
گرانه و عملی( کتاب )برخوردهای تبیین  گونه های برخورد ائمه؟مهع؟ با اهل  بررسی 
ناهید طیبی1

چکیده
کتاب از مس���ائل مهم در ارتباطات برون دینی مسلمانان  برخورد پیش���وایان دینی با اهل 
اس���ت. در مورد چگونگی برخورد پیامبر؟ص؟ با س���ران و پیروان ادیان، مقاله هایی نوش���ته 
شده است، اما در برخورد و سیره ائمه؟مهع؟ تنها سیره امام علی؟ع؟ و امام رضا؟ع؟ بررسی 
کتاب به  که برخورد ائمه؟مهع؟ با اهل  ش���ده اس���ت. با توجه به این مقاله می توان دریافت 
دو ش���یوه قابل بررس���ی است، یکی برخورد تبیین گرانه نس���بت به جایگاه، حقوق و احکام 
که به طور معمول از سخنان و نامه های ائمه؟مهع؟ استخراج می شود  کتاب  ارتباط با اهل 

ح شده است.  کتب سیره و تراجم مطر که در  کتاب  و دیگری برخورد عملی با اهل 
در مجم���وع برخورده���ای تبیین���ی ائم���ه؟مهع؟ در زمان خالف���ت امام عل���ی؟ع؟ و عصر امام 
که فرصتی برای تبیین احکام، آموزه ها و تعالیم اس���المی به  کاظم؟ع؟  س���جاد؟ع؟ تا امام 
وجود آمدبه اوج خود می  رس���د، مانند س���خنان و نامه های امام علی؟ع؟، رس���اله حقوق 
کاظم؟ع؟ به  امام س���جاد؟ع؟ و حق اهل ذمه؛ همچنین پاس���خ های امام باق���ر، صادق و 
کتاب در زمان امام  نصرانی ها و یهودی ها. اوج ش���کوفایی برخورد تبیینی و عملی با اهل 
ح مناظ���رات امام؟ع؟ با  رض���ا؟ع؟ و در پی ش���گرد سیاس���ی مأم���ون و نهضت ترجم���ه و طر
کتاب بود. این زمینه برای امام جواد؟ع؟ هم بود، اما در دوره س���ه امام آخر به دلیل  اهل 
گزارشی از  فش���ارهای روانی دس���تگاه خالفت و نظارت ها و ورود جاسوسان به بیت امامت 

کتاب موجود نیست. ارتباط با اهل 
کتاب. کتاب، سیره، سیره ائمه؟مهع؟، پیروان اهل  کلیدی: ائمه؟مهع؟، اهل  گان   واژ

1. مقدمه
که اهل بیت؟مهع؟ از الگوهای جامعه انس���انی- اس���المی به ش���مار می روند، بررس���ی و تحلیل  از آنجا 

گونه ه���ای رفتاری  گروه ه���ا و افراد مختل���ف اهمیت دارد؛ همچنی���ن با تحلیل  ن���وع برخ���ورد آنها با 

گفته و نانوش���ته تاریخ اس���الم و به ویژه تاریخ تش���یع دست یافت و از  آنها می توان به بخش های نا

زاویه ای نو به ش���خصیت آنها نگریس���ت و حتی برای جوامع غیراس���المی الگوی رفتاری مناسب در 

1. دانش پژوه دکتری تاریخ اهل بیت؟مهع؟ مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی؟ص؟ العالمیه، ایران.
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زمینه ارتباط با اقلیت ها ارائه داد.

کتاب در ش���به جزیره در صدر اس���الم و لزوم ارتباط  حضور پیروان ادیان توحیدی و به ویژه اهل 

گس���ترش جغرافیایی جهان اس���الم، مستلزم  با جامعه غیر عرب و غیرمس���لمانان پس از فتوحات و 

گس���ترش ارتباطات با غیرمس���لمانان ب���ود؛ چنانکه در جامعه امروز ای���ن ضرورت همچنان  ایجاد و 

کتاب  وجود دارد. ازاین رو، ارائه تصویری ش���فاف و مناس���ب از نوع ارتباط پیش���وایان دینی با اهل 

ضرورت می یابد. 

در مورد برخورد معصومان؟مهع؟ با س���ران و پیروان ادیان ج���ز در مورد پیامبر؟ص؟ و امام رضا؟ع؟ 

کتاب مغفول مانده است. در  اثری مس���تقل نوش���ته نش���ده اس���ت و برخورد دیگر ائمه؟مهع؟ با اهل 

گستر، )1379(، در فصل  کتاب ادیان از دیدگاه قرآن و ائمه؟مهع؟ تألیف موسی فهیمی، نشر فرهنگ 

کتاب از دیدگاه اهل بیت؟مهع؟« اشاره ای به سخنان اهل بیت  چهارم با عنوان »انواع برخورد با اهل 

کتاب شده، اما سیره آنان بررسی نشده است. در مورد برخورد با اهل 

کتاب »اس���الم و همزیس���تی مس���المت آمیز« نوش���ته عباس علی عمید زنجانی )1374( و   در دو 

»انس���ان دوس���تی در اس���الم نگاش���ته« نگارش مارس���ل بوازار )1362(، ترجم���ه اردبیلی نی���ز ارتباط 
کتاب در اسالم با استفاده از آموزه های دینی بدون تحلیل سیره ائمه؟مهع؟ در  مسالمت آمیز با اهل 

ح شده است. این ارتباطات مطر

مقاله »گونه شناسی روش های مقابله با ادیان و مذاهب در سیره امام رضا؟ع؟« نوشته محمود 

کتاب می پردازد. کریمی )1391(، به بررسی مناظرات امام رضا؟ع؟ با اهل 

کتاب بررس���ی  کم ب���ر ارتباطات آنها با اهل  گونه های رفت���اری ائمه؟مهع؟ و روح حا در ای���ن مقال���ه 

می شود.

2. مفهوم شناسی

2-1. دین

که فعلی از آن نشنیده است  کتاب می گوید  در کتاب العین، دین به معنای عادت آمده و نویسنده 

ع »یادین قلبک من سلمی و قد دینا« آمده است )فراهیدی، 1409، 73/8(،اما  به جز آنچه در مصر

در مناب���ع دیگ���ر در تعریف دین آمده اس���ت: »دین، جن���س من االنقیاد و الذل؛ دی���ن نوعی پیروی 

گفته شده مدینه  خشوع و ذلت است«، همچنین آن را به معنای طاعت همراه با انقیاد می دانند. 

گویند؛ زیرا م���ردم در آن به اطاع���ت از ذوی االمر پرداختند )ابن ف���ارس، 1404، 319/2(.  را مدین���ه 

معانی معروف، جزاء و قضا هم برای آن ذکر شده است )صاحب بن عباد، 1414، 360/9(.
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 ابوهالل عس���کری در بیان فرق دین و ش���ریعت می گوید: »ش���ریعت راهی است به سوی چیزی 

که معبود به وس���یله آن  گویند، اما دین آن چیزی اس���ت  و ب���رای همی���ن راه به طرف آب را ش���ریعه 

اطاعت می شود«. )ابوهالل، بی تا، 299/1(

که با آن به خدا نزدیک می شود؛  که انسان به سوی آن می رود و اعتقاد دارد  دین چیزی است 

گرچه ش���ریعتی در آن نباش���د، مانند دین اهل ش���رک. از این رو یهودیت را با واژه ملت می آورند،  ا

چون شریعت دارد، اماشرک، ملت نیست. هر ملتی دین است، ولی هر دینی ملت نیست.

ادیان جهان به دو دسته ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی تقسیم می شوند. ادیان ابراهیمی بعد 

از حضرت ابراهیم؟ع؟ توسط پیامبران الهی برای بشر آورده شده است؛ مانند یهودیت، مسیحیت 

گونی تقس���یم می ش���وند. یهودیان معتقدن���د قبل از حضرت  گونا ک���ه هر یک به فرقه های  و اس���الم 

موس���ی؟ع؟ ش���ریعت و دینی نبوده و آنچه بوده حدود عقلی و احکام مصلحتی بوده اس���ت، پس از 

که توسط  موسی نیز شریعت و احکام دیگری نبوده و نخواهد بود؛ زیرا مستلزم »نسخ« احکام الهی 

موسی؟ع؟ ابالغ شده است، خواهد بود و این نسخ جایز نیست.

