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  احمنما احمنیم  اححمل هلل  ا احلاحمیا و ّل ی یلی سیل ا محم ل و هحه احهایمیابسم اهلل

 پیشگفتار 

وه زها مسئله است. در این جروابط شیعیان با اهل سنت و بالعکس در گستره تاریخ موضوعی است که مشتمل بر دهبررسی 

 چند محور اساسی مطالبی ارائه می شود: 

ی اختالف و تفرقه ایجاد شد؟ آیا در ادیان و مکاتب دیگر اجتماعی ، فلسفی  و...اختالف و تفرقه چرا در میان امّت اسالم -1

 آیا می توان با زور ، کشتار و کینه توزی اختالفات را حل نمود؟ وجود دارد؟ راه درست بر خورد با مسائل اختالفی چیست؟

رد پیشینه آنها روشن شود که، شیعه و تشیع چگونه شکل و اهل سنت الزم است در موبرای بررسی روابط میان شیعیان  -2

ها ، ابعاد ، انشعابات و تحوالت است؟ همچنین مکتب اهل سنت و تسنن دارای چه ابعاد و گرفته است ؟ دارای چه ویژگی

 انشعاباتی است؟

ع دینی است. ما امّت اسالمی که روابط پیروان دو مکتب اصلی دین اسالم چگونه باید باشد؟ در درجه اوّل مراجعه به مناب  -3

در مورد مسائل اختالفی چه رهنمودی دارد؟ آیا جنگ، تهمت زدن، ببینیم قرآن ، تابع قرآن و پیامبر خدا)ص( هستیم 

 خشونت صحیح است؟

  وحدتسیره اهل بیت رسول خدا )علیهم السالم(در مورد اهمیت وحدت امت اسالم چگونه بوده؟  امامت به عنوان محور   -4

وده اند؟ آیا هایی نمدارای چه نقش و جایگاهی است؟ امامان معصوم )ع( به پیروان خود در باره تعامل با اهل سنت چه توصیه

 قرآن ، پیامبر و امامان معصوم را توصیه می کنند؟علما معاصر همان راه 

ل آن در این جزوه پرداخته می شود. ؛ به برخی مسائه استدبررسی تاریخی روابط شیعیان و اهل سنت خود موضوع گستر  -5

های سیاسی صدر اسالم، کدامند؟ و چگونه شکل گرفتند؟ اندیشه سیاسی در جهان اسالم چگونه شکل گرفته است؟ گروه

 های تشیع که آنرا از تسنن متمایز می نماید کدامند؟مهمترین ویژگی

جریان تفرقه افکنی از صدر اسالم تا زمان حاضر توان گفت از کی شروع شده آیا می  وحدت اسالمیاندیشه  ریشه تاریخی   -6

 ؟ج و  جریان وحدت گرا تؤامان وجود داشته است

مطالب ارائه شده پاسخ داده شود .ضمناً یاد آور می شود مرتبط  مسائلخی از رت یاد شده و بدر این جزوه تالش شدهبه سؤاال

لذا  و حوادث میان شیعیان و اهل سنت به صورت ریز بحث و بررسی شود.مسائل ئله بوده ، و الزم در فرصت دیگر در طرح مس

تا با سهیم شدن  تا غظرات انتقادی و پیشنهادی خود را حتماً مطرح نماییداز دانش پژوهان گرامی در خواستمی شود نقطه ن

 باشند. انشائ اهلل ش الهی برخوردارداپاتکمیل مباحث از اجر و 

 



 تفرقه چرا؟ و اختالف 

   الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ اءَحْسَنَهُ فَبَشِِّرْ عِبَادِ

 «.و از نیکوترین آنها پیروى مى کنندپس بندگان مرا بشارت ده همان کسانى که سخنان را مى شنوند »

هر مکتبى که در میان جوامع انسانى به وجود آمده و رشد کرده است همیشه به یك منوال باقى نمانده بلکه داراى شاخه ها، 

دسته ها و شعبه هاى مختلف شده است و از این جهت فرقى بین مکاتب هنرى ، اقتصادى ، سیاسى ، دینى و مذهبى وجود 

  .چنانچه صحیح بودن یا باطل بودن مکتب نیز دخالتى در این قضیه نداشته و نخواهد داشت ندارد؛

دین مقدس اسالم هم که خود مکتبى الهى و دینى است از این قاعده مستثنى نبوده بلکه داراى فرقه هاودسته هاى مختلف 

  .زیادى را به خود دیده است مى باشد و در طول هزارو چهار صد سال واندى که از عمرش مى گذرد، تحوالت

این پیدایش فرقه ها تنها در بعد فقهى نبوده بلکه در ابعاد مختلف اعتقادى ، سیاسى ، فرهنگى ، اجتماعى ، و غیر آن کامالً 

معتزله و   تقسیم و سپس عدلیه به   اشاعره و عدلیه  مشهود است ؛ مثالً مسلمانان از نظر مشرب کالمى به دو مکتب

هاى مختلفى هستند. و به تعبیر دیگر: اسالم در درجه اول به از بُعد فقهى ، داراى مکاتب و منش  سیم مى شوند. وتق  شیعه

باشد منقسم شده و بعد هر کدام از این دو مکتب داراى تقسیمات و فرقه هایى  تشیّع و تسنِّن دو دسته بزرگ که مکتب

فى ، شافعى ، مالکى و حنبلى و شیعیان نیز به امامیه ، زیدیه و اهل تسنِّن به چهار فرقه حن  هستند. در عصر حاضر،

 .اسماعیلیه تقسیم شده اند

این در حالى است که پیامبر اسالم صلِّى اللِّه علیه و آله فقط یك روش و یك اندیشه را براى مردم آورد و مسلمانان نیز مأ مور 

کنند. و راهى غیر از راه او نروند؛ چنانچه خداى متعال هم ما را به شدند تا مطابق مشى رسول اکرم صلِّى اللِّه علیه و آله مشى 

 .همین مطلب امر مى کند

    (  کُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا مَآ ءَاتَ)

هرچه رسول براى شما از جانب خداوند آورده بگیرید )و اجرا کنید( و از هر چه او شما را از آن نهى کرده دورى و اجتناب  

 کنید.

  )سِرِینَامِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى االخِرَةِ مِنَ الْخَاو باز مى فرماید: )وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ االْسْلَ

هر کس غیر از اسالم دین دیگرى را براى خویش انتخاب کند، هرگز از او پذیرفته نشده و در آخرت ، نیز از زیانکاران محسوب  

  .خواهد گردید

پس نتیجه مى گیریم که همه مذاهب و فرقه ها نمى توانند حق و درست باشند؛ زیرا پیامبر صلِّى اللِّه علیه و آله آورنده تمام 

او فقط یك روش و یك طریقه را از جانب خداوند آورده است و ما هم مکلِّف هستیم طبق همان طریق و روش ، آنها نیست ، 

  .مشى کنیم و خالف آن را انجام ندهیم

به همین جهت است که پیروان مذاهب مختلف در طول اعصار و قرون ، کوشش نموده اند تا ثابت کنند که مذهب آنان همان 

دا صلِّى اللِّه علیه و آله مبلِّغ و مبیّن آن بوده و دیگر مذاهب ، اساس و پایه اى ندارند، بلکه باید خط مذهبى است که رسول خ

  .بطالن بر آنها کشیده شود

یکى از علتهاى اساسى و عمده پیدا شدن اختالف در میان مسلمانان جهان مى تواند درست همین مسأ له باشد. و دشمنان 

نیز از همین نقطه ضعف به نفع خود استفاده کرده و در مواقع مناسب ضربه هاى اساسى و  قسم خورده اسالم و مسلمانان

  .کارى ، بر پیکر اسالم وارد نموده اند

در این میان مسلمانان ناآگاه یا متعصبان کور باطن نیز با ردّ نمودن مذاهب دیگر و اشکال وارد کردن بر آنها و حتى تکفیر 

بیار معرکه شده و خود آگاه یا ناخود آگاه ، استکبار جهانى را در رابطه با اهداف شومى که دارند، پیروان دیگر مذاهب ، آتش 



  .یارى و کمك نموده اند

البته اگر به زمانهاى قبل و قرون گذشته بر گردیم ، مى بینیم که آتش نفاق و خونریزى حتى بین آن دسته از مذاهب که 

احد دارند هم وجود داشته و چه فتنه ها و برادرکشیها که در اثر این نفاق و اختالف به تقریباً اصول عقاید و مکتب کالمى و

  .وجود آمده است

  .شما اگر به کتب تاریخى مراجعه کنید، مى بینید که از جنگها و فرقه گرایى ها و تعصبات ، چه ها نوشته شده است

یباً داراى مکتب کالمى و اصول اعتقادى واحد بودند از بین ولى کم کم آتش نفاق در میان مذاهب و روشهاى فقهى که تقر 

رفت و لذا دیگر حنبلى ها شافعى ها را تکفیر نمى کنند و مالکى ها پیروان امام اعظم را خارج از اسالم نمى دانند، بلکه همه 

فقه و احیاناً در اصول عقاید همدیگر را مسلمان دانسته و در یك صف واحد مى بینند و با آن همه اختالف که در فقه و اصول 

دارند، عدول از مذهبى به مذهب دیگر را جایز دانسته ، پیروى هر کدام از مذاهب اربعه را درست و صحیح و مبرء ذمّه مى 

 .دانند

البته این مطلب تا حدودى خوب و بجاست اما کامل نیست ؛ زیرا آنان پس از آنکه دست از مخاصمه و نزاع علیه همدیگر 

تند، لبه تیز انتقادها و تکفیرها را متوجه پیروان مذهب اهل بیت و شیعیان نمودند و تا به امروز هم ادامه داشته و به قوّت برداش

خود باقى است ، آنان تمام مذاهب اهل سنت را حق و مذهب شیعه جعفرى را باطل مى دانند! در حالى که قبالً تذکر دادیم 

فقط یك روش و خط مشى داشت ، نه چهار تا یا بیشتر، تا بعد حکم شود که تمام مذاهب  که پیامبر صلِّى اللِّه علیه و آله

 . صحیح است االِّ یك مذهب

از مطالب یاد شده معلوم می شود که اصل اختالف امر طبیعی است؛ اما راه بر خورد با اختالف و حل آن می تواند در چهار 

صورت حتی اختالف می تواند موجوب پویایی و پیشرفت باشد. اما اگر ؛ در این باشد چوب عقلی و منطقی و تعالیم دین 

و برتری جویی حاکم باشد، باعث تخریب، عداوت و عقب ماندگی می شود.  برای بررسی مناسبات  احساسات، تعصبات کور

 ارائه شود. ز دو مکتبالزم است معرفی اجمالی ا سنت شیعیان و اهل

   

 تشیّع چیست ؟  

 

از نظر  تشیّع  را از نظر لغت و اصطالح بدانیم تشیّع در این بحث و بیان حقیقت تشیّع ، نخست الزم است معناى قبل از ورود 

گرفته شده که به معناى متابعت و پیروى است . بنابراین ، تشیّع که مصدر ثالثى مزید فیه و از باب تفعّل و  شیع لغوى از ماده

  .است قبول پیروى و اطاعت یآن تاى مطاوعه مى باشد، به معنا تاى

اما اصطالحاً به مکتب و مذهبى گفته مى شود که پیروى از اهل بیت پیامبر صلِّى اللِّه علیه و آله را در جمیع ابعاد اسالم ، اعم 

  .از اعتقادى ، سیاسى ، فرهنگى ، اقتصادى ، مسائل عبادى و حتِّى در زندگى فردى و اجتماعى ، واجب و الزم مى داند

از پیروى اهل بیت علیهم السّالم این نیست که در مکتب تشیّع ، قرآن و سنِّت عمل نمى شود، بلکه مراد آن است که مراد 

  .قرآن و سنِّت ، باید از طریق اهل بیت علیهم السّالم به دست آورده شده ، وانگهى به آن دو عمل شود

ت مشتمل بر ناسخ و منسوخ ، عام و خاص ، مطلق و کتابى اس  قرآن اما در رابطه با قرآن کریم ، همه مى دانند که

مجمل و مبیّن ، محکم و متشابه ، نصّ و ظاهر و مواردى از این قبیل که فهم آن براى عموم مردم آسان نبوده بلکه   مقید،

ور کامل مشکل است و اگر فقط قرآن باشد و بس ، هیچ حکمى از احکام الهى از آن به ط  فهم قرآن براى عموم مردم بسیار

استخراج نخواهد شد؛ زیرا نه تنها نیاز به تاءویل و تفسیر دارد، بلکه قرآن ، کتابى است مشتمل بر یك سلسله کلیّات که به 



عنوان اصل و قاعده ، باید از آن استفاده شود. و تطبیق آن اصول و قواعد بر موارد جزئى و بیان مصادیق ، کار انسان عادى 

  . ال یَمَسُّهُ إِال الْمُطَهَّرُونَ فِى کِتَبٍ مَّکْنُونٍ  ود قرآن کریم : )إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ کَرِیمٌنیست ، بلکه طبق نصّ خ

 . [که آن قرآن کریمى است که در کتاب محفوظى جاى دارد و جز پاکان نمى توانند به آن دست زنند ] دست یابند 

ان کنند که از انجاس و ارجاس و ناپاکیهاى باطنى و ظاهرى ، پاك و تنها کسانى مى توانند این کتاب آسمانى را فهمیده و بی

 .مطهر باشند

شده اند، اهل بیت پیامبر صلِّى اللِّه علیه و  مطهر و به نصّ قرآن کریم تنها کسانى که در میان امت اسالمى متصف به وصف 

 :متعال درباره آنان مى فرماید  آله هستند؛ زیرا خداى

خداوند اراده فرموده است که تنها از شما اهل بیت ،   اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِِّجْسَ اءَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِِّرَکُمْ تَطْهِیرًا(؛ إِنَّمَا یُرِیدُ ( 

  .رجس و پلیدى را دور نموده و شما را پاك و مُطَهّر بگرداند

مطهّرون در آیه قبل اهل بیت پیامبر صلِّى اللِّه علیه و آله با گذاشتن آیه دوم در کنار آیه اول ، متوجه خواهیم شد که مراد از 

مى باشند که خود آن حضرت نیز جزو آنان محسوب مى گردد. و چون قرآن را فقط اینها مى دانند و بس ، پس باید در فهم 

  .معناى قرآن و استنباط احکام خدا از آن ، به آنان مراجعه شود

ى اللِّه علیه و آله پر واضح است که سنت را باید از اهل بیت علیهم السّالم گرفت ؛ زیرا و اما نسبت به سنِّت پیامبر اکرم صلِّ

معناى لغوى سنِّت ، طریقه و روش است و روش اکثر مردم به طور کامل براى غیر اهل بیت او روشن و واضح نخواهد بود؛ 

  .خانه آگاهترند از آنچه در خانه مى گذرد اهل البیت ادرى بما فى البیت ؛ اهل :چون اواّلً: همانطور که گفته اند

ثانیاً : از روایات و ادله اى که بعداً خواهد آمد، استفاده مى شود که پیامبر اکرم صلِّى اللِّه علیه و آله رجوع به اهل بیت علیهم 

ادى امت اسالمى معرفى السّالم در فهم دین وروش خویش را واجب و الزم دانسته است ؛ زیرا آنان را بعد از خود، راهنما و ه

  .فرموده است

ثالثاً : همانطورى که درك قرآن کریم براى مردم عادى مشکل است ، درك و فهم سنِّت نیز براى آنان مشکل خواهد بود. و از 

پیدا مى شود و مبین سنِّت مثل مبین قرآن باید مطهر از ارجاس و پلیدیها باشد. و به نص  مبین این جهت است که نیاز به

  .آن کریم تنها کسانى که از ارجاس و پلیدیها پاك هستند، اهل بیت علیهم السّالم مى باشندقر

 چه کسانى اهل بیت پیامبر )ص ( مى باشند ؟

 باید دید که اهل بیت ، به چه کسانى گفته مى شود و در این آیه مبارکه چه کسانى از آن اراده شده است ؟

رباى انسان اطالق مى شود، ولى مسلِّماً مراد از آیه ، جمیع اقرباى پیامبر نیست ؛ زیرا در از نظر لغت ، اهل بیت به عشیره و اق

بین آنان حتى افراد مشرك مثل ابولهب ها وجود داشتند که یقیناً آیه مبارکه شامل آنان نخواهد شد، پس باید براى شناختن 

اند، به روایاتى که در تفسیر آیه وارد شده است مراجعه کرد  اهل بیت ؛ یعنى کسانى که در این آیه مبارکه ، مطهر معرِّفى شده

  :و اینك چند روایت

مى گوید: وقتى آیه مبارکه تطهیر نازل شد، پیامبر صلِّى اللِّه علیه و آله فاطمه ، على ، حسن و حسین    ابن عبدالبرِّ شافعى 

هؤ الء اهل بیتى فاذهب عنهم الرجس و طهّرهم اللِّهم : خود خواند و به خداى متعال عرض کرد  علیهم السّالم را نزد

   .؛ خداوندا! اینان اهل بیت منند، پس از آنان رجس را دور و آنان را پاك و مطهر بگردان (16)تطهیراً

بیش از دویست طریق و روایت ذکر مى  (17)،  شواهد التنزیل لقواعد التفضیل در کتاب  نفى نیشابورىحافظ حسکانى ح 

و آله ، على ، فاطمه ، حسن و حسین علیهم السّالم مى  کند که آیه مبارکه فقط شامل وجودمبارك رسول خدا صلِّى اللِّه علیه

  .شودوبس

مى گوید: اکثر مفسرین بر آنند که این آیه در شاءن على ، فاطمه ، حسن و حسین علیهم السّالم نازل  صواعق در ابن حجر 
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  .(18) مذکر است عنکم  شده است ؛ چون ضمیر

  :گفت  که  المؤ منین عایشه روایت مى کندمسلم در باب فضایل حسنین علیهماالسّالم از صفیه بنت شیبه از ام 

خله ثمّ جاء الحُسَیْنُ فدخل خرج النبىُّ صلِّى اللِّه علیه و آله غداةً و علیه مرط مرحَّل ، من شعر اسود. فجاء الحسن بنُ علی فاد»

الْبَیْتِ وَیُطَهِِّرَکُمْ  معه . ثمّ جاءت فاطمة فادخلها. ثمّ جاء علىُّ فادخله . ثمّ قال : )إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِِّجْسَ اءَهْلَ

 « .(19)اتَطْهِیرً

یك روز صبح پیامبر صلِّى اللِّه علیه و آله برخاست ، در حالى که آن حضرت کسا و عبایى بافته شده از پشم سیاه بر دوش  

ت به مبارك داشت پس حسن بن على بر آن حضرت وارد شد، حضرت او را به زیر عبا برد، بعد حسین وارد شد و با آن حضر

زیر عبا رفت ، آنگاه فاطمه بر وى داخل گردید، حضرت او را نیز به زیر عبا برد و سپس على علیه السّالم آمد، حضرت او را نیز 

داخل عبا برد و فرمود: خداوند، اراده فرموده است که تنها از شما اهل بیت ، رجس و پلیدى را دور گرداند و شما را پاك و 

  (سیّد محسن حجّتکتاب تشیع چیست و شیعه کیست؟ )  (27) (28) . مطهر نماید

 کيست؟ شيعه   
شیعه در لغت ، به معناى پیروان و یاران است و بر مفرد و تثنیه و جمع و نیز بر مذکر و مؤ نث به طور یکسان اطالق مى 

  فصل او از طریق بال وان على علیه السالم گفته مى شود که معتقد به امامت و خالفتدر اصطالح ، شیعه به پیر.(64) شود

 .(65)پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله هستند  نص  ,نصب

نان بسیارى گفته اند، اما به نظر مى رسد شیعه ، به همان معناى مذکور، در زمان پیامبر صلى درباره زمان پیدایش شیعه سخ

بارها در سخنان آن حضرت به کار رفته است . البته وضعیت شیعه در   شیعة على اهلل علیه و آله نیز مطرح بوده است و تعبیر

تشیع که اعتقاد به امامت على علیه السالم از طریق نص  اما عنصر اساسى براى   .زمانهاى مختلف به یك صورت نبوده است

 .است از ابتداى اسالم و در همه دوره ها در میان شیعه دیده مى شود

   ادوار شیعه 

 :، زمان حیات پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله است . نوبختى مى گوید نخستین دوره حیات شیعههمان گونه که بیان شد، 

قه اسالمى است ؛ آنان پیروان على علیه السالم و معتقدان به امامت او بودند که در زمان پیامبر صلى اهلل شیعه ، نخستین فر»

علیه و آله و پس از آن وجود داشتند. اولین کسانى که در اسالم به اسم شیعه نامیده شدند مقداد، سلمان فارسى ، ابوذر و عمار 

 (66)«.بن یاسر بودند

نام  شیعه علىز  در کتابهاى معتبر شیعه و سنى احادیثى نقل شده است که در آنها پیامبر صلى اهلل علیه و آله با صراحت ا

ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم :   شریفهبرده اند. براى نمونه ، سیوطى ، دانشمند بزرگ اهل سنت در تفسیر آیه 

( سه حدیث از آن حضرت نقل کرده است که در آنها مصداق آیه مذکور على علیه السالم و شیعه او 7ه : نبی)  خیر البریة

شیعه او رستگار مى  و  علی  هشیخ مفید نیز چند حدیث از پیامبر صلى اهلل علیه و آله به این مضمون ک. (67) معرفى شده اند

وم تشیع توسط خود بر این اساس مفه (69).نیز این گونه احادیث نقل شده استدر منابع دیگر  . (68) ، نقل کرده است باشند

 .را پرورش دادو آله مطرح شد و ایشان بذر شیعه را در حوزه تفکر اسالمى نشاند و آن    علیه پیامبر صلى اهلل

ممکن است این سؤ ال مطرح شود که با وجود پیامبر، همه مسلمانها از ایشان پیروى مى کردند و شیعه او بودند، بنابراین 

معناى شیعه على چه معنا و مفهومى داشت ؟ در پاسخ باید گفت : پیامبر با تعریف و تمجید از شیعه على علیه السالم ، در 

خود معرفى مى کند. به دیگر سخن ، ایشان درصدد بیان این مطلب هستند که هر کس از من پیروى  واقع شیعه على را شیعه

کند؛ باید از على پیروى کند، چه در این زمان چه پس از من . شاهد این مطلب ، آن است که پیامبر صلى اهلل علیه و آله در 
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در احادیث  .(70)امام شیعه من تو هستى :الم مى فرمایندبرخى احادیث پس از تمجید از شیعه خود، خطاب به على علیه الس

امبر و على یعنى شیعه پی «شیعتنا» تعبار  زدیگر، پیامبر صلى اهلل علیه و آله ، على علیه السالم را خطاب قرار مى کنند و ا

 .(72)را به کار مى برند   و شیعة اهل بیتى  شیعتى   در حدیث دیگر پیامبر تعبیر. (71) علیه السالم استفاده مى کنند

تا پایان عمر بارها على علیه السالم را به عنوان   اصوال پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله از همان ابتداى تبلیغ عمومى خویش 

 .جانشین خویش و امام مسلمانان پس از خود معرفى فرمودند

پس از وفات پیامبر صلى اهلل علیه و آله آغاز مى شود. هنگامى که على علیه السالم و بنى هاشم و ،  دوم حیات شیعه دوره

گروهى از بزرگان اصحاب مشغول مراسم خاك سپارى پیامبر صلى اهلل علیه و آله بودند، گروهى از مهاجرین و انصار در سقیفه 

ند، انصار کسى را معرفى مى کرد و مهاجرین فرد دیگرى را، تا بنى ساعده جمع شدند و به نزاع بر سر خالفت پیامبر پرداخت

س آنها امام على علیه السالم قرار داشت ، بر خالفت أاینکه بدون مشورت با امت اسالمى و بزرگان اصحاب پیامبر که در ر

مسعودى نقل مى کند  ابوبکر توافق کردند. على علیه السالم پس از انجام مراسم تدفین درصدد پس گرفتن حق خویش برآمد.

اینان . (75) گرد هم جمع شدند  شیعه او که پس از وفات پیامبر صلى اهلل علیه و آله و حادثه سقیفه ، على علیه السالم و

خوانده مى شدند و در راءس آنها مقداد، سلمان   على  شیعه  ن پیامبر صلى اهلل علیه و آلههمان گروهى هستند که در زما

و غوغایى که پس از بیعت با ابوبکر در میان مسلمانان ایجاد شد، مانع از   فارسى ، ابوذر و عمار بن یاسر بودند. اما وحشت

خویش را طلب کند، جنگ و خونریزى در میان مسلمانها باعث حمایت آنها از على علیه السالم گردید و او دریافت که اگر حق 

شیعیانش از مطالبه حق خالفت چشم پوشى کردند، اما   نابودى اسالم و بازگشت مردم به جاهلیت خواهد شد. از این رو او و

را به خاطر داشتند، در همه شیعه على علیه السالم که توصیه هاى پیامبر صلى اهلل علیه و آله درباره پیروى از على علیه السالم 

حوادث به او چشم دوخته بودند و گاه در موارد ضرورت به پیروى از او با حاکمان وقت همکارى مى کردند. و گاه در سکوت و 

عزلت در انتظار فرصت مناسب بودند. در این دوره تشیع نسبت به دوره قبل فعلیت بیشترى یافت زیرا در مرحله اول ، شیعه 

مامت على علیه السالم پس از پیامبر صلى اهلل علیه و آله اعتقاد داشتند اما پس از رحلت پیامبر صلى اهلل علیه و آله ، تنها به ا

على علیه السالم امام و پیشواى شیعیان بود و آنها با اشاره حضرتش در امور سیاسى و اجتماعى و جنگها مشارکت مى کردند، 

 .و احکام فقهى از او پیروى مى کردند و بهره مند مى شدندگذشته از اینکه در تفسیر و عقاید 

، پس از قتل عثمان و به خالفت رسیدن امام على علیه السالم آغاز مى شود. در این دوره امامت على علیه السالم  دوره سوم

سیاسى نقش بیشترى  ظهور و بروز بیشترى یافت و بعد والیت سیاسى امام نیز تحقق یافت و در نتیجه شیعه نیز در حاکمیت

  .(76)یافت

پس از شهادت امام على علیه السالم و صلح امام حسن علیه السالم دوره حیات شیعه در عصر امویان فرا مى رسد  دوره چهارم،

ه براى شیعیان بود. در این دوره خطیبان به دستور بنى امیه به امام اول شیعیان دشنام مى دهند و که سخت ترین مرحل

شیعیان بیشترین آزار و شکنجه و قتل و غارت متحمل گشتند. در همین دوره است که قیام حسین بن على علیه السالم در 

یامبر صلى اهلل علیه و آله همراه تعدادى از شیعیان خاص هجرى بر علیه یزید بن معاویه رخ مى دهد و فرزند دختر پ 61سال 

خویش به شهادت مى رسند. پس از شهادت حسین علیه السالم قیامهایى به خونخواهى او و یارانش رخ داد که از همه مهمتر 

ى علیه السالم ، بود. مختار با جلب حمایت محمد حنیفه ، فرزند امام عل 66و قیام مختار در سال  64قیام توابین در سال 

شیعه را گرد خویش جمع کرد و آنان را براى گرفتن انتقام خون حسین علیه السالم و یارانش سازماندهى کرد. او قاتالن اهل 

بیت علیه السالم و شیعیان آنان در کربال را یکى پس از دیگرى از دم تیغ گذراند و سر ابن زیاد را براى امام سجاد علیه السالم 

نخستین و به این ترتیب . (77) قل شده است که او پس از جلب حمایت محمد حنیفه او را امام مهدى معرفى کردفرستاد. ن

اسم اصلى مختار کیسان بود. مهمترین اعتقاد کیسانیه   چونپدید آمد. به پیروان مختار کیسانیه مى گویند،  انشعاب در شیعه
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این بود که پس از امام على علیه السالم یا پس از امام حسن و امام حسین علیه السالم ، به امامت محمد حنیفه معتقد بودند 

 . (78)مهدى موعود مى دانستند. کیسانیه خود به فرقه هاى فرعى تر منشعب شدند  واو را

، قیام زید فرزند امام سجاد علیه السالم است که بر یکى دیگر از قیامهایى که به پیدایش فرقه اى دیگر در میان شیعه انجامید

لك حاکم اموى قیام کرد و سرانجام به شهادت رسید. آن دسته از ضد بنى امیه صورت گرفت . او بر علیه هشام بن عبدالم

، که در بحث از زیدیه در این باره به زیدیه مشهور شدندپیروان زید که او را به امامت قبول داشتند و عقاید خاصى داشتند، 

 .بحث خواهیم کرد

امام صادق علیه السالم اسماعیل فرزند ارشد ایشان  سومین انشعاب ، در زمان امام صادق علیه السالم رخ داد؛ گروهى از پیروان

و برادر امام موسى کاظم علیه السالم را به عنوان امام هفتم پذیرفتند و به تدریج عقاید خاصى را مطرح کردند که به اسماعیلیه 

تا آخرین امام معصوم یعنى  معروف شدند. در ادامه ، این فرقه مورد بحث قرار خواهد گرفت . اما اکثریت شیعه سلسله امامان را

 .امام دوازدهم ، مهدى موعود )عج ( پذیرفتند اینان شیعه اثنى عشریه یا امامیه نامیده مى شدند

در اواخر حکومت امویان و اوایل حکومت عباسیان که بخشى از زمان امامت امام باقر علیه السالم و امام صادق علیه السالم ، را 

این دو حکومت ، فشار بر امامان و شیعیان آنها کمتر شد و در همین فرصت اندك بود که آن  شامل مى شود، به دلیل ضعف

از   دو بزرگوار، معارف و احکام شیعه را که در واقع ریشه در تعلیمات قرآن و سنت نبوى داشت ترویج و تبلیغ کردند. پس 

 عباسی رخى از حاکمان عباسى چون امین و ماءمونقدرت یافتن عباسیان فشار بر شیعه از سر گرفته شد، گرچه در زمان ب

شیعه از آزادى بیشترى برخوردار بودند. اندکى پس از غیبت کبرى ، یعنى از اوایل قرن چهارم ، تا اواخر قرن پنجم که خاندان 

بیان عقاید و  آل بویه )خاندان آل بویه ( در دستگاه عباسى نفوذ کردند و از مناصب مهم حکومتى بهره مند شدند، شیعه در

  .آراى خویش آزادى عمل داشت

آل بویه خود یکى از خاندان فرهیخته شیعه بودند و دانشمندان فراوانى را به جامعه اسالمى عرضه کردند. بسیارى از متکلمان 

خ طوسى و فقیهان شیعه در همین زمان پدید آمدند که از جمله آنها مى توان از شیخ صدوق و شیخ مفید و سید مرتضى و شی

نام برد. حکومت حمدانیان در قرن چهارم در سوریه و حکومت فاطمیین در قرنهاى چهارم تا ششم در مصر، که هر دو شیعى 

مذهب بودند باعث گردید تا مذهب تشیع در این مناطق گسترش بسیارى یابد. اما با روى کار آمدن حکومت ایوبیان در قرن 

کشتار شیعیان و نابود کردن آثار و کتب آنان بار دیگر آغاز شد. پس از سقوط ششم و تسلط آنان بر مصر سخت گیرى و 

حکومت عباسى و روى کار آمدن حکومت مغول ، بویژه در دوره حکومت سلطان محمد خدابنده ، مذهب شیعه رواج یافت . 

