
اقدامات حضرت علی؟ع؟ در ایجاد وحدت جامعه مسلمین
مرضیه باباخان1، راحله صائفی2 

چکیده
کرد.  اختالف برای جانش���ینی پیامبر اسالم؟ص؟، ش���کاف عمیقی در جامعه اسالمی ایجاد 
کامل دین اس���الم  دش���منان داخلی و خارجی با اس���تفاده از ای���ن موقعیت، برای نابودی 
کردند. حضرت علی؟ع؟ به عنوان اولین فرد منادی وحدت جامعه اس���المی، وارد  ت���الش 
گفتارهای خویش، خط بطالن بر نقش���ه های دش���منان دین  میدان ش���دند و با رفتارها و 
گفتارها و رفتارهای امام؟ع؟ نق���ش امام؟ع؟ در ایجاد  کش���یدند. ای���ن مقاله در دو بخ���ش 
وح���دت مس���لمانان را بررس���ی می کند. س���یره امام؟ع؟ ب���رای جهان امروز اس���الم اهمیت 
زیادی دارد تا با الگوگیری از آن و با ایجاد وحدت و جلوگیری از اختالف میان مس���لمانان، 

کنند. به عزت اسالم و مسلمانان بیاندیشند و این مسیر را سریع تر طی 
کلیدی: امام علی؟ع؟، وحدت، جامعه مسلمین. گان  واژ

1. مقدمه
گروهی  کرم؟ص؟ دچ���ار اختالف ش���دیدی در خالفت ش���د.  جامعه اس���المی پ���س از رحل���ت پیامبر ا

که رس���ول  گروهی دیگر بر این باور بودند  معتق���د به جانش���ینی بالفص���ل حضرت علی؟ع؟ ش���دند و 

کسی را برای منصب خالفت تعیین نکردند. این اختالف، باعث نابودی دین اسالم شده  خدا؟ص؟ 

کرم؟ص؟ را از بین می برد. در می���ان این اختالف و درگیری، حضرت  و زحمت ه���ا و رنج ه���ای پیامبر ا

که هم وحدت امت اس���المی حفظ ش���ده و هم حقایق  گرفت  عل���ی؟ع؟ ش���یوه خاصی را در پی���ش 

کرم؟ص؟ برای حفظ اتحاد و  بازگو ش���ود. دس���تورات صریح خدای متعال و توصیه های مکرر پیامبر ا

پرهیز از تفرقه و دودس���تگی، جایگاه وحدت را در آیین اس���الم مش���خص می کند. امام علی؟ع؟ نیز 

که دس���ت پرورده رس���ول خدا؟ص؟ بود، به خوبی به اهمیت وحدت جامعه مس���لمین واقف بوده و  

اهتمام خاصی به حفظ وحدت در جامعه مسلمین داشت. بنابراین، این سؤال به ذهن می رسد 

گروه تاریخ اس���الم، مجتمع آم���وزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، دانش���جوی دکتری مدرس���ی معارف  1 . م���درس 
دانشگاه باقرالعلوم، از ایران.

2  . دانش پژوه دکتری تاریخ اسالم، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از ایران.
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که اقدامات حضرت علی؟ع؟ در ایجاد وحدت جامعه مسلمین، چه بوده است؟

گذشتی، برای رسیدن به  که هر تالش مش���روع و هر  وحدت، از مفاهیم مهم دین اس���الم اس���ت 

کنده گرایی، آزار نمی دهد.  آن ضروریست و هیچ چیز پیکر رنج دیده امت اسالمی را مانند تفرقه و پرا

وح���دت، مایه بقای جامعه و رس���یدن به آرمان های واالی دینی و ملی اس���ت، پ���س برای ایجاد و 

کرد. با پژوهش���ی در تاری���خ زندگی حضرت عل���ی؟ع؟ و مطالعه رفتارها  حف���ظ آن باید بس���یار تالش 

گفتارهای وی، ش���دت تالش ایش���ان برای وحدت و انس���جام اس���المی روش���ن می شود. اهمیت  و 

