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وحدت اسالمی همراه با عزای فاطمی
بــزرگاندینــیهموارهبیاننمودهاندكهمقصودازوحدتاســالمیهرگز
دســتكشــیدنازعقایدتشــیعنبودهونیســت،همچنانكهبارهاگفته
كهشــیعهوســنیبهخاطــراتحاد شــدههیــچضرورتــیایجابنمیكند
اسالمی،تسامحوگذشتیدراصولیافروعمذهبیخودبنمایندودربارۀ
مطالباختالفیمیانیکدیگر،بحثواستداللنکنند.ولیبااینحال
كــهپذیرش متأســفانهبعضــیبــهجامعهشــیعهاینگونهالقــاءمیكنند
وحدتاســالمیمســتلزمآناستكهشــیعهبهرخدادهایصدراسالمو
كرم-صلیاهللعلیــهوآله-همچون خصوصــًاوقایعبعــدرحلتپیامبرا
اهلســنتبنگــرد.صریحتراینكــهبعضیپذیرشوحدتاســالمیرابه
معنایدستكشیدنازعزاداریحضرتفاطمهزهرا-سالماهللعلیها-

ویاانکارمصیبتهایآنحضرتتفسیرمیكنند.



10

كهتفســیریاینگونهازوحدت بایدبدانیمچهچیزیباعثشــده
اسالمیدراذهانشکلبگیردوبعضینیزدراینمیانُمغرضانهسعی
وتالشكنندتاوحدتاســالمیرابهمعنایدســتكشیدنازعقایدویا

كنند. نظراتتاریخِیشیعهتفسیر
برایحفظ كهمعمواًل بهنظرمیرسدریشهاینشبههازآنجااست
گفتهمیشــود:»بــهمقّدســاتدیگر وحــدتاســالمیمیــانمســلمانان
مذاهــباســالمیدشــنامگویی،توهینولعــِنَعَلنینکنیــد.هرحرفو
كهقابلپذیرش ســخنیرادرهرجایینشــرندهید؛خصوصًامطالبیرا
بــرایاهلســنتنبــودهوتنهاهیجانــاتمذهبــیآنهــارابرمیانگیزد.
درمناطــقسنینشــینازبیــانســخنانتفرقهانگیــزاجتنــابشــود،و
كهخصومتو اعتقاداتمذهبِیشیعهبرایآنهابهگونهایبازگوشود

دشمنِیمذهبیبهبارنیاورد.«
حالبیاناینســخنانممکناســتافرادیرابهاینتوهماندازد
كهمرّوجاِنوحدتاســالمیخواســتارحذِفعــزاداریفاطمیهدرمیان
شیعهبودهویااصاًلمنکِرمصیبتهایزهرا-سالماهللعلیها-هستند.
كهبرضرورتحفظوحدتاســالمی كســانی امــاحقیقــتاینكهعموِم
كیــدمیكنند،هیچگاهچنینارادهاینداشــتهوندارند.بلکهســخن تأ
كهبرپاییمجالسروضهحضرتزهرا-سالماهللعلیها-و درایناست
گرچهبرایشــیعیانسودمنداستودر بیانمصائبواردهبرایشــان،ا
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جــایخودبایــدآنهارابیاننمود،ولیطرحمســتقیموبیپردههمین
كهمعرفتوشــناختدرســتینســبتبه ســخناندرجمــعاهلســنت
وقایــعصــدراســالمندارنــد،زیانیبیــشازســودآندارد.ازهمینرودر
برپاییجلســاتروضۀفاطمیهدرســطحعمومیبایدمالحظاتیرانظر

گرفتزیرا:هرسخنوقتیوهرنکتهمکانیدارد.

هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد
كید ائمهاطهار-علیهمالســالم-ازجهاتمختلفیبارهابرایننکتهتأ
كهدربرابراهلســنتبایدهرســخنواعتقادیازتشــیعبازگو كردهاند
نشــود،ولیهمانگونهاشارهشدبعضیازشــیعیاننگاهیبدبینانهبه
كــهتوصیهكنندگانبهاینســیرهو ایــنموضوعداشــتهوفکرمیكنند
كردِناعتقاداِتتشــیعاســت.متأسفانهاین كمرنگ روش،هدفشــان
افرادتوصیهبهرازداریویاُمدارابادیگرمســلمانانرابامحافظهكاری
گرفتــهوفکــرمیكننــدچنیــنتوصیههایــی، دردرونتشــیعاشــتباه
كهبرای ابعــادتبلیغِیدروِنشــیعهرانیزشــاملمیشــود.بهاینمعنــا
مخاطبــانشــیعهنیزبایــدپنهانكاریداشــتویابایدبرایخوشــایند
دیگــرانازكســانیكهدرحــقاهلبیت-علیهمالســالم-ظلمكردهاند
كهموضوعپنهانداری كنیم.ایندرحالیاســت بهخوبیونیکییاد
تنهــامربوطبهتبلیِغعمومِیمعارِفتشــیعاســتوهیــچتوصیهایبه
محافظهكاریوپنهانداریدرجمِعشیعیاننشدهاست.پسوحدت
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اســالمیاعتقاداتهیچشــیعهایهدفقرارندادهاســتوپایبندیبه
آنهیچگاهمنجربهتضعیفمســائلمذهبیشــیعیاننمیشــود.بلکه
كــهاظهاربیپــردهبعضــیمطالببرایاهلســنت كیــدبــرآناســت تأ
ممکناستبهانتقالمحتوایتشیعآسیبرساندومانعتعقلوتفکر
درحقانیــتتشــیعشــود.ازایــنرودرروایاتائمــهاطهارعلیهمالســالم
توصیههاوراهبردهایفراوانیدراینزمینهوجودداردكهآنهامیتوان
دربابهاییهمچونتقیه،افشــاءاســراراهلبیتعلیهمالسالم،ُمدارا
و...مشــاهدهنمود.1نمونهآنكهدرروایتیامامصادق-علیهالســالم

