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 البالغه، از چنانسنگ نهجاسالمی در آیینه سخنان امیرالمؤمنین، علی)ع(، در اثر گران وحدت :چکیده

نعمت برشمرده ن بدیل الهی معرفی کرده و گرانبهاتریحضرتش آن را موهبت بیجایگاهی برخوردار است که 

، باتمام قوا سعی در قدرتهای چپاولگر ابر، درعصرحاضر، مخالفین جهان اسالم و  کشورهای اسالمیاست. 

چ براندازی وحدت و یکپارچگی و اسالم هراسی در میان کشورهای اسالمی دارند و در این هدف شوم خود از هی

وحدت و یکپارچگی جهان  و در چنین فضایی که از هرسو امت اسالمی. وسیله و دستاویزی روی گردان نیستند

اسالم مورد تهدید است ضرورت ایجاب می کند که  بیش از پیش مسلمانان، در سایه برخورداری از تعالیم 

ی )ع( که خود، طالیه دار وحدت بخشی ارزشمند اسالم و رهنمودهای گهربار پیامبر و اهل بیت و به ویژه امام عل

روایی، بر آن است که به  -در میان امت به حساب می آیند، بهره مندگردند. نوشتار حاضر، با رویکرد تحلیلی

 اجمال وحدت بخشی را در سیره عملی امام در دوران حکومت عدل علوی از منظر نهج البالغه بررسی کند.

  .سیره عملی ای وحدت آفرینی،شیوه ه ،نهج البالغهامام علی،  کلید واژه:

 مقدمه

موفقیت مسلمانان در جوامع امروزی که استکبار جهانی با تمام توان، جهان اسالم و برخی کشورهای اسالمی را نشاانه گرفتاه، 

در گرو توجه به همبستگی و وحدت اسالمی است. این امر از موضوعات کلیدی و مهمی است که از دیرباز مورد توجه اسالم نیز 

مفسد و  بیگانگان وسیله به را که مسلمانان و عملی ، اعتقادیفکری انحرافات جمیع توانمی یمکر قرآن به بوده است. با مراجعه

را  راسات داد و راه اسات، تشاخی  پدیاد آماده تااری  در طاول دیگری و یا هر عامل خود مسلمانان جهل دلیل یا به مغرض

سامی قا  )خواسات را بایاد از قارآن ساعادات همه به مفاسد و وصول همه و اصالح دردها جمیع درمان شناسایی کرد. بنابراین

مووا بمحَبْالم اللِاهم »خداوند در قرآن کریم مسلمانان را به اتحاد و الفت با یکدیگر دعاوت نماوده اسات9 (. 1:1،،،9،، آرانی وَاعْتَصام
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امیرمؤمنان علی)ع( که در سایه مکتب پیامبر بالیده و دستورات اساالمی را از ایشاان فارا  (. 01، /عمرانآل )«جَممیعًا وَلَا تَفَرِقووا

دانساته و باا رفتارهاای سیاسای، اجتمااعی و گرفته است، تکامل مادی و معنوی امت اسالمی را در انسجام و اتحاد اسالمی می

هدفی جز این نداشت که شکاف امتهاا را از میاان  خویش در صدد اتحاد هرچه بیشتر جامعه اسالمی بوده است. ایشانمذهبی 

وَإنِما أنتم أخوانو عَلَی دمینم اهللم، ما فَرِقَ بَینَکوم إلّا خوبثٌ السِرائمرم، وَ سووءو الضِمائمرم. فَاال تَاوازَرون ». را آماده سازد بردارد یا راه رشدی

براساس دین خدا برادران یکدیگرید، چیزی جز آلودگی درونها و بدی نیتهاا، شاما  شما9 «وَال تَناصَحوونَ، وَال تَباذَلوونَ وَ ال تَوادّونَ
کنید و باه یکادیگر باذل و بخشاش دهید، و خیرخواهی هم نمیرا از هم جدا نکرده است، به همین دلیل یکدیگر را یاری نمی

باشاد و انساان باا امری فطرى و طبیعا  می« اتحاد»توان استنباط نمود که می (1،،خطبه ) ورزیدندارید و باهم دوستی نمی

ریشه در فطرت « اتحاد»است؛ زیرا « اختالف»یاب  آن پرداخت، دوست  پدید آمده است. بنابراین آنچه باید به ریشهع نو روحیه

هتماام باه تاوجه  و عادم اباشد و بیگرای  فطرى است، اما امور فطرى نیازمند پرورش و توجه میگرچه وحدت «دارد.  انسان

تندبادهاى روزگار قرار گیرد، باه هماین جهات امیرالماؤمنین علای)ع( شود که شکوفا نگردد و یا در معرض می آن، موجب این

وحدت اساالم  باه شامار  ترین شخ  بهنمود و خود را مشتاقمی براى تقویت این امر فطرى در بین امت پیامبر، بسیار تالش

کا  از مان بار اتحااد و همبساتگی در امات هایچ بادان»ت9 زی در این زمینه اشاره نموده استاآورد که با صراحت به پیشمی

، سامی آرانایقا )«جایگااه نیکاو هساتمباه تر نیست، من در ایان کاار خواساتار پااداش نیکاو و بازگشات محمد)ص( حری 

قادر و آسامانی اماام علای)ع( کاه راهنماای ترین ویژگی دین اسالم است و در نهج البالغه، اثر گارانوحدت، مهم(. 1:1،،،39

ها و سخنان امام بهترین مشوق در به وجود آمادن انساجام و مسلمانان در ایجاد و پایداری این امر بزرگ و حیاتی است، خطبه

 .باشدوحدت اسالمی میان مسلمانان جهان می

سخن و عمل امیر مؤمنان به ویژه دردوران  دو عرصه رشیوه های وحدت آفرینی امام علی  را  از منظر نهج البالغه د این نوشتار،

 حکومت واکاویده است.

 ترینمهم از که است اجتماعی و سیاسی شرعی، عقلی، فطری، ضرورتی همبستگی، و وحدت گفتار امام علی )ع( درباره وحدت9

-برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، چاره بلکه جمعی، حیات بقای برای تنها نه بشر و است انسانی اجتماع بقای و حفظ عوامل

های اصلی تفکرات اسالمی امام)ع(، اتحاد میان مسلمانان بود و در یکی از مؤلفه (.1:1،،،39، سمی آرانیقا) ای جز پذیرش آن ندارد

بدیل از جانب خداوند بیبیان اهمیت این موضوع در اندیشه حضرت علی)ع( همین ب  که ایشان اتحاد میان مسلمانان را موهبتی 

 فرماید9داند و میمی

أال وَ إنِکوم قدنَفَضتوم أیدمیکوم ممان حَبالم الطِاعَاهم، وَثَلَماتوم حمصانَ اهللم المَضاروبَ عَلَایکوم، بم حکاام » 

آگااه «9 فَإمنِ اهللَ قَدمامتَنِ عَلَی جَمَاعَهم هذمهم أألومِهم فمیَما عَقَدَ بَیانَهوم ممان حَبالم هاذمهم أألولفَا م الجاهملمیِه.

باشید! که شما دست از رشته اطاعت کشیده و با زنده کاردن ارزشاهای عصارجاهلیت، دح محکام 

حدت و برادری منت گازارده الهی را درهم شکستید؛ در حالی که خداوند بر این امت اسالمی، بر و

تواند بهای آن را تعیاین نمایاد؛ زیارا از ک  نمیبود که در سایه آن زندگی کنند؛ نعمتی که هیچ

 (.3:،خطبه  )«هر ارزشی برتر و از هر کرامتی واالتر است

دانناد؛ بیت)ع( نیز آن را یک اصال حیااتی میبنابراین وحدت و اتحاد، اوالً؛ ضرورت عقلی است، ثانیاً؛ آیات فراوان و احادیث اهل 

های الهای و انساانی خاویش اصلی که در جوامع اسالمی نتایج پربار و غیرقابل انکاری دارد که مسلمانان در سایه آن به خواساته

 یابند. دست می

حفظ کرد، همچنان که توان دین اسالم را سایه وحدت میان مسلمانان است که میدر 9 وحدت اسالمیدستاوردها و نتایج  

 فرماید9امام)ع( می
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فَ مسَکتو یَدی حَتّی رأیتو راجمعَ ً النّاسم قَدرَجَعَت عَنم اإلساالم یَادعونَ إلای مَحایم دیانم موحَمِاد فَخَشایتو إن لَام 

ازگشاته، من دست باز کشیدم تا آنجا که دیادم گروهای از اساالم ب»أنصورماإلسالمم و أهلَهو أن أری فمیهم ثَلما أو هَدما9

ای در دارانش را یااری نکانم، رخناهخواهند دین محمد)ص( را نابود سازند؛ پ  ترسیدم که اگر اسالم و طرفمی

  «.  ن ببینم، یا شاهد نابودی آن باشمآ

و  اعالم همزیستی باا اهال کتااب، غال و مذهبی قومی، تعصبات ترک و علم جستجوی بر مبنی تعلیمات با اسالم

به تعبیر خود قرآن به دست و پا و گردن مردم جهان آن روز بسته شده بود، پاره کارد و زمیناه زنجیرهایی را که 

ای میان امتهای مختلف، جامعاه اختالفات مذهبی و جنگهای طایفه .رشد یک تمدن عظیم و وسیع را فراهم آورد

ندگی جوامع اسالمی، منجر به نماید و همین امر عالوه بر عقب مااسالمی را دچار آشوبهای اجتماعی و سیاسی می

