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 چكیده
ر است. در  یشمندان مسلمان در چند قرن اخیاند  یفكر   یهان دغدغهیتر از مهم  ی كیمسلمانان   یی گرامه

  یكارهااهن ر یتر یاز اساس  ی كیمشترك،   ی با توجه به مبان  یاعتقاد  یسونگر  ، همییگراهم  یهاان تمام گونهیم
  مشترك  یو محورها  ی ن مبانیترن مقاله، مهمیشده است. در ا  ی ب مذاهب تلقیو تقر  ی المجاد وحدت اسیا

  ی ت علمی، و مرجعیالقربی، محبت ذیت قرآن، سنت نبو یات، مرجعیآ ی با توجه به برخ  ی مذاهب اسالم
ه  دها و عصرها دانسته شدر همه عرصه  ی مشترك اخوت اسالم  ی ن مبانیتریراهبرد  «علیهم السالم»تیباهل
 است.
 
 .یسنت، مذاهب، امت اسالم، اهل«علیهم السالم»تیب، اهلیها: قرآن، سنت نبو دواژهیکل
 

 مقدمه
خالق و    ی د آوردن انسجامیو پد  ی اسالم  یسازنگر  و هم  ،ییگرابه وحدت، هم  ی ابی د دستیترد یب

وجه  ازمند تیعصر حاضر، ن  گوناگون موجود در جهان اسالم در   یهاان برداشتن فاصلهیدار و از میاثربخش و پا
  ی واره آن عناصر، عمل است. با توجه به رابطه تنگاتنگ و نظام  ی مشترك و همگان  یها و محورها به عرصه

 گر خواهد داشت.ید  یشدن محورها  ی م و همگون بر عملیر مستقیز تأثیك نیشدن و تحقق هر 
را    ی مشترك و مورد قبول مذاهب اسالمن موضوع پرداخته و عناصر  یا  ین مقاله به واكاو ین رو، در ایاز ا
 م.یكنی م  ی بررس
 

 قرآن
امبر  یم، معجزه خالد پی، قرآن كریوفاق مذاهب اسالم  یها ن عرصهیتر ن و مهمیتر یاز اساس  ی كی
  ی جزئ  یهاتیها و ضد ، با همه تفاوتیفكر   یها ها و نحلهفرقه  ی است. تمام  ،«صلی الله علیه و آله»اكرم

ورزند و   یدانند و بر آن اصرار می برآمده از قرآن مخود را   یاعتقاد  یها شهیورها و اندان آنان، بایموجود م
 تابند.ی ش برنمیخو  یبا آن را در نظام فكر   ی گونو ناهم  یی سوهر گونه ناهم



 .دانست  ی توان به دو صورت قابل تأمل و بررسی به قرآن را م  ی شیاندانه و وفاقیگراكرد وحدتیرو
 

 ه مذاهب اسالمیقرآن و خاستگا
علیه    صلی اللّه»اسالم  ی امبر گرامیخداوند متعال، توسط پ  یاست كه از سو   ی ن كتاب الهیم آخریقرآن كر

  یهاهشیافكار و اند  ،ید، همه مذاهب اسالمیگونه كه ذكر گردت بشر فرستاده شده است. آنیهدا  یبرا« و آله
  یورهااز مح  ی كین خود یدانند و بر آن مصرّ هستند. ای قرآن م  یهاخود را برگرفته از گزاره  ی دتیو عق  یفكر 

دهند. آنان معتقدند قرآن  ی شه خود قرار میاست كه قرآن را منشأ و خاستگاه اند  ی مشترك مذاهب اسالم
رآن،  ز قیان كرده است و نیانسان الزم است، ب  ی و سعادت جاودانگ  یدن ابدیبه كمال رس  یرا كه برا  یز یهر چ

داند. ی دار آن مش را حافظ و نگهیرا خداوند متعال خویف مصون است، زیگونه تحر  و از هر   ی كالم اله
 (9)حجر/
چون  كتاپرستان را همیاست كه همه موحدان و   ی رشته محكم  یدیده توحیم، عقیدگاه قرآن كریاز د
رومند و  ین  واحد،  ی گاه مناسب خود، امتیدر جا  یدهد و با قرار دادن هر فردی م  یح در خود جایتسب  یهادانه

 آورد:ی با عظمت به وجود م
ًة واِحَدًة َو أَنَا َربُّكُْم فَاْعبُُدونِ » تُُكْم أُمَّ ًة واِحَدًة َو أَنَا َربُّكُْم  »(، 99ا/ی)انب«إِنَّ هِذِه أُمَّ تُكُْم أُمَّ َو إِنَّ هِذِه أُمَّ

 .(29)مؤمنون/« فَاتَُّقونِ 
اهب  روان مذیاست. پ  ی محور و منبع مشترك مذاهب اسالمن  یتری ن و اساسیترم مهمین، قرآن كریبنابرا

،  یفرهنگ  یهات قرآن در عرصهیند و با محوریبه آن تمسك جو  «حبل الله»توانند به عنوان  یم  ی اسالم
 د:یفرمای و تعامل كنند. خداوند م  یسونگر گر همیدكیو... با   ی، اقتصادیاسیس

لُوبِكُْم  َن قُ یُكْم إِْذ كُنْتُْم أَْعداءً فَأَلََّف بَ یَو ال تََفرَّقُوا َو اذْكُُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَ عاً  یَو اْعتَِصُموا بَِحبِْل اللَِّه َجمِ »
لَّكُْم تَهْتَُدوَن؛  تِِه لَعَ ایُن اللَُّه لَُكْم آیبَ یفَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمِتِه إِْخواناً وَ كُنْتُْم َعلى َشفا ُحْفرٍَة ِمَن النَّارِ فَأَنَْقَذكُْم ِمنْها كَذلَِك 

د،  یاد آریشتن را به ید و نعمت خدا بر خوید و متفرق نشویشتن را حفظ كنیله حبل خدا خویبه وس  ی و همگ
اه نجات  د، او شما را از آن پرتگیكه بر لبه پرتگاه آتش بود  ی د و در حالیگر دشمن بودید كید كه با یاد آریبه 

 (.301عمران / )آل« د.یدا كنید راه پیكند تا شای ان میتان بیراات خود را بین آین چنیا  ی تعال  یداد. خدا
اند كه خداوند متعال، عالوه بر مطرح  م دانستهیرا قرآن كر  «حبل الله» یاز معان  ی كیمفسران به اتفاق، 
 ه، مسلمانان را به تمسك به آن سفارش كرده است.ین آیدر ا  ی كردن اصل وحدت اسالم

« نیفإنّه حبل الله المت»اد نموده است: ی« حبل الله»م به عنوان یز قرآن كرا  «علیه السالم»یامام عل
بل  ح»ح واژه یر و توضیسنت، در تفسر اهلیاز مفسران بزرگ و شه  ی كی، ی(. احمد قرطب371البالغه، خ)نهج



ال  ه قال: ق)واعتصموا(... و قال ابن مسعود: حبل الله، القرآن... و عن عبدالل ی قوله تعال»سد: ینوی م« الله
ق،    3132، ی؛ آلوس133، ص 9، جی)قرطب« : إن هذا القرآن هو حبل الله.«صلی اللّه علیه و آله»رسول الله

ه، در  یعه امامیاز مفسران بزرگ ش  ی كی، ی( حسن طبرس937، ص 9ق، ج  3193، یوطیو س  190، ص 1و1ج
قوال. احدها  ا  حبل الله  ی معن  ی ل فیواعتصموا بحبل الله... وق»د: یگوی م« حبل الله»ق یو مصاد  ی ن معانییتب

 (212، ص 9، جیخ طوسیو ش  121، ص 9ق، ج  3132، ی)طبرس« انه القرآن
 

 كارهای گفتمان مذاهب اسالمیقرآن و راه
ارد،  نسبت به آن د  یاژهید ویاست و عالقه و تأك  ی وحدت اسالم  ی خود در پ  م،یكه قرآن كرنیبا توجه به ا

شمندان  یژه متفكران و اندیمسلمانان، به و  یز فرا رو یا نر   ی ح گفتمان مذاهب اسالمیو صح  ی منطق  یكارهاراه
 مسلمان، قرار داده است.

