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ور شمشیر و فشار و ستم  وایى دولت بنی امیه به ز فرمانر

وایى ما با ُمدارا و مهربانی و متانت و تقیه  بود، ولی فرمانر

ى  كار كوشش است؟! پس  كدامنی و  و معاشرت نیكو و پا

ید رغبت پیدا  كه دار كه مردم به دین شما و مسلكی  كنید 

كنند.
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وحدت اسالمی، »ُشنی« شدن نیست
هنگامی که ســخن از وحدت اســامی به میان می آید در ذهن بســیاری 
از مردم، معنایی سیاســی از آن تداعی شــده، و شاید هم بعضی آن را در 
که آنها فکر می کنند  مقابل وظایف مذهبی خویش بدانند. به این معنا 
اقتضای سیاست و حکومت داری در زمان حاضر حکم نموده که سخن 
از اتحــاد بین مســلمانان و احتــرام به یکدیگر به میان آیــد، وگرنه الزمۀ 
که  عمل به دستورات مذهبی چیز دیگری است. ولی حقیقت آن است 
که پیشوایان شیعه؟مهع؟ بارها  وحدت اســامی تکلیِف مهِم دینی است 
م بر بسیاری از رفتارها 

َ
کید نموده و اولویت و مصلحِت آن را مقّد بر آن تأ

و وظایف دینی دیگر  دانسته اند.
 البته باید به معنای وحدت نیز توجه داشــت؛ زیرا متأسفانه بعضی 
کرده و ســپس آن  دانســته و یــا ندانســته، معنایــی نادرســت از آن بیان 
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را مــورد هجــوِم انتقــادات خویــش قــرار می دهنــد. ایــن افــراد معمــواًل 
»وحدت اســامی« را بــه »وحــدت مذهبــی« تفســیر می کننــد. »وحــدت 

مذهبی« نیز به دو صورت قابل تصور است: 
کنار  1. یا »از میان مذاهب اســامی یکی انتخاب شــود و ســایر مذاهب 

گذاشته شود.« مثًا همۀ مسلمانان »شیعه« شوند.
گرفتــه شــود و اختافــات همــۀ آنهــا  2. و یــا »مشــترکات همــۀ مذاهــب 
که عین  گذاشــته شــود و مذهــب جدیدی بدیــن نحو اختراع شــود  کنار 
هیــچ یــك از مذاهب موجود نباشــد.« و به شــوخی می تــوان گفت همه 

که نه »شیعه« باشند و نه »ُسنی« مسلمان ها »ُشنی« شوند 
متأسفانه همواره افرادی از روی بی اطاعی و یا غرض ورزی این گونه 
معناهــای نادرســت و غیــر قابــل قبــول از وحــدت اســامی را در میــان 
مســلمین القاء می کنند تا بدین وسیله اعتراض ها و جبهه گیری هایی را 

در مقابل این هدِف بزرگ و مهم به وجود آورند.
گفت: آنچه اهل بیت؟مهع؟ درباره وحدت اســامی  ولــی صراحتًا باید 
بیان داشته و بدان عمل نموده اند و ما هم در پی آن هستیم، معنایی 
دیگر از وحدت اســامی اســت. راســت این که با بررســی ســیره و روایات 
که وحدت اسامی در نزد  ائمه اطهار؟مهع؟ به این نکته دســت می یابیم 

آن بزرگواران از دو جهت همواره پیگری می شده است:



معنای اول: وحدت اّمت اسالم 
کلمۀ توحید  که هرکســی با پذیــرِش  یعنــی همۀ مســلمانان بایــد بدانند 
و اقــرار به نبوت پیامبر اســام؟ص؟ تحت لوای اســام قــرار گرفته و همۀ 
تــوان خویــش را باید در راه عظمت و اعتــای آن مصروف دارد. پس در 
ایــن راه نبایــد اختافــات مذهبی میان خویش را اصل قــرار داده و دین 
اســام، ایــن اصــل مشــترک و مهم میان خویــش را فرامــوش کنیم و در 
کــه منفعت آن برای  جهــت تضعیف امت اســامی قدم برداریم، عملی 

دشمنان اسام و ضررش برای همۀ مسلمانان است. 
ولــی متأســفانه در طــول تاریخ اســام همــواره عده ای خواســتند به 
که با اصالت دادن  فرقه گرایی در میان مســلمانان دامن بزنند، آن گونه 
بــه مذهــب خویش، عمًا خودشــان را از ســایر مســلمانان جــدا بدارند و 
ج کنند. اما  یــا ایــن که با عنصر تکفیر، ســایر مســلمانان را از اســام خــار
کــه ائمه اطهــار؟مهع؟ همواره  پیــروان جریــان اصیــل تشــیع بایــد بداننــد 
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گر  مصلحــت اســام را بــر همــه چیــز مقــّدم می دانســتند. از ایــن جهت ا
اظهــار یکــی از عقایــد مذهبی و پیگــری آن در جمع عمومِی مســلمانان 
خللــی بــه وحــدت امت اســام وارد  کند، شــیعیان نیــز باید بــه تبعیت از 
پیشوایان شــان هرگز آن را دنبال نکننــد. چنانچه از این منظر می توان 
ســکوِت امــام علی، صلِح امام حســن، وقبول والیت عهــدی امام رضا- 
علیهم صلوات اهلل- را در راستای حفِظ وحدت و یکپارچگی مسلمانان 

دید. امیرالمؤمنین؟ع؟ خود دراین باره فرمودند: 

َكِلَمــِة  یــِق   َتْفِر ِمــْن   
ُ

ْفَضــل
َ
أ َذِلــَک  ــی 

َ
َعل ْبــَر  الّصَ ّنَ 

َ
أ ْیــُت 

َ
»َفَرأ

ِم، 
َ

ْســا اُس َحِدیُثو َعْهٍد ِباْلِ ُمْســِلِمیَن، َو َســْفِک ِدَماِئِهْم، َو الّنَ
ْ
ال

ْدَنی َوْهــٍن، َو َیْعِتُكُه  
َ
َوْطِب  ُیْفِســُدُه أ

ْ
یــُن َیْمَخــُض َمْخَض  ال َو الّدِ

ف1؛ 
ْ
 ُخل

ُّ
َقل

َ
أ

ومیــت از حق ولیت  بــا خــود اندیشــیدم و دیدم كه صبر ]بر محر

و زعامت مســلمین[ برتر اســت از به هم زدن وحدت مســلمین 

كه مــردم تــازه مســلمان بودند و  یختــه شــدن خونشــان، چــرا  و ر

یــن سســتی آن را تباه و  كمتر كــه  دیــن به َمشــكی می مانســت 

ونه می كرد.«  ین مردم آن را وار ناتوان تر

۱. ابن أبی الحدید، شرح نهج البالغه، ج ۱، ص 3۰۸ و بحار االنوار، ج 3۲، ص ۶۲.
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همچنین آن حضرت در نامه ۶2 نهج الباغه نیز می فرمایند: 