 )داردباازمیشود و مسلمانان را از دستیابی به اهداف و آرمانهای متعاالی خاویش تضعیف و نابودی دین اسالم می
 (.  1:0،،،9:،مطهری، 

گیاری از تقیاه در زماان در جلوگیری از بروز اختالفات مذهبی در میان مسالمانان، بهارهوحدت اسالمی: عملی راهکارهای 

کند و شود و برای حمایت از دین با آنان همراهی میحکومت خلفای نخستین اسالم است. حضرت در نمازهای ایشان حاضر می

نقش وحدت را در پرهیز از جنگهای مذهبی به زیبایی باه تصاویر   (.1:1،،،39، سمی آرانی، قا) رودبه جنگ دشمنان دین می

های آنها یکی، قلبهای آنها یکسان، آیا در آن حال مالاک سراسار زماین خواسته گاه که وحدت اجتماعی داشتند،آن»کشد9 می

هاى کارآمادى نامه امام عل )ع( به مالک اشتر، الگوی  از حکومت اسالم  و دربر دارنده عوامل و مؤلفه (. 3:،خطبه ) «نشدند؟

ضااوت و داورى عادالناه، آباادان  و عماران، نظام اسالم  است که از تربیت دین ، عدالت اجتماع ، تمسک به قرآن و سانت، ق

شایسته گزین  در مدیریتها، توجه به محرومان و طبقات پایین جامعه، مردم دوست ، نظارت منطق  و مداوم در حوزه مدیریت، 

مهما  ها سرفصالهاى بستن راه مدیحه سرای  و تملی، پرهیز از امتیاز خواه  و ... برخوردار اسات. بناابراین هماه ایان مؤلفاه

هستند که در دو ساحت معنویت و مدیریت، حکمت و حکومت و اخالق و اداره جامعه فرا روى اصاحاب سیاسات قارار گرفتاه 

ورزى و ضوابط اجرای  ا مدیریت ، اسالم ناب را دربر داشته باشد و اخالق، حکومات، نامه یا قانون اساس  و سیاستاست تا نظام

پذیر و باهم و در هم نشاان دهاد؛ زیارا هرگااه توحیاد و عبودیات از ساامانده  و سیاسات معنویت و اداره جامعه را تفکیک نا

در بینش الهی امام علی)ع(،  (.932 ،، 1:0،مطهری، )ناپذیر شده است اجتماع  جدا شد، فرد و جامعه دچار خسرانهاى جبران

که با داشتن هدف الهی، در مسیر تکامل گاام حکومت اسالمی، نقش مؤثری در ایجاد وحدت و یکپارچگی امت دارد؛ زیرا امتی 

دارد، به ناچار باید به رهبری تمسک جوید که تبلوری از آرمان الهی و ماورد قباول و پاذیرش و مقتادا و دلیال تحارک و برمی

امت را  پویایی باشد. امام با اشاره به سیاستی که زمامدار جهت حفظ نظام باید به کار گیرد، لزوم حکومت و نقش آن در وحدت

دهاد. ها را گرد آورده و به یکادیگر پیوناد میای است که موهرهنقش زمامدار نسبت به ملت، مانند رشته»فرماید9 چنین بیان می

مکتب اسالم با الهام از آیات قرآنای و روایاات  (.3،3خطبه  )«آیندپاشند و به تمامی گرد نمیها از هم میاگر رشته بگسلد، دانه

داناد و بار ، بر اقامه عدل و قسط در جامعه انسانی ت کید دارد و هدف از بعثت انبیا را تحقی عدالت اجتماعی میپیشوایان دینی

در بیانش اماام)ع( نیاز عادالت اساالمی  نماید.خواهی در همه ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پافشاری میعدالت

تاوان باه عادالت رساید. ست و فقط باا وحادت میو عدالت رابطه تنگاتنگی اجایگاه واالیی دارد و از نظر حضرت، میان وحدت 

گاه که مردم حی رهبری را ادا کنند و زمامدار حی مردم را بپردازد، حای در آن جامعاه عازت آن»فرماید9 چنان که حضرت می

  روزگار اصالح شود و ماردم در تاداوم های عدالت برقرار، و سنت پیامبر)ص( پایدار گردد. پیابد و راههای دین پدیدار و نشانه

حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش م یوس گردد، اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند، یاا زمامادار بار رعیات ساتم کناد، 

گاردد و راه گساترده سانت پیاامبر)ص( های ستم آشکار و نیرنگ باازی در دیان فاراوان میرود، نشانهوحدت کلمه از بین می

از دیدگاه حضرت علی)ع( خداوناد در (3،3خطبه  )«واپرستی فراوان، احکام دین تعطیل و بیماریهای دل فراوان شودمتروک، ه
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 خداوند سبحان ناه باه گذشاتگان و ناه»طول تاری  بشری هیچ نعمتی را با وجود اختالف، به قوم و امتی عنایت ننموده است9 

شاود، حتای باعاث سالب نعمتهاای تنها اختالف مانع نزول فیضهای الهی مینه «آیندگان، چیزی را با تفرقه عطا نفرموده است

کند که چگونه با رساو  تفرقاه اسرائیل، چنین بیان میگردد. چنان که امام علی)ع( با اشاره به سرانجام قوم بنیموجود نیز می

یکدیگر گردید و این اختالفاات سابب  بین آنها، دوستیها و مهربانیها رخت بربست و پراکندگی و اختالف سبب جنگ آنها علیه

بینی امام)ع(؛ یعنی پرهیز از تسلط شایطان بار وحدت در جهان. شد که خداوند، لباس عزت و فراوانی نعمتش را از آنان برگیرد

از » فرماید9کند. امام علی)ع( در غرر الحکم میانسان؛ چون تفرقه، دسیسه شیطان است و شیطان بین انسانها اختالف ایجاد می

شاوند، مانناد تفرقه و اختالف دوری کنید؛ زیرا اگر گروه اندکی ا ولو حی باشند ا از امت اسالمی جدا گردند، طعمه شیطان می

امیرمؤمنان)ع( در نهج البالغه درباره  (. 133،،،11:9عین القضاة،)« گوسفندی که اگر از گله دور افتد، طعمه گرگ بیابان است

اماروز شایطان آنهاا را باه »فرمایاد9 ان جدا شده و به خوارج پیوستند و راه تفرقه در پیش گرفتند، میکسانی که از راه مسلمان

جوید و از آنها کنار خواهد کشاید. هماین نناگ آناان را کاافی اسات کاه از هادایت تفرقه دعوت کرد و فردا از آنها بیزاری می

پیروزی و گساترش (. 3،خطبه  )«و در حیرت و سرگردانی ماندندگریختند و در گمراهی و کوری فرو رفتند، راه حی را بستند 

شاود، باه اسالم در سالهای اولیه بعثت، نتیجه همبستگی و وحدت مسلمانان بود. این ایمان و اتحاد بود کاه باعاث پیاروزی می

اهل باطل خواهد بود، حاکم باشد، به طور قطع پیروزی از آن « اتحاد»و در جبهه باطل « اختالف»طوری که اگر در جبهه حی 

بنابراین یکی از عوامل شکست جبهه حی در هر سطحی، پراکندگی و اخاتالف اسات. حای، باا چنادگانگی و عادم همااهنگی 

    (.1:1،،،39، سمی آرانیقا)گرددشود و باطل با یگانگی و هماهنگی حامیانش، قوی و نیرومند مییارانش، ضعیف و ناتوان می

ای از مفاهیم اجتماعی ا سیاسی به کار رفته است.امام)ع( با توجه کریم، بخش قابل مالحظه قرآن در: اسالمیارکان وحدت 

. ناگفته نماندکه شوداهمیت قرآن را در ایجاد وحدت یادآور می( 3،)خطبه « کتابهم واحد» به این ویژگی مهم قرآن، با عبارت

 9فرمایدداند و میبستگی میان مسلمانان میامام عل )ع( دستاورد مهم پیامبر)ص( را ایجاد برادری و هم

ها به سوى او است. خدا به برکت وجود او، میاان دلهاا الفات و مهرباانی ایجااد دلهاى نیکوکاران شیفته او گشت؛ توجه دیده»

بعثت  امبه نعمتهای بزرگ الهی که به هنگ«»کرد، آتش دشمنیها را خاموش نمود و مردم را با یکدیگر الفت داد و برادر ساخت

 «پیامبر)ص( بر آنان فرو ریخت، بنگرید که چگونه اطاعت آنان را با دین خود پیوند داد و با دعوتش آنها را باه وحادت رسااند!

