی اشاره مزبور آیات از یکی به ادامه در که) 96 ـ 98: 1377 حکیم،( است جهانی و ملی روابط سطح در  ِلَّ
 ِنَّإ دتهمم ِلَىإ عهدهم ِلَیهمإ َتموافَأ َحداأ علَیکُم یظَاهرُوا ولَم شَیئًا ینْقُصوکُم لَم ثُم ِکینَالْمشْر منَ عاهدتُم الَّذینَ

اللَّه بینَ یحتَّق4/  توبه. (الْم(  
 ود،شمی بسته مسلمان و مؤمن مردم با که هاییپیمان به عمل و الهی عهد به وفاي به امر بر افزون آیه این در

  .است شده شمرده الزم نیز مشرکان با پیمان رعایت
 ندگیپراک درنتیجه و مرج و هرج و زورگویی ستم، اعتمادي،بی باعث هاپیمان و هامیثاق به جوامع التزام عدم قطعاً

 احترام و اعتبار حفظ رو،ازاین. کندمی تخریب و تهدید را هاملت و هاامت اساس و گرددمی نزاع و اختالف و
 سیره و قرآنی اخالقیات از هم مهم این چراکه است؛ ضروري همدلی و سازگاري حفظ براي هاتوافق و هاپیمان

  .شودمی شمرده جوانمردي و فتوت آیین از هم و عقال، و) ع(معصومین
  عدالت) ط

 اصلی حق، صاحب هر حق اعطا معنايبه چه و شهوي، و غضبی فکري، قواي همه اعتدال معنايبه چه عدالت
 تمام یربنايز وسیع، معنايبه بوده، جامعه وفاق و همبستگی حفظ ساززمینه که است بنیادین و سیاسی ـ اخالقی
/  لنح( کرده دعوت داد و عدل به را همگان تأکید، با خداوند،. است انسانی و اسالمی اجتماعی و فردي تکالیف

  )58 / نساء( نمایند داوري دادگري براساس دهدمی دستور آنها به کنندگانقضاوت و دادرسان به خطاب ضمن) 90
 حدید ؛29/  اعراف ؛135/  نساء( دانسته، قسط و عدل به امر را والیت و بعثت و خالفت فلسفه آیاتی در همچنین

 عرفیم نزاع نفی و پایدار صلح شرط را آن ايآیه در اخالق، و کردار و گفتار در عدالت بر تأکید ضمن و...)  و 25/ 
  )9/  حجرات( »َقْسطُواوأ ِبالْعدل بینَهما َصلحوافَأ« است؛ دانسته آن به مقید را متخاصمین بین اصالح و نموده،
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 شده دانسته برکت و آبادي و حکومت ثبات مردم، اصالح و جامعه قوام و پایداري عامل عدالت، نیز روایات در
 وامعج سالمت و صلح و هماهنگی و انسجام در را اخالقی فضایل از یکی عنوانبه عدالت نقش همگی که است
  )488 ـ 496: 1389 بیگی،. (کنندمی تأیید

 را کدیگری و حکومت از رضایت است، حقوقشان به جوامع و افراد دستیابی باعث عدالت رعایت اینکه به توجه با
 و تبعیض براي است عاملی نیز عدالت عدم. دهدمی افزایش را رفاقت و آشتی و وحدت هايزمینه داشته، درپی

 افزون. ددار اتفاق و اتحاد با مستقیمی ارتباط سیاسی و اجتماعی عدالت رو،ازاین. عداوت و اختالف بروز و اعتراض
 متخلق و عفت شجاعت، حکمت، تولید یعنی نفسانی و فکري اصلی قواي در اعتدال معنايبه عدالت اینکه بر

 دیکنز هم به را هادل شده، شیطانی و نفسانی هواهاي رفتن بین از باعث نیز، انسانی و الهی اخالق به شدن
  .است تفریط و افراط و نفس حب از اختالف ریشه زیرا. کندمی

  نتیجه
 هايآموزه جمیع زیرمجموعه و موضوع منزلهبه جهانی و انسانی اسالمی، ملی، هايعرصه همه در وحدت، ازآنجاکه
 طمرتب ما دینی دستورهاي و ارزشی باورهاي و اعتقادي مسائل با کامالً و است خدایی و مقدس هدفی اسالمی

 جتماعیا و فردي رفتارهاي و روحی سرشت و افکار با که جهتازآن و است؛ الهی اعتقادي و شرعی، تکلیفی است،
  .است اخالقی و انسانی سیاستی دارد، سروکار ما

 ایجاد در آنها، ازبیش حتی و اجتماعی و سیاسی اعتقادي، مسائل سایر همچون اخالقی، مفاهیم و مسائل ثانیاً،
 قیمغیرمست یا مستقیم صورتبه مذموم و ممدوح صفات از هریک و دارند عمیق و جدي نقشی عداوت دفع و وحدت

 است، یشدن اثبات تاریخی و تجربی و عقلی ادله با هم ادعا این تأثیرگذارند؛ اجتماعی زندگی و جامعه فضاي در
 هاانسان یانم وحدت و تقریب بنابراین صلحاست؛ و عقال و) ع(معصومین سنت و سیره و قرآن به استناد قابل هم و

 مخصوصاً. است اخالقی ترابط و تعامل و اخالقی، رذایل از دوري و اخالقی فضایل به شدن متخلق نیازمند
 و تعصب از دوري عهد، به وفاي تبري، و تولی نفسانی، هواهاي و خودخواهی از پرهیز تقوا، همچون اخالقیاتی

  .دارند اجتماعی جنبه که ارتباط و گفتار در احترام و ادب و مدارا عدالت، ،افراط
 ترپسندیده و رنیکوت اخالقیات و صفات و باشند ترعمیق و ترحکیمانه تر،یقینی تر،حقانی اعتقادات، و افکار هرچه

 و ترمتقی تر،مؤمن تر،عالم جهان، بزرگ و کوچک جوامع و افراد و شود تراخالقی و ترصالح رفتار و اعمال و
 انسانیت و آدمیت« توسعه سایه در یابد، بیشتري تحقق عملی و نظري اخالق هرچه کالم یک در و باشند ترصالح

 هتفرق دافعه، و اخالق، حاصل الهی، وحدت و اخوت جاذبه، زیرا بود؛ خواهد بیشتر جوامع انسجام و اتحاد ،»خدایی
  .است اخالقی غیر رفتار حاصل شیطانی عداوت و
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  :ها نوشت پی
 ديغیرخو و خودي به را هاانسان که است هاییمرزبندي و هاکشیخط انسجام، و اتحاد موانع از یکی وحدت، با آن ارتباط و خودخواهی موضوع درپی.  1
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