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 تسلیت می گوئیم. پیروان مذاهب مختلف اسالمی مسلمانان، و به تمامی  را شهادت امام صادق علیه السالم ابتدا

    کلمه میان مسلمانان اهمّیت وحدت
اسالمی، شعار همه طوائف، مذاهب و نحله های مختلف مسلمان است. همه متفکران مسلمان بر این نکته اتفاق  وحدت امت 

نظر دارند که باید مسلمین وحدت نظری و عملی داشته باشند. »ایجاد تفرقه«، »شّق عصای مسلمین«، »اختالف افکنی بین  
خودشان را مدافع و   در مقابل و ،تلف اسالمی به دیگران وارد می کنند مسلمانان« و ... از اتهاماتی است که پیروان فرقه های مخ

 د.نماینپرچمدار وحدت تلقی می 

ن حضرت وحدت بین مسلمانان را از چند راه پیگیری می کردند و در این  آمشاهده می شود که  امام صادق علیه الّسالمدر سیره 
و   واقف هستند،  اتحاد مسلمانان  لزوم  به  که همگی  این زمان،  برای مسلمانان  تواند  این مسأله می  داشتند.  بر می  مسیر قدم 

این ضعفی که میان مسلمانان در    ضررهای اختالف میان آنان را لمس می کنند، راهگشا و راهنما باشد. چرا که همه می دانند 
َوََل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا   » دنیای امروز مشاهده می شود نتیجه همان اختالف و نزاع میان آنان است، همان که قرآن کریم می فرماید:  

يُحُكْم   « (۴۶انفال: شما از بین برود ) شوید و مهابت و با هم نزاع مکنید که سست ؛َوَتْذَهَب ِر

 راههای تحقق وحدت میان مسلمانان  
 امام جعفر صادق علیه الّسالم از چند طریق در پی ایجاد وحدت کلمه میان مسلمانان و از بین بردن اختالفات بودند: 

 ، جهت رفع بدبینی ها اشاره به ضعف عملی و اعتقادی .1

در مطلق پنداری هر گروه نسبت به را باید  از آنجا که ریشه اختالفات نظری، و به دنبال آن نزاعهای عملی مذاهب اسالمی،  
بر خالف این پندار سخن می گویند، باید آن را به منزله   امام صادق علیه السالم  آنگاه کهباورها و رفتارهای خود دانست،  

 خشکاندن ریشه اختالفات نظری و نزاعهای عملی دانست. آن حضرت می فرمایند:

ا من الباطل فمغثهما ثم أخرجهما إلی الناس، ثم بعث أنبیاء یفرقون بینهما،  ا من الحق وضغث  إن الله أخذ ضغث   -
لله األنبیاء لیفرقوا ذلك وجعل األنبیاء قبل األوصیاء لیعلم الناس من فضل الله، فعرفها األنبیاء واألوصیاء فبعث ا

بشأنه ما احتاج الناس إلی نبي وال وصي، ولکن  منهما قائم   ولو کان الحق علی حدة والباطل علی حدة کل واحد  
 الله خلطهما وجعل یفرقهما األنبیاء واألئمة علیهم السالم من عباده.
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تا انها را از هم  ختهیرا برانگ امبرانیمردم گذاشته سپس پ اریاز حق و باطل را در هم کرده و در اخت یخداوند پاره ا
 ی و جداساز  قیتفر یبرا اءیشناسانده است و بعثت انب امبرانیپ یجدا کنند. خداوند حق و باطل را بطور کامل برا

به بعثت    یازیبود، ن  ی حق از باطل در ان موارد اشتباه است... و اگر حق و باطل در همه موارد روشن و اشکار م
 شد. ی نم اءیانب

. ختند ی ر ی را پ  ی خاص  ی فکر ادیبن ،یی تفرقه و جدا جادیبودند که در ان روزگار با انشعاب و اعتزال و ا یی از جمله فرقه ها معتزله
به ضعف عملی و اعتقادی این گروه اشاره   آن حضرت در ضمن آنالسالم کرده اند که  ه یعلصادق با امام  یی گفتگو تیجمع نیا

 می کنند، تا از بدبینی و منحرف دانستن سایر مسلمانان، و حق مطلق پنداشتن خود دست بردارند.