-بهعبداالعلیفرمودند:

 َفَقْط ِمن 
ُ

َقُبــول
ْ
ُه َو ال

َ
ْصِدیــُق ل ْمِرَنا الّتَ

َ
ْیــَس ِمــِن اْحِتَمــاِل أ

َ
ــُه ل

َ
»ِإّن

َم َو 
َ

ــا ْقِرْئُهُم الّسَ
َ
ْهِلــِه َفأ

َ
ْمِرَنــا ِســْتُرُه َو ِصَیاَنُتُه ِمــْن َغْیِر أ

َ
اْحِتَمــاِل  أ

ُثوُهْم ِبَما  ى َنْفِسِه َحّدِ
َ
اِس ِإل َة الّنَ

َ
 اْجَتّرَ َمَوّد

ً
ُهْم: َرِحَم اهَّلُل َعْبدا

َ
 ل

ْ
ُقل

اِصُب  : َواهَّلِل َمــا الّنَ
َ

وَن. ُثــّمَ َقال وا َعْنُهــْم َمــا ُیْنِكُر َیْعِرُفــوَن َو اْســُتُر

ْیَنــا ِبَما َنْكــَرُه َفِإَذا 
َ
اِطــِق َعل ْیَنــا َمُئوَنًة ِمــَن الّنَ

َ
 َعل

َ
َشــّد

َ
 ِبأ

ً
بــا َنــا َحْر

َ
ل

 ِمْنُكْم 
َ

وُه َعْنَها َفِإْن َقِبل
ُ

ْیــِه َو ُرّد
َ
َعَرْفُتــْم ِمْن َعْبٍد ِإَذاَعًة َفاْمُشــوا ِإل

 
َ

ُجل ْیِه َو َیْســَمُع ِمْنُه َفــِإّنَ الّرَ
َ
 َعل

ُ
ْیــِه ِبَمــْن َیْثُقــل

َ
ــوا َعل

ُ
ل  َفَتَحّمَ

َ
َو ِإّل

ُطُفوا 
ْ
ــُه َفال

َ
ــى ُتْقَضى ل ُطــُف ِفیَها َحّتَ

ْ
َحاَجــَة َفَیل

ْ
ــُب ال

ُ
ِمْنُكــْم َیْطل

کتــاب »پیشــوایان شــیعه پیشــگامان وحــدت« و »لعن هــای نامقــدس«  1. در دو 

گوشه ای از این روایات منعکس شده است.





 ِمْنُكْم َو 
َ

ُطُفوَن ِفــى َحَواِئِجُكْم َفــِإْن ُهَو َقِبــل
ْ
َكَمــا َتل ِفــى َحاَجِتــى 

 
ُ

 َو َیُقول
ُ

ُه َیُقــول
َ
ــوا ِإّن

ُ
ْقَداِمُكــْم َو َل َتُقول

َ
َمــُه َتْحــَت أ

َ
َكا  َفاْدِفُنــوا 

َ
ِإّل

 
ُ

ُقول
َ
وَن َما أ

ُ
ُكْنُتْم َتُقول ْو 

َ
ا َواهَّلِل ل َمّ

َ
ْیُكْم أ

َ
ّىَ َو َعل

َ
 َعل

ُ
َفِإّنَ َذِلَك ُیْحَمل

ْصَحاِبی...1 ؛
َ
ُكْم أ

َ
ّن
َ
ْرُت أ ْقَر

َ
َل

تحمــلامــرمــاتنهابــهتصدیــقوپذیرفتنآننیســت،]بلکــه[ازجمله
]شروط[تحملامرماپنهانداریونگهداشتنآنازنااهلشنیزهست.
كه كندبندهایرا بهشیعیانماسالمبرسانوبهآنهابگو:خدارحمت
كهبدیشان كشاند،حدیثی دوستیمردم]اهلسنت[رابهسویخود
میگوییدمطابقشناختشانباشدوآنچهرانمیپذیرندازآنهابپوشید.
كهبهجنگمــاآمده،زحمتش ســپسفرمود:بهخداقســمناصبــیای
كهنمیخواهیمازقولمامیگوید،بیشتر كهچیزیرا كسی برایمااز
كســی]مطالبخاصشــیعهرا[فــاشمیكند، نیســت.چوندانســتید
گــرپذیرفــت]چــهبهتــر[وگرنه بــهنــزدشرویــدواوراازآنبــازداریــد،ا
كنید]تا كهنزداوحرمتداردوازاوشــنواییداردبراوتحمیل كســیرا
كهنیازمندچیزیاســت كندوبازشدارد[همانامردیازشــما منعــش
بهنرمیخواســتهاشرامطرحمیكندتاحاجتشبرآوردهشــود،نسبت

کافــى، ج2، ص223؛ حســن بــن ســلیمان حلــى، مختصــر البصائــر،  کلینــى،  1. شــیخ 