 
 گوی مذاهب اسالمیو ضرورت گفت

  یرش مسائل اعتقادیك طرف پذیسازد كه از ی افت رهنمون مین رهیما را به ا  ی ات الهیتأمل در مجموعه آ
وَ قُِل الَْحقُّ  ( » 921)بقره/« یَن الرُّْشُد ِمَن الْغَ یِن قَْد تَبَ یالد    ی ال إِكْراَه فِ »ست: ین  ی و اكراه  یاز نظر اسالم اجبار 

« ِطرٍ یِهْم بُِمصَ یفََذك ْر إِنَّما أَنَْت ُمَذك ٌر لَْسَت َعلَ ( » 99)كهف/« كُْفرْ یؤِْمْن َو َمْن شاءَ فَلْ یِمْن َرب كُْم فََمْن شاءَ فَلْ 
 (9و دهر/  923؛ بقره/90عمران/؛ آل99و93ه/ی)غاش

رَ  یبْتَغِ غَ یَو َمْن »(، 39عمران/)آل« َن ِعنَْد اللَِّه اإلْْسالمُ یإِنَّ الد  »ن مقبول خداوند: یگر، اسالم دیو از طرف د
ْسالِم دِ  ِِ َشَرَع لَكُْم  »ن كامل و جامع: ی(، و د32عمران/)آل« نَ یالآِْخرَِة ِمَن الْخاِسرِ   ی ْقبََل ِمنُْه وَ ُهوَ فِ یناً فَلَْن یاإلْ

ى ِبِه نُوحاً َو الَّذِ یالد    ِمنَ  ز  ی( و ن31/ی)شور « سىیَم َو ُموسى َو عِ ینا بِِه إِبْراهِ یَك َو ما َوصَّ ینا إِلَ یأَْوحَ   یِن ما َوصَّ
 ن صلح، مدارا و رحمت است.ید

 سد:ینوی ده در اسالم میعق  یه اكراه درباره آزادیل آیدقطب در ذیس
ضب  ة اكراه غیست قضیان واالدراك ولیه اقناع بعد البین ـ قضیبها هذا الد  ده ـ كما جاءیه العقیإن قض»

 یخاطب العقل المفكر؛ مسائل اعتقادیخاطب ادراك البشر بكل قواه وطاقاته، ین، لیواجبار، ولقد جاء هذا الد
دن است نه به  یان كردن و فهمیرفتن آن در اثر بیاست كه پذ  یاـ همان گونه كه در اسالم آمده ـ مسئله

  شه بشر و عقل انسان را مخاطب قرار یرو و توان اندی. و اسالم آمده است تا با تمام نیو اجبار   ی لیحمصورت ت
 (993، ص 3د قطب، جی)س« دهد.



باشد، بلكه در   ینم  یدیاز جمله موضوعات تقل  ی دتین است كه امور عقیدقطب ایدر واقع، منظور س
بردار  د ین تقلیه معتقد است كه اصول دیچه امامآنزد، مثل ید خود به تكاپو برخیانسان با  یمسائل اعتقاد

 بردار است.د ین تقلیفروع د  ی ست، ولین
 د:یگوی ده میعق  یاسالم و آزاد  ی نیب نبودن جهان  یدرباره اجبار )ره(  ید مطهر یشه
قت روشن است، راه  یكه حقنیا  یست. براین  ین اجبار ین است كه در امر دیقرآن خالصه منطقش ا»
خواهد و هر كس  ی ن راه را انتخاب بكند هر كس میو ضاللت هم روشن. ا  ی راه غشن، ت و رشد رو یهدا
ن با دعوت درست بشود  یكند كه دی ح میم كه در آن تصریات در قرآن داریك سلسله آیخواهد، آن راه را. ی م

 (11/صی)مطهر « نه با اجبار
بر آن    یار ید بسیگوست كه قرآن تأك و گفتگر، راه  یان دیاد  یغ اسالم براین رو، تنها راه دعوت و تبلیاز ا

ب  یان وحدت و تقریاز مناد  ی كیان كرده است. یرا ب  ی ان و مذاهب اسالمیاد  یگو  و گفت  یهاوهینموده و ش
 سد:ینوی ت قرآن میت و محوریدرباره مرجع  ی مذاهب اسالم

خدا    ، كهیناگسستنوند  ین پیز محكم، این دستاوین جامع بزرگ، ایقرآن، ا  یآنان، مسلمانان را به سو »
ان و  دیات جاویرا كه حیبه آن چنگ زنند دعوت نمودند، ز« حبل الله»ه كرده تا امت اسالم به عنوان یتوص

در انتظار آنها    یابد  ین صورت، مرگ و نابودیر ایست. در غیسر نیه آن مینجات ملل مسلمانان جز در سا
 (20، ص3رخواه، شی)خ« خواهد بود

 
 اهب اسالمیگوی مذ و های گفت شیوه

ز توجه  یو روش بحث ن  ی و روان  ی ط روحیگو، به شرا و د بر اصل و اساس گفتیم عالوه بر تأكیدر قرآن كر
 دارد.  ی م خالق انسان است و او بهتر به حاالت بشر آگاهیرا خداوند حكیشده است، ز

 سد:ینوی م  ی اسالم  یوگو درباره نقش قرآن در گفت  یر یتسخ  ی الله محمدعلتیآ
بان  و ز   دهیدهد و اگر قرآن دی كند و آموزش می ه میگو را به مسلمانان توص و ن روش گفتیهترقرآن ب»

 از پژوهش  ی كیز ی( و ن99، ص29و23، شیر ی)تسخ« د.یم رسیخواه  ی واقع  یگو  و و گوش ما باشد، به گفت
برد واژه  كه كار   اوج و منزلت است  یدارا  یگو در قرآن به قدر  و گاه گفتیت و جایاهم»د: یگوی گران م
 (3)قدردان، ص« گو )قول و مشتقات آن( بعد از لفظ جالله )الله( رتبه اول را حائز است. و گفت
 
 
 



 طرح مشتركات دینی
است.    ی نید شده، مسئله مشتركات دیو بر آن تأكگ و كه در قرآن به هنگام بحث و گفت  ی از مسائل  ی كی

 د؛ر ید در چارچوب مشتركات انجام گیبا  ی و مذهب  ی نیگفتمان د
تَِّخَذ بَْعُضنا  ی ال ئاً َو ینَكُْم أاَلَّ نَْعبَُد إاِلَّ اللََّه وَ ال نُْشرَِك بِِه شَ ینَنا َو بَ یا أَْهَل الِْكتاِب تَعالَْوا إِلى كَلَِمٍة َسواءٍ بَ یقُْل »

كه    یا كلمه  ید به سو ییایاهل كتاب ب  یَن؛ بگو ابَْعضاً أَْرباباً ِمْن ُدوِن اللَِّه فَِإْن تََولَّْوا فَُقولُوا اْشَهُدوا ِبأَنَّا ُمْسلُِمو 
 م ویریك او نگیرا شر  یز یم و چین است كه جز خدا را نپرستیتمسك به آن بر ما و شما الزم است و آن ا

« میاند كه ما مسلمید شاهد باشییم. اگر رو گرداندند، بگویریت نگیخود به ربوب  یخدا  یگر را به جاید كی
 (.11عمران/)آل

كُْم َو إِلُهنا َو إِلهُُكْم واِحٌد َو نَْحُن لَُه ُمْسلُِموَن؛ و با اهل كتاب جز  ینا َو أُنْزَِل إِلَ یأُنْزَِل إِلَ   یولُوا آَمنَّا ِبالَّذِ َو قُ » 
بر ما    چهد ما به آنییشان بگویشان كه ظلم كرده باشند، به ایاز ا  ید مگر افرادیبه وجه احسن مجادله مكن

« میم آن معبودیاست و ما تسل  ی كیم، معبود ما و شما یمان داریشما نازل شده ا  چه بر نازل شده و آن
 (.11)عنكبوت/

ْسباِط وَ ما أُوتِ یَل وَ إِْسحاَق وَ یَم وَ إِْسماعِ ینا وَ ما أُنْزَِل إِلى إِبْراهِ یقُولُوا آَمنَّا بِاللَِّه وَ ما أُنْزَِل إِلَ » َِ   ی ْعُقوَب وَ األْ
ا و به د به خدییَن أََحٍد ِمنْهُْم َو نَْحُن لَُه ُمْسلُِموَن؛ بگویوَن ِمْن َرب ِهْم ال نَُفر ُق بَ یالنَّبِ   ی أُوتِ سى َو ما  یُموسى َو عِ 

