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 بنام خداوند بخشنده مهربان

 
 روابط پيشوايان دينی

 
بينيم كـه ايـن    گذرانيم مي را از نظر مي "مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي"هنگامي كه استراتژي 

 :موارد زير را وجهة همت خود قرار داده است مجمع از جمله

براي جوامع اسالمي  )ص(كوشش در ايجاد وضعي هرچه نزديكتر به شرايط و اوضاع دورة پيامبر اكرم-1

اي ميـان پيـروان مـذاهب     هاي فرقـه  معاصر به لحاظ توجه به برادري ديني و زدودن فضاي دشمني و تعصب

 .مختلف اسالمي

 .ار پيشوايان مذاهب اسالمي با يكديگرسرمشق قراردادن رفت-2

 .از اينجاست كه بر آن شديم تا برخي انواع رفتارهاي مورد نظر را مطرح سازيم

و  0F1»...كـنم  ها، قرني است كه من در آن زندگي مـي  بهترين قرن«كه ) ص(با توجه به فرمودة پيامبر اكرم

 "دلـي  سـخت "كـه در  ) ص(ورة پيامبر اكـرم نيز هشدار قرآن مجيد نسبت به خطرات فاصله گرفتن از فضاي د

ذينَ آمنُـوا أَن     «: شود و در اين آية كريمه به آن اشاره شده است برخي از اهل كتاب خالصه مي أْنِ للـَّ يـ أَلَم

 تَابينَ أُوتُوا الْككُونُوا كَالَّذلَا يقِّ ونَ الْحا نَزَلَ ممو كْرِ اللَّهذل مهقُلُوب تَخْشَع   ت فَقَسـ د الْأَمـ هِملَيلُ فَطَالَ عن قَبم

مهآيا هنگام آن نرسيده است كه دلهاي مؤمنان از ياد خداوند و از انچه از سـوي  ) (16 -سورة الحديد(» قُلُوب

دادند ) آسماني(حق فروفرستاده شده است، فروتني يابد و مانند كساني نباشند كه پيش از اين به آنان كتاب 

 )زگار بر آنان به درازا كشيد و دلهاتان سخت شد و بسياري از آنان بزهكار بودند؟اما رو

كـه   -را به قوم خود)  عنهمرضي اهللا(نيز وضع حماسي صحابه ) عليه السالم(حضرت امير مؤمنان علي 

فرمود  يسه ميشد و آنرا با حالتي كه يارانش در آن بودند مقا يادآور مي -از همه به پيامبر اكرم نزديكتر بودند

روانـة كـارزار    -تبـارش بـاد  كه آفـرين بـر او و   -با رسول خدا«: گفت ديد و مي و شكاف عميقي ميان آندو مي

ايـن رفتـار ايمـان و فرمـانبرداري و     . كشـتيم  گشتيم و در راه حق، پدران و برادران و عموهايمـان را مـي   مي

هر يك . افزود نج و تالشمان را در جهاد با بدكيشان مينمود و بردباريمان را در برابر ر پايداري ما را بيشتر مي

                                                 
و «: آمده اسـت ) 92، صفحه16جلد( "بحاراالنوار"اند و در  و ديگران روايت كرده "احمد"و  "مسلم"و  "البخاري"اين حديث را  )1(

 ».مرا در بهترين قرن، از امتم مبعوث گردانيد



 ۳ 

كوشيد به او دست يـازد   پرداخت و مي تاخت و دليرانه با آن گمراه به نبرد مي از ما مردانه به هماورد خود مي

آورديـم و گـاهي از او شكسـت     در اين گيرو دار گاهي حريـف را از پـا در مـي   . و از جام مرگ سيرابش سازد

مان را بسـنجيد، دشـمن را خـوار و مـا را پيـروز       ون پروردگار استواري ما را بدبد و درستكاريچ. خورديم مي

گردانيد، سرانجام اسالم با نيرويي شگفت پا گرفت و جايش را باز كرد و آيينش را بگسـترد و اگـر مـا بسـان     

  1F1»...يافت خواست و نهال ايمان سبزي و خرمي نمي بوديم هرگز ستون دين برنمي شما مي

بـار خـدايا و   «: گويد نيز از ايشان صحبت كرده مي) عليه السالم(و امام زين العابدين علي بن الحسين 

آنانكه همراه بودن با آنحضرت را نيكو بـه پايـان   ) صلي اهللا عليه و آله وسلم(بخصوص اصحاب و ياران محمد 

آشكار ساختند و او را ياري كردند و  اي رساندند و آنان كه براي ياري او در جنگ، شجاعت و دالوري برجسته

پيشي گرفتنـد و دعـوت او را آن هنگـام كـه      به ايمان آوردن، به او شتافتند و به پذيرش دعوتش، از ديگران

برهان رسالتهاي خود را بگوششان رساندند پذيرفتند و در راه آشكار ساختن دعوت او به راه حـق، از زنـان و   

ار كردن پيغمبري او با پدران و فرزندان خودشان جنگيدند و بواسطه وجـود  فرزندان دوري نمودند و در استو

پيـروان  (بهترين پـاداش خـود را بـه تـابعين و پيـروان ايشـان       ! بار خدايا.... با بركت آنحضرت پيروز گرديدند

ران ايمـاني  پروردگارا ما و بـراد : گويند كه نيكو كردارند، برسان آنانكه مي) صحابة پيغمبر از مهاجرين و انصار

تر آنست كه ابتدا به تبيين روابط در صـدر   بنابراين شايسته 2F2»...اند بيامرز ما را كه به ايمان بر ما پيشي گرفته

برسيم و بويژه دربارة آن سـخن گـوييم، در    "شهيدين"اول اسالم بپردازيم ولي ما براي اينكه زودتر به دورة 

گيـري   و بعد از آن انگشت خواهيم گذاشت زيرا دورة شكل) سالمعليه ال(اين مقاله بر دورة امام جعفر صادق 

توان در اين ميان شاهد عقالنيت بود كه اسالم ايجـاد كـرد و بـه     و پيدايش مذاهب معروف فقهي است و مي

صورت گفتگوي سازنده، پذيرش پلوراليسم فكري و احترام بـه ديـدگاههاي مختلـف و پـذيرش حـق تقـدم       

د و اينهمه محصول فكري تمدني پربار را برايمان به ارمغان آورد و انديشه اسـالمي  اساتيد گذشته تجلي نمو

