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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 چهارموشماره هفتاد، نوزدهمسال 

  7931 تابستان

 

 یاسالم ییهمگرا یجادا یبرا امام صادق یاجتماع یراهبردها

 

 4/7/4997: ییدتأ یختار  44/9/4991 :یافتدر یختار

  1حمید رضا مطهری    

 2مصطفی نادری

قهآآ  ا  هت      یهه   و  آ هوه   یشهه کهه    یبهه تتاه و ا تجاه  س ت ه       یهتوص

آ  و  توات   یخیته    یت   که بآ   ییه  وت و، ته جمله  وضوع  عصو   

ته  ته ب    یهآی گ جوشت  ، ب  بههآ   ینبآخو وت  ت  . ت ی  یبا ی  ختلف، ته  تهم

 ی ت بهآت  آتآ  حضه  یهه  ا تهتمه س ا  تقدت  ت ت  س ص وق یخی،ا ت   یی ات

ت ه  بهه  ا     ید کهآو  ا کوشه   یاحدت ا تجا  س و  ج  عه بآ  ه  یبآقآت 

 یطب  توجه به شآت یت    ییهمگآت ی ت بآت یش  ت یتجتم ع ی تهبآوه  یخی،ت  

 آ   اهگ   جش   وهد.  یتجتم ع

 اهلم ج  ،   یبهه هماه ج    بخشهید  یتیه  آ  ت   که ع یتگآحک  یخی،ت   شوتهد

 یتجتمه ع  ی تهبآوهه   ینتهآ  ته  هم ی،ا تعتدتل  ذهب یتجتم ع یوجده یپ یمتاک

چهو   حضهو  ا    یی تهبآوهه ،  تهک  هه    یهن تاقه  ت  یآ  حضآت بوو که بآت

 یکهو ج فیا عه    یتجتم ع یوجده یپ یبآقآت  یتی،و  شع ئآ ا  ت  ک و یهمگ  

                                              
وهشکدتتهیر ومتت ف ش گ کستتی استت         ب تت  اکتت . استتدیاریپ وهشکدتتتار ختتیپرر ش ستت  ر    1

h.motahari@isca.ac.ir. 

 . mostafanaderi110@gmail.com . کیپشسیس اپشا خیپرر اس ف ااندهیر بیق العم ف2
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 ذتهب، عهدس   یآات تحتآتس به ب ا ه  ا  قد  ت پب   الم ج  ،  دت ت ب   خ لف  ، 

 گآفتتد.  یش ت و  پ یگآت و یآته تعصب ت ا تکف یزا پآه ید عق یلتام

 ی،امالت اسالمم   ی،اسالمم  یی، همگرامعصومان یره، سامام صادق: کلیدواژگان

 .یمذهب یمدارا

  مقدمه

روی اسمم متمركال   جانبه خویش را بر  همه های هدر عصر كنونی كه دشمنان اسمم هجم

تالرین نیالاز جامعاله     انالد، يیالاتی   اند و از هرسو این دین و پیروانش را هدف قالرار داده  كرده

و نیال   انسجام درونی و اتحاد كلمه و پرهی  از هرگوناله گسسالتگی و گسالیيتگی     ،اسممی

یالن مهالم در قالرآن كالریم و سالیره      آیالد. ا  های رسیدن به این امر مهم، باله شالمار مالی    راه

ای برخوردار است. آیات متعالددی مساللمانان را باله اتحالاد و      از جایگاه ویژه ،معصومان

 كند:  انسجام و دوری از تفرقه و چنددستگی سفارش می
 از پت   هت[   ]آن كردنتد   اختالف   و شدند پراكنده كه نباشيد كسانى مانند

   1دارند. عظيمى عذاب آنها و! رسيد آنان به ]پروردگار  روشن هاى نشانه آنكه

ای  نی  از اهمیت ویژه اتحاد و انسجام اسممی در سیره نبوی و ن د امامان معصوم

برخوردار بوده است و آن ب رگواران با توجه به موقعیت زمالانی و ماالانی خالویش و بالرای     

هالای متناسالو و ارا اله     گیالری از شالیوه   هایی را برداشته و با بهالره  تحقق این امر مهم، گام

 اند. سعی در ایجاد الفت و برادری بین مسلمانان داشتههای مؤثر،  راهبرد و روش

                                              
عمران،  آل) «.عَظِيم عَذَابٌ لَهُمْ أُوْلَئكَ وَ الْبَيِّنَاتُ جَاءَهُمُ مَا بَعْدِ مِن اخْتَلَفُواْ وَ تَفَرَّقُواْ كاَلَّذِينَ تَكُونُواْ لَا وَ» .1

 (101آيه 
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ق( و تببین و بررسی راهاارهالای آن  411) 4در این میان، شناخت سیره امام صادق

جامعاله  يضرت در جهت ایجاد اتحاد و همگرایی اسالممی، اهمیالت بالا یی داردر چراكاله     

 14امالوی )  ياكمیالت  كاله  عصالری كردر  را تجربه میرتحول رتمطم و پُپُای  دورهاسممى 

 سال هجدهمین ق( در616ال491زوال خود را سپری كرده است. عباسیان )دوره  ق(،491ال

 فردی به ياومت سپردن و خواهی اسمم شعار ، باصادق امام امامت ساله 91از دوران 

خمفت مسلمانان را به دست گرفتند. در چنین شرایط سیاسی و  اكرم رسول خاندان از

 گونالاگون باله   فاالری  مااتالو  واردشالدن  و اسمم مرزهای جغرافیایی جهان توسعه اثر در

رسالیده و   خالود  اوج باله ها  اندیشه برخورد و آرا تضارب اسممی، ياكمیت قلمرو و محدوده

 هركدام كه بود گردیده اسممی جامعه درون در ميتلفی مذاهو و ها فرقه پیدایش موجو

 .كردند می ترویج را خود خاصّ باورهای و ها، عقاید از آن

هالای   اندیشاله  و مااتالو  شرایط خاصی كه در جامعه اسممی به دلیل نفوذ و گسترش

ها و مذاهو  ياصل و زیانباری بین فرقه درگیری و اختمفات بیميتلف ایجاد شده بود، به 

بر  نی  ياكمان و دولتمردان اموی و عباسیسیاست مذهبی ميتلف اسممی منجر گشته و 

هایی همچون ایجاد كیناله، بالدگمانی،    آسیو اف ود. این اختمفات، اختمفات میشدت این 

 تراشالی را باله دنبالال داشالت. امالام صالادق       های مذهبی و دشمن تفاهم تعصبات و سوء

 بستند.  كار می ها به های گوناگونی را برای پیشگیری یا رفع این آسیو شیوه

ش و باله منوالور مقابلاله بالا     با درک وضعیت جامعه اسممی عصر خالوی  امام صادق

وجودآمده، اقالداماتی را در جهالت يفالح ويالدت اسالممی و ایجالاد        اختمفات و تنازعاتِ به

های متفاوتی را در پیش گرفتند كه در این میان،  انسجام بین مسلمانان انجام دادند و شیوه

                                              

قمری در مدينه به دنيا  38ل سال وّملقب به صادق، در ربيع األ ،محمد بن امام ششم شيعيان، حضرت جعفر .1
االرشاد فی  نعمان )شيخ مفيد(، بن محمد) .قمری در مدينه به شهادت رسيد143دنيا آمد و در شوال سال 
 (130ـ171 ص،  2 ج ،معرفة حجج اهلل علی العباد
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پیالروان   هالا، باله   های اجتماعی ایشان، از اهمیت بس ایی برخوردار است. این راهبرد راهبرد

