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   معصومان در مواجهه با اهانت كنندگان نادان و مغرض رهيس ليتحل

  
  11/2/1395تاريخ دريافت:                                                                               ميثم مطيعي

  19/10/1395تاريخ پذيرش: 
  
  
 

  چكيده  
مسأله اهانت به اولياء الهي و تكرار چندين باره اين امر يكي از مسائل مبتال به كنوني جوامع 

تا با بررسي احاديث و روايات تاريخي، روش كند  اسالمي است. متن حاضر تالش مي
ها را بيان كند. از جمله مواردي كه در احاديث و روايات  معصومان(ع) در مقابله با اهانت

كنندگان نادان از يك سو و  شود، آن است كه اولياء دين بين اهانت تاريخي فراوان مشاهده مي
اند و با اين دو دسته به يك شيوه  شده كنندگان مغرض از سوي ديگر تمييز قائل مي اهانت

دهد كه هماره  (ع) و روايات تاريخي نشان ميناند. بررسي احاديث معصوما كرده رفتار نمي
گزيدند و خود را قوال و فعال  در برخورد با نادان، گذشت و حلم و برخورد كريمانه را برمي

فراد مغرض اگر شرايط مهيا اند و در مورد ا كرده غرض معرفي مي به اين افراد جاهل اما بي
نمودند؛ اما اگر شرايط فراهم نبود با سكوت و صبر  بود، حكم الهي را در مورد آنها اجرا مي

گذشتند و اجراي حكم الهي و برخورد با اهانت كننده را در صورت لزوم به  از كنار آن مي
  كردند شرايط آتي موكول مي

  

  واژگان كليدي

  .، مقابله با توهين، تمييز نادان و مغرض)ع(الهي، سيره معصوماناهانت به اولياء       
   

                                                 
  علوم قرآن وحديث دانشگاه امام صادق(ع)گروه يار استاد          meysam.motiee@yahoo.com 
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  مقدمه

، گاهي با آن اشتباه گرفته »وهن«، به واسطه قرابت لفظي آن با ريشه »هون«ريشه 
هايي با  شود. خصوصا با توجه به اينكه به لحاظ معنايي نيز اين دو ريشه شباهت مي

ه را به معناي پستي و حقارت يك چيز معنا پژوهان متقدم اين ريش يكديگر دارند. لغت
دانند كه كرامتي ندارد و مردم كرامتي براي او قائل نيستند  را كسي مي» هين«كنند؛ و  مي

). دوكلمه توهين و اهانت هر چند درظاهر به هم شبيه 92ص ،4ق، ج1409(فراهيدي، 
  اند.  يجاد شدههستند و قرابت معنايي نيز دارند، اما در واقع از دو ريشه مجزا ا

است. از اين رو اگر گفته شود كه » وهن«و توهين از ريشه » هون«اهانت از ريشه 
زيد به عمرو اهانت كرد با اينكه گفته به او توهين كرد، تفاوت دارد؛ اهانت كردن به 
معناي تحقير و كوچك كردن و توهين كردن به معناي تضعيف كردن و پايين آوردن 

فراهيدي، ريشه وهن، ضعف در عمل و در اشياء است ( شأن است. معني اصلي
رود (راغب،  )، و به معني ضعف در خلقت و اخالق نيز به كار مي92ص ،4ج ق،1409
)؛ بر اين اساس توهين، نسبت دادن ضعف خَلقي و خُلقي به فرد 887ق، ص1412
  است. 

اهانت در اصطالح هرگونه رفتاري اعم از قول، فعل، كتابت و اشاره است كه به 
اي موجب وهن حيثيت مخاطب در نظر افراد عادي جامعه گردد. توهين و اهانت  گونه

شود و  همانند احترام و اكرام يكي از عناوين قصديه است و بدون قصد محقق نمي
ي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر عبارت است از الفاظ صريح يا اعمال و حركات

  گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقيعت اشخاص موجب تحقير آنان شود. 
اهانت به اولياء الهي از بزرگترين گناهان است و در روايات مساوي با اهانت به 

كه از امام صادق(ع) چنين نقل شده است كه در  خداي متعال قرار داده شده است؛ چنان
)، 108(االنعام، »  َو ال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ فـََيُسبُّوا اهللََّ َعْدوًا ِبَغْريِ ِعْلمٍ «آيه كريمه  بيان

اى كسى خدا را فحش دهد؟ راوي گفت: فدايت شوم چگونه؟  به راوي فرمود: آيا ديده
، 1، ج1380. (عياشي، فرمود: هر كس ولى خدا را فحش دهد خدا را ناسزا گفته است

  ) 374-373صص 
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پيامبران الهي، امامان معصوم و اولياء دين در طول تاريخ مورد هجمه و اهانت 
هاي  دشمنان دين بوده و هستند. در دوران معاصر به واسطه تغييراتي كه در عرصه رسانه

 هاي مخالف دين، مسأله اهانت گروهي صورت گرفته و به واسطه توان تبليغي جريان
به اولياء دين با شدت بيشتري مطرح شده است. همين امر باعث شده است بسياري از 

كار و الگويي براي عمل خويش  متدينين در مواجهه با اهانت به اولياء الهي به دنبال راه
باشند. براي بررسي چنين موضوعي نياز به آن است كه احاديث و روايات تاريخي 

تر  (ع) با اهانت كنندگان مورد بررسي جدي و دقيقمربوط به نحوه برخورد معصومان
قرار بگيرد؛ تا از اين طريق روشي براي مقابله با اهانت كنندگان به اولياء الهي يافت 

اي از اهانت به اولياء  كوشد تا ابتدا به اختصار هر چه تمامتر سابقه شود. متن حاضر مي
(ع) در فصيلي بر روش معصومانتالهي در طول تاريخ را بيان نمايد و سپس به صورت 

  برخورد با اهانت متمركز شود.
هاي  هاي حقوقي و فقهي اهانت به اولياء الهي پژوهش با توجه به اين كه در جنبه
هاي تاريخي  ي بررسي حديثي و گزارش اما در عرصه 1متعددي صورت گرفته است

ه بررسي حديثي و ي حاضر از جنب پژوهشي جدي در اين زمينه انجام نشده است، مقاله
 هاي تاريخي واجد نوآوري است. گزارش

  
 سابقه اهانت به اولياء الهي . 1

(ع) الهي، پيامبران خدا و معصومان  ءمسأله اهانت به مقدسات اديان توحيدي، اوليا
(ع) در ضمن روايتي طوالني به اين مطلب اشاره اي طوالني دارد. امام صادق سابقه
مخالفان سابقه اي طوالني از زمان انبياء دارد و انبياء و  نمايد كه اهانت از سوي مي

(ع) در اند. امام صادق يش در امان نبودهگاه از شرّ زبان مردم زمان خو حجج الهي هيچ
؛ مواردي از جمله هاي اقوام سابق به پيامبرانشان را بيان كرده است اين روايت اهانت

(ع) به كشتن دادن اوريا اري، داوودمتهم كردن يوسف(ع) به زنا، ايوب(ع) به گناهك
، 1362ء الهي (صدوق، براي تصاحب همسر او و جادوگر خواندن بسياري از انبيا

  )105 -103صص
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رواياتي از اين دست كه كم تعداد نيستند و شواهد تاريخي فراواني نيز آن را تاييد 
بران و اولياء دين كند، نشان از آن دارد كه اهانت به اولياء الهي در طول حيات پيام مي

فراوان بوده است. متن حاضر در ادامه و به اختصار به مواردي از اين دست خواهد 
  2.پردازد ها مي پرداخت و سپس به بررسي سيره اولياء دين در مقابله با اهانت

ر آنها به توان در احاديث و روايات تاريخي يافت كه د نمونه هاي بسياري را مي
(ع) توهين شده است. از آنجا كه نويسنده مقاله حاضر، در مقاله انپيامبر اكرم و معصوم

مفصل ديگري به تفصيل مبحث سابقه اهانت در حديث و روايات تاريخي را مورد 
شود و  ، در متن حاضر از تفصيل در اين زمينه خودداري مي3است  كندوكاو قرار داده

در اين مقاله مركز توجه قرار  شوند. آنچه خوانندگان گرامي به آن بحث ارجاع داده مي
كننده نادان از  گيرد عنوان دقيق همين مقاله يعني بحث از تمييز ميان اهانت مي

هاي اندكي از اين دست اشاره  كننده مغرض است. بر اين اساس در ادامه به نمونه اهانت
  شود: مي

(ص) گي در طول تاريخ مانند رسول اكرمتوان ادعا كرد كه هيچ بزر به جرأت مي
مورد توجه نبوده و هيچ كس چون او در تمام جهان چنين نفوذ عميقي پيدا نكرده 

اي، چنين تمدن شكوهمندي ايجاد كند.  است. زيرا كسي چون او نتواسته از چنان جامعه
شايد به همين داليل، آن حضرت چه در طول دوران حيات و چه بعد از آن همواره از 

ها در  ها و آذار و اذيت رفته است. حجم باالي اهانتناحيه دشمنان مورد هجمه قرار گ
(ابن » ما أوذي نيب مثل ما أوذيت«مورد ايشان آنقدر باال بوده كه آن حضرت بارها فرمود: 

، 1989؛ و قريب به همين عبارت در: متقي هندي، 247، ص3، ج1379شهرآشوب، 
». اذيت نشد هيچ پيامبري مانند من) «537، ص2، ج1381و االربلي،  247، ص3ج

 توان در وقايع و منابع زير مشاهده كرد:  ها به پيامبر اكرم را مي هايي از اين اهانت نمونه

، 1، ج1407اهانت به پيامبر اكرم در آغاز دعوت علني توسط ابولهب (طبري،  -
  ).543-542صص

، 14، ج1404اهانت به آن حضرت در سفر تبليغي به طائف (ابن ابي الحديد،  -
  ).97-96صص
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حرمتي خسرو پرويز به پيامبر اكرم هنگام دريافت نامه آن حضرت (ابن  بي -
  ).80-79، صص1، ج1379شهرآشوب، 

اهانت به آن حضرت توسط برخي از اصحاب در ماجراي گم شدن قطيفه در  -
  ).362-361، صص2، ج1993جنگ بدر (سيوطي، 

تا،  ، بي(ص) (واقديامه ريزي شده كفار مكه به پيامبرهاي مكرر و برن اهانت -
؛ همين ماجرا در منابع فريقين از جمله موارد زير گزارش 859و825، صص1ج

، 2، ج1407؛ بخاري، 124، ص19، ج1420شده است: احمد بن حنبل، 
؛ 12، ص3تا، ج ؛ ابو داود سجستاني، بي989، ص2تا، ج  ؛ مسلم، بي655ص