وحدت در بافت جامعه امروزی ایران نیز پیش از پیش احس���اس می ش���ود. ایران اسالمی متشکل 

که ایجاد وحدت و همبس���تگی بین  کرد اس���ت  از قوم های مختلف ترک، لر، فارس، بلوچ و ترکمن و 

گفتارها و رفتارهای وحدت بخش امام علی؟ع؟ راه گشای  آنان از مسائل مهم جامعه است. بررسی 

که در  مس���ئوالن خواهد بود. اهمیت این پژوهش، در تالش برای برقراری روابط مس���لمانان است 

عین اعتقاد به اصول خویش، روابط اجتماعی صمیمانه ای با یکدیگر داشته باشند.

کتاب های  وحدت  گرفته اس���ت.  کن���ون پژوهش های متفاوتی در م���ورد این موضوع صورت  ت���ا 

جوام���ع در نهج البالغه نوش���ته آیت اهلل ج���وادی، روابط امام علی؟ع؟ و خلفا ب���ه روایت نهج البالغه 
کبر  نوشته رجبی و موسوی و رهدار، امام علی؟ع؟ و همگرایی اسالمی در عصر خالفت نوشته علی ا

گفتار امام  کتاب وحدت جوام���ع، به  که  گفت  احمدپور به نوش���ته حاضر ش���باهت  دارند، اما بای���د 

کتاب روابط امام  علی ؟ع؟ و بحث فلسفی اتحاد پرداخته و به رفتارهای امام؟ع؟ توجهی ندارد. در 

علی؟ع؟ و خلفا، ش���یوه ارتباط ایش���ان با خلفا و دیدگاه امام؟ع؟ در مورد مس���ئله خالفت اسالمی و 
رابطه نص و بیعت بیان ش���ده است. در نوشته احمد پور نیز بیشتر به رفتارهای امام؟ع؟ در دوران 

گفتارهای امام؟ع؟ در زمینه وحدت، اش���اره ای نشده است. در پژوهش  س���ه خلیفه پرداخته و به 

حاضر مطالب در دو بخش س���خنان حضرت علی؟ع؟ و رفتارهای حضرت در ایجاد وحدت  جامعه 

کاستن  بررس���ی می شود. در بیان مباحث سعی ش���ده تا نقش حضرت علی؟ع؟ در ایجاد وحدت و 

اختالف ها و پیشبرد اهداف جامعه اسالمی مشخص شود.

2. سخنان حضرت علی؟ع؟
که بنا ب���ه فرموده امام  وح���دت و انس���جام امت را می ت���وان از بزرگ ترین نعمت های الهی دانس���ت 

کرد. آن  که نمی توان ارزش���ی برای آن تص���ور  عل���ی؟ع؟ از منت ه���ای واالی خداون���د بر مردم ب���وده 

حضرت می فرماید: 

که در سایه آن زندگی  گذارده بود  خداوند بر این امت اس���المی بر وحدت و برادرى منت 
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گران قدرتر  کرد؛ زیرا از هر ارزشی  که هیچ ارزشی نمی توان همانند آن تصور  کنند. نعمتی بود 
کرامتی واالتر بود. )رضی،1381، ص396( و از هر 

امام علی؟ع؟ بزرگ ترین عامل عزت و سرافرازی امت های پیشین را، اتحاد و اتفاق آنان  دانسته و 

باالترین عامل شکست و ذلت و سقوط ایشان را، تفرقه و جدایی و اختالف آنها دانسته و می فرماید: 