به    چهعقوب و اسباط نازل شده و به آنیل و اسحاق و یم و اسماعیچه به ابراهچه بر ما نازل شده و به آنآن
م و  یرمان داینها ایه پروردگارشان داده شد و خالصه به همه ایناح  ا از یچه به انبدادند و به آن  ی سیو ع  ی موس
 (.311)بقره/« م.یم هستیم و ما در برابر خدا تسلیگذاری غمبر فرق نمیغمبر و آن پین پیان ایم

صلی  »د و رسالت محمدیان آنها، به اصل توحیم، مسلمانان را در صورت بروز نفاق و اختالف در میقرآن كر
ن  یو احترام به رسالت آخر  یدیده توحین ارجاع داده و التزام به آثار عقو در واقع به قرآ   «اللّه علیه و آله

كار و  یو متجاوز پ  ی اغینه اتحاد و اتفاق قرار داده و به صراحت فرموده است كه با گروه یرا زم  ی ر الهیسف
 شود؛  یبرخورد جد

  ی تَبْغِ   ی ْخرى فَقاتِلُوا الَّتِ ْن بََغْت إِْحداُهما َعلَى األُ فَإِ نَهُما  یَن اقْتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا بَ یَو إِْن طائَِفتاِن ِمَن الُْمؤِْمنِ »
 (.9رات/)حج« نَ یِحبُّ الُْمْقِسطِ ینَهُما بِالَْعْدِل وَ أَقِْسطُوا إِنَّ اللََّه یءَ إِلى أَْمرِ اللَِّه فَِإْن فاءَْت فَأَْصلُِحوا بَ یَحتَّى تَفِ 
ى اللَِّه  ءٍ فَرُدُّوُه إِلَ یشَ   ی ْمرِ ِمنْكُْم فَإِْن تَنازَْعتُْم فِ األَ   ی ُعوا الرَُّسوَل َو أُولِ یَه َو أَطِ ُعوا اللَّ یَن آَمنُوا أَطِ یَها الَّذِ یا أَ ی»

 (.29)نساء/« الًیرٌ وَ أَْحَسُن تَأْوِ یْوِم الآِْخرِ ذلَِك خَ یَو الرَُّسوِل إِْن كُنْتُْم تُؤِْمنُوَن ِباللَِّه َو الْ 
 
 



 
 المانهگوی منطقی و ع و طرح گفت
بود و قرآن    یمحور  و عقل  ین خردورز یاست. اسالم د  ی نین منبع احتجاج و مناظره دیتر یقرآن، غن
  ان كرده و با زبان استدالل،یب  ی ة اسالم را به صورت مستدل و منطقید اولیباشد. قرآن عقا یشاهد آن م

  ی نید و برون  ی نید درون  یها مانمانه و خردمندانه در گفتین روش حكیخود را اثبات نموده و بر هم  یادعاها
 د كرده است؛یمسلمانان تأك

ست  ین  ی (. شك392)نحل/« أَْحَسنُ   ی هِ   ی ِل َرب َك ِبالِْحكَْمِة وَ الَْمْوِعظَِة الَْحَسنَِة وَ جاِدلُْهْم ِبالَّتِ یادُْع إِلى َسبِ» 
همه مربوط به طرز    ،«مجادله»و « موعظه»، «حكمت» یعنید، ین سه قیشود كه ای ه استفاده میكه از آ

ق مخصوص دعوت كند، هر چند كه  ین سه طریاز ا  ی كیمأمور شده كه به   ی سخن گفتن است. رسول گرام
 (.211، ص 39ش، ج  3171، ییرود. )طباطبای اخص آن، دعوت به شمار نم  یجدال به معنا

ن  یب  ی بطل و حق  یی جو قتیباال و با توجه به حق  یهای ژگیبا و  ی وقت  ی مذهب  یها و مناظره  ی مباحث علم
اسب  داشته و بستر من  ی رد، به طور قطع آثار مطلوب و مورد قبول را در پیصورت گ  ی متفكران مذاهب اسالم

 گوناگون فراهم خواهد نمود.  یها شیمسلمانان را با گرا  یفكر  و هم  ی ستیز هم
 ه آمده است:ین آیل ایر نمونه در ذیدر تفس

ْوِعظَِة  ر )َو الْمَ یاست... و تعب  ی ِل َرب َك ِبالِْحكَْمِة( ناظر به استدالالت عقلیدر واقع جمله اول )ادُْع إِلى َسبِ»
  ی ستند... و )َو جاِدلُْهْم بِالَّتِ یاد اهل استدالل نیكه ز  ی كسان  یبرا  است،  ی عاطف  یهاالَْحَسنَِة( اشاره به بحث

  ق مناظرهید از طریانباشته شده و با  ی است كه ذهن آنها قبالً از مسائل نادرست  ی أَْحَسُن( از آن كسان  ی هِ 
؛ همو، 191، ص 30ش، ج   3171، یراز ی)مكارم ش« رش حق گرددیكرد تا آماده پذ  ی ح ذهن آنها را خالیصح
 (109، ص 3ش، ج  3139، ینیحس  ی میو كر  999، ص 31و ج   122، ص 33ش، ج   3171
 (.11)عنكبوت/« َن ظَلَُموا ِمنْهُمْ یُن إاِلَّ الَّذِ أَْحسَ   ی هِ   ی وَ ال تُجاِدلُوا أَْهَل الِْكتاِب إاِلَّ بِالَّتِ » 

 آمده است: ی ر قمیدر تفس
، ی)قم« قال: بالقرآن« أحسن  ی ه  ی إالّ بالّت»، یهود والنصار یقال: ال« والتجادلوا أهل الكتاب»وقوله »
ته  ند و گفباشی م« بنى نجران»ان( یحید با اهل كتاب و آنان نصارا )مسی(؛ مجادله نكن323، ص 9ش، ج3117

 هود هر دو مقصوداند.یشده نصارى و 
 ان آمده است:یر مجمع البیز در تفسیو ن
ن  یكون أحسن إذا كانت المناظره برفق ولیأحسن وإنما   ی ه  ی ق التیبالطر  یأ « أحسن  ی ه  ی إالّ بالّت»

الحسن من جهه    ی ف  ی ألعلواألحسن ا  ی خشیتذكّر أو یناً لعلّه یر والنفع بها ومثله قوله فقوال له قوالً لیإلراده الخ



هذا    ی فعاً و ین جمیاألمر  ی كون فیالحسن من جهة قبول الطبع وقد   ی ف  ی ضا أعلیكون أیقبول العقل له وقد 
 ی ه علیالتنب  ی ل فیأحسن الوجوه وألطفها واستعمال القول الجم  ی عل  ی الله تعال  ی وجوب الدعاء إل  ی داللة عل

راى سخن خود گرداند، و یتا بشود خصم را مجاب نموده و پذن راهى ـ كه  یات الله وحججه؛ مگر به بهتریآ
 نیرد. و مانند ایر خواهى و نفع رساندن با مدارا و نرمش انجام گیآن است كه به خاطر خ« مجادله احسن»
( با فرعون  ارونعنى شما )اى موسى و هی« ْخشىیتََذكَّرُ أَوْ یناً لََعلَُّه یفَُقوال لَُه قَْواًل لَ »گر: یه دیفه است آیه شریآ

 ش بترسد.ینده خویا از آید متوجه شود و ید تا شاییبا نرمش سخن بگو
كند و   رفتنیاى است كه از نظر عقل طرف را وادار به پذن مناظرهین و بهتریعبارت از باالتر« اال حسن» 

 .رد، و ممكن است هر دو معنى مقصود باشدیكه موافق طبع ـ انسانى ـ او باشد تا بپذنیا ای
ن نحو  یباترین وجه و زید با بهتریه اشاره است كه ارشاد جامعه و دعوت مردم بسوى پروردگار باین آیدر ا

، ص 3ش، ج3179، ی)طبرس« مان به او باشدیهاى هستى خداى جهان و او با نرمش در آگاهى آنان به نشانه
120.) 
  ی نطقرمیغ  یگو  و را از دعوت و گفت«هصلّی اللّه علیه و آل»ح رسول اكرم اسالمیات باال به صورت صریآ
را به گفته مفسران، مورد و شأن نزول  یشان اختصاص ندارد، زین حكم به ایكرده، اما ا  ی رعالمانه منع و نهیو غ

 شود.ی ها مدر همه عصرها و زمان  ی روان مذاهب اسالمیمسلمانان و پ  ی ست، بلكه شامل تمامیمخصص ن
 

