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  واژه شناسی : 
 بالنص و امامت7کسانی که اعتقاد به وصایت و خالفت بالفصل امام علی مقصود از شیعه:

دروزي، و حتی دارند (لذا مقصود  شیعه زیدي، اسماعیلی، علوي، 7تا حضرت مهدي:اطهارائمه
  شیعه سلفی نیست)

   :اهل سنتمقصود از 
  فته باشد سنی می باشد .هرکس خالفت شیخین را پذیرنگاه حداکثري: 

است  اهل سنت هر کسی اعتقاد نامه احمد بن حنبل را بپذیرد نگاه حداقلی(قول مشهور بین اهل سنت):
  . دخواننسنی نمی را معتزله طبق این تعریف لذا 

  :  اعتدالافراط و 
گري را باید طبق تعاریف مشهور و مقبول بین همان مذهب بررسی کرد مثال نمی توان شیعیان افراط

زیدي را بخاطر برخی از تضادهاي اعتقادي یا فقهی با شیعه اثنی عشري و یا معتزله را بخاطرعقل گرایی 
  گري کرد . با بقیه اهل سنت متهم به افراط

  باشد.ذهب شیعه اثنی عشري و اهل سنت میمنحرف شدن از اصول و مبانی در مگري لذا مقصود از افراط
در ابتدا براي شناخت افراط و تفریط، باید مالکها ومعیار هاي اصلی را بررسی کرد و سپس مذاهب و 
 اشخاص را با آن تطبیق داد نه اینکه افراد و افعال افراطی را به عنوان محور پذیرفت و بعد براي آن دنبال

  دلیل و استدالل بود .
  افراط و تفریط نسبی یا مطلق است؟

افراط وتفریط دائما مذموم بوده و نمی توان گفت در زمان یا مکان خاصی افراط و تفریط ممدوح می باشد 
  گري می باشد و در شرایط دیگر نه اما برخی از افعال در شرایط زمانی و مکانی خاص مصداق افراط

موم است و شرایط زمانی و مکانی دخالتی گري می باشد مذکه مصداق افراطین مسائلی مثل سب و توه
 .باشداین عمل مذمومی میدر آن ندارد چه در مناطق مشترك و چه در جایی که هیچ مخالفی وجود ندارد 

اما در برخی موارد نیز شرایط مکانی و زمانی تاثیر گذار است مثال بیان برخی از عقاید خاصه شیعه مثل 
در میان شیعیان پسندیده اما در میان اهل سنت مصداق  )الم اهللا علیها(سبرگزاري شهادت حضرت زهرا 

  گري باشد .افراط
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  گري  علل افراط
فرمودند که دین 7رفت و از اختالف بین شیعیان سوال پرسید امام7صبغ بن نباته نزد امام علیا

هاي حق شناخته می شود باید حق را خوب شناخت خداوند توسط مردم شناخته نمی شود بلکه به نشانه 
یکی از نشانه هاي حق را بیان  تا اینکه قدرت شناخت اهل حق را پیدا کنی (حضرت در دنباله

 1حق نیکوترین سخن است، و هر کس آن را آشکارا بگوید مجاهد است.فرمایند)می
د کننآنها ادعاي حق بودن میکه  آمد در مورد طلحه و زبیر و عایشه پرسید7شخصی دیگر نزد امام علی

حق  ا نبینی نسبت بهفرمودند اي حارث اگر فقط نگاهت به زیر پایت باشد و باالي سرت ر7امام علی
شوند بلکه حق را از طریق کسانی که در عمل، که حق و باطل با مردم شناخته نمیاي زیرا نگر شدهجزئی

   2د باید شناختاز حق پیروي و از باطل اجتناب می کنند می کنن
این احادیث، اصلی را به ما می رساند که براي تشخیص حق از باطل معیار و مالك حق و باطل را باید 
دانست و اشخاص را با آن سنجید نه اینکه بدون مالك و معیار اشخاص و پیش فرض هاي ذهنی خود 

  را داشته و براي اثباتش رو به استدالل تراشی آوریم.
گري افراط انه یکی از علتهاياشخاص و عقیده هاي خاص بدون پشتو و تبعیت کورکورانه ازبنابراین تقلید 

  باشد.می
  هواي نفس 

در نهج البالغه ریشه اختالفات را امر مذهبی نمی داند می فرماید همه شما بر دین خدا 7امام علی
   3کندباشید و خباثتهاي باطنی و بد طینتی، شما را از همدیگر جدا می برادر می

ه دنبال باشد بلکه بمقصود بسیاري از شبکه هاي معلوم الحال دفاع از حق و القاء بصیرت به جامعه نمی
  .و اثبات منیت و لذت نفسانی خودشان می باشد به هر روش سرکوب و شکست مخاطب 

  ی باشد.و ورود به خود محوري م خدامحوريافتند خروج از گري میعمده دلیل کسانی که در دام افراط
                                                             

 1409قم، چاپ: اول،  -جلد، مؤسسۀ آل البیت علیهم السالم 30شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشریعۀ،  135؛ ص 27وسائل الشیعۀ ؛ ج١ 
 بلْ بِآیۀِ الْحقِّ فَاعرِف الْحقَّ بِالرِّجالِ لَا یعرَف اللَّه دینَ فَقَالَ إِنَ -اخْتلَاف الشِّیعۀِأَنَّه سئلَ عنِ  فی حدیث7ق.عنِ الْأَصبغِ بنِ نُباتَۀَ عنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ

  تَعرِف أَهلَه إِنَّ الْحقَّ أَحسنُ الْحدیث و الصادع بِه مجاهد
ق. دخَلَ الْحارِثُ بنُ حوط 1414قم، چاپ: اول،  -جلد، دار الثقافۀ 1األمالی (للطوسی)،  طوسى، محمد بن الحسن، 134األمالی (للطوسی) ؛ النص ؛ ص٢ 

: یا حارِثُ، ائشَۀَ احتَجوا إِلَّا علَى حقٍّ فَقَالَ، ما أَرى طَلْحۀَ و الزُّبیرَ و عاللَّیثی علَى أَمیرِ الْمؤْمنینَ علی بنِ أَبِی طَالبٍ (علَیه السلَام) فَقَالَ: یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ
اجتنَابِ الْباطلَ بِ بِاتِّباعِ منِ اتَّبعه، و الْحقَ النَّاسِ، و لَکنْ اعرِفإِنَّک إِنْ نَظَرْت تَحتَک و لَم تَنْظُرْ فَوقَک جزْت عنِ الْحقِّ، إِنَّ الْحقَّ و الْباطلَ لَا یعرَفَانِ بِ

.هتَنَبنِ اجم  
  112الشریف الرضی ، نهج البالغۀ، خطبۀ 3
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  جهل 
گري می باشد که مصادیق زیادي دارد که به برخی از آنها اي ترین علل افراطجهل از مهمترین و ریشه

اشاره می شود . همانگونه که علم نور است و جلوي بسیاري از انحرافات را می گیرد جهل ظلمت و 
  تاریکی است و به افراط و یا تفریط می انجامد .

  4إِلَّا مفْرِطاً أَو مفَرِّطا تَرَى الْجاهلَ لَا7قَالَ جهل منشا افراط و تفریط می باشد:7امیرالمومنینبه فرموده 
 از یکدیگر عدم شناخت شیعه و اهل سنت 

اشند بگري در امان می به همان اندازه که مذاهب اسالمی نسبت به یکدیگر شناخت پیدا کنند از افراط
  گري رو به رشد می رود . شد افراط داراما اگر جهل میدان

مثال اگر اهل سنت، فکر کند شیعه براي مهر سجده می کند نه بر مهر، شیعه را مشرك و کافر می داند 
و تمام روایات وارده علیه نواصب را بر :همچنین اگر شیعه تصور کند اهل سنت، دشمن ائمه اطهارند

دازه که مذاهب اسالمی به صورت صحیح نسبت به بنابراین به همان ان اهل سنت تطبیق می کنند .
  رود .گري از بین مییکدیگرشناخت پیدا کنند افراط

شناخت مذاهب اسالمی از یکدیگر باعث تفکیک صحیح بین سلفیت و وهابیت و اهل سنت می شود 
  .ایم گري شدهرفت افراطمانع پیش وقتی هر سنی را سلفی و هر سلفی را وهابی ندانیم،

اما اگر هر سنی وهابی بنامیم خودمان باعث گسترش  دوست از دشمن شناخته می شود. همچنین
  ایم . گري شدهافراط

رود بعد از شناخت و تفکیک مذاهب اسالمی از گروه هاي افراطی، نگاه خصمانه به یکدیگر از بین می
گیرد نجام میی به راحتی ادیگر فعالیتهاي فرهنگی، تبلیغی و چاپ کتبشان در چارچوب قوانین نظام اسالم

شود کما اینکه در عربستان با کتب شیعه می شود و یا بعضا با کتب وسایتهاي و برخورد امنیتی با آن نمی
  اهل سنت این برخوردها می شود . 