  (.3:،)خطبه 

 9    علی)ع(  برای حفظ وحدت  امام عملی سیره

نداد؛ چرا که هار گوناه واکنشای، موجاب تاری  گواه است که امام علی )ع( در مقابل جریان سقیفه، بالفاصله واکنش جدی نشان 

افزایش تشنج در جامعه اسالمی می شد . انسانی آگاه و وظیفه شناس بودکه حفظ اساس اسالم را برهمه چیز مقدم می دانست و 

چنان که وظیفه خود را جنگ می دانست، می جنگید و اگر وظیفه را صبر وسکوت می دید، زیباترین جامه سکوت را بر تان مای 

. ایشان در امور مربوط به انتخاب خلیفه اول، هیچ نوع دخالتی نکرد و برای استوار ماندن پایه های اساالم، ساکوت کارد؛ اماا کرد

آنجاکه الزم بود، راهنمایی می کردواگر مشکلی پیش می آمد، راه حل ارائه می نمود واگر حکمی به خطا صادر مای شاد، درسات 

حفظ اصل اسالم، از خالفت چشم پوشید از مردم روی برتافت و در گوشه خانه به اندیشاه هاای آن را به آنان می نمود. امام برای 

 (. 31)احزاب/ بلند خود روی آورد و به جمع آوری قرآن، همت گماشت تا از گزند بدخواهان محفوظ بماند

لاه و پا  از آن کاه فضاای طبی گزارش های تاریخی، پا  از درگذشات پیامبرصالی اهلل علیاه و آ  خلفا: تعامل امام  با 

سیاسی مدینه که دچار بحران شده بود، به آرامش گرایید و ابوبکر زمام امور را به دسات گرفات، خلیفاه در اجارای فرماان 

پیامبرصلی اهلل علیه و آله در نبرد با رومیان به طور کامل دودل بود. باگروهی از صحابه مشورت کرد و هریک نظری داد کاه 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 11-39، ص 1931،  اردیبهشت 4، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

    ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

71 
 

. سرانجام با علی علیه السالم به مشورت  پرداخت و حضرت او را براجرای دستور پیامبر صلی اهلل علیاه و آلاه او را قانع نکرد

تشویی کرد و افزود که اگر با رومیان نبرد کند، پیروز خواهد شد. خلیفه از تشویی امام خرسند شد امام علی علیه السالم در 

  (.133،،،309عاین القضااة،)یاز کوتااهی نکارد و باه یااری اساالم شاتافتدوران خالفت خلیفه اول درباره مسائل قضایی ن
امام علی علیه الساالم باود. هرگااه گرهای در کاار  بلند و بزرگ اهداف از اسالمی، جامعه کیان حفظ و اسالم آیین گسترش

خالفت پدید می آمد، بافکر و نظربلند خود، آن را می گشود و همانند دوران خلیفه اول، در دوران خلیفه دوم نیاز مشااور و 

فاه دوم، گره گشای بسیاری از معظالت نظامی، سیاسی، علمی، قضایی، اقتصادی و.... بود. جنگ ها و فتوحاات در دوران خلی

دامنه گسترده تری داشت، نقش علی علیه السالم در مقایسه با دوران خلیفه اول دراین خصوص محسوس تربود. با توجه باه 

دالوری ها و تجربیات جنگی علی علیه السالم خلیفه دوم نمی توانست از راهنمایی ها  و همکاری های او غافل بماند. او می 

ور مستقیم به همکاری و شرکت در جنگ ها حاضرنیست؛ ولی برای استفاده از مشورت هاا دانست که علی علیه السالم به ط

و همکاری های فکری او می کوشید. و حضرت نیز از آن جا که در باره سرنوشت مسلمانان و اسالم نمی توانست بی تفااوت 

اردی از مشاورت هاا و همکااری هاای باشد، فقط در قالب مشورت و ارائه اندیشه های خویش او را یاری می کرد که به ماو

نباارد بیاات  ،جنااگ باا رومیااان (133،،،309عاین القضاااة، )فکاری حضاارت بااا خلیفاه دوم اشاااره ماای شاود9 نباارد جساار

خلیفه دوم در امور سیاسی نیزبه ارشاادات علای  .(133،،،،:3)عین القضاة، ، جنگ خراسان (1:0،،0391،واقدی،)المقدس

علیه السالم نیاز داشت. حرف نگری و خیراندیشی علی علیه السالم در امور گوناگون از جمله مشاورت هاای سیاسای، باعاث 

 تقویت و استحکام جامعه اسالمی می شد. 

 زماان در را مسالمانان و  اسالم سیاسی و علمی نیازهای بود، اسالمی نوبنیان جامعه حفظ و وحدت او کوشش تمام که حضرت

یوسته از افکار و راهنمایی های امام علی علیه السالم بهاره مناد شاد. اماام پ هم سوم خلیفه و کرد می برطرف نیز سوم خلیفه

باا  علی علیه السالم به گسترش اسالم در جهان و تثبیت بنیان آن در داخل کشور اسالمی می اندیشید و با آشنا ساختن ماردم

معارف و احکام االهی به دفاع از اسالم نوپا می پرداخت، از این رو هرگاه خلیفه سوم دست نیاز به سوی امام علی علیاه الساالم 

می گشود، حضرت او را یاری می کرد. امام علی)ع(در برابر معضالت  گوناگون که دامنگیر اساالم و امات اساالمی شاده باود و 

به خطر جدی انداخته بود، بی تفاوت بماند. علی علیه السالم در سه دوران باسه شخ  متفاوت  بقای دین و حیات مسلمانان را

روبه رو بودکه هر کدام از این دوران، موضع مناسب با خود را می طلبید؛ بادین سابب حضارت در عصار خلیفاه ساوم، افازون 

برابر ناراضیان خلیفه نیز نقاش میاانجیگری را باه  براینکه در جایگاه مرجع علمی و قضایی مورد مشورت خلیفه قرار گرفت، در

عهده داشت و هنگام محاصره خانه خلیفه و بستن آب بر وی، به خلیفه آب رساندو فرزندانش را برای حفاظت از او باه در خاناه 

 (.133،،،339)عین القضاة،اش گماشت. مراسم خاک سپاری خلیفه را نیز علی علیه السالم انجام داد

 : دوران حکومتوحدت بخشی امام درسیره عملی 

 جلاوگیری و صلح برقراری برای را وسیعی تالش ابتدا همان از( ع)علی حضرت: جنگ جمل در امام آفرین وحدت عملکرد

 متوسال شاکنان پیمان هدایت و صلح برقراری برای ممکن وسیله هر به جدیت با و خاضعانه حضرت آن. کرد آغاز خونریزی از

نداشاته باشاد، او را آنچناان  آگااهی اساالم صادر جنگهاای در او دالوریهای و شجاعت قدرت، با کسی اگر که ای گونه به. شد

ضعیف و ناتوان می پندارد که گویا برای حفظ پایه های حکومت خود قادر به اقدامی نیست و لذا از دشمن ایان گوناه تقاضاای 

در اوج قدرت به سر می برد و شرایط از هار نظار باه گوناه ای بارای صلح می نماید! غافل از آنکه امیر مومنان)ع( در آن زمان 

امام)ع( آماده بود، که هر انسان قدرت طلب را تشویی می کرد تا از فرصت به دست آمده نهایت بهره برداری و استفاده را بارای 

سار مای بارد کاه فضاایل و سرکوب و خشکاندن ریشه مخالفان خود بنماید. ایشان از نظر شخصیت اجتماعی در موقعیتی باه 

کماالتش سراسر جهان اسالم را پر کرده بود و مسلمانان تنها او را نجات دهنده خود می دانستند. از نظر شجاعت باه گوناه ای 
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هجاوم بای ساابقه ماردم و درخواسات یااران (. 1خطباه )بودکه نام مبارکش لرزه براندام شجاعان و دالوران عارب مای افکناد

پیامبر)ص(، اعم از مهاجر وانصار از امام علی )ع( برای پذیرش خالفت مسلمانان، سبب شاد کاه آن حضارت، زماام اماور را باه 

دست گیرد تا براساس قرآن و سنت و تشخی   خود )نه سیره شیخین(، نسبت به اصالح امور اقدام کند. اماچیزی نگذشت که 

جرایی امام علی )ع( در استقرار حاکمیت عدالت اجتماعی و اقتصادی، خشم گروهی را برانگیخت و قدرت طلباان و ماال روش ا

که در شارف  -پرستان، نغمه مخالفت سردادند و سه جنگ خانمانسوز را برمسلمانان تحمیل کردند و خسارات فراوانی به اسالم

و بر مسلمانان که تشنه احیای معارف ناب نبوی و علوی بودند وارد  -ی بودبرقراری حکومت جهانی براساس اصول و سنن اسالم

کردند. به گواهی تاری ، هیچ مصلحی مانند امام علی )ع( با دشمنان چنان نادان و پستی رو به رو نبوده است که بارای رسایدن 

مان طور کاه اماام علای )ع( خاود، نموناه به مطامع نفسانی، حاضرباشند خون برادران و دوستان و هم کیشان خود را بریزند. ه

فضیلت و کمال و دارای صفات برجسته انسانی بود، دشمنان او برعک ، نمونه کجروی، جهالت ، خباثت و پستی بودند کاه باه 

سبب تقوا و پرهیزگاری امام علی علیه السالم و اجرای عدالت فاردی واجتمااعی توساط او و سیاسات پیامبرگوناه آن بزرگاوار، 

ان برانگیخته شد و در مقابل امام علی علیه السالم قیام کردند و در مدت پانج ساال حکومات آن حضارت، ساه جناگ خشمش

خانمانسوز )جمل، صفین، نهروان( را برمسلمانان تحمیل کردند؛ چرا که عصیان و سرکشی آنان، حد و مرزی نداشت و خواهاان 

زمان عثمان، واستقرار حاکمان نااالیی بودناد و تااب تحمال عادالت بازگشت به اوضاع باطل گذشته، برپایی بذل و بخششهای 

 ایشان را نداشتند. 

