
 

 

 های مذهبیبا گروه سیره مدارایی اهل بیت

*علی آقانوری االسالم والمسلمینحجت
 

 مقدمه
های زندگي  جمیدی ددود   ناچار در همه عرصه انسان موجودی اجتماعی است و به

ه در تمدا  کدتدوان یاتدت  نیازمنگ تیامل با دیگران است. از دیگر سو  کسدی را نمد 
بدا  دري و ادالقد  کدها و سالیق يرتته تا سدوو  ت ها و يرایش از بینش دها  یویژي

زندگي  سدا و و  کها براي برددورداری از ید سان باشگ. از این رو  انسانکدیگری ی
ای جز مگارا با یکگیگر و بده رسدمیت شدنادتن  تگاو  حیات اجتماعی دویش  چاره

 ها نگارنگ.  ها و ادتالف تفاوت
ویژه اسال  نیز مدورد توجده  ن اصل انسانی  از سوی شرایع ا هی  بهروشن است که ای

ادالقد  و رتتدار   های عا ی ایدن سدوو و تأکیگ قرار يرتته است و مصادیق و جووه
تدوان سدرا   تدراوان می بیت و اهل پسنگیگه اجتماع  را در سیره عموی پیامبر

ندگادن بده  ان  بهانهنوعد يرتت تا آنجا که در روایات  اموري چون جود  مببدت هو
دست دشمنان  جذب مخا فان و حفظ روابط سدا و اجتمداع   از توایدگ ایدن رو  

ه آن بزريان بر ضرورت بروز این دوی کتوان يفت  برشمرده شگه است. بنابراین می
ري  ادالق  و حقوق  کهاي ت پسنگیگه  در همه رتتارهاي تردی و اجتماع  و عرصه

نوعدان و نیدز  های ائمه در باب میاشدرت نیکدو بدا هو فار انگ. س یگ تراوان داشتهکتأ
تر از همه  شیوه بردورد امدا   اهتما  عموی آنان به حفظ و تبکیو ادوت دینی و مهو

سا ه و چده در  وپنج نشینی بیست با مخا فان و دشمنان دود؛ چه در دوره دانه عو 
صدل عدا  ادالقد   هداي يوندايونی از ایدن ا دوران دالتت  همگی تیبیرها و جووه

                                                           

 دانشیار دانشگاه ادیان و مذاه .* 

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره پنجم 1400مناطق مشترک بهار  
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 هستنگ.  دویژه در مواجهه با مخا فان سیاسی و مذهب   به دتربیت  و حقوق  
دوقی و نوشتارحاضر با عنایت به این مقگمه  در سه بخش سامان یاتته است؛ "دو 
آمیز اهدل مالیمت"  "پرهیز از پرداشدگری و ناسدزايویی" و "آردار رتتدار مسدا مت

 ".بیت

 خلقی و مالیمت خوش. 5
 ترمایگ:  م  دگاونگ در قرآن کریو  دطاب به پیامبر 

اْنُه  َْ  ُُ ْْ وا ِمْن َحْوِلَک َفاا ِه ِلْنَت َلُهْم َو َلْو ُکْنَت َفّظًا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ ْم َو َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَّ
ْمرِ  آنان نرمخدو شدگي و  ت رحمت ا هی  باکپس به بر 1:اْسَتْغِفْر َلُهْم َو َشاِوْرُهْم ِفي اْْلَ

شدگنگ. پدس  از آندان  ندگه مد کدل بودي  قطیاً از پیرامون تو پرا اير تنگدو و سخت
 ن.کارها با آنان مشورت کدريذر و برایشان آمرز  بخواه و در 

هداي  دوی  و مالطفت در رتتار و يفتار  از رحمدت بنا به تصریح این آیه شریفه  نر 
را در  توانست عگ  اقبال به رسدا ت پیدامبر میتوجه  به آن  حتی  ا ه  است و ب 

نیدز بده ایدن  داراِن واقید  پیدامبر عنوان میراث   بهپی داشته باشگ. امامان شییه
دوق    اي داشتنگ. در سخنان این بزريدواران پیرامدون ددو  آموزه قرآن  اهتما  ویژه

