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   مذهبی همگرایی موضوع به پرداختن براي روش دو
 ومانمعص سیره و سنت در مذهبی همگرایی موضوع به پرداختن براي روش دو کلی، نگاه یک در بتوان شاید

  : برشمرد السالم علیهم
  .است موجود وشبهات پرسشها به توجه بدون مذهبی همگرایی ضرورت اثبات همان: ایجابی روش - 1
  .است موجود شبهات و ها پرسش به پاسخ که نقضی روش - 2
 ذهبیم همگرایی ضرورت بارة در هم پرسشی یا ابهام هیچ اگر یعنی. است اول روش بر بنده تکیه بحث این در

  .کنیم اثبات دینی مسأله یک عنوان به را موضوع این توانستیم می چگونه ما نداشت، وجود
  شناختی واژه تأمل یک
 این. دانممی »وحدت« از ادقّ و ارجح را واژه این زیرا دارم، اصرار »همگرایی« واژه روي وحدت واژة جاي به بنده
 و هحوز وحدت دربارة) بودند حیات قید در هنوز سخنرانی زمان در( کنی مهدوي اهللا آیت مرحوم ما استاد را نکته

 از یوقت لذا و است، عینیت و اتحاد نوع یک دربردارندة اش، عرفی معناي به وحدت. فرمودندمی بیان دانشگاه
 المک در حتی ها جنبه همه در مذهب داریم انتظار گویی زنیممی حرف سنی و شیعه بین وحدت یا مذاهب وحدت

 چه و دماق نزد چه. کندنمی معنا این به وحدت برداشت مذاهب، تقریب از هیچکس طبیعتاً شوند، یکی... و فقه و
 شتهندا تقریب از را برداشت این کس هیچ حال، به تا بروجردي آقاي مرحوم زمان از تقریب حیات تجدید زمان از

 تحمل، طفق نه را همدیگر تريکلی عنوان یک ذیل هستند، متفاوت دانندمی که پدیده دو یعنی همگرایی. است
 هم عینیتی .اختالفات تشدید نه شود، اشتراکات تشدید و حفظ به منوط هااین توان. کنند تکمیل را همدیگر که
  . نیست کار در

 یژهو وضعیت هیچ و نداشت وجود همگرایی مورد در اي شبهه هیچ فرض بر که است همین من حرف ترین اصلی
 در داشتند،ن صهیونیسم و امریکا مانند مشترکی دشمن هیچ مسلمانان یا و نبود، کار در هم منطقه حوادث مثل اي

 صارهع ایجابی پاسخ این کنیم؟ دفاع همگرایی مفهوم از باید اساسی چه روي مطلوب، جامعه و آل ایده وضعیت
  .هست هم نقضی هاي پاسخ

   قرآنی مفهوم یک »امت«
 فاهیمم این از برخی که است کرده عرضه ما به را مفاهیمی قرآن. امت نام به است اي مسئله ایجابی، پاسخ این

 ترین جانبه همه و ترین گسترده و ترین عمیق شاید. است امت واژه مفاهیم، این از یکی. نداشت اي پیشینه
 مفهوم از شناسان لغت که تعریفی هر در اساس بر. است امت مفهوم شود می برداشت قرآن از که اجتماعی مفهوم

 بر و گیرد می شکل محوري مفهوم یک حول که دانست اي مجموعه را امت توان می اند، کرده عرضه امت
 کی یا باشد، تفکر یک تواند می دهد، شکل را امت تواند می که محوري مفهوم این. یابد می سامان آن اساس
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 سوره 92 آیۀ در. امام محوریت به است اي مجموعه است، امام با خانواده هم که امت. دیگر چیز هر یا دین یا نژاد
 زيچی دقیقاً امت مفهوم سوره، این در. »فَاعبدونِ ربکُم وأَنَا واحدةً أُمۀً أُمتُکُم هذه إِنَّ: « فرماید می انبیا مبارکۀ
 ، کند می خاتم نبی و پیشین انبیاي بعضی به اشاره که این از بعد خداوند سوره این در چون. گفتیم ما که نیست

 از مراد که است این اند داشته آیه این در واژه این از ما بزرگوار مفسران عموم که برداشتی. فرماید می را آیه این
 همه کهبل. نیست خاتم پیامبر امت تنها کند می یاد آن از قرآن که اي واحده امت. است پیامبران همه پیروان امت

 یاق،س طبق: فرمایند می و اند نهاده فراتر گام یک طباطبایی عالمه مرحوم. شود می شامل را پیامبران پیروان
 را ودنب آسمانی ادیان پیرو حتی. بشري جامعه یعنی شود، می شامل را انسان جنس از مکلفین همه خطاب اصال

  .است واحدي نوع که است انسانی نوع امت، از مراد گویند می. دانند نمی امت محدوده
 تاًعمد مفسران. »فَاتَّقُونِ ربکُم وأَنَا واحدةً أُمۀً أُمتُکُم هذه وإِنَّ: «خوانیممی چنین مومنون سوره 52 آیۀ در همچنین

  .سیرهتف تقدم فرمایند می که المیزان در عالمه مثل مذکور، آیه همان به کنند می ملحق را هم آیه این تفسیر
 ردیدت هم را این. انبیا همه پیروان اخص، نگاهی در و اند شده نامیده امت بشري جامعه عام، برداشت یک در پس