 رانهمحو وگوی مؤدبانه و اخالقطرح گفت
و    یر بش  یمناسبات و تبادل افكار و آرا  یبرا  ی اساس  یگو بستر و راهبرد و م، گفتیاز منظر قرآن كر

ز است.  یآممسالمت  ی ستیزو هم  ی ت و تعامل اجتماعیت و رشد معنویخالق  یت و مناسب برایپرظرف  یا نهیزم
ر توجه نموده و مسلمانان را به  ایآن بس یوگو و محتواگفت  یها وهیم به ظاهر، سبك و شین رو قرآن كریاز ا
 ن حق، امر نموده است؛ییت مسائل اثرگذار و امور اثربخش در تبیرعا

رْ ِعباِد الَّذِ »  باِب؛  لْ َو أُولِئَك ُهْم أُولُوا األَ   َن َهداُهُم اللَّهُ یتَِّبُعوَن أَْحَسنَُه أُولِئَك الَّذِ یْستَِمُعوَن الَْقْوَل فَ یَن یفَبَش 
 نند،كی م  یرو ین آن را پیدهند، پس بهتری گوش م  ی را كه به هر سخن  یی ها بشارت ده، همان  پس بندگان مرا 

 (.33ـ37)زمر/« تشان كرده و آنان هستند صاحبان خردیآنان هستند كه خدا هدا
ناً  یفَُقوال لَُه قَواْلً لَ » ، (31)بقره/« وَ قُولُوا لِلنَّاِس ُحْسناً »(،  21)اسرا/« أَْحَسنُ   ی هِ   ی ُقولُوا الَّتِ ی یوَ قُْل لِِعبادِ » 
ْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه  یَن یوَ ال تَُسبُّوا الَّذِ »(، 2)نساء/« وَ قُولُوا لَُهْم قَْوالً َمْعرُوفاً »(، 11)طه/« ْخشىیتََذكَّرُ أَوْ یلََعلَُّه 

 (.303)انعام/« رِ ِعلْمٍ یُسبُّوا اللََّه َعْدواً بِغَ یفَ 



نه و  گو مؤدبانه، دوستا و د در گفتیكند كه مسلمانان بای د میات متعدد تأكیآ م در ین، قرآن كریبنابرا
 اد و جنجال و هر گونه خشونت و هتك حرمت باشد.یاز فر  ی شان خالیآهنگ صدا ی مستدل رفتار كنند و حت

 
 یسنت نبو 

نت  ، سی، با توجه به شواهد قرآنیب مذاهب اسالمیتقر  یو محورها  ی نین منابع دیتر گر از مهمید  ی كی
 اشد.داشته ب  ی ب مذاهب اسالمیدر تقر  یا ژهیتواند نقش و یاست كه م«صلّی اللّه علیه و آله»امبر اكرمیپ

 سد:ینوی م  )ره(ید مطهر یشه
ره  ید، سل بكنینش خود را از آن راه اصالح و تكمید و بید دیك نفر مسلمان بایاز منابع شناخت كه   ی كی»

دو  »ز معتقدند: ین  ی (. برخ17ش، ص3177، ی)مطهر « است.  «علیه و آلهصلّی اللّه  »غمبر اكرمیوجود مقدس پ
 «تواند منكر آن شود.ی نم  ی چ مسلمانیباشد كه هی م  یف نبو ید و سنت شری، قرآن مجیمنبع مهم اسالم

 (.307ش، ص 3131، ی)محسن
 
 در قرآن  «صلّی اللّه علیه و آله»امبریگاه پیجا

ر  د  ی و فعل  ی ، قولینیقی، ینیع  یك جامعه، ارائه الگوهایت ك مكتب و وحدی یاز جمله عوامل جاودانگ
ها   كامل در كنار دستورالعمل  یاست كه با ارائه الگوها  ی است. مكتب اسالم، تنها مكتب  یرفتار   یكنار الگوها

صلّی  »رمامبر اكیگرفته و پ  یی گرا و هم  ی گر ساخته و آهنگ جاودانگید م ممتاز، قول و فعل را مالزم همیو تعال
 كرده است؛  ی ت معرفیانسان  یرا الگو   «لّه علیه و آلهال

د جز  یگوی چه مد. آنیگوی هوس سخن نم  یوحى؛ و هرگز از رو ی ینِْطُق َعِن الَْهوى * إِْن ُهَو إاِلَّ َوحْ یَو ما »
 (.1ـ1ست )نجم/ین  ی وح

ر  د و از هیریكه رسول به شما داد بگ  یور َو ما آتاكُُم الرَُّسوُل فَُخُذوُه َو ما نَهاكُْم َعنُْه فَانْتَهُوا؛ و هر دست»
 (.7)حشر/« سخت دارد  ی د كه خدا عقابید و از خدا بترسیتان كرد آن را ترك كنینه  ی گناه

  ی ت رسول گرامین نقش و موقعییات باال در صدد تبی، در آین كتاب آسمانیم به عنوان آخریقرآن كر
ال  ات خداوند از مسلمانان در قبك مسلمانان و انتظار یكای یدر ابعاد مختلف برا   «صلی اللّه علیه و آله»اسالم
صلّی  »امبریان كرده است كه سخن پیح و روشن بیشان برآمده است. قرآن به طور صریا  یو رهبر   یگر تیهدا

و    ستیدر آن اثرگذار ن  ی ـ اجتماع یفكر   یهافرضشیو پ  ی شخص  یهاشیبوده و گرا  ی وح  «اللّه علیه و آله
فرود   میبه آنها دستور داده، سر تعظ  یچه و است كه در برابر آن  نیانتظارات خداوند از فرد فرد مسلمانان ا

 چه را كه از آنها منع نموده، انجام ندهند.آورند و آن



ده،  یها كش تحقق آن رنج  یبه آن اهتمام فراوان داشته و برا«صلّی اللّه علیه و آله»امبریكه پ  یاز امور   ی كی
 و تفرقه در جهان اسالم است؛  یی مسلمانان و نكوهش جدا  یی گرا ، همیوحدت اسالم

كه    ی راً؛ در حالیْوَم الآِْخرَ َو ذَكَرَ اللََّه كَثِ یرُْجوا اللََّه وَ الْ یرَُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسنٌَة لَِمْن كاَن   ی لََقْد كاَن لَُكْم فِ » 
است كه    ی هر كسفه  ین وظید، و ایكن  ی تأس  ی به خوب«صلّی اللّه علیه و آله»د به رسول خدایتوانستی شما م

 (.  93كند )احزاب/ی اد خدا میار ید به خدا و روز جزا دارد، و بسیام
قاد،  نمونه در اعت  ی عنی كند؛ی م  ی مطلق معرف  یرا الگو   «صلّی اللّه علیه و آله»امبریه خداوند، پین آیدر ا

ن  یتراز مهم  ی كین رو، یساز تكامل بشر است. از انهیچه زماجتماع و اسوه در هر آن  یسرمشق در اخالق، الگو 
  و برقرار نمودن  ی تحقق وحدت اسالم  یشان براید و تالش مداوم ایآن حضرت، توجه، تأك ی زندگ  یهابخش

 ن مسلمانان است؛یب  ی نیاخوت د
ْمرِ ِمنُْكْم فَِإْن تَنازَعْ   ی ُعوا الرَُّسوَل وَ أُولِ یُعوا اللََّه وَ أَطِ یَن آَمنُوا أَطِ یَها الَّذِ یا أَ ی» َِ ى اللَِّه  ءٍ فَرُدُّوُه إِلَ یشَ   ی تُْم فِ األْ

خدا را    د،یامان آوردهیكه ا  ی كسان  یالً؛ ایرٌ َو أَْحَسُن تَأْوِ یْوِم الآِْخرِ ذلَِك خَ یَو الرَُّسوِل إِْن كُنْتُْم تُؤِْمنُوَن بِاللَِّه َو الْ 
اند ـ  ن كردهیت آنان را معیار والید، و رسول و كارداران خود را ـ كه خدا و رسول عالمت و معیاطاعت كن
د، اگر به خدا و  یحل آن به خدا و رسول مراجعه كن  ید، برایدچار اختالف شد  ید، و هرگاه در امر یفرمان ببر
 (.29)نساء/« كوتر استیتان بهتر، و سرانجامش نین براید. ایمان داریروز جزا ا
صلّی اللّه علیه و »امبرینفس پ  یات سوم و چهارم سوره نجم، به صورت مطلق، دخالت داشتن هوایدر آ