کارهاى ناپس���ند بر  امت هاى پیش���ین ف���رود آمد، خود را  کردار بد و  که بر اثر  کیفرهای���ی  از 
حفظ کنید و حاالت گذشتگان را در خوبی ها و سختی ها به یاد آورید و بترسید که همانند آنها 
گذشتگان مطالعه و اندیشه می کنید، عهده دار چیزى باشید  که در زندگی  باش���ید. پس آنگاه 
که عامل عزت آنان بود و دش���منان را از س���ر راهشان برداشت و سالمت و عافیت زندگی آنان را 
فراهم کرد و نعمت هاى فراوان را در اختیارشان گذاشت و کرامت و شخصیت به آنان بخشید، 
گماش���تند و یکدیگر را به  کردند، و ب���ر وحدت و همدلی همت  ک���ه از تفرق���ه و جدایی اجتناب 
که پشت آنها را شکست و قدرت آنها را در  کارهایی  کردند. و از  وحدت واداشته به آن سفارش 
کینه توزى با یکدیگر، پرکردن دل ها از بخل و حسد، به یکدیگر پشت کردن و  کوبید، مانند  هم 

کشیدن، بپرهیزید. )رضی، 1381، ص392( از هم بریدن، و دست از یارى هم 

که خدای س���بحان نهی از آن را مانند دس���تور به اقامه  ع به قدری بزرگ اس���ت  خطر تفرقه و تناز

کریم می فرماید: دین، جزء شریعت همه انبیای اولوالعزم قرار داده است، چنان که در قرآن 

ْینا ِبِه ِإْبراهیَم َو ُموسی   ْوَحْینا ِإَلْیَک َو ما َوّصَ
َ
ذی أ

َ
ی ِبِه ُنوحًا َو اّل یِن ما َوّصَ َع َلُکْم ِمَن الّدِ َشَر
ُقوا فیِه.  یَن َو ال َتَتَفّرَ قیُموا الّدِ

َ
ْن أ

َ
َو عیسی  أ

کرده بود، و آنچه را بر تو وحی فرستادیم  که به نوح توصیه  کرد  آیینی را براى شما تشریع 
که دین را برپا دارید و  کردیم، این بود  و به ابراهیم؟ع؟ و موس���ی؟ع؟ و عیسی؟ع؟ س���فارش 

در آن تفرقه ایجاد نکنید. )شوری: 13(

گاهی بر اهمیت وحدت و ضرورت پرهیز از تفرقه می فرماید:  امام علی؟ع؟ با آ

کراهت داش���ته  گرچه  که همبس���تگی و وحدت در راه حق، ا مبادا در دین دورویی ورزید، 
گرچه مورد عالقه شما باشد بهتر است؛ زیرا خداوند سبحان  کندگی در راه باطل، ا باشید، از پرا

گذشتگان و نه آیندگان، چیزى را با تفرقه عطا نفرموده است. )رضی،1381، ص338(  نه به 

گر مردمی اتحاد و اتفاق را دوست نداشته  که حتی ا یعنی ضرورت پرهیز از تفرقه به حدی است 

کنند، برای آنها بهتر اس���ت و  گر با هم کیش���ان خود توافق و تراضی  و به آن معتقد نباش���ند، باز هم ا

ب���ه خیر و صالحش���ان نزدیک تر، به جای اینکه به اختالف و تف���رق بپردازند. امام؟ع؟ حتی به قتل 

تفرقه کنندگان حکم می دهد: 

کندگی  که دس���ت خدا با جماعت اس���ت. از پرا هم���واره با بزرگ ترین جمعیت ها باش���ید 
گرگ خواهد  گوسفند تنها طعمه  که  که انسان تنها بهره شیطان است، آن-گونه  بپرهیزید، 



الم
 اس
مه
ــــا
خنـ
اری
ت

82

کند، او را بکشید هر چند  که مردم را به شعار تفرقه و جدایی دعوت  کس  گاه باشید هر  بود، آ
که زیر عمامه من باشد. )رضی،1381، ص240(

گرامی خود امام حسن؟ع؟ فرمود:  امام؟ع؟ در نامه  ای به فرزند 

که این وصیت نامه به دس���تش رس���د  اى حس���ن، ب���ه تو و هم���ه فرزندان و خاندانم و هر 
وصیت و س���فارش می کنم به پرواى از خداوند، مبادا نامس���لمان از دنیا روید، همه با هم به 

