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  عصر خالفت هاي  و چالشعلي
  ∗محمدرحيم عيوضي

  چكيده   
 سياسـي   ـــ اي ه نظام سياسي تازه تاسـيس  اسـالم بـا چـالش انديـش           پس از رحلت پيامبر     

مباني نظري سيره نبـوي در تبيـين حكومـت اسـالمي را بـه مـسيري ديگـر         مواجه شد و
سـرانجام  . كشاند و سر آغاز تحول فكري جديدي در مفهوم حكومت اسالمي گرديـد            

اي ترسـيم كـرد كـه جهـان           ها، شرايط و اوضاع جوامع اسـالمي را بـه گونـه            اين چالش 
اسالم با دو شكل  از حكومت، يكي بـر پايـه سـيره نبـوي و ادلـه قرآنـي و ديگـري بـا                          

اي كـه     مالحظه عرف و مقتضيات زمانه، به دو نظريه امامت و خالفت انجاميد؛ به گونه             
سازي در جهان اسالم ناميـد كـه بـه       ترين چالش نظريه    ساسيتوان دوران خالفت را ا      مي

هر دو ديدگاه معتقد بودنـد رهبـري پـس از       . ارائه دو ديدگاه اهل سنت و تشيع انجاميد       
بـا ايـن    . پيامبر از آن كسي است كه زمام امور را به دست گيرد و به تنظيم امور بپردازد                

امال دو نظـر مختلـف مطـرح        حال، در مورد حيطه صالحيت و قلمرو اختيـارات وي كـ           
همين امر سبب شد ماهيـت خالفـت و شـرايط امـام بـه دو گونـه جلـوه كنـد و                       . گشت

  .چالش نظري امامت را شدت بخشد
 و بازتـاب     هاي فكري ــ سياسـي عـصر امـام علـي           ن چالش ياين مقاله در پي تبي    

سـالمي  ها در بروز تحوالت سياسي ـ اجتمـاعي در امـت ا    سياسي ـ اجتماعي اين چالش 
شـرايط امـروز جهـان    . دار سـاخت  گرايي و وحدت جهان اسالم را خدشـه  است كه هم  

ها فكري ـــ سياسـي پيـشين اسـت، ضـرورت تبيـين                اسالم كه اثر پذيرفته از دگرگوني     
در اين راسـتا، رفتـار      . سازد  استراتژي فراگير جهت پويايي وحدت اسالمي را فراهم مي        

توانـد     الگو يي براي وحدت امت اسالمي، مـي        اهدر جايگ   علي  فكري ــ سياسي امام   
  .به پويايي استراتژي وحدت در جهان اسالم كمك كند

هـاي    انحـراف ،  وحدت جهان اسالم  ،  هاي فكري ــ سياسي    چالش :واژگان كليدي 
  .تبعيض، فساد اجتماعي، ديني

                                                           
  المللي امام خميني دانشيار دانشگاه بين ∗

 14/8/1386 :       تاييد30/6/1386: تاريخ دريافت
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  ـهدمـمق
 اسـالمي بـا      در معرفي، دعوت و نهادينه كردن احكام و شعائر         هاي پيامبر اكرم     تالش

گيري اين مهم، پـس از ايـشان از سـوي افـرادي               رحلت ايشان متوقف شد؛ در حالي كه پي       
 اقـداماتي افـزون بـر سـيره         در اين راسـتا، پيـامبر اكـرم         . شد  شايسته، كامالً احساس مي   

 به عنوان جانـشين و بيـان حـديث        نصب امام علي    : شان انجام دادند كه عبارتند از       عملي
 بود؛ زيرا فرهنگ جاهليـت چيـزي        نچه رخ داد، بر خالف ديدگاه پيامبر اكرم         اما آ . ثقلين

نبود كه به سادگي پاك شود؛ چرا كه از يك سو قدمت فراواني داشـت و بـه طبـع دو دهـه          
هاي آن    توانست ريشه   كرد، نمي   مبارزه با آن كه حتي از طول عمر يك انسان هم تجاوز نمي            

هاي نفساني    كرد كه در خواهش     رهنگ از منابعي تغذيه مي    از سوي ديگر، اين ف    . را بخشكاند 
آدمي ريشه دارند كه اگر مهار و هدايت نشوند، خود به خود منـشأ رشـد فرهنـگ جـاهلي                    

نتيجه تقابل فرهنگ قرآنـي بـا فرهنـگ جـاهلي در            . شوند  مي) فرهنگ مغاير با اصول قرآن    (
ـ زمان حيات پيامبر اكرم      س از رحلـت ايـشان، وضـعيت    ، غلبه فرهنگ قرآني بود، ولي پ

هـاي   ههاي فكري جاهليت از نو پديدار گشتند و آموز         معكوس شد؛ يعني به تدريج صورت     
نطفـه ايـن تغييـر وضـعيت، در         . فرهنگ قرآني، از متن جامعـه اسـالمي بـه حاشـيه رفـت             

ترين حامي قرآن و هدايتگر بدان، اولـين          كنار نهادن مهم  . هاي اشتباه سقيفه بسته شد      تصميم
هاي سياسي ـ فكري عصر خالفت   دهي چالش  رود كه به سامان نحراف اساسي به شمار ميا

هـا مواجـه     را با تحوالت سياسي ـ اجتمـاعي ناشـي از ايـن چـالش     انجاميد و امام علي 
 بـه   ها و نگرش امام علي       در اين مقاله، تجزيه و تحليل ابعاد مختلف اين چالش         . ساخت

هاي فكـري ـ سياسـي      مقاله اين است كه چالش رسش عمدهپ. هر كدام بررسي خواهد شد
هـا در پويـايي        در ايـن چـالش      چيست؟ و راهبرد عملـي امـام علـي           عصر امام علي    

  شود؟ وحدت امت اسالمي چگونه تبيين مي

   فكري عصر خلفاي پيامبر و تحوالت سياسي ـ
ل، ده سال و شـش       رسيد، دو سال و چند ماه، خليفه او        تا زمام حكومت به امام علي       

ماه خليفه دوم و حدود دوازده سال خليفه سوم زمام حكومت بر امت اسالمي را بـر عهـده                   
هـاي فكـري اساسـي بـه وقـوع        دگرگـوني در دوران پيش از خالفت امام علـي    . داشتند
كنار نهادن امـام از منـصب خالفـت،         : هاي انحرافي به اختصار عبارتند از       دگرگوني. پيوست
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 آموزش تفسيري قرآن كريم، تعليم آن بـه صـورت مـستقل و منهـاي تفـسير،                  توجهي به   بي
اعتنايي به احكام قرآن، ورود غيرنخبگـان بـه مباحـث             اجتهاد در برابر نص قرآن كريم و بي       