 .بزرگانى چون محقق حلى ، عالمه حلى و خواجه نصیر الدین طوسى در همین زمان مى زیسته اند

پس از اینکه حکومت مغول منقرض شد در ایران حکومت ملوك الطوایفى برقرار گردید و هر منطقه توسط یك طایفه و گروه 

 اداره مى شد، تا اینکه شاه اسماعیل صفوى با برانداختن حکومت طوایف ، بر سرتاسر ایران و حتى بخشى از عراق چیره گشت

 (ّید محسن حّجتس)کتاب تشیع چیست و شیعه کیست؟         

  تحول شیلهو سیم  شیله امامیهتلمیف  

شیعه امامیه یعنی کسی که پیرو اهل بیت)ع( است، امام در نگاه او منصوص است)دارای نص است(، معصوم   

است و دارای علم شریعت است و می تواند دین را تفسیر کند. یك شیعه معتقد است امام یك والیت سیاسی 

  آنِ امام امت است و دارای مرجعیت علمی است. دارد یعنی حکومت از
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 امامیه شیله دو ه فکمی بسیا  جلیپنج 

، است« دو ه نضو »دو ه اول دوره فکری بسیار جدی داشته است:  5شیعه امامیه در طول تاریخ تفکرش   

بر)ص( شروع دوره ایست که اندیشه شیعه شکل می گیرد و توسط ائمه تبیین می شود. این دوره از زمان پیام

 هجری( ادامه دارد. 329شده و تا آخر غیبت صغری)سال 

در دوره حضور چون امام)ع( حضور داشتند صحابه با هر مسأله ای مواجه می شدند به سراغ ایشان رفته و امام 

 آن مسائل را تبیین می کردند.

-گمایش فقهی"اوحیا : گمایش فکمی وجود داشته است 5د  دو ه اول د  میان ّحابه ایل بیت 

است. کسانی که بیشتر از همه از اهل بیت)ع( از مسائل فقهی سوال می کردند و دنبال مسائل عملی  "نلیثی

 بودند، غالب صحابه بزرگ در این دوره هستند.

است عده ای از صحابه بودند که هر سوالی داشتند به سراغ اهل  "باطنی -گمایش نلیثی"گمایش دوم، 

بیشتر به دنبال مسائل باطنی بودند، بیشتر از عالم ماوراء و عالم ملکوت سوال می کردند و  بیت)ع( می رفتند اما

به مسائل فقهی اهمیت چندانی نمی دادند. بعدها این گرایش را در عرفا زیاد دیده ایم که در علم عرفان خوب 

 دیده می شود.

 عقل بهای جدی می دادند.است، گروهی از اصحاب ائمه بودند که به  "یقل گمایی"گمایش سوم 

مومن الطاق و هشام بن حکم از این افراد عصر خویش بودند. اینان درست است که اهل بیت)ع( را قبول داشتند 

 چها مگمایش  ع( نیز به آن ها اهمیت می دادند.اما از ایشان استدالل عقلی می خواستند اهل بیت)

که جایگاه ایشان را خوب درك و تبیین نمی کردند،  است، عده ای از اصحاب اهل بیت)ع( "غاحی -تفویضی"

ائمه را از جایگاه خود باالتر می بردند. عده ای می گفتند: خداوند ائمه را آفریده و کل امور را به ایشان واگذار 

 کرده است.

ر است. اهل بیت)ع( این تفکر را به شدت رد کرده و فرموده اند: هرکس این اعتقاد را داشته باشد مشرك و کاف

غالی ها معتقدند علی همان خداست و خدا همان علی است و دوگانگی برای خدا و علی قائل نیستند، این تفکر 

 به شدت از ائمه مورد انتقاد قرار گرفته است.

خداوند از صفات ربوبی خود)خلق،رزق، اماته و احیا( به کسی نداده است البته این صفات بصورت موردی و 

است. عده ای از صحابه معتقد بودند  "تفکم یلمای ابما ی" گمایش پنجماده شده است. ایشان د جزئی به

که اهل بیت)ع( منصوص نیستند، معصوم نیستند، علم به غیب ندارند اما حکومت برای ایشان است چون انسان 

را از حد هستند که اهل بیت)ع(  ملموف "مقصمه"های عالم و زاهدی هستند. این افراد در تفکر شیعه به 

 خود پایین تر آورده اند. سلیمان بن صرد هیچ گاه از امام سجاد)ع( برای حضور در جنگ اجازه نگرفت آنان 

 20تا  10درجنگ یك خودکشی دسته جمعی انجام دادند این ها بعدها فکری شدند به نام زیدیه. حدود 

د به شرط اینکه عادل باشد، مجتهد باشد میلیون شیعه زیدیه در یمن هستند که معتقدند امام باید فاطمی باش

 و قیام به سیف کند، یعنی شمشیر به دست بگیرد برای تشکیل حکومت دینی.

دوره ایست که امام زمان)عج( در  دو ه دوم که بلل از دو ه نضو  است بلل از غیبت ّغمی بوجود همل.

عقل گرایی وجود داشت اما به دلیل  غیبت کبری هستند و کسی با اهل بیت )ع( ارتباط ندارد. در دوره اول

« یقل گمایی کالمی»د  ایا دو ه یقل گمایی افزایش یافت و به  وجود امام زیاد محسوس نبود، اما

ظهور کرده و پاسخ شبه های اهل  "شیخ طوسی"و  "شیخ مفید"در این دوره افرادی چون  ملموف است.

تند. در این دوره باید از قرآن یا از سنت پیامبر)ص( سنت را دادند چون اهل سنت سخنان ائمه را قبول نداش

 دلیل آورده میشد و یا از عقل استفاده می شد.



. بوعلی دو ه سوم دو ه ایست که فلسفه وا د تفکم شیله می شوددر این دوره عقل گرایی شکوفا شد. 

وارد تفکر شیعه شد  "یعالمه حل"و  "خواجه نصیرالدین طوسی"را نظام دهی کرد و توسط  "مشاء"سینا تفکر 

بوجود می آید « کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد»نامیده می شود و کتابی به نام « عقل گرایی فلسفی»و 

 سال است در حوزه های علمیه تدریس می شود. 1200که حدود 

 ی شود.دو ه چها م شموع مهم در این دوره ظهور کرده و مباحث علمی را مطرح می کند و  "ابن عربی"  

مالصدرا بین حدیث اهل بیت)ع(، عقل گرایی کالمی، عقل گرایی فلسفی و عرفان نظم خوبی ایجاد می کند و 

را بوجود می آورد که از دوره ایشان تا به امروز پیروان زیادی داشته « حکمت متعالیه»یا « مکتب مالصدرا»

،  "امام خمینی)ره("،  "عالمه طباطبایی" است. امروزه اساسی ترین تفکرات ما براساس حکمت متعالیه است.

و دیگر قدرت  "آیت اهلل سبحانی"،  "آیت اهلل مصباح"،  "آیت اهلل جوادی عاملی"،  "آیت اهلل حسن زاده آملی"

د  ایا دو ه، دو ه پنجم یم هغاز می شود از یصم های تفکر شیعه مکتب مالصدرا را پذیرفته اند. 

در   ام دا د.« تجلیل و باز گمی د  تفکم شیله»گمفت که دو ه مشموطه یک دو ه دیگم  یز شکل 

حال حاضر علما در حال بررسی هستند که چه چیزهایی جزء ثابتات و چه چیزهایی جزء متغیرات دین است تا 

خوبی های تفکرات دیگران گرفته شود و در عین حال دین نه در جامعه نه در بطن خانواده و نه در اعمال فردی 

 موش گردد.ما فرا

اصول دین از سوی اهل بیت)ع( نیامده است و در جایی روایت و حدیثی نیست که ائمه اصول دین را شرح داده 

باشند، بلکه علمای دین به سراغ مطالبی از اهل بیت)ع( رفتند و مطالبی که ائمه و دین اسالم اهمیت زیادی 

  ودند.برای آن ها قائل بودند را بصورت اصول دین پایه ریزی نم

حجت االسالم  (90/  12/  08 : تاریخ 5از  جلسات بصیمت  2 جلسه  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه پردیس فارابی)

  رمانیانف دکتر مهدی

 اهل سنّت

ره به معرفی اجمالی از مکتب اهل سنِّت اشا بعد از آشنایی اجمالی با مکتب تشیع و پیشینه و مراحل و سیر تحوالت فکری آن

ها و شیعیان خش واژه سّنت در لغت و فرهنگ قرآن و احادیث و معنای اصطالحی آن از دیگاه سنی.در این بمی شود

 و نحوه شکل گیری مذاهب اهل سنت مورد اشاره قرار گرفته است.

  

 





 



 



 



 



 

 



ب مذکور اختالف و بعد از معرفی دو مکتب تشیع و اهل سّنت معلوم می شود از جهات گوناگون بین دو دو مکت 

هایی وجود دارد و همانطور که گفته شد مسئلة اختالف به طور طبیعی در تمام مکاتب اعم از دینی، اجتماعی، تفاوت

مسئله چگونه بر خورد شود؟ آیا بر خورد خصمانه بر علمی، فلسفی و غیره وجود دارد. اما بحث در این است که با 

ت باشد؟ یا برخورد منصفانه و به دور ازتوسل به زور و تحکم  و با گفتگوی اساس تحکم و فشار  می تواند را درس

یکی اینکه  بحث می شود؛ در دو مرحلهبرای بررسی این امر  معقول و منطقی به حل یا کاهش اختالفات پرداخت؟ 

از  لحاظ تاریخی  که شود ئه شده؛ دیگر اینکه بررسی ببینیم در قرآن و سنت و سیره  در این مسئله چه رهنمودی ارا

 هایی اتفاق افتاده است.چه جریان

 جایگاه وحدت در منابع دینی 

 وحدت مسلمین از نگاه قرآنالف : 
  

 نظر قرآن کريم در باره اتحاد و اخّوت مسلمانان چيست؟

 اره مى کنيم:دعوت مسلمانان به اتّحاد و اخّوت در آيات متعددى مورد تأکيد قرار گرفته است که به برخى از آن ها اش 

  

 آیه اعتصام :  -1

قُوا ۚ ِه َجِمیًعا َوََل تَفَرَّ ِه َعلَْیُكْم إِْذ ُكنتُْم أَْعَداًء فَأَلََّف بَْیَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِه  َواْعتَِصُموا بَِحْبِل اللَـّ َواْذُكُروا نِْعَمَت اللَـّ

ْنَهاَشفَا ُحْفَرٍة  إِْخَوانًا َوُكنتُْم َعلَى   َن النَّاِر فَأَنقََذُكم مِّ هُ لَُكْم آیَاتِِه لََعلَُّكْم تَْهتَُدونَ  ۗ   مِّ لَِك یُبَیُِّن اللَـّ
 
 [1] َكَذ

اد آريد اين نعمت بزرگ خدا را که شما با هم و همگی به رشته )دين( خدا چنگ زده و به راههای متفّرق نرويد، و به ي

دشمن بوديد، خدا در دلهای شما الفت و مهربانی انداخت و به لطف و نعمت خدا همه برادر دينی يکديگر شديد، و در 

کند، باشد که هدايت  پرتگاه آتش بوديد، خدا شما را نجات داد. بدين گونه خدا آياتش را برای )راهنمايی( شما بيان می

 ويد.ش

نعمت ) بزرگ ( خدا را بر خود ، به ياد آوريد که چگونه دشمن يکديگر بوديد و او ميان دلهای شما الفت ايجاد کرد و به 

 برکت نعمت او ، برادر شديد .

در اين که مقصود از ريسمان الهى چيست، مفسّران اختالف دارند. قرآن، کتاب و سنّت، دين الهى، اطاعت خداوند، 

بيت)ع( و جماعت، وجوهى است که در تفسير آن گفته شده است. برخى نيز مفهوم حبل َّللاه را  واليت اهل توحيد خالص،

 [2]اند. شامل همه اين معانى دانسته

و همگى به »فرمايد:  مطرح شده، مى« رزه با هر گونه تفرقهمسأله اتحاد و مبا»دعوت به سوى اتحاد! در اين آيه 

قُوا(.« ريسمان الهى چنگ بزنيد، و از هم پراكنده نشويد ِ َجِميعاً َو ال تَفَره  )َو اْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاه

ى نيز تعبيرات گوناگونى اند و در روايات اسالم )ريسمان الهى( مفسران احتماالت مختلفى ذكر كرده« بَِحْبِل َّللاهِ »در باره 

هر گونه وسيله ارتباط با ذات پاك « ريسمان الهى»شود ولى هيچ كدام با يكديگر اختالف ندارند زيرا منظور از  ديده مى

 خداوند است، خواه اين وسيله اسالم باشد، يا قرآن، يا پيامبر و اهل بيت او.

لمانان را به تفكر در وضع اندوهبار گذشته، و مقايسه آن سپس قرآن به نعمت بزرگ اتحاد و برادرى اشاره كرده و مس

و نعمت )بزرگ( خدا را بر خود به ياد آريد كه چگونه دشمن »گويد:  كند، مى دعوت مى« وحدت»با اين « پراكندگى»

ِ َعلَْيُكْم إِْذ )َو اْذُكُروا نِْعمَ « يكديگر بوديد و او در ميان دلهاى شما الفت ايجاد كرد، و به بركت نعمت او برادر شديد َت َّللاه

 ُكْنتُْم أَْعداًء فَأَلهَف بَْيَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِه إِْخواناً(.

با اين « خدا در ميان دلهاى شما الفت ايجاد كرد»گويد:  در اينجا مسأله تأليف قلوب مؤمنان را به خود نسبت داده مى

اسالم نموده، زيرا اگر سابقه دشمنى و عداوت پيشين عرب را درست بررسى كنيم، تعبير، اشاره به يك معجزه اجتماعى 
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گردد كه  خواهيم ديد كه چگونه يك موضوع جزئى و ساده كافى بود آتش جنگ خونين در ميان آنها بيفروزد و ثابت مى

 متحد و برادر بسازند.خبر، ملتى واحد و  از طرق عادى امكان پذير نبود كه از چنان ملت پراكنده و نادان و بى

توز عرب حتى از نظر دانشمندان و موّرخان غير مسلمان مخفى نمانده و  اهميت وحدت و برادرى در ميان قبايل كينه

شما در گذشته در لبه گودالى از آتش بوديد كه هر آن »افزايد:  اند! سپس قرآن مى همگى با اعجاب فراوان از آن ياد كرده

 َشفا ُحْفَرٍة ِمَن النهاِر فَأَْنقََذُكْم ِمْنها(.  )َو ُكْنتُْم َعلى« نيد و همه چيز شما خاكستر گرددممكن بود در آن سقوط ك

بود رهنمون « برادرى و محبت»اما خداوند شما را نجات داد و از اين پرتگاه به نقطه امن و امانى كه همان نقطه 

 ساخت.

اى در ميان اعراب  ايى بوده كه هر لحظه در دوران جاهليت به بهانه)آتش( در آيه فوق كنايه از جنگها و نزاعه« نار»

 شد. ور می  شعله 

« سازد شايد قبول هدايت كنيد خداوند اين چنين آيات خود را بر شما روشن مى»گويد:  در پايان آيه براى تأكيد بيشتر مى

ُ لَُكْم آياتِِه لََعلهُكْم تَْهتَُدوَن(.  )َكذلَِك يُبَيُِّن َّللاه

 [3]بنابر اين، هدف نهايى هدايت و نجات شماست، پس بايد به آنچه گفته شد اهميت فراوان دهيد.

  

 آیه صلح : -2

ْلِم َكافَّةً َوََل تَتَّ  ْیطَاِن ۚ یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اْدُخلُوا فِي السِّ بِین   بُِعوا ُخطَُواِت الشَّ  [4]إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ مُّ

ر ای اهل ايمان، همه متّفقا در مقام تسليم خدا در آييد و از وساوس شيطان پيروی مکنيد که او همانا شما را دشمنی آشکا

 است.

تأکيد قرآن بر پذيرش کامل ـ که دراين آيه به آن اشاره شده است ـ به اين معناست که ايمان به بخشی از دين و فروگذاری 

بخشی ديگر، به مثابه اختالف و دامن زدن به آن است که نمی تواند عاملی برای اتحاد شمرده شود، به ويژه آنکه 

ذيرش ناقص دين و مکتب پديد می ايد. از اين روست که قرآن پذيرش ناقص بسياری از اختالفات در جوامع به جهت پ

؛ چون مهم ترين عامل اختالف [5]دين را مذموم می داند و از آن انتقاد می کند و بر چنين روشی وعده عذاب می دهد

 [6]است.« عدم پذيرش کامل دين»اديان و جوامع دينی بلکه انسان ها، در ميان 

  

 . آیه اخّوت و برادرى :3

هَ  إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوة  فَأَْصلُِحوا بَْیَن أََخَوْیُكْم ۚ  [7]لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ َواتَّقُوا اللَـّ

به حقيقت مؤمنان همه برادر يکديگرند پس هميشه بين برادران ايمانی خود صلح دهيد و خداترس و پرهيزکار باشيد، 

 باشد که مورد لطف و رحمت الهی گرديد.

گسترش روحيه برادرى در بين عموم مردم خصوصاً مسلمانان است، به همين جهت قرآن کريم تمام قرآن درصدد 

 مؤمنان را برادر يکديگر خطاب کرده است.

اى بر وحدت و اتحاد معرفى نموده و بر اساس آن  دين اسالم در موارد زيادى، اخّوت ايمانى را به عنوان علت و انگيزه

 نمايد. مؤمنان سفارش مى رساندن به به همكارى و يارى

  

هِ 4 ُسوُل اللَـّ د  رَّ َحمَّ ِه  ۗ   َوالَِّذیَن َمَعهُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْینَُهمْ  ۗۚ  . مُّ َن اللَـّ ًدا یَْبتَُغوَن فَْضاًل مِّ ًعا ُسجَّ تََراُهْم ُركَّ

ُجو ۗ   َوِرْضَوانًا ْن أَثَِر السُّ لَِك َمثَلُُهْم فِي التَّْوَراةِ  ۗۚ  دِ ِسیَماُهْم فِي ُوُجوِهِهم مِّ
 
نِجیِل َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطأَهُ  ۗۚ  َذ َوَمثَلُُهْم فِي اْْلِ

َعلَى   اَع لِیَِغیظَ بِِهُم اْلُكفَّارَ  فَآَزَرهُ فَاْستَْغلَظَ فَاْستََوى  رَّ الِحَ  ۗ   ُسوقِِه یُْعِجُب الزُّ هُ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ْغفَِرةً َوَعَد اللَـّ اِت ِمْنُهم مَّ

 [8] َوأَْجًرا َعِظیًما.
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محمد )صلی َّللّا عليه و آله و سلم( فرستاده خداست و ياران و همراهانش بر کافران بسيار قويدل و سخت و با يکديگر 

آنان را در حال رکوع و سجود نماز بسيار بنگری که فضل و رحمت خدا و خشنودی او را  بسيار مشفق و مهربانند،

های نورانيّت پديدار است. اين وصف حال آنها در کتاب تورات و انجيل  طلبند، بر رخسارشان از اثر سجده نشانه می

ای نازک و  د جوانه و شاخهای ماند که چون نخست سر از خاک برآور مکتوب است که )مثل حال آن رسول( به دانه

ضعيف باشد بعد از آن قّوت يابد تا آنکه ستبر و قوی گردد و بر ساق خود راست و محکم بايستد که دهقانان را )در 

تماشای خود( حيران کند )همچنين محمد صلی َّللّا عليه و آله و سلم و اصحابش از ضعف به قّوت رسند( تا کافران عالم 

ود( به خشم آرند. خدا وعده فرموده که هر کس از آنها ثابت ايمان و نيکوکار شود گناهانش را )از قدرت و قّوت خ

 ببخشد و اجر عظيم عطا کند.

  

در اين آيات،خداوند متعال اّمت اسالمى را دعوت به اتّحاد و وحدت کرده و از تفرقه و دشمنى با يکديگر بر حذر داشته 

خصومت بين دو دسته از برادران مؤمن نموده است.و نيز از برادرى و است و نيز امر به صلح و مصالحه و رفع 

 عطوفت بين اصحاب رسول خدا)صلى َّللا عليه وآله( خبر داده است.

ترين الفاظ گوشزد كرده است:  گويا همين هدف بسيار عالي و حياتي را قرآن در يك جمله با زيباترين شكل و كوتاه

 «اند. با اويند در برابر كفار سرسخت و شديد و در ميان خود مهربانمحمد فرستاده خداست؛ و كساني كه »

ترين پيام همبستگي و همسويي مسلمانان را همراه با گذشت  ، بلندترين و جاودانه«رحمت»و « شدت»دو صفت متضاد 

دشمنان دين  و اغماض درون خودي، قاطعيت وكوتاه نيامدن از اهداف كلي و اصولي دين و آرمانهاي اسالمي، در برابر

 كند. ناپذيري دارند، با رساترين صدا اعالم مي كه سر ستيز و سازش

  

 . قرآن مجيد بارها مسلمانان را به عنوان يك اّمت مخاطب ساخته است؛ مانند5

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُ  ِه   ُكنتُْم َخْیَر أُمَّ َولَْو آَمَن أَْهُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخْیًرا  وَن بِاللَـّ

ْنُهُم اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرُهُم اْلفَاِسقُونَ  ۗۚ  لَُّهم  [9]مِّ

ايد )برای اصالح بشر، که مردم را( به نيکوکاری امر  يدار گشتهشما )مسلمانان حقيقی( نيکوترين امتی هستيد که پد

آوردند بر آنان چيزی بهتر از آن  داريد و ايمان به خدا داريد. و اگر اهل کتاب همه ايمان می کنيد و از بدکاری باز می می

 نبود، ليکن برخی از آنان با ايمان و بيشترشان فاسق و بدکارند.

  

ُسوُل َعلَْیُكْم َشِهیًداَوَكَذلَِك َجَعْلنَ  -6 ةً َوَسطًا لِّتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس َویَُكوَن الرَّ َوَما َجَعْلنَا اْلقِْبلَةَ الَّتِي ُكنَت  ۗ   اُكْم أُمَّ

ن یَنقَلُِب َعلَى   ُسوَل ِممَّ هُ َوإِن َكانَْت لََكبِ  ۗۚ  َعقِبَْیهِ  َعلَْیَها إَِلَّ لِنَْعلََم َمن یَتَّبُِع الرَّ هُ  ۗ   یَرةً إَِلَّ َعلَى الَِّذیَن َهَدى اللَـّ َوَما َكاَن اللَـّ

ِحیم   ۗۚ  لِیُِضیَع إِیَمانَُكمْ  هَ بِالنَّاِس لََرُءوف  رَّ  [10]إِنَّ اللَـّ

اسالم هدايت کرديم و به سيرت نيکو بياراستيم تا گواه مردم باشيد و پيغمبر نيز  و ما همچنان شما )مسلمين( را به آيين

ای را که بر آن بودی تغيير نداديم مگر برای اينکه  گواه شما باشد )تا شما از وی بياموزيد(. و )ای پيغمبر( ما قبله

ه عقبگرد کنند و )به مخالفت او برخيزند(، کنند از آنان ک بيازماييم و جدا سازيم گروهی را که از پيغمبر خدا پيروی می

و اين تغيير قبله بسی بزرگ نمود جز در نظر هدايت يافتگان خدا. و خداوند اجر پايداری شما را در راه ايمان تباه 

 نگرداند که خدا به خلق مشفق و مهربان است.

  

 نخستين منادی وحدت و امت واحده شدن قرآن کريم است که می فرمايد: -7

ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدونِ إِ  تُُكْم أُمَّ ِذِه أُمَّ ـ   [11] نَّ َه

 ترديد اين امت شما امت واحده است و من پروردگار شما هستم، پس مرا پرستش كنيد. بى
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ى، وحدت امت اسالم است . بايد مسلمانان آگاه، به اهميت اين شعار قرآنی )امت واحد(پی ببرند مقصود از وحدت اسالم

و عظمت آن را درک کنند و تفرقه ها را از ميان بردارند و نابود سازند و هرگونه حرکتی که به دوگانگی و تفرقه 

 مسلمانان بينجامد حرکتی خواسته دشمنان و برخالف دعوت قرآن است.

 توان گفت اساس اين وحدت را قرآن نهاده است. پس مى

  

ةً َواِحَدةً فَاْختَلَفُوا  -8 بَِّك لَقُِضَي بَْینَُهْم فِیَما فِیِه یَْختَلِفُونَ  ۗۚ  َوَما َكاَن النَّاُس إَِلَّ أُمَّ  [12]َولَْوََل َكلَِمة  َسبَقَْت ِمن رَّ

و مردم )در فطرت توحيد( يک طايفه بيش نبودند پس از آن فرقه فرقه شدند )و به انواع شرک و دينهای باطل گرويدند( 

ای که در ازل از حق سبقت يافته )که برای آزمايش مهلت يابند( نبود البته اختالفاتشان خاتمه يافته و حکم به  و اگر کلمه

 شد. هالکت کافران داده می

چون سخن گفتن از وحدت، همواره توأم با ياد كردن از اختالف است، در قرآن مجيد نيز در آيات از سوى ديگر 

 اند. متعددى، اين دو مفهوم؛ يعنى وحدت و اختالف با هم آمده و مسلمين همواره از اختالف و تفرقه منع و نهى شده 

  

ى   -9 یِن َما َوصَّ َن الدِّ ْینَا بِِه إِْبَراِهیَم َوُموَسى  بِِه نُوًحا َوالَّذِ  َشَرَع لَُكم مِّ یَن  ۗ   َوِعیَسى   ي أَْوَحْینَا إِلَْیَك َوَما َوصَّ أَْن أَقِیُموا الدِّ

قُوا فِیهِ  هُ یَْجتَبِي إِلَْیِه َمن یََشاُء َویَْهِدي إِلَْیِه َمن یُنِی ۗۚ  َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكیَن َما تَْدُعوُهْم إِلَْیهِ  ۗۚ  َوََل تَتَفَرَّ  [13]بُ اللَـّ

قرار داد حقايق و احکامی است که نوح را هم به آن سفارش کرد و بر تو نيز همان را وحی کرديم و به ابراهيم و موسی 

تفرقه و اختالف در دين مکنيد. مشرکان را که به و عيسی هم آن را سفارش نموديم که دين خدا را بر پا داريد و هرگز 

آيد. )باری از انکار آنها مينديش که( خدا  کنی )قبولش( بسيار در نظرشان بزرگ می خدای يگانه و ترک بتان دعوت می

گزيند و هر که را به درگاه خدا به تضّرع و دعا باز آيد  هر که را بخواهد به سوی خود )و مقام رسالت خويش( برمی

 فرمايد. هدايت می

  

قُوا َواْختَلَفُوا ِمن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَیِّنَاتُ  -10 ئَِك لَُهْم َعَذاب  َعِظیم   ۗۚ  َوََل تَُكونُوا َكالَِّذیَن تَفَرَّ ـ   [14]َوأُولَ

نند مللی نباشيد که پس از آنکه آيات روشن برای )هدايت( آنها آمد راه تفرقه و اختالف پيمودند، که و شما مسلمانان ما

 البته برای آنها عذاب بزرگ خواهد بود.