کنده نشوید. )حرانی، 1404، ص198( رشته خدا، یعنی قرآن چنگ زنید و پرا

ک���ه خود این نصایح س���عادت بخ���ش را به مردم زم���ان خود و تمام مس���لمانان  ام���ام عل���ی؟ع؟ 

که به سخن خویش عمل می کرد. امام؟ع؟ این گونه به          کس���ی بود  می دهد، خودش هم نخس���تین 

که به  کس همانند من وجود ندارد  ابو موس���ی اش���عری می نویسد:» پس بدان در امت اسالم، هیچ 

کار  وح���دت ام���ت محمد؟ص؟ و به انس گرفتن آنان به همدیگر، از من دل س���وزتر باش���د. من در این 

پاداش نیک و سرانجام شایسته را از خدا می طلبم« )رضی، 1381، ص618( .

ام���ام عل���ی؟ع؟ هم���واره در پی تحق���ق وحدت و انس���جام جامع���ه اس���المی بودند. اس���الم، بقا 

و ثبوت خویش را بیش از آنکه مدیون شمش���یر علی؟ع؟ باش���د، مدیون س���کوت و تحمل ایش���ان 

گر بیم وقوع تفرقه میان  اس���ت. حضرت درباره دالیل س���کوت خویش می فرماید: »به خدا سوگند ا

گون���ه ای دیگر بود« )ابن ابی  کفر و تباهی دین نبود، رفتار ما با آنان به  مس���لمین و بازگشتش���ان به 

الحدید، 1404، 307/1(. حضرت علی؟ع؟ بارها رجوع به خداوند را در مس���ائل مورد اختالف بیان 

ج را درباره حکمیت شنید فرمود منتظر حکم خدا درباره شما  کرده و می فرماید: »چون سخن خوار

هستم« )رضی،1381، ص94(.  همچنین پس از جنگ جمل می فرماید: 

کوره  کینه ه���ا در س���ینه اش چون  عایش���ه، پ���س اف���کار و خی���االت زنانه بر او چیره ش���د و 
که ب���ر ضد من انجام داد، نس���بت به  گ���ر از او می خواس���تند آنچه را  آهنگرى ش���عله ور ش���د. ا
دیگرى روا دارد، س���رباز می زد، به هر حال احترام نخس���ت او برقرار است و حسابرسی اعمال 

او با خداى بزرگ است. )رضی، 1381، ص288(

  امام علی؟ع؟ درباره فدک و غاصبین آن می نویس���د: »آرى از آنچه آس���مان بر آن س���ایه افکنده، 

که مردمی ب���ر آن بخل ورزی���ده و مردمی دیگر س���خاوتمندانه از آن چش���م  ف���دک در دس���ت ما ب���ود 

پوش���یدند و بهترین داور خداس���ت« )رضی،1381، ص552(  و در نامه ای به معاویه خداوند را داور 

کند و او بهترین داوران است« )رضی،1381، ص594(. معرفی می کند: »تا خدا میان ما داورى 

این دیدگاه در دوران حاضر نیز می تواند مورد اس���تفاده قرار بگیرد و مسلمانان مسائل اختالفی 

کندگی امت اس���الم قرار ندهند. با تأس���ی به  مرب���وط به صدر اس���الم را اس���باب تفرق���ه، جدایی و پرا

کمال پیش  کرده و جامعه را به س���وی س���عادت و  گذار  امام؟ع؟ داوری بین اختالف ها را به خدا وا
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کامی ها  گذشت، نا که امام؟ع؟ از حق خود و همسرش  ببرند. وحدت مس���لمانان آنقدر مهم است 

کرد، اتحاد و اتفاق مس���لمین را بر خود و همس���ر و فرزندان خود مقدم داشت  و ناروایی ها را تحمل 

که درباره اش فرمود: »پس از ارزیابی درس���ت، صب���ر و بردبارى را  گرف���ت، صبری  و راه صب���ر را پی���ش 

