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 نخست سخن
آن و مـاه لیلاالقـدر اسـتی ایـن مـاه ع یـ  ، مـاه مهمـانی اـدا، مـاه بهـار قـرماه مبارک رمضان

در  پیامبر ب رگـوار اسـالم رودی  به شمار میبرای اودسازی و ت کیه نفس فرصت نظیرترین  بی
 اطبه شعبانیه فرمود: 

ای مردم، ماه ادا با برکت و رحمت و آمرزش به شما روی آورده استی ماهی کـه نـ د 
ها و سـاعات آن  شـ  نیبهتـرهایش  شـ روزها و  نیبهترادا بهترین ماه و روزهایش 

اید و از کسـانی کـه  هاستی ماهی که در آن به میهمانی ادا دعوت شده ساعت نیبهتر
  1باشیدی مورد اکرام ادا هستند می

نماید آن است کـه بـه تعبیـر رسـول  ها مهم می به برکت حلول این ماه نورانی، آنچه برای ما انسان
های پاک از ادا بخواهیم که در این ماه به روزه داری  و دلهای االص و صادق  با نیت اعظم

ْبا»و تالوت قرآن مؤفقمان بگرداند:  َ مو أَاف  َو ْفا
َ
او َن ا أاأي ََ ا أاها َّو اَلاوو َو ا ٍي أا َِ ا َا أا ته َّي أْباكي مو أَ اَبكه ا ا َُّه ُو َفاْسأََ

ا َتاكي ي اكي ََلَل ي اَلاتي َتامي ي صي    2ی«ُي
ربیت و اصالح ُالـ  و ُاـوی فـردی، دغدغـ  بندگان اوب ادا، در ماه رمضان، اف ون بر ت

ْبا»ااالق اجتماعی نی  دارند:  أَااَبكو ِي ا  ُو ََ ْباَل ْب َبأاَبكو ل اكي نو ْباَلاَلو  مو تَّي ْباَلاَمَساكي مو َ َن ئي ا اَعََّىافو وو َلاَتَصده
ْبا اَممو ََ ْب

َ
ا او َّو ِي بـه  کنیدی بـه پیـران و کهنسـاالن احتـرام و یویار کبه فقیران و درماندگان کم 3؛َلا

اکنـون کـه ی« کودکانتان مالطفت و مهرباني نموده و با اویشـاوندان رفـت و آمـد داشـته باشـید
                                                           

 ی295، ص 1، ج عیون اخبارالرضای محمد بن علی صدوق، 1
 ی همانی2
 ی همانی3



6       ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو 

اداوند به ما توفی  درک این ماه نورانی را داده است اوب است از لحظه لحظه آن کمـال بهـره را 
 ببریم و اود را به هدف آفرینشمان که قرب الهی است ن دیک کنیمی 

ه تولید محتوای معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی با کمک ادای سبحان، گرو
حوزه علمیه قم، به مناسبت ماه مبارک رمضان و اع ام مبلغان به سراسر کشور، توفی  داشته اسـت 

 سه فصلنامه تولید و در ااتیار مبلغان گرامی قرار دهد: 
 تهیه شده است در ذیل پنج عنـوان   این فصلنامه که برای استفادۀ عموم مبلغان؛ فصلنامه ره توشه

عقاید و اندیشه، ااـالق و معنویـت، احمـام و عبـادات، مناسـبت هـای تـاریخی، و سیاسـی ـ 
اجتماعی و در سی مقاله به رشته تحریر در آمده استی موضوعات مقاالت متنـو  و متناسـ  بـا 

افتتـاح، امـام  نیازهای جامع  امروزی است مانند: اـدای پـرده پـوش، امـام شناسـی در دعـای
انگاری و سـبک شـمردن نمـاز، آ ـار و  در ادعیه ماه مبارک رمضان، پیامـدهای سـهل مهدی

اواری، چیسـتی معنویـت در جنـبش عصـر جدیـد، شـش راهمـار  داری و روزه پیامدهای روزه
های سخن سدید، جنگ روانـی، جنـگ  کلیدی برای اف ایش محبت الهی، ایراواهی، شااصه

ورزی، حجـاب، راهمارهـای امیـد اف ایـی در جامعـه،  یین، استقامت در دینهیبریدی و جهاد تب
 ویییی 

شـامل  "ره توشـه پیوسـتی"الزم به ذکر است، در کنار فصلنامه فوق، ره توشه دیگری بـه نـام 
های گذشته، تهیه شده است که در پایگاه ابری بالغ  ای از مقاالت مهم و مناسبتی سال مجموعه
 در دسترس قرار داردیبه آدرس 

  پردازنـد  این فصلنامه برای مبلغانی که در عرص  اانواده بـه تبلیـم می؛ فصلنامه تبلیغ و خانواده
، گذشـت و تغافـل در اسـتحمام اـانوادهآماده شده استی مقاالت این فصلنامه عبارتند از: تأ یر 

فـ ایش اسـتحمام اـانواده بـا تاکیـد بـر های ا ، روشبه فرزندان تیآموزش مهارت قاطع یها راه
سـردار  یاـانوادگ رهیس، اانواده متعادل جادینقش سرپرست در ا، بیانات مقام معظم رهبری

در  تیـب اهـل رهیسـ ی،در کاهش فرزنـدآور یغرب ینقش سبک زندگی، مانیسلقاسم  دیشه
اانواده در کـاهش  یرتنقش نظادر صمیمیت و آرامش روانی اانواده،  روزه، تأ یر ازدواج فرزندان

در ازدواج فرزنـدان، اـدمت بـه مـردم و مراقبـت از  ی، سیره اهـل بیـتاجتماع یها  یآس
 های دینی آنان در سیره شهدای ارزش

 این فصلنامه برای مبلغان محترمی که در مناط  مشترک شـیعه و سـنی ؛ فصلنامه تبلیغ و تقریب
  یـتقر ینقـش راهبـردالـه بـا عنـاوین ذیـل اسـت: پردازند آماده شده و شامل ده مق به تبلیم می

 یامـدهایپ، مسـلمانان  یمسالمت آم یستیهم ی، اسالم نیدر تحق  تمدن نو یمذاه  اسالم
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 یحفظ حرمت و آبـروی، قدرت نظام یها و  مبان شااصه، موانع وحدت ، ن و عترتآقر ییجدا
فضـائل ،  منابع اهـل سـنت در امام صادق یبه زندگ ینگاه، اتیمسلمان از منظر قرآن و روا

 یپرسش و پاسخ، و در مناط  مشترک میتبل یها ستهیبا، در منابع اهل سنت جهیحضرت اد
رود  رو، پیراسته از کاستی و نقص نیست به همین جهت انتظار می گفتنی است مجموعه پیش

ی در پایـان، منـد سـازند مبلغان ع ی ، ما را از پیشنهادهای سازنده و تجربیات ارزشمند اـود بهره
ضمن قدردانی از نویسندگان فرهیخته، از همـ  کسـانی کـه در امـر آمـاده سـازی و انتشـار ایـن 

ها تالش کردند، به ویژه حجت االسالم و المسلمین دکتر مصطفی آزادیان رئیس محتـرم  فصلنامه
ی گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی و همماران گرامـی ایشـان صـمیمانه تشـمر و سزاسـگ ار

 کنمی می
 
 
 روستاآزاد سعيد 

 تبليغی  و معاون فرهنگی
 دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قم

 





 نقش راهبردی تقریب مذاهب اسالمی در تحقق تمدن نوین اسالمی

*االسالموالمسلمیندکترعلیاصغرنصرتیحجت

**دکتررضاصابری
 

 مقدمه

دسـتگاه در جایگـاه ، دوم جهـانی های پـس از جنـگ ویژه از سال هاستمبار جهانی، ب  نظام سلط
ــت  ــا محوری ــاری ب ــری و رفت ــادی، نظ ــهاعتق ــاد، ب ــر و الح ــانی کف ــال جه ــوی  دنب ــازی الگ س

دممراسی را نقش بر آب  سازی لیبرال آرزوی جهانی دموکراسی استی انقالب اسالمی ایران لیبرال
اسـالمی از  گیری نظـام جمهـوری از آغاز شملنظام سلط  استمبار جهانی رو  این از ؛کرده است

تـرین حربـه  و به فراست دریافته اسـت مهلـکاست گونه اب ارهایی برای نابودی آن بهره برده  همه
اسـالمی  اسالمی و جلوگیری از حرکت شتابان آن  در رسیدن به امت درآوردن انقالب برای ازپای

کید أبا ت امینی امام اسالمی استی سازی و ایجاد تفرقه درون امت اسالمی، فتنه نوین و تمدن
رزه بـا رییـم غاصـ  صهیونیسـتی و اسالمی و برافراشـتن پـرچم مبـا بر وحدت مذاه  و امت

اسالمی را سـر داده   جانبه از فلسطین، رساترین ندای وحدت و نفی ن ا  میان جامع حمایت همه
اسـالمی کـه افـ  ایـن سـیر،  ای از سیر تماملی انقـالب اامنه امام  نی  ترسیم هوشمندان ؛است

دهنـده ایـن  کنند، بازتاب تمدن نوین اسالمی است و مجدانه در هموارسازی این مسیر تالش می
 بخش استی ندای وحدت

ای است که از هر طـرف لحـا   تمدن نوین اسالمی، معادله دوطرفهو تقری  مذاه    رابط
های  حذف شماف ،مذاه  ترین هدف تقری  یافتنی دست آیدی دست میبه نتیجه واحدی  ،شود

ر بـه ایجـاد امـت واحـد زیستی بر اساس مشترکات است کـه منجـ ای  بین مذاه  و هم منازعه
                                                           

 آمواته حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی)نویسنده مسئول(ی دانش* 
 عضو هیأت علمی گروه روابط عمومی دانشگاه عالمه طباطباییی** 
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شودی در پرتو امت واحد اسالمی، ایجاد قدرت ب رگ در جامعـه همگـون اسـالمی،  اسالمی می
آن ظهـور تمـدن نـوینی از   نتیج شود؛ میامنیت، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی پایدار حاصل 

سالمی در گیری الهی و جریان قوانین و احمام ا بر جهتاف ون اسالم و مدنیت جدیدی است که 
ترین سطح در ادمت بشر  وردهای مفید دانش و تجربه بشری در عالیآ جامعه، استفاده از دست

گیری تمدن نـوین  هدف ،گیردی اگر از طرف دیگر معادله محاسبه نماییم اسالمی قرار می  و جامع
د در بایـناچـار اندی این تمدن  اسالمی به سوی آن در حرکت بلندی است که جوامع اسالمی، اف 

ها کشور که غالبًا در آسـیا و  جوامع اسالمی که با ظرفیت حدود دومیلیاردنفر جمعیت و ده  عرص
بستگی استی بـا وجـود  گرایی و هم هم ،اند، ایجاد شودی شرط تمدن واحد اسالمی آفریقا پراکنده

مذاه  و فرق مختلف اسالمی که دشمنان اسالم صدها سال اسـت در ایجـاد تفـرق و افـ ایش 
گرایـی رسـید   بستگی و هم توان به هم کنند، چگونه می وقفه می  ا  و دشمنی بین آنان تالش بین

هـا و ااتالفـات  در اینجا نی  به تقری  مذاه  که تمیه بر مشـترکات اصـولی و وانهـادن تفـاوت
 رسیمی فرعی است، می

مـذاه  در  در اینجا با توجه محدودیت در حجم مقاله، یک طرف معادله یعنی نقش تقری 
عوامل دایـل در تحقـ  تمـدن نـوین اسـالمی  ؛ ولیشود تحق  تمدن نوین اسالمی بررسی می

وحـدت و  ؛ امـاهای اصلی، فرعی یا تبعی دارند بلمه نقش ،همه دارای یک وزن و جایگاه نیستند
رفتن ن ا  درون جوامـع اسـالمی بـه  تقری  مذاه  و ازمیان  اسالمی که نتیج  بستگی جامع هم
 ه مذهبی است، نقش اصلی دارد و مقاله بر آن متمرک  شده استیبهان

 شناسی مفهوم
استی مراد از تقری  نه اینمـه کردن  تقری  در لغت، ضدتبعید و به معنی ن دیک :معنای تقریب

بـه مـذه  سـااتگی بردارنـد و مذهبی به مذه  دیگر درآید یا مذاه  از مذه  اود دسـت 
 پیروان مذاه  اسالمی با هدف شناات مشترکات یمـدیگر و شدن بلمه ن دیک ،مشترکی برسند

اساس اصـول مسـّلم و مشـترکات  منظور دستیابی به برادری و ااّوت دینی بر توسعه مشترکات به
عد عملی تقری  ناظر به آن است که پیروان مذاه  اسالمی به تمفیر یمـدیگر بُ  1یاسالمی است

ــد  ــرم ونزردازن ــت و محت ــش و امنی ــی دان در آرام ــال دین ــد و اعم ــتن عقای ــدیگرس ــدگی هم ، زن
 آمی ی داشته باشندی  مسالمت

                                                           

 ی23 ، ص37، شماره 1384 سال حمومت اسالمی،، «وحدت اسالمی و تقری  مذاه »علی تسخیری، محمد ی1
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شدن، هممـاری مـردم یـک جامعـه  به معنی شهرنشین در لغت تمدن :تمدن نوین اسالمی
داند کـه مبتنـی بـر  میی تمدن اسالمی را پیشرفت امینی  امام 1یبرای ترقی و پیشرفت آمده است

کـه اسـت تمـدنی  ،ای تمدن اسالمی نگاه امام اامنه در 2های اسالمی استی معیارها و شااص
 3یهم معنوی و فرهنگی رشد کند در آن انسان از دو جهت مادی و تمنولویی و

 در تقریب مذاهب بيت ی قرآن و سيره اهلنبازخوا
گیری جامعه مدینه با وحدت بین قبایل ب رگ مدینه آغاز شد و با پیمان ااوت بین مهـاجر و  شمل

عامـل پایـداری در جایگـاه  ی راهبرد وحدت همچنان توسط پیامبر و ائمـهگردید انصار مقاوم
قدرت اسالم مورد توجه ااص قرار داشتی قرآن کریم صـریح و ضـمنی بـه وحـدت و پرهیـ  از 

اعتصام به حبل الهـی  ،«واعتصموا بحبل الله جمیعًا وال تفرقوا» :کند ااتالف و تفرقه دعوت می
الهی است که تعّین آن در زندگی اجتمـاعی، تبعیـت از پیـامبر و امـام  زدن به قدرت الی ال چنگ
یـک مـورد مهـم کـاربرد ایـن نظـام  4ی«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم» :اسـت

 انجامدی  اطاعت در رفع منازعاتی است که به نابودی قدرت عمومی مؤمنین می
که بـه برکـت داند  میهایی  آن را از نعمت قرآن کریم ضمن تأکید بر حفظ وحدت و انسجام،

وُروا ِعْعَموَ  »اسالم نصی  مسلمانان شده اسـت:  ُُ ْْ ُقووا َو ا ِه َجمیعًا َو ال َتَفرَّ َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ
َف َبْیَن ُقُلوِبُکْم َفَأْصوَبْحُتْم ِبِنْعَمِتوِه ِإْوواعواً  ْنُتْم َأْعداًء َفَألَّ ُُ  ْْ ِه َعَلْیُکْم ِإ بـه ریسـمان الهـی  5«:…اللَّ

چنگ ب نید و پراکنده نشوید و به یاد آورید نعمت اداوند بر اود را که چگونـه دشـمن یمـدیگر 
 های شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او با هم برادر شدیدی بودید و او میان قل 

کـه بـه آمـوز اسـت  ای که قرآن کریم در براورد با اهل کتـاب غیرمسـلمان دارد، درس شیوه
وَه   ُقْل یا َأْهَل اْلِکتاِب َتعاَلْوا ِإلی»کند:  مشترکات تمسک می ِلَمٍه َسواٍء َبْیَننا َو َبْیَنُکْم َأالَّ َعْعُبَد ِإالَّ اللَّ َُ

هِ  ِخَذ َبْعُضنا َبْعضًا َأْربابًا ِمْن ُدوِن اللَّ د بـر بگو ای اهل کتاب بیاییـ 6ییی«:َو ال ُعْشِرَک ِبِه َشْیئًا َو ال َیتَّ
سر مطلبی که بین ما و شما مشترک است، گفتگو کنیمی ]آن مطل  این است که[ ج  ادا کسـی 

                                                           

 یمدنذیل وایه معین، فرهنگ فارسی، محمد  ی1
 ی204 ، ص5 ، جصحیفه امامامینی، الله  ی سیدروح2
 ی75، ص 1، ج ای الله العظمی خامنه تمنظومه فکری آیو دیگران،  اسروپناهعبدالحسین  ی3
 ی59 :نساء ی4
 ی103 :آل عمران ی5
 ی64 :آل عمران ی6
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را نزرستیم و چی ی را برای او شریک نیاوریم و برای را بر برای دیگر، ارباب در کنـار اـدا قـرار 
 یندهیم

بـه  و اندنداو برادری و رفتار از روی عدل و انصاف فرا می ،پیروان اود را به مدارا امامان
در نمازهـای جمعـه و جماعـات دیگـر  ؛کردند: همه را مسلمان بدانیـد شیعیان اود سفارش می

 ؛ییی هایشـان را شـادمان سـازید شان بروید و با هدیـه دل به عیادت بیماران ؛مذاه  شرکت کنید
اجتمـاعی و اقتصـادی بـا پیـروان دیگـر  ،، دوسـتی و ارتبـاط علمـیرو میان یاران ائمه ازاین

در مدارا و دوستی با دیگر برادران دینی در ایام  ائمههای  شودی سفارش مذاه  بسیار دیده می
 ؛آینـد، دوچنـدان اسـت جا گـرد می های گوناگون در یک ها و اندیشه حج که مسلمانان با فرهنگ

زیسـتی بـا دیگـر مسـلمانان در آغـاز  رو بخش دراور توجهی از آداب و احمام عشره و هم ازاین
 1یحج  بت شده است کتاب

أَلا َا»فرمـود:  بعد از رحلت پیامبر اکرمدرباره دلیل سموت اود  امیرالمؤمنین علی اَْ ابو
اكَا ْنَو ي فو ُْ ْاالاَمخاَفَ ا  َُ ا ُاَناتْا َُّه ي ْسَّي ُو ُْ ٍَاََاَلاَ ْفااَنات  أْا اَلااعو ْفأنو مو ُْ أاَباََا  اابو اَ ُأد  أااَعََّأانو َّه مو أْباانياْتأَغااىَُ مو َُ أاا َّه مأااكو

اگر بیم وقو  تفرقه میان مسلمانان و بازگشـت کفـر و تبـاهی دیـن نبـود،  ،ادا سوگند به 2«: ياتْاَعََّا
 یای دیگر بود رفتار ما با آنان به گونه

توان از منادیـان تقریـ  بـین مـذاه  اسـالمی بـه معنـای صـحیح آن  را می امام صادق
حفـظ  در راسـتای یبـیش از هـر کـس دیگـر بیـت همانند سایر امامان اهلایشان  ؛دانست

غربـت ممتـ  تـوان  مـیاسـالمی تـالش کردنـدی بـه تعبیـری   حقیقت اسالم و اصالح جامعـ
بـا  هکـ هـر» :فرمایـد مـی امام صادق تقری  دانستی ۀوفاداری به آموز  را نتیج بیت اهل

گویا در صف اول نمـاز پشـت  ،برادران اهل سنت و در صف اول نماز جماعت آنها نماز بخواند
 3«یانده استسر پیامبر نماز او

و عبدالله ابـن ی یـد  میان هشام بن حمم از شاگردان امام صادق»مسعودی نوشته است: 
آوران در مـذه   اباضی صمیمیتی شگفت وجود داشـت، بـا آنمـه آن دو از سـران علمـا و زبـان

وآمـد داشـتندی آن دو در مسـائل دینـی بـا  ولی با یمدیگر همماری تجاری و رفت ؛متفاوت بودند
تر آنمـه شـاگردان  کردی شـگفت بحث و گفتگو داشتند و هر یک از باور اویش دفا  می یمدیگر

                                                           

 ی6 ص، 12 ، جوسائل الشیعهمحمد بن حسن حر عاملی،  ی1
 ی634 ص ،29 ج، بحار األنوار، محمدباقر مجلسی ی2
 ی340ص  ،6ج  ،کافیالی محمد بن یعقوب کلینی، 3
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آمدند که شاگردان عبداللـه در آنجـا بـه  شیعه هشام برای یادگرفتن مسائل دینی به همان جایی می
بـاره حساسـیتی از اـود نشـان  کدام آنان دراین آموزش مطال  مذهبی اود مشغول بودند و هیچ

گونه ناس ا  میان آن دو هیچ یدادند ون زندگی داالت نمیئبات مذهبی را در دیگر شداد و تعص نمی
ین گفتگـو در یـشد و نه چی ی که با ادب دانش و اردورزی و دیانـت و آ و بدگویی رد و بدل نمی

   1ی«تباین باشد و با کمال متانت و آرامش به کار کس  و شراکت مشغول بودند
در  درباره چگـونگی رفتـار بـا مخالفـان پرسـید، امـام معاویا بن وه  از امام صادق

به هر شمل آنـان رفتـار  ؛نگاه کنید ،دانید به امامان اویش که اود را پیرو آنان می»پاسخ فرمود: 
هایشان حاضر  کنند و بر جنازه شان عیادت می کردند، عمل کنیدی به ادا سوگند که آنان از مریض

 2ی«گردانند شان را به آنان باز می دهند و امانت هی میحّ  گوا گردند و میان آنان به می

 تعامل علمای مذاهب اسالمی در گذشته تاریخی

ااـتالف در باورهـا و با وجـود گرایی علمای مذاه  اسالمی  تاریخ اسالم گویای صادقی بر هم
گرایـی علمـای مـذاه  بررسـی  چنـد مـورد از هـمبـرای نمونـه های مذهبی آنان استی  اندیشه

 ود:ش می
ابوالقاسـم »حسین بن روح وکیل ااصه ناحیه مقدسـه نوشـته اسـت:  ۀعالمه مجلسی دربار

ای  گونـهویک سال مشغول سفارت و مرجع جمیع شیعه بـود و بـه  حسین بن روح زیاده از بیست
 3ی«دانستند و نهایت محبت را به او داشتند سنیان او را از اود میبیشتر کرد که  تقیه می

ترین عالمـان منـادی وحـدت مسـلمین اسـت وآن را  سیدجمال از شااص در دوره معاصر،
  طلبی سید و اندیشـ دانستی استاد مطهری درباره وحدت های قرآن می دینی و از آموزه ای فریضه

ظاهرًا ندای اتحاد اسالم را در برابر غرب اولین بار سیدجمال بلنـد »نویسد :  مبارزاتی او چنین می
ای و  منظور اتحـاد جبهـه ؛اسالم، اتحاد مذهبی که امر غیرعملی است نبود کردهی منظور از اتحاد

 4ی«یعنی تشمیل صف واحد در مقابل دشمن غارتگر ؛سیاسی بود
  ای میان های فرقه عبده که مانند سیدجمال در پی وحدت دنیای اسالم بود و با تعص محمد 

 شرح و نشر آن برآمدیپی در را کشف کرد،  نهج البالغهاوشی نداشت، وقتی به قول اودش 
                                                           

 ی4 ص ،3 ، جمروج الذهب مسعودی،ی علی بن حسین 1
 ی636 ، ص2 ، جالکافیکلینی،  ی محمد بن یعقوب2
 ی132 ، صحق الیقینمحمدباقر مجلسی،  ی3
 ی36 ، صاخیر ۀهای اسالمی در صدسال نهضتمرتضی مطهری،  ی4
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  علمیـ ۀگـذاری حـوز بنیـان ،از نجـف بـه سـامرا 1ترین هدف هجرت میرزای شـیرازی مهم
یمی از نوادگـان ـ گرای سامرا و تقری  بین شیعه و سنی بودی به نقل از سیدرضی شیرازی  وحدت
هـای ممتـ   یژگـیتنها در اندیشه و رفتار ایـن فقیـه آشـمار بـود کـه از و گرایی نه تقری ـ ایشان 

 2یگذاری کرد سامراست که پایه
هـای  پـرداز بـ رگ مصـری و یمـی از چهـره ( نویسـنده و نظریـه1966ـ  1906سیدقط  )

اـواهی او از  شااص پیشگامان بیداری اسالمی و تقری  بین مذاه  اسـت کـه نـدای عـدالت
جا قلمرو اسالم آن ،مرزهای جغرافیایی کشورش فراتر رفتی وی معتقد بود هرجا مسلمانی هست

 3است و اگر کشوری اجنبی به یمی از کشورهای اسالمی حمله کند، به اسالم حمله کرده استی
های سیاسی تمدن نـوین اسـالمی اسـت  ترین بایسته وحدت و انسجام مسلمین یمی از مهم

ظهور و بروز داشتی ایشان وحـدت را  که بیش از هر موضوعی در اندیشه سیاسی امام امینی
محد ه و مبقیه نظام اسالمی و ضامن بقای مسلمانان دانسته استی از دیدگاه ایشان وحدت علت 

اقتدار و ع ت جامعـه، در سب  ها و مشمالت، نی   موج  اف ایش مقاومت ملت در برابر سختی
طرح راهبردی تحق  وحدت جهـان اسـالم  نتیجه حرکت به سوی پیشرفت استی امام امینی

 4یکند طرح می« ت واحده اسالمیام»  را در قال  نظری

 تمدن نوین اسالمی مرحله بلوغ و ثمردهی انقالب اسالمی
ویژه رسالت اـاتم االنبیـا و ائمـه  ههای انبیا ب انقالب اسالمی ایران اهدافش را در استمرار نهضت

قسط و عدل، ایجاد برپاداشتن های استمباری جهان،  ، نجات مستضعفین از نظاممعصومین
سـیر  یهای تهذی  و تقرب انسان به سـوی اـدا قـرار داده اسـت سازی زمینه و فراهم محیط امن

گانـه عنـوان شـده  ای طـی مراحـل پـنج الله امام اامنه از سوی آیتاین اهداف منطقی و تماملی 
امـت ، کشور اسالمی )جامعه اسـالمی(، دولت اسالمی، نظام اسالمی ،انقالب اسالمی است:

                                                           

 یسیدمحمدحسن میرزا فرزند سیدمحمود معروف به میرزای شیرازی صاح  فتوای ضداستعماری تحریم تنباکوی 1
، مجله مطالعات تقریبی مذاه  اسالمی، «ی شیرازیگرای سامرا و نقش میرزا حوزه علمیه تقری » ،بهنام دارابی ی2

 ی42ص  ،31شماره  ،سال هشتم، 1392
 :سایت تبیان ی3

 .https://article.tebyan.net/87927/%D9%85% 

 :سایت وسائل ی4
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 1یالمیاسالمی یا تمدن نوین اس
اسـتعماری غـرب بـا محوریـت   نظـام سـلطویـژه  بههای استعماری  قدرتکارهای یمی از 

ناسیونالیسـم و تـرویج تعلقـات  ،ایجاد مانع برای وحدت جهان اسالم ،آمریما در صدسال اایر
گرایـی و  اسـتعمار بریتانیـا در جنـگ جهـانی اول بـا ملـیطـور کـه  همـانقومی و ملـی اسـتی 

چنـد کشـور کوچـک و  ،هـای آن عثمانی را به فروپاشی کشـاند و ویرانـه گرایی حمومت قومیت
 2یهای قومی و مذهبی و ملیتی بین آنها ایجاد نمود ضعیف با حفظ گسل

ترین راهمارهای تضعیف قدرت جمهوری اسالمی و ایجاد مانع در ای  تمـدنی  یمی از مهم
اـود  اـودی در ایران بهگاه  هیچ اما ؛سنی است ـ انقالب اسالمی، استفاده از گسل مذهبی شیعه

بین اقوام چالش و تنازعی رخ نخواهد دادی عم  تاریخی گواه صادقی بـر ایـن اسـت کـه اقـوام و 
هـای بیرونـی، چـه در گذشـته و چـه حـال  قـدرت نمردن مذاه  در ایران، در صورت مداالـه

 ،زبـانی ،نظر نـژادیزیرا از  ؛اند آمی  و معطوف به حفظ سااتار سیاسی داشته زیستی مسالمت هم
 های مشترک و بسیار قدرتمندی هستندی فرهنگی و ملی دارای ریشه

 نقش تقریب در تحقق تمدن نوین اسالمی
نیازهای مهم تمدن نوین اسـالمی  تواند برای از پیش و نتایجی دارد که میها  هتقری  مذاه   مر

ل امـات تمـدن نـوین اسـالمی بـه آمد تقری  مذاه  کـه از ا را تأمین نمایدی در اینجا به چند پی
 :شود اشاره می ،روند شمار می

 . ایجاد فضای آرامش اجتماعی۱

دانـد  مـیستاید و آن را نعمتی  قرآن کریم زندگی بدون تعارض اجتماعی داالی امت اسالم را می
وِه َع »می فرماید:  و که اداوند متعال به امت اسالمی عطا کرده است ُروا ِعْعَموَ  الَله ُُ ْْ ْْ َوا َلوْیُکْم ِإ

ْنُتْم َعَلی َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن ا ُُ َف َبْیَن ُقُلوِبُکْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْوَواًعا َو ْنُتْم َأْعَداًء َفَأَله ْم ُُ ُُ اِر َفَأْعَقوَذ لَنه
نیازهـای آن آرامـش اجتمـاعی و  ساز که از پیش تمدنی و ممت  تمدن  بنابراین جامع 3«یییی ِمْنَها

 ،زیستی فرصت قـوام در هم ،ها و مذاه  متفاوت است امت با گرایش  آمی  هم مسالمت زندگی
بـه ایـن باید سازی اسالمی همیشه  اسالمی با هدف تمدن  جامع کندی استقرار و گسترش پیدا می

                                                           

له مطالعات تقریبی مذاه  مج ،«جایگاه امت در فرایند تماملی انقالب اسالمی»، مشمانیعباسعلی  :به کیر ی1
 ی53ـ  51 ص، 33سال نهم، شماره ، 1393اسالمی، 

 ی251ص  ،2ج  ،اعترافات عباس عطایی اصفهانی به: کیر ی2
 ی103 :آل عمران ی3
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 ،نمته توجه کند که ااتالف و تناز  درونی را که مانع و آفت ب رگ در مسیر حیات تمـدنی اسـت
آمـوزه هـا و فـرامین الهـی و بـا توجـه بـه   جویانه را زیر سـای دارد و زندگی مسالمترو بر از پیش

 اود سازدی  مشترکات دینی پیش
 . افزایش قدرت اسالم در مقابل دشمنان مشترک۲

وردهای تفرقه و واگرایی بین مذاه  و به عبارتی عناصـر داالـی امـت اسـالمی، آ یمی از دست
  و عظمت امت در مقابـل بیگانگـان اسـتی قـرآن شـریف در آیـ رفتن ابهت ت ل ل ارکان و ازبین

وَه َموَ  »  شـریف َِ ِریُحُکوْم  َواْصوِبُروا ِإَنه الَله َه َوَرُسووَلُه َواَل َتَنواَعُعوا َفَتْفَشوُلوا َوَتوْذَه َوَأِطیُعوا الَله
اِبِریَن  و عواق  آن که ن ا   ،منطوق این آیه از ااتالف یکند همین پیام را با صراحت بیان می 1«الَصه

دهد و پیام آن دعوت بـه تحمـل  پرهی  می ،رفتن شموه و عظمت امت اسالم است ناتوانی و ازبین
 2ییمدیگر و تعامل با هم به هدف حفظ عظمت و قدرت امت اسالمی است

 و غصـ  امامـت و پس از رحلت جانسـوز رسـول اـدا منین علیؤسموت امیرالم
منطقی که حفظ کیـان  ؛گویای همین منط  است همچنین صلح امام حسن مجتبی ،االفت

 3دهدی ترجیح می ،اسالم را بر تفرقه و ضعف امت که نتیجه آن غلبه دشمن بیرونی است
 .ایجاد فضای آزاداندیشی3

عـدم تنـاز  و  ۀفرصت پیرایش و نشر حقای  اسالمی در پرتـو تقریـ  مـذاه  و در نتیجـه  مـر
ای است که در پرتـو آن تحمـل و مـدارای  م، ایجاد زمینهگرایی مذاه  در اصول بنیادین اسال هم

نظریات و باورهای مخـالف یـا متفـاوت بـا آراء و نظریـات آنهـا افـ ایش در برابر ارباب مذاه  
همچنـان در فـرو  و باورهـای دیگـر  ،اند یابد و هرچند در اصول و مبانی به اشـتراک رسـیده می

گذارد کـه  دارندی تقری  فرصتی در ااتیار آنها میمذهبی با هم ااتالف و تفاوت فهم و برداشت 
بر محورهای مورد ااـتالف در فـرو  بـه بحـث و منـاظره علمـی و منطقـی آزاد بـدون تـرس از 

هـای مـذهبی مـذاه  از  زنی و نسبت کفر و انحراف بزردازند و از این رهگذر باورها و آموزه اتهام
های توانمندی بر اقنا ، به آنها فرصـت و  روش شود و قوت گفتمان و تسلط بر ها تهذی  می پیرایه

 ،نتیجه نشر و ابالغ دین به پیروان سـایر ادیـان اممان رویارویی با سایر ادیان و ممات  بشری و در
تردید این شیوه سب  گسترش دین و نفـوذ  بخشدی بی های بشری می ها و اندیشه ممات  و فرهنگ

                                                           

 ی46 :انفال ی1
 ی23، ص تعامل فرق و مذاهبفیروزمهر،  ی محمدمهدی2
 ی24 ص همان، ی3
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لوب و افمار جویندگان حقیقت در عالم اواهد شدی ها و معارف حقیقی اسالم در اعماق ق آموزه
چنانچـه در عصـر امـام بـاقر و  ؛بر ا بات این مدعا کافی اسـت شواهد عصر امامان معصوم