كردم و به خاطرم خطور نمی كرد  »به خدا سوگند هرگز فكر نمی 

كــه عرب بعد از پیامبــر؟ص؟، امر امامت و رهبری را از اهل بیت 

كردم آنها آن  او بگردانند ]و در جای دیگر قرار دهند[ و باور نمی 

كرد هجوم مردم  كه مرا ناراحت  را از من دور ســازند. تنها چیزی 

كه با او بیعــت می كردند، من دســت نگه  بــر فان شــخص بــود 

كه با چشم خود دیدم  یدم[ تا این  گوشه نشینی را برگز داشتم]و 

كردن  وهی از اسام بازگشته و مرتد شده اند و مردم را به نابود  گر

كه ترســیدم  دیــن محمد؟ص؟ دعوت می كنند. )در این جا بود( 

گــر اســام و اهلــش را یاری نكنم، شــاهد نابودی و شــكاف در  ا

كه مصیبت آن برای من از رها ســاختن خافت و  اســام باشــم 

كوتاه زندگی  كه این بهره دوران  رگ تر بود؛ چرا  حكومت بر شما بز

كه »ســراب«  كــه زایل و تمــام می شــود. همان طور  دنیــا اســت 

كه از هم می پاشــند. پس  تمــام می شــود و یــا هم چون ابرهایــى 

كمان وقــت]را در برابر  بــرای دفــع این حوادث به پا خاســتم و حا

كردم تا باطل از میان رفت و نابود شــد و  توطئۀ دشــمنان[ یاری 

گردید«  دین پا برجا و محكم 





مقدس تر از پاپ شده ایم
آری حفظ امت اســامی از خطرها و جلوگیری از ســوء استفاده دشمن از 
تفرقۀ میان مســلمانان، آن قدر مهم اســت که اهل بیت؟مهع؟ در این راه 
کمیت ظاهری خویش بر مســلمانان می گذشــتند،  حتــی از خافت و حا
کــه عــده ای از شــیعیاِن جاهل چشــم بر روی  امــا حــاال چه شــده اســت 
همــۀ واقعیت هــا می بیندند و با نام طرفــداری از اهل بیت؟مهع؟ بر آتش 

کمک می کنند!؟ فتنه های مذهبی دمیده و به تضعیف امت اسامی 
که امیرالمؤمنین؟ع؟ بــرای این که خطری امت  اینــان بایــد بدانند 
اســامی را تهدیــد نکنــد بــه خلفــاء در پــاره ای از جنگ هــا، مانند جنگ 
بــا ایــران و روم و فتــح بیــت المقدس مشــورت دادند، و حتی براســاس 
که در نهج الباغه نیز آمده، آن حضرت در جریان جنگ میان  گزارشــی 
ایران و اسام با در نظر گرفتن مصلحت اسام و مسلمین، از خلیفۀ دوم 
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کــه جانش را به خطر نیانــدازد، در مدینه بمانــد و فرماندهی  خواســتند 
سپاه اسام را شخصًا برعهده نگیرد.1

که مخالفت بــا آن، در واقع  ایــن ســیرۀ قطعی اهل بیت؟مهع؟ اســت 
مخالفــت بــا آن بزرگواران اســت، چنانچه امام حســن؟ع؟ نیز پیرامون 

صلح خویش با معاویه می فرمایند: 

ــِة َو َحْقِن  ّمَ
ُ
ِح  اْل

َ
 ُهــَو ِلی َفَتَرْكُتــُه ِلَصا

ً
َیــَة َناَزَعِنــی َحّقــا »ِإّنَ ُمَعاِو

ِدَماِئَها2؛

كه مخصوص من اســت بــا من به  یــه دربــارۀ حقی  همانــا معاو

گذار  كرده و بــه معاویه وا منازعــه برخاســت، ولی من آن را ترک 

یــرا صاح امت اســامی و حفــظ جان مســلمانان را در  كــردم؛ ز

كار دیدم.« این 

 

کوفی، الفتوح، ج ۲، ص ۲۹۰ تا ۲۹5 و نهج البالغه، خطبه ۱4۶. ۱. ابن أعثم 

۲. بحار األنوار، ج 44، ص 3۰۹.



حمایت از مرزداران اسالم 
گرچه یک دعاست،  دعای 27 صحیفه سجادیه برای مرزداران اسام ا

ولی درس های فراوانی دربارۀ وحدت اسامی دارد. 
بــرای  الهــی  پاداش هــای  باالتریــن  ایــن دعــا  در  امــام ســجاد؟ع؟ 
مرزداران طلب نموده و خواســتار امداد های غیبی خداوند متعال برای 
مــرزداران ســرزمین های اســامی می شــوند. اما به راســتی مــرزداران آن 
زمــان چــه کســانی بودنــد؟ و از ناحیــه چه کســانی گماشــته بودنــد؟ آیا 

گفت این دعا، فقط دعایی در حق شیعیان است؟  می توان 
امــام ســجاد؟ع؟ در این دعــا از خداوند اتحــاد مســلمانان در مقابل 
مشرکین را طلِب می کند و خواستار تفرقه و اختاف مشرکین در مواجهه 

با مسلمانان می شوند. 
امــام ســجاد؟ع؟ در این دعا، از خداوند ثــواب مجاهدان در راه حق 



18

که از خانواده مــرزداران حمایت و نگهداری  کســانی می خواهد  را بــرای 
می کنند و یا با مال خویش ساز و برگ جنگ را برای آنها فراهم می کنند. 
کســانی طلب  همچنیــن امام؟ع؟ ثــواب مجاهدت در راه خدا برای 
کمک مالــی ندارند، ولی امر اســام  کــه توانی بــرای مبارزه و یــا  می کنــد 
آنها را نگران نموده و اجتماع مشرکان بر ضد مسلمانان، اندوهگینشان 

نموده است. 
کشته شدگان در مسیر مرزداری از سرزمین های اسامی  امام سجاد 

که به سعادت خویش رهنمون شدند. را نیز شهیدانی می داند 
که  حــال بــا این ســخنان، کســی می توانــد منکر ایــن حقیقت شــود 
فلســطین مــرز اســام اســت و بایــد فلســطینیان را در مقابــل اســرائیل 
کــه فکــر می کنند چون فلســطینان  کســانی هســتند  یــاری نمود؟! آری 
ســنی مذهبنــد، نبایــد آنها را یــاری نمــود، همچنان که بعضــی در میان 
که از حزب اهلل لبنان نباید حمایت  اهل سنت این فکر را ترویج می کنند 

نمود، چون آنها شیعه هستند.