  ... . ، جعل حديث و)اصل(بر قرآن ) فرع(ديني، تقدم يافتن حديث 
حلـت پيـامبر را بـه     سياسي ـ فكـري پـس از ر   هاي دگرگونيتوان  به طور مشخص مي

  :بندي كرد  دستهريزصورت 
  هاي ديني  انحراف.1

 در واپسين روزهاي حياتـشان در       ها در حالي است كه پيامبر اكرم          وقوع اين انحراف  
، تكليف امت اسالمي را براي ادامه راه و صراط مـستقيم روشـن سـاخت و                 »ثقلين«حديث  

  :عصارة زحمات خود را به امت اسالمي هديه كرد
ي تارك فيكم الثقلين كتاب اهللا و عترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا و انهما لن ان

  )123ص: ش1370صدوق، ( .يفترقا حتي يردا علي الحوض
 قرآني كه رسـول خـدا       . به اين ترتيب، دو راهنماي جامعه اسالمي، قرآن و اهل بيت          

  :اش فرمود درباره
بي ديجور راه خدا و راه نجات را بر شما مشتبه كردند، در آن هاي ش ها چون پاره وقتي فتنه

 و قطعي است كه او شافعي است كه شفاعت و وساطتش  روي آوريدهنگام به قرآن
هر كس آن را پشت سر . گري از نقائص بشر است كه خدا او را تصديق كرده است شكوه

قرآن . راند  پشت سر به سوي آتش ميهايي ديگر عمل كند، همان قرآن او را از اندازد و به برنامه
  .نمايد و آن كتاب تفصيل و جداسازي حق از باطل است دليلي است كه به سوي بهترين سبيل راه مي

  : فرمايد قرآن بر قوام بودن كتاب و حكمت تأكيد دارد و مي
كْمالْحو تَابالْك مهلِّمعيو زَكِّيهِميو هاتآي هِملَيتْلُوا عبِينٍيي ضَلَالٍ ملُ لَفنْ قَبإِنْ كَانُوا مآل . (ةَ و

  )164) 3:(عمران
بايد مـسلمانان      است كه  در زمينه روش پيامبر، تأكيد بر تفسير و آموزش قرآن         نكته مهم   

گويـد كـه آن       در اين زمينه، عالمه سيدمرتضي عسگري مي      . به اين سيره نبوي احتجاج كنند     
شـد و      وحـي مـي    همراه با قرآن، بيان و تفسيرش نيز بر پيامبر          شد،    گاه كه قرآن نازل مي    

فرمود، تفسير و معناي قرآن را نيز          هرگاه تالوت لفظ قرآن را به اصحاب تعليم مي         پيامبر  
 شـنيده بودنـد، همـراه بـا لفـظ قـرآن             داد و صحابه تفسيري را كـه از پيـامبر             آموزش مي به ايشان   

اين تفسيرها در اصل قرآن     .  امروزه با تفسير نوشته شده است      هايي كه  نوشتند؛ مانند قرآن    مي
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عـسگري،  . (شـده اسـت      نازل مي  نبودند، ولي به وسيله وحي يا غير لفظ قرآني بر پيامبر            
  )38 و 37، ص 16ج: 1379

گرديد و راه براي ورود      نقصان و آسيب  خوش    قرآن نزد عموم دست    ،به اين ترتيب فهم   
 از ايـن رو   .  حكـام فـراهم شـد      از سوي راي سوء استفاده از دين      غيرنخبگان ديني و زمينه ب    

هـاي مهـم     داشتن مردم به قرآن و تقويت شاخص       چالش فكري دوران خالفت با جاهل نگه      
  . فرهنگ جاهلي تشديد گرديد

پذيري به عنوان مكمل زورگـويي ظالمـان، جامعـه اسـالمي را بـه                  ظلم ،در شرايط فوق  
ها و   معروف(هاي قرآني     وضعيتي كه فارغ از حساسيت     ؛آورد اعتنايي درمي   حالت ركود و بي   

 قطـع   سـر انجـام   گسـست و    . دناكـش  زندگي روزمره را هر چه بيشتر به بيهودگي          ،)منكرها
روابط متقابل مردم و حكومت و منكر شناختن انتقاد، حيات فكري جامعه را به طور جدي                

 بر كل جامعه اسالمي     گروهيي  واليت فكر  توجهي به آن سبب حاكميت      د و بي  رك  تهديد مي 
  .بودي پايان زندگي انساني اشد و اين به معن مي

رو، دوران  از همـين . اين سير نزولي مانند هر تغيير اجتماعي ديگر، به تدريج پرورده شد           
آنچه اين سير نزولـي را سـرعت        . ها گذشت    به مبارزه با اين انحراف     داري امام علي      زمام

.  كتابت حديث از يك سو و تقدم آن بر قرآن از سوي ديگر بـود               بخشيد و تقويت كرد، منع    
هاي جامعه اسالمي از ميان رفت؛ در حالي كه پس از قـرآن،            به اين ترتيب، معيارها و محك     

» سيره«و  ) سنت گفتاري (» حديث«دومين منبع براي اجتهاد همانا سنت است كه مشتمل بر           
  .است) سنت كرداري(

هاي سياسي ـ فكري، منزوي سـاختن تـدريجي      تشديد چالش برگذارثرايكي از عوامل 
يافته و   نيز به عنوان صورت تجسم    » سنت« آن   در پي منان بود كه    ؤقرآن از حيات اجتماعي م    

ايـن رونـد در مرحلـه بعـد بـه        . اعتنايي قرار گرفت    عيني شعارها و شعائر اسالمي، مورد بي      
  .يدانجاميجعل حديث 

ت حديث جلوگيري به عمل آمد؟ آيا عالمان و محـدثان           پرسش اين است كه آيا از كتاب      
.  بر اين باورند كه حديث تا پايان قرن اول تدوين نـشده اسـت              »حسبنا كتاب اهللا  «عامه بنابر   

اين ممنوعت در حالي وضع و اجرا شـد كـه در زمـان              . اند  برخي نيز فراتر از آن را پنداشته      
  .پرداختند  آن مي بسياري از صحابه به نگارش حديث و نقل پيامبر
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، حاكميت، تدوين حديث و كتابت سنت و بلكه نـشر آن را ممنـوع               اما پس از پيامبر   
  .ساخت و بسياري را در اين باره تهديد و تنبيه كرد