گلوى من مانده  گویا خار در چش���م و اس���تخوان در  کردم در حالی که  خردمندانه تر دیدم. پس صبر 

که میراث مرا به غارت می برند« )رضی ،1381، ص44( بود و با دیدگان خود می نگریستم 

کید  کرده و بر اهمیت آن تأ گوش���زد  امام علی؟ع؟ با بیانات مختلفی، وحدت جامعه اس���المی را 

که حفظ  کرده و به هم���گان می آموزد  می کن���د. بنابرای���ن، در رفتارهای خ���ود نیز این مهم را رعایت 

دین اسالم، از همه امور واجب تر است.

3. رفتارهای حضرت علی؟ع؟
گواه محکمی بر  رفتار و روش حضرت علی؟ع؟ در حوادث صدر اس���الم و خالفت خلفای راش���دین، 

که حضرت با اعتقاد ب���ه حقانیت خویش در امر جانش���ینی پیامبر؟ص؟ و  اثب���ات این موضوع اس���ت 

کم،  بی���ان آن، در مقاب���ل خلفا قرار نگرفت. امام؟ع؟ با اقداماتی مانن���د بیعت و مصالحه با نظام حا

ارائه مش���ورت های ف���راوان در مقاطع مختلف به خلفا، ترغیب پی���روان خویش به همکاری با آنها، 

مش���ارکت در امور قضا و جانش���ینی در مدینه در غیاب خلیفه، تالش ه���ای فراوان در قضیه عثمان 

کرد. قبل  کش���تن وی، س���عی در دوری از تفرقه و تضاد میان مسلمانان  برای ایجاد صلح و پرهیز از 

از ورود ب���ه رفتارهای امام؟ع؟ در این بخش ابتدا وضعیت قلمرو اس���المی بع���د از وفات پیامبر؟ص؟ 

بررسی می شود تا اهمیت رفتار امام؟ع؟ در این دوره مهم تاریخ اسالم مشخص شود.

4. وضعیت سرزمین های اسالمی در سال دهم هجری
کافی برای  پیامبر اس���الم؟ص؟ در دوران حضور خویش، با جنگ های متعددی روبه رو شد و فرصت 

آش���نایی بیشتر مردم با دین مبین اسالم و شناس���اندن آن به توده مردم را نداشت. هرچند رسول 

ک���رده و خاتمیت خود را نیز بازگو می کرد،  خدا؟ص؟ در موقعیت های مختلف، احکام اس���الم را بیان 

اما بعد از وفات ایشان، جامعه اسالمی مبتال به مدعیان نبوت شد و در قسمت های مختلف، افراد 

کردند. بسیاری از مردمان مناطق مختلف نیز از اسالم برگشته و به اصطالح،  مختلفی ادعای نبوت 

به مرتدین معروف ش���دند. در منابع مختلف تاریخ اس���الم از مدعیان نبوت و مرتدین سخن آمده 

کذاب العنس���ی و مس���یلمه  که از حوادث س���ال 11 و وقایع آن خبر می دهد و از  مانن���د تاریخ طبری 

کذاب و طلیحه بن خویلد االس���دی نام برده و از مردمان هوازن و س���لیم و عامر و بحرین و عمان به 
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عنوان مرتدین خبر می دهد. )طبری، 1387، 184/3( 

گسیختن و شکاف  بعد از وفات پیامبر؟ص؟، جامعه اسالمی در وضعیتی نابهنجار، در حال از هم 

بین مس���لمین ب���ود. اختالفات مدینه به دلیل خالفت و جانش���ینی رس���ول خدا؟ص؟ ب���ه جز از بین 

کرد.  که حضرت علی؟ع؟ بارها به آن اشاره  رفتن اس���الم، نتیجه دیگری در پی نداشت، همان طور 

گزارش ش���ده اس���ت. فرستادن لش���کر به مرزهای روم  مرزهای خارجی حکومت اس���المی نیز نا آرام 