کنیم چند شبهه را هم بر طرف 
حاصل ســخن این که الزمۀ قدرت و عظمت امِت واحدۀ اسامی در برابر 
کفار و دشــمنان اســام، اتحاد فکر و اندیشــه آنان در تمام مســائل دینی 
که آنها در اصوِل مهِم اســامی با یکدیگر  نیســت، بلکه مهم این اســت 
ک نظــر دارند و در هر گوشــه ای از جهان اســام، بــه کمک و یاری  اشــترا
یکدیگر در مقابِل دشــمنان اسام می شتابند. امِت اسامی مجموعه ای 
گون می باشد که در اصِل اساسِی اسام،  از آراء و اندیشه ها و مذاهب گونا
کمــک یکدیگر در افزایــش قدرت و عظمت  وحــدت دارنــد و همۀ آنها با 
هرچه بیشتر اسام می کوشند. افزون  بر این، چنین وحدتی حتی اقتضاء 
که مرزهــای جغرافیایی میان ملت ها نیز برداشــته شــود؛ بلکه  نمی کنــد 
کشــورها و قومیت های مختلف اسامی، در عین وجوِد مرزهای مستقل 

جغرافیایی، می توانند پشتیبان و همیار یکدیگر باشند.
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هم دســتی  معنــای  بــه  اســامی  واحــده  امــت  معنــای  همچنیــن 
گروه های ُمخاِصم و دشمن در مقابل دشمِن مشترک و بزرگ تر نیست، 
بلکه به معنای َهْمدستی و یارِی دوستان و مسلمانان با یکدیگر است. 
که  در ایــن معنــا وجوِد اختافــات میان مســلمانان به آن مقدار نیســت 
آنان را دشــمن یکدیگر قرار دهد. افزون بر این، چنین وحدتی در دایرۀ 
عنــوان اســام شــکل می گیــرد و از ایــن جهــت بایســتی حســاِب پیروان 
که  دیگر مذاهب اســامی را از معاندان، فرقه های انحرافی و فاســقانی 
کلیِت عقایــد جامعۀ دینی و  راه و رســم و رفتــار آنهــا نوعی شــورش علیه 

کرد. یکپارچگی امت اسامی است، جدا 



معنای دوم: هم اندیشی مسلمانان
این رویکرد به وحدت اسامی که از آن به تقریب مذاهب اسامی نیز یاد 
می شــود، بر این اســاس اســت که همۀ مذاهب اســامی اندیشه خویش 
که تفســیر آنها از دین اســام، نزدیک ترین  را برحــق دانســته و معتقدند 
قرائت به حقیقت اسام است. با این نگاه همۀ تاش خویش را می کنند 
کنند. تا اندیشه های خویش به دیگران انتقال داده و حقیقت را روشن 

کم  امــا بــه راســتی در فضایی که حِس دشــمنی میان مســلمانان حا
اســت، افــراد به مقّدســاِت هــم توهیــن می کننــد، یکدیگر را مــورد آماج 
فحش ها و دشــنام ها قرار می دهند، بــه تکفیر هم پرداخته و دیگران را 
گمراه و غّده های زاید در پیکر جامعه می دانند  مشتی سفیه و مغرض و 
گفتگو و تعامل و هم اندیشــی  کــه باید جراحی شــده و حذف شــوند، آیــا 

اصًا معنایی پیدا می کند؟!
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حقیقــت این کــه در چنیــن فضــاِی فتنه گونــه ای حرِف حق شــنیده 
گر حق، خوب و واضح نیز بیان شود، بحث و مجادله  نمی شود و حتی ا
بیشــتر بــه جــای هدایت دیگــران، تنهــا آتِش تنــوِر تعصبــات مذهبی را 

شعله ور می کند.
پس الزم است که مسلمانان در تبلیغ مرام و مسلک خویش، متانت 
کننــد، بــه یکدیگر ســب و فحش و دشــنام ندهند، بــه یکدیگر  را حفــظ 
تهمت نزنند و دروغ نبندند، منطق یکدیگر را مسخره نکنند و باالخره، 
ج  ل خار احساسات یکدیگر را مجروح نسازند و از حدود منطق و استدال
که اســام در دعوت غیر مسلمان  نشــوند و در حقیقت الاقل حدودی را 

کنند:  به اسام، الزم دانسته است دربارۀ خودشان رعایت 

ُهم 
ْ
َحَســَنِة َوَجاِدل

ْ
َمْوِعَظِة ال

ْ
ِحْكَمــِة َوال

ْ
ــَك ِبال ّبِ »اْدُع ِإِلــی َســِبیِل َر

ْحَسُن1؛ 
َ
ِتی ِهَی أ

َّ
ِبال

وردگارت  زهــاى نیكو به ســوى راه پــر بــه وســیله حكمــت و اندر

كــه نیكوتر  یقی  كــن و بــا آنهــا )یعنی مخالفــان( بــه طر دعــوت 

است به مناظره پرداز«

 با توجه به این معنا، هیچ ضرورتی ایجاب نمیکند که مسلمین به خاطر 
اتحــاد اســامی، تســامح و گذشــتی در مورد اصــول یا فــروع مذهبی خود 

۱. نحل/ ۱۲5.
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بنمایند. همچنان  که وحدت ایجاب نمیکند که مســلمین دربارۀ اصول 
و فروع اختافی میان یکدیگر، بحث و استدالل نکنند و کتاب ننویسند. 
کــه در فضــاِی مخاصمه و دشــمنی، افکار مســلمانان  امــا بایــد پذیرفــت 
نمی تواند به یکدیگر نزدیک شود و نه تنها از اختاف ها کاسته نمی شود، 
کریم روش گفت وگو  بلکه بر شدت آنها افزوده می شود. از همین رو قرآن 

و استدالل با مخالفان و مخصوصًا مشرکان را این گونه بیان می کند:

یَطاَن ینَزُغ َبیَنُهْم ِإّنَ 
َ

ْحَسُن ِإّنَ الّش
َ
ِتی ِهی أ

َّ
 ال

ْ
وا

ُ
ِعَباِدی یُقول ِ

ّ
»ُقل ل

1؛ ً
ِبینا  ّمُ

ً
ْنَساِن َعُدّوا َكاَن ِلإِل یَطاَن 

َ
الّش

ین ]ســخن[ باشــد؛  كــه بهتر بــه بندگانــم بگــو ســخنی بگوینــد 

وا[ میان آن ها فتنه و فساد  كه شیطان ]به وسیلۀ سخنان نار چرا

یرا ]همیشه[ شیطان دشمنی آشكار برای انسان بوده  می كند؛ ز

است.«

از همین رو اماماِن شیعه نیزکه مفسراِن واقعِی آیاِت خداوند هستند، در 
کید می کردند: سیره و عمل بر این آیۀ قرآن تأ

2؛  ً
اِس ُحْسنا  ِللّنَ

ْ
وا

ُ
»و ُقول

گویید.« و با مردم به زبان خوش سخن 

۱. اسراء/ 53.