آموزند كه يیات واقعی و معنوی جامعه اسممی، تنها در گالرو زنالدگی    مذاهو اسممی می

الفالت و  آمی  و درک متقابل از همدیگر بالوده و رشالد و بالنالدگی آنالان، در سالایه       مسالمت

 قابل تصور و میسر خواهد بود. همبستگی اسممی

های اجتماعی،  راهبردی و تاریيی گیری از منابع يدیث با بهرهاین نوشتار، بر آن است تا 

بالا   آن يضرت را بررسی و تبیین نماید و بر این فرضیه استوار است كاله امالام صالادق   

توجه و تأكید بر اموری ماننالد يضالور و همگالامی در شالعا ر و مناسالی دینالی، برقالراری        

سالات  پیوندهای اجتماعی و عاطفی با مسلمانان، مدارا با ميالفان، ايترام به باورهالا و مقد 

پیروان سایر مذاهو، عدم تحمیل عقیده و پرهی  از تعصالو و تافیالر دیگالران، در ایجالاد     

هالای   همگرایی اسممی و اتحاد مسلمانان نقش آفریدند. البته ممان است برخی گال ارش 

اختصالار   دیده شوند كه به غیر همسو با موضوع همگرایی در رفتار یا سين امام صادق

 بررسی و تحلیل خواهند شد. 

 تحقیقپیشینه . 1

گرفتاله در   های صالورت   ی برخی پژوهش اگرچه تحقیقی با این عنوان نیافتیم، اما در  به

ترین  نی  اشاره شده است كه از مهم باره امامان و ويدت اسممی، به عصر امام صادق

 توان به آثار ذیل اشاره كرد: آنها می

آقانوری. محتوای كتاب مذكور، عبارت است ، تألیف علی امامان شيعه و وحدت اسفمی ت

در جهالت   ویالژه امالام علالی    ، بهو ا مه اطهار از: بیان سیره و سين پیامبر اكرم

، اجتماعی و مذهبی بین مسلمانان و ارا ه راهاارهالای مناسالو    ويدت و همگرایی سیاسی

ضالمن   ترین الگوهای دینالی كاله در   علمی و عملی توسط آن ب رگواران به عنوان برجسته

 نی  در این باره اشاره شده است. بیان این مبايث، به سیره امام صادق

، اثر فدا يسین. در این كتاب، باله  سنّت ت انسجام اسفمی در روایات از دیدگاه شيعه و اهل

، عوامالل   ، اهمیت و ضالرورت ويالدت اسالممی    پنج محور: مبانی ويدت و انسجام اسممی
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، آثالار و فوایالد اتحالاد و انسالجام      افتالراق امالت اسالممی   ، عوامل  انسجام و ويدت اسممی

كه اغلو مطالو بالا توجاله    پرداخته شده است یموضوع اتحاد و انسجام اسمم اب،  اسممی

باله   ویالژه يضالرت علالی    ، باله و ا مه اطهار به آیات قرآن و سينان پیامبر اكرم

نیال    امام صادقهای  بررسی این موضوع پرداخته است كه در خمل مبايث، به فرموده

 اشاراتی شده است. 

، اثر سید عبالدا  يسالینی.   ت تعامل شيعيان اماميه با دیگر مسلمانان در سه قرن اوّل هجری

هالای سیاسالی،    كه از عنوانش پیداست، به تعامل بین مسلمانان در زمیناله  این كتاب، چنان

از جمله  مان شیعهپردازد و گاه اشاراتی به اقدامات اما اجتماعی و علمی و فرهنگی می

 نی  دارد.  امام صادق

كدام از آثار فوق به طور مشيص، راهبردهای اجتماعی امام  طوركه گذشت، هیچ همان

 اند.  را به صورت یاجا و منسجم ارا ه نارده صادق

 . مفاهیم2

 ـ راهبرد

مشتق از كلمه یونانی باشد كه  می« استراتژی»شدة واژه  در فارسی، ترجمه« راهبرد»كلمه 

و  ،یعنالی قشالون  « (Stratus) اسالتراتو »و مركو از دو لغالت   «(Strategus)استراتگوس»

فنالون  به  دوران گذشته،یعنی راهنما و به معنای فرمانده است. در  «(Agaugus)سآگاگ»

 ،بردند هایی كه یونانیان و همچنین رومیان برای كسو پیروزی در جنگ به كار می یا نقشه

. بر همین اساس، راهبرد در اصل و در معنالای نيسالتین   گفتند می (Strategum)استراتژو

و در ابتدا به عنوان یی اصالطم  نوالامی    ها و تدابیر نوامی بود ها، نقشه بیانگر يیله ،خود

يوزه علالوم مالدیریتی، سیاسالی، اقتصالادی،      و سپس با رشد فضای رقابتی، به 4بوده است
                                              

، ص تحول در مفهوم استراتژی؛ مجموعه مقاالت اوّلين سمينار بررسی تحول مفاهيم. جليل روشندل، 1
 .242ـ281
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رد شد. این واژه، در لغت به معنای: برنامه، سیاست، نقشه، تالدبیر،  صنعتی و فرهنگی نی  وا

و در اصطم ، به معالانی: روش   4كردن عملیات آمده است آرایی و علم اداره ، رزم فرماندهی

مشی كلالی،   یا سیاستی كلی برای نیل به مقصود، هنر طرايی و آرایش نوامی، تعیین خط

كار رفته  در جهت نیل به هدف در مقابل دیگران، بهكارگیری بهتر اماانات  هنر توسعه و به

 باشد. ترین سين در باره روش رسیدن به هدف می و به صورت خمصه، كلی 1است

 ـ همگرایی

همگرایی، در لغت به معنای پیوستگی و ن دیای اعضا یا اجرای یی مجموعه با یاالدیگر،  

كه به معنای دورشدن اج ای یالی   قرار دارد« واگرایی»اتحاد، تقارب آمده و در برابر واژه 

معنالا بالا ایالن واژه     از كلمات همسالو و هالم   9، تفرق و پراكندگی است. مجموعه از همدیگر

داستانی اشالاره كالرد كاله منوالور از      و هم  آهنگی ، هم ، همبستگی ، تقارب توان به: اتحاد می

 1باشد. و همراهی می  ، مشاركت ، اتصال یا ارتباط بین دو یا چند چی  ، پیوند ها، وابستگی آن

های مشابه و ن دیی به آن مانند  ، باید از واژه«همگرایی»برای فهم معنای اصطميی 

اسالت  « همگرایی»كمی گرفت. این واژه، از كلمات كلیدی و ن دیی به كلمه « ويدت»

همبستگی مسلمانان بر پایه »كه در اصطم  ب رگان و دانشمندان اسممی عبارت است از: 

من له مجموعه وايالد باله شالمار     دین اسمم كه در عین يفح و رعایت مرزها، به مشتركات

 1«آیند.

                                              

 .167، ص 1 ، جفرهنگ عميد. حسن عميد، 1
 .872، ص 1 ، ج فرهنگ بزرگ سخن. حسن انوری، 2
، فرهنگنامه فارسینسرين حكمی و نسترن حكمی، ، ؛ غالمحسين صدری افشار3411، ص  3، ج  همان .8

 .2101ص 

ص  ،3، ج   فرهنگ بزرگ سخن؛ حسن انوری، 270، ص  41، ج نامه دهخدا لغتاكبر دهخدا،  علی .4
3831. 