؛ عروسي حويزي، 757، ص4تا، ج ؛ زمخشري، بي36، ص10، ج1412طبري، 
؛ طبرسي، 276 -275، صص17، ج1404؛ ابن ابي الحديد، 695ص ،5 ، ج1415
، 1381؛ اربلي، ص105، ص21، ج 1404؛ مجلسي،  848، ص10 ج ،1372

 ).218، ص1ج

هاي مدون معاندان  هاي جاري و سياست (ع) از جمله برنامهاهانت به حضرت علي
صورت گرفته به آن  هاي بوده است، تا جايي كه اگر بخواهيم به تفصيل به اهانت

طلبد. در ادامه صرفا به موارد و منابعي از اين دست  حضرت بپردازيم، مجال واسعي مي
  گردد:  اشاره مي

(ع) و تربيت مردم بر ه معاويه براي اهانت به حضرت عليبرنامه سازمان يافت -
  ).222، ص13، ج1404اين اساس (ابن ابي الحديد، 

در زمان حيات پيامبر (ابن شهرآشوب،  اهانت از سوي منافقان به آن حضرت -
 ).115، ص2؛ و ج210، ص3، ج1379

، 1، ج1404(ع) (ابن ابي الحديد، هاي سپاه جمل به حضرت علي اهانت -
 ).61، ص4؛ و ج254ص

(ع) در دوران خلفا (ابن شهر آشوب، نهادينه شدن اهانت به حضرت امير -
؛ 134، ص2، ج1404؛ قمي، 221-222، صص3و ج 269ص ،2، ج1379

 ،1404؛ ابن ابي الحديد، 135-136، صص1ج ؛ برقي،91، ص1363شعيري، 
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- 310، صص1407؛ حلي، 109-108، صص6، ج1415؛ جزري، 61، ص4ج
311.(  

نيز عبارتند  (ع)بيت عصمت و طهارت ته به ساير اهلهاي صورت گرف برخي اهانت
  از: 

كربال (ابن كاروان بيت در جريان اسارت  هاي صورت گرفته به اهل اهانت -
  ).188-187، صص1348طاوس، 

  . )132، ص7، ج1404(ع) (ابن ابي الحديد، امام باقراهانت خلفاي مرواني به  -
، 1، ج1378(ع) پس از شهادت ايشان (صدوق، اهانت به امام موسي كاظم -

  ).99ص
، 2، ج1378 (صدوق،مامون و اطرافيان او به امام رضا(ع) حرمتي  بي -

 ).172-170صص

  
 كنندگان معصومان (ع) در مواجهه با اهانتسيره . 2

كنندگان،  بررسي كامل سيره و سنت اهل بيت عصمت و طهارت در برخورد با اهانت
نيازمند مجالي واسع است كه در آن بايد به همه موارد نقل شده در تاريخ در اين زمينه 

بخواهيم دست يافت و سپس به تحليل و بررسي و درس گرفتن از آن پرداخت. اما اگر 
توان  با توجه به مجال حاضر به ذكر برخي از نكات اين سيره شريف اشاره كنيم، مي

موارد زير را در سيره و سنت اهل بيت عصمت و طهارت در مقابله با جريان اهانت 
  مشاهده كرد. 

يك از روشهاي معصومان بايد مورد عمل قرار  اين كه در يك مورد خاص كدام 
اي، با درايت و حزم  گردد كه قبل از هر اقدام عجوالنه و نابخردانه ميگيرد به اين باز 

دهد كه همه اين رفتارها در مورد خاص آن  تصميم بگيريم. سيره معصومان نشان مي
 اهانت، نفي به زدن دامن از ممكن و عملي است. از آنجا كه چهار مورد اول (پرهيز

دشمن) از سيره  اهداف شناخت اهانت و هاي بهانه جويانه، رفع تالفي رويكرد
(ع) در مقابله با اهانت در مقاله ديگري به همين قلم به تفصيل بررسي شده معصومان
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است، در اين مجال به بررسي تفصيلي مورد پنجم كه موضوع اصلي مقاله حاضر نيز 
  شود. هست، پرداخته مي

  
 كننده نادان و مغرض تفكيك ميان اهانت. 2-1

نندگان نادان و مغرض، به صورت جدي در سيره اهل بيت عليهم ك تفكيك ميان اهانت
كه در ادامه به تفصيل  شود و شواهد فراواني براي آن موجود است. چنان السالم ديده مي

(ع) با مرد شامي اهانت وان مثال، برخورد امام حسن مجتبيمشاهده خواهيم كرد، به عن
كنندگان به  و برخورد با برخي از اهانتكننده به ايشان كه از دسته اول (نادانان) بود 

پيامبر از مشركان كه در دسته دوم (مغرضين) بودند، تفاوت داشته است (ابن شهر 
تواند باعث شود كه مؤمنان  ها مي توجهي به اين تفاوت ). بي19، ص4، ج1379آشوب، 

  و متدينان عكس العمل نامناسبي نشان دهند:
 

 ي با نادان كننده مواجهه با اهانت(ع) در شيوه معصومان. 1- 2-1

توان به اين نتيجه دست يافت كه راهبرد ايشان در  بيت مي با تدبر در نوع برخورد اهل
هاي صورت گرفته از سوي افراد نادان و جاهل، عفو و حلم است.  برخورد با اهانت

 ،1362(صدوق،  »اإ أهُل بيٍت ُمروتنا العفو عّمن ظَلمن«فرمايد:  (ع) ميكه امام صادق چنان
بيتي  ) ما اهل10، ص1، ج1403؛ همين حديث به سند ديگري در: صدوق، 289ص

امير المؤمنين  .هستيم كه مرام ما گذشت كردن از كسي است كه به ما ظلم كرده است
  ، حلم دهان بند انسان سفيه و نادان است»السَِّفيه ِفَدامُ  اْحلِْلمُ «فرمايد:  (ع) نيز مي
). شخص حليم نه تنها اهانت كننده را با 211؛ حكمت 506، ص1414(سيدرضي، 

نخستين دستاورد شخص بردبار اين است كه «كند بلكه  بردباري خود خلع سالح مي
  ). 12، ص1تا، ج (ورام، بي» كنند همه مردم در برابر نادان، او را يارى مى

گان نادان بيان كنند هاي مكرري از برخورد اولياء دين با اهانت در روايات نمونه
توان از آنها به عنوان الگويي براي روش برخورد با نادانان بهره برد،  شده است كه مي

(ع) اهانت كرده و گفت جد تو از اهل شام به امام زين العابدينبه عنوان مثال مردي 
كسي بود كه مؤمنان را كشت. حضرت با توجه به اينكه منشاء اين اهانت ناداني و 



 19ياپي، پ1395 پاييز و زمستان اول،، شمارة دهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      112  

رد بود، با بزرگواري جواب اين فرد را با تمسك به آيات قرآن دادند و جهالت آن م
  ). 20، ص2، ج1380برد (عياشي،  كننده به جهالت خود پي اهانت

بيت عالوه بر حلم و صبر در برابر نادان، وظيفه هدايت و دستگيري خويش را  اهل
كردند. علي  مي نيز به نحو احسن انجام داده و حتي گاهي براي آنان طلب مغفرت نيز

: خداوندا مرا و  گفت (ع) در حال سجده ميگويد: شنيدم امام صادق ن رئاب ميب
دانم ميان آنها بعضى هستند كه مرا كوچك  اصحاب پدرم را بيامرز، چرا كه مي

سنت نيز از رسول  منابع اهل ). چنين مضاميني در163، ص1413شمارند (حميري،  مي
آن حضرت در بيان سرگذشت يكي از انبياء الهي به (ص) نيز نقل شده است كه اكرم

قومش او را زدند و خون او را جاري كردند. او در حالي كه «اين نكته اشاره كردند كه 
م ال يعلمون«گفت:  كرد مي خون از صورتش پاك مي ، 1407(بخاري، » رب اغفر لقومي فإ

خدايا قوم مرا ببخش ) 1417، ص3تا، ج ؛ با اندكي تفاوت در: مسلم، بي2539، ص6ج
  دانند. چرا كه آنها نمي

هاي مختلفي  كنندگان نادان، درس بيت در مقابله با اهانت در بررسي سيره اهل
 توان آموخت كه در ادامه به برخي از شواهد و موارد اين زمينه اشاره خواهد شد: مي

  
 برخورد كريمانه. 1-1- 2-1

توجه داشت كه اگر مطمئن شديم ريشه  كنندگان بايد در مواردي از مواجهه با اهانت
راه با كرامت و توان از برخورد هم اهانت از جهل و ناداني و بي خبري است، مي

(ع) درس گرفت. بدين معنا كه ايشان نه تنها در مقام مقابله به مثل بيت بزرگواري اهل
وجه انتظار آن اند كه او به هيچ  كننده برخورد كرده اند، بلكه به نحوي با اهانت برنيامده

را نداشته است. مثال گاهي از آن شخص پذيرايي كرده و به او مال فراوان نيز عطا 
اند و يا عالوه بر اين، آن شخص را در منزل خويش مهمان كرده و در صدد حل  كرده

  اند.  مشكالت او بر آمده
 در واقع با عمل خويش اهانت كننده را هدايت كرده و او را به حقيقت رهنمون

گونه افراد پس از مشاهده اين برخورد كريمانه نه تنها دست از اهانت  اند. اين گشته
(ع) ب بدل گشته و از زمره محبان ائمهاند، بلكه في المجلس اين بغض به ح برداشته
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بيت، پيش قدم شدن در خير از اخالق  هاي مكتب اهل اند. براساس آموزه قرار گرفته
) و پيش قدم شدن در انتقام از عادات افراد پست 245، ص1366كريمان است (آمدي، 

   ).346، ص1366است (آمدي، 
(ع) را دشنام داد؛ آن حضرت لباس خود را عنوان نمونه روزي فردي امام سجادبه 

به روي او انداخت و دستور داد هزار درهم نيز به او بدهند. بعد از اين برخورد كريمانه 
اين كار پنج خصلت را جمع كرد: حلم، رفع آزار و برخي از مردم گفتند آن حضرت با 

كرد، رساندن او به  اذيت از خود، رها نمودن آن مرد از آنچه او را از خدا دور مي
پشيماني و توبه و در آخر انتقال او از دشنام دادن به مدح كردن. حضرت همه اينها را با 

جريان در كشف الغمة ). همين 125، ص1تا، ج شيء اندكي از دنيا خريد (ورام، بي
(ع) برخورد كرده و آن حضرت را دشنام مام سجادچنين نقل شده است كه اين مرد به ا

داد. بندگان و موالي آن حضرت خواستند او را تنبيه كنند اما امام سجاد اجازه نداد. رو 
يا داني. آ داني بيش از آن چيزي است كه مي چه تو از ما نمي به آن مرد كرده و فرمود: آن

