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مقدمه
وحدت و انسـجام اّمت را مى توان از بزرگ ترين نعمتهاى الهى دانسـت 
كه بنا به فرمودة امير المؤمنين - عليه السالم - از مّنت هاى واالى خداوند بر 
مردم است كه ارزشى براى آن نمى توان تصور نمود. آن حضرت در اين باره 

مى فرمايند:
 َفِإنَّ اهللاَ – ُسْبَحاَنُه - َقِد إْمَتنَّ  َعَلى َجَماَعِة َهِذِه اْألُمَِّة ِفيَما َعَقَد 
ْنَتِقُلوَن ِفی ِظلَِّها َو َيْأُووَن إَِلى َكَنِفَها  ُهْم ِمْن َحْبِل َهِذِه اْألُْلَفِة الَِّتی يـَ نـَ يـْ بـَ
َها َأرَْجُح ِمْن ُكلِّ َثَمٍن  ْعِرُف َأَحٌد ِمَن اْلَمْخُلوِقيَن َلَها ِقيَمًة ِألَنـَّ ِبِنْعَمٍة َاليـَ

َو َأَجلُّ ِمْن ُكلِّ َخَطٍر۱؛
خداوند بر اين اّمت، منت گذارده و بين آنان ريسمان 
الفت [و اتحاد] را گره زده اسـت كه در ساية آن آمد و 
شد كنند و به كنف حمايت آن پناه گيرند؛ اين نعمتى 

1 . نهج البالغة، خطبة 192 و بحار االنوار، ج34، ص223.
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اسـت كه احدى نمى تواند بهايى برايش بگذارد؛ زيرا از 
هر بهايى گران قدرتر و از هر چيز پرارزشى، باارزش تر 

است.
همان گونه كه از درسـهاى مهم تاريخ و تجربة بشـرى و رهنمود قرآن و 
حديث هم يكى اين اسـت كه وحدت و همبستگى در هر جا و هر زمان و 
ميان هر ملتى وجود داشته باشد، براى آنان عّزت و كاميابى و پيروزى فراهم 
مى آورد و از سوى ديگر، تفرقه و تشتت و اختالف و چنددستگى در هر جا 
و هـر گاه و در هر گروهى رخ دهد، ضعف و زبونى و شكسـت و نابودى 
و ناكامى را در پى دارد. اين سنت تغييرناپذير تاريخ است و مسلمان و غير 

مسلمان و شرقى و غربى و ديروز و امروز نمى شناسد.
هم از اين رو اهل بيت عصمت و طهارت - عليهم السالم - نيز به عنوان 
هاديـان اّمت اسـالمى، همواره در پى تحقق اين معنـاى عظيم بوده و كالم 
و سـيره و رفتار آن بزرگواران از شـاخص ترين الگوها براى تحقق انسجام 
اسالمى است به گونه اى كه فقط با اندكى بررسى در روايات و سيرة رفتارى 
ايشان، پى به شدت اهتمام آن بزرگواران به مقولة وحدت و انسجام اسالمى 
خواهيم برد و از عظمت اين معنى نزد آنان به شگفت خواهيم آمد. پس چه 
بى راهه مى رود اگر كسـى ادعاى پيروى از ايشان را داشته باشد و اين راه و 

مسير را دنبال ننمايد. 
با اين نگاه بود كه بعد از پيروزى انقالب اسالمى ملت ايران و حاكميت 
اسالم ناب محمدى - صلى اهللا عليه و آله - در ايران، حفظ وحدت و انسجام 
مسلمين از اصول و ارزشهاى اصلى انقالب به حساب آمد كه در واقع نشأت 
گرفته از همان سيره و تعاليم اهل بيت - عليهم السالم - است. اما با اين حال 
بعضى از جاهالن و كج انديشان، اين دستور شرعى و عقالنى را نوعى سياست 
غير شرعى پنداشتند كه «اقتضائاتى» در انقالب اسالمى آن را به وجود آورده 
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كه الزم نيست چندان به آن پايبند بود.
از اين نظر، اين نوشته، نگاهى است تحقيقى به روايات و سيرة عملى ائمة 
معصومين - عليهم السالم - كه در آن ابعاد مختلف نگرش آن بزرگواران را 
نسبت به موضوع وحدت و انسجام اسالمى به رصد نشسته، مشخص مى سازد 
كه انسـجام امت از دسـتورات و تكاليف عظيم شرعى است كه اهل بيت - 

عليهم السالم - در تبيين و ترويج آن بسيار كوشيده اند.
البته در اين زمينه تاكنون محققان و نويسندگان دل سوز و پويندة اين راه، 
تالشها و تحقيقات مناسبى نموده اند كه در اينجا بايسته است از كتاب ارزشمند 
امامان شيعه و وحدت اسالمى تأليف جناب آقاى على آقانورى نام  ببريم كه 

توانسته در اين موضوع تا حد زيادى موفق عمل نمايد. 
ذكر اين نكته نيز ضرورى به نظر مى رسد كه مبناى اين تحقيق به بررسى 
آن دسته از سخنان و سيرة ائمه – عليهم السالم - اختصاص دارد كه صراحت 
در وحدت بين شـيعه و اهل سـنت دارد و اّال آنچه از آن بزرگواران در باب 
وفاق اجتماعى و برادرى و پرهيز از تفرقه و اختالف ذكر شده اسـت بسيار 

بيش از آن است كه در اينجا در مورد آن بحث  شود.

مهدى مسائلى 
زمستان1387
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كــلــيـــــــــــاتكــلــيـــــــــــات
بخش اول: 
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1. مقصود از وحدت اسالمى چيست؟
قبل از ورود به بحث و پرداختن به ابعاد مختلف روايات و سيرة ائمة معصومين 
- عليهم السالم - دربارة انسجام اسالمى، الزم است اندكى در مورد معنى، مقصود 
و هدف از وحدت و انسـجام اسالمى سخن گفته شـود؛ زيرا متأسفانه همواره 
افرادى از روى بى اطالعى و يا غرض ورزى معنايى نادرسـت و غير قابل قبول 
از وحدت اسالمى را در ميان مسلمين القاء مى كنند، كه همين امر باعث شده تا 
اعتراضها و يا حتى جبهه گيريهايى را در مقابل اين هدف بزرگ و عالى شاهد 

باشيم.
اما واقعاً مقصود و هدف از وحدت اسالمى چيست؟ آيا مقصود اين است كه 
از ميان مذاهب  اسالمى يكى انتخاب شود و ساير مذاهب كنار گذاشته شود؟ يا 
مقصود اين  است كه مشتركات همة مذاهب گرفته شود و مفترقات همة آنها 
كنار گذاشته شود و مذهب جديدى بدين نحو اختراع شود كه عين هيچ يك 
از مذاهب موجود نباشد؟ يا اين كه وحدت اسالمى، به هيچ وجه ربطى به وحدت  
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مذاهب ندارد و مقصود از اتحاد مسلمين، اتحاد پيروان مذاهب مختلف، در عين 
اختالفات مذهبى، در برابر بيگانگان است؟ 

مخالفان اتحاد مسلمين، براى اين كه از «وحدت اسالمى»، مفهومى غير منطقى  
و غير عملى بسـازند آن را به نام «وحدت مذهبى» توجيه مى كنند تا در قدم  
اول، با شكست مواجه گردد. بديهى است كه منظور علماى روشنفكر اسالمى 
از وحدت اسـالمى، حصر مذاهب به يك مذهب و يا اخذ مشـتركات مذاهب 
و طرح مفترقات آنها - كه نه معقول و منطقى اسـت و نه مطلوب و عملى - 
نيست . منظور اين دانشمندان، متشكل شدن مسلمين است در يك صف در برابر 

دشمنان مشتركشان.1 
اين دانشـمندان مى گويند مسـلمين ماية وفاقهاى بسيارى دارند كه مى تواند 
مبناى يك اتحاد محكم گردد؛ مسلمين همه خداى يگانه را مى پرستند و همه 
به  نبوت رسول اكرم - صلى اهللا عليه و آله - ايمان و اذعان دارند، كتاب همه 
قرآن و قبلة همه كعبه  اسـت، با هـم و مانند هم حج مى كنند و مانند هم نماز 
مى گزارند و مانند هم  روزه مى گيرند و مانند هم تشكيل خانواده مى دهند و داد و 
ستد مى نمايند و كودكان خود را تربيت مى كنند و اموات خود را دفن مى نمايند 
و جز در امورى جزئى، در اين كارها با هم تفاوتى ندارند. مسلمين همه از يك 
نوع  جهان بينى برخوردار اند و يك فرهنگ مشـترك دارند و در يك تمدن 
عظيم و با شكوه و سابقه دار شركت دارند. وحدت در جهان بينى، در فرهنگ، در 
سابقة تمدن، در بينش و منش، در معتقدات مذهبى، در پرستش ها و نيايش ها، در 
آداب و سنن اجتماعى خوب  مى تواند از آنها ملتى واحد بسازد و قدرتى عظيم و 

1 . شايد استفادة مقام معظم رهبرى از تعبير «انسجام اسالمى» به جاى «وحدت اسالمى» در چند سال اخير 
ــال 1387 به سال «اتحاد ملى و انسجام اسالمى» به خاطر تبيين همين موضوع و  و هم  چنين نام گذارى س
جواب به شبهاتى بوده است كه در اين زمينه القا مى شود زيرا «انسجام» در لغت به معناى مرتب و منظم بودن 
است؛ بنا بر اين انسجام اسالمى، يعنى امت در كنار هم قرار مى گيرند و در اسالم به وفاق و هماهنگى دست 
مى يابند تا به آسانى بتوانند به پيش روند و اهداف اسالمى را به تحقق رسانند و با اين معنا ديگر بهانه اى براى 
مخالفين اتحاد مسلمين باقى نمى ماند تا از «وحدت اسالمى»، مفهومى غير منطقى  و غير عملى بسازند و آن 

 را به «وحدت مذهبى» تفسير  كنند.
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هايل به وجود آورد كه  قدرتهاى عظيم جهان ناچار در برابر آنها خضوع نمايند، 
خصوصاً اين كه در متن  اسـالم بر اين اصل تأكيد شده اسـت. مسلمانان به نِص 
صريح قرآن برادر يكديگر اند و حقوق و تكاليف خاصى آنها را به يكديگر 
مربوط مى كند. با اين  وضع چرا مسلمين از اين همه امكانات وسيع كه از بركت 

اسالم نصيبشان گشته  استفاده نكنند؟ 
از نظر اين گروه از علماى اسالمى، هيچ ضرورتى ايجاب نمى كند كه مسلمين  
به خاطر اتحاد اسالمى، صلح و مصالحه و گذشتى در مورد اصول يا فروع مذهبى  
خود بنمايند. همچنان  كه ايجاب نمى كند كه مسلمين درباره ى اصول و فروع  
اختالفى فى مابين، بحث و اسـتدالل نكنند و كتاب ننويسـند.1 تنها چيزى كه  
وحدت اسـالمى از اين نظر، ايجاب مى كند اين است كه مسلمين براى  اين كه 
احساسـات كينه توزى در ميانشان پيدا نشـود يا شعله ور نگردد متانت را حفظ 
كنند، يكديگر را سب2 و شتم ننمايند، به يكديگر تهمت  نزنند و دروغ نبندند، 
منطق يكديگر را مسخره نكنند و باالخره، احساسات  يكديگر را مجروح نسازند 
و از حدود منطق و اسـتدالل خارج نشـوند و در حقيقت الاقل حدودى را كه 
اسالم در دعوت غير مسلمان به اسالم، الزم دانسته است دربارة خودشان رعايت 

1 . آنچه مخصوصاً مرحوم آية اهللا العظمى بروجردى (ره) بدان مى انديشيد اين بود كه زمينه را براى پخش و 
ــنت فراهم كند و معتقد بود كه اين كار جز با ايجاد حسن  ــار معارف اهل البيت در ميان برادران اهل س انتش
تفاهم امكان پذير نيست. توفيقى كه آن مرحوم در طبع برخى كتب فقهى شيعه در مصر به دست خود مصريان 
در اثر حسن تفاهمى كه به وجود آورده بود كسب كرد از مهم ترين موفقيتهاى علماى شيعه است. به هر حال 
طرفدارى از موضع «اتحاد اسالمى» ايجاب نمى كند كه در گفتن حقايق كوتاهى شود. آنچه نبايد صورت گيرد 
كارهايى است كه احساسات و تعصبات و كينه هاى مخالف را بر مى انگيزد، اما بحث علمى سر و كارش با عقل 
و منطق است، نه عواطف و احساسات .... خوشبختانه در عصر ما محققان بسيارى در شيعه پيدا شده اند كه از 
همين روش پسنديده پيروى مى كنند. در رأس همة آنها عالمة جليل آية اهللا سيدشرف الدين عاملى و عالمة 
ــف الغطاء و عالمة بزرگوار آية اهللا شيخ عبدالحسين امينى مؤلف كتاب  ــيخ محمدحسين كاش كبير آية اهللا ش
شريف الغدير را بايد نام برد. سيرة متروك و فراموش شدة شخص موالى متقيان على - عليه السالم - قوالً و 
عمالً كه از تاريخ زندگى آن حضرت پيداست بهترين درس آموزنده در اين زمينه است (شهيد مطهرى، امامت 

و رهبرى، ص18)
2 . دشنام.
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كنند! «ُادُْع إلى َسِبيِل رَبَِّك ِباْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو َجاِدْلُهم ِباّلَلِتی ِهَی َأْحَسُن1».2

2. وحدت در دايرة اسالم
در اينجا ممكن است اين شبهه به وجود آيد كه با توجه به معنايى كه شما 
در مورد وحدت و انسجام اسالمى بيان كرديد، آيا بايد وحدت را به تمام فرق 
اسالمى مانند ناصبيان، غاليان و حتى فرقه هاى نوظهورى همچون وهابيت تسرى 

داده، آنها را نيز برادران دينى بناميم؟
در جـواب بايـد گفت منظور از وحدتـى كه از روايات و سـيرة اهل بيت

–عليهم السالم - استنباط مى شود وحدت با گروه هايى است كه به نصِّ روايات 
هنوز در دايرة اسـالم باقى هسـتند و اختالف ما با آنها در ضروريات و اصول 

مذهب است، نه در ضروريات و اصول دين.3 
اما كسـانى كه يكى از اصول ديـن را انكار مى كنند مانند غاليان، كه اصل 
توحيد را انكار مى نمايند، يا يكى از امور ضرورى دين را انكار نموده اند، مانند 
ناصبيان؛ چنين افراد و گروه هايى از دايرة اسـالم خارج شـده اند و مورد شمول 

ــت  ــيوه اى] كه نيكوتر اس 1 .نحل، 125؛ «با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به [ش
مجادله [و بگو- مگو] كن»؛ [ترجمة بقية عبارات آية شريف:] «در حقيقت پروردگار تو به [حال] كسى كه از 

راه او منحرف شده داناتر و او به [حال] راه يافتگان [نيز] داناتر است.»
2 . شهيد مطهرى، شش مقاله، مقالة «الغدير و وحدت اسالمى»، ص213.

3 . «مسألة امامت و عصمت امامان از ضروريات و مسلّمات شيعه است [نه از ضروريات و مسلمات اسالم] ... 
ضروريات دين بر دو قسم است: يك قسم نزد همة مسلمانان يا اكثر قريب به اتفاق آنان، ضرورى است؛ مثل 
واجب بودن نماز و قسم ديگر از ضروريات مذهب است؛ مثل جايز بودن جمع بين نماز ظهر و عصر و همانند 
پاك نشدن پوست ميته با دبّاغى. اين امور و شبيه آن را از ضروريات مذهب به شمار مى آورند و كسى كه با 
علم به ضرورى بودن، آن را انكار كند از مذهب خارج مى شود، همان طور كه اگر ضرورى دين را بدون شبهه 
ــبت به احكام ضرورى است، اما در مورد اعتقاداتى كه شناخت و  ــالم خارج مى شود، اين نس انكار كند، از اس
اعتقاد به آن بر هر مكلف واجب است، برخى از اصول دين است مانند توحيد و نبوت خاصه و قسمى از اصول 
مذهب است مثل اعتقاد به امامت بعد از پيامبر. در اعتقادات، واجب است كه هر مكلّفى به آن معتقد باشد، اّال 
اين كه عدم اعتقاد به عقايد قسم اول، شخص را از اسالم خارج مى كند و در قسم دوم شخص را از اسالم خارج 
نمى كند؛ بلكه تنها از مذهب خارج مى شود.» رك: ميرزا جواد تبريزى، صراط النجاة فى اجوبة االستفتائات، 
ص415. پس حق آن است كه نبايد بين ضروريات مذهب و دين خلط شود و هر كدام از اين دو حكم خاص 
خود را دارد. صاحبان مذاهب با انكار ضروريات آن، از مذهب خاّص خود خارج مى شوند نه از دين اسالم. خروج 

از اسالم فقط با انكار ضروريات دين اسالم است كه به انكار «شهادتين» منجر مى شود.
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بود ولى سـكوت ايشان به منزلة بقاى اسالم و ثبوت آن تلقى مى شد چنان كه 
خود آن حضرت دربارة داليل سكوت خود مى فرمايد:

ُعوُدوا إَِلى اْلُكْفِر َو  ْيَن اْلُمْسِلِميَن َو َأْن يـَ  َو اْيُم اهللاِ َلْو َالَمَخاَفُة اْلُفْرَقِة بـَ
ُبوَر الديُن َلُكّنا َعلی غيِر َما ُكنَّا َلُهم َعَلْيه۱؛  يـَ

بـه خدا سـوگند اگـر بيم وقـوع تفرقه ميان مسـلمين و 
بازگشتشان به كفر و تباهى دين نبود، رفتار ما با آنان به 

گونه اى ديگر بود.
آرى وحدت مسـلمين آن قدر مهم اسـت كه آن حضرت با وجود مصائب 
سنگين، راه صبر در پيش گرفته، به حفظ اتحاد جامعة اسالمى مى پردازد صبرى 

كه درباره اش فرمودند:
ْرُت َو ِفی اَْلَعْيِن َقًذى َو ِفی  َر َعَلى َهاَتا َأْحَجى َفَصبـَ بـْ ـــــــُت َأنَّ اَلصَّ رَأَْي فـَ

اَْلَحْلِق َشًجا۲؛
عاقبت ديدم كه بردبارى و صبر به عقل و خرد نزديك تر 
است و شـكيبائى ورزيدم؛ ولى در حالى بودم كه خار در 

چشمم بود و استخوان در گلويم.
همچنان كه، قبل از آن كه به سـوى بصره برود نيز آن حضرت در خطبه اى 

فرمودند: 
ْفرِيِق َكِلَمِة اْلُمْسِلِميَن َو َسْفِك  َر َعَلى َذِلَك أَْفَضُل ِمْن تـَ بـْ رَأَْيُت َأنَّ الصَّ فـَ
ِدَماِئِهْم َو النَّاُس َحِديُثو َعْهٍد ِباْإلِْسَالِم َو الدِّيُن َيْمَخُض َمْخَض اْلَوْطِب 

ْفِسُدُه َأْدَنى َوْهٍن َو يـَْعكسُه أََقلُّ ُخْلف۳؛ يـُ
«با خود انديشـيدم و ديدم كه صبر [بر محروميت از حق 

1 . شيخ مفيد، الجمل، ص234؛ ابن أبى الحديد، شرح نهج البالغة،  ج1، ص307؛ شيخ مفيد، أمالى، ص155و 
بحار األنوار، ج29، ص634.

2 . نهج البالغة، خطبه3.
3 . ابن أبى الحديد، شرح نهج البالغة،  ج1، ص308 و بحار االنوار، ج32، ص62.
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واليت و زعامت مسلمين] برتر است از به هم زدن وحدت 
مسلمين و ريخته شدن خونشان، چرا كه مردم تازه مسلمان 
بودند و دين به مشكى مى مانست كه كمترين سستى آن 

را تباه و ناتوان ترين مردم آن را وارانه مى كرد.»
ابن ابى الحديد در شرح خطبة شقشقيه نيز نقل مى كند:

«در داستان شورا چون عباس مى دانست كه نتيجه چيست 
از على خواسـت كه در جلسـه شـركت نكند اما على با 
اين كه نظر عباس را از لحاظ نتيجه تأييد مى كرد پيشنهاد 
را نپذيرفت و عذرش اين بود: انى اكره الخالف؛ يعنى من 
اختالف را دوست نمى دارم. عباس گفت: اذاً ترى ما تكره؛ 
يعنى بنابراين با آنچه دوست ندارى مواجه خواهى شد.»1 

هم او در جايى ديگر از كتابش و ذيل خطبة 65 نقل مى كند: 
«يكـى از فرزندان ابولهب اشـعارى مبتنـى بر فضيلت و 
ذى حق بودن على و بر ذم مخالفانش سـرود، على او را از 
سرودن اين گونه اشعار كه در واقع نوعى تحريك و شعار 
بود نهى كرد و فرمود: سـالمة الدين احب الينا من غيره؛ 
يعنى براى ما سالمت اسالم و اين كه اساس اسالم باقى بماند 

از هر چيز ديگر محبوب تر و باارج تر است.»2
همان گونه كه پس از رحلت پيامبر - صلى اهللا عليه و آله - وقتى ابوسفيان  به 
منظور ايجاد اختالف در ميان مسلمانان در خانة حضرت على - عليه السالم - را 
زد و به او گفت: دسـتت را بده تا من با تو بيعت كنم و دسـت تو را به عنوان 
خليفة مسلمانان بفشارم آن حضرت، چون از نيت او آگاه بود، فرمود: من فعًال 
مشغول تجهيز پيامبر - صلى اهللا عليه و آله - هستم و در ادامه نيز هنگامى وى 

1 . ابن أبى الحديد، شرح نهج البالغة،  ج1، ص191 و ابن اثير، الكامل فى التاريخ، ج3، ص66.
2 . ابن أبى الحديد، شرح نهج البالغة،  ج6، ص21 و بحار االنوار، ج28 ص353.
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وارد خانة حضرت على - عليه السالم - شد و اشعارى چند در مدح آن حضرت 
سرود حضرت به طور كنايه به نيت ناپاك او اشاره كرد و فرمود: «تو در پى 

كارى هستى كه ما اهل آن نيستيم ».1 
همچنين در جريان شوراى شش نفره  گرچه هواخواهى و غرض ورزى بعضى 
از حاضران در آن شورا سبب شد بار ديگر امر خالفت به بى راهه رود ولى آن 

حضرت همچنان به استراتژى مدارا و مسالمت خود ادامه دادند و فرمودند: 
ـــــــلَِّمنَّ َما َسِلَمْت  َلَقْد َعِلْمُتْم أَنِّی َأَحقُّ النَّاِس ِبَها ِمْن َغْيِری َو وَاهللاِ َألَُس
ًة اْلِتَماساً ِألَْجِر َذِلَك  أُُموُر اْلُمْسِلِميَن َو َلم   َيُكْن ِفيَها َجْوٌر ِإالَّ َعَلیَّ َخاصَّ

َناَفْسُتُموُه ِمْن زُْخرُِفِه َو زِْبرِِجه ۲؛ َو َفْضِلِه َو زُْهداً ِفيَما تـَ
دانسته ايد كه من از ديگران به خالفت سزاوارتر ام. به خدا 
سـوگند، مادامى كه كار مسـلمانان بسامان باشد و جز بر 
من بر ديگران ستمى نرود [آن را واگذاشته،] تسليم ام [و 
اين بدين سبب است كه] پاداش چنين فضيلت و عملى را 
از خدا مى طلبم و در آنچه شما به خاطر زيور و زينتش با 

يكديگر رقابت مى كنيد زهد مى ورزم.
همة اين واقعيتهاست كه امير المؤمنين - عليه السالم - را بزرگترين طاليه دار 
وحـدت اسـالمى قرار مى دهد؛ بزرگوارى كه خطاب بـه يكى از پيروانش در 

اين باره چنين مى فرمايد:
ـــــــاُس َفِإنَّ اْجِتَماَعُهْم َأَحبُّ إَِلیَّ ِمِن  رَْيَدُة! اْدُخْل ِفيَما َدَخَل ِفيِه النَّ ـــــــا بـُ َي

ْوَم۳؛  اْخِتَالِفِهُم اْليـَ

1 . شيخ جعفر سبحانى، فروغ واليت، ص 145؛ طبرى مى نويسد: على او را مالمت كرد و گفت: تو جز فتنه و 
آشوب هدف ديگرى ندارى. تو مدتها بدخواه اسالم بودى. مرا به نصيحت و پند و سواره و پيادة تو نيازى نيست. 
ابوسفيان اختالف مسلمانان را دربارة جانشينى پيامبر - صلى اهللا عليه و آله - به خوبى دريافت و دربارة آن 

چنين ارزيابى كرد: طوفانى مى بينم كه جز خون چيز ديگرى نمى تواند آن را خاموش سازد.
2 . نهج البالغة، خطبة74 و بحار االنوار، ج29، ص612.

ــريف مرتضى، الشـافى فى االمامة، ج3، ص242؛ سيدهاشم بحرانى، غاية المرام، ج5، ص332 و عالمه  3 . ش
مجلسى، بحار االنوار، ج28، ص392. 
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جلوه هايى از وحدت اسالمى
دركالم و سيرةپيشوايان معصوم(ع)
جلوه هايى از وحدت اسالمى

بخش دوم: 
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با نگاهى دقيق و ژرف به مجموع رواياتى كه از اهل بيت - عليهم السالم- 
به دست ما رسيده است متوجه اين حقيقت شگفت خواهيم شد كه موضوع 
وحدت و يكپارچگى اّمت اسالمى از مسائل بسيار مهم و قابل توّجه نزد ائمه 
- عليهم السـالم - بوده است؛ به گونه اى كه آن بزرگواران ضمن تأكيدهاى 
فـراوان بر ضرورت حفظ اتحاد مسـلمين، توجه بـه آن را از وظايف اصلى 
شـيعيان در برخورد با مخالفان مذهبى مى دانسته اند. همچنان كه سيرة عملى 
آن بزرگواران و شيعيانشان در مدارا با ديگر مسلمانان نيز شاهدى مناسب بر 
پراهميت بودن اين موضوع نزد آن بزرگواران است كه البته اين امر نيز دقيقًا 
ادامة سيرة حضرت امير المؤمنين على - عليه السالم - است. از اين جهت در 

اين بخش نگاهى به ابعاد گوناگون اين موضوع خواهيم انداخت.

1. تأكيد بر حضور و همگامى در عبادات و مناسك اجتماعى مسلمانان
فراخوانى مكّرر امامان به شركت در مراسم عبادى، مناسك دينى-اجتماعى 
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مانند تأكيد بر حضور در نماز جماعت و فريضة حج كه تحت اشراف مخالفان 
و رقباى سياسىـ  فكرى و احياناً دشمنان اهل بيت - عليهم السالم- بوده بر 
كسـى پوشيده نيسـت. امرى كه مى تواند ضمن نشـان دادن فرهنگ اصيل 
دينى-مذهبى شيعيان، به برطرف كردن بسيارى از سوء تفاهمات و تهمتهايى 
كه به شيعيان زده مى شود منجر گردد. در اين جا به گزارش هر يك از اين 

موارد مى پردازيم:

1-1. تأكيد بر نمازگزاردن با اهل سنت
به تحقيق، يكى از جلوه هاى بارز توصيه هاى ائمه - عليهم السالم - به وحدت 
اسالمى را مى توان در تأكيدهاى فراوان ائمة اطهار - عليهم السالم - بر حضور 
شـيعيان در اجتماعات ساير مسـلمين و خصوصاً نمازگزاردن با آنها يافت. 
آن چنان كه با دقت در اين روايات مى توان به اهتمام واالى اهل بيت -عليهم 
السالم - به مسألة وحدت اسالمى پى برد. براى نمونه امام صادق - عليه السالم- 

دربارة اهميت نمازگزاردن با مخالفان مذهبى مى فرمودند:
فِّ اْألَوَِّل َفَكأَنََّما َصلَّى َمَع َرُسوِل اهللاِ - صلی  َمْن َصلَّى َمَعُهْم ِفی الصَّ

فِّ اْألَوَّل۱ : اهللا عليه و آله - ِفی الصَّ
هر كه با آنها [مخالفان] در صف اّول نماز بگزارد گويا 

با رسول خدا در صف اّول نماز گزارده است.
اسـحاق بـن عمار نيز مى گويـد كه امام صـادق - عليه السـالم - به من 

فرمودند:
َعْم. َقاَل: َصلِّ َمَعُهْم  ْلُت: نـَ َيا ِإْسَحاُق! أَُتَصلِّی َمَعُهْم ِفی اْلَمْسِجِد؟ قـُ

1 . شيخ صدوق، الهداية، ص53؛ شيخ كلينى، كافى، ج3، ص380؛ شيخ صدوق، امالى، ص449؛ شيخ صدوق، 
ــيخ حر عاملى، وسـائل الشـيعة، ج8، ص299-300. (سند اين روايت  من ال يحضره الفقيه، ج1، ص382؛ ش
صحيح و معتبر است. امام خمينى، الخلل فى الصالة، ص8. محمد بن على بن الحسين بإسناده عن حماد بن 

عثمان) اين روايت از چندين طريق ديگر نيز وارد شده كه همگى صحيح و معتبر است.
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َفُه ِفی َسِبيِل اهللا۱ِ: اِهِر َسيـْ فِّ اْألَوَِّل َكالشَّ َفِإنَّ اْلُمَصلَِّی َمَعُهْم ِفی الصَّ
اى اسحاق! آيا با مخالفين در مسجد نماز مى گزارى؟ گفتم: 
آرى. امام فرمودند: با آنها نماز بگزار كه نمازگزارنده با 

آنها در صف اّول مانند شمشيركشيده در راه خداست. 
و يا در روايت ديگرى آن حضرت مى فرمايند: 

ِإَذا َصلَّْيَت َمَعُهْم ُغِفَر َلَك ِبَعَدِد َمْن َخاَلَفك ۲:
هنگامـى كه با آنها نماز مى گـزارى گناهانت به ميزان 

كسانى كه مخالف تو هستند بخشوده مى شود.
همچنين آن حضرت علت صدور دستور اقامة كامل نماز در مكه و مدينه را 
جلوگيرى از خروج زود هنگام شيعيان از صفوف نمازگزاران معرفى مى كند.3

فراتـر از اينهـا آن كه در روايتى از حضرت امام موسـى بن جعفر - عليه 
السالم - روايت شده است كه فرمودند:

 َصلَّى َحَسٌن َو ُحَسْيٌن َورَاَء َمْروَاَن َو َنْحُن ُنَصلِّی َمَعُهْم۴: 
حسن و حسين – عليهما السالم - پشت سر مروان نماز 

گزارده اند و ما نيز با آنها نماز مى گزاريم.
جالب آن كه در نقلى ديگر از اين روايت آمده است:

ْيِت؟ َفَأُقوُل: َال  َقاُلوا ِألََحِدِهَما َما َكاَن أَُبوَك ُيَصلِّی ِإَذا رََجَع إَِلى اْلبـَ فـَ

1 . شيخ طوسى، تهذيب، ج3، ص277 و شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج8، ص301.
2 . شيخ صدوق، من ال يحضره الفقيه، ج1، ص407 و شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج8، ص299. (اين روايت 

گرچه مرسله است اما در معنا با روايات صحيحه مشترك است.)
ُة َو الَْمِديَنُة َكَسائِِر الُْبلَْداِن؟ َقاَل: نََعْم.  3 . فى صحيحة معاوية بن وهب قال: ُقلُْت ِألَبِى َعْبِداهللاِ - عليه السالم - َمكَّ
ََّك ُقلَْت لَُهْم أَتُِموا بِالَْمِديَنِة لَِخْمٍس. َفَقاَل: إِنَّ أَْصَحابَُكْم َهُؤَالءِ َكانُوا يَْقِدُموَن  ُقلُْت: َرَوى َعْنَك بَْعُض أَْصَحابَِنا أَن
َالةِ َفَكِرْهُت َذلَِك لَُهْم َفلَِهَذا ُقلُْته. شيخ صدوق، علل الشرائع، ج2، ص454 و  َفَيْخُرُجوَن ِمَن الَْمْسِجِد ِعْنَد الصَّ

شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج8، ص532.
4 . شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج8، ص301؛ (اين روايت از حيث سند صحيح و معتبر است. امام خمينى، 
ــى بن جعفر - عليه  الرسـائل، ج2، ص198 و الخلل فى الصالة، ص8. على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موس

السالم.)
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وَاهللاِ َما َكاَن َيزِيُد َعَلى الَصَالة آيًة [االئمه]۱؛ 
به يكى از آن دو گفتند: آيا پدرت هنگامى كه به خانه باز 
مى گشت دوباره نمازش را به جاى نمى آورد؟ گفتم: نه، 

به خدا قسم حتى يك آيه را هم بر اين نماز نمى افزود.
از اين نقل روشن مى شود كه نمى توان عمل ائمه – عليهم السالم - را در 
اين موارد حمل بر تقيه2 نمود همچنان كه در نقل ديگرى امام - عليه السالم 

- صراحتاً تقيه بودن اين عمل را رد كرده است.3
فراتـر از اينها طبق روايات و نيز گزارشـهاى تاريخى و روايى، امام على 
- عليه السـالم - نيز در نماز جماعت زمان خلفا شركت مى كرد.4 نمى توان 
حضور بيسـت و پنج سـالة حضرت در جمعه و جماعت را حمل بر خوف 
و تقيـة سياسـى كرد چرا كه اگر بنا بـود آن حضرت از ترس حاكميت و 
به خاطر رعايت مصلحت شـخصى اهل ترس و تقيه باشـد، در اين صورت 
مى بايسـت از بيان حقوق از دسـت رفتة خويش و برتريش بر ديگر خلفا 
نيز پرهيز مى كرد و حال آن كه چنين نكرد. همچنان كه هيچ دليل تاريخى 
و روايى از ايشـان نداريم كه وى از قضاى نمازهاى مكرر خود پشـت سـر 
خلفا خبر داده باشـد. گويا مسأله آن قدر روشن بود كه جاعالن حديث نيز 

1 . فضل اهللا راوندى، النوادر، ص163؛ بحار االنوار، ج44، ص124 و ميرزاى نورى، مسـتدرك الوسـائل، ج6، 
ــت: فقالوا ألحدهما: ما كان أبوك يصلى إذا  ص456 به نقل از كتاب جعفريات، صفحه52؛ كه در آن آمده اس
رجع إلى البيت؟ فأقول: ال واهللا ما كان يزيد على صالة األئمة [نه به خدا بر نماز آن پيش نمازان چيزى نمى افزود 

-و].
2 . منظور از تقيه در اينجا تقية خوفى است نه تقية مداراتى كه توضيح آن مى آيد.

3 . ابن سعد: أخبرنا شبابة بن سوار، قال: أخبرنى بسام، قال: سألت أباجعفر عن الصالة خلف بنى أمية. فقال: صل 
خلفهم فإنا نصلى خلفهم! قال: قلت: يا أباجعفر، إن الناس [يقولون:] إن هذا منكم تقية. فقال: قد كان الحسن 
و الحسين يصليان خلف مروان يبتدران الصف و إن كان الحسين ليسّبه و هو على المنبر أفتقية هذه؟ (ترجمة 

اإلمام الحسين (ع) من طبقات ابن سعد، ص38 و ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج54، ص291). 
ــعرى، النوادر، ص129؛ شيخ حر عاملى، وسائل الشـيعة، ج8، ص301؛ بحار االنوار،  ــى اش 4 . أحمد بن عيس
ج100، ص377 و شيخ طبرسى، االحتجاج، ج1، ص126؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل أبى طالب، ج1، ص236.
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نتوانسته اند چنين احاديثى را جعل كنند.1
البته روايت در اين معنى آن قدر زياد است كه صاحب كتاب وسائل الشيعة 
ْقَتَدى ِبِه ِللتَِّقيَِّة۲ َو اْلِقَياِم  بابى را با عنوان «باُب اْسِتْحَباِب ُحُضوِر اْلَجَماَعِة َخْلَف َمْن َاليـُ
فِّ اْألَوَِّل َمَعُه»3 [«باب مسـتحب بودن شـركت در نماز جماعت پشت  ِفی الصَّ
سر كسى كه اقتدا به او جايز نيست به منظور تقيه كردن و [حتى] ايستادن 
در صف اول با او»] گشـوده و در آن روايات فراوانى كه بر مطلوب بودن 
شركت در نماز جماعت اهل سنت داللت دارد را جمع نموده است؛ آنچنان كه 
آيت اهللا العظمى خوئى نيز پس از ذكر تعدادى از اين روايات، با بيان اين كه 
صدور چنين دسـتورهايى به جهت رعايت تقيه و خوف از ضرر نبوده است 
زيرا اصحاب امام - عليه السالم - در آن زمان شناخته شده و معروف بودند، 

مى نويسد:
داللتها على أّن حكمة المداراة معهم فی الصالة أو غيرها إنما هی 
مالحظـــــــة المصلحة النوعية و اتحاد كلمة المســـــــلمين من دون أن 
يترتب ضرر على تركها فإن ظاهرها معروفية أصحابه - عليه السالم 
ـــــــت و لم يكن أمره بالمجاملة ألجل عدم  - بالتشـــــــيع فی ذلك الوق
انتشار تشيعهم من الناس و إنما كان مستنداً إلى تأديبهم باألخالق 
الحسنة ليمتازوا بها عن غيرهم و يعرفوا الشيعة باألوصاف الجميلة 

1 . على آقانورى، امامان شيعه و وحدت اسالمى، ص184.
2 . منظور از تقيه در اينجا تقية مداراتى است. توضيح بيشتر اين كه تقيه به لحاظ انگيزه و علت تقيه به دو نوع 
«خوفى»و «مداراتى» تقسيم مى شود. تقية خوفى در صورتى است كه اگر انسان در اثر انجام دادن يك عمِل 
صحيح و مطابق با مذهب و دين خويش، خوف و ترسى را بر جان، ناموس و مال خود و يا ديگران مشاهده كند 
بايد از انجام دادن آن عمل خوددارى و تقّيه كند و عملى را كه مطابق با مذهب مخالفين و يا كفار باشد انجام 
دهد. اما مقصود از تقية مداراتى عبارت است از جلب دوستى مخالف، به سبب وحدت كلمه، بى آن كه ضررى 
از سوى او، شخص را تهديد كند. به عبارت ديگر تقية مداراتى در جايى است كه خوف و ترس نسبت به جان 
يا عرض و آبرو يا مال خود و ديگر مؤمنان و يا ضرر بر اسالم و مذهب، وجود ندارد ولى انسان با به كار گرفتن 
اين نوع تقيه بهتر مى تواند مسؤوليت دينى خود را در هدايت و ارشاد ديگران و تقويت وحدت و اخوت اسالمى 
ــتر از معناى تقيه و انواع آن بنگريد به: نعمت اهللا صفرى، نقش تقيه در اسـتنباط،  انجام دهد. براى اطالع بيش

بوستان كتاب، قم، 1381.
3 . شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج8، ص299.
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و عدم التعصب و العناد و اللجاج و تخلقهم بما ينبغی أن يتخلق به 
حتى ُيقال رحم اهللا جعفراً ما أّدب أصحابه.

