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سیره مدارایی اهل بیت

با گروههای مذهبی
حجتاالسالم والمسلمین علی آقانوری

*

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است و بهناچار در همه عرصههای زندگي جمیدی ددود
نیازمنگ تیامل با دیگران است .از دیگر سو کسدی را نمد تدوان یاتدت کده در تمدا
ویژيیها د از بینشها و يرایشها و سالیق يرتته تا سدوو تکدري و ادالقد د بدا
دیگری یکسان باشگ .از این رو انسانها براي برددورداری از یدک زندگي سدا و و
تگاو حیات اجتماعی دویش چارهای جز مگارا با یکگیگر و بده رسدمیت شدنادتن
تفاوتها و ادتالفها نگارنگ.
روشن است که این اصل انسانی از سوی شرایع ا هی بهویژه اسال نیز مدورد توجده
و تأکیگ قرار يرتته است و مصادیق و جووههای عا ی ایدن سدوو ادالقد و رتتدار
پسنگیگه اجتماع را در سیره عموی پیامبر و اهلبیت تدراوان میتدوان سدرا
يرتت تا آنجا که در روایات اموري چون جود مببدت هونوعدان بهانهندگادن بده
دست دشمنان جذب مخا فان و حفظ روابط سدا و اجتمداع از توایدگ ایدن رو
برشمرده شگه است .بنابراین میتوان يفت که آن بزريان بر ضرورت بروز این دوی
پسنگیگه در همه رتتارهاي تردی و اجتماع و عرصههاي تکري ادالق و حقوق
تأکیگ تراوان داشتهانگ .سفار های ائمه در باب میاشدرت نیکدو بدا هونوعدان و نیدز
اهتما عموی آنان به حفظ و تبکیو ادوت دینی و مهوتر از همه شیوه بردورد امدا
با مخا فان و دشمنان دود؛ چه در دوره دانهنشینی بیستوپنجسا ه و چده در
عو
دوران دالتت همگی تیبیرها و جووههداي يوندايونی از ایدن اصدل عدا ادالقد
* دانشیار دانشگاه ادیان و مذاه .

تربیت و حقوق د بهویژه در مواجهه با مخا فان سیاسی و مذهب د هستنگ.
نوشتارحاضر با عنایت به این مقگمه در سه بخش سامان یاتته است؛ "دو دوقی و
مالیمت" "پرهیز از پرداشدگری و ناسدزايویی" و "آردار رتتدار مسدا متآمیز اهدل
بیت ".
 .5خوشخلقی و مالیمت

دگاونگ در قرآن کریو دطاب به پیامبر

م ترمایگ:
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ْاس َتغ ِف ْر ل ُه ْم َو ش ِاو ْر ُه ْم ِفي اْل ْم ِر 1:پس به برکت رحمت ا هی با آنان نرمخدو شدگي و

اير تنگدو و سختدل بودي قطیاً از پیرامون تو پراکندگه مد شدگنگ .پدس از آندان

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
6

دريذر و برایشان آمرز

بخواه و در کارها با آنان مشورت کن.

بنا به تصریح این آیه شریفه نر دوی و مالطفت در رتتار و يفتار از رحمدتهداي
ا ه است و ب توجه به آن حتی میتوانست عگ اقبال به رسدا ت پیدامبر را در
بهعنوان میراث ِ
داران واقید پیدامبر نیدز بده ایدن
پی داشته باشگ .امامان شییه
آموزه قرآن اهتما ویژهاي داشتنگ .در سخنان این بزريدواران پیرامدون ددو دوق
دوشروی مهرورزي مالطفت و نگاه احترا آمیز نسبت به دیگران به آرار مثبت این
تضیوت ادالقی همچون جو مببت هگایتپذیري بهتر تدراوان شدگن دوسدتان و
تبکیو وحگت در جامیه ایمان اشداره شدگه اسدت 2.از جموده در روایتدی از امدا
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يضُال اقتاال :اصالح دشمنان با سخن نیک و کار نیک از روبهرو شدگن و
مغالب ات ام اُبم اض ا
چنگ انگادتن با آنان د که با ِ
رنج مبارزه همراه است د آسانتر است».
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حظ ْ ِظيم» :با دشمن  -هر چنگ ناپسنگ دارد  -دست بگه؛ زیرا این کاري اسدت کده