حاجتي داري كه ما تو را براي آن ياري دهيم؟ آن مرد خجلت زده شد و به اشتباه خود 
پي برد. آن حضرت لباس خود را به روي او انداخت و دستور داد هزار درهم نيز به او 

، 2، ج1381(إربلي، » أشهد أنك من أوالد الرسل«گفت:  بدهند. آن مرد بعد از اين واقعه مي
  ).101ص

گاهي برخورد ماليم و پاسخ آرام و مهربانانه كارساز است. شخص بنابراين 
ديگرى به آن حضرت ناسزا گفت. امام فرمود: جوان در مقابل ما گردنه بسيار سختى 
است اگر من از آن گردنه رد شدم، باكى ندارم هر چه مايلى بگو اگر در آن گردنه 

؛ إربلي، 157ص ،4ج ،1379، گوئى بدترم (ابن شهرآشوب حيران ماندم از هر چه تو مي
  ).81، ص2ج ،1381

ت. مانند جريان گاهي اين پاسخ مهربانانه و ماليم در قالب انتقال مفاهيم ديني اس
(ع) ضمن برخورد كريمانه، اهانت كننده را بار ديگر به تامل در آيات ذيل كه امام سجاد

كه محل نگهداشتن خوانند. وقتي اسراي كربال را بر پلكان مسجد دمشق  قرآن فرا مي
(ع) هم ميان اسيران بود كه پيرمردى از مردم شام جلو بود نگه داشتند، امام سجاداسيران 

را قطع كرد و از   فتنه  آمد و گفت: خداى را سپاس كه شما را كشت و نابود كرد و شاخ
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(ع) از او پرسيد: چون سخن او تمام شد، على بن حسينهيچ دشنامى فروگذارى نكرد. 
اى كه  اى؟ گفت: آرى. فرمود: آيا اين آيه را خوانده تاب خداوند را خواندهآيا ك
) گفت: آرى. فرمود: ما 23(الشوري، » ُقْل ال َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرىب«فرمايد  مى

  اْلُقْرىب َذا آتِ  وَ «فرمايد  اى كه مى همان خويشان پيامبريم. پرسيد: آيا اين آيه را خوانده
) گفت: آرى. فرمود: ما همانان هستيم. سپس فرمود: آيا اين آيه را 26(اإلسراء، » َحقَّهُ 

ا«فرمايد:  اى كه مى خوانده رَُكمْ  وَ  اْلَبْيتِ  َأْهلَ  الّرِْجسَ  َعْنُكمُ  لُِيْذِهبَ  اهللَُّ  يُرِيدُ  ِإمنَّ » َتْطِهرياً  يَُطهِّ
فرمود: ما همان اهل بيتيم. در اين هنگام مرد شامى دست به ) گفت: آرى. 33(االحزاب، 

. خدايا! من از كنم آسمان بلند كرد و سه بار گفت: پروردگارا! من به پيشگاه تو توبه مى
(ص) و هر كس كه آن خاندان را كشته است در پيشگاه تو بيزارى دشمن خاندان محمد

ز به اين موضوع آگاه نبودم (صدوق، خواندم و پيش از امرو جويم. همانا كه قرآن مى مى
  ).166، ص1362

گاهي ممكن است اهانت از ناحيه اطرافيان معصومان صورت گيرد كه غالبا ريشه 
در جهل و ناداني آنان دارد كه با باز كردن زواياي مختلف از ناحيه معصوم فرد اهانت 

تعجيل در  برد. صبر معصومان در اين موارد و عدم كننده به اشتباه خود پي مي
(ع) به نام مردى از ياران امام حسن«ان مثال پاسخگويي بسيار درس آموز است. به عنو

در حالى كه بر شتر خود سوار بود نزد آن حضرت آمد و در آستانه در   ليلى  بن  سفيان
منزل حضرت ايستاد و گفت: السالم عليك يا مذلّ المؤمنين! امام به وى فرمود: پياده 

نكن! او پياده شد. امام به او فرمود: چه گفتى!؟ گفت: گفتم: سالم بر تو شو و تعجيل 
گوئى!؟ گفت: تو عمدا  كننده مؤمنان. امام فرمود: به چه دليل اين سخن را مي اى ذليل

خود را از خالفت خلع كردي و به اين مرد طاغى و سركش واگذار كردى كه بر خالف 
: من تو را از علت اينكه اين عمل را انجام نمايد. امام فرمود دستور خدا حكومت مى

آنگاه حضرت داليل صلح خويش را براي او بيان و او را آگاه ». نمايم دادم آگاه مى
  ).111، ص1348كردند (كشي، 

بيت عصمت و طهارت وظيفه دستگيري و هدايت خويش را حتي نسبت به  اهل
به امام  وان نمونه، مردى نصرانىاند. به عن كنندگان غير مسلمان نيز به جا آورده اهانت
(ع) گفت: تو بقر هستى. آن حضرت فرمود: نه من باقرم. نصراني گفت: تو فرزند باقر
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زنى آشپز هستي. ايشان فرمود: اين شغل او بوده. گفت: تو فرزند يك سياه حبشى 
 گوئى خدا از گوئى، خدا از او بگذرد؛ اگر دروغ مي بدزبان هستي؟ فرمود: اگر راست مي

شد (ابن شهرآشوب،   مسلمان  تو بگذرد، بعد از اين كرامت و بزرگواري آن نصرانى
  ). 207، ص4، ج1379

كننده انتقام  بيت پس از قدرت يافتن بر انتقام نيز از اهانت در مواردي اهل
(ص) رماندار مدينه) با خاندان پيامبر، (ف اسماعيل  بن  اند، به عنوان نمونه هشام نگرفته

كرد، و امام سجاد(ع) آزار بسيار سختى از او كشيد، و چون فرمان عزل او  مي بدرفتارى
آمد و از كار بر كنار شد، وليد بن عبدالملك دستور داد او را در جايى نگاه دارند كه هر 
كس از مردم از او آزارى ديده، برود و انتقام بگيرد. امام بر او گذشت و بر او سالم كرد 

نزديكان خود سپرده بود كه هيچ كس متعرض او نگردد (مفيد، و پيش از آن نيز به 
)، و براساس نقل المناقب بعد از اين برخورد كريمانه هشام 147، ص2الف، ج1413

). اين در 163، ص4، ج1379(ابن شهرآشوب، » اهللَُّ َأْعَلُم َحْيُث َجيَْعُل رَِسالَِتهِ «بانگ برآورد: 
ترين مردم نسبت  دهنده شام بن اسماعيل دشنامحالي است كه براساس برخي اقوال، ه

رسند.  (ع) به او ميو بعد از عزل او وقتي امام سجاد بيت او بود (ع) و اهلبه امام علي
فرمايند: خدا به تو عافيت دهد. آنچه به سر تو آمده مرا ناراحت كرد. هر چه دوست  مي

لب توجه آن است كه ). نكته جا101-100، صص2، ج1381داري از ما بخواه (إربلي، 
مطابق نقل طبري، هشام بن اسماعيل بعد از عزل و پيش از مواجهه با حضرت سجاد 

، 1407گفت كه از هيچ كس مانند برخورد علي بن الحسين نگراني ندارم (طبري،  مي
  ). 672، ص3ج

(ص) از كفار قريش در رخورد كريمانه كه گذشت رسول اكرمنمونه ديگري از ب
(ع) از مردم بصره در هنگام كند، گذشت حضرت علي ذهان زنده ميافتح مكه را در 

قدرت و تسلط است. اهل بصره با اميرالمؤمنين جنگيدند و در مقابل او شمشير زده و 
آن حضرت را دشنام داده و لعن نمودند وقتي آن حضرت بر آنان چيره شد، شمشير را 

حضرت در ميان لشكر فرياد زد: در از آنها برداشت و از آنان انتقام نگرفت. منادي آن 
اند نروند و مجروحي را به قتل نرسانند و فراريان را نكشند. هر  پي كساني كه فرار كرده

كس سالحش را بر زمين بگذارد در امان است و هر كس كه به لشكر امام بپيوندد ايمن 
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اموالشان به روند و  است و بار و بنه آنها اخذ نخواهد شد و ذريه آنها به اسارت نمي
  ).23، ص1، ج1404الحديد،  شود (ابن ابي غنيمت برده نمي

دگان، جريان مرد شامي و بيت با اهانت كنن هاي برخورد كريمانه اهل يكي از نمونه
(ع) را ديد كه سوار بر روايات، اين مردي شامي امام حسن (ع) است. مطابقامام حسن

(ع) جواب او را نداد، وقتي ام حسنلعن آن حضرت نمود. اما ام مركب است. شروع به
آن مرد از لعن دست كشيد، حضرت به او رو آورده و بر او سالم كرد و خنديد. سپس 

اي براي تو پيش آمده است. اگر از ما رضايت  فرمود: گويا غريب هستي. شايد شبهه
 بخواهي راضي خواهيم شد. اگر از ما درخواست كني به تو عطا خواهيم كرد. اگر از ما
راهنمايي بخواهي تو را راهنمايي خواهيم كرد. اگر باري بر زمين مانده داري در 

كنيم و اگر عريان  اي، تو را سير مي برداشتن بارت تو را ياري خواهيم كرد. اگر گرسنه
كنيم و اگر رانده شده  پوشانيم. اگر نيازمند هستي تو را بي نياز مي هستي جامه بر تو مي
آوريم. و اگر  دهيم. و اگر حاجتي داري ما آن را براي تو به جاي مي هستي تو را مأوا مي

به سوي ما رحل اقامت افكني و مهمان ما شوي، اين براي تو سودمندتر است زيرا ما 
مكان وسيع و آبرويي فراوان و مالي بسيار داريم. وقتي آن مرد كالم امام را شنيد 

اهللَُّ َأْعَلُم َحْيُث َجيَْعُل «در زمين هستي دهم كه تو خليفه خدا  گريست و گفت شهادت مي
ترين  ترين خلق خدا در نزد من بوديد، ولي االن تو محبوب ، تو و پدرت مبغوض»رِسالََتهُ 

خواست  خلق خدا نزد من هستي. آن مرد نزد آن حضرت ماند و تا زماني كه مي
  ).19، ص4، ج1379بيت شد (ابن شهر آشوب،  برگردد، مهمان او شد و از محبان اهل

كنندگان را با  شود كه نه تنها اهانت چنين برداشت مي (ع)از رفتار معصومان
اند، بلكه با عمل خويش برخورد كريمانه را به  كرده برخورد كريمانه خويش هدايت مي

اند. در روايات چنين آمده است كه حسن  داده اطرافيان و ياران خويش نيز آموزش مي
(ع) معارضه كرد و به آن حضرت دشنام مثنّي) با امام سجادبن علي (حسن بن حسن 

داد. وقتي او رفت، حضرت به اطرافيانش فرمود: آيا شنيديد كه اين مرد چه گفت؟ 
گفتند: بله شنيديم و از آنچه شنيديم ناراحت شديم؛ دوست داشتيم شما جوابش را 