 د:کرغاز سخن آ نیمعتزله چن یسخنگو ،دیعب عمروبن

و   می دیش ی و پراکنده شان فرموده است و ما اند   ختهی را درهم ر   شانیا  تیرا کشته اند و خداوند جمع  فهیشام، خل  مردم
محمدبن عبدالله . و او  ستهیمناسب و شا  ی خالفت و رهبر  یاست و برا  نی عقل و د  ،ی مردانگ  یکه دارا  می را جست  یمرد 

و دست   م ی گاه هدفمان را اشکار سازآنو  میکن عتیبا او ب م یهخوا  ی و م  میاست. ما در اطراف او گرد امده ا بن حسن
و با ما شد چه بهتر و هر که نه بر ما و نه با ما بود ما را   رفتی. هر کس پذ میاو فراخوان یرویو مردم را به پ میبه انقالب زن 

 کرد.  میخواه کاریپ نبا انا زند یو به مخالفت با ما برخ  ستند یکه در برابر ما با ی کسان ی ول ستیبا او ن یکار

و ارزش    لتیفض  یو دارا  د ی دار  ی فراوان  روانیچون شما پ  می بگذار  انیمطلب را اول بار با شما در م  نیا  میخواست  ما
 . میستین  ازین ی ب بتانئو ما از مشورت با شما و نظر صا د ی هست

  د؟یموافق هست دیعمروبن عبهمه شما با اظهارات  ا یخطاب به حاضران فرمود: ا السالم هیامام صادق عل

 فرمود: نیاکرم، پرداخت و چن امبر یخداوند و سالم و درود بر پ یبه حمد و ثنا مثبت دادند نکه پاسخ آو پس از 

مردم از او اطاعت   ی و وقت  مییآ  ی شود، به خشم م  تیکه خداوند معص  ی واله موقع  ه یالله عل  ی غمبرصلیپ  تیاهل ب  ما
 . میگرد  ی و خشنود م ی کنند و فرمان ببرند، راض

را به تو واگذارند و تو بدون زحمت و جنگ،    یو رشته زمامدار  تی به من بگو اگر مسلمانان، حق حاکم  عمرو!   یا
 ؟ی ده ی م لیتحو ی ن را به چه کس آواگذار کن  ی خواه ی ن را به هر که مآو به تو گفته شود  ی ریزمام امور را به دست گ

 .نند ی خود برگز انیرا از م یفرد  ،ی زنیگذارم تا مسلمانان پس از را  ی ن را به شور مآگفت:  دیعب عمروبن

 شان یو جز ا  شیو قر  کانیبا همه مسلمانان اعم از فقها و دانشمندان و صلحا و ن  ایفرمود: ا  السالم  هیصادق عل  امام
 گذارم. ی نم ی عرب و عجم فرق انیو م نمینش  ی به شور م نیبا همه مسلم یپاسخ داد. ارعمرو  ؟یپرداز ی م ی زنیبه را

  ی تبر  شانیاز عملکرد ا  ایو    ی کن  ی م  ی اول و دوم( را تول  فهیتو ابوبکر و عمر )خل  اآی فرمود:    السالم  هیصادق عل  ماما
 دانم.  ی دارم و عملکردشان را درست م ی در پاسخ گفت: من ان دو را دوست معمرو  ؟یدار
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ن که  آپس از  ی ول یی نان سخن بگوآنداشت که مخالف  ی مانع ی داشت ی فرمود: اگر تو از ان دو و عملکردشان تبر امام
 عتی ! عمر با ابوبکر ب؟ی کن ی رفتار م  شانیچطور برخالف روش ا  یو به عملکردشان خرسند   یدار ی نها را دوست مآ