 .را غنا بخشيد

 نگاه پيشوايان مذهبي به همديگر
 :كنيم هايي بسنده مي در اين مورد به ذكر برخي نمونه

ر در تفسيري ب "احمد بن حنبل"يادآور شده كه امام  "الصواعق المحرقة"در  "ابن حجر عسقالني"-1
                                                 

ترجمه فارسي نهج البالغه به قلم آقـاي محسـن فارسـي،    : متن ترجمه از. 92شرح دكتر صبحي الصالح، صفحه  "نهج البالغه"-۱
 .60صفحة 

 ).60تا  59: صفحات(، ]ترجمة حاج سيد علينقي فيض االسالم[، دعاي چهارم، "صحيفه سجاديه"-۲



 ٤ 

بـه نقـل از    )ص(حديث قدسي كه امام رضا به نقل از پدران خود با ذكر نام ايشـان و بـه نقـل از رسـول خـدا     

: گويـد  مـي ) انـد  و همين دليل آنرا حديث سلسلة الذهب ناميده(جبرييل به نقل از خداوند متعال روايت كرد 

 3F1».يابد اگر اين سندها را بر مجنون بخوانيد، از جنونش شفا مي«

نقـل كـرده كـه گفتـه      "مالك بن انـس "از امام  -علماي اماميه است كه از بزرگان -"خ صدوقشي"-2

من ترا ! مالك  اي: گفت گذاشت و مي شدم برايم بالشي مي كه وارد مي "مدحصادق بن جعفر بن م"بر «: است

از اين سـه   يايشان همواره در يك. گفتم گشتم و خداي را بر آن سپاس مي از اين سخن شاد مي. دوست دارم

گفت؛ او از بزرگان عابدان و زاهداني بود  يا روزه بود يا به نماز ايستاده بود و يا ذكر خدا مي: حالت قرار داشت

رسـول  «: گفـت  پر سخن بود خوش مجلس و بسيار بهره رسان و وقتي مي او. كه از خداوند عزوجل بيم دارند

يك سـال بـا او بـه    . شناختند ه آشنايان، او را باز نميشد ك اش چنان رنگ به رنگ مي ، چهره»فرمود )ص(خدا

بگويـد،   "لبيةت"خواست  و را به زمين گذاشت و ميسفر حج مشرّف شدم و زماني كه مركبش بهنگام احرام ا

حتمـاً بايـد   . بگو اي فرزند رسول خـدا : گفتم. شد و نزديك بود از مركب به زير افتد صدا در حلقش، خفه مي

داونـد  ترسـم خ  حال آنكه مـي » ...لبيك الهم لبيك«جسارت ورزيده بگويم  "ابن ابي عامر"اي : فرمود. بگويي

برتر از جعفرالصادق از نظر فضل و «: و هموست كه گفته است 4F2».و ال سعديك ال لبيك: عزوجل به من بگويد

 ».علم و عبادت و پارسايي هيچ چشمي نديد و هيچ گوشي نشنيد و بر قلب هيچ بشري خطور نكرد

تـر از جعفـربن    كسـي را فقيـه  «: گويـد  مي) عليه السالم(دربارة امام جعفر صادق  "ابوحنيفه"و امام -3

 ».محمد نيافتم

 "نعمـان "اگـر آن دو سـال شـاگردي نبـود،     «: گويـد  و دربارة شاگردي خود در محضر آنحضرت مي-4

از ) رحمة اهللا عليـه (ابوحنيفة "امام بزرگ «: گويد مي "امام السهمودي"، 5F3».هالك شده بود] يعني ابوحنيفه[

داد كه بـه انـوار ايشـان     بندان به دوستي ايشان بود وب ه يارانش فرمان مي متمسكان به واليت ايشان و پاي

 6F4».اقتدا كنند

                                                 
 .203، صفحه "الصواعق المحرقة" )1(
يا در حال نماز است يـا روزه  : آمده است 105، صفحه 2جلد "تهذيب التهذيب"و در  167، صفحه 1جلد) شيخ صدوق( "الخصال" )2(

شـد،   نمـي خواند و نديديم او را كه وقتي از رسول خدا حديث گويد جز بر طهارت باشد و در چيزي كـه بـه وي مربـوط     و يا قرآن مي
ترسـيدند و هروقـت او را ديـدم بـدون اسـتثنا، زيرانـدازش را در        گفت و از علما و عابدان و زاهدان بود كه از خداي مي سخني نمي

يادآور شده كه اين خبـر را خـاص و    "صاحب روضات الجنات. اين حديث منابع ديگري نيز دارد» .گذاشت آورد و آنرا براي من مي مي
 ).214جلد هفتم، صفخه (اند  عام ذكر كرده

 .و غيره 8، صفحة )اآللوسي( "التحفة االثني عشرية" )3(
 .110، صفحه )ابن حجر عسقالني( "الصواعق المحرقة"؛ 335صفحه 1جلد 2، ق"جواهر العقدين" )4(



 ٥ 

نيز سرودة معروفـي اسـت كـه برخـي نيـز اورا بـه خـاطر         "اهل بيت"دربارة  "امام شافعي"سرودة -5

ستايش از علي و دوسـتي  «: در تفسيري بر اين نكوهش گفته است "زيامام را"سرودن آن نكوهش كردند و 

 ».هاست و ميل به او نه سزاوار نكوهش كه شايسته برترين ستايش

آموخـت؛   كـرد و از وي مـي   او نزد امام صادق رفت و آمـد مـي  «روايت كرده كه  "عنوان البصري"و -6

آمد وشـد   "مالك"امام به وي توصيه كرد نزد ، )يا فرصت تدريس نداشت(غيبت كرد  "مدينه"وقتي امام از 

 7F1».كند

افتخار و عظمتي بود كه بزرگترين  "مالك"از آنجا كه براي «: گويد مي "يعبدالحليم الجند"استاد -7

باشد يا بـراي   "ابن حنبل"افتخار و عظمتي بود كه بزرگترين اساتيد  "شافعي"شافعي باشد يا براي "اساتيد 

عظمتي بود كه شاگردي اين دو بزرگوار را كنند، شاگردي امام صـادق، فقـه مـذاهب     اين دو شاگرد افتخار و

اي كه هرگـز در   معتزله از زعماي) 144( "عمروبن عبيد"» .استچهار گانه  اهل سنت را كامالً پوشش داده 

ناظره با طي م "ابوحنيفه"پرداخت و يك بار كه  مي "ابوحنيفه"خنديد همواره به مناظره با  طول زندگي نمي