ُ  َو اْلكاِظِمنيَ «داديد. حضرت اين آيه را تالوت فرمودند:  مي اْلَغْيَظ َو اْلعاِفَني َعِن النَّاِس َو اهللَّ
  . )134عمران،  (آل» حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ 
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سپس فرمودند: دوست دارم با من به منزل او بياييد، تا جواب من به او را بشنويد. 
زيرا شايسته نبود در مجلس خود پاسخ او را بگويم. آن گروه با حضرت بلند شده و 

حضرت از او انتقام خواهد گرفت. وقتي به منزل او رسيدند، حضرت از كردند  گمان مي
او اجازه خواست. او از منزل بيرون آمد و گمان كرد حضرت آمده تا انتقام بگيرد، به 
همين دليل مجددا شروع به سخن كرده و با كالمش بر امام حمله كرد. امام فرمود: آرام 

گوش كردم. االن ما در مجلس تو هستيم  باش اي برادر. آنچه در مجلس من گفتي را
گويم را گوش كن: اگر آنچه را درباره من گفتي درست بود، از خدا  پس آنچه مي

خواهم كه تو را  خواهم كه مرا ببخشد و اگر آنطور كه تو گفتي نبود از خدا مي مي
بيامرزد. در اينجا حسن بن حسن شرمگين شد و بلند شد و سر مبارك آن حضرت و ما 

ين دو چشم او را بوسيد و گفت: به خدا قسم آنچه درباره تو گفتم در تو نيست. از ب
  ).157، ص4، ج1379خواهم (ابن شهر آشوب،  خداوند طلب مغفرت كرده و عذر مي

شود: يكي  نمونه ديگر از آموزش اطرافيان در رفتار كريمانه در روايت زير ديده مي
آزارد و هرگاه آن  (ع) را مىوسى بن جعفرخطاب در مدينه حضرت ماز اوالد عمر بن 
گفت، روزى برخى از  (ع) ناسزا ميداد و به امام على ه او دشنام ميديد ب حضرت را مي

نشينان آن حضرت عرض كردند: اجازه دهيد ما اين مرد تبهكار بد زبان را  ياران و هم
ن عمل بكشيم؟ حضرت به شدت با اين كار مخالفت كرده و آنان را از انجام اي

بازداشت. ايشان از اوضاع آن مرد پرسيد. گفتند: جايى در اطراف مدينه به كشت و زرع 
چنان كه سوار مركبش بود، وارد  مشغول است، حضرت به مزرعه آن مرد آمد و هم
چنان  ما را پامال نكن، حضرت هم  كشت و زرع او شد، آن مرد فرياد زد: كشت و زرع

پياده شد و نزد آن مرد نشست و با خوشروئى شروع به  پيش رفت، تا به نزد او رسيده
اى؟  شوخى و خنده با او كرد و به او فرمود: چه مبلغ خرج اين كشت و زرع كرده

گفت: صد دينار، فرمود: چه مبلغ اميد دارى كه از آن عايدت گردد؟ گفت: من علم 
گفت: اميد دارم غيب ندارم! حضرت فرمود: من گفتم: چه مبلغ اميد دارى به تو برسد. 

اي كه حاوي سيصد دينار بود در  دويست دينار از اين مزرعه عايدم شود. حضرت كيسه
آورده و فرمود: اين را بگير و كشت و زرع تو نيز به همين حال براى تو باشد و خدا 

  .آنچه اميد دارى از آن عايدت گرداند
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ت نمود از راوى گويد: آن مرد برخاست و سر حضرت را بوسه زد و درخواس
(ع) لبخندى زده باز گشت، (اين بانيهاى او درگذرد، موسى بن جعفرادبيها و بدز بى

جريان گذشت تا اينكه روزى) حضرت به مسجد رفت و آن مرد عمرى هم نشسته بود، 
داند رسالت خويش را در چه  خدا مي«همين كه نگاهش به آن حضرت افتاد گفت: 

رد به او گفتند: جريان چيست؟ تو كه سخن ديگري رفقاى آن م». خاندانى قرار دهد
گفتى؟ گفت: سخن همين است كه اكنون گفتم و جز اين چيزى  درباره اين مرد مي

(ع). آنان با او به بحث و ه دعا كردن در باره موسى بن جعفرگويم و شروع كرد ب نمي
خانه داد، همين كه حضرت به  گونه پاسخشان مي گفتگو پرداختند و او به همان

بازگشت به آن كسانى كه از او اجازه كشتن آن مرد عمرى را خواسته بودند، فرمود: 
خواستيد يا آنچه من انجام دادم؟ من كار  كدام يك از اين دو راه بهتر بود؛ آنچه شما مي

دانيد اصالح كرده و بدان وسيله خود را از شر او آسوده  او را با آن مقدار پولى كه مي
  ).23-22، صص2، ج1381؛ إربلي، 234-233، صص2الف، ج1413ساختم (مفيد، 
هاست. راوي  (ع) نيز از همين نمونهانت عبداهللا بن علي به امام صادقجريان اه

گويد: شبى خدمت امام صادق بودم. شخصى درب منزل را زد. حضرت به كنيز  مي
گفت: بگو است.   على  بن  فرمود ببين كيست؟ رفت و برگشت گفت عمويت عبد اللَّه

اللَّه بن وقتى عبد بيايد. به ما فرمود شما داخل اطاق برويد، داخل يك اطاق رفتيم ...
چه توانست به امام بد گفت و رفت. ما بيرون آمديم و امام از وارد شد هرعلى 
جايي كه صحبتش قطع شده بود، ادامه داد. يكي از ما گفت: هيچ كس اين طور به  همان

ما تصميم داشتيم بيرون بيائيم و جواب او را بدهيم. فرمود: نه،  گويد، كسى ناسزا نمي
شما بين ما دخالت نكنيد. قدرى از شب گذشت باز درب را كوبيدند. به كنيز فرمود برو 
ببين كيست؟ رفت و برگشت گفت عمويت عبداللَّه بن على است. باز فرمود برويد به 

. و او داخل شد در حالى كه با شدت ى ورود به او داد همانجا كه بوديد، بعد اجازه
 - 619، صص2 ، ج1409گفت: پسر برادر مرا ببخش (قطب راوندي،  كرد مي گريه مي

621.(  
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 (ع)براي معرفي چهره نوراني معصومان تالش. 1-2- 2-1

هاي  (ع) گرفت اين است كه يكي از راهبيت توان از سيره اهل هايي كه مي از جمله درس
هاست. اگر مردم  كنندگان نادان، معرفي چهره نوراني معصومان به آن اهانتمقابله با 

دارد. به  بيت را چنان كه شايسته است بشناسند، كمتر كسي به ايشان اهانت روا مي اهل
هاي از سر ناداني، افزايش معرفت مردم نسبت به  عبارت بهتر راه جلوگيري از اهانت

رو امامان معصوم عالوه بر برخورد كريمانه با افراد بيت و اولياء دين است. از اين  اهل
اند. وقتي شناخت مردم از خوبيها باال  نادان، خود را قوال و فعال به اين افراد معرفي كرده

(ع) فرمود: هر . به همين دليل است كه امام باقركنند گيري مي رود، كمتر در برابرآن جبهه
در روزى كه در  -دهد خداوند زبان او را  كس با زبان خود ما را عليه دشمنان يارى

به حجت و دليل خود  -پيشگاه عظمت خداونديش براى حسابرسى بازداشت شود
  ). 33ب، ص1413(مفيد،  گويا سازد

(ع) مؤمنان را به احياء امر امامت از طريق بيان بر همين مبناست كه امام رضا
اي را كه امر ما را زنده نمايد  هفرمايد: خدا بند كند و مي محاسن كالم ايشان دعوت مي

رحمت كند. از ايشان سؤال شد كه چگونه امر شما را احيا كند؟ فرمود: علوم ما را 
بياموزد و به ديگران آموزش دهد چرا كه اگر مردم محاسن كالم ما را بدانند از ما 

  ).  307، ص1، ج1378كنند (صدوق،  تبعيت مي
  
   مغرض  كننده اهانت(ع) در برخورد با شيوه معصومان. 2- 2-1

اهانت به اولياء الهي هميشه از باب جهالت نيست. در موارد متعددي علت اهانت 
ورزي در برابر اولياء الهي است. شايد بتوان  دشمني و بغض حاصل از عناد و غرض

يافته و هدفمند از سوي مغرضان و معاندان  هاي سازمان مدعي شد كه غالب اهانت
گيرد و حتي در بسياري از موارد نادانان و جاهالن ابزار دست و  رت ميصو

كنند. از اين رو  خورده مغرضان هستند و از اين جهت به اولياء دين اهانت مي فريب
تامل در شيوه برخورد معصومان با اين دسته كه در بسياري موارد با قاطعيت همراه 

  است، راهگشا است.
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كرد  ورزي به اولياء الهي اهانت مي به عنوان مثال يكي از افراد شاخص كه با غرض
هايي بلندمدت را براي اهانت به  و به صورت هدفمند و سازماندهي شده جريان

(ع) از بازگشت از نهروان به حضرت علياميرالمؤمنين ايجاد كرد، معاويه است. بعد 
نمايد و اصحاب ايشان را به قتل  د و لعن ميده خبر رسيد، كه معاويه او را دشنام مي

رساند.... ايشان در انتهاي خطبه خويش فرمود: به من خبر رسيده است كه معاويه به  مي
كوب و لعنت خود را بر آن  من ناسزا گفته و لعنم كرده است. پروردگارا! او را درهم

-58، صص1361كس كه سزاوار لعن است فرود آور، آمين يا رب العالمين (صدوق، 
 ). مشاور و كارگزار مشهور معاويه يعني عمرو بن عاص نيز نمونه ديگري از60

(ع) است كه حضرت در رسوا كردن شيوه كنندگان مغرض به حضرت علي اهانت
  فرمايد:  ناپسند او مي

كند كه من اهل  شگفتا از پسر نابغه! (عمرو عاص). به مردم شام چنين القاء مي
گذرانم! سخني از روى باطل گفت و گناه را  ام، و عمر بيهوده مى شوخى و خوشگذرانى

در ميان شاميان انتشار داد، اي مردم آگاه باشيد! بدترين گفتار دروغ است. عمرو عاص 
شود، درخواست  دهد و خالف آن مرتكب مى بندد، وعده مى در گفتار خود دروغ مى

ورزد، به پيمان خيانت  هند، بخل مىورزد، اما اگر چيزى از او بخوا كند و اصرار مى مى
نمايد، پيش از آغاز نبرد در هياهو و امر و نهى  كند، و پيوند خويشاوندى را قطع مى مى
ها به سوى قبضه شمشيرها نرود. اما در آغاز نبرد، و  مانند است تا آنجا كه دست بى