ه آرار مثبت این آمیز نسبت به دیگران  ب دوشروی   مهرورزي  مالطفت و نگاه احترا 
پذیري بهتر  تدراوان شدگن دوسدتان و  تضیوت ادالقی همچون جو  مببت  هگایت

از جموده  در روایتدی از امدا   2تبکیو وحگت در جامیه ایمان   اشداره شدگه اسدت.
ُ»آمگه است:  عو  ح  ْصَلا ْستا ُُُاِلا ْسنا ح  ُبا اءا

ْعدا ْْلا ُُُلا الا
قا ُُُاْلما انا   ْْ

ا
َُ االا ْفعا

ُاْْلا يلا ما
ُجا ُوا ْ ُوا ما ااها

َا َلا اْنُم  ما
اال تا ُاْلقا يضا ضا ما ْ ُبا ما تا با

الا غا رو شدگن و  به   از روکار نیکو  کاصالح دشمنان با سخن نی 3: م 
 «.تر است آسان ده با رنِج مبارزه همراه است ک دچنگ انگادتن با آنان 

 ترمایگ:  آن حضرت در جایی دیگر می
ْحُ افا ُُُصا كا وَّ د  ْ ُُُعا ُإا هُاُُوا را

نَُُُّكا إا
ُفا نل  ق  ُيا ه  ادا با ُعا ها ُبا

لَّ ُجا ُوا زَّ ُعا ه  ُاللَّ را ما
ا
اَُ مَّ ُما اُن » :ُه  َُ ْح َْ ِتي ِهايَ  االَّ ِِ  

ْْ اْدَفا
ِذيَن َصَبُروا َو ماا ُيلَ  اها ِإالَّ الَّ ُه َوِليٌّ َحِميٌم َو ما ُيَلقَّ داَوٌة َکَأنَّ َْ ْيَنُه  َِ ْيَنَك َو  َِ ِذي  اهاا ِإالَّ ُذو َفِإَذا الَّ قَّ

ِظيم َْ ه کداري اسدت کدست بگه؛ زیرا این  -هر چنگ ناپسنگ دارد  -با دشمن  4:«َحظٍّ 
                                                           

 .951عمران:  . آل1
 .5781  7478  4179  7284؛ ح ؛ غررا بکو و دررا کوو:  عبگا واحگ آمگی . مثاًل ر.2
 .9181. همان  ح 3
 . 45و  47. تصوت: 4
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ن! کدبگي را به بهترین شیوه دتع »ترموده:  دگاونگ عزوجل به بنگيانش ترمان داده و 
يدردد و ایدن  گل مد که میان تو و میان او دشمن  است  يوی  دوست  یکس  کآنگاه 

اي  ندگ و آن را جدز صداح  بهدرهیاب اندگ  نمد  یبا بدودهکه شکسان  کدصوت را جز 
 1«.بزرگ  نخواهگ یاتت

 ۀنندگکنگک   3بهتدرین دصدوت  2دوی  و بردباري را اسدا  سیاسدت  آن حضرت نر 
دانسدته اسدت و بده  6و ویژيد  دردمندگان 5هدا یندهکاز بین برنگه  4شمشیر مخا فت 

 ا بتده 7وشدا باشدنگ.که در تمسدک بده آن  کدهگ  ومت  دود دستور م کاريزاران حک
اي بدود  اندگازه مصگاق بارز عامِل به این دستورها  دوِد حضرت بود؛ دوشروی  او به

 کردنگ! جوی  می همین بهانه  از وی عی  ه دشمنانش بهک

ويوی ددود بدا  نیز  سفیان بدن عینیده يفدت ا یابگین درباره رتتار نیکوی اما  زین
َهري  دانشمنگ میروف اهل سنّت را چنین يزار  کرده است:    ز 

اي؟ يفت: آري  اّمدا برتدر از او را هريدز  به زهري يفتو: آیا عو  بن ا بسین را دیگه
ا ! او هیچ دوست  در دفا و هیچ دشدمن  در اداهر ندگارد! پرسدیگ : چگونده؟  نگیگه

ه کدسب  شدّگت میرتتد   ه بهکا   ا   دریاتته ه از دوستگاران او را دیگهکيفت: هر آن 
ا    ه از دشمنانش را مشاهگه کدردهکبرنگ  و هر آن  طه( م )غب کبه او دارنگ  بر او رش