های تـدریس و پـرورش  این فرصت ایجاد شد و این دو امام ب رگوار با دایرکردن کرسی صادق
گـذاری نظـام معرفتـی  دین اسالم و بنیـاننشر معارف بنیاهای  زمینه ،شاگردان و دانشمندان فراوان

بـا اربـاب  در یک گام جلوتر مناظرات آزاد امام رضـاهمچنین ی نمودندرا فراهم  اهل بیت
تر از پیش به جهانیان نمایش داد و تمـدنی دراشـان از اسـالم بـه  اسالم را دراشان ۀادیان، چهر

 تاریخ معرفی کردی
جامعـه بـ رگ اسـالمی،   دن نوین اسالمی عرصـازآنجاکه سطح تم توان گفت در نتیجه می

تحقـ   ترین مـوارد شامل مذاه  و ممات  مختلف اسالمی است، تقری  مذاه  از ضـروری
 رودی تمدن نوین اسالمی اسالمی به شمار می

 نامه کتاب

 :کتب و مقاالت الف(

 قرآن کریم

فـروغ وحـدت، ؛ «ارابیآراء فـ وحدت دینی با تمیه بر توقف مدینه فاضله بر» ؛ای دپناه، عباس ی1
 یش 1391، 29شماره 

رابطه تقری  با شموفایی تمدنی بر پایه تجربه زیسـتی مسـلمانان » محمد؛ گر، باغستانی کوزه ی2
 مجله تمدن نـوین اسـالمی در آینـه تقریـ ، سـال اول، ؛«در عصر شموفایی تمدن اسالمی

 ی1398 ،2شمارۀ 

حمومـت اسـالمی، مجلـ  ؛ «وحدت اسـالمی و تقریـ  مـذاه »؛ تسخیری، محمدعلی ی3
 ی1384، 37شماره 

 ی1375بنیاد دایرة المعارف، تهران:  ؛دانشنامه جهان اسالم؛ حداد عادل، غالمعلی و دیگران ی4

 یق 1412 ل البیت،آسسه ؤمقم:  ؛وسائل الشیعه؛ عاملی، محمد ابن حسنحر  ی5

 ان:تهــر ؛ای اللههه العظمههی خامنههه تمنظومههه فکههری آیهه ؛اســروپناه، عبدالحســین و دیگــران ی6
 ی1396، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

 ی1389، مؤسسه تنظیم و نشر آ ار امام امینی :تهران ؛صحیفه امام ؛الله امینی، روح ی7
مطبعـا العرفـان، صـیدا:  ؛الفصول المهمهه فهی تهفلیال ا مه  ؛الدین، سیدعبدالحسین شرف ی8

 ی1330
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 یش 1401

شـرح جـامع مـوال محمدصـالح  ؛االصـول والروضـه: الکهافی؛ بن یعقـوبکلینی، محمد  ی16
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 آميز ميان مسلمانان زیستی مسالمت راهکارهای هم 

*حسنشیرزادکمانگراالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه

چگونگی روابط بـا یمـدیگر  امعنوی او ب مین نیازهای مادی وأانسان موجودی اجتماعی است و ت
 ـ یی ی جامع، مناس  با فطرت بشری و برای زندگی است، به طور مبنـااسالم که دینارتباط داردی 

  چنانچـه آمی  مسلمانان در روابط با یمدیگر اسـت؛ زیستی مسالمت اواهان همـ نه استراتژیمی 
آمیـ  ییی در یـک موقعیـت اسـتراتژیمی بـین روابـط اصـمانه و  زیسـتی مسـالمت هم»اند:  گفته

 1ی«شود آمی ، اتخاذ می رقابت
 و 2دانـد برتـری نـژادی میبـدون  و پـدرومادر یکها را از  انسان، قرآن که کتاب زندگی است

َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْوَوٌة َفَأْصِلُحوا َبیَن َأَووَویکْم » است: دیگر دانستهممنان را برادر یؤم  همچنـین 3ی«ِإَعه
دشـمنی شـده  ش الفت و بـرادری میـان آنـان پـس ازییعنی پیدا ،اواهان یادآوردی نعمت الهی

وِه َعَلوْیُکْم »است:  ُروا ِعْعَموَ  اللَّ ُُ ْْ َف َبوْیَن ُقُلووِبُکْم َفَأْصوَبْحُتْم ِبِنْعَمِتوِه  َو ا ْنوُتْم َأْعوداًء َفوَألَّ ُُ  ْْ ِإ
   4ییییی«ِإْوواعاً 

ه از یک پـدرومادر و ماننـد جسـد واحـده دانسـته شـد ،در روایاتی، برادر یمدیگرنی  مؤمنان 
و بیـدار و همـه بـرای ا به تمام اعضـا سـرایت کـرده و ،که اگر آسیبی به یمی از ایشان برسداست 

َذ ا ْشَتَمىاَشيْ»ند: ا ناراحت ،اإي دي َي َا 
ُْ ا  َجَسدي ُْ اَكا ني ْؤمي ُو ُْ اا  خو

َ
او نو ْؤمي ُو ُْ اا  أبو َُ َدا]وَ جي الو َّْ و ااٌءامي ني أياَسأائي افي ََ أ ُي [اَذ

                                                           

 پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیی* 
 با اقتباسی14، ص آمیز زیستی مسالمت همکلود دلماس،  ی1
ٍر َو ُأْعثیی »2 َُ َْ ْم ِمْن  ُُ ا َوَلْقنا اُس ِإعَّ َها النَّ ْم ُشُعوبًا َو َقباِئَل ِلَتعاَرُفوا  یا َأیُّ ُُ  (ی13)حجرات: ییی« َو َجَعْلنا
 ی10ی حجرات: 3
 ی103ی آل عمران: 4

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 سال اول ـ شماره اول

 1401پاییز و زمستان
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... هي لَفا»لاا«َجَسدي َنا آلَخنو ْخَاٌ ،...اَسمي اَفاإي َّو ْؤمي ُو ُْ  1«ی 

 شناسی  مفهوم
 رفتـاری و دوسـتی،اوش همراه بـا سـازگاری، صـلح 2،زیستن زیستی در لغت به معنای باهم هم

   3یهمماری متقابل با یمدیگر است
 رعایت اصول ح  حاکمیت، برابری حقوق،: »الملل عبارت است از حقوق بین در اصطالح

مسـائل  فصـل حـل و ها در انتخـاب آزاد نظـام اجتمـاعی اـویش و احترام به ح  کلیه ال  ییی
ــین  :الملــل اصوصــی عبــارت اســت از حقــوق بــین در 4«یالمللــی از طریــ  مــذاکره ب

های دینی و قومی در داال یک سرزمین، احترام به حقوق آنهـا، آزادی  شنااتن اقلیت رسمیت به»
   5«یهای دینی و مذهبی انجام فعالیت در

 آميز زیستی مسالمت هم ۀپيشني
سـفارش بـدان نـی است که در آیات و روایـات فراوا اصیل اسالمی آمی  فمر زیستی مسالمت هم

شده  مذهبی برای بشر کاماًل شنااته« زیستی هم»قرن پیش مفهوم  که چهارده درحالی ؛شده است
بلمه به آنان سـفارش کـرده  ،دیگر استمآمی  مسلمانان با ی قرآن اواهان زندگی مسالمت 6نبودی

ٍٍ َسوواٍء َبْیَننوا   ا ِإلویُقْل یا َأْهَل الِکتاِب َتعاَلْو » :با اهل کتاب چنین زندگی داشته باشنداست  ِلَمو َُ

ِخَذ َبْعُضنا َبْعضًا َأْربابًا ِمْن ُدوِن اللَّ  َه َوال ُعْشِرَك ِبِه َشْیئًا َوال َیتَّ بـه همـین  7«یهِ َوَبْیَنُکْم َأاله َعْعُبَد ِإاله اللَّ
هـای صـلیبی،  مانند جنگجویان جنگ ،یافتند مناطقی که به پیروزی دست می مسلمانان دردلیل 

مسـلمانان هنـوز هـم  پردااتندی یهودیان و مسیحیان و کردن ادیان دیگر نمی کن ستمگرانه به ریشه
و  8بـا هـم دارنـدو نوعی هممـاری و تفـاهم گـذرا هستند در مناط  اسالمی از آزادی براوردار 

در کـار  آنـان نیـ  کردنـد و تمسخر نمی اعراب )مسلمانان( چون اشراف اروپا، تاجران را تحقیر و
                                                           

 ی38، ص المؤمنی حسین بن سعید کوفی اهوازی، 1
 ی23541، ص 15، ج نامه لغتاکبر دهخدا،  ی علی2
 ی6943، ص 7، ج 8401، ص 8، ج فرهنگ بزرگ سخنی حسن انوری، 3
 ی311، ص فرهنگ علوم سیاسیی علی آقابخشی، 4
 ی29، صهمزیستی مسالمت آمیز در اسالم و حقوق بین المللکریمی نیا، محمد مهدی، . 5
 ی261همان، ص  ی6
 ی64ی آل عمران: 7
 ی180، ص زیستی یا خصومت اسالم و اروپا: همی اینگمار کارلسون، 8
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دسـت  کننده با مسیحیان و یهودیان و ایرانیان هـم کننده به مصرف نتقال کاال با سود ناچی  از تولیدا
هـای قـرآن از مسـلمانان  حتـی آمـوزه 2داننـدی به همین دلیل اود را مدیون مسلمانان می 1؛شدند

ارگی آنـان آو اواهد با کافران و مشرکانی که درصدد براندازی نظام اسالمی نیستند و اقدامی بر می
هـیچ دیـانتی »گویـد:  کنـت دوگوبینـو می 3رفتاری نیمو و عادالنه داشته باشـندی ،ندا هانجام نداد

تر از اسالم وجود نـدارد و همـین سـازگاری بـود کـه در قلمـرو  تعص  تر و شاید بی جوی تسامح
   4ی«ود آوردبه وج ،اسالم بین اقوام و امم گوناگون تعاونی را که الزمه پیشرفت تمدن واقعی است

 آميز  زیستی مسالمت راهکارهای هم
 اهداف ذیل را برشمرده است: ها و  ویژگیتعالیم اسالمی برای مسلمانان 

 :واِس َو » امت میانه و الگوی دیگران ًٍ َوَسطًا ِلَتُکوُعوا ُشوَهداَء َعَلوی النَّ ْم ُأمَّ ُُ ذِلَك َجَعْلنا َُ َو 
ُسوُل َعَلْیُکْم َشِهیداً   5؛«َیُکوَن الرَّ

 در برابـر ااـتالف  بعـد از رحلـت پیـامبر اکـرم حراست از کیان اسالم: امام علـی
أ ي ا»برای حراست کیان اسالم فرمودند: مسلمانان،  ُي اَلا  اَعََّْتأ ي أ و ىا َُّه أَّه َِ ال أ و ته أااَوأَبَ اَببي ُه َُ َ ا ا َُّه فه إي

َفَعْتََّااَعا ٍَ ،اَلا ْمني
اْْلَ ٌشاكي َْ َن اَعََّْتََّااوو َْ َثَن

ْ
أْبَناَعََّأىا ْسَتَ ا ُصه فه

َ
او أ و َْ ،اَفَنوَ أ ، اَكافه اسي َنا َُّه امي اكي ي

قُّ ََ اوَ اَبْحنو قٍّ ََ ْنا
ْبا مي َمائي ٍي ا َي تَناَلاَسْف ُي ْسَّي ُو ُْ ا  َُ ي اَكَّي َقي ْناَتْفني امي ْفَضلو

َ
او ََ ُي  6؛ییی« َذ

  :ِریُحُکمی»یی اقتدار و یمزارچگی امت اسالمی َِ  7؛« ال َتناَعُعوا َفَتْفَشُلوا َو َتْذَه

 8یو گسترش اسالم   

هایی بـرای تحقـ  چنـین اهـدافی در چگـونگی  آموزه ،جاودانه است اسالم که دین زندگی و
آمی  تعبیر شده استی در ادامـه بـه  زیستی مسالمت رفتار مسلمانان با یمدیگر دارد که از آن به هم

 پردااته اواهد شد: ها  این آموزه

                                                           

 ی267، بخش اول ، فصل یازدهم، ص 4، ج تاریخ تمدنی ویل دورانت، 1
 ی180، ص زیستی یا خصومت اسالم و اروپا: همی اینگمار کارلسون، 2
یِن َو ی »3 ْم ِفی الدِّ ُُ ِذیَن َلْم ُیقاِتُلو ُه َعِن الَّ ُم اللَّ ُُ وُهْم َوُتْقِاوُطوا ِإَلوْیِهْم ال َیْنها ْم َأْن َتَبورُّ ُُ ْم ِموْن ِدیواِر ُُ « … َلوْم ُیْخِرُجوو

 (ی8)ممتحنه: 
 ی112ـ  111، ص 1 ، ج های استاد مطهری یادداشتی مرتضی مطهری، 4
 ی 143ی بقره: 5
 ی308، ص 1، ج شرح نهج البالغهالحدید،  ی عبدالحمید بن هبا الله ابن ابی6
 پارچگی امت اسالمی باشدی  آمی  برای حفظ اقتدار و یک زیستی مسالمت تواند دعوت به هم آیه می می پیا46ی انفال: 7
 ی   9؛ صف: 28؛ فتح: 33ی توبه: 8
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 تکيه برمشترکات دینی. ۱

تواند نقـش کلیـدی در  از مسائل مهمی است که می کات دینی بین مذاه  اسالمیتمیه بر مشتر
مسـلمین همـه »گویـد:  آمی  داشته باشدی استاد مطهری می زیستی مسالمت پایدارای هم تحق  و

کعبـه  ایمان دارند، کتـاب و قبلـه همـه قـرآن و پرستیده و به نبوت رسول اکرم ادای یگانه را 
بینـی،  گیرندی مسلمانان دارای یک نو  جهـان روزه می اوانده و ده و نماز است و مانند هم حج کر

تواند از آنـان  دار،آداب و سنن اجتماعی اوبی هستند که می سابقه ، تمدن عظیم وکفرهنگ مشتر
های ب رگ جهان، ناچـار در برابـر آنـان  ملت واحد سااته و قدرتی عظیم به وجود آورد که قدرت

پیوسته بشماریم و  هم همجموعه ب کدلیلی ندارد ما اصول را در حمم ی»راین بناب 1ی«اضو  نمایند
ْعسأاب"در اینجا پیروی کنیمی اینجا جای قاعده  "یا همه یا هیچ"از اصل  َُ ُْ ا اكي

ْسأ و و ََ االا ْتسأابو َُ ُْ لاا" 
" َُّّ اكو ْتَنكو َو االا َُّّ و اكو ْدَبكو َو در  انـد ارش کردهبه شعیان سف امام صادقبه همین دلیل  2ی«است "مااالا

ُى»نمایند:  تعامل با سایر مسلمانان، همانند پیشوایان اود رفتار  لَفاإي نو اااَتَّْظو بو مو أتي ُه ئي
َ
لَفاااو ََناَتْ َتأدو ِي أ

ُه  
اف ْصََّعو ََ اَفاَماا ْب،اَفَتْصََّعو مي ا ا»یییبا مـردم بـر اسـاس ااـالق رفتـار نماینـد: همچنین  3«ی یییكي ُي و َخأا

ب مي ْخََلوي
َ
َ اَساكي کننـد، چیـ ی  و از آنچـه انمـار میکننـد گفتگـو  ،شناسند آنچه می ۀو دربار 4ییی«ا َُّه

اَسا»نگویند:  ثوا ا َُّه د  لفااََ نو َّْمي َو ا اَماا عو ٍَ اَفاَلا فو ْعني ََ اا َُ    5ی«ییی كي
وحدتچوقوومازدسوتدادۀرشت



صدگرهبوررویکوار وادتواد


 اپریشاندرجهوانچوونارتوری 


هموودموبیگانوو ازیروودیگری 


بوووازایوووناورایراشووویرازهکووون


بووازییووین تاووتتووازهکوون


رهووروانرا لووسلتسوولی ب وو 


6قوووتایمووانابووراهی ب وو 


 رعایت حقوق . ۲

م حقوق یمدیگر و اهتمام به رعایت آنهـا، ا ـر بسـیار مهمـی در ایجـاد و تـداودانستن  به رسمیت
                                                           

 ی27، ص 25 ، ج مجموعه آثار استاد شهید مطهریی مرتضی مطهری، 1
 ، با ااتصار و کمی تغییری28ـ  27، ص 25 ی همان، ج 2
 ی680، ص 4، ج کافیالی محمد بن یعقوب کلینی، 3
 ی681، ص 4، ج الکافی؛ محمد بن یعقوب کلینی، 383، ص 1،ج من  یحضره الفقیهی محمد بن علی ابن بابویه، 4
 ی60، ص 1ج  دعائم ا سالم،،  ی نعمان بن محمد مغربی ابن حیون5

6 . https://ganjoor.net/iqbal/asrar-khodi/sh20 
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 کـه امیرمؤمنـان علـیگونـه  همان ؛آمیـ  بـین مسـلمانان اواهـد داشـت زیستی مسالمت هم
اَجُتَّ »فرمودند:   اََُّّاسي ا إلبسافي اوفاتماَفابت  و ب  حي َو ا َُّه اسبحاب ا ادای سبحان دوسـت دارد  1«:إف 

 ی همچنـین ایشـان در سـفارش بـه فرزنـدش امـامنوعانش نیمو و زیبا باشد نیت انسان درباره هم
ا: »فرماینـد دهند و می می مالک رفتار با دیگران را نفس آدمی قرار حسن  جَعألابفَسأَامتن بأا،

ا أب  حي أْباكُأااالاتو َ،اَلا كَنهاُ امااَتمَنهاُما،الاالاَتظَّي اََُّفسي بُّ حي كامااتو باُاتني بي
َْ َ
كافَ فتُااكتَََّالاكتَناغتني

حَسناإُتَ َو اوفا بُّ حي ناكُااتو َسي
َ
ظَََّب،الاو  تن را میان اود و دیگران می ان سنجش قـراراویش 2«:وفاتو

 ،داری بـرای اـود اـوش نمـی برای دیگران بخواه و آنچه  ،اواهی پس آنچه برای اویش می ؛ده
[ ستم نمن، چنان که دوست نـداری بـه تـو سـتم شـود و  برای دیگران نی  اوش نداری و ]به کسی

 گونه که دوست داری به تو نیمی شودی نیمی کن همان
َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْووَوة»: اواند یمدیگر می منان را برادرؤقرآن م اواهـد در  و از آنـان می 3ییی«ِإعَّ

نمـودن  ، بـدگمانی، تجسـس و غیبـتجویی رفتار با یمدیگر از هرگونه تمسخر، القاب بد، عیـ 
ِذیَن آَمُنوا ال َیْاَخْر َقْوٌم ِمْن َقوْوٍم ...َو ال»اجتناب ورزند:  َها الَّ وا  یا َأیُّ ُُ وا َأْعُفَاوُکْم َو ال َتنواَب ُُ َتْلِمو

ِْ َبْعُضُکْم َبْعضواً  ُاوا َو ال َیْغَت نِّ ...َو ال َتَجاَّ ِثیرًا ِمَن الظَّ َُ ْلقاِب.......اْجَتِنُبوا  همچنـین  4ییی«ی ِباْْلَ
کـه همــدیگر را  انـد تشـبیه کرده  من را هماننـد دو دسـتؤدو بـرادر مـ گرامـی اسـالم پیـامبر

اإَأد أُاا ْلخأن »شویند:  می ألو اسي ََ ا َُتدَن؛ا امثلو مسـلمان را دیگـر  در روایتـی 5«ی َمَثلا ْلَخاَني
دارد و در برابـر  اش دسـت برنمـی کنـد و از یـاری که هرگ  به او ستم نمی اند برادر مسلمان دانسته

گشــاده بــا او  ۀدارد و بــا چهــر و از صــمیم قلــ  دوســتش مــی 6گــذارد حــوادث، تنهــایش نمــی
ْنا»یییند: ک رفتارمی امي فه اااإي قي اااََ ني ْؤمي ُو ُْ هاا  ْدبي َِ يا افي  و

َُ َ ا ٍه َا َُ ُْ ا  ني ْؤمي ُو ُْ نیاز و اعـالم بارۀ درنی   7ییی«ی َعََّىا 

                                                           

 ی254، ص م و درر الکلمغرر الحکی عبدالواحد تمیمی آمدی، 1
 ی28، بند 31، نامه نهج البالغهی شریف رضی، 2
 ی10ی حجرات: 3
 ی12ـ  11ی حجرات : 4
مدارانـه از  پوشی و رازداری و دفا  ح    تواند کنایه از عی  ی این جمله می720، صنهج الفصاح ،  ی ابوالقاسم پاینده5

 همدیگر باشدی
 ی43، ص نالمؤم ی حسین بن سعید کوفی اهوازی، 6
ا»ی همچنـین 439، ص 3، ج الکافیی محمد بن یعقوب کلینی، 7 سو

ْ
اااَبو َعْ ألي ُْ أىااا  َُ

اإي
ٍو ٍُّ أَا ا ُته أ ي اَُّه اكي أافي َُ َ َكْعأَدا إْلي

اس أْنا»( و 35،ص 2 ، جعیون أخبار الرضا)محمد بن علی ابن بابویه، ییی«  َُّه َُ أْبا مو به ،اإي بي َّي له ُو ُْ أياَعْبأدي  ااَكَّي ااََ
ا ا َُّها ْشنياااَساَتَسعو بي

ُْ ا  ْسني َو اَلا َاْج ي ُْ ا  َلََلَو ي ْباكي
َ ْاأو ُْ ْب،اَفا مو ُي ْمَا 

َ
َ ، ص 3، ج الکهافی)محمد بن یعقوب کلینی، « كي

 (ی266
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ْبا»یییی فرمودند: دهمدر َّْمو تَناَفََّْتَسامي ُي ْسَّي ُو ُْ ا  ابي مو
و
َ اكي ْمَتبُّ ََ َبَحااَل ِْ َ

َعااَمْناو ُي أااا،اَلاَمْناَس ََ ٍي يا ََّأا َو ا أَل، َبجو
ْسَّيا ُو َّْ تَناَُ ااُي با ْسَّي ُو ،اَفََّْتَساكي ْب و جي َو اهمیـت بـه امـور مسـلمانان  بگذراند و بـیرا روز که کسی  1:«،اَفََّْبا
کسی که فریاد شخصی را بشنود که دراواست کمک از مسلمانان کنـد و مسلمان نیستی  ،باشد

 مسلمان نیستی ،و جوابش را ندهد
بـا سـوگند بـه  د کـه امـام صـادقاهمیـت دارای  به اندازهمن ؤدر روایات رعایت حقوق م

َشيْ»اداوند فرمودند:  اكي
َدا َُّه و بي

اَمااعو ناَلا َُّه ي ْؤمي ُو ُْ ا  ق  ََ ا ٍَ ءي
َ
ْناو ْفَضَلامي

َ
او اداوند به چیـ ی برتـر  2«:ءا

ا»در روایتـی دیگـر فرمـود:  عبادت نشده استی« ادای حّ  مؤمن»از  نو أْؤمي ُو ُْ ا]  أافو مو ََ أ ي ااَلا [ااَلا َُّه
كَا
َ
او َّا، ْؤمي أ وامو َُ أٌداَتأَد َعْ ا َي ْنٌقاَل  اعي َذ اَضَنَهاَعََّْت ي اإي َجَسدي ُْ ْثَلا  امي ني ْؤمي ُو ُْ ا  ت ي خي اَفاالي مو ََ ىا ته ََ ا من، ؤمـ 3«:د ،

 ،رسـد در رنجی که به او مـی منش همانند یک جسم باشد وؤمن نیست مگر اینمه برای برادر مؤم
بینی مردم بـه اهـل  اوش را انسوی شیعی چنین رفتاری از  فلسف ی امام صادقهمدردی نماید

ٍ  ا ْلمابأَ ،الا»فرمودند:  دانسته و  بیت  ،الاوَ ََ دَقا ُحأدَ َِ ا ُنجَلامَّمباإذ اَلبَعافياٍََّي الا فإف 
ا الاوتألياأأِ اوٍهو لاعَّأيهامَّأ ا ُسأنلبو دخو ََ بياذَُ،الا ن  اوتلياأِ اجعفن افتسو َّ و امعا َُّاسي سَناخو ََ

از شـما در دیـن اـود اهـل ور  باشـد، راسـت بگویـد،  درستی که هرگاه مـردی به 4«:ییی جعفأناا
او جعفـری اسـت ]یعنـی از یـاران امـام "گویند:  دار باشد و با مردم اوش رفتاری کند، می امانت

شود: این ]در ا ـر[ ادب ]شـدن ایشـان بـه  گفته می کند یا می و این امر مرا شادمان  "صادق است[
 استی وسیله[ جعفر صادق

 جا صبات بیخودداری از تع. 3

دیگران، از عوامل در برابر جا و برترندیدن اود، نژاد، آداب و رسوم اود  اودداری از تعصبات بی
چون تعص  یعنی کسی که بـه است؛ آمیر بین مسلمانان  زیستی مسالمت مهم تحق  و تداوم هم

   5یچه ظالم باشند و چه مظلوم ،کیش اود بزردازد حمایت و یاری گروه و هم
 6 ،عــدالت جــا آ ــاری ماننــد انحــراف از بــرای تعصــ  بی ،کتــاب زنــدگی اســت قــرآن کــه

                                                           

 ی419، ص 3، ج الکافیی محمد بن یعقوب کلینی، 1
 ی42، ص المؤمنی حسین بن سعید کوفی اهوازی، 2
 ی39ی همان، ص 3
 ی684، ص 4ج ی محمد بن یعقوب کلینی، المافی، 4
 ی606، ص 1، ج العرب لسان،  ی محمد بن ممرم ابن منظور5
ُکم شناُن قوٍم علیی »ییی6  (ی8)مائده : یییی«  االه تعِدلوا  وال یجِرمنَّ
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همـ  مـا را فرزنـد یـک اداونـد در قـرآن  2آمیـ  برشـمرده اسـتی و رفتار اشونت 1ناپذیری ح 
ترین ما را ن د اداوند پرهی کـارترین مـا بیـان کـرده  گرامی وداند  مینژادی  و فاقد برتری پدرومادر

 یوا ایهوا»، «آدم یوا بنوی»در قالـ    اشـتراک در انسـانیتدلیـل ا بـه مـا ر  همهمچنین  3یاست
وِذیَن » منان را بهؤگروه م لحا  اشتراک در اعتقادات، و از 5«الناس ایها یا»و  4«االعاان َهوا الَّ یا َأیُّ

   6داده استی قرار  اطاب «آَمُنوا
 اآنجاکه پیـامبرت ؛نموهش شده است ااالق مذموم بسیار یکروایات به عنوان از تعص  در 

ا» فرمودند: گرامی اسالم ياَوَّْبي ي ااَمْناَكاَفافي لا ٍَ ْناَخْن ٌ امي به ْناااََ اَمأَعااامي َتاَمأ ي  ي
ُْ ا  ََ أْا ََ ا ا َُّه و ،اَكَعَث و ته ا َعَصبي

ته يا َّي َجاأي ُْ ا  ْعَن هي
َ
اداوند روز قیامـت او  ،دانه اردلی عصبیت باشد ۀکسی که در قلبش به انداز 7«:و

 کندی اهلیت محشور میرا با اعراب ج
دادن  انسان به گناه، سب  برتری ۀآن به وادارکنند و از 8عنوان اصلت ابلیسی  تعص  نژدای به

تعبیـر شـده اسـتی  11و عامـل ظلـم 10ضد الفت و همدلی 9َبدان قوم اود بر صالحان قوم دیگر،
َنا ییی » فرمودند: منان علیؤامیرم امي ده ْفاَكاَفااَلاكو تهاااَفإي َعَصبي ُْ اَلا  َصأالي خي

ُْ ا  َي َمأابي َُ ُي ْبا مو بو ْناَتَعصُّ اَفََّْتمو  ي
اب ا ْْلومو ني اَلاَمَحاسي ْفَعالي ا ْْلَ دي بـرای این تعصـ  شـما  ،ی داشته باشیداست تعصب اگر قرار 12«:َمَحامي

 ااالق، افعال پسندیده و کارهای نیمو باشدی
 عدم اهانت به مسلمانان . 4

آمی  عدم اهانـت و ناسـ ا بـه سـایر  ه زندگی مسالمتیابی ب یمی از راهمارهای مهم جهت دست
                                                           

ِبُ  ما الفینا علیِه ءاباءعای »1 ُه قالوا بل عتَّ ِبعوا ما اعُل اللَّ  (ی170)بقره: ییی«  و اْا قیل لُهُم اتَّ
ٌِ اعَ  َعن ءاِلَهتی یوابرهیُم لون َلوم  * بیِه یاَبِ  ِلَم َتعُبُد ما ال َیاَمُ  وال ُیبِصُروال ُیغنی َعنَك شیااْ قاَل اِل ی »2 قاَل اراِغ

َك   (ی68؛ انبیاء: 46و  42)مریم: یییی« َتنَتِه اَلرُجَمنَّ
 ی13یحجرات: 3
 ی107ی بقره: 4
 ی158ی اعراف: 5
 ی104ی بقره: 6
 ی750، ص 3، ج الکافیی محمد بن یعقوب کلینی، 7
 ی 9، ص 2، ج تفسیر عیاشیی محمد بن مسعود عیاشی، 8
ای »9 َسْتني حو ُْ ا  يُّاْكنو َلاَعَّي ئي ااسو اااَعني أ ي أَن باَوْامي اشي ألو جو أَن ا ُنه ََ ْفا

َ
َمااو بو َي ا َِ اَعََّْتَماا َثبو

ْ
َ ََ يا تي

ُه ا  ته و َعَصبي ُْ اَفَ اَلا  ته ي َعَصبي ُْ  
ا َخنيا َا اَوْا َتابي ْناخي امي  (ی753، ص3، ج الکافی)محمد بن یعقوب کلینی،   یییی«ََناَخْتن ،

 ی 197، ص 1، ج المحاسنی احمد بن محمد بن االد برقی، 10
 ی 158، ص 4، ج الکافیی محمد بن یعقوب کلینی، 11
 ی192،اطبه نهج البالغهی شریف رضی، 12
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شیعه بر حرمت اهانت، فحش و ناس ا به دیگر مسلمانان تأکید ب رگان و علمای مسلمانان استی 
 1دارندی

 آميز زیستی مسالمت الگوهای هم. 5

ل ااالفــی، رشــد علمــی و یســب  آراســتگی بــه فضــاتوانــد  میای  زمینــه داشــتن الگــو در هــر
تواننـد  کـه می  ییهـا شخصـیتشـودی از  میاجتمـاعی  ادی در زنـدگی فـردی وهای مـ پیشرفت

ه ااتصـار بـ به ،گـذار باشـند آمی  وپایداری آن ا ر زیستی مسالمت الگوهای رفتاری در تحق  هم
 شود: مورد اشاره می چند

 امام علیـ 

اسـالم را  مصـلحت حوادث بعد از پیـامبراکرم منین درؤ، امام المتقین و امیرالمامام علی
اَوأْدا»فرماید:  میو  2است قیام و همماری دانسته کتر أاسي َعأَ ا َُّ  اب جي أ و َْ أىاَبو ت  ََ أد ا ََ ا َفَْمَسأْم و

ْدعاَفا ُى ََ ،ا ا اْلْسَلَي اااَبَجَعْ اَعني ََ ا اْلْسأَل أني ْبا ْبصو َُ ا ْفا ،اَفَخشت و ُي ي اَلا  اَعََّْت ي ىا َُّه و َّه َِ ا دا ُه َح امو اٍَني َمْحقي
ا ْفا  اااب َلا ْأََّ و أَىاَمتأاعو ُأااأي تأىا به ُه ا  بو مو تي الََ الي َي ْناَفْا ا ْعَظَبامي اَعََّىه اكي ي

ْتَب و صي ُو ُْ ا  اَتمافو ا ْلاَأْدما، اَثَُّْا، فت ي
َلا اَوَلئي َا ا  َ من چندی از بیعت دست باز داشتم، تا آنمـه دیـدم گروهـی از مـردم از اسـالم بـر  3«: 

منندی ترسیدم کـه اگـر اسـالم و مسـلمانان را را از بن بر اف اواهند دین محمد گردند و می می
ای یا ویرانیی اواهم دیـد کـه بـرای مـن مصـیبت بـارتر از فـوت شـدن  یاری ندهم در دین رانه

روزهایی بـیش نزایـد و چـون سـراب زایـل  کحمومت کردن بر شما بودی آن هم حمومتی که اند
 ی  گردد

  عالمه امينیـ 

معتقد بودنـد اسـالم کـه بـا اقـرار بـه شـهادتین  الغدیرده عالمه امینی عالم نامدار شیعی و نویسن
ایشـان در کنـدی  نااواه حقوقی را به عنوان ح  مسلمان بر مسلمان ایجاد می شود، اواه محق  می

شیعه بدون استثنا برای نفوس، اون، حیثیـت و مـال »گوید:  ، می268جلد سوم الغدیر، صفحه 
 قائل استی هر وقت مصیبتی برای عالم اسـالم در هـرعموم مسلمین اعّم از شیعه و سنی احترام 
                                                           

1. http://www.imam-khomeini.ir/fa/n155649/%D8 

 ، با اقتباس و اندکی تغییری28، ص 25 ، ج مجموعه آثاری مرتضی مطهری، 2
 ی62ریف رضی، نهج البالغه، نامه ی ش3
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 1ی«بوده است ککجا و هر منطقه و برای هر فرقه پیش آمده است، در غم آنان شری

  و مقام معظم رهبری ـ امام خمينی

ــیت ــی از شخص ــدت و هم یم ــ  وح ــرای تحق ــه ب ــته ک ــأ یرگ ار و برجس ــیار ت ــتی  های بس زیس
بودی ایشان بارها به اهمیت وحـدت  امام امینی ،ی کردآمی  میان مسلمانان اقدام عمل مسالمت

و اتحاد میان آحاد مسلمین و به ویژه، حمایت از ملت مظلوم فلسطین که به لحا  مـذه  اهـل 
 تأکید داشتی  ،تسنن هستند

