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  مقدمه

نان و كوتاهي مسلما ،كنيم كه اسالم تحت تأثير تبليغات غرب در روزگاري زندگي مي
كند و اگر مسلمانان از  هاي خود را سپري مي ترين دوره ن يكي از سختفشارهاي دشمنا

تاوان سنگيني  ي مسلمانان چه خواهد شد و چه لت بيدار نشوند معلوم نيست آيندهخواب غف
شدند  ز آن كه قدرت برتر دنيا محسوب ميبعد ا و خبري بايد بپردازند به خاطر غفلت و بي

≈Μßγ﴿ ،اختالف موجب ضعف مسلمانان شد oΨ ÷� s?# u uρ ;M≈ oΨ Éi�t/ zÏiΒ Ì� øΒF{$# ( $yϑ sù (# þθà n= tG ÷z$# āωÎ) .ÏΒ 

Ï‰ ÷èt/ $tΒ ãΝ èδu !% ỳ ÞΟ ù= Ïèø9 $# $JŠøót/ óΟ ßγoΨ ÷� t/ 4 ¨βÎ) š�−/ u‘ ÅÓø) tƒ öΝ æη uΖ ÷� t/ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# $yϑŠÏù (#θçΡ% x. Ïµ‹ Ïù 

šχθà Î= tG øƒs† ∩⊇∠∪﴾. ]17: الجاثية[  

از ديـن بـه آنـان داديـم و تنهـا پـس از آن (در قبـول اسـالم) بـا هـم           هاي روشني  و نشانه«
اختالف نمودند كه با وجـود آگـاهي از حـق، (از روي حسـادت) بـه بغـاوت و سركشـي بـر         

هايشـان   ي اخـتالف  گمان پروردگارت، روز قيامت در ميان آنان درباره يكديگر پرداختند. بي
   .»كند داوري مي
روند كه يهوديان و مسيحيان قبل از آنهـا آن را   همان راهي مي راستي مسلمانان به و آيا به

  ؟اند پيموده
هـاي علمـي، صـنعتي و مـادي      دي باشد ولي به واقـع وقتـي پيشـرفت   شايد ديدگاه من انتقا

گيـرد و   س ضعف و زبوني وجودمان را فرا ميكنيم احسا الم مقايسه ميدشمنان اسالم را با اس
ولي نـه تنهـا نگهبـان خـوبي نبـوديم       ،ي ماست ن خدا بر عهدهمسئوليت نگهباني ديكه از اين 

كنـيم. و در   مـي  شرمسـاري  احسـاس  ،ايـم  و كردارمان بـه اسـالم ضـربه هـم زده    بلكه با رفتار 
  :حقيقت

  اسالم به ذات خود ندارد عيبي
  

  هر عيب كه هست از مسلماني ماست
  

    

غربـي و حتـي يهـودي     ،دنيـا محققان در قرون اخير در  ،نويسندگان ،بزرگترين دانشمندان
   .اند

ي اطـالع از اخبـار    بـه پردازنـد و از حر  شناسي بيش از مسـمانان مـي   آنها به تحقيقات اسالم
ولي ما مسلمانان دين اسـالم را كـامالً    ،جويند زني به آن بيشترين بهره را مي دشمن براي ضربه
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مـين در دفـاع از ديـن يـا     كنيم و براي ه مفهوم دين را درك نمي ،شناسيم و حتي بسياري نمي
   .كه سكوت از اين دفاع بهتر استكنيم  يا متعصبانه بدون جواب دفاع مي ،عاجزيم
هاي اسـالمي ايـن اسـت كـه حاكمـان بسـياري از آن هـا        هاي ضعف كشـور  از نشانه يكي

 22 دفاع فلسـطين بـه جـرم ايـن كـه      به طوري كه وقتي به مردم بي ،خادمان دشمنان اسالم اند
كنـد در   كننـد رژيـم صهيونيسـتي حملـه مـي      ي خاك وطن شان را ترك نمي ماندهدرصد باقي

حاكمـان   حالي كه حتي يهوديان و مسيحيان سراسر دنيا به خاطر اين جنايات اشـك ريختنـد،  
كشورهاي اسالمي با سران كفر رقصيدند تا جشن كشته شدن كودكان فلسطيني را بـا قـاتالن   

اينست كه بسـياري از مـدعيان ديـن در كشـورهاي      ،ز اينآورتر ا خجالت آنها برگزار كنند و
ي مـردم فلسـطين    ياست دشمنان اسالم اند و انتفاضهاسالمي آگاهانه يا ناآگاهانه در خدمت س

  دانند و.... را خودكشي مي
بـيش از پنجـاه كشـور جهـان زنـدگي      در  ،جاي نگراني است يك و نيم ميليـارد مسـلمان  

فقيرتـرين   جـاي تأسـف اسـت وقتـي     .گيرنـد  ن اينها تصميم ميدشمنا ،كنند ولي براي دنيا مي
ي شود بيش از نيمي از آنها كشـور اسـالمي انـد و كشـورهاي اسـالم      كشورهاي دنيا اعالم مي

شوند و اگر نبود لطف خـدا در عطـاي    مانده محسوب مي اكثراً كشورهاي جهان سوم و عقب
آفريقـاي مركـزي   هاي مـردم كشـور   زمسلمانان ا نعمت ذخاير نفتي چه بسا اوضاع بسياري از

  .تر بود وخيم
پيـروزي بـر مسـلمانان در     -امروزه صهيونيسـم مسـيحي و يهـودي بـراي هـدف مشـترك       

اند و عليرغم اختالفات فراوان اشتراكات را براي حـذف   متحد شده )1(-هاي آخرالزمان جنگ
اي براي  الفات را بهانهتاخ ،ولي مسلمانان عليرغم اشتراكات فراوان ،اند اسالم مدنظر قرار داده

 زبـان بـه طعـن و    -سـني و شـيعه   - مسـلمانان ي بـزرگ   طوري كه دو فرقه بهنند اد جدايي مي
كنيد كـه   توهين يكديگر باز كرده و گاهاً شاهد درگيري بين طرفداران دو فرقه هستيم. توجه

اخـتالف  ان بـا ايـن كـه حـق هسـتند      دشمنان اسالم براي هدف باطل يكي شده انـد و مسـلمان  
  .كنند مي

                                           
  آرماگدون. -1
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آن گـاه كـه    ،دارنـد  هـا را اعـالم مـي    پردازان آمريكايي تئوري جنـگ تمـدن  وقتي نظريه 
كشـند و هـدف شـان از بازسـازي      هزاران مسلمان را مي ،يهوديان براي بازسازي معبد سليمان

   .آيا باز هم بايد غافل بود ،ظهور منجي شان براي نابودي اسالم است ،معبد
د نـز  منجـي در  ظهـور  اعتقـاد بـه   ،بازسـازي هيكـل سـليمان    ،هـا  مـدن جنگ ت ،آرماگدون

  ... هم حكايت از تالش آن ها براي نابودي اسالم دارد.مسيحيان و يهوديان و
 ،هـا  توجـه بـه بـدعت    ،هـا  زيـر پـا گذاشـتن سـنت     ،و مسلمانان با تكيه بر اختالفات داخلي

 ،صـنعتي  ،هـاي علمـي   شـرفت ي علم و دانـش و پي  سكون در عرصه ،خرافات و عادات ناپسند
اند و به واقـع هـدف اصـلي ديـن      مانده در دنيا تبديل شده هايي عقب مادي و فرهنگي به انسان

   .يعني نيكو زيستن را فراموش كرده اند
 ،گشـته اسـت   د از دوران اقتدار اين چنين ضـعيف عبه راستي چه مشكلي است كه اسالم ب

اختياردار جهان گشـتند   دنيا را تصاحب كردند و نيمي از ،مسلماناني كه در كمتر از يك قرن
 ،چه باليي بر سرشان آمده كه امروزه به عراق ،راندند ي مغول بر بام جهان حكم مي و تا حمله
شـود و بـرادران و خـواهران     ن در مـدت كمتـر از ده سـال حملـه مـي     فلسطين و لبنا ،افغانستان

چرا حكومت الئيك و ؟ ساخته نيست ي كاري از دست مسلماند ولنشو ان كشته ميم مسلمان
غربـي انـد و    ،ترين كشـورهاي دنيـا  ؟ چرا ثروتمنددين در دولت تركيه روي كار آمده بود بي

   ....اند و هزاران چراي ديگر و اين قصه سر دراز دارد ضعيف شده مسلمانان اينگونه
العي داد اط به بياز زماني كه مسلمان دست از تالش كشيد و آگاهي جاي خود را  ،آري

  ،مسلمان حقير شد

﴿āχ Î) ©! $# Ÿω ç�Éi� tóãƒ $tΒ BΘöθs) Î/ 4®Lym (#ρç� Éi� tóãƒ $tΒ öΝ ÍκÅ¦àΡr' Î/﴾       ] :11الرعد[.  

شـان را   خدا حال هيچ قومي را دگرگون نخواهد كرد تا زماني كـه خـود آن قـوم حـال    «
 .»تغيير دهند

زمـاني كـه مسـلمان    از  ،ردنـد هاي وجودمان امر به اختالف و تفرقـه ك  از زماني كه شيطان
 ،ي زندگي حذف كرد و آنرا به كتاب مردگان يا نماد عروسي تبـديل كـرد   قرآن را از صحنه

هاي علمـي و مـادي جـاي     از زماني كه تالش ،خوانند ني كه نيمي از مسلمانان نماز نمياز زما
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وقتـي كـه    از ،هـا سـنت شـد    از زماني كه بـدعت  ،خود را به درگيريهاي فلسفي و كالمي داد
علمـاء ديـن را بـه دنيـا      از زمـاني كـه   ،حكومت كنند آنهامسلمانان را ناآگاه نگه داشتند تا بر 

  فروختند و مردم تقليد را جاي تحقيق نشاندند و وحدت تبديل به تفرقه شد مسلمان زبون شد.
ي  ا نجات دهيم كه نجات اسالم وظيفهدست در دست هم اسالم ر ،امروز بايد بپاخيزيم

تا كي بايد  ،ديگر زمان تكفير يكديگر و شعارهاي پوچ سر آمده است .ه مسلمانان استهم
توان  با گفتگو و تحقيق و آگاهي مي .گردد انالف ادامه يابد و موجب ضعف مسلمانتاخ

   :يدفرما خداوند در قرآن مي ،اختالفات را حل كرد

﴿÷� Åe³t6sù ÏŠ$t7 Ïã ∩⊇∠∪ tÏ% ©!$# tβθãèÏϑ tFó¡o„ tΑ öθs) ø9 $# tβθãèÎ6−Fu‹ sù ÿ… çµuΖ |¡ômr& 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©!$# ãΝ ßγ1y‰ yδ ª!$# ( 
y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ öΝèδ (#θä9 'ρé& É=≈ t7ø9 F{$# ∩⊇∇∪﴾               :18و  17[الزمر.[  

سـپارند و از   ي... آنـان كـه گـوش بـه سـخن مـ       * پس به بندگانم مژده بـده...  ،اي رسول[
 ،يكسـان  نينموده و چن تيهستند كه اهللا آنها را هدا يانكس شانيكنند. ا يم يرويآن پ نيبهتر

 .]خردمندند

›ãΑθà)u﴿ و با دليل بايد از دين خدا حمايت كرد نه با تعصب و تقليد y™ tÏ% ©!$# (#θä.u� õ° r& öθs9 

u !$x© ª! $# !$tΒ $oΨ ò2u� õ° r& Iωuρ $tΡ äτ !$t/# u Ÿωuρ $uΖ øΒ §� ym ÏΒ &óx« ö≅ è% ö≅yδ Ν à2y‰ΖÏã ôÏiΒ 5Ο ù= Ïæ 

çνθã_Ì� ÷‚çG sù !$uΖ s9 ( βÎ) šχθãèÎ7 −G s? āωÎ) £©à9$# ÷βÎ) uρ óΟ çFΡ r& āωÎ) tβθß¹ã� øƒrB ∩⊇⊆∇∪﴾      :148[األنعام.[  

خواسـت مـا و پـدرانمان مشـرك      : اگـر خـدا مـي   آنان كه شرك آورند خواهنـد گفـت  «
تـا بـه   آيا شما بر اين سخن مدرك قطعي داريد  :بگو. رديمك شديم و چيزي را حرام نمي نمي

گزافـه و دروغ سـخن    كنيد و جز بـه  شما پيروي جز از خياالت باطل نميهمانا  ؟ما ارائه دهيد
  .»گوييد نمي

  :اهل كتاب را هم نيكو شمرده بايد توجه داشت كه اسالم گفتگو با

﴿Ÿωuρ (# þθä9 Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6ø9 $# āωÎ) ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& āωÎ) tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ﴾.  :عنكبـــوت]

46.[  
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بحـث و مجادلـه مكنيـد مگـر بـا       ،ترين طريـق مسلمانان با اهل كتاب جز بـه نيكـو  و شما «
   .»ستمكاران از آنها

و در ديدگاه اسالم حتي مشركان حق دارند كالم الهي را بشنود بدون اين كه مجبور به 

(βÎ÷﴿ ،تغيير دين خود باشند uρ Ó‰ tnr& zÏiΒ šÏ. Î� ô³ßϑ ø9 $# x8u‘$yftFó™$# çνö� Å_r' sù 4®Lym yìyϑ ó¡o„ zΝ≈ n= x. «! $# 

¢Ο èO çµøóÎ= ö/ r& … çµuΖ tΒ ù' tΒ 4 y7 Ï9≡sŒ öΝ åκ̈Ξr' Î/ ×Πöθs% āω šχθßϑ n= ôètƒ ∩∉∪﴾.        :6[توبه[  

و پناه ده تا كالم خدا را بشنود و پس از شـنيدن  دو اگر يكي از مشركان به تو پناه آورد ب«
  .»زيرا كه اين مشركان مردمي نادانند ،برسانسخن خدا او را به مأمن و منزلش 

حتي عالقـه بـه گفتگـو و رفـع      انهاست شاهد آنيم اين است كه مسلمان ولي آنچه كه قرن
آور  سـف أآگاهي و تحقيق در بين مسلمانان جهان ت ،اختالفات بين خود ندارند و آمار مطالعه

  است.