كرده، ترين نيرنگ او اين است كه عورت خويش آشكار  برهنه شدن شمشيرها، بزرگ
فرار نمايد. آگاه باشيد! به خدا سوگند كه ياد مرگ مرا از شوخى و كارهاى بيهوده باز 

دارد، ولى او را فراموشى آخرت از سخن حق باز داشته است، با معاويه بيعت نكرد  مى
اى تسليم او  مگر بدان شرط كه به او پاداش دهد، و در برابر ترك دين خويش، رشوه

  ).84خطبه  ،1414كند (سيدرضي، 
(ع) با اهانت كنندگان مغرض و بررسي مواردي از برخورد معصومان در ادامه به

  پردازيم:  الگوهاي رفتاري ايشان در چنين مواردي مي
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 اجراي حكم الهي. 2-1- 2-1

كنندگان مغرض اجراي حكم الهي  (ع) در برخورد با اهانتهاي معصومان يكي از روش
كنندگاني در احكام اسالمي مشخص  ه چنين اهانتعليه ايشان است. حكم الهي علي

است. نوع اين حكم و چرايي و شرايط اجراي آن موضوع مقاله حاضر نيست. زيرا 
دانيم اجراي حكم الهي حتي در چنين مواردي نيز شرايط خاص خود را دارد كه گاه  مي

ود اين است ش نيازمند اجازه حاكم شرع نيز هست. آنچه از سيره اولياء دين برداشت مي
كنندگان مغرض اجراي بدون اغماض حكم الهي در  هاي مقابله با اهانت كه يكي از راه

  مورد آنان است.
كنند، از رحمت و فضل خدا  چنين افرادي كه مغرضانه به مقدسات توهين مي

نصيبند. براساس روايات فريقين ورود به بهشت بر آنان حرام شده و مورد نفرت  بي
بيت  كه پيامبر اكرم فرمود: بهشت بر كسي كه به اهل گيرند. آن چنان مي رسول اكرم قرار

من ظلم كند و بر قاتل آنها و بر كسي كه متعرض آنها شود و بر دشنام دهنده آنها حرام 
أُولِئَك ال َخالَق َهلُْم ِيف اْآلِخَرِة َو ال «شده است. سپس حضرت اين آيه را تالوت فرمود: 

) (طوسي، 77(آل عمران، »   َو ال يـَْنظُُر ِإلَْيِهْم يـَْوَم اْلِقياَمِة َو ال يـُزَكِّيِهْم َو َهلُْم َعذاٌب أَليمُيَكلُِّمُهُم اهللَُّ 
؛ و قندوزي، 17، ص1356؛ و با اندك تفاوتي در محب الدين طبري، 164، ص1414

، 2بيت مرا سب كند من از او بيزارم (قندوزي، ج ) و فرمود: هر كس اهل177، ص3ج
). بايد دقت داشت كه در روايات مذكور حكم سب و دشنام به معصومان 365ص

  معادل قتل آنان شمرده شده است. 
قطعيت اين روايات نزد فقهاي اماميه به حدي بوده است كه بر مبناي چنين 

كه شيخ مفيد در مورد حكم اهانت كننده به اولياء الهي چنين  اند، چنان رواياتي فتوا داده
ته است: هر كس كه رسول اهللا يا يكي از ائمه را سب نمايد مرتد شده است و بيان داش

دار اين كار امام مسلمين است. اگر غير از امام مسلمين فرد  خون او هدر است كه عهده
ديگري اهانت كردن او را شنيد و از روى غضب و خشم به خاطر خداوند به  قتل او 

اي هم براي او نيست، زيرا مستحق قتل  هشود و دي مبادرت كرد، قاتلش قصاص نمي
). 743ج، ص1413بوده است. لكن قاتل به خاطر تقدم بر حاكم خطاكار است (مفيد، 
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البته واضح است كه اين در صورتي است كه ساب النبي بودن مجرم مسلم و نزد حاكم 
  شرع اثبات شود. 

،  از هذيل  مردىكه: (ع) چنين نقل شده است ين رابطه در روايتي از امام باقردر هم
(ص) داد. اين خبر به پيامبر(ص) رسيد. پيامبر دشنام مى(ص) را پيوسته رسول خدا

رسد؟ دو نفر از انصار برخاستند و گفتند: ما  فرمود: چه كسى به حساب اين شخص مى
اى رسول خدا. آن دو به راه افتادند تا به منطقه عربه رسيدند. درباره آن مرد پرسيدند. 

رفت. اين دو نفر در حالى كه آن مرد از خانواده جدا شده  سوى گوسفندانش مىاو به 
بود و هنوز به گوسفندانش نرسيده بود به او رسيدند. به او سالم ندادند. او گفت: شما 
دو نفر كيستيد و اسم شما چيست؟ اين دو به او گفتند: تو فالن كس پسر فالن كس 

ه شدند و گردن آن مرد را زدند. محمد بن مسلم هستى؟ گفت: آرى. آن دو از اسب پياد
گويد: از امام باقر پرسيدم: نظر شما چيست؟ اگر مردى امروز نيز پيامبر صلى اهللا عليه و 

ترسى، او را  شود؟ حضرت فرمود: اگر برخويش نمى آله را دشنام دهد، آيا كشته مى
  ).85ص ،10ج ،1365؛ و طوسي، 267ص ،7ج ،1365(كليني، » بكش

(ص) را هر كس پيامبر«دارند:  بي بيان مي(ع) در مورد ساب النهمچنين امام باقر
] و امام  شود [توبه او پذيرفته نيست دشنام دهد، بايد كشته شود و توبه داده نمى

تر  (ص) بدگويى كند، كسى كه به او نزديكهر كس كه از پيامبر«(ع) فرمود: صادق
تر است و همين طور. از امام  عدى كه نزديكاست او را بكشد و اگر او نكشت، نفر ب

سؤال شد: آيا پيش از آن كه او را نزد والى ببرند؟ حضرت فرمود: آرى. اين كار را 
، 2، ج1385(تميمي، » كنند مى -اگر ايمن از واليان بر خويش باشند -مسلمانان

  ).459ص
ن است؛ از (ص) را سب كند فراوادورالدم بودن كسي كه پيامبر اكرمروايات در مه

است كه   توان به روايت زير اشاره كرد كه در برترين مجامع حديثي شيعه آمده جمله مي
دهد سؤال شد. ايشان فرمود: كسى كه به  از امام صادق از كسي كه به پيامبر دشنام مي«

تر است و همين  تر است او را بكشد و اگر او نكشت، نفر بعدى كه نزديك او نزديك
 ،1365طوسي،  ؛259ص ،7ج ،1365(كليني، » كه او را نزد والى ببرند طور. پيش از آن
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). بر اين اساس قتل ساب النبي وجوب كفايي داشته و در شرايط اوليه 141ص ،10ج
  بر همگان واجب است.

مطابق برخي روايات همين مسأله در زمان خلفاي عباسي مورد سوال و بحث 
دارند.  در اين زمينه حكم الهي را بيان مي(ع) اي اسالمي بوده است كه امام صادقعلم

برادرم امام «فر گويد: اين ماجرا در منابع متعددي چنين نقل شده است: على بن جع
(ع) فرمود: پدرم بر والى مدينه وارد شد؛ در حالى كه والى همه فقيهان موسى كاظم

اده بودند كه اى بود كه در آن نامه شهادت د مدينه را جمع كرده بود و مقابل او نامه
(ص) به بدي ياد كرده است. والى مدينه به پدرم ى از اهالى وادى القرى از پيامبرمرد

گويند؟  گفت: اى اباعبداهللا، به اين نامه نگاه كنيد. حضرت فرمود: ببينم اينان چه مى
شود، زده  والى مدينه متوجه فقيهان شد و گفت: شما چه گفتيد؟ گفتند: گفتيم تأديب مى

  شود.  عزير و زندانى مى، تشود مى
(ص) اين گر از يكى از ياران پيامبر(ع) بيان داشت: پدرم به آنان فرمود: اامام كاظم

گونه كه درباره پيامبر گفته، ياد كرده بود چه حكمى داشت؟ گفتند: همين حكم را 
نه داشت. پدرم فرمود: سبحان اهللا! بين پيامبر و يكى از يارانش تفاوتى نيست؟ والى مدي

فرستاديم. امام  گفت: اى اباعبداهللا، اگر اينان منظور ما بودند، ما كسي را پى شما نمى
(ص) فرمود: مردم نسبت به من پدرم به من خبر داد كه رسول خدا (ع) فرمود:صادق

كند، بر او واجب است  رويه يكسانى دارند. هر كس كه شنيد كسى مرا به بدي ياد مى
و بر حاكم نيز واجب است كه اگر كسى را كه از من بدگويى كه دشنام دهنده مرا بكشد 

كند نزد او بردند، او را بكشد. زياد بن عبيداهللا (والى مدينه) گفت: اين مرد را بيرون  مى
؛ كليني، 84-85صص ،10، ج1365(طوسي، » ببريد و او را به حكم اباعبداهللا بكشيد

). در مورد ديگري نيز امام 26، ص4ج ،1379؛ و ابن شهر آشوب،266، ص7، ج1365
(ع) در قضاوت ميان دو نفر كه يكي به پيامبر اكرم اهانت كرده و او را در حسب صادق

، 1365و نسب برابر با بني اميه قرار داده بود حكم به قتل ساب النبي كردند (كليني، 
  ).269، ص7ج

نسايي شايان ذكر است حكم قتل ساب النبي در منابع اهل سنت نيز آمده است. 
روايتي صحيح االسناد، از منظر رجالي عامه، را در سنن خود به اين مضمون آورده 
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، 1406است: خون كسي كه به پيامبر ناسزا بگويد و بدگويي نمايد هدر است (نسايي، 
  ).107، ص7ج

(ص) نيست و در اسالم حكم سب ات اين حكم محدود به پيامبر اكرممطابق رواي
هي نيز قتل است. چنان كه پيامبراكرم فرمود: هر كسي كه يكي از همه انبياء و اولياء ال

انبياء الهي را سب كند او را بكشيد و هر كه وصي پيامبري را سب كند، حكمش مانند 
(ص) اش از پيامبر اكرم از آباء گرامي(ع) نبي است. همين مضمون از امام رضاساب ال

  رفاعه  (ع) بهمؤمنين على) و اميرال365، ص1414 نيز روايت شده است (طوسي،
 ،2ج ،1385(تميمي، » كسى كه از پيامبرى عيبجويى كرد، به او مهلت مده: « نوشت
  ). 459ص

(ع) نيز همين حكم را دارد و تفاوتي با ساب النبي بنابر اين سب اميرالمؤمنين علي
ه مردى كه به امام صادق گفتم: نظر شما دربار«گويد:   عامرى  كند. عبداهللا بن سليمان نمي