ا   بددا او از درِ مددگارا وارد  ا یدداده د یل مالیمددت و مددگاراي تددوق ه بددهکدد   ا تهمیددگه
 8شونگ. م 
  حوو و بردباري در برابر «عنوان بصري»نیز در دستور ادالق  دود به  اما  صادق

 ترمایگ:  ان دانسته است و م کا ان ادالق اسالم  و واایف سکمخا ف را از ار

                                                           

 .789  ص 49؛ ج بباراالنوار. مبمگباقر مجوسی؛ 1
 .5811ح  ؛پیشین. عبگا واحگ آمگی؛ 2
 .4884همان؛ ح . 3
 .494  ص82؛ ج شرح نهج ا بالغها بگیگ؛  . ابن ابی4
 .7782؛ ح پیشین. عبگا واحگ آمگی؛ 5
 .199. همان؛ ح 6
. همچندین ر. : 488و  489؛ ص إرشداد ا قودوب إ دی ا صدواب: حسن بن مبمگ دیومی؛  . مثاًل ر.7

د نیک با اقسا  شهرونگان  یگ  به دوشرویی و بردورکومتی آن حضرت به ما ک و دستور اکمنشور ح
 نهج ا بالغه. 54در نامه 

 .28  ص 82؛ ج جامع احادیث ا شییة. اسماعیل مالیری میزی؛ 8
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ْنُ ما ُُُفا الا َُُُا كا ُُُلا كا ما اتا اْنُما ُما ًةُوا ادا احا ْ ُوا ْساما اْ ُها ْشرًاُلا ُعا ْلتا  َ ُ ْ ْلُإا
ق  ْشرًاُفا ُعا ْعتا ما ًةُسا دا احا ُوا ْلتا

 َ ُ ْ إا
ْنا ْ ُك  ُإا ا ُوا ُلا را ْغفا ْ ُيا

ا
َُ ها ُاللَّ ل 

ا
ْسأ
ا
أ ُفا نل  ق  اُها يما ًَاُفا ادا ُصا ْنتا ْ ُك  ُإا

ه  ْلُلا ق  ُفا اها اللَّ ُفا انل  ق  ااُها يما باًاُفا اذا ُكا تا
ااء عا ُالرِّ ُوا ةا يحا صا النَّ ُبا ْده  عا

اُفا نا اْلخا ُبا
كا دا عا ْنُوا ُما ُوا كا ُلا را ْغفا ْ ُيا

ا
َُ ل 

ا
ْسأ
ا
ه کدس به تدو يویدگ کهر  1:َ

ه ايدر ده سدخن يدوی   کدسخن يوی   ده سخن بشنوي  در جوابش بگدو  کاير ی
ر سدخن بده راسدت  يفتد   از ددگا ه دشنامت داد  بگو ايکس ک  نشنوي! و هر کی

ه ترا بیدامرزد! و هدر کدواهو  ه مرا بیامرزد و اير درو  يفت   از دگا م کدواهو  م 
 س تو را تهگیگ کرد  پس به او وعگه د سوزي و حمایت بگه.ک

ه کدسه دصوت است »ه ترمود: کنگ ک نقل م  ر کآن حضرت همچنین از رسول ا
ه او را از يناهدان کداعمال او تما  نیسدت؛ ور   از کی سی جمع نشود  هیچکاير در 
ه بدا آن  ندادانِ  کدیبای  که با مرد  به مگارا رتتار کنگ و حوو و شدکنگ  ادالق کدور 

 2«.نگکجاهالن را دتع 
اهُا»ترمایدگ:    از اصباب ددود مد کنیز در سفار  به ی اما  رضا اناُاللَّ ق  ْ ُُُاهَّ  ُ اْي لا ُعا ُُوا
ُ ْمتا الصَّ ْبراُُُبا ُالصَّ ُُوا ْل ا ُاْلحا اىُُُوا تَّ ًَلُحا َا اا ُعا ان    ُ ُيا

ُِلا االا َا ُ يماًاُوا لا ُحا ن ا  ُ ىُيا تَّ دًاُحا ابا
ُعا ل  ج  ُالرَّ ن    ُ ُيا ُِلا ه  نَّ إا