 در زنـدگي     هاي آشكاري كه پيامبر اكـرم       اجتهادهاي فردي در مقابل روش     گونهاين  
منكرهـاي قرآنـي از تأثيرگـذاري در        هـا و     ب شد معروف  سبخود عرضه كرد، بيش از پيش       

البته دلسوزان جامعه اسالمي از همان آغاز خط انحـراف          . جامعه اسالمي كنار گذاشته شوند    
 در  تفـصيل  به    حضرت فاطمه زهرا  .  و در مورد گرايش به آن هشدارها دادند        شناختندرا  

جـايي    جابـه  ايـراد فرمـود، از انـزواي قـرآن،             اكرم لاي كه پس از رحلت رسو       دو خطبه 
ها و منكرهاي قرآني، كنار نهـادن اهـل بيـت و فرجـام چنـين رونـدي ـ تبـاهي و          معروف

  .آورد ت ـ سخن به ميان ميامانحطاط 
پروراند و شـرايطي را فـراهم سـاخت كـه بعـدها در دوره                 ادامه اين روند، جامعه ايستايي را       

فكري اسـتوار اسـت و در جامعـه       ياستبداد بر ب  . معاويه حاكميت استبداد اندك اندك فراهم گردد      
هـاي حاكمـان وجـود        استبداد زده، چون و چرا پذيرفته نيست؛ زيرا مالك و معياري جز خواسـته             

  .آيد ندارد و از اين رو، فرصت براي رفع اشكاالت و اعمال اصالحات الزم پديد نمي
محضر امام  ساز شرايط آينده جامعه اسالمي در          دوران خلفاي اسالمي كه زمينه     ةنتيجدر  
 تـرين  مهـم . هاي فكري ـ سياسي فراهم شد  تدريج زمينه چالش ، بهساخت را فراهم  علي
 ،در ايـن دوران .  همـراه بـود   هاي اين اتفاق، با عدول از قرآن و سنت پيـامبر          سازي  زمينه

هاي جوشان فرهنگ قرآني با جامعة تازه مسلمان شده قطع گرديد و بـستر      ارتباط سرچشمه 
  .  عاليق جاهلي فراهم آمدهدوباررشد 

توان دريافت     مي ،يابي مسير انحراف بر مبناي حديث شريف ثقلين         در تشخيص و جهت   
 يبهـا   دن دو هديـه گـران     شعلت فراموش     كه خروج امت اسالمي از مسير هدايت الهي به          

 رازيـ دند؛  كر سازي در امت اسالمي ايفا مي        كه نقش فرهنگ   اي   بود؛ دو هديه    پيامبر خاتم 
 فرهنگ از اثرگذارترين عناصر     از اين رو،  . سازد  فرهنگ هر قومي طرز تفكر آن را نمايان مي        

تـرين   سازي قرآني مهم    توان گفت فرهنگ     مي ،بنابراين. ي است  قوم هردر عملكرد و سلوك     
 اي نيـز  نـين جامعـه  مهمترين چالش چ. خواهد اسالمي شود    اي است كه مي     هدف هر جامعه  

  .سازي بر اساس اصول قرآن است ند فرهنگوارد آمدن خلل در رو
 بـه صـورت     ، مجموعه تحوالت فكري پس از دوران خالفـت        آنچه گذشت، با توجه به    
  :گردد نمودار ارائه مي
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      كنار نهادن امام از منصب خالفت
     

تني بر مداران از برخي قيود مب رها شدن سياست   هاي سياسي گيري  كردن امام معصوم از حوزه تصميم خارج
  عصمت دين

    

هاي امامت در  اعتبار شدن برخي مالك بي   هاي دين از عرصه عمومي جامعه به انزوا كشاندن برخي مؤلفه
  بخشي به حكومت مشروعيت

    

به چالش كشيده شدن فقه سياسي در تقابل با آرا و    ماندگي و كمبود رشد در فقه حكومتي عقب
  هاي سياسي مكتب

    

داري  داري جمعي به دين هاي دين يل شدن برخي از آموزهتبد
  رنگ شدن پايگاه اجتماعي دين كم   فردي

    

 افزايش نفوذ مخالفان دين خدا و بروز فتنه  سلولي شدن امت واحده اسالمي

    

  خلل در امت واحده اسالمي   رشد تعلقات قبيلگي
     

هاي  هاي الزم براي دريافت و درك پيام ينهضعف زم   تقويت بسترهاي فرهنگ جاهلي
  قرآن

     

  )استبداد دروني و بيروني(تمهيد زمينه براي حاكميت شيطان    سازي قرآني توقف رشد فرهنگ
     

  پديد آمدن زمينه براي وارونه شدن جامعه اسالمي   ها و منكرهاي قرآني رنگ شدن معروف كم
     

  فراهم شدن زمينه از دست رفتن باطن شريعت    معه اسالميهاي زوال جا پيدايش زمينه
     

هاي غيراسالمي با ظواهر احكام  تحميل هدف   حاكميت غيراصلح بر مسلمانان
  اسالمي بر مسلمانان از طريق تحريف احكام دين

     

 تكليف نشناسي، گمراهي و ذلت   اللهي انسان هاي توحيدي، استقالل و خليفة نفي انگيزه

  
  نياز جدي به اصالح توسط مصلح واقعي
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   عدالت اقتصادي نشدن رعايت.2
 كـه بـر     بـود  مشكل رعايت عـدالت اقتـصادي        ،  پيامبر رحلتنخستين تحول پس از     

 اسـالمي  پيشوانه بر اساس سرمايه يعني تقسيم أثير گذاشت؛قلمرو فكري ـ سياسي جامعه ت 
دتـر اسـالم آورده بودنـد، سـهم بيـشتري           كـساني كـه زو    . شـد   افراد و تركيب قبايلي تنظيم      

 كه بر سر كار آمد، در       وقتي   و امام علي   ت گرفت اين امر در زمان عثمان شد     . گرفتند  مي
عمـل     اشاره به اين نكته، فرمود او تنها بر اساس سـيره رسـول خـدا               اش  ين خطبه نخست

واند كه نزد خداونـد      برتري معنوي خ   ، تنها  مهاجر و انصار را بر ديگران      امتيازخواهد كرد و    
 چه به غالم تازه آزاد شده سهل بن حنيف و چه به نخبگان قريش،               رو   از اين  .محفوظ است 