جويد، چيست؟ امام  دهد و از او بيزارى مى ام كه اميرالمؤمنين را دشنام مى از او شنيده
فرمود: به خدا سوگند! خونش حالل است و هزار نفر از آنان برابر با يك نفر از شما 

(كليني، » نيست. او را واگذار و متعرّض او مشو؛ مگر اين كه جانت در امان باشد
؛ 86ص ،10ج ،1365؛ همين روايت بدون فراز آخر آن در: طوسي، 269ص ،7، ج1365

 ،2تا، ج قريب به همين مضمون از هشام بن سالم نيز نقل شده است: صدوق، بي
  ).601ص

در مورد اهانت كننده به همه مطابق مضمون برخي از روايات چنين حكمي 
اميرالمؤمنين را  (ع) ثابت است چنان كه از امام صادق درباره مردى كه بدگويىائمه
اين شخص سزاوار است كه يك روز هم زنده «كرد، سؤال شد. حضرت فرمود:  مى

(ص) را دشنام آن گونه كه پيامبر -شود كشته مى نماند و هركس كه به امام دشنام دهد،
  ).459- 460صص ،2ج ، 1385(تميمي، » دهد

نمود  انت مي(ع) در مورد كسي كه به ايشان اهدر روايتي ديگري از امام كاظم
چنين بيان شده است كه حضرت سه مرتبه فرمود: خدا او را لعنت كند! خداوند گرماى 
آتش را به او بچشاند! خداوند او را به بدترين شكل بكشد! و در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا خونش همانند دشنام دهنده به رسول خدا مباح است؟ فرمودند: آرى. به خدا 
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ت و خداوند خون وى را براى تو و هر كس كه اين جمله را سوگند! خونش حالل اس
  ).482، ص1348از او شنيده است، مباح كرده است (كشي، 

مسأله برخورد با اهانت كننده به اولياء الهي به حدي است كه كوتاهي در انجام 
اين وظيفه عامل عذاب دنيوي و اخروي ذكر شده است؛ چنان كه امام باقر(ع) فرمود: 

شود و  در مجلسى بنشيند كه به امامى از امامان در آن مجلس دشنام داده مى هر كس«
آن كس بتواند حقّ امام را بگيرد و نگيرد، خداوند لباس خوارى را در دنيا بر او 

اى كه از جهت  پوشاند و در آخرت وى را عذاب خواهد كرد و نعمت شايسته مى
  ).379، ص2، ج1365يني، (كل» گيرد معرفت ما به او داده است، از او مى

اهانت به اولياء الهي همواره حالت فردي نداشته و گاه به يك حركت نهادينه شده 
شده است. يكي از گروههايي كه به صورت منسجم با  ريزي شده مبدل مي و برنامه

توان نماينده  هستند. نواصب را به هيچ وجه نمي 4ورزيدند نواصب بيت عداوت مي اهل
يابيم كه در مورد  دانست. با دقت در روايات صادره از معصومان درمي قاطبه اهل سنت

اند و در صورت وجود شرايط قتل آنان  كرده بيت هيچ گونه مماشاتي نمي ها اهل ناصبي
  دانستند.  را واجب مي

(ع)، نواصب بدتر از كساني هستند كه تمام محرمات خدا را انجام بيت در بيان اهل
خواهد بود. چنان تارك الصالة! و شفاعت در مورد آنها پذيرفته ن دهند؛ حتي بدتر از مي

(ع) نقل شده است كه در باب تارك نماز بيان داشتند كه سبحان اللَّه به كه از امام باقر
راستى كه ترك نماز گناه بزرگى است، آيا به شما خبر ندهم به كسى كه از او بدتر 

ي) بدتر از تارك نماز است، آگاه باش كه بيت (ناصب است؟ آنگاه فرمود: دشمن ما اهل
اى نيست كه نام ما خاندان در نزد او برده شود و از ذكر نام ما رقّت پيدا  به راستى بنده
كه  كه فرشتگان او را نوازش كنند و همه گناهانش آمرزيده شود، مگر آن كند، جز آن

ت پذيرفته گردد، اما در گناهى داشته باشد كه او را از ايمان بيرون برد، و همانا شفاع
). همچنين در روايات ديگري 101، ص8، ج1365حق ناصبى پذيرفته نشود (كليني، 

پرست نيز بدتر دانسته شده است، چنان كه امام صادق  ناصبي از دائم الخمر و بت
پرست است و ناصب آل محمد از او بدتر است (حر  الخمر مانند بت  فرمود: دائم

  ).343ص، 28، ج1409عاملي، 
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شايد علت اصلي اين همه شدت احكام عليه ناصبيان و بدتر دانستن آنها از كفار، 
اين باشد كه ناصبيان با اولياء الهي درگير شدند و با اهانت به اولياء الهي در حقيقت 
اصل و بنيان دين را سست نمودند و از طريق مقابله و اهانت و سب به اولياء دين، 

اند و هر معروفي را كه  اولياء دين مخالف آن بودند فراهم نموده زمينه هر منكري را كه
اند. از اين روست كه  دهاولياء دين منادي آن و چهره مجسم آن بودند، تضعيف كر

كه با اهل  نصيبى در اسالم ندارند: آن  من  از امت  فرمايد: دو گروه (ص) ميرسول خدا
دين غلو كند و از چهار چوب اصولش كه در  بيت من به جنگ و دشمنى برخيزد، و آن

). و به همين دليل است كه شيعيان از هرگونه 408، ص3، ج1413خارج شود (صدوق، 
اند. به  رفت و آمدي با آنان، حتي در كوچكترين روابط اجتماعي بر حذر داشته شده

(ع) از نواصب سخن به ميان آمد. ايشان فرمود: با آنان امام باقرحدي كه در محضر 
، 7، ج1365زدواج مكنيد و ذبيحه آنها را نخوريد و با آنان هم مسكن نشويد (طوسي، ا

  ).303ص
دهنده اين است كه اگر شرايط مهيا باشد و  شيوه برخورد ائمه با نواصب نشان

(ع) درباره ناصب ت. امام صادقترسي بر جان شيعيان نباشد، حكم آنان قتل اس
نفر از شما به دست يك نفر از نواصب كشته  بود كه يك فرمودند: اگر ترس اين نمي

 -در حالي كه يك نفر از شما بهتر از هزار نفر آنها و بلكه صد هزار نفر آنهاست –شود 
كرديم، ولي اين امر به دست امام است. مشخص است كه  شما را امر به قتل آنها مي

حاكم جامعه  فرمايد اين امر به دست امام است، اين است كه كه حضرت مي معني اين
اسالمي بايد با توجه به شرايط و رعايت مصالح نسبت به اين امر تصميم بگيرد و 

، 1365ها جاري دانست (طوسي،  توان يك حكم كلي را در همه شرايط و موقعيت نمي
  ). 387، ص6ج

(ع) درباره مؤمنى از امام باقر«گويد:  ويه عجلى ميدر همين رابطه بريد بن معا
براى دينش و از  -و عداوت بود  نصب  به  كه معروف -ناصبى را  پرسيدم كه مردى

روى غضب و خشم به خاطر خداوند تبارك و تعالى كشت، آيا در برابر ناصبى كشته 
كشند. ولى اگر او را  شود؟ حضرت فرمود: اما اينان او را در برابر كشتن ناصبى مى مى

  ).374، ص7ج ،1365(كليني، » كشد نزد امام عادلى ببرند، او را در برابر ناصبى نمى
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البته بايد توجه داشت تقدم بر امام معصوم در اين زمينه و عمل بدون اذن امام در 
(ع) كه روايت امام صادق شود. چنان ميروايات خطا شمرده شده، اما فرد قاتل قصاص ن

  ).376ص ،7، ج1365شود (كليني،  در پاسخ به عبداهللا نجاشي چنين برداشت مي
توان چنين  وجه به آنچه ذكر شد و موارد متعددي كه از روايات بيان گرديد ميبا ت

(ع) اجراي حكم الهي در بيت هاي متخذ از سيره اهل از روشنتيجه گرفت كه يكي 
هاي  كه در ادامه مقاله مشاهده خواهد شد، روش مورد اهانت كنندگان است. البته چنان

بيت مشاهده  بوده نيز در سيره اهلديگري كه حاصل شرايط اجتماعي خاص خود 
  شود. مي
  
 صبر و سكوت. 2-2- 2-1

كنندگان مغرض به اولياء الهي  بيت عصمت و طهارت در برخورد با اهانت سيره اهل
شود. زيرا در مواردي با توجه به فراهم نبودن شرايط  محدود به اجراي حكم الهي نمي

كننده گذشت و  و اهانت  كنار اهانتاجراي حكم الهي الزم است، با سكوت و صبر از 
كننده  تفاوتي به فرد اهانت و شرايط ديگري موكول كرد. گاهي بي  مجازات را به آينده
اثر كردن اقدامات اوست. چه بسا ممكن است يكي از اهداف  بهترين راه براي بي

ي و تفاوت كنندگان قرار گرفتن در كانون توجهات باشد؛ كه در اين صورت با بي اهانت
  ا ناكام گذاشت. توان او ر تغافل مي

شوند  (ع) فرمودند: با حلم و بردبارى مددكاران و ياوران بسيار مىاميرالمؤمنين علي
شود  كننده مغرض است و نمي ). در اين شرايط از سويي اهانت287، ص1366(آمدي، 

يست. با كرامت با او برخورد كرد و از سويي شرايط براي اجراي حكم الهي مهيا ن
ماجراي تبليغ پيامبر در طائف در ميان قبيله بني ثقيف از اين دست است كه سابقا به آن 

هاي تاريخي در اين مورد سكوت پيامبر در مورد مجازات  اشاره شد. از ديگر نمونه
(ع) بعد از جنگ جمل با سران برخورد حضرت كنندگان بعد از فتح مكه است. اهانت
) و عبداهللا بن زبير 73، خطبه 1414ن بن حكم (سيدرضي، گران جمل خصوصا مروا فتنه

؛ 24ب، ص1413) و راكب شتر سرخ موي (مفيد، 22ص ،1، ج1404(ابن ابي الحديد، 
  ) از همين دست است. 114، ص2، ج1379و با اندكي تفاوت در: ابن شهر آشوب، 
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رد (ع) ناسزا گفت. امام ساكت بود. آن مر نمونه ديگري فردي به امام سجادد
پوشم (ابن شهرآشوب،  گفت: به تو ناسزا مي گويم! امام فرمود: من هم از تو چشم مي

  ).101ص ،2ج ،1381؛ و قريب به همين مضمون: إربلي، 157، ص4 ، ج1379
دادند كه سكوت و گذشتن از مورد اهانت را  بيت به پيروان خويش آموزش مي اهل