امـروزه پرچمـدار وحـدت میـان  امـام امینـیراه و روش بـا اسـتمرار  مقام معظم رهبری
 فرماید:  می مسلمانان استی ایشان در این زمینه

دانیم؛ اشمال ب رگ  کار ما این اسـت؛  یدانیم، قدر یمدیگر را نم یما قدر اودمان را نم
وقتی که متفّرق هسـتیم، وقتـی ایراـواه  هـم نیسـتیم، وقتـی ی از هم جداییم، متفّرقیم

گاهی حّتی بداواه همدیگر هستیم، ا  نتیجـه همـین اسـتی اینجـا هـم بـاز قـرآن، 
ای مهم نداریم کـه قـرآن در  در این مسائل زندگی بشر ما هیچ نقطه واقعاً   صریح استی

َو َاِطیُعووا الَلوَه َوَرُسووَلُه َو اَل »فرماید که  یاحت ناط  نباشد؛ اینجا هم قرآن مآن بصر
َِ ِریُحُکم آیـد؛ فشـل  وقتی تناز  کردید، فشل به وجـود می 2؛«َتَناَعُعوا َفَتفَشُلوا َو َتذَه

َِ ِریُحُکمَو تَ »یعنی سستیی  كبیعنـی « ذَه أن  رودی  ی؛ یعنـی عّ تتـان از بـین مـَتأَِأَباعي
ی  شـوید، قهـرًا وسـیله یشوید، قهرًا ذلیل م ینشین م ااتالف که پیدا کردید، قهرًا ااک

 3استیی[ تفّرق این  کنیدی ]نتیجه یّلط دیگران بر اودتان را فراهم متس

 نتيجه
است که بـا توجـه  بیت نبوی و منش اهل ۀسیر ،قرآنتعامل با سایر مسلمانان امری برآمده از 

هـای تعـاملی،  کید بر اصول اسالمی و اجرای برنامهأگرایی اسالمی، شایسته است با ت به ل وم هم
زیسـتی  اگـر معیـار هـم ،این امر را میان مسلمانان تحمیم بخشیدی با توجه به مطال  بیـان شـده

بایـد  ،باشـد ممـرم پیـامبر اکـرم  ن دینی و صـحابپیشوایا ۀسیر آمی  قرآن، روایات و مسالمت
                                                           

 ی268، ص 3، ج الغدیری عبدالحسین امینی، 1
و مهابـت  دیکه ُسست شو دیو با هم ن ا  ممن دیاطاعت کن امبرشیو از ادا و پ»؛ 46  یاز آ یانفال، بخش ی سورهی 2

 ییی«برود  نیشما از ب
3. https://farsi.khamenei.ir/print-content?id=51151. 
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سـاز  زمینـه هـای غلـط و نسبت به توطئه دشمنان و بداواهان هوشیار بود و از هرگونـه برداشـت
 آلود جلوگیری نمودی انگی  و بغض تا از پیدایش روابط ااتالفکرد سوءتفاهم اودداری 

 فهرست منابع

تهـران:  ؛الجوردیمهدی محق / مصحح: ؛ لرضاعیون أخبار ا ؛ابن بابویه، محمد بن علیی 1
 ی ق 1378،  جهان نشر

قـم: چ دوم،  ؛غفـاریاکبـر  علـیمحق / مصحح:  ؛من   یحضره الفقیه ی ــــــــــــــــــــ؛2
 قی 1413 ،جامعه مدرسین

قـم: ؛ چ دوم، فیضـیآصـف محق / مصـحح:  ؛دعائم اإلسالم ؛ابن حیون، نعمان بن محمدی 3
 ی ق 1385،  تمؤسسا آل البی 

  قی 1414بیروت: دار صادر،  ؛ چ سوم،العرب  لسان ؛ابن منظور، محمد بن ممرمی 4
قـم:  ؛مرکـ  الغـدیر للدراسـات االسـالمیه :تحقی  و نشر ؛الغدیر ؛امینی نجفی، عبدالحسینی 5

 قی 1416باقری، 
   یش1381تهران: انتشارات سخن،  ؛فرهنگ بزرگ سخن ؛انوری ،حسنی 6
تهـران: مرکـ  چ سـوم،  ؛فرهنهگ علهوم سیاسهی ؛، علی با هممـاری مینـو افشـاریآقابخشیی 7

   یش1367اطالعات و مدارک علمی ایران، 
چ دوم،  ؛محـدثالـدین  جاللمصحح:  محق / ؛المحاسن ؛برقی، احمد بن محمد بن االدی 8

 ی ق 1371دار المت  اإلسالمیا، قم: 
چ چهـارم، ، مهات صصهار حضهرت رسهولمجموعه کل: نهج الفصاح  ؛پاینده، ابوالقاسمی 9

 ی ش 1382،  تهران: دنیای دانش

سـیدمهدی محق / مصحح: ؛ غرر الحکم و درر الکلم ؛تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمدی 10
 ی ق 1410،   قم: دار المتاب اإلسالميچ دوم، رجائی، 

 ی تا[ بیروت: دار المعرفا، ]بی ؛السیرة النبوی  ؛ ابن هشام ،حمیری معافریی 11
 تهـران: سـازمان انتشـارات و ؛ترجمه: مهدی پرهام ؛آمیز زیستی مسالمت هم ؛دلماس، کلودی 12

 یش1368آموزش انقالب اسالمی، 

مترجمان: ابوطالـ  صـارمی، ابوالقاسـم پاینـده و ؛ عصر ایمان :تاریخ تمدن؛ ویلی دورانت، 13
   یش1378گی، فرهن شرکت انتشارات علمی وچ ششم، تهران:  ؛ابوالقاسم طاهری
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چـا  دانشـگاه، چـا  گسـتر،  سسـه انتشـارات وؤتهـران: م ؛نامهه لغت ؛اکبر دهخدا، علیی 14
   یش1377

آ ـار نفـیس، قم: نشر  ؛زیستی پیروان مذاهب اسالمی هم های تعامل و شیوه ؛رجبی، حسینی 15
   یش1388

ور، قـم: مشـه ؛دشـتی : محمـدترجمـه ؛نههج البالغهه ؛شریف الرضي، محمد بن حسـینی 16
 یش 1379

چ دوم،  ؛محمد ابوالفضـل ابـراهیم :تحقی  ؛تاریح ا مم و الملوک ؛طبری، محمد بن جریری 17
 قی 1387روائع التراث العربی، بیروت: 

تهـران:  ؛ تحقیـ : سیدهاشـم رسـولی محالتـی ؛تفسیر عیاشهی ؛عیاشی، محمد بن مسعودی 18
 قی 1380،  چاپخانه علمیه

 ی  ش1400 قم: بوستان کتاب، ؛عامل فرق و مذاهبت ؛فیروزمهر، محمدمهدیی 19
 1429  ، قم: دار الحدیث ؛الحدیث محق / مصحح: دار؛ یکافال؛ کلینی، محمد بن یعقوبی 20

 قی
 قی 1404 ، یمؤسسا اإلمام المهدقم:  ؛المؤمن ؛کوفی اهوازی، حسین بن سعیدی 21
تهـران: چ دوم،  ؛اعـی گیالنـیمحمـدتقی فخرد :ترجمه؛ تمدن اسالم عربی لو ُبن، گوستاو؛ 22

   یش1380 ،پیک ایران، افراسیان
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 عترت از قرآن یجداساز  یمدهاياپ 
*االسالموالمسلمینحمیدالل ردیعیزابلیحجت

 مقدمه

و  بر اساس رسالت الهی، وظیفه اود را در معرفـی دو  قـل گرانمایـه یعنـی قـرآن ادا رسول
به عنوان راه روشن هدایت برای امت اود تا پایان تـاریخ معرفـی نمـود؛ امـا  بیتعترت اهل

چندان به همان شملی که ایشان فرموده بود، عملی نشدی جدایی انـدااتن  این وصیت پیامبر
، پیامـدهای مخربـی را متوجـه ادا و عمل نمردن به وصیت رسول بیت میان قرآن و اهل

د و حتی پیامدهای اونینی مانند حاد ه کربال را به همـراه داشـتی فـرا نگـرفتن امت اسالمی نمو
به ااتالف آرا منجر و حتی  بیتمعارف دینی و تفسیر آیات قرآن از منبع اصلی آن، یعنی اهل

گاهی به تمفیر سایر مسلمانان نی  کشیده شدی این پژوهش به پیامدهای جداسازی قرآن از عترت 
 نمایدی ه میاشار بیت و اهل

 درباره هدایت بشر وظيفه پيامبر اسالم
 موا»بنا بر تصریح آیات قرآن کریم، تبلیم رسالت اداوند اسـت؛  وظیفه اصلی پیامبر اسالم

ُسوِل  َعَلی هُ  َو   اْلَبالغُ  ِإالَّ  الرَّ  پیـام رسـانیدن جـ  ایوظیفـه پیـامبر 1؛َتْکُتُموَن  ما َو  ُتْبُدوَن  ما یْعَلُم  اللَّ
 ،داریـدمـی پنهـان را آنچه و آشمار را آنچه اداوند و( نیست شما اعمال مسئول و) ندارد (الهی)

 ی  «داندمی
کنـد، اطاعـت او را را بیان می ادای متعال در آیه دیگری ضمن اینمه وظیفه پیامبر اسالم

َه َو َأِطیُعوا الرَّ »در دستورات بر امت اسالمی واج  نموده اسـت:  یُتْم َو َأِطیُعوا اللَّ ْن َتوَولَّ ُسوَل َفوِِ
                                                           

 یدهنویسن* 
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32       ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو 

ما َعلی عَّ ِِ ( او فرمـان مخالفـت از) و کنیـد پیـامبر اطاعت و ادا اطاعت 1؛َرُسوِلَنا اْلَبالُغ اْلُمِبیُن   َف
 ابـالغ جـ  مـا پیـامبر بـر بدانیـد( و بـود اواهید مجازات مستح ) برگردانید، روی اگر و بترسید
   «ینیست دیگری یچی  آشمار،

، ا، پذیرفتن بدون چون و چرای شـریعت او و مـراد از اطاعـت رسـولمراد از اطاعت اد
انقیاد و امتثال دستوراتی است که او به حس  والیتی که ازسوی اداوند دارد؛ بـه امـت اـودش 

دهدی بنابراین معنای آیه چنین است که اگر شما از اطاعت ادا در آنچه از دیـن تشـریع کـرده می
دهد؛  امر شماست، در آنچه به شما دستور می جهت که ولی بدان است و یا از اطاعت رسول

تواند شما را مجبور بر اطاعت کند؛ زیرا او مأمور به این کار نشده  رویگردان شوید، رسول ما نمی
 است؛ بلمه تنها مأمور شده است که رسالت ادا را به شما برساند که رسانیده استی 

و شـرایع قـرآن دسـتور داده اسـت، چـه امـر بـر  اضافه بر احمام ادا بنابراین آنچه رسول
چی ی باشد یا نهی از آن، رسالت ادای تعالی است و در حقیقت اطاعـت مـردم در آن اوامـر و 

رو امـر و نهـی پیـامبر نواهی نی  مانند اطاعت اوامـر و نـواهی قـرآن، اطاعـت اداسـتی از ایـن
 2، از مصادی  امر و نهی اداوند استیاسالم

 نسبت به امت پس از خودش اسالم وظيفه پيامبر
شود؛ بلمه این وظیفه تا پایـان تـاریخ به مردم زمان اودش محدود نمی رسالت پیامبر اسالم

نسبت به همه بشریت از سوی ادای متعال بر عهـده آن حضـرت گذاشـته شـده اسـتی پیـامبر 
مردم تحمـل نمـود،  عقاًل و شرعًا بعد از تمام زحماتی که برای ابالغ رسالت و هدایت اسالم

 توانست امت را بعد از وفاتش به حال اویش رها کندی اداوند در توصیف پیامبر اسـالمنمی
ْم َحریٌص »فرماید:  می ٌُ َعَلیِه ما َعِنتُّ ْم َرُسوٌل ِمْن َأْعُفِاُکْم َعُی ُُ ٌٌ   َلَقْد جاَء ُُ َعَلیُکْم ِبواْلُمْؤِمنیَن َر

 بر اصرار و است سخت او بر شما های رنج که آمد سویتان ه ب شما اود از رسولی یقین به3؛َرحیٌم 
بنا بر این آیه شریفه رنـج و نـاراحتی «ی است مهربان و رئوف مؤمنان، به نسبت و دارد شما هدایت

و حرص او درباره هدایت مسلمانان، ااتصاص بـه مسـلمانان زمـان اـودش نـدارد؛  پیامبر
همه مسـلمانان داشـته اسـتی پـس قطعـًا نسـبت بـه  بلمه این احساس را تا آارال مان نسبت به
                                                           

 ی92 :مائدهی 1
، 19  ج ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، ،فی تفسیر القرآن المیزانطباطبایی،  : سید محمدحسین کی ری 2
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هـای تفـاوت نبـوده و راهسوی رستگاری و سعادت دنیـوی و ااـروی مسـلمانان، بـی هدایت به 
 هدایت و نجات از گمراهی را برای امتش در هر زمان بیان کرده استی    

 عترت، چراغ هدایت بشر بيتقرآن کریم و اهل
برای بعد از وفاتش با تمام و کمال انجام داده و هیچ کوتاهی در آن وظیفه اود را  پیامبر اسالم

گونه که آن حضرت در کنار قرآن کـریم، چـراغ هـدایت بـرای امـت و حتـی  نداشته استی همان
و عترت اود را در کنار قرآن به عنـوان چـراغ  بیتهای دیگر بود، بعد از وفاتش نی  اهل ملت

 فی کرده استی هدایت برای امت و همه بشریت معر
بـر منـابع معتبـر  ، بنـااسـت گذشته از آنچه در متون معتبر شیعه آمـده بیت مصداق اهل

و امـام  ، امام حسـنزهرا هفاطمحضرت ، ، امام علیپیامبر اسالم شامل سنت اهل
امی در صـحیح مسـلم از زبـان هـا نـازل شـده اسـتآیه تطهیر در ح  آنکه شود  می نحسی

طلوعین کسائی را که از پشـم سـیاه البین  داکه روزی پیامبرا است شده  نقلعایشه المؤمنین 
او را در  آمد و پیـامبر بر روی اود انداات که در این هنگام حسن بن علی ،شده بود  بافته

داتر  ،او هم زیر کساء رفت و بعد از او فاطمه ،آمد سزس حسین یکنار اود زیر کساء برد
 جـا ها یـک آمد و در زیر کساء با آن بعد از او علیی هم داال کساء شداو  و آمد الله رسول
ا»فرمود:  شدی در این زمان پیامبر جمع َبت ي ُْ ْأَلا 

َ
ْجَساو ا اُن  بو َباَعَّمو أي

ِْ ت ُي ا ا َُّه و َدو ااَني َُ به همانـا  1؛إي
 «یسازد کپا را شما کاماًل  و کند دور بیتاهل شما از را گناه و پلیدی اواهدمی فقط اداوند

، از احادیثی بسیار مهمی است که انجام وظیفه پیـامبر «الیفتین و امرین»یا  « قلین»حدیث 
 بیـتکندی این حـدیث، اهـلبرای امت بعد از وفاتش تا آارال مان را منعمس می اسالم

 سـنت عنوان چراغ هدایت معرفی کرده  و در بسیاری از متون معتبـر اهل عترت را در کنار قرآن به 
وَمأاا»فرمـود:  حاکم نیشابوری، پیـامبر مستدرک علی الصحیحیننقل شده استی بنا بر نقل 

ای  2؛ َُّاساإبىاتابكافتمباومنَناُناتضَّا اإفا تبعتُاأُأاالاأُأااكتأاها َُّأ الوأألاكتتأىاعتنتأى
شـوید و مردم من دو چی  را در میان شما گذاشتم که اگر از آن دو متابعت کنید، هرگ  گمراه نمـی

 «یبیتم )عترتم( هستند ها کتاب ادا و اهل نآ

از مفسـران  واضح است؛ آلوسی بیت اف ون بر آنمه در شأن ن ول آیه تطهیر، مصداق اهل
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 گوید:می بیت سنت درباره مصداق اهل نامدار اهل
إبىاتابكافتمباخَّتفتأتنالفأىابل َأ ا»که فرمود:  ادا ظاهر حدیث صحیح رسول 

دلٍامااكأتنا ُسأُاءال ْلبوالعتنتأىاوأألاكتتأىالإبمُأااُأناث َّتناكتاها َُّ اَبلامُ
ٍ اعَّىا ُحاو دااـل  ااـد کند که همسران مطهر رسول ، اقتضا می«َفتنوااَتىاَن

ه در مشوند؛ زیرا عترت هر مردی چنان که یمی از دو  قلین است، نمی بیت در اهل
در ایـن حـدیث، بیت  اهل هشود و کلم بر نسل بعد از او اطالق میاست، صحاح آمده 

 1بیان یا بدل از عترت استی
ضمن شرح این حدیث گفته اسـت کـه  سنت است، که اود از مفسران سرشناس اهلمناوی نی  

ل بعد از اجمال، بیان عترت یا بدل از آن است و مـراد یعنوان تفص  در این حدیث به بیت اهل
قـرار داده  رپـاک و طـاههـا  آن که اداوند رجـس را از آنـان زدوده وهستند اصحاب کساء  ،از آن

پیروی از نواهی و اوامـر و سنت ـ   ـ دیگر مفسر اهل قرطبی هکسانی هستند که به گفت ،استی آنان
 اـدا رسول  این وصیت یشود موج  هدایت و نجات ابدی از گمراهی می ،اقتداء به سیره آنان

کـه فرمـوده اسـت قـرآن و  ویـژه به ؛گذارد و تأکید ب رگ آن حضرت برای کسی عذری باقی نمی
شوند تا اینمه در حوض کو ر بر آن حضرت وارد شـوند  عترت تا روز قیامت هرگ  از هم جدا نمی

تصـریح بـر ایـن اسـت کـه قـرآن و عتـرت مـتالزم و تـو م همـدیگر هسـتند کـه مسـئله، و این 
   2ها را برای استمساک در دین بعد از اودش بر جای گذاشته استیآن ادا رسول
 در( ق 650 م) یصـمغان محمـد بـن حسـن الحـافظ نـام به سنت اهل یعلما ازدیگر  یمی

 امبریـپ از مسـلمانان کـه اسـت کـرده نقل ،امت افتراق ثیحد نقل از پس رةیالمن الشمس کتاب
: ه اسـتفرمـود ایشانی کنند یرویپ هاآن از تا کند یمعرف آنان به را هیناج فرقه تا اواستند اکرم

ي » ٌكااب  ااَتابي بو تمو اافي َ ََّْتني ْفااَمااَ ُثه ْبااإي ْمتو سه َُ ااَت َُ مي ْنااكي ا اَُ َُّّ َتاَهااَكْعدي اَتضي ْتَنتيياَلااَ َُّه يااكي ْأأَلااعي
َ
أياو أااَلااَكْتتي َُ مو به اإي

ْنا َوااَُ ْفَتني ىاََ ته ٍَ اََ ني َحْاَوااَعََّيهاََ ُْ  3ی«َ 
 شود:پردااته می بیتاینک به پیامدهای جداسازی قرآن از عترت اهل

 گمراهی از  راه مستقيم. ۱
، گمراهی استی مـراد از گمراهـی، کفـر و ترین پیامد جدایی قرآن از عترتاولین و ب رگ
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جـدایی اندااتـه اسـت،  ارتداد نیست تا عنوان مسلمان بودن را از کسی که بین قرآن و عترت
وده و تنهـا از را از قرآن جدا نمـ بیتنفی کند؛ بلمه مراد از آن، این است که هر کسی که اهل

ها متابعت کرده است، مسیرمستقیم اسالم را طی نمرده است؛ نـه اینمـه عمـدًا منمـر یمی از آن
 دین اسالم یا رسالت پیامبر اسالم شده است تا عنوان کافر بر او صدق کندی

گوورددجوودایعتوورتاحموودقزقوورین نموو



ایووننرتوو راققوورینب وووانی علوویتووابیوواب

ج

عترتاسوتق توقرینناطقهستقرینصا



توانوودانیایووندوراازهوو جووداققوورینب وووان



ادحضووورعووطوووراسووتایوونقوورینو ییواد



1س نگویدروداققورینب ووانیباتوگررواه

ج

هـای چارگانـه امامیـه و  کتاب درمشهور اسـت،  افتراقفرقه که به حدیث  73 ثیداگر چه ح
 از( ق456 م) یاندلسـ ح م ابن و حتی برای مانند قل نشده استسنت ن های صحاح اهل کتاب

 و عهیشـ یثیحد یهاکتاب از یبرا حال نیا با دانند؛ غیر قابل پذیرش می را آن سنتاهل عالمان
معتقـد  مهذاهب ا سهالمیینعبـدالرحمن بـدوی در کتـاب  2یاندرفتهیپذاین روایت را  سنتاهل

بنا بر استدالل قرآنی دور شـدن امـت از  به هر حال 3تندیاست که فرق اسالمی قابل شمارش نیس
گرایی در  فرقـه از قرآن، واقعیتـی اسـت کـه پیـامبر اسـالم هدایت الهی با جدایی عترت

هـای دینـی چـه در قـرآن و چـه در سـیره پیشـوایان  بینی کرده بودی با آنمـه در آموزه اسالم را پیش
رو هستیم و قرآن نی  مسلمانان را بـه وحـدت امـر  بهزدا رو گرا و تفرقه ، با نگاهی وحدتدینی

، یمی از حقای  تاریخ اسالم استی با این حال گرایی پس از پیامبر اما متأسفانه فرقه 4کند، می
در روایتـی  به موضو  همگرایی اسالمی بسیار تأکید داشتند؛ چنانمه امام علی بیت اهل

                                                           

 الله چایچان )حسان(ی حبی ی 1
محمد بـن ؛ 292 ، ص3 ، جفی الملل و ا هواء و النحل الِفَصل، اندلسی ح م ابنی ریک: ابومحمد علی بن احمد 2

، ا مام احمد بن حنبهل مسندحنبل،  ناب؛ ابوعبدالله  احمد بن محمد 585و  584 ، ص1 ، جالخصالعلی صدوق، 
 ی569 ، ص3 ج
 ی33، ص 1، ج هب ا سالمیینمذای عبدالرحمن بدوی، 3
ُعوا َوال»ی 4 ب 

َق  الُسُبَل  َتَتّ ُمم   َفَتَفَرّ ه  یَسب   َعن   ب  ، «دارد مـی بـاز حـ   یـطر از را شما که دینمن روییپ گوناگون های راه از؛ ل 
 ی 153انعام: 
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 فرموده است: 
ا فه ََّْجَّه يااإي تَااُي ابي َُ اا َاَث ْكَا ها

َ
ااَكاٌهااو لو ْدخو َّْ وااََ اَفاامي تُّ بي

اَفااَلاا َُّه َ و د  ااَكاٌهااَلاا ُص  لو ْدخو َّْ وااََ اامي أَمَد ءو اَلاا ُشُّ
اَفا حو ُي ا َس وااَلاا ُصه ُْ ااَخ ْكَا ها

َ
ااو لو ْدخو ََّْمااََ ََّاامي أتَعتو ااَكأاٌهااَلاا...اشي لو أْدخو َّْأ وااََ نواامي تَنااَسأائي ُي ْسأَّي ُو ُْ ا 

ْنا ُه َداامي ْفااَشمي
َ
َُ َاااَلااو

اإيااإي ْبااَلاا َُّه واااله ْنااَُ مو ياََ ااَوَّْبي ياافي ْ َد بو ْنااَذبه ااامي ََّاامي ْاضي ْأَلااكو
َ
ااو َبْتأ ي ُْ  بهشـت 1؛ 

دارای هشت در است که یک در از آن  پیامبران و صدیقان است و یک در از آن  شـهدا و 
 که دیگری مسلمانان دیگر در کی ازشوند و  صالحان است و از پنج در شیعیان وارد می

 وارد ،نیسـت شـان لد در اانـدان مـا دشـمنی ایذره و انـد ی یمتـا ایمـان آوردهادابه 
 یشوند یم

مراتبی دارد که کمترین آن نداشتن بغض و دشـمنی نسـبت بـه  گفتنی است والیت اهل بیت
 آنان استی

 های مسلماناناختالفات و جنگ. ۲
است کـه در صـدر اسـالم هایی از قرآن، ااتالفات و جنگ یمی از پیامدهای جدایی عترت

بیـت ها، این بود که اکثریت مسـلمانان از اهـل میان مسلمانان اتفاق افتادی عامل اصلی این جنگ
 بیـت ، اهلفاصله گرفتند و زمینه ااتالفات سیاسی را به وجود آوردندی پیـامبر عترت

قـرآن پیـروی مـیرا محور برای وحدت سیاسی مسلمانان قرار داده بود که اگر از عترت در کنـار 
آمـدی براـی از کردند، هرگ  چنین ااتالفاتی که منجر به کشتار مسلمانان شود؛ بـه وجـود نمـی

 اند که پیامبر اوب درک کرده و گفته سنت این مهم را در مسئله وصیت پیامبر علمای اهل
 و کسی را برای االفـت معـین 2بر امامت بعد از اودش تصریح اش نامه وصیتاواست در  می

ااتالفـات بـ رگ  ،و در ایـن صـورت 3در تعیین الیفه ااتالف پیش نیایـدمیان اصحاب کند تا 
 اـدا رسـول ،بـر نقـل سـفیان بـن عیینـه آمـدی بنـا جنگ جمل و صفین به وجود نمـیمانند 

   4بعد از اودش تصریح کند تا ااتالف بین امت ایجاد نشودی یاواست بر اسامی الفا می
را بـرای حفـظ اتحـاد و  بیـت و عتـرتپیش از آن، اهل امبرکه پی این در حالی است 

نجات از گمراهی معرفی کرده بود، اما بسیاری از مسلمانان از آنان فاصله گرفتند و باعـث شـدند 
                                                           

 ی  408، ص 2، ج الخصال ی محمد بن علی صدوق،1
 ی171 ص ،2 ، جشرح صحیح البخاری ریعمدة القاعینی، محمد محمود بن احمد ال ی ابی2
 ی  90 ص، 11 ، جصحیح مسلم بشرح النووینووی، ی یحیی بن شرف 3
 ی171 ، ص2 ، جشرح صحیح البخاری عمدة القاریعینی، محمد محمود بن احمد ال ی ابی4
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شدن الیفه سوم، جنگ جمل، جنگ صفین و جنـگ نهـروان  های اونینی مانند کشته که جنگ
، واقعه حّره و سـوزاندن کعبـه در صـدر اسـالم و در اتفاق بیفتند و پس از آن حوادث تلخ عاشورا

شمار و اونینی در جامعه اسـالمی از جـدایی میـان عتـرت و های بیطول تاریخ تا امروز جنگ
 قرآن ناشی شده استی 

 شکاف بزرگ در نظام تفکر اسالمی. 3
از قـرآن، شـماف و اـز ب رگـی در نظـام تفمـر  یمی دیگر از پیامدهای مهم جدایی عترت

 پدیـد اسـالمی تفمـر نظام در که بود شمافی ترینب رگ، بیتاهل از اعراضاسالمی استی 
 مسـلمانانمیـان  در ،اوانـدمـی آن سـوی به قرآن که تفمری طریقه و قرآن علم شد باعث و آمد

 احـادیثی بـه کمتر حدیث جوامع در که است این ،آن روشن بسیار شاهد یشود فراموش و متروك
در جوامع حـدیثی از کسـانی کـه بـا  1یباشد شده روایت بیتاهل امامان از که اوریممی بر

دو یا سه سال به صورت منقطع محشور بودند، ه اران حدیث نقل شده اسـت؛ امـا از  پیامبر
قـرار دارنـد،  بیـتکه در ر س عتـرت و اهـل و امام حسین ، امام حسنامام علی

مـال علـی این در حالی است کـه   2جهی نقل نشده استیویژه در تفسیر قرآن احادیثی قابل تو به
 گوید:  می  قلین قاری حنفی در شرح حدیث

 قل  اشاره بر این است که این دو ،«انی تارک فیمم»است:  فرموده ااد اینمه رسول
اعـرف بـه صـاح   بیتهم هستند و این مطل  بسیار روشن است که اهل تو م با

 هاسـت کـه از سـیر بیـتاهل علـم از اهـل ،ز آنبیت و حاالت اوستی پس مراد ا
هستند و به همین دلیـل صـالحیت آشنا اطال  دارند و به حمم و حممت او  پیامبر

 3دارند که در کنار قرآن قرار داشته باشندی
 دوری بیـت اهـل از مـردمدر جوامع روایی، این است یـا  بیت علت نبودن احادیث اهل

 درامـا  ؛گرفتنـد هم بسیار و گرفتند حدیث آنان از اگر یا و نمودند اعراض آنان حدیث از و کردند
 بـه و رفـت بـین از احادیـث آن ،داشـتند بیتاهل با امویان که دشمنی ااطر به اموی دولت

 و باقر امام آنمه تا همچنان متروک بود بیتی در هر حال احادیث اهلشد سزرده فراموشی
                                                           

 ی448ص  ،5 ج ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، ، فی تفسیر القرآن المیزانطباطبایی، ی سید محمدحسین 1
 ی همانی 2
مرصاة ، حجر عسقالنی و علی بن سلطان محمد قاری و محمد بن عبدالله اطی  عمری ی احمد بن علی ابن3

 ی307 ، ص11 ، جالمفاتیح شرح مشکاة المصابیح
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 را کـه ب رگوارشـان پدران احادیث ،عباسبنی به امیهبنی از حمومت انتقال دوره در صادق امام
 دسیسـه از نی  این احادیث با تأسف اما کردند، بیان مردم برای ؛بود شده سزرده فراموشی دست به
 نقـل شـما بـرای ما از که حدیثی هر»و به همین دلیل در روایت آمده است:  نماند سالم دستبرد و

 ،اسـت مخالفرا که  آنچه و بگیرید ،است قرآن با مواف را که  آنچه یکنید عرضه قرآن بر ،شودمی
 1«یکنید رها

از قـرآن در جامعـه  شماف به وجود آمده در نظام تفمر اسالمی به دلیل جـدایی عتـرت
، در معانی و تفسیر قـرآن بیتبار شد و مسمانان بدون مراجعه به معارف اهل اسالمی، فاجعه

هـای مختلـف از اسـالم شـدند و به وجود آمدن عقاید متضـاد و قرائـتبه بیراهه رفتند و موج  
 های نادرست از قرآن تمفیر کردندی  همدیگر را به دلیل برداشت

هجری قمری در جریان جنـگ  37فرقه اوارج در سال اولین پیامد این شماف، پدیدار شدن 
ای آنـان عـده 2آمدندیو معاویه به وجود  علیمیان امام پس از داوری حممین است که  صفین

بـا پیشـنهاد از قـرآن،  بیـت یعنـی امـام علـی که با جدایی اهل بودند یعلامام از سزاهیان 
ولـی پـس از  نمودنـد؛را به قبول آن وادار  علیو امام  حممیت از طرف معاویه موافقت کردند

د را نموهش کنند و صدور ر ی حممین آنان که تازه به اشتباه اود پی برده بودند، به جای آنمه او
فرمـانی ـ به معنای  «ال حمم اال لله»و شعار  ندمرتم  اشتباه ب رگتری شد از امام عذر بخواهند،
 را تمفیر کردندی و امام علی 3را سر دادند ـ ج  فرمان ادا نیست

گوینـد قـرآن، مخلـوق ااتالف فرقه اشاعره که معتقدند قرآن، مخلوق نیست و معت له که می
از قرآن ناشی شده استی آنان بدون اینمه در معارف دینی بـه اهـل 9از جدایی عترت) است نی  

که محور ح  است، مراجعه کنند؛ از پیش اـود بـه ایـن مطلـ  حسـاس پردااتنـد و  بیت
هر که در دیـن اـود بـه  معتقد استفخر رازی که   این در حالی است  4همدیگر را تمفیر کردندی

سـخن  ،است و دلیل بر ایـن مطلـ   به درستی که او هدایت شده ،نداقتدا ک علی بن ابیطال 
ٍَ َبا» است که فرمود: پیامبر ا َو ْت ََ يا ا اَمَعاَعَّي َحَق  ُْ ا  بي ٍي

َ
او َب  مو هـر  ،ادایا ح  را با علی قرار بـده 5؛ ََُّ 

هـر  ؛اسـت و ح  با علی ،با ح  که علی است آمده نی  سنت  در منابع اهل«ی جا که باشد
                                                           

 ی449، ص 5  ج، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، المیزان فی تفسیر القرآنسید محمدحسین طباطبایی، ک: یری 1
 ی23، ترجمه محمود مهدی دامغانی، ص اخبار الطوالدینوری، قتیبه  احمد بن داود ابنی 2
 یهمانی 3
 ی53و  52 ، صفی اصول الدیانه ا بان اشعری، ی علی بن اسماعیل 4
 ی168 ، ص1 ، جکبیرالتفسیر الفخررازی، ی محمد بن عمر 5
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 1اهد باشدیاوجا می
را از قرآن جدا کرده اسـت؛ بلمـه در  امروز فرقه وهابیت در جامعه اسالمی نه تنها عترت

 امیه حمایت نموده است و جریان تمفیری را که حاصل جدایی قرآن از عتـرتبرابر آن از بنی
 یهـای گوید که از آارین فرقه صدقی زهاوی بعد از طرح حدیث افتراق میکندی  است؛ رهبری می

فرقـه وهابیـت هسـتند، تـرین  کننده و دشمن دین و نسبت به عصای مسلمین شـمافنده که هالک
و بـر کشـورهای  با دین بازی نمودهپیوسته در گمراهی  است؛ است که از زمانی که به وجود آمده

 2استی یعنی گروه متجاوز و ظالم قه باغیهئیک ف ،و به همین دلیل کردهاروج  یاسالم

 گيری نتيجه

بـه عنـوان یـک اصـل در رفتـار  ادا در کـالم و عمـل رسـول ار گرفتن قرآن و عتـرتقر
مسلمانی، آن چی ی است که پس از ایشان تـا حـدود زیـادی از سـوی بخشـی از مسـلمانان بـه 

