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سیدتوقیر عباس کاظمی

امروزه به دليل تحوالت جهان اسالم ،تعامل شيعيان با پيروان دیگرر مرها
اسالمي نيازمند بازخواني و تدبير است .بر این اساس ،سرير ا رل بيرت
برخورد با سایر مها

در

اسالمي ،ميتواند الگرو مناسر ي بررا شريعيان باشرد.

بررسي متون دیني و تاریخي نشان ميد د ،برخورد ائمه

با مسرممانان يرر

شيعه بر م اني خاصي استوار بوده است .مقالة حاضر پس از شناسایي این م اني،
شيوه ا برخورد ا ل بيت
حاکمان يرشيعه و ةمما

را برا سره ورروه ةامرة مسرممانان يرر شريعه،
ير شيعه به تفکيک بررسي مريکنرد .ایرن پرژو ش

نشان مي د د ،مهمترین روش ا برخورد ا رل بيرت

برا ةامرة مسرممانان

يرشيعه ،رةایت مدارا و اخالق اسالمي ،خوشرفتار  ،پيشوام شدن در امرور
خير ،دلسوز و مهرباني ،مکار در رفع مشکالت ،برقرار ارت اط صرميمي
و منشيني و حضور در مراسم مه ي بروده اسرت .رمچنرين ،برخرورد ا رل
بيت

با حاکمران يرشريعه ،در روش را بره رسرميت نشرناختن حاکمران

 پژوهشگر جامعةالمصطفي العالميه
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ير شيعه ،مکار در امور مهم اجتماةي مسممانان و کوشش بررا م رارزه برا
انحرافات دیده ميشود .براساس یافته ا پژو شي حاضرر ،ا رل بيرت
برخورد با ةمما

در

يرشيعه از روش ا احترام و بزروداشت ةمما ،بحث آزاد و

م احثه ةممي و مناظره و انتقاد سازنده استفاده ميکردند.

واژههاي کليدي :اهل بیت

 ،روابو

 ،مسلمانان غیر شیعه ،سیره معصوممان

بین مذهبی ،شیعیان.
مقدمه

و سبک زندگی آنان ،براي همه کسانی که بهترین زندگانی دنیا و

سیره اهل بیت

آخرت را میجمینود ،راهنمواي بسویار روشونی اسوت .براسوا

احادیو ،،پیوروي از اهول

بیت

و سبک زندگی ایشان ،تنها راه نجات و سعادت آخرت معرفی مویشومد .پیوامبر

اکرم

در این باره میفرماید:
بدانيد که مثال اهل بيت من همچون کشتي نوح است که هر کس بر آن سوار
شد نجات يافت و هر کس از آن روي گرداند ،هالک گشت.

براسا

1

این حدی ،که مانند آن در منابع بسیاري از فریقین نقل شده اسوت ،خماسوت

خداوند متعال و پیامبر

این است کوه موردم در مسویر اهول بیوت

قورار گیرنود.

ازاینرو در زیارت عاشمرا میخمانیم:
اللهُمَّ اجْعَلْ مَحْيايَ مَحْيا مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد ،وَمَماتي مَمااََ مُحَمَّاد وَآل
مُحَمَّد؛ خدايا ،زندگي مرا مثل زندگي محمد و آلش قرار بده و مرر
مر

مررا مثرل

محمد و آلش قرار بده.

یکی از ممضمعهایی که امروزه داراي اهمیت فراوانی است و به نیواز جماموع متتلو
اسالمی تبدیل شده است ،ممضمع تعامل شیعیان با پیروان دیگر مذاهب اسالمی اسوت .از
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اینرو ،ضروري است که سیره و سبک زندگی اهل بیت
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در تعامل و برخمرد با پیروان

دیگر مذاهب اسالمی بررسی شمد.
این پژوهش با تحقیق در منابع دینی ،درصدد یافتن پاسخ این پرسش است که برخمرد
اهل بیت

با پیروان مذاهب اسالمی غیرشیعه ،چگمنه و بر چه اسا

و معیواري بومده

است؟ و آنان در این زمینه به شیعیان و پیروان خمد چه دستمري دادهاند؟
روشن است که شیعه اهل بیت

و دوستدار ایشان ،همانطمر که به لحاظ فکري

و اعتقادي پیرو آنان است در رفتار ،کردار و گفتار خمد نیز بایود بوه سوتنان و دسوتمرهاي
حیاتبتش پیشمایان معصمم عمل کند .کسی که سبک و سیره اهل بیت

را الگومي

زندگی خمیش انتتاب میکند و در این مسیر پیرو واقعی ایشان باشد ،هیچگاه از راه حق و
هدایت خارج نتماهد شد.
با مسلمانان غير شيعه

مباني عمومي برخورد ائمه

در برخمرد با مسلمانان غیور شویعه ،بور مبوانی و اصوملی

سبک و سیره اهل بیت

استمار بمده است که در ادامه به تفصیل بیان میشمد.
 .1مسلمان دانستن گوينده شهادتين

از دیدگاه اهل بیت

گمینده شهادتین ،مسلمان است و نباید چنین شتصوی ،کوافر

شناخته شمد .خداوند در این باره میفرماید:
به کسي که بر شما سرال کدرد يعدري اظهرار اسرال کدرد) نگوييرد مرؤمن
مسلمان) نيستي.

2

در شأن نزول این آیه نقل میشمد که وقتی پیامبر اکرم

از جنگ خیبر بازگشوت،

اسامة بن زید را با جمعی از مسلمانان ،به سمي یهمدیان روستاهاي اطراف فود فرسوتاد
تا آنها را به سمي اسالم دعمت کند .یکی از یهمدیان به نام مردا

بون نهیوک ،وقتوی از

سيرة اهل بيت
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باخبر شد ،همه اهول و امومالش را جموع کورد و بوه اسوتقبال

مسلمانان شتافت ،در حالی که به یگانگی خدا و نبمت پیامبر
بن زید به گمان اینکه مردا

از تر

گماهی مویداد .اسوامه

جوان و موال اههوار اسوالم مویکنود و در بواطن

مسلمان نیست به او حمله کرد و وي را کشت.
هنگامی که اسامه نزد پیامبر

بازگشت و ماجرا را گفت ،پیوامبر

شتصی را کشتی که به یگانگی خدا و نبمت پیامبر
عرض کرد :او از تر

جان ،اههار اسالم کرد .پیامبر

فرمومد :توم

گماهی میداد؟ ،اسامه در پاسوخ
فرممد :تم کوه از درون قلوبش

آگاه نبمدي و نه چیزي را پذیرفتی که با زبانش اقرار میکرد و نه چیزي را میدانستی کوه
درونش بمد .در این ممقع آیه نازل شد.