  ی اوامر و نواه  ی كه دارد، شامل تمام  ی اقینظر از سه، صرفین آیشده است. ا  ی ان آن نفیدر قرآن و ب  «آله
ست، بلكه همه اوامر  یء منحصر نیاز ف  ی شود، و به دادن و ندادن سهمی م« صلّی اللّه علیه و آله»رسول خدا

سوره    93هی(. در آ121، ص 39ن، جیشی، پییشود )طباطبای را شامل مآن حضرت   یصادر شده از سو   ی و نواه
به عنوان الگو مطرح شده و خداوند همه مسلمانان را    «صلّی اللّه علیه و آله»امبریز گفتار و رفتار پیاحزاب ن

از  ،  یده كه در موارد اختالفیح گردیسوره نساء تصر  29هین در آیچنه فرموده است. همیاز آن توص  یرو یبه پ
 د.شو ی ز مین  ی ن مطلب شامل اختالفات مذهبید و ایمراجعه كن  «صلّی اللّه علیه و آله»امبریجمله به پ

 
 «علیهم السالم»تیب اهل

ژه  یخود، همواره توجه و  ی ثیو حد  ی ، فقهیگوناگون كالم  یهاشیو گرا  ی مسلمانان با همه اختالفات علم
  ی مذاهب اسالم  ین و فقهایر صحابه، تابعیه و آنان را برتر از ساداشت  «صلّی اللّه علیه و آله»امبریت پیب به اهل

 اند.دانستهی م



ر  یظن  ی ده و به مباحثیمطرح گرد  «علیهم السالم»تیب ن بخش، موضوع اهلین مهم، در ایبا توجه به ا
علیهم  »تیب ، محبت اهل«علیهم السالم»تیب اهل  ی ت علمیمرجع  ،«علیهم السالم»تیب مصداق اهل

 شود.ی ن باره پرداخته میسنت در از نظر بزرگان اهلیو ن یر قرآن و سنت نبو د«السالم
 

 «علیهم السالم»بیتمصداق اهل
شمندان مسلمان به صورت  یان اندیكه همواره در م«علیهم السالم»تیب درباره اهل  ی از مباحث اساس  ی كی
سنت معتقدند مصداق  از اهل  ی ان و گروهیعیت است. شیباهل  ی شناس مطرح شده، بحث مصداق  یجد
  از   ی هستند. اما برخ«علیهم السالم»ن و ائمه بعد از آنها ی، فاطمه، امام حسن، امام حسیت، امام علیباهل
ت  یب ز مصداق اهلین  «صلّی اللّه علیه و آله»امبریسنت معتقدند كه عالوه بر موارد ذكر شده، زنان پاهل

 هستند.
دگاه  یاثبات د  یسنت برااز اهل  ی ان و جمعیعی، ش تیب اهل  ی سشناكرد به مصداقین دو رویبا توجه به ا

اند كه  ن آمده است، استناد كردهیقیفر  ی خیو تار  یی روا  ،یر یكه در منابع تفس  یار یات بسیات و روایخود به آ
 شود.ی آنها پرداخته م ی ل، به برخیدر ذ

طَه رَكُْم  یِت َو یْذِهَب َعنُْكُم الر ْجَس أَْهَل الْبَ یلِ ُد اللَُّه  یرِ یإِنَّما » ر( یه تطهیسوره احزاب )آ  11هیر آیدر تفس
  «علیهم السالم»تیبمصداق اهل  ی ن وارد شده است كه به معرفیقیق فریاز طر  یادیات زی، روا«راً یتَطْهِ 

 ر از آن جمله است:یت زیپرداخته و آنها را )اهل كساء( دانسته است. روا
لم )إنّما ه وسیالله عل  ی صل  ی النب  ی ه علیقال: لما نزلت هذه الآ  ی ب النبیسلمه رب  ی رباح عن عم بن أب»

ناً  یسلمه فدعا فاطمه وحسناً وحس ت أمیب  ی راً( فیطهركم تطهیت ویذهب عنكم الرجس أهل البید الله لیری
م  فأذهب عنهم الرجس وطهره  ی تیبخلف ظهره فجللهم بكساء ثم قال: اللهم هؤالء اهل  ی فجللهم بكساء و عل

قل  سلمه ن  ی ر؛ عمر بن ابیخ  ی مكانك وأنت عل  ی الله؟ قال: أنت عل  ی ا نبیسلمه: وأنا معهم . قالت أمراً یتطه
ه و صلّی اللّه علی»سلمه نازل شد، رسول خدادر خانه ام   امبر اكرمیر( بر پیه )تطهین آیكه ا  ی كند: هنگامی م
آنها را پوشاند و امام   یاخواند و با جامهرا فرا    «علیهم السالم»نی، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حس «آله
جس و  ت من هستند. ر یبنها اهلیا ایز كه پشت سر او بود پوشاند و سپس فرمود: خدایرا ن« علیه السالم»یعل
   «هصلّی اللّه علیه و آل»امبریرسول خدا من هم با آنها هستم؟ پ  یسلمه گفت: ارا از آنها دور گردان! ام  یدیپل

، یثمی؛ ه329ـ323، ص1ق، ج3100، یشابور ی؛ ن123، ص2ق، ج3101، ی)ترمذ« یگاهت هستیفرمود: تو درجا
 (.90، ص9ق، ج3133، یو حسكان  93، ص7ق، ج3103



ناءَنا  فَُقْل تَعالَْوا نَْدُع أَبْ » ه مباهله: یر آیكه در تفس «صلّی اللّه علیه و آله»از رسول خدا  یگر یات دیدر روا
(  13عمران/)آل« نَ یَو نِساءَكُْم َو أَنُْفَسنا َو أَنُْفَسكُْم ثُمَّ نَبْتَِهْل فَنَْجَعْل لَْعنََت اللَِّه َعلَى الْكاِذبِ  َو أَبْناءَكُْم َو نِساءَنا 
 پرداخته است؛ از جمله:  تیباهل  ی به معرف امبر اكرم اسالمیز پین  وارد شده است،

بناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و  ندع أ »ه، یه قال لما نزلت هذه الآیعن عامر بن سعد عن أب»
والء  الله عنهم فقال: اللهم ه  ی ناً رضیاً و فاطمه وحسناً وحسیه وسلم علیالله علی دعا رسول الله صل  ،»أنفسكم

  ، فاطمهی، حضرت عل رسول خدا  ه )مباهله( نازل شد،ین آیكه ا  ی د: هنگامیگوی وقاص م  ی ؛ سعد بن ابیأهل
من     تیب نها اهلیرا فرا خواند و سپس فرمود: خداوندا، ا  «علیهم السالم» نیحسن و امام حسزهرا، امام  

 (.313ش، ص3131، یو طبر   9101؛ مسلم، ح311، ص1، جیشابور ی)ن« هستند
ات  ی( روا91/ی)شور « الُْقْربى  ی ِه أَْجراً إاِلَّ الَْمَودََّة فِ یقُْل ال أَْسئَلُُكْم َعلَ »ه مودت: یر آین در تفسیچن هم

شده    ذكر   ی به روشن   تیب نقل شده كه در آنها مصداق اهل   «ه و آلهصلّی اللّه علی»امبر اكرمیاز پ یار یبس
 ل از آن جمله است:یت ذیاست. روا

  ا رسول الله منیالُْقْربى( قالوا:   ی ِه أَْجراً إاِلَّ الَْمَودََّة فِ یعن ابن عباس قال: لما نزلت )قُْل ال أَْسئَلُكُْم َعلَ »
ه )مودت(  یكه آ  ی د: هنگامیگوی وفاطمه وولدهما؛ ابن عباس م  ی : علن أمرنا الله بمودتهم؟ قالیهوالء الذ

  ی آنها را داده است چه كسان ی كه خداوند دستور به محبت و دوست  یی آنها رسول خدا   ینازل شد، گفتند: ا
ام حسن  ام  ی عنیو دو فرزند آنها  ، حضرت فاطمه یفرمود: حضرت عل   «ه و آلهصلّی اللّه علی»امبریهستند؟ پ
،  1ق، ج3139، ی؛ زمخشر 11، ص91-92ن، جیشی، پی؛ آلوس310، ص9ن، جیشی، پی)حسكان.« نیو امام حس

 (.11-19، ص1ق، ج3101، یو تستر   939ص
،  ینقل شده است، عل   «ه و آلهصلّی اللّه علی»ز كه از رسول خداین  یگر یات متعدد دیدر روا  نها،یعالوه بر ا