ص300؛ شــیخ حــر عاملــى، وســائل الشــیعة، ج16، ص145 و بحاراالنــوار، ج47، 

ص372. 
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بهحاجتمنهمنرمیبهخرجدهیدچنانكهنســبتبهحوائجخود
گــرازشــماپذیرفت]كههیچ[وگرنهســخنشرازیرپایخود میكنیــد؛ا
كنید]ونشــنیدهانگارید[ونگوییداوچنینوچنانمیگوید،زیرا دفن

نقلشمابهدیگران،مردمرابرمنوشمامیشوراند.
گرشــماآنچهرامنمیگویمبگوییــد،اعترافمیكنم هــانبهخداا

كهشمااصحابمنهستید...«1
كار بــه خــاص درهــركاریسیاســتی بعضــی متأســفانه بااینحــال
میبندنــدبهجزعرصهتبلیغدینومذهب،كهبیپردهوبیمواالتهر
سخنومطلبیرادرهرجاییبیانمیكنند.نمونهآنكهدرزمانحاضر
افرادیعنوان»اسرار«رابرترجمهكتابیگذاشتهوآنرابانام»اسرارآل
محمدصلیاهللعلیهوآله«منتشرنمودهاند،ولیدرانتقالمحتوایآن
بیضابطهعملنمودهواصراردارندهمۀمســلماناندرجریانمطالب
آنقــرارگیرند.ایندرحالیاســتكهچنیــنعملکردیتنهاخصومتو

دشمنیبیشتراهلسنتباتشیعرادرپیخواهدداشت.

1. در روایتى دیگر امام مى فرماید: »گروهى مرا امام خود مى پندارند، به خدا قسم من 

که هر چه را من پرده پوشــى مى کنم  کند  پیشــواى آنان نیســتم خدا آنان را لعنت 

آنــان پــرده اش را مى درنــد ]آشــکارش مى کننــد[ مــن چنیــن و چنان  مى گویــم آنان 

که  کسى هستم   مرادش فالن و َبهمان بوده است، من فقط امام 
ً
مى گویند حتما

کند«. ترجمه ی غیبت نعمانى، ص56 و محمد بن ابراهیم  ى  از من فرمان بردار

نعمانى،  الغیبة، ص37.
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خطرناک تر از وهابیت
ازوهابیــتنبایــدترســیدولــیازشــیعیاننــادانبایــدترســید.وهابیت
گرچهبرپایۀدشــمنیباشــیعهوهجومعلیهاعتقــاداتآنپایهگذاری ا
ِحشــبهاتشموجبمیشــودعدهایبــهاثبات شــدهاســت،ولــیباَطر
حقیقــتبپردازندوبااثباتتشــیع،پایههایآنرامســتحکموقویتر
كننــد.بــاایــنحملههاشــیعهحقانیتــشآشــکارترمیشــودوچهرهاش

درخشانتر.
راستمیگویمعدوهمیارتوست///هستیاورونقبازارتوست

ولــیامــانازشــیعهنــادان.اوكاریمیكنــدكهآندشــمنكینهتوز
كردنتشــیع،آنراازچشــم شــیعههرگزنمیتواندبکند.اوبابدعرضه
انداختــهودیگــرمســلمانانراازآنمتنفــرورویگــردانمیكنــد.ایــن
شــیعیانكارشــانهمواركردنراهوهابیتاست.یعنیاینكهبافحش
ودشــناموتوهینبهمقدساتاهلسنت،رفتارهاواعتقاداتوهابیت
كوتاه راتوجیهنمودهوسایرمســلمانانراباآنهاهمراهمیكنند.فیلمی
ازبعضــیمجالــسنامتعارف،تأثیربســیاربیشــتریازماههاســخنرانِی
شــیعهبا یــکشــیخوهابــیدرجهــتتخریبچهرهتشــیعدارد.اصواًل
وجودایندوســتاننادان،احتیاجبهدشــمنندارد.ولیصدافســوس
كســانینامشــاندوستاســتونیتشــاننیک.وهمیننام كهچنین
كــهكســیبرآشــفتهنشــودوآنهــارابــرجایش ونیــت،موجــبمیشــود



كســیدرمقابلآنهابایســتدمیشــود گــر ننشــاند.ازایــنبدتــراینكــها
گذاشــتهشــدهو دشــمنشــیعهوهمپیالــهوهابیت.نــامبراندازبرآنها
كارشــانمیشــودتفرقــهانداختنمیانصفوفشــیعه.اینگونهاســت
كــهجهالتآنشــیعیانبیمــواالتبرایبعضیمیشــودارزشوتبلیغ
تشــیع،ولــینهیكردنازرفتارهایآنهامیشــودضــدارزشومقابلهبا
كردهو كهبســیاریمحافظهكاریپیشــه كاربهجاییمیرســد تشــیع.
گركسیازآنها دمفرومیبنددتادردایرهتشــیعجاییداشــتهباشندوا

حسابینمیبرد،حداقلنامشیعهبرآنهاجاریشود.