«از اين روايات استفاده مى شود كه حكمت مدارا با اهل 
سنت در نماز جماعت و مانند آن مبتنى بر ترس از ضرر 
نيست بلكه حكمت مداراكردن با آنان رعايت مصلحت 
نوعيه و اتحاد كلمة مسلمين است بى آن كه ترك شركت 
در نماز ضررى را در پى داشته باشد زيرا در آن روزگار، 
يـاران امام به «تشـيع» معروف بودند. بنابراين دسـتور 
امام - عليه السـالم - به شـركت در نماز آنان به جهت 
شناخته نشدن اصحاب نبوده، بلكه براى مؤدب كردنشان 
به اخالق نيكو بوده تا با اين رفتار، شيعه با اوصاف زيبا 
و دور از تعصب و عناد و لجاجت ممتاز شـود و متخلق 
شـوند به آنچه شايسته[ ى شـيعه بودن] است تا اين كه 
گفته شود خدا رحمت كند جعفر را كه اصحاب خوبى 

تربيت كرده است».1
ايشان در ادامه با تأكيد بيشتر بر معنايى كه گذشت، اين توصيه ها را مربوط 

به همة زمانها دانسته و مى فرمايد: 
و إنما الحكمة فی تشـــــــريعها هی المداراة و توحيد الكلمة و ابراز 
ـــــــزة بينهم و بين العامة و عليه فهـــــــی تأتی فی أمثال زماننا أيضا  المي
فيستحب حضور مساجدهم و الصالة معهم ليمتاز الشيعة بذلك 

1 . سيدابوالقاسم خوئى، كتاب الطهارة، ج4، ص316؛ ايشان همچنين در مورد بعضى از روايات كه در باب تقيه 
آمده و در آنها ائمه – عليهم السالم - فرموده اند: هركس تقيه را به عنوان شعار و عالمت خويش قرار ندهد از ما 
نيست. مى گويد: «رواياتى كه داللت دارد از ما نيست هركس تقيه را شعار و دثار خويش قرار ندهد، ناگزير بايد 
حمل شود بر تقية مداراتى مانند حضور در مجالس آنان و شركت در نمازشان زيرا در تقية مداراتى ترس از ضرر 
شرط نيست و ممكن نيست اين گونه از روايات بر تقية خوفى حمل گردد چرا كه چنين تقيه اى مشروط به وجود 

ترس از ضرر است و پر واضح است از كسى كه نسبت به او امان هست ترس وجود ندارد.» همان، ص318.
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عن غيرهم و يتبين عدم تعصبهم حتى تتحد كلمة المسلمين.
«همانا حكمت صدور چنيـن رواياتى جز رعايت مدارا 
و حفظ توحيد كلمة مسـلمين بوده اسـت تا بدين وسيله 
شيعيان، خود را به عدم تعصب متمايز و مشخص سازند؛ 
بنابرايـن چنين توصيه هايى در زمان ما نيز جارى بوده و 
حضور در مساجد مخالفان و نمازگزاردن با آنها به منظور 
مشخص ساختن شيعه از ساير مسلمانان و نمودار ساختن 
عدم تعصبشان، مستحب است تا بدين جهت اتحاد كلمة 

مسلمين حفظ گردد».1
فشردة سخن اين كه بر اساس مفاد اين دسته از روايات، ائمه - عليهم السالم - 
ما را ترغيب و تشويق كرده اند كه با اهل سنت ارتباط داشته باشيم و از راههاى 
مختلف از جمله شركت در نماز آنها، محبت آنان را به دست آوريم. پر واضح 

است كه اين گونه رفتار، انسجام و وحدت اسالمى را در پى خواهد داشت.2

1-2. اتحاد و انسجام اسالمى در حج
بى ترديد مراسم سياسى عبادى حج را مى توان يكى بارزترين مظاهر وحدت 
و اتحاد مسلمانان در سيره و روش اهل بيت - عليهم السالم - دانست زيرا در 
طول تاريخ پس از رسول خدا - صلى اهللا عليه و  آله - ائمه - عليهم السالم- و 
ياران آنها همواره با اهل سـنت مراسـم حج را انجام مى دادند و به  قطع، در 
برخى از سالها اختالف در ميان آنها نسبت به تعيين روز نهم  ذى الحجه وجود 
داشته است، با اين وصف چيزى از ائمه كه مبنى بر مخالفت با عامة مسلمانان 

1 . سيدابوالقاسم خوئى، كتاب الطهارة، ج4، ص319.
2 . ر.ك. محمد رحمانى زروندى، تقية مداراتى و انسجام اسالمى، مجلة تخصصى فقه و اصول، زمستان 1386؛ 
همان گونه كه گذشت در مورد استحباب و مطلوب بودن حضور در نماز اهل تسنن با توجه به بسيارى روايات 
آن، اختالفى ميان فقها وجود ندارد. اما در مورد مجزى بودن [: پاداش داشتن] اين نماز، اختالفاتى ميان فقها 

وجود دارد كه از بحث ما خارج و اين نوشتار در صدد بيان آن نيست.
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در انجام اعمال اين روز باشد گزارش نشده است و آن بزرگواران و اصحابشان 
هماهنگ با ديگر مسـلمانان، مراسـم حج را در يك زمان انجام مى داده اند. 

حضرت امام - قدس سره - در اين باره مى نويسد:
«از جمله چيزهايى كه گواه است بر اين كه تقية مداراتى 
در موضوعات، از جمله وقوف در عرفه و مشعر در غير 
زمان آن دو، مجزى اسـت آن اسـت كه پس از رحلت 
رسـول اهللا -  صلى اهللا عليه و  آله - ائمه - عليهم السالم- 
و پيـروان آنهـا به رعايت تقيه مبتال بودنـد و در مدت 
دويسـت سال با اين كه امراى حج از سوى خلفاى جور 
نصب شـده بودند و تعيين زمان وقـوف در اختيار آنها 
بود مراسـم حج را انجام مى دادند و بى گمان اختالف در 
زمان وقوف بسـيار اتفاق مى افتـاد با اين وصف چيزى 
از آنهـا مبنى بر جواز مخالفت و يا لـزوم اعادة حج در 
سالهاى بعد و يا درك وقوف عرفه و مشعر به گونة مخفى 
-همان گونه كه برخى از شيعيان جاهل انجام مى دهند - 
گزارش نشده است و اگر يكى از اين امور از سوى ائمه 
اتفاق مى افتاد به طور مسلّم گزارش مى شد چون داعى [: 

انگيزه] فراوان است.»1
واقعيت اين است كه از اخبار و كتابهاى تاريخى بر مى آيد كه ادارة حج، 
همواره به دست حكام و واليها بود و هميشه آنان خود، به صورت مستقيم و يا 
با نصب امير و فرمانده، بر اعمال و مواقف حج نظارت مى كردند.2 امامان شيعه 
نيز در زمان حكومت بنى اميه و بنى عباس به حج مشرف مى شدند و در مسائل 

1 . امام خمينى، الرسائل، ج2، ص196.
2 . مسعودى در پايان جلد چهارم ُمُروج الَذهب فهرست كسانى را كه از سال فتح مكه تا سيصد و سى و پنج، 

سرپرستى حج را به عهده داشته اند آورده است. رك: مسعودى، ُمُروج الَذهب، ج4، صص447- 460. 
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عمومى حج، از امير الحاجى كه حكومت تعيين كرده بود، تبعيت مى نمودند. 
اد بن عيسى كه پنجاه سفر به مكه  گواه اين مطلب اين است كه زراره و يا َحمَّ
مشرف شد حتى يك بار نقل نكرده اند كه امام، از امير الحاج تبعيت ننموده 
باشـد و مثًال در تعيين روز عيد قربان با حكومت و امير الحاج اختالفى پيدا 

كرده باشد. همچنان كه در روايتى نقل شده است:
َسأَْلُت أََباَجْعَفٍر – عليه السالم - إنَّا َشَكْكَنا َسَنًة ِفی َعاٍم ِمْن ِتْلَك 
ا َدَخْلُت َعَلى أَِبی َجْعَفٍر – عليه السالم - َو  َلمَّ اْألَْعوَاِم ِفی اْألَْضَحى فـَ
ْفِطُر النَّاُس َو اْألَْضَحى  ْوٌم يـُ َقاَل: اْلِفْطُر يـَ ی فـَ َكاَن بـَْعُض َأْصَحاِبَنا ُيَضحِّ

ْوٌم َيُصوُم النَّاُس۱: ْوُم يـَ ی النَّاُس َو الصَّ ْوٌم ُيَضحِّ يـَ
«در يكى از سالها نسبت به عيد قربان شك كرديم، چون 
به امام باقر - عليه السالم - برخورديم، برخى از ياران را 
ديديـم كه عيد گرفته اند. پس حضرت فرمود: عيد فطر 
روزى است كه مردم [: اهل سنت] عيد مى گيرند و عيد 
قربان روزى است كه مردم عيد مى گيرند و روزه، روزى 

است كه مردم روزه مى گيرند.»
و بر پاية اين آموزه ها، هنگامى كه در آذرماه سـال 1386 هجرى شمسى 
مطابق با ذى الحجة الحرام 1428هـ ق اعالم رؤيت هالل ماه ذى الحّجه در ايران 

ــى، تهذيب األحكام، ج4، ص317 و شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج10، ص133. (آيت اهللا  ــيخ طوس 1 . ش
خوئى سند اين روايت را معتبر مى داند. رك: سيدابوالقاسم خوئى، كتاب حج، ج5، ص155. محمد بن الحسن 
بإسناده عن محمد يعنى ابن على بن محبوب عن ابن أبى مسروق النهدى عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن 
خالد بن عمارة)؛ همچنان كه ايشان مى فرمايند: «أن الوقوف فى عرفات فى الصورة المفروضة [اى تبعاً للعامة] 
مما كثر االبتالء به قريب مأتى سنة فى زمن األئمة – عليهم السالم – و لمنر و لمنعهد فى طول هذه المدة 
أمرهم – عليم  السالم: بالوقوف فى اليوم اآلخر و حكمهم بعدم االجزاء فيعلم أن الوقوف معهم مجزى ... فمقتضى 
السيرة القطعية و خبر أبى الجارود لزوم ترتيب جميع اآلثار من الوقوف و سائر األعمال كمناسك منى.»: وقوف در 
عرفات به تبعيت از عامه از امورى است كه نزديك به دويست سال در زمان ائمه بسيار به آن مبتال بوده اند و ما 
نديده و به خاطر نداريم كه در طول اين مدت ائمه – عليهم السالم - امر به وقوف در روز ديگر كرده باشند و يا 
حكم به عدم كافى بودن وقوف در عرفات با اهل سنت نمايند كه از اين مسأله فهميده مى شود كه وقوف با آنها 
صحيح است ... پس بنا بر سيرة قطعيه و خبر ابى جارود اثرقائل شدن براى جميع آثار اعالِم روز عيد قربانى كه 

اهل سنت اعالم كنند همچون وقوف در عرفات و ساير اعمال حج مثل مناسك منى الزم است. 
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و عراق دو روز با رؤيت هالل حجاز (عربستان) تفاوت داشت و اين سؤال 
را در بين مردم به وجود آورد كه مناسك حج حجاج به خصوص شيعيان از 
لحاظ شرعى چه حكمى دارد و آيا حج ايشان صحيح است؟ تمامى مراجع در 
پاسخ اعالم داشتند كه حجاج بايد مطابق آنچه در عربستان اعالم شده عمل 

كنند و اعمالشان صحيح است.

2. تأكيد بر وحدت  با  تكيه  بر معاشرت  نيكو و مدارا با مخالفان
يكى از راهكارهايى كه مى تواند به حفظ اتحاد مسلمين كمك نموده، آنها 
را از افتـادن در گـرداب اختالف مصون دارد رعايت حسـن اخالق و رفتار 
نسبت به يكديگر و داشتن مدارا در برخوردهاست. ائمه - عليهم السالم - نيز 
ضمن توصية اصحاب به مجالست و معاشرت نيكو با اهل سنت كه منجر به 
نشان دادن چهره اى خوب و درخشان از شيعه مى شود  مدارا با ساير مسلمانان 
را از وظايف اصلى آنها برشمرده اند و از همين رو با سفارش به رازدارى و 
عدم انتشار اسرار، آنها را از بيان مطالبى كه مخالفان توان درك و فهم آن را 
ندارند بر حذر مى داشتند همچنان كه سيرة ائمه - عليهم السالم - در برخورد 
با عالمان اهل سـنت خود گواهى بى نظير بر اين مطلب اسـت. در اين جا به 

گزارش هر يك از اين موارد مى  پردازيم:

2-1. دستور به مجالست و معاشرت با اهل سنت
آرى ائمة اطهار - عليهم السـالم - شـيعيان را در فضايى بسته و جداى از 
ساير مسلمانان در نظر نمى گرفتند بلكه به نوع روابط ايشان با ديگران و نيز 
نوع بينش ديگران دربارة آنان اهميت زيادى مى دادند. آنها بر ترسيم چهره اى 
خوب و درخشان از شيعه در اذهان عمومى مسلمانان تأكيد فراوانى داشتند و 
براى اين امر، راهكارهاى مختلفى بيان مى فرمودند كه مهمترين آنها تأكيد بر 
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مدارا با ساير مسلمانان پيرو مذاهب مخالف است؛ مدارايى كه در رفتار نيك 
و كردارى پسنديده رخ نموده، خود تبليغى مؤثر براى ماهيت شيعه در ذهنيت 
مخالفان مذهبى مى گردد. امام صادق - عليه السالم - در اين باره مى فرمايند: 
َنا  َنا ُكوُنوا َلَنا زَْيناً َو َالَتُكوُنوا َعَليـْ يَعِة! إِنَُّكْم َقْد ُنِسْبُتْم إَِليـْ َيا َمْعَشَر الشِّ
ُعُكْم َأْن َتُكوُنوا ِمْثَل َأْصَحاِب َعِلیٍّ - ِرْضوَاُن اهللاِ َعَلْيِه-  َشْينًا؛ َما َيْمنـَ
َيُكوُن إَِماَمُهْم َو  ُهْم َلَيُكوُن ِفی اْلَقِبيَلِة فـَ ـــــــی النَّاِس ِإْن َكاَن الرَُّجُل ِمنـْ ِف
ـــــــَهُدوا  ُهْم َو َصاِحَب أََماَناِتِهْم َو َوَداِئِعِهْم ُعوُدوا َمْرَضاُهْم َو اْش ُمَؤذِّنـَ
ُتْم وَاِهللا  َجَناِئزَُهْم َو َصلُّوا ِفی َمَساِجِدِهْم َو َال َيْسِبُقوُكْم إَِلى َخْيٍر َفأَنـْ
َقاَل: َو  َفَت َنْحِوی َو ُكْنُت َأْحَدَث اْلَقْوِم ِسّناً فـَ ُهْم ِبِه. ُثمَّ اْلتـَ َأَحقُّ ِمنـْ
ُتْم َيا َمْعَشَر اْألَْحَداِث! إِيَّاُكْم َو الوسادة [اْلرَُّؤَساَء عودوهم] َدُعوُهْم  أَنـْ

ُهم ۱: ٌر َلُكْم ِمنـْ َحتَّى َيِصيُروا َأْذَناباً َو اهللاِ َخيـْ
اى گروه شـيعه! شماييد كه به ما منسـوب ايد؛ براى ما 
زينت باشيد نه ماية ننگ و عار. چه مانعى دارد كه همانند 
ياران على – رضوان اهللا عليه - در بين مردم باشيد؟  كه 
اگر مردى از ياران او در بين قبيله  اى قرار مى گرفت امام 
و مـؤذن آنها بود و امانتدار و محافظ مال آنان. مريضان 
آنان را عيادت كنيد و در تشييع جنازة آنان حاضر شويد 
و در مساجدشـان نماز بگزاريد. نگذاريد در امر خير از 
شما پيشـى گيرند، به خدا قسم شما سزاوارتر از آنها به 

آن امر هستيد. 
راوى مى گويد: سپس امام - عليه السالم - رو به من كه در 
آنان از همه جوانتر بودم كرد و فرمود: و شما اى جوانان! 
بپرهيزيد از تكيه دادن به پشتى [بزرگان، به عيادت آنها 

1 . على بن حسن بن فضل طبرسى، مشكاة االنوار فى غرر االخبار، ص134، ح311 و بحار األنوار، ج85، ص119.
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برويد] [با عملتان] بخوانيدشان تا حدى كه آنها دنباله رو 
شما شوند و خداوند براى شما بهتر از آنان است.

و در روايت ديگرى نيز آن حضرت به زيد َشّحام فرمودند:
ـــــــاِجِدِهْم َو ُعوُدوا  ـــــــاَس ِبَأْخَالِقِهْم، َصلُّوا ِفی َمَس ـــــــا زَْيُد! َخاِلُقوا النَّ َي
ًة َو ُمَؤذِِّنيَن  َمْرَضاُهْم َو اْشَهُدوا َجَناِئزَُهْم َو ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأْن َتُكوُنواْ أَِئمَّ
َعْلُتْم َذِلَك َقاُلوا َهُؤَالِء اْلَجْعَفرِيَُّة رَِحَم اهللاُ َجْعَفراً َما  َعُلوا َفإِنَُّكْم ِإَذا فـَ َفافـْ
رَْكُتْم َذِلَك َقاُلوا َهُؤَالِء اْلَجْعَفرِيَُّة  َكاَن َأْحَسَن َما يـَُؤدُِّب َأْصَحاَبُه َو ِإَذا تـَ

َعَل اهللاُ ِبَجْعَفٍر َما َكاَن َأْسوَأَ َما يـَُؤدُِّب َأْصَحاَبُه۱؛ فـَ
اى زيد! با مردم [يعنى عامه و اهل تسنن] با اخالق خودشان 
معاشرت كنيد، در مساجدشان نماز بگزاريد و مريضانشان 
را عيادت كنيد و در تشـيع جنازه هايشان حاضر شويد و 
اگر توانستيد امام جماعت يا مؤذن آنها شويد اين كار را 
بكنيد كه اگر شما چنين عمل كرديد خواهند گفت: اينان 
جعفريـان اند، خدا او را به بهتر از آنچه اصحابش را بدان 
تربيت كرده است ببخشايد و اگر اين امور را ترك نموديد 
خواهند گفت: اينان جعفريان اند، خداوند با او بدتر از آنچه 

بدان اصحابش را تربيت كرده است رفتار كند.
در روايت ديگرى نيز به هِشام ِكْندى فرمودند:

ُر وَاِلُدُه ِبَعَمِلِه  َعيـَّ ْوِء يـُ ُروننا ِبِه َفِإنَّ َوَلَد السَّ َعيـِّ ْعَمُلوا َعَمًال يـُ إِيَّاُكْم َأْن تـَ
َقَطْعُتْم إَِلْيِه زَْيناً َو َالَتُكوُنوا َعَلْيِه َشْيناً َصلُّوا ِفی َعَشاِئرِِهْم  ُكوُنوا ِلَمِن انـْ
ـــــــَهُدوا َجَناِئزَُهْم َو َالَيْسِبُقوَنُكْم إَِلى َشیْ ٍء ِمَن  َو ُعوُدوا َمْرَضاُهْم َو اْش
ـــــــیْ ٍء َأَحبَّ إَِلْيِه ِمَن  ُهْم وَاهللاِ َما ُعِبَد اهللاُ ِبَش ُتْم َأْوَلى ِبِه ِمنـْ ـــــــِر َفأَنـْ اْلَخْي

1 . شيخ صدوق، من ال يحضره الفقيه، ج1، ص383 و شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج8، ص430.(سند اين 
روايت صحيح است. محمد بن على بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام )
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ْلُت: َو َما اْلَخْب ُء؟ َقاَل: التَِّقيَّة۱: اْلَخْب ِء قـُ
مبادا كارى كنيد كه ما را بدان سرزنش كنند، همانا فرزند 
بـد، پدرش را به كردار او سـرزنش كنند، براى كسـى 
كه به او دل داده ايد [:امام خود] زينت باشـيد و عيب و 
ننگ مباشـيد، در ميان خاندانهاى آنها نماز بگزاريد [به 
نماز جماعت عامه حاضر شويد] و از بيمارانشان عيادت 
كنيـد و بر جنازة آنها حاضر شـويد، مبادا آنها در هيچ 
خيرى از شـما پيشـى گيرند كه شما نسـبت به خير از 
آنها سـزاوارتريد، به خدا سـوگند كه خداوند به چيزى 
كه برايش محبوب تر از خبء [: نهانكارى] باشد عبادت 

نشده، عرض كردم خبء چيست؟ فرمود: تقيه.
كوتاه سخن اين كه اگر كسى سيرة اهل بيت - عليهم السالم - را به عنوان 
الگويى براى زندگى خويش انتخاب نموده باشد و در اين مسير شيعة واقعى 
آن بزرگواران بوده باشد هيچ گاه در انتخاب چنين روش برخوردى با مخالفان 
مذهبى دچار شك و ترديد نخواهد شد، چنان كه معاوية بن وهب مى گويد:

ْوِمَنا  ْيَن قـَ َنا َو بـَ نـَ يـْ ْلُت ِألَِبی َعْبِداهللاِ - عليه السالم: َكْيَف َنْصَنُع ِفيَما بـَ قـُ
ْنُظُروَن  ْن َلْيَس ُهَو َعَلى أََثرَِنا َقاَل: تـَ ْيَن ُخَلَطاِئَنا ِممَّ َنا َو بـَ نـَ يـْ ـــــــا بـَ َو ِفيَم
ُهْم  وَاهللاِ إِنـَّ ُعوَن فـَ ُعوَن َكِمْثِل َما َيْصنـَ َتْصنـَ ْقَتُدوَن ِبِهْم فـَ َتُكُم الَِّذيَن تـَ أَِئمَّ
َهاَدَة َلُهْم َو  ـــــــَهُدوَن َجَناِئزَُهْم َو ُيِقيُموَن الشَّ ُعوُدوَن َمْرَضاُهْم َو َيْش َليـَ

َعَلْيِهْم َو يـَُؤدُّوَن اْألََماَنَة إَِلْيِهم ۲:
به امام صادق - عليه السالم - عرض كردم: رفتار بايستة 

ــيخ كلينى، كافى، ج2، ص219؛ شيخ حر عاملى، وسائل الشـيعة، ج16، ص219 و بحار االنوار، ج72،  1 . ش
ص431.(محمد بن يعقوب  عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن هشام الكندى )

2 . شيخ كلينى، كافى، ج2، ص636 ؛ على بن حسن بن فضل طبرسى، مشكاة االنوار فى غرر االخبار، ص123؛ 
شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج12، ص6.(سند اين روايت صحيح است. محمد بن يعقوب  عن محمد بن 

يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب )
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ما با اقواممان و آنان كه با آنها معاشـرت داريم و شيعه 
هم نيستند چيست؟

امام - عليه السالم - فرمودند: به پيشوايان خود نگاه كنيد و 
از آنان پيروى كنيد، آن گونه كه آنان رفتار مى كنند شما 
نيز همان طور رفتار كنيد، به خدا سوگند آنان به عيادت 
بيماران غير شيعةشان مى روند و بر جنازه هايشان حاضر 
مى شوند و به سود و ضرر آنها [هرچه حق باشد] گواهى 

مى دهند و امانتهاى آنان را به آنها بر مى گردانند.
جالب اينجاست كه امام - عليه السالم- در روايتى ديگر ضمن تأكيد بر اين 

مطلب، به راوى مى فرمايند: 
أَ َتَخاُفوَن َأْن ُنِضلَُّكم ؟! َال وَاهللاِ َال ُنِضلُُّكْم أََبدا!۱: 

آيا مى ترسـيد گمراهتان كنيم؟! نه به خدا هرگز شما را 
گمراه نمى كنيم!

از اين روايت به دسـت مى آيد كه پذيـرش چنين رفتارى با مخالفان در 
زمان اهل بيت - عليهم السالم - براى اصحاب خاص ائمه – عليهم السالم - نيز 

مشكل بوده است.
در اين جا مناسب است همه را به فتوايى از آيت اهللا العظمى وحيد خراسانى 
توجـه دهيم كه منبع و مرجع آن، هميـن روايات نورانى اهل بيت - عليهم 

اسالم - است:
سؤال: باسمه تعالى. ما جمعى هستيم ساكن در محلى كه 
اهل سـنت زندگى مى كنند و آنها مـا را كافر مى دانند 
و مى گويند شـيعه كافر اسـت در اين صورت آيا ما هم 
مى توانيم با آنها معاملـه به مثل كنيم و همان طورى كه 

1 . على بن حسن بن فضل طبرسى، مشكاة االنوار فى غرر االخبار، ص123و بحار األنوار، ج85، ص119.
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آنها ما را كافر مى دانند ما هم با آنها معاملة كفار كنيم. 
مستدعى است وظيفة شرعى ما را در مقابل اين حمالت 

بيان كنيد. امضاء: جمعى از مؤمنين
پاسخ: بسم اهللا الرحمن الرحيم

هر كس شـهادت به وحدانيت خداوند متعال و رسالت 
خاتم انبيا - صلى اهللا عليه و آله و سـلم - بدهد مسـلمان 
است و جان و عرض و مال او مانند جان و عرض و مال 

كسى كه پيرو مذهب جعفرى است محترم است.
و وظيفة شـرعى شما آن است كه با گويندة شهادتين هر 
چند شما را كافر بداند به حسن معاشرت رفتار كنيد و اگر 
آنها به ناحق با شـما رفتار كردند شـما از صراط مستقيم 
حق و عدل منحرف نشويد؛ اگر كسى از آنها مريض شد 
بـه عيـادت او برويد و اگر از دنيا رفت به تشـييع جنازة 
او حاضـر شـويد و اگر حاجتى به شـما داشـت حاجت 
او را برآوريـد و بـه حكم خدا تسـليم باشـيد كه فرمود:

ْقَوى»1 و  َرُب ِللتـَّ ْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو أَقـْ ْوٍم َعَلى َأالَّتـَ «و َالَيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَ
ُقوُلوْا ِلَمْن  به فرمان خداوند متعال عمل كنيد كه فرمود: «و َالتـَ

َالَم َلْسَت ُمْؤِمًنا»2 و السالم عليكم و رحمة اهللا3 أَْلَقى إَِلْيُكُم السَّ

2-2. مدارا با ساير مسلمانان در عقايدشان
جهت مهم ديگرى كه اهل بيت - عليهم السـالم - همواره شـيعيان را در 

1 . مائده، 8؛ «و دشمن گيرى گروهى به تبهكاريتان نيندازد كه دادگرى نكنيد، دادگرى كنيد، اين به پرهيزكارى 
نزديكتر است.»

2 . نساء،آية 94؛ «و به كسى كه اظهار اسالم [يا صلح و آشتى] مى كند نگوييد از مؤمنان نيستى.»
www.vahid-khorasani.ir 3 . منبع: سايت معظم له
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معاشرت با ديگر مسلمانان به آن توجه مى دادند نظر به تفاوتهاى سطح شناخت 
و درك آنها نسبت به جايگاه الهى اهل بيت - عليهم السالم - بوده است. 

واقعيت اين است كه طبق روايات فراوانى كه از اهل بيت - عليهم السالم- 
رسيده است همة مردم در شناخت حق و پيروى از آن در يك سطح نيستند 
و از اين رو تعاليم دين نيز داراى اليه هاى مختلف معنايى است كه هركس 
بنابر توانمندى و پذيرشى كه از دين دارد از آن بهره مى برد و نبايد هيچ كس 

را به غير از آنچه توانش را دارد مجبور ساخت. 
همچنان كه امام صادق - عليه السـالم - در پاسخ به يكى از اصحابش كه 
مى گفت: ما از مخالفان خود بيزارى مى جوييم چون عقايد ما را قبول ندارند 

فرمود: 
ْلُت:  رَأَ ِمْنُكْم َقاَل قـُ بـْ ْنَبِغی َلَنا َأْن نـَ يـَ ـــــــَو َذا ِعْنَدَنا َما َلْيَس ِعْندَُكْم فـَ ُه فـَ
رَاُه  تـَ ـــــــاَل: َو ُهَو َذا ِعْنَد اهللاِ َما َلْيَس ِعْنَدَنا أَ فـَ ـــــــُت ِفَداَك. َق َال - ُجِعْل
َولَّْوُهْم  تـَ ْفَعُل َقاَل: فـَ ْلُت: َال وَاهللاِ - ُجِعْلُت ِفَداَك - َما نـَ رََحَنا؟ َقاَل قـُ اطَّ
ُهْم َمْن َلُه َسْهَماِن  ُهْم ِإنَّ ِمَن اْلُمْسِلِميَن َمْن َلُه َسْهٌم َو ِمنـْ رَُّءوا ِمنـْ بـَ َو َالتـَ
ُهْم َمْن  َعُة َأْسُهٍم َو ِمنـْ ُهْم َمْن َلُه َأرْبـَ ـــــــُهٍم َو ِمنـْ َالَثُة َأْس ُهْم َمْن َلُه ثـَ َو ِمنـْ
َعُة  ُهْم َمْن َلُه َسبـْ ـــــــُهٍم َو ِمنـْ ُهْم َمْن َلُه ِستَُّة َأْس ـــــــُة َأْسُهٍم َو ِمنـْ َلُه َخْمَس
ْهِم َعَلى َما َعَلْيِه َصاِحُب  ْنَبِغی َأْن ُيْحَمَل َصاِحُب السَّ َلْيَس يـَ َأْسُهٍم فـَ
َالَثِة َو َال  ْهَمْيِن َعَلى َما َعَلْيِه َصاِحُب الثـَّ ْهَمْيِن َو َال َصاِحُب السَّ السَّ
َعِة  َعِة َو َال َصاِحُب اْألَرْبـَ َالَثِة َعَلى َما َعَلْيِه َصاِحُب اْألَرْبـَ ـــــــُب الثـَّ َصاِح
َعَلى َما َعَلْيِه َصاِحُب اْلَخْمَسِة َو َال َصاِحُب اْلَخْمَسِة َعَلى َما َعَلْيِه 
َعِة َو  بـْ تَِّة َعَلى َما َعَلْيِه َصاِحُب السَّ تَِّة َو َال َصاِحُب السِّ َصاِحُب السِّ
ًال ِإنَّ رَُجًال َكاَن َلُه َجاٌر َو َكاَن َنْصرَاِنّياً َفَدَعاُه إَِلى  ـــــــَأْضِرُب َلَك َمثـَ َس
َقاَل َلُه: َمْن  َقرََع َعَلْيِه اْلَباَب فـَ َنُه َلُه َفَأَجاَبُه َفأََتاُه ُسَحْيراً فـَ اْإلِْسَالِم َو زَيـَّ
ْيَك  ْوبـَ ْأ َو اْلَبْس ثـَ َقاَل: تـََوضَّ َالٌن. َقاَل: َو َما َحاَجُتَك؟ فـَ َهَذا؟ َقاَل: أََنا فـُ
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ْيِه َو َخَرَج َمَعُه. َقاَل:  ْوبـَ أَ َو َلِبَس ثـَ َوضَّ تـَ َالِة. َقاَل: فـَ َو ُمرَّ ِبَنا إَِلى الصَّ
َقاَم الَِّذی  َفَصلََّيا َما َشاَء اهللاُ ُثمَّ َصلََّيا اْلَفْجَر ُثمَّ َمَكَثا َحتَّى َأْصَبَحا. فـَ
َهاُر َقِصيٌر َو  َقاَل َلُه الرَُّجُل: أَْيَن َتْذَهُب النـَّ َكاَن َنْصرَاِنّياً ُيرِيُد َمْنزَِلُه فـَ
ْهَر  ْهِر َقِليٌل َقاَل: َفَجَلَس َمَعُه إَِلى َأْن َصلَّى الظُّ ْيَن الظُّ َنَك َو بـَ يـْ الَِّذی بـَ
ْهِر َو اْلَعْصِر َقِليٌل َفاْحَتَبَسُه َحتَّى َصلَّى اْلَعْصَر  ْيَن الظُّ ُثمَّ َقاَل: َو َما بـَ
َهاِر  َقاَل َلُه: ِإنَّ َهَذا آِخُر النـَّ ْنَصِرَف إَِلى َمْنزِِلِه فـَ َقاَل ُثمَّ َقاَم َو َأرَاَد َأْن يـَ
ْنَصِرَف  ـــــــِرَب ُثمَّ َأرَاَد َأْن يـَ ـــــــُه َحتَّى َصلَّى اْلَمْغ َو أََقلُّ ِمنْ  َأوَِّلِه َفاْحَتَبَس
َقاَل َلُه: إِنََّما َبِقَيْت َصَالٌة وَاِحَدٌة َقاَل َفَمَكَث َحتَّى َصلَّى  إَِلى َمْنزِِلِه فـَ
ٌر َغَدا َعَلْيِه َفَضَرَب َعَلْيِه اْلَباَب  ا َكاَن ُسَحيـْ َلمَّ َفرََّقا فـَ اْلِعَشاَء اْآلِخرََة ُثمَّ تـَ
ْأ َو  َالٌن َقاَل: َو َما َحاَجُتَك؟ َقاَل: تـََوضَّ ـــــــَذا؟ َقاَل: أََنا فـُ َقاَل: َمْن َه فـَ
ـــــــْب ِلَهَذا الدِّيِن َمْن ُهَو  ْيَك َو اْخُرْج ِبَنا َفَصلِّ َقاَل: اْطُل ْوبـَ ـــــــْس ثـَ اْلَب
َقاَل أَُبوَعْبِداهللاِ - عليه  رَُغ ِمنِّی َو أََنا إِْنَساٌن ِمْسِكيٌن َو َعَلیَّ ِعَياٌل فـَ أَفـْ
ـــــــیْ ٍء َأْخرََجُه ِمْنُه َأْو َقاَل: َأْدَخَلُه ِمْن ِمْثِل ِذْه َو  السالم: َأْدَخَلُه ِفی َش

َأْخرََجُه ِمْن ِمْثِل َهَذا۱؛
يعنى ما هم عقايدى داريم كه شـما نداريد، پس سزاوار 
اسـت كه ما هم از شـما بيزارى جوييم؟ عرض كردم: 
نـه - قربانت گردم. فرمود: نزد خدا هم حقايقى اسـت 
كه نزد ما نيسـت، گمان دارى خدا ما را دور مى اندازد؟ 
عـرض كردم: نه به خدا - قربانت گردم - نمى كنيم [از 
آنهـا بيزارى نمى جوييم] فرمـود: بدانان روى كنيد و از 
آنها بيزارى مجوييد، زيرا برخى از مسلمين يك سهم و 
برخى دو سـهم و برخى سـه سهم و برخى چهار سهم و 
برخى پنج سـهم و برخى شش سهم و برخى هفت سهم 
ــيخ حر عاملى، وسـائل الشـيعة، ج16، ص160 و بحار االنوار، ج66،  ــيخ كلينى، كافى، ج2، ص44؛ ش 1 . ش

ص162. (سند اين روايت مرسل است اما مضمون و معناى آن در روايات بسيارى تصريح شده است.)
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[از ايمان] دارند.
پس سـزاوار نيسـت كه صاحب يك سـهم را به آنچه 
صاحب دو سـهم دارد، وادارند و نه صاحب دو سـهم به 
آنچه صاحب سـه سـهم دارد و نه صاحب سه سهم را به 
آنچه صاحب چهار سهم دارد و نه صاحب چهار سهم را 
به آنچه صاحب پنج سهم دارد و نه صاحب پنج سهم را 
به آنچه صاحب شش سهم دارد و نه صاحب شش سهم 
را به آنچه صاحب هفت سهم دارد [يعنى از مقدار استعداد 