3

بنابر روایتهاي بسیاري ،معیار مسلمان بمدن ،اههار شهادتین؛ یعنی اقرار به وحودانیت
خداوند متعال و رسالت حضرت محمد

است .اقرار کننده آن ،در حوریم دیون اسوالم

وارد میشمد و خومن ،موال و آبورویش حفوي مویشومد .پیوامبر اکورم

در ایون بواره

میفرماید:
به من امر شد که با مرد بجدگم تا وقتيکه آنان اقرار کددد غيرر از اهلل هريچ
خدايي نيست و من رسول خدا هستم و نماز برپا دارند و زکات بپردازنرد .وقتري
آنان به آن شهادتين) اقرار کددد ،خون و اموالشان از من در امان است و حساب
آنها بر خدا است.

ائمه

4

پیوروان موذاهب غیرشویعه را ماننود شویعه ،مسولمان مویدانسوتند و تأکیود

میکردند ،همه احکام اسالم بر آنها جاري میگردد .امام صادق

میفرماید:

اسال  ،همان امر ظاهري اسرت کره مررد درادي دارنرد؛ يعدري شرهادت بره
وحدانيت خدا ،رسالت محمد ،اقامه نماز و اداي زکات ،حج کعبه و روزه رمضان،
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پس اين اسال است.

513

5

اینگمنه روایتها ،ضمن تبیین سبک و سویره اهول بیوت

در برخومرد بوا پیوروان

مذاهب اسالمی غیرشیعه ،اعتقادهاي انحرافوی جریوان تکفیوري معاصور را دربواره تکفیور
بعضی از پیروان مذاهب اسالمی باطول مویکننود و ارز
اسالمی را از دیدگاه اهل بیت

شوهادتین و عمول بوه مهواهر

نشان میدهند.

 .2به رسميت شناختن حق زندگاني پيروان مذاهب اسالمي

شرایع آسمانی و قمانین بشري ،حق زندگانی را براي پیروان هموه موذاهب اسوالمی و
همه انسانها ،جز ممارد خاصی مانند مرتود و کوافر حربوی مویپذیرنود و قتول نفور را از
بزرگترین گناهان و جنایات میشمارند .دین اسالم به این ممضمع اهمیت زیادي میدهد
و براي قاتالن و متعرضان به جان و مال بیگناهان ،مجازاتهاي سنگینی در دنیا و آخرت
بیان میکند.

6

از دیدگاه اهل بیت

جان هر مسولمان شویعه و غیرشویعه و حتوی غیور مسولمان،

محترم است .پیامبر اکرم

در این باره به ابمذر فرممدند:

اي اباذر! ناسزا گفتن به مسلمان ،فسق است و جدگ با او کفرر ... ،و احتررا
مال او مثل احترا خون او است.

مانند این روایت را امام باقر
اکرم

7

از رسمل خدا

نقل میکند 8.هومچنوین از پیوامبر

نقل میشمد که فرممد:
خون و مال هيچ مسلماني براي ديگري روا نيست ،مگرر آنکره برا ر رايت
خاطر ،مالي را ببخشد.

9

 .3احترام به مقدسات مذاهب اسالمي

خداوند در قرآن ميفرمايد:

سيرة اهل بيت
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شما آناني که غير خدا را ميخواندد ،دشدا ندهيد؛ چرا که آنهرا نيرز از روي
دشمدي و جهالت ،خدا را دشدا ميدهدد.

10

عالمه طباطبایی ،این آیه شری را به عنمان قاعدهاي براي احترام به مقدسات ادیان و
مذاهب معرفی میکند و مینمیسد:
اين آيه ،يکي از ادبهاي ديدي را خاطرنشان مريسرازد کره برا ردايرت آن،
احترا مقدسات جامعه ديدي محفرو مانرده و دسرتخو

اهانرت و ناسرزا و يرا

سخريه نميشود؛ چون اين معدا ،غريزه انساني است که از حريم مقدسرات خرود،
دفاع نموده ،با کساني که به حريم مقدساتش تجراوز کددرد بره مقابلره برخيرزد و
چهبسا شدت خشم ،او را به فحش و ناسزاي به مقدسات آنان وادار سازد و چون
ممکن بود مسلمين به مدظور دفاع از حريم پروردگار ،بتهاي مشرکين را هرد
دشدا خود قرار داده در نتيجه دصبيت جاهليت ،مشرکين را نيز وادار سرازد کره
حريم مقدس خداي متعال را مورد هتک قرار دهدد ،لذا به آنان دستور ميدهد که
به خدايان مشرکين ناسزا نگويدد؛ چون اگر ناسرزا بگويدرد و آنران هرم در مقرا
معار ه به مثل ،به ساحت قدس ربوبي تروهين کددرد ،در حقيقرت خرود مرؤمدين
بادث هتک حرمت و جسارت به مقا کبريايي خداوند شدهاند .از دمرو تعليلري
که جمله «کَذلِکَ زَيَّدَّا لِکُلِّ أُمَّةٍ دَمَلَهُمْ» را افاده ميکدد ،نهي از هر کرال زشرتي
نسبت به مقدسات ديدي استفاده ميشود.

اهل بیت

11

مطابق با این حکم قرآنی ،احترام به مقدسات مذاهب اسوالمی و حتوی

مذاهب غیر اسالمی را مبناي برخمرد خمیش با دیگران قرار میدهند .چنانکوه در تفسویر
صافی ،ذیل این آیه در حدیثی نقل میشمد:
به اما خبر داده شد که ما در مسجد ،شخصي را ميبيديم که دشمدان شرما را
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آشکارا سَب ميکدد .اما صادق
کدد که به ما متعرض شده است.