  .کرد خواهم اثبات را این و اند بوده امت ساختن پی در آمدند که پیامبران که نداریم
 مفهومی یک قرآنی شناسان واژه گزارش مطابق امت مفهوم هرچند که کنیم برداشت آیه دو این از خواهیم می

 ولی دارد، وجود آن اصلی مفهوم در پیوند عامل و تسبیح نخ و عمومی چتر یک و واحد هویت یک که است
 چیزهاي از است اي مجموعه امت. هستیم هم مختلف هاي گوناگونی و ها تفاوت شاهد وحدت این با همزمان
 مختلف هايزبان دارندگان یا مختلف سرزمینهاي ساکنان و مختلف، پیامبران پیروان مختلف، نژادهاي مثل. مختلف

. گرفت نظر در آن در را تکثرها و تعددها انواع توان می که است بشري جامعه از وسیع شکلی امت. آن مانند و
 میان در است پیوند عامل که است بنیانی مفهومی وحدت، آن. دارد خود در کثرت عین در وحدت اي گونه امت
  .نیست بسیط مفهومی امت، مفهوم لذا. دارد وجود امت میان در که تکثرهایی همه

   جامعه هاي رده و اجزاء تمامی همگرایی و "امت"
 و یعرض نگاه یک در هم چندگانگی و تکثر عین در اجتماعی انسجام و کثرت عین در وحدت اسالمی تفکر در

 و اصناف شاهد کنیم، نگاه امت به عرضی نگاه یک در اگر. است تصور قابل امت به طولی نگاه یک در هم
. یمهست اجتماعی اقتصادي سیاسی، مختلف هاي پایگاه و مذاهب و ادیان و مختلف هاي زبان و مختلف نژادهاي

 هک بینیم می را نکته همین هم است هرمی و ساختاري و اي رده تکثر آن از بنده مراد که طولی نگاه یک در و
 مکمل و همگرا هم با دارند که تنوعی وجود با اجتماعی مختلف هاي رده اسالمی امت و دینی جامعۀ یک در

 میزان و داتاعتقا اساس بر دینی هاي رده. است دینی بندي رده یک اي، مرتبه تکثر این مبناي. هستند یکدیگر
 و شود یم تشکیل است، روایی تعبیري که شان ایمان درجات و معرفت میزان و دینی مفاهیم به شان پایبندي
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 شود یم کمتر تعداد شود، گرفته نظر در ایمان و معرفت از بیشتري سهم هرچه. کند می پیدا هرمی ساختاري امت
 فرمایدمی هم دیگري روایات و است، تا 10 ایمان درجات روایات از برخی اساس بر. رود می باال امت در فرد رده و
  .شودمی بیشتر مانای شود، بیشتر قله به نزدیکی هرچه بینیم می بگیریم نظر در را هرم کانونی نقطه اگر. است تا 7
 هتج یک به نباید یک هر. باشند همگرا باید... و اقتصادي و فرهنگی و سیاسی هاي سازه و نهادها همه امت در

 تهگذش در که گونه همان. باشند هماهنگ و همگرا امت، مفهوم چتر ذیل در باید مختلف هاي نژاد. برود متفاوت
. اند دهبو همگرا نژادها این ولی بوده، همیشه که نژادي تعدد. گنجیدند می امت مفهوم تحت همه اروپا تا افریقا از
  . واگرا عمل و اختالف عامل نه باشد همدیگر تکمیل عامل باید تکثرها این همه عرضی، نگاه در
 می ااقتض را این ما روایات و ما دینی تفکر. باشند همگرا باید نیز اسالمی امت و دینی جامعه ساخت هاي رده اما

 هاي رده که بکوشد باید هم و دارد خودش پایین ي رده به اتکا هم گیرد، می قرار باال در که اي رده هر. کند
 کسی هر باید اند هگفت. باشد داشته تر پایین رده به نامهربانانه نگاه نیست مجاز باالتر، رده. بیاورد باال را تر پایین

 را موضوع ینا بنده. بیاورد باال و بگیرد را است تر پایین پله در که کسی دست و شود خم هست، باالتري پله در
  .امادهد قرار "بررسی مورد تفصیل به اسالمی هاي آموزه سپهر در دینی هاي رده همگرایی" عنوان با اي مقاله در

  . دهستن همگرا که کردیم فرض امت در طولی تکثر یک و عرضی تکثر یک. است بحث نظري چارچوب این
  مدینه در سلم و آله و علیه اهللا صلی پیامبر سوي از »واحده امت« تشکیل
 و تحقق آن به کوشیدند سلم و آله و علیه اهللا صلی پیامبر که  دارد اهمیت آنقدر اسالمی تفکر در امت مفهوم
 منظر این از ما اگر. است بوده نبوي میراث این حفظ براي تالش هم السالم علیهم ائمه سیره و ببخشند عینیت

 راییهمگ و امت به ما نگاه. ماند خواهد جواب بی که شویم می هایی چالش دچار نکنیم، نگاه مذهبی همگرایی به
  .شود حفظ قیمتی هر به باید که است نبوي میراث به نگاه آن اجزاي