که  بع���د از رحل���ت حضرت موس���ی؟ع؟ یهود به فرقه های فریس���یان )ب���ه معنی جدا ش���وندگان 

کاهنان یهودی بوده اس���ت(، صدوقیان )منکرین معاد و مخالف احکام و اصول و فروع  متش���کل از 

که تنها به حضرت موس���ی اعتقاد داش���ته و انبیاء دیگر را قبول نداشتند، اسنیان  عملی دین یهود 

که ضد مالکیت خصوصی ش���وریدند( تقس���یم ش���د. البته در یهودیت  گرایش عرفانی  )یهودیانی با 

که در  فرقه ه���ای دیگ���ری مانند هرودی���ان، زیلوت ه���ا، قرائون، عنانیه، عیس���ویه نیز وجود داش���ته 

کتاب های تفصیلی به آنها اشاره شده است.دین مسیحیت نیز مانند دین یهود تحریف شده و به 

کاتولیک، ارتودوکس و پروتستان تقسیم شده است. )مرندی، 1372، ص1032( فرقه هایی مانند 

امت اسالم نیز به دلیل اختالف درمسئله امامت به دو فرقه بزرگ اهل سنت و تشیع تقسیم شده 

و در طول تاریخ فرقه های متعددی از آنها منشعب شد. ادیان غیر ابراهیمی عبارتند از زرتشت، آیین 

که مهد  گفته خود مصلح آیین زرتش���ت بود و مزدک  که به  یا دین مانی به پیامبری مانی )ت215م( 

که از  که از ادیان ش���رقی بوده و س���یک، بوداو تائو  این ادیان ایران بوده اس���ت. آیین هندو و جینیزم 

که در ژاپن مطرح بوده اند. کنفوسیوس و شینتو نیز  از ادیانی هستند  ادیان چینی هستند. 

2-2. سیره 

( و به معنای طریقه و روش، اعم از طریقه مثبت و 
ً
س���یره، واژه ای عربی اس���ت از )سار، یس���یر، س���یرا

که  منفی )ابن منظور، 1419، ذیل واژه( و سیر به معنای حرکت در روز و شب است برخالف »سری« 
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فقط به معنای سیر شبانه است )طباطبایی، 1390، ذیل آیه اول اسراء(.

که در نهاد انسان و غیر انسان وجود دارد،   بنا به نقل راغب اصفهانی سیره حالت و روشی است 

که سیره  گفته ش���ده  کتس���ابی وجود دارد. )راغب اصفهانی، 1404، ذیل واژه(  خواه غریزی و خواه ا

لت دارد و معانی مختلف آن مانند طریقه، هیأت، حالت، س���نت، مذهب، روش،  ب���ر نوع عمل دال

لت بر نوع حرکت انسان دارد )دلشاد تهرانی، 1385، ص46(. رفتار، راه و رسم و سلوک نیز دال

که جزء منش  فردی درآمده و می توان با آن به تعریف  گفته می شود  سیره در اصطالح به رفتاری 

گر فرد  که ا گرچه تکرار نشده باش���د و در حقیقت رفتاری است  ش���اخصی از ش���خصیت وی رس���ید؛ ا

گیرد هم���ان را انجام خواه���د داد، البته این ب���ه معنای لزوم انجام آن نیس���ت. در آن موض���ع ق���رار 

)ابن  منظور، 1414، 399/6(

کتاب 2-3. اهل 

کتاب معروف هستند.  کتاب داش���ته اند اولوالعزم خوانده ش���ده و پیروان آنها به اهل  که  پیامبرانی 

ک���ه )به پیامبر خ���دا؟ص؟( ایمان  کس���انی  کری���م دو م���ورد از ادیان توحیدی را نام برده اس���ت:  ق���رآن 
گرویده اند. که به آیین یهود  آورده  اند؛ آنان 

ا   َصاحِلً
َ

ِخِر َوَعِمل
ْ

َیْوِم ال
ْ
ِ َوال

اِبِئینَ َمْن آَمَن ِباهلَلّ ٰى َوالَصّ َصاَر ِذیَن َهاُدوا َوالَنّ
َّ
ِذی���َن آَمُنوا َوال

َّ
ِإَنّ ال

 ُهْم َیْحَزُنوَن.
َ

ْم َوال هْیِ
َ
 َخْوٌف َعل

َ
ْم َوال ِ هِبّ ْجُرُهْم ِعْنَد َر

َ
ُهْم أ

َ
َفل

نص���اری و صابئان )پی���روان یحیی؟ع؟( هرگاه به خدا و روز رس���تاخیز ایمان آورند و عمل 
صالح انجام دهند، پاداشش���ان نزد پروردگارش���ان مسلم اس���ت و هیچ ترس و اندوهی برای 

آنان نیست. )بقره: 62(

 
ُ

ْشَرُکوا ِإَنّ اهلَلَّ َیْفِصل
َ
ِذیَن أ

َّ
ُجوَس َوال َ ٰى َوالْ َصاَر اِبِئینَ َوالَنّ ِذیَن َهاُدوا َوالَصّ

َّ
ِذیَن آَمُنوا َوال

َّ
ِإَنّ ال

ٍء َشِهیٌد.  َشْ
ّ

ُکِل  ٰ َ
ِقَیاَمِة * ِإَنّ اهلَلَّ َعىل

ْ
ْم َیْوَم ال َبْیهَنُ

که ایمان آورده اند و یهود و صائبان )ستاره پرستان( و نصاری و مجوس و  کسانی  همانا 
کند )و حق را از باطل جدا می سازد(؛  مشرکان، خداوند در میان آنان روز قیامت داوری می 

گاه( است. )حج:17( گواه )و از همه چیز آ خداوند بر هر چیز 

کتاب ش���امل یهودیت، مسیحیت و صابئین است. به نظر می رسد  با توجه به این دو آیه، اهل 

گ���روه »اهل ذمه«  گزارش ه���ای تاریخ���ی در مقابل مس���لمانان دو  ب���ا توج���ه ب���ه خطابهای قرآن���ی و 

گروهی در  گروهی با مس���لمانان پیمان همزیس���تی مسالمت آمیز دارند و  که  و»محاربین« قرار دارند 

حال جنگ و نبرد هستند.



بب
؟؟
  ه
ه 
یات
 ا
م 
 تپر
؟
نا
ده
وی
فای
  
هاا
ه 
 ان
م اا

؟ه
ه ای
ید
یو
؟ ا
نا
ته 
اب
ب 
دس
اا

57

2-4. اهل ذمه

کشور  کرده و مش���مول قوانین آن  کش���ورهای اس���المی زندگی  که در  اهل ذمه اقلیت هایی هس���تند 

کرده و از حقوق آنان دفاع  هستند. حکومت اسالمی متعهد است جان، مال و ناموس آنها را حفظ 

کن���د. آنها برای زندگی در س���ایه حکومت اس���المی جزیه می دهند. »اهل ذمه« در بین مس���لمانان 

نس���بت به بقیه غیرمسلمانان )مهادن( از مقام و منزلت بیشتری برخوردارند؛ زیرا در سرزمین های 

کریم نه تنها مجادله و آزار و اذیت آنها را مجاز  اسالمی و در پناه دولت اسالمی زندگی می کنند. قرآن 

کتاب را  کنند و ازدواج با زنان اهل  نمی داند، بلکه به مس���لمانان اجازه داده از غذای آنها اس���تفاده 

نیز مجاز می داند.

ْم *  ُ  لَ
ٌّ

���ْم ِحل
ُ

ْم َوَطَعاُمک
ُ

ک
َ
 ل

ٌّ
ِکَت���اَب ِحل

ْ
وُتوا ال

ُ
ِذیَن أ

َّ
َباُت* َوَطَع���اُم ال ِیّ ���ُم الَطّ

ُ
ک

َ
 ل

َّ
ِحل

ُ
َی���ْوَم أ

ْ
ال

ا آَتْیُتُموُهَنّ 
َ

���ْم ِإذ
ُ

ِکَتاَب ِمْن َقْبِلک
ْ
وُت���وا ال

ُ
ِذیَن أ

َّ
ْحَصَناُت ِمَن ال ُ ْؤِمَن���اِت َوالْ ُ ْحَصَن���اُت ِم���َن الْ ُ َوالْ

ُه َوُهَو 
ُ
مَیاِن َفَقْد َحِبَط َعَمل ِ

ْ
ُفْر ِباإل

ْ
ْخَداٍن* َوَمْن َیک

َ
ِخِذی أ  ُمَتّ

َ
ِصِنینَ َغْیَر ُمَس���اِفِحینَ َوال ُجوَرُهَنّ حُمْ

ُ
أ

یَن. اِسِر نَ ِخَرِة ِمَن احلْ
ْ

یِف ال

کتاب برای ش���ما  کیزه برای ش���ما حالل ش���ده و )همچنین( طعام اهل  امروز چیزهای پا
کدامن  کدامن از مسلمانان و زنان پا حالل است و طعام شما برای آنان حالل و )نیز( زنان پا
کار و نه  کدامن باش���ید ن���ه زنا که مهر آنان را بپردازید و پا کت���اب حالل اند. هنگام���ی  از اه���ل 

گیرید. )مائده: 5( دوست پنهانی و نامشروع 

کتاب در قرآن 3. روش های برخورد با اهل 
کریم توجه به جایگاه انس���انی افراد، اختیار و  کتاب در قرآن  کیفیت ارتباطات با اهل  ک���م بر  روح حا

کتاب بیان ش���ده  کلی در برخورد با اهل  عقالنیت با تمرکز به ش���رک زدایی اس���ت. در قرآن یک اصل 

که تساوی در سایه رفع شرک است.