هايى باشند كه پس از آمدن آيات و ادلّه و بيّنات، راه تفرقه و  كه همانند ملت اين آيه خداوند مسلمانان را از اين در 

 زند . كند و آنان را به عذابى سخت نهيب مى ، نهى مىاختالف پيمودند

  

هَ َوَرُسولَهُ َوََل تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِریُحُكمْ  -11 ابِِرینَ  ۗۚ  َواْصبُِروا ۗ   َوأَِطیُعوا اللَـّ هَ َمَع الصَّ  [15] إِنَّ اللَـّ

و همه پيرو فرمان خدا و رسول باشيد و هرگز راه اختالف و تنازع نپوييد که در اثر تفرقه ترسناک و ضعيف شده و 

 قدرت و عظمت شما نابود خواهد شد، بلکه همه بايد يکدل، پايدار و صبور باشيد، که خدا هميشه با صابران است.

صلى َّللا عليه وآله و نهى  يروى از فرمان خدا و رسولكه ضمن دعوت مسلمين به وحدت و اتحاد در برابر دشمن و پ

؛ يعنى سست و ضعيف شدن و نابودى و از دست رفتن «فََشل»آنها از تفرقه و تنازع، نتيجه و عاقبت تنازع و تفرقه را 

 كند. قدرت معرفى مى

اي و طبيعي و  الفات سليقهكند. مسلمانان با وجود اخت اين آيات به خوبي منظور از وحدت ميان مسلمانان را روشن مي

اختالف در امور جزئي و فرعي، بايد در برابر دشمنان بالفعل و بالقوه خود، در جهت حفظ و دفاع از دين و دسترس به 

هاي منسجم و همسو،  مرام باشند و با تمام توان و برنامه اهداف اساسي و اصولي در ابعاد گوناگون، همسو و همفكر و هم
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دهاي آن دفاع نمايند. طبيعي است كه اين معنا هم با سرشت و فطرت متفاوت انسانها سازگار است و آور از دين و دست

 سازد. هم اختالفات درون ديني را در امور جزئي و فرعي ، معقول مي

قرآن ، مسلمانان را به وحدت در پيروی از خدا و پيامبرش دستور می دهد و از تنازع و مشاجره جهت پيشگيری از 

 و زبونی و اضمحالل اقتدار و عظمتشان به طور صريح نهی می کند . سستی

پيامبر گرامی اسالم با تکيه بر مبانی اتحاد اسالمی، مدينه فاضله ای سرشار از عشق، صميميت، برادری، ايثار و 

 تمامی فضايل انسانی ساخت که هنوز بشر در حسرت و آرزوی تحقق دوباره چنين جامعه ای به سر می برد.

از ديگر آثاری که قرآن برای اتحاد برمی شمارد، استواری و حفظ هيمنه و استحکام جامعه است. هنگامی که جامعه از 

اختالف دست بردارد و تنازع را به کناری نهد، دل ها به هم نزديک و صفوف آنها منسجم و مستحکم می گردد؛ به گونه 

کند و به جامعه ضربه زند. در اين تحليل، علت و سبب شکست  ای که خللی در ميان نمی ماند تا دشمن از آن نفوذ

جامعه، وجود اختالفات و درگيری ها دانسته شده است که مفهوم ديگر آن می تواند چنين باشد که اتحاد، عامِل انسجام و 

 وحدت صفوف و در نتيجه، پيروزی است.

ريق اولی است، وقتی که اردنيها و فلسطينيها خودشان با خودتان نزاع و مشاجره نکنيد، نميگويد نجنگيد آن که ديگر ط

پس دستور هم اين است که با يکديگر منازعه و مشاجره)نه … به روی يکديگر تفنگ بکشند عروسی دشمن است

جنگ( نکنيد که پشت سرش سستی و ضعف پيدا ميشود و پشت سر ضعف آن شوکت و عظمت و قدرت شما از ميان 

 [16]ميرود.

نزاع و اختالف، عامل انهدام کيان و شخصيت جامعه اسالمی است. با يکديگر نزاع نکنيد و اختالف نداشته باشيد که 

 سست و ضعيف خواهيد شد و بو و خاصيت خود را از دست خواهيد داد.

 [17]ان است.جدال و اختالف، کيان و شخصيت جامعه اسالمی را منهدم ميکند. ايمان اساس دوستی و وداد و والء مؤمن

 در اين ايه چند نکته حائز اهميت است:

برای اينکه تفرقه به وجود نيايد، وجود و حضور قانون و رهبر الزم است. قانون کامل و جامع باعث می شود تا         ·

ا به حداقل برسد و بعد از آن وجود رهبر و فرمانده باعث می شود تا نواقص و ضعف های اختالفات و درگيری ه

 قانون، موجب اختالف نشود.

در مسير وحدت، به صبر و شکيبايی نياز است؛ زيرا گاهی موضوعی خالف ميل ماست و بايد برای آنکه نظم         ·

عدول کنيم و مسئله را تا زمانی که طرح آن به وحدت ضرر امور مسلمانان بهم نخورد، از خواسته شخصی و يا حزبی 

 بزند، به تعويق بيندازيم.

تعويق خواسته، حتی جايی که انسان بر حق باشد، نيازمند ايثار، و يکی از مظاهر جهاد اکبر و مبارزه با نفس         ·

 همه آن شرايط را تحمل کرد.است؛ همان گونه که حضرت علی)ع( چنين بود و استخوان در گلو و خار در چشم، 

اختالف و درگيری، کاهش کارايی را در پی دارد. توجه به موضوعات مورد نزاع حزبی يا فردی، از توجه به         ·

مسائل عام المنفعه می کاهد و همچنين وقتی انسان متوجه امور احساسی شد، از توجه به امور کارشناسی و اقدامات 

 ر دو باعث کاهش کارايی و عدم استفاده بهينه از منابع مختلف می شود.پژوهشی باز می ماند که ه

اين ايه اشاره به نزاع و درگيری لفظی ميان گروهی دارد؛ يعنی اگر مسلمانان برای موضوعات پيش پا افتاده با         ·

م می شود؛ در نتيجه، هم درگير شوند، هم از مکر و توطئه دشمن غافل می شوند و هم توان اجرايی و فکری آنان ک

 دشمن طمع می کند.

گاهی اوقات بر اثر بی تدبيری، نزاع لفظی و درگيری صورت می گيرد و يا اموری اتفاق می افتد که ضربه آن از 

خداوند سرنوشت هيچ قومی را تغيير نمی دهد، »حمله دشمن بدتر است. پس طمع و هجوم دشمن نتيجه رفتار ماست و 

 [18]«.سرنوشتشان را تغيير دهندمگر آنکه آنها خود، 

اين ايه به جدال ها و نزاع هايی اشاره دارد که منفعتی ندارند. اما بيان ديدگاه ها با توجه به ضرورت و اقامه         ·

زيان جامعه نيست، بلکه مطلوب و باعث روشن شدن نقاط ضعف و چاره انديشی  دليل و همراه با انصاف، نه تنها به

برای آن است. ب توجه به اين سه اصل، دولتمردان، اهل قلم، متخصصان و ... وظيفه شرعی و ملی دارند تا در قبال 
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فی ضعف ها، به اقداماتی که با ادله علمی مخالف است، نه تنها سکوت نکنند بلکه فرياد برآورند و ضمن موشکا

 راهکارهای عملی توجه کنند و با نقدهای منصفانه راه را برای توسعه و شکوفايی بگشايند.

  

قُوا ِدینَُهْم َوَكانُوا ِشیًَعا لَّْسَت ِمْنُهْم فِي َشْيءٍ  -12 ِه ثُمَّ یُنَبِّئُُهم بَِما َكانُوا یَفْ  ۗۚ  انَّ الَِّذیَن فَرَّ  [19]َعلُونَ إِنََّما أَْمُرُهْم إِلَى اللَـّ

آنان که دين را پراکنده نمودند و )در آن( فرقه فرقه شدند )چشم از آنها بپوش( چنين کسان به کار تو نيايند، )و از دست 

 گرداند. کردند آگاهشان می از اين به آنچه میآنها غمگين مباش که مجازات( کار آنها با خداست و بعد 

كنند، از راه پيامبر جدا دانسته و پيامبر را مسؤول سعادت و  در همين راستا اين آيه هم راه كسانى را كه تفرقه ايجاد مى

 .داند شقاوت آنها نمى

  

ِه َمْثنَى   ۗ   قُْل إِنََّما أَِعظُُكم بَِواِحَدةٍ   -13 ن ِجنَّةٍ  ۗۚ  ثُمَّ تَتَفَكَُّروا فَُراَدى  وَ  أَن تَقُوُموا لِلَـّ إِْن ُهَو إَِلَّ نَِذیر  لَُّكم  ۗۚ  َما بَِصاِحبُِكم مِّ

 [20]بَْیَن یََدْي َعَذاٍب َشِدیدٍ 

اين است که شما خالص برای خدا دو نفر دو نفر با هم يا هر يک دهم و آن سخن  گو که من به يک سخن شما را پند می

تنها قيام کنيد و )درباره من( عقل و فکرت کار بنديد تا به خوبی دريابيد که صاحب شما امت را جنون نيست، او جز اين 

 ترساند. نيست که رسول خداست و از عذاب سخت روز قيامت که شما را در پيش است می

  

ن َذَكٍر َوأُنثَى  یَا أَیُّ   -14 ِه أَْتقَاُكمْ  ۗۚ  َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا َها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ هَ  ۗۚ  إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد اللَـّ إِنَّ اللَـّ

 [21]َعلِیم  َخبِیر  

های بسيار و فرق مختلف گردانيديم تا يکديگر را  ای مردم، ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفريديم و آن گاه شعبه

 بشناسيد، همانا بزرگوار و با افتخارترين شما نزد خدا با تقواترين شمايند، همانا خدا کامال دانا و آگاه است.

، عدالت و حق است که  آزادی  ها وجود داشته است. بشر تشنه های انسان های بر وحدت قبايل و گرو در اين آيه تاکيد ويژه

ها پاسخ دهد. تمسک به آيات قرآن هديه و ميراث گرانبهايی است که  اسالم با دعوت به اتحاد توانسته است به اين خواسته

 در قرآن بر آن تاکيد شده است.

ست که مربوط به جوهر و حقيقت انسان نمى باشد. و از اختالفات در رنگ، زبان، و وطن، همگى از عوامل عرضى ا

آيه فوق استفاده مى شود که قرآن منکر قوميت نيست، بلکه به آن اعتراف کرده و آن را از شؤون خلقت می داند، ولی 

خر آيه آن را تنها به جهت شناخت و جذب و کمک به يکديگر قرار داده نه وسيله اى براى تفاخر و نزاع؛ لذا خداوند در آ

؛ )يعنی معيار برترى تقوا است.( و در سايه تقوا و پرهيزکاری اختالفات برچيده «إِنه أَْکَرَمُکْم ِعنَد َّللاِ أَْتقَيُکمْ »مى فرمايد:

 و مسير وحدت تحکيم خواهد بخشيد.

، عدالت و حق است  آزادی  در اين آيه تاکيد ويژه ای بر وحدت قبايل و گروه های انسان ها وجود داشته است. بشر تشنه

که اسالم با دعوت به اتحاد توانسته است به اين خواسته ها پاسخ دهد. تمسک به آيات قرآن يک هديه و ميراث گرانبهايی 

 است که در قرآن بر آن تاکيد شده است.

  

 [22]...َو تَعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َو التَّْقَوى... -15

 و )همواره( در راه نيکى و پرهيزگارى با هم همکاری کنيد.

 از اين آيه استفاده می شود که بهترين همکاری و همياری در سايه اتحاد و وحدت شکل خواهد گرفت.
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 [23]... أََلَ إِنَّ ِحْزَب هللاِ ُهُم اْلُمْفلُِحونَ  -16

 پيروز و رستگارانند.« حزب َّللا»بدانيد 

خداوند متعال تنها حزب رستگار شده را حزب َّللا مى داند و هرگز رستگارى را در قوم گرايى، رنگ، زبان و 

 ادعاهاى قبيله اى قرار نداده است.

و اهداف  از آيات قرآن استفاده می شود که وحدت بايد بر اصول و ارزش های الهی باشد. و برای اصول مشترک

 [24]مشترک مسلمانان با هم متحد و منسجم گردند.

  

هِ 17 ِه ِصْبَغةً  ۗ   . ِصْبَغةَ اللَـّ  [25]َونَْحُن لَهُ َعابُِدونَ  ۗ   َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَـّ

رنگ خداست )که به ما رنگ ايمان و سيرت توحيد بخشيده( و چه رنگی بهتر از رنگ )ايمان به( خدا؟ و ما او را 

 کنيم. پرستش می

هَ َوََل نُْشِرَك بِ  قُْل یَا أَْهَل اْلِكتَاِب تََعالَْوا إِلَى      -18 ِه َشْیئًا َوََل یَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعًضا َكلَِمٍة َسَواٍء بَْینَنَا َوبَْینَُكْم أََلَّ نَْعبَُد إَِلَّ اللَـّ

هِ  ن ُدوِن اللَـّ  [26] فَإِن تََولَّْوا فَقُولُوا اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسلُِمونَ  ۗۚ  أَْربَابًا مِّ

حق که ميان ما و شما يکسان است پيروی کنيم که به جز خدای يکتا را نپرستيم، و  بگو: ای اهل کتاب، بياييد از آن کلمه

چيزی را با او شريک قرار ندهيم، و برخی برخی را به جای خدا به ربوبيّت تعظيم نکنيم. پس اگر از حق روی گردانند 

 بگوييد: شما گواه باشيد که ما تسليم فرمان خداونديم.

توحيد و در مرتبه ی ديگر دين اسالم است. قرآن کريم پيامبر را به سوی اهل کتاب می  محور وحدت در ديدگاه قرآن

 [27]فرستد و از آنان برای پيوستن به شعار توحيد و جدايی از غير او دعوت می کند.

  

، مراجعه به سنت حضرت [28]شناسد مبر)ص( را محورى براى همبستگى و يگانگى مسلمانان مىقرآن وجود پيا  -19

 کارهايى براى ايجاد و حفظ يگانگى معرفى کرده است: را نيز راه

ُسولٍء فَرُ  ...فَإِن تَناَزْعتُْم فِى َشىْ  ِ َوالرَّ وهُ إِ لَى هللاَّ  ...[29]دُّ

 پس اگر در چيزی کار به نزاع کشد آن را به حکم خدا و رسول بازگردانيد

 ول او رجوع کنيد.اين آيه يادآور می شود که اگر در امری اختالف پيدا کرديد ، به خدا و رس

  

 قرآن می خواهد جامعه ی مسلمانان برتر از ديگران باشد: -20

ْؤِمنِینَ   [30] َوََل تَِهنُوا َوََل تَْحَزنُوا َوأَنتُُم اْْلَْعلَْوَن إِن ُكنتُم مُّ

نيد و )از فوت متاع دنيا( اندوهناک نشويد، زيرا شما فيروزمندترين و بلندترين ملل دنياييد اگر در شما هرگز سستی نک

 ايمان ثابت قدم باشيد.

و ايمان، مالک برتری قرار گرفته است. مگر ايمان چه ميکند؟ ايمان مالک وحدت و رکن شخصيت و تکيه گاه  

 استقالل و موتور حرکت جامعه اسالمی است.

  

 و در جهت حفظ منافع مشترک، مسلمانان همچون اعضاى يک خانواده هستند. چرا که خداوند متعال مى فرمايد: -21
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ن قَْوٍم َعَسى   ن نَِّساٍء َعَسى   یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا ََل یَْسَخْر قَْوم  مِّ ْنُهْم َوََل نَِساء  مِّ َوََل  ۗ   ْنُهنَّ أَن یَُكنَّ َخْیًرا مِّ  أَن یَُكونُوا َخْیًرا مِّ

یَمانِ  ۗ   تَْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َوََل تَنَابَُزوا بِاْْلَْلقَابِ  ئَِك ُهُم الظَّالُِمونَ  ۗۚ  بِْئَس اَِلْسُم اْلفُُسوُق بَْعَد اْْلِ ـ   [31] َوَمن لَّْم یَتُْب فَأُولَ

کنند از خود آنان  ای اهل ايمان، مؤمنان هرگز نبايد قومی قوم ديگر را مسخره و استهزا کنند، شايد آن قوم که مسخره می

بهتر باشند. و نيز بين زنان با ايمان قومی ديگری را سخريّه نکنند که بسا آن قوم از خود آن زنان بهتر باشند، و هرگز 

های زشت يکديگر را مخوانيد که پس از ايمان به خدا نام فسق )بر  ه نام و لقبعيبجويی )از همدينان( خود مکنيد و ب

 مؤمن نهادن( بسيار زشت است و هر که توبه نکند چنين کسان بسيار ظالم و ستمکارند.

 د.از اين آيه استفاده مى شود که اقوام نبايد قوم خود را برتر دانسته و اقوام ديگر را به باد استهزاء و مسخره بکشن

  

22- ... هُ لََجَمَعُهْم َعلَى اْلُهَدى   [32]... َولَْو َشاَء اللَـّ

 کرد خواست همه را مجتمع بر هدايت می و اگر خدا می

 چگی در پذيرش دين الهی است.همان يک پار« امت واحده » آيد که مقصود از  از اين آيه برمی

  

ِكن لِّیَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكمْ  -23 ـ  ةً َواِحَدةً َولَ هُ لََجَعلَُكْم أُمَّ  [33]... ... َولَْو َشاَء اللَـّ

گردانيد، و ليکن )اين نکرد( تا شما را به احکامی که در کتاب خود به شما  میخواست همه شما را يک امت  اگر خدا می

 فرستاد بيازمايد.

دارد: مصلحتی که مانع تحقق اين ارادۀ تکوينی الهی شده، ابتالء و آزمايش مردم با برخورداری از اصل  اين آيه بيان می

 اختيار است.

  

ةً َواِحَدةً فَبَعَ  -24 ِریَن َوُمنِذِریَن َوأَنَزَل َمَعُهُم اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ لِیَْحُكَم بَْیَن النَّاِس فِیمَ َكاَن النَّاُس أُمَّ هُ النَّبِیِّیَن ُمبَشِّ ا اْختَلَفُوا َث اللَـّ

هُ الَِّذیَن آَمنُوا لَِما اْختَلَفُوا فِیِه ِمَن  ۗ   َوَما اْختَلََف فِیِه إَِلَّ الَِّذیَن أُوتُوهُ ِمن بَْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلبَیِّنَاُت بَْغیًا بَْینَُهمْ  ۗۚ  فِیهِ  فََهَدى اللَـّ

هُ یَْهِدي َمن یََشاُء إِلَى   ۗ   اْلَحقِّ بِإِْذنِهِ  ْستَقِیمٍ  َواللَـّ  [34]ِصَراٍط مُّ

والن را فرستاد که )نيکوکاران را( بشارت دهند و )بدان را( بترسانند، و با آنها کتاب به مردم يک گروه بودند، خدا رس

راستی فرستاد تا در موارد نزاع مردم تنها دين خدا به عدالت حکمفرما باشد؛ و در کتاب حق، اختالف و شبهه نيفکندند 

گر، پس خداوند به لطف خود اهل ايمان را از مگر همان گروه که بر آنان کتاب آسمانی آمد، برای تعدی به حقوق يکدي

 آن ظلمت شبهات و اختالفات به نور حق هدايت فرمود، و خدا هر که را خواهد راه راست بنمايد.

كند كه انسانهاي ابتدايي، با قطع نظر  دارد و به طور واضح اعالم مي اين آيه به روشني پرده از روي اين حقيقت بر مي

لحاظ سادگي در چگونگي زندگي و عدم پيچيدگي در انديشه و آرمانها، نوعي اتحاد و اتفاق از اختالف سليقه، به 

اند، گرچه اين همبستگي به تبع فكر و انديشه آنان، بسيار پيش پا افتاده و ساده بوده است. ولي به همان مقياس كه  داشته

گذارد، چنان كه آيه  همسويي رو به افول مي رود، به همان اندازه اين كند و رو به جلو مي سطح فكري آنان رشد مي

 فرمايد: شريفه مي

مردم )در آغاز( يك دسته بودند )و تضادي در ميان آنها وجود نداشت، به تدريج جوامع و طبقات پديد آمد و اختالفات و 

بيم دهند و كتاب  تضادها در ميان آنها پيدا شد(؛ )در اين حال( خداوند پيامبران را برانگيخت؛ تا مردم را بشارت و

 كرد، با آنها نازل نمود، تا در ميان مردم در آنچه اختالف داشتند داوري كنند. آسماني، كه به سوي حق دعوت مي

مفسر گرانقدر، مرحوم عالمه طباطبايي)ره(، همين برداشت را از آيه شريفه دارد و آن را با اين اعتبار عقلي موافق 

 سازد: مي
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بينيم كه به اسرار كمتري از  خوريم، و نوع بشر را مي يم، به رموز كمتري از زند گي بر مي گرد هرچه به عقب بر مي

داند، تو گويي تنها بديهيات را  بينيم نوع بشر چيزي از اسرار طبيعت را نمي طبيعت پي برده است، تا آنجا كه مي

 [35]اند. نموده، دسترس داشته وجه تأمين ميترين  اندكي از نظريات فكري كه وسايل بقا را به ساده اند و به  فهميده

سنگش، اين قاعده كلي را  البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه اين مفسر گرانمايه، در جاي ديگري از اثر گران

 دارد: استنباط و ابراز مي

گويد اجتماعي بودن انسان فطري  مدنيت و اجتماعي بودن انسان فطري و بالطبع نيست )در مقابل ديدگاه مشهور كه مي

است( بلكه اجتماعي بودن بشر و اينكه بايد در كنار هم زندگي كنند، ضرورت ثانوي و ناچاري است و دستاورد قريحه 

 [36]گري هر فرد نسبت به فرد ديگر است. و غريزه استخدام

ريَن َو مُ  ْنِذريَن َو أَْنَزَل کتاب خدا می تواند ما را به اتحاد و انسجام برساند: )کاَن النّاُس أُّمةً واِحَدةً فَبََعَث َّللّاُ النّبِيِّيَن ُمبَشِّ

(؛ يعنی مردم امت واحد بودند و بر اين اساس خداوند [37] َمَعهُُم اْلِکتاَب بِاْلَحّق ِ لِيَْحُکَم بَْيَن النّاِس فيَما اْختَلَفُوا فيهِ 

پيامبران را فرستاد تا مردم را بشارت و بيم دهند و همراه آنان کتابی را به حق فرستاد تا ميان آنها نسبت به آنچه 

و هابيل به  اختالف می کنند، داوری کنند. با توجه به اينکه اختالف در ميان انسان ها از همان ابتدای خلقت ميان قابيل

وجود آمد، بنابراين نمی توان هيچ برهه ای از تاريخ را در نظر گرفت که مردم امت واحده بوده باشند. بنابراين مراد از 

)کاَن النّاُس أُّمةً واِحَدةً( اين است که خداوند در طراحی و مهندسی تکامل انسان، وحدت جامعه را به عنوان عنصر و 

داده و به اين جهت پيامبران را فرستاده است تا با حل اختالفات مردم بر اساس کتاب الهی،  عامل مهم مورد توجه قرار

 ميان آنان وحدت و انسجام ايجاد کنند.

است. ديني كه « دين»پيوندد، اختالف و ناهمگوني در خود  دومين اختالفي كه در عرصه زندگي انسانها به وقوع مي

تر ايفا كند، به تدريج در خود آن اختالف ايجاد شد. اين  همچنان نقش خود را بالندهبايست  مايه رفع اختالفات بود و مي

كرد، چيزي نبود كه طبيعت كلي بشر آن را بر روابط انسانها تحميل  نوع اختالفات كه در مقياس وسيع ابراز وجود مي

قرآن كريم در  [38]بوده است. كرده باشد، بلكه ناشي از انحراف، لجاجت، طغيانگري و حسادتهاي خود حامالن دين

هاي روشن به  تنها گروهي از کساني که کتاب را دريافت داشته بودند و نشانه»...كند:  چندين آيه به اين معنا تصريح مي

 [39]«ستمگري در آن )دين( اختالف كردند. آنها رسيده بود، به خاطر انحراف از حق و

سوره بقره، در چند مرحله؛ يعني وحدت  213گيري از آيه  تفسير نمونه سير تحول زندگي و فكري انسانها را با بهره

تالفات و تشريع دين، هشدار انبيا، تمسک به تعليمات پيامبران، چهره تازه از گيري اجتماع، بروز اخ ابتدايي، شکل

 [40]كند. گيري مؤمنان و کافران فهرست مي اختالفات ناشي از ستمگري و بغي، شکل

اي كه سالهاي طوالني در آتش  زده خرين دين خدا، در سرزمين آشفته و بحرانبا ظهور مكتب نجاتبخش اسالم و آ

درمان مردمان آن سرزمين تسكين يافت  سوخت، يكباره آالم و دردهاي بي ترين مسائل مي اختالفات ناشي از پيش پا افتاده

ترين بتهاي  لند آوازهرحمي بود و ب العرب كه مهد خشونت و بي كشي فروكش كرد. جزيرة هاي جنگ و نسل و شعله

جهالت و خدايان خرافات را در خود داشت، مبدل به كانون الفت و مهرباني و پايگاه خدا باوري گرديد. انسانهايي كه 

گرفتند، به جايي رسيدند كه  روزگاري تشنه خون همديگر بودند و سايه برادرشان را با تيرهاي كينه و حسادت نشانه مي

ذشتگي در راه دين خدا و نماد همبستگي پيروان آن قرارگرفتند. علي)ع(، سلمان، اباذر، مقداد، الگوي ايثار و از خود گ

 بالل، سميه و... جز همين افراد بودند.