 .216ـ212، ص شش مقاله. مرتضی مطهری، 1
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 . راهبردهای امام3

تالوان در یارنگالی و    برای ایجاد انسجام اسالممی را مالی   ترین راهبرد امام صادق مهم

وجو كرد كاله   همسانی در مراسم دینی، تحایم پیوندهای اجتماعی و اعتدال مذهبی جست

 ای در پیش گرفتند. برای تحقق هركدام، راهاار جداگانه

 یکرنگی و همسانی در مراسم دینی. 1ـ3

مش برای همسانی مساللمانان در  ت ترین راهبردهای اجتماعی امام صادق یای از مهم

اجتماعی و دینی بود كه برای تحقق آن، از راهاارهای متفالاوتی هماننالد    ها و مراسم آیین

كردنالدر مناسالای كاله     يضور در نماز جمعه و جماعت و عیدین و مراسم يج اسالتفاده مالی  

 اف اید. یارنگی و همسانی مسلمانان را نمود عینی بيشیده، بر انسجام آنان می

ه به این ناته  زم است كه برپایی عبادات و شعا ر دینی در بیشتر دوران زندگانی توج

 دشالمنان  ايیانالا   و فاالری  الال  سیاسالی  رقبالای  و ميالفالان  اشالراف  تحالت  ا مه اطهار

قرار داشته استر ولی آن ب رگواران ضالمن دعالوت همگالانی مساللمانان باله       بیت اهل

دینی، خود نی  بدان پایبنالد بودنالد و    يضور در اجتماعات و يفح ويدت اجتماعی و اخوت

گونه اجتماعالات تشالویق و    ویژه شیعیان را نی  به يضور در این همواره عموم مسلمانان، به

اتحالاد و انسالجام بالین    توانست پدیدآورنده  كیدات و سفارشات، میكردند. این تأ ترغیو می

 باشد.ها  برنده واگرایی در بین آن مسلمانان و از بین

 جماعت. نماز 2ـ3

به عنوان یای از راهاارهای اساسی برای تحقق انسجام اسممی، نماز جماعت  در فرهنگ

نیال  بالر آن    است و در سينان و رفتالار معصالومان  از جایگاه وا یی برخوردار اسممی، 

 شده است.   تأكید و سفارش

كشیدند و همواره در جهت  گرچه عملارد مدعیان خمفت را به نقد می امام صادق

جالا كاله    داشالتند، امالا از آن   خویش را ابالراز مالی  های اصميی اصم  امور مسلمانان دیدگاه

همراهی با مسلمانان در انجام اعمالی همچون نماز جماعالت يفالح ويالدت و یاپالارچگی     



 یاسالم ییهمگرا یجادا یبرا امام صادق یاجتماع یراهبردها 24 

هالا اهتمالام    يضالور در نمالاز جماعالات آن    مسلمانان را در پی دارد، به اجتماع مساللمانان و 

 دادند.  نشان میای  ویژه

عموه بر شركت در نماز جماعالت مساللمانان، باله یالاران و و دوسالتان       امام صادق

نمودند كه در انجام این فریضه و يضور در جمع مسلمانان اهتمالام   خویش نی  سفارش می

ماعالت و يتالی اذان گفالتن را    گرفتن امامت ج در صورت اماان، بر عهده داشته باشند و و

 توصیه كرده، فرمودند: 
هتا جعرتری هستالند  خداونتد      ها باشيد تا بگویند این امام جماعت و مؤذن آن

  1محمد را رحمت كند كه یارانش را خوب تربيت كرده است. بن جعرر

ایشان شیعیان را به مشاركت در نماز عامه ترغیو نموده، تأكید كردند تا از شالركت در  

در باره اهمیت نمالازگ اردن بالا    جماعت ميالفان فاری و مذهبی دریغ نورزند. ایشاننماز 

ها )ميالفان( نماز بگ ارد، گویا با رسول خدا در  هركه با آن» فرمودند: ميالفان مذهبی می

و در روایتی دیگر، ثواب آن را ماننالد شمشیركشالیدن در راه    1«صف اوّل نماز گ ارده است.

 1اند. در جای دیگر، آن را سبو آمرزش گناهان دانستهو  9خدا معرفی كرده

ویژه ميالفان فاری و مذهبی تأكید  به يضور در جماعت مسلمانان، به امام صادق

داشته، يتی نماز فالرادا در جمالع آنالان را هماننالد اقتالدا در نمالاز جماعالت معرفالی كالرده،          

 اند:  فرموده
ا هت[ نكنتی، اجتر و    كه داخل در جماعت آنان شوی، اگتر هته اقالتد   هنگامی 

                                              
 .838، ص  1، ج  من اليحضره الفقيه. شيخ صدوق، 1

 .830، ص 8ج ،  الكافی يعقوب كلينی، بن . محمد2

، ص 3ج  ،الشيعه وسائل حسن )حرّ عاملی(، بن ؛ محمد277، ص 8، ج تهذيب األحكام. شيخ طوسی، 8

801. 

 .211، ص 3، ج الشيعه وسائلعاملی،  ؛ حر407ّ، ص 1ج  ،الفقيه يحضره ال من، . شيخ صدوق4
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 1حساب تو همانند كسی است كه به جماعت پيوساله و به نماز اقالدا كرده باشد.

ایشان خطاب به یای از اصحاب خود كه از امام جماعتی پرسیده بالود كاله عالموه بالر     

 ورزد، فرمودند: ميالفت مذهبی با شیعیان دشمنی می
اسالگو باشتی، از او بته   اگر تو ر آنچه او گوید، بر تو نگيرند. به خدا سوگند،

شود و آخرین كت    ك  باش كه بدان وارد می مسجد سزاوارتری. پ ، نخسالين

 2نيكی سخن بگو. گردد و رفالارت را با مردم زیبا گردان و به كه از آن خارج می

 . نماز جمعه و عیدین3ـ3

اسممی های مهم برای رسیدن به اتحاد و انسجام  ، یای از روشاقامه نماز جمعه و عیدین

گر و نمایان است، اجتماع  آفرین، آنچه بسیار جلوه باشدر زیرا در این يركت زیبا و ويدت می

هالا و   از طبقات ميتلف اجتماعی و گالروه  و يضور یاپارچه و یارنگ و همسان مسلمانان

در اهتمام به شركت در نماز جمعه از باشد.  می عبادت پروردگار متعالمذاهو ميتلف برای 

، همین بس كه آنان مسافرت قبل از اقاماله جمعاله را در آن روز، ماالروه    انسوی امام

نشالاطی و ضالعف    كردند كه برای جلوگیری از بالی  رش میدانستند و يتی به مردم سفا می

گی بیشتر برای يضور در نماز جمعه، از مصرف چی هالایی كاله سالبو    بنیه و به منوور آماد

 9شوند، پرهی  كنند. ضعف می

 فرماید: باب اهمیت برگ اری و شركت در نماز جمعه میدر  امام صادق
هر گامی كه به سوی نماز جمعه برداشاله شود، خداونتد بتدنش را بتر آتتش     

 4سازد. حرام می

                                              