 .1آلعمران.951 :
ال ر : .عبگا واحگ آمگی؛ غررا بکو و دررا کوو؛ ح .5781 7478 4179 7284
 .2مث ً
 .3همان ح .9181
 .4تصوت 47 :و .45

دگاونگ عزوجل به بنگيانش ترمان داده و ترموده« :بگي را به بهترین شیوه دتع کدن!
آنگاه کس که میان تو و میان او دشمن است يوی دوست یکگل مد يدردد و ایدن
دصوت را جز کسان که شکیبا بدودهاندگ نمد یابندگ و آن را جدز صداح
بزرگ نخواهگ یاتت».

بهدرهاي

1

2

3

به زهري يفتو :آیا عو بن ا بسین را دیگهاي؟ يفت :آري ّامدا برتدر از او را هريدز

نگیگها ! او هیچ دوست در دفا و هیچ دشدمن در اداهر ندگارد! پرسدیگ  :چگونده؟
يفت :هر آن که از دوستگاران او را دیگها دریاتتها که بهسب

شدگت میرتتد کده
ّ

به او دارنگ بر او رشک (غبطه) م برنگ و هر آن که از دشمنانش را مشاهگه کدردها
تهمیددگها ک ده بددهد یل مالیمددت و مددگاراي تددوقا یددادها بددا او از د ِر مددگارا وارد
م شونگ.
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آن حضرت نر دوی و بردباري را اسدا سیاسدت بهتدرین دصدوت کنگکنندگۀ
شمشیر مخا فت  4از بین برنگه کیندههدا 5و ویژيد دردمندگان 6دانسدته اسدت و بده
کاريزاران حکومت دود دستور م دهگ که در تمسدک بده آن کوشدا باشدنگ 7.ا بتده
ِ
ِ
دود حضرت بود؛ دوشروی او بهاندگازهاي بدود
عامل به این دستورها
مصگاق بارز
که دشمنانش بههمین بهانه از وی عی جوی میکردنگ!
درباره رتتار نیکوی اما زینا یابگین نیز سفیان بدن عینیده يفدتويوی ددود بدا
ز َهري دانشمنگ میروف اهل سنّت را چنین يزار کرده است:

8

اما صادق نیز در دستور ادالق دود به «عنوان بصري» حوو و بردباري در برابر
مخا ف را از ارکان ادالق اسالم و واایف سا کان دانسته است و م ترمایگ:
 .1مبمگباقر مجوسی؛ بباراالنوار؛ ج  49ص .789
 .2عبگا واحگ آمگی؛ پیشین؛ ح .5811
 .3همان؛ ح .4884
 .4ابن ابیا بگیگ؛ شرح نهج ا بالغه؛ ج  82ص.494
 .5عبگا واحگ آمگی؛ پیشین؛ ح .7782
 .6همان؛ ح .199
ال ر : .حسن بن مبمگ دیومی؛ إرشداد ا قودوب إ دی ا صدواب؛ ص  489و  .488همچندین ر: .
 .7مث ً
منشور حکومتی آن حضرت به ما ک و دستور اکیگ به دوشرویی و بردورد نیک با اقسا شهرونگان
در نامه  54نهج ا بالغه.
 .8اسماعیل مالیری میزی؛ جامع احادیث ا شییة؛ ج  82ص .28
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ا
َ ْسألَُ ْ اُي ْغ اف ار اُلك اُو اُم ْن اُوعدكُبالخناُف اعدهُبالن اصيح اة اُو ِّ
ُالرعااء :هر کس به تدو يویدگ کده
ا
ا

اير یک سخن يوی

ده سخن بشنوي در جوابش بگدو کده ايدر ده سدخن يدوی

یک نشنوي! و هر کس که دشنامت داد بگو اير سدخن بده راسدت يفتد
م دواهو که مرا بیامرزد و اير درو يفت