سازی و تغییر  رو جهان اسالم شاهد چندپارچگی، جنگ داالی، فرقه فراموشی سزرده شد؛ از این
هـای های فراوانـی بـر جـای گذاشـتی امـروز فرقـه کـه اسـارتدر سااتار فمر اسالمی شـد 

های مختلف همچون داعش، القاعده، سزاه صحابه، بوکوحرام و امثال تروریستی و تمفیری به نام
از قرآن است که اسالم را در انظار جهانیـان  ها از پیامدهای بسیار اطرناک جدایی عترتآن

 اندی    ر برابر دشمنان اسالم شدهمنفور جلوه داده و باعث ضعف مسلمانان د

 فهرست منابع
حجر عسقالنی، احمد بن علی و علی بـن سـلطان محمـد قـاری و محمـد بـن عبداللـه  ابن ی1

دار المتـ    :بیـروتچـا  اول، ، مرصاة المفاتیح شهرح مشهکاة المصهابیح، اطی  عمری
 یق1422العلمیا، 

 چا  :روتیب ،النحل و األهواء و مللال یف الِفَصل ،علی بن احمد ابومحمد ،اندلسی  مح ابن ی2
 یق1405 ره،یعم عبدالرحمان و نصر میابراه محمد

 یابوالمعـاط:  یـتحق ،ا مام احمهد بهن حنبهل مسند محمد، بن احمدابوعبدالله  نبل،ح بنا ی3
 یق1419 المت ، عالم :روتیب ،ینور

                                                           

 ی134 ، ص3 ج، المستدرک علی الصحیحینی محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری، 1
 ی2ص  ،فی رد علی منکری التوسل و الکرامات و الخوارق الفجر الصادقزهاوی، ی جمیل صدقی 2
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چا  چهـارم، انی، ، ترجمه محمود مهدی دامغاخبار الطوال احمد بن داود، دینوری،قتیبه  ابن ی4
 شی 1371نشر نی،  :تهران

 یق1348، االمنیری االطباع دارمصر: ، فی اصول الدیانه ا بان اشعری، علی بن اسماعیل،  ی5

فهی تفسهیر القهرآن العظهیم و السهبع  روح المعهانی، الدین محمود بن عبدالله شهابآلوسی،  ی6
 تای دار إحیاء التراث العربی، بی :، بیروتالمثانی

 می1996، بیروت: در العلم للمالئین، مذاهب ا سالمییندالرحمن، بدوی، عب ی7

دار  :بیـروتچـا  اول، ، علهی الصهحیحین المستدركحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله،  ی8
 قی1411 ،المت  العلمیا

 ،فی رد علی منکهری التوسهل و الکرامهات و الخهوارق الفجر الصادقزهاوی، جمیل صدقی،  ی9
 می 1984ممتبا ایشی ،  :استانبول

 قی1414ی، اإلسالم النشر مؤسسا، قم:  النحل و الملل یف بحوث سبحانی، جعفر، ی10

: جامعـه قـم اکبـر غفـاری، چـا  اول، تصـحیح علی ،الخصهال محمد بن علـی، صدوق، ی11
 یش1362 مدرسین،

ترجمـه سـید محمـدباقر موسـوی ، فی تفسیر القهرآن المیزانمحمدحسین، سید طباطبایی،  ی12
 شی1374دفتر انتشارات اسالمی،  :قمهمدانی، چا  پنجم، 

دار احیاء  :، بیروتشرح صحیح البخاری عمدة القاری، محمد محمود بن احمد ابی العینی، ی13
 یتا ، بیالتراث العربی

 قی1421دار المت  العلمیا ،  :بیروتچا  اول، ، کبیرالتفسیر الفخررازی، محمد بن عمر ،  ی14

 یتا ، بیار إحیاء التراث العربید :، بیروتصحیح مسلم، نیشابوری مسلم بن حجاج ی15

الممتبـا  :مصـرچـا  اول،  ،شرح جهامع الصهغیر فیض القدیر، محمد مناوی، عبدالرؤوف ی16
 قی1356التجاریا المبری، 

   یق1407دارالمت  العربی،  :، بیروتصحیح مسلم بشرح النووینووی، یحی بن شرف،  ی17



 دیدگاه قرآنموانع وحدت از  

*الل ضیائیارزگانیرحمتاالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
حساسـیت  شـودی دانسـته مـیتـرین مسـائل روز  پارچگی میان مسلمانان از ضـروری امروزه یک

در سو و عـدم احسـاس مسـئولیت مسـلمانان  مسلمانان از یکدر برابر دنیای غرب  ۀرسید اوج به
و تهـاجم مرگبـار بـا جمعـی  دسـته  توزانـ کینههای  افمنی و قتل همدیگر از دیگرسو، نی  فتنهقبال 

المللـی، همـدلی و همسـویی جهـان اسـالم را  های پیشرفته و مدرن و سموت مجامع بین سالح
دهد که اکنون حیات و ع ت مسلمانان در گرو وحدت  و همواره این پیام را می کند تر می ضروری
ی محـل کشـورهای اسـالمتـا چـه زمـانی بایـد انـد  راستی آیا مسلمانان از اود پرسیده استی به

هـای  تاز کشورهای مستمبر و زورگو باشند  تا چه زمانی انسان مسلمان بـا دیـدن صـحنه و تاات
داده،  دسـت های مادر از مرده و بچه زدن زنان فرزند کیشان اود و ضجه افتن هم دردناک و به اون

و موانـع  اسالمی را ترسیم نمـود ۀرسیدن به امت واحد یبنابراین باید راهمارها 1دار باشند  غصه
فرق و مذاه  اسالمی هم چراغ راه بشـریت اسـت و   تردید قرآن از دیدگاه هم بیآن را برداشتی 

نمایـدی در ایـن  دهد و هم موانع تشمیل امت واحده را یـادآوری مـی راه را نشان می  نقشاوبی  به
 شودی موانع اشاره میاین مقاله به برای از 

 خودپسندی تعصب گروهی و. ۱

ًٍ واِحوَدًة َو : »استاسالمی سخن گفته  ۀاز امت واحدصراحت  به قرآن کریم و ُتُکْم ُأَمه َوِإَنه هِذِه ُأَمه
ُقوِن  ُکْم َفاَته و البّته این امت شما امت واحدی است و من پروردگار شما هسـتم؛ پـس از  2«:َأَعا َرُبه
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نـه تبعـیض و انسـانی و حـذف هرگو  به وحدت و یگـانگی جامعـ»شریفه   من پروا کنیدی این آی
ها نی  امـت واحـد هسـتندی  انسان ،گونه که او پروردگار واحد است همان ؛کند جدایی دعوت می

ین واحدی دعـوت یپیامبرانشان نی  به آکه گونه  همان ؛برنامه پیروی کنند کبه همین دلیل باید از ی
ردن به آنچه اود ک اوش که همان دل وحدتبه یمی از موانع بعد   اما اداوند در آی 1ی«کردند می

ٍب ِبموا َلوَدْیِهْم »فرمایـد:  دارند، اشاره کرده است و می ُْ وُله ِحو ُُ ُعووا َأْموَرُهْم َبْیوَنُهْم ُعُبورًا  َفَتَقَطه
اما مردم کارشان را میان اود به پراکندگی کشاندند، هر گروهی به راهـی رفتنـد و هـر  2«:َفِرُحوَن 

 کردندیاوش  دل ،ای به آنچه ن دشان بود ح ب و دسته
بستگی ااصـی بـه مـذه  اـویش دارنـد و مـذه   روشن است که پیروان هر مذه  دل

اود را پایبند بـه  ،دانند و اگر چنین چی ی نباشد اویش را ح  مطل  و مذاه  دیگر را باطل می
تنهـایی سـب  ااـتالف یـا واگرایـی  دانستن مـذه  اـود بـه یک مذه  نخواهد کردی البته ح 

در ایـن اسـت کـه  ،عدم وحدت و ااتالف امت اسالمی اواهـد شـد سب نخواهد شد؛ آنچه 
تعریض و تعرضی صورت گیرد و آنـان را گمـراه و منحـرف و  ،باورهای پیروان مذه  مقابلبرابر 

مهـم اشـاره دارد و یـک واقعیـت   لئفوق به این مس  گو و کاذب بخوانندی آی دور از نجات و دروغ
هـا موجـ   که تعص  جاهالنه احـ اب و گـروهشود  آور میبسیار اطیر اجتماعی و روانی را یاد

عالوه بر ح  دانستن اویش، اود اینگونه افراد  شود؛ گرایی امت اسالمی می ااتالف و مانع هم
د گذاشـت امـت بـه نـنخواهداننـد، ایـن افـراد  را مجاز به تمفیر و توهین و سـّ  بـه دیگـران می

 پیروان فرق و مذاه  اسالمی استی  و این مانع ب رگی در راه وحدت همبستگی برسد

 د و احکام مذاهب اسالمی یعدم شناخت عقا. ۲

عدم شناات معارف و اعتقادات مذاه  اسالمی اسـتی از نتـایج  ،گرایی یمی از موانع مهم هم
د و احمام مذاه  اسالمی و جهـل به تاریخ اسالم و تاریخ مـذاه  یجهل به عقا ،عدم شناات

هـای دور از  همـدیگر قضـاوتدر برابـر سفانه اکنون پیروان مذاه  أمت موجـود در جامعه استی
کنند و گاهی به سـب  نسـبت اـالف واقـع همـدیگر را  ها حمم می بر اساس شنیده، علم دارند
ولُّ »فرماید:  میاداوند نمایندی  تمفیر می ُُ مَ  َوالَبَصَر َوالُفؤاَد   َوال َتقُف ما َلیَس َلَك ِبِه ِعلٌم، ِإنَّ الاَّ
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چراکه گـوش و چشـم و دل  ؛از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی ممن 1«:ُأولِئَك ُاَن َعنُه َمائواًل 
 ندیا همه مسؤول

 فرماید: میرهبر معظم انقالب 
جـور آیـات  ایـنـ عرض کردم شبیه این  ؛"ال َتقُف ماَلیَس َلَک ِبه ِعلم"مثاًل فرض کنید »

دنبال چی ی که بـه  ":َتقُف ماَلیَس َلَک ِبه ِعلمال "ه اران دستور قرآنی هست؛  ـ در قرآن
اعتمـاد نمـنی االن یورنالیسـم  ،راه نیفت؛ به آن چی ی که یقین نداری ،آن یقین نداری

پردازی  کننـد؛ یعنـی آن چی هـایی را کـه شـایعه رایج دنیا درست عمس این عمـل مـی
م ندارند، علمی هم کنند، چی هایی است که از آن اّطالعی ه پردازی می کنند، دروغ می

اود ما هـم متأّسـفانه از ایـن   کنندی در داال جامع اودی آنها را پخش می ندارند، بی
مقابل رفتاری است که امروز در دنیا هستی اگر چنانچه ما   چی ها وجود داردی این نقط

 2ی«همین یک دستور را عمل بمنیم، بخش مهّمی از مشمالت ما حل اواهد شد

 طلبی  ریاستدنياخواهی و . 3

 دانـد: طلبی می گرایی میان جوامع بشری و اسالمی را دنیااواهی و ریاست قرآن یمی از موانع هم
َك ِإلی» ٌٍ َسَبَقْ  ِمْن َربِّ ِلَم َُ ُقوا ِإالَّ ِمْن َبْعِد ما جاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغیًا َبْیَنُهْم َو َلْو ال  ی   َو ما َتَفرَّ َأَجٍل ُمَاومى

ذیَن ُأوِرُثوا اْلِکتاَب ِمْن َبْعِدِهْم َلفيَلُقِضيَ َبْینَ  آنـان پراکنـده نشـدند  3«:َشكٍّ ِمْنُه ُمریوِ  ُهْم َو ِإنَّ الَّ
و ]انحـراف از حـ  ه دلیـل جـویی بـ شان آمد و این تفرقـه مگر بعد از آنمه علم و آگاهی به سراغ

زنـده ]تا سرآمد معّینی بود و اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده بود که  [عداوت و حسد
آن در در برابـر  ،شد و کسانی که بعد از آنها وار ان کتاب شدند باشند، میان آنها داوری می [و آزاد

 یند، شمی همراه با بدبینیاو تردید کش

َاسأ »انـد:  گفته« بغیاً » ۀمفسران در توضیح وای  ۀیعنـی علـت و انگیـ  4؛«ََّبأااََُُّّأوالا ُن 
طلبی و دنیاطلبی ب رگـان و علماسـت؛ چـون ااـتالف علمـی و  یاستآمدن ااتالف، ر وجود به

مردم، ااتالف علمی معنـا نـداردی مؤیـد ایـن  ۀتفرقه در دین ااتصاص به عالمان دارد و بین تود
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لوذیَن أُوُتووه» ییی فرماید:  میاداوند قرآن است که   قید، این آی ییی  1«:ییی َو َما اْوَتلوَف فیوِه إالَّ  اَّ
 ی ییی آن را پدید نیاوردند مگر کسانی که کتاب به آنها داده شدااتالف در 

مردم  و آید های دین، توسط دانشمندان جامعه به وجود می در آموزه ها تردید بیشتر ااتالف بی
وحـدت گـام برای در دین و تعالیم آن تابع عالمان هستند؛ اگر چنانچه علما با هم متحد باشند و 

ی در جامعـه نهادینـه یـگرا وحـدت و هـمبنـابراین  داشت؛نخواهند ی الفااتبا هم مردم  ،بردارند
اندیشـد، او  گرایـی نمـی گاه به وحدت و هم اواهد شدی از سوی دیگر طال  مال و ریاست هیچ

داند تمیه بـر دنیـای  نمی که ؛ درحالیبه فمر اویش است که چگونه به متا  قلیل دست یابدتنها 
 الغی  شیرازی: به قول حافظ لسان ؛دون اطاست

ن عمِرِرضرِبماَندقن ُ لِکاسرلدر


2نساعبرسِردنییدونَ ُرندروی 


 و به قول عطار نیشابوری:
گلودهپیوریگوشپشوت هستدنیا



صدهسارانشویهورروزیبرشوت


هوورز ووانگلگونوو دیگوورکلوود


هرنفو یهلوصصودشووهرکلود


ازطلسووو اونشووودیگووو کسوووی


3روا وروونداردبسویدر یان


 القائات شيطانی . 4

یعنـی شـیطان جوامـع  ؛قرآن کـریم اسـتدیدگاه از موانع وحدت از دیگر یمی القائات شیطانی 
َیوا » فرماید: ادای متعال می کندی میایجاد دهد و دشمنی  اسالمی را به سوی ااتالف سوق می

ْلِم  ِذیَن آَمُنوا اْدُوُلوا ِفي الِاه َها اَله ْیَطاِن َأُیه ِبُعوا ُوُطَواِت الَشه ًٍ َواَل َتَته اَفه وُه َلُکوْم َعوُدٌوه ُمِبویٌن َُ ای  4:«ِإَعه
هـای  اید، همگی در برابر ادا تسلیم شـوید و از او دسـتور بگیریـد و گـام کسانی که ایمان آورده

 شیطان را دنبال نمنید که او برای شما دشمنی آشمار استی 
شود واگرایـی و تفرقـه از القائـات شـیطان اسـت؛  استفاده میاوبی  از صدر و ذیل این آیه به

های شـیطانی را  اواند و ذیل آن پیروی از راه چون صدر آیه مؤمنان را به اتحاد و انقیاد همگانی می
کند؛ در نتیجه از نگاه قرآن شیطان سب  تفرقه و فتنـه در جامعـه اسـت و اوسـت کـه در  نهی می
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شاندی اداوند متعال ک ع  با صلح و دوستی را به سوی نابودی میدازد و جامان جامعه ااتالف می
ْیطاُن َأْن ُیوِقَ  َبْیَنُکُم اْلَعداَوَة َو اْلَبْغضواَء ِفوی اْلَخْموِر َو »فرماید:  ای دیگر می در آیه ما ُیریُد الشه ِإعه

الةِ  ِه َو َعِن الصه ِر الله ُْ ِْ ْم َعْن  ُُ د به وسیله شـراب و قمـار، میـان اواه شیطان می 1«:اْلَمْیِاِر َو َیُصده
 یشما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد ادا باز دارد

توزی میان اهل ایمان  ایجاد دشمنی و کینهپی شیطان در است صراحت بیان شده  در این آیه به
البتـه شـراب و قمـار  ؛است و شراب و قمار از جمله اب ارهای او برای رسیدن به این هدف اسـت

 ی از اب ار آنها هستند، نه تمام آنهایبرا
ُغ »فرماید:  دیگر اداوند می ای در آیه َُ وْیطاَن َیْنو تی ِهَی َأْحَاُن ِإنه الشه َو ُقْل ِلِعبادی َیُقوُلوا اله

ا ُمبیًنا ْیطاَن ُاَن ِلإِلْعااِن َعُدوه به بندگانم بگـو سـخنی گوینـد کـه بهتـر باشـد؛  2«:َبْیَنُهْم ِإنه الشه
کنـدی شـیطان همیشـه دشـمن  میان آنها فتنه و فساد می [به وسیله سخنان ناموزون]ن چراکه شیطا

 یآشمار انسان بوده است
مـراد  آیـه کردن آن استی در این زدن و فاسد به معنای واردشدن در کاری با هدف برهم «ن غ»

نـان داالـت انگی ی و فساد در کارهـای آ ها به منظور فتنه این است که شیطان همواره میان انسان
کنـد؛  کندی سخنان ناشایسته و مشاجرات نی  بسـتر مناسـبی را بـرای ایـن هـدف او فـراهم می می

بـردن  بـین بردن کلمات نیمو و رفتار شایسـته، مـانع نفـوذ شـیطان و عامـل از کار گونه که به همان
 اسـتداده  شودی با توجه به این مطل ، اداوند در این آیه به مؤمنان دستور ااتالف و دشمنی می

 با یمدیگر نیمو و مؤدبانه سخن گویندی

 به دیگران و توهين دشنام . 5

کـه ایـن  چـرا ؛فرماید به دیگران توهین نمنید و ناس ا نگویید میصراحت  قرآن کریم بهاداوند در 
؛ در نتیجه منجر به ااـتالف و افتـراق شود آنها نی  به شما توهین کنند و دشنام دهند کار سب  می

وا ِلُکوِله »د: شو می َنه َذِلَك َعَیه َُ َه َعْدًوا ِبَغْیِر ِعْلٍم   وا الَله ِه َفَیُاُبه ِذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِن الَله وا اَله ٍٍ َواَل َتُاُبه و  ُأَمه
اُعوا َیْعَمُلوَن  َُ ُئُهْم ِبَما  ِهْم َمْرِجُعُهْم َفُیَنِبه کان غیـر به آنچه مشر [شما مؤمنان]و  3:«َعَمَلُهْم ُثَمه ِإَلی َرِبه

چنـین  دشنام ندهید تا مبادا آنها از روی ظلم و جهالت ادا را دشنام دهندی این ،اوانند از ادا می
ایم، سزس بازگشت آنها به سوی پروردگارشان اسـت و  ما عمل هر قومی را در نظرشان زینت داده
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 گرداندی ادا آنان را به کردارشان آگاه می
اوانـد:  مـی احترام به یگدیگر فرا اویی و را به نرمامت اسالمی  ادا بر این اساس رسول

ا» بو ْسَّي ُو ُْ َباااَمْنااا  اَفاااَسَّي ُو ْسَّي ُو ُْ ْنااا  ااامي َسابي ي هياااُي أدي ََ مسلمان واقعی کسی است که مسـلمانان دیگـر از  1«:َلا
شـیعیان را از تـوهین و دشـنام بـه دیگـر  امام صـادقی همچنین امان باشند دست و زبانش در 

آمی ی بـا مخالفـان داشـته باشـند:  رفتـار محبـتاواهند  دارند و از آنان می میذر مسلمانان برح
اٌفا» اٌفاااَمَّْعو اَلاَمْناااَبَمىااَمْناااَمَّْعو ْفنا

مو اكي
َّا، ْؤمي َااَكَ ْتَّي ااَبَمىاامو اَفمو ْفنا

مو اكي
َّا، ْؤمي ملعون اسـت و ملعـون،  2«:مو

هم کند، چنان است که وی را بـه قتـل که به مؤمنی نسبت کفر دهد و هر که مؤمنی را به کفر مت آن
 رسانده باشدی 

بلمـه تعامـل  ،ردنـدک تنها به همدیگر اهانـت نمـی سنی نه گفتنی است عالمان ب رگ شیعه و
الدین  مرحـوم سیدعبدالحسـین شـرف المراجعهاتچنانچـه کتـاب  ؛اجتماعی داشـتند علمی و

شـیعه و شـیخ سـلیم البشـری از  گفتگوی میان ایشـان از عالمـان شده و های مبادله مجموعه نامه
 سنت استی  عالمان اهل

آمـد داشـت و در  و شهید اول از جمله کسانی است که با علمای اهل سنت معاصر اود رفت
های اود گفتـه اسـت  علمای اهل سنت نی  حضور داشتندی او در یمی از اجازه ش غالباً ا مجالس

ابـن »ین اجازه ]نقـل روایـت[ متعلـ  بـه کندی ا تن از ب رگان اهل سنت روایت می از حدود چهل
تن از ب رگـان علمـای ایشـان در ممـه و  من از حدود چهل»است که در آن آمده است: « الخازن

روایـت  المقـدس و مقـام ابـراهیم الیـل مدینه و دارالسالم )بغداد( و مصر و دمشـ  و بیـت
 الکشها قمری کتاب  هجری 754است که در سال « قاضی ابن جماعه»از اساتید او «ی کنم می

  3)زمخشری( را در مدینه ن د وی قرائت کردی
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 ها و  مبانی قدرت نظامی شاخصه

*تقیواردیسیداالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه

پذیر در نظـام  ها و کشورهای  سلطه گر بر ملت های قدرت و تسلط کشورهای  سلطه یمی از مؤلفه
  اطالعـاتی و همچنـین پیشـین ،المللی، قدرت نظامی استی گرچه قدرت اقتصادی، علمـی بین

ولـی قـدرت نظـامی هـم از  ؛های جهانی دارند گری قدرت ها تأ یر بس ایی در سلطه تمدنی ملت
چنان عنصر اصلی قدرتمنـدی و اقتـدار کشـورها بـه  عاد دفاعی و هم ابعاد تهاجمی، همجهت اب

منـدی از  نفوذ، داالـت و هجـوم اسـتعمارگران بـا بهـره ۀدربارانقالب معظم رهبر  آیدی شمار می
 :  قدرت نظامی به کشورهای ضعیف فرمود

آمد، عادت کرده  استعمار به وجود  دنیا بعد از قرن هفدهم و هجدهم میالدی که پدیده
 ـها  ها، ملت دولتـ بود که چند تا دولت معدود و محدودی، سرنوشت کشورهای دنیا 

به قدرت نظامی اودشان، نه با اتما به قدرت ااالقی در دست داشته باشـندی  را با اتما
اش، بـه  یک وقت هست یک دولتی به ااطر قوت فمرش، به ااطر جوشـش ااالقـی

کنـد؛ امـا نفـوذ  ها نفـوذ پیـدا مـی ها یا دولت ای از ملت عهطور طبیعی بین یک مجمو
جوری نبودی نفوذ استعمار، نفوذ قهرآمی  بود، به ااطر قدرت نظامی بـود،  استعمار این

 1با زور سرنی ه بودی
در برابـر هـای نظـامی دسـت برتـری  صاحبان قدرتاست دیده شده  در تاریخ بشریتروشنی  به

اندی در کشور  تر داشته د قدرت نظامی یا دارای قدرت نظامی ضعیفها و کشورهای فاق سایر ملت
ما ایران ع ی ، قدرت نظامی هخامنشیان، سلوکیان، اشمانیان و ساسانیان قبل از اسالم و امویـان، 
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تاریخی ملت ایران  بـت  ۀصفویان و زندیان بعد از اسالم، در ااطر ،عباسیان، سامانیان، مغوالن
 و درج شده استی

بر مبنای شـریعت اسـالم کـه ـ  اعم از نو  اوب و بد ـ های حاکم بر ایران ک از قدرتی هیچ
والیت و امامت باشد، نبوده استی اداوند متعال به برکت نهضت عظیم مـردم ایـران بـه رهبـری 

کـه برگرفتـه از وصـایت  بیت بر اساس ممت  اهلرا ، نظام جمهوری اسالمی امام امینی
ظهـور و   و زمینـنمود مستقر پهناور است، بر این کشور  ائمه اطهارو والیت  پیامبر اکرم

 ح  را فراهم کرده استی ۀتشمیل حمومت واحدبرای  قیام حضرت مهدی
هـای اسـتمباری اـوش نیامـده  )نظام جمهوری اسالمی( به مـذاق قـدرت این پدیده مبارک

 ؛و سر  جنگ با آن را آغاز کننـداست و آنها را واداشت در برابر آن جبهه متحد باطل تشمیل دهند 
زبـان  های غیرفارسی قومیت ،عراق را بر آن تحمیل کردند  سال در این راستا جنگ تحمیلی هشت

و نمودنـد  طلبی ها را تشوی  به تج یه ها و بلوچ ها، کردها، عرب ها، آذری کشور ایران مثل ترکمن
بر آن اقدام بـه اف ون ی کردندو اطالعاتی های مالی، تسلیحاتی  در برابر نظام اسالمی به آنها کمک

 ،هـای گونـاگون و در مناسـبتکردنـد های علمـی و مـذهبی  های سیاسی یا نحله تحریک جناح
های ایابانی و اغتشاشات دانشجویی بـه راه اندااتنـد تـا ایـن  و آشوبزدند های ب رگی رقم  فتنه

 تدریج ضعیف و سزس از پای درآورندی نظام را به
ولـی در  ؛های دشمنان بـوده اسـت های همیشگی ملت از نظام، دافع دشمنی گرچه حمایت

آیـد و تـأمین  های نظامی و تجهی ات تسلیحاتی استمبار جهانی، کافی بـه نظـر نمـی برابر شرارت
امنیت داالی و توان دفاعی در برابر دشمنان بیرونی، باید از هژمونی قـدرت براـوردار باشـد تـا 

بر کشـور ایـران، اف ون هوری اسالمی دفا  و دست ظالمان و زورگویان را بتواند از کیان نظام جم
 های مظلوم منطقه مانند عراق، سوریه، لبنان، یمن و افغانستان کوتاه کندی از سر  ملت

  فرمود:باره  دراین مقام معظم رهبری
تـرین   هاسـت، یمـی از واجـ  قدرت نظامی بـرای کشـوری کـه مـورد تهدیـد قـدرت

همــه  ؛امــروز ایــن نمتــه مخصــوص جمهــوری اســالمی هــم نیســتاســتی ه واج 
های ب رگ محفو  باشـند، اّواًل بایـد  اواهند از آسی  داالت قدرت کشورهایی که می

های سیاسی آنها مّتمی به مردم باشد؛  انیًا باید از قدرت  نظامی  مردمی  اودکفـای   نظام
 1کارآمد براوردار باشندی
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افـ ون بـر زیـرا  ؛ی ایران بر تقویت قدرت نظامی استوار استراهبرد نظامی جمهوری اسالم
هـای  منـد باشـد تـا بتوانـد در برابـر قـدرت باید از توان نظامی برتر نی  بهره ،های مردمی حمایت

از های داالی آنها ایسـتادگی و از اـود دفـا  کنـدی  پرورده ای و دست استمباری جهانی و منطقه
بـدیلی در  نقـش بـیهای اصلی و ضروری قدرت ملی اسـت،  آنجا که قدر تظامی یمی از مؤلفه

تأمین قدرت ملی کشور اود اسـت، پی حفظ و ارتقای قدرت ملی داردی هر نظام سیاسی اگر در 
 ی بیف ایدی باید بر قدرت نظامی آن از جهت کیفی و کّم 

، چـه اسـت مبانی قدرت نظامی مسلمانان که در نظام جمهوری اسالمی ایران متبلـور شـده
در ایـن اسـتی تبیـین آن پی تواند باشد، نیاز به بررسی علمی دارد که این نوشتار در  چی هایی می

های قدرت نظامی و سزس مبانی تقویـت قـدرت نظـامی از منظـر قـرآن و  نوشتار، ابتدا شااص
 شودی بررسی می احادیث معصومین

 های قدرت نظامی شاخص (الف
ظامی مورد توجه قرار گیرد، شناات عناصـر ا رگـذار در در بحث قدرت نباید یمی از مسائلی که 

هـای قـدرت نظـامی از دیـدگاه  متغیرهـا و شـااص 1قدرت نظـامی اسـتی در براـی مقـاالت
هـای ذیـل را مـورد  توان شـااص که از مجمو  آنها میه است متخصصان مورد بررسی قرار گرفت

 توجه قرار داد:
 ؛وسعت سرزمینی کشور ی1
 ؛جمعیت کشور ی2
 ؛تعداد و انسجام نیروی نظامی ی3
 ؛سازی تولید سالح نظامی بومی ی4
 ؛توازن نیرو و سالح در زمین، دریا و هوا ی5
 یاطالعات نظامی ی6

اگر جمهوری اسالمی ایران تنها کشـور مبتنـی بـر نظـام سیاسـی اسـالم بـر اسـاس ممتـ  
ی فوق بـه تناسـ  ها در نظر گرفته شود، مالحظه اواهد شد از فاکتورها و شااص بیت اهل
سـوم  )برابر یک مند استی وسعت سرزمینی آن با بیش از یک میلیون و ششصد ه ار کیلومتر بهره

کشور آن( که شامل اشمی، دریـا و ج ایـر اسـت، موقعیـت عـالی  هفده تر از قاره اروپا و ب رگ
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منـاط   هوا شـامل و استراتژیک در الیج فارس و تنگه هرم  در جنوب کشور دارد و از جهت آب
میلیـون  80از جهت جمعیت، کشور مـا بـیش از  گرمسیری، سردسیری و معتدل شمالی استی

کشور عربی حوزه الیج فارس و دریای عمـان، یعنـی  هفت )بیش از جمعیت نفر جمعیت دارد
 عربستان سعودی، عمان، یمن، امارات، کویت، قطر و بحرین(ی

سـه سـازمان ارتـش، از اسالمی ایران  از جهت تعداد نیروی نظامی، نیروی مسلح جمهوری
و  ری ی و پشـتیبانی آنهـا را بـر عهـده دارد برنامه ،ل شده است و وزارت دفا یسزاه و انتظامی تشم

شـان برقـرار  آنها ذیل فرماندهی مقام معظم رهبری قرار دارند، انسـجام کامـل بـین  هم ازآنجاکه
 استی

سلط بر کشور در رییم گذشـته اجـازه سـاات از جهت تولید اب ار جنگی، با اینمه بیگانان م
هـا،  حتـی تعمیـر تانـک ؛دادنـد ترین سالح را به مهندسان نظـامی و غیرنظـامی نمـی اهمیت کم

بعـد از پیـروزی  یرفـتگ نفربرها، هواپیماها و سایر اب ار نظامی باید توسـط اودشـان انجـام می
ز مجموعـه نظـامی کشـور بـه نیـادلیـل انقالب اسالمی و قطع دسـتان بیگانگـان از کشـور، بـه 

ویژه کشـورهای غربـی(، ناچـار  )به تهیه آنها از کشورهای سازنده نداشتن های تازه و اممان سالح
ویـژه در دوران جنـگ تحمیلـی  به ؛مهندسان جوان کشور وارد فاز مطالعه و ساات سالح شدند

هـا  ز تعمیر نفربرها و تانکورزیدندی ابتدا ا ااردار به کشور ما دریم می عراق که حتی در دادن سیم
سرنشین ادامـه دادنـد و در همـان  های بی بازسازی بالگردها و طراحی پرندهبا سزس  ؛آغاز کردند

های بالسـتیک را نیـ  در  مقدم کار طراحی موشک زمان با همت افرادی چون شهید حسن تهرانی
 مدار فعالیت اود قرار دادندی

همسایگان و حتـی کشـورهای منطقـه نسبت به ی برتر جمهوری اسالمی ایران دستامروزه 
هـای تنـدرو و  هـا، قـای  ها، زیردریـایی ها، ناوچه های بالستیک، پهزادها، ناوشمن موشکدربارۀ 

ت ئای که هیچ کشور قدرتمند دنیا، حتی آمریما به اود جر به گونه ؛بسیاری از ادوات نظامی دارد
ودرروی نظامی قـرار گیـردی شـاهد گویـای آن دهد با ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی ر نمی

بـاران  و موشـک 1398ارداد سـال  30سرنگونی پهزاد گلوبال هاوک آمریما در الیج فارس در 
بعـد از شـهادت سـزهبد حـاج  1398دی سـال  18پایگاه نظامی آمریما در عین االسد عراق در 

دلیـل نشان نداد و این نه به  نظامی از اودواکنش قاسم سلیمانی است که دولت جنایتمار آمریما 
وحشتی است که از قدرت نظامی جمهـوری دلیل کار، بلمه به  صبر و عطوفت این دولت جنایت

 اسالمی ایران بر دل زمامداران سفاک این کشور نشسته استی
از جهت توازن نیروهای نظامی و اب ارهای دفاعی و جنگی، چون ایران کشوری اسـت جـامع 
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بـه همـین  ؛ای اسـت م دریا و هم ج یره، دارای موقعیت یئوپلیتیمی ویژهکه هم اشمی دارد، ه
و تمام شرایط زمـین، است نگر  ویژه سالح دفاعی، جامع در ساات و تهیه سالح نظامی، بهدلیل 

هـای نظـامی مـا در  که ناوگاناست ای امور را سازماندهی کرده  و به گونهدارد هوا، دریا را مّدنظر 
 یهای اطراف آسیا و آفریقا و حتی اروپا حضور فعـال دارنـد ی سرخ و سایر آباقیانوس هند، دریا