باید شناخت مذاهب اسالمی از یکدیگر در بین عموم مردم به یک فرهنگ فراگیر تبدیل شود و می توان 
گر سنت بایکدیهمدلی و همیاري شیعه و اهلواقعیت ها و خاطرات شخصی از این فرهنگ را توسط بیان 

  ي عموم مردم گفته شود.برا:تبیاهل و همچنین محبت آنها نسبت به 
                                                             

 ق. 1414قم، چاپ: اول،  -جلد، هجرت 1شریف الرضى، محمد بن حسین، نهج البالغۀ (للصبحی صالح)،  479نهج البالغۀ (للصبحی صالح) ؛ ؛ ص 4



سنت اهل و شیعه بین تقریب مساله در گري افراط | 5  

 پیش فرضهاي وهمی و احساسی بر اساسوري اهاي علمی و د نگاه دور بودن از
بخاطر دور بودن مذاهب اسالمی از یکدیگر و نشناختن یکدیگر شایعات بسیار زیادي که بعضا هیچ نسبتی 

  با واقعیت ندارد علیه یکدیگر ساخته و جزء بدیهیات نزد افراد شده است .
باهللا بوده و العیاذ7شیعه معتقد است نبوت حق امام علی مثال برخی از افراطیون وهابی شایعه کرده اند که

رخی و همچنین ب "خان االمین"جبرئیل در ابالغ نبوت خطا کرده است لذا در تشهد نمازشان می گویند 
ند لذا می باش:در بقیع بخاطر دشمنی وهابیون با اهل بیت:پنداشته اند تخریب قبور ائمه اطهار

ی در احکام فقهی نیز فتوا به نجاست وهابیون می دهد در حالی که وهابی آنها را ناصبی تلقی کرده و حت
و ... تخریب کردند اولین قبري که خراب 9ها در بقیع و احد و ... صدها قبر از صحابه و زنان پیامبر

کردند قبر زید بن خطاب برادر خلیفه دوم می باشد بنابراین تخریب قبور نه بخاطر صاحب قبر بلکه بخاطر 
  اند .ري اشتباهی که نسبت به بناء بر قبور دارند انجام دادهتفک

 تفسیر غلط از تبري 
تبري از اصول مذهب شیعه می باشد و به معناي اعالم برائت از شرك و کفر و دشمنان خدا و رسول و 

 :می فرمایند7باشد و این اعالم برائت از بهترین اصول می باشد کما اینکه امام علیمی:بیتاهل
 ٥منْ الشَّرِّ. تَاح الْخَیرِ التَّبرِّيمفْ

کلید هر خوبی تبري از هر بدي می باشد از بزرگترین مصادیق بدي ها خباثتهاي باطنی و شیطان رجیم 
می باشد و انسان باید هر روز بلکه هر لحظه تبري را در وجود خودش زنده نگه دارد اما متاسفانه عده اي 

  من زده شده است . گري داتبري را در افراد و اشخاص خاصی منحصر کرده اند و این خود به افراط
شیعه از اهل سنت و بالعکس از یکدیگر و باید تبري است. نه از مسلمان و :تبري از اعداي اهل بیت

  به سمت تبري از ظالم برد. از رجال یکدیگر را
 اصول پنداشتن فروعات 

اتی فبسیاري از مباحث اختالفی جزء اصول بین مذاهب اسالمی نیست، مذاهب اسالمی در فروعات اختال
که در یک مذهب بین مجتهدین اختالف وجود دارد اما در مسائل اصولی مثل توحید و دارند همانطوري

                                                             
 1376قم، چاپ: اول،  -جلد، دار الحدیث 1على بن محمد، عیون الحکم و المواعظ (للیثی)، لیثى واسطى،  488؛ صعیون الحکم و المواعظ (للیثی) ٥ 

  ش.
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معاد و نبوت و حتی در کلیات فروعات مثل اصل نماز و روزه و خمس و زکات و حج و ... با هم مشترك 
  می باشند .

شود و زمانیکه به عموم جامعه  اما وقتی جهل میدان دار شد بسیاري از مباحث فرعی و جزئی، اصل می
 گري منجر می شود .تزریق شود به افراط

 مطرح کردن مسائل اختالفی در سطح عوام جامعه

مسائل اختالفی بین مذاهب حق و مسلم است و نباید روي آن در پوش گذاشت و گوییم ما هیچ اختالفی 
می راین باید بحثها و کمسیونهاي علگري منجر می شود بنابنداریم زیرا همین درپوش گذاشتن به افراط

بین علماي مذاهب اسالمی براي حل و فصل و بررسی این مسائل گذاشته شود که جایگاه این مباحث 
در عموم مردم و ماهواره ها نیست زیرا عوام جامعه که امروزه اسلحه به دست شده تفاوت بین بحث 

لوي باید محور در روابط بین شیعه و اهل سنت علمی و منطقی با غیر آن را نمی دهد اخالق و رفتار ع
م، کنیم که پیرو مکتب اهل بیت هستیما افتخار میمی فرمایند: دام ظلهباشد کما اینکه مقام معظم رهبري

م، اما جاي کنیشیعه هستیم، پیرو امامت امیرالمؤمنین و خالفت بالفصل او هستیم؛ به این افتخار می
 گونه مطالب در میان اهل فن، در میان متخصصینن نیست؛ جاي اثبات ایناثبات این مطلب کوچه و خیابا

گونه موارد باید بحث کالمی و بحث منطقی باشد؛ بدگویی و و در میان نخبگان است. تازه بحث در این
عیبجویی و فحاشی و شمشیر بر روي هم کشیدن، کمک کردن به دشمنان اسالم است که هم دشمن 

هستند. ما این را به عنوان پرچم وحدت اسالمی در انقالب اسالمی بلند کردیم. شیعه و هم دشمن سنی 
 6گوید.خواهد، این را میملت ایران این را می

مطرح کردن مساله امامت و دفاع از والیت حق و مهم است اما باید محدوده آن مشخص شود. ما تا کجا 
دفاع «بر مفهوم  "امت و انسجام جامعه اسالمی"باید از این حق مسلم دفاع کنیم؟ به نظرمی رسید مفهوم

تا جایی است که بین امت اسالم تفرقه 7حاکم است و دفاع از حقانیت خالفت امام علی»از والیت
  ایجاد نشود . 

                                                             
  1/1/1387بیانات رهبر معظم انقالب در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى 6
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در صلح با معاویه می فرمایند ... معاویه با من در حق بودن نزاع می کند و من بخاطر 7امام حسن
  7را رها کردم مصلحت امت و حفظ خون امت آن

ه کاگر ترس از تفرقه و اختالف بین مسلمین نبود  در قضیه جنگ جمل می فرمایند :7امیرالمومنین
گردند و دین داشتن را عار بشمارند با تمام قدرت به میدان می آمدم و این مسلمانان به کفر و بی دینی بر

   8گرفتم وضعیت را تغییر می دادم و بیعت طلحه و زبیر را براي خودم می

تا جایی می باشدکه ترس از تفرقه بین امت اسالم نباشد، 7یعنی دفاع از والیت و وصایت امیرالمومنین
 بنابراین دفاع از والیت نیز خط قرمز دارد. اگر تفرقه ایجاد شد، از والیت هم نمی توان دفاع کرد. 

 ابوبکر بیعت کردند پیش من آمد ودر نامه به معاویه می فرمایند پدر شما وقتی که مردم با 7امام علی
از آن شماست و دستت را جلو بیاور که من با شما بیعت کنم  اهللا علیه و آله لیصگفت حق خالفت بعد از پیامبر

  :اما با وجود اصرار دائم پدرت به دو دلیل این کار را نکردم

  9ترس از تفرقه بین مسلمین -2 نزدیک شدن مردم به کفر -1 

دسته می کنند و می فرمایند برخی از مسلمین یک سهم از اسالم دارند و  7را مسلمین 7امام صادق
سهم دارند بنابراین نباید بار کسی که دو سهم دارد را بر کسی  7برخی دو سهم و برخی سه ... و برخی 

که یک سهم دارد حمل کرد همچنین حمل کردن سه سهم بر کسی که دو سهم دارد خطاست و ... بعد 
اي مسیحی داشت و او را به اسالم دعوت کرد او نیز قبول می می زنند که شخصی که همسایه امام مثال

کند شخص مسلمان اول سحر در منزل او می آید و می گوید لباس بپوش و وضو بگیر که به نماز رویم 
ي انی آمد وو بسیار نماز خواندند و او را نگه داشت تا ظهر و شب ...فردا که دوباره مسلمان در خانه نصر

گفت من انسان مسکین و داراي عیالم، برو براي این دین کسی را پیدا کن که از همه چیز فارغ باشد 
  فرمودند او را داخل چیزي کرد که از او خارجش کرد .7امام صادق