، نمونه بسيار روشن و آشكاري است «خزرج»و « اوس»ميان دو قبيله  [41]جنگها و كشمكشهاي يكصد و چهل ساله

ها و عداوتهاي اين سالهاي طوالني جاي خود را به برادري و صميميت  خاموش گرديد و كينه  كه در سايه دين اسالم،

بزرگ به « نعمت»اي كه قرآن كريم اين صميميت و برادري و حالوت ميان آن دو قبيله را به عنوان  بخشيد؛ به گونه

 دهد كه اين نعمت را از ياد نبردند و مديون آن باشند. و هشدار مي [42]كشد سلمانان ميرخ م

قبايلي كه رو به دين بنابراين، در سايه تعاليم دين اسالم و با رهنمودهاي مهربانانه پيامبر گرانقدر اسالم، ميان طوايف و 

دادند، اتحاد و همبستگي عميق ايجاد شد. تا زماني كه  آوردند و خود را مطيع فرمان خدا و رسولش قرار مي مي

بردند، اختالفاتي كه باعث نگراني و هراس  َّللا)ص( در قيد حيات بود و مسلمانان از وجود با بركت او نفع مي رسول

خدا)ص(  گشتند، به رسول نداشت؛ زيرا آنان در هر موردي كه دچار اختالف مي گرديد، در ميان مسلمانان وجود مي

 [43]كردند. كردند و حضرت اختالفات را طبيبانه برطرف مي مراجعه مي

انگيز آن حضرت، بار ديگر اختالفاتي كه به سان آتش زير  ب غماما با كمال تأسف و سوگمندانه، همزمان با غرو

خورد، شعله كشيد و فضاي صميميت  هاي آن از عمق جاهليت آب مي خاكستر، سر در نقاب برده بود و هنوز ريشه
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است.  مسلمانان واقعي را آلوده كرد؛ گرچه به گفته نويسنده كتاب ادب االختالف في االسالم اين اختالف مؤدبانه بوده

 شود: هايي از آن اختالفات اشاره مي اكنون به نمونه

 خدا)ص( . اختالف در فرمان رسول1

تپيد، از  خدا)ص(، در حالي كه او هنوز رمق حيات داشت و قلب مباركش براي آينده اسالم مي اندكي قبل از وفات رسول

رو، براي جلوگيري از اختالفات  شت. از اينكرد، به شدت هراس دا اختالف بر سر جانشيني خود كه امتش را تهديد مي

را به سوي « بن زيد اسامة»و استقرار جانشين مورد نظرش در فضاي خلوت، فرمان حركت سپاهي به فرماندهي 

َّللا)ص( پديد آمد؛ آن هم به اين بهانه  مرزهاي اسالم و روم صادر فرمود، ولي اختالف شديدي در اجراي فرمان رسول

بوي جاهلي كه چرا با وجود سالخوردگاني چون ابابكر، عمر، عثمان و... در ميان صحابه، جوان واهي و با رنگ و 

خدا)ص( خشم آن حضرت را  هفده ـ هجده ساله به فرماندهي سپاه برگزيده شود! اين اختالف و سرپيچي از دستور رسول

اي خاص چون علي)ع( را داده  به جز عده دار فراهم آورد، زيرا پيامبر خدا)ص( فرمان حضور همه مسلمانان با بدن تب

كرد. اما اين آرزوي  بود ونيز با اينكه در بستر بيماري افتاده بود، همواره قضيه عزيمت سپاه را پيگيري مي

َّللا)ص( جامه عمل نپوشيد و وقتي آن حضرت شنيد كه هنوز سپاه از مدينه خارج نشده، با حال بيماري و با سر  رسول

، «زيد»زيد را همچون پدر او  بن جويي آنان، اسامة مد و مردم را سخت سرزنش نمود و در جواب بهانهبرهنه به مسجد آ

و   سو،  خدايش از يك و عذر و بهانه مخالفان را قطع كرد و ميان خود و [44]شايسته، شجاع و اليق فرماندهي دانست!

 مردم و پيروانش از ديگر سو، هيچ عذري را باقي نگذاشت.

برد و نخستين اختالف ميان  خدا)ص( نام مي نويسنده كتاب ادب االختالف في االسالم چندين اختالف را بعد از رسول

 گويد: آورد. او مي مي« اختالفهم في وفاته)ص(»مسلمانان را تحت عنوان 

وفات حضرت بود كه توسط سيد ما عمربن الخطاب مطرح شد  [45]ميان پيروان اسالم، اختالف در اصلاولين اختالف 

آيه شريفه را قرائت  َّللا)ص( از دنيا نرفته است تا اينكه ابابكر آمد و اين و او شمشير به دست، اصرار داشت كه رسول

محمد فقط فرستاده خداست و پيش از او فرستادگان ديگري نيز بودند، آيا اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به »كرد: 

 [47]زمين افتاد!گاه شمشير از دست عمر به  آن [46]«گرديد؟ عقب بر مي

الشأن اسالم، در ميان مسلمانان در گرفت،  اختالف ديگري كه به عقيده نويسنده كتاب ياد شده، پس از رحلت پيامبر عظيم

ي گفتند: بايد حضرت را در مسجدش به خاك خدا)ص( بود. برخ اختالف درباره محل دفن بدن مطهر رسول

ولي برخي ديگر اصرار داشتند كه محل دفن کنار اصحاب و در قبرستان عمومي باشد. اما ابوبكر گفت: من از  بسپاريم، 

كند مگر اينكه در همان محلي كه از دنيا رفته  گفت: هيچ پيامبري را خدا قبض روح نمي خدا)ص( شنيدم كه مي رسول

خدا روي آن از دنيا رفته بود، كنار زدند و قبر حضرت را آماده  شود؛ لذا فرشي را که رسول اک سپرده مياست، به خ

 [48]كردند و بدن آن حضرت را به خاک سپردند!

ف در مورد جانشيني پيامبر اكرم)ص( بود. به گفته آن نويسنده، در اينكه ماندگارترين اختالف ميان مسلمانان، اختال

جانشين حضرت چه كسي باشد، از مهاجرين باشد يا از انصار، يك نفر آن را به عهده بگيرد يا گروهي، اختالف شد. 

َّللا)ص( را  رسول البته اوصاف و ويژگيهاي خليفه پيامبر نيز مورد اختالف بود كه آيا بايد عين صفات و خصوصيات

اين اختالفات سبب شد كه ميان شيعه و سني در مسائل فقهي و كالمي  [49]كند. داشته باشد يا كمتر از آن هم كفايت مي

 [50]هم اختالف ايجاد گردد!

امامت و »خدا)ص(، درباره  البته برخي بر اين باورند كه نخستين اختالف و شكاف ميان مسلمانان بعد از وفات رسول

 اند: ه  بوده است. به نقل از ابوالحسن اشعري آورد« رهبري

 [51]ت بوددر زمان خالفت ابابكر تا عثمان هيچ اختالفي وجود نداشت و اولين اختالف ميان پيروان اسالم درباره خالف

ترين اختالف و شكاف ميان مسلمانان  آورد: اين بزرگ شهرستاني نيز در كتاب خود همين عقيده را ابراز مي دارد و مي

 [52]بود كه سرچشمه اختالفات ديگر در طول زمانهاي پس از آن گرديد.

خدا)ص( صورت گرفت و در عقايد مشترك ميان آنان در عهد  اين نزاع و شكاف، گرچه پس از وفات رسول

َّللا)ص( نبود و همگان راجع به عقايد مشترك، همچنان مسلمان بودند، ولي در عين حال باعث جلوگيري از تحقق  رسول

 [53]و آرمان دوران رسالت گرديد.
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خدا)ص( رخ داده است، نخستين اختالفات ميان مسلمانان را،  پوشي از آنچه پس از وفات رسول صاحب المنار، با چشم

خواند و پس از آن،  مي« فرقه باغيه »داند و گروه دوم يعني معاويه را  سفيان مي بن ابي اختالف ميان علي)ع( و معاوية

 [54]شمارد. مصريون و وهابيون را آخرين اختالفات، بر ميجنگ خوارج و شيعه را اختالف بعدي و جنگ ميان 

می نامد، امت اسالمی در عصر پيامبر را بهترين امت و « امت سازی»قرآن ضمن اينکه يکی از اهداف پيامبر را 

ا آن زمان تشکيل شده بود. از ويژگی هايی که قرآن برای امت نمونه و شاهد بيان می کند، جامعه ای دانسته است که ت

[ تعاون بر خير و تقوا در 2اين است که بر کارهای يکديگر نظارت دارند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند،]

ری ايمانی در ميانشان به اندازه ای است که از خود می ميان ايشان اصالت دارد: (َو تَعاَونُوا َعلَی اْلبِرِّ َو التّْقوی)، براد

گذرند و ايثار می کنند، در جستجوی وضعيت يکديگر به تجسس و جاسوسی اقدام نمی کنند، غيبت و تهمت و افترا در 

ميانشان نيست، اختالفات کلی و جزئی را با حکميت و يا رجوع به قانون حل و فصل می کنند، در ميانشان شمشير 

وت نمی کند، جان و مال و آبروی يکديگر را محترم می شمارند، امنيت اقتصادی، سياسی، اجتماعی را برای قضا

يکديگر و جامعه فراهم می آورند، عوامل پديد آورنده آرامش و آسايش در جامعه را تقويت می کنند، در همه امور اصل 

ر مورد قاتل در نظر می گيرند و اصالت را به قصاص بر تقوا و عدالت و قسط نهاده می شود، عفو و گذشت را حتی د

و قتل نمی دهند؛ هر چند قصاص و امور ديگری از اين دست حقشان است و به يک معنا از حق خويش برای تقويت 

 همبستگی می گذرند، اصول همدلی و همراهی را در خود تقويت می کنند، از يکديگر انتقام نمی گيرند و ... .

  

َن اللَّ ُضِربَْت -25 َن النَّاِس َوبَاُءوا بَِغَضٍب مِّ ِه َوَحْبٍل مِّ َن اللَـّ لَّةُ أَْیَن َما ثُقِفُوا إَِلَّ بَِحْبٍل مِّ ـِه َوُضِربَْت َعلَْیِهُم َعلَْیِهُم الذِّ

ِه َویَْقتُلُوَن اْْلَنبِیَاَء بِ  ۗۚ  اْلَمْسَكنَةُ  لَِك بِأَنَُّهْم َكانُوا یَْكفُُروَن بِآیَاِت اللَـّ
 
َكانُوا یَْعتَُدونَ  ۗۚ  َغْیِر َحق  َذ لَِك بَِما َعَصوا وَّ

 
 [55] َذ

آنها محکوم به ذلّت و خواری هستند به هر کجا که يافت شوند، مگر به دين خدا و عهد مسلمين درآيند. و آنان پيوسته 

کشتند،  ق خشم خدا و اسير بدبختی و ذلّت شدند از اين رو که به آيات خدا کافر شده و پيغمبران حق را به ناحق میمستح

 و اين نابکاريها به خاطر نافرمانی و ستمگری هميشه آنها بود.

  

قُوا إَِلَّ ِمن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بَْغیًا بَْینَُهمْ  -26 بَِّك إِلَى  َولَوْ  ۗۚ  َوَما تَفَرَّ ى لَّقُِضَي بَْینَُهمْ  ََل َكلَِمة  َسبَقَْت ِمن رَّ َسّمً َوإِنَّ  ۗۚ  أََجٍل مُّ

ْنهُ ُمِریٍب.  [56] الَِّذیَن أُوِرثُوا اْلِكتَاَب ِمن بَْعِدِهْم لَفِي َشك  مِّ

)در دين( راه تفرقه و اختالف نپيمودند مگر پس از آنکه علم و برهان )از جانب حق( بر آنها آمد و ليکن دانسته  و مردم

برای تعدی و ظلم به يکديگر اختالف کردند، و اگر آن کلمه )رحمت( از )لطف( خدا سبقت نگرفته بود )که( تا وقتی 

شد. و آنان که پس از گذشتگان وارث کتاب  ( حکم )به هالک( میمعين )تعجيل در عذاب نکند( البته ميان مردم )ستمکار

 آسمانی شدند )مانند يهود و نصارا( در آن کتاب آسمانی سخت در شک و ريب بماندند.

 سازد: قرآن در اين آيه به صراحت اين معنا را خاطر نشان مي

يع كرديم و دستور داديم كه آن را به پا داريد ديني كه براي نوح و ابراهيم و موسي و عيسي، تشريع كرديم، براي تو تشر 

 [57]وركردند. و در آن اختالف نکيد، ولي گروهي که عالم بدان بودند، از در حسادت و طغيان آتش اختالفات را شعله

داند كه به كتاب خدا علم داشتند،  ندازان را حامالن دين و گردانندگان كليسا و كساني ميا مرحوم طباطبايي)ره( اختالف

 [58]ورزيدند و تنها به انگيزه سركشي و ظلم، اختالف ايجاد كردند. اما به سبب حسادتي كه به يكديگر مي

زند كه آنان با اينکه اوصاف آخرين پيامبر خدا را  اندازان در دين را به قوم يهود مثال مي مرحوم طبرسي، اختالف

 [59]دانستند، آن را كتمان كردند. مي

  

َو أَلَّف بَْیَن قُلُوبِِهْم لَْو أَْنفَْقَت ما فِی ْاْلَْرِض َجمیًعا ما أَلّْفَت بَْیَن قُلُوبِِهْم َو  [60]ِرِه َو بِاْلُمْؤِمنینَ ... ُهَو الّذی أَیَّدَک بِنَصْ  -27

 [61]َحکیم لِکّن هللّاَ أَلَّف بَْینَُهْم إِنّهُ َعزیز  
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اوست که به نصرت خود و ياری مؤمنان تو را مؤيّد و منصور گردانيد. و الفت داد دلهای مؤمنان را، دلهايی که اگر تو 

تی، ليکن خدا تأليف قلوب آنها کرد که او مقتدر و خواستی ميان آنها الفت دهی نتوانس با تمام ثروت روی زمين می

 داناست.

  

ْرِك اْْلَْسفَِل ِمَن النَّاِر َولَن تَِجَد لَُهْم نَِصیًرا -28 ِه إَِلَّ الَِّذیَن تَ   [62]إِنَّ اْلُمنَافِقِیَن فِي الدَّ ابُوا َوأَْصلَُحوا َواْعتََصُموا بِاللَـّ

ئَِك َمَع اْلُمْؤِمنِینَ  ـ  ِه فَأُولَ هُ اْلُمْؤِمنِیَن أَْجًرا َعِظیًما ۗ   َوأَْخلَُصوا ِدینَُهْم لِلَـّ  [63]َوَسْوَف یُْؤِت اللَـّ

ترين جايگاه است و برای آنان هرگز ياری نخواهی يافت. مگر آنها که توبه نموده و  ته منافقان را در جهنم پستالب

تباهکاری خود را اصالح کردند و به )دين( خدا در آويختند )و به کتاب حق متوسل شدند( و دين خود را برای خدا 

 زودی خدا به مؤمنان اجر بزرگ عطا خواهد فرمود.خالص گردانيدند، پس اين گروه در صف مؤمنان باشند و به 

  

ن نَّْجَواُهْم إَِلَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصاَلٍح بَْیَن النَّاسِ  -29 لَِك اْبتَِغاَء َمْرَضاِت  ۗۚ  َلَّ َخْیَر فِي َكثِیٍر مِّ
 
َوَمن یَْفَعْل َذ

ِه فََسْوَف نُْؤتِیِه أَْجًرا َعِظی  [64] ًمااللَـّ

و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود گروهی از آنان )دشمنان اسالم( همت بر آن گماشته بودند که تو را از راه 

ته و به تو هيچ زيانی نتوانند رسانيد و خدا به صواب دور سازند، حال آنکه آنها خود را از راه حق و صواب دور ساخ

دانستی به تو بياموخت، و خدا را با  تو اين کتاب )قرآن مجيد( و )مقام( حکمت )و نبوت( را عطا کرده و آنچه را که نمی

 اندازه است. تو لطف عظيم و عنايت بی

 

 

 
 .103سوره آل عمران، آيه  [1]

 805و  537و  536، ص 2مجمع البيان، ج  [2]

 316، ص: 1 برگزيده تفسير نمونه، ج [3]

 .208سوره بقره، آيه  [4]

 .536، ص1؛ مجمع البيان، طبرسی، ج91حجر /  [5]

 .105آل عمران /  [6]

 .10سوره حجرات، آيه  [7]

 29سوره فتح، آيه  [8]

 110سوره آل عمران، آيه  [9]

 143سوره بقره، آيه  [10]

 92سوره انبياء، آيه  [11]

 19سوره يونس، آيه  [12]

 13سوره شوری، آيه  [13]

 105سوره آل عمران، آيه  [14]
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 46سوره انفال، آيه [15]

 101ص 3آشنايی با قرآن، ج [16]

 263-4، ص3مجموعه آثار،شهيد مطهری، ج [17]

هَ اَل يَُغيُِّر َما بِقَْوٍم َحتهٰى يَُغيُِّروا َما بِأَنفُِسِهْم، سوره رعد، آيه  [18]  13إِنه اللـه

 159سوره انعام، آيه  [19]

 46سوره سبا، آيه  [20]

 .13سوره حجرات ، آيه  [21]

 .2سوره مائده، آيه  [22]

 .22سوره مجادله ، آيه  [23]

گردآوری از کتاب: اتحاد ملى و انسجام اسالمى در پرتو آموزه هاى غدير، على اصغر رضوانى، ناشر: انتشارات  [24]

 . 19مسسجد مقدس جمکران، چاپ اول، ص 

 138سوره بقره، آيه  [25]

 64سوره آل عمران، آيه  [26]

َّللا سيد محمد باقر حکيم، ترجمه ی عبدالهادی فقهی زاده، انتشارات  وحدت اسالمی از ديدگاه قرآن و سنّت، آيت [27]

 1377تبيان، چاپ اول، سال 

 (159)آل عمران/  [28]

 (59)نساء/  [29]

 139سوره آل عمران، آيه  [30]

 .11سوره حجرات ، آيه  [31]

 35سوره انعام، آيه  [32]

    .48سوره مائده ، آيه  [33]

    .213، آيه2بقره/سوره [34]

 )خالصه(. 182، ص2تفسيرالميزان، ج [35]

 )با تصرف و تلخيص(.186، 175ـ176، ص 2همان، ج [36]

 213بقره، آيه  سوره [37]

 .182، ص2؛ ج42ـ41، ص10؛ ج42ـ41، ص18؛ ج81، ص11الميزان، ج [38]

 ... و ما اختلف فيه االّ الذين اوتوه من بعد ما جائتهم البيّنات و بغيا بينهم ... . :213بقره:  [39]

 .95ـ94، ص2ناصر مكارم شيرازي و همكاران، تفسير نمونه، ج [40]

 .805، ص2ـ1؛ مجمع البيان، ج 22، ص4تفسير المنار، ج [41]
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 .42، ص4؛ محمدبن جريرالطبري، جامع البيان، ج42، ص1همان، تفسير نمونه، ج [42]

 .33طه جابر، ادب االختالف في االسالم، ص [43]

 .159، ص1عبدالحميدبن ابي الحديد، شرح نهج البالغه، ج [44]

 برد. ايشان از اختالف در فرمان رسول خدا نام نمي [45]

 .30؛ زمر:144آل عمران:  [46]

: فاّن سيّدنا عمربن الخطاب اصّر علي 29ـ22، ص1؛ ملل و نحل، ج50ادب االختالف في االسالم، ص طه جابر،  [47]

 اّن رسول َّللا لم يمت... فسقط الّسيف من يدعمر، و خّر في االرض... .

 1018، حديث شماره 338، ص3بن سورة، الجامع الصحيح )سنن ترمذي( ج محمدبن عيسي همان؛ ابي عيسي [48]

 همان. [49]

 .75همان، ص  [50]

 به نقل از مقاالت االسالميين. 39الشيخ محمد آل عبدالجبار، الشهب الثواقب في رجم الشياطين، ص [51]

 .29ـ22، ص1ابي الفتح محمدبن عبدالكريم شهرستاني، الملل و النحل، ج [52]

؛ تاريخ مذاهب االسالمية البي 2، به نقل از مقاالت و الفرق، ص96، ص16تراثنا، ج  مؤسسة آل البيت، مجلة [53]

 .16؛ الشيخ ابي جعفر محمدبن جريربن رستم الطبري )الشيعي(، داليل االمامة، ص88و  25و  20صزهرة، 

 10، ص3محمدرشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم )المنار(، ج [54]

    .112سوره آل عمران، آيه [55]

 14سوره شوری، آيه  [56]

الذي اوحينا اليك و ما وّصينا به ابراهيم و موسي و عيسي ان اقيموا الدين و  شرع لكم من الّدين ما وّصي به نوحا و [57]

 التفّرقوا فيه... و ما تفّرقوا االّ من بعد ما جائتهم العلم بينهم... .

 .82، ص2الميزان، ج [58]

 .554، ص2ـ2بن الحسن الطبرسي، تفسير مجمع البيان، ج ابي علي الفضل [59]

 62سوره انفال، آيه  [60]

 63سوره انفال، آيه  [61]

 145سوره نساء، آيه  [62]

 146سوره نساء، آيه  [63]
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( )ع بیت  ره اهلدر سی  گرایي  حدتوب:  

هايازآموزهيكيپردازد.وحدت:ميبيتاهلدرسيرهوحدتجايگاهبررسيحاضربهمقاله
باكلمات.پيامبر)ص(هماستاسالمگراميمؤكدرسولهايوازسفارشكريمقرآنمهم

وبستگياتحادوهمرابهامتخود،هموارهباسيرهعمليگروهموهدايتبخشروشن
ميانوتفرقهبروزاختالفوهرگزاجازهاستنمودهدعوتوپراكندگيازتفرقهدوري

استراندادهمسلمانان  

اسالميجامعهرادردرونوطبقاتي،اعتقادي،سياسيفكريمرزبنديهرگونهاسالم .
در:نيزهموارهبيت،اهلنبويوسيرهقرآنيتعليماينبراساسرونمايد.ازاينمينفي

اندودرگفتاروكرداروبودهوحدتومنادينمودهوتالشحركتاسالميامتوحدتراستاي
دينمعارفتعليم)ص(درجهتاكرمرسولوسيرهقرآنخود،بامحورقراردادنعمليسيره

حركتاسالميامتدرميانوعمليفكريوانحرافاتوبدعتباتحريفومبارزهدينحفظو
اندنموده . 

معقولومفهوموحدتواهميتضرورتتبيين،بهمقالفراخوراينكوشدبهنوشتارحاضرمي
)ص(واهلاكرمرسوليرهدرسوحدتجايگاهساختنروشن،وضمنپرداختهآنومطلوب

بينوعمليفكريوحدتوتحققدينحفظ:رادرجهتبيتاهل،نقشحضرتآنبيت
قراردهد،موردبررسيمسلمانان . 

  كریم  از منظرقرآن  وحدت  و ضرورت  ـ اهمیت 1 

درمسلمانانياسيوس،اجتماعيتاريخيهايضرورتترينازمهميكياسالميوحدت
آنهادروپيروزيعزتعواملترينوازمهماسالميامتوهويتوپوياييايستادگيجهت

نيروهايهدررفتنوبهوپراكندگيجزذلتوتشتت،تفرقه،ودرمقابلهاستهمهصحنه
تنخواهدداشثمرياسالميامتانسانيهايوسرمايهفكري . 

نبيوسيرهقرآن،ازدستورات،وپرهيزازتفرقهمسلمانانويگانگيوحدتبهدعوت
وووحدتاعتصامخودرابهوپيروانهمهمسلمانانكريم.قرآناستدين)ص(واولياياكرم

103عمران)آل«تََفرُِّّقواَجميعاًَولَللّهَوْعَتصُموابَحْبل»خواند؛فراميپرهيزازتفرقه /). 

وناصوابعمليكوتفرقهودستورقرآنيضرورتيكاسالميامتاتحادوانسجامبنابراين
46انفال«)ْريُحُكمََولَتََناَزُعواَفَتْفَشلُواَوتَْذَهب:»استوعقلبارازنظردينمفسدوزيان /). 

پيامبروسنّتواقتدابهالهيرهنمودهايدرجهت،حركترادريوبوحدتبرايوكوشش
.استديناولياي  

داردوايجاد،ضرورتشرعقطعيحكمبهوهمعقلحكمبه،هموحدتكهنيستشكي
ومعادقراربعدازتوحيدونبوتدرمرتبهكهاعتقاديمسايلبرخيبهزدنويادامناختالف

نكته)ص(هرگزنبايدازاينمحمديشريعتباشد.پيروانتواندمجوزاختالفدارد،هرگزنمي
ووالفتپيامبراكرم)ص(ايجادوحدتهايوبرنامهاساسيازاقداماتيكينمايندكهغفلت
ِّّفْاْذُكْنُتمْلَْيُكمعََوْذُكُروانْعَمَةللّه»؛استبودهمسلمانانبيناخوت َفاَل ًً ُْقلُوبُكمَبَْينَََْعَدا

.(103عمران)آل«اْخَواناًبنْعَمتهَفاَْصبَْحُتم  

دربينواجتماعيفكريوتشتتاختالفدادزمينهنميپيامبر)ص(هرگزاجازهدرصدراسالم
وسنتقرآننيزبامحورقراردادنشيعه)ع(وسايرامامانبيايد.عليپيشاسالميامت
شدند.سيرهاميرمياسالميامتدرپيكرهوتشتتفكريبروزاختالف)ص(مانعنبوي

بود]اوهمراهمسلّمازحقباگذشت،[كهاسالميجامعهوحدتحفظدرجهتمؤمنان
معصوموپيشواياندينآموزباشد.اوليايبرتوعسرمشقاسالميامتبايدبرايهمواره



برقرارواسالميامتاندوحدتكوشيدهمندخودهموارهارزشحياتتاريخنيزدرطولشيعه
.پايدارباشد  

اتحادووحدتباهمكهماداميپيشينهايامت»فرمايد:موردميدراينعلي)ص(امام
ووراثتيافتند،خالفتواقتداردستهعزتبودند،وبهوشكوفايييشرفتپداشتند،درحال

(5،خطبهالبالغهنهج«)شدندآوردندورهبروزمامدارجهاندسترابهدرزمين  

واسالماصلتنهاحفظحضرتآنهدفدهدكهمي)ع(نشانعليامامدرسيرهمطالعه
امتدربينبودكهاختالفياولين،كهخالفتبودودرمسئلهمسلمانانمومعبينوحدت

امت،وحدتاختالفنداداينخود،اجازه)ع(باصبروسكوتوجودآمد،عليبهاسالمي
.دارسازدراخدشهاسالمي  

المة...واندماًهذهوحقنهللاوسنّةنبيّهكتاباليادعوكمانّي»فرمود:)ع(ميعلي
الّعليكميزدادالرّبهللاالُّبعداولنتزدادوامنالمةفلنعصاهذهّالّالفرقةوشقابيتم

()پيشين.«سخطا  

پرسيد،اماموبدعتسنت)ع(دربارهازعليشخصيكهاستآمده«الخبارمعاني»در
وانالحق،والجماعةاهلبعدهمنهللا)ص(والبدعةمااحدثرسولّاسنالسنةم»فرمود:

(48،ص78،ج1403،)مجلسي«كانواكثيراوانالباطلكانواقليالًوالفرقةاهل  

حضرتكند؛آنميراآشكارابيانامتواختالف)ع(رازتفرقهعليزيبااماموبازچه

بالختالفتعاليهللاواحد،اََفاََمرهمواحد،وكتابُهمواحدونبيههمُُهمالهُ»...يد:فرمامي

انزل...،اماتمامهعليبهمَديناًناقصاًَفاستعانُاللّهانزل؟!؟،امُفَعَصوهعنهنهاهم؟امفاطاعوه

َرالرّسولسبحانههللا :ُيقولسبحانهوهللاوادائهتبليغهعنوآلهعليههللايصلّديناًتاّماَفَقصِّّ

 (18،خطبهالبالغه)نهج«...«ً شيّكلتبيانفيه«»ً شيمنالكتابمافرّطنافي»

  و ایمان  وحدت  ـ رابطه 2  

يرد.هرجاكهگميسرچشمهراستينوايمانازاعتقادراسخكهاستايمقولهوحدت
آراوتشتتامراختالفشود،درآنحاصلهايقينازانسانجمعي،برايحقيقتيبهنسبت
دو،عدد»،«استخورشيددرخشان«مثل،دراموربديهيطورمثالنخواهدشد.بهديده
؛استنيزچنيندياعتقاكند.درمسايلنميشكوعاقليعالمانسانهيچ«استزوج

خوددينوقطعيتبودنيقيني،بهوايمانكشفوياازراهوبرهانتعقلازراهكهافرادي
نخواهندشدوترديدواختالفديگردچارشكايمرحلهاعتقاددارند،درچنين . 

ورهاشدننفس،وتزكيهعميقبرآگاهيمبتنيايمانوسيلهتنهابهكهاستامريوحدت
ودلوعصبيتهنوزگرفتارجهلكهگردد.كسانيميممكننفسانيهواهايازتعلقات
تأثيرمنافقانوتحتشيطانيهايومرزبنديدنيويوامتيازهايونسبحسببهبستگي

قراربامؤمنانمشتركدواعتقاداتتوحيتواننددرخطميهستند،چگونهدينودشمنان
خواند،دستميآنبهتعاليوحقاستلزمهايمانكهواخوتيومودّتصلحگيرندوبه

اجرايدرپيكهايوجامعهووحدتبرايثاروالفتمبتنيايتوانندجامعهمييابندوچگونه
واعتقادوجودآورند؟تنهادرپرتوايمانبهاستاسالمعاليمتهايوارزششريعتتعاليم

ايهديهآيد.وحدتوجودميبهدليوهموحدتكهاستوحيخداوتعاليمبهراستين
اندعطاورستهرهاشدهماديازتعلقاتكهراستينمؤمنانخداوندتنهابهكهاستالهي
ِّّْفتْلَْرضَمافيَلَْوََْنَفْقت:»عبيرقرآنتكند.بهمي ُْقلُوبهمَبَْينََجميعاًَماََل ». 

شودازنظراسالمميايفرقههايوگرايشفكريانشعاباتموجب،كهدرامورديناختالف
استشمردهرابغيدرديناختالفاصليعلتكريم.قرآناستمردودومنهي . 