از جهـت هـوا در  ؛انـد ها، کشور را از جان  دریـا مصـون نگـه داشـته مندی از زیردریایی با بهره
های نظامی دنیا اریـدار  ای که برای از ابرقدرت ، به گونهاند ها بسیار پیشرفت کرده ساات پهزاد

هـای  ر ساات بالگردها و هواپیما نی  پیشرفت قابل قبولی دارد و با ساات موشـکد ؛اند آن شده
برد و بلندبرد، رعشه بر انـدام دشـمن اندااتـه اسـتی از جهـت رزم زمـین، تمـام  برد، میان کوتاه

 نیازهای اود را بر آورده کرده است و نیازی به ارید سالح از اارج نداردی 
دبرانه عمل کرده استی نیروی انتظامی را برای دااـل کشـور، از جهت توازن نیرو نی  بسیار م

نیروی ارتش را برای مرزها و نیروی سزاه را برای حفظ و نگهداری انقالب اعم از دااـل و اـارج 
 کنندی  شان عمل می کشور منظم نموده است و هر کدام در زمان الزم، به وظایف

انـدازه اـود اسـت و بـه درت نظـامی های قـ جمهوری اسالمی ایران دارای شااصبنابراین 
 )از زمین، دریا و هوا( مصون نگه داردی ملت ایران را از تهاجم نظامی دشمناناست توانسته 

 مبانی قدرت نظامی (ب
   یکنیم آیات و روایات بررسی می  مبانی قدرت نظامی جمهوری اسالمی ایران را از دو زاوی

 آیات قرآن کریم .1

مسلمانان در برابر دشمنان اسالم اشاره فرموده است که در  به توانمندیاداوند در آیات متعددی 
 مندی از قدرت نظامی ترغی  و تشوی  کرده است: مسلمانان را در بهرهصراحت  بهبرای از آنها 

ْم َفاْعِفُروا ُثَباٍت َأِو اْعِفُروا َجِمیًعوا» ُُ ِذیَن آَمُنوا ُوُذوا ِحْذَر َها اَله سـالح  ،یمـانای اهـل ا 1«:َیا َأُیه
 بیرون رویدی [برای جهاد]باره مّتف   دسته یا همه یک گاه دسته جنگ برگیرید و آن

ویـژه  مندی از سالح، بـه سالح برگرفتن مسلمانان آن است که سالح داشته باشند و بهره  الزم
اگر سالح وطنی و ساات ملی باشد، به معنای داشتن قدرت نظـامی اسـتی اگـر چنـین قـدرتی 

تواند مسلمانان را مورد هجوم سخت و اشن اود قرار دهد و آنان را از قـدرت  شمن مینباشد، د
 ساقط و مطیع اود گرداندی
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َفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُکْم َوَأْمِتَعوِتُکْم َفیَ » َُ ِذیَن  ِمیُلووَن َوْلَیْأُوُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْسِلَحَتُهْم َوَده اَله
 ًٍ کـافران  ؛هـای اـود را بـا اـود داشـته باشـند مؤمنان وسایل دفا  و سالح 1«:َواِحَدةً َعَلْیُکْم َمْیَل

 باره بر شما حمله آورندی دوست دارند که شما از سالح و سازوبرگ اود غافل شوید تا یك
فرماید اگر بـه  این آیه درباره هوشیاری مسلمانان در حال نبرد با دشمنان نازل شده است و می

اسلحه ببیند و بر شما  دشمن مایل است شما را بی ؛ چراکهغافل از دشمن نباشید ،ایستید نماز می
 هجوم آوردی

به معنای پرهی  همراه با اوف و اضطرار است که در این دو آیه به کار گرفته شده « حذر»ۀ وای
این است که مسلمانان هرگاه از جان  دشمنان احساس ترس و اطر کنند، بایـد آیه استی مفهوم 

های دشمنان باشـد و ایـن  ا و دشمنیه دارند و آمادگی آنان باید در حد دفع توطئه د را آماده نگهاو
آمادگی نیروی انسانی و آمادگی اب ارهای جنگی اسـت کـه موجـ  قـدرت نظـامی و دربرگیرندۀ 

 ی  شود دلگرمی مسلمانان در برابر تهدیدات دشمنان می
به دستورات دینی اود عمـل نماینـد و متوجـه  ،نداگر مسلمانان به عبادت بزردازاینمه تصور 

بـاطلی  ، تصـورکننـد دشمنان نباشند، دشمنان کاری به آنان ندارند و آنان را به حال اود رها مـی
، دشـمنان را از پردااتن بـه عبـادتمتوجه دشمن باشند و تنها همواره  ، بلمه مسلمانان بایداست

وری، از قدرت نظامی برتـر آ ت، فرهنگ، هنر و علم و فنداردی باید در کنار عباد آنان دور نگه نمی
فرماید اگر از  میدلیل اداوند مند باشند تا دشمنان طمع به تعدی و تجاز نمنندی به همین  نی  بهره

دشمن واهمه دارید، در حال نماز نی  اسـلحه بـا اـود داشـته باشـید تـا دشـمنان از نمـاز شـما 
 استفاده نمنندی سوء

وا لَ » ْم َوآَووِریَن َوَأِعُده ُُ ِه َوَعوُدَوه ٍة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدَوه الَله ُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقَوه
ُه َیْعَلُمُهْم   [دشـمنان] هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها 2«:ِمْن ُدوِعِهْم اَل َتْعَلُموَعُهُم الَله

، تـا بـه وسـیله آن، دشـمن اـدا و [برای میدان نبرد]های ورزیده  اس  [همچنین]آماده سازید و 
شناسـید و اـدا  گروه دیگری غیر از اینها را که شـما نمی[ همچنین]دشمن اویش را بترسانید و 

 ی[بترسانید] شناسد آنها را می

هـای قـدرت  بلمه همـ ،تردید ل وم اف ودن قدرت مسلمانان، تنها بر قدرت نظامی نیست بی
مثل قدرت اقتصادی، قـدرت سیاسـی، قـدرت علمـی، قـدرت فرهنگـی، گیرد؛  دربر مین را آنا
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زنـد  به اس  جنگی مـیاداوند در این آیه قدرت امنیتی و قدرت اطالعاتیی با توجه به مثالی که 
هـا در  قـدرت  شود قدرت نظامی در پیشاپیش همـ گردد، دانسته می که موج  ترس دشمنان می

هـای  اندازی دشـمنان بـه قـدرت و مسلمین است و همین قدرت مانع دست برابر دشمنان اسالم
 شودی های مقاوم می های ملت علمی و دیگر قدرت ،اقتصادی

این آیه فرمان ادای سـبحان اسـت بـه »این آیه گفته است: در توضیح  مجمع البیانصاح  
 ای این فرمـان آن اسـتمسلمانان که سالح اود را پیش از رویارویی با دشمنان آماده کنند و معن

آنچه در توان مسلمانان است، برای تقویت اود در برابـر دشـمنان، اعـم از نیـروی انسـانی و  که
 1ی«دارند اب ارهای جنگی اود را تهیه و آماده نگه

ولـی ؛ اسـتشـده در این آیه برای ابـ ار جنگـی مسـلمانان بیـان « رباط الخیل»کلم  گرچه 
و حالـت کنـد ی است که مسلمانان را در برابر هجوم دشمنان حفظ ا تردید منظور آن هر وسیله بی

آورد که در هر زمان نسبت به زمـان پیشـین مممـن اسـت تغییـر  بازدارندگی را برای آنان پدید می
ولـی در  ؛اب ار جنگی اس ، شمشیر، نی ه، تیر و سزر و امثال آن بوددر دورانی  ؛صورت داده باشد

شده و به هواپیما، بالگرد، پهزاد، تانگ، موشـک، قـای  تنـدرو، کشـتی، تر  دوران ما بسیار پیشرفته
 استیشده زیردریایی و مانند اینها تبدیل 

دستی مسلمین در تقویت قدرت نظامی به منظـور  قرآن کریم، لسان ل وم پیشحال زبان هر به
 نمایی دشمنان استی طلبی و قدرت بازدارنگی در برابر اف ون

 روایات معصومين .2

و سایر الفا بر این بود که برای آمـادگی مسـلمانان  حضرت امیرمؤمنان ،سیره پیامبر اکرم
کـه هنگـامی  نمونه پیامبراکرمبرای ویان از هیچ تالشی دریم نورزندی ج در برابر مشرکان و فتنه

آن بـه یمـن فرسـتادی از آن   جدیدی سااته شده، شخصی را برای تهیـه  باابر شد در یمن اسلحه
ا»رت نقل شده است: حض أبو حَتسي ََ ا َع و أَ ياِأابي ا َُجَّه اثَلَثَ اَبَفنا دي َي ا ُا  مبي اُسه اكي

لو دخي َو ا الاجله ا َُّ  اَاَعنه إفه
ََّ وا َّبي الامو يَاك ي ا َُختَنالا ُن مي ََّعتي ي َِ رونـد: سـازنده آن،  با یک تیـر، سـه نفـر بـه بهشـت مـی 2«:فيا

 3کننده آن و تیراندازی آماده
تأکید فراوان بر سـاات و اسـتفاده از شمشـیر دارد کـه در آن  یامبر اکرمدر روایت دیگر پ
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ا»زمان یمی از اب ار جنگی رایج و موج  برتری قوت و قدرت نظامی بود:  أت ي افأيا ُسه َُّّ و اكو  َُختنو
أا ال َُّ  أ ي ا َُجَّه تأدو ُي اَم ا افو تو ،الا ُسُّ ت و ا ُسه ا َُّاَساإال  تبو َو ي ،الاالا ت ي ا ُسه ل  ایـر تمامـًا در  1«:بلاَتحَ اظي

شمشـیر اسـت و مـردم را چیـ ی جـ  شمشـیر درسـت نمنـد و شمشـیرها،   شمشیر و زیر سای
  ندیا کلیدهای بهشت و دوزخ

آمدنـد، در اسـالم  های رزمی به شـمار مـی فعالیتگذشته های امروز که در  برای از ورزش
و شناگریی فلسـفه مشـروعیت و مانند سوارکاری، تیراندازی  ؛اند مورد تشوی  و ترغی  قرار گرفته

 شـود؛ رزمی و نظامی مسلمانان می  تقویت روحیه و بنیسب  است که دلیل تشوی  به آنها بدین 
أ »در روایتی فرمود:  نمونه پیامبراکرمبرای  ََ ما َ اَلا ُن  ََ با ا ُسه بو كو ٍَ ا ا ْلال ُو تـان  بـه فرزنـدان 2«:َعَّ 

 شناگری و تیراندازی را آموزش دهیدی
روبرو شدید کـه  یاوی دهد هنگامی با دشمنان درنده به مردم هشدار می ؤمنان علیامیرم

زدن مسلمانان و ارتماب جرم و جنایت در ح  آنـان دریـم  انسانیت را زیر پا گذاشته و برای ضربه
ایـال و  کنند، نباید دست روی دست گذاشته و نسبت به تقویـت نیـروی نظـامی اـود بـی نمی

باید حرکت کنید و با تقویت قدرت نظامی اود و ایجـاد اقتـدار بـرای نظـام ه بلمتوجه باشید،  بی
ا ْبَتَ َصأْ اَلا»گری آنان را بگیرید:  اواهی و اشغال اسالمی، جلوی زیاده ْباَوأدي مو َن في َْ ىاوَ َُ

ااَلاَتَنْلَفاإي
َ
و

ىاكيا
َُ
ْنَل اَلاإي ْباتو مو مي ُي ا َُ ىاَم َُ

َحْ اَلاإي تي ا ْفتو ْباَودي ْمَصابيكو
َ
ىاو َُ

اإي َتأالي أىاوي َُ
اإي
أ و ا َُّه أبو مو َُ َي ل اَب أنو ْاأَن ؛ا ْبفي ْباتو كو ٍي ََل

ا ْْلَا بو مو أتبو اَفاَبصي مو ََ اَلا ل  ُِّ اُ ل اكي اءو اَلاَتبو َخْس ي ُْ ا ل اكي نُّ ،اَفتو ي ىا ْْلَْبوي َُ
ا اإي

اَوَّو ْباَلااَلاَتثه كو ل  َخأااَعدو
َ
او فه ؛اَلاإي َخأسه

ََّْبا َو ْبا َُ ا ََ ،اَلاَمْناَبا قو ا ْْلَبي َحْنهي ُْ هایی را که در تصرف داشـتید، نقصـان  بینید سرزمین آیا نمی 3«:َعَّْ واا 
رود و  شـود و کشـورهایتان از دسـت مـی فـتح مـی [به دست دشـمنیک ] یکیافته و شهرهایتان 

اـدایتان  ،تـان نهیـد بالدتان مورد حمله و هجوم دشمن قرار گرفته اسـتی روی بـه رزم دشـمنان
که به ستم گرفتـار اواهیـد شـد و بـه اـواری اواهیـد افتـاد و ها درنگ ممنید  بیامرزدی در اانه

اواهد شدی مردان سلحشور همواره بیدارنـد کـه هـر کـه اـود بـه اـواب رود،  کتان اند نصی 
 دشمنش به اواب نرفته استی

انجـام چنـین   دهد، الزم دستور نبرد با دشمنان و تجاوزگران را می هنگامی که امیرمؤمنان
اگر چنین توانی برای سزاه اسـالم وجـود نداشـته باشـد،  ؛قدرت نظامی است امری داشتن توان و
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ای بـرای آنـان  رفتن سزاهیان به سمت دشمنان غدار و اونری ، اودکشی است، بدون آنمه نتیجه
، قدرتمندی سزاه اسـالم اسـت کـه دشـمنان را شود داشته باشدی آنچه موج  نتیجه موردنظر می

 داردی باز میگیر و از ادامه تجاوز  زمین
ا»در حدیثی دیگر فرمود:  امام علی اَلَبَمأاب ، أْتَل، َُ ا َي َ أْا ُْ ا  اَلءي اَأؤو َتالي ىاوي

َُ
ْباإي

مو َعْاتو ٍَ ياَوْدا ب  اَلاَلإي
َ
و

 بيا
ٍَ ا ْ أني

أياعو افي اَوأ ُّ ٌَ َ اَوأْا أني
اَمأااغو أ ي ْباَفَا َُّه لكو ْانو ََ ْفا

َ
ْباَوْبَلاو لأو ا ْغنو بو مو َُ ا َّْ و اَلوو ْعََلبا، اَلإي ن  ، أا اَلسي ُُّ اَذ اله أْباإي أي

ا أافو ََ ا ْْلَْل بو َمْ اَعََّْتمو َّي اَلمو َو َااَب  ُْ ا  بو ْ اَعََّْتمو َّه ىاشو ته ََ ْبا تو ُْ ْباَلَتَخاَذ آگاه باشید من شما را بـه  1«:َفَتَا َكَّْتو
ش  و روز و نهان و آشمار دعوت نمودم و گفتم پیش از آنمه آنهـا بـه جنـگ  [دشمنان]جنگیدن 

ایشان جنـگ  [دیار]  هرگ  با قومی میان اان ،سوگند به ادا یشان بروید شما به جنگ ،شما بیایند
اود را به یمدیگر حواله نمودیـد   پس شما وظیف ؛اند  مگر آنمه ذلیل و مغلوب گشتهاست، نشده 

و همـدیگر را اـوار  [دیگـری بـه وظیفـه اـود عمـل کنـداسـت از شما توّقـع داشـته  یک  هر]
را و دیـار شـما کرد غارت را از هر طرف اموال شما  [ه پیدا نمود ودشمن غلب]سااتید تا اینمه  می

 تصرف نمودی
بار مسلمانان عصـر حاضـر اسـتی غالـ   ، ترجمان اوضا  اسفاین درددل امیرمؤمنان

کشورهای اسالمی چشم طمع به پشتیبانی دشمنان و دریافت سالح نظامی از آنـان بـرای هجـوم 
ها و کشورهای اسالمی  اندی اگر ملت شتن مسلمانان دواتهنظامی به کشورهای اسالمی دیگر و ک

دسـتخوش گونه کنند، اینو تعیین روی پای اود بایستند و مقدرات و نیازهای اود را اود برآورده 
ایستادن در برابر دشمنان، اودکفایی در   ی الزمشوند های کشورهای استمباری نمی هوی و هوس

عقـل نیـ  حمـم بنابراین اف ون بر قرآن و روایات،  ؛عی استساات و تهیه اب ارهای موردنیاز دفا
تر نمایـد تـا مسـلمانان را در برابـر  تر و مستحمم روز قوی به نظام اسالمی اود را روزباید کند  می

 داردی دشمنان مصون و محفو  نگه

 فهرست منابع
 قرآن کریم

برگرفتـه ، تا[ با العصریا، ]بیممتبیروت:  ؛داود سنن ابی ؛ابوداود سجستانی، سلیمان بن اشعثی 1
 از پایگاه مدرسه فقاهت به نشانی: 

https://lib.efatwa.ir/42158/3/1. 

                                                           

 ی27، اطبه 50ص  همان،ی 1
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 قی 1412، مؤسسه آل البیتقم:  ؛وسائل الشیعهمحمد بن حسن؛ حر عاملی، ی 2
راهبـرد مجلـ   ؛«های قدرت نظامی تحلیل و ارزیابی متغیرها و شااص» ؛زرقانی، سیدهادیی 3

 ی1387 سال، 23 ، شماره6 دفاعی، دوره
وچهـارم، قـم:  ؛ ترجمه: محمد دشتی؛ چ پنجاهنهج البالغهی شریف رضی، محمد بن حسین؛ 4

 ی1390انتشارات امیرالمؤمنین، 
انتشـارات فرهنـگ چ دوم، قـم:  ؛الفرصان فهی تفسهیر القهرآن بهالقرآن ؛صادقی تهرانی، محمدی 5

 ی1365اسالمی، 
تصـحیح و تحقیـ : سیدهاشـم  ؛بیهان فهی تفسهیر القهرآنمجمع ال ؛طبرسی، فضل بن حسنی 6

المعرفـا للطباعـا و  دار ؛ چ دوم، بیـروت:اللـه یـ دی طباطبـایی رسولی محالتی و سیدفضل
 قی 1408النشر، 

 ؛ چ چهـارم،اکبر غفـاری و محمـد آاونـدی  علی :ترجمه ؛الکافی بن یعقوب؛ کلینی، محمدی 7
 قی 1407المت  االسالمیه،  دارتهران: 

 ای، به نشانی:  الله اامنه رسانی دفتر حفظ و نشر حضرت آیت پایگاه اطال  ی8
https://farsi.khamenei.ir. 



 حفظ حرمت و آبروی مسلمان از منظر قرآن و روایات

*زادهعیسیعیسی والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

ذیَن آَمُنوا ال یْاَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعای»   یُکوُعوا َویرًا ِمْنُهْم َو ال ِعااٌء ِمْن ِعااٍء َعاوی َأْن   یا َأیَها الَّ
ْلقاِب ِبْئَس ااِلْسُم اْلُفُاوُق َبْعوَد  وا ِباْْلَ ُُ وا َأْعُفَاُکْم، َو ال َتناَب ُُ اْْلیمواِن َو َأْن یُکنَّ َویرًا ِمْنُهنَّ َو ال َتْلِم

اِلُموَن  ِْ َفُأولِئَك ُهُم الظَّ اید، نبایـد گروهـی از مـردان شـما  ایمان آورده ای کسانی که 1«:َمْن َلْم یُت
انـد، از اینهـا بهتـر  گروه دیگری را استه اء کند؛ چه اینمه شاید آنها که مورد سـخریه قـرار گرفتـه

باشند، همچنین هیچ گروهی از زنان نباید زنان دیگری را مورد سخریه قرار دهند؛ چراکـه مممـن 
جویی قرار ندهید و با القاب زشـت و  را مورد طعن و عی است آنها از اینها بهتر باشند و یمدیگر 

ناپسند یاد نمنید، بسیار بد است که بر کسی بعد از ایمان نام کفر بگذارید و آنها که توبـه نمننـد، 
 ظالم و ستمگرندی

براندازی اسـت کـه پیامـدهای نـاگواری همچـون ایجـاد  آبروری ی از گناهان ب رگ و اانمان
اعتمـادی را بـه همـراه داشـته اسـتی  ات اانوادگی، قـومی، سیاسـی و بیکینه، دشمنی، ااتالف

های مجازی را نی  دربرگرفته است و به جـای آنمـه  ها و محیط متأسفانه این آلودگی، فضای رسانه
هـا و  ااالقی گـرفتن بی روز شـاهد اوج به با رشد رسانه، شاهد ارتقای فضایل ااالقی باشیم، روز

ترین عطایایی است که اداوند بـه انسـان  که آبرو و شرافت از گرامی حالیها هستیم؛ در آبروری ی
زدن بـا  کردن، صـدا تفضل کرده استی قرآن کریم همگان را از ارتماب هر عملـی ماننـد مسـخره

                                                           
 نویسنده و پژوهشگری *
 ی11ی حجرات: 1

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 سال اول ـ شماره اول

 1401پاییز و زمستان
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ویژه برادران  و ییی که سب  آبرویری ی دیگران به 3تهمت 2غیبت، 1کردن فساد، القاب زشت، شایعه
 استی شود، نهی کرده دینی می

 تعریف آبرو

ـرض « رو»و « آب»وایۀ آبرو مرّک  از  و معـادل  4به معنای اعتبار، حرمت، شـرف، وجاهـت، ع 
رض»است؛ اما در روایات بیشتر وایۀ « ماء الوجه»عربی آن  برای این معنا به کار رفته اسـت و « ع 

کدام از ایـن دو وایه در قـرآن نیامـده اسـت؛ امـا وایۀ  بیشتر استی هیچ« ماء الوجه»کاربرد آن از 
« عـّف »ایگانی از ماّده اف ون بر این و 5به معنای آبرومند، دوبار در قرآن کریم آمده استی« وجیه»

بـه « فضـح»به معنای اودداری از کار زشت و جلوگیری از تمایالت درباره حفظ آبرو و از مـاّده 
برداری از عی  دیگری و عیوب او را آشمارکردن، برای ریختن آبروی دیگـران بـه کـار  معنای پرده

 7نقل شده استی زبان لوطاز  6«الَتفَضحوَن »رودی وایۀ اایر فقط یک بار در قرآن به گون   می

 اهميت آبرو 
ترین مظاهر کرامت انسانی، براورداری از آبروست؛ انسان همواره و بـه طـور طبیعـی  از برجسته

دهدی در قـرآن کـریم دراواسـت  در برابر آنچه حرمت و آبروی او را تهدید کند، واکنش نشان می
یوسوُف »سـت همسـرش، بـا تعبیـرداشتن اقدام ناشای برای پوشیده نگاه ع ی  مصر از یوسف

را باردار شـد  پس از آنمه با فیض الهی، عیسی آرزوی حضرت مریم 8،«أعِرض َعن هوذا
نوُ  »به اینمه کاش پیش از این مرده و از یادها فراموش شده بـودم:  ُُ یَلیَتنوی ِمو ُّ َقبوَل هووذا و 

اً  نایه آبـرو  همانان وی نشده، او را بیاز قوم اود به اینمه متعّرض میو دراواست لوط 9«َعایًامَّ
َه و الُتخوُوِن *  قاَل ِإنَّ هوؤالء َضیفی َفال َتفَضحوِن »نمنند:  قوا الله هایی از تمایـل  نمونـه 10،«واتَّ

                                                           

 ی19ی نور: 1
 ی12ی حجرات: 2
 ی58ی اح اب: 3
 «یآبرو»، 21، ص 1، ج نامه تلغاکبر دهخدا،  ی علی4
 ی69؛ اح اب: 45عمران :  ی آل 5
 ی68ی حجر: 6
 ی58، ص 1، ج دایرة المعار  صرآنی جمعی از محققان، 7
 ی29ی یوسف: 8
 ی23ی مریم: 9

 ی69ـ 68ی حجر: 10
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 انسان به حفظ آبروست که قرآن از پیشینیان حمایت کرده استی 

 ارزش آبروی مؤمنان و دفاع ازآن 

تأکید دارد، آبروی مؤمن است؛ تا آنجا کـه هـم بـه اـود یمی از ارکان بسیار مهم که اسالم بر آن 
فرماید آبروی مؤمنان را حفـظ  دهد آبروی اود را حفظ کنند و هم به دیگران می مؤمنان دستور می

های دین اسـالم چیسـت  فرمـود:  پرسیدم: پایه نمایندی کمیل بن زیاد گفت: از امیرالمؤمنین
ین پایـه آن عقـل اسـت کـه بنیـاد شـمیبایی اسـت، های دین اسالم هفت چی  است: نخست پایه»

دومین آبروداری و راستگویی، سومین تالوت قرآن در جای اود، چهارمین دوستی در راه اـدا و 
دشمنی در راه ادا، پنجمین رعایت حّ  آل محّمد و شنااتن والیت آنان، ششمین رعایـت حـّ  

 1«یدمجواری با مر برادران و حمایت از آنان و هفتمین حسن هم
از وظایف برادران دینی در برابر همدیگر، دفا  از آبرو و دفا  از آن در غیاب همـدیگر اسـت؛ 

ا»فرمودند:  پیغمبر اکرم  أ ي اَعَثَن تي أ و َعا َُّه اَتَتبه ت ي خي
َ
او َي َعاَعَثَن  اَمْناَتَتبه فه تَناَفإي َّي ْؤمي ُو ُْ ا  َي ا اَعَثَن  بو اَلاَتْلَّو

اَعثَا َعا َُّه و اَلاَمْناَتَتبه اَكْتتي ي ىاَجْافي ْاافي
َُ اَلا ْفَضْح و ََ ا های مـؤمنین را جسـتجو نمنیـد؛ زیـرا  لغ ش 2«:َن تي ي

هایش را دنبال کند و هر کـه را اداونـد  های برادرش را جستجو کند، اداوند لغ ش هر که لغ ش
 اش باشدی هایش را دنبال کند، رسوایش سازد؛ گرچه درون اانه لغ ش

اكأاَفا»ا  از آبروی برادر ایمانی فرمود: دربارۀ ارزش دف رسول ادا اوختأ ي نوي اَعناعي ٍه َمناَب
ابيا

َنا َُّ  جاكاامي َي ا هر که از آبروی برادر اود دفا  کند، این کار حجابی میان او و آتـش باشـدی  3«:َُ و
چون به معراج ُبرده شدم، »در بیان چهرۀ آبروبرندگان در عالم برزخ فرمودند:  همچنین پیامبر

کشـیدند   های اود را نـاان می ها و سینه هایی از مس داشتند و چهره گذشتم که ناان بر مردمی
اورنـد و بـا  پرسیدم: اینها کیستند ای جبرئیل  گفت: اینها کسانی هستند که گوشت  مـردم را می

 4«یکنند آبروی آنها بازی می
 پیـامبر اـدا از مصادی  بارز حفظ آبروی برادر ایمانی، رد غیبت از او در غیـابش اسـت؛

ا»باره فرمودند:  این در أ اَعَّأ و ا َُّ  ٍه ا،اَب أااَعَّأ و ٍه اَفَن سا افىاَمجَّي َعماافت ي ُي اَس تب ا افىاغي ت ي َلاعَّىاوخي َمناَتَلاه
                                                           

 ی329، ص  تحال العقولی حسن بن شعبه حرانی، 1
 ی92، ص 5، ج تفسیر نور الثقلینی عبدعلی بن جمعه عروسی حوی ی، 2
 ی338ص األمالي، ی محمد بن محمد عمبری )شیخ مفید(، 3
 ی15582، ح 8، ج میزان الحکم شهری،  ی محمد محمدی ری4
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َن يا ىا ُدبتاالا آلخي افي اءي نا ُسُّ امي شـود و  هر که در مجلسی بشنود که از برادرش غیبت می 1«:وَُ اكاها
ه ار باب بدی را در دنیا و آارت از او دفع کندی اما اگر غیبت را از او آن را از او دفع کند، اداوند 

فأإفا»دفع نگرداند و اوشحال هم بشود، گناهش همچون گناه  کسی است که غیبت کرده است: 
ا غتاَها اَمني زبي اَكاي اكاَفاعََّت ي الاوعَجَب و اَعَّ و ٍه نمردن از آبـروی  آن حضرت دربارۀ پیامـد دفـا  2«یُباَنو

أىا ُأدبتاا»مؤمن فرمود: برادر  ا َُّ  افي َُ و َِ ،اَخ ْنهو افَّباََّصو ،افاسَتلاَعاَبصَنهو ا ُُسَّبو اوخاهو ََّدهو تَباعي غتي
َمنا و

َن يا اش دهد؛ اما بـه  هرگاه در حضور کسی از برادر مسلمانش غیبت شود و او بتواند یاری 3«:لا آلخي
 اردی یاری ]دفا  از[ او برنخی د، اداوند در دنیا و آارت تنهایش گذ

کسی که در حضور او از برادر مؤمنش غیبت شـود و او بـه »باره فرمود:  این نی  در امام باقر
اش برای د، اداوند در دنیا و آاـرت او را یـاری دهـد و کسـی کـه در حضـور او از بـرادر  یاری

  اش کنـد ـ بـه یـاری وی برنخیـ د و از وی دفـا مؤمنش غیبت شود و او ـ با آنمه می تواند یـاری
 4«ینمند، اداوند او را در دنیا و آارت پست گرداند

أىا»باره فرمود:  دراین همچنین امام علی أَااَب ي أ اَاَتعأاُىالاأو باوفاَََّ أىا َُّ  أَّمو ا سَتلاَعامي َمني
ب،افَّْتفَعأْلا مي ناوعن ضي امي سافي ا َُّ  با،اَسَّتبو مي ُي ُتَنالاوما  سَّي ُو ا ُ ماءي ٍي نا امي ََ ي هر کـه از شـما بتوانـد  5«: ُن  

زدن بـه آبـروی  اداوند متعال را با دستی نیالوده به اون و اموال مسلمانان و زبانی سالم از لطمـه
 آنان دیدار کند، پس باید چنین کندی

 حفظ آبرو در سيره اهل بيت 
مقدار پنج َوَس  ]حـدود پـنج بـار[ ارمـا بـرای مـردی فرسـتادی آن مـرد  امیرمؤمنان علی .1

گفت:  کردی شخصی در آنجا بود، به علی تقاضای  کمک نمی شخصی آبرومند بود و از کسی
آن مرد که تقاضای  کمک نمرد، چرا برای  او ارما فرستادی  همچنین یـک َوَسـ  بـرای او کـافی 

اداوند امثال  تو را در جامعه ما زیاد نمند؛ من می دهم، تو بخل مـی »بودی حضرت به او فرمود: 
ام، بلمـه  وست، پس از سؤال  او به او بدهم، چی ی به او نـدادهورزیی اگر من آنچه مورد  حاجت  ا

ام؛ زیرا اگر صبر کنم تـا او سـؤال کنـد، در حقیقـت او را  قیمت  آبرویی را که به من داده، به او داده
                                                           

 ی 516، ص األماليی محمد بن علی بن بابویه، 1
 ی335، ص 1، ج ثواب األعمالی محمد بن علی بن بابویه، 2

 ی372، ص 4 ، جکتاب من   یحضره الفقیهی محمد بن علی بن بابویه، 3
 ی178، ص 2، ج ثواب األعمالی محمد بن علی بن بابویه،  4
 ی176،اطب  نهج البالغ ی 5
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اش را به من بدهد، آن رویی که هنگـام عبـادت و پرسـتش اـدای  اـود و  ام که آبروی وادار کرده
 1«یییدسا ادای من به ااک می

بـه او  رسـید و اظهـار حاجـت نمـودی امـام مردی از انصار به حضور امام حسین. 2
ای  اـواهی، در رقعـه ای برادر انصاری، آبروی اود را برای بیان نیازت مری  و آنچه را می»فرمود:

شاءالله من تمام اواسته تو را براواهم آورد و تـو اشـنود اـواهی  بنویس و به من تسلیم کن؛ ان
مرد انصاری نوشت: ای اباعبدالله، من مبلم پانصددینار به فالن کس بدهمارم و او پیوسـته «ی شد

کند؛ اگر مممن است شما از او بخواهید به من مهلـت دهـد تـا قـدری توانـایی  از من مطالبه می
ای  به محض اواندن نامه، دااـل اانـه شـدند و کیسـه مالی بیابم و سزس آن را پبردازمی امام

پانصـددینار آن بـرای پردااـت بـدهی و »ه اردینار برداشـتند، بـه وی دادنـد و فرمودنـد: حاوی 
گاه حاجت اود را ج  برای سـه نفـر  پانصددینار دیگر برای اداره معیشتی ای برادر انصاری، هیچ

دار  دار، جوانمرد و کسی که دارای شخصیت اانوادگی باشد؛ اّما فـرد دیـن اظهار منما: انسان دین
کند کـه تـو  اش شرم می سازد؛ انسان جوانمرد از مردانگی اش اواست  تو را برآورده می یل دینبه دل
داند کـه تـو از روی رغبـت، آبـروی  جواب بگذارد و کسی که شخصیت اانوادگی دارد، می را بی

کند و نیاز تـو را برطـرف  دهی؛ بنابراین آبروی تو را حفظ می اود را برای اظهار نیاز از دست نمی
 2«ینماید می

بودم و جمعیت بسیاری در مجلس  گوید: در مجلس حضرت رضا یسع بن حم ه می. 3
پرسـیدند و امـام  کردنـد و از احمـام حـالل و حـرام می حضرت سـؤال می  حضور داشتند، از آن

پاسخ آنها را می دادی در این میان ناگهان مردی بلندقامت و گندمگون وارد مجلس شـد و  رضا
گفت: من از دوستان شما و پدر و اجداد پاک شما هسـتم؛ در سـفر  به امام هشتم سالم کرد و

حج پولم تمام شد و ارجی راه ندارم تا به وطنم برسم، اگر اممان دارد ارجی راه را به من بـده تـا 
هایش براوردار نموده است، وقتی به وطن رسیدم، آنچه بـه  به وطنم برسمی اداوند مرا از نعمت