﴿* āω �= Ïtä† ª! $# t� ôγyfø9 $# Ïþθ�¡9 $$Î/ zÏΒ ÉΑöθs) ø9 $# āωÎ) tΒ zΟ Î= àß﴾.       ] :148النساء[  

مورد ستم قرار گرفته باشد. و اهللا،  يرا دوست ندارد مگر آنكه كس ياهللا بانگ زدن به بد«
  .»داناست يشنوا

﴿Ÿωuρ (#θ™7 Ý¡n@ šÏ% ©!$# tβθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# (#θ™7 Ý¡uŠsù ©! $# # Jρô‰ tã Î� ö� tóÎ/ 5Ο ù= Ïæ﴾. ] :108األنعام[  

آنها از روي ظلم و جهالت  خوانند دشنام ندهيد تا مبادا نچه مشركان غير از خدا ميبه آ و«
  .»دهند خدا را دشنام

بـر سـر    )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    ( ) با اصحاب رسولليه السالم(ع اختالف جزئي علي
صد سال پيش  چهار و خالفت را به طور غلوآميز بزرگ كردن اشتباه است اين اختالف هزار

  ،هم درگيرند ن يافت ولي مسلمانان امروز هنوز بر سر خالفتي كه پايان يافته باپايا

﴿y7 ù= Ï? ×π̈Β é& ô‰ s% ôM n= yz ( $oλm; $tΒ ôM t6|¡x. Νä3s9 uρ $̈Β óΟçFö;|¡x. ( Ÿωuρ tβθè= t↔ó¡è? $£ϑ tã (#θçΡ% x. šχθè= yϑ ÷ètƒ 

  ]141: ةالبقر[ .﴾∪⊆⊇⊆∩
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راي خود كردند و شما نيز هرچه كنيـد  چه كردند ب هر ،همه درگذشتند ،آن گروه پيشين«
  .»بود به سود خويش كنيد و شما مسئول كار آنان نخواهيد

قرآن به ما دستور تفحص در امور زندگي و ديني را داده و به اعالم داشته حق نداريم 

pκ$﴿ ،انساني را كه اظهار اسالم كند كافر بشماريم š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u #sŒÎ) óΟ çFö/ u�ŸÑ ’ Îû È≅‹ Î6y™ 

«! $# (#θãΖ̈Šu;tFsù Ÿωuρ (#θä9θà) s? ôyϑ Ï9 #’ s+ ø9r& ãΝà6øŠs9 Î) zΝ≈ n= ¡¡9 $# |M ó¡s9 $YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ﴾. 94نساء: [ال[  

 ديينما يبررس يدرست به د،يكن يكه (به قصد جهاد) در راه اهللا سفر م يمومنان! هنگاماي «
  .»يستيمومن ن: دييبه شما سالم كرد و اظهار اسالم نمود، نگو يو به كس

  ، تبعيت كنيم بايدنامروز نگهبان اسالم ما هستيم و مسئوليت اتحاد با ماست و جز از اسالم 

﴿tΒ uρ Æ;tG ö;tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθèδ uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# zÏΒ zƒÌ� Å¡≈ y‚ø9 [آل  .﴾∪∋∇∩ #$

و در آخرت از  شود ينم رفتهيهرگز از او پذ د،يجز اسالم بجو ينيو هر كس د« ].85عمران: 
  .»خواهد بود كاران انيز

صلى اهللا عليه ( پيامبر كند. امبران را رفع اختالفات معرفي ميقرآن يكي از اهداف آمدن پي
كنـد و  در انقالب عظيم اسالم به وحدت تبـديل  را نيز توانست تفرقه ملت عرب  )وآله وسلم

مام مردم همه تالش خود را براي تحقق وحدت بـه كـار بسـت و    ) به عنوان اليه السالم(ع علي
با وجود ايـن كـه خـود را بهتـرين گزينـه      ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( حتي بعد از وفات پيامبر

نسـت و بارهـا اعـالم كـرد كـه      دا مي) صلى اهللا عليه وآله وسلم( پيامبرحضرت براي جانشيني 
ر نشـد بـه خـاطر مصـلحت شخصـي      ضـ گـاه حا  د براي خالفت است ولي هيچترين فر شايسته

ي  خلفـا در حفـظ وحـدت و اقتـدار جامعـه     وحدت جامعه را به خطر اندازد و حتي بارهـا بـه   
 هدف علي ،اسالمي مشورت و ياري داد و در دوران خالفتش با وجود آشوب و تنش فراوان

چ تالشـي  از هـي آن در برقـراري اتحـاد و وحـدت تغييـر نكـرد و بـراي تحقـق         )ليه السـالم (ع
  نكرد. يفروگذار

در اين نوشته براي اين كه اهميت وحدت و اتحاد را ثابت كنيم بـه سـراغ آيـات قـرآن و     
رويـم و بـه وحـدت بـه عنـوان بهتـرين راه اقتـدار مسـلمانان          ) مـي ليـه السـالم  (ع زندگي علي
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ي قـرار  ي وحدت مـورد بررسـ   اسوهتواند به عنوان  ) نيز ميليه السالم(ع عليامام اميدواريم و 
 عمل به او اقتدا كننـد و  در دارند، )ليه السالمعلي (ع وي از پيركساني كه ادعاي گرفته تا هم 

ان شاء اهللا مسلمانان به ريسمان وحدت  ها جويند. ) بهرهليه السالمهم ديگر مسلمانان از علي(ع
  :چنگ زنند و تفرقه نكنند

﴿(#θßϑ ÅÁtG ôã $#uρ È≅ ö7 pt¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè% §� x s?﴾ ] :103آل عمران.[  

  .»ديو پراكنده نشو ديچنگ بزن ياله سمانيبه ر يهمگ«

﴿Ÿωuρ (#θçΡθä3s? tÏ% ©!$% x. (#θè% §� x s? (#θà n= tF÷z$# uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛ èε u!% ỳ àM≈ oΨÉi� t6ø9 $# 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ öΝ çλm; ë># x‹tã 

ÒΟŠÏà tã ∩⊇⊃∈∪﴾  :105[آل عمران[   

آمـد،   يآشكار يها نشانه شانيكه پراكنده شدند و پس از آنكه برا دينباش يهمانند كسان«
  .»است يكسان نيدر انتظار چن ي. عذاب بزرگدندياختالف ورز

﴿tβθãΨ ÏΒ ÷σ çG sùr& ÇÙ÷èt7 Î/ É=≈ tG Å3ø9$# šχρã� à õ3s?uρ <Ù÷èt7 Î/﴾       85: ة[البقر.[  

شـي ديگـر كفـر    آوريـد و بـه بخ  آيا به بخشي از دستورات كتـابِ (آسـماني) ايمـان مـي    «
   .»ورزيد؟! مي

دروغـي را بـه خـدا و رسـولش     اي براي نابودي دين خدا هر  و بايد مواظب باشند كه عده
دهند و نظرات خود را بر قرآن تحميل كرده تا بتواننـد وحـدت مسـلمانان را از بـين      نسبت مي

ختالفاتي كه ا ،انگيز اختالفات شيعه وسني است تراژدي غم ،و بهترين روش براي تفرقه ببرند
  .ن مسلمانان خواهد انجاميدبه دشمني بي ،با چاشني دروغ تفرقه خواهان

﴿¨βÎ) uρ óΟ ßγ÷Ζ ÏΒ $Z)ƒÌ� xs9 tβ… âθù= tƒ Ο ßγtFt⊥ Å¡ø9 r& É=≈ tFÅ3ø9 $$Î/ çνθç7 |¡óstG Ï9 zÏΒ É=≈tG Å6ø9 $# $tΒ uρ uθèδ š∅ÏΒ 

É=≈ tG Å3ø9$# šχθä9θà) tƒuρ uθèδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# $tΒ uρ uθèδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# tβθä9θà) tƒuρ ’ n?tã «!$# z>É‹ s3ø9 $# öΝ èδ uρ 

tβθßϑ n= ôètƒ ∩∠∇∪﴾. ] :78آل عمران[  



    

  11  مقدمه
  

گردانند تا در ميان اهل كتاب كساني هستند كه هنگام خواندن تورات، زبانهايشان را مي«
خوانند) از كتاب (آسماني) است. حال آنكه جزو كتاب نيست. شما گمان كنيد (كه آنچه مي

  .»بندندد: اين كتاب از سوي پروردگار است. و آگاهانه بر اهللا دروغ ميگوينو مي
خـدمتكار صـهيونيزم و   انـه  ه ناآگاهكـ خردنـد   راستي طرفداران تفرقـه، افـرادي بـي   آيا به 

مزد خيانت خـود بـه اسـالم را     ،دشمنان اسالم اند يا جاسوساني هستند كه در قبال ايجاد تفرقه
  و حالت خارج نيست.باالخره از اين د ،گيرند مي

  



  : فصل اول

  اهميت وحدت

﴿$tΒ uρ tβ% x. â¨$̈Ψ9 $# HωÎ) Zπ̈Β é& Zοy‰ Ïm≡uρ (#θà n= tF÷z$$sù 4 Ÿωöθs9 uρ ×πyϑ Î= Ÿ2 ôM s)t7 y™ ÏΒ š�Îi/ ¢‘ zÅÓà) s9 

óΟ ßγoΨ ÷� t/ $yϑŠÏù ÏµŠ Ïù šχθà Î= tFøƒs† ∩⊇∪﴾.  :19[يونس[  
تالف شدند. و اگر سنت پيشـين  مردم، امتي واحد (و يكتاپرست) بودند و سپس دچار اخ«

  .»شد ي اختالفاتشان داوري مي پروردگارت نبود، در ميانشان درباره

﴿¨βÎ) ÿÍνÉ‹≈yδ öΝ ä3çF̈Β é& Zπ̈Β é& Zοy‰Ïm≡uρ O$tΡ r&uρ öΝà6š/ u‘ Âχρß‰ ç7ôã $$sù ∩⊄∪ (# þθãè©Ü s) s?uρ Νèδ t� øΒ r& öΝ ßγoΨ ÷� t/﴾. 
  ].93و  92[األنبياء: 

و من، پروردگار شما هستم؛ پس مـرا   كپارچهيواحد و  يتامت شماست؛ ام نيا يراست به«
  .»فرقه شدند پاره نمودند و فرقه خود، پاره انيرا در م شان نييآنان، آ .ديعبادت و پرستش كن

فرقه به عنوان پرتگاه اسالم در قرآن و سنت به اتحاد سفارش فراوان كرده است و از ت

θßϑÅÁtG#)﴿ :كند آتش ياد مي ôã $# uρ È≅ ö7pt¿2 «! $# $Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè% §� x s? 4 (#ρã�ä. øŒ$# uρ |M yϑ ÷èÏΡ «! $# öΝ ä3ø‹n= tæ øŒÎ) 

÷Λ äΖ ä. [ !#y‰ ôã r& y# ©9r' sù t÷t/ öΝä3Î/θè= è% Λäóst7 ô¹r' sù ÿÏµÏFuΚ ÷èÏΖ Î/ $ZΡ≡uθ÷zÎ) ÷Λ äΖ ä.uρ 4’ n?tã $x x© ;οt�ø ãm zÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# 

Ν ä.x‹ s)Ρr' sù $pκ ÷] ÏiΒ﴾.  :103[آل عمران[  

 اديرا بر خودتان به  يو نعمت اله ديو پراكنده نشو ديچنگ بزن ياله سمانيبه ر يهمگ«
مهربان كرد و به لطف اهللا  گريرا نسبت به همد تانيو اهللا دل ها ديكه با هم دشمن بود ديآور

و اهللا شما را نجات  دياز آتش بود يبر لب پرتگاه شتريكه پ يدر صورت د؛يبرادر شد با هم
  .»ديشو تيكند تا هدا يم انيشما ب يرا برا اتشياهللا آ سان نيداد. بد

   .ستايد شده است و برادري و همدلي را مي و از اتحاد به عنوان نعمت الهي تجليل
و برادر يكديگر ي آتش بود كنار گذاشته  اختالفاتي كه چون دره ،نعمت اسالماعراب به 
در طول ده ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ي قبايل را به وحدت فراخواندند و پيامبر گشتند و همه
  ايجاد كرد.  وحدت ةي در سايدار الگوي حكومت ،سال در مدينه
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ي پيـامبر فاصـله گرفتـه انـد و انتظـار       ي فاضـله  قرنهاست كه مسمانان از مدينـه  ،ولي امروز
اتحاد و همدلي مسلمانان به رؤياي غير قابل تحقق تبديل شده به طوري كـه گاهـاً اختالفـات    

كـم بـه كشـتن و كفـر و     هاي اسالمي ح مني به خود گرفته و احزاب و گروهرنگ كينه و دش
  .دهند ارتداد هم مي

تقـادي و فقهـي دارنـد شـيعيان و     هاي اع نان كه با هم اختالفاتي در زمينهدو گروه از مسلما
وز نتوانسـته انـد وحـدت    نـ باشند كه علماي اين دو مذهب عليرغم شعار وحـدت ه  يها م سني

  .هايي صورت گرفته ولي كافي نيست هرچند تالش ،قعي را در دنياي اسالم پديدار كنندوا
آميز  مذهب صورت گرفته يا به صورت تملقبسياري از گفتگوهايي كه بين علماي دو  در

ملي نكرده اند و يا گفتگو سخنان خودشان را ع از اتحاد و وحدت صحبت كرده اند و بعد از
هـا نتـايج   گفتگوي آن بدون اين كه ،ل رو در روي هم قرار گرفتهگيري و جد به صورت جبهه

  .داشته باشد چنداني مثبت
انـد   بـه آنچـه كسـب كـرده     كنند و ن اسالم اختالفات را موشكافي نميسفانه انديشمنداأمت

اند و توجه ندارند كه بسياري از اختالفات قابل اصالح است و در ايـن شـرايط    دلخوش كرده
   ل اصالح نيز بايد متروك شود.اختالفات غير قاب
بين دكتر يوسف قرضاوي انديشـمند مصـري و آقـاي     ،هجري شمسي 1385در بهمن ماه 

ي گفتگوهاي قبلي تفاوت داشـت   فتگويي زيبا صورت گرفت كه با همههاشمي رفسنجاني گ
 و واقعاً اين دو عالم جهان شيعه و سني نشان دادند حاضـرند اتحـاد را جـايگزين تفرقـه كننـد     

هـا   ه اختالفات موشـكافي و سـوء برداشـت   ولي اين گفتگو كافي نبود و از اين گفتگوهايي ك
از  ،خـواران تفرقـه   تبه اتفاق بيفتد و بايـد دسـت جيـره   شود بايد هر ساله چندين مر برطرف مي