گزارش را تقویت می کن���د. )طبری،  1387، 249/3؛ مس���عودی، بی تا،  و ش���ام توس���ط ابوبکر، این 

ص248؛ ابن اثیر، 1385، 336/2( در چنین موقعیتی، امام علی؟ع؟ با بصیرت باالی خود، تالش 

کرد. کرده و همگان را به دوری از اختالف دعوت  برای وحدت اسالمی را آغاز 

5. رفتارهای امام علی؟ع؟
ام���ام؟ع؟ از همان ابت���دای انتخاب ابوبکر، ب���ه رفتارهای اطرافی���ان برای جلوگی���ری از تفرقه توجه 

که با  داشت. ابوسفیان پس از انتخاب ابوبکر، نزد امام علی؟ع؟ آمده و می گوید: »دست خود را بده 

گر بخواهی، من سواران و پیادگان خود را بر او، یعنی ابوبکر مسلط می کنم«.  کنم. به خدا ا تو بیعت 

گفتار جز فتنه چیز دیگ���رى نمی خواهی.  کرده و فرم���ود: »به خدا تو در ای���ن  ام���ام عل���ی؟ع؟ امتناع 

تو براى اس���الم بس���ی فتنه و ش���ر خواس���تی و برانگیختی. ما ب���ه نصیحت تو حاج���ت نداریم«. )ابن 

اثی���ر، 1385، 326/2( عم���ر خلیفه دوم، در موارد متعددی از حضرت علی؟ع؟ مش���ورت  خواس���ته 

کوتاهی نمی کرد. عمر براى ش���رکت در جنگ با  و ام���ام؟ع؟ نی���ز از ارائه مش���اوره و راهنمایی ب���ه وی 

کرد، آن حضرت فرمود:  رومیان در سال 15 هجرى با امام؟ع؟ مشورت 

که اس���الم را س���ربلند و نقاط ضعف مس���لمین را  خداوند به پیروان این دین وعده داده 
جبران کند، خدایی که مسلمانان را به هنگام کمی نفرات یارى کرد و آنگاه که نمی توانستند 
کنون زنده است و هرگز نمی میرد. هرگاه خود به جنگ  کرد، ا کنند، از آنها دفاع  از خود دفاع 
گردى و آس���یبی بینی، مس���لمانان تا دورترین شهرهاى خود،  دش���من روى و با آنان رو به رو 
کسی نیست تا بدان رو آورند. مرد دلیرى را به سوى آنان  دیگر پناهگاهی ندارند و پس از تو 
گر خدا پیروزى داد، چنان  کوچ ده، ا کن و جنگ آزمودگان و خیرخواهان را هم���راه او  روان���ه 
ح ش���د، تو پناه مردمان و مرجع مسلمانان  کار دیگرى مطر گر  که تو دوس���ت دارى و ا اس���ت 

خواهی بود. )رضی، 1381، ص252(  

کرد و امام فرمود:  عمر درباره حضور خویش در جنگ با ایرانیان با امام مشورت 

که مهره ها را متحد س���اخته و به هم پیوند  جایگاه رهبر چونان ریس���مانی محکم اس���ت 
کدام به سویی خواهند  کنده ش���ده و هر  گر این رش���ته از هم بگلس���د، مهره ها پرا می دهد. ا
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گرچه از نظر تع���داد اندک، اما با  افتاد و س���پس هرگز جمع آورى نخواهند ش���د. ع���رب امروز ا
نعم���ت اس���الم فراوانند و ب���ا اتحاد و هماهنگ���ی عزی���ز و قدرتمندند، چونان محور آس���یاب، 
گر تو از این سرزمین بیرون  کن؛ زیرا ا کمک مردم، جنگ را اداره  گردش درآور و با  جامعه را به 
کرده و پیمان می ش���کنند، چنانکه حفظ مرزهاى  ش���وى، مخالفان عرب از هر س���و تو را رها 
که در پیش روى خواهی داشت. همانا  که پش���ت س���ر می گذارى، مهم تر از آن باش���د  داخل 
گر آن را بریدید آسوده می گردید  گویند این ریشه عرب است، ا گر تو را در نبرد بنگرند،  عجم ا
و همین فکر س���بب فش���ار و تهاجمات پیاپی آنان شده و طمع ایشان در تو بیشتر می شود. 