از ددگا

از دگا م دواهو که ترا بیدامرزد! و هدر

کس تو را تهگیگ کرد پس به او وعگه د سوزي و حمایت بگه.
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نقل م کنگ که ترمود« :سه دصوت است کده
آن حضرت همچنین از رسول اکر
اير در کسی جمع نشود هیچیک از اعمال او تما نیسدت؛ ور کده او را از يناهدان
دور کنگ ادالق که با مرد به مگارا رتتار کنگ و حوو و شدکیبای کده بدا آن ندادان ِ
2
جاهالن را دتع کنگ».
ا
َّ
َّ
اما رضا نیز در سفار به یک از اصباب ددود مد ترمایدگ« :اهقاناُالل ااهُُ او اُعل ْايُ ُُْ
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ااََل اُح َّتاىُ
ُالرجلُع اابداُحتىُيُن ُح اليمااُوَُاالُِلُيُان ُع ا
ا
ا ا
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ا
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ا
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يماا :تقواي ا هی پیشه سازیگ و در داموش و صبر و حودو بکوشدیگ .انسدان
يُن ُح ال ُ

تنها در صورت عابگ (یا عاقل) م يردد که حویو باشگ».
 .9پرهیز از پرخاشگری و ناسزاگویی

یک از مهوترین عوامل جوويیري از دريیری و دشمنی در میان اتراد رعایت ادب و
احترا در يفتار و رتتار با یکگیگر است .تردیگي نیست که يفتار یک ترد د هر چندگ
قرین درست و مبیّن واقییت باشگ د اير بدا تیدابیر يزندگه و همدراه بدا اسدائه ادب و
دشونت باشگ نه تنها مقبول نخواهگ بود بوکه موج تیري روابط هدو م شدود و
چهبسا که طرف مقابل را به بروز رتتار مشابه هو بکشانگ 4.این نکته مهو رتتداری در
َ ُ ْ َ
اادي
قرآن مجیگ بهمثابه یک اصل مبکو ادالق اینيونه بیان شگه است؛ «و قاْ ِل ِِب ِ
 .1حسین نوری؛ مستگرك ا وسائل و مستنبط ا مسائل؛ ج  99ص .812
 .2حسین نوری؛ وسائل ا شییه و مستگرکها؛ ج ص  727ح .1
 .3همان؛ ج  92ص .95
 .4تجربه رابت کرده است که از درشتی و دشونت دشونت زاده میشدود؛ درسدت همانيونده کده از
مببت مببت برمیدیزد« :از مکاتات عمل غامل مشو /ينگ از ينگ برویگ جو ز جو».
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اد ّوا ُم ِب
اان ْ
يقولوا ال ِتي ِهيَ ْحُن ِإن الشيطان ينزغ ِينهم ِإن الشايطان کاان ِل ِِنُ ِ
بنگيانو بگو به نیکوترین شیوه سخن بگوینگ .شیطان در دلهايشان وسوسه مد کندگ
و او از آغاز دشمن آشکار انسان بوده است (و موج نزا و دشمن م شود)».
قرآن مجیگ حت مؤمنان را در مواجهه بدا زشدتترین و جاهالندهترین اعمدال ییندی
بتپرستی و شر از س ّ و ناسدزا يفدتن بازداشدته اسدت و بده پیامدگهای زیانبدار
بیتوجهی به آن نیز اشاره میکنگ؛

دگای یکتا میدواننگ دشنا نگهیگ؛ زیرا آنان نیز دگاونگ را از روی سدتو و دشدمنی

و بیدانشی دشدنا يویندگ .اینيونده بدرای يروهدی کردارشدان را آراسدتیو سد س
بازيشتشان به سوی پرورديار است.