روش بازگویی حقایق اسالمی
درمســیربازگویــیحقایقاســالمیبایدبهنفوذوتأثیــركالمنیزتوجهی
خــاصداشــت؛زیــرادرفضایدشــمنیوتقابلمذهبیهیــچگاهحرف
گربسیارروشنوبادالیلفراوان حقشنیدهنمیشودوحقیقتحتیا
نیــزبیانشــود،فایدهاینــدارد،بلکهبحثومجادلهبیشــتردرچنین
فضایــیبهجــایهدایتدیگــران،تنهاآتــشتنورتعصبــاتمذهبیرا

شعلهورمیكند.
كهمنطــقائمهاطهار- همچنانكــهبایدبرایننکتهتوجهداشــت
علیهمالســالم-منطقــیعلمیواســتداللیبودهاســتوچنینمنطقی
هیچگاهباتوهینودشناممیانهندارد.ولیدشمنانشیعهواهلبیت
بــرایاینکهبــهفضایتعصبدامنبزنندومســلمانانراازپیشــوایان
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كننــد،همــواره واقعــیاســالمیعنــیائمــۀاطهــار-علیهمالســالم-دور
درصددبودهاندمنطقشــیعهواهلبیتعلیهمالسالمرامنطقدشنام
وتوهیــنجلــوهدهنــد.ازهمینروآنبزرگوارانبــاتوجهبهاینتوطئه
وتزویــردشــمن،همــوارهبــامنطــِقعلمــِیخویــشبــهدفعورفــعاین
اتهاممیپرداختندوســعیمیكردندتعصبطــرفمقابلرابرانگیزند.
بــه را دختــرش مأمــون آنکــه از پــس اســت، شــده روایــت چنانچــه
كهمأمونوامامجواد كرد،درمجلسی امامجواد-علیهالســالم-تزویج
ْكَثم گروهبســیاریدرآنحضورداشــتند،یحییبنَا ْكَثمو ویحییبنَا
بهقصــدتخریــباهلبیــت-علیهمالســالم-وایجــادفضــایتعصــب

كرد: مذهبیدرآنجمع،بهامامعرض
ایپســررســولخدا،نظرشــمادربارۀاینروایتچیست:نقلشده
 

َّ
ُد، ِإّنَ اهَّلَل َعّزَ َو َجل اســتكهجبرئیلبهحضورپیامبررســیدوگفت:یا ُمَحّمَ

ی َراٍض؟ َفِإّنِی َعْنُه َراٍض.  ُهَو َعّنِ
ْ

ٍر َهل
ْ

َبا َبک
َ
 أ

ْ
َک َسل

َ
 ل

ُ
َم َو یُقول

َ
ل یْقِرُئَک الّسَ

ایمحمــد،خدابهشــماســالممیرســاندومیگوید:»مــنازابوبکر
كهآیااوهمازمنراضیاست؟ راضیهستم.ازاوبپرس

امامفرمود:
كهایــنخبــررانقل كســی مــنمنکــرفضیلــتابوبکــرنیســتم؛ولی
میكنــد،بایــدخبــردیگــریرانیزكهپیامبراســالمدرحجةالــوداعبیان
كــرد،ازنظــردورنــدارد.پیامبرفرمود:»كســانیكهكارشــاندروغبســتن
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بهمناســت،بســیارشــدهاندوبعدازمننیزبســیارخواهندشــد.حال
هركسبهعمدبهمندروغببندد،جایگاهشرادرآتشساختهاست.
كتابخداوسنت پسچونحدیثیازمنبرایشمانقلشد،آنرابر
كنید.آنچــهباكتابخداوســنتمنمیخوانــد،بگیریدو مــنعرضــه
كتابخداوسنتمنبود،نپذیرید.«اینروایت]دربارۀ آنچهمخالف
َقْد 

َ
كتابخداســازگارنیســت؛زیراخداوندفرمودهاســت:%َو ل ابوبکــر[با

یِد>)ما َوِر
ْ
ْیِه ِمْن َحْبِل ال

َ
ْقَرُب ِإل

َ
ُم َما ُتَوْســِوُس ِبِه َنْفُســُه َو َنْحُن أ

َ
نَســاَن َو َنْعل ْقَنا ااْل

َ
َخل

انســانراآفریدهایــموآنچــهخــودشباخــودنجوامیكنــد]یعنیآنچه
گردنبــهاونزدیکتریم.(آیا دردلــشمیگــذرد[،میدانیمومــاازرگ
خشــنودیوناخشــنودیابوبکــربرخداپوشــیدهبودهاســتتــاآنرااز

پیامبربپرسد؟!اینعقاًلمحالاست.
ســپسیحییفضایــلدیگریرابــرایخلفاازاحادیــثنبویبیان
كــهامــام-علیهالســالم-بــههمــهبــااحتــراموبهصــورتعلمــیو كــرد

گفت:روایتشدهاست: كهیحیی منطقیپاسخدادتابدانجا
ِة. َجّنَ

ْ
ْهِل ال

َ
اِب ِسَراُج أ َخّطَ

ْ
إّنَ ُعَمَر ْبَن ال

عمربنخطابچراغاهلبهشتاست.
حضــرتفرمــود:»ایــننیزمحالاســت؛زیرادربهشــت،فرشــتگان
مقّرِبخدا،آدم،محمد-صلیاهللعلیهوآله-وهمۀانبیاوفرستادگان
خداحضوردارند.چطوربهشتبانوراینهاروشننمیشود؛ولیبانور
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كرد:روایتشدهاست: عمرروشنمیشود؟!«یحییاظهار
ی ِلَساِن ُعَمَر؟

َ
ِکیَنَة َتْنِطُق َعل إّنَ الّسَ

ســکینهبــهزبــانعمرســخنمیگویــد]یعنیعمــرهرچــهمیگوید،
ازجانبملکوفرشتهمیگوید.[

حضــرتفرمــود:»منکــرفضیلتعمرنیســتم؛ولــیابوبکــرباآنکهاز
كهمرامنحرف عمرافضلاســت،بــاالیمنبرمیگفت:‘شــیطانیدارم
میكند.هرگاهدیدیدازراهراســتمنحرفشــدم،مرابهراهدرســتباز

كهپیامبرفرمود: گفت:روایتشدهاست آورید.’«یحیی
ُبِعَث ُعَمُر.