در این روایت ،امام

515

فرمودند :او را چه شده است؟! خردا لعدرتش
12

شتصی را که به هاهر شیعه است و در مسجد ،بوه شتصویت

محترمی براي غیر شیعه اهانت میکند ،لعن و نفرین میفرماید .این امر نشوان مویدهود،
ائمه

متال تمهین به مقدسات غیر شیعیان بمدنود و پیوروان تنودروي خومیش را از

چنین کاري به شدت نهی میکردند.
 .4تالش براي وحدت و انسجام اسالمي و پرهيز از عملکرد تفرقهاي

رو

و سیره اهل بیت

در برخمرد با مسلمانان غیور شویعه ،بور مبنواي وحودت و

انسجام اسالمی استمار بمده است و پیروان خمیش را از عملکرد تفرقهاي برحذر میداشتند.
نمونههاي زياادي از رفتاار ايشاان باراي

در سيره اميرالمؤمنين حضرت علي

حفظ وحدت اسالمي ديده ميشاود باه عناوان نموناه پا
مهمترين دليلي که آن حضرت

از ررياان سا يفه

را از اقدام نظامي عليه مخالفان باز مي داشا

حفظ وحدت اسالمي بود اميرالمؤمنين

در اين باره ميفرمايند:

در انديشه بود که آيا دستتدها ،براي گرفتن حق خود به پا خيز ؟ يا در اين
محيط خفقانزا و تاريکي که به وجود آوردند ،صبر پيشره سراز ؟ کره پيرران را
فرسوده ،جوانران را پيرر و مرردان باايمران را ترا قيامرت و مالقرات پروردگرار،
اندوهگين نگه ميدارد .پس از ارزيابي درست ،صبر و بردباري را خردمددانهترر
ديد  .پس صبر کرد در حالي که گويا خار در چشم و اسرتخوان در گلروي مرن
مانده بود ،من ميديد که ميراثم به غارت رفته.

آري ،امیرالمؤمنین حضرت علی

13

در حوماد پور از رحلوت پیوامبر اکورم

و

سيرة اهل بيت
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جریان سقیفه ،دردمندانه شاهد به غارت رفتن میرا خمیش بمد ،ولی براي حفي مصلحت
عمممی امت ،نه تنها سکمت کرد ،بلکه در مماقع ضروري متالفان خمیش را یاري میکرد.
آن حضرت

با وجمد اختالفهاي فکري و سیاسی با دستگاه حاکم  ،بارها در مماقع

مهم و حسا  ،راه نجات را به آنان نشان میداد مانند زمانی که خلیفوه دوم از هومدسوت
شدن عجوم بوراي نوابمدي اعوراب و اسوالم نمپوا بواخبر شود و بسویار پریشوان گشوت و
امیرمؤمنان

14

 ،در این هنگام وي را راهنمایی فرممد تا از این مشکل نجات یابد.

امیرالمؤمنین حضرت علی

یاران خمد را از اقدامهواي تفرقوهانگیوز ماننود دشونام و

اهانت به متالفان ،نهی میکرد و میفرممد:
من خو

ندار که شما دشدا دهدده باشيد ،اما اگر [به جاي دشردا دادن بره

آنان] کردارشان را يادآور ميشديد و گمراهيهرا و کارهراي ناشايسرت آنهرا را
برميشمرديد ،به راست نزديکتر و معذورتر بود.

نکته مهم در سیره آن حضرت

15

این است که امیرالمؤمنین

هم زموان بوا نهوی

دشنامگمیی ،یاران خمد را به افشاگري درباره عملکردِ دشمن فرا میخماند .بنابراین ،پرهیوز
از دشنامگمیی و عملکرد تفرقه خیز ،به معناي سکمت در مقابل انحورافهوا نیسوت .بلکوه
هدف ،روشنگريِ مؤدبانه و استداللی است که احتمال هدایت متاطبان را بیشتر میکند و
در پیشگاه خداوند و در مقابل افکار عمممی پذیرفتنی است.
امیرمؤمنان

همماره میکمشید از جنگ و درگیري میان مسلمانان جلمگیري شمد و

مسائل داخلی مسلمانان به صمرت مسالمتآمیز حل گوردد .چنوانکوه آن حضورت

در

جریان داوري صفین ،در نامهاي به ابمممسی اشعري نمشت:
بدان که هيچ کس در گررد آوردن امرت محمرد

و سرازگاري آنران برا

يکديگر ،از من حريصتر نيست .من بدين کار ،پادا

نيکو و جايگاه گرامري را
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16

 ،نیز ممارد متعددي از برخمرد با مسلمانان غیرشیعه بور مبنواي

وحدت و انسجام اسالمی گزار

شده است .از آنجا که حفي وحدت اسوالمی ،ضورورتی

اجتنابناپذیر براي حفي اسالم در برابر جهان کفر است ،ایشان همماره در برخمرد بوا غیور
شیعیان ،اعم از حاکمان ،علما و تمده موردم بور مبنواي مصولحت وحودت اسوالمی رفتوار
میکردند .البته ،هرگاه که براي حفي اسالم الزم بمد در برابر کسانی که با لبوا

اسوالم،

اصل اسالم ناب را هدف قرار داده بمدند ،به پا میخماستند و براي اصالح و هودایت آنوان
تال

میکردند.
ائمه

به پیروان خمیش تمصیه مویکردنود ،باورهوایی را کوه افکوار عموممی غیور

شیعیان را تحریک میکند و ممجب بدگمانی و آشمب در جامعه اسوالمی مویشومد بوراي
جلمگیري از تفرقه و اختالف در جامعه اسالمی کنار بگذارند.
شيوههاي برخورد ائمه

با گروههاي مختلف غير شيعه

بررسی سیره و سبک زندگی اهل بیت

نشان میدهد ،آنان در برخمرد با گروههاي

متتل مسلمانان غیرشیعه ،شیمههاي خاص ،متتل و متناسب بوا هور گوروه را انتتواب
میکردند .در ادامه به این شیمهها اشاره میشمد.
اهل بیت

پر از امیرالمؤمنین حضرت علی

با سوه دسوته از مسولمانان غیور

شیعه روبهرو بمدند و سبک و سیره آنان در برخمرد با این سه گروه ،متفاوت بمده است .این
سه گروه را میتمان با سه عنمان عممم مردم مسولمان غیور شویعه ،حاکموان غیرشویعه و
علماي غیر شیعه معرفی کرد .در ادامه هر یک از این سه گروه و برخمرد اهل بیت

با

آنان ،جداگانه بررسی میشمد.
شيوه برخورد اهل بيت

شیمه برخمرد اهل بیت

با عموم مسلمانان غير شيعه

با عممم مسلمانان غیرشویعه ،بور رعایوت مودارا و اخوالق

سيرة اهل بيت
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در برخورد با مسلمانان غير شيعه