فا
يمااًُ لا ُحا ن ا  ُ وشدیگ. انسدان کتقواي ا هی پیشه سازیگ و در داموش  و صبر و حودو ب 3:يا

 «.ه حویو باشگکيردد  تنها در صورت  عابگ )یا عاقل( م 

  ز از پرخاشگری و ناسزاگوییپرهی. 9
ترین عوامل جوويیري از دريیری و دشمنی در میان اتراد  رعایت ادب و    از مهوکی

هر چندگ  ده يفتار یک ترد کاحترا  در يفتار و رتتار با یکگیگر است. تردیگي نیست 
اير بدا تیدابیر يزندگه و همدراه بدا اسدائه ادب و  دقرین درست  و مبیّن واقییت باشگ 

شدود و  ه موج  تیري  روابط هدو م کباشگ  نه تنها مقبول نخواهگ بود  بو  ونتدش
این نکته مهو رتتداری  در  4بسا که طرف مقابل را به بروز رتتار مشابه هو بکشانگ. چه

َبااِدي »يونه بیان شگه است؛  و ادالق   اینکاصل مب کمثابه ی قرآن مجیگ  به ِِ  ِل
ْْ َو ُقا

                                                           

 .812  ص 99ج ؛ مستگرك ا وسائل و مستنبط ا مسائل. حسین نوری؛ 1
 .1  ح 727؛ ج   ص وسائل ا شییه و مستگرکها. حسین نوری؛ 2
 .95  ص 92. همان؛ ج 3
يونده کده از  شدود؛ درسدت همان رده است که از درشتی و دشونت  دشونت زاده می. تجربه رابت ک4

 «.از مکاتات عمل غامل مشو/ ينگ  از ينگ  برویگ  جو ز جو»دیزد:  مببت  مببت برمی
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ِتي ِهيَ  اُدّوًا ُمِبينااً َيُقوُلوا الَّ َْ ااِن  َُ ْن ِ
ِْ اْيَطاَن َکااَن ِل ْيَنُهْم ِإنَّ الشَّ َِ ْيَطاَن َيْنَزُغ  ُن ِإنَّ الشَّ َُ ْح َْ

بده  1:
ندگ ک شان وسوسه مد  هاي وترین شیوه سخن بگوینگ. شیطان در دلکبنگيانو بگو به نی

 «.شود( ار انسان بوده است )و موج  نزا  و دشمن  م کو او از آغاز  دشمن آش
ترین اعمدال  ییندی  ترین و جاهالنده رآن مجیگ حت  مؤمنان را در مواجهه بدا زشدتق

پرستی و شر   از سّ  و ناسدزا يفدتن بازداشدته اسدت و بده پیامدگهای زیانبدار  بت
 کنگ؛  توجهی به آن نیز اشاره می بی

ْد  َْ َه  وا اللَّ بُّ ُُ ِه َفَي وَن ِمْن ُدوِن اللَّ ُْ ِذيَن َيْد وا الَّ بُّ ُُ َمَلُهاْم َو اَل َت َْ اٍة  مَّ ُْ  ِّْ ا ِلُک نَّ ْلٍم َکذِلَک َزيَّ ِْ َغْيِر  ِِ وًا 
َمُلوَن  ِْ َما َکاُنوا َي ِِ ُئُهْم  ُهْم َفُيَنبِّ ُِ ِهْم َمْرِج ِِّ و به آنانی که کس دیگري را بده جدای  2:ُثمَّ ِإَلى َر

دواننگ  دشنا  نگهیگ؛ زیرا آنان نیز دگاونگ را از روی سدتو و دشدمنی  دگای یکتا می
يونده بدرای يروهدی کردارشدان را آراسدتیو  سد س  دانشی دشدنا  يویندگ. این بی و

 شان به سوی پرورديار است. بازيشت
ترمایگ: این آیه یکدی از آداب دیندی را  در تفسیر این آیه می مرحو  عالمه طباطبایی

مانگ؛ چراکه اير  سازد که با رعایت آن  احترا  به مقگسات مبفوظ می داطر نشان می
بسا شدگت دشدو  او  مقگسات دیگری تجاوز شود  وی نیز به مقابوه بردیزد و چه به