من»فرمايد:ميصراحتبهكريمقرآن ًَُهمَْوَماتََفرُِّّقواالِّّ «ْبَْغَياًبَْيَنُهمُْلعْلمُبَْعدَماَجا
14)شوري /). 

وتعاليمحقيقتبهعلمكهنشدند،مگربعدازاينوتشتتواختالفدچارتفرقه:آنانيعني
نبودوتجاوزازحقبغيجزازرويرقهتفپيداكردند،واينوحي . 

ازنظر،كهاستبعدازبيانآشكار،وگمراهيازحقواعراضتفرقهبعدازعلمتفرقهاين
بهوخصومتيواحتجاجآشكارباشدمجادلهحقشود؛زيراوقتيميناميده«بغي«قرآن

استقرآنروشنازحكموتعديعنادورزيوآشكار،وروشنحقنديدنمعناي . 

ونََولِّّذين»فرمايد:موردميدراينكريمقرآن ُْحّجُِّتُهمُلَهَبَْعدَماْسُتجيبمنللِّّهفيَُيَحاجه
16شوري«)َشديدٌٌَعَذابَْولَُهمٌَغَضبَْوَعلَْيهمَْداحَضٌةعنَدَربَّهم /). 

؛زيرااستدرمعركهوحضورشيطانايماننشانهضعفوتفرقهنفاقهكنيستشكي
رحمترسولهايوپيامالهيازآيات،وپيرويواخوتومودتايمانبرپايهكهمؤمنانجامعه

بچرخدوحكمورحمتواخوتمحوروحدتبايدحولهموارهاستگرفته،شكلوهدايت
ٌدرُِّّسول»فرمود:بپذيردكهودلراباجانداوندسبحانخ ِّّذينللِّّهُُمَحّمِّ َعلَيَُمَعهََول ًُ ا ََشّدِّ

بَْيَنُهم ًُ ارُرَحَما 29فتح«)ْْلُكّفِّ /). 

وعصمتبيتاهلوسيرهودركلماتقرآندرمكتبوحدتوجايگاهضرورتبهباتوجه
حفظرادرجهتبيتاهلوعمليفكريازاقداماتكوشدبرخيميمقالهن:،ايطهارت
اينبهازپرداختنقبلقراردهد.وليواشارهموردتوجهاسالميامتپارچگيويكوحدت
نبياروابتدابهباشد.ازاينميضروريوحدتواسالمياصطالحيمفهوم،تبيينمسئله
پردازيمميوحدتازنظرمناديانوحدتموردانتظارومقبولمفهوم : 
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وقابليتسنخيتكهاستدوچيزودوامريوواحدبودنشدنيكيمعنايبهدرلغتوحدت
رادارندشدنيكيوامكان . 

دوشود،چونميشمرده،محالرددوامربسيطدرمو،وحدتوفلسفيازنظرمنطقي
وجوهرذاتيهستند،بعدازاتحادهرگزماهيتدوجوهرجداگانهدارايمتمايزكهماهيت

ويامثليناجتماعمعنايبهحكمااتحادواقعيروازديدگاهدهندوازايننميخودراازدست
كهرودمگرايننميازبيندوئيتفلسفيمعنايدراتحادبهراين،بناباستدرذاتانقالب
اجزاًوتقارنتركيبمعناياتحادرابهخاطرفالسفههمينشود؛بهمعدومطوركليبهيكي
يكاتحادافرادمعنايبهوحدتدوامر.امادراموراجتماعيشدنيكيمعنايبهدانند،نهمي

ومشتركهاي،افكاروآرمانافرادبراشتراكاتتكيهمعنايوبهدينيك،وياپيروانجامعه
فرعيبرسرمسايلوتعصبتر،وپرهيزازتفرقهومهماصليهدفدرجهتسوبودنهم

استاختالفي . 

،اسالميهمهمذاهبكهاستايناسالميامتووحدتمذاهبمقصودازوحدتبنابراين
نظردارندتأكيدكنندومقصوداتفاقآنبهنسبتكهچهخودراكناربگذارندوبرآناختالفات

وتصلبتعصببدونشودوبقيهانتخابوعقايدموجوديكيمذاهبازبينكهنيستاين
ازنوعقايدخودراهمهكهنمايند،ويااينتوافققبولموردمذهبعقايدخود،بريكبهنسبت
نمايندوگيرد،ارايهموجودرادربرميمذاهبهمهاصولكهتريجديدوجامعمذهبدرقالب
واتحاداسالميامت،ووحدتمذاهبوحدت،بايدببيناسالميوحدتدربحثدرواقع

نكردخلطدوراباهمشدواينيلقاتفكيكمسلمين . 



« دريك،حصرمذاهبازوحدتاسالميوحدتدلسوزومدافعمنظورعلمايكهاستبديهي
ونهمعقولامرنه؛زيرااينهانيستآنوطردمتفرقاتمذاهبواخذمشتركاتمذهب
جزئيازاختالفاتبرداشتن،دستمنظور.بلكهوعمليمطلوبونهاستمنطقي

وعقيدهمدافعان.بهاستاسالمواحددربرابردشمناندرصفشدنومتشكلاساسبي
رسولنبوتبهپرستندوهمهرامييگانهخدايهمه،مسلميناسالميوحدتمناديان
حجومانندهم،باهماستكعبهوقبلههمه،قرآنهمهدارند،كتابواذعان)ص(ايماناكرم
وبينيجهانيكگيرند،ودرواقعميخوانندوروزهنمازميآورند،ومانندهمميجايرابه

90،ص1362،)مطهري«.دارنددرخشانوسابقهتاريخيعظيموتمدنمشتركفرهنگ ). 

ازنهوتشتتنظروجوددارد،تفرقهاتفاقديناصولرينتومبناييتريندراصليوقتي
نخواهدبودتوجيهقابلازنظرعقلونهنظردين . 
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وپيامبر)ص(وجودنداشتودوگانگياختالفاسالميامت)ص(بيناكرمرسولدرزمان
خودراپيرومسلمانانهمهكهكوشيد.امابااينميامتپارچكيويكحدتوبرايهمواره

سربازسنتازاينهستند،امروزهنبويازسنتتبعيتدانندومدعيپيامبر)ص(مي
بودوبرايوحدتمناديهموارهكريمدستورقرآنخودپيامبر)ص(طبقكهزنند.درحاليمي

راوتشتتكردوهرگزتفرقهراتحملمصايبترين،سختاسالميامتوعزتوحدتتحقق
وپرداختودينياعتقاديهايهاوحوزهعرصهجهاددرهمه،بهدينحفظتأييدنكردوبراي

دادكردهشدارميراتهديدمياسالميامتكهوخطراتيآفاتبهنسبت . 

،ازافتراقوجلوگيريباايجادوحدت)ص(چگونهپيامبراكرمكهشاهداستاسالمتاريخ
نفع،بهوحدتشيرينازثمراتكرد،وچگونهتبديلمرصوصبنيانرابهمسلمينصفوف
ازواحدي،وصفگرفتبهرهاسالمامتودفاعيواجتماعيسياسيمبانيوتحكيماسالم
هااعمصحنهدرهمهاسالموعزتوشوكتقدرتآنوسيلهدادوبهراتشكيلاسالمامت

گر،جلوهواقتصاديوسياسياجتماعيتحولتودرهمهجنگوميدانعبادتازمحراب
 .گرديد

گرفتهصورتجهتسهدراسالميامتوحدتپيامبردرجهتراهبردينقشگفتتوانمي
است : 

مقولهبهوباتوجهوالهيقرآنيمعيارهايواحد،براساسامتتحققدرجهتتالش .1
ووفرهنگ،ايدئولوژيعقيدتينظامدارايكهساختاراجتماعيبنيادينپايهعنوانبهفرهنگ
استومعنوياخالقيخاصهايارزش . 

مرحلهوبهكردنونهادينهوتأسيسمداريومسئوليتپذيريمشاركتفرهنگتعليم .2
وواخوتوتعاون،تعاملوالهيدرامورمعنويومشاركتكارمشورتراهاجرادرآوردن

سازددارميراخدشهمسلمانانوبرادريوحدتكهوعملياقدامازهرگونهجلوگيري . 

هايزمينه)ص(تمام.پيامبراكرمنظروعملدرمرحلهاختالفهايزمينهكردنكنريشه .3
بردازبيناسالمآسمانيازتعاليمگيريرابابهرهونفاقاختالفوتاريخي،اجتماعيفكري

وواجتماعيفكريفاتواختال،تمايزاتعصرجاهليمعيارهايدانستنارزشوبابي
كردآنگزينراجايالهيهاي،وارزشراباطلجامعهاقتصادي . 

ازبيناختالفوفرهنگي،اجتماعي،فردينفسانيدليل،تمامالهيفرهنگاينبراساس
خداورسولحكم،آنحلداد،مرجعميرخاختالفيهماسالمامتواگردردرونرفتمي
 .بود



ووحدتبه،دعوتواجتماعيسياسيوحدتانديشهبسط)ص(درجهتپيامبراسالم
فرمايدومينيزنمودهكتاباهلرامتوجهپارچكييك : 

« َبْيَنَناَوبَْيَنُكمتََعالَْواالَيْلكَتابَيَاََْهلُْقل  ً َسَوا 64عمرانآل«)َْكلَمة  /). 

منعقدودوستيصلحپيمانومسلمانانكتاباهلبينواجتماعيوازنظرسياسي
سازدمي . 

منيدواحدعليهموالمسلمونالمسلماخالمسلم»فرمايد:ميصراحتپيامبر)ص(به
پيوستگيودينيمشتركايجادحس«.ادناهمبذنبهم،يسعي،تتكافوادمائهمسواهم
.حضرتمشهوداستحضرتآنمشفقانهونصايححكيمانهدرسخنانمؤمنانبينمذهبي
واحدةكنفسالمؤمنون»فرمايد:مي ». 

باداتحادازَروحندارداتحادتومجواينحيوانيجان  

خداستشيرانهايمتحدجانجداستازهموسگانگرگانجان  

( بعدبه411،بيت،دفترچهارملويمومثنوي ) 

در؛هركه«اخوةالمؤمنون»خواندوفرمود:الهيراپيغاميبرادري)ص(پيمانپيامبراكرم
برادروبرابراستدرآيدباسايرمؤمنانايماناهلسلك . 

وحقوقودينياجتماعيايآثاروكاركردهبرآننبود،بلكهوصوريصرف،پيمانپيمانواين
وودْينخودتكليفبرادردينيبهنسبتمؤمنيبودوهرانساننيزمترتبومسئوليت

ازدورانراكهعداوتدهد.پيامبر)ص(نهايتراانجامبرادريكرد،تاحقپيداميتعهدي
ِّّف»نمود.لفتواومودّترحمتبهبودتبديلماندهجاهليت ،پيمانواين«قلوبهمبينَواَل
واخوتپيماناينبيايد،بلكهدستبهماديهايوديناروارزشبادرهمنبودكهپيماني
َمافيَلَْوََْنَفْقت:»استبرداشتهپردهازآنكريمقرآنكهگونه،آنداشتالهيرنگالفت
ِّّْفتضْلَرْ ِّّفَللّهَِّّولكنُْقلُوبهمَبَْينََجميعاًَماََل ِّّهْبَْيَنُهمَََل 63انفال«)ٌَعزيٌزَحكيمُان /). 

َْعلَْيُكمَجميعاًَولَتََفرُِّّقواَوْذُكُروانْعَمَةللّهللّهَوْعَتصُموابَحْبل»فرمايد:ميعمرانآلودرسوره
ِّّفََْاْذُكْنُتم َفاَل ًً 103عمرانآل«)اْخَواناًبنْعَمتهَفاَْصبَْحُتمُْقُلوبُكمَبَْينَْعَدا /). 

ودرآناستحاكموبرادرياخوت:روحبيتپيامبر)ص(واهلموردنظروآرماني درجامعه
وجودنداردايوتفرقهوغشغلترينكوچك . 

وجودمسلمانانبينواعتقاديفكريودوگانگيبوداختالفاتزندهمپيامبراسالكهتازماني
فيلكملقدكان»بود؛دينحقيقتكنندهوراهنماوبيان)ص(خوداسوهوپيامبراكرمنداشت
21)احزاب«هللااسوةحسنة...رسول /). 

اهلراهپيداشد،يكيشدندودوراهتقسيمدوگروهبهپيامبر،مسلمانانازرحلتاماپس
اندرابرگزيدهآنسنتاهلكهراهيوديگريهستيمپيروآنماشيعيان:كهبيت . 

ودرنزددرقرآنكهخاطرجايگاهيبهوطهارتعصمتبيت،اهلاولگروهازديدگاهالبته
دارنداولويتبرديگرانوالگوقرارگرفتنيرويانددرپداشتهاسالمگراميرسول . 
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وداشتهاسالميوحدتسويبهگرايش:هموارهمعصومامامانازسيرهباپيرويتشيّع
بههموازنظرعقليهم.شيعهاستشمردهالهيرهنمودوتعليمرايكوحدتبهدعوت
منادي:خود،هموارهمعصومپيشوايان)ص(وسيرهنبويخداوسنتكتاببهالتزامدليل

محمد)ص(راآيينوپيرواناسالميامتوپراكندگيافكني،وتفرقهبودهآنومدافعوحدت
نيز،شكيازنظرتاريخي.استشمردهپيامبر)ص(وحرامخداوسنتباكتابمخالفتعين

رااسالميامتهموارهشيعهوفقيهانعالمانويژه،بهايشان:وپيروانبيتاهلكهنيست
اندوهرگزاختالفاتنمودهدعوتومذهبيايفرقهواختالفاتوپرهيزازتفرقهوحدتبه

الهيباحكمومخالفتازمذهببرخروججوزيومرادليلوخالفتامامتومسئلهفقهي
اسالمپيروانومرتدانگاريتكفيروتفسيقوبه(ندانستهاستوحدتبهدعوتهمان)كه

.اندنپرداخته   

فرمايدميدراسالمبيتاهلعلميدرموردشأندرتفسيرالميزانطباطباييعالمه : 

راملجأومرجعكردندوآنانرجوعبيتاهل(به)صاخدبعدازرسولاسالميازامتبرخي 
وكسبديندرحفظعدهاينكردندكهاعراضبيتديگرنيزازاهلخودقراردادند،وبرخي

.نيافتندتوفيقيدينمعارف   

وصحتهفيليرتاب»بودكهكردهتوصيه:بيتاهلدربارهآنانخدا)ص(بهرسولكهدرحالي
.«مسلمدللته   

كتاببهامتازهمهاعلمگرفتند،زيراآنانميبيتراازاهلدينبايدمعارفاسالميوامت
دچاروتفسيرقرآنهرگزدرفهمبود،آنانكردهپيامبر)ص(تصريحكهگونههللابودند.وهمان

وعلمبهكهوآسيبيكلمهترينبزرگ»نويسد:ميوسپس«شوند.نمياواشتباهخط
ازاسالميودانشمندانازمسلمانانبرخياعراض،همينواردشدهدرتاريخقرآنيمعارف
احاديثياندك،تعدادتلخواقعيتبود،وشاهداينآنانازعلماستفادهوعدمبيتاهلمكتب
كندميتأملحديثدرعلوموقتيمسلمان.انساناستشدهنقلبيتازاهلكهاست
ومردماستداشتهوارزشيجايگاهچهاحاديثآوريوجمعخلفانقلدرزمانبيندكهمي

دليلبهاند،وليبرداشتهپياماحاديثدرمورداخذوضبطزياديوسعيحرصكهبااين
درموردتفسيرقرآنكه،خصوصاًاحاديثياستمانرسيدهبهازاحاديثبسياريمختلفي

گفتهولياستمانرسيدهبهحديثازدهبيششيعهامامانازبرخيكهطوري،بهاست
اهلازطريقهزارحديثهفدهدتفسيرقرآنودرمورسنتاهلرواييدرمجامعشودكهمي

،ص5،ج1403،)طباطبايي.«بيشتراستنسبت،اين،ودرموردفقهاسترسيدهسنت
272)  

وفقهيهايهاومكتب،ووجودجريانوفكريعلمياختالفاتباوجودهمهمسلمانان
آنانرفيعپيامبر)ص(وجايگاهبيتاهلبهايويژه،نگاهآنهاستدرميانكهگوناگونيكالمي

.دانندمياسالميعلومخوددرهمهبخشوالهامعلميرامرجعوآنانداشتهدراسالم   

همهمورداتفاقدرعصرپيامبر)ص(وبعدازآن)ع(درپيشبرداسالمعلياماموجايگاهنقش
درموردحضرتراشدينازخلفايكهازسخنانيتوانراميحقيقتوايناستمسلمانان

.،بهتردريافت)ع(واردشدهعلي   

اولين،مانندماجراياسالمتاريخمهمومقاطعهاوحوادثجنگ)ع(درعليونقشسهم
ليلةآورد،ودرماجرايپيامبر)ص(ايمانبهبودكهكسياولينكهتبليغكردنانذاروعلني

،ص.)تسخيريهجرتودرقضيهطالبابيپيامبر)ص(درشعبوياري،وهمراهيالمبيت
85)  



باومبارزهدينواحكاماسالمحقيقت)ع(درتبيينعليامامكهنيستپوشيدهبركسي
.براياستايفاكردهبديليبينقشازهرجهتاسالمهاوحفظوبدعتفكريانحرافات

ديگرنيزبهمنظريازتوانمياسالميامت:درايجاداتحادبينبيتاهلترنقشدقيقتبيين
.اگرهمهاستدراسالمآنوجايگاهامامتفلسفهبهتوجهوآنپرداختموضوعاين
وكاركردبيتاهلوجوديوفلسفهدرموردنقشاسالمامتبلكهاسالميهايفرقه

چهامامتيابندكهازنددرميبپردتحقيقبهوتعصبداوريپيشبدونامامتنظامتاريخي
؛استداشتهدينوشامخاصيلواعتالونشرمعارفديناصلدرحفظعظيمينقش

ودراختيارمحدثانآنانوازجانبنبودهرسيدست:قابلبيتاهلجزازطريقكهمعارفي
.استگرفتهو...قراراسالميوعارفانومفسرانمتكلمان  

 6  در اسالم  امامت  ـ جایگاه 

ركن:اماممعصومين.دررواياتاستوارزشمنديرفيعجايگاهداراياسالمدردينامامت
اهلازرواياتبرخيموردبه.درايناستشده،توصيفقرآنوحافظومحورشريعتدين
منمايي:استشهادميعصمتبيت : 

المروتعييناوليجعل)ع(درتعليلالرضاموسيبنعليامامازقولشاذانبنفضل.1 
الخلقّكثيرةمنهاان :لعلَل؟قيلالمروامربطاعتهماوليجعل:فلمقالفان»گويد:ميامام

يثبتيكن،لمفسادهممنلحّدلمافيهاليتعدواذلكحّد محدود،وامرواانلّماوقفواعلي
،لنهفيماحظرعليهموالدخولالتعديمنامينابمنعهمفيهعليهميجعلالّبانوليقومذلك
منقيّمابمنعهمعليهم،فجعللفسادغيرهومنفعتهلّذتهاحدليتركلكانذلكيكنلولم

الحدودوالحكاممفيهالفسادويقيم . 

لمالبدلهمورئيسبقواوعاشواالّبقيمالمللوملةمنالفرقومنها:انالنجدفرقةمن
منهلبدلهمانهممايعلمالخلقيتركانحكمةالحكيميجزفيوالدنيافلمَمرالدينفيمنه

ووجماعتهمجمعتهملهمويقيمفيئهمبهويقسمونعدوهمبه،فيقاتلونالّبهلهمولقوام
.مظلومهممنظالمهميمنع   

وغيّرتالّدينالملةوذهباماماقيماآمناحافظاًمستودعالدرستلهميجعللولمومنها:انه
،لنّاالمسلمينعليهواذلكوشبّالملحدونمنهونقصالمبتدعونولزادفيهوالحكامالسنن

وتشتتاهوائهمواختالفاختالفهم،معغيركاملينمحتاجينمنقوصينقدوجدناالخلق
نحومابيناوغيرتلفسدواعليالرسولقيّماحافظالماجاًبهلهميجعل،فلولمحالتهم
رضا)ع(درمورد؛اماماجمعينفسادالخلقذلكفيوكانواليمانوالحكاموالسننالشرايع
چراخداونداولوالمررابپرسدكهفرمايد:اگركسيميچنيندراسالموجودامامفلسفه
:بايدگفت،درپاسخاستفراخواندهازآناناطاعترابهومردمكردهونصبمعينامتبراي
راهاييحدودوچارچوبمردمخداوندبراي:چونكهايندارد؛ازجملهبسياريامردليلاين

وفسادنشوند.حدودتجاوزنكنندتادچارانحرافازايناندكهامرشدهومردمكردهمشخص
قراردهدتاوحافظيحدوداميناينحفظخداوندبرايكهشودمگرايننميامرمحققواين
:كهديگرايناند،بازدارد.دليلشدهمنعازآنكهاموريبهنسبتراازتجاوزوتعّديمردم
دچارفسادشود،تركمباداجامعهكهخاطراينخودرابهشخصيومنفعتلذتكسيهيچ
راازفسادبازداردتامردمدهقرارداحدودالهيوحافظقيّمعنوانرابهكند.خداوندامامنمي

.اجرادرآوردآنهابهوحدودخداوندرابينواحكام  

وامامبدونكهكنيمراپيدانميوملتيفرقهماهيچكهاستاينامامنصبازديگردليل
خودودنيايدينهادرامرهاوملتفرقهدهد،وهمهخودادامهحياتبتواندبهسرپرست

خودحالرابهمردمكندكهميخداوندايجابحكمتجهتدارند.ازاينورئيسقيمنيازبه
ضرورتمردمبرايوجودامامداندكهخودميوحكمتعلمبراساسكهرهانكند،درحالي

اوباوسيلهبهمردمكه؛امامياستهوابستامامبهمردمواجتماعحياتدارد،وقوام



وجمعيتكنند،واوحافظميخودتقسيمدستوراوبينرابهجنگندواموالخودميدشمنان
.استدربرابرمظلومافرادظالمومانعمردموجماعتپارچگييك  

وبخشوامنيتقيّمراكهخداوندامامياگركهاستخدااينازجانبامامديگرنصبدليل
ازپاشدودينفروميازهمامتنكند،هرآيينهنصبدارخداونداستوامانتمردمحافظ
چيزهاييگزارانشود،وبدعتدچارتغييرميالهيواحكامپسنديدههايرودوسنّتميبين
مشتبهبرمسلمانانكاهندودينميراازآنچيزهايينافزايند،وملحديميدينرابه
هستند،ودربسياريوغيركاملومحتاج،ناقصازنظردركمردمكهدانيمشود.وماميمي

فكريهايهاوخصوصيتوحالتنفسانيهواهاواميالدارندوداراياختالفچيزهاباهم
نشودتاحافظقراردادهوسرپرستياماممردميچنيناگربراي.بنابراينباشندميگوناگون

دچارفسادوانحرافگرديد،مردمبيانكهدليليهمان)ص(باشد،بهرسولوتعاليمدين
تغييرخواهدكردودراينوايمانوحدودالهيهاواحكامهاوسنتشوندوشريعتمي
،بخش1408،حرّانيشعبه)ابن«.شوندميكشيدهوگمراهيتباهيبهمردمهمهتصور

(رضا)عامامسخنان ) 

،اطاعتپروردگارتعالي»فرمايد:ميازامامتدفاع)ص(درمقامپيامبراكرمگراميدخت.2 
«قرارداد.ازاختالفدارندهامتگاهمارانوامامتاموراجتماعيبخشراسامانماخاندان
(134،طبرسي)پيشين  

بيسترازسكوتتوانميخوبي)ع(بهعليمتقيانموليورهنمودهايازسخنانچنينهم
.رايافتواقعياسالموتبليغوعدالتحقاجراياوبرايواقدامورازقيامويسالهوپنج
امتوحدتشالودهريختنوبرهمتفرقهراموجبورياستظاهريحكومتوقتيضرتحآن

رامشاهدهوعدالتازحقانحرافكندوهرجاكهنظرميصرفبيندازآنمياسالمي
نمايدهرگزپيامبر)ص(راتهديدميوسنتاسالمديناصلبيندخطريكندوياميمي
فرمايد:ميالبالغهخوددرنهجهايازنامهدريكيكند.حضرتنميومسامحهلحهمصا
شودواسالمدورميازاسالمامتبلكهنيستحكومت،مسئلهمردممسئلهديدموقتي»

اسالمبهوآسيبيتارخنهآمدمميدانبهاسالمحفظ،براياستموردتهديدقرارگرفته
(62،نامهالبالغه)نهج«تربود.برشمامهمازحكومتدرنظرمناسالمنرسدوحفظ  

مناديانبرايجاودانهاي،اسوهتاريخهميشهوحقيقتاسالمبيناي)ع(چشمعليامام
وانحطاطانحرافگوناگونعواملخوبيبهحضرت.آناستاسالمراستينومدافعانوحدت

تعاليمبهتوجهيرابيعواملاينترينازمهمويكياستقراردادهرامورداشارهمسلمين
.داندميوتفرقهديگرراتشتت)ص(وعاملپيامبراسالموسنتهللاكتابواقعي  

ّلن»نمايد:بازگوميراچنينكريفعميقانحرافواينفرهنگيدردبزرگايندليلامام
يعنيرشدوهدايتباراهانديشيوكجهرگزانحراف«.اجتمعاوانالهديالضاللةلتوافق

وديگريحاكميكيبالخرهدارند،وليهاييهردوجلوه.اگرچهنيستجمعقابلاسالم
ووعدالتراستينواسالمحقپذيرشتحملكهياودرانزواخواهدبود.جامعهمحكوم
طورخدارانداردوبهكتابحاكميتپذيرشآمادگيراندارديعنيواخوتووحدتبرابري
.خواهدبودپرستومنفعتطلبقدرتحاكمانواميالپيروآمالطبيعي  

كهاستديدهميتاريخرادرآينهاسالميامتتوتشتتفرقهشوم)ع(گويافتنهعليامام
هاواختالففرقهازخطاوكجروينكنموچراشگفتيدرشگفتممن»فرمايد:ميدلسوزانه

هايگفتهبهپيامبر)ص(خدايندونهوميراثپيروسنتنهخدا،ايناندردينهايشانحجت
گذرند،براساسديگردرمييكازعيبدارندونهغيببهايمانونهكنند،مياوعملّوصي

كهاستچيزيهماندرنزدآنانكنند،معروفسيرميكنندودرشهواتميعملشبهات
وخودراپناهگاهدانند،هريكمنكرميآنانكهاستدهندومنكرنيزچيزيميتشخيصآنان
خودرا،پنداردوحكمميخويشخودراامامازآنانهريكشمارد،گوييميديگرانگاهتكيه
88،خطبهالبالغه)نهج«داند...ميتشويشبي ). 



وخداجوييجزآنانكهكنيممي:،مشاهدهبيتاهلورهنمودهايسيرهبامطالعهبنابراين
ودينيومعارفدينحقيقتوتبيينستيزيوظلمودادورزيخواهيوعدالتطلبيحقيقت
)ع(عليامامروزندگياندوازايننكردهكارديگرينبويسنتواحيايدينازحقايقدفاع
راديدمسلمانانووحدتكلمةهللاواعتاليطلبيحقيقتدرآنتوانميكهاستايآيينه  

به عنوان محور وحدت ش ائمه )ع(نق.   7 

:نماييممي،اشارهواردشدهائمهدرموردنقشكهازرواياتيبرخيجابهدراين  

،)مجلسي«عدل ولالحدودولالجمعةالبامامالحكمليصلح»فرمايد:)ع(ميعليامام.1 
256،ص89،ج1403 ). 

،جپيشين«البذلكالرضولتصلحالّبامامالناسليصلح»فرمايد:)ع(ميصادقامام.2 
22،ص23   

الدنياوعزّوصالحالمسلمين،ونظامالدينالمامةزمامان»فرمايد:رضا)ع(ميامام.3 
الصالةوالزكاةوالصيامتمامبالمامالساميوفرعهالناميالسالمّالمامةاسّ،انالمؤمنين

شعبهابن«)الثغوروالطرافومنع،وامضاًالحدودوالحكامًوالصدقاتوتوفيرالفيوالحج
،پيشينالحراني ). 

حضرت)خطبه«.الُفْرَقةَطاَعُتنانظاماًللملّةوامامَتنااَماناًمن»فرمايد:مي3زهراحضرت.4 
134،ص1409،طبرسي،(.)الحتجاج3زهرا ). 