اسالمی ،خم رفتاري و پیشقدم شدن در امر خیر ،دلسمزي و مهربانی ،همکاري در رفع
مشکالت ،برقراري ارتباط صمیمی ،هومنشوینی و حضومر در مراسوم موذهبی غیرشویعیان
استمار بمده است.
 .1رعايت مدارا و اخالق اسالمي

سنت و سیره معصممان
رعاي

در برخمرد با عممم موردم شویعه و غیرشویعه بار مننااي

اصل مدارا و اخالق اسالمي بوده اس

 17آنان به پیروان خمد تأکید میکردند

که با مسلمانان غیر شیعه ،با اخالق اسالمی رفتار کننود .در روایتوی وارد شوده اسوت کوه
شتصی به امام صادق

گفت:

براي ما ،اما جمادت غيرشيعه است که به همه شيعيان بغض مريورزد امرا
فرمودند :نبايد چدين بگويي .به خدا سوگدد! اگر شما [در شيعه بودن] راسرتگرو
باشيد ،نسبت به او براي رفتن به مسجد سزاوارتريد .پس بايرد قبرل از همره بره
مسجد داخل شويد و بعد از همه بيرون آييد .با مرد غيرشيعه) با اخرالق خروب
رفتار کديد و نيکو سخن بگوييد.

18

ابتداي این روایت ،مربمط به عامه غیر شیعیان نیست ،ولی در جمله آخور ایون روایوت،
امام صادق

پیروان خومیش را بوه رفتوار خومب بوا دیگور مسولمانان غیور شویعه فورا

میخماندند .بدون شک ،تأکید أئمه

بر تعامل با عممم غیرشیعیان بور مبنواي مودارا و

اخالق اسالمی ،به این دلیل است که چنین رفتاري ،تبلیغی مؤثر براي ماهیتِ شیعه در نزد
غیر شیعیان است و بسیاري از تعصبات موذهبی یوا کژفهمویهواي مسولمانان را برطورف
میکند.
از همین رو ،وقتی بعضی از شیعیان امام صادق
حضرت

از ایشوان نصویحتی خماسوتند ،آن

پر از تقما و عمل صالح ،بر رعایت مدارا و اخالق اسوالمی بوا موردم تأکیود
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کردند 19.سپر به شیعیان خمیش درباره برخمرد ناشایست با غیر شویعیان هشودار دادنود و
فرممدند:
موجب دوستي ما در دلهاي مرد شويد و بادث دشمدي آنان به ما نشويد.

20

 .2خوشرفتاري و پيشقدم شدن در امر خير

سیره ائمه

در برخمرد با پیروان مذاهب اسالمی براسا

خم

رفتاري بوا آنوان و

پیشقدم شدن در اممر خیر بمده است و به شیعیان خمد در این باره سفار
صادق

میکردند .امام

در این زمینه میفرماید:
اي گروه شيعه! به يقين ،شما به ما مدسوبيد[ .پس] براي ما زيدت باشريد ،نره
مايه ندگ و دار .در ميان مرد غير شيعيان) هماندد ياران دلي

باشيد که اگر

مردي از آنان در بين قبيلهاي قرار ميگرفت ،امرا و مرؤذن آنهرا و امانرتدار و
محافظ مال آنان بود ،مريضان آنان غير شيعيان) را ديادت کديد[،...مراقب باشيد
که] در امر خير از شما شيعيان) پيشي نگيرند .به خردا قسرم! شرما سرزاوارتر از
آنها به آن امر هستيد.

آن حضرت

21

به هِشام کِنْدي میفرماید:
به هرکسي که ميبيدي مرا اطادت ميکدد و به سخدم دمرل مريکدرد ،سرال
برسان [و به آنان بگو] شما را به تقواي خداي دزوجل و پرهيزکاري در ديدتان و
نهايت تال براي خداوند و صدق گفتار و اداي امانت و طوالني بودن سرجود و
همسايهداري نيکو سفار

ميکدم .پس محمد

ايرن سرفار

را آورد[کره]

امانت را به آن کس که به شما سپرده است بازگردانيد ،چره نيکوکرار باشرد چره
فاسق .همانا رسول اهلل

امر ميفرمود به بازگرداندن [حتي] نخ و سروزن .برا

خويشان خود رابطه داشته باشيد شيعه باشدد يا غيرشريعه) ،و در[تشريي ] جدرازه

سيرة اهل بيت
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در برخورد با مسلمانان غير شيعه

آنها حا ر شويد ،بيمار ايشان را ديادت کديد ،حقوق آنها را به جا آوريرد .پرس
هدگامي که کسي از شما در ديدش پرهيزکار و راستگفتار باشرد و امانرتداري
کدد و با مرد خو اخالق باشد ،در باره او ميگويدد :اين جعفري مدسروب بره
اما جعفر صادق

) است .پس اين گفته بادث شادماني مرن اسرت و آن کرس،

سبب سرور من است و گفته ميشود :اين رو ِ نيکوي جعفر است .اما اگر کسي
از شما جز اين باشد ،ناراحتي و ديب و دار آن بر من وارد ميآيد و ميگويدرد:
اين طرز برخورد جعفر است.
به خدا سوگدد! پدر

به من فرمرود :مرردي از شريعه دلري

در ميران

خانداني بود که زيدت آن قبيله قلمداد ميشد .امانتدارتريدشان برود و حقروق را
بيش از ديگران ردايت ميکرد و راستگوتريدشان بود و وصيتها و امانتهراي
قو نزد او بود .اگرر در مرورد وي از همره دشريره و قبيلره سرؤال مريکرردي،
ميگفتدد :چه کسي مثل فالني است؟ او امانتدارترين و راستگوترين ماست.

22

 .3دلسوزي و مهرباني

با مسلمانان غیرشیعه ،مهربان و خیرخماهانه بمد .چنان که یکی از

رفتار اهل بیت
اصحاب امام صادق

از ایشان پرسید:

ما شيعيان در معاشرت با اقوا و دشيره خود و معاشرت با ديگر طبقات مرد
که در مسلک و مذهب ما شيعه) نيستدد ،چه وظايفي داريم؟

آن حضرت

در پاسخ این پرسش فرممدند:
به پيشوايان خود نگاه کديد که از آنان پيروي ميکديد .پس همانگونه رفترار
ميکديد که رهبران شما رفتار ميکددد .به خدا سوگدد! رهبران شرما امامران) بره
ديادت بيماران مرد غيرشيعه) ميروند و جدازههايشان را تشيي ميکددرد و بره
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سود و رر آنها هرچه حق باشد) گواهي ميدهدد و امانتهاي آنان را بره آنهرا
برميگرداندد.