خداوند در قرآن می فرماید:

 ُنْش���ِرَک ِبِه َش���ْیًئا 
َ

 اهلَلَّ َوال
َّ

 َنْعُبَد ِإال
َّ

ال
َ
ْم أ

ُ
َبْیَنک َکِلَمٍة َس���َواٍء َبْیَنَنا َو ْوا ِإىَلٰ 

َ
ِکَتاِب َتَعال

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
 َیا أ

ْ
ُقل

ا ُمْسِلُموَن.
ّ
َن

َ
وا اْشَهُدوا ِبأ

ُ
ْوا َفُقول

َّ
ِ * َفِإْن َتَول

َباًبا ِمْن ُدوِن اهلَلّ ْر
َ
 َبْعُضَنا َبْعًضا أ

َ
ِخذ  َیَتّ

َ
َوال

که  که میان ما و ش���ما یکسان است، بایستیم  کتاب، بیایید بر س���ر س���خنی  بگو اى اهل 
جز خدا را نپرس���تیم و چیزى را ش���ریک او نگردانیم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جاى خدا 

به خدایی نگیرد. )آل عمران: 64(

که ما مسلمانیم ]نه شما[« و  کردند، بگویید: »ش���اهد باشید  گر ]از این پیش���نهاد[ اعراض  پس ا

در آیه 78 همین سوره با اشاره به جریان تحریف در دین آنها می فرماید:
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ِکَتاِب 
ْ
ِکَتاِب َوَما ُه���َو ِمَن ال

ْ
ِکَتاِب ِلَتْحَس���ُبوُه ِمَن ال

ْ
ْم ِبال ِس���َنهَتُ

ْ
ل

َ
ُووَن أ

ْ
یًق���ا َیل َفِر

َ
���ْم ل ِإّنَ ِمهْنُ َو

ُموَن.
َ
ِذَب َوُهْم َیْعل

َ
ک

ْ
 اهلِل ال

َ
وَن َعىل

ُ
َیُقول وَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اهلِل َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اهلِل َو

ُ
َیُقول َو

کتاب ]تحریف ش���ده اى [  که زبان خود را ب���ه ]خواندن [  گروهی هس���تند  و از می���ان آن���ان 
کتاب  کت���اب ]آس���مانی [ پندارید با اینک���ه آن از  می پیچانن���د ت���ا آن ]بربافت���ه [ را از ]مطال���ب [ 
که از جانب خدا نیست و بر  ]آس���مانی [ نیس���ت و می گویند: آن از جانب خداست، در صورتی 

خدا دروغ می  بندند با اینکه خودشان ]هم [ می دانند. )آل عمران:78(

گروهی دیگر امی یا بی کتاب بودند و در  کت���اب و  کنان عرب و غیر عرب حجاز، اهل  گروهی از س���ا

که خداوند فرمود:  کریم از این دو اصطالح استفاده شده است. آنجا  قرآن 

ینَ  ّیِ ّمِ
ُ ْ
ِکَت���اَب َواأل

ْ
وُتوا ال

ُ
ِذی���َن أ

َّ
ل ِ

ّ
َبَع���ِن* َوُقل ل

َ
ِ َوَمِن اّت

ْمُت َوْجِه���َى هلِلَّ
َ
ْس���ل

َ
 أ

ْ
���وَک َفُقل َف���ِإْن َحاّجُ

ِعَباِد.
ْ
ُغ * َواهلُل َبِصیٌر ِبال

َ
َبا

ْ
ْیَک ال

َ
ا َعل َ َّ

ْوا َفِإن
َّ
ِإن َتَول ُموا َفَقِد اْهَتَدوا *  ّوَ

َ
ْسل

َ
ْمُتْ *  َفِإْن أ

َ
ْسل

َ
أ

َ
أ

گ���ر ب���ا تو ب���ه محاجه برخیزن���د، بگوى: م���ن و پیروان���م در دین خویش به خ���دا اخالص  ا
که  گفته اند  کتاب و امی ها بگو: »آیا ش���ما هم به خدا اخالص ورزیده اید؟«  ورزیدیم. به اهل 

این در برخورد با وفد نجران بوده است. )آل عمران: 20(

کتاب اس���ت، اما بر اس���اس ش���أن نزول، اهالی این منطقه مس���یحی  گرچ���ه آیه خطاب به اهل  ا

بودند. نیز در آیه ای دیگر فرمود: 

وَن. َکاُنوا َیْفَتُر ْم َما  ُهْم یِف ِدیهِنِ اًما َمْعُدوَداٍت *  َوَغَرّ َیّ
َ
 أ

َّ
اُر ِإال َنا الَنّ َسّ ْن َتَ

َ
وا ل

ُ
ْم َقال ُ َنّ

َ
ِلَک ِبأ

َٰ
ذ

کتاب خدا  کت���اب بهره اى یافته بودند، چون دعوت ش���دند ت���ا  که از  آی���ا آن���ان را ندیدى 
کردند؟ )آل عمران: 24( گروهی از ایشان بازگشتند و اعراض  کند،  درباره آنها حکم 

که برخورد با مسیحیان در آنها منعکس  ح می شود. آیاتی  در آیه 61 همین سوره آیه مباهله مطر

که در مورد برخورد با یهودیان است. افزون  شده رفق و مدارا و تعامل بیشتری را برمی تابد تا آیاتی 

که برخی از آنها  کتاب اش���اره ش���ده  بر س���وره آل عمران در دیگر س���وره های قرآن به برخورد با اهل 

عبارتند از:

کراه فی الدین؛ در دین هیچ اجباری نیس���ت« )بقره: 256(. ش���هید مطهری معتقد است  - »ال ا

کس���ی را به پیروی  کراه در دین و  که ا این آیه انش���ایی اس���ت و نه دس���توری و به معنای این اس���ت 

که  کردن، ش���دنی نیس���ت. در تعامل میان ادیان، دین���ی موفق تر خواهد بود  قلب���ی از دینی مجبور 

منطق قویتری داشته و با فطرت انسانی مطابق باشد )طباطبایی، 1390، 342/3(. در مورد اجبار 

گر دین آزاد اس���ت، پس چرا بش���ر نسبت به این گونه  که ا گفته ش���ده برای حل این مس���ئله  در دین 

گذاش���ت. آنچه مورد حمایت  عقای���د آزاد نیس���ت باید میان »آزادی فک���ر« و »آزادی عقیده« تفاوت 

و تأیید اس���الم بوده آزادی فکر اس���ت و ن���ه آزادی عقیده. توضیح مطلب آنک���ه عقیده وقتی محترم 
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که از راه فکر آزاد پدید آمده باش���د نه از روی تقلید، تعصب، جهل، عادت و امثال آن )ر.ک.،  اس���ت 

موسوی زاده، 1384(

کت���اب جدال نکنید مگر از طریق  ْحَس���ُن ...؛ با اهل 
َ
تی  ِهَی أ

َ
 ِباّل

َ
ْه���َل اْلِکتاِب ِإاّل

َ
- »َو ال ُتجاِدُل���وا أ

احس���ن« )عنکب���وت: 46(. این آیه ش���ریفه قالب تعامل ب���ا ادیان را جدال احس���ن معرفی می کند و 

کتاب به ویژه مس���یحیت بر همین اس���اس بوده  گرامی؟ص؟ با اه���ل  مناظ���رات و مباحث���ات پیامب���ر 

که جدال احس���ن باید بر اس���اس آی���ات محکمات باش���د نه متش���ابهات  گفته ش���ده  اس���ت، البت���ه 

)طباطبایی،1390، 137/16(.

کتاب هم  کت���ب مقدس اهل  که افزون ب���ر آیات در روایات ائمه معصومان؟مهع؟ و   بدیهی اس���ت 

محکمات و متشابهات وجود دارد و در این منابع نیز باید توجه به محکمات داشت.