و طاقت هر كس بيشتر نبايد متوقع بود].
اكنـون برايـت مثالـى مى زنم: مـردى [از اهـل ايمان] 
همسـايه اى مسيحى داشت، او را به اسالم دعوت كرد و 
آن را بـا رنـگ و لعاب برايش عرضه كرد تا پذيرفت. 
سحرگاه نزد تازه مسلمان رفت و در زد، گفت: كيست؟ 
گفت: من فالنى هسـتم، گفت: چـه كار دارى؟ گفت: 
وضـو بگيـر و جامه هايت را بپوش و همـراه ما به نماز 
بيا، او وضو گرفت و جامه هايش را پوشـيد و همراه او 
شـد، هر چه خدا خواسـت نماز ادا كردند [كنايه از اين 
كه نماز بسـيارى گزاردند] و سپس نماز صبح گزاردند 
و بودند تا صبح روشـن شـد، مسيحى ديروز [و مسلمان 
امروز] برخاست تا به خانه اش برود، آن مرد گفت: كجا 
مى روى؟ روز كوتاه است و چيزى تا ظهر باقى نمانده، 
همراه او نشسـت تا نماز ظهر را هم گزارد، باز آن مرد 
گفت: بين ظهر و عصر مدت كوتاهى اسـت او را نگه 
داشـت تا نماز عصر را هم گزارد، سپس برخاست تا به 
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منزلش رود، آن مرد گفت: اكنون آخر روز است و از 
اولش كوتاهتر اسـت، او را نگه داشت تا نماز مغرب را 
هم گزارد، باز خواست به منزلش رود، به او گفت يك 
نماز بيش باقى نمانده. ماند تا نماز عشـاى آخرى را هم 

خواند، آنگاه از هم جدا شدند.
چون سحرگاه شد نزدش آمد و در زد، گفت: كيست؟ 
گفت: من فالنى هسـتم، گفت: چـه كار دارى؟ گفت: 
وضـو بگيـر و جامه هايت را بپوش و بيا بـا ما به نماز، 
تازه مسلمان گفت: براى اين دين شخص بيكارتر از مرا 

پيدا كن، كه من انسانى ام مستمند و عيالوار!
سپس امام صادق - عليه السالم - فرمود: او را در دينى وارد 
كرد كه از آن بيرونش آورده بود [زيرا رياضت كشـى 
و فشـار يك روز عبادت سبب شد كه به مسيحيت خود 
برگردد] يا آن كه فرمود: او را از اين [راه سخت] داخل 

كرد و از آن [دين سهل و سمحه ] خارج نمود.
و در روايـت ديگـرى نيز هنگامى از امام صادق - عليه السـالم – دربارة 
دوستى و مدارا با كسانى كه قائل به افضل بودن امير مؤمنان - عليه السالم - 
بر همة مردم هستند و تولى او را در دل دارند ولى آن توصيفهاى معمول و 
مرسوم شيعيان را دربارة فضائل اهل بيت - عليهم السالم - نمى پذيرند، سؤال 

شد؛ حضرت فرموند: 
َعْم ِفی اْلُجْمَلِة أَ َلْيَس ِعْنَد اهللاِ َما َلم   َيُكْن ِعْنَد َرُسوِل اهللاِ َو ِلَرُسوِل  نـَ
ـــــــَد اهللاِ َما َلْيَس َلَنا َو ِعْنَدَنا َما َلْيَس ِعْندَُكْم َو ِعْندَُكْم َما َلْيَس  اهللاُ ِعْن
َعِة  ـــــــَالَم َعَلى َسبـْ َعاَلى - َوَضَع اْإلِْس َباَرَك َو تـَ ِعْنَد َغْيرُِكْم؟ ِإنَّ اهللاَ - تـَ
ْدِق َو اْلَيِقيِن َو الرَِّضا َو اْلَوَفاِء َو اْلِعْلِم َو  ْبِر َو الصِّ ـــــــُهٍم َعَلى الصَّ َأْس
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َعَة اْألَْسُهِم  بـْ ْيَن النَّاِس َفَمْن َجَعَل ِفيِه َهِذِه السَّ اْلِحْلِم ُثمَّ َقَسَم َذِلَك بـَ
ْعٍض  ْهَم َو ِلبـَ ْعِض النَّاِس السَّ ـــــــَم ِلبـَ ُهَو َكاِمُل اْإلِيَماِن ُمْحَتِمٌل ُثمَّ َقَس فـَ
ْعٍض  َعَة اْألَْسُهِم َو ِلبـَ ْعٍض اْألَرْبـَ َالَثَة اْألَْسُهِم َو ِلبـَ ْعٍض الثـَّ ْهَمْيِن َو ِلبـَ السَّ
َعَة اْألَْسُهِم  بـْ ْعٍض السَّ تََّة اْألَْسُهِم َو ِلبـَ ْعٍض السِّ اْلَخْمَسَة اْألَْسُهِم َو ِلبـَ
ْهَمْيِن  ْهِم َسْهَمْيِن َو َال َعَلى َصاِحِب السَّ َالَتْحِمُلوا َعَلى َصاِحِب السَّ فـَ
َعَة َأْسُهٍم َو َال َعَلى َصاِحِب  َالَثِة َأرْبـَ َالَثَة َأْسُهٍم َو َال َعَلى َصاِحِب الثـَّ ثـَ
َعِة َخْمَسَة َأْسُهٍم َو َال َعَلى َصاِحِب اْلَخْمَسِة ِستََّة َأْسُهٍم َو َال َعَلى  اْألَرْبـَ
ُقوا ِبِهْم  رَفـَّ فُِّروُهْم َو َلِكْن تـَ نـَ قُِّلوُهْم َو تـُ ُتثـَ َعَة َأْسُهٍم فـَ تَِّة َسبـْ َصاِحِب السِّ

َو َسهُِّلوا َلُهُم اْلَمْدَخل  ....
ْيِف َو اْلَعْسِف  َال َتْخرَُقوا ِبِهْم أَ َما َعِلْمَت َأنَّ إَِمارََة َبِنی أَُميََّة َكاَنْت  ِبالسَّ فـَ
ـــــــِن  َنا ِبالرِّْفِق َو التَّأَلُِّف َو اْلَوَقاِر َو التَِّقيَِّة َو ُحْس ـــــــْوِر َو َأنَّ إَِمارَتـَ َو اْلَج
ُتْم  ُبوا النَّاَس ِفی ِديِنُكْم َو ِفيَما أَنـْ رَغِّ اْلُخْلَطِة َو اْلَورَِع َو اِالْجِتَهاِد؟! فـَ

ِفيه ۱؛
بلـى در مجموع [دوستشـان بداريد]، مگر نه اين اسـت 
كـه نزد خداوند چيزى اسـت [از علـوم و معارف] كه 
نزد رسـول خدا - صلى اهللا عليه و آله - نيست و رسول 
خـدا - صلى اهللا عليـه و آله - نيز نزد خداوند چيزى [از 
علـوم و مراتـب معنوى] دارد كه مـا اهل بيت - عليهم 
السالم- نداريم و نزد ما چيزى است كه نزد شما نيست و 
نزد شما چيزهايى هست كه نزد ديگران نيست؟ خداوند 
- تبارك و تعالى- اسالم را بر هفت بخش قرار داده: بر 
صبر و راسـتى و يقين و رضا و وفا و دانش و بردبارى، 
سپس آن را در ميان مردم تقسيم نموده، هر كس كه همة 

1 . شيخ صدوق، خصال، ص354 و شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج16، ص164.
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اين هفت سـهم را داشته باشد ايمانش كامل و طاقت و 
تحمل دارد و به گروهى از مردم يك سهم داد و گروهى 
را دو سـهم و عّده اى را سـه سهم و عّده اى را چهار سهم 
و عّده اى را پنج سـهم و بعضى را شش سهم و عّده اى را 
هفت سهم، پس شما به آن كس كه يك سهم از ايمان 
نصيب دارد تكليف دو سـهم را تحميل نكنيد و آن كه 
داراى دو سـهم اسـت، بار سه سـهم بر دوشش منهيد و 
كسى را كه سه سهم دارد به چهار سهم تكليف نكنيد و از 
چهارسهمى انتظار تحّمل وظيفة پنج سهمى را نداشته باشيد 
و بر پنج سـهمى شش سهم و بر شش سهمى هفت سهم 
تحميل ننماييد كه بارشان را سنگين كرده ايد و آنها را از 
دين رمانده ايد، [و به جاى اين كار] با آنان مدارا كنيد و 
به درون آمدن را بر آنان آسـان نماييد ... [امام در اينجا 

داستانى مشابه داستان روايت قبلى نقل مى نمايند.]
بنا بر اين شـما هم بر مردم فشار نياوريد، مگر نمى دانى 
كه فرمانروايى دولت بنى اميه به زور شمشـير و فشار و 
ستم بود، ولى فرمانروايى ما با مدارا و مهربانى و متانت و 
تقيه و معاشرت نيكو و پاكدامنى و كوشش است؟! پس 
كارى كنيد كه مردم به دين شـما و مسـلكى كه داريد 

رغبت پيدا كنند. 
بنا بر مجموع اين روايات و روايات ديگرى كه محدثان شيعى آنها را در 
بابى مستقل با عنوان «درجات االيمان و حقايقه» آورده اند ديگر هيچ توجيهى 
براى تحميل عقيده به ديگران و تكفير مخالفان مذهبى به خاطر اعتقادات و 

برداشت هاى مذهبى آنها، باقى نمى ماند.
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2-3. سفارش به رازدارى و عدم انتشار اسرار 
گذشت كه درك همة مسلمانان نسبت به جايگاه الهى اهل بيت - عليهم 
السـالم - در يك سـطح نبوده و از اين رو آن بزرگواران همواره از شيعيان 
مى خواستند تا با هركس بنا بر توانمندى و پذيرشى كه از دين و اهل بيت 
- عليهم السالم - دارد برخورد نموده، هيچ كس را به غير از آنچه توان دارد 
مجبور نسازند. اما متأسفانه عدم توجه به اين موضوع و بيان نمودن فضائل و 
معارفى كه مردم و عاّمه توانايى درك آنها را نداشـته اند همواره بيشترين و 
سـنگين ترين ضربه ها را به مكتب اهل بيت - عليهم السالم - وارد نموده و 
موجب فاصله گرفتن هرچه بيشتر عامة مسلمين از معارف الهى آن بزرگواران 
گرديده است. معارفى كه اهل بيت - عليهم السالم - حتى وجود مقدس خويش 
را نيز فداى تبليغ آن مى نمودند و از اين رو ضايع نمودن اين معارف، بدين 
روش، از جنگ با امام و قتل ايشـان نيز خطيرتر دانسـته شده است. چنان كه 
امام صادق - عليه السالم - در سفارشهاى خويش به «محمد بن نعمان احول» 

نسبت به كسى كه احاديث آنها را فاش مى كند، مى فرمايند: 
ْعَماِن! ِإنَّ اْلُمِذيَع َلْيَس َكَقاِتِلَنا ِبَسْيِفِه َبْل ُهَو َأْعَظُم ِوْزراً َبْل ُهَو   َيا اْبنَ النـُّ
َنا َحِديثًا  ْعَماِن! إِنَُّه َمْن َرَوى َعَليـْ َأْعَظُم ِوْزراً َبْل ُهَو َأْعَظُم ِوْزرا؛ َيا اْبنَ النـُّ

ْلَنا َخَطأ۱: ْقتـُ َلَنا َعْمداً َو َلم   يـَ تـَ ْن قـَ ُهَو ِممَّ فـَ
اى پسر نعمان! فاش كنندة سّر [ما] مثل كشنده و قاتل ما 
با شمشير خودش نيست، بلكه بار گناه او سنگين تر است؛ 
بلكه گناه او سنگين تر است؛ بلكه گناه او سنگين تر است.2 
اى پسـر نعمان! هر كس كـه حديثى ضد ما نقل كند از 

شمار كسانى باشد كه ما را به عمد كشته است نه به خطا!
و اين مطلبى است كه امام بارها تأكيد بر آن داشته و مى فرمودند: 

1 . ابن شعبة حرانى، تحف العقول، ص309؛ بحار االنوار، ج75، ص288.
2 . امام - عليه السالم - براى تأكيد اين عبارت را سه بار مكّرر فرموده است.
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ْتَل َعْمد۱؛ َلَنا قـَ تـَ ْتَل َخَطأ َو َلِكْن قـَ َنا قـَ َلَنا َمْن َأَذاَع َحِديثـَ تـَ َما قـَ
آن كه احاديث ما را فاش مى كند ما را به خطا نكشته است 

بلكه از روى عمد ما را كشته است.
و در روايت ديگرى فرمودند: 

َنا ُهَو ِبَمْنزَِلِة َمْن َجَحَدَنا َحقََّنا۲؛ َنا َحِديثـَ َمْن َأَذاَع َعَليـْ
هر كه حديث ما را بر ضد ما فاش كند مانند كسى است 

كه [دانسته] حق ما را انكار كند.
گرچه روايات در اين معنا بسيار زياد و فراوان است اما براى تقريب هرچه 
بيشتر اين موضوع [به ذهن]، كافى است اندكى در روايت زير تأمل كنيم. 

امام صادق - عليه السالم - به عبد االعلى فرمودند:
َقْط ِمن اْحِتَمالِ  أَْمرَِنا  إِنَُّه َلْيَس ِمِن اْحِتَماِل أَْمرَِنا التَّْصِديُق َلُه َو اْلَقُبوُل فـَ
َالَم َو ُقْل َلُهْم: رَِحَم اُهللا  ُهُم السَّ ُتُه ِمْن َغْيِر َأْهِلِه َفَأْقرِئـْ رُُه َو ِصَيانـَ ـــــــتـْ ِس
ُهْم  ُروا َعنـْ ْعرُِفوَن َو اْستـُ ُثوُهْم ِبَما يـَ ْفِسِه َحدِّ رَّ َمَودََّة النَّاِس إَِلى نـَ َعْبداً اْجتـَ
َنا َمُئوَنًة ِمَن  ْنِكُروَن. ُثمَّ َقاَل: وَاهللاِ َما النَّاِصُب َلَنا َحرْباً ِبَأَشدَّ َعَليـْ َما يـُ
ُتْم ِمْن َعْبٍد ِإَذاَعًة َفاْمُشوا إَِلْيِه َو رُدُّوُه  َنا ِبَما َنْكرَُه َفِإَذا َعرَفـْ النَّاِطِق َعَليـْ
ـــــــَمُع  ُقُل َعَلْيِه َو َيْس ثـْ ُلوا َعَلْيِه ِبَمْن يـَ َتَحمَّ َها َفِإْن َقِبَل ِمْنُكْم َو ِإالَّ فـَ َعنـْ
ْلُطُف ِفيَها َحتَّى تـُْقَضى َلُه  يـَ ـــــــُه َفِإنَّ الرَُّجَل ِمْنُكْم َيْطُلُب اْلَحاَجَة فـَ ِمْن
ْلُطُفوَن ِفی َحوَاِئِجُكْم َفِإْن ُهَو َقِبَل ِمْنُكْم َو  َفاْلُطُفوا ِفی َحاَجِتی َكَما تـَ

1 . شيخ كلينى، كافى، ج2، ص370؛ أحمد بن محمد بن خالد البرقى، محاسن، ج1، ص256؛ شيخ حر عاملى، 
وسائل الشيعة، ج16، ص251؛ ورام بن ابى فراس، مجموعة ورام، ج2، ص163؛ در روايتى ديگر از آن حضرت 
نقل شده كه فرمودند: من أذاع علينا شيئا من أمرنا فهو كمن قتلنا عمداً و لم يقتلنا خطأ. رك: احمد بن محمد 
بن خالد البرقى، محاسن، ج1، ص256 و شيخ كلينى، كافى، ج2، ص371؛ همچنان كه در حديث آمده است: 
اتُِم لََنا ِعْرضاً َو النَّاِصُب لََنا َحْرباً أََشدَّ َمُئونًَة ِمَن الُْمِذيِع َعلَْيَنا َحِديَثَنا ِعْنَد َمْن  َوالَِّذى َفلََق الَْحبََّة َو بََرأَ النََّسَمَة َما الشَّ

ُله . شيخ مفيد، اإلختصاص ، ص252. َاليََتَحمَّ
2 . شيخ كلينى، كافى، ج2، ص370؛ محمد بن ابراهيم نعمانى، الغيبة ، ص36؛ شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، 
ج16، ص250؛ بحار االنوار، ج72، ص85؛ در روايات تعبيرات فراوانى از همين نمونه ديده مى شود كه حاكى از 
شدت ناراحتى اهل بيت – عليهم السالم - نسبت به عدم رازدارى اصحاب است. رك: شيخ حر عاملى، وسائل 

الشيعة، ج16، ص250 و ميرزاى نورى، مستدرك الوسائل، ج12، ص293.
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ُقوُل َفِإنَّ  ُقوُل َو يـَ ُقوُلوا إِنَُّه يـَ ِإالَّ َفاْدِفُنوا َكَالَمُه َتْحَت أَْقَداِمُكْم َو َال تـَ
َرْرُت  ُقوُلوَن َما أَُقوُل َألَقـْ َذِلَك ُيْحَمُل َعَلیَّ َو َعَلْيُكْم أَمَّا وَاهللاِ َلْو ُكْنُتْم تـَ
أَنَُّكْم َأْصَحاِبی َهَذا أَُبوَحِنيَفَة َلُه َأْصَحاٌب َو َهَذا اْلَحَسُن اْلَبْصِریُّ َلُه 
رَْيٍش َقْد َوَلَدِنی َرُسوُل اهللاِ - صلی اهللا عليه  َأْصَحاٌب َو أََنا اْمُرٌؤ ِمْن قـُ
َياُن ُكلِّ َشیْ ٍء َبْدِء اْلَخْلِق َو أَْمِر  وآله - َو َعِلْمُت ِكَتاَب اهللاِ َو ِفيِه ِتبـْ
َماِء َو أَْمِر اْألَْرِض َو أَْمِر اْألَوَِّليَن َو أَْمِر اْآلِخرِيَن َو أَْمِر َماَكاَن َو أَْمِر  السَّ

َماَيُكوُن َكأَنِّی أَْنُظُر إَِلى َذِلَك ُنْصَب َعْيِنی۱ ؛
تحمل امر ما تنها به تصديق و پذيرفتن آن نيست، [بلكه]
از جمله [شروط] تحمل امر ما پنهان دارى و نگهداشتن آن 
از نااهلش نيز هست. به شيعيان ما سالم برسان و به آنها 
بگو: خدا رحمت كند بنده اى را كه دوستى مردم [عامه 
و اهل سنت] را به سوى خود كشاند، حديثى كه بديشان 
مى گوييد مطابق شناختشـان باشد و آنچه را نمى پذيرند 
از آنها بپوشـيد. سـپس فرمود: به خدا سركش نسبت به 
مـا به جنـگ، زحمتش براى ما از كسـى كه چيزى را 
كه نمى خواهيم از قول ما مى گويد، بيشـتر نيست. چون 
دانسـتيد كسـى [امر امامت و احاديث مخصوص ما را] 
فاش مى كند، به نزدش رويد و او را از آن باز داريد، اگر 
پذيرفـت [چه بهتر] وگرنه كسـى را كه نزد او حرمت 
دارد و از او شـنوايى دارد بـر او تحميل كنيد [تا منعش 
كند و بازش دارد] همانا مردى از شما كه نيازمند چيزى 
است به نرمى خواسـته اش را مطرح مى كند تا حاجتش 
ــن بن سليمان حلى، مختصر البصائر، ص300؛ شيخ حر عاملى،  ــيخ كلينى، كافى، ج2، ص223؛ حس 1 . ش
وسـائل الشـيعة، ج16، ص145 و بحار االنوار، ج47، ص372. (سند اين روايت صحيح است. عن محمد بن 
يحيى  [ضمير] عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد األعلى .) [در اينجا ترجمة آقاى سيدجواد 

مصطفوى مبنا قرار گرفته است با ويرايش]
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برآورده شـود، نسـبت به حاجت من هم نرمى به خرج 
دهيد چنان كه نسـبت به حوائج خـود مى كنيد [يعنى با 
لطائـف الحيل و نرمى و زبان بـازى او را از فاش كردن 
اسرار ما باز داريد] اگر از شما پذيرفت [كه هيچ] وگرنه 
سـخنش را زير پاى خود دفن كنيد [و نشنيده انگاريد] 
و نگوييـد او چنين و چنان مى گويد، زيرا نقل شـما به 

ديگران، مردم را بر من و شما مى شوراند. 
هان به خدا اگر شما آنچه را من مى گويم بگوييد، اعتراف 
مى كنم كه شما اصحاب من هستيد، اين ابوحنيفه است 
كه اصحابى دارد و اين حسن بصرى است كه اصحابى 
دارد [كه با همة سخافت رسم و راهشان، سخن آنها را 
مى شـنوند و فرمان مى برند] و من مردى قريشى و زادة 
رسول خدا - صلى اهللا عليه و آله - هستم و كتاب خدا 
را فهم كرده ام، بيان همه چيز در كتاب خدا هسـت از 
ابتداى خلقت و امر آسمان و امر زمين و امر پيشينيان 
و پسينيان و امر گذشته و آينده و گويا همگى در برابر 
چشم من است و به آن مى نگرم [و اينچنين مقامى دارم. 
شما نيز چون ياران آن دو تن از من حرف شنوى داشته 

باشيد].1
از كالم ائمه مى توان دريافت كه تنها چيزى كه خواهد توانسـت سـاير 
مسلمانان را نسبت به مقام واالى الهى ائمه - عليهم السالم - آگاهى داده، آنها 
را ملزم به تبعيت از آن بزرگواران سازد، بيان محكمات و محاسن كالم ايشان 
1 . در روايتى ديگر امام مى فرمايد: «گروهى مرا امام خود مى پندارند، به خدا قسم من پيشواى آنان نيستم خدا 
آنان را لعنت كند كه هر چه را من پرده پوشى مى كنم آنان پرده اش را مى درند [آشكارش مى كنند] من چنين 
و چنان  مى گويم آنان مى گويند حتماً مرادش فالن و بَهمان بوده است، من فقط امام كسى هستم كه از من 

فرمان بردارى كند». ترجمة غيبت نعمانى، ص56 و محمد بن ابراهيم نعمانى،  الغيبة، ص37.
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است. معارفى كه حقيقت عالية آنها براى تمامى مسلمانان آشكار بوده، حتى 
متعصب ترين افراد را وادار به اعتراف به جايگاه رفيع معنوى و علمى ائمه - 

عليهم السالم - نموده است. چنانچه عبدالسالم َهَروِى  مى گويد: 
ـــــــَف ُيْحِيی أَْمرَُكْم؟ َقاَل:  ُقْلُت َلُه: َو َكْي ـــــــَم اهللاُ َعْبداً َأْحَيا أَْمرََنا. فـَ رَِح
ـــــــَن َكَالِمَنا  َعلُِّمَها النَّاَس َفِإنَّ النَّاَس َلْو َعِلُموا َمَحاِس َعلَُّم ُعُلوَمَنا َو يـُ تـَ يـَ

ُعوَنا۱؛ بـَ َالتـَّ
از امام رضا - عليه السـالم - شنيدم كه چنين مى فرمود: 
خداوند رحمت كند كسـى را كه امر مـا را زنده بدارد. 
عـرض كـردم: چگونه امر شـما زنده شـود؟ حضرت 
فرمودند: علـوم ما را بياموزد و به مـردم بياموزاند، زيرا 
اگر مردم بر آن گفتار نيك اطالع مى يافتند، از ما پيروى 

مى كردند.
و در روايت ديگرى مى فرمايند:

ْرُووَن  غِّْضَنا إَِلْيِهْم َو اْيُم اهللاِ َلْو يـَ بـَ َنا إَِلى النَّاِس َو َلم   يـُ رَِحَم اهللاُ َعْبداً َحبَّبـَ
َعلََّق َعَلْيِهْم  تـَ ـــــــَتَطاَع َأَحٌد َأْن يـَ ـــــــَن َكَالِمَنا َلَكاُنوا َأَعزَّ َو َلَما اْس َمَحاِس

ِبَشیْ ء۲؛ 
رحمـت خدا بر آن بنـده اى كه ما را نزد مـردم [عامه] 
محبـوب گرداند و منفور آنان نكند. به خدا قسـم، اگر 
محاسن سـخن ما را روايت مى كردند، ارجمندتر بودند 
و هيچ كس نمى توانست بدانها هيچ نسبتى [دردسرساز] 

1 . شيخ صدوق، عيون أخبار الرضا، ج2، ص275 و معانى األخبار، ص180 و مصادقة اإلخوان، ص36 و شيخ 
حر عاملى، وسـائل الشـيعة، ج27، ص92 و بحار االنوار، ج2، ص30 و سيدحسين بروجردى، جامع أحاديث 

الشيعة، ج1، ص238.
ــن بن فضل طبرسى،  ــيخ كلينى، كافى، ج8، ص229؛ على بن حس 2 . على بن بابويه، فقه الرضا، ص356؛ ش
مشكاة االنوار فى غرر االخبار، ص317 و بحار االنوار، ج75، ص348. (سند اين روايت صحيح است. حميد بن 

زياد عن الحسن بن محمد عن وهيب بن حفص عن أبى بصير)
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بدهد.1
بدين گونه ائمة اطهار - عليهم السـالم - همـواره با تأكيد بر اين حقيقت 
كـه اختالف نظر تا پديد آمدن دولت جهانى اسـالم، امرى اسـت قطعى و 
زوال ناپذير، از شيعيان مى خواستند تا در باطن بر اعتقادات حقة خويش راسخ 
بوده ولى در ظاهر با ديگر مسلمانان در آميخته و از هرگونه عملى كه موجب 
تفرقه بين مسلمين شود خوددارى نمايند. چنان كه امام صادق - عليه  السالم - 

در اين باره مى فرمايند: 
ـــــــِت اْإلِْمرَُة  ـــــــْم ِباْلَجوَّاِنيَِّة َما َداَم رَّاِنيَِّة َو َخاِلُفوُه ـــــــاَس ِباْلبـَ ـــــــوا النَّ َخاِلُط

َياِنيَّة۲؛  ِصبـْ
با مردم [ساير مسلمانان] در ظاهر در بياميزيد و در باطن 
بـا آنها مخالفت كنيد [و بر اعتقادات حقة خويش باقى 

بمانيد] تا زمانى كه حكمرانى كودكانه است.
هم چنان كه از اين روايت به دست  آمد منظور از حفظ اتحاد و انسجام اّمت 
اسـالمى هرگز به معناى دست كشيدن از عقايد و اصول شيعه و به عبارتى 
«سنى شدن» شيعيان نيست بلكه منظور از آن حفظ شاكلة اّمت اسالمى با تكيه 
بر مشتركات بين مسلمين و پرهيز از مطرح كردن مسائل تفرقه انگيزانه بين 
آنهاست تا بدين وسيله مسلمانان بتوانند با يارى يكديگر مشكالت سياسى، 
اقتصادى و علمى جهان اسالم را بر طرف نمايند. اين مطلبى است كه بزرگان 
و طاليه داران تقريب مذاهب اسالمى همواره بر آن تأكيد نموده و توجه به 

آن را گوشزد مى نموده اند. 
ــالم - نقل شده است همچنان كه امام صادق - عليه  1 . روايت هايى بدين مضمون فراوان از ائمه - عليهم  الس
ثَُهْم بَِما يَْعِرُفوَن َو تََرَك َما يُْنِكُرون ؛ رحمت  َة النَّاِس إِلَى نَْفِسِه َفَحدَّ  السالم - مى فرمودند: َرِحَم اهللاُ َعْبداً اْجَترَّ َمَودَّ
خدا بر بنده اى باد كه به قدر فهم مردم سخن گويد و آنچه را كه باور ندارند نگويد و با اين روش محبت مردم 
را به خود جلب نمايد. رك: شيخ صدوق، الخصال، ص25؛ حسن بن سليمان حلى، مختصر بصائر الدرجات، 
ــين بروجردى، جامع أحاديث الشيعة،  ص101؛ قاضى نعمان مغربى، شـرح األخبار، ج3، ص590 و سيدحس

ج14، ص535.
2 . شيخ صدوق، االعتقادات فى دين اإلمامية، ص109.
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2-4. برخورد ائمه با عالمان اهل سنت
اهـل بيـت - عليهم السـالم - هم در رفتـار اجتماعى و روزمـره و هم در 
عرصه هاى علمى، مدارا و نرمش با مخالفان مذهب را به شكل كاملى متجلى 
مى كردند، به گونه اى كه حتى فقهاى اهل سـنت نيز هميشـه ايشان را منبع 
راستين علم و فضيلت مى دانستند؛ در حالى كه خود از محورهاى مورد اختالف 
عقيدتى با ايشان آگاه بودند. مسلماً امامت مذهب خاصى، مثل مذهب شيعة 
اماميه را داشتن و در عين حال محبوب و مراد پيشوايان مذاهب ديگر بودن، 
مداراى عميق و وسيعى را در رفتار عملى مى طلبد كه باعث جذب و جلب نظر 
مخالفان شود؛ زيرا كوچك ترين برخورد تند و بدرفتارى باعث تنفر و دورى 
مخالفان مى شـود. مالقات گسـترده و طوالنى بزرگان معتزله مثل: عمرو بن 
عبيد، واصل بن عطاء و حفص بن سالم با امام صادق - عليه السالم - از يك 
سو و نيز بزرگانى چون سفيان ُثورى، مالك بن اَنَس، ابوَحنيفه، يحيى بن سعيد 
انصارى، ابِْن َجِريح، محمد بن اسحاق، ُشْعَبه بن َحّجاج ، ايّوب سجستانى و ... از 
سوى ديگر، همگى بيان كنندة جلوه هايى بارز در رفتار آن امام همام - عليه 
السالم - است.1 آن چنان كه ابوحنيفه كه در مجالس تدريس امام صادق - عليه 

ــينى، مداراى بين مذاهب، ص506 و بنگريد به بحار االنوار، ج47، ص27؛ همچنين جمع  ــيدعلى حس 1 . س
ــودـ  از حضرت صادق - عليه  ــوايان آنان نيز ديده مى ش ــّنتـ  كه در بين آنها پيش زيادى از محّدثين اهل س
السالم - روايت نقل كرده اند و صاحبان صحاح، جز بخارى، همچون ترمذى، مسلم، نسائى، ابن ماجة، ابى داود، 
احمد و صاحبان سنن و مسانيد و جوامع و معاجم از اين روات بهره برده اند. اسامى جمعى از اين روات از اين 
قرار است: 1-اسماعيل بن جعفر چنان كه در ترمذى و نسائى آمده است. 2-حاتم بن اسماعيل در صحاح، جز 
بخارى. 3-حسن بن صالح بن حى. 4-حسن بن عياش چنان كه مسلم و نسائى از او نقل نموده اند. 5-حفص 
ــلم، ابى داود و ابن ماجه از او نقل نموده اند. 6-زهير بن محمد تميمى كه در سـنن ابن ماجه  بن غياث كه مس
آمده. 7-زيد بن سعيد انماطى كه در صحيح ترمذى آمده. 8-سعيد بن سفيان اسلمى كه در صحيح ابن ماجه 
آمده. 9-سفيان ثورى كه در تمام صحاح جز بخارى آمده. 10-سليمان بن بالل كه در صحيح مسلم و ابى داود 
آمده. 11-شعبة بن الحجاج. 12-ابوعاصم ضّحاك بن مخلّد نبيل. 13-سفيان بن عيينه كه ترمذى و نسائى و 
ابن ماجه از او نقل كرده اند. 14-عبداهللا بن ميمون قداح كه ترمذى از او نقل نموده. 15-عبدالعزيز بن عمران 
زهرى كه ترمذى از او نقل نموده. 16-عبدالعزيز بن محمد دراوردى كه مسلم و ترمذى و ابن ماجه از او نقل 
ــلم و ابى داود و ترمذى و ابن ماجه از او نقل كرده اند.  كرده اند. 17-عبدالوهاب بن عبدالحميد الثقفى كه مس
18-عثمان بن فرقد عطار در صحيح ترمذى. 19-امام مالك كه مسلم و ترمذى و نسائى و ابن ماجه از او نقل 
كرده اند. 20-محمد بن اسحاق بن يسار 21-محمد بن ثابت بنانى در صحيح ترمذى. 22-محمد بن ميمون 
ــلم بن خالد زنجى. 24-معاوية بن عمار دهنى در مسـند احمد و افعال  زعفرانى در صحيح ابى داود. 23-مس
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السالم - دو سال را سپرى نموده بود، راجع به آن سالها مى گويد: 
نتاِن َلَهَلَك النُّعماُن۱؛ َلوال السَّ

اگر آن دو سال نبود، نعمان (= ابوحنيفه) هالك مى شد. 
و يـا آن كـه مالك بـن انس دربـارة امام صـادق – عليه السـالم - 

مى گويد:
ـــــــٍر  ْلِب َبَش ـــــــَر َعَلى قـَ ـــــــِمعْت ُاُذٌن و ال َخَط ـــــــٌن و ال َس ـــــــا رأت َعْي َم
ـــــــِن محمِد الصـــــــادِق َفْضًال و علمـــــــاً َو ِعباَدًة  ـــــــَل ِمْن جعفِر ب أْفَض

َو َورَعا۲؛
هيچ چشـمى نديده است و هيچ گوشى نشنيده است و بر 
دل هيچ بشـرى خطور نكرده اسـت كسى كه از جهت 
فضل و علم و عبادت و ورع برتر از جعفرصادق - عليه 

السالم - بوده باشد.
و بـاز همو در سـخنى ديگر دربارة فضيلت و عظمـت امام صادق - عليه 

السالم - مى گويد:

العباد. 25-موسى بن عمير قرشى. 26-االمام الكاظم در صحيح ترمذى و ابن ماجه. 27-ابوحنيفه نعمان ثابت. 
28-وهيب بن خالد در صحيح مسلم. 29-يحيى بن سعيد انصارى در صحيح مسلم و نسائى. 30-يحيى بن 
سعيد قطان در صحيح ابى داود و نسائى. 31-يزيد بن عبداهللا بن الهاد. 32-ابوجعفر رازى و ... رك: سيدجواد 

حسينى، مجلة پاسدار اسالم، آبان 1386، ش311.
1 . عبدالحليم الجندى، اإلمام جعفر الصادق - عليه السالم - ص252 و ايضا يقول اآللوسى: «هذا أبوحنيفة و 
هو بين أهل السنة يفتخر و يقول بأفصح لسان: لوال السنتان لهلك النعمان، يعنى السنتين اللتين صحب فيهما 
ألخذ العلم عن اإلمام جعفر الصادق - رضى اهللا تعالى عنه - و قد قال غير واحد انه أخذ العلم والطريقة من هذا و 
من ابيه االمام محمد الباقر و من عمه زيد بن على بن الحسين - رضى اهللا تعالى عنهم.» محمود شكرى آلوسى، 
مختصر التحفة االثنى عشرية، المكتبه السلفيه، قاهره، ص9. اين كتاب در واقع رديه اى است بر مذهب شيعة 
اماميه كه اصلش توسط يكى از علماى متعصب هند به زبان فارسى نوشته شده و پس از ترجمه از فارسى به 

عربى به دست عالم معروف اهل سنت آلوسى مختصر شده است. 
ــن امين، أعيان  ــوب، مناقب آل أبى طالب، ج3، ص372؛ بحار االنوار، ج47، ص28؛ سيدمحس 2 . ابن شهرآش
الشيعة، ج1، ص664؛ حسين بن يزيد نوفلى مى گويد: سمعت مالك بن انس الفقيه يقول واهللا ما رأت عينى 
ــاده و ورعا. و كنت اقصده  فيكرمنى و يقبل  ــالم - زهدا و فضال و عب ــل من  جعفربن محمد - عليهما الس افض
على؛ رك: شيخ صدوق، األمالى، ص636؛ شيخ صدوق، فضائل األشهر الثالثة، ص38؛ فتال نيشابورى، روضة 

الواعظين، ص401 و على بن يوسف الحلى، العدد القوية، ص155و بحار االنوار، ج47 ص20.