بنابراین، در دوران حکومت پنجساله، وقت گرانبهای ایشان که باید در تربیت افراد و هدایت امت و تعلیم و معارف اسالمی صارف  

دند، صرف گردید و همین شورشها و مواناع، ضاربه می شد، در دفع این سه گروه شورشی که سد راه اهداف مقدس آن حضرت بو

ای اساسی به وحدت امت اسالمی و تضعیف حکومت علی )ع( بودکه همان ناکثین، قاساطین و ماارقین بودناد. اماام علای)ع( در 

ت دارد برخورد با مخالفان خود نهایت رحمت، عطوفت و مهربانی را به کار می گرفتند تا در حدامکان هرک  راکه اساتعداد هادای

به خود جذب کنندو مبادا بر اثر برخورد تند و خشن حاکمان زمان ، آتش عناد و لجاجت در وجودشاان شاعله ور شاود، سارمایه 

برگمراهی و شقاوت آنان بیافزاید. اماام علای)ع( بساان پادری  یا هدایت آنها را سوزانده، در ضاللت و گمراهی غوطه ورشان سازد

مقابل فرزند ناسپاس و گمراه خود نهایت نرمش، عطوفت، گذشت، مهرباانی، تواضاع و.... را از خاود مهربان و دلسوز هستندکه در 

نشان می دهدتا او را به خود جذب کند، به دامن خانواده بازگرداند و از هرگونه برخورد تند و خشنی به شدت پرهیاز مای کنادتا 

ه، به دامن بیگانگان اندازدو تا حد ممکن تندی را با نرمش و خشاونت را مبادا برخورد تند و خشن او فرزند را از دامن خانواده راند

 «)أنا و علی ابواه هذه االمه؛ من و علی پدر و مادر این امات هساتیم9 »با مهربانی پاس  می گوید. سخن پیامبر)ص( که می فرماید

 گواه این مطلب است. (1:1،،،29، سمی آرانیقا

علی علیه السالم به دلیل مخالفت گروههای گونااگون باا آن حضارت، زمیناه نماایش سایره  در دوران حکومت کوتاه امیرمومنان

عملی آن حضرت در برخورد با مخالفان بیش از هرزمان دیگر پدید آمده است. پ  از اینکه حضرت به حکومات رساید باه هایچ 

ا از بیت المال قطع نکرد و آنها را کاامال آزاد وجه معترض گروه اندکی که از بیعت با آن حضرت سربرتافته بودند نشد. حقوقشان ر

گذاشت. ابن عباس که در مورد خروج طلحه و زبیر پیشنهاد به زندان انداختن آنان را داد ، این جملاه را از زباان مباارک ایشاان 

 شنید9

أوعَاقمبَ عَلَای الظِنِاهم وَالتمهمَاهم وَاَخواذَبمالفمعلم  یَاابنَ عَبِاسٍ! أَتَ موروونمی أَن أَبدَأَ بمالظوّلمم وَبمالسِیئهم قَبلَ الحَسَنَهم؛ وَ»

ای فرزند عبااس! «9 »قَبلً کَونمهم؟! کَلّا! وَاهللم لَا عَدَلتو عَمِا أَخَداللّهو عَلَیِ ممنَ الحّکمم بمالعَدلم، وَلَا القَولم بمالفَصلم 

دام کنم و براساس گمان و اتهام قبال آیا به من دستور می دهی قبل از نیکی و احسان، به ظلم و گناه اق

 (.1:2،،،329،شرح ابن ابی الحدید، «)از ارتکاب جرم مؤاخذه کنم
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از این خطبه چنین برمی آید که امام علی )ع( اجازه دستگیری مجرم قبل از ارتکاب جرم را جایز ندانسته و گاها نیز اشاره مای 

روش حضارت علای )ع( . داریم این کار را انجام دهیم زندانها از پر می شود نمایند که اگر قرار باشد با هرک  که به او گمان بد

در برخورد با مخالفان این بودکه تا وقتی آنان در مقابل حکومت قیام مسلحانه نکنند معترض آنان نشود.  باا وجاود آنکاه اماام 

ته تالش می کرد که کار به سوی جنگ نارود. علی )ع( برای مقابله با تجاوزگری ناکثین به آماده کردن نیرو پرداخت، ولی پیوس

وی برخالف گردانندگان فتنه ی جمل که باشدت تمام به جنگ افروزی روی داشتند، با تمام وجود خویش، به صالح و اصاالح 

علی)ع( از جنگ سخن نمی گفت، بلکاه در »همت داشت، هشام جعیط، مور ، این موضوع را تفسیر کرده و چنین نوشته است9

مصاطفی  « )الح لب به سخن می گشود؛ یعنی بازگردانیدن امور باه وضاعیت درسات خاود و بازساازی وحادت اماتمورد اص

آن حضرت مسالمت و آشتی را برجنگ و خونریزی ترجیح می داد، مگر آن کاه دشامن هماه ی . (112،،،9::1دلشادتهرانی، 

باه خادا کاه «9 مَا أورمیدو إرمیدو إلِا الصملحَ )اإلصلَاحَ( حَتِی یورَدِ عَلَینَا وَاهللم»راه ها را بر صلح و آشتی ببندد و چاره ای جز پیکار نماند. 

 .  (133،،،39:عین القضاة،)آن گه که آن را به ما بازگردانندخواهان صلح و آشتی ) و اصالح( ام و جز آن را نخواهم تا 

تالش باید کرد که کار اصالح شاود «9 عَلی اإلصلَاحٍ وَ إطفَاءم النّائمرَةم؛ لَعَلّ اهللو یَجمَعو شَمَل هذمهم األمِ م بمنَا، وَیَضَعَ حَربَهوم؛ وَقَد أجَابوونمی»

و جنگ طلبای آناان را  و به سامان آید و آتش افروزی این غائله بخوابد. شاید خداوند به وسیله ی ما وحدت این امت را فراهم آرد 

در اقداماتی دیگر از سوی آن حضرت که نشان دهنده ی (. 1:2،،،309،شرح ابن ابی الحدید،سازد؛ اگر نظر مرا پذیرا شوند)زایل 

ح  وحدت خواهی و وحدت جویی ایشان در همه ی صحنه ها می باشد، فرستادن نامه به سران نااکثین باود درایان ناماه اماام 

در بصره مرتکب شده بودندرا به آنان یادآوری کرده و خواستار پیوستن به جمع مسلمانان شدند، فرستادن ابن  بزرگی گناهانی که

عباس نزد زبیر و احتجاج با عایشه ، فرستادن زید بن صوحان به منظور پشیمان ساختن عایشه از موضع گیریش از دیگر اقادامات 

این نبرد از تمام وسایلی که ممکن بود نااکثین را از خاواب غفلات بیادار  وحدت گرایانه آن حضرت می باشد. حضرت علی)ع( در

« عماار یاسار»کند و از بروز جنگ جلوگیری کند یا الاقل موجب تنبه گروهی از آنان گردد، استفاده کرد، از آن جمله شخصایتها

عماار قبال از «. گر و تجاوزگر می کشاندتو را گروه ستم»بزرگ صحابی پیامبر اکرم)ص( بود، آن حضرت درباره عمار فرموده بود9 

شروع جنگ جمل بین دو لشکر حاضر شد، به نصیحت  موعظه ناکثین پرداخت ولی پند و اندرز عمار نیز نتوانست در آناان تااثیر 

کند و باران تیر ازهر سوی براو باریدن گرفت،  اسب عمار در اثر تیراندازی دشامن از جاای حرکات کارد و او باه ساپاه حضارت 

در مقابل تالش صلح دوستانه حضارت «. راهی جز جنگ برایت باقی نمانده است» لی)ع( ملحی شد. عمار به حضرت عرض کرد9ع

علی)ع( سران ناکثین از هیچ تالش و کوششی در جنگ افروزی و تحریک سپاه خاود باه جناگ فروگاذار نمای کردناد. آناان باا 

ه جنگ علیه مسلمانان و برادرکشی تشویی و ترغیب مای کردناد. در اقادام شعارهای فریبنده و تحریک احساسات مردم، آنان را ب

دیگری ،  آن امام رئوف شخصا بر مرکب پیامبر اکرم)ص( سوار شد، بدون اسلحه میان دو سپاه آمد و زبیر را صدا زد، زبیر غرق در 

آیاا باه یااد داری روزی باا » ه زبیر فرماود9سالح نزد حضرت آمد. آنها در وسط میدان همدیگر را در آغوش گرفتند. امیرمومنان ب

رسول خدا)ص(  از کنار من می گذشتید، پیامبراکرم)ص( نگاهی به من کرد و لبخندی برلبان مبارکش نقش بسات. مان نیاز در 

« ای رسااول خاادا! فرزنااد ابوطالااب دساات از خودنمااایی برنماای دارد.» صااورت آن حضاارت لبخنااد زدم.، تااو بااه پیااامبرگفتی9

زبیر! ساکت باش! او از خودنمایی به دور است ولی تو با او جناگ خاواهی کارد و در ایان پیکاار توظاالم » )ص( فرمود9پیامبراکرم

یکی دیگر از اقداماتی که حضرت علی)ع( برای جذب ناکثین انجام داد، سخنرانیهایی است که خود آن ایراد کردناد و در « هستی!