مرحو عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه میترمایگ :این آیه یکدی از آداب دیندی را
داطر نشان میسازد که با رعایت آن احترا به مقگسات مبفوظ میمانگ؛ چراکه اير
به مقگسات دیگری تجاوز شود وی نیز به مقابوه بردیزد و چهبسا شدگت دشدو او
3
را به تبش و ناسزای به مقگسات وادار سازد.
همواره تال م کردنگ در بردورد هگایتيرایانه با دیگران حتد
امامان میصو
آنانی که آشکارا با اسال دشمنی میورزیگنگ از پرداشگري و ناسزايوی ب رهیزنگ و
اصباب دود را نیز از هريونه دشونت در يفتار؛ چه رسگ به س ّ و ین د که طبیداً
موج شیوهور شگن تنازعات و تیصبات مذهب م شگ د برحذر دارنگ .میدانیو کده
که در ایا دالتدت وي در شدکر شدا اجتمدا
سرسختترین دشمنان اما عو
کرده بودنگ در مخا فت با حاکمیت اسالمی و تکفیر مسومانان پاتشاري مد کردندگ و
در نهایت آن حضرت نیز با آنان هیچيونه مماشدات را روا نگانسدت؛ بدا ایدن حدال
به ین همین يروه پردادتندگ حضدرت
يزار شگه است که چون اصباب اما
آنان را از این کار بازداشت و در پاسخ به اعتراض آنها ترمود:
 .1اسراء.54 :
 .2انیا .922 :
 .3سیگ مبمگحسین طباطبایی؛ ا میزان تی تفسیر ا قرآن؛ ترجمۀ سیگ مبمگباقر موسوی همدگانی؛ ج 4
ص .747
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ُث َّم إ َلى َر ِِّه ْم َم ْرج ُِ ُه ْم َف ُي َن ِّب ُئ ُه ْم ِ َما َک ُانوا َي ِْ َم ُل َ
ون 2:و به آنانی که کس دیگري را بده جدای
ِ
ِ
ِ
ِ
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درست است که شما بر حق هستیگ اما مدن ناپسدنگ دار کده اهدل نفدرین و دشدنا
باشیگ و نم پسنگ آنان را دشنا دهیگ و از آنان بیزاري جوییگ .ای کا

بهجاي ایدن

کار بگيهاي اعمالشان را توصیف م کردیگ و م يفتیگ :منش آندان چندین و چندان
است و عملشان چنین و چنان است .اینيونه يفتدار بده درسدت نزدیدکتدر و در
عذرتان پذیرتتهتر است! و اير بهجاي نفرین و بیزاري جستن از آندان بگوییدگ« :بدار
دگایا! دونهاي ما و آنها را از ریختن نگه دار و میدان مدا و ایشدان آشدت اندگاز و
آنها را راهنمایی کن تا هر که حق را نم شناسنگ بشناسگ و هر کده بدر يمراهد و
دشمن پاي م تشارد از آن باز ایستگ» این کارتان نزد من مببوبتدر و بدراي شدما
بهتر است.
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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1

در اینجا اما نه تنها دشنا دادن بوکه ین به دشمنان شدامی را نیدز نمیپسدنگد .ایدن
رویکرد بی ِ
ِ
ماننگ ادالقی نشان میدهگ که یک از اصول مهو مکت هگایتی اهل بیت
بردورد هگایتگرانه د بدا هدگف تأریريدذاری مثبدت؛ و نده بدا نیّدت تشدفی دداطر و
مقابوهبهمثل د و پرهیز از دشمنی و مخاصمه است .عصاره این آمدوزه را مد تدوان در
به مبمگبن حنفیه یاتت؛ آنجا که م ترمایگ:
وصیت اما عو
به همه مردمان نیک کن؛ همانطور که دوست داري به تدو نیکد کنندگ .بدراي آندان
آنچه را ب سنگ که براي دود م پسنگي و نیز آنچه را براي دود زشدت مد شدماري
براي آنان زشت بگار! دوي دویش با مرد نیکوکن؛ چنگانکده هريداه از نردر آندان
انداه
غای شوي دلشان برایت تنگ يردد و چون بمیري بر تو بگرینگ و بگویندگّ :
بمدگه رب
و انا ا یه راجیون! و از آنان مبا که مرد هنگا مرگشدان بگویندگ :ا
ّ
ور