در این کالم ،امام

23

با مماردي چمن عیادت بیماران غیر شیعه ،تشییع جنوازه آنوان و

گماهی دادن براي آنان ،اوج دلسمزي و مهربانی را به عممم مسلمانان غیور شویعه نشوان
میدهد .براسا

ستنان اهل بیت

 ،چمن همه مردم در شناخت حوق و پیوروي از آن

در یک سطح نیستند ،نباید از مردم عادي غیرشویعه کوه داراي اعتقوادات بور حوق تشویع
نیستند ،بیزاري جست .بلکه باید با آنان با دلسمزي و مهربانی رفتار کرد .همچنان که امام
صادق

در پاسخ به یکی از اصحاب که عقیده داشت ،ما از آنان (غیر شویعیان) بیوزاري

میجمییم ،چمن آنان اعتقادات (برحق) ما را قبمل ندارند ،فرممدند:
ما اهل بيت) هم دقايدي داريم که شما نداريد ،پس سزاوار است که مرا هرم
از شما بيزاري جوييم؟ درض کرد  :نه ،قربانت گرد  .فرمود :نزد خدا هم حقايقي
هست که نزد ما نيست ،گمان داري خدا ما را دور مياندازد؟ درض کرد  :نه بره
خدا! قربانت گرد  ،ما از آنها غير شيعيان) بيزاري نميجوييم .فرمود :پرس آنهرا
را دوست بداريد و از آنها بيزاري مجوييد؛ زيرا برخي از مسلمانان يک سرهم و
برخي دو سهم و برخي سه سهم و برخي چهار سهم و برخي پردج سرهم و برخري
شش سهم و برخي هفت سهم [از ايمان را] دارند .پس سزاوار نيست صاحب يک
سهم را بر آنچه صاحب دو سهم دارد ،وادارند و نه صاحب دو سهم را برر آنچره
صاحب سه سهم دارد و نه صاحب سه سهم را بر آنچه صاحب چهار سرهم دارد و
نه صاحب چهار سهم را بر آنچه صاحب پدج سهم دارد و نه صاحب پدج سرهم را
بر آنچه صاحب شش سهم دارد و نه صاحب شش سهم را بر آنچه صراحب هفرت
سهم دارد.

24

سيرة اهل بيت
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در روایتی دیگر ،عمار بن ابیاالحمص از اموام صوادق
کسانی میپرسد که قائل به افضل بمدن امیرمؤمنان

در برخورد با مسلمانان غير شيعه

دربواره دوسوتی و مودارا بوا
بر همه مردم هستند و دوستی او

را در دل دارند ،ولی تمصی هاي شیعیان دربواره فضوایل اهولبیوت

را نمویپذیرنود.

حضرت فرممدند:
بايد در مجموع دوستشان بداريد ... ،خداوند تبرارک و تعرالي ،اسرال را برر
هفت سهم قرار داده است .بر صربر و راسرتي و يقرين و ر را و وفرا و دانرش و
بردباري .سپس آن را در ميان مرد تقسيم کرده ،هر کس که همه اين هفت سرهم
را داشته باشد ،ايمانش کامل است و طاقت و تحمرل دارد .بره گروهري از مررد
يک سهم داد و گروهي را دو سهم و ددهاي را سه سهم و ددهاي را چهار سرهم
و ددهاي را پدج سهم و بعضي را شش سهم و ددهاي را هفت سهم .پس شرما بره
آن کس که يک سهم از ايمان دارد ،تکليف دو سهم را تحميل نکديد و آنکره را
داراي دو سهم است ،بار سه سهم بر دوشش مدهيد و کسي را که سه سرهم دارد،
به چهار سهم تکليف نکديد و از چهار سهمي انتظار ،تحمل وظيفه پدج سرهمي را
نداشته باشيد و بر پدج سهمي ،شش سهم و بر شش سرهمي ،هفرت سرهم تحميرل
کديد که بارشان را سدگين و آنها را از دين متدفر سازيد ،بلکه با آنان مدارا کديد
و کار را بر آنان آسان گردانيد.

همچنین آن حضرت

25

به شیعیان فرممدند:

شما بر مرد فشار نياوريد .مگر نميداني که فرمانروايي بدي اميه با شمشرير
زور و فشار و ستم بود [ولي] امامت و فرمرانروايي مرا برا مردارا و مهربراني و
متانت و تقيه و معاشرت نيکو و پاکدامدي و کوشش است .پس کاري کديد کره
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513
26

 .4همکاري در رفع مشکالت

به همکاري در رفع مشکل مسولمانان تمصویه

در بسیاري از روایتهاي اهل بیت

میشمد و از دیدگاه آنان ،وهیفه هر مسلمان است که بر رفوع مشوکالت دیگور مسولمانان
اهتمام ورزد و اگر کسی از زیر بار این مسئملیت ،شانه خالی کند ،از جمع مسلمانان واقعوی
خارج میگردد .در این باره روایت میشمد:
کسي که به امور مسلمانان اهتما نورزد ،مسلمان نيست.

27

نممنه همکاري در رفع مشکالت مسلمانان ،همکاري امیرمؤمنان حضرت علوی
خلفا است .امیرالمؤمنین

بوا

با وجمد اختالف فکري و عقیدتی ،در حل مسائل و مشکالت
روشن میشمد پیروان همه موذاهب

با آنان همکاري میکرد .از روایتهاي اهل بیت

اسالمی به حکم مسلمان بمدن ،ممه هستند براي رفع نیازها و مشکالت یکدیگر تال
کنند .چنانکه امام صادق

از رسمل خدا

نقل میکند:

کسي که صداي شخصي را بشدود که مسلمانان را صردا مريزنرد و بره وي
جوابي ندهد ،مسلمان نيست.