ن،  یشیپ  ،یاند. )حسكان دهیگرد  ی معرف  تیب به عنوان مصداق اهل نیفاطمه زهرا، امام حسن و امام حس
 ن(.یشی، پیو زمخشر   129ن، صیشی، پی؛ ترمذ371ن، صیشی، پیشابور ی؛ ن32ص

و    ، حضرت فاطمه، امام حسنیحضرت عل   «ه و آلهصلّی اللّه علی»امبر اسالمیاز زبان پ  تیب ن، اهلیبنابرا
از كرده و مطلب را به  ین یگوها ب و هستند و كالم آن حضرت ما را از همه گفت  «علیهم السالم»نیامام حس

 ان نموده است.یطور روشن ب
 

 «علیهم السالم»تیباهل  ی ت علمیمرجع
نظر دارند و مسائل مورد   است كه مسلمانان بر آن اتفاق  ی نقطه مشترك« یت علمیمرجع»از  منظور 
ق  یت از حقای، مرجعیو شرع  یشود. به خصوص در مسائل اعتقادی م  ی ان مسلمانان به آن منتهیاختالف م



،  371؛ همو، ش31، صیر ی؛ تسخ31ص،  331، شیراز یآزار شی كند. )بی م  یبردار  پرده  یقرآن و سنت نبو 
 (.113، ص13ـ17، شیاز یو ا  91، صی؛ سبحان99ص

د. یامبرش ارجاع دهید، آن را به خدا و پیاختالف كرد  یز یاگر در چ»د: یفرمای م میخداوند در قرآن كر
« دارند.  ختالفچه را در آن اشان آنیبر ا  ی ان كنیكه بنین كتاب را جز ایم بر تو ایز ما نازل نكردی( و ن29)نساء/
 (.11)نحل/
 

 «علیهم السالم»تیب اهل  ی ت علمیقرآن و مرجع
م قرآن،  یو مفاه  ی ان معانیل و بیر و تأویدان تفسیدر م «علیهم السالم»تیببدون شك مدرسه اهل

 ی ستگل وابیبه دل  ی ن برجستگیدارد. ا  ی فرق و مذاهب اسالم  یهاگر مدرسهینسبت به د  ی خاص  ی برجستگ
 است.  ی به وحشان  یا  یهاو اتصال آموزه  «صلی اللّه علیه و آله»امبریآنان به پ

ر  یفسل و تیآنان عالم به تأو»آمده است:  «علیهم السالم»تیباهل  ی ت علمیدرباره مرجع  ی در بحار و كاف
 (.99ـ39ش، ص3110، یو مجلس  931، ص3ق، ج3133، ینی)كل« قرآن هستند

« د.یاندی د، اگر نمینفَْسئَلُوا أَْهَل الذ كْرِ إِْن كُنْتُْم ال تَْعلَُموَن؛ از اهل ذكر سؤال ك»اهل الذكرند؛   تیباهل   .3
 (.11)نحل/

  «علیه السالم»یه نازل شد علین آیكه ا  ی آمده است: هنگام ی به سندش از جابر جعف  یر طبر یدر تفس
 (.2، ص37ق، ج3193، ی)طبر «. نحن اهل الذكر»فرمود: 

فقال: والله انا نحن اهل الذكر،  « فاسألوا اهل الذكر»ه یاً عن هذه االیسألت عل»د: یگوی ز میو حارث ن
 (.119، ص3ن، جیشی، پی)حسكان« ل.یل والتنزیهل الذكر، نحن اهل العلم ونحن معدن التأونحن ا
  ُقولُوَن آَمنَّا بِِه كُل  یالِْعلِْم   ی لَُه إاِلَّ اللَُّه َو الرَّاِسُخوَن فِ یْعلَُم تَأْوِ یَو ما » اند؛  راسخان در علم تیب اهل   .9

ند  یگوی دانند مگر خدا و راسخان در علم، می ل آن را نمیكه تأو  ی باِب؛ در حاللْ أُولُوا األَ   ذَّكَّرُ إاِلَّ یِمْن ِعنِْد َرب نا وَ ما 
« ند.ر یگی ات پند نمیه پروردگار ماست و به جز خردمندان از آن آیاش از ناح م كه همهیمان داریبه همه قرآن ا

 (.7عمران/)آل
 د:یفرمای در مورد راسخان در علم م  «علیه السالم»یامام عل

  نا أن رفعنا الله ووضعهم واعطانا وحرمهمیاً علیالعلم دوننا، كذباً و بغ  ی ن زعموا انهم الراسخون فین الذیأ»
ان  یكه پنداشتند آنان ـ نه ما ـ دانا  ی ند كسانی؛ كجایالعم  ی ستجلیو  یالهد  یی ستطعیوادخلنا واخرجهم بنا 

رده و آنان را فرو گذاشته، به ما عطا كرده و رانند. خدا ما را باال بی كه بر ما م  ی اند، به دروغ و ستم علم قرآن



ت را با  یرون كرد. راه هدایت خود ـ درآورد و آنان را از آن بیدر حوزه عنا  آنان را محروم داشته، ما را ـ
 (.311البالغه، خ)نهج« ند.یجوی كور را از ما م  یهادل  ی ند و روشنیپوی ما م  یی راهنما
 
 است؛  «علیهم السالم»تیب علم كتاب نزد اهل   .1
افر  نكم ومن عنده علم الكتاب؛ آنها كه كیوب  ی نیداً بیبالله شه  ی ن كفروا لست مرسالً قل كفیقول الّذیو »

ان من و  یكه علم كتاب نزد او است م  ی است كه خداوند و كس  ی . بگو: كافیستیامبر نیند: تو پیگوی شدند م
 (.11)رعد/« شما گواه باشد.

،  ی)حسكان« طالب.ی بن ابی عل  ی ه قال: ذاك اخیعن هذه االسألت رسول الله  »د: یگوی م  ید خدر یابوسع
 (.121، ص1ق، ج3130خ صدوق، یو ش199و   100، ص3ن، جیشیپ

االمر ی (، اول22ت )مائده/ی(، وال1(، اكمال )مائده/11ر)احزاب/یات تطهیر آیگر، نظیه دیها آده
(،  33عمران/(، اولوالعلم )آل301ن/عمرا(، اعتصام )آل79ـ77(، مس )واقعه/330ن )توبه/ی(، صادق29)نساء/
 یشر یمن 
(،  7نه/یه )بیر البری)انسان(، خ ی (، هل ات39(، مناجات )مجادله/13عمران/(، مباهله )آل91نفسه )بقره/  

   تیب اهل  ی ت علمیل بر مرجعین دلی(، بهتر321م )انعام/ی( و راه مستق310ن )صافات/یاسیآل  ی سالم عل
 باشد.ی م

 «علیهم السالم»تیب اهل  ی علم  تیو مرجع  یسنت نبو 
ت  یربت  ی ت وحیاند و در ب آموخته ر امبیل را از پیچون از راسخان در علم هستند و تأو  امبر یت پیب اهل
  ی مولبرسند كه افراد مع  یانحصار   ی گاهیل برخوردار باشند و به جایرا دارند كه از كمال تأو  ی ژگین ویاند، اشده

ر  مكتبش، د  ی دعوت علن  ین روزهایز آغازا« صلی اللّه علیه و آله» امبر اسالمیندارند. پ  ی رس به آن دست
 ان فرموده است.یمسلمانان ب  یرا برا  «علیهم السالم»تیب اهل  ی ت علمیموارد متعدد مرجع

 اند.م و قرآن ناطقیعدل قرآن كر  تیباهل   .3
 د:یفرمای ن میث ثقلیدر حد « صلی اللّه علیه و آله»امبر اكرمیپ
  حبل ممدود من  ، احدهما اعظم من االخر: كتاب اللهیكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدیتارك ف  ی ان»

هما؛ من در  یف  ی ف تخلفونیالحوض، فانظروا ك  ی ردا علی یتفرقا حتی، ولن یتیباهل  ی األرض، وعترت  ی السماء ال
تاب  است، ك  یگر یتر از د ك از آنها بزرگید. هر یگذارم كه بعد از من گمراه نشوی م  یرا بر جا  یز یان شما چیم

ن دو از هم  ی، عترت و خاندان من هستند. ایگر یاست و دده شده  ین كشیكه از آسمان به زم  ی سمانیخدا، ر