  .گيري بر دنياي اسالم كوتاه شود تصميم
ن زخـم زبـان و مزاحمـت    چرا بايد يك شيعه در بين سنيان و يك سني در بين شيعيان بدو

  ؟زندگي نكند
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ديگر اين است كه بايد توجه داشت مسلمان حق ندارد در اصول ديـن تقليـد كنـد و     ةنكت
شايد بيش از نيمـي   .اسالمش قابل قبول نيست ،.. تقليد كند.هركس در اصول دين از پدران و

   .م ندارنداند و شناخت كافي از اسال دهاز مسلمانان در دين از پدرانشان تقليد كر
تفكـرات   اختالفـات و شايد اگر اسالم تحقيقي جـاي اسـالم تقليـدي را بگيـرد بسـياري از     

   .اصالح شود
نبوت و معاد نبايد  ،در سه اصل توحيد -...شيعه و سني و -بايد توجه داشت كه مسلمانان  

 ليـه علـي (ع  ،ها مسلمان بايد بود نـه شـيعه و نـه سـني     اوتي داشته باشند و در اين زمينهبا هم تف
از  ،مبادا در ديـن دورويـي ورزيـد كـه همبسـتگي و وحـدت در راه حـق       «فرمايد:  ) ميالسالم

زيرا خداوند سبحان نه به گذشتگان و نه آينـدگان چيـزي    ،پراكندگي در راه باطل بهتر است
  .)1(»را با تفرقه عطا نفرموده است

 كه آنها مصلحت اسالم را بر شويم خاندان پيامبر متوجه مي با نگاهي به زندگي اصحاب و
) كـه از اصـحاب بـه خـاطر عـدم      ليـه السـالم  (ع به طـور مثـال علـي    ،دادند هر چيز ترجيح مي

(حسب ادعاي مدعيان پيـروي از علـي عليـه     انتخابش دلخور بود به خاطر اسالم سكوت كرد
ط وخـيم  هاست كه به خاطر اسالم در شـراي  ) قرنليه السالم(ع ولي بعضي پيروان علي السالم)

  ! ت نمي كنندمسلمانان سكو
بـه   را كـوچكتر از خـودش اسـت   ها  سالرا كه  )ليه السالم(ع علي ،خليفه دوم عمر فاروق

و هـر كجـا    »لـوال علـي لهلـك عمـر« :گويـد  دانـد و مـي   مـي نوان مشاور خود آگاهتر از خود ع
نيز  )ليه السالمع( پرسد و علي مي )ليه السالم(ع د بدون تكبر از علييآ مشكلي برايش پيش مي

نه عمر مستبد و خود رأي است و نـه علـي حاضـر بـود مصـلحت       ،گويد دون توقع پاسخ ميب
  .اسالم را ناديده بگيرد

نماهـاي   كننـد و بعضـي مسـلمان    مساجد شيعيان را تخريب مي ،نماهاي سني بعضي مسلمان
  !مساجد سنيان را ،شيعه

                                           
  .7شماره  176خطبه  ،ي محمد دشتي نهج البالغه، ترجمه -1
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﴿ôtΒ uρ ãΝ n= øßr& £ϑ ÏΒ yìoΨ ¨Β y‰Éf≈ |¡tΒ «! $# βr& t� x. õ‹ãƒ $pκ� Ïù …çµßϑ ó™$# 4të y™uρ ’Îû !$yγÎ/# t� yz﴾. 114: ة[البقر[  

و كيست ستمكارتر از آن كه مردم را از ذكر نام خدا در مساجد منـع كنـد و در خرابـي    «
 .»آن اهتمام و كوشش نمايد

عه و سـني  ها و كشتارها در قرون اخيـر بـه خـاطر شـي     ها و غارت چه بسا كه بسياري از قتل
ترين شكل ممكن كشت و چـه بسـيار    ها را حكومت صفوي به فجيع ن بود. چه بسيار سنيبود

هـا   نوز است در پاكسـتان شـيعيان و سـني   هنوز كه ه .شيعيان را حكومت عثماني به قتل رساند
ها زنـدان چه بسيار انسانهايي كه چون عالم شيعه و سني هستند بايـد در   وكشند  همديگر را مي

  .اگر طرفداران تفرقه آنها را نكشند محبوس باشند البته
دانست  ) را خدا ميليه السالم(ع شيعيان را پيرو عبداهللا بن سبا كه علي ،ها چرا بعضي سني

يهوديان و دانند، گويي به راه  ها را كافر و گمراه و مرتد مي سني ،دانند و بعضي شيعيان مي
   .روند مسيحيان منحرف مي

﴿ÏM s9$s% uρ ßŠθßγuŠø9 $# ÏM|¡øŠs9 3“t�≈ |Á̈Ζ9 $# 4’ n?tã & óx« ÏMs9$s% uρ 3“t�≈ |Á̈Ψ9 $# ÏM |¡øŠs9 ßŠθßγuŠø9 $# 4’ n?tã & óx« 

öΝ èδuρ tβθè= ÷G tƒ |=≈tG Å3ø9 $# 3 y7 Ï9≡x‹x. tΑ$s% tÏ% ©!$# Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ Ÿ≅ ÷W ÏΒ öΝ ÎγÏ9 öθs% 4 ª! $$sù ãΝä3øts† öΝ ßγoΨ ÷� t/ tΠöθtƒ 

Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# $yϑŠÏù (#θçΡ%x. ÏµŠ Ïù tβθà Î= tFøƒs† ∩⊇⊇⊂∪﴾. ]113: ةالبقر[  

گويند: يهوديـان بـر حـق نيسـتند؛     گويند: نصاري، برحق نيستند و نصاري مييهوديان مي«
خوانند. افراد ناآگاه (و مشرك نيز) اين، در حالي است كه هر دو گروه، كتاب آسماني را مي

فشـان  ي اختالراننـد. اهللا روز قيامـت دربـاره   سخني مانند سخن يهود و نصاري را بر زبـان مـي  
  .»قضاوت خواهد كرد

#)﴿ ،زنند و به كردار خود شادند من ميكنند و به تفرقه دا و به هم توهين مي þθãè©Ü s) tG sù 

Ο èδ t�øΒ r& öΝæη uΖ ÷� t/ # \�ç/ ã— ( ‘≅ ä. ¥>÷“ Ïm $yϑ Î/ öΝÍκ ö‰y‰ s9 tβθãmÌ� sù ∩∈⊂∪﴾ 53مؤمنون: [ال[   

خود  نزدي به آنچه خود را پاره پاره كردند و هر گروه -دين -آن گاه مردم امر «
   .»پسنديدند دلخوش گشتند
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   ،ترساند ين كه شبيه مشركان تفرقه كنند ميخداوند مؤمنان را از ا

﴿Ÿωuρ (#θçΡθä3s? š∅ÏΒ tÅ2Î� ô³ßϑ ø9 $# ∩⊂⊇∪ zÏΒ šÏ% ©!$# (#θè% §� sù öΝßγuΖƒÏŠ (#θçΡ%Ÿ2uρ $Yèu‹ Ï© ( ‘≅ä. 

¥> ÷“ Ïm $yϑ Î/ öΝ Íκö‰y‰ s9 tβθãmÌ� sù ∩⊂⊄∪﴾. ]:32 -31 روم[  

را جـدا و پراكنـده نمودنـد و چنـد      نشـان يكـه د  ياز (همان) كسـان  .ديو از مشركان نباش «
  .»و خرسندند يدارند، راض شيبه آنچه نزد خو يدسته شدند؛ هر گروه

 Ÿωuρ﴿ :و به واقع هركس در دين خدا تفرقه ايجاد كند هم شأن مشركان گشته است

(#θçΡθä3s? š∅ÏΒ tÅ2Î� ô³ßϑ ø9   .»ديو از مشركان نباش«] 31روم: [ .﴾∪⊆⊃∩ #$

اند تا از اين راه  .. كرده.اي طرفدار تفرقه مسلمانان را سرگرم اختالفات شيعه و سني و عده
اند و در جايي كه بايد  ها بر منابر مساجد راه پيدا كردهاي از اين عده ،بهايي كسب كنند

دهند و از عذاب الهي  قه سر ميرداند شعار اختالف و تفرمسلمانان را متحد گ ،يگانگي اهللا
  .ترسند مين

﴿¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θè% §� sù öΝ åκs]ƒÏŠ (#θçΡ% x.uρ $Yèu‹ Ï© |M ó¡©9 öΝåκ ÷] ÏΒ ’ Îû > óx« 4 !$yϑ ‾Ρ Î) öΝ èδá� øΒ r& ’ n< Î) «! $# §Ν èO Νåκ ã♦Îm6t⊥ ãƒ 

$oÿÏ3 (#θçΡ%x. tβθè= yèø tƒ ∩⊇∈∪﴾.  ] :159انعام[  

 ،چنين كساني به كـار تـو نياينـد    ،و فرقه فرقه شدند آنان كه دين خدا را پراكنده نمودند«
  .»كردند آگاهشان مي گردانند به آنچه مي ،كار آنها با خداست و بعد از اين

بينـيم كـه يهوديـان و     مـي  )صلى اهللا عليه وآله وسـلم ( ي رسول ي فاضله گاهي به مدينهبا ن
سـني   زيسـتند ولـي شـيعه و    كومت پيامبر بدون رنج و عذابي مـي حتي منافقان در ح ،مسيحيان

  !را بيازارند و به هم توهين كنند بايد همديگر
و حرمتـي برتـري بخشـيد     هـر  خداوند حرمت مسلمان را بر: «فرمايد مي) ليه السالم(ع علي

 :فرمايـد  همچنـين مـي   .)1(»ي اخالص و توحيد اسـتوار كـرد   حفظ حقوق مسلمانان را به وسيله
بان و دست او آزاري نبينند مگر آنجا كـه حـق باشـد و    مسلمان كسي است كه مسلمانان از ز«

                                           
  .1شماره ،167خطبه -1
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شـود   در مورد اين كه آيا واجب مـي  .)1(»نيست جز در آنجا كه واجب باشد آزار مسلمان روا
) اسـت نـه   ليه السالم(ع مسلمان را آزار بدهيم همان امر به معروف و نهي از منكر منظور علي

  .چيزي بيشتر
اسـت نيـز آزار و   ه ي چهارم سـني  امام اول شيعيان و خليفه) كه ليه السالم(ع علي ،بنابراين

 اگـر بخـواهيم مسـلمانان متحـد شـوند بايـد       .پـذيرد  مسلمان و توهين به همديگر را نمياذيت 
هـر فـرد مسـلمان     بـر  .دانشي به جوامع اسالمي پاي گذارد آگاهي و دانايي عوض ناداني و بي

ه با اصول ديـن و حقيقـت اسـالم تحقيـق     الزم و واجب است چون به سن بلوغ رسيد در رابط
نـه بـا    اسـت و  آور درك كند آن گاه دين برايش لذت اسالم را بشناسد و هدف دين را ،كند

بـه راسـتي كـه تـوهين و تحقيـر       .كنـد  بلكه با دليل از دين دفـاع مـي   ،اعتقاد ديگران توهين به
و در  گيـرد  ب سرچشمه مـي دهيم از ناداني و تعصاعتقادات ديگران بدون اين كه دليلي ارائه 

بسياري از موارد مسلمانان به دليل عدم آگاهي از دين در اختالفاتي كه بين خود دارند عوض 
كـه   پردازنـد  ساكت كنند به تخريب شخصيت وي مي دليل و مدرك رقيب خود را ااين كه ب

  .ي عدم آگاهي آنها از حقيقت دين شان است اين نشانه
شـيعه شكسـت خـورده عـوض      ،سني وقتي سني پيروز شده در گفتگوي بين عوام شيعه و

  .شناسد زند در حالي كه وهابيت را هم نمي او بر چسب وهابي بودن به سني مي جواب دادن به
ســفانه امــروز خيلــي از مســلمانان اعتقادشــان را از كتــب عرفــاني و همچنــين نظريــات  أمت

كننـد و ايـن يكـي از     تحميـل مـي   قرآن را بر باورهاي خـود .. گرفته بعد آيات .انديشمندان و
 آيا به راستي ديـن و اعتقـاد ارزش چنـد مـاه مطالعـه در كتـاب خـدا را        .داليل اختالف است

اب خدا بدون تعصب و اگر كت ؟شود تعصب فراموش شود وحدت نمايان نمي آيا اگر ،ندارد
دين شـده و  سـفانه ديـن بـراي بسـياري از انسـانها نمـا      أمت .شود ها گشوده نمي مطالعه شود گره

ان انفعـالي بـودن   ماندگي مسلمان ي عقب يكي از داليل عمده حالت انفعالي پيدا كرده است و
  .هاست دين در نظر بعضي

                                           
  .2شماره ،167خطبه -1
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ن را ارائـه  دين اگر پويا باشد و مردم را به تكاپوي واقعي وادار سازد و برنامه زندگي انسـا 
و ارائه ديـن پويـا يعنـي     ،عياسالم واق ،شوند و اسالم اين گونه است دهد مردم عاشق دين مي

   .اسالم واقعي به عهده علماي اسالم است
در كتاب خدا به مسائل اعتقادي و بندگي خدا و روش نيكو زيستن بيش از مسـائل فقهـي   

به مسائل فقهـي بيشـتر پرداختـه و در راهنمـايي      پرداخته شده است در حالي كه علماي اسالم
 آموختن نيكو زيستن به امـت كوتـاهي كـرده انـد هـر     ت خدا به معناي واقعي و دمردم در عبا

مـردم ديـن را در    چند كه اين كوتـاهي ناخواسـته بـوده ولـي ايـن سـبب شـده تـا بسـياري از         
.. خالصه كرده اند غافـل از ايـن كـه عبـادت خـداي      .چگونگي وضو گرفتن و غسل كردن و

تربيـت   ،پيشرفت تالش براي ،كمك به هم نوع ،يگانه و دست طلب پيش او فقط دراز كردن
   ... اهداف اصلي دين است.روزي حالل و ي ارحام و كسب اخالق نيكو و صله ،فرزند

  .يم گويي همه انسانها را كشته ايمآموزد كه اگر يك انسان بيگناه را بكش دين به ما مي

﴿tΒ Ÿ≅ tFs% $G¡ø tΡ Î� ö� tóÎ/ C§ø tΡ ÷ρr& 7Š$|¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $yϑ ‾Ρ r' x6sù Ÿ≅ tFs% }̈ $̈Ζ9 $# $Yè‹ Ïϑ y_ ôtΒ uρ 