نگـاه  ! (خنـدي؟  كنـي و مـي   درباره يكي از مسايل علمي صحبت مـي ! جوان«: وي به خنده افتاد به وي گفت

ديـد   يو آنچنان وقاري داشـت كـه هـركس او را مـ    ) 50، جلد دوم، صفحه )دمياطي( "تاريخ بغداد"كنيد به 

بـه امـام    "عمـرو "يـان رسـيد   وقتي سخن بـه پا ! پدر و مادرش بازگشته است برد كه از خاكسپاري گمان مي

» .هالك گردد كسي كـه ميـراث شـما را سـلب كـرد و در فضـل و علـم، بـه منازعـه بـا شـما درآمـد            : گفت

 ).19، صفحه 47جلد ( "بحاراالنوار"

از ائمه فقه و قهرمان نبردهاست كه مدتي را بـه شـاگردي امـام و     "عبداهللا بن مبارك"و امام خراسان 

هـايش در فتوحـات    داشت تا قهرماني د و چيزهايي آموخته بود كه او را بر آن ميسپري كرده بو "ابو حنيفه"

 :شعري سروده كه در آن آمده است "امام جعفر صادق"اسالمي را پنهان دارد، چنين كسي دربارة 

 .تو اي جعفر، فراتر از هر ستايشي، و ستايش  رنج دشواري است-

 .انيهمه بزرگان زمين هستند و تو براي آنها آسم-

 8F2».اند، از مرز ستايش فراتر رفته است كسي كه پيامبران او را زاده-

 "سفيان الثوري"بودم كه ] عليه السالم[ "جعفر صادق"روزي در حضور «: گويد مي "ابن ابي حازم"-8

 تـو كسـي  : به او گفت] عليه السالم[جعفر ] امام. [وارد شد. دهيد آيا اجازه ورودم مي: به در منزل شد و گفت
                                                 

 .و غيره 244صفحه  1، جلد "البحار" )1(
 .220، صفحه "امام جعفر الصادق" )2(



 ٦ 

كنم پـس از اينجـا    رسي ولي من از سلطان پرهيز مي طلبد و به حضورش مي هستي كه گاهي سلطان ترا مي

پـدرم بـه   : امام فرمود. حديثي برايم بازگو تا آن را بشنوم و بروم: گفت "سفيان". دور شو تا تو را نرانده باشم

هر كس كـه خـداي بـر او    «: كه فرمودحديثم گفته  )صلي اهللا عليه و آله وسلم(نقل از پدرش از رسول خدا 

اش اندكي دير شد از خداي مغفرت طلبـد و   نعمتي ارزاني داشت، خداي را سپاس گويد و هر كس كه روزي

 9F1».ال حول و ال قوة اال باهللا«: هركس از چيزي اندوهگين گرديد بگويد

ن ديگري چـون ايشـان   از پيشوايان مذاهب، قول به آزادي اجتهاد و عدم تقليد مجتهدان از مجتهدا-9

اگر حديثي درسـت و صـحيح باشـد، مـذهب مـن      «: گويد مي "ابو حنيفه"نقل شده است؛ از جمله مثالً امام 

 10F2».همان است

11Fاست و بهترين -يعني خودش-"النعمان بن ثابت"اين نظر «: گويد و مي

ام و هر  چيزي است كه ديده 3

 12F4».كس بهتر از آن اورد، اولي تر به صواب است

روم، پـس بـه    مطمئناً من نيز بشري هستم كه بـه خطـا يـا صـواب مـي     «: گويد نيز مي "ام مالكام"و 

 13F5».يد و آنچه را موافق نبود رها سازيدنظرياتم نگاه كنيد آنچه را با كتاب و سنّت موافق بود بگير

أي جملگـي، ر  "ابوحنيفـه "و رأي  "مالك"و رأي  "االوزاعي"نظر «: گويد مي "امام احمدبن حنبل"و 

 14F6».من هستند و در نظرم يكسانند ولي حجت، در آثار و پيامدهاست

همه چيز را بايد به كتـاب  «: گويد كه استاد اين پيشوايان است مي) السالم عليه( "جعفر صادق"و امام 

 »15F7]و به محك آن زد[خدا و سنت نبوي بازگرداند 

 

 روابط علماي پيرو مذاهب گوناگون
فكري ميان علماي پيرو مذاهب مختلف، ما در بسياري وقتها شاهد روابـط  هاي  به رغم تشديد اختالف

آميزي فراواني ميان آنها و برقـراري رابطـه اسـتاد و شـاگردي بـا يكـديگر و        محبت آميز و پر از صفا و درهم

روايـت  [هاي هر كدام به مذهب خود و درخواسـت اجـازة    تدريس مذاهب ديگران از سوي آنها و انتقال شيوه
                                                 

 .117، صفحه 6، جلد"فيض القدير شرح الجامع الصغير"، 201فحه، ص75، جلد"بحاراالنوار" )1(
 .152، صفحة 1، جلد"حجة اهللا البالغة" )2(
 .ه ق، قاهرة1406، چاپ 109توالي التأسيس، صفحه  )3(
 .152، صفحة 1، جلد"حجة اهللا البالغة"  )4(
 .790، صفحه 6، جلد)ابن خرم( "االحكام"  )5(
 .28 ، صفخه)الغالف( "االيقاظ" )6(
 .79، صفحه 18، جلد"وسايل الشيعه" )7(



 ۷ 

پرشـكوه  اي و نقـل   هاي فقه مقايسـه  از كتاباز ديگران، هستيم؛ در اين راستا مجموعه بسيار جالبي ] حديث

، )هجـري قمـري   460متوفي سال ( "الخالف شيخ الطائفه طوسي"در كتاب . ديدگاههاي ديگران وجود دارد

يلي مذاهب ديگر و از بهترين نمونه براي اين امر مطرح شده و در اين كتاب در كمال امانت ديدگاههاي تفص

گمـان بـرده كـه او يعنـي      "السبكي"طرفانه و جامع نقل شده كه  جمله ديدگاههاي مذهب شافعي چنان بي

از علماي مذهب شافعي است و او را به رغم اعتراف به اينكه از فقهاي شيعه و منصفان ايشان  "شيخ طوسي"

وابسـته   "شـافعي "بـه مـذهب    او«: گويـد  ش مـي ا است، در شمار طبقات علماي شافعي ياد كرده ولي درباره

 16F1».بود

اين پديده عجيب را در مورد برخي علما شاهديم كـه خـود گويـاي درآميختگـي شـگفت مـذاهب بـا        