- »میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی گذاریم«. )بقره: 285(

که با شما در دین قتال و دشمنی نکرده و شما را از دیارتان   -خدا شما را از دوستی آنانی 
بی���رون نراندن���د، نهی نمی کند تا بیزاری از آنها جویید، بلکه ب���ا آنها به عدالت و انصاف رفتار 
کسانی  که خدا مردم باعدل و داد را بس���یار دوس���ت می دارد و تنها ش���ما را از دوس���تی  کنید 
کردن ش���ما  کردند و بر بیرون  کرده و از وطنتان بیرون  که در دین با ش���ما قتال  نهی می کند 
کنند  که با آنان دوستی و یاوری  کسانی از ش���ما  همدس���ت ش���دند تا آنها را دوست نگیرید و 

ایشان به حقیقت ظالم و ستمکارند. )ممتحنه: 8(

گویند ما نصرانی هس���تیم. این دوس���تی  که  ک���س ب���ا اهل ایمان آنانن���د   -و بامحبت ت���ر از هم���ه 

که برخی از آنها دانشمند و پارسا هستند و آنها بر حکم خدا  نصاری با مسلمانان بدین سبب است 

که به رس���ول فرستاده ش���د، بشنوند، اشک از دیده آنها  گردنکش���ی نمی کنند و چون آیاتی را  تکبر و 

گویند:  جاری می شود؛ زیرا حقانیت آن را شناخته، 

کتاب آس���مانی تو قرآن ایم���ان آوردیم. م���ا را در زمره  ب���ار اله���ا به رس���ول تو محم���د؟ص؟ و 
که  کتاب ح���ق نیاوریم در صورتی  گویند ما چ���را ایمان به خدا و  گواه���ان صدی���ق او بنویس. 

گرداند. )مائده: 82-84( که خدا در قیامت ما را در زمره صالحان داخل  امید آن داریم 

که پس از  گرچ���ه ای���ن آیات در پاس���خ به هیأت 20 نف���ره از نخبگان دینی مس���یحیت نازل ش���د   

هجرت مس���لمانان به حبشه برای تحقیق بیشتر وارد مکه ش���دند، اما با استفاده از روایات مربوط 

کرد. کتاب در عصر ظهور می توان عمومیت آن را برداشت  به رفتار اهل 
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کتاب  4.نمونه های برخورد پیامبر؟ص؟ با اهل 

4-1. نامه به سران حبشه

که از دو موضع دینی )رهبری معنوی( و سیاسی، یعنی پس  پیامبر؟ص؟ دو نامه برای نجاشی نوشت 

کرد. بررسی درون متنی هر دو نامه  از تشکیل حکومت در مدینه با رهبر مسیحی حبشه ارتباط برقرار 

کتاب است.  گرایش پیامبر؟ص؟ به تعامل و ارتباط آمیخته با رفق و مدارا با اهل  نمایانگر نوع نگرش و 

در متن نامه درباره حضرت عیسی؟ع؟ آمده است:

که آن را به مریم القاء فرمود،  کلمه خدا است  گواهی می دهم عیس���ی بن مریم مخلوق و 
پس مریم به وجود عیس���ی آبس���تن ش���د و خدا او را از نفخ روح آفرید، چنانکه آدم را بیافرید. 

)امین عاملی، 1403، 140/2( 

که به ط���ور قطع مطاب���ق توصیه های   مت���ن نام���ه پیامبر؟ص؟ و ن���وع رفت���ار مهاجران مس���لمان 

که هیأتی 20 نفره از نخبگان و علمای حبش���ه برای تحقیق  گونه ای بود  پیامبر؟ص؟ بوده اس���ت، به 

در مورد اسالم به مدینه رفتند و این واقعه در سوره مائده ذکر شده است.

4-2. نامه به پاپ اعظم 

که زعامت روحانیت نصاری و زعامت  نوش���تن نامه به پاپ اعظم )ضغاطر( و مس���لمان ش���دن پاپ 

گفته ش���ده جایگاهی باالتر از پادش���اه نزد مردم داشت، ولی  دینی پیروان مس���یح را داش���ت و حتی 

کشته ش���د. نامه با جمله »سالم علی  با پذیرش دین اس���الم و س���خنان پیامبر؟ص؟ به دست مردم 

کلمته« )ابن س���عد،1410، 212/1( آغاز  م���ن آمن. اما علی اثر ذلک فان عیس���ی ب���ن مریم، روح اهلل و 

که مباحثه و مناظره آن حضرت  ش���ده است. تعامل پیامبر با مسیحیان نجران و داس���تان مباهله 

گرفته و به نحو جدال احس���ن مناظره ش���ده و  با موضوع مخلوق بودن حضرت مس���یح؟ع؟ صورت 

که او را برای  ک���رم؟ص؟ در نامه حکومتی به »عمروبن حزم«  در نهایت به مباهله منجر ش���د. پیامبر ا

که مسلمان شود  تبلیغ دین اسالم به یمن فرستاده بود، فرمود: »هر یهودی و یا نصرانی )مسیحی( 

گروه مؤمنان و مس���لمانان اس���ت؛ هر آنچه مسلمانان  ک و خالصی اظهار نماید از جمله  و اس���الم پا

کسی در یهودیت یا نصرانیت  دارند ش���امل او نیز می ش���ود و در نفع و ضرر با آنها شریک اس���ت و هر 

خ���ود باق���ی بماند هرگز مجبور به ترک دین خود نمی ش���ود. )ابن هش���ام، بی تا، 596/3( ابن القیم 

کرد؟  کنیه خطاب  در بدایع الفواید آورده است: »از احمد بن حنبل پرسیدند: »آیا می توان ذمی  را با 

احمد جواب داد: پیغمبر؟ص؟ اس���قف نجران را »ابا حس���ان« خطاب نمود« )کتان���ی، 1384، ص184 

کنیه در خطابات، نش���انه تعظیم و تکریم فرد است. البته در روایتی  به نقل از ابن القیم(. اس���تفاده از 
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کنیه صدا نزنند  کتاب را با  که جز به هنگام ضرورت اهل  از علی بن ابیطالب؟ع؟ از پیامبر نقل ش���ده 

که در این مورد  )حمی���ری، 1413، ص133(. در صورت اثبات س���ند این روایت می توان احتم���ال داد 

کنیه برای جذب اسقف نجران بوده است. رسول خدا؟ص؟ ناچار به ذکر 

که  کتاب  تحلیل بندهای قرارداد با یهودیان یثرب، سندی است برای تعامل پیامبر؟ص؟با اهل 

کرد: می توان به موارد زیر اشاره 

کنندگان پیمان، ملت واحدی را تشکیل می دهند؛ - امضا 

کم���ک و یاری ما برخوردار خواهد  کند و اس���الم بیاورد از  که از ما پیروی  - ه���ر فردی از یهودیان 

کند و یا دیگری را  کسی حق ندارد به او ستم  بود و تفاوتی میان او و مسلمانان دیگر نخواهد بود و 

کند؛ کرده و دشمنش را یاری  ضد او تحریک 

- یهودی���ان بن���ی ع���وف )تی���ره ای از انصار( با مس���لمانان متح���د و در حکم یک ملت هس���تند و 

مسلمانان و یهودیان در آیین و دین خود آزادند؛

- بردگان یهودیان نیز در آیین خود آزاد هستند؛

- یهودیان بنی نجار، بنی حارث، بنی س���اعده، بنی جش���م، بنی اوس، بنی ثعلبه و بنی ش���طیبه 

مانند یهودیان بنی عوف هستند و از نظر حقوق و مزایا با هم تفاوتی ندارند؛

- هم پیمان های یهود حکم خود آنان را دارند؛

کرد؛ کند. در چنین صورتی باید ستمدیده را یاری  - هیچ کس نباید در حق هم پیمان خود ستم 

کنندگان این پیمان، منطقه حرم اعالم می شود. )ابن هشام، بی تا، 502/1( - یثرب برای امضا

کتاب بودند،  که از اهل  کش���ورهایی  همچنین بررس���ی محتوایی نامه های پیامبر؟ص؟ به سران 

کتاب است: بیانگر مدارا با آنان است. موارد زیر از نمونه های رفق و مدارای پیامبر؟ص؟ با اهل 

وم. سام عىل من اتبع اهلدی،  بس���م اهلل الرمحن الرحمی. من حمّمد عبداهلل اىل هرقل عظمی الر

، ف���ان تولیت فامنا  ام���ا بعد فاین ادعوک بدعایة االس���ام، اس���لم تس���لم یؤتک اهلل اجرک مرتین
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پیامب���ر؟ص؟ در معاهده ای با مس���یحیان نجران چنین نوش���ت: »مردم مس���یحی نجران 
و حاش���یه آن در س���ایه خداوند و ذمه حضرت محمد؟ص؟هس���تند. به اینکه دارایی، جان، 
کم و زیاد در اختیار دارند، همه  دی���ن، افراد غایب و حاض���ر، خانواده آنان و تجارت و آنچه از 
کاهنی از آنان از مقام خود عزل نمی شود و  محفوظ و در امان اس���ت. هیچ اس���قف، راهب یا 

به آنان اهانتی نخواهد. )احمدی میانجی، 1419، 391-390/2( 
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5. نمونه های برخورد ائمه؟مهع؟ با پیروان ادیان
کرد: یکی از  برخورد امامان؟مهع؟ با رهبران، نخبگان و پیروان ادیان الهی را از دو زاویه می توان بررسی 