 اين نوع تقسيم    )42 – 37، ص   7ج: ق1380ابن ابي الحديد،     (. سه دينار پرداخت   به يكسان 
  جـدي شـدن  .اميه و نيز طلحه و زبيـر شـد          هاي گروهي از بني      مخالفت ساز  زمينه ،المال  بيت

 و از او خواسـتند بـه   نـد  به اين روش، سبب شد كساني از اصحاب نزد امـام رفت   ها  مخالفت
ر عدالت خارج نـشد و       عملكرد امام در دوران خالفت از مسي       ولي ،ندكاي ديگر عمل     گونه

قـسم بالـسويه    « شعار امام علي. يدانجام سياسي شدن تحوالت درون جامعه هباين اقدام   
  )113، ص2ج: ق1364؛ كندهلوي، 227ص : ش1374سكافي، ا (»و عدلٌ في الرعيه

  تبعيض. 3
 اخـتالط نژادهـاي مختلـف        آمدهاي فتوحات پس از رحلت رسول اكـرم         يكي از پي  

ها با مهاجرت يا بـه قـصد جنـگ، بـه              بسياري از آن  . عرب، ايراني، نبطي، رومي و بربر بود      
جنگي بودند كه از مناطق مختلـف       گروه ديگري اسيران    . نقاط ديگر برده شده يا رفته بودند      
يكـي از   . ناميدنـد    مـي  »مـوالي «اسيران آزاد شـده را      . شدند  به شام، عراق و حجاز آورده مي      

در زمان خلفا، طبقه موالي از اعـراب        . هاي حكومت، نوع برخورد با اين مسئله بود        دشواري
هـايي   تفـاوت   و )342، ص 3ج: ق1375الزهـري،    (.تر و از حقوق كمتري برخوردار بودنـد         پايين

بخـشيد و      مي هاي اجتماعي را همواره شدت     اين مسئله چالش  . ميان نژادهاي مختلف قائل بودند    
هـاي   هاي اجتمـاعي را بـا تبعـيض و محروميـت از برخـي امكانـات و موقعيـت                   قشربندي

 از نظر تنوع     در حالي كه جامعه اسالمي دوران پس از پيامبر        . ساخت  اجتماعي مواجه مي  
 در   امـام علـي   . ديگري به وحـدت و انـسجام نيـاز داشـت          نژادي بيش از هر زمان      قومي و   
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ترين تمايزي ميان اقشار، اقـوام       دوران خالفت خويش همواره با اين تبعيض مقابله كرد و كوچك          
  .و نژادهاي اجتماعي قائل نشد

  هاي ديني  و انحرافها گزاري  بدعت.4
هـاي دينـي بـود؛ همـان         دايش انحـراف  ، پي  هاي فكري عصر امام علي     يكي از چالش  

ها،  جدا از بدعت  . گرايي، عثمان را بدان متهم كرده بودند       چيزي كه اصحاب با عنوان بدعت     
گير جامعه اسالمي آن زمان شده بود، فقرِ آگـاهيِ درسـت از               مشكل مهم ديگري كه گريبان    

هـاي     از نمونـه   يكـي . سـاخت   ها را فراهم مي    ها و بدعت    دين بود كه زمينه پذيرش انحراف     
عيني اين مسئله آن بود كـه برخـي از صـحابه بـا وجـود حجيـت قـرآن و سـنت در ميـان                   

گيـري    كردنـد كـه بـه شـكل         احكـامي را مطـرح مـي      » گرايـي   مصلحت«مسلمانان، براساس   
در منابع حديثي و تاريخي، داليل روشني در اين باره وجـود            . انجاميد  هاي فكري مي   چالش
ترين عبارتي است كه يك اهل سنت معتدل در اين باره             قيب، روشن عبارت ابوجعفر ن  . دارد

كلمـات رسـول   (صحابه به طور يكپارچه بسياري از نـصوص   : گويد  او مي . ابراز كرده است  
دادنـد؛    ها تـشخيص مـي      را ترك كردند و اين به دليل مصلحتي بود كه در ترك آن            )  خدا

  )90 – 82، ص12ج: ق1380حديد،   ابيابن (. قلوبهمةسهم ذوي القربي و سهم مؤلفمانند 
  :  در خطبه مفصلي با نقد اين نگرش، تعهد خود را به سنت نشان داد و فرمود امام علي

است و خدا در كامل ساختن آن از ايشان ياري  آيا آنچه خدا فرستاده ديني ناقص
  )18نهج البالغه، خطبه ... (خواسته؟

 در برخي از امور قانون گذاري كنند و سنت          دادند  در اين دوران صحابه به خود حق مي       
ر ا كنار گذارند؛ مثل آنكه عثمان بر خالف پيامبر و حتي خلفاي پيش از خـود، نمـازش را                    

  .در مني تمام خواند
مسلمانان به مرور، افعال و اعمـال خلفـا را بـه صـورت سـنت شـرعي تخطـي ناپـذير                      

. مِ مبتني بر سـنت پيـامبر گرديـد   پذيرفتند و اين وضعيت موجب تزلزل در وحدت در احكا   
هاي ديني مقابله كند؛ زيـرا        ها و انحراف   كوشيدند با اين بدعت      نيز به شدت مي     امام علي 

اي كـه ضـمن       دانـست؛ بـه گونـه       اين رويه را خطر بزرگي براي وحدت امت اسـالمي مـي           
از سر بـاز    ، در مقابل اصرار بر امام جماعت شدن در اين نم          »تراويح«مخالفت شديد با نماز     

  :فرمود زد و در مقابل اصرار مردم 
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خواهند به امام جماعت  خواهند بكنند و هركس را مي رهايشان كن تا هر كاري مي
  )149ص: ش1333نجفي، (. برگزينند

هـاي فكـري سـر و كـار داشـته اسـت و               اين نقل نشانگر آن است كه امام با چه چالش         
  .دانست يز ميآم چگونه آنها را براي وحدت اسالمي مخاطره

  گرايي شديد و فساد اجتماعي  رفاه.5
گرايي شديد مردم و فساد اجتمـاعي         ، رفاه   علي   امام رويهاي فرا  يكي ديگر از چالش   

به طوري كه به دين جز در . هاي ديني در جامعه شد ها و ارزش بود كه سبب تضعيف آرمان
طلبي در ساختار     يري روحيه رفاه  گ  در زمان عثمان با شكل    . شد  ظاهر، بهاي چنداني داده نمي    