 این ساسا بر را جدید جامعه یافتند، را جامعه اداره فرصت سلم و آله و علیه اهللا صلی پیامبر که این محض به
 افراد به ناظر مکه در اسالمی هاي آموزه. نداشت وجود دینی جامعه تاسیس امکان مکه در. دادند سامان مفهوم

 سوم سال از هک آنجا از ولی نداشتند، سلم و آله و علیه اهللا صلی پیامبر کار به کاري سوم سال تا هم مشرکین. بود
 شد، هم تماعیاج تغییرات به معطوف افراد، روح در تغییر بر افزون سلم و آله و علیه اهللا صلی پیامبر دعوت بعد به

 آله و علیه اهللا صلی پیامبر نبود، مهیا مکه در حکومت تشکیل شرایط چون لذا. شد شروع هم مشرکان مخالفتهاي
  .شد اسالمی اجتماع زادگاه یثرب ترتیب این به و کردند جدیدي مکان براي جو و جست به شروع سلم و

 سلم و هآل و علیه اهللا صلی پیامبر قرارداد این. دانند می اسالم اساسی قانون نخستین را مدینه معاهده برخی
 در یامبرپ. اهمیت غایت در است پیمانی پیمان، این. کند می ایجاد جدید جامعه تاسیس براي را حقوقی زیرساخت

  .اند گفته سخن امت تشکیل از نامه پیمان این مقدمه
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  : کند می نقل اسحاق ابن از هشام ابن
 معهم اهدج و بهم فلحق تبعهم من و یثرب و قریش من المسلمین و المومنین بین ص النبی محمد من کتاب هذا
  ) 501 ص ،1 ج النبویه، السیرة. (الناس دون من واحدة امۀ انّهم
 ست،ا پیامبران همۀ امت که امتی از غیر بگوییم باید باشد، درست امت مفهوم از طباطبایی عالمه برداشت اگر

 یستاس را آن جا این در ایشان که داریم سلم و آله و علیه اهللا صلی پیامبر امت عنوان به هم اخصی امت یک
 یموال که »تبعهم من« و »یثرب« ،»قریش«: داشت وجود متفاوت اجتماعی گروه سه حداقل امت، این در. کردند

 آورده مه گرد بودند، واگرا ذاتاً که گروهی سه. شود می شامل را باشد مدینه یهودیان که آنها پیوند تحت افراد و
  .داد سامان را واحده امت ها، آن میان تکثر وجود با سلم و آله و علیه اهللا صلی پیامبر و شدند

 جدایی یند اصالً یهودیان. است تاریخی اسناد پایه بر بودند زا تنش و گریز وحدت گروه سه این گویم می که این
 ها این که است ما دلیل بهترین پسینی تاریخی شاهد این. نداشتند سازگاري سرِ هرگز هم مسلمانان با داشتند،

 حکم هب که هستند نبی اسماعیل اوالد از نژادي نظر از ها این. مهاجران یعنی هم قریش. اند بوده گریز وحدت ذاتاً
 ولی. عربندمست گویند می اصطالحاً. نیستند عرب ذاتاً پس شدند، آورده عربستان به) عراق( بابل منطقه از خداوند
 کردند کوچ آنجا از مأرب سد ویرانی از بعد که هستند جزیره شبه جنوب یمنیِ کوچندگان مدینه، یا یثرب ساکنان

  .اند عرب ذاتاً و اند قحطانی هاي عرب ها این. شدند ساکن جزیره شبه در و
 یپسین شاهد یک مثال شاهد. داشتند منازعه و تضاد هم با همواره نژادي، تفاوت این خاطر به انصار و مهاجران 

 هجرت شمش سال در سلم، و آله و علیه اهللا صلی پیامبر اقدامات وجود با که اند کرده گزارش تاریخی منابع. است
 هب را خود نژاد هم هرکدام و شد منازعه انصار و مهاجرین بین چاه، از آب کشیدن سرِ بر المصطلق بنی غزوه در

 سریعاً هم سلم و لهآ و علیه اهللا صلی پیامبر. است شده مدیریت بلکه نرفته، بین از اختالف این یعنی. طلبید یاري
. شد راموشف شان اختالفات دیگر خوابیدند که بعد و شدند خسته که کردند حرکت روز یک و دادند حرکت دستور

 اوس بین ساله 110 اختالف سابقه انصار خود مثال، عنوان به نداشت، وجود انسجام هم گروهها این خود بین در
  .یابند می سامان امت یعنی جدید عنوان یک ذیل و اسالم چتر زیر متکثري، جامعه چنین. داشتند خزرج و
  فراهویت یک ،»امت«

 مین هم بخواهد اگر حتی اسالم. روند نمی بین از فردي هاي هویت ولی دهد، می اعضایش به جدید هویتی امت
 از رديف هاي هویت. کرد یکی توان نمی که را نژاد. فارس یکی و است عرب یکی. ببرد بین از را ها هویت تواند
 چتر رزی ،... و زبانی و نژادي متفاوت هاي هویت ولی. بروند بین از انها که خواهد نمی هم اسالم و روند نمی بین