القاء می کردند پاس  می گفتنادو باه اساتناد ادلاه محکام و مساتدل حقانیات آن آن به شبهاتی که سران ناکثین در بین مردم 

کیست که این قرآن را بگیرد، ناکثین را به آن دعوت کند » حضرت و باطل بودن اصحاب جمل را اثبات می کردند. آنگاه فرمودند9

 ساپاه مقابال در دسات به قرآن جوان آن.« و نداند که در این راه به شهادت خواهد رسید ومن بهشت را برای او ضمانت می کنم

سپاه جمل در پاس  دعوت به قرآن دسات «. کتاب خداست، امیر مومنان شما را به آن دعوت می کند این »9گفت ایستاد، ناکثین

راستش را قطع کردند. آن جوان قرآن را بادست چپش گرفت. آن دستش نیز قطع شد. در حالی که خون از سراسر بدنش جااری 

پا  از آنکاه امیاد  (133،،،029،)عین القضاة،ور تیرباران کردن او را صادر کرد، قرآن را به دندان گرفت. در اینجا عایشه دستبود
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تا آنها آغازبه نبرد نکرده اند، با آنان نجنگید. زیرا به حماد » حضرت از برقراری صلح ناامید شد، به یاران خود چنین سفارش کرد9 

خدا شما در کار خود بر حجت هستید و خود داری از جنگ قبل از شروع آنان، دلیل دیگاری اسات بارای شاما و هنگاام پیکاار، 

نکشید، پ  از شکست آنان فراریان را تعقیب نکنید، کشته ها را برهنه و اعضایشان را قطع نکنیاد. وقات تسالط بار مجروحان را 

متاع و کاالهایشان، پرده ها را باال نزنید، واردخانه ها نشوید، از اموالشان چیزی نگیرید. هیچ زنی را باا آزار و اذیات خودباه خشام 

 میل خالف بر لذا (.130،،،329ر،رامیا )«د و به فرماندهان و رهبران و نیکانتان ناسزا گویند.نیاورید، هرچند متعرض آبرویتان شون

در جنگ جمل، پ  از نماز صبح  آنحضرت (. 1،2خطبه )نبردشد آماده خود یاران جان از دفاع و وظیفه انجام براساس خود قلبی

ند مای پرچم را به دست فرزندش محمدبن حنفیه داد، آنگاه یاران خود را تا هنگام ظهر نگه داشت و در این مدت ناکثین را سوگ

هنگاام  ایان در. گذاشتند فرار پابه سو هر از ناکثین سپاه جنگ پایان از پ (.1:3،،،1039جعفریان، داد و به صلح فرا می خواند)

ای مردم! مجروحان دشمن را نکشید، فراریاان را » حضرت علی علیه السالم دستور داد این فرمان به اصحاب و یارانش ابالغ شود9 

تعقیب نکنید، نادمان را سرزنش و مالمت نکنید. هرک  اسلحه خود را بر زمین گذاشت در امان است. هرک  به خانه خود رفات 

آن حضرت دراین جنگ دستور عفو عمومی برای مردم بصره صادر کرد و تمام کسانی را که در برابار  «و در را بست در امان است.

ی خاود را آزاداناه باه خااک و آنهاا را آزاد گذاشات کاه کشاته هاا (.133،،،339،عین القضاة،)او شمشیر کشیده بودند، بخشید

ان حضرت خواستار آن بودند کاه باا اصاحاب جمال مانناد پ  از پایان جنگ گروهی از یار .( 133،،39،30عین القضاة،)بسپارند

مشرکان رفتار شود، زنانشان به اسارت و اموالشان به غنیمت گرفته شود. امیر مومنان علیه السالم به شدت با چنین طرز تفکاری 

 مومناان امیار وردبرخامخالفت نمود و فقط دستور داد مهمات و اسلحه هایی که در میدان جنگ از آنان باقی مانده ضابط شاود. 

داشات. پا  از  وا تحساین باه را افراد ترین دشمن حتی بود وکریمانه بزرگوارانه چنان آن خود دشمنان با جمل در السالم علیه

ما در باره علی ستم روا داشتیم و بی جهت بیعات » پایان جنگ گروهی از آنان که مروان حکم در بین آنان بود به یکدیگر گفتند9

با او را شکستیم. ولی وقتی او برما پیروز شد هیچ ک  را بزرگوارتر و باگذشت تر از او پ  از پیامبراکرم)ص( نیافتیم،بپا خیزید تا 

 دساتور ابوبکر محمدبن به السالم علیه علی حضرت جمل، جنگ پایان از پ   ی شرفیاب شویم و از او عذرخواهی کنیم.خدمت و

 چناان آن عایشاه ( 120،،،339،)قنباری همادانی،بگیرد تصمیم او تادرباره دهد انتقال خلف بنی خانه به را عایشه خواهرش داد

علی علیه السالم قرار گرفت که پ  از جنگ می گفت9 یاایهاالاذین امناوا اتقاواهلل  حضرت بزرگوارانه و کریمانه برخورد تاثیر تحت

ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا  آن گونه که حی پروا کردن از اوست، پاروا کنیاد؛ و »حی تقاته و ال تموتن و انتم مسلمون9

عفاو و بخشاش اماام)ع( از (. 03، /آل عماران )«رده بودم.سال قبل از آن حادثه م 30آرزو داشتم «9  زینهار، جز مسلمان نمیرید

مخالفان خود اختصاص به اصحاب جمل نداردبلکه در موارد دیگر نیز حضرت علی)ع( پ  از شکست مخالفان خاود آناان را عفاو 

خاطرنرسیدن به مطامع ، کسانی بودندکه در مدینه باامام علی علیه السالم بیعت کردند و به شکنان پیمان یاگروه ناکثینمی کرد. 

نفسانی شان، بیعت خود را شکستند. سردمداران این گروه، طلحه و زبیربودند که توانستند عایشاه، همسارپیامبر و کمکهاای بای 

دریغ بنی امیه، به مکه آمدند و لشکری بزرگ را فراهم کردند، خود را به بصره رسانده، آنجا را تصرف کردند و جنگ جمل را برپاا 

 نمودند

ری! امیر مومنان علی علیه السالم برای طلحه و زبیر نامه هایی فرستاد و آنها را به راه راسات و پرهیاز از جناگ، دعاوت نماود و آ

به راه راست و رای درست برگردید که اگر چنین نکنید، بزرگ ترین ضربه ای که به شما می خاورد، عاار و نناگ اسات. » فرمود9

امام علی علیه السالم برای حل مسالمت آمیز فتنه پیمان شاکنان، « ر دوز  باهم برشما جمع شود.بازگردید، پیش از آنکه عار و نا

فقط به ارسال نامه اکتفا نکرد؛ بلکه باب مذاکره و گفتگو را گشود و ابن عباس را به سوی طلحه و زبیر فرستاد. همچناین عباداهلل 

به عایشه بگویید9 خدای تعالی به تو دستور داده بود در خانه » آنها فرمود9بن عباس و زید بن صوحان را به نزد عایشه فرستاد و به 

ای بنشینی واز خانه بیرون نیایی و تو این مطلب را به خوبی می دانی، جز آنکه جمعی تو را فریب دادند و تو فریب آنها را خورده، 

دشواری افتاده اند. برای تو بهتر آن است که به خانه اسات  از خانه بیرون آمده ای و در نتیجه، مردم به خاطر پیوستن تو، در بال و
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بازگردی و گرد دشمنی و جنگ نگردی و اگر بازنگردی و این آتش را خاموش ننمایی، به دنبال آن جناگ اسات و در آن جناگ، 

 «.گروه زیادی از مسلمانان کشته خواهند شد

علی علیه السالم، آن حضارت را باه جناگ و کاارزار تهدیاد کردناد.  اما عایشه، طلحه و زبیر، در پاس  دعوت به صلح امیرمومنان

بنابراین، جنگی سخت درگرفت و گروه زیادی از مسلمانان از هر دو طرف کشته شدند. این جنگ، هرچندباه پیاروزی اماام علای 

ایه های قدرت معاویاه علیه السالم منتهی شد، ولی نقش موثری در عدم استقرار خالفت و حکومت علوی از یک طرف، و تثبیت پ

 از طرف دیگر داشت.

یوتبَعو مودبمرٌ، وَ لَاا یواذَفِفو عَلَای جَارمیح، وَلَاا  لَا9 »زند فریاد که داد فرمان اش منادی به( ع)علی گرایید، سردی به جنگ آتش چون

 از جناگ فراریاان . (1:2،،،3،9،شرح ابن ابی الحدیاد،).«یوقتَلو أسمیرٌ، وَ مَن َ القَی سملَاحَهو فَهووَ آممنٌ، وَلَم یَ خوذ ممن مَتَاعمهمم شَی ءً

در امان است، و  ببندد، را اش خانه در هرکسی رسند، نمی قتل به اسیران گردند، نمی کشته ها زخمی شوند، نمی دنبال جنگ

 پا ( ع)علیهرک  سالحش را برزمین اندازد، در امان است؛ و هیچ چیز از اموال آنان)جمیالن()به غنیمت( گرفته نمی شوند. 

 تاکیادکرد، تجااوزگری، و تنادروی هرگونه از پرهیز و اخالق برپاسداشت سخت شد، پیروز و یافت چیرگی جمیالن بر که آن از

 شادگان برکشاته جمل جنگ از پ ( ع)علی امیرمومنان(. 133،،،109،عین القضاة، )عفو عمومی نمود و امان اعالم وبالفاصله

تاا مردگاان خاود را باه خااک و سه روز در بیرون بصره ماندو مردم را فراخواناد جاآورد به تدفین مراسم و خواند نماز طرف دو

 جمایالن ی وسایله باه جنگ، در شودکه تصرف مرکبی و سالح فقط داد آنحضرت اجازه،  (133،،،139،عین القضاه،)بسپارند

استفاده شده بود، و به هیچ روی اجازه ی کم ترین تجاوز و بی حرمتی به مردمان و دست درازی باه دارایای آناان را باه کسای 

 نداد؛و فرمود9 

م ممن مَالم موسلمم الموتوَفِی شَی ءٌ، وَإمنِمَا کانَ ؛ لَا یَحملم لمموسلم-عَزِوَجَلِ -خوذووا مَاأجلَبووا بمهم عَلَیکوم ممن مَالم اهللم»

آن چه که از اموال خدا برضد شما باه کاار گرفتاه  .« ممن غَیرم تَنفمیلٍ ممن سولطَانٍذلمکَ السِّلَاحو فمی أیدمیهمم 

اند، برگیرید، و بدانیدکه چیزی از اموال مسلمانان کشته شده بردیگار مسالمانان روا و حاالل نیسات؛ و 

دشاتی، بوده اسات، قابال برگارفتن اسات)  فقط این سالح ها که بدون اجازه ی حکومت در دست آنان
،239،،،1::.) 