معجـم  "و صـاحب كتـاب   ) هجـري قمـري   723متـوفي سـال   ( "ابن الفـوطي "يكديگر است؛ مثالً در مورد 

اند كه او شيعه حنبلـي   گفته  -ود را نيز برعهده داشتكه سرپرستي بزرگترين كتابخانه در زمان خ -"االلقاب

كـه در دفـاع شـديد از اصـل      "الطـوفي "هم يادآور شـده كـه    17F2"يليشيخ وهبه الزح"همچنانكه . وده استب

پيروي كـرده كـه او را از    "ابن رجب"از غالة شيعه است و در اين سخن از . شهرت دارد "المصالح المرسله"

18Fاز علماي حنبلي قرن نهم هجري بوده است "فيالطو"حال آنكه  يعه بر شمرده استعلماي ش

و دفاع وي از  3

نبلـي  هاي علماي شيعه، تأييدي بر ح هرستو عدم ذكر نام وي در ف -كنند كه شيعه آنرا رد مي -از اين اصل

 .بودن اوست

از اهـل  عالم معروف شيعي نيز بايد گفت كه همة اسـاتيد او   "محمد بن ابي بكر السكاكيني"در مورد 

احاديث روايت شدة وي از ) هجري قمري 701متوفي سال ( "ابن الفخر عالءالدين ابن تيمية". اند سنّت بوده

او «: اش اذعـان كـرده و دربـاره وي گفتـه اسـت      اساتيدش را نقل كرده و با او به مناظره پرداخته و به برتري

را بـه دسـت خـود     "صـحيح بخـاري  " او» .گويـد  كسي است كه سني به وي شيعه و رافعي به او سـني مـي  

 :استنساخ كرد و همو صاحب قصيدة معروف با اين مطلع است

اي گروه مسلمانان پيرو دين شما سر گردان است او را بـا روشـنترين داليـل، راهنمـايي كنيـد، و او      «

بـه   و چنانچـه . آنرا پاره كرد و بـه آتـش كشـيد    "السبكي"اي است كه  "الطائف في معرفة الطوائف"صاحب 

ي "هاي شـگفتي خـواهيم بـود و مـثالً      ها مراجعه كنيم شاهد نزديكي ي حنبل "طبقات"هاي  كتاب از  "المحبـ

                                                 
 .51، جلد سوم، صفحه )شيخ تاج الدين تقي الدين السبكي( "الطبقات الشافعية الكبري" )1(
 .هجري قمري 1408در شعبان ) عمان(در مقاله ارايه شده به سمينار فقه اسالمي در مسقط  )2(
 .80، صفحه"مصادر التشريع" )3(



 ۸ 

عالم معروف شـيعي را مـورد سـتايش قـرارداده      "البهاء العاملي"بينيم كه  بزرگان اهل سنت در دمشق را مي

و تر از هر كس ديگري در ذكر اخبـار   هاو شايست«): آمده است "االثر خالصة"آنچنانكه در ( گويد اش مي درباره

رود كه بـه همـة    او امت مستقلي بشمار مي. نشر امتيازات و برخوردار ساختن جهان به فضايل و بدايع اوست

علوم زمان خود آگاه و با دقايق فنون آن آشنا بود و گمان ندارم كه زمانه به همچون اويي اجازه حضور دهـد  

 .تر از اخبار او، نشنيده است ها شگفت لجمله اينكه گوشو مانند او را ديده باشد و با

نيز يادآور شده كه سيره و منش سلف از اهل سنت، استناد به روايت علماي ثقة  "الخطيب البغدادي"

 19F1.شيعه بوده است

: تـوان بـه   نيز داراي اساتيدي از علماي اهل سنت بـود كـه از جملـه مـي     "شيخ طوسي"دانيم كه  مي

او را  "الريـاض "كه صاحب  20F2"القاضي ابوالقاسم التنوخي"و  "محمدبن سنان"، "يوار المغربابوالحسن بن س"

 .در شمار شيعه، برشمرده است

 21F3.كشد سخن در اين باره به درازا مي

 
 هاي جالبي در گشودگي در برابر ديگر مذاهب دو شهيد اول و دوم، نمونه

از علماي قرن هشتم هجـري و شـهيد    "زينيمحمدبن جمال الدين مكي العانلي الج"شهيد اول يعني 

از علماي قرن دهم هجري قمري، دو نمونه برجسته و جالب  "زين الدين بن علي العاملي الجبعي"دوم يعني 

روند و اين در حالي است كه سرنوشت آنها دو نمونـه   گشودگي و درهمآميختگي فكري ميان علما بشمار مي

 .اند ظ پيامدهاي وحشتناك آن بودهگرايي مذهبي به لحا برجسته از افراط

بـه  ] اهل سـنت [غالباً از علماي جمهور «كرد و مجلس وي  شهيد اول، با علماي زمان خود زندگي مي

او از حدود چهل تـن  «: و در يكي از اجازاتش گفته شده كه 22F4».دليل آميزش و مصاحبت با ايشان، خالي نبود

من از حدود چهل شـيخ  «: است كه در آمده "ابن الخازن"ز آن اين اجازه ا 23F5».كند از شيوخ ايشان، روايت مي

مقـام  "و  "بيت المقدس"و  "دمشق"و  "مصر"و  "دارالسالم بغداد"و  "مدينه"و  "مكه"از علماي ايشان در 

                                                 
 .125، صفحه "الروايةالكفاية في علم " )1(
 ).عالمه حلّي( "االجازة الكبيرة": نگاه كنيد به )2(
 .91، شماره دهم، صفحة "نصوص معاصرة"سبحاني در مجلة .. آية ا"به عنوان مثال نگاه كنيد به مقالة  )3(
 .62، صفحه 10، جلد )سيد محسن عاملي( "اعيان الشيعه" )4(
 .نيز ذكر شده است 103صفحه ، 1جلد "أمل اآلمل"در . همان منبع )5(



 ۹ 

 24F1».كنم ، روايت مي"الخليل ابراهيم عليه السالم

دريس كتـب مخالفـان   بـه تـ  «: گويـد  مـي  "الريـاض "همچنانكـه مرحـوم صـاحب    ) رحمة اهللا عليه(او 

 25F2».گفت پرداخت و نظر آنان را باز مي مي

آنگـاه و پـس از انجـام حـج و عمـره و      «: گفت كرد و مي ابه را با احترام تمام ياد ميشهيد دوم نيز صح