َ
ْبَعْث ل

ُ
م   أ

َ
ْو ل

َ
ل

گرمنبهپیامبریمبعوثنمیشدم،حتمًاعمرمبعوثمیشد. ا
كردكه درادامــهیحیــیروایاتدیگریدرفضایلخلیفۀدومبیان

امام-علیهالسالم-بههمۀآنهانیزجوابیروشنوقاطعداد.1
مالحظــات درنظرگرفتــن بــا امــام كردیــم، مشــاهده همانگونــه
اعتقــادیاهلســنتوبدونهیــچتوهینی،بهنقدســخنانفتنهانگیز
ْكَثــمپرداخــتوضمــنبیــانحقایــقتوطئههــایاورابرای یحییبنَا
كامگذاشــت.اینروشــیاســتكه ایجــادجــوضدمذهبیعلیهامامنا
اهلبیت-علیهمالسالم-هموارهدربرخوردبااهلسنتآنرادرپیش

میگرفتند.

1. احمد بن على َطبِرسى ، االحتجاج، ج2، ص245؛ بحار االنوار، ج50، ص۸0.
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تحریف تبری
كنــون،طــرحمتهمســاختنشــیعهبــهتوهیــن ازابتــدایاســالمتا
گوییبــهاصحــابپیامبــر-صلــیاهللعلیــهوآلــه-وخصوصــًا وناســزا
خلفایبعدازایشان،بخشمهمیازفعالیتهایضدشیعیرابهخود
گفتهانــد،حکومــتهــرگاهتصمیم اختصــاصدادهاســت.آنگونهكــه
كند،ازعلی- میگرفتشیعهایرابهدلیلمذهبشتعقیبومجازات
علیهالســالم-اســمیبــهمیاننمــیآورد؛بلکــهاورابهاتهــامتوهینبه
كتابالمنتظم كهدر ابوبکــروعمرعقوبتمیكرد.این،مطلبیاســت
كهدر آمدهاســت.1ابناثیرنیزدرجریانحوادثســال4۰۷مینویســد
آنســال،شــیعیاندرتمــامبالِدآفریقــابهاتهامتوهینبــهابوبکروعمر

قتلعامشدند.2
گذشــتهتابهحال،صاحبانقدرتودشــمنانقســمخوردۀ آری،از
دیــن،ازایــنترفنــدوابــزاردرجهــتحــذففرهنگــیوسیاســِیشــیعه
استفادههاكردهاند.امروزنیزدشمناندیندرتالشاندتاباتبلیغاتهام
توهیِنشیعهبهصحابهوخلفا،بهتحریکاحساساتسایرمسلمانان
كنندومانع بپردازندوآنهاراازاندیشههایعدالتخواهانۀشیعهدور

حیــدر،  اســد  ج 1، ص644؛  األربعــة،  المذاهــب  و  الصــادق  اإلمــام  حیــدر،  اســد   .1

امام صادق و مذاهب اهل سنت، ترجمۀ سیدعلى رضا نقیب پور، ج2، ص427.

2. ابن اثیر، الکامل فى التاریخ، ج ۹، ص2۹5.



الگوگیریآنهاازمکتبتشــیعشــوند.امروزكتابهایعالمانشیعه
كشورهایاسالمی كهحاویتوهینبهصحابهاست،در بااینتهمت
كتِبضالهمعرفیمیشودونشروپخشآنهاممنوعاست. بهعنوان
درعصرحاضر،تندروهایاهلســنتبهاتهــامتوهینبهخلفا،بیشاز
گذشــتهبهجــانوناموسشــیعیانتعرضمیكنند.امــامهمترازهمۀ
كهامــروزدرمیانشــیعیاننیزجریانیمشــکوک،به اینهــاایناســت

ترویجوتوجیِهدشنامگوییبهمقّدساتاهلسنتمیپردازد.
متأســفانهایــنجریــانبــاتحریــفآمــوزۀتبــریازدشــمناندیــن،
كــورمذهبــی جامعــۀاســالمیوخصوصــًاشــیعهرابهســمتتعصبــات
وایجــاددشــمنیهایبیفایــدهبیــنمســلمانانســوقمیدهــد.ایــن
گونهبرداشــتازآمــوزۀتبــریبرخــالفتعالیم كــهایــن درحالــیاســت
مکتباهلبیت-علیهمالســالم-اســتوبســیاریازعالمانشیعهنیز

آنراناصوابمیدانند.

حقیقت تبری
كیــددیــنمبیــن تبــریازدشــمناندیــن،یکــیازآموزههــایمــوردتأ
اســالماســتكهبهخصوصدرنزدشــیعیانازجایگاهخاصیبرخوردار
كردنوجداشــدن كــهدرلغــتبهمعنــایدوری ی میباشــد.واژهَتَبــّرِ
اســت،دراصطــالحواســتعمالدینیآننیزبهمعنــایبیزاریودوری
گزیــدنازدشــمنانومنکــراندیناســت.تبــّریدراینمعناریشــهدر
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كریــمداردومحــوربســیاریازآیاتقرآنكریماســت.درمکتب قــرآن
كنارتوّلی، كهدر شیعهتبّریازدشمناندین،یکیازاركاندیناست
ازنشــانههایایمــانواقعــیبــهحســابمیآینــد.همیــنخصوصیــت
كــهشــیعیاندرهــرزمــانوهــرشــرایطیدارایروحیــهی باعــثشــده
گریــزیباشــند.ازهمینرودرمکتبتشــیعاز ظلــمســتیزیوطاغوت
ماخواســتهشــدهضمنانکارروشوسلوکاهلباطلومنکرانوالیت
گفتــار،درقلــبوباطــننیزازآنــانبیزارباشــیم.همچنانكه الهیــهدر
تشــیعواقعــیهنگامینمایانخواهدشــدكهدرعملنیــزازرفتارهایی