. اوسی ها اوسی و خزرجی ها خزرجی و اند قریشی هنوز ها قریشی. شوند می همگرا اسالم، نام به عامی هویت
 نخودشا حساب هم یهودیان متعدد خاندانهاي و طوائف از و اندنبوده یکدست هم مهاجران خود. اندشده همگرا ولی
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 هاهویت این ینب را عهدنامه و شناخت رسمیت به سلم و آله و علیه اهللا صلی پیامبر را تکثر این. متکثرند و دارند را
  .ستنی دیگر هايهویت برَنده بین از ولی است، گسترده هویتی چتر است، فراهویت یک »امت. «کرد برقرار

 مین فکر هم مثل همه و بودند متکثر بودند ایشان اطراف که افرادي هم مذهبی لحاظ به حتی پیامبر، دوره در
 پس .کرد می تکفیرش گذرد، می چه سلمان دل در دانست می ابوذر اگر که کرده روایت رجال در نجاشی. کردند
 ماسال از افراد فهم درصد. اسالم از فهم نوعِ به ناظر تکثري است، بوده آنان در هم مذهبی و اي اندیشه تکثر

  .بودند سلم و آله و علیه اهللا صلی پیامبر کنار در همه ولی نبود یکسان
 هاي صراط. تاس درست ها این ي همه گویند می پلورالیسم در. شود اشتباه پلورالیسم با تکثر این نباید البته

 الزمه. فهمند می درست هم همه و فهمد می جوري یک کسی هر. نداریم مستقیم صراط یک. داریم مستقیم
 واقعی اي دیدهپ که معرفتی، تکثر در ولی. است درست سخن تبلیغ و نادرست سخن نقد معنایی بی پلورالیسم

 کس ره داریم، ها فهم دیگر نادرستی و فهم یک درستی به اعتقاد ما نیست، ما دست به رخدادش اصال که است
 رعایت با لذا. باشد نفهمیده درست جاهایی یک دهد می احتمال هرچند. است درست خودش حرف که دارد اعتقاد
  .بپذیرد را آن نتوانست اگر یا کند نقد را دیگري حرف کند می سعی کس هر منطق، و گو و گفت آداب
 علیه ئمها یکایک رفتار. کرد محقق بیرون عالَم در را امت دینی مفهوم سلم و آله و علیه اهللا صلی پیامبر پس

 مسیر در غري،ص غیبت پایان تا بلکه و صغري غیبت آغاز تا سلم و آله و علیه اهللا صلی نبی رحلت لحظه از السالم
 و آله و علیه هللا صلی پیامبر دستاوردهاي تا کوشیدند. است بوده سلم و آله و علیه اهللا صلی پیامبر مواریث حفظ
 دوستی علم ندمان هایی ارزش کوشیدند. دهند قرار مردم اختیار در و کنند تبیین و تقویت حتی و کنند حفظ را سلم

 واهمخ نمی که کنید دقت. است همین السالم علیه ائمه حرکت تفسیر منطقِ. کنند حفظ را... و امت مفهوم و
 مثابۀ به رآنق که است روشن. است امت تشکیل تجربۀ گذاشتند، یادگار به خود از پیامبر که چیزي تنها بگویم
 رآنق که السالم علیهم پیامبر بیت اهل که است روشن نیز و است پیامبر یادگارهاي جمله از هم وحی سخن
  .ستا پیامبر دیگر یادگار یک هم امت که کنم عرض خواهم می بنده. است پیامبر یادگارهاي جمله از هم ناطقند

 حرکت مسیر همین در همه) حلی عالمه( مغول حمله زمان تا ما اولِ تراز علماي هم السالم علیه ائمه از بعد
 از یتکاشف که دارد وجود  مغول حمله تا صغرا غیبت از ،)اصولی دقیق معناي به نه( عملی اجماع نوع یک. کردند
 به »امت« حفظ آن و اند بوده سیره این بخش تداوم هم علما لذا. بکند تواند می هم السالم علیه بیت اهل سیره

  . است نبوي مواریث از یکی عنوان
. دارد جامعه در مختلفی درجات اسالم به عمل و اسالم ولی. است اسالم شود می جمع آن حول امت که محوري

. دارد اتقو و زهد من از بیش خیلی که است من تقلید مرجع من، برابر در دانم می ولی دانم می شیعه را خودم من
 اسالم نهما که محور این در. کرد مقایسه السالم علیه معصوم امام با توان نمی را تقلید مرجع ترتیب، همین به

 دیرم و الخطاب فصل و گیرند قرار عملی وحدت محور »عج« عصر امام که است این حالتش ترین محبوب است،
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 کمتر شا اسالمیت درجه بلکه. نیست اسالمی ضد جامعه است نشده این تا ولی. است آرمانی حالت این. باشند
 و رگردانیمب اسالم، از السالم علیه بیت اهل درك و فهم یعنی اصلی کانون به را جامعه این بکوشیم باید. است

 چیز مهه نرسیدیم آنجا به اگر ولی. دهیم اشاعه را است مفید هم بشریت براي که السالم علیه بیت اهل معارف
 تمدن هالبت بوده، اسالم تمدن. است نبوده اسالم ضد و امیه بنی تمدن هرگز گذشته تمدن. ایم نداده دست از را