$yδ$uŠômr& !$uΚ ‾Ρ r' x6sù $uŠôm r& }̈ $̈Ψ9 $# $Yè‹ Ïϑ y_﴾. هركس، انساني را جز به قصاص يا به « ]32: ة[المائد

  .»ي مردم را كشتهكيفر فساد در زمين بكشد، گويا همه

ôtΒ﴿ .نجات دهيم انسانيت را نجـات داديـم  و اگر يك انسان را  uρ $yδ$uŠômr& !$uΚ ‾Ρ r' x6sù $uŠômr& 

}̈ $̈Ψ9 $# $Yè‹ Ïϑ y_﴾. ي مردم را و هر كس سبب زنده ماندن كسي گردد، گويا همه« ]32: ة[المائد

  .»نجات داده است
سـني   دين در اين آيه به ما مي گويد يك انسان را نجات دهيد بحثي از مسلمان و شـيعه و 

  خواهد باشد.  كس كه مي ي خدا هر انسان و بنده ،نيست
آور  كنند و اين شرم ين را در مقابل يهوديان محكوم ميت مردم فلسطبعضي از علما مقاوم

  نيست؟!
  آتش به دو دست خويش در خرمن خويش

  

  ايم كه را كنيم دشمن خويش ما خود زده 
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تواند هـم شـيعه باشـد هـم      ان ميچرا يك مسلمان نبايد شيعه و سني باشد و آيا يك مسلم
  ؟سني

  .و نه شيعه است و نه سني ،است و هم سني به راستي يك مسلمان واقعي هم شيعه
صلى اهللا عليه وآلـه  ( ) باشد سنت رسول اهللاليه السالم(ع يعني هركس كه به واقع پيرو علي

را به جـاي   )صلى اهللا عليه وآله وسلم( آورد و هركس سنت رسول اهللا را هم به جا مي )وسلم
برتر از شيعه و سني است و مسلمان  ) است و اين مسلمان است كهليه السالم(ع آورد پيرو علي

به واقع شـيعه و   .نازد فتخار به دين خود به مذهب خود مياست نه شيعه و سني اي كه عوض ا
  .تواند دو چيز باشد يكي است و نام واقعي اش اسالم است سني نمي

﴿Ÿωuρ (#θçΡθä3s? tÏ% ©!$% x. (#θè% §� x s? (#θà n= tF÷z$# uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛèε u !% ỳ àM≈ oΨÉi� t6ø9 $# 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé&uρ öΝ çλm; ë># x‹ tã 

ÒΟŠÏà tã ∩⊇⊃∈∪﴾  :105[آل عمران[.  

و شما مسلمانان مانند مللي نباشيد كه پس از آنكه آيات روشن براي آنها آمد راه تفرقـه  «
 .»و اختالف پيموده اند كه البته براي آنها عذابي بزرگ خواهد بود

يك دين آورد ) وسلمصلى اهللا عليه وآله ( رده اند محمدآيا به راستي مسلمانان فراموش ك
  .ينجامدها نبايد به دشمني ب آن اسالم است و يك شريعت و تفاوتو 

﴿9e≅ ä3Ï9 $oΨ ù= yèy_ öΝä3Ζ ÏΒ Zπtã ÷�Å° % [`$yγ÷Ψ ÏΒ uρ 4 öθs9 uρ u !$x© ª! $# öΝà6n= yèyfs9 Zπ̈Β é& Zοy‰Ïn≡uρ Å3≈ s9 uρ öΝä. uθè= ö7 uŠÏj9 

’ Îû !$tΒ öΝ ä38 s?#u﴾. 48: ة[المائد[  

ي  خواست همه و اگر خدا مي ،اي مقرر داشتيم اي هر قومي از شما شريعت و طريقهما بر«
ليكن تا شما را به احكامي كه در كتاب خود بـه شـما فرسـتاد     و ،گردانيد شما را يك امت مي

  .»بيازمايد
  ظلم به خود است، ،هم دانند دشمني آنها با يا نمي

﴿y# n= tG ÷z$$sù Ü># t“ ômF{$# .ÏΒ öΝ Îη ÏΖ ÷� t/ ( ×≅ ÷ƒuθsù šÏ% ©# Ïj9 (#θßϑ n= sß ôÏΒ É># x‹tã BΘöθtƒ AΟŠÏ9 r& ∩∉∈∪﴾. 

  ].65زخرف: ال[
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هاي اهل كتاب با هم اختالف ورزيدند. پس واي به حال ستمگران از عذاب روز  گروه«
  .»دردناك

ز بـه دسـت   ه امـرو ند هزار هزار پيامبر آمدند تا اختالفات را از بين ببرند آنگـا نمگر نمي دا
  شوند. خود موجب تفرقه مي

﴿$£ϑ s9 uρ u !% ỳ 4|¤ŠÏã ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ tΑ$s% ô‰ s% Ο ä3çG ø⁄Å_ Ïπyϑ õ3Åsø9 $$Î/ tÎit/ T{uρ Νä3s9 uÙ÷èt/ “Ï% ©!$# 

tβθà Î= tG øƒrB ÏµŠ Ïù﴾. ]يآشكار آمد، گفت: به راست يبا نشانه ها يسيگاه كه ع و آن« ]63زخرف: ال 

 د،يرا كه در آن اختالف دار ياز موارد يام) تا برخ رده ام و (آمدهشما حكمت آو يبرا
  .»كنم انيب تانيبرا

﴿$tΒ uρ $uΖ øŠ¢¹uρ ÿÏµÎ/ tΛÏδ≡t� ö/Î) 4y›θãΒ uρ #|¤ŠÏã uρ ( ÷βr& (#θãΚŠÏ% r& tÏe$!$# Ÿωuρ (#θè% §�x tG s? ÏµŠ Ïù﴾.  :الشوري]

ديم؛ (بدين مضمون) كه دين را و آنچه كه ابراهيم و موسي و عيسي را بدان سفارش كر« ]13
  . »برپا داريد و در آن تفرقه و اختالف نورزيد

﴿$tΒ uρ (#þθè% §� x s? āωÎ) .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ãΝ èδu !% ỳ ãΝ ù= Ïèø9$# $J‹ øót/ öΝ æη uΖ ÷� t/ 4 Ÿωöθs9 uρ ×πyϑ Î= x. ôMs) t7 y™ ÏΒ y7 Îi/¢‘ #’ n< Î) 

9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β zÅÓà) ©9 öΝæη uΖ ÷� t/﴾.  :نها پس از آن دچار تفرقه و پراكندگي شدند و ت« ]14[الشوري

كه علم و دانش يافتند؛ آن هم از روي حسادتي كه در ميانشان وجود داشت. و اگر سنت و 
طور قطع در ميانشان داوري  قانون پيشين پروردگارت نبود كه تا مدتي مهلت يابند، به

  .»شد مي

﴿tβ% x. â¨$̈Ζ9 $# Zπ̈Β é& Zοy‰ Ïn≡uρ y]yèt7 sù ª!$# z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# šÌ� Ïe±u;ãΒ tÍ‘ É‹Ψ ãΒ uρ tΑt“Ρ r&uρ ãΝ ßγyètΒ |=≈ tG Å3ø9$# 

Èd,ysø9 $$Î/ zΝä3ósuŠÏ9 t÷t/ Ä¨$̈Ζ9 $# $yϑŠÏù (#θà n= tF÷z$# ÏµŠ Ïù 4 $tΒ uρ y# n= tG ÷z$# ÏµŠ Ïù āωÎ) tÏ% ©!$# çνθè?ρé& .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ 

ÞΟ ßγø? u!% ỳ àM≈ oΨ Éi� t6ø9 $# $JŠøót/ óΟ ßγoΨ ÷� t/ ( “y‰ yγsù ª! $# šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u $yϑ Ï9 (#θà n= tF÷z$# ÏµŠ Ïù zÏΒ Èd,ysø9 $# ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ 

3 ª!$# uρ “Ï‰ôγtƒ tΒ â!$t±o„ 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ ?ΛÉ) tG ó¡•Β ∩⊄⊇⊂∪﴾. 213: ة[البقر[  
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را  امبرانيراه حق را رها كردند،) اهللا پ يا امت بودند؛ پس (از آنكه عده كيمردم  ي همه«
 انيدهنده فرستاد و همراهشان كتاب را به حق نازل كرد تا م ميبه عنوان بشارت دهنده و ب

ند كه به در آن اختالف كرد ي. تنها كسانديكه داشتند، حكم نما ياختالفات ي مردم درباره
قرار گرفت (و  ارشانيآشكار، در اخت هاي آنها كتاب داده شد؛ (آن هم) پس از آنكه نشانه

وجود داشت. اهللا به فرمانش مؤمنان را به  انشاني(بود كه) در م يحسادت ياختالف) از رو نيا
ت نمود. و اهللا هر كه را بخواهد، به راه راس تيكه مورد اختالفشان بود، هدا يزيچ قتيحق

  .»كند يم تيهدا
   :آيه فوق در نكاتي

  رفع تفرقه ،هدف آمدن پيامبران -1
 هاي آسماني منبع خوبي براي رفع تفرقه كتاب -2

 .عامل سركشي است در برابر خدا با تفرقه سركشي نكنيمتفرقه  -3
  
  



  :فصل دوم

  در دوران خلفا )ليه السالم(ععلي 

هـاي   آشكار كرد و پيـام  ،ه او ابالغ شدآنچه را ب  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر اسالم «
وند ها را به هم پي جتماعي را به وحدت اصالح و فاصلههاي ا او شكاف .پروردگارش را رساند

ميـان   ،هـا راه يافتـه بـود    هـاي برافروختـه در دل   هـا و كينـه   داد و پس از آن كه آتـش دشـمني  
  .)1(»خويشاوندان يگانگي برقرار كرد

هـا بـه    وحـدت برسـاند و اختالفـات و دشـمني     ي توحيد امت را بـه  پيامبر توانست در سايه
   .لطف اسالم پايان يافت

 ،البته بايد توجه داشت اتحاد و وحدت به معني سكوت مطلق و اظهار عقيده نكردن نيست
بـه خصـوص دوران رهبـري     ،)صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  (با نگاهي گذرا به عهد رسول خدا 

ي و حت )صلى اهللا عليه وآله وسلم( تالف نظرات بين شاگردان پيامبرايشان در مدينه متوجه اخ
  .شويم خود ايشان و اصحاب ميبين 

ش هر استدالل و نگر ،ي تفكر تفاوت افراد است به واقع از شيوهاين اختالفات كه ناشي از 
اي وارد نكند همچنين  تا جايي كه به اصل دين خدشهو گيرد  فرد به مسائل مختلف نشأت مي
تواند هر كدام به عنوان  ها و اختالفات مي و گاهاً اين تفاوت .به دشمني نينجامد اشكالي ندارد

در پيامبر در جنگ ب به تأييد مورخان .بهترين انتخاب شود و اي به مشورت گذاشته شود نظريه
ب بـن  ي سپاه بود وقتي سپاه را در مكاني استقرار دادند به پيشنهاد حبا عليرغم اين كه فرمانده

منذر كه مكان بهتري را براي استقرار سپاه در نظر داشـت احتـرام گذاشـتند و مكـان اسـتقرار      
  .سپاه تغيير يافت

ودند كه و اهل فن و تجربه بر اين عقيده ب )صلى اهللا عليه وآله وسلم( جنگ احد پيامبردر 
يـرون از شـهر   گ در بتوانند بر دشمن پيروز شوند ولي جوانان جن با جنگ در داخل مدينه مي

دانسـتند و   جسارت دشمن مي موجب را كردند زيرا جنگ در داخل شهر مدينه را پيشنهاد مي
 .تصميم به جنگ با مشركان در خـارج از شـهر گرفتنـد    خره بعد از گفتگو و مباحثه پيامبرباأل

                                           
  ترجمه مطالب نهج البالغه: استاد محمد دشتي. -1
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در جنگ احزاب براي دفع خطر دشمن نظرات فراواني اظهار شد كه پيشنهاد سـلمان فارسـي   
  .توجه قرار گرفتمورد 

بـا   )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    ( اصـحاب از مفـاد صـلح پيـامبر     ،در جريان صلح حديبيـه 
در حــالي كــه عقيــده  ،آورنــد دنــد و آن را نــوعي بــاج بــه حســاب مــي مشــركان ناراضــي بو

   .چيزي جز اين بود )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
) ليه السالم(ع با علي اهللا عليه وآله وسلم)(صلى  پيامبر ،ر ماجراي افك و تهمت به عايشهد

ي پيامبر بزرگ شـده بودنـد و حكـم پسـران ايشـان را داشـتند بـه         و زيدبن حارثه كه در خانه
  .گفتگو پرداخت كه نظر اين دو بزرگوار در رابطه با چه بايد كرد با هم تفاوت داشت

) امر كرد كه ليه السالم(ع يبه عل (صلى اهللا عليه وآله وسلم) در جريان غزوه تبوك پيامبر
مدينـه را   ،تحت تأثير گفتار منافقـان و اشـتياق در جنگيـدن بـا كفـار      در مدينه بماند ولي علي

(صـلى اهللا عليـه وآلـه     پيـامبر  .پيوسـت  (صلى اهللا عليه وآله وسـلم)  ترك كرد و به سپاه پيامبر
خرده نگرفت بلكه ضمن  كه از صفاي باطن و خيرخواهي علي آگاه بود نه تنها بر علي وسلم)

  .دلجويي و اكرام علي دوباره ايشان را به مدينه باز گرداند
وقتي پيـامبر اسـامه بـن     )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حتي در آخرين روزهاي زندگي پيامبر 

ي سپاه براي مبارزه با روميان انتخاب كرد بعضي از اصحاب  ساله را فرمانده 19نوجوان  ،يزيد
  .ولي با تأكيد پيامبر بر فرماندهي اسامه جاي اعتراض باقي نماند .مبر ايراد گرفتندبه انتخاب پيا

را افرادي سركش و نافرمان بـدانيم كـه بـه     )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اگر اصحاب پيامبر
  .كردند با قرآن و عقل سازگار نيست اعتنا نمي (صلى اهللا عليه وآله وسلم) م و امر پيامبركال