۲. بقره/ ۸3.
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کــه هــدف از مباحثاِت  آن بزرگــواران بــر ایــن نکتــه پافشــاری می کردند 
دینــی هدایــت و ارشــاد مــردم اســت، نــه مخاصمــه وجنــگ بــا آنــان. 
گفــت؛ چنان که  ازاین جهــت بایــد محترمانــه و مؤدبانه با آن ها ســخن 

کریم می فرماید: قرآن 

ْو یْخَشی1؛ 
َ
ُر أ

َ
ُه یَتَذّك

َّ
َعل

َّ
 ل

ً
ینا

َّ
ُه َقْوًل ل

َ
»َفُقوَل ل

گیرد یا بترسد.« گویید؛ شاید پند  و با او سخنی نرم 

راســت اینکــه هرکــس واقعــًا َثَقَلْیــن را طریق هدایــت خویش قــرار داده 
کرد.  باشد، در به کاربردن این سیره و روش تردیدی نخواهد 

۱. طه/ 44.



کنید عینک تان را عوض 
 عــده ای تنهــا از دریچۀ تنگ اختافات شــیعه و ســنی به تمام مســائل 
ع و  دینــی می نگرنــد. بــا ایــن رویکــرد در منابر و ســخنرانی ها هــر موضو
کشــانده و از  ع اختاف شــیعه و ســنی  هــر ســخنی را در پایــان بــه موضو
دشمنی هاِی مذهبی سخن می گویند. این عده در نگاه به روایات ائمه 
اطهار؟مهع؟ نیز تنها با عینک اختاف شــیعه و ســنی به آنها می نگرند، و 
که می تواند  ح می کنند  در این مســیر نیز فقط روایاتی را برجســته و مطر

به فضای دشمنی و مخاصمه دامن بزند. 
ائمه اطهــار؟مهع؟،  از  فراوانــی  روایــات  در  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
راه کارهــای عملــِی وحــدت اســامی بیــان شــده اســت و ســیره و رفتــار 

اجتماعی و مذهبی ایشان نیز الگویی روشن برای اجرای آن است.1

کتاب »پیشوایان شیعه، پیشگامان وحدت« به این موضوع  ۱. حقیر پیش از این در 

به صورت مفصل پرداخته ام.
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چکیده ســخن این که توصیه های فراوانی از ائمه شیعه؟مهع؟ دربارۀ 
حضــور پررنــگ شــیعیان در اجتماعات عبادی مســلمانان به دســت ما 
کیدهای  رســیده اســت، چنانچه یکی از جلوه هــای بارِز این امــر را در تأ
فــراوان ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ بر حضور شــیعیان در نماز جماعت اهل ســنت 
کتاب  و نمازگــزاردن بــا آنها می تــوان دید. روایات این بحــث را صاحب 
گــردآورده اســت.1 ایــن روایــات  وسائل الشــیعه در یــک بــاب مســتقل 
که در آنها، ثواِب نماز  گونه ای  کیدات شــگفتی در این باره دارند، به  تأ
با اهل سنت، معادِل ثواِب نماز با رسول خدا؟ص؟ و یا ثواِب جهاد در راه 
خــدا قرار داده شــده اســت.2 ولی فراتــر از این، خود ائمه شــیعه؟مهع؟ نیز 
کید داشــتند و  بر حضور در نماز جماعت اهل ســنت و همراهی با آنان تأ
گزارش های فراوانی در این باره به دست ما رسیده است.3 همچنان که 

َجَماَعِة 
ْ
۱. شــیخ حر عاملی، وســائل الشــیعه، ج۸، ص۲۹۹.»باُب اْسِتْحَباِب ُحُضوِر ال

ِل َمَعُه« ّوَ
َ ْ
ّفِ األ ِقَیاِم ِفی الّصَ

ْ
ِة َو ال ِقّیَ ُیْقَتَدى ِبِه ِللّتَ

َ
َف َمْن ال

ْ
َخل

۲. در مورد اســتحباب و مطلوب بودن حضور در نماز اهل تســنن با توجه به فراوانی 

روایــات و صحــت آنهــا، اختالفی میــان فقها وجود ندارد و اختــالف میان فقها 

تنها در مورد مجزی و مکفی بودن این نماز و عدم وجوب اعادۀ آن است.

3. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۸، ص3۰۱؛ فضل اهلل راوندی، النوادر، ص۱۶3؛ 

بحــار االنــوار، ج44، ص۱۲4 و میــرزای نــوری، مســتدرك الوســائل، ج۶، ص45۶؛ 

کر، تاریخ  ترجمــة اإلمــام الحســین )ع( مــن طبقات ابن ســعد، ص3۸ و ابن عســا

مدینة دمشق، ج54، ص۲۹۱.
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طبــق روایــات و نیــز گزارش های تاریخی و روایی، امــام علی؟ع؟ نیز در 
نماز جماعت زمان خلفا شرکت می کردند.1 

حضــور در مراســم سیاســی عبــادی حــج نیــز یکــی دیگــر از بارزترین 
مظاهر وحدت و اتحاد مسلمانان در سیره و روش اهل بیت؟مهع؟ است. 
زیرا در طول تاریخ پس از رســول خدا؟ص؟ ائمه؟مهع؟ و یاران آنها همواره 
با اهل سنت مراسم حج را انجام میدادند و به قطع، در برخی از سال ها 
اختــاف در میــان آنهــا نســبت بــه تعییــن روز نهــم  ذی الحجــه وجــود 
کــه مبنی بــر مخالفت  داشته اســت، بــا ایــن وصــف چیــزی از ائمه؟مهع؟ 
بــا عامــۀ مســلمانان در انجــام اعمال این روز باشــد گزارش نشده اســت 
و آن بزرگواران و اصحابشــان هماهنگ با دیگر مســلمانان، مراسم حج 
گزراش هــای روایی و  را در یــك زمــان انجــام می داده انــد.2 همچنین از 
تاریخــی بدســت می آیــد که آن بزرگــواران در برگــزاری اعیاد و مناســبت 

های مذهبی با دیگر مسلمانان همراه بوده اند. 3
هم چنیــن افــزون بــر حفظ وحــدت و هماهنگی با ســایر مســلمانان 

۱. أحمد بن عیســی اشــعری، النوادر، ص۱۲۹؛ شــیخ حر عاملی، وســائل الشــیعة، ج۸، 

ص3۰۱؛ بحار االنوار، ج۱۰۰، ص377 و شــیخ طبرســی، االحتجاج، ج۱، ص۱۲۶؛ 

ابن شهرآشوب، مناقب آل أبی طالب، ج۱، ص۲3۶.

۲. امام خمینی، الرسائل، ج۲، ص۱۹۶.