 .261، ص 8ج  ،تهذيب األحكام؛ شيخ طوسی،  878، ص 8،ج الكافیيعقوب كلينی،  بن . محمد1
 .800، ص 7، ج ةفی احكام الشريع ةجامع احاديث الشيع. اسماعيل معزی ماليری، 2
 .421ـ  422، ص 6ج  ،همان. 8
 .866، ص امالی . شيخ صدوق،4
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اهتمام و توجه خاص آن يضرت در خصوص شركت و يضور در نماز جمعاله، در بالین   

كالار، یالی   بردنالد ایالن    ای بود كاله اصالحاب گمالان مالی     به گونهاصحاب و پیروان خویش 

ای است كه باید تنها در بین پیروان آن يضرت و در گروه خودشان اقامه گالردد. در   وظیفه

 گوید:  ق( می411اعین ) بن ةباره، زرارهمین 
ما را به نماز جمعه تشویق كردند  تتا آنكته گمتان بتردی[ او      امام صادق

فتردا بيتایي[    خواهد كه نزدش بروی[ ]و با او اقامه نماز كني[ . پت ، گرالتي[     می

 1فرمودند  نه، نماز جمعه خودتان مورد نظر من بود.

شود منوور امام، يضور در نماز جمعه عمومی مساللمانان بالوده كاله     بنابراین، معلوم می

 شده است. عمدتا  توسط ميالفان مذهبی اقامه می

با توجه به روایاتی كه بر يضور در نماز جمعه همالراه بالا سالایر مساللمانان از مالذاهو      

گردد كه مربوط به زمانی نیست كه آن ب رگواران بر اقامال    ميتلف تأكید دارند، روشن می

يضور در جماعات  اند. ا مه اطهار نماز جمعه و یا عیدین اختیار و نوارت كامل را داشته

مسلمین را یی راهبرد و روش مهم در جهت يفح اصل و اساس این فریضه، و همچنین 

نمودنالد و از همالین روسالت كاله      جام بین مسلمانان قلمداد میدر جهت ایجاد ويدت وانس

 كردند. می عموم مسلمانان را به شركت در آن تشویق و ترغیو

 . حج4ـ3

س اسمم آیین مقدّ عبادی، اجتماعی و سیاسیل  یای از مسا عویم يج، تردید، مراسم بی

ای ماننالد يالج، مالورد توجاله و      است كه در میان فرایض و دستورهای دین، كمتر فریضاله 

ها و شعایر دینی مساللمانان   و از جمله برنامه قرار گرفته است بیت قرآن و اهلسفارش 

است كه پیوندهای عاطفی، اجتماعی و مذهبی استواری را بالین پیالروان مالذاهو ميتلالف     

 آید. ساز انسجام اسممی به شمار می نهاسممی فراهم آورده، زمی

                                              

 .281، ص 8، ج تهذيب األحكام. شيخ طوسی، 1
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آفرین آن، همالواره در سالیره و روش    ساز ويدت این عبادت اجتماعی و كاركرد همسان

كاله در   ای گوناله  مورد توجه بوده و تأكیدات فراوانی نی  بر آن شده اسالتر باله   بیت اهل

ا از وظالایف  آنان ر صورت سستی مردم، واداركردن آنان به انجام يج و يتی تأمین ه ین  

 باره فرموده:  در این  اند. امام صادق والی و ياكم بیان كرده
اگر مردم حج را فرو گذاشالند، بر والی و حاك[ واجب است كته آنتان را بته    

   1شركت در مراس[ حج و ماندن تا آخر مراس[ در مكه، مجبور نماید.

دسالت، بیالانگر    گردد، این روایت و روایالات دیگالری از ایالن    طوركه مميوه می همان

كه زمامداران وقت را به اجبار  ای گونه اهتمام ب رگان شیعه به انسجام اسممی بوده استر به

  1كردند. المال سفارش می مردم به انجام این فریضه و يتی تأمین ه ینه سفرشان از بیت
ترین دستاوردهای  وفاق و همدلی و اتحاد و اخوت بین پیروان مذاهب اسالمی، از مهم

بر آن تأکید داشته، در بیان فلسفه تشریع حج  راسم عظیم حج است که امام صادقم
 فرمودند: 

خداوند حج را تشریع كرد تا مردم از شرق و غرب، گرد ه[ آیند و یكتدیگر  

 3را بشناسند و از حال یكدیگر باخبر شوند.

و یارانشالان،   گ اری ا مه اطهار و يج نگاهی گذرا به تاریخ اسممِ پس از پیامبر

سنّت  سازد كه ياكمیت و اجرای مراسم يج، همواره در اختیار اهل این مطلو را آشاار می

بودند، خود به صالورت مسالتقیم و یالا بالا انتصالاب       بوده و خلفا كه عموما  ميالف ا مه

                                              
يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ وَ لَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ لَكَانَ عَلَى الْوَالِی أَنْ ». 1

مْوَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِیِّ ص لَكَانَ عَلَى الْوَالِی أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَ

  (272، ص 4 ، ج كافیال،  كلينی) .»  مُسْلِمِينبَيْتِ مَالِ الْ

 .1، ص 3 ، جوسائل الشيعةعاملی،  . همان؛ حر2ّ

 .406، ص  2 ، ج عئعلل الشرا،  صدوقشيخ . 8
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هالا، گ ارشالی كاله     ولی در طی این سال 4كردندر امیری، بر اعمال و مواقف يج نوارت می

فت آن ب رگواران و اصحابشان با عامه مسلمانان در برپایی مراسم يج بالوده  ياكی از ميال

باشد، دیده نشده استر بلاه همواره هماهنگ با دیگر مسلمانان این مراسالم را باله جالای    

نی  با توجه به این ناته با امیرالحاجی كه ياومت تعیین كالرده   آوردند. امام صادق می

هم گ ارش نشده است كه امام با امیرالحالاج ميالفالت   بود، همراهی نموده و يتی یی بار 

ياایالت   هایی از راهنمایی امیران يج توسالط امالام صالادق    كرده باشند و يتی گ ارش

در ایالام يالج در    كند كه امام جعفالر صالادق   ق( نقل می496كه يفص ) كنندر چنان می

دنالد، آن  كر گاه هنگامی كه يجاج عرفالات را تالرک مالی    موقف )عرفات( وقوف نمودند. آن

يضرت از شتر خویش پیاده شد. فردی هم كه در آن سالال هالدایت يجالاج را باله عهالده      

توقف ناالن كاله   »داشت، در كنار آن يضرت توقف نمود و يضرت خطاب به او فرمودند: 

بنابراین، آن يضرت و  1«دهد، توقف كند. امیر الحاج نباید هنگامی كه مردم را يركت می

جالا و در مشالعر و يركالت از آن دو     فات و وقالوف در آن اصحابشان در يركت به سوی عر

نمودنالد و باله نوالر شيصالی      ماان و سایر اعمال يج، از دستورهای امیرالحاج اطاعت می

 كردند. خویش عمل نمی

همالراه بالا سالایر     هایی كه در باره انجام يج توسط امام صادق همچنین، از گ ارش

همراهالی بالا سالایر مساللمانان خبالر       مسلمانان وارد شده و سیره و روش آن يضرت را در

تالرین اهالداف آن    آید كه ويدت اجتماعی و بالرادری دینالی، از مهالم    دهند، چنین برمی می