باشکل گیری حکومت امام علی )ع(، بنی امیه با همه توان در برابرحکومت امام ایستاد در جنگ صفین  عملکرد وحدت آفرین امام

تا آن را ساقط کند، آنان تالش کردند تا نور هدایت را خاموش سازند و دین اسالم و مسلمانی را با مانع روبه رو ساازند، از آنجاایی 

 نامه ای به معاویه این موضوع را یاد آور شدند9که امام پیش بینی این انحراف را می نمودند در 

فَ نِا کونِا نَحنو وَ أنتم علی ذَکَرتَ ممان األلفَا م والجماعا م9 ماا و شاما از لحااظ همبساتگی و یکپاارچگی » 

ابن ابای «)همانگونه بودیم که یادآوری کردیف آنچه میان ما و شما جدایی افکند ایمان ما و کفر شمابود.

 (.1:2،،،339،الحدید،

 و نوشات معاویاه باه ای ناماه مقادمتا. بفرستد شام حکومت به را عباس بن عبداهلل تا شد برآن رسید، خالفت به امام که زمانی

اماا اکناون از روی مشاورت و اجتمااع، او را باه  کشاتند، را عثمان او مشورت بدون مردم که این از او کردن آگاه ضمن درآن،

 کاه اسات گفتنایخالفت انتخاب کرده اند، از او خواست تا همراه اشراف شام به مدینه بیاید. معاویه پاسخی به نامه امام ناداد. 

بانی از خاود در یپشات بارای را آنان و کرده روشن مختلف مسائل به نسبت را مردم اذهان تا کوشید کوفه، در ورود آغاز در امام

تحوالت بعدی آماده سازد. آن حضرت با بزرگان واشراف سخن گفته و آنها را برای حمایت از خود در برابار معاویاه آمااده مای 

ساخت. در عین حال روش امام آن بود تا کار را بدون مشاورت مردم پیش نبرد. این امر، برای مردمی که درک سیاسی داشتند، 
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انناد کاری ایجادمی کرد. گفتند9 شما هرچه انجام دهی ما از تو اطاعت مای کنایم. اطاعات ماا از تاو همشوق بیشتری برای هم

همچنین امام تصمیم گرفت تا  کسانی از والیان شهرها را که پیش از آن از طرف عثمان منصوب  .اطاعت ما از پیامبر)ص( است

شدن برای رفاتن باه ساوی بوده و مشکل خاصی نداشتند، نسبت به حقیقت ماجرا روشن کند. در این مذاکرات سخن از آماده 

 مسالمین اماام از اطاعات باه را او تا کوشید معاویه به ای نامه فرستادن با کوفه از امام (.133،،،129،، عین القضاةمعاویه بود)

م ضمن نامه ای، به معاویه نوشتند که خالفت او براساس معیارهایی که تا آن زمان بوده است هیچ مشکلی نادارد و اما. کند قانع

 او باید آن را بپذیرد. امام در این نامه نوشتند9

بامن کرده اند برای تونیز که در شاام اقامات داری، الزامای اما بعد، همانا بیعتی که  مردم در مدینه » 

است. نخست بدان راهی که مسلمانان می پیمایند در آی و سپ  با آنان به محاکمه نزد من آی تا تاو 

و آنان را برکتاب خدا وادارم.... و بدان که تو در شمار طلقا هستی واسیران آزادشده سازاوار خالفات و 

 (.33نامه  «)شرکت در شورا نیستند

زمانی که جریربن عبداهلل نامه امام را به معاویه داد واز او خواست تا از فتنه انگیازی دسات برداشاته و باه جماعات مسالمانان 

عاویه به جریربن عبداهلل که از طرف امام آمده بود، گفت9 به علای)ع( مبپیوندد، معاویه از مردم خواست تا در مسجد جمع شوند. 

و مصر را برای من قرار دهد و زمانی که درگذشت، بیعت کسی را برعهده من نگذارد. در این صورت مان کاار را بنوی  که شام 

معاویه  کار تبلیغاتی خاود را در فریاب ماردم  (.133،،1393،،عین القضاة و او را به عنوان خلیفه می شناسم)به او وامی گذارم 

در این فاصله، دو نامه مفصل میاان معاویاه و اماام رد و  ،مختلف آغاز کردال سرشناس شهرهای شهرهای مدینه، مکه و نیز رج

بدل شد که نکات مهمی را دربر داشت. به عالوه از سخن ابوسفیان در جریانات سقیفه یادکرده کاه از اماام خواسات تاا اجاازه 

از این کار امتناع کردم، زیرا مردم باه روزگاار ندهد خالفت از آن ابوبکر باشد، بلکه بگذارد تا او با وی بیعت کند. امام افزود9 من 

امام مصمم برجهاد با معاویه شد. آن حضارت  (.3و3 / مریم)کفرنزدیک بودند و من از ایجاد تفرقه در میان مسلمانان بیم داشتم

اکنون نوبات  ( 133،،1393، عین القضاه، ) «امرت بقتال الناکثین والقاسطین و المارقین.» بارها این سخن را تکرار کرده بودکه

 برائات اظهاار افتاده راه حمی بن عمرو و عدی حجربن .(133،،1:93،عین القضاة،  )قاسطین بود تا امام به جهاد با آنان بشتابد

 خادا از کار، این بجای. شوند شناخته شتام و لعان به آنها خواهد نمی9 فرمود و خواست را آنان امام. کردند می شامیان به لعن و

خونریزی جلوگیری کرده و صلح و صفا برقرار شود. عمروبن حمی، بردوستی خود در هر حال نسبت به امام تاکید  از تا بخواهند

عمرو تا زمانی که به دست ابن ام الحکم حااکم معاویاه   (.133،،1393عین القضاة،آن حضرت نیز در حی وی دعا کردند) کرده و

یمان خود باقی بود.  پ  از آن که امام مطمئن شد معاویه جز زبان زور چیزی نمی فهمد واز در جزیره به شهادت رسید، برسرپ

 (.0،/ احقااف) عماومی ماردم را باه جهااد فراخواناد سوی دیگر بزرگان کوفه مدافع وی در جنگ با شام هستند، در خطبه ای

نخستین اختالف در سپاه امام درگیری برسر ریاست قبایل یمنی بود. این مساله سبب اختالف میان قبیله ربیعاه و کناده شاد. 

معاویه که خبر این اختالف را شنیدیکی از شعرای کنده را برآن داشت تا اشعث را برضد امام تحریاک کناد، اماا در آن لحظاه 

 ناماه اصحابش، درخواست به امام (.33 /انفالبرقسمت چپ سپاه عراق خاتمه یافت) ب اوموفقیتی به دست نیاورد و ماجرا با نص

ا)ص( و جلوگیری از خونریزی فرخواند. اما معاویه باشعری پاس  خد رسول سنت خدا، کتاب به را وی و نوشت معاویه به دیگری

را بسوی آنها فرستاد و به او تاکید کرد که به هار  امام مالک(. 133،،،1:9،عین القضاة، که میان آنها جز شمشیرنخواهدبود)داد

امام صعصعه را نزد معاویه فرستاد تا به او بگوید، سپاه وی جنگ را (. 112،،،339،دلشاد تهرانی، )روی نباید آغازگر جنگ باشد

گرفته اید  که سپاه عراق  آغاز کرد در حالی که او برآن بود تا باز به صحبت پرداخته و اتمام حجت کند. اکنون نیز جلوی آب را

در درگیری ایجاد شاده، و باا رشاادت  (.1خطبه ام نمی خواهد درگیری را آغاز کند)نمی تواند ساکت باشد، با این حال البته ام

شماری از قاراء  (.31،خطبه ) استفاده از آب برای شامیان نشوندمالک، سپاه عراق برآب مسلط شد و امام دستور داد تا مانع از 

انجیگراناه بارای مادتها و عراق  در میانه دو سپاه آمده و کوشش کردند تا مساله را با مذاکره حل کنند. این کوششاهای می شام

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 11-39، ص 1931،  اردیبهشت 4، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

    ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

81 
 

با پایان یافتن ذی حجه، محرم فرا رسید و قرار شد تا جنگ متوقف شود. ماذاکرات میاان نماینادگان  (.320خطبه ادامه یافت)

ال تقااتلوا القاوم حتای » امام با معاویه به جایی نرسید. در شب آغاز جنگ، اماام باه هماه نیروهاای خاود، سافارش مای کارد9

بود که تا آخرین لحظه فرصتی برای بازگشت شاامیان باه  هدف امام در اینجان نیز آن(. 112،،،3:9،دلشادتهرانی، «)یبدءوکم

تا آغاز به جنگ نکرده اند شما به جنگ با ایشان نپردازید، چه شما باه » حی باقی بگذارد. سفارشات امام به سپاهش چنین بود9

و برضد آناان اسات.  حمد خدا حجتی تمام دارید و چون ایشان را واگذارید تا آغاز به جنگ کنند این حجتی دیگر به سود شما

گریزنده ای را نکشید و مجروحی را تمام کش نکنید و عورتی را برهنه نسازید و کشته ای را مثله نکنید. واگر باه قرارگااه قاوم 