3. شــیخ طوســی، تهذیب األحکام، ج4، ص3۱7 و شــیخ حر عاملی، وســائل الشیعة، 

ج۱۰، ص۱33. 
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در عبــادات اجتماعــی، توصیه هــای فراوانــی از ائمۀ شــیعه؟مهع؟ درباره 
مــراوده، همنشــینی و ُمخالطــه شــیعیان بــا ســایر مســلمانان در تمامِی 
گر  که ا ســطوِح زندگِی اجتماعی به دست ما رســیده است. ارتباط هایی 
کرداری پســندیده همراه باشــد، خــود تبلیغی مؤثر  بــا رفتارهــای نیك و 
برای مذهب شــیعه در ذهنیت دیگر مســلمانان می باشــد. در این میان 
سیرۀ عملی ائمه؟مهع؟ در تعامل با اهل سنت الگویی مناسب برای دیگر 
شــیعیان اســت، چنانچه یکــی از اصحاب امام صــادق؟ع؟ می گوید به 

کردم:  امام صادق عرض 

یم و  كه با آنها معاشرت دار »رفتار بایستۀ ما با اقواممان و آنان 

شیعه هم نیستند چیست؟«

امام؟ع؟ فرمودند:

كنید، آن گونه  وی  كنیــد و از آنان پیــر  »بــه پیشــوایان خود نگاه 

كنیــد، به خدا  كــه آنــان رفتار می كنند شــما نیــز همان طور رفتار 

ونــد و بر  ســوگند آنــان بــه عیــادت بیمــاران غیر شیعه شــان می ر

ر آنهــا ]هرچه  جنازه هایشــان حاضــر می شــوند و بــه ســود و ضــر

گواهــی می دهنــد و امانتهــای آنــان را بــه آنهــا بــر  حــق باشــد[ 
می گردانند.« 1

کافی، ج۲، ص۶3۶ ؛ علی بن حســن بن فضل طبرسی، مشکاة االنوار  کلینی،  ۱. شــیخ 

فی غرر االخبار، ص۱۲3؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۶.
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کیــد بــر این  کــه امــام؟ع؟ در روایتــی دیگــر ضمــن تأ جالــب اینجاســت 
مطلب، به راوی می فرمایند: 

َبدا!1؛ 
َ
ُكْم أ

ُّ
ُكم؟! َل َواهَّلِل َل ُنِضل

َّ
ْن ُنِضل

َ
 َتَخاُفوَن أ

َ
»أ

گمراه  كنییم؟! نه به خــدا هرگز شــما را  گمراهتــان  آیــا می ترســید 

نمی كنیم!«

گزارش های تاریخی می توان به این نتیجه رسید  همچنین از روایات و 
کــه آن بزرگواران بحث اختــاف مذهبی را حتی در امور مهمی همچون 
که  تشــکیل خانــواده نیــز اصــل نمی دانســتند.2 چنانچــه مســلم اســت 
تعــدادی از همســران ائمه از معتقدان به والیــت اهل بیت؟مهع؟ نبودند. 
کید بر جواز ازدواج با اهل ســنت، آمده  از همیــن  رو در روایتــی دیگــر با تأ

 است:

و  ازدواج  از امام صــادق؟ع؟ پرســیدم: »آیــا  ســماعه می گویــد 

اقامۀ نمازجماعت با اهل سنت درست است؟« 

 
ُ

ْنَكَح َرُسول
َ
ْمٌر َشــِدیٌد ِإْن یْســَتِطیُعوا َذلَک َقْد أ

َ
امام فرمود: »َهَذا أ

ی َعِلٌی؟ع؟ َوَراَءُهْم؛ 
َّ
اهَّلِل؟ص؟ َو َصل

۱. علــی بــن حســن بــن فضل طبرســی، مشــکاة االنوار فی غــرر االخبــار، ص۱۲3و بحار 

األنوار، ج۸5، ص۱۱۹.

کافی، ج4، ص۱75.  کلینی،  ۲. محمد بن یعقوب 
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گــر توانمنــدی اش را داشــته باشــید.  كاری اســت ســخت ا ایــن 

كــرد و علــی؟ع؟ نیز پشت ســر آن ها  پیامبــر؟ص؟ بــا آن هــا ازدواج 
گزارد.«1 ]خلفا[ نماز 

کــه پذیــرش چنیــن بــاوری در زمــان  از ایــن روایــت بــه دســت می آیــد 
اهل بیت؟مهع؟ حتی برای اصحاب خاص ایشان نیز مشکل بوده است. 
گرایش هــا و تعصب هــای فرقــه ای رهــا  آنــان نمی توانســتند خــود را از 
ســازند؛ همان گونه که امروز نیز برخی از شــیعیان نتوانســته اند خود را از 

این مشکل برهانند.2

۱. احمد بن عیســی اشــعری، النوادر، ص۱۲۹؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۸، ص3۰۱؛ 

محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج۱۰۰، ص377.

۲. علی آقانوری، امامان شیعه و وحدت اسالمی، ص۱۸۹.



کشتار شیعیان نیست! خسارت، تنها 
ع تحریک تعصبات  که میان می آید بیشتر موضو ســخن از تفرقه افکنی 
ح می شــود، و بعضی با بیان این  کشــته شــدن شــیعیان مطر مذهبی و 
گرچه کشته  خسارت تاش می کنند، هشداری به تفرقه افکنان دهند. ا
گناهــی بزرگ تر نیز  شــدن عــده ای بی گناه خســارتی عظیم اســت، ولی 
کمتر به آن پرداخته می شود.  که معمواًل  برای تفرقه افکنان وجود دارد 
کــه بــا توهین به  توضیــح بیشــتر این کــه بیــان نادرســت معــارف تشــیع 
مقدســات ســایر مســلمانان صــورت می گیــرد، بســیاری از مســلمانان را 
نســبت به تشــیع بدبین نموده و آنها را به سمت جریان های افراط گرا و 
تکفیری سوق می دهد و در واقع آنها از راه و روش صحیح هدایت الهی 
کــه ائمه اطهــار؟مهع؟ در مقام بیــان آن بودند، هرچه بیشــتر دور می کند. 
که البته حاال در بهشت  پس افزون بر خســارِت عظیِم کشــتار شــیعیانی 



32

متنعــم هســتند، در این میان عــده ای نیز از هدایت الهی محروم شــده 
گناهی بزرگتر از کشــتن  و روح آنهــا بــه ســمت تباهــی رفته اســت و ایــن 