هالای آن را ابال ار مهمالی بالرای تحاالیم ایالن پیونالد         يضرت بوده و موسم يالج و برناماله  

 كردند.  شمردند و از آن برای تحقق این مهم استفاده می می

                                              
 .818 ـ 801، ص 4 ج ،الذهب مروج ،مسعودی حسين بن . علی1

 .210، ص 3 ، جوسائل الشيعةعاملی،  . حر2ّ
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 . تحکیم پیوندهای اجتماعی4

بالرای ایجالاد انسالجام اسالممی را       ترین راهبردهای اجتماعی امام صالادق  یای از مهم

توان تمش برای تحایم پیوندهای اجتماعی دانست كه برای تحقق این مهم، ضالمن   می

مدارا با ميالفان و پرهی  از ناس اگویی، بالر پیونالد عالاطفی مساللمانان بالا یاالدیگر تأكیالد        

 كردند. می

 عی و عاطفی با مسلمانانهای اجتما . پیوند1ـ4

ها و وجود روابط اجتماعی بین یادیگر، یی امالر طبیعالی و  زماله     انسان زندگی اجتماعی

ای در  گوناله  با توجه به ایالن نیالاز اجتمالاعی، باله     بودن انسان است، امام صادق اجتماعی

نمودند كه ارتباطات اجتماعی بین مسلمانان برقرار گشته و از این  جامعه اسممی عمل می

طریق، به هدف مهم ويدت و اتحاد اسممی نایل آیند. ایشان یاران خود را نی  به داشالتن  

 را نی  در نور داشتند.رابطه نیاو با مردم توصیه كرده و يتی سطح رابطه آنان 

 آن يضرت آمیيتن با مردم و یاری آنان را توصیه كرده و فرمودند: 
با مردم درآميزید و نزدیكشان شوید و آنان را یاری كنيتد و از آنتان دوری   

به مردم »فرموده است  نگزینيد و به آنان هنان سخن بگویيد كه خداوند بدان امر 

  1«.سخن نيكو بگویيد

كند كه آن يضرت  نقل می از امام صادق ق(411) مسلم بن محمددر روایتی دیگر، 

 : ندفرمود
بياميزید و از اموری كه بتا آن آشتنایی    ،با مردم با اموری كه با آن آشنایند

 2بپرهيزید. ،دارند ندارند و آن را ناخوش می

                                              
 . 814 ص ،3 ج، المسائل ومستنبط الوسائل مستدرک طبرسی، نوری . حسين1

 .21و  286 ص ، بصائر الدرجات، صفار قمی حسن بن . محمد2
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بو ناخوشالنودی  بر پیوند با مردم و تصریح به پرهی  از آنچاله سال    تأكید امام صادق

و نقالش آن در    شود، بیانگر اهمیت پیوندهای اجتماعی از دیدگاه امالام صالادق   آنان می

 همگرایی جامعه اسممی است.

های پیوند اجتماعی و عاطفی میان مسلمانان، توجه به يال آنالان   ترین راه یای از مهم

یادت بیماران و شیعیان را به ع كیشان است. امام صادق شناسی به هم و همراهی و يق

اند و در پاسالخ   شناسی دانسته شركت در تشییع جنازه مسلمانان فراخوانده، آن را نشانه يق

كسانی كه پرسیدند: چگونه با ميالفان مذهبی رفتالار كنالیم، آنالان را باله پیالروی از سالیره       

 پیشوایان دعوت كرده، فرمودند: 
يتد و آنچته را انجتام    كن كه به ایشتان اقالتدا متی    به پيشوایانالان بنگرید  آنان

كننتد و در   ها از بيمارانشان عيادت می دهند انجام دهيد. به خدا سوگند كه آن می

   1كنند. تشييع جنازه آنان شركت می

و ترغیو به تبعیت از پیشوا، بدین معناسالت كاله خالود امالام چنالین       این سين امام

 خوانند. میرفتاری دارند و بر همین اساس، شیعیان را به تبعیت از خود فرا 

 . پرهیز از ناسزاگویی2ـ4

تعابیر همسو با آن، از آشاارترین عالواملی اسالت كاله موجبالات فتناله و       ، سو و ناس اگویی

نماید. انجام این عمل منفور هم به يام عقالل و هالم    عداوت را در یی اجتماع فراهم می

مسلمانان، فقط گونه رفتارهای ناپسند در بین  به يام شرع قبیح و مطرود استر چراكه این

فضای مياصمه و دشمنی در جامعه را تقویت كرده، ایجالاد اتحالاد و انسالجام اسالممی را     

 دشوار خواهد نمود.

هالای ایجالاد    تالرین راهبالرد   نی  به این مهم توجه داشتند و یای از مهم امام صادق

اتحالالاد و انسالالجام و جلالالوگیری از تفرقالاله و اخالالتمف را رعایالالت ادب در كالالمم و پرهیالال  از 

                                              

 . 686، ص  2 ، ج الكافی، . كلينی1
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دانستند. ایشان يتی بدگویی و ناس ا در مقابل  ناس اگویی و دشنام در برخورد با دیگران می

تافتند. سماعه از یاران آن يضرت از اختمف خود با شتردارش و  ستم دیگران را نی  برنمی

بدین سبو گ ارش كرده و  بدگویی نسبت به او و بازخواست خودش توسط امام صادق

 گوید: می
فریاد و ناسزاگویی نسبت به شالردارم پرسيد و   از من در باره امام صادق

در مقابلِ پاسخ من كه گرال[ او به من سال[ كرده، ستال[ مترا بيشتالر از او توصتي      

دهت[. از  كرد و فرمود  این، از كردار من نيستت و پيتروان[ را بتدان فرمتان نمتی     

طلتب[ و   زش متی پروردگارت آمرزش بخواه و دیگر هنين مكن. گرال[  از خدا آمر

 1كن[. دیگر هنان نمی

ناس ا و بدگویی را ميالف تقوا دانسته، آن را در باره مشركان نی  ناپسند  امام صادق

 گوید:  نعمان جعفی نقل است كه می بن كه از عمرودانستندر چنان می
رفت. غتفم همتراها او،    ها می در بازار كراش شخصی به همراه امام صادق

و آن مرد هند بار سربرگرداند و او را پيدا نكرد و بار ههارم كته   عقب افالاده بود

او را دید، ناسزایی به او گرت و نسبت ناروایی بته متادرش داد. امتام از شتدت     

كردم كه تو اهل  ، به صورت خود سيلی زد و فرمود  من تاكنون گمان می ناراحالی

جتواب داد  جتان[ بته    . او  ورع و تقوا هسالی و اكنون معلوم شد كه تقتوا نتداری  

دانی هر امالتی بترای    فدایت! مادر او مشرک بوده است. حضرت فرمودند  آیا نمی

گویتد    خودشان آیينی جهت نكاح دارند و ملالزم به نكاح خود هسالند  راوی متی 

  2از آن پ ، دیگر او را با آن حضرت ندیدم.