 هک کمااین. نداشت والیت روح و نبود عالی شان حج هرچند کردند، می حج مردم تمدن همین در. ناقص اسالم
  . نیست هم تشیع ضد و اسالم ضد نمازم ولی. نیست عالی نماز تقلیدم مرجع نماز با قیاس در هم من نماز
 صلی امبرپی کردن متهم یعنی حرف این اصالً. نرفت دست از چیز همه سلم و آله و علیه اهللا صلی پیامبر از بعد
 بنی و امیه بنی از کدام هیچ که کرد کاري سلم و آله و علیه اهللا صلی پیامبر. ناتوانی به سلم و آله و علیه اهللا

  . بیاندازند کامالً را درخت این نتوانستند عباس

  "امت" حفظ بر تأکید با همگرایی موضوع در )السالم علیهم( بیتاهل مواضع
  امت حفظ مسأله و السالم علیه علی امیرالمؤمنین

 باید ابتدا ،کنیم تعقیب مذهبی همگرایی موضوع در را السالم علیهم بیت اهل مواضع تمام اختصار به بخواهیم اگر
 بحث، همترینم و نخستین ، السالم علیه المومنین امیر زمان در. کنیم آغاز السالم علیه علی امیرالمؤمنین عصر از

 قیفهس برابر در من چرا که این تحلیل در دارند عباراتی السالم علیه علی. است سقیفه و خالفت ماجراي همان
 و آله و علیه اهللا صلی پیامبر و بود السالم علیه علی یعنی شایسته فرد آن از خالفت که ما اعتقاد. ماندم ساکت

 عیفض والیتشان ها تقریبی که نیست درست تهمت این. شد نخواهد عوض بودند، کرده نصب را ایشان هم سلم
 ولی بلند رِس با جا همه ما. است ضعیف والیتشان ها تقریبی غیر کرد خواهم اشاره آن به که دلیلی به بلکه. است

 علی از. ردک دفاع حق این از توان می کجا تا که داریم اي نکته ولی. کنیم می دفاع عقیده این از احترام نهایت با
 مفهوم. یندنب آسیب امت مفهوم که کنند می دفاع والیت از جایی تا ایشان خود. نداریم تر شیعه که السالم علیه
) یتمداريوال خود نه( سلم و آله و علیه اهللا صلی پیامبر خالفت حقانیت از دفاع و »والیت از دفاع« مفهوم بر امت

 إِلَى رُهمأَکْثَ یعود أَنْ و الْمسلمینَ بینَ الْفُرْقَۀَ مخَافَتی لَا لَو اللَّه ایم و: «دارد مرز هم مهمی چیز چنین. است حاکم
 است قرمزي خط تفرقه از مخافت یعنی). 246 ص ،1 ج ارشاد،( »استَطَعنَا ما ذَلک غَیرْنَا قَد لَکُنَّا یعورالدینُ و الْکُفْرِ

  .کرد دفاع توان نمی هم والیت از شد، ایجاد تفرقه اگر. کند می تحدید را والیت از دفاع که
 مدهآ معاویه و السالم علیه علی امیرالمؤمنین بین جالب اي مکاتبه 286 ص 1، ج السالم، علیه االئمه مکاتیب در

 بودم نم این و. کند بیعت من با که آمد من سراغ سقیفه در تو پدر فرماید می معاویه به خطاب حضرت که است
  : نداشت ادعایی چنین پدرت کنی می منازعه من با خالفت حق در اکنون که تو. کردم رد را او دعوت که
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 ....و کَانَ قَد وكی أَبینَ أَتَانلَّى حو ا النَّاسکْرٍ أَبفَقَالَ ب قُّ أَنْتأَح دعب دمحذَا ص مرِ بِهالْأَم أَنَا و یمعز بِ لَککذَل 
 أَنَا نْتکُ حتَّى أَراده و ذَلک قَالَ کَانَ قَد أَباك أَنَّ تَعلَم أَنْت و أَفْعلْ فَلَم أُبایِعک یدك ابسطْ علَیک خَالَف منْ علَى
 منْ فتَعرِ فَإِنْ منْک بِحقِّی أَعرَف کَانَ فَأَبوك الْإِسلَامِ أَهلِ بینَ الْفُرْقَۀِ مخَافَۀَ بِالْکُفْرِ النَّاسِ عهد لقُرْبِ أَبیت الَّذي
  )91: ص ،النص صفین، وقعۀ. (السلَام و عنْک اللَّه فَسیغْنی تَفْعلْ لَم إِنْ و رشْدك تُصب أَبوك یعرِف کَانَ ما حقِّی

 به الماس تبدیل و تفرقه، از ترس: آورند می دلیل دو ابوسفیان پیشهاد کردن رد دلیل مورد در اینجا در حضرت
 دست از رست کنار در مسلمانان دستگی چند عقالیی خوف. بود واقعی ترسِ. نبود مبنا بی ترس این البته. کفر

 تر شیعه السالم علیه علی از که ما بکشد، دست خود حق از السال علیه علی امیرالمؤمنین شد باعث اسالم رفتن
 یم بر خاطردست این به هم خالفت در شان حقانیت از دفاع از ایشان که دارد اعتباري چنان امت، مفهوم. نداریم
 امور دیگر که حدي در است مهم خیلی است، سلم و آله و علیه اهللا صلی نبی میراث که امت حفظ پس. دارند