در مذهب اهل بیت

28

 ،مسلمانان جامعه اسالمی در برابر مشکالت یکدیگر ،مسئمل

هستند .به عنمان نممنه ،هر مسلمان وهیفه دارد براي بهبمد وضع معا
دیگر مسلمانان ،تال

کند 29.از سیره عملی اهل بیت

گزار

و اممر اقتصوادي

میشمد که ایشان بوه

بهانهها و رو هاي متتل  ،به عممم مسلمانان کمک مادي میکردند .در این بواره نقول
میشمد:
معلي بن خديس گويد :در شبي باراني ،اما صادق

به قصد رفتن به ظلره

بدي سادده از خانه بيرون آمد و من هم پشت سر ايشان رفتم  ...تا آنجا که پري
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برد انباني پر از نان همراه اما است .گفتم :فدايت گرد  ،رخصت ميدهي آن را
از [دو ] شما بردار ؟ فرمود :خير ،خود بايد آنرا بردار  ،ليکن تو برا مرن بيرا.
معلي بن خديس گفت :ما به ظله بديسادده آمديم کره در آنجرا جمعري را خفتره
يافتيم .اما صادق

پيش رفت و زير بار و بده هر يک ،به آرامي قرصري نران

گذاشت و چون اين کار تا آخرين نفر انجا گرفرت ،برگشرتيم .در راه از ايشران
پرسيد  :آيا ايدان همه حق را ميشداسدد يعدي بر مذهب حق هستدد)؟ فرمود :اگر
اهل مذهب حق بودند ،در نمک [طعاممان] نيز شريکشان ميکرديم.

بنابراین ،سیره اهل بیت

30

 ،بیانگر این نکته است که پیروان همه مذاهب اسوالمی،

مسئمل رفع مشکالت یکدیگر هستند.
 .5برقراري ارتباط صميمي و همنشيني

نشان میدهد ،آنان همماره براي برقوراري

بررسی سیره و سبک زندگی اهل بیت

ارتباط صمیمی با مسلمانان غیرشیعه و همنشینی با آنان تال
امام صادق

میکردهانود .روایوتهواي

درباره فضیلت حضمر در نمازهاي جماعت اهل سنت و دیگر سفار هاي

آن بزرگماران به شیعیان درباره مدارا و عطمفت با دیگران در همین راستا ارزیابی میشومد.
آن حضرت

در این باره میفرماید:
بر شما باد نماز در مساجد و همزيستي مسالمتآميرز برا مررد مسرلمان) و
اقامه شهادت و حضور در [تشيي ] جدازههايشان همانا چارهاي جز اين براي شرما
در برخورد با مرد نيست .همانا هيچ کس از مرد  ،در حياتش برينيراز نيسرت و
مرد  ،برخي بر برخي نيازمددند.

آن حضرت
میفرماید:

31

به پیروان خمیش درباره رفتار بد با دیگر مسلمانان هشدار مویدهود و
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از هر دملي که موجب دار و سرزنش ما گردد ،دوري کديد .همانا پدر را بره
کردار فرزند بد سرزنش کددد .براي کسي که به او دل داده ايد [يعدي براي امرا
خود] مايه زيدت باشيد ،نه مايه ديب و ندگ .در ميران خانردانهراي آنهرا نمراز
بگزاريد و از بيمارانشان ديادت کديد و بر جدازههاي آنان حا ر شويد.

بنابراین ائمه

32

بر ارتباط خمب و همنشینی شایسته با آنان تأکید میکردند.

 .6حضور در مراسم مذهبي غير شيعيان

اهلبیت

بر حضمر در مراسم مذهبی غیرشیعیان ،مانند نمواز جماعوت و حتوی بور

امامت و اذانگمیی براي آنان بسیار تأکید میکردند .ایشان در مجوالر غیرشویعه شورکت
میکردند ،در تشییع جنازه آنان حضمر مییافتند .ایشان به شویعیان تمصویه مویکردنود در
مساجد آنان نماز بگزارند و در عبادات و مراسوم اجتمواعی ،آنوان را همراهوی کننود .اموام
صادق

به اسحاق بن عمار در این باره فرممدند:
اي اسحاق! آيا با آنان در مسجد نماز ميخواني؟ گفتم :بلي! گفرت :برا آنهرا
نماز بگزار .همانا نمازگزاري که با آنان در صف اول نماز بگزارد ،هماندد کسري
است که در راه خدا ،شمشير به دست گرفته است.

33

همچنین فرممدند:
در ميان خاندانهاي آنها نماز بگذاريد ،و از بيمارانشران ديرادت کديرد و برر
جدازههاي آنها حا ر شويد.

در روایتی دیگر راوي به امام

34

میگمید:

نزديک خانها مسجدي است که در آن ،غير شيعه و معاندان هستدد.

امام

در پاسخ میفرماید:
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آيا را ي نيستي که براي شما [ثواب] بيست و چهار نماز به شمار آيد؟

همچنین در نقل دیگري ،آن حضرت

35

فرممدند:

هدگامي که با آنان نماز ميگزاري ،خداوند به ميزان کساني که مخرالف ترو
هستدد ،گداهان تو را ميبخشايد.

از امام

36

پرسیده شد:
آيا ازدواج و اقامه جمادت با مخالفان مذهبي غير شيعيان) درسرت اسرت يرا
خير؟

امام

در پاسخ فرممدند:

اگر چه این کار براي شما مشکل است ،بدانید که پیامبر
را قبمل ندارید ،ازدواج کرده است و علی

با کسانی که شما ،آنهوا
37

نیز پشت سر خلفا نماز خماند.

درباره نماز جماعت با غیر شیعیان ،روایتهاي فراوانوی نقول مویشومد .شویخ یمسو
بحرانی در جلد یازدهم الحدائق الدا رۀ في احکا العترۀ الطراهرۀ ،با عنمان االخبار في حضور
جمادة المخالفين ،بیش از سی روایت دراینباره نقل میکند 38.شیخ حور عواملی در وساالل

الشيعه ،بابی را به این ممضمع اختصاص میدهود و در آن ،روایوتهواي زیوادي را دربواره
مطلمب بمدن شرکت در نمواز جماعوت غیور شویعیان از دیودگاه اهولبیوت

معرفوی

39

میکند.

روشن است که اگر این حضمر ،خطر تضعی اعتقادات شیعه را به همراه داشوته باشود،
جایز نتماهد بمد؛ زیرا روایتهاي دیگري وجمد دارند که بنابر آنها ،بدون تقیه ،اقتدا به امام
40

جماعت فاسدالعقیده جایز نیست.