کامل رفتاری بودند و دیگری از نظر برخورد هر امام به صورت  نظر شیوه های برخورد ائمه؟مهع؟ الگوی 

کاربرد بیشتری داشته باشد. کلی از نوع رفتار ائمه  موردی. به نظر می رسد ارائه تصویر جامع و 

کتاب 5-1. برخورد تبیین گرانه ائمه؟مهع؟ در رفتار با اهل 

ای���ن نوع برخوردها به طور معمول از مجموعه س���خنان، نامه ها و احکام، منش���ورهای سیاس���ی و 

توصیه های اخالقی و اجتماعی ائمه؟مهع؟ استخراج می شود. در این سخنان و مکتوبات به جایگاه، 

کم بر آموزه های  که نش���انگر نوع نگرش امام���ان و روح حا گروه ش���ده  تکالی���ف، حقوق و وظایف هر 

اس���المی نسبت به طیف های انسانی است. در س���خنان امام علی؟ع؟ تعاملی با پیروان ادیان اعم 

از نخبگان سیاس���ی و مذهبی و پیروان عادی دیده می ش���ود. نمونه های این تعامل در خطبه 27 

که امام علی؟ع؟ می فرماید: نهج البالغه دیده می شود 
که یکی از آنان )لشکریان معاویه( به خانه زن مسلمان و غیرمسلمانی  به من خبر رسیده 
ک���ه در پن���اه اس���الم ج���ان و مالش محف���وظ بوده اس���ت، واردش���ده و خلخال،  )المعاه���ده( 
گ���ر به خاطر این  گوش���واره های آنها را از تن آنها بیرون آورده اس���ت. ا گردنبن���د و  دس���تبند و 
حادثه مسلمانی از روی تأسف بمیرد، مالمت نخواهد شد و سزاوار و به جاست این مرگ. 

کتاب است. که به غیرمسلمان رفته تبیین کننده نگاه امام به اهل  ناراحتی امام؟ع؟ از ستمی 

که اصح���اب آن حضرت به امر وی آن را می نگارند  گروهی از یهودیان  گوی  گفت و  ام���ام؟ع؟ در 

که از  و جزء نامه های وی به شمار می رود، 26 بار تعبیر »یا اخا الیهود« را خطاب به فردی یهودی 

نخبگان و علمای یهود بوده و در نامه با تعبیر رأس الیهود از وی یاد شده است و برای پرسش نزد 

آن حضرت آمده بود، می آورد. )شیخ صدوق، 1378، 378/2؛ شیخ مفید، 1413، ص163 - 164( 

اس���تفاده از واژه برادر نمایانگر مدارا و رفق و رفت���ار مهرآمیز با یهودیان طالب حقیقت و غیر محارب 

است. امام سجاد؟ع؟ در رساله حقوق به حقوق اهل ذمه پرداخته و فرمود: 

ک���ه از آنه���ا بپذیرى آنچ���ه را خدا  و ام���ا ح���ق  اهل  ذم���ه : حکم درب���اره آنان چنین اس���ت 
که خدا براى آنها مقرر داش���ته، پایبند باشی و در آنچه  پذیرفته اس���ت و به آن ذمه و پیمانی 
از آنه���ا خواس���ته ش���ده و مجبورند همان طور رفت���ار نمایند، طبق همان ق���رارداد باید با آنها 
کنی و با توجه به  که با یکدیگر دارید به حکم خدا باید عمل  س���خن  گویی و در برخوردهایی 
کنی؛ زیرا به ما رسیده است  اینکه آنها در پناه تو و ذمه خدا و رسول اویند، نباید بر آنها ستم 
کننده پیمانی ستم نماید، من دشمن اویم«، پس  کس بر منعقد  که پیامبر؟ص؟ فرمود: »هر 

 باهلل«. )ابن شعبه حرانی، 1404، ص271(
ّ

کن. »و ال حول و ال قّوة اال از خدا پروا 
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گاهی بخش���ی آن حضرت نس���بت به حق���وق اهل ذمه و جایگاه انس���انی آنها   توج���ه امام؟ع؟ و آ

کت���اب اس���ت. از امام باق���ر؟ع؟ و امام ص���ادق؟ع؟ نیز  نمایانگ���ر برخ���ورد انس���انی ائم���ه؟مهع؟ با اهل 

که نمونه ای از آن برای ش���ناخت  کتاب و جایگاه آنها در اس���الم ذکر ش���ده  س���خنانی در مورد اهل 

کفایت می کند. کتاب  موضع اهل بیت؟مهع؟ نسبت به اهل 

که روایات آن از امام جعفر صادق؟ع؟ اس���ت در بابی به نام  کتاب الجعفریات )األش���عثیات(  در 

ْمَواِلِهْم « روایتی مس���ند از امام ص���ادق؟ع؟ دال بر خیانتکار 
َ
َخَذ َش���ْیئًا ِمْن أ

َ
ّیًا َو أ »َب���اُب َم���ْن َظَلَم ِذّمِ

کرده و چیزی از آنان به ستم بگیرد، بیان شده است. )ابن شعبه  که به اهل ذمه ظلم  کسی  بودن 

حرانی، 1404، ص80(

در روایتی از پیامبر؟ص؟ نقل شده است: »بر زنان اهل ذمه بدون اذن وارد نشوید، یعنی حرمت 

که  آنان حفظ ش���ود«. )ابن ش���عبه حرانی، 1404، ص82( از امام صادق؟ع؟ نیز در مورد مس���لمانی 

فردی ذمی را به قتل رسانده، پرسیده شد و آن حضرت فرمود: »هذا شی ء شدید ال یحتمله الناس 

ک است و انس���ان تاب تحمل آن را ندارد.  فلیعط أهله دیة المس���لم حتی؛ این مس���ئله ای دهشتنا

کاشانی، 1406، 664/16(. فرد مسلمان باید دیه او را بدهد« )فیض 

نکته قابل توجه اینکه در میان مراجعین و پرسش کنندگان ائمه؟مهع؟، نصرانی هم وجود داشته 

کاظم؟ع؟ در مورد تفس���یر آیات آغازین س���وره دخان  که مردی نصرانی از امام  اس���ت. روایت ش���ده 

کاش���انی، 1415، 404/4(  ش���یخ  می پرس���د و آن حضرت پاس���خی فراخور فهم وی می دهد. )فیض 

که در میان آنها افرادی  کرده  کتاب سفینه البحار نام پرسشگران از ائمه را فهرست  عباس قمی در 

کاظم؟ع؟ تعابیری مانند »س���أله نصرانّی  عن  أس���رار الطّب،  کتاب وجود دارد. در بخش امام  از اهل 

ثم س���أله عن تفصیل الجس���م « و »س���ؤاالت النصرانی إّیاه و جوابه علیه الّسالم « دیده می شود )ابن 

ش���عبه حران���ی، 1404، ج 34/4(. اینک���ه نصرانی و یهودی از امام پرس���ش می کنند نش���انگر ارتباط 

علمی امام؟ع؟ و برخورد مناسب ائمه؟مهع؟ با آنان است.

مناظ���رات ام���ام رضا؟ع؟ با جاثلیق و نس���طاس رومی از علمای بزرگ مس���یحی و رأس الجالوت، 

که از بزرگان و  کبر، پیش���وای بزرگ زرتشتیان  عالم یهودی و عمران صابی )صائبی( و هربذ )هیربد( ا

دانشمندان دینی آن عصر بودند در یک مجلس میزان عمق ارتباط علمی امام با اهل کتاب را نشان 

کتاب عیون اخبار الرضا در باب » ذکر مجلس الرضا؟ع؟ مع  می دهد. ش���یخ صدوق در باب دوازده 

کاملی از این مجلس مناظره  گ���زارش  أه���ل األدیان و أصحاب المقاالت فی التوحید عند المأمون« 

گزارش  گفتگوی امام با علمای ادیان توحیدی می آورد )ابن ش���عبه حرانی، 1404، 178-154/1(  و 



الم
ســــ
ه ا
ـام
نــــ
یخ
تار

64

شده امام؟ع؟ به یکی از اصحاب خویش قبل از مناظره ای می فرماید: 

که مأمون اس���تدالالت م���را در برابر اهل تورات به توراتش���ان بش���نود و در برابر  هنگام���ی 
اه���ل انجیل به انجیلش���ان و در مقاب���ل اهل زبور به زبورش���ان و در مقاب���ل صابئین به زبان 
عبریشان و در برابر موبدان به زبان فارسی و در برابر اهل روم به زبان رومی و در برابر پیروان 
گانه ابطال  گروهی را ج���دا  ک���ه دلیل هر  مکتب ه���اى مختل���ف به زبان خودش���ان و هنگامی 
کنند و قول مرا بپذیرند، آنگاه مأمون خواهد دانس���ت  که مذهب خود را رها  کردم به طورى 
که پشیمان خواهد  که او در صدد آن است ندارد! و آن هنگام است  که اس���تحقاق مقامی را 

شد. )طبرسی، بی تا، 96/4(

که امام رضا؟ع؟در مناظره با رأس الجال���وت فرمود: »هیچ دلیلی از من مپذیر  گزارش ش���ده   نی���ز 

مگ���ر آنک���ه در ت���ورات، انجیل، زبور و صحف باش���د«. )ابن ش���عبه حران���ی، 1404، ص164(  البته در 

کتب آس���مانی ادی���ان توحیدی از منب���ع و ابزار  مناظ���رات ام���ام؟ع؟ افزون بر اس���تناد ب���ه منقوالت 

مش���ترک انس���انی، یعنی عقل نیز بسیار استفاده می شده اس���ت. برای نمونه امام به یکی از علمای 

که آفرینش به  که تو می گویی دو خدا عالم را آفریده نش���انگر این است  زرتش���تی می فرماید: »همین 

کنون تو ادعای دو خدایی را می کنی« )ابن شعبه  دس���ت یک خدا )خدای واحد( اجماعی است و ا

حرانی، 1404، ص 164(.