    پيشوايان شيعه، پيشگامان وحدت56   

و لقد كنت آتى جعفر بن محمد و كان كثيَر المزاح و التبسم، فاذا 
ـــــــر عنده النبی -  صلى اهللا عليه و آله - اخضرَّ و اصفرَّ و لقد  ُذِك
اختَلْفُت اليه زمانا و ماكنت أراه اّال على ثالث خصال: اّما مصّلًيا و 
اما صائماً و اما يقرأ القرآن و مارأيته قّط يحدِّث عن رســـــــول اهللا - 
هارة و اليتكلم فى ما اليعنيه و   صلى اهللا عليه و آله - إّال على الطَّ
كان من العلماء الزهاد الذين يخشـــــــون اهللا و ما رأيته قط اال يخرج 

الوسادة من تحته و يجعلها تحتى.۱
 مدتـى خدمـت جعفر بن محمد مشـرف مى شـدم. آن 
حضرت اهل مزاح بود و همواره تبسم ماليمى بر لبهايش 
نقش مى بسـت. هنگامى كه در محضر او نامى از رسول 
خـدا - صلـى اهللا عليـه و آله - برده مى شـد، رنگش به 
كبودى و سپس به زردى مى گراييد. مدت زمانى با ايشان 
رفت و آمد داشتم و او را خارج از سه حال نديدم؛ يا نماز 
مى گزارد و يا روزه بود و يا به قرائت قرآن اشتغال داشت 
و هرگز بدون وضو از حضرت رسول -  صلى اهللا عليه و 
آله - نقل حديث نمى فرمود و سخنى به گزاف نمى گفت. 
ايشان [به تعبير قرآن] از آن دسته از علماى زاهدى بود 
كه ترس از خدا سراسر وجودش را فراگرفته بود. هرگز 
به خدمت او شرفياب نشدم جز اين كه زيراندازش را از 

1 . قاضى أبوالفضل عياض يحصبى، ترتيب المدارك و تقريب المسالك، ج1، ص55؛ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 
ج1،ص 226؛ قاضى أبوالفضل عياض يحصبى، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ج2، ص42؛ سيدشهاب الدين 
مرعشى نجفى، شرح احقاق الحق و ازهاق الباطل (قاضى نوراهللا شوشترى)، ج28، ص440 و ج12، ص234  و 
نك: عبدالرحمن بن عبداهللا الجوهرى، مسند الموطأ، ج1، ص89 وى در ادامه از قول مالك آورده: «و يقول: ما 
انبسط إلى أحد كانبساطى إليك و لقد حججت معه سنة فلما أتى الشجرة أحرم فلما أراد أن يهل كاد أن يغشى 
عليه. فقلت: البد لك من ذلك. فقال: ياابن أبى عامر: إنى أخشى ان أقول: لبيك اللهم لبيك فيقول: اللبيك و 
السعديك. قال مالك: و لقد أحرم جده على بن الحسين فلما أراد أن يقول: لبيك اللهم لبيك. فلما قالها غشى 

عليه و سقط عن ناقته فتهشم وجهه». همان و ابن عبدالبر، التمهيد، ج2، ص67.
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زير پاى خود برمى داشت و زير پاى من مى گذاشت. 1
همچنان كـه در نقل معروف ديگرى نيز، وى با تأكيد بر همين سـخنان 

مى گويد:
هنگامى كه بر امام جعفر صادق - عليه السالم -  وارد مى شدم 
براى من پشتى و تكيه گاه گذاشته، ارج و منزلتى برايم قائل 
مى شدند و مى فرمودند: يا مالُك إّنی أحبُّك! فُكنُت ُأَسرُّ بذلك و 
أحَمُد اهللاَ عليِه۲؛ يعنى اى مالك! من حّقاً تو را دوست دارم و 
من در برابر اين سخن مسرور مى شدم و حمد خداوند را به 

پاس اين محبت حضرت به جاى مى آوردم.3
سفيان ُثورى هم - كه در منابع اهل سنت به زهد و علم شهرت دارد - همراه 
نصير بن كثير نزد امام صادق -  عليه السالم - زانوى ادب زده و از آن حضرت 

بهرة علمى و اخالقى برده است. همچنان كه امام نيز به وى مى گفتند:
ـــــــرََّع إَِلیَّ اْألَْلُسُن َفَسْل  ـــــــْفَياُن! إِنََّك رَُجٌل َمْطُلوٌب َو أََنا رَُجٌل َتَس َيا ُس

ا َبَدا َلك۴ ؛ َعمَّ
اى سفيان! تو مردى مورد توجه هستى و من مردى هستم 
كـه زبانها رو به او شـتاب دارند [مجـازاً يعنى چيزهاى 
زيادى برايش نقل مى شـود و اطالعش زياد است]؛ پس 

1 . به راستى كدام يك از ما حاضريم يكى از عالمان اهل سنت را براى جلب دوستى و محبتش چنين احترام 
كنيم.

2 . شيخ صدوق، خصال، ص167؛ شيخ صدوق، امالى صدوق، ص234 و علل الشرائع، ج1، ص235؛ سيد بن 
طاووس، فالح السائل، ص269؛ فتال نيشابورى، روضة الواعظين، ص211 و بحار االنوار، ج47، ص16.

3 . درباره ى مالك بن انس نوشته اند: «و كان مالك بن انس يستمع من جعفر بن محمد و كثيرا مايذكر من  
سماعه عنه و ربما قال حدثنى الثقه يعنيه.» يعنى مالك بن انس [احاديث را] از جعفر بن محمد مى شنيد و زياد 
آنچه را كه از او مى شنيد، بازمى گفت و چه بسا مى گفت: اين حديث را ثقه [و مورد اعتمادى] به من گفته است 

كه مرادش جعفر بن محمد (ع) بود. بحار االنوار، ج47، ص28.
ــى، امالى، ص480؛ بحار االنوار، ج75، ص197و ميرزاى نورى، مسـتدرك الوسـائل، ج12،  ــيخ طوس 4 . ش

ص362.
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بپرس از آن چه بر تو ظاهر گشته است [و شبهه دارى]!1
مدارا و برخورد عالمانة امام صادق و ساير ائمه - عليهم السالم - با پيشوايان 
مذاهب اهل سـنت، به حدى بود كه حتى مخالفت شـديد آنها با روشـهاى 
اجتهادى برخى از اين پيشـوايان، مانع مالقاتهاى مكررشـان با ائمه - عليهم 
السالم - نمى شد و اين خود نشان مى دهد كه چگونه شخصيتى بزرگ مانند 
امام صادق - عليه السالم - رفتارى نيك و پسنديده با پيشوايانى مانند ابوحنيفه 
داشتند كه حتى مخالفت قاطع با روش وى باعث نمى شد كه او از امام صادق 
- عليه السـالم - و اسـتفاده بردن از محضر ايشـان دست بردارد. همچنان كه 

ابوزهره عالم سنى در اين زمينه مى نويسد: 
َما أْجَمَع ُعَلماُء اِالْسالِم َعلى ِاْخِتالِف َطواِئِفِهْم ِفى أْمٍر َكما أْجَمُعوا 

َعلى َفْضِل اإلماِم الصاِدِق َو ِعْلِمِه۲؛
 علماى اسالم با تمام اختالف نظرها و تعدد مشربهايشان در 
هيچ چيز بسان اتفاق نظرشان در خصوص فضيلت مندى و 

برترى «امام صادق» (ع) و علمش اتفاق نظر ندارند.
شدت اهتمام ائمه - عليهم السالم - به حفظ وحدت و انسجام اّمت اسالمى را 
مى توان بدان اندازه يافت كه حتى آن بزرگواران، شيعيان را در مقابل توهين 
به وجود مقدسشان نيز به صبر فرا مى خواندند و از آنها مى خواستند كه جز 
خير و نيكى چيزى در ميان آنها و مخالفان وجود نداشته باشد، چنان كه يكى 

از ياران امام صادق - عليه السالم - به نام ُمرازِم مى گويد: 
1 . «مطلوب بودن» سفيان مى تواند به اعتبار مراجعه يا عالقة مردم به او و يا توجه خاص امام صادق - عليه 
السالم - به موقعيت علميش باشد؛ اما در هر حال عنايت امام -  عليه السالم - به موقعيت و شخصيت وى و 
اهتمام وى به حل مشكالتى كه او در مسائل علمى و اخالقى دارد،  خود نشان دهندة مداراى زياد امام - عليه 
السالم - با مخالفان مذهبى و پيشوايان ايشان است كه حتى در حّد تالش براى حل مشكالت علمى و عملى 
و نيز تشويق ايشان به مراجعه و برقرارى ارتباط با خود مى رسد. به يقين تشويق به برقرارى ارتباطات علمى 
و فرهنگى جز در فضاى سالم و دوستانه و به دور از خشونت مّيسر نيست. سيدصادق سيدحسينى، مداراى 

بين مذاهب، ص507.
2 . جعفريان، حيات فكرى و سياسى امامان شيعه، ص 330؛ حسين شاكرى، موسوعة المصطفى و العترة، ج9، 

ص121؛ أسد حيدر، االمام الّصادق و المذاهب االربعة، ج5. 
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َقاَل:  ا َخرَْجُت َدَعاِنی فـَ َلمَّ َلِنی أَُبوَعْبِداهللاِ - عليه السالم - ِرَساَلًة، فـَ َحمَّ
ٌر َو ِإْن َشَتُموَنا؟!۱  ْيَن النَّاِس ِإالَّ َخيـْ َنَك َو بـَ يـْ َيا ُمرَازُِم ِلَم َالَيُكوُن بـَ

امام صادق - عليه السالم - براى رساندن نامه اى مرا مأمور 
كرد، هنگامى كه خارج شـدم مرا صدا زد و فرمود: اى 
مرازم! چرا بين تو و بين مردم [مخالفان] جز خير و نيكى 

نباشد گرچه به ما دشنام دهند؟!
ابن ُمْسكان  نيز مى گويد:

ْيَن َيَدْيَك  َقاَل أَُبوَعْبِداهللاِ - عليه السالم: إِنِّی َألَْحَسُبَك ِإَذا ُشِتَم َعِلیٌّ بـَ
ُقْلُت: ِإی وَاهللاِ - ُجِعْلُت  ِإْن َتْسَتِطْع َأْن َتْأُكَل أَْنَف َشاِتِمِه َلَفَعْلَت! فـَ
وَاهللاِ َلرُبََّما َسِمْعُت  ْفَعْل فـَ َالتـَ ْيِتی. َقاَل: فـَ ِفَداَك - إِنِّی َلَهَكَذا َو َأْهَل بـَ
رَْغُت ِمْن  َنُه ِإالَّ ُأْسُطوَاَنٌة َفَأْسَتِتُر ِبَها َفِإَذا فـَ يـْ ْيِنی َو بـَ َمْن َشَتَم َعِلّياً َو َما بـَ

َصَالِتی أَُمرُّ ِبِه َفُأَسلُِّم َعَلْيِه َو ُأَصاِفُحه ۲؛
امام صادق - عليه السـالم - فرمودند: به گمانم هرگاه در 
پيش رويت كسى به على - عليه السالم - دشنام گويد و تو 
قدرت داشته باشى بينى آن دشنام دهنده را از بيخ مى كنى!

گفتـم: آرى به خـدا - فدايت شـوم - من و خانـواده ام 
اين چنين هستيم.

امام - عليه السالم - فرمودند: اين كار را نكن، به خدا قسم 
چه بسيار شنيدم كه كسى به على - عليه السالم - دشنام 
مى داد در حالى كه بين من و او ستونى بيش فاصله نبود 
و من خودم را پشت آن پنهان مى نمودم، هرگاه نمازم را 
تمام مى كردم، از كنار او مى گذشتم و سالمش مى كردم 

و مصافحه مى نمودم.
1 . على بن حسن بن فضل طبرسى، مشكاة االنوار فى غرر االخبار، ص 128

2 . همان، ص71؛ تاج الدين شعيرى، جامع األخبار، ص95 و بحار األنوار، ج72، ص411.
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آرى ترديدى در آن نيست كه وجود امام صادق - عليه السالم - و ساير 
اهل بيت - عليهم السـالم - همواره در عمل و گفتار بر انسـجام و وحدت 
ميان مسـلمين تأكيد داشـته اند؛ امرى كه مى تواند مـردم را در فضاى صلح  
و آرامش قرار داده، سـاير مسـلمانان را نسبت به وجود پربركت اهل بيت
- عليهم السـالم- آگاه سازد و از اين جهت چه بى راهه مى روند كسانى كه 
ادعـاى پيروى از آن بزرگـواران را دارند و با اين حال، از آن بزرگواران به 
عنوان وسـيله اى جهت تفرقة ميان مسلمين بهره مى برند؛ تفرقه اى كه نتيجة 
عملى آن دور شدن هرچه بيشتر ساير مسلمانان از اهل بيت - عليهم السالم - 

و تعاليم انسان ساز آنهاست. مقام معظم رهبرى در اين رابطه مى فرمايند:
...اشتباه است اگر كسى خيال كند همة آن هزاران نفرى 
كه از امام صادق درس آموختند، شـيعيان و معتقدان به 
امامت آن بزرگوار بودند؛ نه، بسيارى بودند كه به امامت 
امـام صادقـ  آنچنانى كه شـيعه معتقد اسـتـ  معتقد 
نبودند؛ اما از دانش امام صادق و از معارف اسـالمى كه 
در اختيار آن بزرگوار بود استفاده مى كردند. در روايات 
ما بسـيار است رواياتى كه راويان آنها از اهل سنت اند، 
از غير شـيعه هستند اما از حضرت «ابى عبداهللا الّصادق» 
(ع) نقل مى كنند و روايت مى كنند. معناى اين حرف اين 
اسـت كه امروز هم دنياى اسالم و امت اسالمى نيازمند 
معارف امام صادق و اهل بيت است. دنياى اسالم محتاج 
دانستن معارف اهل بيت و تعاليم امام صادق و ساير ائمه 
است؛ بايد استفاده كنند. قشرهاى مختلف و اقسام مختلف 
امت اسالمى، به اين وسيله بايد با يكديگر هم افزايى كنند 
تا سـطح معارف اسـالمى باال برود. الزمـة اين كار اين 
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است كه حجاب خصومت و دشمنى و كينه ورزى ميان 
فرقه هـاى مسـلمان فاصله نيندازد؛ وحدت اسـالمى كه 

مى گوييم يعنى اين.1
آرى لطافت در برخورد و مراوده و مباحثة علمى با عالمان اهل سنت، 
مى تواند آنان را نسبت به مكتب اهل بيت - عليهم السالم - عالقه مند نموده، 
موجبات بهره مندى از تعاليم حيات بخش اهل بيت - عليهم السـالم – را 
فراهم كند. همچنان كه محمد بن عبدالرحمان معروف به «ابن ابى ليلى» 
(74-148 هــ ق) فقيـه، محدث، مفتى و قاضى بنـام كوفه هنگامى نزد 
امام صادق - عليهم السـالم - رفته، از آن حضرت پرسـش هايى نموده، 
پاسخهاى خوبى مى شنود، خطاب به امام عرض مى نمايد: «َأْشَهُد أَنَُّكْم ُحَجُج 
اهللاِ َعَلى َخْلِقه »2 يعنى شهادت مى دهم كه شما حجتهاى خداوند بر بندگانش 

هستيد.3
همچنين نقل شده است كه مرحوم بروجردى كتاب مبسوط شيخ طوسى را 
به عنوان هديه براى شيخ عبدالمجيد سليم، رئيس وقت االزهر ، فرستاده بود. 

اين كتاب در او چنان اثر گذاشته بود كه در اواخر عمرش گفته بود: 
«چه آن موقع كه مفتى سرزمين مصر بودم و چه بعد كه 

1 . بيانات رهبر معظم انقالب در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى  1387/1/1.
2 . شيخ صدوق، من ال يحضره الفقيه، ج1، ص188.

ــالمى كه با ارتباط  ــها و اقدامات بى دريغ آيت اهللا بروجردى در جهت تقريب مذاهب اس 3 . همچنان كه تالش
مستمر ايشان با شيخ محمود شلتوت، رئيس دانشگاه االزهر مصر، ادامه مى يافت، منجر به صدور فتوايى تاريخى 
ــيخ محمد شلتوت گرديد كه از آن مى توان به بزرگ ترين رويداد در روابط فرق اسالمى در چهارده قرن  از ش
ــته ياد نمود. در اين فتوى كه بسيارى از توطئه هاى طرح ريزى شدة دشمنان را در جهت فرقه اى نشان  گذش
دادن مسلمين از ميان برداشت عمل به فقه جعفرى جايز شمرده شده و از آن به عنوان مذهبى اسالمى در كنار 
مذاهب ديگر اهل تسنن ياد شده است. در قسمتى از اين فتوا آمده است: «إنَّ مذهب الجعفرية المعروف بمذهب 
الشيعة اإلمامية اإلثنى عشرية، مذهٌب يجوز التعّبد به شرعاً كسائِر المذاهب اهل الُسنَّة، فينبغى للمسلمين أن 
يعرفوا ذلك و يتخلَّصوا من العصبية بغير الَحّق لمذاهَب معينة...»؛ «مذهب جعفرى معروف به مذهب شيعة 
دوازده امامى، مذهبى است كه شرعاً مى توان متعّبد و عامل به آن بود، مثل مذاهب اهل سنت. پس سزاوار است 
ــلمانان آن را بشناسند و از تعصب ناحق نسبت به مذاهب خاصى خود را رها سازند». ر.ك. محمد جعفر  مس
نورى، دور الحوزة العلمية فى وحدة االمة االسـالمية، ص103 و بى آزار شيرازى، همبستگى مذاهب اسالمى، 

ص 343.
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عضو لجنه [: انجمن]  افتاء االزهر بودم،  هر گاه مى خواستم 
به كميسيون فتوا بروم براى نظردادن در مسأله اى، حتمًا 

قبل از رفتن، كتاب مبسوط را مطالعه مى كردم»1

3. نهى از حركات و عوامل بر هم زنندة وحدت اسالمى
بى ترديـد توصيه به وحدت هنگامى مى تواند مؤثر واقع شـود كه افراد را 
از عوامل بر هم زنندة وحدت نيز بر حذر داريم؛ در غير اين صورت نه تنها 
وحدتى واقعى ايجاد نخواهد شـد، بلكه اين توصيه ها نشـان از عدم اراده  به 
وحـدت واقعـى در گفتار دارد و بر فضاى مخاصمـه مى افزايد؛ از همين رو 
گزارشهاى متعدد و فراوانى از اهل بيت - عليهم السالم - در نهى از رفتارها و 
عوامل اختالف زا رسيده است كه نمونه هايى از آن را مى توان در نهى از دشنام 
و لعن مخالفان، نهى از تكفير مخالفان، نهى از دادن نسبتهاى ناروا به مخالفان 
و نهى از دامن زدن به فضاى تعصب و مخاصمه مشاهده نمود كه در اينجا به 

گزارش هر يك از اين موارد مى  پردازيم:

3-1. نهى از دشنام و لعن مخالفان
اگر در دنياى امروز متفكران و علما، عوامل و ريشه هاى بدبينى اهل تسنن 
را نسبت به شيعيان جستجو كنند خواهند ديد كه از اصلى ترين عواملى كه 
موجب شكاف ميان شيعيان و اهل تسنن شده است موضوع دشنام و لعن بعضى 

از شيعيان نسبت به رؤساى اهل تسنن و به ويژه دو خليفة اّول و دّوم است.
امـروز در دنيـاى اهل سـنت به جز بخشـى از ناآگاهان افراطـى و ابزار 
امپرياليسـم، همه از گفتگوهاى سـازنده براى وحدت جهان اسـالم استقبال 
مى كنند اّما آنها نيز از اين كه در فرهنگ اهل سنت به خلفاى بعد از پيامبر 

1 . مجلة اخبار شيعيان، آبان1386، شماره24 و محمدعلى آذرشب، پيشينة تقريب، ص175.
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اهانت شود فرارى هستند.
از آن جا كه اين موضوع به يكى از بزرگ ترين موانع در جهت انسـجام 
مسلمين تبديل گشته است و هرگونه تالش و حركتى را براى تقريب مذاهب 
اسـالمى با مشكل روبه رو مى سـازد؛ الزم است دانسته شود كه آيا واقعاً اين 
تفكر، آن گونه كه مطرح مى شود، از ضروريات و لوازم مكتب تشيع است و 

يا چنين نبوده و بدون اهانت به مقّدسات ديگران نيز مى توان شيعه بود! 
با نگاهى دقيق و عميق به روايات ائمة اطهار - عليهم السالم - در خواهيم 
يافت كه آن بزرگواران هيچ گاه از شيعيان دشنام و يا لعن مخالفان را نخواسته اند 
بلكه آن چه همواره مورد تأكيد آنها قرار داشته، شناخت باطل و جداشدن از 
آن بوده اسـت. باطلى كه گاه با حق در آميخته و شـناخت آن را نيز مشكل 
مى سـازد. آن گونه كه هنگامى كه امير المؤمنين - عليه السـالم - در جنگ 
صفين آگاه مى شوند كه عمرو بن عدى و عمرو بن حمق اهل شام را لعن و 

نفرين مى كنند ضمن نهى آنها از اين كار، خطاب به آنها فرمودند:
رَئوَن َو  بـْ ـــــــِتُموَن َو تـَ ـــــــتَّاِميَن َتْش َقاَل: َكرِْهُت َلُكْم َأْن َتُكوُنوا َلعَّاِنيَن َش
ُقْلُتْم ِمْن ِسيرَِتِهْم َكَذا َو َكَذا َو ِمْن  َلِكْن َلْو َوَصْفُتْم َمَساِوَئ َأْعَماِلِهْم فـَ
ْلُتْم  َلَغ ِفی اْلُعْذِر َو َلْو قـُ َأْعَماِلِهْم َكَذا َو َكَذا  َكاَن َأْصَوَب ِفی اْلَقْوِل َو أَبـْ
ُهْم: اللُهمَّ اْحُقْن ِدَمائُهْم َو ِدَمائَنا َو  رَائِتُكْم ِمنـْ َمَكاَن َلْعِنُكْم إِيَّاُهْم َو بـَ
ْعِرَف اْلَحقَّ  ْيِنَنا َو اْهِدِهْم ِمْن َضَالَلِتِهْم َحتَّى يـَ ْيِنِهْم َو بـَ َأْصِلْح َذاَت بـَ
ُهْم َمْن َلجَّ ِبِه َلَكاَن  ْرَعِوَی َعِن اْلَغیِّ َو اْلُعْدوَاِن ِمنـْ ُهْم َمْن َجِهَلُه َو يـَ ِمنـْ

َأَحبَّ إَِلیَّ َو َخْيراً َلُكم  ۱؛
براى شما خوش ندارم كه آنان را لعن و ناسزا گوييد [كه 
در نتيجه] ايشان نيز شما را ناسزا گويند و از شما بيزارى 
جويند؛ ولى چه بهتر است كه اعمال ناشايست ايشان را 
1 . ابن مزاحم منقرى، وقعة صفين، ص103؛ بحار األنوار، ج32، ص399 و ابوحنيفه دينورى، األخبار الطوال، 

ص165؛ ابن ابى الحديد، شرح  نهج البالغة، ج3، ص181.
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يادآور شده، بگوييد: از جملة سيره[ ى زشت] آنان چنين 
و چنان است و از اعمال [نادرست]شان اين و آن است. 
اين بهترين بيان و اسـتدالل است و اگر به جاى نفرين 
صرف آنان و بيزارى جسـتن از ايشان چنين بگوييد [و 
دعا كنيد]: خداوندا! جان  ما و ايشان را حفظ كن و بين 
ما و ايشـان را اصالح بگردان و آنان را از گمراهيشـان 
نجات ده! تا آن كه حق را نمى داند، بشناسـد و آن كه از 
آن سرپيچى مى كند بر آن گردن نهد؛ اين را من بيشتر 

دوست دارم و براى شما [نيز] بهتر است.1
البته اين معنى را مى توان از واژة «تبّرى» كه در طول تاريخ به عنوان يكى 
از فروع اعتقادى شيعه درآمده است، نيز دريافت؛ زيرا «تبّرى» بر وزن تعّدى، 
مصدر باب تفّعل از ماده ى «برئ» به معناى دورى و جداشـدن است. راغب 

اصفهانى در مفردات مى نويسد: 
أصل البرء و البــراء و التبّرى: التقصى مّما يكره مجاورته2؛ 
اصل تبّرى به معناى دورى و جداشدن از چيزى است كه 

از مجاورت آن كراهت وجود دارد.
شيخ طوسى نيز در تفسير تبيان مى نويسد: 

1 . در اينجا امام نه تنها شتم، بلكه لعن دشمنان شامى را نمى پسندد و تأكيد حضرت بر آن است كه اهل حق 
با شناخت بديها و انحرافات اهل باطل در مرحلة اول به مرزبندى در مقابل آنها بپردازند و در مرحلة  دوم نيز 
با روشنگرى و هدايت ديگران، آنها را از باطل جدا سازند. اين در حالى است كه با دشنام و لعن، فقط فضاى 
مخاصمه و دشمنى به جامعه داده مى شود و با بلند شدن گرد غبار فتنه، ديگر نمى توان به هدف واقعى خويش، 
يعنى بازداشتن مردم از باطل، رسيد. از طرفى ديگر، چه بسا افرادى كه هم اكنون در گروه حق هستند نيز به 
خاطر نداشتن بصيرت كافى در خطر پيوستن به باطل  باشند؛ زيرا بيشتر افرادى كه به لعن و دشنام مى پردازند 
بدون معرفت واقعى نسبت به دوست و دشمن و فقط به خاطر آن كه از استدالل نسبت به آنها تهى دست اند، 
نسبت به دوست به مدح و غلو بى پايه و بى حد و مرز پرداخته، دشمن را نيز به همين خاطر با آماج دشنامها 
روبه رو مى سازند در حالى كه چه بسا همين افراد، با ايجاد يك شبهه در صف دشمن قرار گيرند و به دوست 

دشنام دهند. چيزى كه تاريخ بسيار از آن به خود ديده است.
2 . راغب اصفهانى، مفردات، ص121؛ از اين جهت است كه در فقه به پاك كردن اشياء از نجاست «استبراء» 

مى گويند.
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أصل الباب تبّری الشئ من الشئ: و هو انفصاله منه و برأ اهللا الخلق 
ای فطرهـــــــم، فإنهم انفصلوا من العدم إلى الوجود ... و البراءة من 
الشـــــــئ: المفارقة و المباعدة عنه: و برئ اهللا من الكافر: باعده عن 

رحمته ...۱؛
تبّرى شـيئى از شـيئى به معناى جدا شـدن آن شىء از 
شـىء ديگر اسـت و اين كه مى گويند: «برأ اهللا الخلق؛ 
خداوند خلق را آفريد» به معناى جدا شـدن آنها از عدم 
و به وجود پيوسـتن آنهاسـت و برائت از شـىء نيز به 
معناى مفارقت و دور شدن از آن شىء است. همچنان كه 
برائت خداوند از كافران نيز به معناى دور سـاختن آنها 

از رحمتش است.
با اين معنى، حقيقت تبّرى در دين نيز به معناى دور شدن و جداگشتن از 
باطل اسـت كه البته اين خود مستلزم شناخت كامل و جامع نسبت به باطل 

است و بدين جهت كسى را مى توان تبّرى كنندة واقعى دانست كه:
اّوالً شـناخت كامل و درسـتى نسـبت به باطل و حق داشته باشد و ثانياً با 

شناخت باطل از آن فاصله بگيرد.
اينجاست كه هنگامى كه حارث بن حوط در جنگ َجَمل به امير المؤمنين 
- عليه السـالم - مى گويد: از نظر من طلحه و زبير و عايشـه بر حق بودند. 

حضرت در جواب او مى فرمايند: 
ْعِرَف َمْن  تـَ ْعِرِف اْلَباِطَل فـَ ْعِرَف َمْن أََتاُه َو َلم    تـَ تـَ ْعِرِف اْلَحقَّ فـَ  إِنََّك َلم    تـَ

أََتاه ۲؛
همانا تو حق را نشناختى تا آورنده اش را بشناسى و باطل 

1 . شيخ طوسى، التبيان، ج1، ص244.
2 . نهج البالغة، حكمت262.
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را [نيز] نشناختى تا آورنده اش را بشناسى.1
اين در حالى است كه با توهين و لعن مخالفان، نه تنها به شناختى نسبت به 
باطل دست نخواهيم يافت بلكه به گونه اى راه هدايت ديگران را نيز مسدود 
نموده ايم زيرا با حاكم كردن حجاب تعصب ميان خود و مخالفان، آنان را از 
تفكر دربارة حق و باطل بازداشته و حتى شايد آنها را در مسير باطل خويش 
نيز راسـخ تر بكنيم. از اين رو پيامبر بزرگوار اسـالم - صلى اهللا عليه و آله - 

ضمن تأكيد بر اين اصل مهم مى فرمايند:
َعْث َلّعاناً َولكنی ُبِعْثُت داعياً َو رَحمًة، اللُهَم اْهِد َقوِمی َفإنـَُّهم  إّنی َلم   أبـْ

ال َيعَلُمون۲؛ 
من نفرين گر برانگيخته نشده ام بلكه فراخواننده و رحمت 
مبعوث شده ام. خدايا! قوم مرا راه بنما كه آنان نمى دانند.

هم چنين از آن بزرگوار روايت شده اسـت كه دربارة  مشـركان مقتول در 
جنگ بدر فرمودند: 

ُقوُلوَن و تـُْؤذون األحياَء  ا تـَ ال َتسبوا َهُؤالِء فإنَّه اليخلص إليِهْم شیٌء ِممَّ
أال أنَّ الَبذاَء ُلؤٌم۳؛ 

به اين جنازه ها دشنام نگوييد چيزى از دشنام شما به اينها 
نمى رسد ولى زندگان را اذيّت مى كنيد. بدانيد كه دشنام 
1 . دكتر طه حسين دانشمند و نويسندة مصرى مى گويد: «بعد از آن كه وحى خاموش گشت و نداى آسمانى 
منقطع شد سخنى به اين بزرگى شنيده نشده است و سخنى محكمتر و باالتر از اين نمى شود.» امام در اين 
روايت به تبيين اين نكته مى پردازند كه اين صحيح نيست كه تو اول شخصيتهايى را مقياس قرار دهى و بعد 
حق و باطل را با اين مقياسها بسنجى، به عبارت ديگر اشخاص نبايد مقياس حق و باطل قرار گيرند. يعنى حق و 
باطل را ابتدا بايد بشناسى تا بتوانى اهل حق و باطل را در مرحلة بعد بشناسى. به بيان ديگر ابتدا بايد حق شناس 
و باطل شناس باشى نه اشخاص و شخصيت شناس تا افراد را، خواه شخصيتهاى بزرگ و خواه كوچك، با حق 
ــان را بپذيرى و اال نه. برگرفته از شهيد مطهرى، جاذبه و  ــه كنى و اگر با آن منطبق شدند شخصيتش مقايس

دافعة على (ع)، ص125.
2 . عالمه طباطبائى، سنن النبى (ص)، ص413؛ مسلم نيشابورى، صحيح مسلم، ج8، ص24؛ بخارى، األدب 

المفرد، ص76؛ مسند أبى يعلى موصلى، ج11، ص35.
3 . سيدعبداهللا جزائرى، التحفة السنية (مخطوط)، ص322 و ابن أبى الدنيا، الصمت و آداب اللسان، ص178؛ 

جالل الدين سيوطى، اللمع فى أسباب ورود الحديث، ص48 و متقى هندى، كنز العمال، ج3، ص608.
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دادن، فرومايگى است.
هم چنان كه امام رضا - عليه السالم - نيز احاديثى را كه در آنها به صراحت 

نسبت به دشمنانشان توهين شده است ساخته و پرداختة مخالفانشان مى داند: 
ْلُت ِللرَِّضا - عليه الســـــــالم - َيا  رَاِهيَم ْبِن أَِبی َمْحُموٍد َقاَل: قـُ  َعْن إِبـْ
ـــــــوِل اهللاِ! ِإنَّ ِعْنَدَنا َأْخَباراً ِفی َفَضاِئِل أَِميِر اْلُمْؤِمِنيَن - عليه  اْبَن َرُس
ْعِرُف  ْيِت َو ِهَی ِمْن ِروَاَيِة ُمَخاِلِفيُكْم َو َالنـَ السالم - َو َفْضِلُكْم َأْهَل اْلبـَ
رَِنی أَِبی  َنِديُن ِبَها؟ َفقال: َيا اْبَن أَِبی َمْحُموٍد! َلَقْد َأْخبـَ َلَها َعْنُكْم أَ فـَ ِمثـْ
ِه - عليه السالم - َأنَّ َرُسوَل اهللاِ - صلی اهللا عليه  َعْن أَِبيِه َعْن َجدِّ
َقْد َعَبَدُه َفِإْن َكاَن النَّاِطُق َعِن  ـــــــه - قال: َمْن َأْصَغى إَِلى َناِطٍق فـَ و آل
َقْد  َقْد َعَبَد اهللاَ َو ِإْن َكاَن النَّاِطُق َعْن إِْبِليَس فـَ ـــــــزَّ َو َجلَّ - فـَ اهللاِ - َع
َعَبَد إِْبِليَس ُثمَّ َقاَل الرَِّضا - عليه الســـــــالم - َيا اْبَن أَِبی َمْحُموٍد! ِإنَّ 
َالَثٍة َأَحُدَها  ُمَخاِلِفيَنا َوَضُعوا َأْخَباراً ِفی َفَضاِئِلَنا َو َجَعُلوَها َعَلى أَْقَساٍم ثـَ
َها التَّْصرِيُح ِبَمَثاِلِب َأْعَداِئَنا َفِإَذا  ْقِصيُر ِفی أَْمرَِنا َو َثاِلثـُ اْلُغُلوُّ َو َثاِنيَها التـَّ
َنا َو َنَسُبوُهْم إَِلى اْلَقْوِل ِبرُُبوِبيَِّتَنا َو  َسِمَع النَّاُس اْلُغُلوَّ ِفيَنا َكفَُّروا ِشيَعتـَ
َقُدوُه ِفيَنا َو ِإَذا َسِمُعوا َمَثاِلَب َأْعَداِئَنا ِبَأْسَماِئِهْم  ْقِصيَر اْعتـَ ِإَذا َسِمُعوا التـَّ
ـــــــبُّوا الَِّذيَن  ـــــــَماِئَنا َو َقْد َقاَل اهللاُ - َعزَّ َو َجلَّ - «َو ال َتُس َلُبوَنا ِبَأْس ثـَ
ـــــــبُّوا اهللاَ َعْدواً ِبَغْيِر ِعْلٍم» َيا اْبَن أَِبی َمْحُموٍد  َيُس َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللاِ فـَ
َنا َفإِنَُّه َمْن َلزَِمَنا َلزِْمَناُه َو َمْن  ِإَذا َأَخَذ النَّاُس َيِميناً َو ِشَماًال َفاْلزَْم َطرِيَقتـَ

َناُه...۱؛ َنا َفارَقـْ َفارَقـَ
ابراهيم بن ابى محمود گويد: به امام رضا - عليه السالم - 
عرض كردم: يا ابن رسول اهللا! نزد ما از روايات مخالفين 
شـما در فضائل امير المؤمنين - عليه السـالم - و شـما 

ــيخ صدوق، عيون أخبار الرضا(ع)، ج2، ص272؛ محمد بن جرير طبرى، دالئل االمامة، ص24؛ محمد  1 . ش
بن على طبرى، بشارة المصطفى، ص340؛ بحار االنوار، ج26، ص239 و محدث حويزى، تفسير نور الثقلين، 

ج1، ص758.
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خاندان رواياتى هسـت كه امثـال آن را در بين روايات 
شما نمى بينيم، آيا به آنان معتقد شويم؟ حضرت فرمودند: 
پـدرم از پدرش و آن حضرت از جّد خود برايم روايت 
كردند كه حضرت رسـول اكرم - صلى اهللا عليه و آله 
- فرمودند: هركس به سـخن گويى گوش فرادهد او را 
عبادت كرده است. اگر آن سخن گو از جانب خدا سخن 
گويد، او خدا را عبادت كرده است و اگر از جانب ابليس 
سخن گويد، ابليس را عبادت كرده است، سپس فرمودند: 
اى ابن ابى محمود! مخالفان ما سه نوع خبر در فضائل ما 
جعل كرده اند: 1. غلو، 2. كوتاهى در حّق ما، 3. تصريح 

به بديهاى دشمنان ما و دشنام به آنان 
وقتى مردم اخبار غلّو آن دسـته را مى شنوند ما را تكفير 
مى كنند و مى گويند: شـيعه قائل بـه ربوبّيت ائمة خود 
اسـت و وقتـى كوتاهى در حّق ما را مى شـنوند، به آن 
معتقد مى شوند و وقتى بديهاى دشمنان ما و دشنام به آنان 
را مى شـنوند، ما را دشنام مى دهند و حال آن كه خداوند 
مى فرمايد: «بـه [معبود] آنان كه جز خـدا را مى خوانند 
دشـنام مدهيد تا مبادا آنها از روى دشمنى به نادانى خدا 
را دشـنام گويند»1. اى ابى محمود! وقتى مردم به چپ و 
راست مى روند تو پايبند طريقة ما باش، زيرا هركس با 
ما همراه باشد ما با او همراه خواهيم بود و هركس از ما 

جدا شد ما نيز از او جدا خواهيم شد...2
در روايتى ديگر نيز امام صادق - عليه السالم - هنگامى كه آگاه مى شوند 

1  . انعام، 108
2 . شيخ صدوق، عيون أخبار الرضا(ع)، ترجمة على اكبر غفارى، ج1، ص613و 614.
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مردى در مسجد آشكارا به دشمنانشان توهين مى كند، مى فرمايند: «او را چه 
شده است؟ - خدا لعنتش كند - با اين كار متعرض ما مى شود».1

هچنين در كتاب نداى وحدت با اسـتناد به جامع  المســانيد نقل شـده كه 
ابوحنيفه در زمانى كه هنوز جوان بود، به مدينه رفت و خدمت محمد بن على 
(حضرت باقر - عليه السالم) رسيد. سالم كرد و گفت كه من از دوستان شما 
و اهل كوفه هستم. حضرت فرمودند: اهل كوفه ممنوع شده اند كه با ما تماس 
بگيرند. ابوحنيفه گفت: من از دوسـتان شما هستم. حضرت فرمودند: اينجا 
ننشين، زيرا اسباب زحمت مى شود. ابوحنيفه اطاعت نكرد و عرضه داشت: 
دوسـتان شـما در كوفه به برخى از خلفا اهانت مى كنند. شما آنان را از اين 
كار منع فرماييد. حضرت فرمودند: من به آنها گفته ام، ولى اطاعت نمى كنند 
عرض كرد: چرا؟ شما امام و پيشواى آنان هستيد. امام فرمودند: آنها هم مثل 
شـما هستند. شما خود را از دوستان ما مى دانيد، اما وقتى به شما گفتم اينجا 

ننشين، اهل كوفه نبايد با ما تماس بگيرند، گوش نكردى و نشستى.2
آن چه گفته شد به غير از نصوص قرآنى است كه صريحاً ما را از توهين به 

