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استراتژی حفظ وحدت در سیره معصومین ؟مهع؟
ســیره رســول اکــرم؟ص؟ گواهــی مــی دهــد کــه در طــول حیــات خویــش بــا
جدیــت تمــام بــر حفــظ وحــدت جامعــه ،پــای میفشــرد؛ بعــد از رحلــت
پیامبــر اســام ؟ص؟ ســعی و تــاش حضــرت علــی؟ع؟ در حفــظ وحــدت
جامعــه اســامی و تــداوم آن ،بــی ســابقه و بــی نظیــر بــوده و کســی در ایــن
راه از ایشــان اســتوارتر نبــوده اســت.

از ایــن رو ،مــی بینیــم کــه ائمــه ی معصومیــن ؟مهع؟ بــا توجــه بــه دو
نکتــه مذکــور بیشــترین ســعی و اهتمامشــان در حفــظ وحــدت ،مصــروف
میگشــت و الگــوی بســیار خوبــی بــرای حــق جویــان شــدند.
در ایــن جــا بعضــی از نمونــه هــای حفــظ وحــدت در ســیره ائمــه؟مهع؟ را
بازگــو مــی کنیــم تــا همــگان بتوانیــم در راه احیــای هــر چــه بیشــتر احــکام
اســام ،متحــد شــده و از یکدیگــر بــرای خــوار ســاختن دشــمنان ،بهــره
بگیریــم.

وحدت
خــدای بــزرگ ،جهــان آفرینــش را بــر اســاس نظم و هماهنگــی کامل ،خلق
کــرده و انســان هــم در ایــن عالــم هســتی بایــد از هماهنگــی موجــودات
دیگــر بهــره گرفتــه ،زندگــی خویــش را بــر مبنــای آن پــی ریــزی کنــد ،تــا بــه
کمــال ،دســت یافتــه و بــه مقــام واالی خلیفــه الهــی برســد.
همــه پیامبــران در طــول تاریــخ ،انســانها را بــه وحــدت در عقیــده و عمــل،
دعــوت مــی کردنــد .پیامبــر گرامــی اســام ؟ص؟ بــا ایجــاد وحــدت بیــن
طوایــف و قبائــل مختلــف مســلمان ،بگونــه ای انســجام و هماهنگــی بــه
وجــود آورد کــه جنگهــای صــد ســاله ی قبیلــه هــای «اوس» و «خــزرج» در
ســایه ی اســام بــه محبــت و مــودت مبــدل گشــت.
قــرآن همــه مســلمانان را دعــوت بــه «وحــدت» و تمســک بــه «حبــل اهلل»
مــی کنــد و مــی فرمایــد« :و اعتصمــوا بحبــل اهلل جمیعــا و التفرقــوا)۱(»...
و همگــی بــه ریســمان خــدا (قــرآن ،پیامبــر و اهــل بیــت) چنــگ زنیــد و
پراکنــده نشــوید.
پایــه هــای ایــن اعتصــام و محورهــای وحــدت در بیــن همــه مســلمانان
وجــود دارد ،چــه اینکــه همــه مســلمانان «اهلل» را پرســتش مــی کننــد و
حضــرت «محمــد»؟ص؟ پیامبــر ،قــرآن ،کتــاب و کعبــه ،قبلــه ی آنــان
اســت گرچــه بــا حفــظ ایــن چهــار پایــه مــی تواننــد بــه وحــدت رســیده و
اختالفهــای دیگــر را منشــأ تفرقــه نســازند ،ولــی عــدهای آ گاهانــه یــا
ناآ گاهانــه بعضــی مســائل دیگــر را بــه رخ کشــیده و ســعی در تفرقــه بیــن
مذاهــب مختلــف اســامی داشــته و دارنــد.

رسول خدا ؟ص؟ بنیانگذار وحدت
رســول گرامــی اســام بــا آمــدن بــه مدینــه و پایــه گــذاری حکومــت
اســامی از نخســتین کارهایــی کــه بــدان اقــدام کــرد ،تحکیــم پایههــای
وحــدت و یکپارچگــی جامعــه اســامی بــود و بدیــن منظــور ،میــان
مهاجــران  -کــه از مکــه و خــارج مدینــه آمــده بودنــد  -و انصــار  -کــه
اهــل مدینــه بودنــد  -پیونــد بــرادری بســت و قــرآن مجیــد بــا جملــه ی
«انمــا المؤمنــون اخــوه»( )۲آن را پایــدار ســاخت .بــا چنیــن کاری ،ســاختار
جامعــه اســامی بــر اســاس ایمــان و اخــوت محکــم شــد .زمینــه تشــتت و
پراکندگــی ،قومگرایــی و برتــری طلبــی قبیلــه ای و نــژادی و دیگــر عوامــل
تفرقهانگیــز ،رخــت بــر بســت.
ســیره و زندگــی رســول اکــرم ؟ص؟ گواهــی مــی دهــد کــه در طــول حیــات
خویــش بــا جدیــت تمــام بــر حفــظ وحــدت جامعــه ،پــای مــی فشــرد و
بــا اتخــاذ برنامــه هــای اصولــی و فراگیــر ،هرگــز اجــازه نمــی داد کــه عامــل
ثبــات و قــدرت جامعــه دچــار تزلــزل گــردد .بطــور مثــال پــس از مراجعــت از
غــزوه ی «بنــی المصطلــق» نیروهــای اســام ،کنــار چــاه آبــی بــه اســتراحت
پرداختنــد .در آن میــان عمــر کــه از مهاجــران بــود ،غــام خــود بــه نــام
«جهجــاه» را فرســتاد تــا از چــاه آب بیــاورد .او هنــگام کشــیدن آب بــا یکــی از
انصــار بــه نــام ســنان بــه نــزاع پرداختند .یکــی مهاجــران را ،و دیگــری انصار
را بــه یــاری طلبیــد .پــس از ازدحــام جمعیــت ،عبــداهلل بــن ابــی ،رئیــس
منافقــان ،از موقعیــت ســوء اســتفاده کــرد و بــا ســخنان تحریککننــده ای
بــه سمپاشــی و تفرقــه افکنــی میــان مهاجــران و انصــار پرداخــت.