)رضی، 1381، ص268(

کرد، عباس  که وی شش تن از بزرگان صحابه را به شورا دعوت  در داستان شورای عمر، هنگامی 

بن عبدالمطلب از حضرت علی؟ع؟ خواس���ت تا در جلس���ه ش���رکت نکند، اما امام علی؟ع؟ با اینکه 

کره الخالف؛  نظر عباس را از لحاظ نتیجه تأیید می کرد، پیش���نهادش را نپذیرفت و می گفت: »انی ا

من اختالف را دوس���ت نم���ی دارم«. )ابن اثیر، 1385، 66/3( امام عل���ی؟ع؟ در موارد زیادی، برای 

کرده ان���د. اوج این همکاری ها  پیش گی���ری از تفرق���ه و ایجاد وح���دت و همگرایی، با خلفا همکاری 

کرده و  در زمان ش���ورش علیه خلیفه س���وم عثمان اس���ت. امام علی؟ع؟ بارها با شورشیان صحبت 

عثمان را نصیحت می کرد. 

کس���ی را دنبال امام علی؟ع؟ فرستاد و  وقتی عثمان از فرودآمدن شورش���یان خبر یافت، 
کند.  ک���ه پیش آنها رفته و هر چه می خواهن���د از عدالت و خوش رفتارى تعهد  از او خواس���ت 
گفته او را پذیرفته و برگش���تند، اما در  که  کرد  گفت وگوى بس���یار  امام؟ع؟ نیز نزد آنها رفت و 
میان���ه راه، غ���الم عثمان و نامه او را یافتند و خش���مگین به مدینه بازگش���تند و آب را به روی 
خانه عثمان بس���تند. امام علی؟ع؟ آب به خانه عثمان رس���اند و حسنین؟امهع؟را به نگهبانی 
که صحابه ای مانند زبیر و طلحه، فرزندان خود را به جنگ با عثمان  گزارد. در حالی  از خانه 

تشویق می کردند. )مسعودی، 1409، 344/2(

کارهای خود را این گونه توجیه می کند: امام علی؟ع؟ 

کار حکومت با یکدیگر  که پیامبر؟ص؟ به سوى خدا رفت، مسلمانان پس از وى، در  آن گاه 
که عرب، خالفت  درگیر شدند. سوگند به خدا، نه در فکرم می گذشت و نه در خاطرم می آمد 
را پس از رسول خدا؟ص؟ از اهل بیت او بگرداند، یا مرا پس از وى از عهده دار شدن حکومت 
که با او بیعت  کرد، شتافتن مردم به سوى فالن شخص بود  که نگرانم  باز دارند. تنها چیزى 
گروهی از اسالم، بازگشته و می خواهند دین  که دیدم  کشیدم، تا آنجا  کردند. من دس���ت باز 
گر اسالم و طرفدارانش را یارى نکنم، رخنه اى در  که ا کنند، پس ترسیدم  محمد؟ص؟ را نابود 
کردن حکومت بر  که مصیبت آن بر من سخت تر از رها آن ببینم یا ش���اهد نابودى آن باش���م، 
کاالى چند روزه دنیاس���ت و به زودى ایام آن می گذرد، چنانکه سراب ناپدید  که  شماس���ت، 
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کنده می ش���ود. پس در میان آن آش���وب و غوغا به پا  که زود پرا ش���ود یا چونان پاره ه���اى ابر 
خاستم تا آنکه باطل از میان رفت، و دین استقرار یافته، آرام شد. )رضی، 1381،  ص600(

ام���ام؟ع؟ در دوران حکوم���ت خود نیز از خلفا با احترام نام ب���رده و در نماز جماعت و جمعه آنها 