دشمن درآمدید، پرده ای را مدرید و جزبه فرمان من به خانه ای وارد نشوید و چیزی از اموال ایشان را جاز آنچاه در لشاکرگاه 

نیکاان شاما را مشامول ید و به هیچ زنی آزار و گزندی نرسانید، گرچه به ناموس شما دشنام دهناد و فرمانادهان و باشدبرنگیر

امام خود در میان سپاه حضور داشت و مرتب با خواندن دعاها و خطبه ها آنان را باه پایاداری فارا مای خواناد. . «دشنام سازند

امام و اصحاب آن حضرت را فراهم آورده و تا آنجاکه ممکن بوده  صحنه های نصربن مزاحم با دقت، بیشتر این دعاها و سخنان 

امام در بحبوحه درگیری، قرآنی به دست یکی از ساپاهیانش داد تاباه ساوی  (.3:خطبه )جنگهای دونفری را تصویر کرده است

معاویه نامه ای نیز باه اماام نوشات و از وی  (.:3نساء/ وت کند، اماسپاه شام او را کشتند)شام رفته آنان را به حکمیت قرآن دع

خواست تا شام را در اختیاروی گذارد بدون آن که طاعتی از وی بخواهد. این همان درخواستی بوده پیش از این نیز کرده بود و 

این کارکه ولی من در (.1:0،،،339،دلشاد تهرانی،لطان نشین مستقل در شام بوده است)ما اشاره کردیم که مقصود او ایجاد س

اندیشه ام  را به خود داشته، نیک نگریسته و آن را به دقت زیرو رو کرده و جوانبش را سانجیده ام، و راهای جاز تان دادن باه 

جنگ یا انکار آنچه خداوند بر محمد)ص( وحی فرموده نیافتم. به راستی خداوناد تباارک و تعاالی از دوساتداران خاود خاوش 

چیره آید و ایشان خاموش بمانند و بدان تن در دهند، امربه معاروف نکنناد و نهای از منکار  نداردکه طغیان و سرکشی برزمین

 از دریکای (.2، /ناماه) ننمایند. از آن رو دیدم جنگ)باهمه دشواریهایش برایم آسانتر از تحمل غال و زنجیرهاای دوز  اسات(

 کاار به اشتر مدت، این تمام در. یافت ادامه شب نیمه تا و شد آغاز صبح نماز از شدکه سخت چنان نبرد جنگ، روزهای آخرین

 فاردا ظهار تاا و شد آغاز شب آن نیمه از جنگ مجددا. اند نامیده «الهریر لیله»را شب این. بود مشغول سپاه تحریض و تحریک

 کاه عمارو و معاویاه (.1:0،،،39:،دلشادتهرانی، دشمن نمانده است)ود9 جزیک نف  از اشت. امام ضمن خطبه ای فرمد ادامه

 فاردای. زدناد حیله به دست باشند داشته چندانی امید شام سپاه به توانند نمی که کردند واحساس دیدند می شده تمام را کار

شامیان رفت. این اقدام سبب شد تااکم کام در میاان  های نیزه برسر قرآن پانصد داشت، ادامه آن ظهر تا جنگ که الهریر، لیله

سپاه عراق این ندا شنیده شود که دشمن حکمیت قرآن را پذیرفته است و ما حی جنگ با آنها را نداریم. امام به شدت در برابار 

الف در میاان بااالگرفتن اخات (.1:0،،،1309دلشادتهرانید که این کار، جز فریب چیزی نیست)این سخن ایستاد و اعالم کردن

سپاه امام کار را سخت دشوار کرد. امام احساس کرد که دیگر فرمانده نیست بلکه این مردم هستند که دستان او را بساته و بار 

وی امیر شده اند. بااین حال امام برخاست و فرمود9 من سزاوارترین افراد برای پذیرفتن حکمیت کتاب خدا هستم  اما معاویاه و 

 (.133،،:39،1عین القضاة،شناسم. از کوچکی با آنها بوده ام)بهتر از شما می را و قرآن نیستند، من آنها  اصحابش اصحاب دین

 کاه امازماانی. بودناد مهرباان و دوسات یکادیگر باا هماه رفتناد، می صفین سوی به عراق مردم که زمانی9 گوید می ابومخنف

. خوارج می گفتند9 در کار خدا سستی کردید، و گروه دیگر به آنهاا مای داشتند عداوت و بغض یکدیگر به سبت همه بازگشتند،

 گفتند9 از اطاعت امام  وجماعت ما خارج شدید. امام از سخنان آنها غمگین شد. 

 باه را امینای و صاالح کارگزاران و پرداخت امور فتی و رتی به کرد، اعالم خویش خالفت مرکز را کوفه )ع( علی امام اینکه از پ 

یعنی معاویه بودکاه خطاری جادی بارای واروناه جلاوه دادن  شام، حاکم میان، این در تنها. کرد اعزام اسالمی سرزمینهای سوی

اسالم و سنت نبوی به حساب می آمد و امام علی علیه السالم درصدد بود که با عزل حاکم شام، عدالت اجتماعی و اقتصادی را به 

 شاام، سارزمین از میاها بنای ملعاون شاجره ریشاه قطاع برای السالم علیه علی لذااجرا گذاشته، سنت رسول خدا را احیا نماید. 

 9بود چنین نامه این مضمون کند، دعوت بیعت به را معاویه تا کرد اعزام شام سوی به ای نامه با را عبداهلل جریربن
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ای معاویه! بیعت مهاجران و انصار با من، حجت را بر تو تمام کرده و تو را ملزم به اطاعت ساخته است. طلحه و زبیر بامن بیعات »

بیعت خود را شکستند، تا حی فرا رسید و فرمان خدا پیروز شد. درباره قاتالن عثمان، زیاد سخن گفتی. تاو نیاز در کردند، سپ  

آنچه که سایر مسلمانان وارد شده اند، وارد شو)بیعت کن( و آن گاه، حادثه را نزد من مطرح کن، به جان خاودم ساوگند، اگار باه 

پاک ترین فرد نسبت به عثمان می یابی . بدان که تو از آزاد شدگان)طلقاء( هساتی  عقل خودت، نه به هوای نفست، بازگردی، مرا

و برای این گروه، خالفت جایز نیست و حی عضویت در شورا را ندارند. من جریربن عبداهلل را به سوی تو و کسانی که از ناحیه تاو 

 علیاه علای نازد سارانجام عباداهلل، جریاربن(. 3ناماه  «)اییو وفاداری خود را اعالم نم  مشغول کارند، اعزام کردم تا بیعت کنی و

این، بناابر. دهاد مای ترجیح بیعت، به را جنگ معاویه،9 کرد اعالم و رسانید او اطالع به را بیعت از معاویه امتناع و بازگشت السالم

علیه السالم از آنجا روانه رقه شد. چون از فرات گذشت، بارای اتماام  علی امام (.1:0،،،33،9دلشادتهرانی، خود را آماده نبردکن)

حجت، نامه ای به معاویه نوشت و او  را به تسلیم شدن در برابرحی، دعوت کرد، شاید یاغیگری معاویه را بدون خونریزی برطارف 

تصمیم خود برای سرکوبی مخالفان اساالم، کند؛ اما معاویه در پاس ، حضرت را تهدیدبه جنگ کرد. بنابراین، علی علیه السالم در 

ی صافین صاف نزدیکا در «قناصارین»ناام به محلی در لشکر هردو تا آمدند دیار به دیار سپاهیانش، و  مومنان امیرمصمم ترشد. 

 آرایی کردند، امام علیه السالم در آنجا به لشکریان خود چنین سفارش کرد9

، حجت و دلیال دیگاری اسات بارای علیه شما شروع کنند؛ زیرا همین آغاز کردن آنهاآغاز کننده جنگ نباشید تا آنها جنگ را » 

و چون پیکار کردید و شکست خوردند، هرک  را به جنگ پشت کرده ، به قتل نرساانید، زخمای را نکشاید، کشاف عاورتی  شما

ای را ندریاد، باه خاناه ای وارد نشاوید، نکنید، کشته ای را مثله نسازید، و چون به اردوگاه و محل استقرار دشمن رسیدید، پرده 

مگربه اذن و اجازه من، و چیزی از اموال آنها برندارید، مگر آنچه را در میدان کارزار بیابیاد، و هایچ زنای را آزار نکنیاد، اگار چاه 

 «)ن ناتوان است...انشاآبروی شما را هتک کند و به امیران و نیکان شما دشنام دهد؛ زیرا که آنها از نظر نیرو و توان ضعیف اندو ج
 نگذارناد داد دساتور معاویاه. نبود آب برداشتن برای جابیشتر ویک بودند آمده فرود فرات کنار در سپاه دو (.2،نهج البالغه، نامه 

السالم آب بردارند. امام علی علیه السالم به او پیام داد که نیامده ایم برسرآب بجنگیم؛ ولی معاویه نپاذیرفت و  علیه علی امام سپاه

بین »کار به درگیری کشید. سپاه علی علیه السالم، سپاهیان معاویه را کنار زدند و برآب مسلط شدند؛ اما علی علیه السالم فرمود9 

آنان هم مثل ما آب ببرند و من هرگز کاری را که نادانان انجام می دهند، انجاام نخاواهم داد؛ بلکاه  آنان و شریعه را باز بگذارید تا

   (.112،،،،311دلشادتهرانی،می خوانم)من کتاب خدا را به آنان عرضه می کنم و آنان را به سوی هدایت الهی 

نامیده شده است و این « لیله الهریر)شب غرش( »صفین،آخرین شب نبرد میان سپاهیان امام علی علیه السالم و یاران معاویه در 

بدان جهت است که در آن شب، لشکریان معاویه زیرضربات سنگین سپاهیان امام علیه السالم، به قدری کشته و مجروح دادند که 

عمروعاص در به مثل سگ، زوزه می کشیدند و چیزی نمانده بود که بساط معاویه برچیده شود و سپاهش متالشی شوند که حیله 

نیزه کردن قرآنها، تشتت آرا و اختالف بین سپاه امام علیه السالم انداخت و مقاویه، مقدس مابها و زاهدان ساده لوح را برای فریب 

یه السالم دچار تردیاد شادند و باه عل علی امام سپاهیاندادن سپاهیان امام مامور کرد تا آنها را به حکمیت کتا خدا دعوت کنند. 