 امعه را از نظر دينـي گرفتـار        شد و به تدريج ج     سي، همين روحيه در مردم نيز پيدا      نظام سيا 
تواند خود را بـه تعـادل اخالقـي       اي كه گرفتار فتنه و فساد شود، به سادگي نمي          جامعه. كرد

 هماننـد جامعـه     هاي خـود جامعـه روزگـار خـود را            در يكي از خطبه     امام علي . برساند
 كـه    اسـت   شـده  ي روز وضـعيت امـروز شـما هماننـد       : رمايدف  و مي . كند  جاهلي معرفي مي  

  )16البالغه، خطبه  نهج (.خداوند رسولش را مبعوث كرد
، بـر تفكـر     دوران بعثت پيامبر    با جامعه  يش و مقايسه جامعه خو     نگراني امام علي  

  .داللت دارد... جاهلي، تفرقه و اختالف و

   رهبري جامعهبارهگيري ديدگاه متفاوت در شكل
هـاي متفـاوت در    يكي از عوامل ايجاد چالش فكري ـ سياسي در عـصر خلفـا، ديـدگاه    

 بـه  و شـد  سياسي و اعتقـادي  رويكردمورد امامت و خالفت است كه به خودي خود منشأ           
ا و هـ  خـتالف شناسـي ا   براي جرياناز اين رو، .  انجاميد   بروز اختالفات و چالش     ايجاد زمينه 
  .ها، تبيين اين دو ديدگاه ضروري است بروز چالش

يكي :  دو ديدگاه متفاوت وجود دارد     ، در مسئله خالفت پس از رحلت رسول گرامي       
ند كه خليفه پس از پيامبر كسي       بر آن هر دو گروه    . ديدگاه اهل سنت و ديگري ديدگاه شيعه      

گيرد و به تنظيم امور بپردازد، ولـي در قلمـرو فعاليـت،             ست كه زمام امور را بايد به دست         ا
يـابي    ريـشه . هاي وي اخـتالف وجـود دارد        ها، شرايط و صالحيت     حدود اختيارات، ويژگي  

ينـد وحـدت    آ داشـت و فر    در پـي  مدهايي منفـي     آ  پي ،منشأ چنين چالشي در امت اسالمي     
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فـروع ديـن و از    خالفـت در اهـل سـنت جـزء     اًساسـ ا. ساختاسالمي را با چالش مواجه   
  .امر به معروف و نهي از منكر استهاي  شاخه

  : گويد  تفتازانى مىسعدالدين
 و نصب االمام هن القيام باالمامألى إ لرجوعها .ال نزاع فى ان مباحث االمامة بعلم الفروع اليق

 هو ال خفاء ان ذلك من االحكام العملي...  من فروض الكفاياتهالموصوف للصفات المخصوص
  )395ص: ق1368تفتازاني،  (.ه االعتقاديدون
به اين    زيرا واقعيت امامت؛تر است  علم فروع شايستهدر گو درباره امامت و  گفتشك بي

به . اى براى اداره امور از طرف امت منصوب گردد گردد كه امامى با صفات ويژه برمى
  .اين كار از احكام عملى و فرعى است نه اعتقادىعالوه، 

 البته نـه از اصـول ديـن،    .داند ى از اصول مىيك شيعه اماميه آن را   كه  است لىحا دراين  
بـستگى    له امامـت  ئ ايمان و كفـر بـه مـس        شمارند؛ بدين معنا كه      بر مي  بلكه از اصول مذهب   

  .  تكميل ايمان و نجات اخروى در گرو اعتقاد به اين اصل است،حالبا اين  .ندارد
يا   بر عهده خداست  كه  ( چه از نظر حكم نصب امام        له خالفت ئ اختالف در مس   ،بنابراين

، بـسان اخـتالف در ديگـر        )يا ابـوبكر      على امام(و چه از نظر موضوع و متصدى        ) امت
 .مسائل فرعى مانند اختالف در جواز مسح بر جوراب يا كفش يا عمل به قياس خواهد بود                

 مسئله  ،استو جدال نبوده    اه مايه جنگ    گ  هيچ ، كه اختالف در دو حكم ياد شده       نهوگ همان
  .  نبايد مايه جنگ و جدال شود،ز نظر حكم كلى و چه از نظر متصدى چه ا نيزخالفت

 اهيـت ميا اصول، سـبب اخـتالف در           احكام است  عوفر اختالف در اينكه خالفت جزء    
شبيه رئيس دولت است كه امروزه افراد         ،امام در نزد اهل سنت    . شده است   خالفت و امامت   

 گـاهى مـردم و گـاهى نماينـدگان مـردم در             ؛رسـند  هاى گوناگون به چنين مقامى مى      اهاز ر 
گونـه   ايـن  در   .آينـد  كودتاى نظامى بر سر كـار مـى       با   و گاه  گزينند  برمياو را    مجلس شورا 

، ى شرطى جزء لياقت و شايستگى براى اداره امور و آگـاهى اجمـالى از شـريعت         يروا فرمان
 به عنوان جانشينان    ،خلفاى اموى و عباسى    ،  طول مدت خالفت   در   .چيز ديگرى الزم نيست   

  . ط بودنديپيامبر بر مردم حكومت كردند و برخى نيز فاقد بعضى از اين شرا
  : گويد ابوبكر باقالنى مى     

هاى حرام  درازى به خون  و دستها  و غصب اموال مردم و زدن چهرهامام با نافرمانى خدا
خود بركنار    حدود الهى، از مقام و موقعيت نكردناجراو نابودى حقوق ديگران و 
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شود، بلكه بر امت است كه او را نصيحت كند و بترساند و در مورد گناه از او فرمان  نمى
   )214  ص:ق1336 ،باقالني. (نبرد

  : گويد تفتازانى مى لا مث براي. تنها سخن ابوبكر باقالنى نيست،اين سخن
خود بركنار    از امامت،خدا و يا ستم بر مردم  ن رفتن از طاعتا بيرويامام از طريق فسق، 

، ولى پيشينيان از  استفسق و جور ديده شده،  زيرا در گذشته از اميران و خلفا؛شود نمى
، و نماز جمعه و اعياد را به اذن آنان برگزار اند  برنداشته و مطيع آنان بودهدست خود  بيعت
هاى فقهى شافعيه نقل  از كتاب .دادند  آنان نمى ضدبركردند و به خود اجازه شورش  مى