كنارهبگیریم. كهموردرضایتاهلبیت-علیهمالسالم-نیست،
ولیعلیرغماینحقیقتغیرقابلانکار،عّدهایباتفسیریخاص
گفتــارمنحصرســاختهاندبلکهآن ازتبــری،نــهتنهــاآنرابهمحدوده
رامعــادلدشــناموتوهیــنولعــنعلنــیبــهمقّدســاتاهلســنتقــرار

دادهاند.
گردیدهتااین گســترشاینگونهنگاههابهتبّریباعــث متأســفانه
واژهدرفرهنــگعامــۀامــروزباواژگانــیهمچونفحــش،لعن،توهین
و...برابــربــودهوشــخصتبــّریكنندهنیــزبهعنوانفــردیفحاشو

گزافهگوشناختهشود.
آذینبنــدیاعتقــاداتبعضــیازعــوامبــاایــنبدعتهــاواعمــال
گردیدهتاهرگونهمخالفتصریح ناشایســتبهعنوانتبّرینیزباعث
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باایناعمالناشایست،مخالفتبااهلبیت-علیهمالسالم-بهشمار
آمدهوموجببرخوردشدیدعواِممتعصبباآنشود.

نیــز توهیــن و بــدونهیچگونــهفحــش كــه اســت ایــندرحالــی
كهاهلبیت- میتوانازدشــمنانبرائتجســتواینســیرهایاست
كهبابرشمردن كارمیبســتند،آنگونه علیهمالســالم-هموارهآنرابه
اعمــالخــالفوانحرافاتاهــلباطل،ضمنبرائتودوریجســتناز

گاهمینمودند. آنها،دیگرانرانیزازخطرباطلوانحرافآ
كــهحضــرتامیرالمؤمنیــنعلــی- چنانچــهنقــلشــدهآنهنــگام
گاهشــدندُحْجــربــنَعــِدیوَعْمــرو علیهالســالم-درجنــگصفیــنآ
بــنَحِمــقآشــکارااهلشــامرالعــنونفرینمیكنند،كســیرانــزدآنها
كاردســتبردارند،آنها]باتعجب[ فرســتادندتابهایشــانبگویدازاین
كردند:ایامیرالمؤمنینآیامابرحقنیستیم؟! نزدامامآمدندوعرض

ایشانفرمودند:آری،
كردند:آیاآنهاباطلنیستند؟ عرض

حضرتفرمودند:آری،
كردند:پسچراماراازدشنامدادنبهآنهامنعنمودید! عرض

كــهاز حضــرتخطــاببــهآنهــافرمودنــد:بــرایشــماخوشنــدارم
دشــنامگویانولعنكننــدگانباشــیدوآنــانرالعنوناســزاگویید؛بلکه
كــهاعمــالناشایســتایشــانرایــادآورشــده،بگویید: چــهبهتراســت
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ازجملۀســیره]یزشت[آنانچنینوچناناستوازاعمال]نادرست[
گر شاناینوآناست.اینبهترینبیانونافذتریناستداللاستوا
بــهجــاینفرینصــرفآنانوبیزاریجســتنازایشــان؛چنینبگویید
كنوبینماوایشــان كنید[:خداوندا!جانماوایشــانراحفظ ]ودعا
گمراهیشــاننجــاتده!تــاآنكهحقرا رااصــالحبگــردانوآنــانرااز
گردننهد؛این نمیداند،بشناسدوآنكهازآنسرپیچیمیكندبرآن

رامنبیشتردوستدارموبرایشما]نیز[بهتراست.
آندوگفتنــد:یــاامیرالمؤمنیــن،مــانصیحتشــماراپذیرفتیموبه

ادِبشمامؤدبشدیم.1
عالمــهامینــیدرمقدمــهجلدهشــتمالغدیــرضمننقلایــنروایت

چنینمیگوید:
»ادبامیرالمؤمنیــن،ادبشــیعهاســت،ادبامینــیاســتومانیز
همچونُحْجربنَعِدیوَعْمروبنَحِمقمیگوییم:ایامیرالمؤمنین
مــانصیحــتشــماراپذیرفتیــموبــهادبشــمامــؤدبشــدیم.وایــن

گفتهیتمامشیعیاناست.«
امــاچــهبایــدگفتكهازنــگاهعــدهایبرائتیعنیفحش،دشــنام
وتوهیــن.ازدیــدگاهاینعدهبااســتداللوســخنمحکــمنمیتواناز

گزیده ای از این روایت  را نیز ســید رضى  1. ابن مزاحــم منقــری، وقعــۀ صفین، ص103. 