وقتــی رســول خــدا ؟ص؟ از ایــن جریــان اطــاع پیــدا کــرد ،فــوری دســتور
حرکــت داد و آن روز و شــب و قســمتی از فــردا را بــه راه ادامــه داد ،بطــوری
کــه هنــگام توقــف ،همــه نیروهــا بــدون درنــگ از فــرط خســتگی بــه خواب
رفتنــد ،رســول خــدا ؟ص؟ بعمــد ،چنیــن کــرد تــا مــردم فرصــت پیــدا نکننــد
کــه بــه ایــن مســأله ی وحــدت شــکن بپردازنــد .بــا رســیدن بــه مدینــه،
ســوره ی منافقیــن نــازل شــد و بــه قضایــا خاتمــه داد)۳( .

دو تذکر مهم
 -۱دعــوت بــه وحــدت بــه معنــای دســت کشــیدن از اعتقــادات هــر مذهــب
و تبدیــل همــه آنهــا بــه یــک عقیده نیســت .گرچــه ما معتقدیــم که مذهب
تشــیع بــر حــق و برتــر از ســایر مذاهــب و همــان اســام نــاب محمــدی اســت
و در ایــن راه ذره ای کوتــاه نخواهیــم آمــد ،ولــی بــا ایــن وصــف و بــا حفــظ
همــه اعتقــادات مشــترک و اختصاصــی ،وحــدت تمــام مذاهــب اســامی و
مســلمانان سراســر جهــان را ،توصیــه کــرده ،و خــود پیشــقراول آن خواهیم
بــود ،تــا در نتیجــه وحــدت جهــان اســام ،بتوانیــم بــا شــرک وکفــر جهانــی
مقابلــه کنیــم.
 -۲دعــوت بــه وحــدت ،مانــع از ابــراز عقایــد خــاص مذهبــی نمیگــردد،
چنــان کــه از مباحثــات علمــی و تحقیقــات ارزنــده ی تاریخــی نیــز جلوگیری
نمــی کنــد .پــس دانشــمندان مذاهــب مختلــف اســامی میتواننــد در کمــال
متانــت و بزرگــواری ،در کنــار یکدیگــر بــه تحقیقــات علمــی و گفتگوهــای
اســتداللی بپردازنــد و آرا و عقایــد خــود را اظهــار کننــد.

امام علی ؟ع؟ اسوه وحدت
بعــد از رحلــت پیامبــر گرامــی اســام ؟ص؟ ســعی و تــاش حضــرت علــی؟ع؟
در حفــظ وحــدت جامعــه اســامی و تــداوم آن ،بــی ســابقه و بــی نظیــر
بــوده و کســی در ایــن راه از او اســتوارتر و پیشــقدم تــر نبــوده اســت.
هــدف اساســی امــام ؟ع؟ در تعقیــب ایــن مهــم ،حفــظ اســاس اســام
و جلوگیــری از تحریــف و فراموشــی آن در بیــن امــت اســامی و دنیــای
شــرکآلود و پرغوغــای آن روز بــود.
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دشــمنان اســام  -اعــم از بــت پرســتان ،مشــرکان ،یهــود و نصــارا -
غــروب اســام را در غــروب عمــر شــریف پیامبــر اکــرم ؟ص؟ مــی دیدنــد و
بــه انتظــار آن نشســته بودنــد .در چنیــن موقعیــت حساســی ،اگــر أبهــت
و عظمــت اســام و مســلمانان بــا تفرقــه و تشــتت از دســت مــی رفــت ،بــه
یقیــن میتــوان گفــت اثــری از اســام و قــرآن بــرای نســلهای بعــدی باقــی
نمــی مانــد .امــام علــی ؟ع؟ در ارتبــاط بــا حفــظ وحــدت امــت اســامی
میفرمایــد « :و لیــس رجــل  -فاعلــم  -أحــرص علــی جماعــه أمــه محمــد
؟ص؟ و ألفتهــا منــی» ()۴
و بــدان! کــه هیــچ کس نیســت که نســبت بــه انتظام امــر امت محمد؟ص؟
و الفت و دوســتی بین ایشــان از من حریصتر باشــد.
وقتــی کــه از آن حضــرت ســؤال شــد کــه :چگونــه مــردم ،شــما را از مقامــی
کــه از دیگــران ســزاوارتر بودیــد برکنــار نمودنــد؟ فرمــود «:فاعلــم أمــا
االســتبداد علینــا بهــذا المقــام  -و نحــن األعلــون نســبا ،و األشــدون برســول
اهلل ؟ص؟ نوطــا  -فانهــا کانــت أثــره شــحت علیهــا نفــوس قــوم ،و ســخت
عنهــا نفــوس اخریــن ،و الحکــم اهلل والمعــود الیــه یــوم القیامــه( .ودع
عنــک صیــح حجراتــه) ( )۵و هلــم الخطــب فــی ابــن ابــی ســفیان» ()۶
بــدان! امــا تســلط (خلفــا) در برابــر مــا نســبت بــه مقــام خالفــت بــا اینکــه مــا
از نظــر نســب باالتــر و از جهــت ارتبــاط بــا پیغمبــر ؟ص؟ پیوندمــان محکمتــر
مــی باشــد ،بدیــن جهــت بــود کــه خالفــت ،مرغــوب و برگزیــده بــود،
(پــس عــده ای بــر ایــن مقــام ،بخــل ورزیــده و بــا نداشــتن شایســتگی،
آن را تصاحــب نمودنــد) و گروهــی دیگــر (بــرای حفــظ اســاس اســام) بــا
ســخاوت از آن صــرف نظــر کردنــد ،حاکــم و داور خداونــد اســت و بازگشــت
در قیامــت بســوی اوســت (از غارتــی کــه بانــگ آن در گوشــه و کنــار
برخاســت گفتگــو بــه میــان نیــار) و داســتان پســر ابوســفیان را بــه یــادآور.