گرچه با تحلیل آنها  کانون توجه ق���رار می گیرد محتوای مناظرات نیس���ت، ا  آنچ���ه در این مقاله 

گواه  کتاب است. به  گفتمان ایجاد شده توسط امام پی برد، بلکه اصل مناظره با اهل  می توان به 

کاهش محبوبیت امام؟ع؟ نزد  تاریخ نگاران، زمینه انجام این مناظرات ش���گرد جدید مأمون برای 

کتاب بیانگر احترام  شیعیان بوده است، اما اصل مناظرات و ادبیات امام؟ع؟ و نوع ارتباط با اهل 

که همان سیره پیامبر؟ص؟ بوده است. و تعامل و رفق و مدارا با آنان است 

ام���ام ج���واد؟ع؟ نی���ز مناظراتی داش���تند، اما بیش���تر با مس���لمانان و غالی���ان ب���ود. در عصر امام 

هادی؟ع؟ و امام عس���کری؟ع؟ به علت پر رنگ ش���دن مس���ئله منجی و امامان دوازده گانه در بین 

که حتی با بس���تگان و  ش���یعیان، دای���ره ارتباطات امام���ان با مردم چنان تنگ و محدود ش���ده بود 

ش���یعیان خود هم به س���ختی ارتباط داش���تند. دس���تگاه خالفت عباس���ی اختناق و فش���ار روانی بر 

کنت���رل و نظارت قرار داده بود تا ب���ا جلوگیری از تولد امام  این س���ه ام���ام وارد می کرد و آنان را تحت 

زمان؟جع؟ به مبارزه با تفکر ش���یعی قیام قائم و منجی بپردازد. ایجاد فرقه های مختلف و به ویژه 

گرفت���ن تفکر مذکور تحریک  واقفی���ه، پس از ش���هادت هر یک از امامان دس���تگاه خالفت را به جدی 

می کرد. )پیشوایی، 1394، ص192-147(
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گزارش نش���ده اس���ت، اما در مورد امام  کتاب  نتیج���ه اینکه ارتباط قابل توجهی بین آنان و اهل 

کتاب ناچار به اس���تناد به پیش���گویی های امامان پیش���ین است؛  زمان؟جع؟ و برخورد وی با اهل 

گزارش شود.  زیرا هنوز ظهور وی محقق نشده تا ارتباطات دیده و 

که فرموده بود: »همه اهل آس���مان ها و  کاظم؟ع؟ در مورد این س���خن وی  ب���رای نمون���ه از امام 

زمین به رغبت یا جبر تس���لیم اویند« پرس���یده ش���د و آن حضرت فرمود: »آیه درباره قائم نازل شده 

کافران شرق و غرب  اس���ت«. در وقت ظهور، اس���الم بر یهود، ترسایان، صابئین، زندیقان، مرتدان و 

کس مس���لمان ش���د باید نم���از و روزه و س���ایر واجبات را به ج���ای آورد و  زمی���ن عرضه می ش���ود. هر 

کش���ته می ش���ود تا در روی زمین همه موحد باش���ند. )عیاش���ی، 1380، 183/1؛  کس ابا ورزید،  هر 

که: »صاح���ب این امر مثل  مجلس���ی، 1403، 340/52( در ج���ای دیگ���ر ب���ه نقل از امام آورده ش���ده 

پیامبر جزیه نمی پذیرد« )بحرانی، 1374، 689/2(.

کّله« داللت دارد بر اینکه هنگام ظهور امام زمان  این روایت به قرینه ظهور آیه »لیظهره علی الدین 

همه اهل زمین باید مسلمان شوند و در آن وقت جزیه ای که در زمان پیامبر؟ص؟ میان حکومت اسالم 

کتاب برقرار بود وجود نخواهد داش���ت، البته روایات فراوان در مورد اینکه س���یره امام بر اساس  و اهل 

گرفتن جزیه از قوانین سیاسی اسالمی و  کتاب و سنت است، خالف این مطلب را اثبات می کند؛ زیرا 

براساس قرآن و سنت پیامبر است. نیز طبرسی در اعالم الوری می گوید: »مأخذی برای این سخنان 

گر خبری نیز در این باره وارد شده باشد مقطوع نیست« )طبرسی، بی تا، ص445(.  نمی شناسیم. ا

کتاب المزار الکبیر ابن  در روایات���ی از ابوبصی���ر از امام صادق؟ع؟ تصریح به اخذ جزیه ش���ده اس���ت. در 

که سرنوشت اهل  المشهدی به نقل از بعض اصحاب از ابوبصیر آمده است: »از امام صادق پرسیدم 
گرفت«  کت���اب در دول���ت مهدی؟جع؟ چگونه خواهد بود. فرمود: مانند پیامب���ر از آنان جزیه خواهد 

)ابن المشهدی، 1419، ص135؛ ر.ک.، مجلسی،1403، 376/52(. این روایت با روایت قبلی معارض 

کرد  کتاب و سنت عمل  کنار گذاشتن هر دو باید به عمومات  است و در صورت ناتمام بودن سند آن و 

و در نتیجه اخذ جزیه در زمان ظهور اثبات می شود.

کتاب  5-2. سیره و برخورد رفتاری ائمه؟مهع؟ با اهل 

گزارش های  گونه های برخورد آنه���ا و قرار دادن  کتاب و تحلیل  بی���ان و تبیین س���یره ائمه؟مهع؟ با اهل 

سیره در کنار سخنان آنان این حقیقت را بر می تابد که ائمه؟مهع؟ برخوردهای انسانیت محور، مهرآمیز 

و آمیخته با حفظ حرمت داشتند. در ادامه نمونه هایی از سیره امام علی؟ع؟ بیان می شود.
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گزارش زره امام علی؟ع؟ و مرد نصرانی اول( 

این روایت را مجلسی در بحار االنوار )1403، 53/41( و شوشتری در رساله فی التواریخ النبی و اآلل 

کرده اند. جریان زره امام علی؟ع؟ و برخورد وی با  )شوش���تری، بی تا، ص116( از قرب االس���ناد نقل 

مرد نصرانی و اسالم آوردن وی در منابع مهم اهل سنت مانند تاریخ دمشق نیز ذکر شده است. در 

کتاب از عمرو بن شمر از جابر از شعبی نقل شده است: این 

روزی ام���ام عل���ی؟ع؟ زره خ���ود را نزد م���ردى نصرانی یافت. او را نزد ش���ریح ب���رد تا اقامه 
گفت: سر جایت  کشید. علی؟ع؟  کند. چون ش���ریح امام؟ع؟ را دید خود را به یک س���و  دعوا 
گر خصم من مس���لمان بود به طور حتم در  گفت: اى شریح ا کنار او نشس���ت و  بنش���ین و در 
گر شما و  که ا گفته است  کنار او می نشس���تم، ولی خصم من نصرانی اس���ت و رس���ول اهلل؟ص؟ 
که خدا ایشان  کنید؛ همان گونه  ایش���ان در راهی بودید آنها را در تنگنا افکنید و تحقیرش���ان 
گفت: این زره از آن من است؛  کنید. سپس  کرده اس���ت، البته بی آنکه بر آنان س���تم  را تحقیر 
گفت: امیرالمؤمنین چه  نه آن را به او فروخته ام و نه به او بخشیده ام. شریح به مرد نصرانی 
که امیر المؤمنین دروغ می گوید.  گفت: نه، زره، زره  من  اس���ت  و نمی گویم  می گوید؟ نصرانی 
گفت: یا امیر المؤمنین آیا بر ادعاى خود ش���اهد و دلیلی دارى؟  کرد و  ش���ریح رو به علی؟ع؟ 
گفت: شهادت  گفت: نه. شریح به سود آن نصرانی رأى داد. نصرانی اندکی رفت و بازگشت و 
گونه قضاوت ها قضاوت پیامبران اس���ت. امیر المؤمنین مرا نزد قاضی خود  که این  می دهم 
که جز خداى یکتا خدایی نیس���ت  آورده و قاضی به زیان او رأى می دهد. ش���هادت می دهم 
ک���ه محمد؟ص؟ بنده و پیامبر اوس���ت. یا امیر المؤمنین به خدا س���وگند  و ش���هادت می دهم 
که با لش���کرخود به صفین می رفتی این زره از پش���ت اش���تر  که این زره، زره توس���ت. هنگامی 
که اس���الم آوردى این زره از آن تو باد و اسبی نیز  کنون  گفت: ا کس���ترى تو افتاد. علی؟ع؟  خا
که همراه علی؟ع؟ در نهروان با  گفت  که او را دیده بود به من  کس���ی  گوید:  به او داد. ش���عبی 