شود، ولى  شده است كه اگر قاضى فاسق شد، خود به خود از منصب خويش منعزل مى
گردد نكته آن اين است كه عزل قاضى و نصب ديگرى  امام با فسق از مقام خود بركنار نمى

 زيرا امام ؛ها است  فتنهخالف عزل امام كه مايهه آورد، ب در جاى آن مشكلى پديد نمى
  )186 و 185ص : ق1378تفتازاني، . ( داراى شوكت و عظمت است

طبعا وجود چنين نگرشي به مسئله رهبري جامعه اسالمي بدون مالحظه شرط عدالت و              
در . هاي سياسي ـ اجتماعي مواجـه خواهـد كـرد      جامعه را با چالش،....صالحيت رهبري و

 عادى است كه امـت را در        يمدار   سياست شود، بسان   فته مي آنچه درباره امام گ   اين نگرش   
 حتـى بـا      است؛ كند و براى اشغال اين مقام طريق خاصى نيز معين نشده           زندگى رهبرى مى  

   )538ش: ش1384، بهشتي (.گردد كودتاى نظامى نيز حائز اين مقام مى
   امام از ديدگاه شيعه
مين و  أه وسائل زندگى مـردم را تـ        عادى است ك   يمدار سياست  اگر امام نزد اهل سنت    

سان نبوت يك منصب الهى است      ه  ب  ند، در نزد شيعه اماميه، امامت     ك حدود الهى را اجرا مى    
 وحـى الهـى     مخاطـب  در اين است كه پيامبر مؤسس ديـن و           )پيامبر و امام   (تفاوت اين دو  

نظـر دينـى و     ف پيامبر از    ي ديگر وظا  ولي،  حالى كه امام فاقد اين دو منصب است        در ؛است
  . دنيوى بر دوش اوست

 برقـرار    نيـز  كند، امنيـت را    مين مى أ بر اينكه وسائل زندگى مردم را ت       افزونبنابراين، امام   
   : نيز بر عهده او استزيرامور  .پردازد  به دفاع و جهاد مى وكند حدود الهى را اجرا مى، دساز مى
ترين معجزه پيـامبر و مـشعل نـورانى          ترين و جاودانه    قرآنى كه بزرگ   : تفسير قرآن مجيد   .1

  . پرداخت  كه پيامبر نيز به تفسير آن مىنهوگ  همان؛مسلمانان تا روز رستاخيز است
  ؛ وجود نداشته است ى كه در عصر رسول خداين نوياه  بيان احكام و موضوع.2
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   ان؛الف و مخانهاى موافق ا و پرسشه هه و پاسخ به شب كالمي دفاع از حريم عقايد و احكام.3
  .  در اصول و فروعها  انحرافدر برابر آن  از و نگهبانى،تحريفدر برابر دين از  مراقبت .4

  :  امامت از نظر شيعه چنين استتعريف
  .  عن النبىةالدنيا نياب  فى امور الدين وة عامةرئاس
 نخستين مرحله از تاريخ سياسي و اجتماعي شيعه با رحلـت           ، در يك نگاه كلي    ،بنابراين
 ،در آغـاز ايـن دوره  . يابـد  ادامه مـي  ان شود و تا شهادت اميرمؤمن      آغاز مي   پيامبر اكرم 

 سياسي و دينـي در دنيـاي اسـالم مطـرح      چالشترين   خالفت و امامت به عنوان مهم       لهئمس
شيعه به عنوان گروهي از مـسلمانان كـه         ،  ي كه در اين باره پديد آمد      ياه   اختالف باگرديد و   

 جمعـي از    ،از سـوي ديگـر    . نمايـان شـدند   ،  ندا  لئمامت به نصب و نص نبوي قا       ا  لهئدر مس 
 پيامبر و پيشواي  ساعده گرد آمده بودند تا در مورد خليفه  بني مهاجران و انصار كه در سقيفه     

  ها با ابوبكر به عنـوان خليفـه        ، اكثريت آن   فراوان هاي  گيرند، پس از بحث    ب  مسلمانان تصميم 
 ابوبكر زمـام امـور را در دسـت    ،بدين ترتيب. ندد اسالمي بيعت كر جامعه و رهبر پيامبر  

  .دار اين امر بود گرفت و دو سال و هفت ماه عهده
شناختي ايـن دوران انعكاسـي از اخـتالف بـر سـر مـسئله                  شرايط جامعه  ،با اين توضيح  

بـروز   از   ،ي حفظ وحـدت   هبردار همواره با تقويت       امام علي   است، ولي  جانشيني پيامبر 
  پويايي رسـالت پيـامبر    در  د و با همكاري خلفا و اصالح امور،         كر  مياختالف جلوگيري   

با تاكيد بر مشتركات نبوي، جامعه را به آرامش، ثبـات و حفـظ امنيـت                همچنين  . كوشيد  مي
 بـا   انهگويي روشـنگر   و  در گفت  پيروان و هواداران امام علي      مثال،  براي   .كرد ميهدايت  
شيخ صدوق نام . دندكران  بي فصل علي    ي خالفت و امامت ب    بارهد خود را در    اعتقا ،ابوبكر

، بـا ابـوبكر بـه احتجـاج          كـه در مـورد امامـت علـي            را دوازده تن از مهاجران و انصار     
 دوازده تنهـا آيد كه احتجاج كننـدگان   ميبرالبته از عبارت وي    .∗پرداختند را نقل كرده است    

 اشـاره بـه     بـا  ، در پايـان نيـز     .»و غيـرهم  «: ها گفته اسـت    ام آن  زيرا پس از ذكر ن     ؛نفر نبودند 
اين گروه نخست   . » بعده فتكلّموا بنحو هذا    هفقام جماع «: سخنراني زيد بن وهب گفته است     

                                                           
خالد بن سعيد بن عاص، مقداد بن اسود، عمار بن ياسر، ابوذر غفـاري، سـلمان فارسـي،                  : از آنان عبارتند  ∗

 بن ثابت، سهل بن حنيف، ابو ايوب انصاري، ابـو  ه، و خزيم)از مهاجران(مي سلَمسعود، بريده اَعبداهللا بن   
  ).از انصار(الهيثم بن تيهان و زيد بن وهب 
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نظر برخي از آنان اين بود كه هرگاه ابوبكر بـر فـراز منبـر               . با يكديگر به مشورت پرداختند    
ديگـر ايـن روش را نپـسنديدند و سـرانجام           وهـي   گررفت، او را از منبر فرود آورند، ولـي          