را در نظر بگيرند و با صبر و سكوت و  بر دشنام و مقابله به مثل ترجيح دهند و شرايط
(ع) چنين روايت كرده د. حضرمي در روايتي از امام باقرتغافل از كنار مسئله عبور كنن

است حضرت او را از برخورد با اهانت كنندگان نهي كردند و به سكوت و تغافل در 
ب به ؛ ابن مسكان قري260، ص1، ج1371برابر اهانت كنندگان توصيه فرمود (برقي، 

  ). 95ص ،1363همين مضمون را از امام صادق روايت كرده است: شعيري، 
بايد توجه داشت كه صبر و سكوت بدان معنا نيست كه اولياء الهي از وظيفه 

بيت صبر و  هدايت خويش دست بردارند، از اين رو در مواردي شيوه برخورد اهل
كننده گوشزد  اهانتسكوت بوده، اما عاقبت اين عمل زشت در روز جزا را به 

(ع) ناسزا گفت، هنگامى كه وى از بن حكم به حضرت امام حسن  مروان اند. كرده مي
ناسزا گفتن فارغ شد، امام حسن به او فرمود: من چيزى از سخنان تو را ناديده نخواهم 
گرفت. ولى خدا جزاى تو را خواهد داد، اگر راست بگوئى خدا جزاى راستگوئى را به 

اد و اگر دروغ بگوئى نيز خدا جزاى دروغگوئى تو را خواهد داد، زيرا خدا تو خواهد د
). حلم 352، ص43، ج1404 تر از من خواهد داد (مجلسي، جزاى عمل بد را سخت

هاي مكرر مروان چنان بود كه حتي اين  (ع) و صبر ايشان در برابر اهانتامام حسن
آن حضرت، اشاره نمود من به دشمن ديرين خاندان وحي نيز در هنگام تشييع پيكر 

، 1404ها بود (ابن ابي الحديد،  و صبرش به وزن كوه  كردم كه حلم شخصي اهانت مي
  ).13، ص16ج

اي ديگر در همين زمينه صبر امام حسن و آگاهي دادن به فرد اهانت كننده  نمونه
ية بن معاوية بن ابي سفيان و به همراهش معاوراجع به عاقبت سوء او در روز جزاست. 

معاوية بن بود.  (ع)دهنده ترين مردم به علي گزاردند و حديج از دشنام حديج، حج مي
گذر كرد و حسن بن علي در جمع يارانش  (ص)در مدينه از مسجد پيامبرحديج 

  است. (ع)دهنده علي نشسته بود. به آن حضرت گفتند كه: اين معاوية بن حديج، دشنام
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فرمود: وي را پيش من بياوريد. فردي به دنبال وي رفت و به  (ع)حسن بن علي
 وي گفت: اجابت كن! حديج گفت: چه كسي را؟ آن فرد گفت: حسن بن علي تو را فرا

خواند. او آمد و به حسن بن علي سالم كرد. حسن بن علي به وي گفت: تو معاوية  مي
ي فرمود: همان دشنام دهنده امام حسن به و سه بار پاسخ داد: بله. او بن حديج هستي؟ 

حديج گويي شرمنده شد. امام حسن به وي فرمود: به خدا سوگند، اگر بر ابن علي؟ 
بيني كه  بينم كه بر او وارد شوي، او را مي علي بر حوض (كوثر) وارد شوي و البته نمي

اي كه رانده  راند، همانند شتران غريبه دامن باال زده و منافقان را از لب حوض مي
و زيان »  َو َقْد خاَب َمِن افْـَرتى«راستگوي تصديق شده است كه فرمود:  شوند. اين سخن مي

  ). 91، ص3، ج1404(طبراني،  كرد هر كه دروغ بست
دهد كه صبر و سكوت يكي  روايات و موارد تاريخي ذكر شده به خوبي نشان مي

ت كه در هاي به خصوصي اس هايي است كه حاصل شرايط خاص و موقعيت از روش
بيت عصمت و طهارت عارض شده است و درعين حال  هاي مختلف بر اهل دوران

اولياء دين در ضمن صبر و سكوت خود در پي انجام وظيفه خويش در تبليغ دين و 
  اند.  برخورد صحيح با اهانت كنندگان بوده

  
 نتيجه گيري

دهنده آن است كه در طول تاريخ  هاي فراوان در منابع تاريخي و روايي نشان نمونه
بشريت همواره انبياء الهي و اولياء دين از سوي افراد نادان يا مغرض مورد اهانت و 

رسيم كه ايشان  (ع) در اين زمينه به اين نتيجه ميبيت اند. با بررسي سيره اهل بودهسخره 
ها بر حذر  ها، همواره دوستان خويش را از دامن زدن به اهانت نتدر مواجهه با اين اها

هاي خود از  اند. ضمنا با آموزه زده نهي نموده آلود و هيجان داشته و از اقدامات شتاب
  اهانت را ابا اهانت پاسخ ندهند. اند كه مقابله به مثل ننموده و دوستان خود خواسته

كننده نادان  شود كه هميشه ميان اهانت يبيت مشاهده م از سوي ديگر در سيره اهل
شدند. در برخورد با نادان، گذشت و حلم و برخورد كريمانه  و مغرض تفكيك قائل مي

اند  كرده غرض معرفي مي گزيدند و خود را قوال و فعال به اين افراد جاهل اما بي را برمي
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آنها اجرا  و در برخورد با مغرضان اگر شرايط مهيا بود حكم الهي را در مورد
  .اند كرده مي

وط به اذن امام و رهبر جامعه كنندگان من البته اجراي حكم الهي در مورد اهانت
گذشتند و اجراي حكم  ؛ اما اگر شرايط فراهم نبود با سكوت و صبر از كنار آن مياست

توان  كردند؛ از اين رو مي الهي و برخورد با اهانت كننده را به شرايط آتي موكول مي
مستخرج از روايات هاي  ترين آموزه جه گرفت كه تمييز نادان از مغرض يكي از اصلينتي

  .كنندگان به اولياء الهي است (ع) در برخورد با اهانتبيت و سيره اهل

   ها    يادداشت
                                                 

    اي از كتب و مقاالت نگاشته شده در اين زمينه عبارتند از: نمونه  -1
: كوشـش  بـه  ،الرسـول  شـاتم  علـي  المسلول صارم ،)م1998( عبـدالحليم  بن احمد تيميه، ابن •

  .العليمة الكتب دار: بيروت الدين، شمس ابراهيم
:  كوشـش  بـه  ،الرسـول  سب من علي المسلول السيف ،)ق1421( عبـدالكافي  بن محمد سبكي، •

  .دارالفتح: عمان الغوج، احمد
 امامـان  و پيـامبر  به كننده توهين مجازات پيرامون پژوهشي ،)ش1384( موسي كنگاني، احمدي •
  .عالمه: قم ،پنجگانه مذاهب فقهاي و سنت و قرآن ديدگاه از
 دانشـكده  مجلـه  »اسـالم  مقدسـات  بـه  اهانت جرم بررسي«، )1381 تابستان( عباس زراعت، •

  .56 شماره ،سياسي علوم و حقوق
 ،اسـالمي  مطالعـات  »النبـي  سـب  جرم حقوقي و فقهي بررسي« ،)1381 پاييز( عباس زراعت، •

  .57 شماره
 قـوانين  در مذهبي مقدسات به اهانت جرم بررسي«، )1387 شهريور و مرداد( سعيد مرجاني، •

  .69 شماره ،دادرسيمجله  ،»فقهي متون و موضوعه
 مقدسـات  بـه  اهانـت  جـرم  متشـكله  عناصر بررسي«، )1386 زمستان و پاييز( سعيد مرجاني، •

  .199 و 198 شماره ،وكال كانون ،»مذهبي
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 مقدسـات  بـه  اهانت جرم حقوقي فقهي جايگاه«، )1388 بهار( طلعت ساقي، صديقه؛ اشرف، •
  .19 شماره ،تمدن تاريخ و فقه ،»اسالم

 سـنت  گانـه  سـه  ابعـاد  از النبـي  ساب حكم استنباط«، )1393 تابستان( محمدرضا، جواهري، •
  .2 شماره ،حقوق مباني و اسالمي فقه نامه پژوهش ،»اسالمي

 و النبي ساب قتل حكم بررسي«، )1390 تابستان و بهار( ياسر، نژاد، غالم ابوالحسن؛ شاكري، •
  .1 شماره ،اسالمي حقوق مباني و فقه ،»اطهار ائمه

اوليـاء    شايان ذكر است موارد اهانت به اولياء الهي در قرآن كريم و نحوه برخورد و مواجهه -2
ديگري از سوي نويسنده به صورت تفصيلي بررسي شده است. نتايج    مقالهها در  الهي با اهانت

 در كـريم  قرآن در الهي اولياء به اهانت گزارش موارد دهد كه تعداد تحقيقات آن مقاله نشان مي
 زيـرا  اسـت،  اين از بيش بسيار آيات تعداد كه شود توجه( است مورد 231 بر بالغ و سوره 62
  .) دهند مي شرح را اهانت ي واقعه يك هم نارك در آيه چند مواردي در

 جـدي  امـري  مخالفـان  و دشـمنان  توسط الهي اولياء به اهانت مساله كه دهد مي نشان امر همين
 ناصـحيح  هـاي  شـيوه  كردن مال بر و امر اين گزارش بر جدي اهتمامي كريم قرآن و است بوده
توان بيان داشـت كـه فقـط در      به عنوان صرفا يك نمونه مي . است داشته انبياء با مخالفان رفتار
/  84-82/  68 -66/  64/  62-60االعراف آيات زير گزارشي در اين باره دارند:   مباركه  سوره

88-89  /92-93  /96  /101  /109  /127  /131  /132  /184  /194-196 .  
سيره معصومان عليهم السـالم  «)، 1392(پاييز و زمستان مطيعي، ميثم؛ عزيزي، سيد مجتبي  - 3

  .13، شماره مطالعات قرآن و حديث، »كنندگان در مواجهه با اهانت
 معنـاي  به لغوي لحاظ به جا اين در نصب. است »نصب« آن ريشه و ناصب جمع نواصب، - 4

 بـا  دشـمني  و جنـگ  كردن برپا همچنين و) 135ص ،7ج ،1409 فراهيدي،( دشمني و عداوت
 اصطالح در نصب). 225ص ،1ج تا، جوهري، بي ؛148ص ،12ج ،1421 ازهري،( است ديگري

 كسـي  ناصـبي  و است شيعه امامان ديگر و علي امام با ورزي كينه و دشمني و عداوت معناي به
: 7ج ،1405 ذهبـي، ( دهـد  قـرار  جسـارت  مـورد  در را ايشـان  علـي  امـام  نكوهش با كه است
 ورزيدن دشمني و شود نمي علي امام به كننده جسارت شامل فقط ناصبي عنوان البته). 370ص