در نهج البالغه در خطبه 206آورده است.
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كارانجام دشمنانبرائتجست،بلکهبایدبدزبانیوسخنزشتاین
شــود.ازنــگاهایــنافراد،بــاروشعالمهامینــیدر»الغدیــر«ویاعالمه
شرفالدیندر»المراجعات«نمیتوانازاهلباطلتبریجست،بلکه

تنهابافحشودشناماینعملتحققپیدامیكند.
اهلبیــت- روش از پیــروی بــه ملــزم مــا اینكــه حقیقــت ولــی
و ملحدیــن مقابــل در حتــی كــه بزرگانــی هســتیم، علیهمالســالم-
معاندیــننیــزهمــوارهبامنطقــیعالمانهســخنمیگفتنــدوهیچگاهاز
ادبواخــالقالهــیخویــشعــدولنمیكردند.آنچنانكــهمفضلبن

گزارشمیكند: عمرجعفی
كــرم؟ص؟ روزیبعــدازآنکــهازانجــامنمــازعصــردرمســجدرســولا
صلیاهللعلیهواله-بینقبرومنبرنشستهبودمودرعظمتپیشوای
كهابنابیالعوجاءواردشــد،نزدیكمن گرامیاســالمفکریمیكــردم
گرحرفمیزدســخنشرامیشنیدم،طولی بهفاصلهاینشســتكها
كهیکیازدوستانوینیزواردمسجدشدوآمدنزداونشست. نکشید
ایــنشــروعبهتوهینبهمقامپیامبر؟ص؟صلــیاهللعلیهواله-نمودهو

بهتکذیبخداوند،دینورسالتپرداختند.
سخنانابنابیالعوجاءعنانصبرراازكفمفضلربود،اوراسخت
ناراحتوخشمگینساختوباتندیگفت:ایدشمنخدادینالهی
رانفیمیكنی؟آفریدگارجهانراانکارمینمایی؟وآیاتحکیمانهاورا



كهحتیدرساختمانخودتوجودداردنادیدهمیگیری؟
كالمــیبــاتو گــراهــلبحــثو گفــت:ا ابــنابــیالعوجــاءدرپاســخ
ســخنمیگوییمودرصورتیكهدلیلمحکمــیبرادعایخودبیاوری
گر گراهلبحثواســتداللنیســتیباتوســخنینداریموا میپذیرم،ا
ازاصحــابحضــرتجعفــربــنمحمدهســتیاوبامــااینچنینحرف
نمیزندوهمانندتوبحثنمیكند.امام-علیهالسالم-بیشترازآنچه
كالمركیکیمخاطبمان توشنیدیسخنانماراشنیدهاستوهرگزبا
نســاختهودرپاســخمــاازمــرزاخــالقوادبتجــاوزنکــردهاســت.او
گفتگو،خود كامل.دربحــثو مردیاســتبردبار،ســنگین،عاقــلو
گفتههایمارابا گمنمیكندودچاردهشــتواضطرابنمیشــود. را
گاه كهاقامهمیكنیمبهخوبیآ گوشمیدهدوازدالیلی كامل توجــه
میگردد،وقتیســخنانمانپایانمیپذیردپیــشخودتصورمیكنیم
كردهایموراهپاســخگوییرابرویشبســتهایم،ولی كهحجتراتمام
كوتاهــی،مــاراملــزممیكنــدوراهعــذرراچنــانمیبنددكه اوبــاكالم
گر كنیــمودریبــهرویخــودبگشــاییم.ا نمیتوانیــمپاســخشرارد
توازاصحابامامصادق-علیهالســالم-هســتیهماننداوباماحرف

بزن.1

ى، قم، بى تا، ص41. 1.  مفضل بن عمر، توحید المفضل، چاپ سوم: داور
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بیان حق در موضع باطل 
گرچهحقاســت،ولیطرحآندرشرایطخاصی، گاهیاوقاتمطلبیا
خــودیــکباطــلوانحــرافاســت.توضیــحبیشــتراینكــههنگامیكه
كنند دشــمناناسالمقصددارندمســلمانانراازآرمانهایاسالمیدور
گفتمانوهابیت،پایههاینفوذاســالمآمریکاییبهرهبری وباترویج
كهباطرحعمومی كنند،آیاصحیحاست عربســتانسعودیرامحکم
بعضیمســائلاختالفی،بهجنِگشــیعهوسنیدامنزدهومسلمانان

راازتوجهبهخطراسالمآمریکاییغافلداریم؟
گرچهعنوان كها كتابچه»حکومتمدارا«بیانشد پیشازایندر
كهدرطول كهــندارد اســالمآمریکایینامیجدیداســتولیحقیقتی
تاریخهمهآنراباعنواناسالمامویمیشناختهاند.زیرااسالماموی
كهباحذفتعالیماسالمی كماِنمنافقودنیاپرســتیبود نیزاســالِمحا
ازعرصۀاجتماع،دیناســالمراتبدیلبهمناســکیبیمحتوامیكردند
گونهتســلطشــیطانیخویــشرابرفرهنگ،اقتصاد،اســتقالل وبدین
كامــلمینمودنــد.امروزنیزاســالمآمریکایینهتنهادر و...مســلمانان
كاملدارد،بلکهروشهاییکسانیرا اهدافبااســالمامویمطابقت
كارمیبندد.دراینمیانیکیازروشهاوتوطئههای دراینمسیربه
پیچیدۀاســالمامویبرایپیشــبرداهدافش،دامنزدنبهاختالفات
كنون كههما مذهبیوجنگفرقهایدرمیانمســلمانانبود،روشــی
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نیزتوسطاسالمآمریکاییدنبالمیشود.1
درچنینشرایطیبایدبدانیمبازگوییچهمطالبیبرایمسلمانان
بــه مســلمانان عمومــی مجامــع در كــه اســت الزم آیــا دارد. اولویــت