  .شود می معنادار آن پرتو در اجتماعی و سیاسی

 بر ایشان ودش تصور شاید. کنیم می بررسی را علیها اهللا سالم زهرا حضرت السالم علیه علی امیرالمؤمنین از پس
 امت در هتفرق مرز تا خودش جایگاه در کسی هر. نیست درست این ولی. کردند عمل آن خالف و نرفتند مسیر این

 مکتوم حق ینا حداقل بگذارد نباید. کند دفاع باید نکند ایجاد اي تفرقه خود دفاع با کسی اگر. کرد، دفاع والیت از
 در ند،ک پیدا ادامه باید »الغدیر« مانند کتبی تشیع اثبات در علمی لحاظ از گوییم می االن همین هم ما. بماند
 کسی اگر هک میکند بیان صراحت به قرآن آیات. نماند شده کتمان حق تا بماند افروخته چراغ این باید علمی بحث
 ها قتو خیلی مرزها این. است تقریب از غیر دیگري چیز حق کتمان. گیرد می قرار لعنت مورد کند کتمان را حق
 الیتو درست مفهوم باید. نیست امامت و والیت اساس از برداشتن دست معناي به تقریب مفهوم. شود می خلط

  . کنیم ابالغ و تبیین خوبی به را امامت و

. ستا نبوده هم امت اتحاد مخالف وجه هیچ به و است نبوده واگرایانه نقشی علیها اهللا سالم زهرا حضرت نقش
 هللا سالم زهرا حضرت و السالم علیه علی ولی. خورد می هم به مرز داشتند می بر قدم این از بیش ایشان اگر

  .نشود ایجاد امت در تفرقه هم و نشود خاموش حق چراغ هم که داشتند هم مکمل نقشی علیها

  امت حفظ مسأله و السالم علیه حسن امام

 اءلدم حقناً« کنم، نمی رد را دیگر حرفهاي من. هست مختلفی هاي حرف السالم علیه حسن امام صلح باره در
 فراموش باید هم را نکته این ولی. هست صلح دلیل این و است درست صلح ادلۀ از یکی عنوان به هم »شیعتنا
 ط( ألنوارا بحار در را آن مجلسی مرحوم که روایت این به. است بوده امت حفظ صلح، ادله از دیگر یکی که نکنیم

  : فرمایید توجه است، کرده نقل 30ص ؛ 44ج ؛) بیروت -
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»و قَد وِير ا ع أَنَّهلَم هۀُ طَالَباوِیعبِأَنْ م تَکَلَّملَى یالنَّاسِ ع و مهلِّمعا یم هنْدی عذَا فابِ هالْب .قَام دمفَح الَىتَ اللَّهع و 
 جابرَس و ابلَقَج بینَ طَلَبتُم لَو إِنَّکُم النَّاس أَیها الْفُجور الْحمقِ أَحمقَ و التُّقَى الْکَیسِ أَکْیس إِنَّ قَالَ ثُم علَیه أَثْنَى
 ۀَمعاوِی إِنَّ و ص محمد بِأَولیاء هداکُم قَد اللَّه إِنَّ و الْحسینِ أَخی غَیرَ و غَیرِي وجدتُموه ما ص اللَّه رسولُ جده رجلًا

 أَنْ رأَیت فَقَد سالَمت منْ تُسالموا أَنْ علَى بایعتُمونی قَد و دمائها حقْنِ و الْأُمۀِ لصلَاحِ فَتَرَکْتُه لی هو حقّاً نَازعنی
همالأُس و أَیرا أَنَّ تقَنَ مح اءمرٌ الدا خَیما مفَکَهس و تدأَر کُملَاحص«  

 امام آن از که کرد منازعه حقی در معاویه که حرف این اصل از ما. نداریم شک کداممان هیچ که حق اساس در ما
 امت الحص این است مهم چه آن ولی نشینیم، نمی عقب هرگز ادبانه با و علمی صورت به بود السالم علیه حسن
 به و یافت نجات تفرقه از دوباره جامعه صلح، این با. شد بود، ع حسن امام براي واقعاً که حقی از گذشتن باعث

 کرده تدرس معاویه که نبود مفهومی است مهم السالم علیه حسن امام براي حد این تا که امت این. رسید انسجام
 لیهع حسن امام. بود دینی و قرآنی مفهومی واژه، این اصالً و همگرایی این. باشند کرده ایجادش مردم یا باشد

  .گذرد می مهم از »امت« مفهوم یعنی اهم اهمیت خاطر به السالم
 به خوبی به است کرده ذکر االنوار بحار 44 ج 25 ص در مجلسی مرحوم که روایت این در السالم علیه باقر امام
  : اند فرموده اشاره نکته این

 عنْ الْحمید عبد بنِ الصباحِ أَبِی عنْ سنَانٍ بنِ محمد عنْ محمد بنِ أَحمد عنْ یحیى بنُ محمد الکافی کا، -9
دمحنِ ممٍ بلسنْ مفَرٍ أَبِی ععقَالَ ع ج :و ي اللَّهالَّذ هنَعنُ صسنُ الْحب یلراً کَانَ ع عخَی هذهۀِ لا الْأُممم تطَلَع عهلَی 

سالشَّم و ......  
  .بود بیشتر بتابد آن بر خورشید آنچه از امت براي داد انجام السالم علیه حسن امام چه آن خیر یعنی