öΝçGΖ﴿ :فرمايد اب به آنها ميخداوند خط ä. u� ö� yz >π̈Β é& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ÷ ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ 

šχ öθyγ÷Ψ s? uρ Çtã Ì� x6Ζßϑ ø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σè? uρ «!$$Î/﴾.         110عمران:  [آل[  

از منكر  يامر به معروف و نه د؛يآمده ا ديمردم پد يكه برا ديهست يامت نيشما بهتر«
  .»ديدار مانياهللا ا و به ديكن يم
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﴿y7 Ï9≡x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yèy_ Zπ̈Β é& $VÜ y™uρ (#θçΡθà6tG Ïj9 u!# y‰ pκà− ’ n?tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθä3tƒuρ ãΑθß™§�9 $# öΝ ä3ø‹ n= tæ 

# Y‰‹Îγx©﴾. قرار طي(و بدور از افراط و تفر دهيبرگز يشما را امت نيچن نيو ا«] 143: ة[البقر (

  .»بر شما گواه باشد زين براميو پ ديتا بر مردم گواه باش ميداد

﴿uθèδ ãΝ ä39 £ϑ y™ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9 $# ÏΒ ã≅ ö6s% ’Îûuρ # x‹≈yδ tβθä3u‹ Ï9 ãΑθß™§�9 $# # ´‰‹Îγx© ö/ä3ø‹ n= tæ (#θçΡθä3s?uρ 

u !#y‰ pκ à− ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 است تا  دهينام» مسلمان«قرآن شما را  نيو در ا شترياو پ« ] 78[الحج:  .﴾#$

  .»ديشما بر مردم گواه باشبر شما گواه باشد و  امبريپ
آيا شايسته است افرادي كه پيامبر برآنها گواه است و خداوند آن ها را بـه عنـوان گـواه و    

صلى اهللا عليه وآله ( و آيا ممكن است پيامبر ؟!الگوي مردم انتخاب كرده افرادي نافرمان باشد
نين و... را پشت حته و ؤم ،تبوك ،احزاب ،احد ،بدون حمايت اصحابش جنگهاي بدر )وسلم

  .سر گذارد و يك و تنها مكه را فتح كند
هايشـان را تـرك    ند را فداي دين خدا كردند و خانهآيا افرادي كه جان و مال و زن و فرز

  ؟!توانند افرادي سركش باشند با ديگر مسلمانان تقسيم كردند مي را هايشان كرده يا خانه
صلى اهللا عليه وآله ( گيرد كه پيامبرشكل ميي استبداد حاكم  پيروزي يك ملت يا به وسيله

ي پيامبر چنـين   ي فاضله كه به واقع مدينه ،مصون از آن است و يا همدلي و اتحاد امت )وسلم
  .بود

چيزي  )صلى اهللا عليه وآله وسلم( حتي اعتراض در حكومت پيامبر ،مشورت ،پيشنهاد
امر شده  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مبر گاه به تفرقه نينجاميد حتي به پيا طبيعي بود و اين هيچ

öΝèδ﴿ بود كه با اصحاب مشورت كند ö‘ Íρ$x©uρ ’ Îû Í÷ ö∆F{$#﴾.  :در كارها با ايشان « ]159[آل عمران

öΝ﴿ و مردم بايد از استبداد رأي به دور باشند »مشورت كن èδ ã�øΒ r&uρ 3“u‘θä© öΝ æη uΖ÷� t/﴾.  :الشوري]

  .»ورت و رايزني با يكديگر استو (ساماندهي) كارهايشان با مش«] 38
مشورت و اعتراض در مسائل مربـوط بـه وحـي كـه بـه       ،البته بايد توجه داشت كه پيشنهاد

صورت قرآن و سنت بيان شده جايگاهي ندارد و آنچه خدا واجب كرده است مسلمانان حـق  
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وجـه  نكتـه توجـه داشـتند و چـون مت    اعتراض يا تخلف ندارند و البته اصـحاب پيـامبر بـه ايـن     
  .پذيرفتند يا حرام كرده بدون چون و چرا مي شدند كه امري را خدا واجب مي

 25) را در ليه السالم(ع فصل رفتار و عملكرد عليبراي درك بهتر اهميت وحدت در اين 
  دهيم. خليفه نبودند مورد بررسي قرار ميسالي كه 

و آخرين روزهاي عمر مبارك ايشان و  )صلى اهللا عليه وآله وسلم( در زمان بيماري پيامبر
  .اوضاع جامعه اسالمي به داليل متفاوت ناآرام شده بود نبعد از وفات ايشا

هايشـان برگشـته و مرتـد شـده      خارج از مدينه دوباره بـه سـراغ بـت   اي از مردم قبايل  عده
كه اين چگونه فرياد آوردند  )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اي نيز بعد از وفات پيامبر عده ،بودند

اي از مسـلمانان كـه    عـده  ،پرسـتي روي آوردنـد   در نتيجه آنها هم به بت ،پيامبري بود كه مرد
  .دانستند از دادن زكات خودداري كرده بودند دن زكات را نوعي باج به حكومت ميدا

حكومـت   ،پيامبران دروغين در حجاز سر بر آورده بودند و با جذب مردم و تشـكيل سـپاه  
منافقـان در داخـل مدينـه     .كردنـد  را تهديـد مـي   )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (مبر مركزي پيا

مرزهـاي اسـالم را    ،روميـان هاي تحـت حاكميـت    حكومت روم و سرزمين .تحركاتي داشتند
ي  بزرگتـرين مصـيبت بـر جامعـه     )صلى اهللا عليه وآله وسـلم ( با وفات پيامبر .كردند تهديد مي

بعـد از   بالفاصـله . نصـيب شـد   بـي اشتن بزرگترين رهبر انسـاني  ز داسالمي وارد آمد و اسالم ا
ي بني ساعده براي انتخـاب   بسياري از انصار در سقيفه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وفات پيامبر 

تخـاب كننـد   تر رهبري ان تجمع كردند تا هرچه سريع )صلى اهللا عليه وآله وسلم(جانشين پيامبر
انتخـاب جانشـين پيـامبر     در زمـاني كـه انصـار بـراي     .رو برآيند و درصدد حل مشكالت پيش

صلى اهللا عليـه وآلـه   ( اي از اصحاب مشغول غسل و مراسم تدفين پيامبر كردند عده رايزني مي
بودند و سپاه اسامه نيز در خارج از مدينه براي اعزام بـه   –خانه عايشه  –در خانه پيامبر  )وسلم

اسامه نيز تكليف  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر  سوي مرزهاي روم اردو زده بود و با وفات
  .دانست خود را براي حركت به سوي روم نمي

سعد بـن   ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( گزينه انصار براي جانشيني پيامبر ،برگرديم به سقيفه
 عمـر از  ،كـرد  هـايش را اعـالم مـي    برنامـه  ،در زماني كه سعد بن عباده براي انصار ،عباده بود
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ي پيامبر بود اطالع داد كه انصار قصد انتخاب  ه ابوبكر كه در خانهطالع يافته باموضوع سقيفه 
 اعضـاي  ،جراح در سقيفه و بعد از گفتگوها هعمر و ابوعبيد ،خليفه را دارند. با حضور ابوبكر

ه صـلى اهللا عليـه وآلـ   (سقيفه جز چند نفر با ابوبكر بيعت كردند و ساعتي بعـد از وفـات پيـامبر   
 بـه  ابـوبكر بيعـت بـا   جانشين ايشان انتخاب شد و اكثر مردم مدينه در همان روز اول با  )وسلم
  . دادندصورت رسمي  بيعت

) از ليـه السـالم  شود اين است كه شيعيان معتقدنـد علـي (ع   سؤالي كه در اين جا مطرح مي
  ؟كر بيعت كردندي بعد از پيامبر انتخاب شده پس چرا مردم با ابوب طرف خدا به عنوان خليفه

صـلى اهللا عليـه وآلـه    () را خداوند به عنـوان خليفـه پيـامبر    ليه السالم(ع اگر علي -:جواب
انتخاب كرده باشد و پيامبر اعالم داشته باشد طبق آنچـه كـه شـيعيان بـدان معتقدنـد و       )وسلم

ابـوبكر   آن كس كه با و هر عمر ،ابوبكر ،امر واجبي باشد بنابراين اعضاي سقيفه بيعت با علي
 ،بيعت كرده باشد امر واجبي را ناديده گرفته و گناهكار است و بايد در قيامت جوابگـو باشـد  

ر عـدم انتخـاب علـي    را به جانشيني بعد از خود پيشنهاد كرده باشد ديگـ  علي ،ولي اگر پيامبر
امـر واجـب    ،شود زيرا بين امر واجب و امر پيشنهادي تفاوت فراوان اسـت  گناه محسوب نمي

شود خالف آن را پذيرفت و اگـر پيـامبر انتخـاب     پيشنهادي مي يد حتماً انجام گيرد ولي امربا
 ،به اصحاب واگذار كرده باشد باز هم انتخاب ابوبكر و بيعت اكثر مردم مدينـه بـا او   خليفه را

  .استها اين  كند و نظر سني خالفت او را تأييد مي
 ؟شـود  اب مـي ي پيـامبر انتخـ   م مدينـه خليفـه  صرفاً با بيعت مرد سؤال دوم اين است كه آيا

ان اهـل فـن و خبـره در مسـائل     باتوجه به جايگاهي كه انصار و مهاجرين داشتند اينان به عنـو 
ليـه  (ع علـي  .آمدند و انتخاب خليفه به نظر اينهـا بسـتگي داشـت    داري به حساب مي حكومت

امامـت كسـي    ت پس اگـر بـر  مهاجرين و انصار اس آنِ شوراي مسلمين از« :فرمايد مي )السالم
  .)1(»خواندند خشنودي خدا هم در آن استگرد آمدند و او را امام خود 

تـازه وفـات    )صلى اهللا عليه وآله وسـلم (سؤال سوم اين است كه آيا در شرايطي كه پيامبر 
تر است يا انتخاب خليفـه و   مهم )صلى اهللا عليه وآله وسلم( يافته است آيا غسل و تدفين پيامبر
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سـي كـه   آن در شرايط حسا و بحث و گفتگو پيرامون ،ي پيامبر انتخاب خليفه ؟نشين ايشانجا
رين مسائل ت كرد از ضروري تي كه اسالم و مدينه را تهديد ميي اسالمي داشت و خطرا جامعه

صـلى اهللا عليـه   ( شد زيرا شركت در مراسم غسـل و تـدفين پيـامبر    آن روز اسالم محسوب مي
لمانان حاضر در مدينه واجب كفايي بود ولي حفاظـت و دفـاع از اسـالم    براي مس )وآله وسلم

يفه از مسائل مهـم اسـالم   گيري و بحث و مباحثه در رابطه با انتخاب خل تصميم و واجب عيني
ي مسلمين در آن روزها از شركت در مراسم  اهميت انتخاب خليفه ،بنابراين .شد محسوب مي

و شايسـته  گرفت  د كه بايد گفتگوي بيشتري صورت مينغسل و تدفين پيامبر كمتر نبود هرچ
   .كردند خاندان پيامبر نيز در انتخاب خليفه شركت مي تا كردند بود تا مسلمانان صبر مي

سالم در ميان آشـوب  كند بلكه براي دفاع از ا ) نه تنها با ابوبكر بيعت ميليه السالمعلي (ع
فـرا   ر زمـاني كـه آشـوب سراسـر دنيـاي اسـالم را      خيزد تا باطل از بين برود و د و غوغا بپا مي

نان را در بلكـه خليفـه و مسـلما    ،دهد آشوبي ديگر درست شود اجازه نميگرفته است به خود 
  .كند دفع اين باليا ياري مي

  ؟در رابطه با خالفت و چگونگي رسميت آن )ليه السالمنظر علي(ع

بيعت براي امام يك بار بيش نيست و « :نويسد نهج البالغه به معاويه چنين مي 7علي در نامه
آن كس كه از  .ر نخواهد بود و كسي اختيار از سر گرفتن آن را نداردسيتجديد نظر در آن م

شود و آن كس كه نسبت به آن دودل  جو خوانده مي عيب ،زن طعنه ،بيعت عمومي سر باز زند
ن كه در بيعت حضور داشت پس آ«: نويسد ديگر بار به معاويه مي 6. در نامه»باشد منافق است

توانـد بيعـت مـردم را     غايـب بـود نمـي    اي ديگر انتخاب كند و آن كـس كـه   تواند خليفه نمي
پس اگر بـر امامـت كسـي گـرد      ،مهاجرين و انصار است همانا شوراي مسلمين از آنِ .نپذيرد

  ...».خشنودي خدا هم در آن است ،آمدند و او را امام خود خواندند
ر علي اتفاق نظر مهاجرين و انصار در انتخاب خليفه موجب اتحاد و وحدت از نظ ،بنابراين

  .د علي محترم استنزشود و انتخاب مهاجرين و انصار در  ودي خدا ميو خشن



    

    امامت وحدت �علي       28 
    

تحقـق حكومـت   «داند كـه در   ترين فرد را به حكومت كسي مي ) شايستهليه السالمعلي (ع
به  ،انگيزي برخيزد گري به فتنه تا اگر آشوبمان خدا داناتر باشد و در آگاهي از فر ،ترنيرومند

    .)1(»حق بازگردانده شود و اگر سر باز زد با او مبارزه شود
حضـور تمـامي    ،اگر شـرط انتخـاب رهبـر   «دارد  ايط انتخاب رهبر را چنين بيان ميشرامام 

بلكه آگاهان داراي صالحيت و  ،مردم باشد هرگز راهي براي تحقق آن وجود نخواهد داشت
كننـد كـه عمـل آنـان نسـبت بـه ديگـر         را انتخـاب مـي   خليفـه  أي و اهل حل و عقد رهبـر و ر

آنگاه نه حاضران بيعت كننده حق تجديد نظـر دارنـد و نـه آنـان كـه در       ،است فذمسلمانان نا
مـن بـا دو كـس     ،آگاه باشـيد  ،حق انتخابي ديگر را خواهند داشت ،انتخابات حضور نداشتند

و آن كـس كـه از اداي حـق سـر بـاز       را ادعا كند كه از او نباشد كسي چيزي ،كنم پيكار مي
  .)2(»زند

داد و اگر حس  ديد حتماً تذكر مي ) در عملكرد خلفا كوتاهي مي�به راستي اگر علي (
كنند با  را ندارند يا به اسالم خيانت مي مسلمين كرد كه آن ها توان دفاع از اسالم و كشور مي