پــس امــام علــی ؟ع؟ بــا نگــرش خاصــی کــه نســبت به حفــظ وحــدت دارد،
مــردم را از درگیــری و اختــاف ،جنجــال ،افتــرا و تهمــت و کینــه ،دشــمنی
بــر حــذر مــی دارد تــا همــه بــا هــم بــا دشــمن مشترکشــان مبــارزه کننــد.
امــام ؟ع؟ بــا فریــاد رســایش همــه مســلمانان را فــرا مــی خوانــد که«:خیــر
النــاس فــی حــاال النمــط األوســط فالزمــوه ،و الزمــوا الســواد العظــم ،فــان یــد
اهلل علــی الجماعــه ،و ایاکــم و الفرقــه فــان الشــاذ مــن النــاس للشــیطان،
کمــا أن الشــاذ مــن الغنــم للذئــب» ()۷
بهتریــن مــردم نســبت بــه مــن گــروه متعــادل و میانــه رو (بیــن افــراط و
تفریــط) اســت شــما همــراه آنهــا و همــراه بزرگترین جمعیتهــا (اکثریتهای
طرفــدار حــق) باشــید کــه دســت خــدا بــاالی جمعیــت اســت .از پراکندگــی
بپرهیزیــد کــه «انســان تنهــا» بهــره ی شــیطان اســت چنــان کــه گوســفند
تکــرو طعمــه ی گــرگ!
حمایت از خلفا برای حفظ اساس اسالم
شــیعه بــا اســتدالل بــه آیــات قــرآن و احادیــث صحیــح و مســلمی کــه از
پیامبــر؟ص؟ وارد شــده ،معتقــد اســت کــه امــام علــی؟ع؟ خلیفــه بالفصــل
پیامبــر ؟ص؟ اســت .و خــط امامــت و رهبــری مســلمانان بعــد از رحلــت
پیامبــر ؟ص؟ علیرغــم فرمــوده آن حضــرت بــه انحــراف کشــیده شــده؛ ولــی
کنــار زدن امــام علــی؟ع؟ از مقــام خالفــت و امامــت ظاهــری نــه تنهــا مایــه
شــقاق و درگیــری و خونریــزی مســلمانان از طــرف آن حضــرت نگردیــد،

بلکــه امــام؟ع؟ بــا وجــود بحثهــا و احتجــاج و انتقــاد در مواقــع مناســب و
حســاس ،در عیــن حــال بــرای حفــظ اســاس اســام در کارهــای دینــی و
سیاســی  -اجتماعــی بــه خلفــا کمــک مــی کــرد تــا وجــود اســام بــه مخاطره
نیفتــاده ،بــه نیســتی کشــانده نشــود.
اینــک گوشــه ای از رفتــار امــام علــی ؟ع؟ بــا خلفــای ســه گانــه را مــورد
مالحظــه قــرار مــی دهیــم:
الف -با خلیفه اول
پــس از رحلــت پیامبــر ؟ص؟ و پیــش آمــدن جریــان «ســقیفه» و انتخــاب
ابوبکــر بــه عنــوان خلیفــه مســلمانان ،عبــاس (عمــوی پیامبــر ؟ص؟)،
ابوســفیان و گروهــی از بنــی هاشــم نــزد امــام ؟ع؟ آمدنــد و از او خواســتند
کــه بــا او بــه عنــوان خالفــت بیعت کننــد .امــام ؟ع؟ از برخــورد فتنهبرانگیز
و وحــدت شــکن دوری جســت ،چــه اینکــه روح بــزرگ آن حضــرت باالتــر
از ایــن بــود کــه اســیر فرقــه ســازی و گــروه گرایــی ،جنــگ و تفرقــه شــود.
بدیــن جهــت ،امــام ؟ع؟ در جــواب آنــان فرمــود« :أیهــا النــاس! شــقوا
أمــواج الفتــن بســفن النجــاه ،و عرجــوا عــن طریــق المنافــره)۸( » ...
ای مــردم! امــواج کــوه پیکــر فتنــه هــا را بــا کشــتیهای نجــات درهــم
شــکنید ،از راه اختــاف و پراکندگــی کنــار آییــد ،تــاج تفاخــر و برتــری
جویــی از ســر بنهیــد( ،دو کــس راه صحیــح را پیمــود) آن کــس کــه بــا
داشــتن یــار و یــاور و نیــروی کافــی بپاخاســت و پیــروز شــد و آن کــس کــه
بــا نداشــتن نیــروی کافــی کنــاره گیــری کــرد و مــردم را راحــت ســاخت.
زمامــداری بــر مــردم همچــون آبــی متعفــن و یــا هماننــد لقمــه ای اســت
کــه گلوگیــر میشــود ،آنانکــه میــوه را پیــش از رســیدن چیننــد ،بــه کســی
ماننــد کــه بــذر را در غیــر زمینــش پاشــند.
بعــد از ایــن جریــان ،امــام ؟ع؟ مــدت کوتاهــی از بیعــت بــا ابوبکــر
خــودداری فرمــود ولــی ســرانجام بانظــر بلنــدی کــه داشــت بــا وی بیعــت
کــرد ،چنــان کــه حضــرت در نامــه ی خــود فرمــوده اســت  ...«:چــون
پیغمبــر از دنیــا رفــت بعــد از وی مســلمانان در کار زمامــداری بــا یکدیگــر
بــه کشــمکش پرداختنــد .بــه خــدا ســوگند در دلــم نمــی گذشــت و بــه
ذهنــم خطــور نمیکــرد کــه عــرب ،امــر حکومــت را از مــن بگردانــد ،و مــرا
بــه شــگفت نیــاورد ،مگــر روی آوردن و شــتافتن مــردم بــه ســوی ابوبکــر.
