ن
املسلمی روحاهلل حسینیان در گفتوگو با نشریه حرم:
حجتاالسالم و

زیارت اهل تسنن

در ایام شهادت حضرت رضا

نشان از موفقیت شعار «وحدت» است
[نادیا میرنژاد]
یکــی از مــواردی کــه همــواره در دیــن مبیــن اســام بــه آن تأ کیــد شــده اســت ،موضــوع
وحدت و یکپارچگی امت اســام اســت .در آیه  103از ســوره عمران ،خداوند متعال روی
ایــن اهمیــت ایــن مهــم را یــادآوری کــرده و میفرمایــد« :و همگــی بــه ریســمان خــدا چنــگ زنیــد و پراکنــده
نشــوید» .در احادیــث و روایــات نیــز زندگــی بدون تعصب تأ کید فراوان شــده اســت .پیامیر اســام«ص»
نبــاره میفرمایــد« :کســی کــه مــردم را دعــوت بــه تعصــب کنــد از مــا نیســت ،و کســی کــه بــه دلیــل
در ای 
تعصب بجنگد از ما نیســت ،و کســی که با تعصب بمیرد از ما نیســت» .البته غفلت از این موضوع که
منفعت برخی از دولتها در اختالف و تفرقه بین مســلمانان اســت نیز ،ســهلانگاری بزرگی محســوب
یشــود .ســالروز میــاد پیامبــر ا کــرم«ص» بــه روایــت بــرادران اهل ســنت بهانهای شــد تــا وحدتآفرینی
م 
را بهعنــوان کلمــه کلیــدی ایــن مصاحبــه مطــرح و بــا حجتاالســام و المســلمین رو حاهلل حســینیان
رئیــس مرکــز اســناد انقــاب اســامی گفتوگــو کنیــم کــه در ادامــه آن را از نظــر میگذرانیــد.
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در میان ائمه اطهار«علیهمالسالم»،
امام صادق«ع» فرصت بیشتری برای
آموختن دین و دیانت به مردم زمانۀ
خویش داشتند .روش ایشان در برخورد با
فرقهها و انحرافات چگونه بود؟
بــه موضــوع خوبــی اشــاره کردیــد .منــش،
ســیره و اندیشــه امــام صادق«علیهالســام»
طــوری برنامهریــزی شــده بــود کــه بســیاری از
لســنت بودنــد.
شــاگردان ایشــان از علمــای اه 
ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه حضــرت
صــادق«ع» در عیــن تــاش بــرای بیــان مطالــب
مــورد نظــر خــود ،منــش و بیانــی را برگزیــده
بودنــد کــه وحدتبخــش بــوده و از تفرقــه و
یکــرده اســت .در
اختالفــات مضــر جلوگیــری م 
عیــن حــال ایشــان بــه اصــول و موازیــن خالــص
و بنیادیــن تشــیع میپرداختنــد و آن را ترویــج
میکردنــد .همچنیــن دربرابــر احتجاجــات از
ایــن احــکام شــرعیه دفــاع و ادلــه و اســتدالالت
مبــارک و حکیمانــه خــود را بــر آن اقامــه
میفرمودنــد .بنابرایــن ایــن مســئله هیچگونــه
منافاتــی نــدارد کــه انســان کامــل کــه در آن
دوران امــام صادق«علیهالســام» بودهانــد،
هــم از عقایــد خــودش در مذهــب دفــاع بکنــد و