کر، 1415، 487/42( کوفی، 1395، 126/1؛ ابن عسا ج می جنگید. )ثقفی  خوار

ابن ش���هر آشوب همین قضیه را آورده و به جای مرد نصرانی، مرد یهودی را طرف مقابل دعوی 

که  گزارش، قس���مت اول آن اس���ت و این  ذک���ر می کن���د. )1379، 105/2( نکت���ه قاب���ل توج���ه در این 

کرده اس���ت و ای���ن مطلب با آیه  که خدا تحقیر  گونه  کنید، همان  پیامب���ر؟ص؟ فرم���ود آن���ان را تحقیر 

کتاب اختالف نظر  کیفیت تصغیر اهل  ش���ریفه و هم صاغرون مرتبط اس���ت. البته فقها در مفهوم و 

گروه امر  کشتن این  دارند. برخی تصغیر را در معنای تخفیف دانسته و معتقدند بر اساس آیات، به 

که پیمان بندند، مجازات آنان تخفیف یافته و فقط جزیه می پردازند، ولی برخی  شده و در صورتی 

گرفتن جزیه بای���د با تحقیر اهل ذمه همراه باش���د به طور مث���ال جزیه دهنده  دیگ���ر معتقدن���د نوع 

کاشف الغطاء، 343/1422،4-  گیرنده نشسته باشد و یا از پشت سر بگیرد و یا... )ر.ک.،  بایستد و 
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که عبارت است از: گزارش وجود دارد  359( دو نکته قابل تأمل در صدر این 

که مش���ایعت نصرانی توس���ط امام علی؟ع؟ و تکریم اوس���ت  گزارش بعدی  ال���ف( این مطلب ب���ا 

که به ذهن امام؟ع؟ نیامد؟! تعارض دارد؛ چرا در آنجا این سخن پیامبر؟ص؟ 

کنیه صدا نکنید مگر اینکه ناچار باشید )حمیری، 1413،  کتاب را با  که اهل  ب( در روایت است 

کرد )کتانی،  که پیامبر؟ص؟ اسقف نجران را »اباحسان« خطاب  ص133(، اما پیش از این بیان شد 

گفته ش���ود آن  1384، ص184، ب���ه نق���ل از ابن القی���م( و این با تحقیر مذکور تناقض دارد مگر اینکه 

کنیه بوده است. حضرت ناچار به خطاب با 

گزارش هم سفر شدن امام علی؟ع؟ و مرد ذمی  دوم( 

خبر است که وقتی امیر المؤمنین؟ع؟ با یکی از اهل ذمه هم سفر شد آن مرد ذمی از آن حضرت پرسید:

کوفه  کوفه دارم. پس چ���ون راه ذمی از راه  کج���ا دارى اى بنده خ���دا؟ فرمود: اراده  اراده 
گذاشت.  که ذمی در آن بود پای  گذاشت و در جاده دیگر  کوفه را  جدا شد، امیر المؤمنین راه 
کوفه  گفت: پس این راه  کوفه دارم؟ فرمود: چرا.  که من قصد  گفت: آیا نگفتی  آن م���رد ذمی 
گذاشتی. فرمود: این را می دانم.  که آن را وا کوفه همان است  که با من می آیی، راه  نیس���ت 
گفت: پس چرا با من آمدى و حال آنکه دانستی این راه تو نیست؟ حضرت فرمود: این برای 
کنند در وقت  که او را مقدارى مشایعت  که از تمامی خوش رفتارى با رفیق آن است  آن است 
گفت: پیغمبر شما به  جدا شدن از او. پیامبر؟ص؟ چنین به ما امر فرموده است. آن مرد ذمی 
کریمه و خصال حمیده است  گفت: پس برای این افعال  کرده ش���ما را؟ فرمود: بلی.  این امر 
کرده اند و من تو را ش���اهد می گیرم بر دین تو. پس آن ش���خص ذمی با  که پیروان او را پیروی 

امیر المؤمنین؟ع؟ بازگشت و اسالم آورد. )کلینی، 1362، 670/2؛ حمیری، 1413، ص10(

کمک به مرد یهودی گزارش حضرت علی؟ع؟ و  سوم( 

کوفه االغ و  کوفه آمده بود در نزدیکی شهر  گندم از شام به  که با االغ و باری از  روزی فردی یهودی 

گاه ش���د االغ او را پیدا  که حضرت علی؟ع؟ از مش���کل این ش���خص آ کرد. زمانی  گم  گندم خود را  بار 

کرد و تنها برای نم���از صبح از او  ک���رده و آن ش���ب را ت���ا صبح از اموال آن ش���خص یهودی محافظ���ت 

جدا ش���د و فردا صبح نیز آن ش���خص یهودی را به بازار اس���المی  برده و اموال آن شخص را به فروش 

رس���اند. وقتی فرد یهودی این همه اخالق و ایثار حضرت را می بیند، مسلمان می شود و به والیت 

که تو دانشمند امت اسالمی و جانشین پیامبر  امام علی؟ع؟ نیزشهادت می دهد: »گواهی می دهم 

بر جن و آدمیان هستی«. )دیلمی، 1412، 275/2(

گزارش هایی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره  در مورد برخورد دیگر امامان؟مهع؟ با اهل کتاب نیز 

کردن امام باقر؟ع؟  که روزی مردی مسیحی قصد داشت با مسخره  می ش���ود. در روایتی آمده اس���ت 
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کند. برای  کند و به این وسیله اسباب خنده و شادی را برای خود و دیگران فراهم  وی را خشمگین 

گرفت. وقتی امام به او نزدیک ش���د در حالی که نیشخندی به لب  اجرای نقش���ه اش س���ر راه امام قرار 

گفت: آیا تو بقر هستی؟  گفت: س���ؤالی دارم. امام آماده ش���نیدن س���ؤال ش���د.  داش���ت با صدای بلند 

که سؤالش را شنیده بودند، بخندند.  گفتن این جمله خنده ای سر داد تا رهگذرانی هم  وی پس از 

که به هدف  گفت: »نه، من باقر هس���تم«. مرد مس���یحی  ام���ام باق���ر؟ع؟ بدون اینکه عصبانی ش���ود، 

کرد به امام طعنه زند؛ از آن حضرت پرس���ید: آیا تو فرزند یک آشپز هستی؟  خود نرس���یده بود، س���عی 

امام باقر؟ع؟ با اینکه به قصد زش���ت او پی برده بود با حوصله پاس���خ داد: »آشپزی حرفه مادرم بود«. 

پرس���ید: آیا تو پس���ر آن زِن بد اخالقی؟ امام آخرین س���ؤال بی ادبانه او را به بهترین ش���کل پاسخ داده 

گر تو دروغ می گویی خداوند تو را بیامرزد«. مرد  گر تو راست می گویی خداوند او را بیامرزد و ا فرمود: »ا

مسیحی از پاسخ مؤدبانه امام مبهوت مانده و از رفتار خود بسیار شرمنده شد. وی با دیدن متانت و 

گروید. )ابن شهرآشوب، 1379، 207/4( رفتار امام؟ع؟ به دین اسالم 

ک���رم؟ص؟ تا زم���ان حکومت ام���ام عل���ی؟ع؟ )10-35 هجری( مس���ائل و  از زم���ان رحل���ت پیامب���ر ا

کاهش  درگیری های مربوط به خالفت و تغییر مسیر آن موجب انزوای سیاسی امام؟ع؟ و در نتیجه 

گزارش چندانی از سیره امام؟ع؟ دیده نمی شود.  س���طح ارتباطات آن حضرت با مسلمانان شده و 

گفت وگوهای  از زمان خالفت حضرت )35-40 هجری( در سخنان )اعم از خطبه ها، سخنان نغز و 

ک���ه خلیفه مس���لمانان، امام ش���یعیان و مرجع قض���اوت برای  ش���خصی و مردمی( و س���یره ایش���ان 

کتاب را از آنها  که می توان سیره آن حضرت با اهل  عموم انس���ان ها بودند، مطالبی یافت می ش���ود 

گزارش ها بس���یار اندک  کرد. البته به دلیل نبردهای درون دینی و درگیری های این عصر  اس���تخراج 

کتاب، تکریم آمیز و مبتنی بر جایگاه انسانی  اس���ت. در مجموع سخن و سیره امام علی؟ع؟ با اهل 

آنها بوده است. 