                                                             
د بن على، مناقب آل أبی طالب علیهم السالم ابن شهر آشوب مازندرانى، محم 34؛ ص 4این مناقب آل أبی طالب علیهم السالم (البن شهرآشوب) ؛ ج٧ 

  ق. 1379قم، چاپ: اول،  -جلد، عالمه 4(البن شهرآشوب)، 
ق. و ایم اللَّه لَو لَا مخَافَۀُ 1413قم، چاپ: اول،  -جلد، کنگره شیخ مفید 1مفید، محمد بن محمد، األمالی (للمفید)،  155األمالی (للمفید) ؛ النص ؛ ص8 

ک ولَاةٌ و مضَوا و قَد ولی ذَلرْنَا ذَلک ما استَطَعنَالَکُنَّا قَد غَی» برگرداندن دین، عارشمردن دین« و أَنْ یعودوا إِلَى الْکُفْرِ و یعور الدینُ الْمسلمینَ بینَالْفُرْقَۀِ 
قَد و رَ إِلَیالْأَم اللَّه در و هِمبِیلسی لنعاینْ بیمرُ فیالزُّب ۀُ ولَانِ طَلْحذَانِ الرَّجی هنعایب  

و قَد کَانَ أَبوك أَتَانی حینَ ولَّى النَّاس أَبا بکْرٍ فَقَالَ 1404قم، چاپ: دوم، -ی النجفی جلد، مکتبۀ آیۀ اهللا المرعش1نصر بن مزاحم،  91وقعۀ صفین ص٩ 
دعقُّ بأَح أَ أَنْت فَلَم کایِعأُب كدطْ یساب کلَیع نْ خَالَفلَى مع کبِذَل لَک یمعأَنَا ز رِ وذَا الْأَمص بِه دمحم و ککَانَ قَالَ ذَل قَد اكأَنَّ أَب لَمتَع أَنْت لْ وفْع

دهقُرْبِ عل تیي أَبأَنَا الَّذ تَّى کُنْتح هادلَام. أَرلِ الْإِسنَ أَهیخَافَۀَ الْفُرْقَۀِ بالنَّاسِ بِالْکُفْرِ م  
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 کندیوصیه مرا به تمام شیعیان ت:نحوه تبلیغ و ترویج مکتب اهل بیت7در ادامه بحث امام صادق
سنت بد رفتار نکنید زیرا که امارت بنی امیه با شمشیر و جور و ستم بود اما امامت ما اهل بیت که با اهل 

با دوستی و الفت و وقار و تقیه و حسن معاشرت و ورع و اجتهاد است مردم را به دین و مذهبی که دارید 
  10با این افعال ترغیب کنید

نزدیک شود مطلوب است اما نه با تبلیغ مستقیم به مذهب  بلکه با :اینکه کسی به مذهب اهل بیت
طبق حدیث فوق اوال کسانی که سهم بیشتري از اسالم دارند نباید  اصالح گفتار و رفتار و کردار خود. 

می خواهند این ادبیات را ثابت کنند 7کسانی که سهم کمتري دارند را از اسالم خارج بدانند بلکه امام
که مسلمان ضعیف و قوي داریم نه اینکه خط قرمزي کشیده شود که هر کس شرایط خاص داشته باشد 

  مسلمان و بقیه کافرند . 
براي تقویت این جنبه :از سوي ائمه اطهار حال که قوام امت بودن اهمیت باالیی دارد دستورات موکد

ند عملی انجام دهید که ما اهل بیت را سرزنش کنند زیرا مردم بخاطر عمل در جامعه صادر شده که نک
بیت لاند مایه زینت ما اهکنند همیشه در مورد کسانی که از شما جدا شدهزشت فرزند، پدر را سرزنش می

ما، در میان آنها حاضر شوید و در نماز جماعتشان و تشییع جنازه هایشان شرکت  باشید نه مایه زشتی
و نکند در کار خیري دیگران از شما  ید و همچنین از بیمارانشان عیادت و حقوقشان را رعایت کنیدکن

  11سبقت گیرند به خدا قسم هیچ فعلی نزد خداوند محبوبتر از تقیه نیست
  صیغه امر و دالّ بر وجوب است. » کونوا«داللت این روایت بر تقیه مداراتى تمام است؛ زیرا جمله 

  شود که عبارتند از:یت استفاده مىمطالبى از روا
ها و تشییع جنازة مردگان آنان مطلوب . حضور در مجالس ومساجد و مدارا کردن و عیادت مریض1

  بوده و مورد تأکید آنهاست.:ائمه
اخالقى آنان، تقیه نامیده  -این روایت مدارا کردن با اهل سنت و شرکت در مراسم عبادى. براساس 2

  در این موارد خوف ضرر به جان و مال و ناموس وجود ندارد) شده است.(با اینکه
  ابله یا تشخیص عوامل تفرقه اندازقدرت مقتن نداش

                                                             
تهران، چاپ:  -جلد، دار الکتب اإلسالمیۀ 8اإلسالمیۀ)،  -کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط  43؛ ص 2اإلسالمیۀ) ؛ ج -الکافی (ط ١٠ 

ا مثَلًا إِنَّ رجلً...یحملَ صاحب السهمِ علَى ما علَیه صاحب  سهم و منْهم منْ لَه سهمانِ و ...فَلَیس ینْبغی أَنْمنْ لَه  الْمسلمینَ منَ ق. إِنَ 1407چهارم، 
  ...کَانَ لَه جار و کَانَ نَصرَانیاً فَدعاه إِلَى الْإِسلَامِ 

  إِیاکُم أَنْ تَعملُوا عملًا یعیرُونَّا بِه فَإِنَّ ولَد السوء یعیرُ والده بِعمله 219؛ ص 2اإلسالمیۀ) ؛ ج -الکافی (ط  11
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گري منجر می شود طرح مسائلی است که مذاهب دیگر نسبت به آن مسائل از مصادیق جهل که به افراط
را براى شما نقل کنم؛  اىمی فرمایند: بد نیست من خاطرهدام عزهرهبري باشند مقام معظمحساس می

از  هایشانوقت در اوایل انقالب در سخنرانییک ام. امامهرچند که به خیلى از دوستان هم این را گفته
دانید که من مدتى را در بلوچستان بودم و با خیلى از آورند. شما مىآمیزى اسم مىبه صورت طعن معاویه

 دانند. به امامرا مقدس مى سنى آن منطقه، معاویهعلماى آنجا دوست نزدیک هستم. مردم و علماى 
شمارند و او را را محترم مى عرض کردم که در طرف شرق کشورمان، چند صد میلیون نفر معاویه

ى بحث است یعنى مسلمانان هند، ناحق آن، مربوط به جلسه دانند البته بحق یا بهالمؤمنین مىخال
گفتند عجب،  شمارند. امامرا محترم مى ها معاویهاند؛ اینلب سنى حنفىپاکستان، بنگالدش و افغانستان اغ

راجع به معاویه  آمیز از امامى طعندانستم! من بعد از آن در طول این ده، یازده سال یک جملهمن نمى
کنم؛ اما نشنیدم. من خودم در نماز جمعه راجع به جنگ صفین و سایر جنگهاى امیر المؤمنین صحبت مى

ى بعد از سالهگویى، یک حرف است؛ اهانت، حرف دیگرى است. تاریخ بیست و سهکنم. تاریخاهانت نمى
رحلت پیامبر تا خالفت امیر المؤمنین، یک تاریخِ قابل بررسى است؛ باید بررسى شود؛ اما در آن اهانت و 

   12وجه نباید باشد.هیچجسارت به خلفا به
 )احادیث بین جمع قدرت عدم و: اطهار ائمه و امبرپی سیره گذاشتن کنار( نگري جزئی

 را در تعامل و:اند کسانی هستند که سیره ائمه اطهارگري افتادهبرخی از کسانی که در دام افراط
اند. البته آنها عمل خود را به روایاتی مستند کردهتعایش با ادیان و مذاهب دیگر فراموش و یا تاویل

و یا روش ائمه  ١٤و یا غیر شیعه جهنمی می باشند .13بدعت ناسزا و توهین کردکنند که باید به اهل می
(سب بنابراین  16احادیثی که نهی از نماز پشت سر اهل سنت می کندیا  15لعن به رهبران اهل سنت بوده

  خود می دانند.یف دینیه اوظرا جزء و لعن مخالفین) 
                                                             

  547صداى جمهورى اسالمى ایران ..... ص : » گروه معارف اسالمى«و» گروه ویژه«بیانات در دیدار با اعضاى 554 1370بیانات سال 12
جلد، دار إحیاء 111:مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار األنوارالجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهار 323؛ ص 47بیروت) ؛ ج -بحار األنوار (ط  13