دهم؛ چـون اـودم مسـتح  صـدقه نیسـتمی امـام  ی، معادل آن از جان  شما صدقه میا من داده
سـزس امـام رو بـه مـردم کـرد و بـه پاسـخ «ی بنشین، ادا به تو لطف کند»به او فرمود:  رضا

های آنها پردااتی مردم همه رفتند و تنها آن مرد مسافر، من، سلیمان جعفـری و ُاَثیمـه در  سؤال
دهید به اانه انـدرون بـروم  سـلیمان عـرض  به ما فرمود: اجازه می مامادمت امام ماندیمی ا

                                                           

 ی450، ص 2، ج وسایل الشیعهی محمد بن حسن حر عاملی، 1
 ی247، ص تحال العقولی حسن بن شعبه حرانی، 2
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ای شـد  حضرت برااست، وارد حجـره«ی اداوند امر و اذن شما را بر ما مقدم داشته است»کرد: 
  «آن مـرد ]مسـافر[ اراسـانی کجاسـت»و پس از چند دقیقـه بازگشـت و از پشـت در فرمـود: 

از باالی در دستش را به سوی مسافر دراز کرد و  اماماراسانی برااست و گفت: اینجا هستمی 
این مقدار دینار را بگیر و ارجی راه اود را با آن تـامین کـن و ایـن مبلـم بـرای اـودت »فرمود: 

باشد؛ دیگر الزم نیست از ناحیه من معادل آن صدقه بدهی، برو که نه تو مرا ببینی و نـه مـن تـو را 
فدایت گـردم »عرض کرد:  گرفت و رفتی سلیمان به امام رضامسافر اراسانی پول را « ی ببینم

دادن بـه مسـافر، اـود را نشـان نـدادی و  که عطا کردی و مهربانی فرمودی؛ ولی چرا هنگام پـول
از آن ترسـیدم کـه شـرمندگی »در پاسـخ فرمـود:  پشت در اود را مستور نمودی  امام رضـا

را  آورمی آیـا سـخن رسـول اـدا ش را بـر مـیرو کـه حـاجت این سؤال را در چهره او بنگرم، از
مأااای که فرمود:  نشنیده اكي نو سأَتتي ُو اَمخأِلٌل،اَل ُ تئ ي اُسه اكي

َِعو ُو ،ال ُ جه ، ََ اَسبعتَنا لو اَتعدي اَُحَسَّ ي اكي نو سَتتي ُو ُ َ
َُ وا که آشمار گنـاه  پوشاند، معادل پاداش هفتادحج است و آن که کار نیمش را می : پاداش آنَمافاٌبا

پوشاند، ]در صورت توبه[ مـورد آمـرزش اـدا  که گناهش را می ، مورد طرد اداست و آنکند می
 1«یگیرد قرار می

 حفظ آبرودر سيره علما
یمی از رفقای نجفی ما که فعاًل از اعالم نجف »فرماید:  عالمه محمدحسین حسینی طهرانی می

دیدم مرحوم قاضـی اـم  فروشی رفته بودم، گفت: من یک روز به دّکان سب ی است، برای من می
شده و مشغول کاهو سواکردن است؛ ولی برعمس معهود، کاهوهای پالسیده و آنهایی کـه دارای 

داردیمن کاماًل متوّجه بودم تا مرحـوم قاضـی کاهوهـا را بـه  های اشن و ب رگ هستند، برمی برگ
ه شـدی مـن کـه در آن صاح  دّکان داد و ترازو کرد و مرحوم قاضی آنها را در زیر عبا گرفت و روان

وقت طلبه جوانی بودم و مرحوم قاضی َمرد ُمسّن و پیرمردی بود، به دنبالش رفتم و عـرض کـردم: 
آقا من سؤالی دارم؛ شما برعمس همه، چرا این کاهوهـای غیرمطلـوب را سـوا کردیـد  مرحـوم 

ی بـه او بضاعت و فقیری است و من گاه قاضی فرمود: آقاجان من، این مرد فروشنده، شخص بی
اواهم چی ی به او بالعوض داده باشم تا اّواًل آن عـّ ت و شـرف  آبـرو از  کنم و نمی مساعدت می

گرفتن و در کس  هم ضعیف شودی برای مـا  بین برود؛  انیًا ادای نااواسته عادت کند به مّجانی
ا بـاالاره دانسـتم کـه اینهـ فرقی ندارد کاهوی لطیف و نازک بخوریم یا از این کاهوها و مـن مـی

                                                           

 ی23، ص 4ج  الکافی،ی محمد بن یعقوب کلینی، 1
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بندد، به بیرون اواهد ریخت؛ لذا برای عدم تضـّرر او  اریداری ندارد و ظهر که دّکان اود را می
 1«یمبادرت به اریدن کردم

 حفظ آبرو در سيره شهدا
دانم تـو مـن را شمسـت  مـی»گوید:  در مسابق  فینال کشتی حریف شهید ابراهیم هادی به او می

شـهید «ی کنـد بده که آبرویم نرود؛ زیرا مـادرم دارد نگـاه میدهی؛ لطفًا طوری من را شمست  می
کنـد کـه اـودش در مسـابقه شمسـت  کند و سزس کـاری می هم در جواب حرف او را تأیید می

 2بخوردی
کونب یبوروزحیواتابودقلاعوت



3ک رضروقتبودهرک یبورودارد


 فهرست منابع
 قرآن

 نهج البالغه
 قی 1417؛ قم: مؤسسا البعثه، امالیی؛ ی ابن بابویه، محمد بن عل1
 قی 1406؛ قم، الدار الشریف الرضی، ثواب األعمال و عقاب األعمالی ــــــــــــــــــــ؛ 2
 قی 1413؛ قم: جامعه مدرسین، من   یحضره الفقیهی ــــــــــــــــــــ؛ 3
 یش1388؛ تهران: انتشارات پارسایان، نهج الفصاحهی پاینده، ابوالقاسم؛ 4
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 قی 1414
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 در منابع اهل سنت زندگی و جایگاه امام صادق

*علیجااری

 مقدمه

ــادق ــام ص ــدگانی ام ــاعی دورۀ زن ــی و اجتم ــرایط سیاس ــاررفتن بنیش ــه کن ــه و  ، از جمل امی
ای مناس  برای تربیت شاگردان، بیان معـارف  عباس سب  ایجاد فضای تا اندازه فتن بنیگر قدرت
های مختلف شدی احاطه وسیع علمی، حسـن الـ  و تعامـل  های الهی و علمی در رشته و آموزه

مناس  با پیروان دیگر مذاه  سب  شد برای از ب رگان اهل سنت همچون ابوحنیفـه، ابوایـوب 
منـد شـوندی امـام  بهره نس و دیگران از ممت  علمی جعفر بـن محمـدسجستانی، مالک بن ا

ای  هـای بعـد، جایگـاه ویـژه از نظر علمای اهل سنت آن دوران همچنین علمـای دوره صادق
 آید، بخشی از مطالبی است که کت  اهل سـنت دربـارۀ امـام صـادق دارندی آنچه در ادامه می

 اندی نوشته

 . والدت۱
در مدینـه بـه دنیـا آمـدی  1هجری 83، پیشوای ششم شیعیان سال د صادقمحم بن  امام جعفر 

که به دلیل صداقت در گفتار بـه ایشـان  3است« صادق»و لق  مشهورش 2«الله عبد ابو»اش  کنیه
                                                           

 یی نورتشیع و پژوهشگر گروه تاریخ مرک  تحقیقات کامزیوتری علوم اسالم ختاری دکارشناس ارش  *
 ی136، ص معارج الوصولیوسف زرندی،  بن  محمد  ؛327، ص 1، ج وفیات ا عیانالمان،  بن  محمد  بن  ی احمد 1
تهاریخ ا سهالم و وفیهات الدین محمد ذهبـی،  ؛ شمس813، ص2، ج الکنی و ا سماءاحمد دوالبی،  بن  ی محمد 2

  .88، ص 9، ج المشاهیر و ا عالم
  .327، ص 1ج  وفیات ا عیان،المان،  ن ب محمد  بن  ی احمد 3

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 اولسال اول ـ شماره 

 1401پاییز و زمستان
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اسـتی مـادر  محمـد بـن  از دیگر القاب امام جعفر  4و طاهر 3فاضل 2صابر، 1شدی اطالق می
   5بمر استی ابی بن  محمد  بن  ام فروه، داتر قاسم  امام صادق

 . نقش انگشتر ۲

های سیاسـی  دارای کارکرد فرهنگـی و مـذهبی بـود؛ نیـ  جنبـه انگشتر در فرهنگ اهل بیت
داد ایشان به چه نماتی اهمیت داده است و چه مسائلی در جامعـه  داشتی نقش انگشتر نشان می

ا»مطرح استی نقش انگشترهای ایشان:  ته و اَسجي َن ََ َُافاءو أاس»، « ُمي َنا َُّه َّىامي ُو َ تى،اَ عصي  6«َ بَ اثي
ا َُّه »و  نو اَ سَتافي اَُّه ي اكي

َ اإال  ا  االاوو دهد وفای به عهـد در آن دوره  بودی انگشتر اول نشان می7« َمااَشاَءا َُّ  و
کند آن حضـرت از سـوی حمومـت در تهدیـد  مورد تأکید امام بوده استی انگشتر دوم اشاره می

رو از آن حمومت به ادا پناه برده استی انگشتر سوم نی  نوعی حرز است که به معنـای  نبود؛ ازای
 بردن به ادا از شر دشمنان استی پناه

 . امامت3

این است که امامت ایشان از سوی علمای اهل سـنت  نمت  جال  در زندگی امام صادق
از پـدرش امـام  بعـد انـد کـه امـام صـادق نی  تأیید شـده اسـت؛ بـه همـین دلیـل آورده

تر و  دار مقام امامت شدی ایشان بـین اانـدان اـود، از همـه بافضـیلت ، عهدهمحمدباقر
، هنگام وفات دربارۀ امامت و مسائل دیگـر بـه او وصـیت امام محمدباقر 8تر بودی گرامی

هنگـامی کـه وفـات »فرمایـد:  می کرد و به جانشینی فرزندش تصریح نمودی امام صادق
رمود: چند شاهد احضار کنی سزس در حضور چهار شاهد، وصـیت اـود را پدرم رسید، ف

انجام دادی سؤال کردم: آیا الزم بود بر این امر شاهد گرفتـه شـود  فرمـود: ترسـیدم بگوینـد 
                                                           

 .127، ص 11، ج الوافی بالوفیاتایبک الصفدی،  بن  ی الیل 1
 ی307 ص ،1، ج تذکرة الخواصجوزی،   بن  ی سبط2
 ی همانی3
 ی همانی4
  .652، ص 11، ج تاریخ طبریجریر طبری،  بن  ؛ محمد 469، ص کتاب الطبقاتایاط،  بن  ی الیفا 5
 ی139، ص معارج الوصولیوسف زرندی،  بن  ی محمد 6
 ی912، ص 2، ج الفصول المهم صباغ مالمی،  ی ابن 7
 ی907ی همان، ص 8
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  1«یام؛ اواستم که تو بر امامت اود حجت داشته باشی وصیت نمرده
 . علم 4

گماشـتی از جملـه  شـاگرد همـت می در علوم مختلف تبحر داشت و به تربیـت امام صادق
از شـاگردان برجسـته امـام  2ایشان نماتی را در علم کیمیا )شیمی( و ییی به شـاگردانش آمواـتی

حیان است که در علم شیمی سـرآمد بـود و کتـابی بـالم بـر ه ارصـفحه از  بن  ، جابر صادق
 3را گردآوری کرده بودی های امام صادق سخنان و گفته

های ب رگـی  روایت نقل شده است و شخصـیت بیت بیشتر از بقیه اهل از امام صادق
حنیفـه،  عیینـه، ابو بن  انس، سفیان  وری، سفیان  بن   جریج، مالک سعید، ابن  بن  همچون: یحیی 

 4اندی ایوب سجستانی از محضر علمی ایشان استفاده کرده شعبه و ابو
و کان مالک بن انـس یسـتمع »اند:  تهدربارۀ مالک بن انس از علمای معاصر آن حضرت نوش

مالـک بـن  5«:من جعفر بن محمد و کثیرا ما یذکر من سماعه عنه و ربما قال حد نی الثقـه یعنیـه
نمود  شنید و بسیار آنچه را که از او شنیده بود، بیان می انس از محضر جعفر بن محمد حدیث می

 استی گویی[ به من گفته گفت این حدیث را مرد  قه ]راست و می
ُرَمَا ضببی معروف به  ن  ُشب 

هــی ق( فقیـه معاصـر امـام در  144-72« )ابن شـبرمه»عبدالله ب 
ْفا»گوید:  می کوفه، درباره امام صادق

َ
او ٍَ اَكأا اله اعاإي أدا ُه َح امو اْكأني ْناَجْعَفأني امي ْعتو و ُي اَس َثا، دي ََ ا َو َمااَذَكْن

ثَا ده ََ ا الو ََ و ا ْعتو و ُي ياَس اَوَّْبي
َُ و َعا َتَصده أ ََ ا َُّه أالي ياَعْناَجد  اَعْناَبسو كي

َ
ياو بـه یـاد نـدارم حـدیثی را از  6 «:َّي

جعفر بن محمد شنیده باشم ج  اینمه در عم  جانم تأ یر گذاشته باشدی از او شنیدم کـه در نقـل 
 کنمی این روایت را نقل می گفت که از پدرم و از جدم و از رسول ادا حدیث می

رفتند و سـرافمنده از جایگـاه علمـی  اظهار فضل ن د امام می حتی گاهی برای از علما برای
ن د امام مشـرف شـد؛ وقتـی « عمروبن عبید معت لی»شدندی  اود در برابر امام از آنجا اارج می

ْثِم َواْلَفَواِحَش »رسید، این آیه را تالوت نمود:  َباِئَر اْْلِ َُ ِذیَن َیْجَتِنُبوَن  سزس ساکت شدی امام  7«َواَله
                                                           

 ی910و  909ی همان، ص 1
 ی301، ص 1، ج الفداء تاریخ ابیعلی،  بن  الفداء اسماعیل  ی ابو2
 .327، ص 1، ج وفیات ا عیانالمان،   بن محمد  بن  ی احمد 3
 ی909و  908، ص 2، ج الفصول المهم ؛ صباغ مالمی ی ابن 4
 ی287، ص 8، ج  تهذیب التهذیبی ابن حجر عسقالنی، 5
 ی421، ص األماليیمحمد بن علی ابن بابویه،  6
 ی37ی شوری: 7
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فرمود: چرا ساکت شدی  گفت: اواستم شما از قرآن گناهـان کبیـره را یمـی پـس از  صادق
تر به پایین یمی پـس از دیگـری ماننـد  دیگری برای من بیان نماییی امام هم به ترتی  از گناه ب رگ

و ییی را با ذکر آیات مربوط بیان نمودی این پاسخ چنان کامـل « عاق والدین»، «ناامیدی»، «شرک»
أَّوامناوالاكن ءَ الابازعمبافىا ُفضألالا»ااتیار گریست و بلند گفت:  عمرو بن عبید بیبود که 
 شودی هر که به ر ی اویش عمل کند و در علم دین با شما مخالفت کند، نابود می 1«: ُعَّاَ

   2«یكافاعاُُااز أد اعاكد »کند:  را اینگونه وصف می جوزی امام صادق ابن 
 3«:ماابوَ ا ف  امناجعفناكأنامحُأد»گوید:  می علمی امام صادق حنیفه دربارۀ جایگاه ابو

 ندیدمی محمد  بن  تر از جعفر کسی را فقیه
گوید: روزی منصور کسی را ن د من فرستاد و گفت: ای اباحنیفـه، مـردم  حنیفه می باز هم ابو
آماده کـنی  اند؛ تعدادی سؤال سخت و پیچیده برای پرسیدن از او شده محمد بن  شیفت  جعفر 

من چهل مسئله برای او آماده کردم؛ سزس منصور کسـی را دنبـالم فرسـتاد و مـن نـ د او حاضـر 
محمد سمت راست منصور نشسته استی وقتی بـه آنهـا نگـاه کـردم، از   بن شدمی دیدم که جعفر 

 که از دیدن منصور چنـین حـالتی در  محمد تحث تأ یر قرار گرفتم؛ طوری بن  دیدن هیبت جعفر 
شناسـی  فرمـود: بلـه، او  محمد گفت: آیا این شخص را می  بن  من ایجاد نشدی منصور به جعفر

محمد بزرسی من نیـ  شـرو  بـه سـؤال  بن  هایت را از جعفر  اباحنیفه استی منصور گفت: سؤال
گفت: نظر شما چنین است، نظر علمای مدینه  ای می محمد در پاسخ هر مسئله بن  نمودمی جعفر 

نظرمان این استی در برای مسائل، مواف  نظر ما بود و در براـی  بیت  ست و ما اهلچنین ا
نمـود و نظـر  کرد و در برای مسائل، با هر دو مخالفـت می مسائل، نظر علمای مدینه را تأیید می

حنیفـه ادامـه  کردی تا اینمه هم  چهل مسئله را پرسیدم و پاسخ گرفتمی سزس ابو اودش را بیان می
ترین مردم کسی است که در مسائل علمی از همه بیشتر بـه ااتالفـات و نظریـات  : عالمدهد می

 4تر باشدی مختلف آگاه
به دلیل ب رگواری و فضل و علم و شرف، از همه بیشـتر بـه  ذهبی معتقد است امام صادق

 5االفت الی  و شایسته استی
                                                           

 ی705ـ  703، ص 3، ج الکافیکلینی،  ی محمد بن بعقوب1
 .110، ص 8، ج المنتظمعلی،  بن  الرحمن  جوزی عبد  ی ابن2
 .89، ص 9، ج تاریخ ا سالم و وفیات المشاهیر و ا عالممحمد ذهبی،  الدین ی شمس3
 .90و  89ی همان، ص 4
 .93ی همان، ص 5
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کسیک حادظییینودینوایموانبوود


هوایقورینبوودکسیک  جریی وزه


لوووایعلوو برادراشووتدر دیلوو علوو 


ب جا عناوی درس ُدرادشوانبوود


درازقل دق اسوتوبتورعلو وعمو 


1دروتنو تواضعدرایندو یدانبود


 . کرامات5

در کت  اهل سنت نقل شده است که بـه براـی از آنهـا اشـاره  کرامات فراوانی از امام صادق
 داشتندی دهد آنان اعتقاد ااصی به امام صادق قل این کرامات نشان میکنیمی ن می

ق بـر  132ـ داود بن علی عباسی عموی منصور عباسی بود کـه حمومـت کوفـه را در سـال 
 ق در حجاز ُمردی او ُمَعّلٰی بن ُاَنیس از یاران امام صـادق 133عهده گرفت و سرانجام به سال 

رسید، به اتـاقش  محمد بن  تصاح  کردی وقتی این ابر به جعفر را به قتل رساند و اموالش را 
رفت و تا صبح مشغول عبادت گردیدی وقت سحر مناجاتی از ایشان شـنیده شـد کـه دربـارۀ قتـل 

اواست از قاتل انتقام بگیردی چی ی نگذشت کـه ابـر  برد و از ادا می معلی به ادا شمایت می
 2علی رسیدی بن  مرگ داود 

امیـه بـود و در  عبـاس کلبـی از شـاعران بنی  بـن  ی دیگری نقل شده است: حمـمـ در ماجرا
هایش را بلنـد نمـود و او را  دسـت توهین کرده بودی امـام صـادق شعری به ااندان پیامبر

نفرین کردی حمم بن عباس در راه کوفه طعمه شـیرها گردیـد و دریـده شـدی وقتـی ابـر بـه امـام 
 3«یاش را عملی نمود ادای را شاکرم که وعده»گفت:  رسید، به سجده افتاد و صادق

بـودمی در ایـن هنگـام از  گوید: بین ممه و مدینه همـراه امـام صـادق ـ ابوحم ه  مالی می
سمت چپ ایشان، سگ سیاهی آمدی حضرت به آن حیوان گفت: چـه شـده اسـت  حیـوان بـه 

رسـان اجنـه  یـن غثـیم، پیاما»فرمـود:  ای به آسمان رفت و من تعج  کردمی امام شمل پرنده
 4«یاست؛ ابر آورد که هشام مرده است

که آن ایام فصـل  سبدی از انگور برای حضرت حاضر شد؛ درحالی ـ با دعای امام صادق

                                                           

 شعر از مصطفی محسنی زرندیی ی 1
 ی920و  919، ؛ ص 9الدین محمد ذهبی، تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم، ج  ی شمس2
 ی920ی همان؛ ص 3
 ی925ی همان؛ ص 4
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 1و فرد همراه وی هرچه از آن انگور اوردند، چی ی از آن کاسته نشدی انگور نبودی امام صادق
 محمد بن  وارد مدینه شد و به ربیع گفت: جعفر ، منصور بعد از انجام حج 147ـ در سال 

را احضار کن؛ ادا مرا بمشد، اگر او را نمشمی ربیع آن روز فراموش کرد و منصور برای بار دوم او 
مـاجرا را  را مأمور این اقدام کرد و همان جمالت را بر زبان آوردی ربیع هنگام دیدار امام صادق

بعد از شنیدن سـخنان ربیـع  جان شما بیمناکمی امام صادقبرای ایشان نقل کرد و گفت که از 
ا َُعَّيا»فرمود:  اَُّ  ي اكي

َ اإال  اه اَلاَلاالاوو ََ االا  «ی َُعظتباى 
ن د منصور رفتند، منصور با لحنی اشن به امام گفت: ای دشمن  وقتی ربیع و امام صادق

پردازندی ادا مرا بمشد، اگـر  تو می شان را به دانند و زکات اموال ادا، اهل عراق تو را امام اود می
به سلیمان نعمت داده شد و او شـمر کـرد، ایـوب مبـتال بـه »فرمود:  تو را نمشمی امام صادق

بیماری شد و صبر نمود و یوسف کوتاهی کرد و بخشش طلبیدی اینهـا انبیـای اداونـد هسـتند و 
کـرد و از امـام اواسـت در  را تأیید منصور فرمایش امام صادق«ی رسد نس  تو هم به آنها می

 کنار وی بنشیندی
هایی که به تو گفتم، فالنی به من گفته استی امام فرمود: او  الله، حرف سزس گفت: ای اباعبد

های پیشـین اـود تأکیـد کـردی منصـور از او  را احضار کنیدی آن شخص احضار شـد و بـر گفتـه
کـه  گونـه  از او اواسـت آن اواست قسم یاد کندی آن شخص قسم یاد کرد؛ ولی امـام صـادق

از او  آوردن قسـمی کـه امـام صـادق گوید، قسم یاد کندی آن شخص پس از بر زبان ایشان می
 2اواسته بود، بر زمین افتاد و مردی

کنـد و مـردی کـه علیـه  گیرد؛ اما امام با سخنانی وی را آرام می منصور تصمیم به قتل امام می
 3بازدی اورد، درجا جان می دروغ میامام سعایت کرده بود، چون سوگند 

 . سخنان 6

دادنـد و  گفتـه، بـه سـخنان و کـالم آن حضـرت اهمیـت ااصـی می اهل سنت بـه دالیـل پیش
 کوشیدند همچون سخن حمیمانه آن را  بت کنندی برای از موارد آن بدین ترتی  است: می

ا» الف(  اَعََّىاَلْج ي َكاهو ُِّ كيي َلَوَعا ُ
َ
ااَجْعَفناااو َّْصو َُ ُْ ااأاَجْعَفٌنا َكاَفااَلا ابيا  ااَعََّْت ي َو أََل أن ،ا أأا ُسه اضي َّْأَدهوااََ اعي

                                                           

   .288، ص مطالب السؤولطلحه نصیبی،   بن  ؛ محمد462، ص البیت مناصب اهلمحمد،  بن  مغازلی علی  ی ابن 1
 ی 918و  917، ص 2، ج الفصول المهم صباغ مالمی،  ی ابن 2
 ی917ی همان، ص 3
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َنْلااَفََّْبا ااََ َ عو ااََ ىاَعََّْت ي ته َنااََ َُ واَفَ ااَضجي ا ا اَل ابو َّْصو َُ ُْ ا َ  َكا ََ
َ
ااو ااَعْبدي َبا َ َُّه ي َكاَهااَ َُّه وااَخَََّقااُي ُِّ ا َجْعَفن َفَ اَلااَ ُ له ِي تو ااُي أ ي اكي

َن َااَ َُّه وا َجَباكي
ُْ َمأااَباَفَاَجااَ  َُ

َّْا  َُ ُْ اَ  أابو مگسـی روی صـورت منصـور  در حضـور امـام صـادق 1«:صو
قدر روی صورت منصور نشست و برااست که وی ناراحت شـد و گفـت: یـا  نشستی مگس آن

فرمـود: تـا سـتمگران را بـه  الله، اداوند مگس را برای چه آفریده است  امـام صـادق اباعبد
 اشمگین شدی وسیله او اوار کندی منصور از امام صادق

ٍَ َءا»ب(  اَلااَلا َجْمألي ُْ أَناَ  امي َضأنُّ
َ
او له اَلااَلاَعأدو ُْ ي َناَ ُصه امي َسنو َْ ْ َا اَلااَلاَشيَْءاوَ َناَ ُته امي ْفَضلو

َ
او ٍَ ااَلاَز 
ا هي ِي َم

ُْ َناَ  َل امي ٍْ ای بهتـر از تقـوا، هـیچ چیـ ی بهتـر از سـموت و هـیچ دشـمنی  هیچ توشه 2«:وَ
 تر از دروغ نیستی هیچ دردی دردناکتر از نادانی و  رسان زیان

ا»ج(  َي ياَمْناَخَدَم بي ْتعي
َ
ياَلاو ياَمْناَخَدَمَّي مي ْخدو ا و في

َ
ْبَتااو ىاَ ُدُّ َُ

ىاإي
َُ اَتَعا ىاَ َُّه و ََ ْل

َ
اداوند بـه دنیـا  3«:و

امر کرد هر که به من ادمت نمود، به او ادمت کن و هر که به تو ادمت کـرد، او را بـه سـختی 
 بیندازی

َبا»د(  ُْ اَعََّْمأاَ  لو
َ
ْسأَ َو ا َعبو اَعََّْتَمأااَلاَ ُأَّ  َثأاهو َو ا َو َحَسأََّا ُْ ٌ اَفا َُ ْع اَفابي َبَّو ُْ اَلاَ  ٌَ َسََّا ََ ا َو پسـران،  4«:ََّا

 گذردی ها می کند و از نیمویی ها سؤال می نعمت و داتران، نیمویی هستند و اداوند از نعمت

اَفأ»هـ(  أََل و اَ ُصه َعْبأدو ُْ اَ  أ ي اكي َحاَسبو َو اَماا لو له
َ
او نو اَسأائي اَعََّْتأ ي ٍه ابو َْ ٍه َذ ابو اَلاإي أ ي َّي َُ اَع نو أَلاَسأائي بي

ََّأْ اوو بي
ْفاوو إي

ا َّي ي َُ شود، نماز است؛ اگر پذیرفته شد، سایر اعمـالش  اّولین چی ی که بنده بر آن محاسبه می 5«:َع
 شودی شود و اگر رد شد، بقیه اعمالش نی  رد می نی  پذیرفته می

ْكنيا»و( 
َ
اَفَ ََ ْكَنَم

َ
اَعَّْ واَمْناو ََ اَبْفَس َْ ْكني

َ
اَفَ ََ

اكي
ْسَتَخ ه ا ي ،اَلاَمني هر که تو را گرامـی داشـت، او  6«:ْم و

 را گرامی بدار و هر که تو را اوار شمرد، اودت را از او برکنار بداری

ْناَظََّا»ز(  ُه اَع ْفحو ياَ ُصه ن  ، اعي اله َباإي ْسَّي ُو ُْ اَ  لو جو َماا ُنه اكي
اَ َُّه و َدو ني ََ اَثََلَثٌ ااَلا أََّ و اَلاَ ُص  َنَم و ََ ْنا َُ ُي ا ْعَلاءو اَلاَ إْلي َُ و

ْناَوَلَع وا َُ کنـد: گذشـت  سه چی  است که اداوند به وسیله آنها ع ت  مرد مسلمان را زیاد می 7«:ُي
                                                           

، ص معهارج الوصهولیوسـف زرنـدی،   بن ؛ محمد 115، ص 2، ج صف  الصفوةی عبدالرحمن بن علی ابن جوزی، 1
 ی143

 ی141، ص معارج الوصولیوسف زرندی،  بن  ی محمد 2
 ی همانی3
 ی923، ص 2، ج الفصول المهم صباغ مالمی،  ؛ ابن 142، ص معارج الوصولیوسف زرندی،  بن  ی محمد 4
 ی146، ص معارج الوصولیوسف زرندی،  بن  ی محمد 5
 ی923ی همان، ص 6
 ی همانی7
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وآمد با کسی که بـا او قطـع   از کسی که به او ظلم کرده، بخشیدن به کسی که از او منع کرده، رفت
 ارتباط نموده استی

ا َا»ح(  ألا َي ياَكا افي َضاهو ابي
َّْ و ْدخي َو ْبا َُ يَا َذ اَبضي اَلاإي قٍّ ََ ْنا امي اَغَضبو و ْج و ْخني َو ْبا َُ َبا َذ اَغضي اإي نو ْؤمي ُو مـؤمن  1«:ُْ

اش نی  او را به باطـل  کند و اشنودی هرگاه اشمگین شود، غضبش او را از مسیر ح  اارج نمی
 کشاندی نمی

 . شهادت 7
در  4در مدینه به شهادت رسید و در قبرستان بقیع 3هجری 148سال  2در ماه شوال امام صادق

 دفن گردیدی و امام حسن مجتبی ، امام سجادکنار قبر امام باقر

 گيری نتيجه

و پـس از ایشـان نگـاهی بسـیار محترمانـه و  علمای اهل سنت از همان زمـان امـام صـادق
کردنـدی ب رگـان  م و ب رگـی یـاد میداشتند و همواره از ایشان با احترا آمی  به امام صادق کرامت

انـد و  علمای اهل سنت از ح  استادی ایشان در برابر اود در منابع تـاریخی و حـدیثی یـاد کرده
نیـ  بـا اینـان بـا  سو امـام اندی از آن این حس دوستی، مهربانی و ادب را به اواننده منتقل کرده

آمواتند و رابط  علمی  م اسالمی را میکردند، به ایشان علو نهایت عطوفت و مهربانی براورد می
گرایـی  و عاطفی اود را با آنان حفظ نموده استی چنین شرایطی سب  شده است آنان نیـ  بـه هم

تـداوم بخشـند و در کنـار یمـدیگر بـه عنـوان جامعـ  بـ رگ  میان اود و یـاران امـام صـادق
 ای داشته باشندی مسلمانان، با تعامل زندگی دوستانه

 فهرست منابع
 ی ش 1376؛ چ ششم، تهران: کتابچی، األماليی ابن بابویه، محمد بن علی؛ 1
المنهتظم فهی تهاریخ األمهم و (؛ 597محمد )م  بن  علی  بن  الرحمن  جوزی، ابوالفرج عبد  ی ابن2

القادر عطا؛ چ اول، بیروت: دار المتـ   القادر عطا و مصطفی عبد ؛ تحقی  محمد عبدالملوك
 قی 1412العلمیا، 

                                                           

 ی همانی1
 ی927، ص 2، ج الفصول المهم صباغ مالمی،   ؛ ابن327، ص 1، ج وفیات ا عیان المان، بن  محمد  بن  ی احمد 2
 ی 653، ص 11، ج تاریخ طبریجریر طبری،   بن ؛ محمد 278، ص تاریخ خلیفهایاط،   بن  ی الیفا3
، 11ج ، الهوافی بالوفیهاتایبک الصـفدی،   بن  ؛ الیل327، ص 1، ج وفیات ا عیانالمان،   بن  محمد  بن  ی احمد4

 ی 127ص 
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السـالم هـارون؛ بیـروت: مؤسسـا المتـ   ؛ تحقیـ  عبدصف  الصهفوةی ـــــــــــــــــــــ؛ 3
 قی 1413الثقافیا، 

 قی 1325؛ چ اول، بیروت: دار صادر،  تهذیب التهذیبی ابن حجر عسقالنی، احمد بن علی؛ 4

انبهاء ابنهاء  وفیهات ا عیهان و(؛ 681بمر )م  ابی بن  محمد  بن  الدین احمد  المان، شمس  ی ابن5
 شی 1364؛ تحقی  احسان عباس؛ قم: منشورات الشریف الرضی، الزمان

؛ الفصهول المهمه  فهی معرفه  ا ئمه (؛ 855احمد )م  بن  محمد  بن  صباغ مالمی، علی   ی ابن6
 قی 1422تحقی  سامی الغریری؛ قم: دار الحدیث، 

؛ تهـران: المجمـع العـالمي مناصهب أههل البیهت(؛ 483محمد )م  بن  مغازلی، علی  ی ابن 7
 قی 1427للتقری  بین المذاه  اإلسالمیا، المعاونیا الثقافیا، 

الفهداء المسهمی المختصهر فهی  تاریخ ابی(؛ 732محمود )م  بن  علی  بن  ی ابوالفداء، اسماعیل 8
 قی 1417؛ تحقی  محمود دیوب؛ بیروت: دار المت  العلمیا، اخبار البشر

؛ تحقی  فواز؛ چ اول، بیروت: دار خیاط  بن  تاریخ خلیف (؛ 240وعمرو )م ایاط، اب  بن ی الیفا 9
 قی 1415المت  العلمیا، 

 قی 1414؛ تحقی  سهیل زکار؛ بیروت: دار الفمر، کتاب الطبقاتی ـــــــــــــــــــــ؛ 10

ریـابی؛ ؛ تحقی  ابوقتیبه نظر محمـد الفاالکنی و ا سماء(؛ 310احمد )م  بن  ی دوالبی، محمد 11
 قی 1421ح م،  بیروت: دار ابن 

تاریخ ا سالم و وفیات المشهاهیر (؛ 748عثمان )م  بن  احمد  بن  الدین محمد  ی ذهبی، شمس12
 قی 1413؛ تحقی  عمر عبدالسالم تدمری؛ بیروت: دار المتاب العربی، و ا عالم