از ایــن رو از بیعــت بــا او خــودداری کــردم و دیــدم کــه مــن از دیگــران بــه
مقــام محمــد ؟ص؟ در میــان مــردم ،ســزاوارترم ،از ایــن رو ،تــا مدتــی کــه
خواســت خــدا بــود درنــگ نمــودم تــا اینکــه دیــدم گروهــی از مــردم ،مرتــد
شــده ،از اســام بــر مــی گردنــد ،و (مــردم را) بــه نابــودی دیــن محمــد؟ص؟ و
آییــن ابراهیــم؟ع؟ دعــوت مــی کننــد .ترســیدم کــه اگــر بــه یــاری اســام و
مســلمانان نشــتابم ،شــکاف و ویرانــی بزرگــی در اســام ،مشــاهده خواهــم
کــرد کــه مصیبــت آن بزرگتــر از فــوت والیــت و سرپرســتی کار شــما باشــد،
کــه کاالی چنــد روز انــدک اســت و ســپس ماننــد ســراب ،محــو مــی گــردد،
در آن هنــگام بــا ابوبکــر بیعــت کــردم و بــه همــراه او در آن حــوادث ،قیــام
کــردم تــا باطــل از میــان رفــت« ،و گفتــار خــدا واالتــر اســت هــر چنــد بــر
خــاف میــل کافــران باشــد» .پــس بــا ابوبکــر از راه خیرخواهــی ،همراهــی
کــردم و در آنچــه خــدا را فرمــان مــی بــرد بــا کوشــش تمــام ،او را اطاعــت
نمــودم)۹( » .
مرحــوم کاشــف الغطــا بــه دنبــال ایــن نامــه مــی نویســد « :و هــو أشــرف مــا
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یعملــه انســان»()۱۰
و این واالترین عملی است که انسانی انجام دهد.
علــی ؟ع؟ کــه تنهــا هدفــش حفــظ مکتــب و وحــدت بــود و باالتــر از آن بــود
کــه بــه خاطــر مقامــات ناچیــز دنیــوی کینــه ی کســی را بــه دل گیــرد ،بــا
حفــظ دیــدگاه و عقیــده خــود ،همیــن کــه بــا خلفــا بیعــت کــرد ،در پنهــان و
آشــکار بــا آنــان صمیمانــه رفتــار کــرد و علیــه آنــان حیلــه و دسیســه ای ،کــه
معمــول سیاســتمداران طاغوتــی اســت ،بــه کار نبــرد .و در ایــن راه (بــرای
حفــظ و بقــای اســام) صبــر کــرد ،چنــان کــه در خطبــه ی «شقشــقیه»
میفرمایــد« :فرأیــت أن الصبــر علــی هاتــا أحجــی ،فصبــرت و فــی العیــن
قــذی ،و فــی الحلــق شــجا ،أری تراثــی نهبــا» ()۱۱
عاقبــت دیــدم صبــر و بردبــاری بــه عقــل نزدیکتــر اســت .از ایــن رو صبــر
کــردم در حالــی کــه گویــی خاشــاک در چشــمم و اســتخوان راه گلویــم را
گرفتــه بــود ،مــی دیــدم کــه میراثــم بــه تــاراج رفتــه اســت.
در نتیجــه ایــن صبــر انقالبــی بــود کــه میــان مســلمانان ،وحــدت و آرامــش
برقــرار گشــت ،و مســلمانان بــه جــای جنــگ و اختالفــات داخلــی بــه صدور
انقــاب جهانــی خــود پرداختنــد کــه در مــدت بســیار کوتاهــی ،ممکلــت
پهنــاور روم ،ایــران و مصــر بــه اســام گرویــده و عــراق را تصــرف کردنــد .و
اگــر حضــرت علــی؟ع؟ وحــدت و آرامــش را حفــظ نمــی کــرد ،محــال بــود
کــه ایــن همــه فتوحــات در ایــن مــدت بســیار کوتــاه نصیــب مســلمانان
گــردد)۱۲( .
ب -با خلیفه دوم
خلیفــه اول در پایــان خالفتــش بــدون مشــورت بــا اصحــاب پیامبــر و بــر
خــاف میــل برخــی از آنهــا ،هنــگام مــرگ ،والیــت و حکومــت را بــه عمــر
ســپرد.
امــام علــی ؟ع؟ ،موضعگیــری متعــادل خویــش را ادامــه داد و همچنــان
بــرای حفــظ وحــدت ،کوشــش نموده ،از حقش  -بطــور موقت  -صرفنظر
کــرده ،بیعــت نمــود .چنانکــه از امــام ؟ع؟ نقــل شــده کــه فرمــود ...« :فلمــا
احتضــر بعــث الــی عمــر فــواله فســمعنا و أطعنــا و ناصحنــا»()۱۳
چــون (ابوبکــر) بــه حــال احتضــار درآمــد ،والیــت و حکومــت را بــه عمــر
ســپرد و مــا بیعــت کردیــم و اطاعــت نمــوده ،خیرخواهــی را نشــان
دادیــم. ...
در ایــن راســتا ،مــی بینیــم کــه امــام؟ع؟ در مشــورتها و جــواب بــه
پرسشــهای دینــی ،سیاســی و قضایــی ،خلیفــه دوم را هدایــت میفرمــود؛
چنــان کــه در جریــان جنــگ بــا ایــران ،امــام ؟ع؟ خلیفــه دوم را از حضــور
مســتقیم در جبهــه ی جنــگ منــع نمــود و او را بــا توجــه دادن بــه یــاری و
کمــک الهــی ،دلــداری داد تــا از کمــی تعــداد مســلمانان و زیــادی جمعیــت
دشــمنان نهراســد و احســاس ضعــف نکنــد )۱۴( .خلیفــه دوم نیــز نظــر
امــام؟ع؟ را صائــب دیــده ،ســتاد فرماندهــی را بــا حضــور بــزرگان صحابــه
در مدینــه مســتقر ســاخت و نتیجــه جنــگ ثابــت کــرد کــه پیشــنهاد و
نظــر امــام علــی ؟ع؟ نقــش مؤثــری در پیــروزی و غلبــه مســلمانان داشــته
اســت.