                                              
 .826، ص همان .1

 .824ص  ، همان .2
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ند و مرتاو آن را دان در این روایت، يضرت يتی اهانت به یی مشرک را نی  روا نمی

گردد كه اهانت و ناس اگفتن، از نور امام يتالی باله    كند. پس، این ناته روشن می طرد می

شيص مشرک هم ناپسند است و این يام، به طریق اولالی در بالاره یالی فالرد مساللمان      

تواند بذر فتنه و نفاق و جدایی را بین  جاری خواهد بود و در واقع، عملی است قبیح كه می

 بیفشاند. مسلمانان

 : ندفرمود 4«يُسْنا لِلنَّاسِ قُولُوا وَ»در تفسیر آیه  امام صادقهمچنین، 
، ]نيكتو ستخن   )ختودى و بيگانته    یعنى با همه مردم، هه مؤمن هته مختال   

گرالارى ،  اما رفالار با مؤمنان، همراه با ههره گشاده باشد و اما با مخالران بگویيد  

هراكته     خویش جذب كنيد  و خط فكرى]تا آنان را ه[ به ایمان   مداراتى باشد

 2.آنان را از خود و از برادران ایمانى بازداشت توان شرّخيلى با كمالر از اینها مى

 . مدارا با مخالفان3ـ4

تحایم روابالط اجتمالاعی و باله دنبالال آن،     از اصول اخمقی اسمم است كه در  یای ،مدارا

ر جامعاله  ای برخوردار است كه رعایت آن د اسممی، از اهمیت ویژهتحقق اتحاد و انسجام 

هالا را از بالین    و دشالمنی  ها ورزیقطع روابط و كینه انحرافات همچونبسیاری از  اسممی،

ای توأم با آرامش و امنیت را تجربه نمایند. این مهالم، در   توانند جامعه برده و مسلمانان می

 امالام  سالیره  انالد و در  مورد توجه بوده و همواره بالر آن تأكیالد داشالته    سیره ا مه اطهار

نمالود بیشالتری    یافتاله بودنالد،   بیشالتر   تمی  ميالفان از شیعیان او زمان در كه صادق

 و شالیعیان  های فراوانی بالر  از طرف ياكمان وقت آزار و اذیت داشتر چراكه در این زمان،

هالای   ورزیها و كینه داران آنها، دشمنیرفشد و با اف ایش ط وارد می بیت اهل پیروان

به  ميالفانشان ضمن مدارا با صادق امام رو،ازاین شد. ميالفان نسبت به آنها بیشتر می

                                              

 .38بقره، آيه . 1
 .401 ص ،72 ج ،االنوار بحار ،مجلسی محمدباقر .2
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دارانشان نی  مدارا و گذشت در هنگام مواجهه با سایر مسلمانان را سفارش پیروان و دوست

  اسالممى  جامعه و ایجاد تفرقه در تنش و تصادم ها  زمینه گونه رفتارهاكردندر زیرا این می

های مساعدی برای همگرایی بین مالذاهو ميتلالف    رساند و زمینه می ممان يداقل  را به

 كرد. اسممی را فراهم می

  :یاران خود را افراد شایبا و اهل مدارا توصیف كرده، فرمودند امام صادق
قيه و بردبار و اهل خردمند و دانا و بافه[ و ف كه را كسى داری[ دوست همانا

  1باشد. مدارا و شكيبا و راسالگو و وفادار

 : در جای دیگری فرمودند يضرت آن
   2دارد. مى دوست را مداراكردن و است مداراكننده خدا،

هالا   رفتاری و مدارا با اهالل باطالل و تحمالل ساليتی    ایشان يتی مسلمانان را به خوش

بیان كردند و  «علیام» عبارت با را خود خواسته كه در روایتی این كردندر چنان سفارش می

 فرمودند: 
  بر شتما   وَعَلَيْكُ[ْ بِمُجَامَلَةِ أَهْلِ الْبَاطالِ تَحَمَّلُوا الضَّيْ[َ مانْهُ[ ْ وَ إِیَّاكُ[ْ وَ مُمَاظَّالَهُ[

، سال[ آنان را تحمل كنيد و از منازعه و دشمنی با آنهتا   باد سازگاری با اهل باطل

 3پرهيز نمایيد.

 خالوبی  و انسالانی  برخالورد  باطالل  اهل با كه يتی باشند ملت م باید ایناه مؤمنان یعنی

 گمراهالان  هالدایت  از غیالر  چی ی كتو، ان ال و انبیا ارسال اصلی هدف آری،. باشند داشته

 .گردد می عملی بهتر بسیار زیبا، اخمق با مهم، این و نیست

                                              
 .862ص  ،تحف العقول ، حرانی شعبه . ابن 1

 .113 ص ،2 ج ،الكافیيعقوب كلينی،  بن محمد .2

 .2، ص  3همان، ج  . 8
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 . اعتدال مذهبی5

برای تحقق انسجام اسممی، مدارای مذهبی   ترین راهبردهای امام صادق مهم یای از  

بود كه در این راستا، ضمن يفح ايترام به مقدسات مذاهو و پرهیال  از تعصالو مالذهبی،    

 داشتند. عقیده خود را بر دیگران تحمیل نارده، یاران خویش را نی  از آن بريذر می

 اهب  . حفظ احترام باورها و مقدسات مذ1ـ5

ای، افال ایش واگرایالی در جوامالع دینالی و تحریالی       های شدید فرقاله  از كشماش بسیاری

  هالا و مالذاهو   ايترامی و عدم توجه متقابل گالروه  ايساسات مذهبی، به دلیل بیعواطف و 

ميتلف اسممی به باورها و مقدسات یادیگر است. گاهی برخالی از باورهالا و یالا جایگالاه     

آمی  به  اری داشته باشند، جنبه قدسی و ايترامپایه و اساس استوبرخی از افراد، بدون ایناه 

يتی ممان است به عنوان یی باور دینی مطر  شود كه با این گونه معتقدات  خود گرفته،

 نی  باید برخوردی خردمندانه داشت.

دهد كه برخورد تحقیرآمی  و همراه با تالوهین و تمسالير    سابقه تاریيی بشر نشان می

پایه و اساس باشد، نتیجه معاوس دارد و نه تنها موجو  ی، هر چند بیا عقیدهنسبت به هر 

 های عمیقی را نی  در پی دارد. همگرایی و تقریو جوامع نيواهد شد، بلاه اختمف و تنش

دهد كه آن يضرت همواره  نشان می های امام صادق گیری و موضع اجتماعیرفتار 

اقدامات خویش را مطابق آن سالامان   شرایط جامعه و مقتضیات پیرامونی را در نور گرفته،

بالر ایالن مبنالا،     كردنالد.  دادند و پیروان و شیعیان خود را نی  به چنین رفتاری توصیه می می

نبالود،   صالادق  مورد رضایت و پسند امالام هرچند بسیاری از رفتار و اعتقادات مسلمانان 

ولی ميالفت آشاار و گسترده در سطح جامعه اسممی را نی  برخمف مصالح دینی و سنّت 

را در پی داشالت.  های نوام دینی  شدن پایه دانستند كه ناآرامی در جامعه و سست نبوی می

هالای   گفتن بالا مالردم را بالر طبالق دانسالته      آن يضرت خطاب به گروهی از شیعیان، سين

 فرمایند:  رده، میخودشان سفارش ك
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 1پذیرند، رها كنيد. فهمند، سخن گویيد و آنچه را نمی كه می گونه با مردم آن

گفتن با مردم را سبب جلب دوستی مردم با خاندان  گونه سخن در روایتی دیگر، این

 دانسته، فرمودند:  پیامر
 و آنچته را  كنتد  جلب ما براى را مردم دوسالى كه را اى بنده كند رحمت خدا