  السالم علیه حسین امام قیام هدف ،»امت« اصالح
 امۀ فی االصالح لطلب خرجت انما: «فرمودند السالم علیه امام. است همین هم السالم علیه حسین امام مورد در

 ام آمده بلکه. نیست خرد اهداف خاطر به ام کرده قیام که این. دارد وجود امت نام به چیزي یک یعنی.» جدي
 زمانی تا هم من خود و کردند تالش آن صالح جهت در برادرم و مادرم و پدرم و کرد ایجاد جدم که امتی مفهوم

 امام شهادت. بخواهم را آن صالح و کنم اصالح اسالفم مانند دوباره را کردم، رفتار برادرم مثل بود زنده معاویه که
  . کند تکه چند را اسالمی امت که نکرد ایجاد اي تفرقه هرگز السالم علیه حسین

  اسالمی امت انسجام حفظ و السالم علیه صادق امام
 لیهمع ائمه که یدي بسط خاطر به که زیستند می اي دوره در ایشان. است السالم علیه صادق امام دیگر، مثال

 مکتب و السالم علیهم بیت اهل احادیث. نرفت دست از چیز همه خلفا دوره در. است توجه قابل کردند پیدا السالم
 ادوار همین خالل از گرانقدر میراث این که این نه مگر است؟ رسیده ما دست به چگونه السالم علیهم بیت اهل
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 دقت ت،اس امیه بنی دوره مواریث از یکی السالم علیه صادق امام احادیث مثالً است؟ رسیده ما دست به تاریخی
 عهدي در میراث این گویم می بلکه است امیه بنی محصول میراث این گویم نمی که است روشن که بفرمایید

 خود بود، دب بود امیه بنی زمان در چه هر بگوییم توانیم نمی ما لذا و آمد، پدید بودند قدرت سر بر امیه بنی که
 ادهاينه دیگر. است نهاد مهمترین چند هر. نیست حکومت اجتماعی، نهاد تنها امت، در ولی بودند، بد امیه بنی

 شاگردان تعدد. ماندند باقی امت همین در احادیثشان و السالم علیهم بیت اهل. دارد وجود امت در هم اجتماعی
 و فشار دوره یک از بعد السالم علیه صادق امام درعصر. است امیه بنی دوره همین در السالم علیه صادق امام

. آوردند روي شیعی هویت بازسازي به شیعیان حره، ماجراي و السالم علیه حسین امام شهادت واقعه از بعد خفقان
 نبوي میراث یک مثابۀ به امت حفظ یعنی قبلی مسیر همان سخنانشان بر حاکم روح السالم علیه صادق امام

  :آوریم می شاهد دو. است
 عنِ إِسماعیلَ بنُ محمد و الْجبارِ عبد بنِ محمد عنْ الْأَشْعرِي علی أَبو: 636ص ؛ 2ج ؛) اإلسالمیۀ - ط( الکافی
 منْ علَى رَأْاقْ ع اللَّه عبد أَبو لی قَالَ قَالَ الشَّحامِ زید أُسامۀَ أَبِی عنْ یحیى بنِ صفْوانَ عنْ جمیعاً شَاذَانَ بنِ الْفَضْلِ

 و للَّه تهادالاج و دینکُم فی الْورعِ و جلَّ و عزَّ اللَّه بِتَقْوى أُوصیکُم و السلَام بِقَولی یأْخُذُ و منْهم یطیعنی أَنَّه تَرَى
 هاعلَی ائْتَمنَکُم منِ إِلَى الْأَمانَۀَ أَدوا ص محمد جاء فَبِهذَا الْجِوارِ حسنِ و السجود طُولِ و الْأَمانَۀِ أَداء و الْحدیث صدقِ

 ودواع و جنَائزَهم اشْهدوا و] هم[ عشَائرَکُم صلُوا -الْمخْیط و الْخَیط بِأَداء یأْمرُ کَانَ ص اللَّه رسولَ فَإِنَّ فَاجِراً أَو برّاً
مرْضَاهم وا وأَد مقُوقَهلَ فَإِنَّ. حالرَّج نْکُمإِذَا م رِعی وف هیند قَ ودیثَ صدالْح ى وانَۀَ أَدالْأَم نَ وسح خُلُقُه عالنَّاسِ م 

 علَی دخَلَ ذَلک غَیرِ علَى کَانَ إِذَا و جعفَرٍ أَدب هذَا قیلَ و السرُور منْه علَی یدخُلُ و ذَلک فَیسرُّنی جعفَرِي هذَا قیلَ
لَاؤُهب و هارع یلَ وذَا قه بفَرٍ أَدعج اللَّ فَوی هثَندلَ أَنَّ ع أَبِی لَحکُونُ کَانَ الرَّجی ینْ الْقَبِیلَۀِ فۀِ میعش لعکُونُ ع یفَی 
 منْ قُولُفَتَ عنْه الْعشیرَةُ تُسأَلُ ودائعهم و وصایاهم إِلَیه للْحدیث أَصدقَهم و للْحقُوقِ أَقْضَاهم و للْأَمانَۀِ آداهم زینَها
  .للْحدیث أَصدقُنَا و للْأَمانَۀِ آلَدانَا إِنَّه فُلَانٍ مثْلُ