برخــورداري از زيــارت پيــامبر اكــرم و آل بيــت و اصــحاب آن حضــرت صــلوات اهللا علــيهم، بــه وطــن اولــم 

داشـت بـا شـيخ     "مصر"و در سفري كه به . از علماي اهل سنت، ديدار كرده است او با شماري 26F3»...بازگشتم

مدرسـة  "اي از صـححچنين را در الصـالحية در    ديدار كرد و جملـه  "الدين بن طولون دمشقي شمس"فاضل 

بيـت  "هجري قمري به  948الحجة  و سپس در ذي... السليمية بر وي خواند و اجازه روايت از آن دو را گرفت

هـايي از   ديدار كـرد و قسـمت   "الدين بن ابي اللطيف المقدسي شمس"سفر كرد و در آنجا با شيخ  "دسالمق

را بر وي خواند و از او نيز اجازة عام گرفت و سپس به وطـنش   "صحيح مسلم"و بخشي از  "صحيح بخاري"

ر كـرد و در سـال   هاي خود مشغول شد و همة وقت خود را صرف اينكا بازگشت و به مطالعه علوم و يادداشت

قسطنطنيه گرديـد ولـي بـه مـدت     "االول وارد  مسافرت كرد و در هفدهم ربيع "روم"هجري قمري به  952

اي در ده مبحـث از ده رشـته علـوم     هجده روز با هيچ كدام از اعيان آنجا ديدار نكرد و طي اين مدت رسـاله 

ايـن رسـاله را    -كه مرد فاضلي بـود -و او رساند "محمد بن قاضي زاده رومي"نگاشت و آنرا به قاضي العسكر 

و در اين سـفر بـا   ... بسيار خوش آمد و مباحثاتي ميان آندو حول و حوش مسايل بسيار زيادي صورت گرفت

و در ... را از وي گرفـت .... ديـدار كـرد و بخشـي از     "معاهـد التنصـيص  "صاحب  "سيد عبدالرحيم العباسي"

هر كدام از  سيار شهره شد و مرجع مردم و مفتيرا تدريس كرد و ب اقامت گزيد و مذاهب پنج گانه "بعلبك"

هاي آنان روايـت كـرد؛ صـاحب     و سپس به مصر كوچ كرد و از كتاب 27F4»....ها طبق مذهب خويش گرديد فرقه

شود كه او در محضـر   هاي پدرش معلوم مي و اجازه "شيخ حسن"از او و از اجازة «: گويد مي "رياض العلماء"

هاي ايشان در فقه و حديث و اصول و غيره را فـرا   از علماي عامه درس خواند و بسياري از كتاب شمار زيادي

 28F5».نيز چنين كردند "عالمه"شهيد اول و . هاي ايشان روايت كرد گرفت و از همة كتاب

شـيخ ناصـر   "؛  "شيخ زين الدين البحري المالكي": و خود به برخي از آنان اشاره كرده است؛ از جمله 

                                                 
 .721، صفحة 1، جلد"سفينة البحار" )1(
 .185، صفحه 5جلد "رياض العلماء" )2(
 . 150، جلد هفتم، صفحه"اعيان الشيعة" )3(
 .383و  382، جلد دوم، صفحات "الكني و االلقاب" )4(
 .365، جلد پنجم، صفحه "رياض العلماء" )5(



 ۱۰ 

و  "شيخ شمس الـدين محمـد بـن ابـي النحـاس     "و  "شيخ ناصر الدين الطبالوي الشافعي"و  "لدين اللقانيا

را به فراواني بـه صـالح و حسـن     "ابن ابي النحاس"او اين شيخ يعني «: گفته است "ابن العودي"شاگردش 

 29F1.كرد اخالق و تواضع، توصيف مي

هـا را خـوش    رخـي علمـا بـويژه علمـاي اخبـاري     در اين مورد، سخن دراز است؛ گويا چنين مسلكي، ب

30Fآمد لذا ناخرسندي خويش را از وي اعالم كردند نمي

 31F3.و برخي نيز او را به گرايش به تسنّن متهم ساختند 2

نظيري انجـام داد و شـيوة اهـل     كار بي) ة اهللا عليهمرح(چه بسا اين اتهام از آنجا ناشي شده بود كه او 

 "ريـاض العلمـاء  "را در پيش گرفت و آنرا در عرصه تشـيع نيـز بكـار بسـت؛ صـاحب       "علم درايه"سنت در 

اهل [را از كتب عامه  "علم دراية"، نخستين كسي  است كه "شيخ زين الدين"پس بدان كه اين «: گويد مي

انتقال دادو رسالة مشهور خود را در ايـن بـاره تـأليف كـرد و طبـق اظهـار       نقل كرد و به كتب خاصه ] سنت

گروهي از كساني كه پس از وي آمدند، به شرح آن پرداخت و از كتب اصحاب نيـز همـين مطلـب اسـتنباط     

 "شيخ بهـايي "و بعد از او پسرش  "شيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي"آنگاه پس از آن شاگردش . شود مي

 32F4»...اند هايي در اين باره داشته تأليف... و 

و دو شهيد،اجل از آنسـت كـه در اينگونـه مسـايل از      "عالمه"شأن «: گويد مي "عالمة امين"در اينجا 

بكشاند حال آنكه آنـان   -بدون برهان -كسي تقليد كنند يا قرائت كتب ديگران، آنانرا به پيروي از مطالب آن

رونـد و پيـروان مـذاهب بـه ايشـان اقتـدا كـرده و از ايشـان          ر مـي رؤساي مذهب و بنيانگذار قواعد آن بشما

عامه را گرفته و آنهـا را در راسـتاي غيـرت و تعصـب نسـبت بـه       ] كتب[آن بزرگواران اصطالحات . اند گرفته

اصـول  "اند؛ آنها در مورد  اند، براي احاديث خويش در نظر گرفته نديدهو در مواردي كه مانعي  مذهب خويش

و غيـره نيـز    "و نيز در فن درايـة  -آنچنانكه در جاي خود توضيح داده شده -و غيره "اجماع"ورد فقه و در م

از اين كرده ايشان به اين علـت ناخرسـند باشـد حـال      "شيخ حسن"شود  و چگونه مي«همين كار را كردند 