 375؛ ص 2اإلسالمیۀ) ؛ ج -الکافی (ط   ماق. نَحنُ معاشرَ بنی هاشمٍ نَأْمرُ کبارنَا و صغَارنَا بِسبهِما و الْبرَاءةِ منْه 1403بیروت، چاپ: دوم،  -التراث العربی 
ق. إِذَا رأَیتُم أَهلَ الرَّیبِ و  1407تهران، چاپ: چهارم،  -جلد، دار الکتب اإلسالمیۀ 8اإلسالمیۀ)،  -کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط 

  وا منْ سبهِمالْبِدعِ منْ بعدي فَأَظْهِرُوا الْبرَاءةَ منْهم و أَکْثرُ
جلد، وزارت فرهنگ و 14قمی مشهدي، محمد بن محمدرضا، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب،  473؛ ص 2تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ؛ ج 14

  ش. 1368تهران، چاپ: اول،  -ارشاد اسالمى، سازمان چاپ و انتشارات 
تهران، چاپ:  -جلد، دار الکتب اإلسالمیۀ 8اإلسالمیۀ)،  -محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط کلینى،  342؛ ص 3اإلسالمیۀ) ؛ ج -الکافی (ط  15

  زیارت عاشورا هايق. لعن 1407چهارم، 
  ما هم عنْدي إِلَّا بِمنْزِلَۀِ الْجدر فَقَالَ عنِ الصلَاةِ خَلْف الْمخَالفین7ََ عنْ زرارةَ قَالَ: سأَلْت أَبا جعفَرٍ 373؛ ص 3اإلسالمیۀ) ؛ ج -الکافی (ط ١٦ 
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بر نهی  مبنی است با بسیاري از احادیث دیگر غض نظر از اشکاالت سندي که به اکثر احادیث فوق وارد
شدید از سب و ناسزا در تعارض می باشد که ندیده و یا نخواسته اند ببینند و یا قدرت جمع نداشته اند این 
افراد دچار جزئی نگري شده اند. شاید حدیثی مطابق میل آنها باشد گرچه صحیح اما باید نگاه جامع به 

   .گري نشویم کنار آن احادیث و آیات دیگر دیده شود تا دچار افراطمعارف داشته باشیم و در 
گوید روایاتی ازطرف مخالفین شما در فضائل می7شخصی به نام ابراهیم بن ابی محمود به امام رضا

فرمودند 7نزد ما می باشد آیا به آنها اعتقاد داشته باشیم؟ امام رضا:و شما اهل بیت7امیرالمومنین
برخی در شان و فضائل ما  -1روایاتی را در فضائل ما جعل کرده اند که سه قسم می باشد ... مخالفین ما
برخی از جعلیات تصریح به مثالب و معایب  -3بعضی دیگر در امر ما کوتاهی کرده اند  -2غلو کرده اند

  دشمنان ما کرده اند .
ی دهند کنند و نسبت ربوبیت به ما موقتی مردم احادیث غلو در شان ما می شنوند شیعیان ما را تکفیر می 

وقتی احادیث تقصیر در حق ما را می شنوند به آن معتقد می شوند وقتی معایت دشمنان ما را می شنوند 
شروع به عیب گذاري بر ما می کنند و خداوند فرموده است که بت مشرکین را سب و توهین نکنید که 

ند ... اي ابن ابی محمود از این روایت حفاظت کن که آنها نیز جاهالنه خداوند را سب و توهین می کن
  ١٧خیر دنیا و آخرت در آن جمع است

یچ گاه ه:در حاشیه می فرمایند:  از این حدیث می توان استنباط کرد که ائمه اطهار ابن بابویه قمی
  تصریح به معایب و مثالب دشمنانشان نمی کردند .

در کتاب تمام نهج البالغه و کتاب وقعۀ صفین کامل آن  حدیثی که در نهج البالغه به صورت خالصه و
 آمده است به این شکل وارد شده: 

در میان جنگ صفین اظهار برائت و لعن نسبت 7حجر بن عدي و عمرو بن حمق از اصحاب امام علی
شخصی را به سوي این دو نفر فرستاد تا از این کارشان بازشان دارد 7به اهل شام می کردند امام علی

آمدند و گفتند آیا ما حق نیستیم؟ حضرت فرمودند بله گفتند آیا آنها باطل 7آنها پیش امیرالمومنین
نیستند؟ حضرت فرمودند بله، گفتند پس چرا ما را از ناسزاگویی منع می کنید حضرت فرمودند دوست 

                                                             
و فَضْلکُم أَهلَ الْبیت و هی منْ رِوایۀِ 7أَمیرِ الْمؤْمنینَ قَالَ إِبرَاهیم بُن أَبِی محمود فَقُلْت للرِّضَا یا ابنَ رسولِ اللَّه إِنَّ عنْدنَا أَخْباراً فی فَضَائل١٧ِ 
مج نَا ولی فَضَائاراً فوا أَخْبضَعینَا وفخَالإِنَّ م ودمحنَ أَبِی ما ابَقالَ الرِّضَا ی ثُم... یکُمفرِخَالی أَمیرُ فا التَّقْصیهثَان و ا الْغُلُوهدامٍ أَحلَى ثَلَاثَۀِ أَقْسا علُوها عثُهثَال نَا و

ثَالبِم رِیحنَا  بِالتَّصتوبِیلِ بِرُبإِلَى الْقَو موهبنَس تَنَا ویعینَا کَفَّرُوا شف الْغُلُو النَّاس عمنَا فَإِذَا سائدأَعینَا وف وهتَقَدیرَ اعوا التَّقْصعمإِذَا س وبثَالوا معمنَا   إِذَا سائدأَع
ونَا بِأَسثَلَب هِمائمنَا.عیون أخبار الرضا علیه السالم، جبِأَسائجلد، نشر جهان 2ابن بابویه، محمد بن على، عیون أخبار الرضا علیه السالم،  304، ص: 1م- 
  ق.1378تهران، چاپ: اول، 
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بیین د آنها را تندارم که از ناسزاگویان و فحش دهندگان و لعن کنندگان باشید ولی اگر کارهاي ناپسن
کنید و حال آنها و سابقه شان را توصیف کنید کالمتان راستتر و موجه تر خواهد بود و چه نیکو می شود 
اگر به جاي ناسزا گویی و لعنت فرستادن و بیزاري جستن از آنها به آنها بگویید: خدایا خون ما و آنها را از 

ا را از این گمراهیشان نجات بده تا آنکه حق را نمی ریخته شدن حفظ کن و بین ما آشتی ایجاد کن و آنه
شناسد بشناسد و کسی که ستیزگی و دشمنی با حق می کند دست بردارد و بازگردد و اگر این کار را 

  18بکنید براي من محبوبتر و براي شما بهتر خواهد بود
د و به مه بادقت نگاه کننو دستور فرمودند که دائم به این نااي براي اصحابش نوشتند نامه7امام صادق

آن متعهد شوند و عمل کنند و در مساجد و خانه هایشان آویزان کنند و هر گاه از نماز فارغ شدند این 
  رساله را بخوانند : 

از خداوند براي شما عافیت می طلبم و شمارا به وقار و سکینه و حیا و ... توصیه می کنم همچنین به 
باطل و تحمل ستمها و ظلمهاي آنها و هرگز با آنها دشمنی و نزاع نکنید مالطفت و خوش رفتاري با اهل 

... با مردم به مالطفت و نیکی رفتار کنید و هرگز دشمنان خدا را که صداي شما را می شنوند ناسزا نکنید 
 يانجامد و چه ظلمی نزد خدا بزرگتر اینکه سبب سب خدا و اولیاکه این کار به سب خدا و اولیاي خدا می

 19خدا شوید

عالمه مجلسی در کتاب مرآت در حاشیه این روایت می فرمایند: دو معنا می شود از این روایت برداشت 
  به فتح: جواز سب دشمنان خدا در خلوت اما در جلوي آنها تقیه بایدکرد. "حیث یسمعونکم"کرد 
ها به ید حتی اگر آنبه ضم: یعنی بر شما جایز نیست که به دشمنان خدا فحش ده "حیث یسمعونکم"

شما فحش دادند با این حال شما حق ندارید به رهبران آنها فحش دهید که اگر اینگونه شد شما مرتکب 
گناهی بزرگ شده اید و چه کسی ظلمی بزرگتر از اینکه کسی موجب ناسزا گفتن دیگران به خدا و اولیاء 

  انتخاب می کند  و عالمه مجلسی معناي دوم را 20شود پس درنگ کنید درنگ کنید
                                                             

ق.  1414پ: اول، قم، چا -جلد، هجرت 1شریف الرضى، محمد بن حسین، نهج البالغۀ (للصبحی صالح)،  323نهج البالغۀ (للصبحی صالح) ؛ ؛ ص 18
أَنْ کُفَّا عما یبلُغُنی «لَیهِما علی خَرَج حجرُ بنُ عدي و عمرُو بنُ الْحمقِ یظْهِرَانِ الْبرَاءةَ و اللَّعنَ منْ أَهلِ الشَّامِ فَأَرسلَ إِ 103وقعۀ صفین ؛ النص ؛ ص -0