ادعـا كنـد سـر سـازگاري      فردي كه چيزي در حد او نباشد و آن را كرد زيرا با آنها پيكار مي
به خدا سوگند اگر تنهـا بـا   « .داد ز تنهايي نيز ترسي به دل راه نميو در راه حق حتي ا .نداشت

رده باشند نـه بـاكي داشـته و نـه     درحالي كه آنان تمام روي زمين را پر ك ،دشمنان روبرو شوم
  .)3(»هراسم مي

 درون باطـل را «) مي فرمايـد: �نهج البالغه آمده است كه علي ( 104مچنين در خطبه ه
مردم سـتمكار را سـه نشـان    « :فرمود همچنين مي ،»فم تا حق را از پهلويش بيرون كشمشكا مي

ر دسـت خـود بـا زور و چيرگـي سـتم      با سركشي به مافوق خود ستم روا دارد و بـه زيـ   :است
  .)4(»دهد كند و ستمكاران را ياري مي مي
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ديد محال بود با آنان بيعت كرده و ياري شان  خلفا را مدافع اسالم نمي ،اگر علي ،نابراينب
) در جـواب فـردي يهـودي كـه بـه      �( علي :نهج البالغه آمده است 317در حكمت  .دهد

ي  مـا دربـاره  « :فرمـود  ،هنوز پيامبرتان را دفن نكرده درباره اش اختالف كرديـد  :ايشان گفت
پـس از   هنوز پاي شما ،اما شما يهوديان ،نه در خود او ،ده اختالف كرديمآنچه كه از او رسي

چنـان كـه    ،براي ما خدايي بساز : نجات از درياي نيل خشك نشده بود كه به پيامبرتان گفتيد
) حاضر نيسـت  �( علي .»شما مردمي نادانيد« :و پيامبر شما گفت .»پرستان خدايي دارند بت

هـا را درمقايسـه بـا اخـتالف     شأن يهوديان كند و اخـتالف آن  ) را همصاصحاب رسول اهللا (
  .شمارد كوچك مييهوديان 

هيچ كس همانند  ،در امت اسالم« :فرمايد ايشان مي ،) به واقع امام وحدت است�علي (
از مـن   ،و به انـس گـرفتن آنـان بـه همـديگر     ) �( من وجود ندارد كه به وحدت امت محمد

  .)1(»دلسوزتر باشد
) باعث نشد كه علي مصلحت خـويش را  �( كه خالفت خلفاي قبل از علي و به راستي

انتخاب شـد مسـئوليت    خليفه بعد از اين كه ابوبكر به عنوان و .بر مصلحت اسالم ترجيح دهد
اي كـه انتخـاب ابـوبكر در     اولـين نتيجـه   .سنگين نگهباني از كشور مسلمين به او واگـذار شـد  

ي اصحاب به  گروه شدن اصحاب از بين رفت و همهوه برداشت اين بود كه خطر تفرقه و گر
بيعت كردند و شاگردان رسول اهللا دوباره متحد شده  جز سعد بن عباده به مرور زمان با ابوبكر

ابوبكر سپاه اسامه را بر مرزهاي روم فرستاد بـه جـز عمـر     .براي مبارزه با مشكالت بپا خاستند
اسامه حركـت  ينه ماند همه كساني كه قرار بود با هم به خواهش خليفه از اسامه در مد كه آن

  كنند به آنجا رفتند.
دروغين و مانعين زكات و اهل رده رفت و  امبرانو نيروي باقيمانده در مدينه به جنگ با پي

 و مـدعيان  رده اهـل  فتنـه  ،در كمترين زمان ممكن حكومت اسالم اقتدار خويش را باز يافـت 
 خود بـا  نيز از مأموريت اسامه سپاه و يافت خاتمه زي مسلمانانپيرو با زكات و مانعين پيامبري

موفقيت بازگشت و نجات اسالم در آن شرايط حساس لطف الهي بـود و بـه معجـزه شـباهت     
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خالفت كـرد و در نزديكـي وفـاتش عمـر را بـه عنـوان        دو سال از ابوبكر اندكي بيش .داشت
فـاروق زمامـدار مسـلمانان     ليفه دوم عمـر خ ،جانشين خود پيشنهاد كرد و با بيعت مردم با عمر

وج اقتدار دنيـاي اسـالم بـود بـه طـوري كـه ساسـانيان در ايـران و         ا ،دوران خالفت عمر .شد
حكومت روم در مقابل مسلمانان به زانو در آمدند و جنگيدن همزمان با دو قدرت بزرگ آن 

بزرگترين افتخـار تـاريخ    ،از آنها به طور كامل روزگار و پيروزي بر هر دوي آنها و فتح يكي
  ) در اين اقتدار و موفقيت غير قابل انكار است.�دنياي اسالم شد كه نقش علي (

داري و نظـامي   دانسـت و در مسـائل مملكـت    ) را مشاور خـود مـي  �علي ( ،عمر فاروق
المقدس  داد و حتي زماني كه براي گفتگو با مردم بيت ) را بر همه ترجيح مي�سخن علي (

) را جانشـين  �علي ( ،) عازم آن شهر شد�م شهر به مسلمانان به پيشنهاد علي (براي تسلي
طبق آنچه در خود درمدينه گذاشت و يا در زماني كه لشكر اسالم نياز به حمايت مالي داشت 

اي پيشنهاد كردنـد زر و زيـورآالت كعبـه را خـرج      عدهنهج البالغه آمده است  270حكمت 
مخـالف ايـن كـار بـود و عمـر نيـز        را جويا شد و علي نظر عليحمايت از سپاه كنند كه عمر 

زماني كه عمر فاروق در جنـگ   گفته علي را قبول كرد و كسي متعرض اموال كعبه نشد و يا
.. اسـالم ديـن   .« :مخالفـت كـرد و فرمـود    � شخصـاً شـركت كنـد علـي     خواسـت  مي ايران

اسـت كـه    من ريسـمان محكـ  جايگاه رهبـر چـو   ... و سپاه خود را ياري خواهد كرد.خداست
  .دهد يها را متحد ساخته به هم پيوند م مهره

.. عـرب  .ها پراكنده و هر كدام بـه سـويي خواهنـد افتـاد     مهره ،اگر اين رشته از هم بگسلد
اما به نعمت اسالم فراوانند و با اتحـاد و همـاهنگي عزيـز و     ،امروز اگرچه از نظر تعداد اندك

جامعه را به گردش درآور و باكمك مردم جنـگ را اداره   ،چونان محور آسياب .قدرتمندند
هر سو تو را رها كرده و پيمان مخالفان عرب از  ،زيرا اگر تو از اين سرزمين بيرون شوي .كن
اگـر آن را   ،ي عـرب اسـت   را در نبرد بنگرد گويند اين ريشـه .. همانا عجم اگر تو .شكنند مي
شـود و طمـع    شـار و تهاجمـات پيـاپي آنـان مـي     بب فگرديد و همين فكر س يد آسوده مييدبر

  .)1(..».ايشان در تو بيشتر گردد
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فاروق براي جنگ با روميان قصد شركت در جنـگ را   زماني كه عمر �حضرت علي 
داشت باز هم او را از اين كار باز داشت و عمر فاروق باز هم پيشنهاد علي را پسنديد و عملي 

اوند به پيروان اين دين وعده داده كه اسالم را سر بلند خد« :در اين باره فرمود �كرد. علي 
.. هرگاه خود بـه جنـگ دشـمن روي و بـا آنـان روبـرو       .و نقاط ضعف مسلمين را جبران كند

ديگر پناهگاهي ندارند و پس از تو  ،مسلمانان تا دورترين شهرهاي خود ،گردي و آسيب بيني
وي آنان روانه كن و جنگ آزمودگـان و  د. مرد دليري را به سنكسي نيست تا بدان روي آور

اگر خدا پيروزي داد چنان است كه تو دوست داري و اگـر   .كوچ ده او خيرخواهان را همراه
  .)1(»تو پناه مردمان و مرجع مسلمانان خواهي بود ،كار ديگري مطرح شد

در ا يـاري داده و خـدمات علـي    از اين اتفاقات و سخنان امام علي فراوان دارد كه خلفـا ر 
جـو و   انگر ايـن اسـت كـه علـي انتقـام     ي خلفاي پيش از خودش ستودني است و اين نش دوره
و بعـد از آن نسـبت بـه اسـالم و طرفـدارانش       نيست تا بخاطر عدم انتخابش در سقيفهتوز  كينه

  بيگانه شود.
 .ابو لؤلؤ نام پايان يافت مجوسي حكومت ده سالهء عمر با ترور ايشان به دست يك ايراني

 شـورايي تشـكيل داده بـود كـه     ،مانند بسياري از كارهـاي ديگـرش   ،ر براي انتخاب خليفهعم
و اين شش نفر برگزيدگان اصحاب بودنـد و از سياسـت    ندبود شش نفر ،شوراي تعيين خليفه

) و عثمـان بـه عنـوان    �علـي (  كافي داشـتند در بـين ايـن شـش نفـر     و كشور داري آگاهي 
  .كانديداهاي برتر شناخته شدند

عمر بيعت كرده بـود بيعـت كـرد و در     و ) با عثمان نيز همان گونه كه با ابوبكر�علي (
 .طلبيد كمك مي همكاري و تالش براي دفاع از اسالم كوتاهي نكرد و خليفه نيز گاهاً از علي

فتوحـات   ،كشـور ثروتمنـد   ،سـال اوضـاع داخلـي آرام    12خالفـت كـرد كـه     سال 13عثمان 
.. .هاي ديگر شروع شد و ارش قرآن براي فرستادن به سرزمينكار نگخارجي بر قرار بود حتي 

هـاي   به يكباره متشـنج شـد و آخـرين سـال     ولي در آخرين سال خالفت عثمان اوضاع جامعه
مسلمانان  گشت و اين گونهي اسالمي به جنگ و درگيري مبدل  و دموكراسي راشدهخالفت 
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هـا در سـركوب    داد و بـا كوتـاهي فرمانـداري    تفرقـه اتحاد جاي خود را به  ،به جان هم افتاده
بردنـد   حج به سـر مـي  در موسمي كه اكثر مردم مدينه در  ،عدالتي بعضي حكام بي ،ها شورش

با ترور خليفه آشوب سراسر  ها باالخره ليفه محاصره شد و با نيرنگ شورشيي خ مدينه و خانه
   .ي اسالمي را فراگرفت جامعه

هـم   ،الش خـود را بـراي آرام كـردن اوضـاع انجـام داد     سال تمام ت در اين يك �علي 
سـاخت و بـا    مند مي ح خود بهرهكرد و هم خليفه را از نصاي شورشيان را به آرامش دعوت مي

توانست از شورش موجود براي عزل خليفه و به خالفت نشستن بهـره گيـرد    وجود اين كه مي
 كـه تـوان داشـت از    تـا آنجـا   مصالح شخصـي تـرجيح داد و   مصلحت اسالم را بر ولي باز هم

  .)1(»اع كردم كه ترسيدم گناهكار باشمآنقدر از او دف«خليفه دفاع كرد و به قول خودش 
مردم بر عثمان عيب گرفتند و من تنها كسي از مهاجران بـودم كـه او   « :فرمايد همچنين مي

  .)2(»را به جلب رضايت مردم واداشته و كمتر به سرزنش او زبان گشودم
خليفـه و   نسبت بـه  �وي كه قبل از ترور خليفه با ايشان دارد خيرخواهي علي در گفتگ

   .ي اسالمي به وضوح نمايان است وحدت جامعه حفظ
همانا مردم پشت سر من هستند و مـرا ميـان تـو و    « :فرمايد ) خطاب به خليفه مي�علي (

دانـم كـه تـو     را نمـي  انم با تو چه بگويم؟ چيـزي د به خدا نمي .خودشان ميانجي قرار داده اند
بـا رسـول    ...دانيم داني آنچه ما مي تو مي ،كنم كه نشناسي تو را به چيزي راهنمايي نمي ،نداني
پسر ابوقحانه و پسر خطـاب در عمـل بـه حـق از تـو بهتـر        ،) بودي چنان كه ما بوديم�خدا (
.. سـوگند  .يد)در خويشاوندي از آن دو نزديكتري و داماد او ش�تو به رسول خدا ( ،نبودند
اسـت و  هـا روشـن    نيستي تا تو را تعليم دهند، راه نادان ،تو كور نيستي تا بينايت كنند ،به خدا

ي ايـن امـت    دهـم كـه امـام كشـته شـده      .. من تو را به خدا سوگند مي.هاي دين برپاست نشانه
  .)3(..».مباشي
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نـد و در  خليفـه بود نگهبان خانه  ،ي خانه خليفه حسين در جريان محاصره امام امام حسن و
) �دانند علـي (  روج از خانه خليفه را به كسي نميي ورود و خ شرايطي كه شورشيان اجازه

سران شورش به كشتن خليفه رضايت دادنـد و   بالخره .براي خليفه و خانواده اش آب فرستاد
هـاي خليفـه هـيچ اثـري در آنهـا       عدم توسل به زور توسط فرمانـداري  ) و�وساطت علي (

ي مسـلمان از حـد گذرانيدنـد. بـا تـرور خليفـه        شكسـتن حرمـت خانـه   ا و تجاوز را بـ  نداشت
كـرد انتخـاب رهبـر توسـط شورشـيان از بـين        ين خطري كـه مسـلمانان را تهديـد مـي    بزرگتر

)، شورشيان نيز با علـي  �( اي از اصحاب با علي ا با بيعت عدهخودشان بود كه به لطف خد
ه شورشـيان نيـز از   قتل و غارت شورشيان جلوگيري شد البتـ بيعت كردند و اين گونه از ادامه 

  .توانستند مخفي شوند از بيعت با علي خشنود بودند مي )�ي نام علي ( اين كه در سايه
ديد به همين خاطر ابتـدا از پـذيرش    يخالفت در اين شرايط را بسيار مشكل م )�( علي

كـه مبـادا شورشـيان بـراي خـود       خالفت سر باز زد ولي چون شوق مردم و خطر ناشي از اين
مـرا  « :فرمايـد  ) مـي �در اين زمـان علـي (   .پذيرفت ،احساس كردرا  انتخاب كنند اي خليفه