شبیه همین جریان در مورد جنگ با روم شرقی به اجرا درآمد)۱۵( .
ج  -با خلیفه سوم
بعد از کشــته شــدن خلیفه دوم و تعیین و انتخاب عثمان در شــورای شــش

نفــری بــه وســیله ی عبدالرحمــان بــن عــوف ،امــام علــی؟ع؟ همچنــان در
محــور وحــدت و اســوه حســنه بــودن تجلــی مــی کنــد .و بــا اینکــه میدانــد
در ایــن شــورا بــه عدالــت ،رأی داده نشــده و تبانــی شــده ،ولــی بــاز هــم بــرای
بقــای اســام و جلوگیــری از فروپاشــی جامعــه اســامی بــه حفــظ وحــدت
پرداخــت و بــه هنــگام بیعــت مــردم بــا عثمــان فرمــود« :لقــد علمتــم أنــی
أحــق بهــا مــن غیــری ،و واهلل ألســلمن مــا ســلمت أمــور المســلمین ،و لــم
یکــن فیهــا جــور اال علــی خاصــه» ()۱۶
خــوب مــی دانیــد کــه مــن از همــه کــس بــه خالفــت شایســته تــرم ،بــه خــدا
ســوگند تــا هنگامــی کــه اوضــاع مســلمانان روبــه راه باشــد و درهــم نریزد ،و
بــه غیــر از مــن بــه دیگــری ســتم نشــود ،همچنــان خامــوش خواهــم مانــد.
در زمــان خالفــت عثمــان ،مــردم از صفــات برجســته و اخــاق کریمــه ی
امــام علــی ؟ع؟ بهــره مــی جســتند .مظلومــان و ســتمدیدگان پیــش وی
شــکایت مــی بردنــد و خواســتار حــل مشکالتشــان مــی شــدند .شــیفتگان
حــق و عدالــت در دیــدار بــا آن حضــرت بــه سرچشــمه ی اســام نــاب
میرســیدند.
امــام ؟ع؟ نیــز شــکایتهای مــردم را بــه خلیفــه گوشــزد مــی کــرد و او را وادار
بــه اجــرای عدالــت نمــوده ،راهنمایــی الزم را در اداره ی امــور حکومــت
ارائــه مــی فرمــود)۱۷( .
امــام ؟ع؟ بارهــا از عثمــان در بعضــی امــور حمایــت کــرد ،به عنــوان نمونه:
وقتــی کــه عثمــان (بــه خاطــر زیــاده روی و تبعیــض در تقســیم بیــت المال
و ظلــم) در محاصــره ی مــردم بــود و از تــرس کشــته شــدن جــرأت بیــرون
آمــدن از خانــه اش را نداشــت ،نامــه ای بــرای امــام علــی ؟ع؟ فرســتاد و
از وی خواســت کــه از مدینــه خــارج شــود  -تــا مبــادا مــردم دور امــام ؟ع؟
را بگیرنــد و خالفــت را بــه وی بســپارند  -امــام ؟ع؟ هــم قبــول کــرد و از
مدینــه خــارج شــد ،ســپس بــا درخواســت خلیفــه ،بعــد از مدتــی بــه مدینــه
بازگشــت ،عثمــان بــرای بــار دیگــر از وی درخواســت خــروج از مدینــه را
نمــود ،امــام ؟ع؟ در جــواب نامــه ی وی ،بــه عبــداهلل بــن عبــاس (حامــل
نامــه) فرمــود«:و اهلل لقــد دفعــت عنــه حتــی خشــیت أن أ کــون اثمــا» ()۱۸
بــه خــدا ســوگند ،مــن آنقــدر از او (عثمــان) دفــاع کــردم که ترســیدم گنهکار
باشم.
امــام ؟ع؟ بــا چنیــن موضعگیــری در برابــر آشــوبهای موجــود جامعــه آن روز،
بــا شــورش کننــدگان ،همدســت نشــد و از فرصــت بــه دســت آمــده بــرای
مصالــح شــخصی خویــش اســتفاده نکــرد ،بلکــه درصــدد برآمــد کــه ایــن
فتنــه را فــرو نشــاند و جامعــه اســامی ،درگیــر اختــاف و تفرقــه نشــود.
شرکت در اجتماعات اهل تسنن
ائمــه ؟مهع؟ در اجتماعاتــی زندگــی مــی کردنــد کــه حکومــت و اکثریــت
مــردم جامعــه اهــل تســنن تشــکیل مــی دادنــد .از ایــن رو ،رفــت و آمدهــای
اجتماعــی ،مبادلــه ی کاال ،خریــد و فــروش ،کارکــردن ،تعاون و همکاری،
تعلیــم و تعلــم و ...در بیــن آنــان رواج داشــته اســت.
نیــاز بــه زندگــی اجتماعــی ایــن ضــرورت را بــه وجــود مــی آورد تــا همــه
در کنــار یکدیگــر ،نیازهــا را بــرآورده کننــد و از مشــکالت زندگــی بکاهنــد.
ائمــهی ؟مهع؟ نیــز مــردم را بــه شــرکت در اجتماعــات عامــه ،تشــویق و
ترغیــب مــی فرمودنــد .چنــان کــه هشــام کنــدی نقــل مــی کنــد
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از امــام صــادق ؟ع؟ شــنیدم کــه فرمــود ...«:صلــوا فــی عشــائرهم و عــودوا
مرضاهــم و أشــهدوا جنائزهــم وال یســبقونکم الــی شــیء مــن الخیــر فأنتــم
أؤلــی بــه منهــم)۱۹( » ...