 ز یدوم ن  فهیو خل  د یخالفت را به عمر برگردان ،یبا احد  ی زن یمردم مشورت کند. سپس ابوبکر هم بدون رانکه با  آ  ی کرد ب
 ی را داخل نکرد و درباره اعضا  ی شش تن به شورا گذاشت و از انصار جز شش نفر قرش  انیبه هنگام مرگ خالفت را م

 . د ی ریذ همفکرانت ان را بپ گری کرد که گمان ندارم تو و د یا هیشورا هم توص

ن شش تن به شور  آرا فرمان داد که سه روز با مردم نماز گزارد و    بیفرمود: او صه  امام صادق او چه کرد؟    د یپرس   عمرو
کرد که    د یشرکت نکند و خودش حق انتخاب شدن نداشته باشد. عمر تاک  ی زنین راآدر    یبپردازند و جز پسرش احد

چهار تن از شش تن   وز،از سه ر  شینرسد، گردن هر شش نفر زده شود و اگر پ  یا  جهیاگر سه روز بگذرد و شورا به نت
 د؟ ی موافق هست یی شورا نیشما با چن ای آن دو نفر را بزنند. آمخالفت کنند گردن   گری وحدت نظر داشته باشند و دو تن د

 . میستیمعتقد ن یی شورا نیگفتند نه ما به چن کصدای ی همگ انی! معتزلد؟ی دان ی ن را درست مآو 

 نظری و عملی ین معیار وحدت کلمهیعت .2
  شکل بگیرد.   و معینی   الزمه ی تحقق وحدت، و خصوصا  ماندگار بودن آن، آنستکه این وحدت حول معیار و ضابطه مشخصی 

تا تمامی مسلمانان با قبول این معیارهای مشترک به وحدت   و امام صادق علیه الّسالم اقدام به تعیین چنین معیارهایی کردند، 
 کلمه نظری و عملی برسند.

السالم حالل مشکالت   ه یعلامیرالمؤمنین  بود و سپس    امبریاحکام، خود پ   انی ب  یدر زمان رسول خدا، مرجع برامی دانیم که  
و دوم  اول یدر زمان خلفا ی ن است که حت آ انگریب فراوانی  ی خ ی و مرجع رفع معضالت احکام بود، شواهد تار یی و قضا ی حقوق

 را عمال برعهده داشت.  یا فهیوظ نیچن  مالسال هیامام عل

و هر چند امامان معصوم   ،دیفزونتر گرد  ی مردم به دانستن احکام عمل ازیو ن ادتری مورد ابتال ز لیکه مسا نیبعد، با ا یدورانها در
 کن یمشکالت مردم و معضالت جوامع بودند، ل  یها پاسخگو  نهیکامل داشتند و در همه زم  تیرسول الله مرجع  تیاز اهل ب

معصوم و    یایمطرح شدن اولورده بودند که مجال  آ  د یپد   ی چنان وضع  ی و عباس  یامو  خلفایاعتراف کرد که    د یمندانه باگسو
 وجود نداشت. عتیشر انیدانا

همانند هر منصب  زیحکم خدا ن ان یالزمه فتوا و بمعیار وحدت نظری و عملی که امام صادق علیه السالم ارائه می دهند آنستکه 
قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم  . مبنای فتوا و احکام فقهی و آموزه های دینی باید تنها است ی ستگیو شا تی، صالح دیگری  و مقام
نباید توان  ی و اجتهاد و قدرت استنباط نم  ء افتا  طیو فقدان شرا  الزم،  علم و دانش  داشتنبا ن  هیچکس  د یو بدون ترد   باشد،  د و 
 د.ون شآ یمتصد 