  ). 274ص: 1ج ،1410 حلي،( باشد مي عنوان اين در داخل نيز بيت اهل ساير به نسبت
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 ،7ج ،1416 ثـاني،  شـهيد ( خـوارج  گيري شكل و نهروان جنگ در بايد را نواصب پيدايي ريشه
 حضـرت  لعـن  و سـب  تشكيالت ايجاد بر مبني معاويه هاي بخشنامه در آن از پس و) 432ص
 بهره ناصبي ،خدا رسول بيان براساس ).44ص ،11 ج ،1404 الحديد، ابي ابن( كرد جستجو علي
 نصيبي  من  امت از  گروه دو: فرمود حضرت آن. است خارج اسالم دايره از و ندارد اسالم از اي
 غلـو  ديـن  در كـه  كس آن و برخيزد، دشمني و جنگ به من بيت اهل با كه آن: ندارند اسالم در
  ).408ص ،3ج ،1413 صدوق،(  شود خارج آن اصول چهارچوب از و كند

  
 كتابنامه

 قرآن كريم -

 دفتر قم: انتشارات ،الكلم درر و الحكم غررش)، 1366تميمى ( محمد بن آمدى، عبدالواحد -
 اسالمى. تبليغات

 كتابخانـه  قم: انتشارات ،البالغة نهج شرحق)، 1404الحديد، عبدالحميد بن هبة اهللا ( ابى ابن -
 مرعشى. اهللا آيت

القاضي، بيـروت:   اهللا عبد: ، تحقيقالتاريخ في الكاملق)، 1415( الحسن ابن اثير جزري، أبو -
 العلمية، الطبعة الثانية. الكتب دار

األئمة شرح األخبار في فضائل ق)، 1409، ((قاضي نعمان مغربي)، نعمان بن محمدابن حيون -
  .، قم: جامعه مدرسيناألطهارعليهم السالم

 انتشـارات  قم: مؤسسه ،(ع) طالب أبي آل مناقبق)، 1379محمد بن علي ( شهرآشوب، ابن -
 عالمه.

 جهان. تهران: انتشارات ،اللهوفش)، 1348( موسى بن على ابن طاوس، سيد -

 العربي. الكتاب بيروت: دار ،داود أبي سنن سجستاني (بي تا)،  أشعث بن داود، سليمان أبو -

  الرسالة. جا:مؤسسة و ديگران، بي األرنؤوط شعيب ، تحقيق:مسندق)، 1420حنبل ( بن أحمد -
 هاشمى. بنى تبريز: مكتبة ،الغمة كشفق)، 1381( عيسى بن إربلى، على -

 . العربي التراث احياء دار:  بيروت ،اللغة تهذيب، )ق1421( احمد بن محمد ازهرى، -
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: ، تحقيـق المختصر) الصحيح البخاري (الجامع صحيحق) 1407( إسماعيل بن محمدبخاري،   -
 .كثير ابن دار بيروت: – البغا، اليمامة ديب مصطفى. د

 اإلسالمية. الكتب قم: دار ،المحاسن ق)،1371خالد ( بن محمد بن برقى، احمد -

 المعارف. مصر: دار ،اإلسالم دعائمش)، 1385( محمد بن مغربى، نعمان تميمى -

 بـه كوشـش   ،العربيـة  صـحاح  و اللغـة  تاج  الصحاح ،) ق1376( حماد بن اسماعيل جوهرى، -
  . للماليين العلم دار:  بيروت عطار، الغفور عبد احمد

 السالم. عليهم البيت آل قم: مؤسسه ،الشيعة وسائلق)، 1409محمد بن حسن ( عاملى، حر -

  قم: اسماعيليان. رجايي، مهدي به كوشش ،االحكام نهاية ق)، 1410( يوسف بن حسن حلى، -
 الهجرة. دار قم: مؤسسه ،الصدق كشف و الحق نهجق)، 1407( ـــــــــــــــــــ ، -

 م: مؤسسة آل البيت عليهم السالم.، ققرب اإلسنادق)، 1413حميرى، عبد اهللا بن جعفر ( -

 .هجرت نشر:  قم ، العين كتاب ،)ق1409( خليل بن احمد فراهيدى -

: بيـروت  األرنـاؤوط،  شعيب به كوشش ،النبالء أعالم سير ،)ق1405(احمد  بن محمدذهبي،  -
 الرسالة. مؤسسة

 . القلم دار:  بيروت ،القرآن ألفاظ مفردات ،)ق1412( محمد بن حسين اصفهانى، راغب -

 عيـون  و التنزيل حقائق غوامض عن شافعمر (بي تا)، الك بن محمود القاسم زمخشري، أبو -
 العربي.   التراث إحياء دار المهدي، بيروت: الرزاق عبد تحقيق: ،التأويل وجوه في األقاويل

  هجرت. ، قم: انتشاراتالبالغه نهج ق)،1414سيدرضي، محمد بن حسين ( -
 الفكر. دار ، بيروت:المنثور الدر م)، 1993( الدين سيوطي، جالل -

 المعـارف  مؤسسـة  ، قـم: األفهـام  مسـالك ق)، 1416عاملي ( علي بن الدين شهيد ثاني، زين -
 اإلسالمية.

 رضى. قم: انتشارات ،األخبار جامع ش)،1363الدين ( شعيرى، تاج -

-  
تحقيـق و   ،عيـون أخبـار الرضـا عليـه السـالم     ق)، 1378صدوق، محمد بن علي بن بابويه ( -

  .تصحيح: مهدي الجوردي، تهران: جهان
  مدرسين. جامعه قم: انتشارات ،الخصال ق)،1403(ـــــــــــــــــــ ،  -
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 مدرسين. جامعه قم: انتشارات ،الفقيه يحضره ال من ق)،1413(ـــــــــــــــــــ ،  -

 مدرسين. جامعه ، قم: انتشاراتاألخبار معانيش)، 1361(ـــــــــــــــــــ ،  -

 اسالميه. كتابخانه تهران: انتشارات ،األمالي ش)،1362(ـــــــــــــــــــ ،  -

  الداورى. مكتبة : انتشارات قم ،الشرائع علل(بي تا)، ـــــــــــــــــــ ،  -

السلفي،  عبدالمجيد بن حمدي: ، تحقيقالكبير المعجمق)، 1404( أحمد بن طبراني، سليمان -
  .والحكم العلوم موصل: مكتبة

  .، مشهد: نشر مرتضىاإلحتجاج على أهل اللجاجق)، 1403طبرسى، احمد بن على ( -
 جـواد  محمـد  مقدمـه  ، باالقرآن تفسير فى البيان مجمع )، ش1372حسن ( بن طبرسى، فضل -

  . خسرو تهران: ناصر بالغى،

 الكتب ، بيروت: دارالطبري) والملوك (تاريخ األمم تاريخق)، 1407جرير ( بن محمد طبرى، -
 .العلمية

  .المعرفه ،: دار ، بيروتالقرآن تفسير فى البيان جامعق)، 1412(ـــــــــــــــــــ ،  -
، بشارة المصطفى لشيعة المرتضـى ق)، 1383(  طبرى آملى، عماد الدين محمد بن أبي القاسم -

   نجف: المكتبة الحيدرية.
، قـاهره:  ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى )،ق1356( محب الدين أحمد بن عبداهللا، طبري -

    .دار الكتب المصرية
  دارالثقافة. قم: انتشارات ،األماليق)، 1414طوسى، محمد بن حسن ( -
   اإلسالميه. الكتب تهران: دار ،التهذيب ش)،1365(ـــــــــــــــــــ ،  -
، بيـروت: المركـز   الصـحيح مـن سـيرة النبـي االعظـم     )، ق1431عاملي، سيدجعفر مرتضي ( -

 .االسالمي للدراسات

 هاشـم  سـيد : ، تحقيـق الثقلـين  نـور  تفسيرق)، 1415( جمعه بن على عبد حويزى، عروسى -
  .اسماعيليان انتشارات قم: ، محالتى رسولى

   علميه. تهران: چاپخانه ،العياشي تفسير ق)،1380مسعود ( بن عياشى، محمد -
، قم: مؤسسه امام مهدى الخرائج و الجرائحق)، 1409قطب الدين راوندى، سعيد بن هبة اهللا ( -

 .عجل اهللا تعالى فرجه الشريف



  135    معصومان در مواجهه با اهانت كنندگان نادان و مغرض رهيس ليتحل

 

 دارالكتاب. مؤسسه قم: ،قمى تفسير ق)،1404ابراهيم ( بن قمى، على -

تحقيق: سيد علـي  ، القربى لذوي المودة ينابيع)، ق1416( سليمان بن ابراهيم، قندوزي حنفي -
 .دار االسوة للطباعة والنشر ، بي جا:جمال اشرف الحسيني

  مشهد. دانشگاه انتشارات ، مشهد:الكشي رجالش)، 1348( عمر بن كشى، محمد -
    اإلسالمية. الكتب تهران: دار ،الكافيش)، 1365محمد بن يعقوب ( كلينى، -
، بيـروت:  واألفعال األقوال سنن في العمال كنزم)،  1989الدين ( حسام بن هندي، علي متقي -

  الرسالة. مؤسسة

األنـوار الجامعـة لـدرر اخبـار االئمـة       بحـار ق)، 1404(  مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى -
 الوفاء. مؤسسة بيروت: ،االطهار

 إحيـاء  الباقي، بيروت: دار عبد فؤاد محمد: ، تحقيقمسلم صحيح(بي تا)،  الحجاج مسلم، بن -
   العربي. التراث

 قم: انتشارات ،اإلرشاد في معرفة حجج اهللا علي العبادالف)، -ق1413محمد بن محمد ( مفيد، -
 مفيد. شيخ جهانى كنگره

  مفيد. شيخ جهانى كنگره قم: انتشارات ،األماليب)، -ق1413(ـــــــــــــــــــ ،  -

 مفيد. شيخ جهانى كنگره قم: انتشارات ،المقنعةج)، -ق1413(ـــــــــــــــــــ ،  -

 أبوغدة، حلـب: مكتـب   الفتاح عبد: ، تحقيقسنن النساييق)، 1406( الرحمن عبد نسائي، أبو -
   .اإلسالمية المطبوعات

 اهللا آيـت  كتابخانـه  قـم: انتشـارات   ،صفين وقعة ق)،1403سيار منقرى ( مزاحم، بن بن نصر -
 مرعشى.

 آل قم: مؤسسه ،الوسائل و مستبنط المسائل مستدركق)، 1408حسين بن محمدتقي ( نورى، -
  السالم. عليهم البيت

 الكتب عالم جونس، بيروت: ، تحقيق: مارسدنالمغازيتا)،  (بي عمر بن واقدي، محمد -

 .الفقيه مكتبة انتشارات قم:  ،ورام مجموعة تا)، ورام، مسعود بن عيسي (بي -