:نمودهبيتازاهلامتپيرويووجوبضرورتبهنسبتزيادي)ص(سفارشپيامبراكرم.5 
فتهلكواولتعلموهمفتهلكواولتقصرواعنهمفالتقدموهم:»فرمودهكهاين؛ازجملهاست

141،ص73،ج1403،)مجلسي«.منكماعلمفانهم ). 

الرعيةالصالحةتنجوبالمامّ،فاناتقوهللاواطيعواامامكم»..فرمايد:)ع(ميعليامام.6 
472،ص8،ج،پيشين)مجلسي«الفاجربالمامُالرعيةالفاجرةتهلكّ،الوانالعادل ). 

منعليهللاولعتبمنليسجائربوليةامامدانلمنلدين»فرمايد:)ع(ميصادقامام.7 
عليولعتبلولئكلدينيعفور(قلتابنهللا)قالمن عدلبوليةامامدان

442،ص2،ج1365،الحياة،حكيمي«)هؤلً؟... ) 

هللا،اذمنعادلبالامامَعبََدهللابعبادةيجهدفيهانفسهمنّان»فرمايد:باقر)ع(ميامام.8 
32،ص2،ج1414،طوسي)شيخ«هللاتعاليمنليسالجائر،الذيتولواالمام  

نمايدميتوصيفگونهرااينامامومنزلتمقامسجاديه)ع(درصحيفهسجادامام   .9   

« العالمينوعروةالمتمسكينالمؤمنين،وكهففهوعصمةالالئذين ًُ لوليكفاوزعاللهموبها
وآلهعليهصلواتكرسولكوسننوشرائعكوحدودككتابكبهواقمعليهبهشكرماانعمت

337و334،صسجاديهصحيفه...«)دينكمعالممنالظالمونمااماتهبهواحي   

هللاطاعتنا،وفرضقومونحننفالولنااللناصفوالمال»فرمايد:)ع(ميصادقامام.10  
بهيأتماماملهليسماتهللا)ص(منرسولوقدقالبجهالتهليعذرالناسبمنلتأتّمونانّكم

(150،ص3،ج)حرعاملي«ميتةالجاهلية....فميتته  

 بغيرامامَالرضََيْتُركانمنُواعظمههللااجلان»فرمايد:)ع(ميصادقامام.11  
(425،ص،پيشينحكيمي«) عدل  



واحياًكلّهالحقالجائردوسوليةالواليفيّانوذلك»...فرمايد:)ع(ميصادقامام.12 
وهدم،النبياًوالمؤمنينوقتلالكتبوالجوروالفساد،وابطالواظهارالظلمكلّهالباطل

،المعهموالكسبومعونتهممعهمالعملحرم،فلذلكسنةهللاوشرايعهالمساجدوتبديل
245،ص،پيشينالحرّانيشعبه)ابن«والميتةالدمبجهةالضرورةنظيرالضرورةالي ). 

وّحقاحياًكلالعدلوليةواليفيّان»...فرمايد:ميديگري)ع(درحديثصادقامام.13 
(451،ص،پيشين)حكيمي«وجور وافساد ظلموميتةكلعدل  

وعرفاؤهخلقههللاعليانّماالئمةقوام»...فرمايد:ميالبالغهنهج150درخطبهعلي.14 
...«وانكروهانكرهممنالنارالوليدخلوعرفوهعرفهمالجنةالّمنليدخلعبادهعلي

(328،ص1365،آمليزاده)حسن  

كهتواندازحجتيهرگزنمي،زمينعقليمحكممعتبرودليلاحاديثصريحدللت،بهآري
دهد،خالينجاتوجهالتوضاللتكندوآنهاراازحيرتدعوترشدوهدايتراهرابهمردم

َيُكون:»خداونداستقطعيسنتنباشد،واي )نساً«ُحّجٌِّةبَْعَدلرهُسلللّهَعلَيللنِّّاسَلَئالِّّ
165)  

وموجبمسلماناندنياوآخرتاوضاعوبهبوديامتپارچگييكوموجبزمامداردينامام
نمازووقبولييافتگيعيارهدايتوموميزانعلواسالم،ومايهاسالمواساسمؤمنينعزّت
وجهاداجراگرديدهاوحدودالهي،وباامضاوحكماستًوصدقاتوفيوحجوروزهزكات

.پذيردميانجامدينبادشمنان   

،نقشيوتحريفازانحرافوجلوگيريدينواحياياسالمدرحفظائمهنقشبنابراين
عصرهاودرهمهبشريتنجاتحل،تنهاراههم.وازنظراجتماعياستبديلوبياساسي
كند،ميوارايهراترسيمآنقرآنكهاستاسالميبه،روآوردنبشريتدردهايتنهادرمان

رابرعهدهامورامتزماموجودداردوامامورهبريامامتنظامدرآنكهاستاسالميوآن
آنانجهتهمينكردوبهوكاملخودراتمام،دينوليتخداوندبانعمتجهتداردوازاين

جهتاين.وبهاستنمودهمعرفياجررسالتعنوانرابهآنانومودترااولوالمرواطاعت
رازمانشامامهركس:»كهتواترواردشدههبحديثايناسالميدررواياتكهاست

عنوانپيامبر)ص(بهخداوعترتكتابدرآنبنابراين«استمردهجاهليتمرگنشناسدبه
ازكنندوجداشدنميراتضميندينوپويايي،اصالتومعيارجدانشدنيوثقلدوعدل
.استاسالميعزتوراهدينازحقيقتامتشدندوردوموجبازاينهريك   

هم.امامتاستديناركانترينازاساسي،يكيووليتشد،امامتاشارهكهچنانهم
خداوندوسفارشآخرين.امامتآنواكمالمايهاتماموهماستدينوحفظسالمتضامن
واستواسرارقرآناحكاممبيَّن.امامپيامبر)ص(استوصيتخرينوآوحيابالغآخرين
ازبسياريبهرسي،دستاست«لدنامنعلّمناه»ودرعلمراسخانتنهامصداقاوكهبدون

.ميسرنخواهدبودآنبطونودركقرآنحقايق   

ومسلمينبينگوناگونهايدرزمينهاختالفاتهمهايننيزعلتوتاريخيازنظراجتماعي
هاوافراطوهمهواجتماعيفكريمتضادوانحرافاتهايوبرداشتاسالميدانشمندان

.استبودهوعصمتوحيازخاندانمنديبهرهوعدمها،دورشدنتفريط  

لدنيبايد،نتوانندازعلمكهگونهآنينشدتامسلمموجبوفكريسياسيگوناگونعوامل
وسياسي،اعتقاديفكريهايامرخسارتبگيرند،وهمينبهرهمعصومامامانومخزون
بهدينمعارفكسببرايمسلمانانبودكهاينآنكمترينكهداشتدنبالرابهبسياري
ازمعارفايدرشاخهنداشتندوهريكازاسالموعميقييحصحدركرفتندكهافراديسراغ
.راپديدآوردندايونحلهمكتبدين  



لباسالسالملبس»پوشيدمقلوبهلباساسالمشدكهچنان)ع(زمانهعليتعبيرامامبه
مآبيوتحجروتقدسركودباعثبخشزاوتكاملسازوحركتسرنوشتواسالم«الفرو

والّاسمهالسالممنومابقي»جورشد.خلفايمبتالبهمهجور،وامتكورشد،وقرآن
.«الّرسمهالقرآنمن  

،مبيّنشيعهامامانوسياسيفكريحياتخصوصوبهشيعهتاريخوعميقدقيقمطالعه
:درجهتمعصومامامانهايهاوهدايتها،تعليمها،قيامقدامهمهاكهاستواقعيتاين
واعتقاديفكريازتشتتوجلوگيريدردينوتحريفازبدعتوجلوگيرياصيلاسالمحفظ

سترگووظيفهمشيخطاين،كهاستبودهمسلمانانمحمد)ص(وقاطبهدراّمتوتفرقه
.اندثمررساندهوبهگرفتهبرعهدهخوبيبهشيعهامانامراهمه  

قيام)ع(وهمحسناماموصلحصبرومقاومت،وهم)ع(وفاطمهعليصبروسكوتهم
امامفكريمكتبباقروهمسجادوامامامامگريوروشنتعليم)ع(وهمحسينامام

بودهاسالميدرامتازتفرقهوجلوگيريدينحفظدرجهت،همهان)ع(وسايرامامصادق
مسلميننظاموانسجامدينرضا)ع(جزحفظتعبيرامامبهامامتروفلسفه.ازايناست
(225تا،ص،بيقمي)محدث«المسلمينونظامالدينالمامةزمامان:»نيست  

امتخداووحدتدينحفظجزبرايازنظرشيعهورهبريامامتفلسفهگفتبايددرواقع
.نيستچيزديگرياسالمي  

رعايت:هموارهطاهرينراائمهمصالحاين»گويد:ميبارهدرايناستادمحمدرضاحكيمي
،ازشيعيومبانيشرمعارفنوضمنحقراستينازموضعپاسدارياند،ودرعينكردهمي

راتعليمبايداينماشيعياناند.اكنونورزيدهنميغفلتومسلميناسالمكليمصالح
وديننامنداردبهحقواعظي،هيچاينويسنده،هيچايگوينده،هيچخودسازيمسرمشق

صريح،دستوراتامامانبهمنديوعالقهوليتنامبگيردوبهراناديدهاسالممصالحتشيع
(221،ص1365،)حكيمي«رازيرپانهد.خودامامان  

)ع علي  امام  در سيره  گرايي  ـ وحدت  8 

وحركتبستگياتحادوهمبه)ع(،دعوتعليامامدرسيرهبسيارآموزندهازنكاتيكي
وحدتوتقويتتحققبرايحضرت.آناستاسالميومودّتواخوتوحدتسويبهامت
خودآنفرمودهبود.بهگذاروحدتپايهگفتتوانمينمودودرواقعبسياريهايتالش
كاردراين.منترنيستمحمدحريصامتبستگيبراتحادوهمازمنكسهيچ:»...حضرت

،خطبهالبالغهنهج«)نيكوهستمجايگاهبهخداوندوبازگشتنيكوازجانبخواستارپاداشي
112)  

جماعًةفيماِّّفانهللادينفيوالتلوّنفايّاكم»فرمايد:ميوحدتضرورت)ع(دربارهامام
فيماتُحبُّون،خيٌرمنّالحقمنَتَْكَرُهون ُيعطلمسبحانهَهللاِّّوانالباطلمنُفرقة  احداًبُفرَقة 

واتحاددرراهبستگيباشيد.همودورنگمتلوّن؛مبادادردينَبَقيْولمّمِّنَمضيْخيراًمّمِّن
شمابدانكهاستباطليدرراهباشيد،بهترازپراكندگيداشتهكراهتازآناگرچهحق
هستند،دراثراكنونهمآنهاكهونهگذشتگان،نهكسهيچ،بهسبحانايد؛زيراخداوندمايل
(176،خطبه)پيشين«.استنبخشيده،چيزيتفرقه  

وتالشازهيچراهبودودراينمسلمين)ع(اتحادوعزتعليامامآرزوهايترينازبزرگيكي
والهيونصرتوبركاترحمتنزول)ع(اتحادراموجبعلينكرد.امامدريغجهادواستقامتي

119و194،خطبهداند.)پيشينمياسالميامتورشدواعتاليعزتمايه ). 

،خطبهشمارد.)پيشينميگمراهيونشانهشيطانيرافتنهوتشتت،تفرقهودرمقابل
119)  



وجودآمد،بابهاسالميامتدربينبودكهاختالفياولين،كهخالفتدرمسئلهحضرتآن
.دارسازدراخدشهاسالميامت،وحدتاختالفنداداينخوداجازهصبروسكوت   

المة...واندماًهذهوحقنهللاوسنةنبيّكمكتاباليادعوكماني»فرمود:)ع(ميعلي
العليكميزدادالربهللاالبعداًولنتزدادوامنالمةفلنهذهعصيرقةوشقالالفابيتم

«سخطاً  

عقدًةودينكميحلويريدانطرقهلكمُيَسنّيالشيطانان»فرمايد:ميالبالغهوبازدرنهج
خواهدتاكندوميوارميخودرابرشماهمهايراهبالجماعةالفرقة؛هماناشيطانيعطيكم

،خطبهالبالغه)نهج«.سازدمبدلتفرقهشمارابهكندوجماعتقطعپيوندشمارابادين
121)  

:فرمودپرسيد،اماموبدعتسنت)ع(دربارهعليازامامشخصي  

« كانواقليالًوانحقالوالجماعةاهلبعدهمنوالبدعةمااحدثهللارسولالسنةماسن
آنپيامبر)ص(واقتدابهوروشسيرهبهكردنعملكانوكثيراً؛سنتوانالباطلاهلوالفرقه
اگراستحق،اهلآورندوجماعتپديدميديگرانكهاستچيزهاييوبدعتاستحضرت

،)مجلسي«.زيادباشدتعدادشاناگرچه،استباطلاهلتفرقهباشندوبدعتاندكچه
(48،ص78ج  

ترينوآموزندهمابهترين)ع(برايعلياميرالمؤمنينشخصوروشديگر،سيرهازسوي
حضرتآنبزرگواريشايستهكهومعقولبسيارمنطقيوروشي)ع(راه.عليهااستدرس

يا»نكرد،اماهرگزازشعاردريغكوششيخود،ازهيچحقحقاقا.اوبرايگرفتبوددرپيش
كاررامبناي«كلهليترككلّهماليدرك«،اصلبرعكسنكرد،بلكهپيروي«ياهيچهمه

(91،ص1362،)مطهري«قرارداد.خويش  

،تركشرايطدرآناسالمنكرد؛زيرامصلحتخودقيامحقكنندگان)ع(دربرابرغصبعلي
(92،صبود.)پيشينوهمكاريهمگامي،بلكهقيام  

خدارابرخودوديناسالمحفظچونبود،ولي،وخودمعيارحقبرحقكهبااينحضرت
خاطربهسالوپنجكردوبيستراتحملازجفاهاومشكالت،بسياريدانستميواجب
آنقدرتكهخود،بااينحقگرفتنكردوبرايصبرپيشهاسالميامتووحدتاسالمحفظ

فرمايد:ميبارچنيناسفاوضاعاين)ع(خوددرتشريحعلينكرد.امام،اقداميراداشت
دنياخواهيبهدينمناراندندوبهميحكمهوسبهاشراراسيربودودرآندردستديناين

(53،نامهالبالغهپرداختند.)نهجخودميدنيايوآباداني  

ديگردرجايكندوليميخودرابيانومدارايرمزسكوتروشني،بهكالم)ع(دراينامام
كهداندميوجهادخودباكسانيقيامراعاملدردينوبدعتوكجيبروزانحراف

(121،خطبهنمايند.)پيشينرانابودوياتحريفخواهنددينمي  

بهطوركليميتواننقشاساسياهلبيت:درجهتوحدترادرچندمحورعمدهمورد
  توجهقرارداد:

  قرآن  : بر محوريت بيت  ـ تأكيد اهلیک 

« باشد.مشهودمي،دروجودعليوراستمسطدرقرآنچه.آناستناطققرآنعلي
درقرآنوحقايق.وجودمعارفاستنمودهعيانبه،علياستنمودهبيانراقرآنهرچه
(461،صدرپرتوقرآنونبوت،وحي)شريعتي«وعينيواقعيودرعلياستكتبي  



« وعمليواعتقاديفكريانحرافاتجميعتوانمي(كريم،)قرآنمقدسكتاببهبامراجعه
وحكامعباسوبنياميهبنيياخلفايمفسدومغرضبيگانگانوسيلهبهراكهمسلمين

راپديدآمدهتاريخدرطولديگريوياهرعاملخودمسلمانانجهلدليلجور،ويابه
مفاسدوهمهدردهاواصالحجميعدرمان.بنابراينابازشناخترراستداد،وراهتشخيص

(294،ص1352،،تفسيرنوين)شريعتي.«خواسترابايدازقرآنسعاداتهمهبهوصول  

:نويسدمياسالميدرايجادوحدتشيعهاماماننقشدربارهاستادمحمدرضاحكيمي   

« شيعهاساسيهايازآرمانيكيقبلهاهلويگانگيداسالمواتحامسلمانانوحدت
پاسداروحدت،هموارهاصيلونشراسالمحقازمواضعدفاعماضمن...پيشواياناست

،وپذيرفتنوآگاهياند،وبرپايهشناختبودهاسالموجهانيكليومصالحمسلمين
ازتعاليمنيزباالهامشيعي،وعالمانحقايقوذبحباتصورمصالحه،باحقايقرويارويي
اينتحققاندوبرايبودهاسالميوحدتداروپاسداروحاميطاليهخود،هموارهپيشوايان

ويپيرضرورتواعتقادبهامامتبرحقانيتتأكيدشيعهوي«.اندكوشيدهوالهيدينيآرمان
اسالموجاودانگيابديحياتمنزلهغديررابهازپيامگفتنپيامبر)ص(وسخنازجانشينان

واسالموحفظاسالمبهوعملاسالمغدير،يعنيومحتوايپيام»نويسد:داندوميمي
ديگر،عبارتبه-وعمالً،نظراًآنصحيحونشروتبليغقلمرواسالميدرداخلاسالمتثبيت

عزتكه-ازمنكرونهيمعروفامربهوادامهاجراياقامهحدوداسالمغدير،يعنيمحتواي
درقرآنهمهاحكامتبليغمعناي،وبهوبسدوامراستاينخدابهديناحكاموبقاي

(37،ص،پيشين)حكيمي«.سراسرجهان  

ها و بدعت  با خرافات  و مبارزه  از اسالم  در دفاع  بيت  اهل  ـ نقش دو  

هاووبدعتباخرافاتومبارزهازاسالمدردفاعبيتاهلطورگذرانقشبهاگربخواهيم
:زيربرشمردشكلمواردرابهاينتوان،ميقراردهيمرامورداشارهودينيفكريانحرافات  

خود؛زمانفكريباانحرافاتشيعهوامامانبيتمبارزهاهل.2-1   

)ع(؛حسين)ع(وامامحسنامامتوسطگوناگونبادوروشدينحفظ.  2-2 

واصيلاسالمحفظديگردرجهتايشيوهبهخاصيسجاد)ع(درشرايطمبارزهامام.2-3 
؛نبويسيره  

بهگوناگونعلومكه)ع(درزمانيصادقباقر)ع(وامامامامتوسطدينيمعارفبسط.2-3  
بود؛يافتهرواجالحادوزندقهوفرهنگسرازيرشدهاسالمجهانسوي  

؛نبويوسنتقرآنرَيوتفسيربهحديثباجعلبيتاهلمبارزه.  2-5 

وسياسيهايهاوگروهحزبانواعبهازواردشدنوشيعياناصحاببازداشتن.2-6 
درهرعصريودينيسياسيهايازجريانپشتيباني . 

والحكمعليليؤَمنمنالجهادمعفيالمسلمليخرج»فرمايد:موردميدراينصادقامام
حقناحبسمعيناًلعدونافيكانالمكانذلكفيماتان،فانهًامرهللاعزّوجلالفيلينفذفي

ايمانافرادبيسلطهجهادتحتنبايدبرايميتةالجاهلية؛مسلمانوالشاطةبدمائناوميتته
اگردراينكنند،قرارگيرد،كهنميخداعملحكمًطبقدرفيكهخداوكسانيحكمبه

شود؛دشمنانيميمحسوببيتمااهلدشمنانمعينعنواننزدخداندبهبهبميرد،حال
بميرد،بهوضعيتيدرچنينكردندوهركسمااقدامكشتنكردندوبهماراحبسحقكه

34،ص6،ج)حرعاملي.«استدهمرجاهليتمرگ   



دركهدونفرازاصحاب«منازعه«ع(درموردحكم)صادقگويد:ازامامميحنظلهعمربن
روند،پرسيدمميوسلطاندارندونزدحاكممنازعهايمسئله . 

به...؛هركسالطاغوتاليفانّماتحاكماوباطلحقفياليهمتحاكممن»فرمود:امام
.«استراپذيرفتهطاغوتكندحكمع(رجوباطلباشدوچهحق)چهجوردرامريحاكمان
(98،ص18،ج)پيشين  

  آن  و حفظ  آن  و انتقال  و ترويج  و تبليغ  نبوي  : بر سنت بيت ـ تأكيد اهلسه 
  از تحريف

  معنوي  روح  داشتن  نگه  و زنده  اخالقي  هاي ارزش  و ترويج  ـ تعليمچهار
  اسالم

اسالمجهانعارفانتريناند.بزرگبودهاسالميزهدوتقواوعرفاندارانپرچمشيعهامامان
سيروسلوكطريقهوامامقطبرابالتريندانندوآنانميشيعهخودرامريدامامان

واسالموعرفانيمعنويمعارفحقايق:درترويجبيتاهلجهتشمارند.وازاينمي
.اندداشتهدرتاريخمهمينقشاصيلازعرفانتصوفزانحرافاجلوگيري  

بيداريگريزرابهومعنويت،جامعهدنيازدهومعنوياخالقيهايارزشسجاد)ع(باترويجامام
وايمانتهديدكنندهمهمعواملعنوانرابهودنياطلبيخواند،هواپرستيفراميوتنبه

.پردازدميآنوحفظاسالمديناحيايدعابهكندوباسالحميخدامعرفيتقادبهاع  

نشر،بهوفترتسكوتدورهبعدازيكحديثپيامبر)ص(وترويجسنتباقر)ع(بااحيايامام
كندكهآغازميراوتفسيري،فقهي،كالميعلميبزرگنهضتپردازدويكميدينمعارف

.پذيردنميوپايانيهرگزافول  

  بيت  اهل  عملي  و سيره  در حيات  گرايي ـ وحدتپنج 

ديدهمسلمانانهمهبينواخوتبرمحوروحدت:نيزگرايشبيتاهلاجتماعيدرسيره
ووتابعين،سابقينوغيرموالي،مواليوعجمعرببنديهرگزتقسيمبيتشود.اهلمي

،بلكهنشناختهرسميترابهبعدازپيامبرپديدآمدهاسالميامتدربينكهديگريامتيازات
واخوتمودتبراساسمسلمانانخود،باهمهعمليكردندودرسيرهميرانفيآن

هاونژادها،ملتكردند.وازهمهمييترعاخوبيرابهآنانكردندوحقوقميعملاسالمي
ورَفتباكمالباآنانشيعهگرفتندوامامانقرارميائمهپيروانازحروعبد،درزمره

،نيزالگو،معلمجهت)ص(خوددراينكردند.پيامبراكرمبرخوردمياسالميواخوتمهرباني
«.اُْسَوٌةَحَسَنةٌللِّّهَرُسولفيْلَُكمَلََقْدَكان»بود:يندحقيقتكنندهراهنماوبيان

(21/)احزاب  

( : نزد پيامبر)ص بيت  اهل  ـ جايگاهشش   

اندداشتهاسالمگراميونزدرسولدرقرآنكهخاطرجايگاهيبهوطهارتعصمتبيتاهل
آياتبهبامراجعهتوانراميحقيقتدارند.اينتقدمواولويت،برديگراندرالگوقرارگرفتن

.نموداثباتقرآني  

اند.دانستهراواجبآنانپيامبر)ص(مودّتوهمقرآنپيامبرهستندوهم،اقربايبيتاهل
ووسيرهدينمخالفازنظردينكهكسانيومودتاطاعتوپيامبر)ص(هرگزبهكريمقرآن
مسئله،يكالقربيوذويبيتاهلمودّتكنند،پسنميخداباشند،دعوترسولسنت

وپيامبر)ص(باشد.موردنظرقرآنجهتازاينكهنيستويااجتماعيواحساسيعاطفي



وكردهاشارهبيتاهلوطهارتعصمتبهصراحتبهكريمديگر،قرآنازسوي
َِّّماُيريُدللِّّه»فرمايد:مي َرُكمْلبَْيتَََْهلَلرَّْجسَُعنُكمَلُيْذهبُان نمودهتَْطهيراً؛خداوندارادهَْوُيطَهَّ
33)احزاب«ومطهرقراردهددورگرداندوشماراپاكبيتهاراازشمااهلپليديهمهكه /). 

نزدخداوندايومرتبهمقامچنيندارايكهالقربيذويدتومواطاعتبهدعوتپس
وآناستخصوصيتيدارودارايجهتومودتاطاعتوجوبدهدكهميهستند،نشان

،استنزدخداورسولآناناطاعتبودنومرضيبودنپيرويوقابلوطهارتعصمتمقام
دركناركند.پسنميدعوتگناهواهل،فاسد،ظالمفردگمراهاطاعتخداوندهرگزبهچون
دهدميباشدنشانميكريمقرآنهردورهنمودوتعليمكهومودتطهارتقرارگرفتنهم
آناناو،ومرضيازخداورسولاطاعتپيامبرعينالقربايوذويازمعصومينپيرويكه

است . 

اهلاربعهمذاهبپيشوايانپيامبر)ص(ازديدگاهبيتاهلعلميـجايگاههفت
 سن

باقر)ع(وامامنزداماماربعهمذاهببزرگوفقهاياسالميمذاهبازائمهبسياري
نامدهعقابناند.حافظجستهبهرهبيتاهلومعارفاندوازعلومخوانده)ع(درسصادق

اندانديانزداوتلمذنمودهكرده)ع(روايتصادقازامامراكهومحدثانيچهارهزارازفقيهان
66،ص1،جامينالشيعةسيدمحسنازاعياننقل،بهزيديعقده.)ابناستذكركرده ). 

.مدعااستصدهاشاهدبرايناز)ع(يكيصادقدرموردامامانسبنمالكمعروفسخن
جعفربنمنبشرافضلقلبولخطرعلياذنولسمعتعينمارَت»گويد:ميوي

104،ص2،جالتهذيب،تهذيبحجرعسقالنيابن«)علماًوعبادًةوورعاًمحمدالصادق ). 

ذكربيتاهلومناقبفضايلبهطمربو،رواياتآوريطوراعجاب،بهفريقينرواييدرمجامع
ومحبتمودتولزومبيتاهلعلمبرتريبهصراحت،بهروايات.دربيشترايناستشده

اعمجهانمسلمين)ص(دربينپيامبراكرمبيتاهل.جايگاهاست،تأكيدشدهآنانبهنسبت
واحتراموقداستحدازعظمتاينبهخاندانيوهيچهمتاستبيسنتواهلازشيعه

بيتاهلوشأنجايگاههمينبه،توجهوحدتهاياززمينهيكي.بنابراينبرخوردارنيست
اسالمامتتوانندمحوروحدتپيامبر)ص(ميبيتنيز،اهلجهتوازاينپيامبر)ص(است
،بيتازاهلتأسيبهسنتاهلوهمشيعيانهماستروشايستهنقرارگيرند.ازاي

رامشتركازتعاليموبسيارينبوي،سنت،معاد،قرآنتوحيد،نبوتوبلندمرتبهرفيعجايگاه
مبر)ص(پياوپيروسيرهدرنظرگرفتهديناصلحفظاستراتژيمثابهرابهدارندووحدتپاس

:باشندبيتواهل . 

وروابطوگسترشودانشعلمعصرتوسعهفرهنگيازجهتتوان)ع(راميصادقعصرامام
علمونيزعصررواجاسالمازجهانبيرونفرهنگيهايباجريانمسلمانانفرهنگيتعامالت

كردگذارينامومذهبيوفكريعلميگوناگونمكاتبوپيدايش . 

راوسياسيالحادي،وحتي،فقهي،كالميمذهبيگوناگونهايهاونحلهعصرفرقهدرآن
،،معتزله،اشاعرهمانند:)مرجئههاييفرقهبهتوانميازجملهكهكنيمميمشاهده
كردو...(اشاره،صوفيهرگرايان،سحگرايانوعلم،زنادقه،يهودونصاري،طبعيونجبريون . 

گاهياند،بلكهنبودهفرهنگيطبيعيهاي،جريانفكريهايجريانازاين،بسياريعالوهبه
اهلمكتبدرمقابلنوعيبههاكهانديشهبرخيورواجسازيدرزمينههمسياستدست
دركهوجبرگرايانهتقديرگرايانههاي،انديشهطورمثالبود.بهگرفتند،دخيلقرارميبيت

هايديگر،ومهارمخالفتهايوياحكومتعباسوبنياميهبنيحكومتپيشبرداهداف
درعصرامامچنينشد.همميوترويجتبليغشدت،بهداشتمؤثرينقشاجتماعي

جعلاستوكالميوفقهيتفسيريگوناگونهايوروشاتبمكعصرپيدايش)ع(كهصادق



دراينتوانستميكهوتنهاكسيداشترواجپلوراليستيگوناگونهايوبرداشتحديث
ديگر،خلفاي)ع(بود.ازسويصادقامامبپردازدشخصاصيلاسالموتبيينحفظبهشرايط
:وبيتازاهلمردمدردوركردنسعيگوناگونهايشكلبهعباسوبنياميهبني

،عبدالعزيزخليفهمثالعنوان:داشتند.بهعصمتخاندانوتعليماتازنشرحقايقجلوگيري
ماافنيزبدانند،ازاطر،مردمدانيم)ع(ميعليفرزندانمادربارهكهچهبوداگرآنگفتهاموي

شوندميجمعشوندودرگردآنانميپراكنده . 