عقايد مخالفان منع مى كند. چنان كه قرآن كريم در اين باره مى فرمايد: 
َيسبُّوا اهللاَ َعْدواً ِبَغيِر ِعْلٍم  «َو الَتســـــــبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللاِ فـَ

نَّا ِلكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم»۳؛  َكَذِلك زَيـَّ
[شـما مؤمنان] به [معبود] آنان كه جز خدا را مى خوانند 
دشنام مدهيد تا مبادا آنها از روى دشمنى به نادانى خدا را 
دشنام گويند، [با دشنام حق از باطل تميز نمى يابد و هر 
كس به هنگام دشنام خود را محق مى داند] ما بدين سان 

َّا نََرى  َالُم: يَا ابَْن َرُسوِل اهللاِ، إِن اِدِق - عليه السَّ 1 . شيخ صدوق، االعتقادات فى دين اإلمامية، ص107؛ َو قِيَل لِلصَّ
يِهْم. َفَقاَل: «َما لَُه - لََعَنُه اهللاُ - يَْعِرُض بَِنا». فِى الَْمْسِجِد َرُجًال يُْعلُِن بَِسبِّ أَْعَدائُِكْم َو يَُسمِّ

2 . واعظ زادة خراسانى، نداى وحدت، ص142.
3 . انعام، 108.
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براى هر اّمتى كارشان را بياراستيم.
عالمة طباطبايى (ره) در تفسير اين آيه مى نويسند:

ايـن آيه يكى از ادبهاى دينى را خاطرنشـان مى سـازد 
كه با رعايت آن، احترام مقّدسـات جامعة دينى محفوظ 
مانده، دسـتخوش اهانت و ناسـزا و يا سخريه نمى شود، 
چون اين معنا غريزة انسانى است كه از حريم مقّدسات 
خود دفاع نموده، با كسانى كه به حريم مقّدساتش تجاوز 
كنند به مقابله برخيزد و چه بسـا شـدت خشـم او را به 
فحش و ناسـزاى به مقّدسـات آنان وادار سـازد و چون 
ممكن بود مسـلمين به منظور دفـاع از حريم پروردگار 
بتهاى مشركين را هدف دشنام خود قرار داده، در نتيجة 
عصبيت جاهليت، مشركين را نيز وادار سازند كه حريم 
مقدس خداى متعال را مورد هتك قرار دهند لذا به آنان 
دستور مى دهد كه به خدايان مشركين ناسزا نگويند، چون 
اگر ناسـزا بگويند و آنان هم در مقام معارضه به مثل به 
ساحت قدس ربوبى توهين كنند در حقيقت خود مؤمنين 
باعث هتك حرمت و جسارت به مقام كبريايى خداوند 
نَّا ِلكلِّ أُمٍَّة  شـده اند. از عموم تعليلى اى كه جملة «َكَذِلك زَيـَّ
َعَمَلُهْم» آن را افاده مى كند، نهى از هر كالم زشتى نسبت 

به مقّدسات دينى استفاده مى شود.1
با دقت در معنى و تفسـير اين آيه، مى توان به نكاتى كليدى و ارزشـمند 
در خصوص نحوة برخورد با مخالفان مذهبى دست يافت كه با رعايت آنها 

تحولى عظيم در روابط ميان مسلمين پديد خواهد آمد:

1 . عالمه طباطبائى، تفسير الميزان، ترجمة سيدمحمدباقر موسوى همدانى، ج7، ص434.
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1. اهانت به مقّدسات ديگران باعث خواهد شد تا آنها نيز از روى جهل و 
نادانى به مقّدسات ما توهين كنند. چنان كه آلوسى دانشمند معروف سنى، در 
تفسير روح المعانى نقل مى كند كه بعضى از عوام جاهل سنى را مشاهده نموده 
كه از دشنام بعضى از شيعيان نسبت به شيخين ناراحت شده است و شروع به 
اهانت به مقام على - عليه السالم - مى كند، هنگامى كه از او سؤال مى شود 
چرا به على - عليه السالم - كه مورد احترام توست اهانت مى كنى؟ مى گويد: 
من مى خواستم شيعه ها را ناراحت كنم زيرا هيچ چيز را ناراحت كننده تر از اين 
موضوع براى آنها نديدم! پس او را به توبه از اين جهل عظيم وادار ساختند.1 
اّما متأسفانه گاهى اين عكس العملها صورتى شديدتر به خود مى گيرد به 
گونه اى كه حتى موجب ايجاد جنگهاى فرقه اى و كشتار شيعيان نيز مى شود. 
پس با پرهيز از دشنام و توهين به عقايد مخالفان، مى توان جلوى بسيارى از 
اين انحرافها و دشـمنى ها را گرفت و فضاى مخاصمه را به فضايى سـازنده 

تبديل نمود و چه نيكو امام صادق - عليه السالم - مى فرمايند: 
ُهْم۲؛ َما أَْيَسَر َما َرِضَی النَّاُس ِبِه ِمْنُكْم ُكفُّوا أَْلِسَنَتُكْم َعنـْ

چه ساده است آنچه كه مردم به آن از شما راضى هستند 
زبانهاى خود را از آنها باز داريد! [يعنى چه سـاده است 
آنچـه مخالفـان مذهبى از شـما مى خواهنـد؛ آنان فقط 

مى خواهند كه به ايشان و مقدساتشان دشنام نگوييد.]
2. از آنجا كه اين اعمال جاهالنة مخالفان، عكس العملى نسبت به توهين به 

1 .آلوسى، روح المعانى، ج 4، ص236. قاضى نوراهللا شوشترى در كتاب الصوارم المهرقة در اين باره مى نويسد: 
جماعة أخرى من أتباعهما [اى الشيخين] الذين كانوا فى ذلك الزمان إذا سمعوا سب الشيخين من لسان أحد 
الشيعة بادروا فى مقابله بسب على - عليه السالم. [گروهى ديگر از پيروان ابوبكر و عمر كه در زمان مايند وقتى 
لعن آن دو را از زبان يكى از شيعيان مى شنوند در برابرش به لعن على - عليه السالم - دست مى زنند.] الصوارم 

المهرقة، ص239.
2 . شيخ كلينى، كافى، ج8، ص341 و شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج16. شيخ حر عاملى اين روايت را در 
ِتِهْم َمَع التَِّقيَّة» آورده است. (سند اين روايت  ــاِن َعِن الُْمَخالِِفيَن َو َعْن أَئِمَّ بابى با عنوان «بَاُب ُوُجوِب َكفِّ اللَِّس

صحيح است. محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم .)
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مقّدسات آنهاست، مى توان شخص توهين كننده را نيز به گونه اى شريك آنها 
در اين جنايات و گناهان بزرگ دانست. چنان كه امام صادق - عليه السالم 
- پيرامون اين فرمايش حضرت رسول - صلى اهللا عليه و آله - كه «شرك 
مخفى تر از راه رفتن مورچه بر سنگ صاف در شب تاريك است» فرمودند: 
ـــــــْن ُدوِن اهللاِ َو َكاَن  ـــــــرُِكوَن ِم ْعُبُد اْلُمْش ـــــــبُّوَن َما يـَ ـــــــوَن َيُس َكاَن اْلُمْؤِمُن
َهى اهللاُ َعْن َسبِّ آِلَهِتِهْم ِلَكْی  نـَ ْعُبُد اْلُمْؤِمُنوَن فـَ اْلُمْشرُِكوَن َيُسبُّوَن َما يـَ
َيُكوَن اْلُمْؤِمُنوَن َقْد َأْشرَُكوا ِباهللاِ ِمْن  ـــــــبَّ اْلُكفَّاُر إَِلَه اْلُمْؤِمِنيَن فـَ َالَيُس
َيُسبُّوا  َقاَل «َو الَتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللاِ فـَ ْعَلُموَن فـَ َحْيُث َاليـَ

اهللا  َعْدواً ِبَغْيِر ِعْلٍم»۱؛
مؤمنين معبود مشـركين را دشـنام مى دادند و اين سبب 
مى شد تا مشركين هم در عوض معبود مؤمنان را [يعنى 
خداوند را] دشـنام دهند. پس خدا مؤمنين را از دشنام به 
معبودات آنها نهى نمود تا مبادا مشركين خداوند را دشنام 
دهند و بدان علّت مؤمنين در حالى كه نمى دانند به خداوند 
مشرك شوند. پس خداوند به مؤمنين فرمود: «[شما اى 
مؤمنان!] به [معبود] آنان كه جز خدا را مى خوانند دشنام 
مدهيد تا مبادا آنها از روى دشمنى به نادانى خدا را دشنام 

گويند.»
و از آن جا كه در روايات يكى از مصاديق اين آيه، اولياى خدا و توهين 
كفار به آنها دانسته شده است اين آيه را مى توان منطبق بر موضوع مورد بحث 

ما دانست. چنان كه صاحب تفسير أطيب  البيان در اين باره مى نويسد: 
سّب اعداى دين اگر موجب سب آنها شود به مقّدسات 

1 . تفسير على بن إبراهيم قمى، ج1، ص213؛ شيخ طبرسى، تفسير مجمع البيان، ج4، ص132 ؛ شيخ حر 
عاملى، وسائل الشيعة، ج16، ص255؛ بحار االنوار، ج69، ص93. (سند اين حديث موثق است. على بن إبراهيم 

فى تفسيره عن أبيه عن مسعدة بن صدقة)
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دين، حرام اسـت چون اين سـبب مى شـود كه سّب به 
مقّدسات دين كنند و شريك مى شود در گناه او چنان چه 
آية شريفه به اين مطلب اشاره دارد كه فرمود: «َو الَتُسبُّوا 
َيُسبُّوا اهللاَ َعْدواً ِبَغْيِر ِعْلٍم» و از همين  الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللاِ فـَ
باب است سّب رؤساى مذاهب باطله كه سبب شود آنها 
سب به رؤساى دين كنند يا سّب كتب ضالل كه منشأ 
شود سب به كتب دينى كنند يا سب به علماى آنها كه 
موجب شود سب به علماى مذهب كنند و هكذا ... بلكه 
امر بسيار دقيق است، در سفينه دارد كه شخصى از اصحاب 
امير المؤمنين - عليه السالم - را مار گزيد حضرت سبب 
آن را فرمودند كه تو نزد فالن شـخص عاتى1 سـركش 
بودى كه قنبر غالم من وارد شـد تو او را بسـيار احترام 
گزاردى و براى او قيام كردى آن شـخص عاتى سببش 
را پرسـيد گفتى چون غالم على است اين سبب شد كه 
آن ملعون به قنبر بسيار اذيت كرد و در مقام اذيت به من 
هم برآمـد. اى كاش ابناء نوع ما مى فهميدند كه در چه 

جناياتى شركت دارند و اهللا الحافظ.2 
 3. با دشـنام و توهين نه تنها نمى توان كسـى را از مسير غلط باز داشت، 
بلكه به عكس، تعصب شديد آميخته با جهالت كه در اين گونه افراد است، 
سبب مى شـود كه به اصطالح روى دندة لجاجت افتاده، در آيين باطل خود 

راسخ تر شوند.
4. در جايى كه قرآن رعايت اصول ادب، عفت و نزاكت را حتى در برابر 
خرافى ترين اديان الزم مى شمارد؛ ديگر هيچ بهانه اى براى شخص و گروهى 

1 . (از: عتو) متكبر و از حد درگذرنده. مردى سركش در فساد كه پند هيچكس نپذيرد. (مهذب االسماء)
2 . سيدعبدالحسين طيب، أطيب البيان فى تفسير القرآن، ج 5، ص167- 168.
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باقى نمى ماند تا با توهين به عقايد ساير مسلمين موجبات تعصب و خصومت 
را در ميان مسلمانان ايجاد نمايند. 

5. اين آيه به اصل اخالقى مهمى كه در جوامع انسانى و اديان الهى وجود 
دارد اشاره مى كند و آن اين كه: «آنچه را براى خود مى پسندى، براى ديگران 
بپسند، آنچه را در حق ديگران خوش دار كه در حق خود خوش مى دارى» 
بى شـك اگر مسلمانان و پيروان مذاهب اسـالمى نيز به اين موضوع توجه 
داشته باشند كه همان گونه كه توهين به مقّدساتشان براى آنها دردآور است، 
توهين به مقّدسات ديگران نيز براى آنها سخت و ناگوار است، هيچ گاه حاضر 
نمى شـدند به مقّدسات يكديگر توهين كنند. اين همان چيزى است كه در 

نَّا ِلكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم» به آن اشاره شده است. جمله ى «َكَذِلك زَيـَّ
6. همان گونه كه عالمه طباطبايى بيان نمودند آن عموم تعليلى كه جملة 
نَّا ِلكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم» افاده مى كند نهى از هر كالم زشـتى نسـبت به  «َكَذِلك زَيـَّ
مقّدسات دينى است. از اين رو تخصيص زدن اين آيه به جواز لعن بر مقّدسات 
مخالفان، بى معنى به نظر مى رسـد، زيرا امروز لعن براى مخالفان از فحش و 
دشنام نيز بدتر بوده، بلكه آنها لعن را دشنامى بزرگ مى دانند به گونه اى كه 
بعضى از آنان دشـنام به شـيخين را موجب فسق مى دانند ولى در مورد لعن، 
همان عّده فتوى به كفر و حتى قتل شخص مقابل داده اند. 1 عالوه بر اين، بنا 
بر تصريح اهل لغت، «لعن» از جانب خداوند به معناى طرد و دور ساختن از 
مقام قرب و رحمت است ولى از جانب بندگان نوعى نفرين به شمار مى آيد2 
كه اين نفرين نسبت به جايگاه اظهار آن، دو معنا از آن برداشت مى شود كه 
معنـاى اول همان معناى اصلى لعن، يعنى «دعا براى دورى از رحمت خدا» 
است كه در رابطة انسان و پروردگار از آن گفتگو مى شود، اّما همين لعن از 

1 . بهوتى، كشف القناع، ج6، ص218.
2 . خليل فراهيدى، العين، ج2، ص141؛ از اين جهت، اثبات جواز لعن مخالفان مذهبى، به خاطر لعن كردن 

خداوند به بعضى افراد در قرآن، بى مورد است زيرا لعن خدا معنايى متفاوت با لعن كردن بندگان دارد.
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نگاهى ديگر هنگامى كه در حضور ديگران اظهار مى شود صورت دشنام به 
خود گرفته، نوعى توهين بزرگ به شمار مى آيد.1 پس لعن را مى توان داراى 
دو جنبه و صورت دانست؛ يك صورِت آن، همان جنبة نفرين و دعا براى 
دورى از رحمت خداوند بودن آن اسـت كه اين معنى از امورى نيسـت كه 
شـرع مقدس از آن نهى نموده باشـد زيرا مردم در دعا و نفرين كردن آزاد 
اند زيرا طبق روايات اگر شخص لعن شده واقعاً مستحق لعن باشد اين لعن به 
او مى رسد، ولى اگر وى مستحق لعن نباشد اين لعن به گويندة آن بازخواهد 

گشت چنان كه امام باقر - عليه السالم - در اين باره مى فرمايند: 
 ِإنَّ اللَّْعَنَة ِإَذا َخرََجْت ِمْن ِفی َصاِحِبَها تـَرَدََّدْت َفِإْن َوَجَدْت َمَساغاً َو 

ِإالَّ رََجَعْت َعَلى َصاِحِبَها۲؛ 
همانا لعنت هنگامى كه از دهان فرستندة آن خارج شود 
مردد مى شود [بين اين دو: فرستندة  لعنت و شخص لعنت 
شده] پس اگر چيزى براى تباه كردن يافت [يعنى موردى 
شرعى و جايز براى لعنت شخص لعنت شده وجود داشت 
كه لعنت به او مى رسـد] و اال برمى گردد به خود لعنت 

فرستنده.
 اما جنبة ديگر لعن كه مربوط به صورت شعاريت آن است هنگامى صحيح 
و جايز است كه موجب برداشتهاى توهين آميز و دشنام گونه به عقايد ديگر 
مسلمانان، كه برحسب وظيفة شرعى ملزم به ُمدارا و رعايت ُحسن همنشينى 
با آنها هستيم، نگردد. همچنان كه در احوال شيخ طوسى - قدس سره - نقل 
1 . عالوه بر تصريح اهل لغت بر دشنام بودن لعن كه به تشريح آن پرداختيم اين نكته را نيز بايد بر آن اضافه 
نمود كه دشنام بودن لعن از امور پذيرفته شدة عرفى است كه همة مردم بر آن اقرار دارند زيرا هر انسانى كه 
به او و يا اجدادش لعن شود آن را نوعى دشنام تلقى كرده، از گويندة آن انتقام خواهد كشيد؛ همچنان كه واژة 
لعن نيز در بيشتر موارد آن، بدون اضافه به خداوند استعمال مى شود كه اين موضوع نشان از آن دارد كه لعن 

براى دشنام و نه نفرين به كار مى رود.
ــيخ صدوق، ثواب األعمال، ص270 و شيخ كلينى، كافى، ج2، ص360؛ مجموعة ورام (تنبيه الخواطر)،  2 . ش

ج 2، ص209؛ شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج12، ص301؛ بحار االنوار، ج69، ص209.
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شده است كه:
بعضى از مخالفان به عرض خليفة عباسى كه معاصر شيخ 
ابوجعفر بود رسانيدند كه او و اصحاب او از شيعة اماميه، 
سّب صحابه مى كنند [و بدانها دشنام مى گويند] و كتاب 
مصباح او كه دستور اعمال و ادعية سنة متهجدان ايشان 
است بر آن گواهى مى دهد زيرا كه در دعاى روز عاشورا 
از آن كتاب واقع است كه: اللَُّهمَّ ُخّص أَنَت َأّوَل َظاِلٍم ِباللَّْعِن 

ِمنِّی َو اْبَدْأ ِبِه َأّوًال ُثّم الثَّاِنَی َو الثَّاِلَث َو الرَّاِبعَ 1 
پس خليفه به طلب شـيخ و كتاب مصباح فرستاد، چون 
شيخ با كتاب حاضر شد و باعث طلب او مذكور گرديد 
منكر سب شد و چون كتاب را گشودند و دعاى مذكور 
به او نمودند و گفتند اين را چه عذر خواهيد گفت؛ شيخ 
در بديهـه گفت: يا امير المؤمنين! مراد از آن عبارت نه 
آن اسـت كه غمازان گمان برده اند بلكـه مراد به «اول 
ظالم» قابيل قاتل هابيل است كه بنياد قتل در دنيا نهاد و 
ابواب لعن بر روى خود گشاد و مراد به «ثانى» عاقر ناقة 
صالح است و اسم عاقر «قيدار بن سالف» بود و مراد به 
«ثالث» قاتل يحيى بن زكرياست كه به سبب بَغيه اى از 
بغاياى بنى إسرائيل اقدام به قتل آن معصوم نمود و مراد 
به «رابع» عبدالرحمن بن ملجم است - لعنه اهللا - كه اقدام 
بـه قتل على بن ابى طالب - عليه السـالم – نمود. خليفه 
چون آن تأويل را شنيد تصديق او نمود و انعام فرمود و 

از ساعى و غماز انتقام كشيد.2
1 . شيخ طوسى، مصباح المتهجد، ص776.

2 . قاضى نوراهللا شوشترى، مجالس المؤمنين، ج1،ص481؛ سيدعلى بروجردى، طرائف المقال، ج2، ص463.
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همان گونه مشـاهده شـد شـيعة اماميه همواره در طول تاريخ سـعى بليغ 
داشته است به گونه اى سخن گويد كه دشمنان اسالم نتوانند از آن براى ايجاد 
تفرقه و آشـوب ميان مسـلمين بهره برده، فضاى صلح، مدارا و انسجام ميان 
مسلمين را بر هم زنند؛ سيره اى كه در واقع برگرفته از سيره و روايات اهل 
بيت – عليهم السالم - بوده و علماى آشناى به اين مكتب لحظه اى در انتخاب 

آن دچار ترديد نخواهند شد.1
امروز نيز اين كه ما ظالمان به حق اهل بيت - عليهم السالم - را مستحق لعن 
مى دانيم و در زيارت عاشـورا به لعن آنها مى پردازيم، جاى ترديدى در آن 
نيسـت، خود اهل سـنت هم مايل اند ظالمان به اهل بيت - عليهم السالم - را 
لعنت كنند، اما اين كه مراسمى خاص پيرامون اين موضوع تشكيل شود و با 
تصريح به نام افرادى آنها را مخاطب لعن خويش قرار دهيم، باز هم خوْدفريبى 
است كه ما را در دامان دشمناِن اسالم مى اندازد زيرا بخش عمد ة ثمرة برگزارى 
اين مراسم، اعالم عمومِى آن، براى تبليغات هدفمند است، به گونه اى كه حتى 
اگر خود مراسـم در خفا برگزار شود، خبر آن، اثر خود را خواهد گذاشت.2 
به هر حال در دنياى امروز كه كار غير شرعى هم در موبايلها مى چرخد، اين 
كارها جاى خود دارد، دهها سايت وهابى در حال حاضر مشغول اشاعة اين 
فيلمها هستند3 و برگزاركنندگان اين مراسم در قبال تخريب وجهة اهل بيت 
ــته اى از روايات كه در جلد30 بحار االنوار، باب320،  ــنى در نقد سند دس 1 . همچنان كه آيت اهللا آصف محس
دربارة طعن، لعن و تكفير خلفاى نخست آمده است، مى نويسد: «اين باب از بزرگترين ابواب بحار االنوار است و 
در آن، 172 روايت گرد آمده است، اما تنها شش روايت آن معتبر است و شواهد و قرائن بر جعلى بودن جمله اى 
ــنى بر مقصود و عنوان مورد  ــش روايت معتبر نيز، داللت روش از آنها نيز حكايت مى كند». هيچ يك از اين ش
گزينش مرحوم عالمه ندارد.» ر.ك. على آقانورى، امامان شيعه و وحدت اسالمى، ص305 به نقل از مشرعة 

بحار  االنوار، ج2، ص40-38.
2 . همچنان كه صاحب قصص العلماء، ميرزا محمد تنكابنى، مى نويسد: «[در زمان محقق كركى] علماى شيعه 
كه در مّكه بودند به علماى اصفهان نوشتند، يعنى به ارباب محرابها و منبر ها، كه شما سب مى نماييد متخلفين 
را در اصفهان، و ما در حرمين شريفين مى باشيم و ما را عامه به سبب اين سب عذاب و سياست مى نمايند...» 
ميرزامحمد تنكابنى، قصص العلماء، ص451. [انكم تسبون ائمتهم فى اصفهان و نحن فى الحرمين نعذب بذلك 

اللعن و السب]، رسول جعفريان، صفويه در عرصة دين، فرهنگ و سياست، ج1، ص41.
3 . البته ممكن است در اينجا افرادى لب به اعتراض بگشايند كه در مراسمهاى ما اشخاص سنى مذهبى وجود 
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رسـول اهللا - صلى اهللا عليه و آله - و جلوگيرى از پيشـرفت آن مسؤول اند. 
متأسـفانه امروز اين تصاوير و فيلمها دست آويزهايى براى دور نگاه داشتن 
ملتهاى سنى از حقيقت رسالت رسول اهللا – صلى اهللا عليه و آله - است؛ اين 
تصاوير دسـت آويزهايى است براى قتل شيعيان عراق، پاكستان و ...، يك 
استشـهادى وهابى با اين تصاوير روزانه دهها شيعه مى كشد. خود را فريب 
ندهيم، ما در مقابل اعمال خود مسؤول ايم و بى اعتنايى نسبت به اثرات اين 
مراسـم، قطعاً عقاب اخروى خواهد داشت چنان كه حضرت امام باقر - عليه 

السالم - مى فرمايند: 
ُقوُل  ِد ْبِن ُمْسِلٍم قال: َسِمْعُت أََباَجْعَفٍر - عليه السالم - يـَ َعْن ُمَحمَّ
ُيْدَفُع إَِلْيِه ِشْبُه اْلِمْحَجَمِة َأْو  ْوَم اْلِقَياَمِة َو َما َنِدَی َدماً فـَ ُيْحَشُر اْلَعْبُد يـَ
! إِنََّك  ُقوُل: َيا َربِّ يـَ َالٍن. فـَ َقاُل َلُه: َهَذا َسْهُمَك ِمْن َدِم فـُ يـُ ْوَق َذِلَك فـَ فـَ
َالٍن  ُقوُل: بـََلى َسِمْعَت ِمْن فـُ يـَ َبْضَتِنی َو َما َسَفْكُت َدمًا. فـَ ْعَلُم أَنََّك قـَ َلتـَ
َالٍن اْلَجبَّاِر  ُنِقَلْت َحتَّى َصاَرْت إَِلى فـُ َها َعَلْيِه فـَ تـَ َرَويـْ ِروَاَيَة َكَذا َو َكَذا فـَ

َها َو َهَذا َسْهُمَك ِمْن َدِمه ۱؛  َلُه َعَليـْ َقتـَ فـَ
بندة خدا روز قيامت محشـور شود در حالى كه دستش 
بـه خونى آلـوده نشده اسـت، [ظرفى] هماننـد [ظرف] 
خونگيرى حجامت يا بيشـتر از آن را به دسـتش بدهند 
و بگويند: اين سـهم توسـت از خون فالن كس. عرض 
مى كنـد: پروردگارا! تو خـود مى دانى، تو خود جان مرا 
گرفتى؛ من خون كسـى را نريختـه بودم [و هيچ خونى 
ندارد كه به ضبط صوت يا تصوير اين مجالس بپردازند كه در جواب بايد گفت اين سايتها نيز هيچگاه خود 
مستقيماً به تهيه و ضبط فيلم  و صدا از اين مراسم نپرداخته اند، بلكه همواره افراد شيعة نادانى بوده اند كه به 
ضبط چنين تصاويرى پرداخته و ساده لوحانه با انگيزة ترويج مكتب اهل بيت به نشر و اشاعة آن، مخصوصاً در 

اينترنت، مى پردازند، دشمنان نيز با استفاده از همين محصوالت به ايجاد تفرقه ميان مسلمين پرداخته اند.
1 . شيخ كلينى، كافى، ج2، ص370؛ أحمد بن محمد بن خالد برقى، محاسن، ج1، ص105 ؛ شيخ حر عاملى، 
وسائل الشيعة، ج16، ص251. (سند اين روايت صحيح است. محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن محمد 

بن عيسى [إشارة] عن يونس عن العالء عن محمد بن مسلم )
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بر گردنم نبـود]. خداوند فرمايد: آرى! [اما] تو از فالنى 
روايتى چنين و چنان شنيدى و به ضرر او بازگو كردى، 
پس زبان به زبان به فالن ستمكار رسيد و بدان روايت او 

را كشت و اين بهرة تو از خون اوست.1
پس ما نيز اندكى مراقب گفتار و رفتار خود باشيم تا خداى نكرده شريك 

اين جانيان در كشتار بندگان خدا نباشيم.

3-2. نهى از تكفير مخالفان
متأسفانه همان گونه كه در ميان اهل سنت افرادى جاهل و متعصب وجود 
دارند كه جز انديشـة خويش، هر تفكر ديگرى را كفر و شرك مى دانند و 
كوچكترين اختالف نظر با عقايد خود را سبب خروج از اسالم و حتى جواز 
قتل فرد مقابل تصور مى كنند؛ افراد متعصبى نيز در شيعه وجود دارند كه جز 
شيعه، تمامى مسلمانان را كافر و نجس دانسته، اسالم و مسلمين را منحصر در 

شيعه قلمداد مى نمايند.
متأسفانه على رغم آن كه اين نظريه طرفداران چندانى در بين شيعيان ندارد، 
اّما دشمنان اسالم براى ايجاد اختالف و ضربه زدن به وحدت مسلمين، همواره 
به تبليغ چنين انديشه هايى مى پردازند تا بدان وسيله مسلمانان را سرگرم تكفير 

يكديگر نموده، از انديشيدن دربارة مسائل اساسى جهان اسالم باز دارند.
اما جالب اينجاست كه اين پندار كه نجات اخروى امت اسالم در انحصار 
شـيعة اماميه است و بهشـت اختصاصى ماسـت، نه با ظواهر آيات قرآنى2 

1 . شيخ كلينى، اصول كافى، ترجمة سيدجواد مصطفوى ، ج4، ص77. [با ويرايش]
2 . آيات بسيارى در قرآن وجود دارد كه بيانگر آن است كه اگر كسى خالصانه براى خداوند عملى را انجام دهد و 
عمل خويش از مظاهر شرك و پليدى پاك نموده باشد به نتايج نيك آن خواهد رسيد. آياتى مانند: «ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا 
َلُهْم َأْجرُُهْم ِعنَد رَبِِّهْم َو َالَخْوٌف َعَلْيِهْم َو َالُهْم َيْحزَُنوَن؛  ْوِم اآلِخِر َو َعِمَل َصاِلحاً فـَ اِبِئيَن َمْن آَمَن ِباهللاِ َو اْليـَ َو الَِّذيَن َهاُدوْا َو النََّصاَرى َو الصَّ
ــايان و صابئان، هر كه [از آنان ] خداى و روز واپسين را باور داشته  ــانى كه ايمان آورده اند و يهودان و ترس كس
باشد و كار نيك و شايسته كند، پاداش آنان نزد پروردگارشان است، نه بيمى بر آنهاست و نه اندوهگين شوند.» 
رَُه» (زلزله، 7و8): «پس هر كس به اندازة سنگينى  َقاَل َذرٍَّة شرًّا يـَ ْعَمْل ِمثـْ رَُه * َو َمن يـَ َقاَل َذرٍَّة َخْيراً يـَ ْعَمْل ِمثـْ (بقره، 62) «َفَمن يـَ
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سـازگار اسـت و نه با روايـات. صاحب نظران1 نيز از مجموعـة ادله چنين 
استنباطى نكرده اند. اگر پژوهشى دربارة منشأ اين فكر صورت گيرد به دست 
خواهد آمد كه يا از القائات دشمنان زيرك است و يا از ساخته هاى دوستان 
ساده انديش، به ويژه با توجه به شاخ و برگهايى كه براى اين درخت بى ثمر 

ساخته اند و گفته اند: «شيعه باش و هرچه مى خواهى بكن!»2
اما جالب اينجاست كه اين چنين تفكراتى منحصر به زمان ما نيست و در 

ذّره اى كار نيك انجام دهد آن را مى بيند و هر كس به اندازة سنگينى ذّره اى كار بد كند آن را مى بيند.» «َو َمْن 
ْوًال مِّمَّن َدَعا إِلى اهللاِ َو َعِمَل صاِلحاً َو َقاَل إِنَّنى ِمَن اْلُمسِلِميَن» (فصلت، 33): «چه كسى به گفتار بهتر است از آن  َأْحسُن قـَ

كس كه به سوى خدا مى خواند و عمل صالح انجام مى دهد و مى گويد: من از مسلمين هستم.»
1 . شهيد مطهرى در اين رابطه مى گويد: «شما اگر به همين مسيحيت تحريف شده نگاه كنيد و برويد در دهات 
و شهرها، آيا هر كشيشى را كه مى بينيد، آدم فاسد و كثيفى است؟ واهللا ميان همينها صدى هفتاد، هشتادشان 
ــاس ايمانى و تقوا و خلوص كه به نام مسيح و مريم، چقدر راستى و تقوا و پاكى  ــتند با يك احس مردمى هس
به مردم داده اند، تقصيرى هم ندارند؛ آنها به بهشت مى روند، كشيش آنها هم به بهشت مى رود. پس حساب 
روحانيت حاكم فاسد مسيحى و پاپها را بايد از اكثريت مبلغين و پيروان مسيح جدا كرد.» مجموعه  آثار استاد 

شهيد مطهرى، ج 3، ص439
ــلمان در عصر حاضر، غرور بى جايى است كه در  ــفانه يكى از عوامل انحطاط و تباهى اجتماعات مس 2 . متأس
دوره هاى متأّخر در عّدة زيادى از مسلمانان و خصوصاً اكثريتى از شيعيان پديد آمده است زيرا اگر از اين افراد 
پرسيده شود كه آيا اعمال نيك غير شيعه مورد قبول درگاه خدا واقع مى شود؟ بسيارى از آنها جواب مى دهند: 
ــيده  ــيعه چه حكمى دارد؟ جواب مى دهند: همه بخش ــود كه اعمال بد و گناه ش ــيده ش نه و اگر از آنان پرس
شده است. در پاسخ به اين عده مختصراً بايد گفت فرق بين شيعه و غير شيعه وقتى آشكار مى گردد كه شيعه 
به برنامه  اى كه رهبرانش به او داده اند عمل بكند و غير شيعه هم به برنامة دينى خود عمل كند، آن وقت تقدم 
شيعه بر غير شيعه، هم در دنيا و هم در آخرت، روشن مى شود. اّما اگر بنا باشد شيعه و غير شيعه به برنامه هاى 
مذهبى خويش عمل نكنند از اين جهت فرقى با يكديگر ندارد و به عبارتى فرق را بايد در جانب مثبت جستجو 
كرد نه در جانب منفى. شهيد عالمه مطهرى، عدل الهى، ص306 (همراه با اندكى تغيير). اين در حالى است 
كه اين نحو خودستايى، كار اسرائيليها و برخى از ترسايان است كه به دروغ گفتند: «نَحنُ أبناء اهللا و أحّباؤه» 
(مائده، 18): «ما فرزندان خدا و دوستان [خاص] او هستيم.» يا گفتند: «لَن يَدُخل الَجنَّة إالّ َمن كاَن هوداً أْو 
نَصارى» (بقره، 111): «هرگز جز آن كه يهودى يا مسيحى باشد به بهشت درنمى آيد» كه اين نيز دروغ است. 
نا الّنار إالّ أيّاماً معدودة ُقل أتّخذتُم ِعند اهللا عهداً َفلَن يُْخلَِف اهللاُ َعهَده أم تقولون على اهللا  يا گفتند: «لَن تََمسَّ
ما ال تعلمون» (بقره، 80): [«آتش هرگز به ما جز چند روزى درنمى گيرد. بگو: آيا در پيشگاه خداوند پيمانى 
گرفته ايد - كه خداوند از سر پيمان خويش نمى رود - يا بر خداوند چيزى مى بنديد كه از آن آگاهى نداريد؟»] 
ــما از  ــتيم. خداوند مى فرمايد: آيا ش [اينچنين يهوديان مى گويند] ما در قيامت، بيش از چند روز معّذب نيس
خداوند عهد و ميثاقى گرفته ايد؟ اين خودستايى ها براى چيست؟ خودبينى و خودستايى، بسيار زشت است 
و اگر به صورت بيمارى واگيردارى درآيد و به جامعه ستايى و گروه ستايى تبديل گردد، بالى عظيمى مى شود 
ــتى اسرائيليها را در پى دارد؛ از اين رو قرآن و سّنت معصومين - عليهم  ــتى اى مانند نژادپرس و خطر نژادپرس
السالم - خودستايى فردى را تحريم و منع كرده اند تا به نژادپرستى منجر نشود. جوادى آملى، تفسير موضوعى، 

ج11، ص98-99، [با اندكى ويرايش]
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زمان اهل بيت - عليهم السالم - نيز افرادى بوده اند كه به خاطر تعصب و يا 
جهالت، به اين اعتقاد رسيده بودند كه جز شيعيان، تمامى مسلمانان كافر و 
نجس هسـتند. از همين رو گزارشهاى بسـيارى وجود دارد كه اهل بيت - 
عليهم السالم - آنها را از اين اعتقاد نهى كرده و اعتقاد درست را براى آنها 
تبيين نموده اند؛ اما با اين حال وجود تعصب در بعضى اصحاب مانع از پذيرش 
فرمايش هاى آن بزرگواران مى شـده و حتى بحثهـاى جدى و طوالنى ميان 
اصحاب خاص ائمه و آن بزرگواران صورت مى گرفته اسـت آنچنان كه در 

كافى از زراره نقل مى كند: 
ٌر َعَلى أَِبی َجْعَفٍر - عليه الســـــــالم.  َدَخْلُت أََنا َو ُحْمرَاُن َأْو أََنا َو ُبَكيـْ
رُّ  ْلُت: التـُّ ـــــــُه: إِنَّا َنُمدُّ اْلِمْطَماَر. قال: َو َما اْلِمْطَماُر؟ قـُ ْلُت َل قال: قـُ
َناُه َو َمْن َخاَلَفَنا ِمْن َعَلِویٍّ َأْو َغْيرِِه  َولَّيـْ َقَنا ِمْن َعَلِویٍّ َأْو َغْيرِِه تـَ َفَمْن وَافـَ
ْوِلَك َفأَْيَن الَِّذيَن  ْوُل اهللاِ  َأْصَدُق ِمْن قـَ َقاَل ِلی: َيا زُرَارَُة! قـَ َنا ِمْنُه. فـَ َبرِئـْ
ـــــــَتْضَعِفيَن ِمَن الرِّجاِل َو النِّساِء َو  َقاَل اهللاُ - َعزَّ َو َجلَّ - «ِإالَّ اْلُمْس
ْهَتُدوَن َسِبيًال»؟ أَْيَن «اْلُمْرَجْوَن ِألَْمِر  اْلِوْلداِن الَيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َو اليـَ
اِهللا»؟ أَْيَن الَِّذيَن «َخَلُطوا َعَمًال صاِلحاً َو آَخَر َسيِّئًا»؟ أَْيَن «أْصحاُب 

ُلوبـُُهمْ »؟ اْألَْعراِف»؟ أَْيَن «اْلُمَؤلََّفِة قـُ
َفَع َصْوُت أَِبی َجْعَفٍر - عليه  ـــــــاَل: َفارْتـَ ـــــــاٌد ِفی اْلَحِديِث. َق َو زَاَد َحمَّ

اِر  السالم - َو َصْوِتی َحتَّى َكاَن َيْسَمُعُه َمْن َعَلى َباِب الدَّ
َنُه َقاَل ِلی: َيا  يـْ ْيِنی َو بـَ َر اْلَكَالُم بـَ ا َكثـُ َلمَّ َو زَاَد ِفيِه َجِميٌل َعْن زُرَارََة فـَ

َل اْلَجنَّة۱؛ الَّ زُرَارَُة! َحّقاً َعَلى اهللاِ َأْن الُيْدِخَل الضُّ
[زراره نقل كرده است كه] من و حمران يا من و بكير2 به 

1 . شـيخ كلينى، كافى، ج2: كتاب االيمان و الكفر، ص383؛ محمد بن مسعود عياشى، تفسير عياشى، ج2، 
ص93؛ بحار االنوار، ج69، ص164و محدث حويزى، تفسير نور الثقلين، ج1، ص538.(سند اين روايت صحيح 

است. على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن زرارة).
2  . [اين سه بزرگوار با هم برادر همه از خاندان «اعُين» بوده اند (ر.ك. پژوهشى پيرامون ُزراره و خاندان اعين، 

عباسعلى صديقى نسب، بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى، 1375. -و]
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نزد امام باقر – عليه السالم – رفتيم. [مطلبى را نقل كرد 
تا جايى كه] گفـت: بدو گفتم: ما تراز به كار مى بريم. 
گفت: تراز چيست؟ گفتم: شاغول، هر كس همراهيمان 
كند از نسل حضرت امير باشد يا نه به او [به عنوان يك 
مسلمان و اهل نجات] رو مى كنيم و هر كس مخالفتمان 
كند از نسل حضرت امير باشد يا نه از او [به عنوان يك 
گمراه و اهل هالك] دور مى شويم. امام در اينجا به من 
گفت: اى زراره! سخن خداوند از سخن تو درست تر است 
پس [در اين تقسيم بندى تو] كجايند آنان كه خداوند – 
كه عزيز اسـت و جليل – گفت: «مگر ناتوان ماندگانى 
[حقيقـى] – از مـردان و زنان و كـودكان – كه توان 
چـاره نمى دارند و به راهى ره نمى برنـد.»1، «وانهادگان 
تا فرمان خداوند»2 كجايند؟ آنان كه «كار شايسـته را 
با [كارى] ديگر كه بد اسـت درآميخته اند»3 كجايند؟ 
«بلندى نشينان»4 كجايند؟! [مصاديق تعبير خداوند كه در 
مصارف زكات فرمود] «كسانى كه براى جلب محبتشان 

اقدام مى شود»5 كجايند؟»
و [اين را] حّماد [بن عيسـى] در روايت [هشام بن سالم 

1 . نساء، 98. [در آية قبلى خداوند حرف آنان را كه خود، خود را مستضعف: ناتوان مانده خوانده اند نپذيرفته است. 
–و]

ــكنجه مى كند و يا بر آنان  ــران [از اعراب] وانهادگان تا فرمان خداوند اند يا آنان را ش ــه، 106: [«و ديگ 2 . توب
بازمى گردد و خداوند داناى حكيم است.»-و]

3 . توبه، 102: [«و ديگرانى هستند [از اعراب] كه به گناهان خود اعتراف كرده و كار شايسته را با [كارى] ديگر 
كه بد است درآميخته اند؛ اميد است  خدا بر آنان بازگردد [يا توبة آنان را بپذيرد] كه خدا آمرزندة مهربان است.» 