 2.رها نماید را منكرند، آنچه و كند حدیث آنها براى فهمند می

 . عدم تحمیل عقیده2ـ5

برای ایجالاد اتحالاد و انسالجام بالین     ها  ترین راهبردها و روش یای از كارآمدترین و مناسو

مذاهو اسممی، آزادی عقاید مذاهو اسممی و عدم تحمیل عقیده خویش به پیروان آنها 

 .باشد می

با شناختی كه از جامعه عصر خویش داشتند، برخی اوقات یاران خود را  امام صادق

كه خطاب به یای از یارانش كردندر چنان از اصرار بر دعوت دیگران به كیش خود نهی می

 فرمودند: 
شما را با مردم هه كار است! از آنهتا دستت برداریتد و آنتان را بته متذهب       

 3.خویش دعوت نكنيد

 كه از امام پرسید:  ابوبصیرو نی  در پاسخ 
آیا مردم را به آنچه در اخاليار دارم، فرا بخوان[  فرمودند  خير. عرض كتردم   

اگر كسی از من راهنمایی و درخواست ارشاد كرد، هه كتن[  فرمودنتد  در ایتن    

د كتن و اگتر   مورد، مانعی ندارد  اگر از تو راهنمایی خواسالند، راهنمایی و ارشتا 

                                              
 .481، ص 13، ج جامع احاديث الشيعةاسماعيل معزی ماليری،  .1

 .11، ص امالی . شيخ صدوق،2

 .110، ص 16، ج وسائل الشيعةعاملی،  . حر8ّ
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 1ند، تو ه[ بيشالر ارشاد كن.خواهان ارشاد بيشالری بود

ایشان يتی از ارا ه و تحمیل دیدگاه خود به افرادی كه آگاهی از مسا ل مالذهو خالود   

كاله در پاسالخ    كردنالدر چنالان   نداشتند، خودداری كرده، یاران خویش را نی  بدان توصیه می

بالاره   داد و از امام در كه در مجامع عمومی به مردم فتوا میق( 417مسلم نحوی )م بن معاذ

لالف  از مالن بپرسالد، اگالر بالدانم كاله ميالا      ای  شیوه كار خود پرسید كه هرگاه فردی مسئله

شناسم،  آید كه او را نمی دهمر اما وقتی فردی می شماست، طبق فتوای شما جوابش را می

 گویم. امام در جواب فرمودند:  كنم و قول شما را هم باز می اقوال ميتلف را نقل می
 2كن[. گونه عمل می  ون من ه[ اینهمين گونه عمل كن  ه

های ميتلف، این است كه ایشان با پیروی  با فرقه ناته مهم در برخورد امام صادق

در بیشالتر اوقالات از    9كارگیری منطق و خالرد در مجادلاله،   از دستور قرآن كریم مبنی بر به

ری هالا و افالراد خالوددا    برخورد تند و خشن و تحمیل عقیده خالویش در مواجهاله بالا فرقاله    

بردند و آنهالا   نمودند و با آنها از اعتقادات خودشان و از روش استد ل و منطق بهره می می

 اند. كه ميالفان ایشان نی  به این ناته اعتراف كرده كردندر چنان را مغلوب و ساكت می
 گوید:  می ق(071عمر )حدود  بن مفضل

العوجتا    ن ابینشساله بودم كه شنيدم اب در روضه ميان قبر و منبر پيامبر

و خداونتد   ق  و یكی از یارانش، مطالتب كررآميتزی در بتاره پيتامبر    151)

گویند. من از شدت خش[ و عصبانت، نالوانسال[ خود را كنالرل كتن[ و بتا آنهتا     می

العوجتتا  گرتتت  ای فتتفن! اگتتر تتتو از یتتاران  برختتورد تنتتدی نمتتودم. ابتتن ابتتی

گوید و مانند تو با ما مجادلته   میمحمد هسالی، او هرگز با ما هنين سخن ن بن جعرر

                                              

 .111، ص  . همان1
 .288، ص16، ج وسائل الشيعةعاملی،  . حر2ّ
 ضَلَّ بِمَن أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ أَحْسَنُ هِىَ بِالَّتىِ جَدِلْهُم وَ الحَْسَنَةِ الْمَوْعِظَةِ وَ بِالحِْكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلِ  إِلىَ ادْعُ». 8

 (121نحل، آيه )« .بِالْمُهْتَدِين أَعْلَمُ هُوَ وَ سَبِيلِهِ عَن
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كند. او بيش از آنچه تو شنيدی، سخنان ما را شنيده  ولتی در پاستخ بته متا      نمی

دهد و به دليل متا توجته    تعدّی نكرده و با بردباری و وقار به سخنان ما گوش می

كنتي[ كته    گویي[ و گمان می گاه كه سخنان خود را به طور كامل می كند تا آن می

ای[  آن گاه او حجت ما را با دليلتی ستاده و خطتابی كوتتاه،      لوب ساخالهاو را مغ

بترد و متا    كند و عتذر را از بتين متی    كند و ما را به دليل خود ملزم می باطل می

تواني[ پاسخ او را بدهي[. اگر تو از یاران او هستالی، بتا متا هماننتد او ستخن       نمی

 1بگو.

در برخالورد بالا ميالفالان     مام صادقدهد كه سیره ا وگوی كوتاه نشان می این گفت

چگونه بوده است كه يتی دشمنان نی  به رفتار نیاوی آن يضرت اعتراف كرده، بر دانش 

 و درایت همراه با متانت ایشان اقرار داشتند.

 . پرهیز از تعصب و تکفیر دیگران3ـ5

خالویش را معیالار و   اند كه باورها و اعتقادات  ها در تاریخ اسمم بوده ها و گروه جریان برخی

و آنها را محاوم  گونه اندیشه ميالف را نداشتند تحمل هیچ ممک يق و اسممیت دانسته،

یشی، و جهل به اند كردند. این جریان كه برخاسته از تنگ نوری، بدبینی، مطلق به كفر می

معتقدات و مبانی اندیشه سایر مذاهو بود، بیشترین زیالان را در تحقالق اتحالاد و انسالجام     

سیاسالی،  هالای   كرد. در تاریخ اسمم نیال  همالواره گالروه    سممی متوجه جامعه اسممی میا

از پدیده تافیر باله عنالوان ابال اری در جهالت برتالری مالذهبی و       كممی و فقهی بودند كه 

بردند. امامان شالیعه همالواره بالا اتيالاذ      رسیدن به اهداف سیاسی و ي بی خویش بهره می

ای در جامعاله   ، سعی در جلوگیری از رواج چنالین پدیالده  راهاارهای مناسو در مقابله با آن

 اسممی داشتند.