ا یا مین! بگان که پس از ایمان به دگاوندگ اسدا

عقدل مدگارای بدا مدرد

است .با مردم که از میاشرت با آنان چارهاي نگاري نیدک همنشدین کدن تدا مگدر
دگاونگ رهای از آنان را به تو عطا کنگ .حاالت که مرد بایگ بده هنگدا میاشدرت و
همنشین با دیگران داشته باشنگ بر سه يونه است؛ در دو حا ت بایگ به آندان نیکد
کننگ و در حا ت دیگر نیز دود را به غفوت بزننگ.

2

بر اسا این رهنمودهای صریح و روشن تردیگی نمیمانگ که احادیدث مخدا ف و
متشابه و ...را د که صبابۀ مورد احترا مسومانان در آن زیر سؤال رتتهاندگ د بایدگ بدا
 .1نصر بن مزاحو منقری؛ وقیة صفین؛ ص 924؛ اسماعیل مالیری میزی؛ پیشین؛ ج  1ص  41و .44
 .2حسین نوری؛ وسائل ا شییه و مستگرکها؛ ج  2ص  541ح .2

ا
َّ
َنلناُل َّلناسُُ اَ ْح اس انُُ اماُهح ُّبن ا ُُ اَ ْ ُُي اق االُُ الُ ُُْ افاإ ا ُُ َّالل ااهُُي ْابغضُُ َّالل َّعاا ا َّ
ُالس َّابا ا ُالع َّعاا ا اُعلاىُ
ا
ا
ا ا
ا
ْ ْ ا ْ ا ا ْ ا ا ِّ ا َّ ا ْ ْ ا ا ُّ ْ
ْ ا ا ْ ا ا ْ ا ا ِّ
7
ا
ُالسا ائلُالمل احفُوُي احبُالح اي َُّالح الي ُالع افيافُالمتعفاف :بدا
المؤ ام انينُالف ااحشُالمتفحش ُ
مرد بهتر از آنيونه که دوست داریگ با شما سخن بگویندگ سدخن بگوییدگ؛ چراکده
دگاونگ کس را که اهدل یندت نفدرین و طینده بده مؤمندان و ناسدزايوی باشدگ و
همچنین يگاي سمج را دشمن م دارد و کسان را که اهل حوو نر ددوی و عفدت
هستنگ دوست دارد.

بسیاری از کشمکشهای شگیگ ترقهای و تبریک عواطف و احساسات مدذهبی کده
تفرقه و ادتالف در جوامع دینی را در پی دارد زاییگه بیتوجهی يروههدای مختودف
به باورها و مقگسات یکگیگر و بیاحترامی نسبت به آنها است .بایگ توجه داشت که
 .1نهج ا بالغه؛ دطبه ( 914دطبه هما ).
 .2عبگا واحگ آمگی؛ غررا بکو و دررا کوو؛ ج  8ص .714
 .3همان؛ ج  8ص .448
 .4همان؛ ج  8ص .811
 .5اسماعیل مالیری میزی؛ پیشین؛ ج  82ص  41و .44
 .6همان؛ ج  91صص  .548 – 551بنا بر يزارشی اما صادق حتی یکی از اصدباب ددود را بده
سب يفتن یک تبش بهشگت سرزنش و با وی قطع رابطه میکنگ (همان؛ ص.)549
 .7ابی نصر عیاشی؛ تفسیر عیاشی؛ ج  9ص 72؛ مبمگباقر مجوسی؛ پیشین؛ ج  12ص .958