(ترجمة آقاى فوالدوند با اندكى ويرايش) –و]
4  - اعراف، 48 و 49:

5  - توبه، 60. ترجمة جناب مكارم شيرازى.



   83 بخش دوم : جلوه هايى از وحدت اسالمى    

از زراره] افزود: «[زراره] گفت: پس صداى امام باقر – 
عليه السالم – و من بلند شد تا اين كه هر كس پشت در 

بود مى شنيد.»1
و [باز] جميل بن دراج [اين را] از زراره [بر آن حديث] 
افزود: «پس چون سخن گفتن من و امام به درازا كشيد 
امام فرمود: اى زراره! [خالصت كنم؛] «(آيا) بر خداوند 

حتم است كه گمراهان را به بهشت نبرد؟»2
در روايتى ديگر آن حضرت تنگ نظرى و افراط زراره در تعميم كفر به 
تمامى جاهالن و منكران امامت را، ناشى از جوانى، جهل و كينة وى نسبت به 
مخالفان دانسته است و يادآورى مى كند: «ِإْن َكِبْرَت رََجْعَت َو تَحلََّلْت َعْنَك ُعَقُدك 3؛ 

ـ.ق] مرد بى ادب و بى اطالعى  1 . روى هم رفته از اين حديث استفاده مى شود كه ُزرارة [بن اعين 80 تا 150 ه
بوده و حديث به حسب ظاهر داللت بر مذمت زراره مى كند، در صورتى كه جاللت قدر و مقام او مورد اتفاق 
شيعه است و روايات بسيارى در مدح او رسيده تا به جايى كه او را فقيه ترين اصحاب حضرت باقر [والدت 57 
ـ.ق] – عليهما السالم - دانسته اند  ـ.ق] و صادق [17 ربيع األول سال 83 تا 25 شوال 148 ه – شهادت 114 ه
و لذا براى جواب از اين حديث و نظائر آن وجوهى گفته اند: مانند اين كه گفته اند: اين امور در آغاز كارش بوده 
پيش از آن كه معرفتش كامل گردد، يا اين كه طبع و خوى او اين گونه بوده و نمى توانسته خوددارى كند از بحث 
و مشاجره نه به خاطر شك و ترديد و بى اعتنايى او، يا قصدش آموختن كيفيت مناظره در اين مطلب بوده كه 
با مخالفين بتواند بحث كند، يا از شدت عالقه اى كه به ائمه - عليهم السالم – داشته است راضى نمى شده كه 
مخالفين به بهشت روند. اما عالمة شعرانى(ره) عقيدة بعضى ُشّراح كافى همچون مجلسى و مالصالح مازندرانى 
را كه پنداشته اند اين روايت در مقام بيان انحراف فكرى زراره است و بايد آن را بر محملى ديگر حمل كرد رد 
ــوء األدب فهو كذلك و أما  ــوء أدب زرارة و انحرافه» أما س مى كند و مى گويد: قوله [اى مالصالح] «دّل على س
االنحراف فاليدل كالمه عليه إذ رب محب يطيش فيخرج عن األدب ال عن الحب و ليس كل أحد معصوماً عن 
الزلل. أما رأيت ولداً براً بوالديه قد يتفق عند الغضب أن يخشن الكالم و يهجر الوالد ثم يندم من قريب و يعتذر و 
روى من ابن عباس أشد من ذلك بالنسبة إلى أمير المؤمنين - عليه السالم – و كان تابعاً ولياً له من أول عمره 
إلى آخره بعد ذاك العتاب و قبله بل يدل هذا الحديث على أن زرارة مفرطاً فى الوالية مبالغاً فيه زائداً متجاوزاً 
عن الحد الذى كان يرضى به اإلمام - عليه السالم – و كان يرى أن كل متخلف عن أهل البيت كافر و رّدعه 
عنه اإلمام - عليه السالم - بأن المستضعفين من الضالل فى الجنة؛ ر.ك. مولى محمد صالح مازندرانى، شرح 

أصول كافى، ج10، ص54 حاشية عالمة شعرانى.
2 . در بعضى نسخه ها «ان يدخل الجنة» بدون لفظ «ال» است كه ترجمه اش چنين مى شود «اى زراره! حق 
است بر خدا كه گمراهان [نه كافران و جاهدان] را به بهشت ببرد.» و با بودن لفظ «ال» چنان كه عالمه مجلسى 
فرموده است: جمله استفهام انكارى است. البته عياشى در تفسيرش اين جمله را بدين گونه آورده است: يَا ُزَراَرُة 
َحّقاً َعلَى اهللاِ أَْن يُْدِخلََك الَْجنَّة؛ اى زراره! شايسته است كه خداوند تو را وارد بهشت كند. تفسير عياشى، ج2، 

ص93
3 . شيخ كلينى، كافى، ج2، «باب الضالل»، ص403 و «باب أصحاب األعراف» ص408 و رجال كشى، ص142 با 
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يعنى اگر پا به سـن بگذارى، از اين عقيده باز مى گردى و از اين قيد و بند 
رها مى شوى».

همچنين در كافى روايت ديگرى وجود دارد كه حاكى از بحث جدى ترى 
ميان سـه تن از اصحاب و امام دارد. آن گونه كه هاشـم بن بَِريد (مشهور به 
َصاِحِب الَْبِريد [مسؤول امور نامه رسانى]) يكى از اصحاب امام صادق - عليه 

اين تفاوت كه در آن اين عبارت آمده است: «أما إنك لو بقيت لرجعت عن هذا الكالم و لحللت عندك» [اما اگر تو 
همچنان بباشى از اين قول باز مى گردى و موضوع نزدت حل مى شود] همچنين در ادامه آمده: «َقاَل و أَْصَحاُب 
ُزَراَرَة يَُقولُوَن لََرَجْعَت َعْن َهَذا الَْكَالِم َو تَحلَّلَْت َعْنَك ُعَقُد اْإلِيَمان » [گفت: و نزديكان زراره مى گويند از اين سخن 
بازگشتى و عقده هاى ايمان از تو گشوده شد]؛  در بررسى اين روايت بايد گفت كه آن از چند طريق وارد شده 
كه بعضى از آنها ضعيف و بعضى صحيح است و از همين جهت محمدباقر بهبودى در حاشية بحار االنوار كه اين 
روايت را از رجال كشى آورده، بعد از نقل كالم عالمه مجلسى در مورد وجود محمد بن عيسى در سند اين حديث 
در كافى، مى نويسد: «اين روايت از كشى است و اگرچه در طريق آن محمد بن عيسى نيست، اما روايت به خاطر 
ــندش ضعيف است. با حال اين حديث طريق ديگرى در كافى و در باب «اصحاب  وجود احمد بن هالل در س
اعراف» دارد كه به آن سند موثق مى باشد؛ همان گونه كه خود عالمه مجلسى در شرح كافى، ج2، ص396 آن 
ــت كه گفته شود: اين بحث و مجادله در زمان جوانى زراره بوده است و از  ــت. پس حق اين اس را تأييد نموده اس
اين رو امام در همان روايت به او فرمودند: «فكيف تصبر و أنت شاب» [چگونه صبر كنى در حالى كه جوان اى]و 
لزومى ندارد كه ما اعتقاد داشته باشيم كه زراره در دوران جوانى نيز داراى معرفت كامل و جاللت قدر بوده است، 
بلكه او هرچه سنش باالتر مى رفت بر معرفتش نيز افزوده مى شد.» بحار االنوار، ج69، ص168؛ اما عالمه شعرانى 
ــارى زراره را ناشى از نگاه نادرست و متفاوت وى به  اين گونه توجيهات را در مورد روايت نمى پذيرد ؛ بلكه پافش
موضوع مورد بحث با امام مى داند؛ كه همين امر باعث  شده تا از سخنان امام قانع نشود. ايشان همچنين پافشارى 
زراره را هم براى روشن شدن موضوع مورد بحث مى داند و مى نويسد: و الريب أن الرواية تدل على تخطئة زرارة 
فى رأيه و إنه كان مقصراً عليه غير قانع بما احتج به - عليه السالم – و كان زرارة يرى أن الناس على قسمين 
فقط الثالث لهما: أما مؤمن ناج يدخل الجنة و أما كافر يدخل النار و ليس بينهما واسطة و مقتضى أحكام الفقه 
هو ما اختاره زرارة ... و هذا الخبر و إن كان ضعيفاً بمحمد بن عيسى بن عبيد على ما ذكره الشارح لكن مضمونه 
مستفيض عن زرارة و سبق حديث بهذا المضمون عنه ليس فى طريقه محمد بن عيسى بن عبيد و الغيره 
ممن يطعن فيه ... و كان على زرارة أن يسلم لإلمام - عليه السالم – و يرتدع عن مقاله و اليصر على مخالفة 
المعصوم - عليه السالم - ولكن ذلك غير عجيب من كثير من الرواة فقد اتفق إن عرضت لهم شبهة لم تزل 
عن ذهنهم بعد مدة و لم يكن إصراره على اإلنكار بل على اإلستفتاح و اإلستيضاح إذ تعسر تفطنه لمراده - عليه 
السالم - لجموده على االلتزام بظواهر أحكام الفقه و نرى مثله فى كثير من أمثاله فى أمثال هذه المسائل مثًال 
الصحيح عند المتكلمين ما يوجب الثواب و عند الفقهاء ما يوجب اسقاط القضاء أو يوافق األمر الواقعى فيعرف كل 
منهما بحسب ما يهم فى علمه و لما كان نظر الفقيه إلى أحكام الدنيا فكل عبادة لم يستتبع تبعة فهى صحيحة 
عنده و نظر المتكلم إلى حكم اآلخرة فكل عبادة استحق بها ثوابا فهى صحيحة عنده و يظهر الثمرة فى الصالة 
باستصحاب الطهارة بعد ما تبين الحدث فإنها باطلة عند الفقيه و يستحق بها ثواباً عند المتكلم و صوم يوم الفطر 
لمن لم يثبت عنده الهالل فإنه باطل عند الفقيه و يستحق به الثواب عند المتكلم و المتوغل فى الفقه الحاصر 
كل أمر الدين فى الفقه يلتزم بأن الصائم فى الصيف مع الحر و تحمل الشدة بقصد التقرب إلى اهللا تعالى يستحق 
ثواباً إذا صادف يوم الفطر و هو ال يعلم لثواب من لم يصادف و هو يعلم. مولى محمدصالح مازندرانى، شرح أصول 
كافى،[مع تعليقات عالمة شعرانى]، ج10، ص111. . ر.ك. اصول فقه (مبانى حقوق اسالمى)، مؤسسة پژوهشى 

ابن سينا، ص185 و شهيد مطهرى، كليات علوم اسالمى، ج3 (اصول فقه، فقه)، ص56»
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السالم - مى گويد:
َقاَل َلَنا  ـــــــاِب ُمْجَتِمِعيَن فـَ ـــــــِلٍم َو أَُبو اْلَخطَّ ُد ْبُن ُمْس ُكْنُت أََنا َو ُمَحمَّ
ْعِرْف  ُقْلُت: َمْن َلم    يـَ ْعِرْف َهَذا اْألَْمَر؟ فـَ ُقوُلوَن ِفيَمْن َلم    يـَ اِب: َما تـَ أَُبو اْلَخطَّ
ُقوَم َعَلْيِه  اِب: َلْيَس ِبَكاِفٍر َحتَّى تـَ َقاَل أَُبواْلَخطَّ ُهَو َكاِفٌر. فـَ َهَذا اْألَْمَر فـَ
ُد  َقاَل َلُه ُمَحمَّ ُهَو َكاِفٌر. فـَ ْعِرْف فـَ َلم   يـَ ُة فـَ ُة َفِإَذا َقاَمْت َعَلْيِه اْلُحجَّ اْلُحجَّ
ْعِرْف َو َلم    َيْجَحْد َيْكُفُر؛ َلْيَس  ـــــــْبَحاَن اهللاِ َما َلُه ِإَذا َلم    يـَ ْبُن ُمْسِلٍم: ُس
ا َحَجْجُت َدَخْلُت َعَلى أبی َعْبِداِهللا  َلمَّ ـــــــٍر ِإَذا َلم    َيْجَحْد. َقاَل: فـَ ِبَكاِف
َلَة  َقاَل: إِنََّك َقْد َحَضْرَت َو َغاَبا َو َلِكْن َمْوِعدُُكُم اللَّيـْ رُْتُه ِبَذِلَك فـَ َفَأْخبـَ
اِب  َلُة اْجَتَمْعَنا ِعْنَدُه َو أَُبواْلَخطَّ ا َكاَنِت اللَّيـْ َلمَّ اْلَجْمرَُة اْلُوْسَطى ِبِمًنى. فـَ
َوَضَعَها ِفی َصْدرِِه ُثمَّ َقاَل َلَنا: َما  َناَوَل ِوَساَدًة فـَ تـَ ُد ْبُن ُمْسِلٍم فـَ َو ُمَحمَّ
ُقوُلوَن ِفی َخَدِمُكْم َو ِنَساِئُكْم َو َأْهِليُكْم؟ أَ َلْيَس َيْشَهُدوَن َأْن َال إَِلَه  تـَ
ْلُت: بـََلى. َقاَل: أَ َلْيَس َيْشَهُدوَن َأنَّ ُمَحمَّداً َرُسوُل اهللاِ -  ِإالَّ اُهللا؟ قـُ
ْلُت: بـََلى. َقاَل: أَ َلْيَس ُيَصلُّوَن َو َيُصوُموَن  صلی اهللا عليه و آله؟ قـُ
ْلُت: َال.  ُتْم َعَلْيِه؟ قـُ ـــــــوَن َما أَنـْ ْعرُِف يـَ ْلُت: بـََلى. َقاَل: فـَ ـــــــوَن؟ قـُ َو َيُحجُّ
ُهَو َكاِفٌر. َقاَل:  ْعِرْف َهَذا اْألَْمَر فـَ ْلُت: َمْن َلم    يـَ َقاَل: َفَما ُهْم ِعْندَُكْم؟ قـُ
ْلُت: بـََلى. َقاَل:  رِيِق َو َأْهَل اْلِمَياِه؟ قـُ ُسْبَحاَن اهللاِ! أَ َمارَأَْيَت َأْهَل الطَّ
وَن؟ أَ َلْيَس َيْشَهُدوَن َأْن َال إَِلَه ِإالَّ  أَ َلْيَس ُيَصلُّوَن َو َيُصوُموَن َو َيُحجُّ
ُتْم َعَلْيِه؟  ْعرُِفوَن َما أَنـْ يـَ ْلُت: بـََلى. َقاَل: فـَ اهللاُ َو َأنَّ ُمَحمَّداً َرُسوُل اِهللا؟ قـُ
ُهَو  ْعِرْف َهَذا اْألَْمَر فـَ ْلُت: َمْن َلم    يـَ ْلُت: َال. َقاَل: َفَما ُهْم ِعْندَُكْم؟ قـُ قـُ
وَاَف َو َأْهَل اْلَيَمِن َو  َكاِفٌر. َقاَل: ُسْبَحاَن اهللاِ! أَ َمارَأَْيَت اْلَكْعَبَة َو الطَّ
ْلُت: بـََلى. َقاَل: أَ َلْيَس َيْشَهُدوَن َأْن َال إَِلَه ِإالَّ  َعلَُّقُهْم ِبَأْسَتاِر اْلَكْعَبِة؟ قـُ تـَ
ـــــــوُل اهللاِ - صلی اهللا عليه و آله - َو ُيَصلُّوَن َو  اهللاُ َو َأنَّ ُمَحمَّداً َرُس
ْلُت:  ُتْم َعَلْيِه؟ قـُ ْعرُِفوَن َما أَنـْ يـَ ْلُت: بـََلى. َقاَل: فـَ وَن؟ قـُ َيُصوُموَن َو َيُحجُّ
ُهَو َكاِفٌر. َقاَل:  ْعِرْف فـَ ـــــــُت: َمْن َلم   يـَ ْل ُقوُلوَن ِفيِهْم؟ قـُ ـــــــاَل: َفَما تـَ َال. َق
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ُقْلُت:  رُْتُكْم. فـَ ْوُل اْلَخوَارِِج. ُثمَّ َقاَل: ِإْن ِشْئُتْم َأْخبـَ ُسْبَحاَن اهللاِ! َهَذا قـَ
ُقوُلوا ِبَشیْ ٍء َما َلم   َتْسَمُعوُه ِمنَّا.  َقاَل: أََما إِنَُّه َشرٌّ َعَلْيُكْم َأْن تـَ أََنا َال! فـَ

ِد ْبِن ُمْسِلم. ۱ ْوِل ُمَحمَّ ْنُت أَنَُّه ُيِديرَُنا َعَلى قـَ َقاَل: َفَظنـَ
من و محمد بن مسلم و ابوالخطاب در يك جا گرد آمده 
بوديم؛ ابوالخطاب پرسيد عقيدة شما دربارة كسى كه امر 
امامت را نشناسد چيست؟ من گفتم: به عقيدة من كافر 
است. ابوالخطاب گفت: تا حجت بر او تمام نشده كافر 
نيست، اگر حجت تمام شد و نشناخت آنگاه كافر است. 
محمد بن مسـلم گفت: سـبحان اهللا! اگر امام را نشناسد 
و جحود و انكار هم نداشـته باشـد چگونه كافر شمرده 
مى شود؟! خير، ناآگاه اگر منكر نباشد كافر نيست. [به 

اين ترتيب ما سه نفر عقايد مخالف داشتيم.]
موقع حج رسـيد، به حج رفتيم و در مكه به حضور امام 
صادق - عليه السـالم - رسيدم. جريان مباحثة سه نفرى 
را به عرض رسـاندم و نظر امام را خواسـتم. امام فرمود: 
تـو حاضرى و آن دو غايب؛ [يعنى هنگامى ميان شـما 
قضاوت مى كنم و به اين سؤال پاسخ مى دهم كه آن دو 
نفر هم حضور داشته باشند.] وعده گاه من و شما سه نفر، 

همين امشب در منا نزديك جمرة وسطى.
شـب كه شد سه نفرى  رفتيم. امام در حالى كه بالشى را 
به سينة خود چسبانده بودند سؤال را شروع كرد و فرمود: 
چـه مى گوييد دربـارة خدمتكاران، زنان، افـراد خانوادة 

خودتان؟ آيا آنها به وحدانيت خدا شهادت نمى دهند؟ 

1 . شيخ كلينى، كافى، ج2، باب الضالل، ص401.
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من گفتم: آرى.
فرمودند: آيا به رسالت پيغمبر – كه درود خداوند بر او 

و خاندانش باد - گواهى نمى دهند؟
عرض كردم: آرى.

فرمودند: آنها مانند شما امامت و واليت را مى شناسند؟
عرض كردم: نه.

فرمودند: پس تكليف آنها به عقيدة شما چيست؟
عـرض كردم: عقيدة من اين اسـت كه هر كس امام را 

نشناسد كافر است.
فرمودند: سبحان اهللا! آيا مردم كوچه و بازار را نديده اى، 

سقاها را نديده اى؟
عرض كردم: چرا، ديده ام و مى بينم.

فرمودند: آيا اينها نمـاز نمى گزارند؟ روزه نمى گيرند؟ 
حج نمى كنند؟ به وحدانيت خدا و رسالت پيغمبر – كه 
درود خداوند بر او و خاندانش باد - شهادت نمى دهند؟

عرض كردم: آرى.
فرمودند: اينها مانند شما امام را مى شناسند؟

عرض كردم: نه.
فرمودند: پس وضع اينها چيست؟

عرض كردم: به عقيدة من هر كه امام را نشناسـد كافر 
است.

فرمودند: سبحان اهللا! آيا وضع كعبه و طواف اين مردم را 
نمى بينى؟ هيچ نمى بينى كه اهل يمن چگونه به پرده هاى 

كعبه مى چسبند؟
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عرض كردم: آرى.
فرمودند: آيا اينها به توحيد و نبوت اقرار و اعتراف ندارند؟ 
آيا نماز نمى گزارند؟ روزه نمى گيرند؟ حج نمى كنند؟

عرض كردم: آرى.
فرمودند: خوب آيا اينها مانند شما امام را مى شناسند؟

عرض كردم: نه.
فرمودند: عقيدة شما دربارة اينها چيست؟

عرض كردم: به عقيدة من هر كه امام را نشناسـد كافر 
است.

فرمودند: سبحان اهللا! اين عقيدة خوارج است.
امـام آنـگاه فرمود: حال مايل هسـتيد كـه حقيقت را 

بگويم؟
من [كه مى دانسـتم سـخن امام بر ضد عقيدة من است]1 

گفتم: من نه [نمى خواهم].
امام فرمودند:

چيز بسيار بدى با خود داريد كه آن چه را از ما نشنيده ايد 
قائل ايد.

[هاشم بعدها به ديگران چنين]2 گفت:
گمان بردم كه امام نظر محمد بن مسلم را تأييد مى كند و 

مى خواهد ما را به سخن او برگرداند.
فراتـر از اينهـا روايات ديگرى نيز وجود دارد كـه در آنها ائمه - عليهم 
السالم - گمراهى و ضاللت انسان را از دوزخى بودن او جدا مى دانند. اكنون 

از باب نمونه به بيان سه روايت در اين زمينه مى پردازيم: 
1  . [برگرفته از متن. اين تعبير توضيحى از مرحوم فيض است. – و. ]

2  . [اين تعبير در متن بود. – و.]
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الف) سليم بن قيس هاللى مى گويد: 
َلم  َيْأَتمَّ ِبُكْم َو  ُقْلُت: َيا أَِميَر اْلُمْؤِمِنيَن! أَ رَأَْيَت َمْن َقْد َوَقَف فـَ َقاَل: فـَ
رَّْأ ِمْن  َتبـَ َولَُّكْم َو َلم   يـَ تـَ ْب ] َو َلم   يـَ َعصَّ تـَ ْنِصْب َلُكْم [َو َلم   يـَ َعادُِكْم َو َلم   يـَ َلم   يـُ
َد اهللاَ َو  ـــــــْم َو َقاَل َال َأْدِری َو ُهَو َصاِدٌق؟ َقال :... َفَأمَّا َمْن َوحَّ َعُدوُِّك
َنا َو َال  تـَ ْعِرْف َوَاليـَ ـــــــوِل اهللاِ - صلی اهللا عليه و آله - َو َلم   يـَ آَمَن ِبَرُس
ْنِصْب َشْيئاً َو َلم   ُيِحلَّ َو َلم   ُيَحرِّْم َو َأَخَذ ِبَجِميِع  َضَالَلَة َعُدوَِّنا َو َلم   يـَ
ْيَن اْلُمْخَتِلِفيَن ِمَن اْألُمَِّة ِفيِه ِخَالٌف ِفی َأنَّ اهللاَ - َعزَّ َو َجلَّ  َما َلْيَس بـَ
ْيَن اْلُمْخَتِلِفيَن ِمَن اْألُمَِّة [ِفيهِ ] ِخَالٌف ِفی َأنَّ  ا بـَ - أََمَر ِبِه َو َكفَّ َعمَّ
ْنِصْب َشْيئًا] َو َلم   ُيَحلِّْل َو َلمْ ُيَحرِّْم َو  َلمْ يـَ اهللاَ [أََمَر ِبِه َأْو] نـََهى َعْنُه [فـَ
ْيَن  َقُة بـَ بـَ َهَذا َناجٍ  َو َهِذِه الطَّ ْعَلُم َو رَدَّ ِعْلَم َما ُأْشِكَل َعَلْيِه إَِلى اهللاِ فـَ َاليـَ

ْيَن اْلُمْشرِِكيَن ُهْم َأْعَظُم النَّاِس َو َأَجلُُّهْم ...۱؛ اْلُمْؤِمِنيَن َو بـَ
بـه امير المؤمنين - عليه السـالم - عرض كردم: يا امير 
المؤمنيـن! چـه مى فرماييـد دربارة كسـى كـه توقف 
كرده اسـت؛ نه به شـما اقتدا كرده و نه شـما را دشمن 
داشته اسـت؟ دشـمنى شـما را عقيده خود قرار نداده [و 
تعصب هم ندارد.] واليت شـما را ندارد و از دشمن شما 
هم بيزارى نمى جويد. او مى گويد: «نمى دانم» و راسـت 
مى گويد. امام فرمودند: [...] اّما كسى كه خدا را به يگانگى 
قبول دارد و به پيامبر - صلى اهللا عليه و آله - ايمان آورده 
ولى نسـبت به واليت ما و گمراهى دشـمن ما شناخت 
ندارد و سركشـى هم نكرده اسـت و چيزى را حالل يا 
حرام نكرده است و همة آنچه را در بين اختالف كنندگان 
اّمت در آن اختالفى نيست كه خداوند – كه عزيز است 

1 . كتاب سليم بن قيس، ص607؛ محدث بحرانى،  الدرر النجفية، ج1، ص406 و بحار األنوار، ج28، ص15.
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و جليـل - بـه آن امر كرده [يا از آن نهى نموده اسـت] 
قبول دارد و از موارد اختالفى گروههاى گوناگون امت 
در خصـوص آنچه خداوند [به آن امر كـرده يا] از آن 
نهى نموده است كناره گرفته است [در نتيجه نه سركشى 
كرده است] و نه چيزى را حرام كرده يا حالل نموده؛ او 
نمى داند و علم آنچه بر او دشـوار شـده را به خدا واگذار 
نموده اسـت؛ چنين شخصى نجات يافته است و اين طبقه 
بين مؤمنان و مشركان قرار دارند و قسمت اعظم مردم و 

انبوهترين آنهايند ... .1
ب) همچنين در كتاب سـليم بن قيس آمده كه هنگامى اشعث بن قيس 
به امير المؤمنين گفت: به خدا سـوگند، اگر حق اين گونه كه تو مى گويى 
باشد، پس بايد همة مسلمانان هالك شوند، مگر تو و شيعيانت! امير المؤمنين

–عليه السالم - خطاب به او فرمودند: 
ْيٍس َكَما أَُقوُل َو َما َهَلَك ِمَن اْألُمَِّة ِإالَّ  ـــــــِإنَّ اْلَحقَّ وَاهللاِ َمِعی َيا اْبَن قـَ َف
النَّاِصُبوَن [َو النَّاِكُثونَ ] َو اْلُمَكاِبُروَن َو اْلَجاِحُدوَن َو اْلُمَعاِنُدوَن َفَأمَّا 
ٍد - صلی اهللا عليه و آله - َو  رَاِر ِبُمَحمَّ ْوِحيِد َو اْإلِقـْ َك ِبالتـَّ َمْن َتَمسَّ
ْنِصْب  َلَمَة َو َلم   يـَ َنا الظَّ اْإلِْسَالِم َو َلم   َيْخُرْج ِمَن اْلِملَِّة َو َلم   ُيَظاِهْر َعَليـْ
ْعِرْف  َها َو َلم   يـَ ْعِرْف َأْهَلَها َو ُوَالتـَ َلَنا اْلَعَداَوَة َو َشكَّ ِفی اْلِخَالَفِة َو َلم   يـَ
ْنِصْب َلَنا َعَداَوًة َفِإنَّ َذِلَك ُمْسِلٌم ُمْسَتْضَعٌف يـُْرَجى َلُه  َلَنا َوَالَيًة َو َلم   يـَ

َتَخوَُّف َعَلْيِه ُذُنوُبُه۲؛ رَْحَمُة اهللاِ َو يـُ
اى پسر قيس! به خدا قسم همان طور كه مى گويم به يقين 
حق با من است. ولى از امت جز سركشان [و بيعت شكنان] 
و زورگويـان و انكاركنندگان و دشـمنى كنان هالك 

1 . اسماعيل انصارى، ترجمة كتاب سليم بن قيس (اسرار آل محمد)، ص252 [با ويرايش].
2 . كتاب سليم بن قيس، ص670 و بحار األنوار، ج29، ص471.
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نمى شـوند. اما كسى كه به توحيد تمسـك جويد و به 
محمد - صلى اهللا عليه و آله - اقرار نمايد و از دين خارج 
نشـود و از ظالمان بر ضد ما پشـتيبانى نكند و دشـمنى 
را موجب سركشـى در برابر ما قرار ندهد، در حالى كه 
دربارة جانشينى شـك داشته باشد و اهل آن و واليانش 
را نشناسـد و به واليت ما معرفت نداشته باشد و دشمنى 
را موجب سركشـى در برابر ما قرار ندهد، چنين كسى 
مسـلمان مستضعفى است كه رحمت خدا دربارة او اميد 
مى رود و از جهت گناهانش بر او ترسيده مى شود [ميان 

خوف و رجاست]. 
ج) امام صادق از پدر بزرگوارشـان و ايشـان از پدرش – عليهم السالم - 

روايت مى كنند كه امير المؤمنين - عليه السالم - فرمودند:
دِّيُقوَن َو َباٌب  وَاٍب َباٌب َيْدُخُل ِمْنُه النَِّبيُّوَن َو الصِّ ِإنَّ ِلْلَجنَِّة َثَماِنَيَة أَبـْ
َنا  َها ِشيَعتـُ وَاٍب َيْدُخُل ِمنـْ اِلُحوَن َو َخْمَسُة أَبـْ َهَداُء َو الصَّ َيْدُخُل ِمْنُه الشُّ
ْن َشِهَد َأْن َال إَِلَه  َو ُمِحبُّوَنا،... َو َباٌب َيْدُخُل ِمْنُه َساِئُر اْلُمْسِلِميَن ِممَّ

ْغِضَنا َأْهَل اْلبـَْيت ؛۱ ْلِبِه ِمْقَداُر َذرٍَّة ِمْن بـُ ِإالَّ اهللاُ َو َلم   َيُكْن ِفی قـَ
همانا بهشت هشـت دروازه دارد: دروازه اى كه پيامبران 
و راسـتگويان از آن وارد مى شود، دروازه اى كه شهيدان 
و نيكوكاران از آن وارد بهشت مى شوند، پنج دروازه نيز 
مخصوص شـيعيان و دوستداران ماسـت كه از آن وارد 
بهشـت مى شوند [...] و دروازه اى كه ديگر مسلمانان، از 
كسانى كه به يگانگى خداوند شهادت داده، ذّره اى كينة 

ما اهل بيت را در دل ندارند از آن وارد مى شوند.

1 . شيخ صدوق، خصال، ص408 و بحار االنوار، ج8، ص39.
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د) محمد بن احمد انصارى گويد: گروهى از مفوضه1 و مقصره، كامل بن 
ابراهيم مدنى را نزد امام حسن عسكرى - عليه الّسالم - فرستادند، كامل در 

اين باره گزارش مى دهد: 
من در نظر داشـتم از او سـؤال كنم: جز آن كه شناخت 
مرا داشته باشد و اعتقاد مرا [در امامت شما] وارد بهشت 

نمى شود؟2
هنگامى كه وارد محضر آقايم ابامحمد - عليه السـالم - 
شـدم ديدم ايشان لباس سفيد نرم و نازكى پوشيده است، 
با خود فكر كردم ولّى خدا و حجت او از لباسها، نرم و 
نازكـش را در بر خود مى كند ولى ما را به همسـانى با 
برادران [فقيرمان] دعوت مى كند و از پوشـيدن اين نوع 

لباس نهى مى نمايد.
در اين هنگام امام - عليه السالم – [متوجه من شد] و در 
حال تبسم فرمود: اى كامل! (و بعد آستين خود را باال برد 
و بازوانش را نشـان داد، [من متوجه شدم] از لباس سياه 
خشنى بر پوستش رد و خش افتاده است): اين لباس براى 

خدا و آن ديگرى براى شماست.