 آنـان را از برخـورد        امـام .  در اين باره مشورت كننـد      تصميم گرفتند با امير المؤمنين      
آميز با ابوبكر بر حذر داشت و يادآور شد چنين برخوردي در آن شـرايط                 عملي و خشونت  
 از آنـان    ، اين اسـاس   بر.  اكراه پذيرفت   با بيعت را چنانكه خود آن حضرت     . مصلحت نيست 

 در ايـن  خواست روش مدارا را برگزينند، ولي به مسجد بروند و آنچه را از پيامبر اكـرم                
  . باره شنيدند، به مردم ابالغ كنند تا حجت بر آنان تمام شود

دند و با ابوبكر    كر وارد مسجد شدند و يكي پس از ديگري قيام           آنان به سفارش امام     
 ترين   از اين رو، مهم    گنجد،  نقل مشروح سخنان آنان در اين مجال نمي       . به احتجاج پرداختند  

  : شويم هاي آنان را يادآور مي احتجاج
  : فرمود پيامبر : خالد بن سعيد

  . انّ اهل بيتى هم الوارثون امرى و القائمون بأمر امتى. علياً اميركم من بعدى و خليفتى فيكم! ان
،  به راستي.ستمير شما و جانشين من در ميان شمااعلي بعد از من : فرمودند پيامبر 

  . ندهست وارثان امر من و بر پا دارندگان امور امت من ،اهل بيت من
ن ثم في اهل االمر لعلى بعدى ثم الحسن و الحسي:  فرمودپيامبر اكرم : ابوذر غفاري. 2

  .بيتى من ولد الحسين
  :  فرمودند پيامبرنيز 

 پسحسن و حسين و بر عهدة  از او پس . است ر عهده علي از من بپسمسئوليت امور 
  . ها نيز در ميان فرزندان حسين خواهد بود از آن

 : مقداد بن اسود .3
  . و هو صاحبه بعد رسول اهللا قد علمت ان هذا االمر لعلى 

  .  است از رسول خدا پسدانستم امر خالفت براي علي است و او صاحب اين امر 
  : بريده اسلمي .4

  .  المؤمنينه بإمرو سلّمنا علي على  اما تذكر اذا امرنا رسول اهللا !  ابابكريا
 به ما دستور داد به علي با عنوان اميرالمومنين  آيا به ياد داري كه رسول خدا !اي ابوبكر
  .يمسالم كن

 له  صاحب هذا االمر بعد نبيكم فاعطوه ما جعله اهللاعلى بن ابى طالب : عبداهللا بن مسعود. 5
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  ؛ و ال ترتدوا علي اعقابكم فتنقلبوا خاسرين
 پس آنچه را كه خداوند . صاحب امر خالفت است پيامبرعلي بن ابي طالب بعد از 

  . شويد براي او داده به او بدهيد و مرتد نشويد كه دچار خسران مي
  ؛موهم وال تقدموهمهل األرض فقداعلموا انّ اهل بيتى نجوم ا: قال النبى : ابوالهيثم بن تيهان. 6

  .دم داريد و از آنها پيشي نگيريدها را مق  آن.بدانيد اهل بيت من ستارگان اهل زمين هستند
امامكم من بعدى علي بن ابى طالب و هو : قال انى سمعت رسول اهللا : سهل بن حنيف. 7

  . انصح الناس ألمتى
ترين  ابي طالب است و او ناصح علي بن ، از منپسامام شما : فرمودند شنيدم كه پيامبر 

  .شخص براي امت من است
  ،اولي به منكم) علي( انه قد سمعتم كما سمعنا فى مقام بعد مقام من نبى اهللا : ابو ايوب انصاري. 8
به مقام خالفت   كه علي   كه شنيديد بارها و بارها از پيامبرگونههمانا شنيدم همان  

  . ستاولي تر از شما
 .وي و گروهي ديگر نيز سخناني چون سخنان پيشين بيان كردند: هبزيد بن و. 9
   )4، ح137صابواب اثني عشر، : ش1370: صدوق(

 ابـن قتيبـه،      به گفته . عمر را به جانشيني خود برگزيد     ،  ابوبكر پيش از آن كه از دنيا برود       
را بـه  مـر  ع، نوشـت  كرد و عثمان بن عفـان مـي   اي كه ابوبكر امال مي  نامه نخست در وصيت  

 خطـاب بـه آنـان     سـپس  .گاه دستور داد مردم اجتماع كنند       آن .خالفت پس از خود برگزيد    
 سفر آخرت قرار دارم و شما به رهبـري نيـاز             بينيد من در آستانه     اي مردم چنانكه مي   : گفت

 .دار شود، نماز جماعت را برپا كند و با دشـمنانتان بجنگـد              داريد كه زمام امور شما را عهده      
آنـان بـا درخواسـت او       . .برگـزينم خواهيد من در اين باره تصميم بگيرم و فردي را            اگر مي 

  )25 و 24، ص1ج: ق1380ابن قتيبه،  (.موافقت كردند
 . شـيعه تحـول خاصـي رخ نـداده         براي ،در اين دوران  . خالفت عمر ده سال ادامه يافت     

 از .برگزيـده بودنـد   روش مدارا بـا دسـتگاه خالفـت را    ن اشيعيان به پيروي از امير مؤمن 
ي گـزارش   آميـز    روش خـشونت   ، و شيعيان  دستگاه خالفت نيز در مورد امام علي        سوي  

 ل علمـي و سياسـي از رأي و نظـر امـام علـي                ئ و مـسا   ها  گرفتارينشده است، بلكه در     
   .شد گيري مي بهره
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  ايش فتنه از منظر امام علي دتحليل وضعيت پي
هـاي آزمـايش     ها و تلقي آنها به عنـوان ميـدان          ودن فتنه  ب فراگير با تأكيد بر      امام علي 

  : فرمايد الهي مي
بدانيد ـ كه روزگار ـ دگر باره شما را در بوتة آزمايش ريخت؛ مانند روزي كه خدا پيامبر 

  )16نهج البالغه، خ. (شما را برانگيخت
ا ه دانند و نادان وفايي را از زيركي مي  بي،بريم كه بيشتر مردم آن ما در روزگاري به سر مي

  )41همان، خ. (انديش خوانند آن مردم را چاره
تر گرديده و فريب و بدسگالي او  اين روزگاري است كه ساز و ساخت شيطان قوي