چند نکته مهم در مورد تعامل با عموم غير شيعيان

بعد از بیان شیمه تعامل اهل بیت

با عممم غیور شویعیان ،بیوان چنود نکتوه مهوم
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ضروري است.
ال ) هرگز نباید تصمر شمد که پیروي از شیمه تعامول اهولبیوت
شیعیان ،سبب گمراهی میشمد؛ چرا که امام صادق

بوا عمومم غیور

در روایتی ضمن تأکید بور تعامول

صحیح با غیر شیعیان ،به راوي میفرمایند:
آيا ميترسيد گمراهتان کديم؟ نه ،به خدا هرگز شما را گمراه نميکديم.

از این روایت روشن میشمد ،پذیر
بیت

41

چنین رفتاري با مسلمانان غیرشیعه ،در زمان اهل

براي اصحابِ خاصِ ایشان مشکل بمده است .چنانکه اموروزه بوراي بعضوی از

شیعیان چنین است.
ب) باید تمجه کرد که چنین رفتار و تعاملی با عممم پیروان مذاهب اسالمی غیر شویعه،
بدان معنا نیست که از اعتقادات بر حق دست برداریم .بلکه ،بایود در عوین پوايبنودي بوه
اعتقادات خمد ،مبناي رفتار با آنان را بر محمرهاي یاد شده قرار دهیم و اگر شورای بوراي
اثرگذاري بر اعتقادات نادرست دیگران فراهم بمد ،باید آنان را ارشاد کرد.
ج) باید مراقب بمد که اختالط و رفتار محبتآمیز با پیروان موذاهب غیرشویعه ،ممجوب
سستی و تضعی اعتقاد شیعیان و بیاعتنایی به احکام ویژه مذهب تشویع نشومد؛ زیورا در
این صمرت ،چنین رفتاري با غیرشیعیان ،خالی از اشکال نتماهد بمد.
شيوه برخورد اهل بيت

شیمه برخمرد اهلبیت

با حاکمان غير شيعه

بوا حاکموان غیرشویعه ،بوا شویمه برخومرد آنوان بوا عمومم

مسلمانان ،بسیار متفاوت بمده است .برخمرد آنان با حاکمان ،بر مبانی خاصی اسوتمار بومده
است که بیان تفصیلی آن فرصتی وسیعتر میطلبد و طرح آنها در ایون مقالوه در محودوده
ارتباط با ممضمع است.
 .1به رسميت نشناختن حاکمان غير شيعه

از مبانی مهم رواب ائمه

با حاکمان زمان خمیش ،به رسمیت نشناختن آنان است.
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در خطبههاي متعددي ،مانند خطبه شقشقیه ،بور

حق خالفت خمیش تأکید میکند.
سیره دیگر ائمه

براسا

ایون اصول بومده اسوت .البتوه ،عملکورد آنوان در برابور

حاکمان ،متناسب با شرای خاص و وضع سیاسی هر دوران بمده اسوت .بعضوی از ایشوان،
گاه نامشروع بمدن خالفت و حکممت دیگران را به صراحت اعالم میکردند و یواران خومد
را از ورود به دستگاه حکممت و پشتیبانی از حاکم به شدت بازمیداشوتند .چنوانکوه اموام
صادق

نقل فرممدند:

از امیرمؤمنان حضرت علی

مسلمان نبايد براي جهاد ،تحت سلطه افراد بيايمان به حکم خدا و کساني که
در فيء طبق حکم خدا دمل نميکددد ،قرار گيرد .اگرر در ايرن حرال بميررد ،نرزد
خداوند ،ياور دشمدان ما اهل بيت به شمار ميرود دشمداني که حق ما را حبس و
به کشتن ما اقدا کردند و هر کس در چدين و عيتي بميرد ،بره مرر
مرده است.

جاهليرت

42

همچنین عمر بن حنهله میگمید:
از اما صادق

در باره حکم مدازده دو نفر از اصرحاب پرسريد کره در

مسئلهاي اختال دارند و نزد حاکم و سلطان ميروند .آن حضرت فرمودنرد :هرر
کس به حاکمان جور در امري چه حرق باشرد و چره باطرل) رجروع کدرد ،حکرم
طاغوت را پذيرفته است.

43

همچنین میتمان به داستان معروف امام ممسی کاهم
ائمه

و صفمان جمال اشاره کورد.

با وجمد اصرار برخی حاکمان ،هرگمنه مسئملیت حکممتی را رد مویکردنود و بوا

این کار ،به نامشروع بمدن حکممت اشاره مینممدند چنانکه امام رضا
کرد.

اینگمنه عمول
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 .2همکاري در امور مهم اجتماعي مسلمانان

اهل بیت

با حاکمان زموان خومد ،در امومر مهوم اجتمواعی مسولمانان همکواري

داشتهاند .ایشان با آنکه حکممت و خالفت دیگران را به رسمیت نمیشناختند ،در مسوائل
مرتب به کیان اسالم و شمکت مسلمانان ،حاکمان را یاري مینممدند و در احکام و قمانین
در امومر

حکممتی از آنان پیروي میکردند .به عنمان نممنه ،امیرالمؤمنین حضرت علی

مهم اجتماعی ،براي حفي مصلحت اسالم و مسلمانان ،به خلفا مشومرت مویداد و کموک
فکري ،سیاسی ،نهامی و قضایی میکرد.
نممنههاي فراوانی از این همکاري و کمکها در کتوابهواي سویره و تواریخ بوه ثبوت
رسیده است مانند هنگامیکه خلیفه اول قصد داشت با مرتدان مسولح ،سومار بور اسوب در
ذوالقصه نبرد کند .امیرالمؤمنین

 ،او را از این تصمیم منصرف ساخت و گفوت کوه اگور

شتص خلیفه به جنگ آنان برود و از منطقه خارج شمد ،نهم و ثبات هرگز به قلمرو جامعه
اسالمی باز نتماهد گشت .ابومبکر ایون نصویحت و پیشونهاد خیرخماهانوه حضورت

را

پذیرفت و خالد بن ولید را به نبرد با اهل رده فرستاد.
همچنین ،آن حضرت

در نبرد جسر ،جنگ با رومیان و نبرد بیتالمقد

دوم همکاري فکري میکرد .آن حضرت

بوا خلیفوه

هدف اصلی چنین همکاريهایی با حاکموان

را مصلحت عمممی مسلمانان اعالم میکرد و میفرممد:
مرد با ابوبکر بيعت کردند ،در حالي که به خدا سوگدد! من از او سزاوارترر
و شايستهتر بود  .ولري از تررس بازگشرت و گررايش مررد بره دوران کفرر و
جاهليت و کشيده شدن شمشيرها براي زدن گرردن يکرديگر ،شرديد و همکراري
کرد  .سپس با دمر بيعت کردند ،در حالي که از او سزاوارتر و شايستهترر برود
ولي باز هم شديد و همکاري کرد تا به کفر و برادرکشي بازنگردند.