 33F5».آنكه خود وي از ايشان پيروي كرد و بر آن افزود

 :و مثبت ميان رهبران مذاهب با يكديگر هستيم و بدينگونه شاهد برخوردهاي سازنده
                                                 

 .149فحه جلد هفتم، ص "اعيان الشيعة" )1(
معجـم رجـال   "و  365جلـد دوم، صـفحه    "ريـاض العلمـاء  "و  90جلد اول، صـفحه  "أمل اآلمل": به عنوان مثال نگاه كنيد به )2(

 .378، جلد هفتم صفحه "الحديث
ذكـر   به نقل از برخي فرزندان شهيد ثاني، "الجواهر الغوايي في شرح عوالي الكاللي"در كتاب خود  "محدث جزائري"آنچنانكه  )3(

 .43، صفحة "منية المريد"گفتار محققان كتاب : نگاه كنيد به. كرده است
 .365جلد دوم، صفحه  "رياض العلماء )4(
 .157، جلد هفتم، صفحه "اعيان الشيعة" )5(



 ۱۱ 

هـاي حـديثي را كـه در آن نـام      رسد تا جايي كه كسـي قرائـت سـند    احترامي كه به حد ستايش مي-

 .داند پيشوايان آمده، براي رفع جنون مجنون كافي مي

 .است اميز و سرشار از محبتي كه گاه به رغم نقد علمي همديگر، مطرح شده هاي مودت و عبارت-

 .رود و شيفتگي و احترامي كه از حد وصف فراتر مي-

 .دهد پيشوايي به پيشواي ديگر مياي كه  و ارجاع و حواله-

 .و تدريس كتب همديگر و فتوا براي مردم طبق مذهب ديگري-

 .ترين عبارات و اعتراف به دانش و فضل همديگر به جالب-

 .سيو پافشاري بر آموختن به رغم اوضاع دشوار سيا-

 .ها و آثار ديگران و اجازه خواستن از همديگر و روايت نوشته-

و سرانجام عدم پافشاري بر نظريات خود و رد آنچه از ايشان نقل شده در صورت عدم توافق با كتـاب  -

 .و سنت نبوي) قرآن(

 .ها نتوانند مذهب آنانرا تشخيص دهند و درآميختگي ديدگاهها به حدي كه برخي-

 .تهاد و پذيرش پلوراليسم و گشودگي در برابر ديگرانو آزادي اج-

 .هاي علمي متداول در يك مذهب به علوم مذهب ديگري و انتقال روش-

و مگر عقالنيت و خردورزي جز اينست؟ و آيا پيشوايان و رهبران مذاهب، پس از آن بر چنين روحيه و 

 !روش و آييني باقي ماندند؟

 
 هايي به پيروان توصيه
هــا و  ايــن برخوردهــاي زيبــايي كــه ميــان پيشــوايان مــذهبي وجــود داشــت، شــاهد توصــيهدر ازاي 

ساختند تا آنها نيز با همان روحية  مند مي هايي هم هستيم كه آنان همواره پيروان خود را از آن بهره  سفارش

تـر رونـد و بـه    هـاي تـاريخي و فقـه فرا    هاي فرعي در عقيده و ارزيابي  آميز برخورد كنند و از اختالف تسامح

هاي عاليه برسند؛ اينك برخي متون مربـوط   آميز و وحدت مواضع و اعتال به مصلحت مواضع اصولي و محبت

 :گذرانيم ها را با هم از نظر مي به اين توصيه

هـا، از خالفـت    روايت كـرده كـه گروهـي از كرخـي     "عبدالدين احمد بن حنبل"در تاريخ آمده كه -1

ضـمن   "امام احمد بـن حنبـل  ") و اي بسا ميان خود به نزاع پرداختند(آوردند خلفاي راشدين سخن بميان 

شـما دربـارة علـي و خالفـت و     ! با شـما هسـتم  «: ثمر، به ايشان گفت ها فرعي بي نهي ايشان از اين درگيري
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 34F1».بخشد آرايد بلكه اين علي است كه آنرا زينت مي خالفت و علي سخن بسيار گفتيد؛ خالفت، علي را نمي

عليـه  ( "حجـة ابـن الحسـن   "يكي از نواب اربعه امام دوازدهـم حضـرت    -"شيخ حسين بن روح"و -2

 35F2».دارد يكي از خدمتكاران خود را طرد كرد زيرا شنيد كه به معاويه توهين روا مي -)السالم

با افـراد طايفـه خـود صـله     «: در سفارشي به ياران خود فرمود] عليه السالم[ "امام جعفر صادق"و -3

هاي ايشان را تشييع نماييد و از بيمارانشان عيادت كنيد و حقوق ايشـان را ادا كنيـد چـه     م كنيد، جايزهرح

وقتر كسي از شما در دين خود پارسايي ورزد و راستگويي كند و امانت بجاي آورد و با مـردم خوشـرفتاري و   

گـردد و   وي، شادي نصيبم مـي شوم و از  خوش اخالقي نمايد و گفته شود كه اين فرد جعفري است، شاد مي

 36F3».است] صادق[گويند اين ادب جعفر  مي

به جز بـا زبـان، دعـوتگر    «: گفت از امام صادق شنيدم كه مي: گويد روايت كرده مي "يغفورابن ابي "-4

 37F4».مردم باشيد تا پارسايي و صداقت و اجتهاد را در شما ببينند

، از قـومي سـخن بميـان    ]عليه السالم[جعفر صادق  گويند كه در حضور امام روايات برايمان باز مي-5

، آنهـا  )اعتقـاد داريـم  (گـوييم   جوييم زيـرا آنچـه مـا مـي     ما از آنها تبرّي مي: آمد ، گروهي از شيعيان گفتند

گويند، انوقـت شـما از    نمي گوييد، لّي دارند ولي آنچه شما مينسبت به ما تو: فرمود "امام صادق". گويند نمي

ا داريـم و شـما نداريـد،    اين هماني است كه م«: حضرت فرمود. جوييد؟ راوي پاسخ داد آري ايشان تبرّي مي

 38F5».آيد كه ما نيز از شما تبرّي جوييم يپس الزم م

هر كس از جمع مسلمانان به اندازة يـك وجـب بيـرون    «: و از امام جعفر صادق نقل است كه فرمود-6

 39F6».استشود، كمند ايمان را از گردن خود بدور افكنده 

 -سـورة انعـام  (» أَو يلْبِسكُم شيعاً ويذيقَ بعضَكُم بأْس بعضٍ «: دربارة آية) عليه السالم(و از امام باقر -7

: روايت شده كه فرمود .)يا گروه گروه به جان هم اندازد و رنج برخي از شما را به برخي ديگر بچشاند) (... 65