روبودوازروبهفكريومذاهبمكاتبباچنين،ازسوييدوراني)ع(درچنينصادقامام
،وحساسپيچيدهشرايطدراين.امامقرارداشتحاكمفشاردستگاهديگرنيزتحتسوي

ووافكاررايجانحرافيهايجريان)ص(باشدوبااينمحمدياسالماصيلبايدپاسدارمعارف
هاومباحثكشمشاين،بهنبويوسنتقرآناصيلحقايقكندوباارايهمقابلهاساسبي

دهدخاتمهفكريوتضادهاي . 

« سنتاهلائمهترينرگ.بز)ع(نيستصادقامامدرموردعلوماختالفيوسنيشيعهبين
اهلمحبوبهايشخصيتتريناند.وعالي)ع(بودهصادقشاگردامامكردندكهافتخارميهم

)ع(فراصادقباقر)ع(وامامامامخودراازمكتبودانشازعلومزياديقسمتسنت
دراحيايعظيمي)ع(حقصادقامام.متحيرهستيمسنتازاهلجهتاند،لذادراينگرفته
داشتهاسالميامتبرهمهديني]علومو[تبيينوتوسعهاسالميهايدانش
67،ص1380،رفسنجانيهاشمي.«)است ). 

« زمان،درآنرامادرنظربگيريمكردهچهارهزارشاگردتربيتصادقامامشدهگفتهكهاين
توانددرنشراسالماعتمادچقدرميقابلومفسروفقيهودانشمندومحدثزارعالمچهاره

مؤثرباشد.)پيشين ). 

درگيريبودواوجشدهاجتماعيوسياسيفكريدچارتشتتاسالمدنيايكهزماندرآن
اصيلاسالمفكرحفظبهبودندكه)ع(صادقباقروامامبود،تنهاامامعباسوبنياميهبني

نبويونشرسنتوتربيتتعليمبهشرايطبودندودرايناسالمحقيقتونشروتبيين
اسالميانديشهتاريخدورهسازترينوسرنوشتترينازبرجستهيكيدورهپرداختندواين

است . 

امتبستگيوهموحدتبهيابيدستدرجهتياساسكارهايازراهيكيبنابراين
ووارادت.عشقپيامبر)ص(استوعترتبيتاهلوامامتوليتبه،تمسكاسالمي
،كهپيامبر)ص(استوخواستهتنهاسفارشنهالقربيوذويبيتاهلبهنسبتمحبت

استدستورورهنمودالهي . 

كمال،نشانهاستفرضكهبراين:عالوهبيتاهلوامامتوليت،پذيرشقاديازنظراعت
پيامبر)ص(درواقعبيتاهلوليت.پذيرشاستوتنزيلوحيحقايقبهكاملوايمانايمان

ورهبرواسوهامامنوانعبهافرادامتترينوآگاهترينوصالحترينپاكوليتپذيرشمعنايبه
بهبيتاهلوليت.پذيرشاستوغيرمعصومخطاپذيربشريهايوليتتمامونيزنفي

الذكرواهلمصداقترينوكاملوبالترينالهيحبلترينمحكمبهوتوسلتمسكمعناي
اولوالمراست . 

كهاستهاوالگوهاييانسانترينكاملوليتپذيرشنايمع:بهبيتاهلوليتپذيرش
وليتپذيرشكهاينكالمگيرندوجانرابرعهدهالهيانبيايتوحيدوتعاليمتوانندپرچممي
پيامبروهمهتعاليمهمهكتاببهواقعيوايمانرسالتوباطنحقيقتبهايمانيعني
دعوتباطليوهرگزبهاستازخودنگفته)ص(هرگزسخنيپيامبراكرمص(؛چون)اسالم
وهرگزاستنكرده  



القربايوذويبيتاهلوليتپذيرش،پساستنشدهخارجالهيوكالمازمداروحي
كتابدربرابرحقيقتشدنتسليم،يعنياستبودهپيامبراكرمموردتوصيهپيامبر)ص(كه
)صازپيامبراكرمپذيريهللاواطاعت ). 

گذشتهوقروناسالمشد،تاريخاشارهكهچناننيز،همودرعملوتاريخياماازنظرعيني
وعمليوسيرهومنشاخالقيوفضايلوپاكيوعلمزندگيازشيوهاستشاهدگويايي

ووتقواوصداقتوعملوايمانعلمدرجهبهكس.هيچپيامبر)ص(استبيتاهلعلمي
برايرسد.اگرقرارباشدبعدازپيامبركسي:نميبيتاهلواخالقيمعنويمرتبه

درخدمتوجهادوصبروسكوتشعلم)ع(كهباشد،چراعليوامامالگوواسوهمسلمانان
)ع(ووحسينعليبن،نباشد.چراحسنبودهآنمحمد)ص(وحفظوپيشبرددينماسال
بهنسبتومحبتعشقنباشند؟بنابراينوامامرضا:الگوواسوهوامامباقروصادقامام
براينيز«گراييوحدت»درموردبيتاهلسيرهكندكهميپيامبر)ص(،ايجاببيتاهل

وامامتبهجهانامروزمسلمانانامرنيزاصرارنداردكهبراينالگوباشد.شيعهمسلمانان
مسلمانانهمهكهاستاينسخننمايند،بلكهواعترافپيامبر)ص(اذعانبيتاهلوليت
خدادعوت،ازجانباستهرآنغيرظاوتفسيربهتأويلغيرقابل،كهكريمدستورقرآنطبق
كريمقرآنالهيدعوتاينبراساساند،وشيعهشدهازتفرقهجستنودوريوحدتبه

وخواهدبودبودهوحدتمناديهمواره . 

؟امروزاونيستازخداورسولاطاعتبه)ص(دعوتاكرمرسولواحاديثقرآنبهآيادعوت
بهجزسرسپردنخود،راهيوكرامتوشأناسالميوهويتدينحفظبراياسالميتام

رارهاافكنمتحجروتفرقهعالمانبرانگيزبرخيتفرقههاوتفسيرهاينداردوبايدتأويلقرآن
بياوردايمانقرآنيدعوتوبهنموده . 

ازآنباشد،اطاعتواگرغيرايناستخداورسولدعوتدرطولوحدتبهدعوتبنابراين
نيستواجب . 

راسپردوآنگردنديناولوالمروعالماناطاعتبهتوانميتنهازمانيكهنيستشكي
باشد.واگراطاعتازخداورسولشاطاعتبه،دعوتآنانواطاعتدعوتكهپذيرفت
آنتنهامتابعتهللابود،نهرسولهللاوسنتكتابمخالفمذهبيرهبرانمروبرخياولوال
استفرضمسلمانانبرهمهباآنمخالفتكهنيستواجب . 

بودندپراكندهكفروشركسبببهازاسالمقبلمردم»نويسد:ميمحمدجوادمغنيهمرحوم
درزيرلواي(مردمالسف)مععكسگشتندوامروزبهبرادروصميمياسالمودرپرتونعمت
مدعياگرچهقرارداريمتشتتآتشدرپرتگاهمامسلماناناند،وليپارچهكفرمتحدويك

ازنجاتمايهاسالمكهباشد،درحاليصادقدعويايناستممكنوچگونههستيماسالم
69،ص؟)مغنيه«؟!استوتباهيهالكت ). 
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اند،متبركوحدتحقيقيمناديانكهعصمتبيتنوشتاررابادورهنمودازاهلاينپايان
نماييممي : 

ديگرهستيدوچيزييكدينيشمابرادران»فرمايد:ميالبالغهنهج113)ع(درخطبهعلي *
،وازايناستنشدهتفرقهوموجبجدانساخته،شماراازهمزشتونيّتدرونجزپليدي

ودوستيوبخششوخيرخواهيريهمكاباهمدهيدونهميديگررايارييكرونه
ازميانومحبتودوستيوبخششوبذلونصيحتوهمياري،تعاونكنيدودرنتيجهمي

113،خطبهالبالغه)نهج.«استشمارفته ). 

پدرومادريكفرزندانديگربرادرندوهمگيبايكفرمايد:مؤمنان)ع(نيزميصادقامام 
هستندوهرگاهبهيكيازآنانناراحتيومصيبتواردشودديگراندرغماوخوابشاننميبرند.

 منبع:مهدينكوييسامانيپایگاهمجمعتقريبمذاهباسالمي

 

 

 توّیه امام ّادق به شیلیان د با ه ایل سنت چه بود؟

مقایسه ای کنیم بین این فرمایشات امام صادق علیه السالم و فتاوای وهابیت تکفیری و سلفی که خون مسلمین بی 

گناه را از زن و کودك گرفته تا پیر جوان در عراق و پاکستان و سوریه ، مباح می شمرند و کارهای خود را به قرآن 

مزین می سازند و خود را به عنوان نماینده دنیای اسالم به  دهند و قرآن را به زیباترین شکل به زیور طبع نسبت می

   جهانیان معرفی می نمایند ، تا ببینیم کدام با قرآن مطابقت دارد !!

 

http://www.fardanews.com/fa/news/244436/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.fardanews.com/fa/news/244436/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF


 موارد آن به اکتفا که شود می توجه بزرگواران  تنها به بعضی از زوایای زندگی آن السالم علیهم بیت اهل موالید و وفیات در   

 که شهادت کیفیت ، امامت مدت ، شهادت و تولد محل ، سن ، مادر نام ، شهادت و والدت سال مثال طور به. نیست شایسته

علیهم السالم نیستند تا ما تمام توجه خود  بیت اهل زندگانی محوری و اصلی نقطه دارند که اهمیتی رغم علی موارد این همه

محوری را تشکیل می دهد میراث گرانبهای علمی و عملی است که آن را به این موارد منحصر نماییم. بلکه آنچه نقطه اصلی و 

 بزرگواران برای ما به ارمغان آورده اند.

بررسی سیره عملی آنان در تعامل با خانواده ، اطرافیان ، همسایگان ، دوستان ، دشمنان و به طور کلی جامعه و حتی نحوه 

ن با حیوانات و اموری از این قبیل و از همه این ها باالتر تعالیم فقهی و برخورد آنان با طبیعت و محیط زیست و نحوه رفتارشا

اخالقیشان و باالتر از این ، تعالیم توحیدی و معرفتی آنان و باالتر از این توسل و توجه قلبی به مقام منیع و شامخ این 

 ود را از این انوار الهی محروم نسازیم !آسمانیان ، همه اموری هستند که ما شیعیان به جدّ باید به دنبال آن باشیم و خ

ایام میالد با سعادت امام صادق علیه السالم که رئیس مذهبند، تقارن پیدا نموده با میالد نبی مکرم اسالم صلی اهلل علیه وآله 

 که خالی از اسرار نیست و از آن می توان به تقارن نیرین تعبیر نمود.

ی است تا به تأمل در مورد بعضی از امور پرداخته شود چه این که بدرستی این ایام به این تقارن میمون و مبارك فرصت مناسب

ایام وحدت نیز موسوم است ، امری که حیاتی ترین احتیاج امت اسالمی را در روزهایی که در آن به سر می بریم را تشکیل می 

 دهد.

طرحها و برنامه های بسیار پیچیده به دنبال عملی دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای مسلمانان خصوصا دشمنان شیعه با 

ساختن طرحهای خود در کشور سوریه و عراق هستند که بیداری مضاعف عموم مسلملنان و علی الخصوص شیعیان را می 

 طلبد.

شومی  اگر امام صادق علیه السالم در زمان ما می زیستند چه دستوری برای ما مسلمانان در رابطه با این چنین توطئه های

ارائه می دادند!! الزم نیست چنین فرضی کنیم چرا که امام صادق علیه السالم با علم امامت خود چنین روز دنیای اسالم را 

 مشاهده می کردند که فرمودند :

 به عیادت مریض های اهل تسنن بروید !

 امانت آنها را ادا کنید!

 به نفع آنان در دادگاه شهادت دهید!

 ردگان آنها حضور پیدا کنید !در تشییع جنازه م

 در مساجد آنها نماز بگذارید !

 سازد ! ( که این گونه عمل می کند و این من را خوشنود می2( بگویند فالنی شیعی است )1تا بگویند که فالنی جعفری است )

به حقیقت می توان اولین منادی پس با این توصیف بعد از قرآن و پیامبر اسالم صلی اهلل علیه وآله، امام صادق علیه السالم را 

 وحدت نامید. چرا که برای همدلی بین مسلمانان فرمودند :

 ( .3« )من صلی معهم فی الصف األول کان کمن صلی خلف رسول اهلل » 

یعنی کسی که به همراه برادران اهل تسنن در صف اول نماز جماعت شرکت کند مانند کسی است که پشت سر رسول خدا 

 یه وآله نماز خوانده و به او اقتدا کرده باشد !صلی اهلل عل

حال مقایسه ای کنیم بین این فرمایشات امام صادق علیه السالم و فتاوای وهابیت تکفیری و سلفی که خون مسلمین بی گناه 

دهند  نسبت میرا از زن و کودك گرفته تا پیر جوان در عراق و پاکستان و سوریه ، مباح می شمرند و کارهای خود را به قرآن 



و قرآن را به زیباترین شکل به زیور طبع مزین می سازند و خود را به عنوان نماینده دنیای اسالم به جهانیان معرفی می نمایند 

 ، تا ببینیم کدام با قرآن مطابقت دارد !!

 قرآن کریم می فرماید:

 ( .4« )واعتصموا بحبل اهلل جمیعا و التفرقوا » 

 ( .5) « ةإخو منونۆإنما الم» 

 ( .5« )من الذین فرقوا دینهم شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون » 

 ( .6) « الدنیا الحیاة عرض تبتغون مناۆوال تقولوا لمن ألقی إلیکم السالم لست م» 

رائه ما شیعیان نیز باید مواظب باشیم تا مبادا همان طور که وهابیت به اسم توحید به دنیای استکبار خدمت های شایانی را ا

می دهد ما نیز به اسم تولی و تبری افعالی را مرتکب شویم که همان نتیجه ای را که استکبار جهانی از رفتار وهابیت صید می 

 نماید از رفتار ما نیز بدست بیاورد !!

ندارد بلکه  اتناگفته نماند که این مطالب به معنی تضعیف تبری و تولی هرگز نمی باشد چرا که تبری نه تنها با وحدت مناف

 همان یا است السالم علیهم بیت اهل دشمنان از جستن بیزاری معنی به تبری که چرا باشد می نیز آن باعث استحکام آن

ق دشمنان اهل بیت علیهم السالم در دنیای امروز امریکای جهانخوار و صهیونسم مصدا بارزترین که باشد می برائت اظهار

مسلمین غیر شیعه نیز امروز آن را انجام می دهند و تبری از دشمنان تاریخی اهل بیت  خبیث می باشند که حتی بسیاری از

علیهم السالم نیز مستلزم اسم بردن از آنان نیست که دارای توابعی خواهد بود بلکه در این مورد نیز باید به سیره خود اهل 

قدسات سایر فرق و مذاهب خودداری می کردند و در بیت علیهم السالم تأسی نماییم که از اسم بردن به همراه توهین از م

 واقع در این مورد به دستور قرآن عمل می نمودند که می فرماید :

 ( .7« )والتسبوا الذین یدعون من دون اهلل فیسبوا اهلل عدوا بغیر علم » 

 به بتها ناسزا مگویید تا این که بت پرستان از روی جهالت به خدای شما ناسزا نگویند !!

 هنگام در که شده نقل ایشان از البالغه نهج در که نمودند می تأسی السالم علیه منینۆو به سیره جدّ بزرگوارشان امیرالم

 ند :فرمود وی، یاران و معاویه به اصحابشان دشنام

 ( .8« )إنی أکره لکم أن تکونوا سبّابین » 

 من برای شما نمی پسندم که اهل ناسزا گویی باشید !

  

  ت ها :پی نوش

 . 5کتاب العشره حدیث  2کافی ج-1

 . 488تحف العقول ص -2
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امام خمینی ) ه( نلت شیله و سنی از دیلگاهو  

 

   
 از جمله آرمان های بنیادین حضرت امام )ره( که ریشه در اندیشه ناب توحیدی ایشان داشت همانا اقتدار اسالم و عزت و 

سرافرازی مسلمانان درسراسر عالم بود و این باور از جمله اساسی ترین محورهای اندیشه سیاسی ایشان به حساب می آمد که 

  .البته بر اثر عوامل متعددی از درون و برون دنیای اسالم به صورت آرزویی دست نیافتنی به نظر می رسید

اما بر خالف تصور خام پنداران، ثمره اعجاز گونه تالش های خالصانه امام خمینی )ره( در جایگاه اسالم شناسی آگاه به مسائل 

روز و دارای درکی درست و واقع بینانه از پیچیدگی های معادالت جهان معاصر و رنگارنگی ترفندها و توطئه دشمنان قدرتمند 

  .بین المللی، دنیای اسالم را به مقدار زیادی به دستیابی به این هدف نزدیك ساخت و زمینه حصول نهایی آن را فراهم آورد

اما آنچه مسلم است دشمنان و بدخواهان بیکار ننشسته و با آتش افروزی های مداوم و صد چهره خود و خطرناك تر از همه 

پاشیدن بذر اختالفات مذهبی در ابعاد گوناگون آن سعی در مغشوش کردن فضای معاصر در دنیای اسالم و تیره کردن روابط 

  .بین مسلمانان و چیدن میوه مطلوب دارند

اما آنچه در این جهت بر دانشمندان مصلح و خیر خواهان در دنیای اسالم ضرورت دارد، تأسی به سیره نظری و عملی امام 

خمینی)ره( در ایجاد و توسعه و ماندگاری اساسی ترین عامل یعنیˈوحدتˈ در جامعه جهانی اسالم است. عاملی که از 

درخشان ترین سر فصل ها در اندیشه سیاسی و یکی از پر کاربردترین موضوعات در تالش های اجتماعی امام جلوه گری دارد 

  .و مورد تأکید است

هنوز نوای دلنشین آن بنده مخلص الهی که بر گوش جان ها سروش عزت و برادری را سالمی داد طنین انداز است که: 

واعتصموا بحبل اهلل جمیعا و ال تفرفوا و در پرتو این کریمه شریفه و آیات مشابه نوای دل انگیز برادری و رأفت را بر پرده های 

ذهن و اندیشه مسلمانان و حتی سایر پیروان ادیان الهی تعبیه و از ضرورت وحدت آثار و نتایج آن و نیز خطرات و آفات فقدان 

  این اکثیر محبت و عزت بیان می کرد.

به مناسبت هفته وحدت مطالب متعددی گفته خواهد شد و حق   قطعا درباره اندیشه پر بار آن خیرخواه فرزانه همه انسان ها

این است که به ویژه رسانه ها در این جهت با پرهیز از تنگ نظری های گروهی و محدودیت اندیشیه های صنفی به سراغ 



  آگاهان واقعی بروند و کم وبیش حق مطلب را ادا کنند .

اما این نوشته بنا دارد به وجهی از آن که این روزها متاسفانه غفلت از آن به طریقی گرفتاری برای دنیای اسالم فراهم آورده و  

  .مورد سوء استفاده بدخواهان و دشمنان اسالم و مسلمین را فراهم آورده بپردازد که آن هم وحدت ˈشیه و سنی ˈ می باشد

البته بنا این است که بدون هرگونه طول و تفصیلی به گوشه ای از فرمایشات حضرت امام خمینی )ره( و در ادامه مقام معظم 

 رهبری به این مهم پرداخته شود .

حضرت امام در پیام خود در تاریخ 23 بهمن 57 یعنی یك روز بعد از پیروزی انقالب اسالمی و در اوج مسایل متعدد و پیچیده 

  آن روزها به این امر اساسی چنین اشاره دارند : 

ما با مسلمین اهل تسنن یکی هستیم؛ واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم. اگر کسی کالمی بگوید که باعث تفرقه بین  

ما مسلمانها بشود، بدانید که یا جاهل هستند یا از کسانی هستند که می خواهند بین مسلمانان اختالف بیندازند. قضیه شیعه و 

   سنی اصلًا در کار نیست، ما همه با هم برادریم    صحیفه امام،ج6،ص 133

در یك جامعه ای که همه می خواهند به اسالم خدمت کنند و برای اسالم باشند، این مسائل نباید طرح شود. ما همه برادر 

هستیم و با هم هستیم؛ منتها علمای شما یك دسته فتوا به یك چیز دادند و شما تقلید از علمای خود کردید و شدید حنفی؛ 

یك دسته فتوای شافعی را عمل کردند و یك دسته دیگر فتوای حضرت صادق را عمل کردند، اینها شدند شیعه، اینها دلیل 

اختالف نیست. ما نباید با هم اختالف و یا یك تضادی داشته باشیم، ما همه با هم برادریم. برادران شیعه و سنی باید از هر 

   اختالفی احتراز کنند .

امروز اختالف بین ما، تنها به نفع آنهایی است که نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی و یا سایر فِرق، آنها 

می خواهند نه این باشد نه آن، راه را این طور می دانند که بین شما و ما اختالف بیندازند. ما باید توجه به این معنا بکنیم که 

همه ما مسلمان هستیم و همه ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم، و باید برای قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت بکنیم. « 

     همان/54/13

در پیام مورخه 21 شهریور 59 خود به حجاج این اختالف افکنی را خطرناکتر از ملی گرائی )وجه استعمار ساخته آن( به 

 :حساب می آورند

از مسائلی که طراحان برای ایجاد اختالف بین مسلمین طرح و عمال استعمارگران در تبلیغ آن بپاخاسته اند، قومیت و ملیت  »

است که دولت عراق سالهاست بدان دامن می زند. و در ایران نیز دستجات محدودی دانسته یا ندانسته از آن ترویج و تأیید 

می کنند. و در سایر نقاط از ترك و کُرد و دیگر طوایف هم همان راه را پیش گرفته اند و مسلمانان را در مقابل هم قرار داده اند و 

حتی به دشمنی کشیده اند؛ غافل از آنکه حب وطن، حب اهل وطن و حفظ و حدود کشور مسئله ای است که در آن حرفی 

نیست؛ و ملی گرایی در مقابل ملتهای مسلمان دیگر، مسئله دیگری است که اسالم و قرآن کریم و دستور نبی اکرم )ص( بر 

خالف آن است؛ و آن ملی گرایی که به دشمنی بین مسلمین و شکاف در صفوف مؤمنین منجر می شود بر خالف اسالم و 

  .مصلحت مسلمین و از حیله های اجانب است که از اسالم و گسترش آن رنج می برند

از ملی گرایی خطرناکتر و غم انگیزتر، ایجاد خالف بین اهل سنت و جماعت با شیعیان است، و القای تبلیغات فتنه انگیز و 

  دشمنی ساز بین برادران اسالمی و ایمانی است.« همان/209/13

      همچنین چهره اختالف افکنان و پشت پرده این توطئه را چنین افشا می فرمایند  :

آنهایی که می خواهند بین اهل سنت و اهل تشیع فاصله ایجاد کنند نه سنی هستند نه شیعه. اینها اصلًا به اسالم کار ندارند.  »

و الِّا کسی که به اسالم اعتقاد داشته باشد، در یك زمانی که با وحدت همه مسلمین باید پیشروی کنیم و پیروز بشویم ان شاء 

  .اللَّه، این نمی آید دامن بزند به اختالف و مسائل اختالفی را طرح کند، اینها نیست جز اینکه اشاره ای از خارج هست

و قدرت های بزرگ فهمیدند که آن چیزی که آنها را عقب زده است اسالم است و وحدت مسلمین و برادری بین همه 



  گروههای اسالمی، از این جهت، از اینجا شروع کردند که اینها را به هم بزنند.« همان/381/14

    و در آخر این مبحث سفارشی از آن حضرت به علمای بالد تقدیم می شود  :

 » من امیدوارم که با همت همه آقایان، علمای اعالم همه بالد و با اجتماع همه، برادرهای اهل سنت و برادرهای اهل شیعه 

مجتمع با هم باشند و از اختالفی که می خواهند فاسدها و مفسدها ایجاد کنند بین ماها، از این اختالفات پرهیز کنند « همان 
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مقام ملظم  یبمی  ونلت شیله و سنی از دیلگاه   

  

   

مسأله ی شیعه و سُنی یکی از ابزارهای مهم دشمنان برای زمینگیر کردن امت اسالمی است. هم سُنی ها بدانند، هم شیعه   

ها بدانند؛ همه، در ایران و در دنیای اسالم، این را بدانند که اختالف شیعه و سنی یکی از ابزارها و چماق های دشمن علیه 

امت اسالمی است. آنها هر جور بتوانند، از این ابزار استفاده می کنند. آن روزی که سُنیِ فلسطینی زیر فشار است، یك عده ای 

  را با این شعار، با این تبلیغات، که: اینها سُنی هستند، شما شیعه هستید؛ سعی می کنند نگذارند کمك کنند. 

امروز که شیعه ی لبنان زیر فشار است، به یك عده ای می گویند: شما سُنی هستید، اینها شیعه هستند؛ به آنها کمك نکنید.  

آنها نه به شیعه احترامی می گذارند، نه به سُنی؛ آنها با اصل اسالم طرفند. سم مهلك دنیای اسالم تفرقه است. این تفرقه، 

ملتها را از هم جدا می کند؛ دلها را از هم جدا می کند. االن دشمن، و همین سرویس های جاسوسی اسرائیل و امریکا، در 

عراق یك عده ای را تحریك می کنند که با شیعیانی که در عراق اکثریت را دارند - حاال امروز اکثریت دولت متعلق به آنهاست 

- مقابله و مبارزه کنند؛ ناامنی ایجاد کنند؛ و این ناامنی را وسیله ای قرار می دهند برای این که پای خودشان را در عراق و در 

  .بغداد مستحکم کنند

امریکا برای ماندن در عراق بهانه الزم دارد و این بهانه، ناامنی است. آنها برای این که دولت عراق نتواند به خدمات الزم 

بپردازد، این اوضاع ناامن را در کشور به وجود می آورند، تا بهانه داشته باشند که بمانند. اختالفات را آنها به وجود می آورند: 

دل سُنی را نسبت به شیعه، دل شیعه را نسبت به سُنی آن چنان چرکین می کنند که نتوانند با این همه مشترکات، کنار هم 

قرار بگیرند. این، کار دشمن است. چرا ما این حقیقت را نمی فهمیم؟ سالهای متمادی است - از زمان مرحوم آیت اللَّه 

بروجردی )رضوان اللَّه تعالی علیه( و بعضی از بزرگانِ علمای اهل سُنت در مصر - که این فکر پیدا شده که بیایید اختالفات را 

  .کنار بگذارید؛ سنی، سنی بماند؛ شیعه، شیعه بماند؛ عقاید خودتان را داشته باشید؛ اما با هم، دست در دست هم بگذارید

قرآن از زبان پیامبر اکرم )ص( به مسیحیان آن زمان می گوید: »تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم االِّ نعبد االِّ اللَّه و ال نشرك 

به شیئا«. آن وقت فرقه های مسلمان، با خدای واحد، پیغمبر واحد، قرآن واحد، قبله ی واحد، عبادت واحد، این همه 

مشترکات و مسلِّمات، چند موضوع مورد اختالف را وسیله قرار بدهند برای دشمنی! این، خیانت نیست؟ این، غرض ورزیِ 

غرض ورزان و غفلتِ غافالن نیست؟ هر کسی که در این زمینه تقصیری بکند، پیش خدای متعال مؤاخَذ است؛ چه شیعه باشد، 

  چه سُنی. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میالد امیرالمؤمنین)ع( 17/05/1385

****  

اختالف بین طرفداران دو عقیده بر اثر تعصبات، یك امری است که هست و طبیعی است، و مخصوص شیعه و سنی هم نیست. 