سیره مدارایی اهلبیتعلیهمالسالم با گروههای مذهبی

دیگه تردیگ و تأمل نگریست و سیره و سخن همیشگ اهلبیدت در ایدن زمینده را از
که میترمایدگ« :از
یاد نبرد .از جموۀ همین سخنان است این يفتار زیبای اما عو
1
نشانههای مرد باتقوا این است که از دشنا دوري م کننگ و يفتاری نر دارنگ» .در
نگاه آن بزريوار يفتار مالیو عبادت 2و هرزهيوی مرگآور اسدت 3و هدرکس کده
4
میدواهگ پاسخ زیبا بشنود بایگ زیبا سخن يویگ.
در مذمت هرزهيوی و بگزبان روایات تراوانی از دیگر میصومان نیز رسدیگه اسدت
و نشان میدهگ که این بزريواران سد ّ و ناسدزايوی بده مخا فدان دیدن را نیدز روا
نم دانستهانگ 5.در جوگ شانزدهو کتاب «جامع احادیث ا شییه» باب با عنوان «تبریو
س ّ و تبش و ب مباالت در سخن» باز شگه و در آن دهها حگیث از پیامبر و امامان
شییه در نه و مذمت این رذیوه ادالقی يدزار شدگه اسدت 6.بدهعنوان نمونده از
َّ
ُ ْ ً
ُ ُ
انا»
نقدل شدگه اسدت کده در تفسدیر آیدۀ « َو قولاوا ِللناا ِ حُ
حضرت باقرا یوو
میترمایگ:
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حتی در قبال بردی از باورها که بگون هیچ پایه و اساسی جنبه احترا آمیدز بده ددود
يرتته و احتماالً بهعنوان عقایگ دیندی هدو مطدرح میشدونگ الز اسدت برددوردی
دردمنگانه و بهدور از بیحرمتی داشت .عقل و تجربه میيویگ که تدوهین و تمسدخر
و بردوردهای تبقیرآمیز نسبت به هر عقیگهای د هرقگر هو که بیپایه و اسا باشگ
د نتیجه میکو دارد و به ادتالتات دامن میزنگ .نگاهی به تاریخ اهلبیت نشان می
ِ
مدذهبی
دهگ که دشمنان این بزريواران حربههای تراوانی برای تبریدک احساسدات
مخا فان بهکار بستهانگ تا با بهانههای عوا پسنگانه از هزینه مخا فت دود بدا داندگان
پیامبر بکاهنگ و سختگیری بر آنان را مشرو جووه دهنگ 1.اما منطق قوی اهلبیت
در کنار صبوری و حسن رتتار و ادالق آنان نقشههای دشمنان را پیوسدته نقدش بدر
آب میکرده است .متأسفانه دشمنان اسال هیچيداه از تدال بدرای ایجداد تفرقده در
جوامع اسالمی دست برنگاشتهانگ و هنوز هو راه مقابوه مؤرر با این دشدمنیهدا حفدظ
وحگت در سایه پرهیز از رتتارهای متیصبانه و تدوهینآمیز نسدبت بده عقایدگ تِدرق
مختوف است.
 .9آثار رفتار مسالمتآمیز اهل بیت

زیندت و آرایدش
مگارا و دو رتتاري با مخا فان مدذهب در کدال میصدومان
رتتاري و کرداري شییه دانسته شگه و بهعالوه از عوامل مهو يرایش به مکت اهدل
اا ا ً
ااَُ ْيناا اُوُ
بیت نیز شمرده شگه است .اما صادق به اصباب دود میترمایگ« :كننناُلن

َّ
ا اْا ا
ا ا
اُم ْي ًنا اُح ِّبب انناُإ ال َّ
ىُالناس اُو اُِلُه اب ِّغض انناُإاُل ْيم ْ اُفج ُّرواُإ ال ْي اناُك َّال اُم اان َّدة اُو ُْاد افعان ا
اُع َّنااُكالُ
ِلُهُننناُعلين
و
ا
ا ا
ا
ا
ا
مر 2:مایۀ زینت ما باشیگ و نه رسوای ما! کاري کنیگ که مرد ما را دوست بگارنگ نده