فتار  د كه بعد از من چگونه با آنها ر ید و مواظب باشینیشوند تا در كنار حوض بر من وارد شوند. پس ببی جدا نم
 (.3371، ص1)مسلم، ج« دیكنی م

از    یار یست. بسسنت آمده ا اند، در صحاح معتبر اهلآن را نقل كرده ی صحاب  ی ش از سیث كه بین حدیا
 كند.ی د میتأك  تیب اهل  ی ت علمین بر مرجعیث ثقلیز معتقدند حدیسنت ن بزرگان اهل

علیهم  » تیب اهل  ی و فقه  ی ت علمیشتر بر مرجعین بیث ثقلیخ محمد ابوزهره معتقد است كه حدیش
« علملامامة الفقه وا  ی اسه وانه ادل علیامامه الس  ی دل علیال»آنان:  ی اسیت سیداللت دارد تا بر مرجع  «السالم

 (.399م، ص3991)ابوزهره، 
 اند. یامان امت اسالم  تیب اهل   .9
 فرمود:« صلی اللّه علیه و آله»امبر اكرمیپ

ن از غرق  یمن االختالف؛ ستارگان امان اهل زم  ی امان المت  ی تیبالنجوم امان ألهل األرض من الغرق واهل
 (.319، ص1ن، جیشی، پیشابور ی)ن« ت من امان امتم از اختالف هستند.یب شدن هستند و اهل

 اند. ین مردم به قرآن و سنت نبو یداناتر تیب اهل   .1
 د:یفرمای م  «علیه السالم» یامام عل

 (.910، ص1)ابن سعد، ج« ت اعلم بما قال الله ورسولهیانا نحن اهل الب»
ن وجود  یقینه و منزلت، در منابع فریالعلم، سفنهیر، كساء، مدیث غدیز مانند حدین  یگر یث فراوان دیاحاد

 كند.ی را به طور آشكار اثبات م« علیهم السالم» تیب ت اهلیدارد كه مرجع
 

 یو امت اسالم  «علیهم السالم»تیباهل  ی ت علمیمرجع
م  یكر  ر قرآنی، به خصوص تفسیدر نشر معارف اسالم« علیهم السالم» تیب ل اهلیبد ینقش ممتاز و ب

ده  ید، پوشخ اسالم داشته باشیو تار  ی نیاز علوم د  یاكه اندك بهره  ی چ مسلمان منصفی، بر هین سنت نبو ییو تب
باره  در   ی ان مذاهب اسالمیشوایاز اعترافات صحابه و پ  ی ن مطلب، به برخیمستند شدن ا  یراست. اما بین

 گردد:ی به عنوان شاهد اشاره م« علیهم السالم» تیب اهل  ی گاه علمیت و جایمرجع
د: یگوی خود اشاره نموده و م  ی در زندگ  «علیه السالم»یامام عل  ی اتیعمر فاروق، در موارد متعدد به نقش ح

،  33و ج   901و   379، ص39د، جیالحدی ؛ ابن اب3301، ص1ق، ج3132ر، )ابن عبدالب« لهلك عمر  ی لوال عل»
  ی ؛ متق117و111، ص1ق، ج3139، یجی؛ ا319و310، ص یحنف  ی؛ رزند329ق، ص3100به، ی؛ ابن قت313ص
؛  107، ص3، ج3111، ی؛ قم72، ص3، جیاشی؛ ع73ق، ص3101، ی؛ مغرم231، ص 31ق، ج3102، یهند
د: یگوی ز می(. و ن902، ص3ق، ج3193، یو راز   321، ص2ق، ج3133، یمعان؛ س209و   171ق، ص3131، یباقالن



، یو بالذر   119، ص9؛ محمد بن سعد، ج100، ص3ن، جیشی، پیهند  ی )متق« یرهم فتو ی( خیا علیانت )»
 (.377م، ص 3971
د، كه  اناعتراف كرده  «علیهم السالم»تیب اهل  ی علم  یسنت ـ در گذشته و حال ـ به برتر  از اهل  یار یبس
 شود:ی شمار اشاره م یچند نمونه از آن موارد بل به  یدر ذ

د  چ مر یه»د: یگوی به نقل از ابن حازم م  «علیه السالم»خ خود در شرح حال امام سجادیعساكر در تارابن
  1و9، ص1ق، ج3137، ی)ذهب« دمیتر از او ند هیرا فق  ی چ كسیافتم و هین نیبن الحس  ی را بهتر از عل  ی هاشم
ر  فروت  ی همه علما و دانشمندان از نظر توان علم»د: یگوی بن عطا ملله(. عبدا792، ص 32د، جیالحد  ی و ابن اب

د: یگوی ر خود میدر تفس  ی(. فخر راز 13، ص3ق، ج3107، ی)حافظ اصفهان« بودند.  «علیه السالم»از امام باقر
را  یت دارد، زیگر اولویبر قول صحابه د  ی م كه قول علیكنی ن را فراموش نمیم، ایما هر چه را فراموش كن»
 (.333، ص3ق، ج3102، ی)فخر راز « یمع الحق والحق مع عل  ی موده است: علفر    «صلی اللّه علیه و آله»امبریپ

چ یه  یهفتاد منقبت است كه برا   «علیه السالم»یعل  یهمانا برا»د: یگوی ت از مجاهد میبه روا  ی حسكان
كه  ست جز آنیك از مناقب آنان نیچ یمثل او نبوده است و ه  «ه علیه و آلهصلی اللّ »امبریك از اصحاب پی
م  یچه بگو»د: یگوی د میالحد  ی (. ابن اب37ن، صیشی، پی)حسكان« در آنها شركت دارد. «علیه السالم»یعل

لش  یضااند مناقبش را انكار و ف اند و نتوانستهلت او اقرار كردهیكه دشمنان و مخالفانش به فض  ی درباره شخص
 (.1، ص3ن، جیشید، پیالحد  ی )ابن اب« ل است.یرا كتمان كنند... پس او سرچشمه همه فضا

 د:یگوی م  «علیهم السالم»تیباهل  ی گاه علمیابن خلدون درباره جا
ق  در ح  یبر  ید، چه گمان میر باشد و از آنان به وجود آیپذگر امكانیاشخاص د  یكه كرامات برا  ی وقت»
  كه خداوند متعال به  ی تین و آثار كه از نبوت در آنان بوده و عنایبا آن علم و د  ، «علیهم السالم»تیباهل

ن، )ابن خلدو « ده است.یم رسیرزه آن اصل كیپاك  یها ت به شاخهیامبر اكرم داشته و آن عنایف پیاصل شر
 (.111ش، ص3111

لفا  گر خیگرد آمده كه در د  «علیه السالم»یدر وجود عل  ی صفات»سد: ینوی ز مین  یمصر   ید وجدیمحمدفر
ها و  ر فرقهیهم در موارد متعدد، اشاعره، معتزله و سا  ی (. شهرستان129، ص1م، ج3973، ی)وجد« نبود.

،  39ـ33داند. )عرفان، شی م سلمانان را خاندان عترتم  ی را تخطه كرده و تنها مرجع علم  ی مذاهب اسالم
 (.137ص

  ی یو روا  ی ن قرآنیبراه  یدارا «علیهم السالم» تیب اهل  ی گاه علمیك طرف، جایكه از  نیبا توجه به ا
ود  شی ن پرسش مطرح میاند، اكنون اسنت به آن معترفاز خلفا و بزرگان اهل  ی گر، برخیاست و از طرف د
ر بر امامت  شتیسته و بینگر  «علیهم السالم»تیبه كمتر به اهلین زاویه از اعیخ اسالم، شیكه چرا در طول تار



باشد كه    نیا  «علیهم السالم» تیبعه به اهلین نوع نگاه شیل اید دلید داشته است. شایزعامت تأك  یبه معنا
ر  یدمنزلت و غ  ث انذار،یشده، كه احاد  ی موضوع زعامت تلق  ی عه و سنین شین نقطه اختالف بیك سو اولیاز 
ت  ین كه بر مرجعیث ثقلیات از جهت صدور، بر حدین روایگر، گاه اید  ید و از سو باشی ان كننده آن میب

ر بوده  رگذایه تأثین خود بر نگاه امامیو ا  داشته  ی كند، تقدم زمانی داللت م «علیهم السالم»تیباهل  ی علم
 است.
 