  » بلَى«میرَ الْمؤْمنینَ أَ لَسنَا محقِّینَ؟ قَالَ: فَأَتَیاه فَقَاال: یا أَ» عنْکُما
أنّه کتب بهذه الرّسالۀ إلى أصحابه  عن أبی عبد اللّه علیه السالم 397؛ ص 8اإلسالمیۀ) ؛ ج -الکافی (ط  401؛ ص 8اإلسالمیۀ) ؛ ج -الکافی (ط  19

 کانوا یضعونها فی مساجد بیوتهم فإذا فرغوا من الصالة نظروا فیها؛ ... بسم اللّه الرّحمن الرّحیمو أمرهم بمدارستها و النظر فیها و تعاهدها و العمل بها و 
و الوقار و السکینۀ؛ و علیکم بالحیاء و التّنزّه عما تنزّه عنه الصالحون قبلکم؛ و علیکم بمجاملۀ أهل » 1«أما بعد فاسألوا اللّه ربکم العافیۀ؛ و علیکم بالدعۀ 

  حیث یسمعونکم أعداء اللّه إیاکم و سب طل، تحملوا الضیم منهم، و إیاکم و مماظّتهمالبا
أن  قوله علیه السالم: حیث یسمعونکم، بفتح الیاء، أي یسمعون منکم، بل سبوا أعداء اللَّه فی الخلوات و فی مجامع المؤمنین. و یحتمل«فی المرآة: ٢٠ 

وا أئمتهم الیاء، یقال: أسمعه، یقرأ بضمأي شتمه، أي إن شتموکم ال تسب  



با آنکارهاي مقابله علل افراطی گري و راه  | 12 

خبر رسید که یکی از اصحاب شما در مسجد دشمنانتان را به اسم وعلنی لعن می کند 7به امام صادق
که به ما تعرض کرده است مگر خدا نفرموده  ،فرمودند خدا لعنتش کند چه شده است اورا7امام صادق

در تفسیر این آیه 7. امام صادق"بوا اللَّه عدواً بِغَیرِ علْمٍو ال تَسبوا الَّذینَ یدعونَ منْ دونِ اللَّه فَیس"است
  21زیرا که سب را به خودتان بر می گردانند فرمودند بتان آنها را سب نکنید

 نداشتن بصیرت و شناخت زمان 
به زمان خودش عالم باشد کسی که نسبت  22لَا تَهجم علَیه اللَّوابِس الْعالم بِزَمانه فرمودند:7امام صادق

گردد گري در زمان ما به عدم بصیرت برمیشبهات نمی تواند بر او هجمه بیاورد یکی از عوامل مهم افراط
در مساله گروه هاي سلفی تکفیري فرمودند اینها دشمن اصلی ما نیستند عزهداماینکه مقام معظم رهبري

باشند تشخیص جبهه و اینکه آتش را بر سر چه بلکه دشمن اصلی صحنه گردانندگان این جریان می 
 گري تاثیر دارد .کسی ریخته شود بسیار مهم و در نحوه برخورد و دوري از افراط

به این معنا "الشیعه هم العدو فاحذروه" اینکه برخی سلفی هاي تکفیري همایش برگزار می کنند به نام
هاي دیگر بجاي اینکه هزینه اصلی و اولویت رسانهباشد و یا از طرف برخی از که دشمن فقط شیعه می

اول در برخورد با دشمن را استکبار و استعمار بدانند به اختالفات مذهبی دامن زده و از دشمن اصلی غافل 
 دوم  موجبو عدم تشخیص دشمن اصلی و غیر اصلی و همچنین دشمن درجه اولبنابراین  شده است.

  .می شود  گريافراط
ران آخر الزمان ما که دشمنان اسالم از هر جهت براي ریشه کن کردن اسالم با هم  متحد خصوصا در دو

اند باید مذاهب اسالمی همدیگر را تحمل کنند و با یکدیگر بر دشمن مشترك فائق آیند . امام شده
  23نزدیک می شود تقیه شدید تر می شود7می فرمایند هرچه به دوران ظهور امام زمان7صادق

 گري و اشتباه از اعتدال و مبارزه منفی با افراط دفاع غلط
گري مبارزه می کنند که از لوازم این مبارزه کنار و اعتدال به گونه اي با افراطوحدت بعضا مدافعان 

  گري می شود .گذاشتن برخی از عقاید خاصه مذهب می باشد . که موجب افراط
                                                             

ایران ؛ قم، چاپ: دوم،  -جلد، کنگره شیخ مفید 1ابن بابویه، محمد بن على، إعتقادات اإلمامیۀ (للصدوق)،  107اعتقادات اإلمامیه (للصدوق) ؛ ؛ ص 21
  ا نَرَى فی الْمسجِد رجلًا یعلنُ بِسب أَعدائکُم و یسمیهِمعلَیه السلَام: یا ابنَ رسولِ اللَّه، إِنَّ -ق. و قیلَ للصادق1414ِ

  27؛ ص 1اإلسالمیۀ) ؛ ج -الکافی (ط  22
 220؛ ص 2اإلسالمیۀ) ؛ ج -الکافی (ط  23

با تَقَارۀِ. مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول  کُلَّمیلتَّقل رُ کَانَ أَشَدذَا الْأَم183؛ ص 9؛ جه  
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باشد می گريدین عامل افراطیا تفریط می افتند بر این باورند آنها در مبارزه با افراط یا خود در دام افراط و 
 و براي خود از دولت هايگري باید دین را کنار گذاشت و به سکوالر نزدیک شد و براي مبارزه با افراط

معتقدند و می گویند تمام مسائل اختالفی را از  به از بین بردن جزئی از دینیا سکوالر شاهد می آورند و 
و اذهان پاك کرد . و تمام مذاهب اسالمی تبدیل به یک مذهب واحد شوند کما اینکه در صدر  کتابها

گرایشات  را به تمامیا قائل به  پلورالیسم دینی می شوند به این معنا که حقانیت و اسالم مذهبی نبود
  دهد حتی اگر تضاد داشته باشند.می

  ظریه معقول تر می باشد :دو ن ات متفاوت براي تقریب مذاهبنظریاما در بین 
گري را بر اساس ضرورت و وجود دشمن مشترك می دانند، برخی راه تقریب و اعتدال و مبارزه با افراط

و می گویند چون مورد هجوم دشمن مشترك هستیم با هم کنار بیاییم . گرچه می توان اشکال کرد که 
به جان هم بیافتند؟ امااین نگاه را می توان در صورت نبود دشمن مشترك آیا مذاهب اسالمی باید دوباره 

  .نگاه حداقلی به مساله اعتدال درمذاهب دانست
ان هذه امتکم امۀ واحده و انا " ی که امت اسالمی را امت واحده خوانده استقرآنراه حل آخر، راه حل 

حد براي رسیدن به یک تمدن وای است قرآنیک اصل لذا تقریب مذاهب و وحدت  "ربکم فاعبدون
مقطعی و تاکتیکی و مبتنی بر ضرورت زمان . به این معنا که اصلی نه اسالمی که امت واحده باشد 

وحدت حقیقی و  قرآنمشترك می باشند مثال در مساله مذاهب اسالمی در بسیاري از اصول با هم 
   .اعتقادي است و ربطی به تاکتیک و دشمن مشترك ندارد

  گري ي مقابله با افراطراه کارها 
 :ترویج و تبلیغ سیره عملی اهل بیت

احادیث بسیار زیادي در نحوه تعامل و تعایش با اهل سنت وارد شده است که به تعدادي از آن اشاره شد 
فین با مخال:گري همین روشنگري روش اهل بیتهاي تعدیل افراطو می توان گفت از مهمترین روش

نسبت به گروه افراطی خوارج می فرمایند  لَا تُقَاتلُوا 7امام علی المثراي ب .حتی معاندین می باشد
ارِجکَه الْخَورلَ فَأَداطالْب نْ طَلَبکَم قَّ فَأَخْطَأَهالْح نْ طَلَبم سي فَلَیدعکسی حق ندارد آنها را تکفیر و  24ب
  بکشد .