مخالفت با ادامه جنگ برخاستند. و ناگهان، تعداد زیادی از رزمندگان سپاه اسالم، درحالی که کامال مسلح بودند و پیشانی آنان از 

کثرت سجده، پینه بسته بود به مقرفرماندهی هجوم آوردند، مقام امام علی علیه السالم ایستادند و گفتند9 ای علی! دعوت آنان باه 

ر؛ و گرنه تو را می کشیم، چنانچه عثمان را کشتیم! به خدا سوگند که اگر دعوت آنان را اجابت نکنی،  تو را حکمیت قرآن را بپذی

 (.112،،،،،32دلشادتهرانی، )!کشت خواهیم

 راه دادن نشاان و اماور تبیاین خاوارج باا مقابله در( ع)علی امام رویارویی روش جنگ نهروان وحدت افرین امام در عملکرد

 را درست راه پیوسته نکرد، تحمیل آنان به را خود تشخی  و اندیشه هیچگاه اسالم بقای و وحدت حفظ برای ایشان و بود درست

ون ایجاد هیچ گونه محدودیتی عرصه را برای آنان باز بد و کرد می راهنمایی  را آنان نباشند، پذیرا اینکه ولو داد می نشان آنان به

روزنبرد نیز دست از ارشاد آنان برنداشت، بنا را بر ماذاکره و مادارا مای گذاشات و برمبناای قهار و نگه می داشت، تاجایی که در 

 به میان آنان رفت و یادآوری نمود که9 خشونت با خوارج رفتار نمی کرد.
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 هنگام به آیا»بنَا9 أَلَم تَقوولووا عمندَ رَفعمهم ألمَصَاحمف حمیلَ ً وَ غمیلَ ً و مَکرَاً و خَدیعَ ً إخواننا و أهلم دَعوَ

 «.برادران وهمکیشان ماهستند آنان، "9 برنیزه ها،آن هم به صورت خدعه، نگفتیدکه قرآن بلندکردن

ومن گفتم که این پیشنهادی است که برون آن ایمان ودرون آن کینه  توزی وخصومت است،آغازآن رحمات اسات ودلپاذیر، و 

و راه خود را ترک نکنید و به فریاد هیچ نعره کننده ای  اعتنا نکنید که اگار  برسرکارخودبمانید. انتهایش ندامت وپشیمانی است

 و سرانجام، این کاربرخالف تایید من انجام گرفت و دیدیم کاه شاما بودیدکاه(. 33،کالم ) با او موافقت کنید، گمراه می شوید

ولی ایشان درباره ی خوارج واقع بین و واقع گو بود و جاز باه راه حای نمای  (.::1،،33093دشتی،چنین فرصتی به آنهادادید)

 رفت، آنجاکه نقدشان می کرد، همین گونه بود. 

یکی از عملکردهای وحدت بخش امام این بودکه ایشان پیگیرانه تالش می کرد، تا با مذاکره و گفتگو برای حفظ وحدت و بقای 

و  تفرقه و جدایی از اسالم نجات دهد، لذا تصمیم گرفت، شخصا به اردوگاه آناان بارود و اسالم همه ی خوارج را از کج اندیشی 

 آنان را هدایت نماید. ایشان با حضورخود در جمع خوارج یادآور گردید9

اینجا موقعیتی است کاه هار کا  در آن رساتگار شاود در «9 هذَا مَقامو مَن فَلَجَ فمیمهم، فَلَجَ یَومو القمیامَه»

  (.  1:2،،،209،ابن ابی الحدید،ستگار خواهد شد)قیامت ر

همت امام براین بود که در آخرین گام هایی که خوارج برای نبرد با او برمی داشتند تاجایی که می توانسات آناان را باه اساالم 

فریادشاان در  برگرداند، خطاب وی به آنان جز خیرخواهی و هدایت گری چیزی  دیگر نبود حقوقشان را می پرداخت و به داد و

 مسجد اعتنا نمی کرد، تالش می کرد وحدت کلمه را به جامعه برگرداند. 

 

 بحث و نتیجه:

در این مقاله، سیره عملی امام علی)ع(در جهت تحقی وحدت اسالمی، پ  از رحلت پیامبراکرم)ص(، بررسی گردیدکه بخش اول به دوران 

گردد. همچنین ضمن بیان گفتار و سخنان ارزشمند حضرت در نهاج البالغاه در بااب قبل از خالفت و بخش دوم به دوران حکومت برمی 

روشها و شیوه های وحدت بخشی، سیره عملی امام را برای حفظ وحدت امت اسالم چه در حوزه شخصی و شان شخصی ایشان و چاه در 

ل دینی قرارداده بودندتا جایی حتی در مواردی با وجود حوزه ی دینی بررسی نموده و با این نتیجه که امام تمام تالش خود را دین و مسائ

اهانت به آن حضرت، رفتار، سکوت، صبر و گذشت سرلوحه ی کارشان قرار گرفته بود. دوران حکومت و به دسات گارفتن قادرت و بیعات 

ه است،  در ایان دوران فتناه مردم با ایشان خود نیز گویای عملکرد و سیره حضرت در حفظ وحدت و یکپارچگی و انسجام امت اسالم بود

های داخلی و آَشوبها از یک طرف با حضور منافقان و مخالفان اسالم شروع گردید و از طرف دیگر جنگهای جمل و صفین و نهروان که باا 

ن دوران تمام روی کارآمدن جریان انحرافی خوارج ادامه یافت، عرصه ی مقاومت و مبارزه حضرت در تنگنا قرار می گرفت ، ولی امام در ای

سعی و تالش خود را صرف حفظ و بقای اسالم و پاسداشت زحمات گرانقدر رسول اکرم)ص(و حفظ وحدت اسالم و مسلمانان نمودند و در 

 این راه سختیها و رنجهای فراوانی را متحمل گردیدند.

میان مسلمانان،  در اوضاع کنونی جهاان اساالم از آنجا که مرور و بررسی بعضی مسائل پیرامون وحدت و از طرفی خطر بیگانگی و جدایی 

بیش از پیش اهمیت یافته است، باید هوشیار باشیم و بدانیم که تحقی آرمانهای امام علی در جهت وحدت و یکپارچه سازی امت اساالم و 

پیاامبراکرم)ص( در جهات ناکامی شیطان و شیطان صفتان ، بکارگیری مستمر و مداوم سیره عملی ایشان بوده و تمسک به قرآن و سنت 

 شناسایی ریشه های مخالفین وحدت و همبستگی اسالمی می باشد،  به امید آنکه در جهان اسالم وحدت و همسونگری سایه گستر شود.
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 مراجع9

 قرآن کریم -

  ،1:3،جعفریان، رسول، تاری  سیاسی اسالم، تهران، انتشارات دلیل. 

  ق(، ترجماه 333الحدید، عزالدین عبدالحمیدبن هبه اهلل ابن ابی الحدید معتزلی)فجلوه ی تاری  در شرح نهج البالغه ابن ابی

 ش.1:2،-:13،و تحشیه محمود مهدوی دامغانی، چاپ اول، انتشارات نشر نی،

 3، پژوهشنامه متین، شماره «چیستی و ماهیت وحدت و همبستگی در اندیشه امام خمینی)ره(»مشیدی، محمدحسین، ج: ،

،132. 

 133،، 2عیل، تعامل امام علی )ع( با خلفا در جهت وحدت اسالمی، مجله اندیشه تقریب، شمارهدانش، اسما. 

 1،، ، انتشارات نسیم حیات، چاپ دوم، دشتی ، محمد، ترجمه نهج البالغه::. 

  ،1:0،دلشاد تهرانی، مصطفی، سیره ی دفاعی امام علی)ع( با تاکیدبر نهج البالغه، تهران، انتشارات پیام آزادی. 

  ،112،دلشاد تهرانی، مصطفی، لوح بینایی9 تحلیل تاری  حکومت امام علی )ع( با تاکید بر نهج البالغه، تهران، انتشارات دریا . 

  ،130،رامیار، محمود، تاری  قرآن، تهران، انتشارات مبین. 

  ،133،شریعتی، علی، علی بنیانگذار وحدت، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی. 

 ،133،عین القضاة، علی اصغر، امام علی، عقالنیت و حکومت،تهران،  انتشارات پرتو خورشید. 

  ،فصلنامه علمی تخصصای حبال المتاین،  شاماره هفاتم، -بازخوانی مفهوم وحدت اسالمی در نهج البالغهقاسمی آرانی، ابوذر

 .1:1،تابستان 

 120،ات مشعر،قنبری همدانی، حشمت اهلل، حماسه جاویدان، تهران، انتشار. 

 1:0،، خدمات متقابل اسالم و ایران، تهران، انتشارات صدرا، مطهری، مرتضی. 
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