 3را به تبش و ناسزای به مقگسات وادار سازد.
يرایانه با دیگران  حتد   ردنگ در بردورد هگایتک همواره تال  م  امامان میصو 

هیزنگ و ورزیگنگ  از پرداشگري و ناسزايوی  ب ر آنانی که آشکارا با اسال  دشمنی می
ه طبیداً ک داصباب دود را نیز از هريونه دشونت در يفتار؛ چه رسگ به سّ  و  ین 

دانیو کده  برحذر دارنگ. می دشگ  ور شگن تنازعات و تیصبات مذهب  م  موج  شیوه
ر شدا  اجتمدا  که در ایا  دالتدت وي در  شدک ترین دشمنان اما  عو  سرسخت

ردندگ و ک المی و تکفیر مسومانان پاتشاري مد رده بودنگ  در مخا فت با حاکمیت اسک
يونه مماشدات  را روا نگانسدت؛ بدا ایدن حدال   در نهایت  آن حضرت نیز با آنان هیچ

به  ین همین يروه پردادتندگ  حضدرت  ه چون اصباب اما کيزار  شگه است 
 ها ترمود:  ار بازداشت و در پاسخ به اعتراض آنکآنان را از این 

                                                           

 .54. اسراء: 1
 .922. انیا : 2
  4ی؛ ج ؛ ترجمۀ سیگ مبمگباقر موسوی همدگانا میزان تی تفسیر ا قرآن. سیگ مبمگحسین طباطبایی؛ 3

 .747ص 
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ه اهدل نفدرین و دشدنا  کدبر حق هستیگ  اما مدن ناپسدنگ دار   ه شماکدرست است 
جاي ایدن  پسنگ  آنان را دشنا  دهیگ و از آنان بیزاري جوییگ. ای کا  به باشیگ و نم 

يفتیگ: منش آندان چندین و چندان  کردیگ و م  شان را توصیف م  هاي اعمال ار  بگيک
تدر و در  کدرسدت  نزدید يونه يفتدار  بده شان چنین و چنان است. این است و عمل

بدار »جاي نفرین و بیزاري جستن از آندان  بگوییدگ:  تر است! و اير به عذرتان پذیرتته
ها را از ریختن نگه دار و میدان مدا و ایشدان آشدت  اندگاز و  هاي ما و آن دگایا! دون

ه بدر يمراهد  و کدشناسنگ  بشناسگ و هر  ه حق را نم کها را راهنمایی کن تا هر  آن
تدر و بدراي شدما  ارتان نزد من مببوبک  این «تشارد  از آن باز ایستگ پاي م  دشمن 

 1بهتر است.
پسدنگد. ایدن  در اینجا اما  نه تنها دشنا  دادن  بوکه  ین به دشمنان شدامی را نیدز نمی

  از اصول مهو مکت  هگایتی اهل بیت  کدهگ که ی ماننِگ ادالقی نشان می رویکرِد بی
بدا هدگف تأریريدذاری مثبدت؛ و نده بدا نیّدت تشدفی دداطر و د  بردورد هگایتگرانه

تدوان در  و پرهیز از دشمنی و مخاصمه است. عصاره این آمدوزه را مد د  مثل به مقابوه
 ترمایگ:  ه م کبه مبمگبن حنفیه یاتت؛ آنجا  وصیت اما  عو 

ن نندگ. بدراي آنداک  کده دوست داري به تدو نیکطور  ن؛ همانک  کبه همه مردمان نی
شدماري   پسنگي و نیز آنچه را براي دود زشدت مد  ه براي دود م کآنچه را ب سنگ 

ه هريداه از نردر آندان کد ن؛ چنگانکوکبراي آنان زشت بگار! دوي دویش با مرد  نی
شان برایت تنگ يردد و چون بمیري  بر تو بگرینگ و بگویندگ: انداّه   غای  شوي  دل

شدان بگویندگ: ا بمدگّه  رب  ه مرد  هنگا  مرگکو انا ا یه راجیون! و از آنان  مبا  
ه پس از ایمان به دگاوندگ  اسدا  و ر   عقدل  مدگارای بدا مدرد  کا یا مین! بگان 
ن تدا مگدر کدهمنشدین   کاي نگاري  نید ه از میاشرت با آنان چارهکاست. با مردم  