رويـم كـه    ري مـي زيرا ما بـه اسـتقبال حـوادث و امـو     ،واگذاريد و ديگري را به دست آوريد
هـا بـر    و عقـل هاي گوناگون دارد و دلها بر اين بيعت ثابت  آميز است و چهره رنگارنگ و فتنه

.. اگـر مـرا رهـا    .فساد گرفت ي ي افق حقيقت را ابرهاي تيره چهره ،ماند اين پيمان استوار نمي
يس حكومـت  ئـ تر از شـما نسـبت بـه ر    و مطيع ،كنيد چون يكي از شما هستم كه شايد شنواتر

  .)1(»باشم در حالي كه من وزير و مشاورتان باشم بهتر است كه امير و رهبر شما گردم
تا آنان به سوي مـن   ،من براي حكومت در پي مردم نرفته« :فرمود ) مي�نين علي (همچ

   .)2(»آمدند و من قول بيعت نداده تا آن كه آنان با من بيعت كردند
دادم و اين شما بوديـد   اي نشان نمي واليت بر شما عالقهمن به خالفت رغبتي نداشته و به «

  .)3(»كرديد كه مرا دعوت كرديد و آن را بر من تحميل
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كشـيديد و   را به سوي خود مـي  شما آن ،بستم گشوديد و من مي دست مرا براي بيعت مي«
  .)1(».. مردم در بيعت با من خشنود بودند....بر من هجوم آورديد ...گرفتم من مي

كردنـد و اگـر    حجت را بر من تمام نمـي  اگر حضور فراوان بيعت كنندگان نبود و ياران« 
عهد و پيمان نگرفته بود كـه در برابـر شـكم بـارگي سـتمگران و گرسـنگي        خداوند از علماء

  .)2(»ساختم رهايش مي ،مهار شتر خالفت را بر كوهان آن انداخته ،مظلومان سكوت نكنند
ي  جامعـه  برگردانـدن آرامـش بـه    ) خليفه شـد و مسـئوليت سـنگينِ   ����و اين گونه علي (

  .اسالمي به او واگذار شد
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  در دوران خالفت) ليه السالم(ع علي

ها از هر سو مانند  ليفه انتخاب شد كه مشكالت و فتنه) در روزگاري به عنوان خ�علي (
ي اسالمي را احاطه كرده بود و تفاوتش با آن زمان ايـن بـود    ) جامعهصزمان وفات پيامبر (

خود بجنگد نـه   ) براي حفظ اتحاد و اقتدار اسالم مجبور بود با برادران مسلمان�كه علي (
اي جز جنگ با مسلمانان يا رضايت به  ) چاره�علي ( ،مدعيان پيامبري و اهل رده و روميان

  .) جنگ را برگزيد تا امت را به وحدت برساند�پاره پاره شدن اسالم نداشت و علي (
ضعف كامل حكومت روم و دشمنان خارجي  ،ي اميد و نكته مثبت در اين دوره تنها نقطه

كرد ولـي درگيريهـاي    ي اسالمي را تهديد نمي ري از جانب دشمنان خارجي جامعهخطبود و 
  .كرد هاي حكومت اسالمي را متزلزل مي داخلي پايه
ي سوم منصوب كـرده بـود بـه     اقدامش بعضي از حاكماني كه خليفه) در اولين �علي (

سياسـت خـود   نيـز مخـالف اهـداف و     اي را عـده  دليل نارضايتي مردم از كار بركنـار كـرد و  
اي  علـي از معاويـه در نامـه    .ديـد دسـتور بـه عـزل آنهـا داد كـه معاويـه از ايـن دسـته بـود           مي

ي خدا علي امير مؤمنان به معاويه بن ابي  از بنده«واست براي بيعت به مدينه بيايد آميز خ احترام
  .)1(».. تو و همراهانت بيعت كنيد و با گروهي از يارانت نزد من بيا.سفيان

و  حاضر به بيعت با علـي  ،شورشيان را محاكمه نكند  داشت تا زماني كه علي اعالميه معاو
وبـرو شـد از يـك سـو     ) وقتي كه با اين وضعيت ر�علي ( .رها كردن حكومت شام نيست

ي سوم و شورشيان را نداشت و از سوي ديگر محاكمـه آنهـا    ي قاتالن خليفه توانايي محاكمه
جامعـه بـه خطـر افتـاده     و امنيـت داخلـي    گشت ين جامعه ميدر اين زمان موجب شكاف در ب

محاكمـه  [قـدرت اجـراي آن   « :فرمايـد  ) در ايـن بـاره مـي   �علي ( .شد تر مي اوضاع متشنج
مـا تسـلط    بـر  ،آنان با ساز و برگ و نيـرو بـه راه افتادنـد    ؟را چگونه به دست آورم ]شورشيان

ن نشـينا  جوشـند و باديـه   ن شـما بـا آنهـا مـي    هم اكنون بردگا .ما بر آنها قدرتي نداريم دارند و
كه بخواهند كنند و هر مشكلي را  . آنها در ميان شما زندگي ميها پيوسته انداطراف شما به آن
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از جاهليت است شورشيان يـار  ] كشتن عثمان[... كاري كه پيش آمده كنند بر شما تحميل مي
 :شـوند  ردم به چند دسته تقسـيم مـي  ز شود مو ياور دارند. اگر براي كيفر دادنشان حركتي آغا

كنند و گروهي نـه ايـن را    بر خالف شما فكر مي اي هاي شما را دارند و عده گروهي خواسته
هـاي مضـطرب در جـاي خـود      صبر كنيد تا مردم آرام شوند و دلپس  ،پسندند و نه آن را مي

ذاريـد و در انتظـار   اكنون مرا آسوده گ ،قرار گيرد و حقوق از دست رفته با مدارا گرفته شود
.. .فرمان من باشيد كاري نكنيد كه قدرت ما را تضعيف كند و اقتدار امت ما را متزلـزل سـازد  

يـابم بـا آنـان [شورشـيان]     اي ن اما اگر راه چـاره  ،كنم توانم مهار مي اين جريان سياسي را تا مي
  .)1(»جنگيم مي

هـاي صـلح آغـاز    گفتگو ،تنـد گرف وسپاه طلحه و زبير رو در روي هم قرار چون سپاه علي
رد و طلحـه و زبيـر هـم    ) داليل خود براي عدم برخورد با شورشيان را بيان ك�شد و علي (

) را شنيدند تصميم به صـلح گرفتنـد لـذا زبيـر اردوگـاه را بـراي       �هاي علي ( وقتي ديدگاه
م ابـن  به دست فردي به نا به مدينه ترك كرد آن گاه كه در مسير بازگشت به مدينه بازگشت

ي در اين بين طلحه كه انتظار چنـين جنگـ   ،گفتگوهاي صلح در جريان بود ،جرموز كشته شد
 كه به ايشان اصـابت كـرد،   ي تيري به وسيلهكه ريست نگ را نداشت متحير به صحنه جنگ مي

كشته شد و با كشته شدن طلحه شعله جنگ زبانه كشـيد و بـا اسـارت عايشـه و مـروان حكـم       
  .پايان يافت

 ،زدنـد سـپاه مقابـل    در دو سـپاه فريـاد مـي    جالب در اين جنگ اين بود كه شورشياننكته 
ي  ان اولين جنگ داخلي مسـلمانان لكـه  جنگ را شروع كرده و اين گونه جنگ جمل به عنو

 ،جنگـي كـه اصـحاب دسـت بـه خـون يكـديگر آلودنـد         ،ننگي در تاريخ اسالم به شمار آمد
ه و زبير در جنگ بـا برادرشـان علـي كشـته شـدند و      جنگي كه دو نفر از سرداران اسالم طلح

ــامبر (   ــر پي ــه همس ــي (صعايش ــامبر ( �) رو در روي عل ــاد پي ــت ص) دام ــرار گرف  .) ق
هاي هر دو سـپاه نمـاز خوانـد و دسـتور بـه دفـن آنهـا داد و         ) بعد از جنگ بر كشته�(علي
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ذاشته باشـد و هـم نشـان    ) احترام گصعايشه را با احترام به مدينه بازگرداند تا هم به پيامبر (
  .دهد به وحدت عالقمند است و اهل انتقام نيست

ي احترام است  ه كه نشانهني) وقتي بعد از جنگ جسد طلحه را ديد طلحه را با ك�علي (
به خدا سوگند خـوش   .در اين مكان غريب افتاده است ،ابو محمد« :خواند و اين گونه فرمود

  .)1(..».شته و افتاده بينمنداشتم قريش را زير تابش ستارگان ك
بعـد از خـتم   . هاي جنگ جمل در بعضي از كتاب ها هزاران نفر ذكـر شـده   اما آمار كشته

درگيـري   و ) براي ارشاد معاويه و جلوگيري از وقـوع جنـگ  �علي ( ،جريان جنگ جمل
فقـط بـه قيمـت     داشـت ولـي معاويـه    هايي هم با معاويـه  الش فراوان كرد و حتي نامه نگاريت

اي به معاويـه ايـن گونـه     ) در نامه�علي ( .كمه قاتالن عثمان حاضر به كوتاه آمدن بودمحا
پيرامـون آن فكـر كـردم و     ،اين كه از من خواستي تا قاتالن عثمان را به تو بسپارم« :نويسد مي

ديدم كه توان سپردن آنها را به تو يا غيـر تـو نـدارم سـوگند بـه جـان خـودم، اگـر دسـت از          
  .)2(»طلبند را خواهي يافت كه تو را مينداري به زودي آنها  برقه گمراهي و تفر

سپاه علي و سپاه معاويه در صفين در مقابل هم قـرار گرفتنـد ولـي حتـي در      ،به هر ترتيب
شـاميان را   ،انديشـيد و وقتـي مشـاهده كـرد سـپاهيانش      ) به وحدت مي�زمان جنگ علي (

دهنـده باشـيد، امـا اگـر      ارم كـه شـما دشـنام   مـن خـوش نـد   « :دهند آنها را منع كـرد  دشنام مي
به سخن راست نزديكتر و عذرپـذيرتر   ،كرديد را توصيف و حاالت آنها بازگو مي كردارشان

بـين مـا و    ،خون ما و آنهـا را حفـظ كـن    ،خدايا :گفتيد خوب بود به جاي دشنام آنان مي .بود
  .)3(...»آنان اصالح فرما و آنان را از گمراهي به راه راست هدايت كن.

هم اكنون آتش جنگ بين  !مردم« )در زمان جنگ به صلح و آشتي اميد داشت�علي (
مت و عـالم  ور شده است و اين پرچم مبارزه را جز افراد آگاه و با اسـتقا  هشما و اهل قبله شعل
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كشند.... در هيچ كاري تا روشن نشود شتاب نكنيـد زيـرا در آنچـه     به جايگاه حق بدوش نمي
  .)1(»داريد توان تغييراتي داريمشما اكراه 

 ،كـژي و نفـوذ شـبه در افكـار     ،اما امروز با پيدايش زنگارها در ديـن « :فرمايد همچنين مي
پـس   .با برادران مسلمان خود به جنگ خونين كشانده شديم ،تفسير و تأويل دروغين در دين

ديـك  يكـديگر نز ه ي آن بـ  چيـزي باعـث وحـدت ماسـت و بـه وسـيله       هرگاه احساس كنـيم 
بـه آن تمايـل نشـان     ،كنـيم  ي پيونـدها را محكـم مـي    هـا را پـر و باقيمانـده    شويم و شكاف مي
  .)2(»گوييم فته و ديگر راه را ترك ميآن را گر ،ميده مي

آغـاز  « :كنـد  پايان جنگ اين گونه تحليل مـي جنگ صفين را بعد از  )�حضرت علي (
ظاهر پروردگار ما يكي و پيامبر ما يكي  كار چنين بود كه ما با مردم شام ديدار كرديم كه در

هيچ كـدام از مـا    ،و در ايمان به خدا و تصديق كردن پيامبرش و دعوت ما در اسالم يكي بود
 .بر ديگري برتري نداشت و ما با هم وحدت داشتيم جز در خون عثمان كه ما از آن بركناريم

به چاره جويي و  ،كردن مردم بياييد با خاموش ساختن آتش جنگ و آرام :پس به آنان گفتيم
تا كار مسلمانان استوار شود و به وحدت برسـند و مـا بـراي اجـراي عـدالت       ،درمان بپردازيم

  .اي جز جنگ نداريم چاره :خ دادنداما شاميان پاس .نيرومند شويم
 بـه دعـوت مـا (صـلح و گفتگـو)      گاه كه دندان جنگ در ما و آنـان فرورفـت...  پس آن ...