در عص���ر ام���ام حس���ن؟ع؟ و امام حس���ین؟ع؟ )40-60 هج���ری( به دلی���ل درگیری ه���ای درونی 

مس���لمانان و تبلیغات ضد علوی و ش���یعی امویان و نیز فشارهای دس���تگاه حکومت اموی بر مردم 

گ���زارش قابل توجهی  کم ش���ده و  و تهدیده���ا و تطمیع ها س���طح ارتباطات برون دینی این دو امام 

گفت. از برخوردها دیده نشده است،بنابراین در مورد نوع برخورد این دو امام مطلبی نمی توان 

کاظ���م؟ع؟ )60-183( آنچه از منابع یافت می ش���ود بیش���تر  از عص���ر امام س���جاد؟ع؟ ت���ا عصر امام 

منحصر به س���خنان و برخوردهای تبیین گرایانه امامان؟مهع؟ اس���ت. پرس���ش و پاسخ، زمینه این نوع 

کرده و  کتاب فراهم می کرد. امام س���جاد؟ع؟ حقوق اهل ذمه را تبیین  ارتباط را بین امام؟ع؟ و اهل 

امام صادق؟ع؟ به پرس���ش های افراد نصرانی و یهودی و دیگران پاس���خ می دادند، اما هنوز چیزی با 
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عنوان مناظرات علمی و فرهنگی مرس���وم نبوده است. از سیره این امامان اطالعات زیادی در دست 

گفت وگوها و پاسخ ها استفاده می شد. که در  کاربرد واژه هایی  نیست، مگر در شأن صدور روایات و یا 

عص���ر امام رضا؟ع؟ به ویژه دوران پایانی یعنی از س���ال 200 هجری به بعد، مناظرات امام؟ع؟ با 

کتاب دیده می ش���ود. در این مناظرات افزون بر س���خنان ایشان،  گروه های مختلف و به ویژه اهل 

گرچ���ه ایجاد زمینه  مطال���ب مفی���دی از س���یره آن حضرت در برخ���ورد با اهل بیت یافت می ش���ود؛ ا

مناظرات از ناحیه مأمون بود و اهداف ناخوشایندی مانند تضعیف امام؟ع؟ و شیعیان نزد مردم و 

اثبات برحق نبودن آنان در امر خالفت بوده، اما نتیجه آن برعکس شده و محبوبیت امام را بیشتر 

ک���رد. نهضت ترجمه و ورود اندیش���ه و فلس���فه یونان و روم به جهان اس���الم ض���رورت ارتباط با اهل 

کتاب و ادیان توحیدی و غیرتوحیدی را ایجاب می کرد. در هرحال برخورد عالمانه و مهرآمیز همراه 

با ش���کیبایی امام رضا؟ع؟ در جذب پیروان ادیان توحیدی اهمیت بس���زایی داش���ت. )خس���روی، 

بی تا، ص165-161(

گرچه باز هم   ای���ن مناظ���رات در عصر امام جواد؟ع؟ همچنان ادامه داش���ت و در این بره���ه نیز ا

هدف مأمون ترور ش���خصیت امام و اثبات پایین بودن س���طح و میزان دانش آن حضرت به س���بب 

کم وی بوده، اما نتیجه معکوس داد و امام؟ع؟ پاس���خگوی س���خت ترین پرسش های ادیان  س���ن 

دیگر بود. 

عص���ر امام هادی و امام عس���کری؟ع؟ )220-260 هجری( به دلی���ل نزدیک بودن به زمان میالد 

گانه، اختناق و فش���ارهای سیاس���ی و روانی دستگاه  امام زمان؟جع؟ و تحقق روایات ائمه دوازده 

خالفت بیش از پیش ش���د. نظارت ها و قرار دادن جاسوس���ان حتی در خانه های این امامان؟مهع؟ 

که پایگاه اصلی  و تبعی���د ام���ام هادی؟ع؟ و دور نگاه داش���تن آن حضرت و خانواده اش از مناطق���ی 

گزارشی از ارتباط  حکومت اسالمی بود و ایجاد شکاف عمیق بین امام و مردم، دلیل بر عدم وجود 

کتاب است.  این دو امام با اهل 

گزارش���ی  که پنج س���ال بیش���تر به درازا نکش���ید )255-260( هیچ  از عص���ر حض���ور امام زمان؟ع؟ 

کتاب در دس���ت نیس���ت و حتی مالقات ش���یعیان و مس���لمانان با  از برخ���ورد و مالق���ات امام با اهل 

امام؟ع؟ به س���ختی صورت می گرفت؛ زیرا سیاس���ت بیت امامت نیز بر مخفی ماندن آن حضرت از 

که ارتباط  دی���دگان م���ردم بوده تا جان وی حفظ ش���ود. دوران غیبت صغ���ری )260-329 هجری( 

کبری )م329-  مس���تقیم با امام ممکن نبود و نواب اربعه واس���طه ارتباط بودن���د. در دوران غیبت 

کنون( نیزبه طور عملی زمینه ارتباط نبوده است. تا
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6. نتیجه گیری
که از س���خنان و نامه های  کتاب را در دو بخش تبیین گری  چگونگی برخورد و س���یره ائمه؟مهع؟ با اهل 

گردآوری شده است، می توان  که در منابع سیره و تراجم  ائمه؟مهع؟ استخراج می شود و برخورد عملی 

یافت. در بخش تبیین گری، جایگاه، حقوق و نوع برخورد مسلمانان با اهل کتاب از زبان و یا به واسطه 

نامه های ائمه؟مهع؟ مطرح می شود و در بخش عملی، سیره و نوع رفتار امامان در زمان مواجهه با اهل 

کتاب به زمان حیات  گزارش های مربوط به رفتار امام علی؟ع؟ با اهل  کتاب بررس���ی می ش���ود. بیشتر 

گزارشی از این  پیامبر؟ص؟ و مصاحبت آن حضرت با وی است و از دوران سکوت سیاسی امام )35-10( 

گونه ارتباطات در دست نیست، حتی ارتباطات امام با مسلمانان هم محدود بود.

کتاب به علت ش���رایط سیاس���ی، تبلیغات   از رفتارهای امام حس���ن و امام حس���ین؟امهع؟ با اهل 

ضدعلوی و ضدش���یعی دس���تگاه ام���وی و فروکاهش جای���گاه مردمی امام حس���ن؟ع؟ پس از صلح 

کاظم؟ع؟ به علت تغییر دس���تگاه  گزارش خاصی وجود ندارد و از زمان امام س���جاد؟ع؟ تا عصر امام 

کم���ه و درگیری ه���ای درونی، بیش���تر ارتباط���ات منحصر در س���خنان و برخورده���ای تبیین گرانه  حا

امامان؟مهع؟ است. 

کتاب فراهم می کرد. رساله حقوق  پرسش و پاسخ، زمینه این نوع ارتباط را بین امام؟ع؟ و اهل 

کتاب از  امام س���جاد؟ع؟ و تبیین حقوق اهل ذمه و پرسش های نصرانی ها، یهودی ها و دیگر اهل 

نمونه های این برخوردها هستند.

گروه های   عص���ر امام رضا؟ع؟ به ویژه دوران پایانی )از 200 هجری به بعد( مناظرات ائمه؟مهع؟ با 

کتاب دیده می ش���ود. در این مناظرات افزون بر س���خنان مطالب مفیدی  مختل���ف و ب���ه ویژه اهل 

گرچه ایجاد زمینه مناظرات ش���گرد سیاس���ی  از س���یره آن���ان در برخورد با اهلبیت یافت می ش���ود، ا

دستگاه خالفت عباسی برای تضعیف و تحقیر ائمه؟مهع؟ بوده، زمینه این برخوردها و رفتارها فراهم 

شده است. 

عص���ر ام���ام هادی و امام عس���کری به دالیل سیاس���ی، تبعی���د امام هادی؟ع؟ و نظارت ش���دید 

کتاب  گزارش���ی از ارتباط این دو امام ب���ا اهل  دس���تگاه خالف���ت بر ام���ام و حتی خانواده ه���ای آنان، 

گزارش���ی در  نیس���ت. در م���ورد برخ���ورد امام زم���ان؟جع؟ نیز در زم���ان حض���ور وی و غیبت صغری 

کبری به طور عملی ارتباطی نبوده و برخورده���ای زمان ظهور را باید به  دس���ت نیس���ت و در غیبت 

کرد. پیشگویی های ائمه؟مهع؟ پیشین استناد 
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