اینکه دشمن ما شونگ .همه دوست ها را به سدوي مدا بکشدانیگ و دشدمن ها را از مدا
ب راکنیگ».
اا
ْ
ْ
َّ
ا
ْ
ْ
ا اا ا ْ ا ا
ا ْ ْ ا ا
ُصاد ا ُُال اح اادي ا ُُ اوَُد ااءُ
در روایتی دیگر نیز آمگه است« :عليُ ُُ ابتقنىُُالل اهُُوُالنر اعُُو اُاِلج اتم اادُو ا
ْا
ً ا
ْ
ْ
ا ً
اْل ام اان اة اُوُح ْس انُُالخل اقُُ اوُح ْس انُال اج اان اار اُوُكننان ااَُ ْيناا اُوُِل اُهُنناناُم ْاي ُنا 3:بده تقدوا و پارسدای و
 .1از جموه میاویه در نامههایش به اما عوی تال کرده است تا با برشدمردن تضدائل بسدیار بدرای
ِ
مقابدل
شیخین اما را وادار به موضدعيیری و دردهيیدری بدر آنهدا کندگ و آنيداه آن حضدرت را در
ِ
هواداران عمر و ابوبکر قرار دهگ.
 .2حسین نوری؛ وسائل ا شییه و مستگرکها ج  2ص .722
 .3همان ص  . 729برای مطا یه روایات بیشتر در این باره بنگریگ :اسماعیل مالیری میزی؛ پیشدین ج
 92صص .81 – 99

 .1مبمگباقر مجوسی؛ پیشین؛ ج  74ص .477
 .2حسن بن مبمگ دیومی؛ إرشاد ا قووب إ ی ا صواب؛ ج  8ص  975و .971
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کوشش و راستگوی و امانتگاري و دو دوق و بردورد نیک با همسایگان پايبنگ
باشیگ و مایۀ زینت ما باشیگ و نه دواري و رسوای ِ ما».
بردباري و دوشروی در مواجهه با مخا فان د بهعنوان یکی از برجسدتهتدرین تیدا یو
ادالق اسال د نه تنها در کال امامان میصو جایگداه ویدژهای دارد بوکده در سدیره
عمود آنددان نیددز تددراوان جوددوهير شددگه اسددت و ایددن بزريددواران بددا وجددود همدده
نامهربان های که در حقشان روا داشته میشگ هیچياه عندان صدبر و يذشدت را از
کف نگاده و همواره بر اسا مجاد ۀ احسن و با سیه صدگر بدا جداهالن و میاندگان
رتتار کردهانگ .یکی از زیباترین و آموزنگهترین این رتتارهای کریمانه چنین است:
آوردهانگ مردي از اها شا که تبت تأریر تبویغات میاویه قرار يرتته بود بده مگینده
بردورد کرد و تا آنجا که توانست به آن حضرت ناسدزا
آمگ و با اما حسن مجتب
يفت .هنگام که ساکت شگ اما رو به او کرد و پدس از سدال و تبسدو ترمدود :اي
مرد! يمان میکنو که در شهر ما غریب و درباره ما به اشتباه اتتادهاي! حال هر نیداز و
حاجت که در اینجا داري برایت برآورده م کنیو؛ از دورا و پوشا يرتته تا جدا
و مکان .پس تا وقت که در این شهر هست مهمان ما با ! آن مرد وقت چنین رتتدار
بزريوارانهاي از اما مشاهگه کرد با شرمنگي يفت :يواه م دهو که تدو شایسدتۀ
امانت و دگا آياه است که جانشین ا را در کجا قرار دهگ .تدا ایدن سداعت تدو و
پگرت نزد من از همه مبغوضتر بودیگ و اینک کسد ندزد مدن از شدما مببدوبتدر
1
نیست.
در یک واقیه دیگر نیز هنگام که یک از اتراد غاتدل بده امدا سدجاد بد ادبد و
اهانت کرد اما بیگ از ترونشستن دشو آن ترد بده مندز ش رتدت و ترمدود« :آنچده
دواست به من يفت ؛ پس اير آنچه يفتد در مدن هسدت از دگاوندگ بدرای ددود
آمرز م دواهو و اير آنچه يفت نادرست اسدت از دگاوندگ بدرای تدو آمدرز
میدواهو» .مرد از کرده دود پشیمان شگ و يفت« :بهراستی که آنچده بده تدو يفدتو
2
الیق دود بود».
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