1  . مفوضه گروهى از غاليان اند، اما تفاوت آنها با ساير غاليان در اين است كه ائمه - عليهم السالم - را حادث و 
مخلوق مى دانند. با اين حال، آفرينش و روزى دادن را به آنها نسبت مى دهند و معتقد اند كه خداوند تنها آنان 
را خلق كرده و خلقت جهان و هر آنچه در آن است و همة افعال را به آنها واگذار كرده است. (المفوضة صنف 
من الغالة و قولهم الذى فارقوا به من سواهم من  الغالة اعترافهم بحدوث األئمة و خلقهم و نفى القدم عنهم و 
إضافة الخلق و الرزق مع ذلك إليهم و دعواهم أن اهللا - سبحانه و تعالى - تفرد بخلقهم خاصة و أنه فوض إليهم 
خلق العالم بما فيه و جميع األفعال.) شيخ مفيد، تصحيح اعتقادات االمامية، چاپ اول: المؤتمر العالمى للشيخ 
المفيد، قم 1413ق ،  ص13. همچنين در مورد مفوضه بنگريد به: مكتب در فرايند تكامل، سيدحسين مدرسى 
طباطبايى، ترجمة هاشم ايزدپناه، انتشارت كوير، دوم، 1386، صص 67 - 73. البته عالمه مجلسى نيز در كتاب 
بحار االنوار براى تفويض امر به ائمه - عليهم السالم - معانى و مقاصد مختلفى (همانند تفويض در امر دين، 
تفويض در ادارة جامعه، تفويض در بيان علوم و احكام، تفويض در كيفيت حكم و داورى و تفويض در بخشش) 

ذكر كرده و به رد بيشتر آنها پرداخته است. ر.ك. بحار االنوار،ج25، صص347-350.
2  . َفُقلُْت فِى نَْفِسى أَْسأَلُُه َال يَْدُخُل الَْجنََّة إِالَّ َمْن َعَرَف َمْعِرَفِتى َو َقاَل بَِمَقالَِتى 
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من سالم كردم و در كنار درى كه پرده اى نازك بر آن 
آويخته بود نشستم. بادى وزيد و پرده را باال برد؛ آنگاه به 
كودكى برخوردم كه مانند پاره اى از ماه بود، آن كودك 
چهار سال و يا در همين حدود بود، [او متوجه من شد و] 
فرمود: اى كامل بـن ابراهيم! من از اين خطاب بر خود 
لرزيدم و ملهم شدم و گفتم: بفرماييد آقايم! فرمودند: نزد 
ولى و حجت و دروازة خدا آمده اى تا از او بپرسى جز آن 
كه شـناخت تو را داشته باشد و اعتقادت [در امامت ما] 
را وارد بهشت نمى شود؟ گفتم: آرى به خدا. فرمود: اگر 
اين صحيح باشد واردشوندگان به بهشت كم خواهند شد. 
به خداوند سوگند گروهى داخل بهشت مى گردند كه به 
آنها «حقيه» گفته مى شود. گفتم: آقاى من! اين جماعت 

چه كسانى اند؟
فرمود: گروهى هستند كه از محبت على (ع) به حق او 
سـوگند مى خورند ولى نمى دانند حق او چيست و فضل 

او كدام است.1
در اين موقع دقايقى سـكوت كرد، بعد فرمود: آمده اى 
كـه راجع به اعتقاد «مفوضه» بپرسـى؟ دروغ گفته اند، 
بلكه دلهاى ما ظرف خواسـت خداست وقتى او بخواهد 
ما خواهيم خواست. خداوند مى فرمايد: «َو ما َتشاؤوَن ِإالَّ َأْن 
َيشاَء اهللاُ» [و نمى خواهيـد مگر اين كه خداوند بخواهد].2 
در ايـن موقع پـرده به حال اول بازگشـت و ديگر من 

ُه َو َفْضُله . ِه َو َال يَْدُروَن َما َحقُّ 1  . َقاَل: َقْوٌم ِمْن ُحبِِّهْم لَِعلِىٍّ يَْحلُِفوَن بَِحقِّ
2  . َو ِجْئَت تَْسأَلُُه َعْن َمَقالَِة الُْمَفوَِّضِة َكَذبُوا بَْل ُقُلوبَُنا أَْوِعَيٌة لَِمِشيَِّة اهللاِ، َفإَِذا َشاَء ِشْئَنا َو اهللاُ يَُقوُل َو ما تَشاُؤَن إِالَّ 

أَْن يَشاَء اهللا  (انسان، 30 و تكوير، 29).
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نمى توانستم آن را باال بزنم.
امام حسن عسكرى - عليه السالم - با لبخند به من نگاهى 
كـرد و فرمود: كامل! ديگر براى چه نشسـته اى؟! [امام 
و] حجـت پس از من، حاجت و تقاضاى تو را خبر داد. 
من از جاى خود حركت نموده، خارج شـدم و ديگر او 

را نديدم .1
همان گونه كه گفته شد از تمامى آيات و روايات گذشته مى توان به اين 
واقعيت رسيد كه كسانى را مى توان منكر نبوت و امامت ناميد و از دايرة دين 
اسالم خارج دانست كه حقيقتاً از روى عناد و لجاج به انكار امامت بپردازند. 
اما كسـانى كه انكارشـان صرفاً عدم اعتراف است و منشأ عدم اعتراف نيز، 
قصور است نه تقصير، از نظر قرآن و روايات مستضعف و «مرجون ألمر اهللا» 
به شمار مى آيند و اگر عمل نيكو و خالصى داشته باشند پاداش عمل خويش 

را خواهند گرفت.2 

ــى، الغيبـة، ص246، بحار االنـوار، ج 25،  ــيخ طوس ــد بن جرير طبرى، دالئل اإلمامة، ص273، ش 1  . محم
ص336.

2 . بر پاية اين آموزه هاست كه امام راحل در موردى از بحث مكاسب محرمه، به حقايق مهمى دربارة پيروان 
اديان ديگر اشاره مى كند كه نشان دهندة عمق انديشة آن يگانة دوران است. وى در بحث خويش، پيروان اديان 
را به عوام و غير عوام تقسيم مى كند و مى گويد: «اما عوام آنان، پس ظاهر است كه خالف مذاهبى كه دارند، 
به ذهنشان خطور نمى كند، بلكه آنان، مانند عوام مسلمانان، به صحت مذهب خويش و بطالن ساير مذاهب 
قطع دارند. پس همان طور كه عوام ما، به سبب تلقين و نشو و نما در محيط اسالم، به صحت مذهب خويش 
و بطالن ساير مذاهب علم دارند، بدون اين كه خالف آن به ذهنشان خطور كند، عوام آنان نيز چنين هستند و 
اين دو گروه از اين جهت تفاوتى ندارند و قاطع در پيروى از قطع خود معذور است و نافرمان و گناهكار نيست 

و نمى توان او را به موجب اين پيروى عقاب كرد.» امام خمينى، المكاسب المحرمة، ص133.
از ديدگاه امام، غير عوام آنان نيز از نظر تلقين پذيرى و جازم شدن به مذاهب باطل خويش با عوام فرقى ندارند، 
ولى ايشان معذور نيستند؛ شايد به موجب اين كه تكليف عالم سنگين تر است و به بيان شيواى حضرت امام 
جعفر صادق - عليه السالم: «هفتاد گناه از جاهل بخشيده مى شود پيش از اين كه از عالم، يك گناه بخشيده 
شود.» (شيخ كلينى، كافى، ج 1، ص47). وى دربارة پيروان غير عامى اديان ديگر مى گويد: «اما غير عوام آنان، 
غالباً به واسطة تلقيناتى كه از آغاز كودكى و نشو و نمايشان در محيط كفر وجود داشته است، به مذاهب باطل 
ــد، آن را با عقول خويش كه از  ــده اند، به گونه اى كه هرگاه چيز مخالفى به آنان برس خويش جازم و معتقد ش
آغاز نشو و نما بر خالف حق پرورش يافته است، رد مى كنند. پس عالم يهودى يا مسيحى، مانند عالم مسلمان، 
ادلة ديگران را صحيح نمى داند و بطالن آن ادله براى وى مانند ضرورى شده است; زيرا مذهب او نزد خودش 

ضرورى است و خالف آن را احتمال نمى دهد. المكاسب المحرمة، ص133.
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براى تبيين بيشتر اين  موضوع به ذكر سخنى از استاد شهيد مطهرى - قدس 
سره - در اين باره مى پردازيم:

اگر كسى در رواياتى كه از ائمة اطهار - عليهم السالم - 
رسيده است كه بيشترين آنها در «كتاب الحجة» كافى و 
«كتاب االيمان و الكفر» كافى گرد آمده است دقت كند 
مى يابد كه ائمه - عليهم السالم - تكيه شان بر اين مطلب 
بوده كه هرچه بر سر انسان مى آيد از آن است كه حق بر 
او عرضه بشود و او در مقابل حق تعصب و عناد بورزد و 
يا الأقل در شرايطى باشد كه مى بايست تحقيق و جستجو 
كند و نكند؛ اما افرادى كه ذاتاً و به واسطة قصور فهم و 
ادراك و يا به علل ديگر در شرايطى به سر مى برند كه 
مصداق منكر و يا مقصر در تحقيق و جسـتجو به شمار 
نمى روند، آنها در رديف منكران و مخالفان نيستند، آنها 
از مستضعفين و «مرجون المر اهللا» به شمار مى روند و هم از 
روايات استفاده مى شود كه ائمة اطهار بسيارى از مردم را 

از اين طبقه مى دانند.1

3-3. نهى از دادن نسبتهاى ناروا به مخالفان
گذشـت كه در زمان ائمه – عليهم السـالم - نيز عده اى وجود داشتند كه 
ولى در عين حال، نبايد از عناد و تعصب برخى از پيروان اديان باطل غافل بمانيم. «آرى، در ميان آنان كسى 
مقصر است كه خالف مذهب خود را احتمال بدهد و از روى عناد يا تعصب، ادلة آن را بررسى نكند، همان طور 

كه در آغاز اسالم، كسانى در ميان علماى يهودى و مسيحى چنين بودند.» (همان، ص134.)
حضرت امام در پايان، ديدگاه خود را چنين جمع بندى مى كند: «خالصه اين كه كفار، مانند جهال مسلمانان، 
برخى قاصر اند و آنان اكثريت دارند و برخى مقصر و تكاليف، از اصول و فروع، بين همة مكلفان از عالم و جاهل، 
قاصر و مقصر، مشترك است و كفار به سبب اصول و فروع عقاب مى شوند، ولى با اقامة دليل بر ضد آنان و نه به 
طور مطلق. پس همان طور كه عقاب مسلمانان به سبب فروع به معناى اين نيست كه آنان خواه قاصر باشند و 

خواه مقصر، عقاب مى شوند، كفار نيز به حكم عقل و اصول مذهب عدل دقيقاً چنين وضعى دارند.» (همان)
1 . شهيد عالمه مطهرى، عدل الهى، ص299.
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جز شيعه تمامى مسلمانان را كافر و نجس دانسته، اسالم و مسلمين را منحصر 
در شيعه قلمداد مى نمودند. طبيعت چنين انديشه اى آن است كه آنها از نسبت 
دادن هر اتهام و نسبتى به مخالفان خود ابا نداشته باشد به گونه اى كه اين افراد، 
مخالفان مذهبى را حرام زاده دانسـته، با بيان آن، متلزم به لوازم آن مى شدند. 
هم از اين رو ائمه – عليهم السالم - ضمن نهى از چنين انديشه هاى نادرستى، 
در سيرة عملى خويش نيز به گونه اى عمل مى نمودند كه خط بطالن بر آن 

مى كشيدند. چنان كه َعْمر بن نُعمان ُجعفى  روايت نموده است:
َفارُِقُه ِإَذا َذَهَب  َكاَن ِألَِبی َعْبِداهللاِ - عليه السالم - َصِديٌق َال َيَكاُد يـُ
ـــــــی َمَعُه ِفی اْلَحذَّاِءيَن َو َمَعُه ُغَالٌم َلُه ِسْنِدیٌّ  َنَما ُهَو َيْمِش يـْ بـَ َمَكاناً فـَ
ا  َلمَّ رَُه فـَ َلم  يـَ َفَت الرَُّجُل ُيرِيُد ُغَالَمُه ثـََالَث َمرَّاٍت فـَ َيْمِشی َخْلَفُهَما ِإَذا اْلتـَ
رََفَع أَُبوَعْبِداِهللا  َنَظَر ِفی الرَّاِبَعِة َقاَل: َيا اْبَن اْلَفاِعَلِة! أَْيَن ُكْنَت؟ َقاَل: فـَ
ْفِسِه ُثمَّ َقاَل: ُسْبَحاَن اِهللا  َهَة نـَ - عليه السالم - َيَدُه َفَصكَّ ِبَها َجبـْ
َقاَل:  ـــــــِذُف أُمَُّه؟! َقْد ُكْنُت َأَرى َأنَّ َلَك َورَعاً َفِإَذا َلْيَس َلَك َورٌَع. فـَ ْق تـَ
َقاَل: أَ َما َعِلْمَت َأنَّ ِلُكلِّ أُمٍَّة  ُجِعْلُت ِفَداَك ِإنَّ أُمَُّه ِسْنِديٌَّة ُمْشرَِكٌة. فـَ
رََّق اْلَمْوُت  ـــــــی َمَعُه َحتَّى فـَ ُتُه َيْمِش َنحَّ َعنِّی. َقاَل: َفَما رَأَيـْ ِنَكاحـــــــًا؟! تـَ

ُهَما؛۱ نـَ يـْ بـَ
حضرت صادق - عليه السالم - دوستى داشت كه آن 
حضرت را هر جا كه مى رفت تا مى شد رها نمى كرد 
و از او جـدا نمى شـد، روزى در بازار كفاشـها همراه 
حضرت مى رفت، و دنبالشـان غالم او كه از اهل ِسند 
[:هند] بود مى آمد، ناگاه آن مرد به پشـت سـر خود 
برگشت و غالم را خواست و او را نديد و تا سه مرتبه 
برگشـت و او را نديد، بار چهارم كه او را ديد گفت: 

1 . شيخ كلينى، كافى، ج 2، ص324 و ورام بن ابى فراس، مجموعة ورام، ج2، ص207.
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اى پسر فالن كاره كجا بودى؟ حضرت  صادق - عليه 
السالم - دستش را بلند كرد و محكم به پيشانى خود زد 
و فرمود: سبحان اهللا! مادرش را [به زنا] متهم مى كنى؟ 
من خيال مى كردم پارسـايى دارى، اكنون مى بينم كه 
پارسـايى ندارى. عرض كـرد: قربانت گردم مادرش 
زنى اسـت ِسندى [:هندى] مشـرك. حضرت فرمود: 
مگر نمى دانستى كه هر ملتى براى خود [طرز] ازدواجى 

دارند، از من كناره بگير!
[عمرو بن نعمان، راوى حديث] گويد: ديگر او را نديدم 
كه با آن حضرت راه برود تا آنگاه كه مرگ ميان آنها 

جدايى انداخت.1
همچنان كه در روايت ديگرى امام مى فرمايند: 

ـــــــاً َو َال َنْصرَاِنّياً َو  ُهوِدّي ْقِذَف يـَ ـــــــِلِم َأْن يـَ ـــــــی َو َال َيْصُلُح ِلْلُمْس ْنَبِغ َال يـَ
ـــــــُر َما ِفی َهَذا َأْن َيُكوَن  ِلْع َعَلْيِه ِمْنُه َو َقاَل أَْيَس ـــــــّياً ِبَماَلم   َيطَّ َال َمُجوِس

َكاِذبا۲ً؛ 
براى مسلمان شايسته و سزاوار نيست كه اتهام [زناكارى] 
بـه يهودى و يا مسـيحى و يا زردشـتى كـه اطالعى از 
وجود اين نسـبت بـه او ندارد، بزنـد و كمترين چيزى 
كه در اين نسـبت و اتهام وجود دارد اين است كه وى 

1 . همچنين در روايت ديگرى آمده: عن أبى بصير قال: سمعت أباعبداهللا - عليه السالم - يقول: نهى رسول اهللا 
ــت كه  - صلى اهللا عليه و آله - أن يقال لالماء يا بنت كذا و كذا و قال: لكل قوم نكاح. [از ابابصير نقل شده اس
ــتادة خداوند – كه درود خدا بر او و خاندانش  ــنيدم كه امام صادق - عليه السالم – مى گويند: فرس گفت: ش
باد – بازمى داشتند كه به كنيزان [غير مسلمان] [نسبت ناشايست بدهند و به آنان] گفته شود اى دختر چنين 
و چنان و فرمود: هر قومى [روش] ازدواج خود را دارند. -و]. شيخ طوسى، تهذيب األحكام، ج7، ص472؛ شيخ 

حر عاملى، وسائل الشيعة، ج21، ص200.
2 . نعمان بن محمد تميمى مغربى، دعائم اإلسـالم، ج2، ص460؛ ميرزاى نورى، مسـتدرك الوسائل، ج12، 

ص84؛ سيدحسين بروجردى، جامع أحاديث الشيعة، ج13، ص438.
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دروغگوست. 
آرى در جايى كه امام نسـبت ناروا دادن را حتى به يك مشـرك جايز 
نمى  دانند و چنين نسبت به آن عكس العمل نشان مى دهند، رعايت حرمت 

مسلمين و كسانى كه در محدودة اسالم قرار دارند ديگر جاى خود دارد. 
البته اين روايات غير از احاديثى اسـت كه داللت بر جواز ازدواج با اهل 
سـنت دارد كه خود نشان از باطل بودن اين اتهامات ناروا دارد؛ زيرا ازدواج 
اولياى خدا با اين افراد نشان از پاك طينت بودن آنان دارد. چنان كه در روايتى 
امام صادق - عليه السالم - ضمن رد استدالل زراره در زن نگرفتن از اهل سنت 

به او مى فرمايند: 
َزوََّج َو َقْدَكاَن ِمْن أَْمِر  ـــــــوُل اهللاِ - صلی اهللا عليه و آله - تـَ َكاَن َرُس
ُهَما َقْد «كاَنتا َتْحَت َعْبَدْيِن ِمْن  اْمرَأَِة ُنوٍح َو اْمرَأَِة ُلوٍط َما َقْد َكاَن إِنـَّ

ِعباِدنا صاِلَحْين» ؛۱
رسـول خدا - كه درود خداوند بـر او و خاندانش باد - 
ازدواج كـرده بود و آنچه كـرده بود از قبيل زن نوح و 
زن لوط كرده بود: «آن دو به دسـت دو بنده از بندگان 

شايسته مان بودند»2
1 . شيخ كلينى، كافى، ج 2، ص403، [باب 171: «باب الضالل»]

2  . تحريم، 10.
ــبه مفصل گرفته شده است كه هم با ديگر احاديث اين اثر همگونى در  [از آنجا كه اين عبارات از حديثى بالنس
ــت ترجمة  ــت و هم به مضمون اين فصل نزديك اس تعبير دارد و عباراتى از آن در ديگر جاهاى كتاب آمده اس

كامل آن را مى آوريم: 
«زراره گفت: به امام صادق – كه سالم بر او باد – گفتم: در مورد پيوند زناشويى با مردمان [غير شيعه] چه نظرى داريد كه 
من اينچنين كه مى بينيد پا به سن گذاشته ام [باالى 34 سال] و هنوز ازدواج نكرده ام؟ گفتند: چه از ازدواجت مانع شده است؟ 
گفتم: هيچ مگر اين كه مى ترسم پيوند زناشويى با آنان حاللم نباشد؛ شما چه مى فرماييد؟ گفتند: پس چه مى كنى كه جوان 
ــته اى؟ گفتم  ــتى؛ صبر مى كنى؟ گفتم: كنيزان را مى گيرم. گفتند: خوب، اكنون بياور كه به چه كنيزان را حالل دانس هس
ــك افتادم [يا اگر از او كمترين چيز ناپسندى  ــت. اگر از او به كمترين چيزى به ش زن برده [أمة] كه چون آزاده [حرة] نيس

ببينم] مى فروشمش و كنارش مى گذارم. گفتند: برايم بگو كه به چه حاللش دانسته اى؟ زراره گفت: جوابى نداشتم.
ــت كه بكنى [ما أبالى أن تفعل]. گفتم: درست  ــان گفتم: چه نظرى داريد آيا ازدواج كنم؟ گفتند: پروايم نيس پس بديش
شنيدم [گفتيد]: پروايم نيست كه بكنى. اين دو معنى دارد [كه آنچه بيشتر به نظرم درست مى آيد اين است كه شما 
مى گوييد] پروايم نيست گناه كنى بدون آن كه من فرمانت دهم. اينجا بود كه به من گفتند: رسول خدا – كه درود خداوند 
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و اين معنايى است كه در روايات ديگر نيز بر آن تأكيد شده است:
َقاَل َهَذا أَْمٌر  َالِة َمَعُهْم فـَ َعْن َسَماَعَة َقاَل َسأَْلُتُه َعْن ُمَناَكَحِتِهْم َو الصَّ
ـــــــِديٌد ِإْن َيْسَتِطيُعوا َذلَك َقْد أَْنَكَح َرُسوُل اهللاِ - صلی اهللا عليه و  َش

آله - َو َصلَّى َعِلیٌّ – عليه السالم - َورَاَءُهْم؛۱

بر او و خاندانش باد – ازدواج كرده بود و آنچه كرده بود از قبيل زن نوح و زن لوط كرده بود: «آن دو به دست دو بنده از 
بندگان شايسته مان بودند». گفتم: رسول خدا – صلى اهللا عليه و آله – در اين مورد در جايگاه من نيست. زن ايشان كامًال 
زير دستش بود و به فرمانش معترف بود و به دينش معترف بود. [زراره در ادامه] گفت: پس به من گفتند: در مورد [تعبير] 
«خيانت» در كالم خدا – كه عزيز است و جليل: «پس هر دو بديشان خيانت كردند» چه نظرى دارى؟ [به نظر من] از اين 
نخواسته است مگر خطايى بزرگ و علنى را [مايعنى بذلك اال الفاحشة] [يعنى آن دو آنچنان هم مطيع نبوده اند!] و رسول 
خدا – صلى اهللا عليه و آله – به فالنى زن داده بود. [زراره] گفت: گفتم: خدا خيرتان بدهد چه مى فرماييد؛ راهى شوم و 
به فرمانتان ازدواج كنم؟ به من گفتند: اگر خواستى ازدواج كنى «چشم و گوش بسته»ى زنان را بگير [عليك بالبلهاء من 

النساء]. گفتم: «چشم و گوش بسته» چيست؟ گفتند: پرده نشينان پاك دامن [ذوات الخدور العفائف].
پس گفتم: كسى كه بر مسلك سالم بن حفصه [از زيديه] است؟ گفتند: نه. گفتم: كسى است كه بر مسلك ربيعة 
ــى  ــت [كه رأيش را مالك حقيقت مى گرفت]؟ گفتند: نه، بلكه نوبالغانى اند كه نه از روى كفر سركش الرأى اس
كنند و نه آن شناختى را كه شما داريد دارند [الغواتق اللواتى الينصبن كفراً و اليعرفن ما تعرفون]. گفتم: آيا اين 
[خصوصيات] گذشته از آن است كه مؤمن باشند يا كافر؟ گفتند: روزه مى گيرند و نماز مى گزارند و خداوند را 
پرهيزكار اند و [در ضمن] آگاهى اى از آنچه شما بر آن ايد ندارند. گفتم: خداوند – عز و جل – گفته است: «او آن 
كس است كه آفريدتان و از شمايند [برخى] كافر و از شمايند [برخى] مؤمن» [تغابن، 2]؛ نه، به خدا هيچ يك از 
مردمان نيست كه نه مؤمن باشد و نه كافر. [زراره] گفت: پس امام صادق – كه سالم خداوند بر او باد – فرمود: 
سخن خداوند از سخن تو درستتر است. اى زراره! آيا سخن خداوند را نديده اى: «كار شايسته را با [كارى] ديگر 
كه بد است درآميخته اند؛ اميد است  خدا بر آنان بازگردد [يا توبة آنان را بپذيرد]» [توبه،102] خوب، چرا گفت 
«اميد است»؟ گفتم: اينها يا كافر اند و يا مؤمن. [زراره در ادامه] گفت: امام گفتند: در مورد اين سخن خداوند – عز 
و جل – چه مى گويى: «مگر ناتوان ماندگانى [حقيقى] – از مردان و زنان و كودكان – كه توان چاره نمى دارند و 
به راهى ره نمى برند» [نساء، 98] كه آن راه به سوى ايمان باشد؟ گفتم: اينها يا مؤمن اند و يا كافر. گفتند: به خدا 
آنان نه مؤمن اند و نه كافر. سپس پيشتر آمدند و گفتند: در مورد «بلندى نشينان» [اعراف، 48] چه مى گويى؟ 
گفتم: آنان يا مؤمن اند و يا كافر؛ اگر به بهشت بروند مؤمن اند و اگر به جهنم بروند كافر اند. پس امام گفتند: 
به خدا، نه مؤمن اند و نه كافر؛ اگر مؤمن بودند همچنان كه مؤمنان به بهشت مى روند به آن مى رفتند و اگر كافر 
بودند همچنان كه كافران به درون آتش مى روند به درونش مى رفتند. بلكه گروهى اند كه خوبيها و بديهايشان 

برابر شده است و دست كارها از آنان كوتاه شده و آنان همچنان اند كه خداوند – عز و جل – گفته بود.
پس گفتم: آيا اينها بهشتى اند يا جهنمى؟ گفتند: من رهاشان مى كنم آنجا كه خداوند رهاشان كرده است. گفتم: 
ــان؟ گفتند: آرى وامى گذارمشان همچنان كه خداوند واگذاشته شان اگر بخواهد به بخشايش  آيا وامى گذاريدش
خود به بهشتشان مى برد و اگر بخواهد به سبب گناهانشان به سوى جهنمشان مى كشاند و البته ظلمى بر ايشان 
نمى رود [أُرجئهم كما أرجأهم اهللا، إن شاء أدخلهم الجنة برحمته و إن شاء ساقهم الى النار بذنوبهم و لم يظلمون]. 
گفتم: آيا كافر به بهشت مى رود؟ گفتند: نه. گفتم: آيا جز كافر به جهنم مى رود؟ [زراره] گفت: گفتند: نه، مگر اين 
كه خداوند بخواهد. اى زراره! همانا من مى گويم آنچه خدا بخواهد و تو نمى گويى آنچه خدا خواهد [إننى اقول ما 
شاء اهللا و انت التقول ما شاء اهللا]. اما اگر تو پير شوى باز مى گردى و گرههاى [ذهنيـ]ـت گشوده مى شود. -و] 

ــى اشعرى، النوادر، ص129؛ شيخ حر عاملى، وسـائل الشيعة، ج8، ص301 و بحار األنوار،  1 . احمد بن عيس
ج100، ص377. (سند اين روايت صحيح است. احمد بن محمد بن عيسى فى نوادره عن عثمان بن عيسى 

عن سماعة)
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سماعه مى گويد از امام صادق - عليه السالم - پرسيدم: آيا 
ازدواج و اقامة نماز جماعت با اهل سنت درست است يا 
نه؟ امام فرمودند: اين كارى است سخت اگر توانمنديش 
را داشـته باشـيد؛ پيامبر - صلى اهللا عليه و آله - با آنها 
ازدواج كرد و على - عليه السـالم - نيز پشـت سرشان 

[:خلفا] نماز گزارد.
از روايـت به دسـت مى آيد كه پذيرش چنين بـاورى در زمان اهل بيت 
- عليهم السـالم - حتى براى اصحاب خاص ائمه نيز مشـكل بوده است. آنان 
نمى توانستند خود را از گرايشها و تعصبات فرقه اى رها سازند؛ همان گونه كه 

امروزه نيز برخى از شيعيان نتوانسته اند خود را از اين مشكل برهانند.1

3-4. دامن نزدن به فضاى تعصب و مخاصمه در مباحثات
گاهـى برخى از باورهـا و يا جايگاه برخى از افراد بدون اين كه هيچ پايه 
و اسـاس درستى داشته باشـد، جنبة قدسى و احترام آميز به خود مى گيرند و 
حتى ممكن اسـت به عنوان عقايد دينى مطرح شـود. با اين حال دربارة اين 
گونه معتقدات نيز بايد برخوردى احترام آميز و خردمندانه داشت. تجربه نيز 
ثابت كرده كه برخورد تحقيرآميز و همراه با توهين و تمسخر نسبت به هر 
عقيده اى، هرچند بى پايه و اساس، نتيجة معكوس دارد. آرى همچنان كه پيش 
اين نيز گذشت با اين گونه توهينها كه معموالً در فضاى مخاصمة فكرى و 
جدالهاى مذهبى با مخالفان روى مى دهد نه تنها نمى توان كسى را از مسير غلط 
باز داشـت، بلكه به عكس، تعصب شديد آميخته با جهالت كه در اين گونه 
افراد هست، سبب مى شود كه به اصطالح روى دندة لجاجت افتاده، در آيين 

باطل خود راسخ تر شوند.

1 . على آقانورى، امامان شيعه و وحدت اسالمى، ص189.
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از اين رو امامان شيعه در مواجهه و مبارزة فكرى با انحرافات، از اين مهم 
غافـل نبودند و همـواره با رعايت اصل احترام و اتقـان در كالم، در هنگام 
مباحثـه بـا مخالفان؛ اصحاب را نيز به رعايت ايـن امر توصيه مى نمودند. از 
مجموعة سخنان، سيره، احتجاجات و مناظرات ائمه با مخالفان و سفارش آن 
بزرگواران به اصحاب خود، موارد زيادى را مى توان برشمرد كه در اينجا تنها 

چند مورد از آن  را گزارش مى كنيم:
روايت شده پس از آن كه مأمون دخترش را به امام جواد تزويج كرد در 
مجلسى كه مأمون و امام جواد و يحيى بن اَْكَثم  و گروه بسيارى در آن حضور 

داشتند، يحيى به امام عرض كرد: 
اى پسـر رسـول خدا! نظر شـما دربارة روايتى كه [در 
مدارك اهل سنت] نقل شده است: كه جبرئيل به حضور 
َالَم  ْقرُِئَك السَّ ُد! ِإنَّ اهللاَ َعزََّوَجلَّ يـُ پيامبر رسيد و گفت: «َيا ُمَحمَّ
ـــــــْل أََباَبْكٍر َهْل ُهَو َعنِّی رَاٍض؟ َفإِنِّی َعْنُه رَاٍض»1؛ اى  ُقوُل َلَك َس َو يـَ
محمد! خدا به شـما سـالم مى رسـاند و مى گويد: من از 
ابوبكـر راضى هسـتم، از او بپرس كه آيـا او هم از من 

راضى است؟! نظر شما دربارة اين حديث چيست؟
امام فرمود: من منكر فضيلت ابوبكر نيستم، ولى كسى كه 
اين خبر را نقل مى كند بايد خبر ديگرى را نيز كه پيامبر 
اسـالم در حجة الوداع بيان كرد، از نظر دور ندارد؛پيامبر 
ُر بـَْعِدی َفَمْن َكذََّب َعَلیَّ  اَبُة َو َسَتْكثـُ َرْت َعَلیَّ اْلَكذَّ فرمود: «َقْدَكثـُ
وَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر َفِإَذا أََتاُكُم اْلَحِديُث َعنِّی َفاْعِرُضوُه  ْلَيَتبـَ ـــــــداً فـَ َعمِّ ُمتـَ

1 . عالمه امينى در كتاب الغدير (ج 5، ص321) اين حديث را در سلسلة موضوعات قرار داده، مى نويسد: اين 
ــت. (أخرجه الخطيب فى تاريخه ج2، ص106 من  ــاذ اس حديث دروغ و از احاديث مجعول محمد بن باب ش
طريق محمد بن باب شاذ صاحب الطامات ساكتاً عن بطالنه جرياً على عادته و ذكره الذهبى فى ميزان االعتدال، 
ج2، ص213، فقال: كذب.) همچنان كه ابن أبى الحديد نيز در شرح نهج البالغة: ج11، ص49 تصريح نموده كه 

اين حديث از احاديث وضع شدة بكرية است.
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َعَلى ِكَتاِب اهللاِ َو ُسنَِّتی َفَما وَاَفَق ِكَتاَب اهللاِ َو ُسنَِّتی َفُخُذوا ِبِه َو َما 
َال َتْأُخُذوا ِبِه» كسانى كه كارشان  ـــــــنَِّتی فـَ َخاَلَف ِكَتاَب اهللاِ َو ُس
دروغ بسـتن بر من است بسيار شـده اند و بعد از من نيز 
بسـيار خواهند شـد. حال هر كس به عمد بر من دروغ 
ببندد، جايگاهـش را در آتش ساخته اسـت. پس چون 
حديثى از من براى شـما نقل شد، آن را بر كتاب خدا و 
سنت من عرضه كنيد، آنچه را كه با كتاب خدا و سنت 
من مى خواند، بگيريد و آنچه را كه مخالف كتاب خدا و 

سنت من بود، نپذيريد. 
امام جواد - عليه السالم - افزود: اين روايت [دربارة ابوبكر] 
با كتاب خدا سازگار نيست، زيرا خداوند فرموده است: «َو 
َرُب إَِلْيِه ِمْن  ْفُسُه َو َنْحُن أَقـْ َوْسِوُس ِبِه نـَ ْعَلُم َما تـُ َلَقْدَخَلْقَنا اْالنَساَن َو نـَ
َحْبِل اْلَورِيِد»1؛ «ما انسـان را آفريده ايم و آنچه را خودش 
به خـود نجوا مى كند مى دانيم [يعنـى در دلش چه چيز 

مى گذرد] و ما از رگ گردن به او نزديكتريم.»
آيا خشنودى و ناخشنودى ابوبكر بر خدا پوشيده بوده است 

تا آن را از پيامبر بپرسد؟! اين عقًال محال است.
يحيى گفت: روايت شده است كه: «َأنَّ َمَثَل أبی َبْكٍر َو ُعَمَر 
َماِء؟»؛ ابوبكر و عمر  رَِئيَل َو ِميَكاِئيَل ِفی السَّ ِفی اْألَْرِض َكَمَثِل َجبـْ

در زمين، مانند جبرئيل و ميكائيل در آسمان اند. 
حضرت فرمود: دربارة اين حديث نيز بايد دقت شـود، 
زيرا جبرئيل و ميكائيل دو فرشتة مقّرب درگاه الهى اند و 
هرگز گناهى از آن دو سر نزده است و لحظه اى از دايرة 

1 . سورة ق، 16.



   103 بخش دوم : جلوه هايى از وحدت اسالمى    

اطاعت خدا خارج نشـده اند، ولى ابوبكر و عمر مشرك 
بوده اند و هر چند پس از ظهور اسالم مسلمان شده اند، اّما 
اكثر دوران عمرشـان را در شـرك و بت پرستى سپرى 
كرده اند، بنابراين محال است كه خدا آن دو را به جبرئيل 

و ميكائيل تشبيه كند.
ُهَما َسيَِّدا  يحيى گفت: همچنين روايت شده اسـت كه: «إنـَّ
ـــــــوِل َأْهِل اْلَجنَِّة»1؛ ابوبكر و عمر دو سـرور پيران اهل  ُكُه

بهشت اند؛ دربارة اين حديث چه مى گوييد؟
حضرت فرمود: اين روايت نيز محال اسـت كه درست 
باشـد، زيرا بهشـتيان همگى جوان اند و پيرى در ميان 
آنان يافت نمى شود [تا ابوبكر و عمر سرور آنان باشند!] 
ايـن روايت را بنى اميـه، در مقابل حديثى كه از پيامبر 
اسالم - صلى اهللا عليه و آله – دربارة امام حسن و حسين 
– عليهما السـالم - نقل شده است كه حسن و حسين دو 

سرور جوانان اهل بهشت اند، جعل كرده اند.
اِب  يحيى گفت: روايت شده اسـت كـه: «إنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ
ِسرَاُج َأْهِل اْلَجنَِّة»؛ عمر بن خطاب چراغ اهل بهشت است.

حضـرت فرمود: اين نيز محال اسـت؛ زيرا در بهشـت، 
فرشـتگان مقّرب خـدا، آدم، محمد - صلـى اهللا عليه و 
آله - و همة انبيا و فرستادگان خدا حضور دارند، چطور 
بهشت با نور اينها روشن نمى شود، ولى با نور عمر روشن 

مى گردد؟!
1 . عالمه امينى اين حديث را از برساخته هاى يحيى بن عنبسه شمرده و غير قابل قبول مى داند، زيرا يحيى 
شخصى جاعل حديث و دغلكار بوده است. الغدير، ج5،ص 322. ذهبى نيز يحيى بن عنبسه را جاعل حديث 
ــمرده و احاديثش را مردود معرفى مى كند. ذهبى، ميزان  ــكار و دروغ گو مى داند و او را معلوم الحال ش و دغل

االعتدال، ج4، ص400.
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ْنِطُق  ِكيَنَة تـَ يحيى اظهار داشت: روايت شده است كه: «إنَّ السَّ
َعَلى ِلَساِن ُعَمَر؟»؛ سكينه به زبان عمر سخن مى گويد [عمر 

هر چه گويد، از جانب ملك و فرشته مى گويد].
حضرت فرمود: من منكر فضيلت عمر نيستم؛ ولى ابوبكر، 
با آن كه از عمر افضل اسـت، باالى منبر مى گفت: من 
شيطانى دارم كه مرا منحرف مى كند، هرگاه ديديد از راه 

راست منحرف شدم، مرا به راه درست باز آوريد.
يحيـى گفت: روايت شده اسـت كه پيامبر فرمـود: «َلْو 
َعْث َلُبِعَث ُعَمُر»؛ اگر من به پيامبرى مبعوث نمى شدم،  َلم   أُبـْ

حتماً عمر مبعوث مى شد [آيا درست است؟]
امام فرمود: كتاب خدا قرآن از اين حديث راست تر است، 
ُهْم َو  خدا در كتابش فرموده است: «َو ِإْذ َأَخْذَنا ِمَن النَِّبيِّيَن ِميَثاقـَ
ِمنَک َو ِمن نُّوٍح...»1؛ «به ياد آر هنگامى را كه از پيامبران 
پيمـان گرفتيم و از تو و از نـوح ...» از اين آيه صريحًا 
بر مى آيد كه خداوند از پيامبران پيمان گرفته اسـت، در 
اين صورت چگونه ممكن اسـت پيمـان خود را تبديل 
كند؟ هيچ يك از پيامبران به قدر چشـم به هم زدنى به 
خدا شرك نورزيده اند، چگونه خدا كسى را به پيامبرى 
مبعوث مى كند كه بيشـتر عمر خود را با شرك به خدا 
سپرى كرده است؟! و نيز پيامبر فرمود: در حالى كه آدم 
بين روح و جسد بود [هنوز آفريده نشده بود] من پيامبر 

شدم.
بـاز يحيى گفت: روايت شده اسـت كـه پيامبر فرمود: 

1 .احزاب، 7.
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اِب؟»؛  َزَل َعَلى آِل اْلَخطَّ ْنُتُه َقْد نـَ «َمااْحُتِبَس َعنِّی اْلَوْحُی َقطُّ ِإالَّ َظنـَ
هيچ گاه وحى از من قطع نشـد، مگر آن كه گمان بردم 
كـه به خاندان خطاب [پدر عمر] نازل شده اسـت، يعنى 

نبّوت از من به آنها منتقل شده است.
حضـرت فرمود: اين نيز محال اسـت، زيرا امكان ندارد 
كه پيامبر در نبّوت خود شـك كند، خداوند مى فرمايد: 
ـــــــِميٌع  ـــــــًال َو ِمَن النَّاِس ِإنَّ اهللاَ َس ـــــــَن اْلَمَالِئَکِة ُرُس ـــــــی ِم «اهللاُ َيْصَطِف
َبِصيٌر»1؛ «خداوند از فرشـتگان فرستادگانى برمى گزيند 
و [همچنين] از انسـانها، همانا خداوند شنواى بيناست» 
[بنابراين، با گزينش الهى، ديگر جاى شكى براى پيامبر 

در باب پيامبرى خويش وجود ندارد].
يحيى گفت: روايت شده است كه پيامبر - صلى اهللا عليه 
َزَل  و آله - فرمود: «إنَّ النَِّبیَّ - صلی اهللا عليه و آله - َقاَل َلْو نـَ
اْلَعَذاُب َلَماَنَجا ِمْنُه ِإالَّ ُعَمُر»؛ اگر عذاب نازل مى شد، كسى 

جز عمر از آن نجات نمى يافت.
حضرت فرمود: اين نيز محال است، زيرا خداوند به پيامبر 
ُهْم َو أَنَت ِفيِهْم َو َماَکاَن  بـَ َعذِّ اسالم فرموده است: «َو َماَکاَن اهللاُ ِليـُ
ْغِفُروَن»2؛ «و مادام كه تو در ميان آنان  ُهْم َو ُهْم َيْستـَ بـَ اهللاُ ُمَعذِّ
هسـتى، خداوند آنان را عذاب نمى كنـد و نيز مادام كه 

استغفار مى كنند، خدا عذاب كننده شان نيست».
 مى بينيد كه براى نزول عذاب دو مانع ذكر شده است و ال 
غير؛ اول وجود مبارك پيامبر - صلى اهللا عليه و آله - در 

بين مردم و دوم توبه و استغفار مردم.
1 . حج، 75.