که حضرت در زمان خلفا انجام داد،  شرکت می کرد. )عاملی، 1409، 383/5( نمونه قضاوت هایی 

که از حکم آن  که محکوم به حد ش���رعی شده، اما عذر آورده بوده  مربوط به مرد ش���راب خواری بود 

کردند و امام  خبر نداش���ته و در نتیجه خلیفه از داوری ناتوان ش���ده بودند. به امام علی؟ع؟ رجوع 

گفته،  کسی به او حرمت شراب را  که  گر روشن شد  پاسخ داد او را در میان انصار و مهاجرین ببرید. ا

کنید )کلینی، 1391، 249/7(. کرده، در غیر این صورت او را رها  حد را بر او جاری 

کید داشته و از پیروان  که اس���الم بارها بر آن تأ وحدت دینی و اخوت اس���المی، موضوعی اس���ت 

که به تفرق���ه و جدایی م���ردم بینجامد، دوری  خ���ود خواس���ته تا از انجام هرگونه س���خن ی���ا رفتاری 

کنند. س���رافرازی و اس���تقالل و  کنند و با تکیه بر اصول و مواضع مش���ترک، صفوف خویش را اس���توار 

اقتدار مسلمین، در سایه وحدت است و تنها با تکیه بر آن می توانند بر مهاجمان داخلی و خارجی 

که اص���رار وی در مطالبه حق خویش از  پیروز ش���وند. حض���رت علی؟ع؟ با بصیرت خویش، دریافت 

کندگی در جامعه اس���المی را در پی خواهد داش���ت،  مخالف���ان و رویاروی���ی با آنان، خطر تجزیه و پرا

گذش���ته و سکوتی تلخ برگزید و از  پس با هدف حفظ وحدت و انس���جام اس���المی، از حقوق خویش 

کرد. انشعاب و تفرقه پیش گیری 

امام علی؟ع؟ نه تنها خود، به وحدت مس���لمین اهتمام داش���تند، بلک���ه یارانش را به همکاری 

با دس���تگاه خالفت سفارش می کرد. مس���عودی در این مورد می نویسد: »در پی شکایت و اعتراض 

که از سوی عمر، فرماندار این شهر شده بود، او سعد را برکنار و به  کوفه به سعد بن ابی وقاص  مردم 

جای وی عمار یاس���ر را به س���مت فرماندار برگزید« )ابن اثیر، 1385،  20/3(. فرمانداری سلمان در 

مدائن  و حضور مالک اشتر در جنگ روم از دیگر نمونه های حضور و همکاری یاران امام با دستگاه 

خالفت است )مسعودی، 1409، 306/2؛ طبری، 1387، 401/3(.

که دعوی وحدت را در جامعه اسالمی  کس���ی اس���ت  بنابراین، امام علی؟ع؟ به حق، نخس���تین 

بعد از رحلت پیامبر؟ص؟ سر داد. امام؟ع؟ با بیعت با خلفا، از هرگونه دودستگی در جامعه جلوگیری 

کردد و به فرصت طلبان اجازه رخنه در صفوف مس���لمین را نداد. ایش���ان با مس���اعدت های فراوان 

کرد. الگوی  گذار  ب���ه خلفا، خود را از اتهام به تفرقه مبری س���اخت و اختالف���ات و داوری را به خدا وا

بزرگ جامعه اس���المی در وحدت، امام علی؟ع؟ اس���ت. وحدت و انسجام اسالمی، ضرورت اساسی 

امت اس���المی امروز اس���ت. امام؟ع؟ به ریس���مان وحدت چن���گ زد و برای بقای دی���ن خدا و عزت 
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گرفت. امروزه نیز با تکیه بر اصول دین و مشترک های  مسلمانان، مسیر اخوت و وحدت را در پیش 

مذاهب، می توان به وحدت جهان اس���الم اندیشید و بار دیگر ش���اهد عزت و سربلندی مسلمانان 

بود.
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