َقْتِل1؛ و فتنه از قتل بدتر است«
ْ
 ِمَن ال

ُ
َشّد

َ
ِفْتَنُة أ

ْ
انسان هاست: »َوال

ع مورد توجه  جالب این که در روایات ائمه اطهار؟مهع؟ نیز این موضو
گنــاه رفتارهایــی این چنیــن را بســیار  گرفتــه اســت و آن بزرگــواران  قــرار 
ســنگین تر از به  شــهادت رســاندن ائمه؟مهع؟ دانســته اند؛ زیرا پیشوایان 
گسترش معارف راستین  شیعه همگی جاِن مقدسشان را فدای تبلیغ و 
کجی ها و  ل اندیشــۀ آنان، دین اســام از  کردند تا به  واســطۀ زال اســام 
انحراف ها مصون بماند. از همین رو با شهادت هر یک از آن بزرگواران، 
گســترش  یافــت. آری، دشــمنان، جــان  ایــن معــارف بیــش از پیــش 
گرفتند؛ اما اندیشه های الهی آن حضرت را جاودانه  امام حســین؟ع؟ را 
کســی بــا تبلیغ نادرســت و بیــان نابجای  گر  و جهانــی ســاختند. حــال ا
گناِه  کنــد، آیا  اعتقــادات شــیعه، مردم را از مکتــب اهل بیت؟مهع؟ متنفر 
او را می تــوان بــا بــه  شــهادت  رســاندن ائمه؟مهع؟ یکــی دانســت؟ هرگز. 
گرفتنــد، نتوانســتند در اندیشــه های  کــه جــان ائمــه؟مهع؟ را  دشــمنانی 
کننــد؛ امــا آن دوســت نــادان، اندیشــه های امــام را  ایشــان ِخللــی وارد 
متــروک و مهجــور می کنــد. چنانچــه امام صــادق؟ع؟ در ســفارش هاى 

خویش به محمد بن ُنْعمان می فرماید:

۱. بقره :۱۹۱.
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ً
را ْعَظُم ِوْز

َ
 ُهَو أ

ْ
َكَقاِتِلَنا ِبَسیِفِه َبل یَس 

َ
ُمِذیَع ل

ْ
ْعَماِن، ِإّنَ ال یا اْبَن الّنُ

َوى  ُه َمْن َر
َ
ْعَماِن، ِإّن را؛ یا اْبَن الّنُ ْعَظُم ِوْز

َ
 ُهَو أ

ْ
 َبل

ً
را ْعَظُم ِوْز

َ
 ُهَو أ

ْ
َبل

1.
ً
َنا َخَطأ

ْ
م یْقُتل

َ
 َو ل

ً
َنا َعْمدا

َ
ْن َقَتل  َفُهَو ِمّمَ

ً
یَنا َحِدیثا

َ
َعل

ُكشــندۀ ما با شمشــیر  ای پســر نعمان، فاش كنندۀ ســّر ]ما[ مثل 

گناه او  گناه او ســنگین تر است؛ بلكه  خودش نیســت؛ بلكه بار 

گناه او سنگین تر است.2 ای پسر نعمان،  سنگین تر است؛ بلكه 

كه ما را  كسانی باشد  كند، از شمار  هركس حدیثی ضد ما نقل 

كشته است، نه به خطا. به عمد 

کــه حرف های  کســانی هســتند  البتــه مخاطــب اصلــی ایــن روایــت 
گرفتــن ماحظــات  صحیــح ائمــه اطهــار؟مهع؟ را نابجــا و بــدون در نظــر 
کار، دیگــران را از مکتــب اهل بیت؟مهع؟  تبلیغــی بیــان نمــوده و با ایــن 
رویگــردان می کننــد، حــال تصــور کنید کســانی که با فحش و دشــنام و 

گناه بزرگی مرتکب می شوند. توهین این مسیر را می پیمایند، چه 
بیــان  شــود  ملموس تــر  تفرقه افکنــی  خســارت  ایــن  این کــه  بــرای 

خاطره ای دراین باره شاید راهگشا باشد.

۱. ابن شعبۀ حرانی، تحف العقول، ص3۰۹؛ بحار االنوار، ج75، ص۲۸۸.

کرده است. کید، این عبارت را سه بار تکرار  ۲. امام؟ع؟ برای تأ





کردیم یا وهابی بیشتر شیعه 
کــه ادعای  گفتگــو می کردم  چنــدی پیــش با مدیــر پایگاهــی اینترنتــی 
کارش فحاشــی و توهین به مقّدســات  مبــارزه بــا وهابیــت داشــت ولــی 

اهل سنت و تحریک احساسات آنها بود. 
گفتم: سایِت شما مبارزه با اهل سنت است نه مبارزه وهابیت.  به او 
کــه اهل ســنت آنهــا را ندارنــد، شــما بایــد این  وهابیــت اعتقاداتــی دارد 

کنید. اعتقادات را نقد 
او گفــت: هــدف ما نیز مبارزه با اهل ســنت اســت، ولــی چون ممکن 
است پایگاه مان فیلتر شود، با پوشش مبارزه با وهابیت پیش آمده ایم.
کنون به این  در خال گفتگو او آمار می داد که چقدر از اهل سنت را تا
کــرده اســت. البته آمار او نه مســتند بود و نــه دقیق، چون  روش شــیعه 
کــه جوابــی در مقابل مطالب  ادعایــش شــیعه شــدن مردمی عادی بود 
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کشــیدن آنها از  ع را به حســاب دســت  او نداشــتند، و حاال او این موضو
عقیده شــان گذاشــته بــود. در حالــی که شــاید این افراد بعدها، درســت 
یا نادرســت، پاســخی دریافت نموده و احتماال به دامن افراط گرایی نیز 

افتاده باشند.
گفتــم: »شــما آمــاری از شــیعه نمــودن  بــه هــر حــال مــن در پاســخ 
اهل سنت ارائه می کنید و آن را افتخاری برای خویش می دانید، ولی آیا 
که  کردن اهل سنت با این روش ها دارید؟! آیا می دانید  آماری از وهابی 
گروه هایی  با توهین به مقدسات اهل سنت، چه قدر از آنها را به سمت 
ع آمــاری  گرایــش دادیــد؟! متأســفانه از ایــن موضــو همچــون داعــش 

نداشته و نخواهید داشت.«
کــه امــروز عــده ای بــه نــام مبــارزه بــا وهابیــت،  حقیقــت آن اســت 
بزرگ تریــن خدمــت را بــه جریان وهابیت و تکفیــرى می کنند و عملکرد 

آنها، هیزمی برای آتش فتنه های مذهبی است.
که چنین کسانی نام شان دوست است و نیتشان  ولی صد افســوس 
نیک. و همین نام و نیت، موجب می شود که کسی برآشفته نشود و آنها 
کســی در مقابل آنها بایستد  گر  که ا را بر جایش ننشــاند. از این بدتر این 
گذاشــته   می شــود دشــمن شــیعه و هم پیاله وهابیت. نام  برانداز بر آنها 
کارشــان می شــود تفرقه انداختن میان صفوف شیعه! این گونه  شــده و 
است که بی عقلی و جهالت آن شیعیان بی مواالت برای بعضی می شود 
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ارزش و تبلیغ تشیع.  و نهی کردن از رفتارهای آنها می شود ضد ارزش  و 
کاری پیشه  که بسیاری محافظه  کار به جایی می رسد  مقابله با تشیع. 
کسی  گر  کرده و دم فرو می بندد تا در دایره تشیع جایی داشته باشند و ا

از آنها حسابی نمی برد، حداقل نام شیعه بر آنها جاری شود.
ل گــرای  اعتدال جریان هــای  از  بســیاری  امــروز  این کــه  حقیقــت 
اهل ســنت بــه گفت وگوهــای علمــی بــا علمای شــیعه و ارتباط بــا آن ها 
تمایــل دارنــد؛ ولــی دشــنام گویی ها و توهین هــای عده ای از شــیعیان، 
میــان علمــا و فرهیختگان شــیعه و ســنی فاصلــه انداختــه و راه را برای 
گســترش افراط گری هموار ســاخته  ایجــاد ســوءتفاهم ها و بدبینی هــا و 

است.