2 . انفال، 33.
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بدين ترتيب تا زمانى كه پيامبر در ميان مردم اسـت و 
تا زمانى كه مسـلمانان استغفار مى كنند، خداوند آنان را 

عذاب نمى كند.1
اين چنين اسـت كه امام ضمن رد احاديث جعلـى دربار ة فضائل خلفا و 
اثبات بى پايگى آنها، بر اساس قرآن و سنِت واقعى و عقل، به پرسش ها پاسخ 
فرمود و تالش داشت تا احترام خلفاى نخست را نيز حفظ كند زيرا تنها با اين 
روش، مخاطب حقيقت جو از جادة انصاف منحرف نگرديده، با ترازوى حق 

با مسائل برخورد مى نمايد.
اين سيره كجا و رفتار بعضى از شعيان ناآگاه كجا كه در مجالس بحث و 
مناظره با مخالفان در ابتدا در پى اثبات جواز لعن به خلفا هستند؛ گو اين كه 
مى خواهند با بحثى يك ساعته از يك مسلمان سنى  كه براى خلفا احترام فوق 
العاده در حد يك معصوم قائل اسـت، يك شـيعة دشنام گو به خلفا بسازند! 
امرى كه نه تنها موجب هدايت كسى نمى شود، بلكه به عكس، موجب انكار 
حقيقت و شـدت دشـمنى آنها نسبت به مكتب اهل بيت – عليهم السالم - 

خواهد شد.
از اين جهت است كه اهل بيت – عليهم السالم - هرگاه مى ديدند پرسشى 
به جهت برانگيختن آتش تعصب و مخاصمه است در جواب به آن با گونه اى 
ديگر رفتار مى نمودند. هم از اين رو هنگامى كه در جنگ صّفين، شخصى از 
طايفة بنى اسد از امام پرسيد: چگونه شما را از مقام امامت كه سزاوارتر از همه 

بوديد كنار زدند؟ فرمودند:
ْعُد  ْرِسُل ِفی َغْيِر َسَدٍد َو َلَك بـَ ـــــــٍد! إِنََّك َلَقِلُق اْلَوِضيِن تـُ َيا َأَخاَبِنی َأَس
ْعَلْمَت َفاعَلم  أَمَّا اِالْسِتْبَداُد  ـــــــأََلِة َو َقِد اْستـَ ْهِر َو َحقُّ اْلَمْس ِذَماَمُة الصِّ
َنا ِبَهَذا اْلَمَقاِم َو َنْحُن اْألَْعَلْوَن َنَسباً َو اْألََشدُّوَن ِبالرَُّسوِل - صلی  َعَليـْ

1 . شيخ طبرسى، االحتجاج، ج2، ص245 و بحار االنوار، ج50، ص80.
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ْوٍم َو  َها نـُُفوُس قـَ ْت َعَليـْ رًَة َشحَّ َها َكاَنْت أَثـَ ْوطاً َفإِنـَّ اهللا عليه و آله - نـَ
ْوُم اْلِقَياَمِة  َها نـُُفوُس آَخرِيَن َو اْلَحَكُم اهللاُ َو اْلَمْعَوُد إَِلْيِه يـَ َسَخْت َعنـْ

[اْلِقَياَمُة]
ْهباً ِصيَح ِفی َحَجرَاِتِه َو دَْع َعْنَك نـَ
َو َلِكْن َحِديثاً َما َحِديُث الرَّوَاِحل ۱؛

اى برادر بنى اسـدى! تو مردى پريشـان و مضطربى كه 
نابجا پرسـش مى كنـى، ليكن تو را حق خويشـاوندى 
اسـت2 و حّقى كه در پرسـيدن دارى و بى گمان طالب 
دانستنى. پس بدان كه: آن ظلم و خودكامگى كه نسبت 
بـه خالفت بر ما تحميل شـد، در حالى كه ما را نسـب 
برتر و پيوند خويشـاوندى با رسول خدا - صلّى اهللا عليه 
و آله - اسـتوارتر بـود، جز خودخواهى و انحصار طلبى 
چيز ديگرى نبود كه: گروهى بخيالنه به كرسى خالفت 
چسبيدند و گروهى سخاوتمندانه از آن دست كشيدند، 
داور خداسـت و بازگشـت همة ما به روز قيامت است. 
[در اينجا شعر امرؤ القيس را خواند كه:] «واگذار داستان 
تاراج آن غارتگران را / و به ياد آور داسـتان شـگفت 

دزديدن اسب سوارى را3»
و در جايى ديگر امام در مورد غصب فدك مى فرمايند:

َها  ْت َعَليـْ ـــــــَماُء َفَشحَّ بـََلى َكاَنْت ِفی أَْيِديَنا َفَدٌك ِمْن ُكلِّ َما َأَظلَّْتُه السَّ
ْوٍم آَخرِيَن َو ِنْعَم اْلَحَكُم اهللاُ َو َما  َها نـُُفوُس قـَ ْوٍم َو َسَخْت َعنـْ نـُُفوُس قـَ

1 . نهج البالغة، خطبه 162. [ترجمة مرحوم محمد دشتى]
2 . زينب دختر جحش، يكى از همسران پيامبر - صلّى اهللا عليه و آله - از قبيلة بنى اسد بود.

3 . امام - عليه السالم - مى خواهد بفرمايد كه: واگذار صحبت از غصب خالفت در گذشته را و به اين بينديش 
كه با معاويه چه بايد كرد. (از پانوشت ترجمة مرحوم محمد دشتى)
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َأْصَنُع ِبَفَدٍك َو َغْيِر َفَدك ۱؛
از آنچه آسمان بر آن سايه افكنده، فدك در دست ما بود 
كه مردمى بر آن بخل ورزيده و مردمى ديگر سخاوتمندانه 
از آن چشم پوشيدند و بهترين داور خداست. مرا با فدك 

و غير فدك چه كار؟
آرى اهل بيت - عليهم السالم - و در رأس آنها على - عليه السالم - بيشتر 
از همه بر ظلمها و خيانتهاى رفته بر خود و مسـلمين واقف بودند و حتى از 
بيان وقايع تاريخى كه منجر به از دست رفتن حقوق آنان شد، چندان كوتاهى 
نداشـتند؛ اما تمامى مشكالت جهان اسالم را در مظلوميت خود نمى ديدند و 
اگر مى ديدند نيز، راضى نبودند كه مظلوميت آنان اسباب وحدت شكنى جامعه 

شود و مظلوميت آنان را مضاعف كند.
همچنان كه نمونة بارز اين اهتمام و توجه امير المؤمنين – عليه السالم - به 
وحدت مسلمانان را مى توان در خطبة «شقشقيه» مالحظه نمود. اين خطبه كه 
خوشايند ذائقة مخالفان تقريب نيز هست و شايد بتوان گفت كه رساترين و 
شفاف ترين فراز از اظهار دردمندى و انتقاد آن حضرت از خلفا، در آن نمايان 
است؛ تا جايى كه برخى از عالمان اهل سنت، نسبِت آن را به امام على - عليه 
السالم - انكار كرده اند. با وجود اين، زيباترين شكل وحدت دينى را مى توان 
در همين خطبه مشاهده كرد. برخى از محققان معاصر در همين رابطه، اين 
حقيقت را متذكر شده اند و معتقد اند كه خطبة شقشقيه، خود مى تواند بيانگر 
نـوع وحدتى باشـد كه حضرت خواهـان آن بود؛ چرا كـه او نه تنها آن را 
در جمعى خصوصى و نه منظر عمومى بيان كرده اسـت، بلكه در برابر بيان 
ابن عباس كه خواسته بود دنبالة سخن را هم چنان بگيرند و آن را ادامه دهند، 
رَّت »: «شعله اى از آتش دل بود، زبانه كشيد  فرمود: «ِتْلَك ِشْقِشَقٌة َهَدَرْت، ُثمَّ قـَ

1 . نهج البالغة، نامه 45؛ نامه آن حضرت است به عثمان بن حنيف انصارى.  (ترجمة مرحوم محمد دشتى)



   109 بخش دوم : جلوه هايى از وحدت اسالمى    

و فرونشسـت»1. گويا على – عليه السـالم - مى خواهـد بفرمايند: با وجود 
آن كه آنچه گفتم، يك حقيقت تاريخى اسـت و حقيقت هيچ گاه نبايستى 
در پردة غفلت بماند، ولى توضيح و ادامه آن را خوش ندارم؛ زيرا يادآورى 
اين مطالب، ايجاد كدورت مى كند؛ جريانى بود كه گذشت و تمام شد2 و به 
فرمودة شهيد مطهرى امير المؤمنين - عليه السالم - از خلفا انتقاد مى كرد، اما 
انتقاد او نه احساساتى و متعصبانه، بلكه منطقى و مبتنى بر مالحظات خاص 

روحى، اخالقى و زمانى بود.3
كوتاه سـخن اين كه اهل بيت - عليهم السـالم - با اعتقاد به اين نكته كه 
خصومتهـاى كالمـى و بيان و زنده كردن برخى از خاطرات تلخ گذشـته و 
اختالفـات تاريخى، نه تنها تأثيرى در هدايت ديگـران ندارد، بلكه موجب 
جسارت آنان در تكذيب حق مى شود و اسباب اختالف بيشتر و كينه توزى 
متقابل را فراهم ساخته، مخاصمه كننده را نيز از مسير اصلى باز مى دارد، اصحاب 
خويش را از اين گونه مخاصمه هاى فكرى و جدالهاى مذهبى با مخالفان بر 
حذر داشته، پيامدهاى زيان بار فكرى، اجتماعى، تربيتى و اخالقى اين امر را 
گوشزد  مى نمودند. هم از اين رو امام صادق - عليه السالم - ستيزه جويى در 

دين را، اسباب بيمارى و آفت روح و قلب مى داند و مى فرمايد:
ُهَو ِللَِّه َو َما  ـــــــوا أَْمرَُكْم ِللَِّه َو َال َتْجَعُلوُه ِللنَّاِس َفإِنَُّه َما َكاَن ِللَِّه فـَ اْجَعُل
ـــــــى اهللاِ َو َال ُتَخاِصُموا النَّاَس ِلِديِنُكْم َفِإنَّ  َال َيْصَعُد إَِل ـــــــاِس فـَ َكاَن ِللنَّ
ـــــــَة َمْمَرَضٌة ِلْلَقْلِب ِإنَّ اهللاَ - َعزَّ َو َجلَّ - َقاَل ِلَنِبيِِّه (ص)  اْلُمَخاَصَم
«إِنََّك ال تـَْهِدی َمْن َأْحَبْبَت َو لِكنَّ اهللاَ يـَْهِدی َمْن َيشـــــــاُء» َو َقاَل: 
ـــــــوا ُمْؤِمِنيَن» َذُروا النَّاَس َفِإنَّ النَّاَس  «أَ َفأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحتَّى َيُكوُن
ـــــــوِل اهللاِ - صلی اهللا عليه  َأَخُذوا َعِن النَّاِس َو إِنَُّكْم َأَخْذُتْم َعْن َرُس

1  . ترجمة مرحوم دشتى.
2 . على آقانورى، امامان شيعه و وحدت اسالمى،ص73.

3 . مرتضى مطهرى، سيرى در نهج البالغة، ص77 به بعد.
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ُقوُل: ِإنَّ اهللاَ - َعزَّ َو  و آله - إِنِّی َسِمْعُت أَِبی - عليه السالم - يـَ
ـــــــرََع إَِلْيِه  َجلَّ - ِإَذا َكَتَب َعَلى َعْبٍد َأْن َيْدُخَل ِفی َهَذا اْألَْمِر َكاَن َأْس

ْيِر إَِلى وَْكرِه۱ ؛ ِمَن الطَّ
كار خود را به منظور جلب رضاى خدا انجام دهيد نه براى 
جلب رضاى مردم. آنچه براى مردم باشد به پيشگاه او باال 
نمى رود. به خاطر مذهب و اشـاعة مكتب با مردم جدل 
مكنيد كه مجادله دل را مريض مى كند. خداوند - تبارك 
و تعالى - به پيامبرش گفت: «راسـتى را كه تو هر كه 
را دوسـت بدارى راه نمى نمايى [يا راه نمودن نمى توانى] 
و اما خداوند است كه هر كه را بخواهد راه مى نمايد [يا 
راه نمودن مى تواند]»2. و باز به او گفت: «آيا با اين حال 
[كه خدا نمى خواهد] تو مردمـان را وامى دارى تا مؤمن 
باشـند؟»3. مـردم را به حال خود بگذاريـد. اين مردم از 
افرادى مانند خود تعليم گرفته اند و شـما از رسـول خدا 
تعليم گرفته ايد. شـنيدم كه پدرم ابوجعفر باقر مى گفت: 
هر گاه كه خداوند - عّز و جل - مقرر كند كه يكى از 
بندگانش وارد مذهب شود، از پرنده اى كه به سوى النة 

خود پرواز مى كند شتاب بيشترى خواهد داشت .
همچنين از آن حضرت روايت شده است كه فرمودند:

 مردى نزد پدرم آمد و گفت: من با كسـى مخاصمه و 

1 . أحمد بن محمد بن خالد البرقى، محاسن، ج1، ص201؛ شيخ كلينى، كافى، ج1، ص166؛ قاضى نعمان 
مغربى، دعائم اإلسـالم، ج1، ص62 و شـرح األخبار، ج3، ص476؛ شيخ صدوق، توحيد، ص415 و شيخ حر 
عاملى، وسائل الشيعة، ج16، ص191.(سند اين روايت موثق است. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن 

ابن فضال عن على بن عقبة عن أبيه .)
2  . قصص، 56
3  . يونس، 99
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بگومگو دارم و دوست دارم تا وى در آيين امامت شما 
داخل شـود. پدرم در جواب او فرمـود: هرگز با احدى 
مخاصمه مكن، چرا كه اگر خداوند ارادة خير براى كسى 
بكند، قلب او را متوجه و مشتاق شما خواهد كرد و او را 

در زمرة شما درخواهد آورد.1
البته آنچه كه گذشـت غير از رواياتى اسـت كه در آنها به طور كلى از 
مخاصمه در امور دينى نهى شده اسـت چنان كه از وجود مقدس پيامبر اكرم 

-صلى اهللا عليه و آله - روايت شده كه فرمودند: 
َرَك اْلِمرَاَء َو ِإْن َكاَن ُمِحّقا۲؛ َأْورَُع النَّاِس َمْن تـَ

پارساترين مردم كسى كه جدال را وانهد، گرچه حق با 
او باشد.

و همچنين امام باقر - عليه السالم - به زياد مى فرمايند: 
ْهِبُط اْلَعَمَل َو تـُْرِدی  كَّ َو تـَ َها ُتوِرُث الشَّ َيا زَِياُد! إِيَّاَك َو اْلُخُصوَماِت َفإِنـَّ

ْغَفَر َله۳ ؛  َال يـُ یْ ِء فـَ َتَكلََّم ِبالشَّ َها َو َعَسى َأْن يـَ َصاِحبـَ
اى زياد از گفتگوهاى دشـمنى خيز بپرهيز كه شك بر 
جاى مى نهد و عمل را تباه مى كند و همنشينش را آسيب 
مى زنـد [و هالك مى كند] و ممكن اسـت در آن ميان 

كسى سخنى گويد و آمرزيده نشود.
و امام صادق - عليه السالم - نيز فرمودند: 

1 . أحمد بن محمد بن خالد البرقى، محاسن، ج1، ص201و بحار األنوار، ج2، ص133.
2 . شيخ صدوق، امالى، ص73 و معانى األخبار، ص196و من ال يحضره الفقيه، ج4، ص395؛ در روايتى ديگر 
ــط الجنة و بيت فى رياض الجنة  ــت كه حضرت فرمودند: انا زعيم بيت فى أعلى الجنة و بيت فى وس آمده اس
لمن ترك المراء و إن كان محقا [من ضامن خانه اى در باالى بهشت و خانه اى در ميانة بهشت و خانه اى در 
باغهاى بهشت ام براى كسى كه ترك جدال كند در حالى كه بر حق است. -و]. شيخ صدوق، توحيد، ص461؛ 
ابن أبى الدنيا، كتاب الصمت و آداب اللسـان،ص 85؛ سـنن أبى داود، ج2 ص437و سنن كبرى بيهقى، ج10، 

ص249.
3 . أحمد بن محمد بن خالد البرقى، محاسن، ج1، ص238؛ شيخ صدوق، امالى، ص503.



    پيشوايان شيعه، پيشگامان وحدت112   

َها َتْشَغُل اْلَقْلَب َعْن ِذْكِر اهللاِ - َعزَّ  إِيَّاُكْم َو اْلُخُصوَمَة ِفی الدِّيِن َفإِنـَّ
َغاِئَن َو َتْسَتِجيُز [َتْسَتِجيُر]  َفاَق َو َتْكِسُب الضَّ َو َجلَّ - َو ُتوِرُث النـِّ

اْلَكِذب۱ ؛ 
مبادا در دين ستيزه كنيد كه دل را از ياد خدا سرگرم كند 
و نفاق بر جاى نهد و كينه ها بار آورد و دروغ را به سوى 

شخص كشد [يا موسم دروغ را فرارساند]. 
البتـه بر اين مطالب بايد و حتمـاً اين نكته را افزود كه بحث و گفتگوى 
عالمانه و منطقى و در جاى خويش، هيچ گاه منافاتى با اين روايت و گفته ها 
ندارد و نه تنها نهيى از آن در روايات صورت نگرفته است، بلكه در روايات 
بسيار بر آن ارج نهاده شده است و مى توان گفت خود به نحوى جهاد عالمانه 
است؛ همچنان كه از امام حسن عسكرى - عليه السالم - روايت شده است كه 

فرمودند: 
اِدِق - عليه الّسالم - اْلِجَداُل ِفی الدِّيِن َو َأنَّ َرُسوَل  ُذِكَر ِعْنَد الصَّ
َهْوا  َة - عليهم السالم - َقْد نـَ اهللاِ - صّلى اهللا عليه و آله - َو اْألَِئمَّ
ْنَه َعْنُه ُمْطَلقاً َو َلِكنَُّه ُنِهَی َعِن  اِدُق - عليه السالم - َلم   يـُ َقاَل الصَّ َعْنُه فـَ
ُقوُل «َو الُتجاِدُلوا  اْلِجَداِل ِبَغْيِر الَِّتی ِهَی َأْحَسُن أَ َما َتْسَمُعوَن اهللاَ يـَ
ـــــــِبيِل رَبَِّك  ْوَلُه «ادُْع إِلى  َس ـــــــُن» َو قـَ َأْهَل اْلِكتاِب ِإالَّ ِبالَِّتی ِهَی َأْحَس
ِباْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم ِبالَِّتی ِهَی َأْحَسُن» َفاْلِجَداُل 
رََنُه اْلُعَلَماُء ِبالدِّيِن َو اْلِجَداُل ِبَغْيِر الَِّتی ِهَی  ـــــــُن َقْد قـَ ِبالَِّتی ِهَی َأْحَس
َأْحَسُن ُمَحرٌَّم َحرََّمُه اهللاُ َعَلى ِشيَعِتَنا َو َكْيَف ُيَحرُِّم اهللاُ اْلِجَداَل ُجْمَلًة 
ُقوُل «َو قاُلوا َلْن َيْدُخَل اْلَجنََّة ِإالَّ َمْن كاَن ُهوداً َأْو َنصارى»  َو  َو ُهَو يـَ
ْرهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقيَن»  ُهْم ُقْل هاُتوا بـُ َعاَلى: «ِتْلَك أَماِنيـُّ َقاَل اهللاُ – تـَ
ْرَهاٍن ِإالَّ  ْؤَتى ِببـُ ْرَهاِن َو َهْل يـُ ْدِق َو اْإلِيَماَن ِباْلبـُ ـــــــَل اهللاُ ِعْلَم الصِّ َفَجَع

1 . شيخ كلينى، كافى، ج2، ص302؛ شيخ صدوق، امالى، ص503.
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ِباْلِجَداِل ِبالَِّتی ِهَی َأْحَسُن۱؛
روزى در محضر امام صادق - عليه الّسالم - بحث جدال 
[يا بگو-مگو] در دين به ميان آمد و اين كه رسـول خدا 
- صلّى اهللا عليه و آله - از جدال در دين نهى نموده است. 
امام - عليه السـالم - فرمود: رسول خدا - صلّى اهللا عليه 
و آله – به طور مطلق از جدال نهى نفرموده اسـت، بلكه 
از آنى كه نيكوتر نيسـت منع نمـوده؛ آيا اين فرمايش 
خداونـد را نشـنيده ايد كه مى فرمايـد: «و با اهل كتاب 
جز بدانچه نيكوتر اسـت مجادله [و بگو-مگو] مكنيد»2 
و بـاز فرمـوده: «[مردم را] با حكمت [: گفتار درسـت 
و اسـتوار] و پند نيكـو به راه پـروردگارت بخوان و با 
آنان بدانچه نيكوتر اسـت مجادلـه [و بگو-مگو] كن»3 
و علما و دانشـمندان مذهبى «جدال احسـن» را از لوازم 
دين شمرده و بگو-مگوى غير احسن را حرام دانسته اند 
و خداوند همان را بر شيعيان ما حرام داشته است و چطور 
ممكن است مطلق مجادله [و بگو-مگو] را ممنوع فرموده 
باشـد؟ در حالى كه خود فرمـوده: «و گفتند: هرگز به 
بهشت نرود مگر كسى كه يهودى يا مسيحى باشد؛ اينها 
آرزومنديهاى آنان است،»4 خداوند - كه بلند مرتبه است 
- [در پاسخشان] گفت: «بگو: اگر راستگوييد برهان [و 

1 . شيخ طبرسى، االحتجاج، ج1، ص14؛ تفسير منسوب به امام حسن عسكرى (ع)، ص528.
2  . عنكبوت، 46

3  . نحل، 125
4  . بقره، 111.
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دليل روشـنـ]ـتان را بياوريد»1، پـس خداوند [مالك] 
دانش درسـت و ايمان را برهان[آورى] قرار داده است و 
آيا مى توان برهان آورد جز به بگو-مگو بدانچه نيكوتر 
است؟ [سپس حضرت به بيان معناى جدال احسن و غير 

احسن پرداختند.]

تذكر: مدارا آرى؛ مداهنه هرگز
در اين نوشته در اهميت مدارا با مخالفان مذهبى سخن فراوان گفته شد و 
بر اين نكته تأكيد شد كه در برخورد با مخالفان نبايد با آنها به خاطر فكر و 
اعتقادشان و بيان آنها، برخوردى خشونت آميز داشت و يا عقايد خويش را بر 
آنها تحميل نمود. اما چه بسا ممكن است بعضى، اين مدارا را به معناى مداهنه 
با مخالفان تفسير كنند و منشأ بعضى سوء  برداشتها گردد. از همين رو در اينجا 

بايسته است كمى به بيان تفاوت اين دو معنا پرداخته شود. 
توضيح بيشتر آن كه مداهنه برگرفته از ُدهن (روغن)، به معناى روغن مالى 
كردن و سازش كارى و كوتاه آمدن در حق است. كسى كه از عقيده اى، با 
آن كه مى داند حق است، كوتاه مى آيد و با عقيده اى، با آن كه مى داند باطل 

است، راه مى آيد، اهل مداهنه است.
آرى آنچه در مدارا و مداهنه مشترك است نرمى است، با اين تفاوت كه 
مدارا، نرمى با مردم است و مداهنه، نرمى در حقيقت. متعلَّق مدارا، انسان است 
و متعلَّق مداهنه، حقيقت. آن كه در برخورد با مردم چشم پوشى مى كند (با حلم 
و تحّمل و عفو رفتار مى كند)، مدارا مى كند، اّما آن كه از حقيقت چشم پوشى 
مى كند (براى خوشامد ديگرى، از حقيقت، يا بخشى از آن دست مى كشد)، 
مداهنه مى كند. در مدارا حقيقت قربانى نمى شـود و حّتى اميد مى رود كسى 

1  . همان.
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كه با وى مدارا مى شـود به حقيقـت راه يابد، ولى در مداهنه حقيقت «وجه 
المصالحه» قرار مى گيرد و فدا مى شود. مدارا، مرافقت [و همراهى مقطعى] با 
مخالف است، اّما مداهنه، موافقت [و همسويى] با مخالف. اختالف در يك 
كلمه اسـت (مرافقت يا موافقـت)، بلكه در يك حـرف (واو و راء)، ولى 
تفاوتى بسيار ميان اين دو مفهوم هست. اگر ما ضمن مخالفت با انديشة كسى 
با او نرمى كنيم، مدارا كرده ايم، ولى اگر ضمن باطل دانستن انديشة كسى با 
آن موافقت كنيم، مداهنه كرده ايم. مداهنه عقب نشينى از موضع حقيقت است، 

در حالى كه مدارا براى نزديك كردن ديگرى به موضع حقيقت است.1
حال كه معناى مدارا و مداهنه و تفاوتشـان مشـخص شـد و به اين نكته 
رسـيديم كـه در برخورد با مخالفـان بايد مدارا كـرد و مداهنه نكرد، با هم 
نمونه هايى از سيره و فرمايشهاى اهل بيت - عليهم السالم - را در اين موضوع 

به نظاره بنشينيم.
ل بن ُعَمر نقل مى كند: محّمد بن ِسنان  از ُمَفضَّ

پايان روز بود. در «روضه»، ميان قبر و منبر رسول خدا 
- صلى اهللا عليه و آله - نشسـته بودم و دربارة شرافت و 
فضيلتهاى خدادادى و برترى جايگاه رفيعش كه جمهور 

اّمت نسبت به آنها آگاه نبودند، مى انديشيدم.
در اين حال بودم كه ناگاه ابن ابى العوجاء2 وارد شد و در 
جايى نشست كه مى توانستم سخنش را بشنوم. آنگاه يكى 
از يارانش نزد او رسـيد و نشست. ابن ابى العوجاء لب به 
1 . محمد اسفنديارى، همة ما برادر ايم، ص141-150؛ همچنين دربارة اين موضوع بنگريد: حسن رحيم پور، 
مدارا نه از راه پلوراليزم، انتشارات طرح فردا، 1387ش. و على اكبر رشاد، خشونت و مدارا، كانون انديشة جوان.

ـ..ق. والى كوفه او را بى اجازت خليفه [منصور عباسى]  2  . [او باطناً از پيروان كيش مانى بود و در سال 155 ه
ــتن  ــانيد و بعض مورخين گويند والى به همين جهت معزول گرديد. هنگامى كه او را براى كش به قتل رس
ــريعت اسالمى جعل كرده و آن را نسبت به امام  مى بردند گفت: چهار هزار حديث مخالف با اوامر و نواهى ش
جعفر صادق (ع) داده ام و صاحب الفهرست در ضمن رؤساى مانويه كه تظاهر به اسالم كرده، در معنى مانوى 

بودند نام او را نعمان ابن ابى العوجاء مى آورد (از لغتنامة دهخدا با اندكى تصرف). –و]
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سخن گشود و مطالبى كفرآميز بيان كرد. 
مفّضل مى گويد: [با شـنيدن اين سـخنان ناروا] چنان به 
خشـم و غضب آمـدم كه عنان از كفم بيـرون رفت و 
[خطاب به او] گفتم: «اى دشـمن خدا! در دين خدايت 
الحـاد مى ورزى و خداوندى را كه به نيكوترين صورت 
و كاملتريـن آفرينش پديدت آورده و تو را تا بدين جا 
رسـانيده، انكار مى كنى؟! اگـر در درون خويش نيك 
انديشـه كنى و حس لطيف تـو در خطا نيفتد، هر آينه 
براهين ربوبّيت و آثار صنعت صانع را در وجودت نهفته 
و نشانه ها و داليل او- جّل و عال- را در آفرينشت روشن 

مى يابى.
ابن ابى العوجاء [پس از شنيدن آهنگ تند سخنان مفّضل ] 
گفـت: «اى مرد! اگر از متكلمان هسـتى با تو سـخن 
مى گوييم؛ در صورتى كه [بر ما چيره شـدى و] حق را 
نزد تو يافتيم، از تو پيروى خواهيم كرد. اما اگر از اينان 
نيسـتى هيچ سخن مگوى. اگر از ياران و اصحاب [امام ] 
جعفر صادق [- عليه الّسالم - ] هستى، بدان كه او با ما اين 
گونه سخن نمى گويد و همانند تو با ما مجادله نمى كند. 
او بيش از آنچه تو از ما شنيدى، از ما شنيده، اّما هيچ گاه 
سـخن را با فحش و تعدى آلوده ننموده است. او همواره 
در سخنان خود شكيبا، باوقار، انديشه گر و استوار بوده و 
هيچ زمانى به ستوه نمى آمد و خلقش تنگ نمى گشت و 
بر نمى آشفت. ابتدا نيك به سخنان ما گوش فرامى دهد، 
مى كوشـد كه دليل ما را به درسـتى دريابـد، ما نيز همه 
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چيز خود را به ميان مى آوريم. هنگامى كه [سـخنان ما 
تمام مى شود و] مى پنداريم او را محكوم كرديم [و بر او 
چيره شديم ]، ناگاه با سخنى كوتاه و اندك [بر ما غالب 
مى آيد،] دليلمان را مى شـكند؛ عذرمان را مى برد و ما را 
تسـليم دليل خود مى كند، به گونه اى كه هيچ پاسخى در 
جواب داليلش نمى يابيم. حال اگر از ياران اويى تو نيز با 

ما چون او سخن بگو.1
همچنان كه در مورد امام حسن - عليه السالم - نيز روايت كرده اند: 

 مردى از اهل شـام با امام حسـن - عليه السـالم - كه 
سـوار بر مركب بود مصادف شد، آن شخص شروع به 
لعن امام حسن - عليه السـالم - نمود. ولى آن  بزرگوار 
جواب وى را رد نمى كرد. هنگامى كه آن مرد سـاكت 
شد امام حسن - عليه السالم - به وى سالم كرد و خنديد 
و به او فرمود: اى بزرگ مرد! گمان مى كنم غريب باشى. 
شايد امر بر تو مشتبه شده باشد. اگر پرمان كرده باشى2 
رضايت مى دهيم. اگر چيزى بخواهى به تو عطا خواهيم 
نمود، اگر از ما راهنمايى بخواهى تو را هدايت مى نماييم، 
اگر بخواهى ببريمت مى بريم، اگر گرسنه باشى تو را غذا 
مى دهيم، اگر برهنه باشـى لباس بر تو مى پوشانيم، اگر 
محتاج باشـى تو را بى نياز خواهيم كرد، اگر رانده شـده 
باشـى تو را پناه مى دهيم، چنانچه احتياجى داشـته باشى 

1 . شگفتيهاى آفرينش (ترجمة توحيد مفضل)، ترجمة نجف على ميرزايى ،  ص39 و توحيد مفضل،  ص 39 و 
بحار األنوار، ج3 ص57.

ــيركردن، پر كردن، لبريز نمودن، تا حد ممكن جاى دادن، مايعى را از  ــبع: س ــبعتنا اعتبناك، اش 2  . [فلو اش
آنچه در آن حل مى شود پر كردن (گويا اشاره به تندى سخن وى دارد) . در برخى نسخه ها نيز «لو استعيتنا 

اعتبناك» آمده است يعنى: اگر چيزى به عاريت بخواهى پسش نمى گيريم. –و.]
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2. آن بزرگـواران نـه تنهـا در عرضة راهكارهاى علمـى و عملى و بيان 
شيوه هاى به دست آوردن وحدت، الفت اجتماعى و تقريب مذهبى، از چيزى 
فروگذار نكردند، بلكه تقويت بنيانهاى اخالقى، اخوت اسالمى و همبستگى 

اجتماعى را اساس سيرة خود قرار داده بودند.
3. و سرانجام اين كه، امامان شيعه رقباى فكرى، مخالفان و منكران امامت 
خـود را از دايرة مسـلمانى خارج نمى دانسـتند و به اصحاب خود سـفارش 
مى نمودند كه از نگاه تحقيرآميز به آنان پرهيز كنند و همچنين از هرگونه 
توهين به مقدسات آنها كه موجب ايجاد تفرقه و فاصله بين مسلمين مى شود، 

خوددارى نمايند.
و سـخن پايانى آن كه ما مى توانيم با بررسـى و تأمل بيشتر در روايات و 
سـيرة اهل بيت - عليهم السالم - در باب وحدت اسالمى، به الگويى جامع و 

روشن براى وحدت در زمان حاضر دست يابيم.
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الباطل (اثر قاضى نوراهللا شوشترى)، انتشارات كتابخانة آية اهللا مرعشى 

نجفى، قم، 1415ق.
107. مسلم نيشاپورى، صحيح مسلم، دار الفكر، بيروت، بى تا.

ــعودى، على بن حسين، ُمُرْوج الَذَهب، دار الكتب العلمية،  108. مس
بيروت، چاپ دوم، 1425ق - 2004م.

109. مطهرى، مرتضى، جاذبه و دافعة على (ع)، انشارات صدرا، تهران، 
چاپ چهل و دوم، 1381ش.

110. _________، سيرى در نهج البالغه، انتشارات صدرا، تهران، 
چاپ بيست و هشتم، 1382 ش.

ــدرا، تهران، چاپ  ــارات ص 111. _________، شـش مقاله، انتش
شانزدهم، 1382ش.

ــدرا، تهران، چاپ  ــارات ص 112. _________، عـدل الهى، انتش
هجدهم، 1382ش.

113. _________، مجموعه  آثار، صدرا، قم 1368ش.
ــين استاد ولى و  ــيخ مفيد، أمالى، تحقيق و تصحيح: حس 114. ش
ــر و التوزيع، بيروت، چاپ  على اكبر غفارى، دار المفيد للطباعة و النش

دوم، 1414ق - 1993م.
115. _______، الجمل، انتشارات داورى، قم، بى تا.

116. _______، اإلختصـاص، انتشارات كنگرة جهانى شيخ مفيد، 
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قم، 1413ق.
ــرح: عبدالسالم  117. منقرى، ابن مزاحم، وقعة صفين، تحقيق و ش
محمد هارون، انتشارات كتابخانة آيت اهللا العظمى مرعشى نجفى، قم، 

1403ق.
118. قاضى نعمان مغربى (نعمان بن محمد تميمى)، دعائم اإلسالم، 

مؤسسة آل البيت (ع)، دار المعارف، القاهرة، 1383ق - 1963م.
119. _______، شـرح األخبار، انتشارات جامعه ى مدرسين، قم، 

بى تا.
120. نعمانى، محمد بن ابراهيم، غيبت نعمانى، ترجمة محمدجواد 

غفارى، نشر صدوق ، تهران، چاپ دوم، 1376ش - 1418ق.
121. _______، الغيبة، نشر صدوق ، تهران،  1397ق .

ــى، ميرزاحسين، مستدرك الوسائل، مؤسسة آل  122. نورى طبرس
البيت (ع)، بيروت، 1408ق - 1987م. 

123. نورى، محمدجعفر، دور الحوزة العلمية فى وحدة االمة االسالمية، 
مركز العراق للدراسات، چاپ اّول، 2006م-1427ق.

124. واعظ زادة خراسانى، محمد، نداى وحدت، مجمع جهانى تقريب، 
تهران، 1416ق.

ــارات  ــن ابى فراس، مجموعة ورام (تنبيه الخواطر)، انتش 125. ورام ب
مكتبة الفقية، قم، بى تا.

ــى، قاضى ابى الفضل عياض، ترتيـب المدارك و تقريب  126. يحصب
المسالك، تصحيح احمد بكير محمود، منشورات دار المكتبة الحياة، 

بيروت، بى تا.
ــاض، الشـفا بتعريف حقوق  ــى ابى الفضل عي ــى، قاض 127. يحصب

المصطفى، دار الفكر، بى جا، بى تا.

مجالت:
1. حسينى، سيدجواد، مجلة پاسدار اسالم، آبان 1386، شمارة 311.

ــجام اسالمى، مجلة  2. رحمانى زروندى، محمد، تقية مداراتى و انس
تخصصى فقه و اصول، زمستان 1386.

3. مجلة اخبار شيعيان، آبان 1386، شمارة 24