                                                             
  ق. 1414قم، چاپ: اول،  -جلد، هجرت 1شریف الرضى، محمد بن حسین، نهج البالغۀ (للصبحی صالح)،  94نهج البالغۀ (للصبحی صالح) ؛ ؛ ص٢٤ 
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 چهره به چهره عملی و تبلیغ 
فرمایند بدون زبانتان تبلیغ کنید تا اینکه ورع و سعی و تالش و عبادت و خیر و خوبی می 7امام صادق

 کُونُوا دعاةً للنَّاسِ«: فرمودند7را از شما ببینند و این تبلیغ حقیقی می باشد همانطور که امام صادق
 25صلَاةَ و الْخَیرَ؛ فَإِنَّ ذلک داعیۀبِغَیرِ أَلْسنَتکُم؛ لیرَوا منْکُم الْورع و الاجتهاد و ال

  ود گري در بین مذاهب می شاین رفتار ها بسیاري از شبهه ها را از بین می برد و باعث از بین رفتن افراط
 تمدن جادو ای اخالق گرایی و سترش عقل گراییکه به گ:و زینت بودن براي اهل بیتعملی تبلیغ 
  ی و دشمنی شود .بی اخالقیگزین تبلیغ مستقیم و کمک می کند، باید جا یاسالم

  .گري بودو جلوگیري از افراط اعتدالو گسترش تبلیغ عملی امام موسی صدر از الگوهاي بسیار موفق در 

  ي گر افراط جلوگیري ازجایگاه تقیه در 
ی می باشد که براي حفظ جان و ناموس و دین تشریع شده است کما اینکه آیه قرآنتقیه اصل اسالمی و 

106هقَلْب و نْ أُکْرِهإِلَّا م هإِیمان دعنْ بم نْ کَفَرَ بِاللَّهار یاسر نازل شد: مسوره نحل در رابطه با شکنجه عم 
هر کسى «. یعنى: دراً فَعلَیهِم غَضَب منَ اللَّه و لَهم عذاب عظیمو لکنْ منْ شَرَح بِالْکُفْرِ ص مطْمئنٌّ بِالْإِیمانِ

شود که اظهار ایمان کرده باشد، نه آن کسى که مجبور مى که سخن کفر بر زبان جارى سازد بعد از آن
و  دگویگوید ولى دل او در ایمان خود مطمئن و ثابت است. بل آن کسى که سخن کفر مىو کفر مى

شود، بر آنها است خشم و غضب خدا و براى آنان شکنجه بزرگى در دوزخ عقده دلش از گفتن کفر باز مى
  ». مهیا است

ه تقیه مداراتی را بیان فرموده اند ک ره برخی از بزرگان و فقهاي شیعه مثل امام خمینی ره و آیۀاهللا خوئی
  .ربطی به تقیه خوفی ندارد

اراتى عبارت است از جلب دوستى مخالف، به سبب وحدت کلمه، بى آنکه ضررى تقیه مدامام می فرمایند: 
شیخ مفید نیز فرموده است : تقیه منحصر به موارد خوف از ضرر  از سوى او، شخص را تهدید کند.ض

  26شودنیست، بلکه گاهى تقیه به جهت اصالح است که شامل تقیه مداراتى مى
                                                             

اپ: اول، قم، چ -جلد، دار الحدیث 15دارالحدیث)،  -کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط  202؛ ص 3دارالحدیث) ؛ ج -الکافی (ط ٢٥ 
  .1429ق
  217/ باب التقیۀ ..... ص :  217/  2اإلسالمیۀ) / ج -الکافی (ط ٢٦ 
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دت و وحدت کلمه مسلمانان و دوري از تفرقه و اختالف هدف و حکمت تقیۀ مداراتى جلب محبت ومو
اند: ردهشیعیان امر به این نوع تقیه ککما اینکه احادیث بسیار زیادي در این موضوع وارد شده که به . است 

کردم  عبادت نشده، عرضنزد خداوند ء بخدا سوگند چیزى محبوبتر از خبفرمودند  :امام صادق 
  ه. : تقیندء چیست؟ فرمودخب

 و با تحریفهاي وارده در مذاهب اسالمینقد عالمانه تفکر افراطی 
د گري بیافتیم با جریان افراط بایگري را از بین ببریم نباید خودمان در دام افراطبراي اینکه ما افراط

 عادالنه برخورد کرد کما اینکه خداوند می فرمایند:
 هو عدلُواا تَعدلُوا أَال على قَومٍ شنَئَانُ یجرِمنَّکم ال و بِالْقسط شهداء للَّه مینَاقَو کُونُوا ءامنُوا الَّذینَ یأَیها
 )8مائده: (تَعملُونَ بِما خَبِیرُ اللَّه إِنَّ اللَّه اتَّقُوا و للتَّقْوى أَقْرَب

 شمنىِد نباید البتّه و دهید، شهادت عدالت به] و[ برخیزید داد به خدا براى اید،آورده ایمان که کسانى اى 
 دارید، رواپ خدا از و است، نزدیکتر تقوا به آن که کنید عدالت. نکنید عدالت که دارد آن بر را شما گروهى

   .است آگاه دهیدمى انجام آنچه به خدا که
گري تهمتهاي زیادي به یکدیگر زده می شود حتی براي نقد فرقه ضاله متاسفانه به بهانه مبارزه با افراط

وهابیت نباید از عدالت خارج شد وتهمت هاي و امور غیر واقعی را به آنها نسبت داد و عادالنه و عالمانه 
  آنها را نقد کرد . 

ید علماي خود مذهب بنشینند و آسیب شناسی کنند گري درون مذهبی است بابهترین راه درمان افراط
رده حرکت کرده و سعی ک:ما باید بپذیریم که درون تشیع جریانی هست که جلوتر از اهل بیتمثال 

ند چون خودشان را شیعه واقعی می دانند مثل ادهخود را شیعه واقعی جلوه دهد، اینها جعل احادیث هم کر
 اینها به ما نمی رسد.  فرمودندمی :خود اهل بیت قرامطه که حجراالسود را دزدیدند

هاي نامناسب به دنبال اثبات شیعه بوده اند بدون اینکه تاثیرات این حرکات را در سطح امت برخی از راه
رد شده را وا:ها که از سوي بزرگان و ائمه اطهارو تاویل اسالمی بررسی کنند مثال بسیاري از تفاسیر

اي ونهرا فقط شیعی و به گ:. یا اینکه ائمه اطهاررا نتیجه گرفتند قرآنپنداشتند و تحریف  قرآن جزء
معرفی کنیم که کم کم بقیه مذاهب از این منبع معنوي دور شوند، غلط است در حالی که محبت به ائمه 

الم نه تنها به جهان اس7از موارد مشترك و وحدت آفرین جهان اسالم است . امام حسین:اطهار 
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بلکه به تمام آزادمردان جهان تعلق دارد همانگونه که گاندي رهبر هند الگوي خود را در مبارزه با استعمار 
  بیان کرد.7امام حسین

شیعه معتقد است اگر بحث علمی و فارق از توهین و ناسزا در میان بزرگان مذاهب اسالمی باشد اعتدال 
ن با وجود طرح مسائل اختالفی شدید در کنار یکدیگر با گري می نشیند بنابراین می توابه جاي افراط

 .مسالمت زندگی کرد

  گري مذاهب اسالمی به سمت افراط حرکتاز  هشدار به افراطیون

شاید برخی از کسانی که به راحتی به مقدسات مذاهب سب و توهین می کنند به احادیث ضعیف استناد 
داشته باشند اما آیا هر امر جایزي را باید انجام داد؟ خصوصا  کرده و عقیده به عدم حرمت افعال و رفتارشان

  وقتی که بحث خون و دماء مسلمین در میان است .

گري تشکیل گروه هاي افراطی در امت اسالم مثل سپاه صحابه و جهنگوي از خطرناکترین ثمرات افراط
سلمان به دست افراطیون هستیم ها هزار مباشد کما اینکه امروزه شاهد کشته شدن دهو طیبه و ... می
دار داده شود اند لذا باید به این جریانها هشگیري و عملیاتهایشان را مبارزه با شیعیان گفتهکه فلسفه شکل

باشند . کما اینکه در حدیث قبلی از وجود مقدس که در ریخته شدن خون بسیاري از شیعیان شریک می
باعث تکفیر شیعیان امام :عایب دشمنان اهل بیتوارد شد که تصریح به مثالب و م7امام رضا

  می شود . 7رضا

 شناخت شبهه و واکنش صحیح به شبهه 

شناخت شبهه بسیار مهم است و اگر کسی شبهه را به درستی نفهمد در نحوه جواب دهی دچار افراط یا 
ن یارت و ایتفریط می شود مثال مقاله ها نوشته می شود در جواب به مخالفت وهابیون با توسل و ز

ري را گمرتبط می کنیم و متاسفانه شعله افراط:بیتمخالفت با توسل را به دشمنی آنها با اهل
الفت کنند  و ثانیا مبناي مخبرافروخته می کنیم در حالیکه اوال وهابیت توسل و زیارت را مطلقا رد نمی

 ندارد .:آنها با توسل به اموات ربطی به مخالفت با ائمه اطهار

 اي د بر تولیدات رسانهتاکی
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گري بهترین برنامه ها را ساخته و می سازد اما ورکردن آتش افراطمتاسفانه دشمن در راستاي شعله
ی دارند بعضا تولیدات گري از این غالب استفاده الزم را نمی برند و برعکسدلسوزان براي مبارزه با افراط

 ولید شود.تقشري براي هر متناسبمناسب و اياي رسانهمستندهباید  .شودگرایی دامن زده میکه به فرقه
 کار تشکیالتی و نه فردي 