 40F7».كديگر افتادن شماستيعني اختالف در دين و بجان ي«

برشماست كه در مساجر نماز بگذاريد و با مردم همجـواري  «: فرمايد مي) عليه السالم(و امام صادق -8
                                                 

 .109، جلد ؟ صفحه )الخطيب البغدادي( "تاريخ بغداد" )1(
 .357، صفحة 51، جلد "بحار االنوار" )2(
 .635، صفحه 2، جلد)البحراني( "الصادق عوالم االمام" )3(
 .105، جلد دوم، صفحه "الكافي" )4(
 .160، صفحه 16، جلد "وسائل الشيعة" )5(
 .13، صفحه 85، جلد "بحاراالنوار" )6(
 .149، جلد هفتم، صفحه "تفسير الميزان" )7(
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شـما   .ها حاضر شويد جنازه] تشييع[و همسايگي نيكو داشته باشيد و به سود يا زيان آنها گواهي دهيد و در 

حتماً بايد مـردم بـه همـديگر    نياز نيست و  ، از مردم بيگريزي از با مردم بودن نداريد و هيچ كس در زندگي

 41F1».ي كنندرسيدگ

چگونـه بايـد ميـان خـود و بـا      : عرض كـردم ) يعني امام صادق(به ايشان : گفت "معاوية بن وهب"-9

بـه پيشـوايان   «: همديگر و ميان مردمان خود و با ديگران و كساني كه مثل ما نيستند، رفتار كنـيم؟ فرمـود  

كردند، بكنيد، بخدا سوگند آنها از بيماران خـود   بنگريد و آنچه را آنها مي -كنيد ايشان اقتدا ميكه به  -خود

گرداندند و بـه سـود    پرداختند و امانت را به ايشان باز مي هايشان مي كردند وبه تشييع جنازه مرده عيادت مي

  42F2».دادند يا زيان آنها گواهي مي

كه محبت مـردم را بـه   اي را  خداي رحمت كند بنده«: فرمود) معليه السال( "جعفر صادق"و امام -10

 43F3».دانستند، ترك گفت سخنشان گفت و آنچه را نمي] فهميدند و مي[دانستند  مي خود جلب كرد و زباني كه

 43F3».گفت

سـازد،   تعصب و عصبيتي كه صاحبش گناهكـار مـي  «: فرمود) عليه السالم( "امام زين العابدين"و -11

هاي ديگران بداند ولي از تعصب و عصبيت نيست كـه   هاي قوم خود را بهتر از بهترين آنست كه آدمي بدترين

 44F4».هاي ناپسند آنست كه قومش را بر ستمگري، ياري رساند كسي قوم خويش را دوست بدارد ولي تعصب

بينيم كه پيشوايان ديني همواره بر روابط نيكو و برخورد سازنده و غرق نشـدن در   مي و بدين ترتيب

هاي اجتمـاعي و عـدم انـزواي     ثمر و عدم اهانت و توهين و ورود به عمق فعاليت هاي غير عملر و بي رگيريد

ناشي از باور به ديدگاههايي كه مخالف ديدگاه اكثريت مردم است و كوشـش بـه فراگيـري ادب پيشـوايان و     

گران بشمار نياوردن به ورود عدم غرور علمي و نيز اختالف نظرها را دليلي براي خصومت و پشت كردن به دي

به جمع مسلمانان و اجتناب از تعصب و عصبيت و جلب مودت و محبت مردم و امثال اينها، انگشت گـذارده  

 .اند و پيروان خود را به آنها توصيه كرده

هـاي طاليـي، در    ولي ما شاهد آنيم كه با كمال تأسف، امت اسالمي و در پـي دور شـدت از ايـن دوره   

 .هاي كين توزانه حركت كرده است گرايي جهت فرقه

 

                                                 
 .6، جلد دوازدهم، صفحه "وسائل الشيعه" )1(
  .6م، صفحه ، جلد دوازده"وسائل الشيعه" )2(
 .471، جلد يازدهم، صفحه "وسائل الشيعه" )3(
 .38، جلد دوم، صفحه "الكافي" )4(
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 گرايي غير عقالني فرقه
آل چندان دوامي نياورد و خيلي زود تعصب و تحجر وتقليـد مجتهـدان از يكـديگر،     آري، آن وضع ايده

كار تعصب آنها بدانجا كشيد كه اگر چيزي را از كتاب خدا يا سنت نبـوي بـرخالف   «جاي آنرا گرفت چنانكه 

كردند تا مذهب و نظر خود را  ديدند با هر تأويل و تفسير عجيب و غريبي سعي در رد آن مي مذهب خود مي

 45F1».تأكيد كرده باشند

با گروهي از مقلدان فقهـا برخـورد   «: از بزرگترين اساتيد خود نقل كرده كه گفته است "فخر رازي"و 

مذهب ايشان برخالف آن آيـات بـود   . كردم و آيات بسياري از كتاب خدا در برخي مسايل را برايشان خواندم

يعنـي كـه   (كردند و با نگاه شگفت زده به مـن خيـره ماندنـد     پذيرفتند و توجهي به آنها نمي لذا آيات را نمي

چگونه مي شود به ظاهر اين ايات عمل كرد حال آنكه رواياتي از فقهاي پيشينيان در خالف آنهـا وارد شـده   

هـاي بسـياري از اهـل دنيـا، سـاري       هي ديد كـه ايـن بيمـاري در رگ   و اگر به درستي تأمل كني خوا) است

 46F2».است

47Fهاي ديگري از اين دست آورده است نقل قول "شيخ اسد حيدر"

و اي بسا بستن باب اجتهاد محـدود   3

 .ساختن شمار مذاهب، نتيجة اين كار و عاملي در جهت تشديد آن بوده است

و  "كفر و ايمـان "به مرحلة ) خطا و صواب(زار از مرحلة مسئله تنها به اين حد منتهي نشده و اين كار

ختي و فجايعي گرديد كه دمار از روزگـار  دبباي وسيع مردم، كشانده شد و باعث ه ها به توده كشاندن اختالف

 .همه درآورد

48Fاندركاران آن از سوي اعم از شيعه و در همين راستا، حمله عليه علوم عقلي و دست

49Fو سـني  4

تشـديد   5

: هـايي چـون   ها مذاهب و ديدگاههاي مختلف را در بر گرفـت و آنهـا را بـا توصـيف     ها و برچسب همتت. يافت