اشدرت و ه مرد  بایگ بده هنگدا  میکنگ. حاالت  کدگاونگ رهای  از آنان را به تو عطا 
  کدهمنشین  با دیگران داشته باشنگ  بر سه يونه است؛ در دو حا ت  بایگ به آندان نی

 2ننگ و در حا ت دیگر نیز دود را به غفوت بزننگ.ک
مانگ که احادیدث مخدا ف و  بر اسا  این رهنمودهای صریح و روشن  تردیگی نمی

بایدگ بدا  د اندگ ر سؤال رتتهمورد احترا  مسومانان  در آن زی ۀه صبابک دمتشابه و... را 
                                                           

 .44و  41  ص 1؛ ج پیشین؛ اسماعیل مالیری میزی؛ 924؛ ص وقیة صفیننصر بن مزاحو منقری؛ . 1
 .2  ح 541  ص 2؛ ج وسائل ا شییه و مستگرکها. حسین نوری؛ 2
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بیدت در ایدن زمینده را از  دیگه تردیگ و تأمل نگریست و سیره و سخن همیشگ  اهل
از »ترمایدگ:  که می همین سخنان است  این يفتار زیبای اما  عو  ۀیاد نبرد. از جمو

 در 1«.ننگ و يفتاری نر  دارنگک ه از دشنا  دوري م کهای مرد  باتقوا  این است  نشانه
و هدرکس کده  3آور اسدت يوی   مرگ و هرزه 2نگاه آن بزريوار  يفتار مالیو  عبادت

 4دواهگ پاسخ زیبا بشنود  بایگ زیبا سخن يویگ. می
يوی  و بگزبان   روایات تراوانی از دیگر میصومان نیز رسدیگه اسدت  در مذمت هرزه

ن را نیدز روا دهگ که این بزريواران  سدّ  و ناسدزايوی  بده مخا فدان دید و نشان می
تبریو »  باب  با عنوان «جامع احادیث ا شییه»تاب کدر جوگ شانزدهو  5انگ. دانسته نم 

ها حگیث از پیامبر و امامان  باز شگه و در آن  ده« مباالت  در سخن سّ  و تبش و ب 
عنوان نمونده از  بده 6شییه  در نه  و مذمت این رذیوه ادالقی يدزار  شدگه اسدت.

اناً » ۀنقدل شدگه اسدت کده در تفسدیر آید  حضرت باقرا یوو ُْ ااِ  ُح « َو ُقوُلاوا ِللنَّ
 ترمایگ:  می

ُ اسا لنَّ ناُلا
نل   َُُُ نا ْحسا

ا
َُُُ ن ا بُّ حا اُه  ْ ُُُما

ا
َُُُ الا قا ْ ُُُي   ُ ُُُلا اإا ا

اهُاُُفا ُُُاللَّ ض  اْبغا اىُُُي  لا ُعا اا ا عَّ ُالعَّ ا ا ابَّ ُالسَّ اا ا عَّ اللَّ
ُ ُالسَّ شا حِّ فا تا ُاْلم  شا احا ُاْلفا ينا نا ْؤما افاْلم  فِّ عا تا ُاْلم  يافا فا ُاْلعا ي ا لا اْلحا يا َُّ ُاْلحا بُّ حا ُي  ُوا فا ْلحا ُاْلم 

لا بدا  7: ائا
ه کدداریگ با شما سخن بگویندگ  سدخن بگوییدگ؛ چرا  ه دوستکيونه  مرد  بهتر از آن

ه اهدل  یندت  نفدرین و طینده بده مؤمندان و ناسدزايوی  باشدگ و کس  را کدگاونگ 
ددوی  و عفدت  ه اهل حوو  نر کسان  را کو  دارد همچنین يگاي سمج را دشمن م 

 دارد. هستنگ  دوست 
ای و تبریک عواطف و احساسات مدذهبی کده  های شگیگ ترقه شکشمکبسیاری از 

هدای مختودف  توجهی يروه تفرقه و ادتالف در جوامع دینی را در پی دارد  زاییگه بی
بایگ توجه داشت که  ها است. احترامی نسبت به آنگیگر و بیکبه باورها و مقگسات ی