از عراق   ی ه یمرد، فق  نیبه امام گفتم: ا  یو  ی و در معرف   میوارد شد   بن محمد  جعفربر    فهیابوحن: همراه  د یگو  ی م  ةابن شبرم
  ان یرد و بدل شده و امام در پا  فهیالسالم و ابوحن  هیامام عل  نیب  ی نسبتا مفصل  ینگاه گفتگوآ  ..مده است.آاست و حضور شما  

 فرمود: نیچن
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فنقول: قال الله و قال رسول    ،الله  ید ی  نیو من خالفنا ب  ا نقف غدا  نّ إف  کیأبر  نیعبدالله! و التقس الد   ایاتق الله   -
 . شاءیالله بنا و بکم ما  فعلیف ؛نایأو تقول انت و اصحابک: سمعنا و ر ،الله

ما و مخالفان ما    امتیروز ق  رای ز  ،مکن  اسیق  نی در د  یو هو  یأکن و از خدا بترس و با ر  شهی بنده خدا! پروا پ  یا
  ی و را  می دی شن  د ی ئ گو  ی م  ارانتانیو شما و    ،خدا فرمود و رسول خدا گفت مییگو ی . ما ممیستی ا  ی م  یاله  شگاهیدر پ

 د. رکخواهد رفتار  مان گونه که بخواهد با ما و شآپس خدا  ؛می و نظر داد

 : سد ینو ی م السالم هیامام جعفر صادق عل تی شخص انیدر ب تیروا نیپس از نقل ا ابن خلكان

عنهم  ی الله تعال ی طالب رض ی بن اب ی بن عل نیبن حس  نی العابد  نی ز ی صادق، همان جعفربن محمدبن الباقر بن عل جعفر
  افتیاست و بدان جهت لقب صادق    تیاز سادات اهل ب  هیاز دوازده امام بر مذهب امام  ی کیباشد. و جعفر    ی م  نیاجمع

 که همواره سخنش راست بود. 

 وحدت توصیه به عمل بر اساس  .3

ر.اج    پرسش  نیااز دوران ائمه علیهم السالم تصور تحریف قرآن، هم در میان افراد معدودی از مسلمانان مطرح بوده است و  
 کلینی در کافی روایتی را به نقل از سالم بن سلمه اینچنین نقل می کند:  ؟از قرآن معتبر و حجت است ی که چه قرائت داشته

 الناس،  قرؤهایما  ی عل سیا من القرآن لوانا استمع حروف   ( الّسالم هی)عل عبداللهیاب ی قرا رجل عل -
   .الناس أ قری کما  أقرإعن هذه القراءة  کّف  (:الّسالم هیابوعبدالله )علفقال 

که مردم   ی طبق آن روش   ،کردمی ( چند کلمه از قرآن خواند که من گوش م الّسالمهیامام صادق )عل  یبرا  یمرد  -
 نبود.  خوانند،ی م

 . کنند ی کن و چنان قرائت کن که مردم امروزه قرائت م  یقرائت خوددار   نی( به او فرمود: از االّسالمه یامام صادق )عل

و از   دهنده توصیه برای تحقق بخشیدن به وحدت عملی جامعه اسالمی نشان    ی به روشن  امام صادق علیه السالمتوصیه  این  
 .بوده است ،بین بردن اختالف در مهمترین رکن دین اسالم که همانا قرآن کریم می باشد 

 وحدت کلمه  حرکت عملی در راه ايجاد .4
ها و  های مختلف با مشرب آنان از گروهها و فرقه  انیکه در م ، اند   هد شمرنفر را تا چهار هزار  علیه السالم صادق  امامشاگردان  

ای از آنان عالوه بر سمت فقهی که عّده  مین یباز جمله جمعی از برجستگان اهل سّنت را می   ،اند های گوناگون حضور داشتهرشته
این جایگاه علمی باالی    .ند ی آمذاهب اربعه عاّمه به حساب می   انیشوای سّنت دارند جزء رهبران و پ  اهل  انیکالمی که در م  ایو  