وحدت اسالمی، نفاق اسالمی نیست
بــرای پایه آنچه گذشــت شــرِط اصلی وحدت اســامی، ُمدارا بــا پیروان 
کــه هرچند با  ســایر مذاهــب اســامی اســت. ُمــدارا نیــز بــدان معناســت 
دیگــران اختاف عقیده داشــته باشــیم، ولــی رفتارمان با آنهــا همراه با 
تســامح، بردباری، تحمل و مایمت باشــد. البته بعضی ُمدارا را اشــتباه 
فهمیــده و بــا تفســیِر آن بــه معنای دســت کشــیدن از عقیــده و ُمداهنه 
که با اعتقــادات مذهبــی مخالفت  کــردن، آن را نوعــی نفــاق می داننــد 
کــه ُمــدارا و مداهنــه تفاوتــی فــراوان دارنــد.  دارد. ایــن در حالــی اســت 
کــه ُمدارا،  آنچــه در این دو مشــترک اســت، نرمی اســت، بــا این تفاوت 
ق ُمدارا، انســان 

َ
نرمــی با مردم اســت و ُمداهنــه، نرمی در حقیقت. متعّل

ق مداهنه، حقیقت. آن که در برخورد با مردم چشم پوشــی 
َ
اســت و متعّل

می کنــد )بــا حلم و تحّمل و عفــو رفتار می کند(، ُمــدارا می کند، اّما آن که 
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از حقیقت چشم پوشــی می کند )برای خوشــامد دیگــری، از حقیقت، یا 
بخشــی از آن دست می کشد(، ُمداهنه می کند. در ُمدارا حقیقت قربانی 
که با وی ُمدارا می شود به حقیقت  کســی  نمی شــود و حّتی امید می رود 
راه یابــد، ولــی در ُمداهنــه حقیقــت »وجــه المصالحــه« قــرار می گیــرد و 
فــدا می شــود. مدارا، مرافقــت ]و همراهی مقطعی[ با مخالف اســت، اّما 
کلمه اســت  ُمداهنه، موافقت ]و همســویی[ با مخالف. اختاف در یک 
)ُمرافقت یا موافقت(، بلکه در یک حرف )واو و راء(، ولی تفاوتی بسیار 
کسی با او  گر ما ضمن مخالفت با اندیشۀ  میان این دو مفهوم هست. ا
کسی  گر ضمن باطل دانســتن اندیشۀ  کرده ایم، ولی ا کنیم، مُدارا  نرمی 
کرده ایم. ُمداهنه عقب نشــینی از موضع  کنیــم، ُمداهنه  بــا آن موافقت 
که ُمدارا بــرای نزدیک کردن دیگری به موضع  حقیقت اســت، در حالی 
حقیقت است.1 ُمدارا و لطافت در برخورد شرط اساسی تبلیغ دین مبین 

اسام است و از این رو پیامبر اسام؟ص؟ می فرمایند: 

ِة2؛ 
َ
َسال ِمْرُت ِبَتْبِلیِغ الّرِ

ُ
َكَما أ اِس  ِمْرُت ِبُمَداَراِة الّنَ

ُ
»أ

كه به تبلیغ رسالت  من مأمور به مداراى با مردم شدهام چونان 

مأمور شده ام.«

۱. محمد اسفندیاری، همۀ ما برادریم، ص۱5۰-۱4۱.

۲. ابن شعبه حرانی، تحف العقول عن آل الرسول؟ص؟، ص4۸.
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و در روایتی دیگر آن حضرت می فرمایند:

َفَراِئض1؛ 
ْ
َداِء ال

َ
َمَرِنی ِبأ

َ
َكَما أ اِس،  ى ِبُمَداَراِة الّنَ ّبِ َمَرِنی َر

َ
»أ

كــردن بــا مــردم نیــز فرمــان داده اســت  وردگارم مــرا بــه مــدارا  پــر

كه بانجام واجبات امر فرمود. همان گونه 

که ُمدارا نکرده و خصومت و دشمنی را در جامعه اسامی ترویج  کسانی 
می کنند، نه تنها بر دیگران سخت می گیرند و آنها را از مسیر هدایت دور 
می کنند؛ با این کار زندگی زشت و پلیدی نیز برای خویش رقم می زنند. 

از این رو پیامبر اسام؟ص؟ در این باره می فرمایند: 

َعْیش2؛ 
ْ
ْفُق ِبِهْم ِنْصُف ال یَماِن، َو الّرِ اِس ِنْصُف اْلِ »ُمَداَراُة الّنَ

ى بــا مــردم نیمــی از ایمان اســت و نرمش با آنــان نیمی  ســازگار

از زندگی.«

گاهــی هــوای نفس و تعصب این اجازه را بــه ما نمی دهد که  متأســفانه 
کنیــم. در اینجا نه  کاری  بــرای غیر هم کیشــان خویش دلســوزی و فــدا
کــه دیگران هــم ممکن   این کــه نفهمیــم، بلکــه نمی خواهیــم بپذیریم 
گاهی درستی دست  که به آ اســت مثِل ما انسان های حق طلبی باشــند 
نیافته انــد و راه هدایــت و جــذِب آنهــا، نه خشــونت و نه توهیــن، بلکه 

کافی، ج3، ص3۰4. کلینی، محمد بن یعقوب،   .۱

کافی، ج3، ص3۰5 کلینی، محمد بن یعقوب،   .۲
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نرمی و ماطفت با آنها اســت. از این رو وجود مقدس پیامبر اســام؟ص؟ 
می فرمایند: 

اِس َصَدَقة1؛   ُمَداَراُة الّنَ
َ

 َو َقال
ً
 َماَت َشِهیدا

ً
یا »َمْن َعاَش ُمَداِر

كند شــهید مىمیرد. و همچنین  كه در زندگانی با مردم مدارا  هر 

فرمود: مدارا نمودن با مردم صدقه است.«

کاری می کنند و  که مدارا می کنند بیش از همه فدا حقیقــت این که آنان 
آنان که مدارا را ترک می کنند بیش از همه خودخواهی می کنند.