                                                           

 )دطبه هما (. 914. نهج ا بالغه؛ دطبه 1
 .714  ص 8؛ ج ؛ غررا بکو و دررا کوو. عبگا واحگ آمگی2
 .448  ص 8 . همان؛ ج3
 .811  ص 8. همان؛ ج 4
 .44و  41  ص 82؛ ج پیشین. اسماعیل مالیری میزی؛ 5
ی از اصدباب ددود را بده کحتی ی . بنا بر يزارشی  اما  صادق548 – 551  صص 91. همان؛ ج 6

 (.549نگ )همان؛ صک  شگت سرزنش و با وی قطع رابطه می سب  يفتن یک تبش  به
 . 958  ص 12؛ ج پیشین؛ مبمگباقر مجوسی؛ 72  ص 9؛ ج عیاشیتفسیر . ابی نصر عیاشی؛ 7
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آمیدز بده ددود  حتی در قبال بردی از باورها که بگون هیچ پایه و اساسی  جنبه احترا 
شدونگ  الز  اسدت برددوردی  عنوان عقایگ دیندی هدو مطدرح میيرتته و احتماالً به

ه تدوهین و تمسدخر کيویگ  حرمتی داشت. عقل و تجربه می دور از بی دردمنگانه و به
 پایه و اسا  باشگهرقگر هو که بی دای  یرآمیز نسبت به هر عقیگهو بردوردهای تبق

بیت نشان می زنگ. نگاهی به تاریخ اهلو  دارد و به ادتالتات دامن میکنتیجه می د
های تراوانی برای تبریدک احساسدات مدذهبِی  دهگ که دشمنان این بزريواران  حربه

سنگانه  از هزینه مخا فت دود بدا داندگان پهای عوا  انگ تا با بهانه کار بسته مخا فان به
بیت   اما منطق قوی اهل 1اهنگ و سختگیری بر آنان را مشرو  جووه دهنگ.کب پیامبر

سن رتتار و ادالق آنان  نقشه های دشمنان را پیوسدته نقدش بدر  در کنار صبوری و ح 
قده در يداه از تدال  بدرای ایجداد تفر کرده است. متأسفانه دشمنان اسال  هیچ آب می

هدا حفدظ انگ و هنوز هو راه مقابوه مؤرر با این دشدمنی جوامع اسالمی دست برنگاشته
آمیز نسدبت بده عقایدگ تِدرق  وحگت  در سایه پرهیز از رتتارهای متیصبانه و تدوهین

 مختوف است.

  آمیز اهل بیت آثار رفتار مسالمت. 9
زیندت و آرایدش   رتتاري با مخا فان مدذهب  در کدال  میصدومانمگارا و دو 

ت  اهدلکعالوه  از عوامل مهو يرایش به م رداري شییه دانسته شگه و بهکرتتاري و 
ُ»ترمایگ:  به اصباب دود می بیت نیز شمرده شگه است. اما  صادق ْيناًاُوا َا ااُ نا ناُلا نن  ك  لُا اُإا

ننا ض  غِّ با ُه  ُِلا ُوا اسا ىُالنَّ لا اُإا
ننا ب  بِّ ْينًاُحا اُما ْينا لا ناُعا نن   ُ ُها ُِلا الَّ ااُك  نَّ اناُعا ع  ُاْدفا ُوا ةو دَّ انا ُما

الَّ اُك  ْينا لا واُإا رُّ ج 
ْ ُفا ْيما

ر ه مرد  ما را دوست بگارنگ  نده کنیگ کاري کزینت ما باشیگ و نه رسوای  ما!  ۀمای 2:ما
ها را از مدا  شدانیگ و دشدمن کها را به سدوي مدا ب ه دشمن ما شونگ. همه دوست کاین
 «.نیگکب را

ْ ُ»گه است: در روایتی دیگر نیز آم  ُ ْي لا ىُُعا ْقنا تا ُُُبا ها ُُُاللَّ عا
را ُاْلنا ُُُوا اْد ا ُصا ُوا ادا ما ْجتا ُاِلا ُُُوا ي ا ادا ُُُاْلحا اءا دا