44

همچنین هنگامی که بوه دلیول تهدیود سولطان روم بوه ضورب نکوردن سوکه بوراي
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مسلمانان ،حیات اقتصادي مسلمانان به خطر افتاد ،امام باقر
ضرب سکه داد و راه و رو

به حکممت وقت ،پیشنهاد

ضرب سکه را به آنان آممخت تا اسوتقالل اقتصوادي جامعوه

اسالمی حفي گردد.
 .3تالش در جهت افشاي ماهيت ضد ديني حاکمان

نشان میدهد که ایشان در برخمرد با مسلمانان غیرشیعه،

سبک و سیره اهل بیت

حساب سردمداران بدعتگذار را از پیروان پا دل جدا مویدانسوتند .ائماه
حاکمان فاسد تال

در برابور

میکردند ماهیت ضد دینی آنان را براي عممم موردم آشوکار سوازند.

آنان در هر فرصتی ،انحرافات حاکمان را بازگم مویکردنود و از هلوم و استبدادشوان پورده
برمیداشتند.
با وجمد این که قیام نکرد ،در مماقع حساسی چمن حج ،ماهیت

چنانکه امام حسن

ضد دینی معاویه را افشا میکورد .هومچنوین در زموان یزیود ،وقتوی خطور وي ،اسوالم و
مسلمانان را تهدید میکرد ،امام حسین

با هدف اصالح امت جد  ،رسمل خودا

به پاخاست و با ستنان و قیام خمیش ،ماهیت ضد دینی حکممت وقت را آشکار ساخت.
شيوه برخورد اهل بيت

اهل بیت

با علماي غير شيعه

در برخمرد با علما ،دانشمندان و رهبران فکري غیور شویعه ،رو هواي

متتلفی داشتند که به چند نممنه اشاره میشمد.
 .1احترام و بزرگداشت علما

سیره اهل بیت

در برخمرد با عالمان مذاهب غیر شیعه ،بر رعایت احترام و تکوریم

آنان بمده است .مالک بن انر ،برخمرد حضرت امام جعفور صوادق

بوا خومد را چنوین

تمصی میکند:
هدگامي که بر [اما ] جعفر صرادق

وارد مريشرد  ،برراي مرن پشرتي و
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 .2بحث آزاد و مباحثه علمي

اهلبیت

در برخمرد با عالمان مذاهب غیر شیعه ،شیمه بح ،آزاد و مباحثه علموی

را در پیش میگرفتند .پیش از دوران امام باقر

فرصت مباحثه علمی بوراي ائموه

چندان فراهم نبمد و ازاینرو مباحثوات علموی اموام حسون
زینالعابدین

 ،اموام حسوین

چندان گسترده نبمده است ولی براي امام باقر

ایشان تا امام هادي

و اموام

و دیگور ائموه پور از

زمینههاي خمبی براي مباحثات علمی فراهم آمد.
و علماي دیگر موذاهب ر داده

در دوران آنان ،مباحثات علمی فراوانی میان ائمه

و یحیی بن اکوثم 46و بحو،

است که از میان آنها میتمان به مباحثه علمی امام جماد
47

آن حضرت در باره چگمنگی قطع دست دزد اشاره کرد.
 .3مناظره و انتقاد سازنده

اهل بیت
رو

در شرای خاص ،در مقابل علماي درباري میایسوتادند و بوا اسوتفاده از

مناهره و انتقاد سازنده ،افکار انحرافی آنان را که در پی جلب رضایت حکوام وقوت و

فریب مردم بمد ،رد مویکردنود .در کتوابهواي سویره و تواریخ ،منواهرههواي فراوانوی از
اهلبیت

با دیگران نقل میشمد مانند مناهره اموام صوادق

بمسیدن عصاي رسمل خدا
باقر

بوا ابمحنیفوه در بواره

و روگردانی از اهل بیت آن حضرت

 48.مناهره اموام

با عبداهلل بن معمراللیثی در باره جماز نکاح متعه 49.مناهره امام رضوا

بن محمد بن جهم در باره عصمت پیامبران و مناهره امام جماد
باره بعضی از احادی ،جعلی درباره فضایل خلیفه اول و دوم.

50

بوا علوی

با یحیی بون اکوثم در

سيرة اهل بيت

578

در برخورد با مسلمانان غير شيعه

نتيجه

اهلبیت

براي تحقق وحدت و انسجام اسالمی ،به نمع رواب و برخمرد شیعیان با

پیروان مذاهب اسالمی غیر شیعه اهمیت زیادي میدادند .ایشان بر تعامل و برخمرد خومب
و مؤثر با عممم مسلمانان تأکید فراوانی داشتند و شیعیان را از عملکرد تفرقهانگیوز برحوذر
میداشتند .در این راستا ،گمینده شهادتین را مسلمان میدانستند و اصحاب خمد را از تکفیر
مسلمانان غیرشیعه برحذر میداشتند .هم چنین ضمن احترام به مقدسات مذاهب اسوالمی،
وحدت و انسجام جامعه اسالمی را حفي می نممدند.
شیمه برخمرد اهلبیت

با حاکمان غیرشیعه ،متفاوت از برخومرد ایشوان بوا عمومم

مردم مسلمان بمد .ایشان ،حکممت آنها را به رسومیت نمویشوناختند و در جهوت افشواي
مفاسد و ماهیت واقعی آنها تال

موی نممدنود ولوی در امومر مهوم و مصوالح عموممی و

اجتماعی با آنها همکاري میکردند.
اهل بیت

با علما ،دانشمندان و رهبران فکري غیر شیعه با احترام رفتار میکردنود

و در برخمرد با آنها ،شیمه بح ،آزاد و مباحثه علمی را در پیش مویگرفتنود .هومچنوین در
شرای خاص ،در مقابل علماي درباري میایستادند و با اسوتفاده از رو
سازنده ،افکار انحرافی آنان را رد میکردند.

منواهره و انتقواد
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