 اللَّه لِبحب اعتَصموا و گري دستور به اعتصام به حبل اهللا می دهدبراي جلوگیري از افراط قرآنوقتی 
  تاکید می کند که اعتصام به حبل اهللا باید جمعی باشد نه فرد فرد . 103آل عمران تَفَرَّقُوا ال و جمیعاً

تور ه ما دسب قرآنگیرد اما مثمر ثمر نیست زیاد انجام می گريکارهاي انفرادي براي جلوگیري از افراط
گر را کدام یکدیمثل پازل که هر .است که باید به صورت گروهی و جمعی این امر مهم را پیش ببریدداده

 .دم وجهه امت بودنشان نمایان باشاسالتوان به هدف مقدس تقریب رسید اال اینکه امتکند نمیمی کامل

  گفتمان سازي به صورت خصوصی و عمومی 
گري باید به صورت قانون از طرف نظام به قواي مختلف ابالغ شود، همچنین صدا و سیما مبارزه با افراط

کنند و از جهت آموزشی در خواص(حوزویان و دانشگاهیان)به و ظرفیتهاي مجازي شروع به گفتمان سازي 
گیر شود . بنابراین می بایست به عنوان کتاب درسی ر عوام به صورت عمومی، فرهنگ فراصورت ویژه و د

  در مدارس آموزش و پرورش و همچنین حوزه و دانشگاه تدریس شود . 
اشد به، حرکت از پایین و بدنه مردم میمعسازي و فراگیر شدن اعتدال در جااما بهترین روش گفتمان

نهادهاي مردمی نباید منتظر بخشنامه ها از طرف ارگانهاي مسئول بمانند بلکه به صورت جمعی و تشکلی 
  گري انجام دهند . حرکتهاي جامعی در مبارزه با افراط

  تاکید بر نگاه فرا مذهبی به انسان در تعامل و تعایش (نگاه انسانی)
تا والیت و عمد .و تشکیل سقیفه مشکالتی در جهان اسالم پدید آمد لی اهللا علیه و آلهصبعد از رحلت پیامبر اعظم 
را کنار گذاشته و با خلیفه وقت بیعت کردند لذا قطعا نمی توان به انبوه 7امامت بالفصل امام علی

نداشتند شیعه اطالق کرد 7ینجمعیتی که در آن زمان اعتقاد به وصایت منصوص و بالفصل امیرالمومن
همچنین در زمان خلیفه دوم و سوم تعداد کسانی که اعتقاد راسخ به غدیر خم و وصایت منصوص و الهی 
حضرت امیر داشتند بسیار کم بودند تا اینکه بعد از قتل عثمان فرقه اي پدید آمد به نام عثمانیه که قتل 

و 7علنا شروع به مخالفت و مبارزه با حضرت امیرانداختند و  7خلیفه سوم را به گردن حضرت امیر
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کردند اینها قائل به سه خلیفه شدند و خلیفه چهارم که حضرت باشد را قبول نکردند اوج :ائمه اطهار
این جریان در کربال بود و تا زمان احمد بن حنبل به طول انجامید اما احمد بن حنبل نظریه تربیع را 

که به چهار خلیفه اعتقاد داشته باشد و کم کم سفره این گروه جمع مطرح نمود و گفت سنی کسی است 
 شد . 

در این دوران عثمانی اگر به کسی شیعه اطالق می شد شیعه نه از باب اعتقاد به منصوص بودن وصایت 
حضرت امیر بلکه شیعه در مقابل عثمانی بود یعنی کسی که حضرت امیر را به عنوان خلیفه چهارم قبول 

از 7از همین نوع شیعه بودند و یا کوفه و تا شاگردان حضرت صادقسپاه امیرالمومنین عمدتا  .بوده کرد
داشتند و حضرت را به عنوان  7ی که نگاه مثبت به حضرت امیراهل سنتهمین نوع شیعه بودند یعنی 

روان پی با آنها بسیار عبرت انگیز براي ماحضرت مواجهه  با این حال د.خلیفه چهارم قبول کرده بودن
   .حضرت می باشد

اینکه حضرت هر روز و شب به دنبال کمک به مردم و رسیدگی به حال فقرا و مساکین و زدن قنات و 
نخلستان و وقف آنها براي عموم قطعا براي شیعیان اعتقادي نبود زیرا که آنها در اقلیت محض بودند بلکه 

چهارم قبول داشتند و حتی براي کسانی که در براي همان مردمی بودند که حضرت را به عنوان خلیفه 
کشور فعلی قلمرو  52وقتی نیز حضرت به حکومت رسید حدود  .این حد نیز حضرت را قبول نداشتند

  .حکومتی حضرت بود که بسیاري از کارگزاران حضرت از اهل سنت بود 
 لطف و محبت و رحمت از ماالمال را دلت: فرماید می اشتر کلام به نامه در7امیرالمومنین حضرت
 تغنیم را هاآن خوردن که نباش درنده مانند هاآن به نسبت هرگز و بده قرار رعیت و مردمان به نسبت
  .بدانی
  27یا در خلقت با تو برابرندیا برادر دینی تو می باشند و دو دسته اند: مردم  همانا

 توجیه مسئولینی که وارد منطقه می شوند 
گري ، قومی و طایفه اي می باشد و در شهري که قوم و یا بسیاري از اوقات اختالفات و منشا افراط

ایفه گري گري طراطاي خاصی زندگی می کنند ولی مسئول آنجا از قوم و طایفه دیگر باشد آتش افطایفه
  برافروخته می شود و متاسفانه بعضا به نام مذهب تمام می شود .

                                                             
 ق. 1414قم، چاپ: اول،  -جلد، هجرت 1شریف الرضى، محمد بن حسین، نهج البالغۀ (للصبحی صالح)،  427نهج البالغۀ (للصبحی صالح) ؛ ؛ ص٢٧ 

  الدینِ و إِما نَظیرٌ لَک فی الْخَلْقِ یفْرُطلَک فی  فَإِنَّهم صنْفَانِ إِما أَخٌ
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گري تبعیضهاي اجتماعی می باشد وقتی جوان بیکار باشد و از طرفی در اقلیت یکی از عوامل افراط
 مذهبی و شهر و استانش را در فقر و بیکاري ببیند تمام این ضعف و نقصها را به حساب مذهب می گذارد

  سبت به حاکمیت و نظام تند می شود.و ن
بنابراین اوال نظام باید به این مناطق توجه داشته باشد و مسئولینی که در این مناطق نصب می شوند 

 بنابراین چنین مسئولی که از طرف. بداند که تمام رفتار و کردارش به پاي اصل نظام نوشته می شود 
نسبت به آداب و رسوم واعتقادات مردم آن قوم توجیه باشد که به اي می باشد باید آنقدر نظام در منطقه

ذهبی اي و منگاه مسئول در مناطق مختلط باید خدمت رسانی باشد نه نگاه فرقه اختالفات دامن نزند .
ها و قناتها و ... داشتند و بالفاصله براي عموم مردم وقف خدماتی مثل چاه7کما اینکه امیرالمومنین

ذاري براي سرمایه گرا ترغیب سرمایه داران ز طرف دیگر باید بخش خصوصی را فعال کرد و ا می کردند .
  .کنند  در مناطق ویژه

  دولتی نبودن حرکتهاي تقریبی 
یکی از دالیل اینکه اندیشه تقریب در جامعه جا نیفتاده این است که کار در حد یک کنفرانس وحدت 

وقتی این حرکتها جواب اي عامه مردم فرهنگ نشده است. بوده و بربرخی از چهره هاي تکراري براي 
ن آمی دهد این حرکت از حالت نمادین بودن در آمده و مثل مراسمات مذهبی در میان مردم تبلور کند و 

  .گروه هاي مردم نهاد دست بگیرند را 
  بصیرت نسبت به زمان 

گري ها اثرات نترنت و ماهواره، افراطشاید در دوره ها و زمانهاي گذشته بخاطر نبود رسانه هاي مثل ای
ی گري بازتاب جهانگسترده اي نمی داشت اما امروزه که با گسترش فضاهاي مجازي کوچکترین افراط

  گري باشد .دارد و شرایط ملتهب جهان اسالم را بدتر می کند شناخت زمان عامل مهمی در مهار افراط
د نباشد و فرقه گرایی برایش اهمیت زیادي داشته باشد شاید کسی به امت واحده بودن جهان اسالم معتق

گري حاصل از آن باشد لذا شناخت جهان بیرون اما نمی تواند شاهد گسترش مسلمان کشی بخاطر افراط
گري از حیطه خود و اینکه جایگاه خودش را در جهان اسالم ببیند کمک بسیاري در کنترل و مهار افراط

ز متاسفانه فرقی بین گروه هاي افراطی چون داعش با اسالم ناب نمی گذارد می کند و اینکه دنیاي امرو
  .می گذارندبه پاي اسالم ناب تمام جریانهاي افراطی را 
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ند من چشم فتنه را در آوردم و فقط هم من می توانستم این فرمودبعد از جنگ با خوارج 7امام علی
با هر جریان افراطی رفتار مناسب و متناسب با  البته این بصیرت به ما کمک می کند کهکار را بکنم. 