                                              

های نخستين  زندقه در سدهمطهری، حميدرضا  ؛13ـ  17 ، ص 8 ، ج بحار األنوار،  مجلسیمحمدباقر . 1
 . 282ـ  281، ص اسالمی
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ای بود كه افراد یاالدیگر را   به گونه در این میان، اوضاع اجتماعی عصر امام صادق

كردنالد و از همالین رو، اختمفالات و     با كمترین اختمف عقیدتی یا فقهی متهم به كفر می

فرقاله و جالدایی در جامعاله اسالممی را فالراهم      تنازعات بین آنها اف ایش یافته، موجبالات ت 

های نابجای مسلمانان و جلالوگیری   پرهی  از تافیر و تفسیق آن يضرت،در سیره آورد.  می

كه  ای برخوردار بوده استر چنان دینی، از اهمیت ویژه از اتهام ميالفان مذهبی به كفر و بی

 د است:خوبی مشهو در اختمف سه تن از یاران آن يضرت این ناته به
های  هاش[ صاحب البرید، ابوخطاب  به نام سه نرر از اصحاب امام صادق

ق ، در باره مخالران امامت، اختالف  نظتر داشتالند. هاشت[      151مسل[ ) بن و محمد

معالقد بود كه جاهفن و منكران امامت، كافرند  ولی ابوخطاب، در كرر مخالرتان،  

افتزون بترآن، تحقتق انكتار و      مستل[،  بن دانست و محمد وجود حجت را شرط می

شمرد. این سه نرر برای حل اخالف  و نزاع ختویش در ایّتام    جحد را نيز معالبر می

رفالند و نزاعشتان را بتازگو كردنتد. آن حضترت ضتمن       حج نزد امام صادق

گوشزدكردن اعالقاد مخالران به توحيد و نبوت و انجام اعمتال عبتادی، بتا اظهتار     

دادن كرتر بته جتاهفن مست له      هلل، آنتان را از نستبت  ا تعجب مكرر و گرالن سبحان

 1مسل[ را تأیيد كردند. بن امامت، برحذر داشالند و تلویحاً نظر محمد

مسلمان را سبو دادن كفر به یی فرد  در روایتی دیگر، نسبت همچنین، امام صادق

 از بین رفتن اسمم در قلو او دانسته، فرمودند: 
گردند و اگر بگوید  می وید  ا ، از ه[ بریدههنگامی كه مؤمن به برادرش بگ

گردد و هنانچه به او تهمت زده باشد، اسفم  می كه تو كافری، یكی از آنان كافر

 2شود  همانند نمک در آب. می در قلبش آب

                                              

 .401، ص 2ج ، الكافیكلينی،  يعقوب بن . محمد1
 .861، ص  . همان2
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توان گفت كه در آن عصر، پدیده تافیر،  ها و روایات، می با دقت و تأمل در این گ ارش

وگوی برخی  كه این مسئله در گفت ای گونه مسلمانان بوده استر بهیی پدیده رایج در بین 

ها  كارگیری راهبرد نی  مطر  شده است و از طرفی دیگر، اهمیت به اصحاب امام صادق

های مقابله آن يضرت در مواجهه بالا پدیالده تافیالر در جامعاله اسالممی را نشالان        و شیوه

 دهد. می

 های غیر همسو . نقد گزاره6

بالوده   همگرایی میان مسلمانان، همواره مورد توجه و اهتمام معصالومان  اتحاد وایجاد 

شود كه تمسی مسلمانان به اموری  استر اما گاه روایات ميالف و يتی متناقضی دیده می

گونه وانمود رود و این همچون تافیر را مجاز دانسته، دستاوی ی برای ميالفان به شمار می

باشالند. تافیالر، از    و انسجام و همگرایی اسممی، در تضالاد مالی   شود كه با مقوله اتحاد می

هماننالد   موارد مهمی است كه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اگرچاله امالام صالادق   

ای  ها پرداختند و كوشیدند از رواج چنین پدیده به مقابله با این بدبینی سایر ا مه اطهار

انالدر هماننالد    اران امامت، كافر معرفی شالده جلوگیری كنند، اما بر اساس برخی روایات، من

وجالود چنالین    4انالد.  كه اناار امامت را مساوی بالا كفالر برشالمرده    روایتی از امام صادق

 روایاتی، درظاهر با مقوله همگرایی، اتحاد و انسجام اسممی سازگاری ندارد.

 در پاسخ به چنین شبهاتی باید گفت:

اوّالً، در برابر این دست از روایات، روایات متعدد و معتبری وجود دارند که برر اسرالم    

کنند و در حقیقت، حراکم و مفسرر روایرات     مخالفان به شرط عدم جحد و عناد داللت می

  2باشند. مورد بحث می

                                              
 .821، ص 82، ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 1

 .21ـ  11، ح 2، ج الكافیيعقوب كلينی،  بن . محمد2
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را  ثانیا ، روایاتی كه بر كفر مناران امامت د لت دارند، با اخباری كه اسالمم ميالفالان  

در تعارض هستند و بنا به قاعده اصولی، در صورت عدم رجحان یای از دو  4كنند، تأ ید می

كه در اینجا آنچه مطابق با مفالاد عمومالات و    1طرف، مرجع، عمومات یا اصول خواهند بود

 باشد، اسمم ميالفان است.  اصول می

ز این معانی، هماننالد  شدن به برخی ا ، معانی ميتلفی دارد كه متصف«كفر»ثالثا ، واژه 

اناار ربوبیت و معاد، موجو خروج از دین خواهد بود و بعضی از معانی دیگر، با اسمم قابل 

جمع هستندر همانند جایی كه كفر را به معنای ناسپاسی در برابر شار و یا ترک اوامر الهی 

 آمده است. اند كه كفر در روایات مذكور نی  به همین معنا معنا كرده 9در برابر اطاعت

 نتیجه

انالد و   اتحاد و همگرایی اسممی را از ضروریات جامعاله اسالممی برشالمرده    امام صادق

ياصل بالین پیالروان مالذاهو     های بی بر همگرایی، پرهی  از تفرقه و درگیری ضمن توصیه

هالا و   اند و برای تحقق این مهالم، همالواره برناماله    ای دانسته اسممی را دارای اهمیت ویژه

ی خاصی را در پیش گرفتند كه در این میان، راهبردهای اجتماعی آن يضرت، از راهبردها

تواند الگوی مناسبی برای مسلمانان باشد. یارنگالی و   اهمیت بس ایی برخوردار است و می

همسانی در مراسم دینی، تحایم پیوندهای اجتمالاعی، يفالح ايتالرام باورهالا و مقدسالات      

بالرای ایجالاد     راهبردهای اجتماعی امالام صالادق  ترین  مذاهو و اعتدال مذهبی، از مهم

 روند. انسجام اسممی به شمار می

                                              

 .170ـ  72 ، ص86، ج نواربحار األ، . محمدباقر مجلسی1
سال چهارم، شماره  ،نامه مفيد ،«نظريه جداانگاری امامت از اصول دين»قدردان قراملكی،  محمدحسن .2

 دوم.
 .831، ص 2 ، جالكافی، كلينی يعقوب بن . محمد8
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هالای بالین مالذاهو     هایی كه به اختمفات و جدایی ایشان در مواجهه با افاار و اندیشه

زد، ضمن پایبندی به اصول و مبالانی اعتقالادی شالیعه، باورهالا و      ميتلف اسممی دامن می

شمرده، شیعیان را به يضور و همگامی در شعا ر و مناسی های ميالفان را محترم  اندیشه

كردند و آنها را به برقراری ارتباط نیاو با ميالفان در جامعه و نی  رعایالت   دینی دعوت می

نمودند. همچنین، آن يضرت با تقبیح ناس اگویی  اعتدال و پرهی  از تافیر آنها سفارش می

وان یای از عوامل ایجالاد ويالدت و یاپالارچگی    و توهین ميالفان، مدارای با آنها را به عن

دادند و شیعیان را به تبعیت از امام خود در این بالاره دعالوت    مسلمانان، مورد توجه قرار می

 كردند. می
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