هالك كننده، محبوس امت و امثال آن، وصف كردند و اختالف برسر فرعيات و جزييات و مشغول شـدن بـه   

50F...آنها، باال گرفت

نيز اوضاع را بـد   )كه اينك همه جا تبديل به حاكم نشينان بزرگي شده بود(دخالت حكام  6

هاي تحريم و تكفيـر و نفـي و بـر باطـل خوانـدن       توزي، سيل تهمت و بدتر كرد و هر خشم و دشمني و كين

                                                 
 .14، صفحه )شهاب الدين ابي شامة( "مختصر المؤمل" )1(
 .از سورة توبه 31در تفسير آية  31، صفحه16، جلد)فخر رازي( "التفسير الكبير" )2(
 .192؛ چاپ مجمع اهل البيت جلد سوم، صفحه )اد اسد حيدراست(، "االمام الصادق و المذهب االربعة" )3(
 )قدس سره( "امم شهيد سيد محمد باقر صدر"، نوشته "العالم الجديدة لعلم االصول": نگاه كنيد به كتاب )4(
 . 211، صفحه "قضية الفلسفة": در كتاب "استادالطويل"نگاه كنيد به مقالة  )5(
 .185، فصل الحقبة الطائفية، صفحة )دكتر االنصاري( "ئفقصة الطوا": نگاه كنيد به كتاب )6(
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هاي رهبـران مـذاهب و    ها و از ميان بردن كتاب ديگران و از آنجا مقدمات قتل آنها و به آتش كشيدن دارايي

دث تاريخي نيـز  و كتب حوا. ر پي داشترا د توزي تأليفات فقهي ايشان و نيز گسترش رعب و وحشت و كين

 51F1.است... عيان و بار ديگر عليه اهل سنت وبار عليه شي سرشار از وحشيگري هر حاكميت جديدي يك

از درگيري و كشت و كشتار ميان پيروان مذاهب مختلـف   "ياقوت حموي"كافي است نگاهي به آنچه 

 52F2.گزارش كرده است، بيفكنيم "ري"در شهر 

كه هر كـدام در سـنگر    -ها ها و نزاعهاي حاصل ميان صفويان و عثماني توان به درگيري مي همچنانكه

را كه كه چهار قرن به درازا كشيد و خرابي و دمار وتبـاهي بـراي امـت و     -مذهب معيني موضع گرفته بودند

 .اش را حاصل آورد، اشاره كرد تضعيف آن در برابر دشمن غربي

ها كه در استدالل براي اسـتناد بـه    از بزرگان حنبلي "فيالشيخ الطو" نوشتةدر اين ميان تنها به متن 

و مقدم دانستن آن بـر نصـوص و   ] انچه كه شرع در مورد آنها نظر مثبت يا منفي ندارد[ "المصالح المرسله"

ن اجماع، مطرح كرده زيرا نصوص را در تضاد با هم و اجتهادها را نقيض يكـديگر و احاديـث جعلـي را فـراوا    

هـاي موجـود در آن زمـان را يـادآوري كـرده       كنيم؛ او در اين راستا برخي انواع درگيـري  ديده بود، اشاره مي

 :گويد مي

ها در مشرق، مستقر گرديدنـد و هـيچ يـك از ايـن دو مـذهب، كسـي از        ها در مغرب و حنفي مالكي«

كرد، بطوريكـه بـه    تحمل نمي -بجز در مواردي استثنايي -پيروان مذاهب ديگر را در سرزمين حاكميت خود

شـد، او را بـه    ها نزد آنها مي در صورتي كه كسي از حنفي -كه حنبلي بودند -اطالع ما رسيد كه مردم گيالن

كردند و اين هم بـه اطـالع مـا     رساندند و اموالش را همچون غنايم جنگي متعلق به كفّار، تقسيم مي قتل مي

ها وجود داشـت   ها، تنها يك مسجد متعلق به شافعي ز سرزمين حنفيرسيد كه در برخي مناطق ماوراءالنهر ا

آيا : گفت افتاد، مي شد وقتي چشمش به اين مسجد مي هر روز صبح براي نماز خارج مي و فرمانرواي شهر كه

ولي همچنـان مسـجد برقـرار بـود تـا سـرانجام روزي درب ايـن        ! وقت آن نرسيده كه اين كليسا بسته شود؟

ولي امت و با آگاهي و درايت علماي خود از  53F3».و خشت بستند و اينكار فرمانروا را خوش آمد مسجد را با گل

 .هاي درگيري، رهايي پيدا كرد پيامدها و آثار اين دوره

هاي اخير و در كمال شگفتي شاهد بازگشت به همان اوضـاع هسـتيم كـه متأسـفانه      گواينكه در دوره

                                                 
 .215همان منبع، صفحه )1(
 ."ري"، ذيل مادة )ياقوت حموي( "معجم البلدان" )2(
 .116، صفحه "رسالة الطوفي" )3(
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كـه همـواره در   عني استعمار و استكبار جهـاني اسـت؛ اسـتكباري    علت آن نيز دشمن قديمي و جديد امت ي

 .اش بيم دارد برد و از پيامدهاي آن بر منافع استعماري به سر مي هراس از خيزش اسالمي

هاي پياپي در نقاط گونـاگوني از جهـان    استعمار و استكبار جهاني در اين دورة زماني و در پي شكست

هـاي   هاي پيـاپي در برنامـه   اق و لبنان و فلسطين و سومالي، و در پي ناكاميافغانستان و عر: اسالمي از جمله

گرايانه و ايجاد اين احساس نزد علماي مـذاهب مختلـف    هاي فرقه ريزي براي احياي نعره خود اقدام به برنامه

همچـون   -گيري از ديگران نمود، ترديـدي نيسـت كـه اسـتعمار و اسـتكبار      در ضرورت دفاع از خود و خرده

هميشه از متعصبان و شيفتگان تكفير و نيز از نادانان به منافع و پس از آن از مزدوراني كه خـود در منطقـه   

براي صيانت و پاسداري از نفوذ تأمين منافع خود برگمارده و حتي از دشمن غدار صهيونيستي بـراي تحقـق   

گيري  در اصل سياسي، بهرههاي  درگيرياي مرگبار به  گرايانه و اعطاي بعد فرقه اجراي گسترة اين نقشه فرقه

 .كرد

سازي آنها و در راستاي كاسـتن از   ها باشند و در جهت خنثي علما و عقالي قوم بايد متوجه اين توطئه

 .پيامدهاي آن، بكوشند

 

 