ل إلهی معرفه  آل معهارج الوصهو(؛ 757یوسـف )م  بـن  الدین محمد  ی زرندی حنفی، جمال13
 تا[ی ؛ تهران: مجمع احیاء الثقافا االسالمیا، ]بیالرسول و البتول

تهذکرة الخهواص مهن ا مه  بهذکر (؛ 654ق غلی البغدادی )م  بن  جوزی، یوسف  بن   ی سبط14
 قی  1418؛ قم: منشورات الشریف رضی، خصائص ا ئم 

؛ بیروت: المعهد االلمـانی، بالوفیات الوافی(؛ 764ایبک )م  بن  الدین الیل  ی صفدی، صالح15
 قی 1401

؛ تحقی  محمد  بوالفضـل تاریخ األمم و الملوك(؛ 310جریر )م   بن  ی طبری، ابوجعفر محمد16
 قی  1387ابراهیم؛ چ دوم، بیروت: دار التراث، 

 قی 1429؛ چ اول، قم: دار الحدیث، الکافیق(؛  329ی کلینی، محمد بن یعقوب )م 17

؛ تصـحیح مطالهب السهؤول فهي مناصهب آل الرسهول(؛ 652)م   طلحـه بـن  محمد  ی نصیبی،18
 یق 1419عبدالع ی  طباطبایی؛ بیروت: البالغ، 





 در منابع اهل سنت فضایل حضرت خدیجه

*االسالموالمسلمیندکتر تمد سل  تسلیحجت
 

 مقدمه

ـَرق ترین زنا و از ب رگ ادیجه داتر ُاویلد، اولین همسر پیامبر اکرم ن جهان اسـتی همـ  ف 
اسالمی به شرافت ااندان و کرامت ااالق آن بانو معتقدند و او را در جایگـاه یمـی از چهـار زن 

کنند؛ اما هنوز شخصیت سیاسی، اجتماعی و فضایل ااالقی آن بـانوی بـ رگ  برتر جهان یاد می
شخصیت ایشان پردااتـه اسالم ناشنااته مانده است و متأسفانه بین مردم کمتر به معرفی زوایای 

های ایثار و فـداکاری و الگـوی فضـایل  که او در جایگاه یمی از برترین اسوه شده است؛ درحالی
 ویژه برای زنان، قابل معرفی استی ااالقی برای همه و به

در منـابع  در راستای تحق  هدف یادشده، این نوشتار به بررسی فضایل حضرت ادیجـه
شـود، هـم دربرگیرنـدۀ احـادیثی اسـت کـه در  ی که در اینجا نقل میپردازدی مطالب اهل سنت می

های علمـای  روایت شده است و هـم دربردارنـدۀ دیـدگاه منابع اهل سنت از حضرت پیامبر
 اندی بیان کرده اهل سنت که درباره حضرت ادیجه

 آوردن  . سبقت در اسالم۱

اسـتی آن بـانوری بـ رگ از ، سبقت ایشان در پذیرش اسالم یمی از فضایل حضرت ادیجه
 را پذیرفت، به دین اسالم ایمان آورد و رسـول اـدا نخستین کسانی بود که رسالت پیامبر

به اتفاق علمای مذاه  اسالمی، اولین زنی بود  را در امر رسالت یاری کردی حضرت ادیجه
ایـن امـر، بـر  که اسالم آورد؛ اما این مسئله که آیا نخستین شخصی است کـه اسـالم آورد  و در

جمیع مردان و زنان تقدم دارد  یا تنها اولین زنی است که اسالم آورد و میان مـردان افـراد دیگـری 
                                                           

 دکترای فلسفه اسالمی و مدرس جامعا المصطفی العالمیای* 

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 سال اول ـ شماره اول

 1401پاییز و زمستان
 



78       ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو 

براـی منـابع اهـل  1در اسالم سبقت دارند  در منابع اهل سنت باااتالف گ ارش شـده اسـتی
داند که اسالم آورده اسـت و در ایـن امـر بـر  را نخستین شخصی می سنت، حضرت ادیجه

لاوِأحاكَّاا»گویـد:  باره از اجمـا  سـخن می سعد دراین هم  مردان و زنان امت سبقت داردی ابن 
أداثأبا ختَّأ اعَّأدباافأيا َاََّي لاوألا ُ بَّ ا ُِ ا ستجاهاُنسالا َُّ  اخدَجأ اكَّأ اخو مجُعافاإفاول 

،افياوكي مباوسَّباولال،  َ اولـین اصـحاب مـا اجمـا  دارنـد  2«:كمنالاعَّيالازَداكناَابثأ اثَلث ابفناو
د بود؛ سزس دربـاره  را اجابت کرد، ادیجه بنت فردی از اهل قبله که دعوت رسول ادا یل  ُاَو

بار اسـالم  یک از آنان نخستین حار ه ااتالف کردند که کدام   علی و زید بن  بمر، سه نفر یعنی ابی
 آوردی 

  اداسـت کـه به اجمـا  مسـلمین، اولـین الـ  ادیجه بنت ُاویلد»گوید:   ا یر نی  می ابن
 3«یاسالم آورده است و در این امر هیچ مردن و زنی بر وی تقدم ندارد

را در امـر  داننـد کـه اسـالم آورد و پیـامبر را نخستین فـردی می شیعیان حضرت علی
در پذیرش اسالم بر جمیع مردان و  رسالت یاری کردی عالمه امینی در ا بات سبقت امام علی

و نی  تعدادی از صحابه و تـابعین  ، ائمه معصومیناز پیامبرزنان امت، حدود صدروایت 
 4آوری کرده است و آنها را دلیل قاطع بر تقدم آن حضرت در پذیرش اسالم دانسته استی جمع

، صـحابه ، ائمه معصومینجعفر مرتضی عاملی از مجمو  روایاتی که از پیامبر اکرم
آوردن حضـرت  ند که در روایات، دربـاره اسـالمک گیری می و تابعین نقل شده است، چنین نتیجه

أاسا»...اچنین تعبیر شده است:  علی لا ْلمأ اولا َُّ  لامأنا مأن،اولاول  ى،اولاول  لامناَِّ  عَّتااول 
آوردن، اولـین  اولین کسی بود که نمـاز اوانـد و ایمـان آورد و در اسـالم امام علی 5«:إسأَلما،ا

تنها رجـال   تواند در اینجا نمی« ناس»و « امت»ور از فردی از امت یا مردم بودی بر این اساس منظ
در پذیرش اسالم، تنها سبقت بر مردان نیست، بلمه  باشد؛ بنابراین منظور از سبقت امام علی

 رو دیدگاه کسانی که به تقدم حضـرت ادیجـه بر جمیع مردان و زنان امت سبقت دارد؛ ازاین
 اند، پذیرفتنی نیستی قائلآوردن بر جمیع مردان و زنان امت  در اسالم

                                                           

 ی318ـ  309، ص 2، ج تاریخ الطبریجریر طبری،  ی ریک به: محمد بن 1
، ص 1ج   ،أنساب ا شرا یحیی َبالُذری،   ؛ همچنین ریک به: احمد بن15، ص 3، ج الطبقات الکبریسعد،  ی ابن2

 ی317، ص 2، ج اریخ الطبریت؛ محمد بن جریر طبری، 112
 ی78، ص 6 ، ج أُسد الغاب ا یر،  ی ع الدین ابن 3
 ی335-309، ص 3ج   ،الغدیری عبدالحسین امینی، 4
 ی324-323، ص 2، ج الصحیح من سیرة النبّی األعظمی جعفر مرتضی عاملی، 5
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نخسـتین زنـی اسـت کـه  توان گفت به اتفاق شعیه و سنی، حضرت ادیجـه بنابراین می
نیـ  سـبقت  را تأیید کرد و اسالم را پذیرفت؛ اما در اینمه نسبت بـه حضـرت علـی پیامبر

 داشته باشد، بین شیعه و سنی ااتالف نظر استی

 افزایی و حمایت از رسول خدا . آرامش۲
بـودی ایشـان تمـام تـوان اـویش را در اـدمت و  یمی از حامیان راستین پیـامبر ادیجه

هـای  به کار گرفت و در راه پیشرفت اسـالم او را یـاری نمـودی حمایت حمایت از رسول ادا
های مختلف سیاسی، اجتمـاعی، مـالی و  دربرگیرندۀ عرصه نسبت به رسول ادا ادیجه

کریمانه آن بانو، از جهت روحی و عاطفی موجبات آرامش پیـامبر  شدی ااالق و رفتار عاطفی می
نمودی  ـروت  پذیر می کاست و آن را تحمل ها و آالم فشار مشرکان می کرد و از سختی را فراهم می

ویژه در  شـد و در تنگناهـای اقتصـادی بـه می و دارایی ایشان موج  گشایش اقتصادی پیامبر
، توان  همه مسلمانان بودی موقعیت برتر اجتماعی ادیجهطال ، پش دوران محاصرۀ شع  ابی

راحتی  شـد مشـرکان بـه سـب  می  از نظر سیاسی مانند اعتبار و قدرت عبـدالمطل  و ابوطالـ ،
در حمایـت از  اسحاق دربارۀ نقش ادیجه را نداشته باشندی ابن  جرئت آزار و اذیت پیامبر

 ه ادا و رسولش ایمان آورد و آنچـه را پیـامبراو نخستین کسی بود که ب»گوید:  می پیامبر
آورده بود، تصدی  کرد و آن حضرت را در امر رسالت یاری نمودی اداوند متعال به دلیل ایمـان و 

 از اعماق دل با ادیجـه همماری او، از رسولش بار اندوه را سبک کردی هنگامی که پیامبر
کـرد و کـار مـردم را بـر وی  را تصدی  می کاست و او از اندوه او می کرد، ادیجه صحبت می

چنین آورده   از پیامبر اسحاق دربارۀ حمایت ادیجه ا یر از قول ابن  ابن  1«یشمرد آسان می
یـاور راسـتین  ادیجـه 2«:کانت ادیجا وزیر صدق علی االسالم و کان یسمن الیها»است: 

 کردی با وجود او احساس آرامش می اسالم بود و پیامبر

 یثار اموال . ا3

هـای  کرد و اموال فراوانی داشـت کـه کاروان ادیجه از  روتمندترین افراد ممه بودی او تجارت می
البته منابع اهل سنت نسبت به ایثار امـوال ادیجـه بـه  3کردندی تجاری با اموال ایشان تجارت می

                                                           

 ی240، ص 1، ج السیرة النبوی هشام،  ی عبدالملک ابن 1
 ی26، ص 1، ج أسد الغاب  ا یر، ی ع الدین ابن 2
 ی280، ص 2، ج تاریخ الطبریجریر طبری،   ی محمد بن3
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یشـتری طـرح که منابع شیعی ایـن مسـئله را بـا تفصـیل ب اند؛ درحالی کلی سخن گفته پیامبر
بـیش از هشـتاده ار شـتر در  گفته شده اسـت ادیجـه»نویسد:  اندی عالمه مجلسی می کرده

کردند و او در منـاط  زیـادی تجـارت  های تجاری با اموال ایشان کار می ادمت داشتی کاروان
داشت و اموال وی در مناط  مختلف مانند حبشه و مصر گسترده بودی او اان  ب رگی داشـت کـه 

همـ  دارایـی  حضرت ادیجه 1«یالی آن بارگاهی از حریر سب  یا ابریشم سااته شده بوددر با
برد اهداف مقدس اویش مصـرف کنـدی  قرار داد تا برای پیش اود را در ادمت رسول ادا

طالـ  در تقویـت مسـلمانان نقـش بسـیار  ویژه در زمان محاصرۀ شع  ابی به اموال ادیجه
شـدی  ها و غـذای مسـلمانان در شـع  تـأمین می ل نیازمنـدیمهمی داشت؛ چـون از ایـن امـوا

بـرد؛ روزی  کند حمیم بن ح ام برادرزادۀ ادیجه شترانی از گندم را به آنجا می اسحاق نقل می ابن
پردااـت،  با این اموال، بدهی بدهماران را می پیامبر 2ابوجهل او را گرفت و مانع این کار شدی

ها ایـن امـوال را بخشـش  نمودی آن حضـرت در سـختی ن را یاری میکرد و ناتوا اسیران را آزاد می
نمودنـد،  کرد و آنـانی کـه هجـرت می کرد و تا در ممه بود، به فقیران اصحاب اود کمک می می

أيا»فرمـود:  شیخ طوسی آورده است که پیـامبر 3پردااتی شان را می حضرت ه ینه َمأااَبَفَعَّي
ياَما ْثَلاَمااَبَفَعَّي امي ََج َماٌلاَو ُّ اَخدي بـه مـن نفعـی نرسـانده  هیچ مالی همانند مال ادیجـه 4«:لو

 استی

 . سالم خداوند بر خدیجه4

همین بس که مورد تمریم اداونـد قـرار گرفتـه اسـت و جبرئیـل  در فضیلت و کمال ادیجه
آوردی روایات متعددی وارد شده است کـه جبرئیـل از جانـ  اداونـد  سالم پروردگار را به او می

سالم آورده و اود نی  بر آن بانو سالم فرستاده استی نسائی از انـس روایـت  بر ادیجه متعال
نـ د آن حضـرت بـودی  که ادیجـه آمد؛ درحالی کند که گفت: جبرئیل به سوی پیامبر می
گفت: همانا اداوند سالم است  رساندی ادیجه را سالم می گاه گفت: اداوند ادیجه آن

                                                           

 ی22ص   ،16، ج بحار األنواری محمدباقر مجلسی، 1
 ی354-353، ص 1، ج السیرة النبوی هشام،  ی عبدالملک ابن 2
 ی468، ص األمالیی شیخ طوسی، 3
 ی همانی4
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همچنین وی از ابـوهریره نقـل  1تو سالم و رحمت اداوند و برکات او بادیو بر جبرئیل سالم و بر 
اَلا»کند که سالم اداوند و جبرئیل به ادیجه فرستاده شد:  می اَعََّْتأ ي أ و ىا َُّه أَّه َِ يها بي

ا َُّه َلو ْبني َتىاجي
َ
و

ا َو ََل يا ُسه  َّ اَلامي َنا َُّه ي ََجَ امي ْئاَخدي ْوني
َ
َباَفَ اَلياو  آمد و گفـت: ادیجـه پیامبرجبرئیل ن د  2«:َسَّه

 را از جان  اداوند و از جان  من سالم برسانی

  . ستایش و احترام پيامبر5

چه از نظـر شخصـیت و کمـاالت معنـوی و چـه از نظـر اـدماتی کـه بـه  حضرت ادیجه
دربـاره  رودی سـخنان پیـامبر انجام داد، از برترین زنان آن حضـرت بـه شـمار مـی پیامبر

از او بـه   ،بعد از وفات ادیجـه دهدی پیامبر ت و مقام آن بانو را نشان می، من ل ادیجه
دهندۀ فضـیلت و کمـاالت حضـرت  سـتودی روایـات زیـادی نشـان کـرد و او را می نیمی یاد می

را یادآور شده و بسـیار  اشنودی اود از ادیجه است؛ در این روایات پیامبر ادیجه
ای  پیامبر بـه انـدازه»گوید:  حجر عسقالنی می کرده استی ابن  آن بانوی ب رگوار را مدح و ستایش

 3«یکس دیگری را ستایش نمرده است را ستایش کرده است، هیچ که ادیجه
کنـد، آن حضـرت  نقـل می به ادیجـه بر اساس روایتی که عایشه درباره عالق  پیامبر

یـاد  ی از ادیجـهوقتـ شمارد: عایشه گفـت: پیـامبر را چنین برمی های ادیجه برتری
نمودی او گفت: روزی َرشک بردم و گفتم چقدر ایـن پیـرزن را یـاد  کرد، او را بسیار ستایش می می
که اداوند بهتر از او را به تو عطا کرده استی حضرت فرمود: اداوند بهتر از او  کنی؛ درحالی می

رزیدند و تصدیقم کرد، زمـانی و زمانی که مردم به من کفر می  را به من نداده استی او ایمان آورد،
کـه دیگـران مـرا محـروم  کردند و اموال اود را بر من ایثـار کـرد، درحالی که مردم مرا تمذی  می

عایشـه  4کردند و اداوند متعال فرزندان او را رزق من کرد، زمانی که از فرزند زنان محروم بـودمی
کرد، از آن برای دوسـتان  را ذبح میگوید پیامبر هر وقت گوسفندی  در روایت دیگر آنجایی که می

                                                           

  هشـام، ؛ همچنـین ریک بـه: عبـدالملک ابن8359، حـدیث 94، ص 5 ، ج سنن النسهائیی احمد بن علی نسائی، 1
 ی241، ص 1، ج السیرة النبوی 

 ی8358، حدیث 94، ص 5 ، ج سنن النسائی ی احمد بن علی نسائی،2
 ی103، ص 8، ج اإلصاب  فی تمییز الصحاب حجر عسقالنی،  ی ابن3
 ی24864، حدیث 356، ص 41، ج مسند ا مام احمد بن حنبلی احمد بن حنبل، 4
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کنـد  چنین روایـت می نسبت به ادیجه فرستاد، در ادامه از محبت پیامبر می ادیجه
َما»که حضرت فرمود:  به َو ا ْو و زي ياَوْدابو ب  فضیلتی است کـه بـه مـن عنایـت  محبت ادیجه 1«:إي

  شده استی
بـرده اسـت و از وی بـا  نـام  ، نخست از ادیجهحبی  در معرفی همسران پیامبر ابن 

اََّأدااوزل جابسالا َُّ  اَِّىا َُّ  اعَّتأ ،»کند:  یاد می  «اوالهّن »تعبیر   2«: لالأأنالخدَجأ  اكَّأ اخو
بنت ُاویلد استی اینمه پیامبر در دوره رواج تعدد زوجـات  س اوارترین و برترین آنها ادیجه

اج نمرد، اود حمـایتگر احتـرام با هیچ زنی دیگر ازدو در جامعه عرب تا زمان حیات ادیجه
 اـود روایتـی را از عایشـه همسـر پیـامبر صحیحاستی مسلم در  آن حضرت به ادیجه

مقری ی ایـن امـر  3 «یوفات نمود پیامبر ازدواج نمرد تا زمانی که ادیجه»کند:  چنین نقل می
حیاتهـا بسـواها  لم یت وج فی»گوید:   دانسته است و می دلیلی بر جاللت شأن و مقام ادیجه

، بـه دلیـل جاللـت و ب رگـواری و  در دوران حیات ادیجـه 4«:لجالتها و عظم محلها عنده
 عظمت جایگاه او ن د پیامبر، آن حضرت با زنی دیگر ازدواج نمردی

 . برترین بانو6
که از نظر کمال و معنویـت در  یمی از زنان برتر جهان است؛ چنان تردید حضرت ادیجه بی

قرار گرفته استی در بسیاری از کت  روایی اهـل سـنت از حضـرت  م، آسیه و فاطمهکنار مری
َبا»چنین روایت شده است:  در وصف ادیجه علی اَلاَسأَّه اَعََّْتأ ي أ و ىا َُّه أَّه َِ أيها بي

ا َُّه ْع و ُي َس
ََجأ وا َمااَخدي َسأائي ابي ،اَلاَخْتأنو بو ََ َمااَمْن َسائي ابي ياَخْتنو الو فرمـود:  یدم کـه میشـن از حضـرت پیـامبر 5«:ََ و

ج ء چهار بـانوی  بهترین زنان جهان مریم و ادیجه استی در روایت دیگر حضرت ادیجه
 انـد کـه پیـامبر حنبل و ترمـذی از انـس نقـل کرده که ابن برتر جهان معرفی شده است؛ چنان

د، تو را از زنان جهان ]در فضیلت و ب رگواری[ مریم داتر عمران، ادیجه داتـر ُاویلـ»فرمود: 
                                                           

 ی1888، ص 4، ج صحیح مسلمی مسلم بن حجاج قشیری، 1
 ی77، ص المحّبرحبی  هاشمی بغدادی،  ی محمد ابن 2
 ی2436حدیث   ،1889، ص 4، ج صحیح مسلم ی مسلم بن حجاج قشیری،3
 ی28، ص 6، ج إمتاع األسماعی احمدبن علی مقری ی، 4
؛ همچنـین ریک بـه: احمـد بـن 3397، حـدیث 162، ص 6، ج صحیح البخهاریی محمد بن اسماعیل بخاری، 5

، 1886، ص 4، ج صهحیح مسهلم ؛ مسـلم بـن حجـاج قشـیری،70، ص 2، ج مسند ا مام احمد بن حنبلحنبل، 
 ی515، ص 5 ، ج سنن الترمذی؛ محمد بن عیسی ترمذی، 2430حدیث
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عبـدالبّر از ابـوهریره روایتـی را آورده   ابن 1«یفاطمه داتر محمد و آسیه همسر فرعون کافی است
بهترین زنان عالم چهار نفرنـد: مـریم داتـر عمـران، داتـر مـ احم »فرمود:  است که پیامبر

همچنـین او روایـت دیگـری را از  2 «یهمسر فرعون، ادیجه داتر ُاویلد و فاطمه داتر محمـد
سیدة نساء العالمین: مـریم، »فرمود:  عباس روایت کرده است که پیامبر نقل کرده که ابن زبیر 

سروز زنان عالم چهـار نفرنـد: مـریم، سـزس فاطمـه، سـزس 3«: م فاطما،  م ادیجا،  م آسیا
 ادیجه و پس از آن آسیهی

 . بشارت بهشت برای خدیجه7
کرده استی روایـات زیـادی در در زمان حیات اود بشارت بهشت دریافت  حضرت ادیجه

کننـدی عایشـه از  منابع اهل سنت وجـود دارد کـه از بشـارت بهشـت بـرای ایشـان حمایـت می
ا»را به بهشت بشارت داده اسـت:  کند که آن حضرت، ادیجه نقل می پیامبر أالو أَناَبسو َكشه

،ا دا َّي َْ َا ََّْ اخو ََجَ اكي َباَخدي اَلاَسَّه اَعََّْت ي ىا َُّه و َّه َِ ا َجَّه يا َُّه ي ُْ يا  افي َبْت ا ادیجـه داتـر  رسـول اـدا 4«:كي
 ای در بهشت بشارت دادی ُاویلد را به اانه

آمد و گفـت: ای  جبرئیل ن د پیامبر»اند که گفت:  بخاری و مسلم از ابوهریره روایت کرده
آید و با او ظرفی از غذا یا نوشیدنی است؛ وقتـی نـ د تـو  است که می رسول ادا، این ادیجه

، بر او از جان  پروردگارش و از جان  من سالم برسان و به وی بشارت بـده کـه در بهشـت آمد
 5«یای از مروارید برای اوست که در آن نه فریاد و سروصداسـت و نـه رنـج و سـختی اسـت اانه

کند که آنها از اسماعیل گ ارش کردند کـه از  ُنمیر و َیعلی نقل می حنبل روایتی را از ابن  احمد بن 
را بشـارت داده اسـت  حضـرت  ادیجه اوفی سؤال کردم: آیا رسول ادا بن ابی  دالّله عب

ای از مروارید در بهشت بشارت داده که در آن نه فریاد و سروصداسـت  بله، او را به اانه»فرمود: 
 –هیچ سروصدا »تحقی  آن حضرت بار دیگر گفت:  گوید: به َیعلی می«ی و نه رنج و سختی است

                                                           

سنن یسی الترمذی، ؛ محمد بن ع12391، حدیث 383، ص 19، ج مسند ا مام احمد بن حنبلی احمد بن حنبل، 1
 ی3878، حدیث 515، ص 5 ، ج الترمذی

 ی1821، ص 4، ج ا ستیعابعبدالبّر،  ی یوسف بن عبدالله ابن 2
 ی1822ی همان، ص 3
 ی2434، حدیث 1888، ص 4، ج صحیح مسلم ی مسلم بن حجاج قشیری،4
صحیح  اج قشیری،؛ مسلم بن حج3402، حدیث 164، ص 6، ج صحیح البخاریی محمد بن اسماعیل بخاری، 5

 ی2432، حدیث 1887، ص 4، ج مسلم
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 1«یو هیچ رنج و سختی در آن نیست -بیهوده یا لغو و

 بهشت   . برتریِن زنان اهل9
تنها به بهشت بشارت داده شده است، بلمـه از جملـه برتـرین زنـان اهـل  نه حضرت ادیجه

بهشت اوانده شده استی روایات متعددی وجود دارد که آن حضرت را ج ء برتـرین زنـان اهـل 
 اند:  عباس چنین نقل کرده و نسائی در روایتی از ابن حنبل   کندی احمد بن بهشت معرفی می

أا،اَوأاَليا» ،َ ا لو اخو يا ْْلَْبوي َبافي اَلاَسَّه اَعََّْت ي ىا َُّه و َّه َِ ا ا َُّه ي الو اَبسو َِ  »َخ ه لَفاَمأااَأأ اَتأْدبو
َ
«او

اَلا اَعََّْتأ ي أ و ىا َُّه أَّه َِ ا ا َُّه ي الو .اَفَ اَلاَبسو ْعََّبو
َ
او اُو و اَلاَبسو ا يا َُّه و ُو َبيااَوا ا»َسأَّه ْأألي

َ
او َسأاءي ابي

ْفَضألو
َ
و

ا َّْأ و اكي بو ََ َب،اَلاَمأْن اَلاَسأَّه اَعََّْتأ ي أ و ىا َُّه أَّه َِ ا أدا ُه َح امو َّْ و اكي
َُ و َي ،اَلاَفا دا َّي َْ َا اخو َّْ و اكي

ََج و اَخدي َجَّه ي ُْ  
ْنَعْاَفا افي  و

َ
ا ْمَنو با َي َن  امو َّْ و اكي

َت و َن َف،اَلا سي ُْ چند اطی را روی زمـین  رسول ادا 2«:عي
دانـدی  دانید این چیست  گفتند: اـدا و رسـولش بهتـر می د و گفت: آیا میکشی

فرمود: برترین زنان اهل بهشت ادیجـه داتـر ُاویلـد، فاطمـه  رسول ادا
 داتر محمد، مریم داتر عمران و آسیه داتر م احم همسر فرعون هستندی

 فهرست منابع
چ هفتم، بیروت: دار  فی معرف  الصحاب ؛أُسد الغاب  بن محمد؛  ا یر ج ری، ع الدین علی  ی ابن 1

 قی 1409الفمر، 
 قی 1385؛ چ هفتم، بیروت: دار صادر، الکامل فی التاریخی ـــــــــــــــــــــــــ؛ 2
؛ تحقی : ایلی ه لیختن شتیتر؛ بیروت: دار اآلفـاق المحّبرحبی  هاشمی بغدادی، محمد؛  ی ابن 3

 تا[ی الجدیدة، ]بی

؛ تحقیـ : عـادل احمـد اإلصهاب  فهی تمییهز الصهحاب نی، احمد بن علـی؛ حجر عسقال ی ابن 4
 قی 1415عبدالموجود و علی محمد معوض؛ چ اول، بیروت: دار المت  العلمیا، 

 قی 1416؛ چ اول، بیروت: مؤسسا الرسالا، مسند ا مام احمد بن حنبلحنبل، احمد؛  ی ابن 5
حمـد عبـدالقادر عطـا؛ چ اول، بیـروت: دار تحقیـ : م  ؛الطبقات الکبهریسعد، محمد؛  ی ابن 6

 قی 1410المت  العلمیا، 

 قی 1407؛ بیروت: دار الفمر، البدای  و النهای بن عمر؛  کثیر دمشقی، اسماعیل  ی ابن 7
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 های تبليغ در مناطق مشترک بایسته 

*الرضاتیموری وسیاالسالموالمسلمینحجت

 دمهمق
ها  تبلیم، تمنیمی برای تأ یرگذاری بر رفتار انسان و مخاط  با استفاده ماهرانـه از نمادهـا و نشـانه

از قبیل گفتار، نوشتار، تصاویر و ییی استی در حقیقت تبلیم، هنری است جاودانـه کـه بـا تـالش 
ایـن هنـر بـا  آیدی اهمیـت و ارزش بندد و به نمایش در می پیگیر مبلغان بر تابلوی هستی نقش می

گـذاری آن  شود؛ یعنی آنچـه در ارزش گذاری و مشخص می توجه به مفهوم و محتوای آن، ارزش
مؤ ر است، اف ون بر ظاهر جذاب و زیبا، مفهوم و محتوای آن استی بر این اساس تبلیم دینـی بـه 
سب  قداسـت و ارزش معنـوی واالی آن، از اهمیـت شـایانی براـوردار اسـتی تبلیـم دیـن، از 

های دینـی و  های علمیه، طالب و روحانیون است؛ زیرا آنان مرزداران اندیشه ظایف اصلی حوزهو
تبلیـم، یـک فـن »فرمـوده اسـت:   ای فرهنگی در جوامع امروزی هستند؛ چنانمه امام اامنه

ها و  روز، ضـرورت نو و روزبـه است و به تعلیم و فراگیری احتیاج داردی همچنین نیاز دارد که نوبـه
ها چی هایی است که الزم استی جامعه تبلیغی باید بتوانـد کـار  زم آن به مبّلغین ارائه شودی اینلوا

اود را درست انجام دهدی باید فن تبلیم را آمواتی باید کسانی ایـن فـن را یـاد بگیرنـد و تعلـیم 
اولویـت دهند و تممیل کنند ییی ما امروز چه چی ی را به مردم بگوییم  در کجا چه مطلبی دارای 

است  بعضی از مسائل دینی، عمومی است و باید در سـطح عمـوم بـه همـه گفتـه شـود؛ مثـل 
ااالقیات و معارف دینی و سیاسی که همه به آن احتیاج دارند یا مسائل مربوط به نظام یا مسـائل 

رود، باید مـردم را بـه اهمیـت انتخابـات آشـنا کنـد و  موسمی مانند انتخابات که هر جا مبلم می
 1«یفهیم نماید که این، یک وظیفه و ضرورت استیییت

                                                           

 یمحوزه علمیه ق 4آمواته سطح  دانش  *
 ی27/10/1374بیانات در دیدار جمعی از روحانیون، 1.
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هـای تبلیغـی در منـاط  مشـترک اقتضـائات و  ها، اب ار و روش آشنایی مبلغان دینی با ظرافت
های تبلیـم در منـاط  مشـترک بیـان  در این قسمت براـی از بایسـته 1شرایط ااص اود را داردی

 شودی  می

 تبليغ با محوریت قرآن  .۱
، منبـع و سـند معـارف اسـالمی و کالم اداوند، معج ه جاوید پیامبر اکرم قرآن کریم تجلی

هاستی این کالم الهی، بارزترین معج ه انبیای الهـی اسـت کـه  الهی برای انسان  ترین هدیه ب رگ
ُکْم َفَموْن َأْبَصوَر َفِلَنْفِاوهِ »کننده است:  گر حقای  و هدایت تبیین ْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّ ُُ َوَموْن  َقْد َجاَء

به راستی رهنمودهـایی از جانـ  پروردگارتـان بـرای شـما  2؛َعِميَ َفَعَلْیَها َوَما َأَعا َعَلْیُکْم ِبَحِفیٍظ 
آمده است؛ پس هر که به دیده بصیرت بنگرد، به سود اود او و هر کس از سر بصیرت ننگرد، بـه 

یچ چیـ ی فـرو گـذار قرآن، در حوزه رسالت اود، جامع است و از بیـان هـ«ی زیان اود اوست
ْلَنا َعَلْیَك اْلِکَتاَب ِتْبَیاًعا ِلُکلِّ َش »نمرده است:  َُّ ًٍ َوُبْشوَری ِلْلُمْاوِلِمیَن ْی َوَع ایـن  3؛ٍء َوُهوًدی َوَرْحَمو

کتاب را که روشنگر هر چی ی و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است، بر تو نـازل 
 معیت قرآن فرموده است: نی  درباره جا پیامبر اکرم«ی کردیم

َشأ ٌعامو اَشأافي أ و به اَفإي ْن في ُْ و أا ْباكي
اَفَعََّأْتمو أبي ْظَّي ُو ُْ اَ  ْتألي اَ َُّه َلعي اَك ي ابو ْباَ ْْلومو َتَبَسْ اَعََّْتمو ُْ

َذ ا ي ٌعاَلاَفإي فه
اَسأاوَا اَخََّْفأ و اَلاَمْناَجَعََّأ و َجَّه ي ُْ ىاَ  َُ

اإي هو
ٍَ اَوا َماَم و

َ
او ٌقاَمْناَجَعََّ و َصده ٌلامو َي أَااَما اَلاأو أابي

أىاَ َُّه َُ
اإي
 و

ا تلي بي اَعََّىاَ ُسه لُّ دو ََ ا تلو ُي گـاه کـه گرفتـار انـوا  بالهـا شـوید و اوضـا  مثـل  پـس آن 4؛َ ُده
های ابرها در ش  تاریك درهم آمیخت، به قرآن روی آورید و به آن بچسـبید؛ زیـرا  پاره

و هر کـس آن را  گشاید، صادقانه است قرآن راهنمای مورد قبولی است و راهی را که می
دهد و هر کـس آن را کنـار گـذارد، بـه  پیشوای اود قرار دهد، او را به بهشت سوق می

 یابدی دوزخ ره می
این معج ه الهی در میان امت اسالمی نی  از جایگاهی ویژه و ممتاز براوردار است و مسـلمانان 

ت و کرامـت آن کوشـا و در حفظ حرمـ  در هر زمان و ممان، قداست و معنویت آن را پاس داشته
اندی آنان در طول تاریخ با حفظ آیات نورانی آن و کتابت کلمـه بـه کلمـه ایـن امانـت الهـی،  بوده

                                                           

 ی10و  8، 6های ی برای اطال  بیشتر ریک: فصلنامه ره توشه مناط  مشترک، شماره1
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 ی89ی نحل: 3
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تالش کردند که اصالت کالم ادا نسل به نسل باقی بماند و از تحریـف و تغییـر مصـون باشـد؛ 
هـای مختلـف  و چا ها نسخه از قرآن کریم در سراسر دنیا با اطـوط  ای که امروز میلیون گونه به