ى، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج۲، ص3۸۰. ۱. فتال نیشابور



پیراهن عثمان در دست اسالم آمریکایی
ح می شــود، عــده ای آن را  که نام اســام آمریکایی مطر امــروز هنگامــی 
عنوانــی جدیــد دانســته و شــاید هــم آن را نوعــی توهم توطئه از ســوی 
انقاب اســامی ایران بدانند. ولی هرچند عنوان اســام آمریکایی نامی 
کــه در طــول تاریخ همــه آن را با  جدیــد اســت ولــی حقیقتــی کهــن دارد 
که اسام اموی روزی  عنوان اســام اموی می شناخته اند. درست است 
به پایان خویش رسید، ولی اهداف ایشان و روش های توطئه  گرانه آنها 
کماِن منافق و دنیاپرستی  همچنان باقی است. اسام اموی، اساِم حا
که با حذف تعالیم اســامی از عرصۀ اجتماع، دین اســام را تبدیل  بود 
گونه تسلط شیطانی خویش را  به مناســکی بی محتوا می کردند و بدین 

کامل می نمودند.  بر فرهنگ، اقتصاد، استقال و... مسلمانان 
امروز اســام آمریکایی نیز نه تنها در اهداف با اسام اموی مطابقت 
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کار می بندد. در این  کامــل دارد، بلکه روش های یکســانی را در این بــه 
میان یکی از روش ها و توطئه های پیچیدۀ اســام اموی برای پیشــبرد 
اهدافــش، دامــن زدن بــه اختافــات مذهبی و جنگ فرقــه ای در میان 
کنون نیز توسط اســام آمریکایی دنبال  که هم ا مســلمانان بود، روشــی 

می شود.
ع را برای همه ملموس تر  شــاید بیان نمونه های تاریخی این موضو
که پس  کســی  که ابوســفیان پایه گذار اســام اموی بود،  کند. می دانیم 
از ناامیــدی از درهم کوبیدن اســام در عرصــه جنگ نظامی، با نفوذ در 
میان مسلمانان، اضمحال فرهنگی و اعتقادی آنان را وسیله ای برای 
گزارش های تاریخــی او پس از  مقابله و شکســت اســام قــرار داد. بنابــر 
رحلت پیامبر؟ص؟ به منظور ایجاِد اختاف در میان مســلمانان در خانۀ 
حضــرت علــی؟ع؟ را زد و بــه او گفت: »دســتت را بده تا مــن با تو بیعت 

کنم و دست تو را به عنوان خلیفه مسلمانان بفشارم«
گاه بود، فرمود:   آن حضرت، چون از نیت او آ

»من فعًا مشغول تجهیز پیامبر؟ص؟ هستم« 
کــه وى وارد خانۀحضــرت علــی؟ع؟ شــد و  در ادامــه نیــز هنگامــی 
کنایه به نیت  اشــعارى چند در مدح آن حضرت ســرود حضرت به طــور 
که مــا اهل آن  کارى هســتی  کــرد و فرمــود: »تــو در پــی  ناپــاك او اشــاره 

نیستیم«. 
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گفت: »تو جز فتنه و آشوب  کرد و  طبرى مىنویسد: علی او را مامت 
هدف دیگرى ندارى. تو مدت ها بدخواه اسام بودى. مرا به نصیحت 

و پند و سواره و پیادۀ تو نیازى نیست.«
 ابوســفیان اختــاف مســلمانان را دربــارۀ جانشــینی پیامبــر؟ص؟ بــه 
خوبــی دریافــت و دربارۀ آن چنین ارزیابی کرد: »طوفانی مىبینم که جز 

خون چیز دیگرى نمی تواند آن را خاموش سازد.«1
گر هوشــیاری اســاِم علــوی در مقابل ایــن توطئۀ  واقعیــت این کــه ا
اسام اموی نبود، در همان ابتدای اساس اسام در مخاطره ای عظیم 
ح نهج الباغــه ذیل خطبۀ  قــرار می گرفــت، چنانچه ابی الحدید در شــر

۶5 نقل می کند: 

زندان ابولهب اشــعاری مبتنی بر فضیلت و ذی حق  »یكی از فر

ودن  ود، علــی او را از ســر بــودن علــی و بــر ذم مخالفانــش ســر

یــك و شــعار بــود نهــی  كــه در واقــع نوعــی تحر این گونــه اشــعار 

كــرد و فرمود: ســامة الدیــن احب الینا من غیــره؛ یعنی برای ما 

سامت اسام و این كه اساس اسام باقی بماند از هر چیز دیگر 
محبوبتر و باارجتر است.«2

البتــه ایــن پایــان توطئه هــای اســام امــوی در مقابــل اتحــاد اســامی 

۱. شیخ جعفر سبحانی، فروغ والیت، ص۱45.

۲. ابن أبی الحدید، شرح نهج البالغة،  ج۶، ص۲۱ و بحار االنوار، ج۲۸ ص353.
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خافــت  از  پــس  نبــود،  مســلمانان  میــان  در  فرقه گرایــی  پایه ریــزی  و 
که اســام اموی خود را در معرض  امیرالمؤمنین علی؟ع؟، نیز هنگامی 
گیــن تفرقه را نمایان ســاخت و پیراهِن عثمان را  خطــر دید، ســاِح زهرآ
برافراشــت، تــا به بهانۀ خون خواهــی عثمان، فتنه ای در جهان اســام 
گاهان، حقیقِت اســام علوی  بــه وجود آمــده و در حجاِب تعصبــات ناآ
که اســاِم امــوی جریان فکری  پنهــان بمانــد. در پرتوی ایــن فتنه بود 
خاصی به نام عثمانی مذهبان به وجود آورد و مســلمانان ســطحی نگر 
فراوانــی را بــه دور خویــش جمــع نموده و آنــان را در برابــر امیرالمؤمنین 

علی؟ع؟ تحریک نمود. 
امروز نیز همه ما شــاهد توطئه های فرقه گرایانه اســام آمریکایی در 
که بعضی حکومت هــای متحد و  میان مســلمانان هســتیم. می بینیــم 
دست نشــانده آمریــکا، قدرت و عظمــت خویش را در جنــگ مذهبی در 
کمان دنیاپرســت بــرای این که خطر  عــراق و ســوریه می بیننــد. ایــن حا
کننــد، بــر آتــش فتنه هــای مذهبــی  انقاب هــای مردمــی را از خــود دور 

گرداب این فتنه ها پنهان بماند.  می دمند تا حقیقت اسام را در 
کیــد بــر اتحــاد اســامی و التــزام بــه آن، نوعی مبــارزه با  از ایــن رو تأ
کــه در پرتوی  گاهی و هوشــیاری ای  اســام آمریکایــی نیز هســت، زیرا آ
اتحاد اســامی برای مســلمانان ایجاد می شود، دیر یا زود، طومار اسام 

آمریکایی را درهم خواهد پیچید.