شدیدا تاکید داشتند که کسی اینها را نکشد 7همان جریان نشان دهیم در برخورد با خوارج امام علی
با تا پاي جان در جنگ با اهل بدعت ایستاد بنابراین 7زیرا که آنها به خطا رفته بودند اما امام حسین

چ گاه اند هیگري ها متفاوتزیرا که افراطله کرد. افراطی مقاب ران با هتوییک نوع نگاه و استراتژي نم
ا یکسان و مقابله با آن ر گري در امور مذهبی یکی بدانیمگري سیاسی و یا اجتماعی را با افراطنباید افراط

ي پدید گرري در مسیر حل افراطبندد بلکه مشکالت بیشتین آنها نه تنها راه درمان را میخلط ب .بدانیم
  آورد. می

  عدم ورود از راه هاي تعبدي  
اند ما سب و توهین به مذاهب نمی کنیم زیرا که برخی از افراد مثال بگوییم چون ولی فقیه دستور داده

هستند که مقلد نیستند و یا ولی فقیه را کال و یا بصورت مطلقه قبول ندارند لذا نمی توان جمالت امام و 
گري قرار داد گرچه کلید و راه گشاي بسیار خوبی می باشد براي بارزه با افراطرهبري را مالك براي م

  رسیدن به علل آنها . 
مشهد  دردر مقابله با جریانهاي افراطی به آیات و روایات تمسک کرده مثال ایشان دام عزهمقام معظم رهبري

ند. یک عده انسان هاي د دشمن اصلی ما این ها نیستفرمودن ردند،طرح کداعش را بحث م بحث وقتی
 قرآندر ادامه کالمشان را به آیه از حیطه اسالم خارجشان نکردند.  همچنین می باشند جاهل و نادان

 رب اللَّه أَخَاف إِنى ألَقْتُلَک إِلَیک یدى بِباسط أَنَا ما لتَقْتُلَنى یدك إِلى بسطت لَئن مستدل کردند: 
ینَاالْعرازد تو سوى به را دستم من بکشى، مرا تا کنى دراز من سوى به را خود دست اگر«  )28مائده (لَم 

  . » ترسممى جهانیان پروردگار خداوند، از من که چرا بکشم، را تو تا کنمنمى
با  کدام صحیح وشیرازي) تشخیص نمی دهند آیۀ اهللا خمینی یا امام حکم فقهی(بین  عامه مردمزیرا 

  نیست . واقع منطبق است کدام
یاري از گري شود زیرا که استناد بسبنابراین ولی فقیه بودن و یا مرجع تقلید بودن نمی تواند مانع افراط

حرکتهاي به اصطالح افراطی مستند به فتواي مرجع تقلید خودش می کند و یا برداشتی که مرجعش از 
  فالن روایت کرده است .
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ه گرایی ثابت شود و این نگاه به عنوان اصل اسالمی باید ضرورت ایجاد تمدن اسالمی و خطرات فرق
ر مستقیم وگرنه اگ ثابت باشد و این مالك است که تفکر امام خمینی را بر بقیه بزرگان ترجیح می دهد 

 می گوید مرجع مننیز او قطعا به مانع می رسیم زیرا که شویم، و فقاهت و حکم حکومتی  وارد حدیث
  است. دهو خالف این فتوا را دا فقیه
از آنها دلیل بخواهید. دلیلتان زیر فتوا باید ، شوداز علما هم پیروي میدر مساله مهم جهان اسالم اگر 

اله علمی اند، یک رسید چند سوال فقهی در شهري پرسیدهباشد. هر چند طرف مقابلتان نخوانَد. از شیخ مف
ی رود. ولی بحث اگر سرِ فتواهاي یک خطنوشته و فرستاده است. اینگونه که شد، بحث در استداللها می 

را به نظر بکشیم نه عمل. اثر کار عملی مثل قمه و  بحث در عمل رخ می دهد. ولی ما باید بحث شد، 
  می رسد. و سرانجام به افراط  به تمام جامعه ... و لعن

ملی مورد عنکته دیگر این که در مسائل فردي فوقش نظرات مجتهدین مجزي باشد. ولی به هر حال در 
اجتماعی است، حکم باید از ولی فقیه گرفته شود. آقا یک  بلکهکه عمومی است و تاثیرش بیش از فرد 

جواب استفتا دارند که قمه درست نیست. ولی یک حکم هم دارند که قمه زنی علنی و همراه با تظاهر، 
ایی مه بزنید. ولی عمومی یا جحرام و ممنوع است. شما می توانید به تقلید از مرجعتان فوقش مخفیانه ق

ر . ایشان می گویند فقهاي سلف گفته اند اگباید به حکم حرمت عمل کنیدکه فیلمش گرفته می شود 
تشیع  هرهچضرر معتد به نداشته باشد قمه زدن حرام نیست، ولی آیا شهید شدن شیعیان، یا خراب کردن 

  یا... ضرر نیست؟ 
  قاديگري اخالقی است نه اعتریشه افراط

گري ها در حوزه اخالقیات می باشد به این معنا که براي لذائذ نفسانی برخی از اعمال ریشه بیشتر افراط
دهد با اینکه اصال کاري هم ندارد که این فعل ریشه اعتقادي دارد یا نه به بهانه هاي مذهبی را انجام می

دن شود لذا بیشترین آسیبهایی که به تم و مبارزه با فالن عقیده و یا شخص شاید هم به هر گناهی آلوده
  اسالمی و امت واحده می آید آسیبهاي رفتاري و نه اعتقادي می باشد.

 تبیین دشمن مشترك 
مذاهب اسالمی با هر گرایش فقهی، کالمی باید به این رشد و بلوغ رسیده باشند که استکبار و استعمار 

نفع چه بر اختالفات مذهبی تاکید شود بمذهبی بلکه هراست نه با گرایشات بااصل و ریشه اسالم دشمن 
  .ه باشندگرچه با هم اختالف داشتباشند می لی اهللا علیه و آلهصامت پیامبراکرم استکبار می باشد تمام فرق اسالمی،
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 ذاهبیز باید مدستور به وحدت اسالمی بخاطر وجود دشمن مشترك نیست زیرا بر فرض نبود دشمن ن
  کمال ادب و مهربانی با یکدیگر تعامل داشته باشند .اسالمی با 

 می باشد ؟ گريافراطاشاعه 3آیا تاکید بر شهادت حضرت زهرا  
مساله تاریخی و درون مذهبی براي شیعیان می باشد اعتدال به معناي کنار 3شهادت حضرت زهرا

ه شهادت حضرت ما معتقد براط می انجامد. گذاشتن اعتقادات خاص مذهب نیست که خود به اف
سنت امروز که آنها نیز محبت حضرت باید قاتلین حضرت را در عموم اهلباشیم اما نمی3زهرا
، ندمنزوي از خالفت بود3بعد از شهادت حضرت زهرا 7علیحضرت  .دارند جستجو کنیم3زهرا

اتباع  ند عموم مسلمین امروز جزو امت اسالم وو مشورت می داد ندمسجد می رفت ،ولی در میان مردم
ل سنت نگاه خصمانه است و به دنبامی شود که نگاه برخی به عموم اهلباشند اما بعضا مشاهده خلفا می

 .می باشد3انتقام حضرت زهرا
بودند که خود علمدار وحدتند نه تنها با عوام مردم 7امیرالمومنین3مدافع حقیقی حریم حضرت زهرا

 و حتی در قضیه خلیفه سوم حمایت کردند که او به قتل نرسدبلکه با خلفا بودند به آنها مشورت می دادند 
 .و باب خلیفه کشی در اسالم باز شود

در مساله مهم خالفت و وصایت بخاطر اینکه بین مسلمین تفرقه ایجاد نشود کوتاه 7وقتی حضرت علی
 ا دست ازآمدند و هیچ عملی که باعث تفرقه بین امت اسالم بود را انجام ندادند و حاضر شدند ساله

باعث تفرقه بین 3حکومت ظاهري بکشند به طریق اولی حاضر نیستند مساله شهادت حضرت زهرا
ریزي هاي دست داده و فرقه گرایی باعث خون امروزه امت ماهیت امت بودنش را از .امت اسالم شود

 فراوان شده است.
 نیست گونهاینو لذا به آنها حب دارند. اعتقاد اکثریت اتباع خلفا این است که خلفا در خدمت اسالم بوده اند 

 علی تدوس عمر آنان نظر از. باشند داشته اعتقاد آنها به هم باز و بدانند منفی را ها شخصیت این آنها که
  .ایشان دشمن نه بوده

  
  
  