در میــان قبایــل و اجتمــاع آنــان نمــاز بخوانیــد (بــه نمــاز جماعــت عامــه
حاضــر شــوید) و از بیمارانشــان عیــادت کنیــد و بــر جنــازه ی آنهــا حاضــر
شــوید ،مبــادا آنهــا در خیــری از شــما پیشــی گیرنــد کــه شــما نســبت (بــه
انجــام خیــر) از آنــان ســزاوارترید» .
اصحاب ائمه از سایر مذاهب
معاشــرت ائمــه ؟مهع؟ بــا پیــروان مذاهــب مختلــف ،نمونــه ی خوبــی در
اینک نمونه هایی از حضور در اجتماعات اهل سنت
وحــدت عملــی آنــان بــه حســاب مــی آیــد .در ایــن قســمت بــه ذکــر عــده ای
الف -نماز جماعت
از اصحــاب ائمــه ؟مهع؟ کــه از فرقــه هــای گوناگــون بــوده انــد مــی پردازیــم،
تشــویق ائمــه ؟مهع؟ بــه حضــور در نمــاز جماعــت عامــه ،نمونــه ی بســیار ( )۲۶تــا معلــوم گــردد کــه اختــاف مذاهــب نبایــد ســبب تفرقــه و جدایــی
عالــی بــرای حفــظ وحــدت محســوب مــی شــود .حدیثــی از ابــی علــی نقــل و درگیــری شــود.
شــده کــه گفت«:بــه حضــرت صــادق ؟ع؟ عــرض کــردم :امــام جماعتــی در دوران حضــرت باقــر ؟ع؟ و حضــرت صــادق ؟ع؟ بــه واســطه ی آرامــش
داریــم کــه مخالــف ماســت و بــا همــه اصحــاب مــا (شــیعیان) دشــمنی مــی مدینــه و توجــه مــردم بــه علــوم نوپــای اســامی ،بخصوص نهضتــی که در
کنــد! امــام ؟ع؟ فرمود«:مــا علیــک مــن قولــه ،و اهلل لئن کنــت صادقا ألنت احیــای حدیــث و هماهنــگ نمــودن فقــه بــه وجــود آمــده بــود ،حوزههــای
أحــق بالمســجد منــه ،فکــن أول داخــل و اخــر خــارج و أحســن خلقــک مــع درس و بحــث در «مدینــه» و دیگــر شــهرهای بــاد اســامی برقــرار گردیــد
النــاس و قــل خیــرا» ()۲۰
کــه از آن جملــه ،محضــر پربــار درس ایــن دو امــام بزرگــوار بــود .نجاشــی از
تــو بــه حــرف او چــه کار داری؟ ســوگند بــه خــدا ،اگــر راســت بگویــی تــو از او «حســن بــن علــی و شــاء کوفــی» کــه خــود از راویــان موثــق و برجســته ی
بــه آن مســجد ســزاوارتری ،پــس (بکــوش) نخســتین کســی باشــی کــه در شــیعه اســت ،نقــل مــی کنــد کــه مــی گفــت:
آن مســجد داخــل مــی شــود و آخریــن فــردی باشــی کــه از مســجد خــارج «مــن در ایــن مســجد (مســجد کوفــه) نهصــد نفــر را مشــاهده کــردم کــه هــر
مــی گــردد و بــا مــردم خوشــخوی بــاش و ســخن نیکــو بگــو» .
یــک مــی گفــت :جعفــر بــن محمــد ؟ع؟ برایــم حدیــث کــرد)۲۷( » .
در بعضــی از روایــات آمــده اســت کــه بعضــی از ائمــه معصومیــن ؟مهع؟ در بــا توجــه بــه اینکــه ،کوفــه مرکــز فقــه «ابــن ابــی یعلــی» و «ابــن شــبرمه» و
نمــاز جماعــت اهــل تســنن حاضــر مــی شــدند و بــا آنــان نمــاز مــی خواندنــد« .ســفیان ثــوری» و «ابوحنیفــه» بــوده اســت)۲۸( .
در روایتــی نقــل شــده کــه« :صلــی علــی ؟ع؟ وراءهــم» ()۲۱
بدیــن جهــت بایــد برخــی از راویــان و مشــایخ حدیثــی کــه در آن عصــر در
امام علی ؟ع؟ پشت سر خلفا نماز خوانده است.
مســجد کوفــه حلقــه ی درس داشــته انــد ،از اهــل ســنت باشــند ،بنابــر
علــی بــن جعفــر در کتــاب خــود از بــرادرش ،حضــرت امــام موســی بــن ایــن ،بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه امــام صــادق؟ع؟ چنــان ســلوکی بــا
جعفــر؟ع؟ ،نقــل کــرده کــه آن حضــرت فرمود«:صلــی حســن و حســین مخالفــان خویــش داشــته اســت کــه آنــان بــرای کســب فیــض از محضرش
خلــف مــروان و نحــن نصلــی معهــم» ()۲۲
از کوفــه بــه مدینــه مــی شــتافتند و بعــد از فراگیــری ،وقتــی کــه بــر مســند
امــام حســن ؟ع؟ و امــام حســین ؟ع؟ پشــت ســر مــروان ،نمــاز خواندنــد و فتــوا ،یــا بیــان حدیــث تکیــه مــی زدنــد از آن حضــرت نقــل حدیــث
مــا هــم بــا ایشــان (اهــل ســنت) نمــاز مــی خوانیــم.
میکــرده ،بــر ایــن عمــل مباهــات مــی نمودنــد.