  )129همان، خ ( استفراگيرتر گشته و شكار وي در دسترس قرار گرفته
هـا را معرفـي   ها و تـأثيرات سـوء آن   ايشان در خطبه پنجاه، دو علت اساسي در بروز فتنه 

  .هاي آسماني هاي نفساني و ديگري بدعت در حكم يكي پيروي از خواهش: كنند مي
ن اناگاهي حضرت براي جلوگيري از فتنه و خطري بزرگ كـه متوجـه اسـالم و مـسلم                 

 .كرد؛ از جمله اين موارد، بيعت با خليفه دوم اسـت            است، حتي از حق خود نيز گذشت مي       

  )45ص: 1366آيتي، (
ظ وحدت و   هاي فكري و سياسي اسالم به سوي حف         هدايت چالش  ، به منظور  ماين اقدا 
غيبـت   حفظ وحدت و حيات و ممـات جامعـه را در حـضور يـا        امام علي   . انسجام بود 

 فراگير امر به معروف و نهي از منكر از نظر ايشان استقرار و              ساز و كار   .داند  قرآن در آن مي   
نـد و فرهنـگ قرآنـي را ايجـاد و تـداوم             ك  مـي مين   در جامعه تـض     را  اصول قرآن   به احترام

 تهـي شـدن ديـن از        وهـاي سـوء اسـتفاده از ديـن             زمينه  امور،  دوري از اين    نيز .بخشد  مي
  )45ص: ق1349محالتي، ( .كند محتوايش را فراهم مي

  : فرمايد  مي حضرتنيز
نپذيرفتن  فراهم آمدن بر داوري آن است و ميراندن آن جدا گرديدن و ،زنده داشتن قرآن

  )127خ: نهج البالغه (.احكام آن
دانـست و آن      گرايي امت اسالمي مـي     هاي زمانه را آفت هم      ها و فتنه    بدعت  امام علي 
  : كند كه تأكيد مي 127در خطبه . شد را يادآورمي
  .تر نباشد، و از باطل آشكارتر  كه پس از من بر شما روزگاري آيد كه چيزي از حق پنهانشدا بزود

ها را   و سنتدها را گرفتن مه براي آن است كه به درياهاي فتنه در شدند و بدعتاين ه
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. زن به زبان آمدند و سخن گفتند اي رفتند و گمراهاني دروغ منان به گوشهؤم. وانهادند
  )154خ: همان(

 جهت انحراف جامعـه از پويـايي          دوران خالفت امام علي    اساسي چالش   از اين رو،  
  .ها و پايمال شدن اصول قرآني است ها، جعل سنت  اكرم، رواج بدعتوحدت دوران پيامبر

  گيري نتيجه
سازي  يكي چالش نظريه  .  جامعه اسالمي با سه چالش مواجه شد       دوران امام علي    در  

 دوم، رجعت دوبـاره بـه سـوي احيـاي فرهنـگ             ؛نانادر جانشيني پيامبر و خالفت بر مسلم      
 مختلـف جامعـه اسـالمي پـس از     هـاي  جنبهر جاهلي و سوم، چالش فكري ـ سياسي كه د 

 انجاميد و چالش نخست به ايجاد دو نظريه امامت و خالفت          .  بود هدشرحلت پيامبر فراهم    
  . آور و انحراف ديني در جهان اسالم شد ديگري سبب بروز تحوالت ماندگار بدعت

، هـاي گونـاگون     انديـشه  مختلـف و ورود      هـاي   سـرزمين  رشد اسالم در     ،در اين دوران  
در چنـين فـضايي فرهنـگ جـاهلي بـا           . متـضاد فـراهم آورد    هاي    انديشه براي بروز    يبستر
با قتل . آغاز كرد و پر و بالي دوباره يافت      دوباره   آمده، رويش    پديدبرداري از انحرافات      بهره

 گسست ميان مردم و حكومت افزون گشت و حق شورش عليه حاكم صورت عيني               ،عثمان
و هم خودش در غربت     ) قرآن و سنت  ( در حالي كه هم اسالم        امام علي . به خود گرفت  

 و از همان دوران در جهت حفظ وحدت امت  بردند، زمام امور را به دست گرفت       به سر مي  
گفـت كـه نـه وي را           امام اين بود كه بـا جـاهالني سـخن مـي            گرفتاري. دكراسالمي عمل   

 از سـرزنش ايـشان خـسته شـد و           يافتند تا آنجا كه وي      شناختند و نه سخن او را در مي         مي
  . ، مقابله كردنش با همه مخالفا امام علي. آرزوي هجرت به ديار ابدي نمود

شـكنان،    پيمـان : توانست وجـود داشـته باشـد        از نظر حضرت علي سه گروه مخالف مي       
:  كردند وادار  امام را به سه جنگ     سرانجاماين سه گروه    . كاران به قدرت     طمع  و گرايان  افراط

اي درخـشان در      طلبـاني كـه سـابقه       طلبان و جـاه     جمل كه پيكار با ناكثين بود؛ منفعت      جنگ  
 قاسطين بودند؛ همـان گردنكـشان و مخالفـان فرهنـگ            ،دسته دوم . خدمت به اسالم داشتند   

شدگان از حـدود ديـن        دسته سوم، مارقين و خارج    . قرآني كه طرفدار فرهنگ جاهلي بودند     
 وقـايع درمانـده     درسـت  از درك و تحليل      شدن به عبادت،  اني كه به علت مغرور    بودند؛ كس 
  .  طغيان آغاز كردنداز اين روبودند و 



 

   
ي 
عل

ش
چال

 و 
 

ت
الف
ر خ

عص
ي 

ها
 /

ضي
عيو

يم 
رح

مد 
مح

  

187  

امام در مجموع با طرد قصاصون، پذيرش سه جنگ با سه گروه اصلي از مخالفان قـرآن                 
وردهـاي پيـامبر    آ     در تقويت دست   ي قرآن، اهعملي از پيروي دستور   الگوي  و سنت و ارائه     

 در جهت حفظ     تالش امام علي  . ندكوشيد به وجود آمده     ياه  اف و اصالح انحر    اكرم
هـاي فكـري ـ سياسـي دوران خـويش بـا        وحدت جامعـه اسـالمي سـبب شـد بـا چـالش      

هايي را كه در اين مقاله تشريح        ترين چالش   ند و عمده  كداري و آگاهي عميق عمل        خويشتن
  .ندكن مسلمانان رهبري ايم حفظ وحدت درراهبردكيد بر أگرديد با ت
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