 «علیهم السالم»تیب محبت اهل
است    ی مب مذاهب اسال یمهم و مشترك تقر  یاز اصول اسالم و محورها  ی كی تیب و محبت اهل  ی دوست

به خاندان رسالت محبت دارند.    ی اسالم  یها د فراوان شده و تمام فرقهیبر آن تأك  یكه در قرآن و سنت نبو 
لّه علیه  صلی ال»امبریرا به عنوان اجر و پاداش رسالت پ   «علیهم السالم»تیب اهل  ی م محبت و دوستیقرآن كر
ْربى؛ بگو من از شما در برابر رسالتم  الْقُ   ی ِه أَْجراً إاِلَّ الَْمَودََّة فِ یقُْل ال أَْسئَلُكُْم َعلَ » مطرح كرده است:   «و آله
 (.91/ی)شور « كنم به جز مودت نسبت به اقربای طلب نم  یمزد

ن  ا رسول الله میقالوا: « یالقرب  ی ه أجراً إالّ الموّده فیقل الأسئلكم عل»عن ابن عباس قال لما نزلت »...
 وفاطمه وولدهما؛   ی ن أمرنا الله بمودتهم قال: علیهؤالء الذ
 كند:ی ت از ابن عباس نقل میه رواب  ی حسكان
آنها امر فرموده،   ی كه خداوند ما را به دوست  یی ا رسول الله! آنهایه )مودت( نازل شد، گفتند: یچون آ

؛  130، ص3ق، ج3139، ی؛ ثعلب339، ص9ن، جیشی، پی)حسكان« و فاطمه و دو پسر آن دو.  ی عل  ستند؟ فرمود:یك
ق،  3139حاتم،   ی ؛ ابن اب190ق، ص3130، ی؛ كوف99، ص31ج  ن،یشی، پی؛ قرطب7، ص1ن، جیشی، پیوطیس
و  11، ص9ن، جیشی، پی؛ طبرس11، ص1ن، جیشی، پی؛ تستر 939، ص1ن، جیشی، پی؛ زمخشر 1971، ص30ج

 (.930، ص1ق، ج3139، ینسف
وند با یار پخواست   «صلی اللّه علیه و آله»امبریكه پنیشتر نداشته و آن ایك معنا بیه از روز نخست ین آیا
شتر  یك معنا بیه ین آیو ادبا و شعرا از ا  ی قدر و محدثان اسالمی مفسران عال  شده است.« یالقربیذ»

 (.91، ص371، شیاست. )سبحان  «صلی اللّه علیه و آله»امبریشاوندان پیخو  ی اند و آن دوستدهینفهم
 

 سنتدر نگاه دانشمندان اهل«علیهم السالم»تیبمحبت اهل
عه  یاختصاص به ش  ی و كالم  ی خیتار  ،ییدر مصادر روا  «علیهم السالم» تیبل و مناقب اهلینقل فضا

اند. احمدبن   ن مهم پرداختهیبه ا  ی ر مذاهب اسالمیاز سا  یار یسندگان بسیش تا كنون، نویها پ داشته و از قرنن



ق( در  101)م ی ق( در انساب االشراف، نسائ979)م یبالذر   ن،یرالمؤمنیق( در فضائل ام  913ـ311حنبل )
  ی عل  ی ق( در ما نزل ف110ـ111) یم اصفهانیق( در مناقب، ابونع130ـ191ه )ین، مردویرالمؤمنیخصائص ام

ل،  ی)قرن پنجم( در شواهد التنز ی طالب، حسكانی اببنی ق( در مناقب عل131)م ی مغازلمن القرآن، ابن
ق( در  710ـ111) ینیق( در تذكره الخواص، جو  120ـ233) یجوز خ دمشق، ابنیق( در تار213)م ی خوارزم

از    یی هاگر، گوشهیسنده دیو صدها نو  ی ضائل علف  ی ف  ی ق( در القول الجل930)م ی وطین، سیفرائد السمط
ل بر  ین دلیتواند بهتری ن خود میاند كه ارا نوشته و بازگو نموده شمار خاندان عصمت و طهارتی ل بیفضا

 محسوب گردد.  «علیهم السالم»تیبسنت نسبت به اهلمحبت اهل
نوع مسائل  ت و  یب سنت درباره مناقب و مودت اهل اهل  یهاگران معتقدند كتاباز پژوهش  ی برخ

  شان در مسائلیا  یها یژگیها و و یستگیو شا   «صلی اللّه علیه و آله»امبریمختلف مربوط به خاندان پ
 ش از صد عنوان است.ی، بیو انسان  ی اسالم
ه  اد كرد كید یشان است، بایو مناقب ا  امبر اكرمیپ  تیب سنت درباره اهلفات اهلیچون سخن از تأل»
تب  گر كیاند و در دن نگارش كردهیرسول و ائمه طاهر  ژه مناقب خاندانیكه و  ی سنت، به جز كتب اهل  یعلما
  ی والد علو ا  ی ار به نقل مناقب علیبس  یها خ و اخالق و...، در مناسبتیث و كالم و تاریر و حدیش در تفسیخو

  «عجل الله فرجه الشریف»یسنت، كه در آنها مناقب و مسائل مربوط به حضرت مهد اند... كتب اهلپرداخته
  «عّجل اللّه فرجه الشریف»یژة حضرت مهدیسنت كه وكتب اهل  و   320ش از یآمده است، ب یو حكومت مهد

 (.239و231، صیمیعنوان است. )حك  10ش از یافته، بینگارش 
خواندم تحت    یا را در مجله  یا ت را دوست دارند. مقالهیب شتر اهلیعه بیاز ش  یسنت در موارداهل»
سنت و  اهلان  یوهاب  ین مقاله برایاز دكتر فوزان فوزان كه ده اصل در ا» اصول سنت و جماعت»عنوان 

« را برشمرده است.« علیه السالم»تیبن است كه در اصل هفتم محبت اهلیجماعت ذكر كرده و جالب ا
 (.39، ص371، شیراز یآزار شی )ب

ن  رامو یپ  تیب اهل  ی ( در كنفرانس جهانیالعال)مدظلهیاالله خامنهتین جهان، حضرت آیامر مسلم  ی ول
 د:یگوی دف واحد، مدر متحد كردن مسلمانان در صف و ه« علیهم السالم» تیبنقش محبت اهل

  نین دیف مسائل درجه اول این مسائل اسالم و در ردیترن و بزرگیتراز مهم  ی كی، تیبمسئله اهل»
است كه مسلمانان عالم از هر فرقه و وابسته به    یا ضهی، فر«علیهم السالم»تیب مقدس است. محبت اهل

  تیب از فقه اهل  یرو یر به پكنند. ما كه مفتخی اند و به آن مباهات م رفتهی، آن را پذیان و گروهیهر جر
، «لسالمعلیهم ا»تیب م كه محبت اهلید گمان كنیم، نبایا ن را اصوالً و فروعاً از آنها آموختهیم و دیمكرّم هست

علیهم  » تیب، فقط متعلق به ما هستند. اهلتیب م كه اهلیم و فكر كنید اشتباه كنیمخصوص ماست و نبا  ،



ود.  لق به اسالم ب، متع «صلی اللّه علیه و آله»اكرم  ی چنان كه جدشان نب اند؛ هم متعلق به اسالم،  «السالم
ت و  یمتعلق به بشر  اكرم  ی چنان كه جدشان نباند؛ هم خیمتعلق به جهان و تار،  «علیهم السالم» تیب اهل
 (.www.leader.ir« )خ بود.یتار

 
 
 
 یر یگجهینت

  یورهان محیتر یاساس  یدارا  ی د كه مذاهب اسالمیآی جه به دست مین نتیان شده، ایبا توجه به مباحث ب
ن  اند. قرآ و محبت آنان  «علیهم السالم»تیب اهل  ی ت علمی، مرجعینت نبو م، سیچون قرآن كرمشترك، هم

  ی مذاهب اسالم  ی رود. وجه مشترك تمام یعت به شمار میشر  ی و اساس  ی ، دو منبع اصلید و سنت نبو یمج
علیهم  »تیباهل  ی ت علمین، مرجعیچن ز منوط به آنهاست. همیگر نیت منابع دین دو منبع است و حجیز این

ه و صلی اللّه علی»ده است. قرآن به لزوم محبت خاندان رسول خدابو   یقت تداوم سنت نبو یدر حق  «السالم
ه  اند و تجرب رفتهین امر را پذیا  ی ها و مذاهب اسالمح كرده و همه فرقهیمسلمانان تصر  ی تمام  یبرا   «آله
 ز آن را اثبات نموده است.ین  ی خیتار
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