آن حضرت، و پذیرش تمامی اندیشمندان مسلمان از مذاهب و فرق گوناگون، اقدامی عملی برای تحقق وحدت در میان امت 
 : اسالمی بوده است
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 می باشد. علیه السالم از شاگردان معروف امام صادق کی ی ،هامعروف گروه حنفی  شوایی پ نعمان بن ثابت فهیابوحن -1
المودة، ابن صّباغ در فصول، و    عینابیدر    مانیسل  خ یرا شبلنجی در نوراالبصار، ابن حجر در صواعق، ش  مسئله  نیا

 اند.  کرده حیتصر گرانی و د ه،یآلوسی در مختصر التحفة االثنی عشر
 اعالم کرد:   فهیخود ابوحن
o   سالی )که شاگرد حضرت صادق)ع( بودم( نبود نعمان    دواگر آن    عنی ی؛  الّسنتان لهلک الّنعمانلو َل

 . شد ( هالک می فهی)ابوحن
o امدهیدانشمندتر از جعفر بن محمد ند  افقه من جعفر بن محّمد، تيما رأ . 

بود  علیه السالم صادق  اماماز شاگردان  زی، ن(هامالکی )مذاهب اربعه  انیشوایاز پ  گری د کی ی مالک بن انس مدنی -2
شبلنجی در نوراالبصار، سبط جوزی در تذکرة،    ب،ی اند، نووی در تهذ مسئله اعتراف نموده   نیاز جمله کسانی که به ا

 باشند.و...می  هیدر حل میالمودة و ابونع عینابیدر  مانیسل خیشافعی در مطالب، ابن حجر در صواعق، ش
 :  د یگومی  مالک بن انسخود 

o  خواند  نماز می   ای  :دمیاز سه حالت د  کییکردم، او را همواره در  مدتی نزد جعفر بن محمد رفت و آمد می
 .نقل کند  ثی که بدون وضو حد دمی کرد و هرگز او را ند قرآن تالوت می  ای روزه دار بود و  ای

o  که کمکش   زییو به چ   الّله؛  خشوني   نيذ و کان من العلماء العباد و الزهاد ال  نهیعيبماَل   تكّلميوَل
 . کرد، و از علمای عابد و زاهد و خدا ترس بودنبود( تکّلم نمی  د یکرد )مفنمی 

o  وَلخطر علی قلب بشٍر افضل من جعفر بن محمد الصادق علمًا  و َل سمعت اذن   ن  یع أتو ما ر
 چ یو ه  دهیچشمی ند  چیه  د،برتر از جعفر بن محم  زکاری،یدر علم و عبادت و پره  و عبادًة و ورعًا؛

 کسی خطور نکرده است. چیو به قلب ه دهی گوشی نشن

 امام صادق علیه السالم ل درس  فمذاهب گوناگون، که در محو همچنین تعداد بسیار زیاد دیگر از عالمان مسلمان از پیروان  
 در کنار هم نشسته و از محضر آن امام همام کسب علم می کردند.

 : د ی گواست در بخشی از آن می  علیه السالم علیسر منشأ همه علوم  د یخواهد بگوآنجا که می  دي ابن ابی الحد 

فرا گرفته، که فقه   محمد بن حسناز  زین شافعیاخذ کردند، و  فهیابی حنعلم فقه را از  ...  فهیابوحن اران یشاگردان و 
گردد، بر می   فهیابوحنبه    زیقرائت نموده، پس فقه او ن  شافعی  در نزد   زین  احمد حنبلگردد، و اّما  بر می   فهیابوحنبه    زیاو ن

 علیه السالم  علیاز پدرش تا به    زین  جعفر بن محمدو    رده شاگردی ک  علیه السالم  امام صادق هم در نزد    فهیابوحنو  
  .رسد می 

 اند. شمرده شده  علیه السالم  صادق   امام  دانواسطه شاگر  بی   ا یمذاهب اربعه فقهی اهل سّنت با واسطه    انیشوایعبارات پ  نیدر ا

 