 که ستا نسخه این. باشید داشته پیوند و صله آنها با. »عشائرَهم صلوا: «گوید می روایت این دیگر هاي نسخه
 ودتانخ هاي فامیل معناي در ها قسمت بقیه بشود، عشائرکم اگر. هست هم مداراتی تقیه در ه»ر« امام نظر مبناي

 میان و آنها همراه یعنی که شده، روایت هم »عشائرِهم فی صلّوا. «است سنت اهل روایت، منظور ولی. شود می
 دیگر لکهب نیست، شیعیان مراد باشید، داشته پیوند آنها با فرمایند می امام که این حال هر به. بخوانید نماز آنها

 را آنها قوقح و کنید عیادت آنها بیماران از و کنید شرکت آنها جنازة تشییع در است، اسالمی امت عضو مسلمانان
 به امام هک است این نه مگر است؟ اسالمی امت و اسالمی جامعۀ از تبیین چه بر مبتنی ها توصیه این کنید ادا

 مطلب این دنبال به امام که اینجاست جالب هستند؟ امت آحاد دیگر و شیعیان بین اسالمی انسجام تقویت دنبال
 که کنید تدق ـ مردم با شما رفتار اگر که فرمایند-می سنت اهل با رفتار حسن براي خود شیعیان تشویق براي و

 محمد بن فرجع مرام و مکتب پیرو یعنی است جعفري فرد این گویند می  مردم باشد خوب ـ شیعیان فرمایند نمی
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 ما متوجه آن عار و ننگ باشد این از غیر اگر و کند می خوشحال مرا موضوع این و است السالم علیهما الصادق
 شیعیان اب باید چطور دیگر السالم علیه ائمه. دهند می نسبت ما به را شما ناپسند رفتارهاي آن مردم و شد خواهد

 خوشحال ات مردم، میان در شوید شناخته جوري این گویند می! آنها به اندازند می رو دارند انگار کنند؟ صحبت شان
 الدیانیا بین و المذاهبی بین و اجتماعی تعامل نحوه بلکه. نیست فردي اخالق فقط اینجا هم ادب از منظور. شوم
  .باشد تواند می هم

 السالم لیهع باقر امام بزرگوارشان پدر از روایتی جالله قسم با السالم علیه صادق امام روایت این پایانی بخش در
 به. ستا توجه قابل و مهم بسیار که کنند می ذکر اسالمی جامعه اعضاي دیگر با شیعیان رفتار حسن بارة در

 تمام، تصراح به. اند پیموده راه مسیر همین در هم السالم علیه باقر امام که بینیم می روایت بخش این استناد
 ولی. تجداس بحثش و داریم دیگري متعدد روایات که شیعی درون بحث در. نیست شیعی درون بحث روایت این
 لیهع بیت اهل اصالً. است بوده گونه همین السالم علیه بیت اهل عمل هم و سخن هم المذاهبی، بین بحث در

  .اند داده می انجام هم خودشان یعنی بکنید، را کار این فرمایند می وقتی السالم

 شتمه جلد اوائل در که شان شیعیان به خطاب ع صادق امام از است اي نامه کرد، ذکر توان می که دیگري نمونه
 آمده نآ در زیبایی به مضمون این که. است آمده کافی روضۀ در یعنی غفاري اکبر علی مرحوم قدیم چاپ کافی
 یا و محرم دهۀ مانند مذهبی مناسبتهاي در که است اجتماعی و فردي اخالقی العمل دستور یک نامه این. است

  .گیرد قرار بحث موضوع مبلغان سوي از تواند می رمضان مبارك ماه

  !ها تقریبی نه است، ضعیف ها غیرتقریبی والیت

 که ودب اسالمی امت تشکیل نبوي دعوت دستاوردهاي از یکی که گفت توان می بندي جمع مقام در حال هر به
 طمهل آن به کوشیدند می همواره ائمه و بود هم السالم علیهم ائمه توجه مورد همواره قرآنی مفهوم یک عنوان به

 رةسی به نمونه عنوان به ما و کند می تأکید را موضوع همین السالم علیهم امامان همۀ سیرة و نشود وارد اي
 هاي اسوه هک امامان این پیرو راستی به ما اگر حال. کردیم اشاره السالم علیهم باقرین و حسنین و امیرالمؤمنین

 که کسانی خیلی. آنها از دفاع چگونگی در حتی باشیم آنها پیرو ها جنبه و ابعاد همۀ در باید هستیم، بشرند جاوید
 ام، شیعه نم اگر بگوییم آنها به باید کنند، می سب و اهانت آنها مقدسات و سنت اهل به والیت، از دفاع توجیه با

 علیه بیت هلا سیره در بیت اهل از دفاع شیوه این مستند. باشم السالم علیه بیت اهل پیرو ام زندگی همه در باید
 ذیريپ والیت در تجزي این. نیست سنت و سیره از ملهم و است درآوردي من کامالً شیوه این است؟ کجا السالم

 بیت اهل زا دفاع شیوه چرا. باشید السالم علیه بیت اهل پیرو باید چیز همه در شما. نداریم قبول را این ما و است
  گیرید؟ نمی السالم علیه بیت اهل خود از را السالمعلیه