ا
َُ وا

ُ ْسنا
ُح  ُوا ةا انا ما

ُُُاْْلا قا
ل  اْيناًُُُاْلخ  اناُما نن   ُ ُها ُِلا ْيناًاُوا َا اناُ نن  ُك  ُوا ارا انا ُاْلجا ْسنا

ُح  بده تقدوا و پارسدای  و  3:وا
                                                           

رده است تا با برشدمردن تضدائل بسدیار بدرای کتال   هایش به اما  عوی . از جموه میاویه در نامه1
يداه آن حضدرت را در مقابدِل  هدا کندگ و آن يیدری بدر آن يیری و درده شیخین  اما  را وادار به موضدع

 قرار دهگ.هواداراِن عمر و ابوبکر 
 .722  ص 2  ج وسائل ا شییه و مستگرکها. حسین نوری؛ 2
. برای مطا یه روایات بیشتر در این باره بنگریگ: اسماعیل مالیری میزی؛ پیشدین  ج 729. همان  ص 3
 .81 – 99  صص 92
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بنگ  با همسایگان پاي کدوق  و بردورد نیو دو وشش و راستگوی  و امانتگاري ک
 «.زینت ما باشیگ و نه دواري و رسوایِ  ما ۀباشیگ و مای

تدرین تیدا یو  عنوان یکی از برجسدته به دبردباري و دوشروی  در مواجهه با مخا فان 
ای دارد  بوکده در سدیره  نه تنها در کال  امامان میصو  جایگداه ویدژه دادالق  اسال  

ير شددگه اسددت و ایددن بزريددواران بددا وجددود همدده  آنددان نیددز تددراوان جوددوهعمودد  
ياه عندان صدبر و يذشدت را از  شگ  هیچ شان روا داشته می ه در حقکهای   نامهربان 

احسن و با سیه صدگر بدا جداهالن و میاندگان  ۀف نگاده و همواره بر اسا  مجاد ک
 رتتارهای کریمانه چنین است: ترین اینانگ. یکی از زیباترین و آموزنگه رتتار کرده

ه تبت تأریر تبویغات میاویه قرار يرتته بود  بده مگینده کانگ مردي از اها   شا   آورده
ه توانست به آن حضرت ناسدزا کرد و تا آنجا کبردورد  آمگ و با اما  حسن مجتب 

رد و پدس از سدال  و تبسدو ترمدود: اي کت شگ  اما  رو به او که ساکيفت. هنگام 
اي! حال  هر نیداز و  نو که در شهر ما غریب  و درباره ما به اشتباه اتتادهک د! يمان میمر

يرتته  تا جدا   و پوشا  نیو؛ از دوراک ه در اینجا داري  برایت برآورده م کحاجت  
ه در این شهر هست   مهمان ما با ! آن مرد وقت  چنین رتتدار کان. پس  تا وقت کو م

 ۀه تدو شایسدتکدهو  رد  با شرمنگي  يفت: يواه  م ک  مشاهگه اي از اما بزريوارانه
جا قرار دهگ. تدا ایدن سداعت  تدو و کا  را در   ه جانشین کامانت  و دگا آياه است 

تدر  سد  ندزد مدن از شدما مببدوبک کتر بودیگ و این پگرت نزد من از همه مبغوض
 1نیست.

ادبد  و بد  ه امدا  سدجاد  از اتراد غاتدل بدکه یکدر یک واقیه دیگر نیز هنگام 
آنچده »رد  اما  بیگ از ترونشستن دشو آن ترد  بده مندز ش رتدت و ترمدود: کاهانت 

دواست  به من يفت ؛ پس  اير آنچه يفتد  در مدن هسدت  از دگاوندگ بدرای ددود 
دواهو و اير آنچه يفت  نادرست اسدت  از دگاوندگ بدرای تدو آمدرز   آمرز  م 

راستی که آنچده بده تدو يفدتو   به»پشیمان شگ و يفت: رده دود کمرد از «. دواهو می
 2«.الیق دود  بود

                                                           

 .477  ص 74. مبمگباقر مجوسی؛ پیشین؛ ج 1
 .971و  975  ص 8؛ ج إرشاد ا قووب إ ی ا صواب. حسن بن مبمگ دیومی؛ 2
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