که ابوســفیان پایه گذار اســالم  کتابچه »حکومت مدارا« بیان شــد  1. پیش از این در 

کوبیــدن اســالم در عرصــه جنــگ نظامــى، بــا  امــوی پــس از ناامیــدی از درهــم 

نفوذ در میان مســلمانان، اضمحالل فرهنگى و اعتقادی آنان را وســیله ای برای 

گزارش هــای تاریخى او پــس از رحلت  مقابلــه و شکســت اســالم قــرار داد. بنابــر 

پیامبــر - صلــى اهلل علیــه و آله -  بــه منظور ایجاِد اختالف در میان مســلمانان 

گفــت: »دســتت را بــده  در خانــۀ حضــرت علــى - علیه الســالم - را زد و بــه او 

کنم و دســت تو را به عنــوان خلیفه مســلمانان بفشــارم« آن  تــا مــن بــا تو بیعــت 

گاه بود، فرمود: »من فعاًل مشــغول تجهیز پیامبر -  حضــرت، چــون از نیــت او آ

صلــى اهلل علیــه و آله - هســتم« در ادامه نیز هنگامى کــه وى وارد خانۀحضرت 

ى چند در مدح آن حضرت ســرود حضرت  على - علیه الســالم - شــد و اشــعار

که ما  ى هستى  کار کرد و فرمود: »تو در پى  کنایه به نیت ناپاك او اشاره  به طور 

اهل آن نیســتیم «. البته این پایان توطئه های اســالم اموی نبود، پس از خالفت 

امیرالمؤمنین على-  علیه السالم- نیز هنگامى که اسالم اموی خود را در معرض 

گین تفرقه را نمایان ساخت و معاویه با برافراشتن پیراهِن  خطر دید سالِح زهرآ

عثمــان، بــه بهانــه خون خواهــى از وی فتنــه ای را در جهــان اســالم برپــا نمود تا 

گاهان، حقیقِت اسالم علوی پنهان بماند.  بدین روش در حجاِب تعصبات ناآ

که اســالِم امــوی جریان فکــری خاصى به نــام عثمانى  در پرتــوی ایــن فتنــه بــود 

مذهبان به وجود آورد و مســلمانان ســطحى نگر فراوانى را به دور خویش جمع 

نموده و آنان را در برابر امیرالمؤمنین على-  علیه السالم- قرار داد.
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پررنگكردنمباحثاختالفیشــیعهوســنیبپردازیمیــاخطروهابیت
كنیم؟ گوشزد واسالمآمریکاییرا

حقیقتاینكهامیرالمؤمنینعلی-علیهالسالم-نیزپسازخالفت
خویــش،مبارزهبااســالمامــویرامقدمبرهرامردیگریمیدانســتند،
ازایــنروهنگامــیشــخصیازطایفــهبنــیاســدازآنحضــرتپرســید:
كه كنارزدند،درحالی »چگونهقومشــما،شــماراازاینمقام)خالفت(

شماسزاوارترید؟«
 

ُ
َوِضیِن ُتْرِســل

ْ
َقِلُق ال

َ
ــَك ل

َ
َســٍد ِإّن

َ
َخــا َبِنی أ

َ
آنحضــرتدرپاســخگفتنــد:»َیا أ

ِفــی َغْیــر َســَدد1؛اىبــرادراســدى!تــومــردىمضطــربودســتپاچهاىو

بیهنگامپرسشمیكنی«
كــهتواحترامخویشــاوندىســببی ســپسآنحضــرتبــااینبیان
دارىوهمحقپرســش،پاســخیكوتاهدربارۀمسئلۀجانشینیپیامبر
اســالم-صلــیاهللعلیــهوآلــه-بیانداشــتندولــیدرادامهبــاخواندن
كهدرچنینشــرایطیبهجایپرداختنبه شــعریخواســتارآنشــدند
ماجــرایخالفــت،بــهموضــوعمعاویــهواســالمامــویپرداختهشــود.
ِنی 

َ
ْضَحک

َ
َقْد أ

َ
ِبی ُســْفَیاَن َفل

َ
َخْطَب ِفی اْبِن أ

ْ
ّمَ ال

ُ
حضرتســپسفرمودند:»َو َهل

كن.« كنونبیاومشکلمهّمپسرابوسفیانراتماشا اِئه ؛ا
َ

ْهُر َبْعَد ِإْبک
َ

الّد

كیدمیكنندهدفاسالم امیرالمؤمنینعلیهالسالمدراینقسمتتأ

1. نهج البالغه، خطبه 162. 
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كمربهمحو امویتنهااســتیالىبرخالفتاســالمینیســت،بلکهآنهــا
كوشیدند َقْوُم ِإْطَفاَء ُنوِر اهَّلِل ِمْن ِمْصَباِحِه...؛آنها

ْ
 ال

َ
اســالمبســتهاند:»َحاَول

كهازچراغشمیدرخشیدخاموشسازند« نورخدارا
كه شــیعیانواقعیامیرالمؤمنین-علیهالسالم-نیزخوبمیدانند
امروزاسالمآمریکاییتهدیدیبرایاساساسالماستوتنهاراهمبارزه
كهدرپرتوی گاهیوهوشــیاریای باآناتحاداســالمیاســت،زیراباآ
ایــناتحادبرایمســلمانانایجادمیشــود،پردههــایتعصبمذهبی

كناررفتهودیریازود،طوماراسالمآمریکاییدرهمخواهدپیچید.