ب -شرکت در نماز جمعه
اینــک ،بــرای نمونــه ،نــام چنــد تــن از اصحــاب معــروف امــام صــادق ؟ع؟
یکــی دیگــر از کارهایــی کــه باعــث وحــدت مســلمانان مــی گــردد ،حضــور را کــه یــا از اهــل ســنت و یــا زیــدی مســلک و یــا جــزء فرقــه هــای شــیعه غیــر
همگانــی در مراســم دشــمن شــکن و تفرقــه برانــداز نمــاز جمعــه اســت .امامــی بــوده انــد ،ذکــر مــی کنیــم:
ائمــه ؟ع؟ در ایــن امــر مهــم ،اهتمــام خاصــی ورزیدنــد؛ چنــان کــه نقــل  -۱ســکونی (اســماعیل بــن زیــاد یــا ابــی زیــاد) ،کــه از ثقــات اصحــاب آن
شــده« :حضــرت موســی بــن جعفــر ؟ع؟ از روز پنجشــنبه خــود را مهیــای حضــرت ( )۲۹و صاحــب کتــاب «کبیــر» و کتــاب «نــوادر» اســت )۳۰(.وی
(نمــاز) جمعــه مــی کــرد)۲۳( » .
از رجــال علمــی اهــل ســنت مــی باشــد)۳۱( .
در روایتــی از امــام صــادق ؟ع؟ آمــده اســت« :انکــم تتســابقون الــی الجنــه  -۲عبدالملــک بــن هــارون شــیبانی کوفــی ،کــه از چهــره هــای بــارز و مــورد
علــی قــدر ســبقکم الــی الجمعــه» ()۲۴
اطمینــان حدیــث اســت .وی از راویــان شــیعه نقــل حدیــث می کــرده و آنان
شــتاب و ســرعت شــما در رســیدن بــه بهشــت بــه انــدازه ی شــتابتان ،در نیــز از او ســماع حدیــث کــرده انــد ،بــا ایــن حــال شــیعه نبــوده اســت)۳۲(.
رفتــن بــه نمــاز جمعــه اســت.
 -۳فضیــل بــن عیــاض بصــری ،کــه اهــل خراســان بــوده اســت و از
تذکر
اصحــاب موثــق حضــرت صــادق ؟ع؟ بــوده و بــا ایــن حــال ســنی مذهــب
از نظــر شــیعه اقتــدا بــه امــام جماعــت اهــل ســنت در مــواردی کــه نمــاز بــوده اســت)۳۳( .
جماعــت از طــرف آنــان تشــکیل مــی شــود .اشــکالی نــدارد و نمــاز صحیــح  -۴ابوالبختــری (وهــب بــن وهــب بــن عبــداهلل) ،کــه ســنی مذهــب بــوده
اســت ،حتــی اگــر اقتــدا نکــردن ،خــاف تقیــه باشــد شــرکت در نمــاز و منصــب قضــاوت داشــته و یــا هــارون الرشــید همنشــینی و معاشــرت
جماعــت آنــان واجــب مــی شــود .فتــوای امــام خمینــی ؟هر؟ در ایــن رابطه
چنیــن اســت« :خــارج شــدن از مســجدالحرام یــا مســجد مدینــه در وقتــی
کــه جماعــت اهــل ســنت منعقــد شــد ،اگــر خــاف تقیــه باشــد جایــز نیســت،
و بــر شــیعیان واجــب اســت در ایــن صــورت از جماعــت آنهــا تخلــف نکننــد
و بــا آنهــا بــه جماعــت نمــاز بخواننــد)۲۵( » .
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مینمــوده اســت .وی از اصحــاب حضــرت صــادق ؟ع؟ مــی باشــد)۳۴( .
 -۵ســلیمان بــن خالــد ،کــه از قــراء و فقهــا و رجــال نامــی بــوده و افتخــار
شــاگردی حضــرت باقــر ؟ع؟ را داشــته اســت وی زیــدی مذهــب بــوده ،و
همــراه زیــد قیــام کــرد و دســتش قطــع شــد)۳۵( .
 -۶علــی بــن حســن بــن فضــال ،کــه از فقهــای کوفــه بــوده اســت .مرحــوم
مامقانــی در معرفــی وی مــی گویــد« :وی فقیــه اصحــاب مــا ،در کوفــه و
از افــراد خــوش نــام ،مــورد اعتمــاد و خبــره ی حدیــث بــوده ،بطــوری کــه
قولــش را در حدیــث مــی پذیرفتنــد)۳۶( » .
بــا ایــن همــه ،وی فطحــی مذهــب بــوده و افتخــار شــاگردی حضــرت
هــادی و حضــرت عســکری ؟امهع؟ را داشــته اســت)۳۷( .
 -۷عبــداهلل نجاشــی ،کــه بــه گفتــه صاحــب منتهــی المقــال ،زیــدی
مذهــب بــوده و از طــرف منصــور عباســی والــی اهــواز بــوده اســت)۳۸( .
رفتار نیک ائمه با فقهای عامه
یکــی از نــکات جالــب توجــه در زندگــی ائمــه ؟مهع؟ ،معاشــرت و نشســت
و برخاســت فقهــا و رؤســای ســایر مذاهــب بــا آن بــزرگان اســت .ایــن
معاشــرت ،حاکــی از وحــدت موجــود بیــن آنــان اســت کــه راهگشــای
بســیاری از مشــکالت دینــی اجتماعــی جامعــه آن روز بــوده اســت .بــه دو
نمونــه از چنیــن همنشــینیهای وحــدت آفریــن ،اشــاره مــی کنیــم:
 -۱از مالــک بــن انــس  -فقیــه مدینــه ( -امــام مذهــب مالکــی از اهــل
ســنت) نقــل شــده کــه گفت«:مــن بــر جعفربــن محمــد صــادق ؟ع؟ وارد
مــی شــدم و آن حضــرت بــرای مــن بالــش مــی نهــاد و نســبت بــه مــن
قدرشناســی مــی کــرد و مــی گفــت :ای مالــک! مــن تــو را دوســت دارم و
مــن از ایــن ســخن شــاد مــی شــدم و خــدا را ســپاس مــی گــزاردم)۳۹( » .