ها و اقوام مختلف وجود دارد و در تمام کشـورهای اسـالمی و حتـی ممالـک غیـر  در میان ملت
شود و همگان بر جایگاه واال و مرجعیت این کتاب آسمانی تأکید دارنـدی بـر  اسالمی اوانده می

روش  هـا در منبرهـا و جلسـات علمـی قـرار گیـردی در سـیره و این اساس، قرآن باید محور بحث
 استناد به آیات قرآن  به صورت متعدد وجود دارد؛ چنانمـه در سـیره امـام رضـا بیت اهل

اَلا»آمده است:  أ و اَلاَجَا كو أ و َُّّ اكو أ و اَلاَكأاَفاَكََلمو تأ ي افي تبو جي اَفتو اَشيْءا ل  اَعْناكو َؤ لي اُسُّ اكي
َّو و َتحي ُْ ََ ا افو مو

ْ
َ َُ ُْ  َفاَ 

ْنا ُْ و َناَ  امي َا َن َعا ْبتي ا ي  و
َّو ثُّ َُ کـرد و  ها آزمـایش می را بـه سـؤال مأمون عباسی، حضـرت رضـا 1؛ فَت

آورد، از قـرآن  داد و تمام سخن و جواب و مثـالی کـه مـی ها را می حضرت در هر مورد جواب آن
 «ی  نمود استفاده می

مبلغان نی  باید در سـخن اـود بـه آیـات قـرآن  بیت بر این اساس و به تأسی از ائمه اهل
ِذي ِعْنَدُه »توان از آیه شریفه  کتاب ادا را محور تبلیم قرار دهندی برای مثال میاستناد کنند و  َقاَل الَّ

کسی که ن د او دانشی از کتـاب]الهی[ بـود،  2؛ِعْلٌم ِمَن اْلِکَتاِب َأَعا آِتیَك ِبِه َقْبَل َأْن َیْرَتدَّ ِإَلْیَك َطْرُفَك 
بر علم و دانش، معجـ ات « آورم  ی، برایت میگفت من آن را پیش از آنمه چشم اود را بر هم ب ن

استناد کرد که وقتی آصف بن برایا که بـه تعبیـر قـرآن بخشـی از  بیت و کرامات امامان اهل
دانش و کرامت او  دانست، این کار ب رگ را در لحظه انجام داد؛ قطعًا امیرالمؤمنین غی  را می

ٌٍ آَمُنووا  عْحُن »از امثال آصف باالتر استی همچنین از آیه  ُهوْم ِفْتَیو َعُقصُّ َعَلْیَك َعَبوَأُهْم ِبواْلَح ِّ ِإعَّ
ِهْم َوِعْدَعاُهْم ُهًدی کنیم، آنان جوانانی بودنـد کـه بـه   حمایت می  ما ابرشان را بر تو درست 3؛ِبَربِّ

کـه دربـاره اصـحاب کهـف بیـان شـده « پروردگارشان ایمان آورده بودند و بر هدایتشان اف ودیم
ها و یادبودها و به صورت ااص برگ اری مراسـم اعیـاد و  ضرورت برگ اری ب رگداشت است؛ بر

هـای معنـوی بـرای  هـا و جایگاه و سـاات حرم بیـت ویژه ائمه اهل شهادت اولیای الهی، به
 استدالل کردی  بیت زیارت، دعا و عبادت اداوند متعال در کنار قبور ائمه اهل

شود، آنمه مبلغان محترم باید اف ون بر محـور قـرار  می مطل  دیگری که در این بحث تأکید
دادن محتوای قرآن به ظواهر قرآن نی  اهمیت دهندی بری مثال قرآن با صوت زیبا و دلنشین قرائـت 
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و از جوانان و نوجوانان دعوت شود کـه قـرآن را حفـظ و تـالوت نماینـدی همچنـین در جلسـات 
ت دقت شود؛ زیرا بسـیاری از مخاطبـان در منـاط  سخنرانی، در درست اواندن آیات قرآن نهای

 شودی  دقتی در تالوت موج  بدبینی می توجهی و کم مشترک از حافظان قرآن هستند و بی

  بيت . تبليغ با محوریت اهل۲
ای در میان امت اسـالمی براوردارنـد و  از قداست و جایگاه ویژه بیت و اهل پیامبر اکرم

ها، اـوارج،  )به ج  عده اندکی از افراطیون و تندروها امثال ناصـبیهمه پیروان مذاه  اسالمی 
ها( با عظمت و تمریم به آنان نظر دارندی این جایگاه واال مرهون تأکیدات آیات  وهابیون و داعشی

استی آیات متعددی در قرآن کریم بر جایگاه واالی  نورانی قرآن کریم و دستورات پیامبر اکرم
ممرم آن حضرت داللت دارد؛ آیاتی همچون آیه تطهیـر کـه بـر طهـارت و بیت  و اهل پیامبر

ْم »دهد:  عصمت آنان گواهی می ُُ وَر ْجَس َأْهوَل اْلَبْیوِ  َوُیَطهِّ َِ َعوْنُکُم الورِّ وُه ِلُیوْذِه َما ُیِریُد اللَّ ِإعَّ
ك و پـاکی ه اواهد آلودگی را از شما ااندان ]پیـامبر[ ب دایـد و شـما را پـا ادا فقط می 1؛َتْطِهیًرا
 بیـت آیه مباهله نی  که اف ون بر ا بات حقانیت رسالت نبوی، بر جایگـاه واالی اهل«ی گرداند

 کند، از این دسته آیات است:   داللت می
ْم َوِعَا  ُُ َك ِفیِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َعْدُع َأْبَناَءَعا َوَأْبَناَء اَءَعا َفَمْن َحاجَّ

ِبیَن  ِْ ِه َعَلی اْلَکا ْم َوَأْعُفَاَنا َوَأْعُفَاُکْم ُثمَّ َعْبَتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنٍ اللَّ ُُ پس هـر کـه  2؛َوِعَااَء
در این ]باره[ پس از دانشی که تو را ]حاصل[ آمـده، بـا تـو محاجـه کنـد؛ بگـو بیاییـد 

یـك و شـما اویشـان ن دیـك پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما اویشان ن د
 ادا را بر دروغگویان قرار دهیمی   اود را فرا اوانیم؛ سزس مباهله کنیم و لعنت

ُقوْل اَل َأْسوَأُلُکْم »قـرار داده اسـت:  بیت را مودت با اهل آیه مودت نی  اجر رسالت پیامبر
َة ِفي اْلُقْرَبی رسالت[ پاداشی از شما اواستار نیستم، مگـر بگو به ازای آن ] 3؛َعَلْیِه َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودَّ

 «ی  دوستی درباره اویشاوندان
نی  تأکیدی بر همین جایگاه با ارزش اسـت کـه  در سنت و سیره گفتاری و رفتاری پیامبر

مـن دو امانـت »فرموده اسـت:  توان در حدیث  قلین یافت که پیامبر ادا نمونه بارز آن را می
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در  امام علی  1ییی«یها، گمراه نشوید  دادم تا با تمسک و پیروی از آن گرانبها را در بین شما قرار
 فرموده است:  بیت پیامبر البالغه در توصیف اهل نهج 242اطبه 

دهـد و  هستندی حلم آنان از علم ایشان ابر می آفرین جهل بخش علم و مرگ آنان نشاط
و منط  استی نه از ح  شان از روی حممت  ظاهر آنان بر باطن ایشان گواهی، سموت
 کننـدی آنـان ارکـان اسـالم و پناهگـاه نجـات سرپیچی و نه درباره آن ااتالف پیدا مـی

شود و زبانش  کن می گردد و باطل جای موضع اود باز می هستندی با وجود آنان ح  به
 اند، نه به ااطر شنیدن و نقـل کرده کآیدی دین را برای حفظ و اجرا در از ریشه بیرون می

 2کنندگان علم زیادند و اجرا کنندگانش، کمی کردن؛ زیرا نقل
، مسیری روشـن و بیت تأکیدات متعدد آیات قرآن کریم و روایات نبوی بر جایگاه واالی اهل

روی امت اسالمی قرار داده است تا آنان مرجعیت این دو  قـل و امانـت پیـامبر  واضح را در پیش
را مورد توجه قرار دهند و با فرازهـا و فرودهـا و حـوادث  بیت یعنی قرآن کریم و اهل اکرم

، بیـت تاریخی، این دو محور مستحمم برای امت اسـالمی بـاقی بمانـد و از افتخـارات اهل
های فقهی و ممات  فمری و کالمی مذاه  اسالمی به آنان ببالنـد  فرقه همین بس است که همه

، سب  شد کـه بیت پیروان مذاه  اسالمی به اهلکنندی این ابراز عش  و عالقه وافر و افتخار 
هـا و تألیفـات  سنت و صاحبان اندیشه و قلم، دست به تـألیف ببرنـد و کتاب عالمان شیعه و اهل

از اـود بـه یادگـار بگذارنـد کـه بـه عنـوان نمونـه  بیت مستقل در دفا  از جایگاه واالی اهل
الـدین طبـری شـافعی اشـاره  تألیف مح  ی الُقْربیَذخائُر الُعْقبی فی َمناِصب َذوِ توان به کتاب  می

و ل وم محبـت و اطاعـت  بیت درباره ائمه اهل کرد که نویسنده احادیث نبی ممرم اسالم
سنت نقل کرده و بـه تشـریح اجمـالی آن پردااتـه اسـتی  از آنان را با استفاده از منابع روایی اهل

ا ر علی بن محمد بن احمد  ی معرفه ا ئمهالفصول المهمه فنمونه دیگر این تألیفات، کتاب 
، شواهد التنزیهل لقواعهد التفضهیلصباغ استی حاکم حسمانی نی  در کتاب  ممی مشهور به ابن

داند که منمر ن ول سـوره انسـان در مـورد  هدف اود را از تألیف این کتاب رّد نظریه شخصی می
نـازل نشـده اسـتی گفتـار  بیت اهلای در قرآن درباره  بود و معتقد بود هیچ آیه بیت اهل
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محمـد بـن ادریـس شـافعی  1ناصواب این شخص، سب  تالیف این ا ر توسط حسـمانی شـدی
معروف به امام شافعی، در مراسم حج در برابر جمعی در سرزمین منی، محبت اود را نسبت بـه 

 :را با این ابیات اعالم نمود بیت اهل
وِ ِ ون لو ِقو بالُمَتصب راِکاًا ًییا



وواِهِ  َواهِتوو ِبقاِعووِدَریِفهوواَواللب


الَتجویُ إلوِِ لو ََ إذادوا ًیَسَترًا


َدیضووًاَکُملووَتِ ِ الُفووراِتالفوواِئِ 


وود  یِلُ تمب إنکوواَنَردضووًاُحوو م


َقالِن َنووَِرادِضوو یَدلَیشووَهِدالووالب


بـه  ها ابر دهیـد، و بلندی ها زارهای منیی، سواره بمانید و به نشستگان دره ای سوارگان بر شن
شـوند؛ بگوییـد  دمان به مانند رود اروشان فرات به سوی منی سـرازیر می زائرانی که مانند سزیده

 رفض و کفر است، جن و انس بدانند که من رافضي هستمی  بیت اگر محبت اهل
ن را موج  بطال همچنین ایشان در شعر دیگری نفرستادن صلوات بر آل و ااندان پیامبر

 نماز دانسته و گفته است: 
ُرُ  َیووایَلَبیووِتَرسوووِلاللوو ُحووام



ِ َناللو دوِالُقوریِن نَسَلو ُ ٌَ َدر


َکفوواُک ِ وونع وویِ الَقوودِر َنُروو 


َعَلویُر اَلَصواَلَ َلو ُ َ نَل ُیص ِّ


و در  ای ااندان نبوت، محبت شما فرضی است که از جان  اداونـد در قـرآن آمـده اسـت
عظمت و شأن شما همین کافی است که هر شخصی شما را در نماز درود نگفت، نمازی ندارد و 

 2 نمازش درست نیستی

ن د پیروان مذاه  اسالمی است کـه در  بیت ها شواهدی بر جایگاه واالی اهل این نمونه
ادت و ای در این موضو  به نگارش درآوردند و بـه بهتـرین شـمل ار طول تاریخ، تألیفات گسترده

نشان دادندی بنابراین ایام تبلیم اف ون بر آنمه بهترین فرصت بـرای  بیت دلدادگی اود را به اهل
توان این گرایش و عقیده در اندیشه و رفتـار پیـروان  ترویج و تحمیم این عقیده درست است و می

سـت کـه تـالش مذاه  را تقویت کرد، بهترین وسیله برای مقابله با افراطیون و مخالفان اندکی ا
مخفی بماند و به اطال  عموم مردم نرسـدی در انتهـای  بیت دارند تا حقای  دینی در مورد اهل

سنت چابهار که در  این بخش، شعری از مولوی عبدالرحمن مالزهی )چابهاری( امام جمعه اهل
 شود: سروده است، ذکر می مدح و ارادت به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا
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 پرسش و پاسخ
*عادالَل  ج لیاورعیاالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه

های زنـدگی دچـار  نبـهشناسایی زمان، از ضروریات زندگی انسان است و بدون آن، بسیاری از ج
شودی تشمیل واحدهای زمانی همچون سال، ماه و هفته نیـ  بـرای همـین اسـتی از   می  نظمی بی

ای از تمـالیف الهـی ماننـد روزه  انجـام پـارهدیرباز تشخیص آغاز و یا پایان ماه قمری و در پی آن 
فات و مشعر، بیتوتـه فطر و قربان، مناسک حج، وقوف در عر  گرفتن، روزه گشودن، اعیاد اسالمی

های حرام و اتباط آن بـا موضـو  دیـه و ییی، همگـی ارتبـاط مسـتقیم بـا زنـدگی  در منا، تعیین ماه
پـذیردی اـدای   مسلمانان در اقصی نقاط جهان دارد که از راه اسـتهالل و دیـدن مـاه صـورت می

ْمَس »این موضو  فرموده است:   سبحان در اهمیت ِذي َجَعَل الَشه َرُه ُهَو اَله ِضَیاًء َواْلَقَمَر ُعوًرا َوَقوَده
ِنیَن َواْلِحَااَب  او کسی است که اورشید را روشنایی و ماه را نور قرار داد  1؛َمَناِعَل ِلَتْعَلُموا َعَدَد الِاه

همچنـین در آیـه «ی ها و حساب )کارهـا( را بدانیـد هایی مقدر کرد تا عدد سال و برای آن، من لگاه
اِس َواْلَحِجه »دیگری فرموده است:  ٍِ ُقْل ِهيَ َمَواِقیُ  ِللَنه ِهَله های مـاه  درباره هالل2؛َیْاَأُلوَعَك َعِن اْْلَ

( مـردم و )تعیـین   کنند، بگو آن  از تو سؤال می ها، بیان اوقات )و تقویم طبیعی( برای )نظام  زندگی 
( حج است  «یوقت 

نظر فقهای فریقین متوقـف بـر  روایات و اتفاق های قمری با تمیه بر آیات و بنابراین آغاز و پایان ماه
این میان ماه رمضان اهمیت ویـژه داردی البتـه اهمیـت پایـان مـاه دوچنـدان  در  3رؤیت ماه استی

                                                           

 یذاه  اسالمیکارشناسی ارشد م *
 ی5ی یونس: 1
 ی189ی بقره: 2
 ی588، ص 2، ج منتهی المطلبی حسن بن یوسف حلی، 3

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 سال اول ـ شماره اول

 1401پاییز و زمستان
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رو در روایات فریقین بر رؤیت مـاه  شود، زیرا امر دایر بین وجوب و حرمت روزه استی  از این  می
ا»ی را تحت عنوان تأکید دارند تا آنجا  که شیخ حر عاملی باب هي اَبَمَضأاَفاَلاَغْتأني اَعََلَمَ اَشأْمني فه

َ
او َكاهو

ََلل مي
ُْ ا  ََ و ْؤا با وجود چنین اتفاقی نظری درباره رؤیت هالل، در ج ئیـات مسـائل  1آورده استی«  بو

   .شود  ها اشاره می ااتالفاتی وجود دارد که در این نوشته تنها به برای از آن

 منجمان برای اثبات اول ماه کافی است؟سؤال اول:آ یا محاسبات 

شان را برای ا بـات  سنت، قول منجمان و محاسبات از فقهای اهل 4و مالمیان 3حنیفیان 2حنبلیان،
اول ماه فاقد اعتبار دانسته و تنها شافعیان قـول مـنجم را در حـ  اـودش و نـه دیگـران، حجـت 

شـان را بـه  نیـ  قـول منجمـان و محاسباتمشهور فقهای امامیه و مراجع تقلید معاصر  5دانندی  می
الله شـهید سـید محمـدباقر صـدر تنهـا  آیت 6پذیرندی  عنوان راهی مستقل برای ا بات اول ماه نمی

های ا بات هالل به شـمار آورده  فقیه شیعه است که به اعتبار قول منجم فتوا داده و آن را یمی از راه
   8پذیردی  ت نی  همین دیدگاه را میسن دکتر یوسف قرضاوی، عالم معاصر اهل 7استی

پذیر نباشد، آیـا رؤیـت بـا چشـم مسـلح یدوربـين و  سؤال دوم: اگر هالل با چشم غير مسلح رؤیت

 کند؟ تلسکوپ( اول ماه را ثابت می

بیشتر فقها و مراجع تقلید شیعه، رؤیت ماه نو با چشم غیر مسـلح را بـرای ا بـات اول مـاه معتبـر 
اللـه صـافی  ، لطف، سـید ابوالقاسـم اـوییآیات عظـام امـام امینـیاند، از جمله  دانسته

، سید علی سیستانی، ناصر ممارم شـیرازی، حسـین نـوری همـدانی، سـید موسـی گلزایگانی
                                                           

 ی252، ص 10 ، ج وسائل الشیع ی محمد بن حسن حر عاملی، 1
 ی302، ص 2،  ج کشا  القناع عن متن اإلصناعی منصور بن یونس بهوتی، 2
 ی431، ص 1، ج عابدین )رد المختار( الدر المختار وحاشی  ابنعابدین،  عمر ابن ی محمدامین بن3
 ی72، ص 1، ج التلقین فی الفق  المالکیی عبدالوهاب بن علی  الثعلبی البغدادی، 4
ج  ،البیهت الفقه علی المذاهب األربع  و مذهب أهلی عبدالرحمن ج یری و سید محمد غروی و یاسر مازح، 5
 ی280، ص 6، ج المجموع شرح المهذبالدین بن شرف نووی،  بوزکریا محیی؛ ا501، ص 1
، ص 16، ج جواهر الکالم، محمدحسن نجفی، 629، ص 3، ج العروة الوثقیی سید محمدکاظم طباطبایی ی دی، 6

 ی363
 ی512، ص 1، ج الفتاوی الواضح ی سید محمدباقر صدر، 7
 ی 30ـ  33، ص السن  )فقه الصیام( تیسیر الفقه فی ضوء القرآن وی یوسف قرضاوی، 8
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عظـام سـید  آیـاتتنها برای از مراجع تقلید همچـون   1شبیری زنجانی و حسین وحیداراسانیی
شـاهرودی و مرحـوم   م سید محمود هاشمیای، مرحوم محمد فاضل لنمرانی، مرحو علی اامنه

هیئـت افتـای علمـای  2اندی شیخ محمدتقی بهجت دیدن هالل را با اب ارهای نوین کافی دانسـته
دار االفتاء مصر نی  استفاده از  3اندی ب رگ عربستان، بر اعتبار و کفایت رؤیت با تلسموب فتوا داده

 4فی دانسته استیاب ارهای نوین را برای ا بات اول ماه جای  و کا

 شود؟ سؤال سوم: آیا اول ماه به حکم حاکم اثبات می

اند و  سنت، پذیرش حمم حاکم به  بوت اول ماه رمضـان را الزم دانسـته چهار مذه  فقهی اهل
و  5اند دانندی البته برای مذاه  فقهی بین ماه رمضان و شوال فرق گذاشـته  حممش را حجت می

، آن است که اگر حاکم در اول ماه شوال به علم اود عمل کنـد؛ این فرق شده است  آنچه موج 
آمـده  الفقه علی المذاهب ا ربعهدر کتاب  6گیرد و االف احتیاط نی  استی  مورد تهمت قرار می

است:  بوت هالل و وجوب روزه، مشروط به حمم حاکم نیست؛ ولی اگر حاکم به  بـوت هـالل 
مم وی روزه بر عموم مسلمانان واج  اسـت، هـر چنـد حمم کرد، مستند آن هر چه باشد؛ به ح

 داردی  این حمم مخالف مذه  برای باشـد؛ زیـرا حمـم حـاکم، ااتالفـات را از میـان بـر مـی 
 بوت هالل و وجوب روزه، مشروط به حمـم حـاکم اسـتی هـر گـاه  کـه »اند:  شافعیان نی  گفته

مستند به شهادت یـک نفـر عـادل این حمم  حاکم حمم کرد، روزه بر مرد واج  است؛ هر چند 
                                                           

، س  1، ج صهراط النجهاه ؛ سـید ابوالقاسـم اـویی،680، ص 2، ج تحریر الوسیلهالله موسوی امینی،  سید روح 1
، ال هرا ؛ آیات عظام بهجت، سیستانی، ممارم، صافی، نوری، با اسـتفاده از اسـتفتائات موجـود در جامعـه1033

 ی102105 شبیری زنجانی، استفتاء کتبی، ش
؛ محمـد فاضـل لنمرانـی، بـا اسـتفاده از اسـتفتائات موجـود در 835، س اجوبه استفتائاتای،  ی سید علی اامنه2

، کـد ابـر: «رؤیـا هـالل مـاه بـا چشـم مسـلح»الله بهجـت،  ، مرک  تنظیم و نشر آ ار حضرت آیتال هرا جامعه
 ی13071

https://bahjat.ir/fa/content/13071 

 ی46، ص 3، ج أبحاث هیئ  کبار العلماء، لعلماء بالمملما العربیا السعودیاهیئا کبار ای 3
 ی252، ص 9، ص الفتاوی ا سالمیه  من دار اإلفتاء المصری ی دار االفتاء المصریا )مجموعا من المؤلفین(، 4
الفتهاوی العالمکیریه  علهی الفتاوی الهندی  او الدین ابرنهابوری،  جماعا من علماء الهند برئاسا موالنا الشیخ نظامی 5

 ی198، ص 1ج  ،حنیف  النعمان مذهب ا مام ا عظم ابی
 ی 287، ص 1، ج بدای  المجتهدرشد قرطبی،  ی محمد بن احمد ابن6
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 2«یشود  ابتدای( ماه قطعًا با حمم حاکم  ابت می»)عابدین نی  گفته است:  ابن 1«یباشد
سـنت فقـه شـافعی در  رسـد مسـلمانان اهل از آنچه گذشت و بنا به برای گ ارشات، به نظـر می

 3کنندی عیت میایران تب  جمهوری اسالمی  اعالم رمضان و عید فطر از امام و حاکم اسالمی

 دیدگاه فقهای شیعه
شود یا ایر، فقهای شیعه دیدگاه واحدی ندارنـدی  آیا با حمم حاکم شر  اول ماه  ابت می در اینمه 
اینمه منشأ و مستند حاکم چه باشد نی  ااتالفاتی وجود دارد که در این مختصـر تنهـا بـه  البته در 

و دیگران و از فقهای معاصـر  5و شهید اول 4حلیشودی از فقهای قدیم، عالمه  اصل فتوا اشاره می
ای، بهجت، فاضل لنمرانی، ممارم شیرازی، صـافی گلزایگـانی   ، اامنآیات عظام امام امینی

شـود و در ایـن صـورت   و نوری چنین دیدگاهی دارند که با حمم حاکم شر ، اول مـاه  ابـت می
 6گر کسی که یقین به اشتباه او داردیپیروی از او بر همه حتی بر سایر مجتهدها الزم است، م

اینمـه از   شود، مگر آیات عظام اویی و سیستانی معتقدند با حمم حاکم شهر اول ماه  ابت نمی 
اللـه وحیـد فرمـوده  آیت 7حمم حاکم شهر برای شخص اطمینان به دیده شدن ماه حاصل شـودی

اینمـه از حمـم  شـود، مگـر   بنابر احتیاط واج  با حمم حاکم شر  اول ماه  ابـت نمـی»است: 
اللـه شـبیری نیـ  فرمـوده   آین 8«یحاکم شهر برای شخص اطمینان به دیده شدن ما حاصل شـود

اینمه از حمم حاکم شـر   شود، مگر   بنا بر احتیاط با حمم حاکم شر  اول ماه  ابت نمی»است: 
                                                           

ج  ،البیهت الفقه علی المذاهب األربع  و مذهب أهلی عبدالرحمن ج یری و سید محمد غروی و یاسر مازح، 1
 ی551، ص 1
 ی211، ص عابدین مجموع  رسائل ابنعابدین،  ابن ی محمدامین بن عمر2
 ی500039، کد ابر: 26/01/1400، «بررسی معیار آغاز ماه قمری در فقه شافعی»ی ابرگ اری تقری ، 3

https://www.taghribnews.com/fa/note/500039 

 ی 268، ص 1، ج تذکرة الفقهاءی حسن بن یوسف حلی، 4
 ی286، ص 1ج  ،الدروس الشرعیه فی فقه ا مامیهاملی، شامی عالدین محمد بن ممی  ی شمس5
، ص 1، ج رسهاله آموزشهیای،  ؛ سـید علـی اامنـه280، ص1، ج تحریر الوسیلهالله موسوی امینی،  ی سید روح6

؛ 629، ص 3، ج العهروة الهوثقی، فاضـل، ممـارم، نـوری، 1158، مسـئله وسهیل  النجهاة؛ محمدتقی بهجت، 266
 ی1367، مسئله هدایت العبادنی، الله صافی گلزایگا لطف

 ی335، ص 1، ج منهاج الصالحین؛ سید علی سیستانی، 278، ص 1، ج منهاج الصالحین ی سید ابوالقاسم اویی،7
 ی310، ص 1، ج منهاج الصالحینی حسین وحید اراسانی، 8
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اطمینـان متعـارف این اطمینان، بر اـالف  برای شخص اطمینان به دیده شدن ماه حاصل شود و 
 1«یمردم نباشد

 سنت برای شيعيان اعتبار دارد؟ سؤال چهارم: آیا حکم حاکم اهل

سنت هستند و یا در موسم حج با اعالن امام  شیعیان زیادی در بالد مختلف تحت حاکمیت اهل
دهندی اگـر سنت است، مناسک را آغاز و یا پایان می و امیر الحاج که منصوب از طرف حاکم اهل

ل به طری  ح  )طب  دستور فقهای شیعه و مرجع تقلید( بـدون تقیـه و اـوف اممـان داشـته عم
 2سنت تبعیت نمود؛ وگرنه تبعیت جای  و عمل صحیح استی باشد، نباید از حمم حاکم اهل

 سنت درباره زمان نماز مغرب و افطار روزه اختالف دارند؟  سؤال پنجم: آیا فقهای شيعه و اهل

سنت، زمان نماز مغرب و هنگـام افطـار  م اما ااتالفی میان فقهای شیعه و اهلیمی از مسائل مه
 سنت در مفهوم مغرب متفاوت استی های فقهای شیعه و اهل روزه استی دیدگاه

آغاز وقت نماز مغرب را از استتار کامل قرص اورشـید  3سنت دیدگاه نخست: تمام مذاه  اهل
اندی البته در دیدگاه مـالمی، مغـرب  حمره مغربیه دانسته در مغرب و پایانش را از بین رفتن شف  و

شـود و تـا زمـانی کـه در اوایـل  دو وقت دارد: اول وقت ااتیاری که از غروب اورشید آغـاز می
غروب بتواند با تحصیل طهارت و گفتن اذان و اقامه نماز بخواند؛ ادامه داردی دوم وقت اضطراری 

یابـدی در ایـن دیـدگاه وقـت   و تـا طلـو  فجـر ادامـه می که پس از وقت ااتیاری آغاز شده است
 ااتیاری مغرب، وسعت ندارندی

و  6و برای متأارین مانند صـاح  مـدارک 5شیخ مفید 4عقیل، فقهای متقدم امامیه مانند ابن ابی
نی  گروهی از فقهای معاصر )آیات عظام بهجت، ممارم و ییی( معتقدند آغاز وقت نمـاز مغـرب، 

ن، عبارت است از پنهان شدن اورشید در اف  غربیی البته فقهایی همچون آیات غروب است و آ
                                                           

 ی1740و 1739، مسئله رساله توضیح المسائلی سید موسی شبیری زنجانی، 1
 ی441، ص 1، ج تحریرالوسیلهموسوی امینی،  الله ی سید روح2
، ج البیهت الفقه علی المذاهب األربع  و مهذهب أهلی عبدالرحمن ج یری و سید محمد غروی و یاسر مازح، 3
 ی162، ص 1
 ی25، ص عقیل مجموع  فتاوی ابن ابیعقیل،  ی حسن بن علی ابن ابی4
 ی93، ص المقنع ی محمد بن محمد مفید، 5
 ی49، ص 3ج  ،مدارک ا حکام فی شرح شرائع ا سالمموسوی عاملی، ی ی محمد بن عل6
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عظام اویی، تبری ی، سیستانی و وحید اراسانی معتقدند فاصله بین استتار اورشـید )غـروب( 
 1تا از بین رفتن حمره مشرقه بنا بر احتیاط واج  نماز مغرب اوانده نشودی

مان و رسیدن آن به باالی سری در این دیـدگاه مـالک در دیدگاه دوم: از بین رفتن سرای شرقی آس
تحق  مغرب، تنها غروب اورشید نبوده است؛ بلمه ناپدید شدن سرای در شرق آسمان، نشـانه 

 2این دیدگاه هستندی  تحق  مغرب شرعی استی بسیاری از فقهای امامیه و بلمه مشهور بر

 سؤال ششم: حکم روزه مسافر چيست؟

است؛ یعنی کسـی کـه از وطـن شـرعی اـود، مسـافت   ضوعات فقه اسالمیمسافر، یمی از مو
مشخصی را طی نموده استی احمام شریعت برای چنین شخصـی جهـت ادای تملیـف نمـاز و 

ای بیان نموده استی اداوند در قـرآن حمـم روزه مسـافر را چنـین بیـان کـرده  روزه، شرایط ویژه
اَن »اسـت:  َُ اًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن  واٍم ُأَووَر َأَیه ٌة ِموْن َأَیه چنـد روز 3؛ِمْنُکْم َمِریًضا َأْو َعَلی َسَفٍر َفِعوَده

معدودی را )باید روزه بدارید( و هر کس از شما بیمار یا مسافر باشد، تعدادی از روزهای دیگـر را 
 «ی)روزه بدارد(

م است؛ زیـرا این باورند که روزه شخص مسافر و مریض، باطل و حرا فقهای شیعه به اتفاق آراء بر
آنـان  4را را جایگ ین نموده استی اداوند به مجرد سفر و مرض، روزه را برداشته و فقط قضای آن 

ٌة ِمْن »معتقدند از جمله  ، ل وم افطار در سفر و قضای روزه در وقتـی دیگـر فهمیـده «ایاٍم ُاَور َفِعده
هر کسـی سـفری مشـرو  »نویسد:  ای اطاب به مأمون چنین می در نامه امام رضا 5شودی  می

ها را در وطن قضا نمایـد؛ چـرا کـه  هایش باطل است و باید آن داشت و در سفر روزه گرفت، روزه
 6«یروزه در سفر باطل است

                                                           

هاشـمی  ؛ احسان اصولی و محمدحسن بنی23، ص 6، ج المستند فی شرح العروة الوثقی ی سید ابوالقاسم اویی،1
 ی735، مسئله 1، ج توضیح المسائل مراجع امینی،

 ی84، ص 4، ج جواهر الکالمی محمدحسن نجفی، 2
 ی184ی بقره: 3
؛ 59و  58، ص 2ج  ،الروضه  البهیه  فهی شهرح اللمعه  الدمشهقی الدین بـن علـی عـاملی )شـهید  ـانی(،  ی زین4

، 1 ، ج البیهت الفقه علی المذاهب األربع  و مهذهب أهلعبدالرحمن ج یری و سید محمد غروی و یاسر مازح، 
   745ص 

 ی271، ص 2، ج آیات ا حکامی احمد امیراانی، 5
 ی267، ص 2 اکبر غفاری، ج  ، ترجمه حمیدرضا مستفید و علیعیون أخبار الرضاصدوق،  ی محمد بن علی6
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اورد، اما آنچه بـدان  سنت نی  درباره حمم روزه مسافر نظر واحدی به چشم نمی میان فقهای اهل
شود که هر کدام از مرض یـا سـفر مجـوزی  ده میآیه شریفه چنین استفا  معتقدند؛ آن است که از

این معنا که روزه گرفتن الزم نیست  ها تخییر است، نه ال ام؛ به  برای افطار کردن هستند و حمم آن
را « افطر»و اگر روزه را افطار نمود، باید قضای آن را بعدًا بگیردی آنان برای توجیه نظریه اود کلمه 

ٌ ا»چنین بوده است: اند؛ گویا عبارت  مقدر گرفته أَد  لفَفَلَنا اَفعي ْلاَعََّىاَسأَفنا
َ
ااو َض، ْباَمني َّْمو ْناَكاَفامي َُ َف

َخَنا
و
او َا ا  ََ

َ
ْناو ؛ هر که مریض یا مسافر باشد، به همین جهت افطار کند و به همان عـدد از روزهـای مي

 1«یدیگر را روزه بگیرد
ای مسافر مشـقت نداشـته باشـد، فقهای حنفی و شافعی و مالمی معتقدند چنانچه روزه گرفتن بر

گویند برای   روزه در سفر مستح  است و در صورت مشقت، افطار بهتر استی فقهای حنبلی می
 2داری کراهت دارد؛ گرچه مشقت هم نداشته باشدی مسافر روزه
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