ما همه به درخواست آنان پاسخ داديـم   .پاسخ دادند ،بر آنچه آنان را خوانديمگردن نهادند و 
و آنچــه را خواســتند زود پــذيرفتيم تــا حجــت را بــر آنــان تمــام كنــيم و راه عــذرخواهي را   

  .)3(..».ببنديم
ست هزار نفر ذكر شده كه درسـت  در تواريخ آمار سپاهيان دو گروه در جنگ صفين دوي

فـراهم كـردن آب و غـذا ي     ،كـردن دويسـت هـزار نفـر بـراي جنـگ      تواند باشـد جمـع    نمي
  .روزگار بودي حيوانات براي اين جمعيت كاري ناممكن در آن  تأمين علوفه ،سپاهيان

                                           
  .2، شماره 173خطبه  -1
  .3، شماره 122خطبه  -2
  .58نامه  -3



    

  39  در دوران خالفت �فصل سوم: علي 
  

  داستان حكميت

) شـد و  �ر علي (ياي ديگر گريبانگ گيري بودند فتنه در زماني كه حكما مشغول تصميم
قـاتالن   اينـان بـه واقـع همـان شورشـيان و      ؟ودنـد اما خوارج چه كساني ب .آن فتنه خوارج بود

ي ديگر مسلمانان در امان باشند بالفاصله بعـد از   وم بودند كه براي اين كه از حملهي س خليفه
ها ) كه اميد به اصالح آنها داشت بيعت آن�( علي .) بيعت كردند�كشتن خليفه با علي (

) �و صفين بر علـي ( نگ جمل ) باعث شد دو ج�علي( سپاه را پذيرفت وجود اينان در
در جنگ صفين وقتي  .كردند وقتي سران اسالم با هم گفتگو مي در جنگ جمل .تحميل شود
) را مجبـور بـه پـذيرش صـلح     �علـي (  ،) در معرض پيـروزي قـرار داشـت   �سپاه علي (

ي  مالك اشتر را براي حكميـت نماينـده  عبداهللا بن عباس و  ،)�در حالي كه علي ( ،كردند
) را مجبـور  �هنوز حكميت اعالم نظـر نكـرده بـود كـه علـي (      .ي خود قرار داده بودانتخاب

 ،كردنـد   ي واقعي خود را افشاء ) ايستادگي كرد چهره�كردند پيمان بشكند و چون علي (
ير شما بودم ولـي امـروز   من ديروز فرمانده و ام« :فرمايد در رابطه با رفتار اينان مي )�علي (

  .)1(...»،دارند كه امروز مرا باز مي ،روز باز دارنده بودمدي ،دهند فرمانم مي
و ) جدا شدند و بـراي خـود اميـر    �علي ( سپاه و اين گونه شورشيان يا همان خوارج از

) و �انتخاب كردند و جنگ نهروان سومين جنگ داخلي دنياي اسالم بين علـي (  اي يفهخل
) بـراي حفـظ وحـدت    �ي (علـ  .) در اين جنگ پيروز شد�خوارج درگرفت كه علي (

ها با خوارج مدارا كرد و تا زماني كه به كشتن مسلمانان نپرداختند آنها  ي اسالمي مدت جامعه
را تحمل نمود و بعد از جنگ نهروان نيز دستور تعقيب و گريز آنان را نداد و حتي بـا وجـود   

خـوارج نبـرد    بعـد از مـن بـا   « :) را خوارج ترور كردند ولي باز هـم فرمـود  �اين كه علي (
زيرا كسي كه در جستجوي حق بوده و خطا كرده مانند كسي نيست كـه طالـب باطـل     ،نكنيد

  .)2(»بوده و آن را يافته است
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امـام هـيچ گـاه     ،دانستند جاي تأمـل دارد  علي با خوارج كه علي را كافر مي نحوه برخورد
نهـا بـه جنـگ نپرداخـت و     حقوق آنها را از بيت المال قطع نكرد تا دست به سالح نبردند با آ

  شد. ها نمي خواندند و كسي مزاحم اين نماز مي حتي بعد از جنگ نهروان در مسجد كوفه
 ،ي سبائيه نيز در دوران خالفتش روبـرو شـد   ) با فتنه�عالوه بر سه جنگ داخلي علي (

ا از ) ابتـد �علـي (  ،) داشتند و پيروان عبداهللا بن سبا بودنـد �اينان اعتقاد به خدايي علي (
ي خـود برنداشـتند    از عقيـده  د بعد محبوسشان كرد ولـي چـون دسـت   ناينان خواست توبه كن

زودي دو گروه نسبت به به « :) مي فرمايد�در اين رابطه علي ( .) آن ها را كشت�علي(
ق كشـانده شـود و دشـمني كـه در     دوستي كه افراط كند و بـه غيـر حـ    ،گردند من هالك مي

  .)1(»وي كرده و به راه باطل در آيدر وزي با من زيادهت كينه
بـود كـه    ينتـرين دوره در روزگـار خلفـاي راشـد     ر آشـوب ) پـ �دوران خالفت علي (

هاي اصلي خود را براي اقتـدار   ) نتواند برنامه�هاي فراوان باعث شد علي ( سفانه آشوبأمت
طي و قح ،غارت مردم توسط غارتگران ،هاي داخلي امعه و كشور داري عملي كند و جنگج

  .خشكسالي باعث شد كه مردم در فقر و رنج به سر برند
بارانت را بر ما ببار و با خشكسالي و قحطـي مـا را نـابود     ،خداوندا« :فرمايد ) مي�علي (

.. خشكســالي و قحطــي مــا را بــه ســتوه آورده و پــيش آمــدهاي ســخت مــا را نــاتوان  .مفرمــا
  .)2(»ساخته

 ،جمـل بـه دليـل شـرايط اسـتراتژيكي كوفـه      ) در آغاز خالفت و بعد از جنگ �علي (
كوفـه را   ،نزديكي به شام براي مقابله به معاويه و فراواني طرفدار در اين شهر ،جمعيت فراوان

) �ولي مردم كوفه عليرغم ادعاي طرفداري از علي ( ،به عنوان مركز خالفت انتخاب كرد
) بارها از ايشـان  �و علي (شدند  ) مي�اعتنايي به او امر ايشان موجب رنجش علي ( با بي

  شكايت كرد، 
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و نه ياوران عزيـزي   ،اي نيستيد كه بشود به آن اعتماد كرد شما وسيله ،افسوس اي كوفيان«
نفـرين بـر    ،شما بد نيروهايي در افروختن آتش جنگ هستيد ،زد كه بتوان به دامن آنها چنگ

گويي هسـتيد بـه هنگـام    .. نـه آزاد مـردان راسـت   .چقدر از دسـت شـما نـاراحتي كشـيدم     ،شما
  .)1(»نه برادران مطمئني براي راز داريفراخواندن و 

شمن ضـربه خـورد   از دوست و د ،) در طول چهار سال و نه ماه خالفت�خالصه علي (
مسلمانان « .نتيجه ماند ) براي وحدت مسلمانان بي�هاي علي ( ها و برنامه تا بسياري از تالش

 ،تفرقه رسيدند و از ريشه و اصل خويش پراكنده شدند پس از وحدت و برادري به جدايي و
  .)2(»ي درخت توحيد را گرفتند و به هر طرف كه روي آورد همسو شدند گروهي شاخهتنها 

در حـالي كـه   « :فرمـود  مـي  ) از گروه گروه شدن مسلمانان بسيار ناراحت بود و�علي (
آن زندگي  ي كه در سايه ،ودخداوند بر اين امت اسالمي بر وحدت و برادري منت گذارده ب

زيـرا از هـر ارزشـي     ،تـوان هماننـد آن تصـور كـرد     نمـي  نعمتي بـود كـه هـيچ ارزشـي     ،كنند
نشين  دوباره چونان اعراب باديه ،بدانيد كه پس از هجرت ،قدرتر و از كرامتي واالتر بود گران

الم تنها نام آن از اس ،شده ايد و پس از وحدت و برادري به احزاب گوناگون تبديل گشته ايد
خواهيـد   ننگ هرگز. گويا مي ،آتش آري :دهيد ر ميشعا .شناسيد نمي و از ايمان جز نشاني را

حرمـت   حفـظ  ي حرمتش را پاره كنيـد و پيمـاني را كـه خـدا بـراي      اسالم را واژگون و پرده
  .)3(»؟يت و آرامش مردم قرار داد بشكنيدمسلمين در زمين و عامل امن

هـا باشـيد    همواره با بزرگترين جمعيت« :فرمايد با اهميت وحدت مي) در رابطه �علي (
.. .شـيطان اسـت   ي از پراكندگي بپرهيزيد كه انسان تنها بهـره  ،كه دست خدا با جماعت است

هر چند كه زير عمامه  ،دعوت كند او را بكشيد» تفرقه و جدايي«مردم را به اين شعار  هركس
   .)4(»باشد نم
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ي آزمــايش  ) دوره�خالفـت عثمــان و دوره خالفــت علــي ( بـه درســتي آخــرين ســال  
ها  سلمانان كه الگو و شاهد ديگر امتاي كه اتحاد مسلمين از بين رفت و م دوره ،مسلمين بود

در نهج البالغه آمـده   ،شدند به برادر كشي افتادند و اقتدار خود را ازدست دادند محسوب مي
 ،اي علـي  :پيامبر فرمـود « .) وعده داده بود�) چنين روزي را به علي (صاست كه پيامبر (

و در دينداري بر خدا منت  ،شوند اموالشان دچار فتنه و آزمايش مي همانا اين مردم به زودي با
  .)1(»گذارند و... مي

زمـايش و فتنـه   آپرسد كه آيا مردم آن زمان مسـلمانند و در   ) از رسول خدا مي����علي (

  .)2(»اي از فتنه و آزمايش در پايه« :فرمايد ) ميصصصصپيامبر ( ،افتاده اند يا به ارتداد رسيده اند
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 ،با نگاهي گذرا به تاريخ خلفا دانستيم كه چگونگي عدم همدلي و اتحاد در بين مسلمانان
) بودند آنها را از وحدت بـه تفرقـه و كشـت و كشـتار     صشاگرد پيامبر ( يآنهايي كه بسيار

جنـگ   ،جنـگ جمـل   ،وقتـي كـه قتـل عثمـان     .دار فاصله گرفـت كشاند و امت اسالمي از اقت
دهـيم بايـد بـه هـوش      بررسي قـرار مـي   ) و... را مورد�كشتن علي ( ،جنگ نهروان ،صفين
  و...كند به نماز خواندن و سجده كردن معروف است  ) را ترور مي�كسي كه علي ( .باشيم

مـيالدي   21من مسلمان قرن  ،ها هاي متمادي بين مسلمان آيا اينقدر كشت و كشتار در قرن
ت آن قـ آيـا و  ،را به فكر وادار نكرده تا دست از تفرقه و توهين به برادر مسلمان خود بـردارم 

ي  نهاد دوباره زنده كنيم و در سايه) بنيان صنرسيده تا پيمان اخوت و برادري را كه محمد (
هـاي عـالم كـرد و در     نسـا توحيد به وحدتي برسيم كه مسلمانان صدر اسالم را مقتـدرترين ان 

تـوجهي بـه وحـدت بـه جـان هـم        مقتدرترين انسانهاي روزگار با بـي كمتر از چند صبا همين 
  .افتادند
در مسـلمانان شـيعه و سـني     )ص( سفانه دو رويكرد منفي در رابطه بـا اصـحاب پيـامبر   أمت

 ،به واقع بايد نگريست چه عاملي موجب شكست مسلمانان در جنـگ احـد شـد    .نمايان است
هـاي   چـه عـاملي سـبب جنـگ     ،چه عواملي موجب قتل خليفه سوم و آغـاز دوران تـنش شـد   

سلمانان را شناسايي كنـيم و از  بياييم عوامل شكست م ،) شد�داخلي دوران خالفت علي (
بياييم عوامل پيروزي مسلمانان در  .ها درس گرفته و در راستاي وحدت از آنها استفاده بريمآن

ي خالفـت شـيخين و پيـروزي بـر مـدعيان       و اقتدارمسـلمانان در دوره .. .احزاب و ،جنگ بدر
) و صبه واقـع زنـدگي پيـامبر (    ... را بررسي كنيم و از آنها بهره جوييم.پيامبري و ايرانيان و

  .هايي عالي براي ما داشته باشد تواند درس صحابه مي
يعيان در رابطـه بـا   زند برخورد بعضـي از شـ   سفانه به تفرقه دامن ميأرويكرد ديگري كه مت

) درس �اينان عوض اين كه از تفرقـه اصـحاب در زمـان علـي (     ،مسائل صدر اسالم است
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كـه مـورد احتـرام     )ص(بگيرند و از تفرقه دوري جويند زبان به لعن و توهين اصحاب پيامبر
   .اند كه اين هم نادرست است باشند گشوده ها مي سني

گو شود و از لعن و تـوهين بايـد دوري جسـت تـا     اشتباهات اصحاب و داليل آنها بايد باز
   .هاي ديگر دوباره مطرح شوند و به عنوان الگو و شاهد براي امتمسلمانان به وحدت برسند 

شكست خوردنـد و اسـالم در   اصحاب  اي از انگاري عده مسلمانان با سهل ،در جنگ احد
ه دنيـاي اسـالم برگشـت و    معرض نابودي قرارگرفت ولي با اتحاد مسـلمانان دوبـاره اقتـدار بـ    

مسلمانان همدل وهم صدا حتي مكه مهد شرك را نيز در مدت كوتاهي فتح كردنـد و اسـالم   
   .سايه افكند ،در هشت سال بعد از شكست احد بركل شبه جزيره عرب

يـاري كننـد و چـه    را مسلمانان بايد به هوش باشند كه هميشـه افـرادي هسـتند ديـن خـدا      
از دسـت مـا   اسالم  ،اين يك واقعيت است كه در صورت كوتاهي مازيباست اگر ما باشيم و 
   .كنند تخار خدمت به آن را پيدا ميخارج شده و ديگران اف

ي اروپا و  ه بينجامد تا فردا اسالم در قارهها اختالفاتشان به تفرق وز بگذاريد شرقيامر
اقتدار اسالم در اروپا ي آمريكا جداي از تفرقه و اختالف نمايان شود و به زودي شاهد  قاره

سالم به غرب پس بايد به هوش باشيم تا ما عقب نمانيم و وظيفه انتقال ا .ان شااهللا .خواهيم بود
   :ي ما باشد هدهبه ع
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خواهد آورد  يردند، بدانند كه اهللا گروهبرگ نشانيمؤمنان! آن دسته از شما كه از د يا«
اهللا را دوست دارند و در برابر مؤمنان فروتن هستند و در  زيكه آنان را دوست دارد و آنها ن

 اي كننده سرزنش چيو از سرزنش ه كنند يدر راه اهللا جهاد م د؛يبرابر كافران سخت و شد
 ي بخشد. و اهللا بخشنده ي، مفضل پروردگار است كه به هر كس بخواهد ن،ي. اهراسند ينم

  .»داناست
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  نكردند تنگ را دل دشمنان خدا راه مردان كه شنيدم
  خالفست و جنگ مقام كه با دوستانت ميسر شود اين تو را كي

  

»والسالم علي من اتبع الهدي«



  كتاب ي عقب جلد نوشته

  از متن كتاب:

و نافرمان بدانيم  را افرادي سركش )صلى اهللا عليه وآله وسلماگر اصحاب پيامبر( •
  .با قرآن و عقل سازگار نيست ،كردند به كالم و امر پيامبر اعتنا نمي كه

صلى اهللا ( گيرد كه پيامبر ي استبداد حاكم شكل مي پيروزي يك ملت يا به وسيله •
كـه بـه واقـع     ،مصـون از آن اسـت و يـا همـدلي و اتحـاد امـت       )عليه وآله وسلم

  .ي پيامبر چنين بود ي فاضله مدينه

امـام   ،دانسـتند جـاي تأمـل دارد    علي با خوارج كه علي را كافر مي نحوه برخورد •
تا دست به سالح نبردند با آنها بـه   ،المال قطع نكرد گاه حقوق آنها را از بيت هيچ

خواندنـد و   جنگ نهروان در مسجد كوفه نماز ميجنگ نپرداخت و حتي بعد از 
 شد. ها نمي كسي مزاحم اين

  