« -۲عــذا فرصیرفــی» گوید«:بــا «حکــم بــن عتیبــه» کــه از رؤســای زیدیــه (و
از فرقــه بتریــه بــود ( )۴۰نــزد امــام باقــر ؟ع؟ بودیــم .حضــرت نســبت بــه وی
احتــرام مــی کــرد.او در همیــن مجلــس بــا آن حضــرت در مســأله ای بنــای
مشــاجره گــذارد ،ولــی امــام ،بــدون اینکــه نســبت بــه وی تنــدی کنــد ،بــه
فرزنــدش فرمــود :بــرو کتــاب علی ؟ع؟ را بیاور .آن گاه مطلــب را از روی کتاب
علــی ؟ع؟ ،کــه او نیــز بــه آن اعتــراف داشــت ،بــه وی نشــان داد)۴۱( » .
آنچــه آورده شــد نمونــه هایــی بســیار مختصــر از مســأله ی وحــدت بیــن
مســلمانان بــوده اســت .از خــدای بــزرگ درخواســت مــی کنیــم کــه بــه
مســلمانان آ گاهــی ،بصیــرت و هوشــیاری بیشــتری عنایــت فرمایــد تــا
ضمــن تمســک بــه «حبــل اهلل» در برابــر کفــر و اســتکبار جهانــی بــه مبــارزه
پردازنــد و اســام و قــرآن را در سراســر جهــان حاکــم گرداننــد.
پی نوشت ها:
 .۱آل عمــران ،آیــه ی (۱۰۳بــا دقــت در آیــات و روایــات در مــی یابیــم کــه
گناهــان و کارهــای تفرقــه انگیــز ،عــذاب ســنگین و شــدید دارد .و کارهــای
وحــدت آفریــن از ثــواب زیــادی برخوردارنــد) .
 .۲حجرات ،آیه .۱۰
 .۳المیزان ،ج  ،۱۹ص .۲۸۵ -۲۸۳
 .۴نهج البالغه ،فیض ،ص .۱۰۸۲
 .۵داخل پرانتز یک مصر ع از شعر امرء القیس است.

 .۶نهج البالغه ،فیض ،ص .۵۱۷
 .۷همان مدرک ،ص .۳۹۲
 .۸نهج البالغه ،فیض ،ص .۵۷
 .۹مشــعل اتحــاد ،حکیمــی و بــی آزار شــیرازی ،ص  ،۲۱بــه نقــل از:
مســتدرک نهــج البالغــه ،ص  ،۱۲۰-۱۱۹چــاپ لبنــان.
 .۱۰همان مدرک.
 .۱۱نهج البالغه ،فیض ،ص .۴۶
 .۱۲مشعل اتحاد ،ص .۲۲ -۲۳
 .۱۳الغارات ،ج  ،۱ص .۳۰۷
 .۱۴اقتباس از نهج البالغه ،فیض ،ص .۴۴۲
 .۱۵همان مدرک ،ص .۴۱۵
 .۱۶همان مدرک ،ص .۱۷۱
 .۱۷ر .ک .نهج البالغه ،فیض ،ص .۵۲۵
 .۱۸نهج البالغه ،فیض ،ص .۸۱۹
 .۱۹اصول کافی ،ج  ،۳ص .۳۱۱
 .۲۰وسائل الشیعه ،ج  ،۳ص  ،۳۸۲بیروت.
 .۲۱وسائل الشیعه ،ج  ،۵ص .۳۸۳
 .۲۲همان مدرک.
 .۲۳من ال یحضره الفقیه ،ج  ،۱ص  ،۲۶۹ش .۱۲۲۶
 .۲۴الشــافی ،ج  ،۲ص  -۱۹وســائل الشــیعه ،ج  ،۵ص  -۷۰فروع کافی،
ج  ،۱ص  -۱۱۵تهذیب ،ج  ،۱ص .۲۴۶
 .۲۵مناسک حج ،امام خمینی (قده) ،ص .۱۶۰
 .۲۶مطالــب ایــن قســمت از مقالــه «بررســی وحــدت در ســنت» نوشــته
ی کاظــم مدیــر شــانه چــی اقتبــاس گردیــد .ر .ک کتــاب وحــدت ،ص
.۱۱۰-۱۰۸
 .۲۷رجال النجاشی ،ص  ،۲۹مکتبه الداوری.
 .۲۸الفقه علی المذاهب االربعه ،مقدمه.
 .۲۹رجال النجاشی ،ص .۲۰
 .۳۰معجــم رجــال الحدیــث ،ج  ،۳ص ( ۱۰۶ -۱۰۵نظــر مشــهور در مــورد
ســکونی ایــن اســت کــه از اهــل ســنت بــوده ،امــا برخــی را عقیــده بــر آن
اســت کــه او شــیعه بــوده اســت) (تنقیــح المقــال ،ج  ،۱ص ) .۱۲۹
 .۳۱همان مدرک.
 .۳۲جامع الرواه ،ج  ،۱ص .۵۲۲
 .۳۳همان مدرک ،ج  ،۲ص .۱۰
 ۳۴رجال النجاشی ،ص .۳۰۳
 .۳۵رجال النجاشی ،ص .۱۳۰
 .۳۶تنقیح المقال فی علم الرجال ،ج  ،۲ص .۲۷۹ -۲۷۸
 .۳۷همان مدرک.
 .۳۸همان مدرک ،ص .۲۲۱ -۲۲۰
 .۳۹االنــوار البهیــه فــی تواریــخ الحجــج االلهیــه ،شــیخ عبــاس قمــی ،ص
 .۷۵مشــهد.
 .۴۰تنقیح المقال ،ج  ،۱ص .۳۵۸
 .۴۱علم الحدیث ،ص .۶۷
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