  .بین فِرَق شیعه، خودشان؛ بین فِرَق سنی، خودشان؛ در طول زمان از این اختالفات وجود داشته است

تاریخ را نگاه کنید، می بینید هم بین فرق فقهی و اصولی اهل تسنن - مثل اشاعره و معتزله، مثل حنابله و احناف و شافعیه و 



اینها - هم بین فرق مختلف شیعه، بین خودشان، اختالفاتی وجود داشته است. این اختالفات وقتی به سطوح پایین - مردم 

عامی - می رسد، به جاهای تند و خطرناکی هم می رسد؛ دست به گریبان می شوند. علما می نشینند با هم حرف می زنند و 

بحث می کنند؛ لیکن وقتی نوبت به کسانی رسید که سالح علمی ندارند، از سالح احساسات و مشت و سالح مادی استفاده می 

  .کنند که این خطرناك است

در دنیا این همیشه بوده؛ همیشه هم مؤمنین و خیرخواهان سعی می کردند که مانع بشوند؛ علما و زبدگان، تالششان این بوده 

است که نگذارند سطوح غیرعلمی کارشان به درگیری برسد؛ لیکن از یك دوره ای به این طرف، یك عامل دیگری هم وارد 

  .ماجرا شد و آن »استعمار« بود

نمی خواهیم بگوییم اختالف شیعه و سنی همیشه مربوط به استعمار بوده؛ نه، احساساتِ خودشان هم دخیل بوده؛ بعضی از 

جهالت ها، بعضی از تعصب ها، بعضی از احساسات، بعضی از کج فهمی ها دخالت داشته؛ لیکن وقتی استعمار وارد شد، از این 

  سالح حداکثر استفاده را کرد. 25/10/1385

****  

سنی و شیعه هر کدام مراسم مذهبی خودشان را، آداب خودشان را، عادات خودشان را، وظائف دینی خودشان را انجام می 

دهند و باید بدهند؛ اما خط قرمز این است که نباید مطلقاً بین اینها به خاطر اهانت به مقدسات - چه آنچه که از سوی بعضی 

از افراد شیعه از روی غفلت صادر می شود، چه آنچه که از روی غفلت از بعضی از افراد سنی مثل سلفی ها و امثال اینها صادر 

میشود که یکدیگر را نفی می کنند - چیزی بیان شود. این همان چیزی است که دشمن می خواهد. اینجا هم باید هوشیاری 

  .باشد

  بیانات در دیدار مردم سقز29 اردیبهشت 1388

****  

آیت اهلل خامنه ای در پاسخ به استفتائی مطرح کردند که در آن خواسته شده بود تا ایشان نظر خود را درباره ˈاهانت و استفاده 

از کلمات تحقیرآمیز و توهین به همسر پیامبر اسالم )ص( ام المومنین حضرت عایشه اعالم کنند:ˈ اهانت به نمادهای برادران 

اهل سنت از جمله اتهام زنی به همسر پیامبر اسالم ]عایشه[ حرام است. این موضوع شامل زنان همه پیامبران و به ویژه سید 

  ˈ.االنبیاء پیامبر اعظم - حضرت محمد)ص( - می شود

 سیام 9132**1535**1058 کلیپ

 

اهلل بهجت )ره( دربارة وحدت شیعه و سنی بیانات آیت  

 

اشکالی نداریم. آنها به طریقة خودشان باشند، ما هم به طریقة خودمان. مدارك  سنت راه مسالمت کامله را داریم؛ هیچ ما با اهل

اند. دهیم؛ کاری نداریم. شهادتین را که ما هم قائل هستیم، آنها هم قائل را نشان می  

یم قلب بکنیم و توان اند؛ ما نمی اند و مرده مسئلة صحابه مورد اختالف ما با آنهاست، که صحابه چطور بودند؟ اوالً صحابه رفته

السالم دربارة فدك فرمود: ظالم  اند. خود حضرت امیر علیه وآله بنشیند؛ کارشان را کرده علیه اهلل نگذاریم ابوبکر جای پیغمبر صلی

ما همین قدر می توانیم بگوییم: صحابه ای که با مودت ذی القربایی که منصوص قرآن است،  1.و مظلوم همه علی اهلل وارد شده اند
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تند، هرکه خواهد باشد. ]اگر با آن[ مخالفند، شما هم ]باید[ بگویید، زیر پای شما هس موافقند، باالی سر ما هستند، هرکه می

، همة اینها ذوی القربی را 4«إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ» و 3«إِالَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى »، 2«اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ» می خواهد باشد. چرا؟

لف بوده؟ به این تاریخی که سند اند. ما با شما سر این اختالف ]نداریم[؛ خوب زید، ابن عمرو موافق بوده یا مخا تعیین کرده

ماست، سند شما هم ممکن است باشد، مراجعه کنید. هرکه راستی مراجعه کرد و هرچه یقین پیدا کرد، همان کافی است. پس 

 .دربارة صحابه معنا ندارد که ما حاال ]نزاع[ بکنیم

 اینها از نفر بیست به قریب از «خالف»[ کتاب] در[ طوسی] شیخ. نیست 5اما فتوا؛ در خود شماها فتوا منحصر به این چهارتا

إِخْتاِلفُ أُمَّتِی »[ به بنا] را اختالف این اگر است، کافی هم تا دو است، کافی هم چهارتا این خود. کند می فتاوا نقل

 .ندارد جایی به ضرر اختالف، این که کردید قبول 6«حمَةرَ

سنت نیستند و سنت در دستشان نیست. اال شماره.  شکار است: اقرار خود علمایشان است که اینها اهلمضافاً ]اینکه[ واضح و آ

سنت در «. کذبوا»اند  و خیلی جاها گفته« صَدَقوا»اند  اند که خیلی جاها گفته که آن شماره را هم عرضه به ائمة ما کرده

هم سنی هستیم و هم شیعه. آنها نه سنی هستند و نه شیعه.  تکالیف، پیش ما هست؛ در احکام پیش ما هست. ما اهل سنتیم؛

دهید. اگر بگوییم  گویند[ چه نسبت کفری به ما می دهند ]و می شیعه نیستند، اگر بگوییم شما شیعه هستید، به ما فحش می

، ما اهل قیاسیم و اهل اند به اینکه نه خیر رشد، غزالی ـ اقرار کرده هایشان، ابن سنی هستید، خودشان ـ علمایشان در کتاب

سنت نیستیم. قیاسی هستیم. پس سنی ما هستیم و شیعه هم ما هستیم. آنها نه سنی هستند نه شیعی، ]بلکه[ قیاسی و 

 استحسانی و مصلحتی هستند؛ مصالح مرسله و امثال اینها.

آمدند بغداد، در  ها می هر سال خارجی گوید: ها هیچ مخالفتی نداریم، مگر عوامل خارجیه جدا بکنند. می هذا ما با سنی و علی

کردند که در  ها هم یك کسی را وادار می در محله سنی«. الصاَلةُ خَیرٌ مِنَ النُّوم»زدند برای نماز که  ها صدا می محلة شیعه، صبح

کنند.  سنت افساد می ]ضد[ اهل اند و دارند بر اند که آمده گفتند یقیناً شیعه ]آنها هم[ می«. حَیَّ عَلی خَیرِ الْعَمَل»اذان بگوید 
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ُالمصالحه را  انداختند تا خودشان مال کنند اینها را به جنگ هم می ها هستند که دارند افساد می گفتند یقیناً سنی اینها هم می

 بگیرند.

ا به جنگ ]هم هاست که ماها ر حسب ظاهر ما راه واضحی داریم با صَفح با اهل سنت. غلط است و ترویج از خارجی هذا، به وعلی

اند  د و همچنین هم واقع شده در بغداد نزاعی شده است، نوشتهبیندازن مالکی علیه بر را حنفی توانند می همچنین و  انداختند[

نوشته که در حله و « ابن اثیر»که بین خود همین مذاهب اربعه، اصالً بعضی با بعضی جنگ شده است. کما اینکه همین را هم 

 اند. گوید: تعجب این است که کِلتَا الطائِفَتَین ]هردو گروه[ شیعه یفه از شیعه جنگ شد. او میاطراف، بین دو طا

 1.395السقیفة و فدك، ص145؛ کشف الغمة، ج 1، ص494؛ نیز ر.ك: بحاراالنوار، ج 29، ص. 

 2.3 :مائده. 

 3.23 :شوری. 

 4.55 :مائده. 

 5.مذاهب چهارگانة اهل سنت. 

 6.227معانی االخبار، ص157؛ علل الشرایع، ج 1، ص85؛ احتجاج )طبرسی(، ج 2، ص355؛ نیز ر.ك: بحاراالنوار، ج 1، ص. 

 شیعیان با اهل سنت از منظر تاریخیروابط  بررسی

 

 

  عنایت حمید نوشته  خالصه کتاب اندیشه سیاسی در اسالم معاصر

  

                     

  مقدمه: ارتباط گذشته با حال

 

ر اندیشه سیاسی ، فعالترین حوزه از حیات فکری مسلمانان در دو قرن اخیر بوده است. این امر د

درجه اول باید با توجه به مبارزه ادامه دار ملل مختلف مسلمان در این دوره در جهت کسب آزادی و 

شان از قدرتهای غربی تبیین کرد؛ مبارزه ای که هنوز به اهداف مقررش نرسیده و لذا  استقالل میهن

یگر را میتوان در سیاسی شدن مدام اذهان مسلمانان را در آینده نیز ایجاب میکند. یک انگیزاننده د

ارتباط با منافع عمده اقتصادی ، استراتژیک و سیاسی جهان بیگانه در قلب سرزمینهای اسالمی یا 

باصطالح "داراالسالم" یافت که منتج به وسواس غرب و بیماری " بحران انرژی " اش گردیده 
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  است.

ست بعنوان ابزار الزمی که اسالم بعنوان یک برنامه جامع برای تنظیم زندگی انسانی است ، و سیا

  در خدمت همه جانبۀ این برنامه باشد .

در دل و درون مسلمانان گرایش خاصی نسبت به سیاست نهفته است که مستقیماً از روح تعالیم اسالم 

  نشأت میگیرد.

قرآن از مومنان میخواهد که از سرمشق واال باصطالح اسوۀ حسنه حضرت محمد)ص( پیروی کنند 

(. از آنجا که توفیق اصلی پیامبر در بنا نهادن حکومتی برمبنای تعالیم اسالم 21اب ، آیه )سوره احز

  بود ، مسلمانان هم وظیفه دارند از سرمشق او در این زمینه پیروی کنند.

دلیل ساده تری هم برای همبستگی اسالم با سیاست بعنوان هنر حکومت وجود دارد : اجرای تعدادی 

امر به معروف و نهی از منکر » امور واجب کفائی مسلمانان که مهمتر از همه از وظایف جمعی یا 

است ، و دفاع از داراالسالم فقط در سایه حکومتی ممکن است که اگر سراپا متعهد به اسالم نیست « 

  ، الاقل نسبت به اهداف آن عالقه و هواخواهی نشان بدهد.

آب جای رهبران سنتی را در بسیاری از سطوح با گذشت زمان که رفته رفته روشنفکران غربی م

نظام آموزشی گرفته اند و با افزایش این تلقی طبقات با سواد که هرچیز قدیمی را مسؤول عقب 

ماندگی مسلمانان می پنداشتند ، وحدت فرهنگی نخبگان از هم پاشید. در حالتی که اکثریت باسوادان و 

، یک گروه کوچک ، ولی دارای نفوذ  دمانده بودن  داراهل علم به آرمانها و ارزشهای اسالمی وفا

افزاینده ،به ستایش فرهنگ و تمدن غرب ، بعنوان برترین چیزی که تاکنون بشریت پدید آورده است 

، پرداخت و این ستایش ها را با زبان بیانی ارائه می داد که عمدتاً برای اکثر مسلمانان اعم از باسواد 

  د.یا بی سواد ناشناخته بو

بدین سان درهم شکستن یکپارچگی فرهنگی جامعه سنتی ، در آشفتگی زمانی بازتاب یافته بود ، که 

یکی از موانع عمده در راه برقراری بحث های منسجم و مضبوط و مفید در میان مسلمانان از هر 

  طبقه و سنی درباره مسائل اجتماعی و سیاسیشان گردیده بود.

ه سیاسی ، هرقدر هم برای آزادی و رفاه حال مسلمانان حتمی و حیاتی باشد آگاهی به اینکه هیچ اندیش

، نمی تواند آنان را در طریق یک نهضت موفق برای درمان درهاشان بیندازد ، مگر اینکه معلوم 

  شود از نظر صورت و محتوای با اصول آگاهی دینیشان وفاق دارد.

معتقد بودن پیامبر در واقع جانشین خود را تعیین یتند ، یک گروه از مسلمانان ، که بعداً معلوم شد اقل

کرده است و او همانا داماد و پسر عمش علی علیه السالم است. به گفته آنان این تعیین و انتصاب در 

محلی موسوم به غدیرخم انجام گرفته است . اعتقاد شیعه خیلی فراتر از تمسک به صفات علی)ع( 

عدل و لطف الهی در حق بندگانش ایجاب میکند که مسألۀ امامت را  بود . اینان بر آن بودند که

  بالتکلیف نگذارد.

 –شیعه بیشتر در پاسخ به انتقادهای کسانی که از اصل انتخابی بودن جانشینان پیامبر دفاع میکردند 

 ممکن که عادی افراد نظر و رای به که بود آن از حیاتیتر ، امت رهبری مسئله که میکرد احتجاج

 و کتاب تنزیل از الهی هدف با این و ، شود وانهاده ، برگزینند مقام این برای ناصالحی شخص است

ز وجود صفات علم و عصمت در افراد با خبر است و ا خداوند فقط. داشت تعارض پیامبر ارسال

  ماید .میتواند با شناساندن این افراد از طریق پیامبرانش پیروزی وحی و تنزیلهای خود را تامین ن

طرفدار این نظراند که پیامبر گروه دیگری از مسلمانان که اکثریت مسلمانان را تشکیل میدهند ، 

عالماً و عامداً مسئله جانشینیش را باز گذاشت و آن را بر عهده امت قرارداد که تعیین کند چه کسی 

سنی یا پیروان سنت  صالحتر و سزاوارتر برای جانشینی او و ادامۀ رهبری اوست. این مسلمانان ،



نامیده شدند ، و این صفت از آن روی انتخاب شده بود که تمسک آنان را به اصول ، و نه اشخاص ، 

  بنمایاند .

سنیان به جای این ، قائل به حق جامعه اسالمی در انتخاب جانشین پیامبر و رهبری سیاسی هستند ، 

سبت به آن . نکته مهم در این موضوع ، نه به یک جق انحصاری از پیش تعیین شده برای فردی ن

تاکیدی است که برگفته منصوب به پیامبر دارند بدین مضمون که پیروانش علم بهتر یا بیشتری در 

امور دنیایشان نسبت به او دارند و احتماالً مراد او زمان پس از وفاتش بوده است . قصد و نیات 

  به کرسی نشست رای و نظر سنیان بود. پیامبر هرچه بوده باشد ، آنچه در اجتماع سقیفه

سومین جریان عمده در صدر اسالم ، موضع کسانی بود که مواضع سنیان و شیعیان هردو را رد 

و خوارج نامیده میشدند و این لقب مناصبی برای آنان بود ) خوارج جمع خارجی است ، به میکردند 

سال پس از وفات پیامبر در نتیجه  25رقه معنی کسی که کنار میکشد و خروج انشعاب میکند.( این ف

  نخستین شقاق بزرگ در تاریخ اسالم بوجود آمد.

اینها جریانهای سیاسی اصلی در چهار دهه اول تاریخ اسالم بودند ، هرچند به هیچ وجه استقصای تام 

 یا قاتیطب اختالفات از ناشی آنچه المثل فی –از همه تقصیمات و تفاوتهای داخلی آنان بعمل نیامد 

 اندکی تاثیر یا نداشته تاثیری هیچگونه یا آرائیها صف این ولی.  بوده انصار و مهاجرین بین رقابت

  گذاشته است. است مطرح کتاب این در برآنچه

پیشتازتر از همۀ متفکرانی که اشتهای مسلمانان را برای بحث و فحص نظری برانگیختند ، معتزله 

ن دوم هجری بود و غالباً کوششهای آنان نخستین تالشها در راه آشتی که رشد و رونقشان در قر بودند

دادن بین عقل و وحی انگاشته می شود.امروزه عدۀ معدودی از نواندیشان یا تجددخواهان زمانۀ ما 

اذعان دارند که ملهم از کار پیشتازانۀ معتزله ، بویژه در بدست دادن تعبیر و تفسیر عقالنی از 

عده بسیاری از آنان با معتزله یا بدلیل رهیافت و برداشتهای عقلی شان ، یا  اسالمند؛ و برعکس

  تجربۀ دینی ، یعتی شهود و عرفان ورزیده اند ، مخالفند.« غیر تعقلی » غفلتی که از ابعاد 

معتزله در اخذ عقلگرائی و منطق یونانی برای تیز  نگرش به غرب بک وجه اشتراک دیگر است :

لهیات جدلی به منظور دفاع از اسالم در برابر مسیحیت ، مانویت و سایر ادیان و کردن ابزارهای ا

عقاید بیگانه اشکالی نمی دیدند ؛ نواندیشان هم تصریحاً یا تلویحاً مقوالت فکری متخذ از فلسفه ، و 

د. نظریه سیاسی و علم غربی را برای غنیتر ساختن اقوال اصالح طلبانه یا انقالبیشان بکار می گیرن

و این امر جدا از توصیه آنان به مسلمانان در تقلید از دستاوردهای فنی و علمی غرب ، و در این 

حال محکوم سازی فقر معنوی و اخالقی آن است. یک وجه شبه دیگر ، که ممکن است تصادفی باشد 

داوند ولی مع الوصف شایان توجه است ، اهمیتی است که هر دو گروه به اصل توحید یا وحدانیت خ

  میدهند.

نمونه ای دیگر از نقش مساعد فکرورزی و عقل گرائی در علم سیاست قرون اولیه اسالم در نهضت 

که احتماالً در قرون سوم یا چهارم هجری )دهم میالدی( می زیستند.  اخوان الصفا مشهود است

از علوم و معارفه رسائل آنان نخستین دائره المعارف شناخته شده اسالمی است،که مجموعه دلنشینی 

آن زمان است. ظاهراً اخوان به مذهب اسماعیلیه شیعه وابسته بودند که در آن زمان رادیکالتر از 

مذهب اثنی عشری در درافتادن با رژیمهای سنتی و سنت گرا بود، و معارضه جوئیهای آنان 

  م ساخته بود.سرزمینهای تحت سلطۀ خالفت عباسی را تا زمان هجوم مغول در قرن هفتم بی آرا

هر قدر حکام سنی در سرکوب نهضتهای شیعه ، خوارج ، معتزله و اخوان الصفا موفق بودند ، 

 نمیتوانستند تا دیر زمانی از بی تحرکی نهادهای سیاسی که آماج این مخالفتها بودند مطمئن باشند.

عمل میکرد. خالفت تحوالت تدریجی ، ولی داراز آهنگ در واقعیت سیاسی علیه محافظه کاری آنان 



که رکن اصلی همه نهادهای سیاسی بود به زودی دستخوش تجزیه دولت عباسی شد. ظهور خالفتهای 

رقیب در قرطبه)اسپانیا( و قاهره و سلسله های خود مختار ایرانی و ترکی ، همراه با علل نهفته در 

نه های وحدت بخش به هم ذات هر امپراتوری که قطعات آن به مدد آمیزه ای از قوه قهریه و افسا

وصل شده باشند ، خالفت بغداد را از قدرت واقعی محروم ساخته و آن را به دستگاهی عاطل و باطل 

بدل کرده بودکه فقط مختص مراسم و بعضی احترامات روحانی بود و تنها تشریفات مربوط به 

  تصویب و انتقال قدرت به دست اشخاص کم ارج و اهمیتتری انجام می داد.

حاصل آنکه احیای اندیشۀ سیاسی سنی، و چنانکه خواهیم دید، شیعی در زمانۀ ما متمرکز بر چهار 

شکستن طلسم تقدیس وضع موجود؛ تخطئه واقعگرائی منحط  مضمون و موضوع اساسی بوده است:

مؤلفان و محققان قرون وسطی؛ انتقاد تاریخی؛ و کندکاو در عناصر دمکراتیک و سوسیالیستی 

 اخالقی، و روانی بعضی سیاسی، –ریشه های این احیا ، چندگانه بوده است، بعضی اجتماعی گذشته. 

   .یکدیگرند از الینفک و

   

  توافق و تعارض:  تسنن و تشیع   

 

  تشيع روحيۀ  .1

 

 ، لیکن. است شده بررسی و تحقیق گوناگون های شیوه به یکدیگر از تسنن –فرق و فاصلۀ تشیع 

جست جو شود، بلکه  آن مبانی و مبادی در باید فقط نه تسنن با ارتباط در تشیع کنندۀ زمتمای ویژگیهای

مهمتر از آن ، در روحیۀ آن یعنی در گرایشها و نگرشهائی است که در سیر تاریخیش موضع شیعه 

  را در مسائل بحث انگیز تاریخ اسالم و جامعه و عقاید اسالمی، تشخص بخشیده است.

همانا بینش و نگرشی است که از پذیرفتن اینکه عقیدۀ اکثریت لزوماً  ن ویژگی تشیعشاید برجسته تری

راست یا درست است ابا دارد. و به شیوه ای که برعکس این نگرش است، از برتری اخالقی یک 

اقلیت مقهور یا مظلوم دفاع عقالنی می نماید.سنیان اجماع را توافق بین اهل حل و عقد ) به گفتۀ 

رازی یعنی دارندگان قدرت و زعمای امور( معنی کرده اند، و حتی توافق امت به طور  فخرالدین

کلی دانسته اند )طبق نظر غزالی(، ولی شیعه فقط وقتی اجماع را معتبر می داند که در بردارندۀ رای 

، یعنی امام، باشد. این اعتقاد باعث نشده که شیعه اجماع را به عنوان یکی از عناصر «معصوم»

زمین هرگز »ظام فقهیش کنار بگذارد، همین است که همواره این مسـاله را چنین توجیه می کنند که ن

و مراد از این سخن این است که هرگاه اجماع منعقد گردد؛ می توان تصور « از معصوم خالی نیست

ی این کرد که معصوم در میان محققان و مجتهدانی که برای اجماع رای داده اند، حضور دارد. بار

-محمدکاظم خراسانی-عقیده یک تضمین کامل در برابر تحمیلهای اکثریت بوده است.)کفایه االصول

( چنین می نماید که نظر شیعه راجع به اکثریت، عمدتاً ناشی از نظریۀ مشروعیت جویانۀ 2ج

، جانشینی پیامبر است که شیعه حکومت حق را در درجۀ اول خاص اهل بیت پیامبر می شمارد. لذا

هر اقلیتی که مدام در هراس و تعقیب باشد، الجرم به درون می گراید، و هرچه بیشتر از اکثریت 

نگرش فاصله می گیرد، رفته رفته عادات و گرایشهای ذهنی خود را پدید می آورد. در این مورد، 

ی که شیوۀ باطنی تعلیم حقایق دین شیعه در قبال اکثریت با دو شیوۀ مخصوص به شیعه تکمیل شد:

  عمدتاً پروردۀ اسماعیلیان است و دیگر تقیه که شرحش در فصل پنجم خواهد آمد.

باطنیگرائی با حکمت الهی شیعی درآمیخته است و بیانگر دلیل واقعی وجود تشیع به عنوان صرف 

آگاهی و حفاظت از حریم حقیقت نهائی اسالم است. تشیع برای این بوجود آمد که جوهر اسالم را 



و سپس ابالغ و تبلیغ نماید. طبق یکی از اساسیترین اصول حکمت الهی شیعی، حقیقت  حفظ کند

یافت می شود. « عالم مثال و خیال»اسالم، همانند اعیان ثابتۀ همۀ اشیا در جهان محسوس، فقط در 

بدین سان جلوۀ دنیوی اسالم صرفاً بخشی از آن حقیقت را منعکس می سازد. حقیقت کاملۀ آن فقط 

خداوند، پیامبر و اهل بیت او معلوم است. این عقیده یک سلسله مفاهیم ثنائی یا تقابلهای دو گانه برای 

در طیف وسیع علوم اسالمی پدید آورده است. اول از همه این تقابل در مورد قرآن مطرح است که 

  .شیعه آن را دارای دو جنبه می داند: یک معنای نهانی )باطن( و یک معنای آشکار )ظاهر(

همین دلیل در پشت ابالغ تدریجی حقایق دین به بشریت نهفته است. هرچند محمد )ص( به عنوان 

خاتم پیامبران، خازن گنجینۀ معارف دینی بود، فقط بعضی از آنها را آشکار می کرد، و بقیه را ظاهر 

ها در آن دورۀ معین نمی کرد و این یا به جهت منطبق نبودن آنها با افق زمانه بود، یا بیفایدگی نشر آن

بود. بنابراین حضرت محمد)ص(، معارف ناگفتۀ « حکمت تدریج»از تاریخ. و این امر همانا الزام 

تا مدام در »نهفته را در اختیار اوصیائش قرار داد، یعنی ائمه و از طریق آنان در اختیار مجتهدان 

یا مبین را از مجمل استنباط  وقت مناسب و بر حسب حکمت، خاص را از عام، یا مقید را از مطلق،

     «. استنتاج نمایند.

رنگ موجبیت تاریخی می دهد، انتظار « ظلم و ظلمه»آنچه به امیدواری شیعه به پیروزی نهائی بر 

  فرج و رجعت امام غائب است.

آرمانخواهی )ایده آلیسم( اثری متناقص بر رفتار سیاسی شیعه داشته است: جدا از تمایل شیعه به 

لگری خستگی ناپذیر، این نگرش آنها را نسبت به اوضاغ و احوال سیاسی موجود بی اعتنا و القید فعا

می ساخته است. البته ترسیم یک خط قاطع بین آرمانخواهی و القیدی سیاسی دشوارست و مرزی که 

یتشان بین آنها هست خیلی باریک است. عقیده به اینکه همۀ قدرتهای دنیوی یا نامشروعند، یا مشروع

در حد یک مصالحۀ موقت مشکوک است، شیعه را بر آن داشته است که غالباً از هرگونه دخالت در 

سیاست پرهیز کند، و آن را شایستۀ نفوس الابالی و جاه طلبی بینگارد. شیعه معتقد است: اجرای 

  عدالت واقعی ، جز در بازگشت امام غیر ممکن می شمرد .

خطاکار است در احتیاط مفرط شیعه در پذیرفتن مسؤولیت اداره و اجرای  اعتقاد به اینکه انسان ذاتاً 

عدالت نهفته است. طبیعت انسان به عنوان موجودی که بالطبع ضعیف و خطاکار است، و برای نیل 

به رستگاری محتاج ارشاد امام است، تضاد قاطعی دارد با آنچه مفسران و متفکران سنی ارائه می 

ن هرچند تصریح به تمایالت شیطانی انسان شده است، ولی فحوای تکریم او نیز کنند. در آثار اینا

محسوس است. تعیین آدم به عنوان خلیفه هللا باوجود اعتراض فرشتگان و فضیلت انسان بر فرشتگان 

در سلسله مراتب وجود است. باری هم بدبینی شیعه و هم خوشبینی سنی راجع به انسان اتفاق دارد که 

لمان راستین عبارت است از فضائلی چون تسلیم، تواضغ، صبر، خشوع و پرهیز از تظاهر، نشانۀ مس

و یکی از بزرگترین گناهان انسان میتواند در نتیجه پی بردن به کرامت ذاتی خویش، مرتکب شود، 

  استکبار است،یعنی خود را بزرگ شماردن و کبر ورزیدن.

گ شیعه داشته است تا تمایالت صوفیانه بر جوامع عاطفیگری شیعه تاثیر دراز آهنگتری بر فرهن

  سنی .

  

  جدل پردازی -2

 

 کاری فرقه دو مبهم روحیۀ یا روح با اینها. است دیگر دست از بکلی شیعی –مجادله های سنی 

د. نمونه پردازن می احکام و عقاید ، الهیات ، اسالم تاریخ مشخص و معلوم جزئیات به بلکه ندارند،



خطی، اقدام به اجتماغ سقیفه است که برخالف تعیین قبلی پیامبر علی)ع( را در غدیرخم اعالی این ت

به جانشینی خویش، ابوبکر را به خالفت برگزید؛ سایر موارد صرفاً در حاشیۀ مسالۀ غدیر، به عنوان 

  شواهد بیشتر بر تمایل صحابۀ متجری به تخطی از موازین تعیین شده یاد می شود.

همکاری او در طرح اجتماع سقیفه که او را بعنوان  الف(:  ه به ابوبکر از سوی شیعهایرادات وارد

نخستین خلیفه منصوب کرد. که شک شدیدی در مورد اخالص او بعنوان پیرو مخلص و مومن 

(بخشودن سردارش خالد بن ولید که مرتکب قتل  جماجرای فدک  . ب (حضرت محمد)ص( ایجاد کند

( سربازدنش از جمع کردن احادیث پیامبر، این  دمالک بن نویره گردیده بود.  مسلمان مشهوری به نام

عملی بود که عمر نیز ادامه داد. دلیلش این بود که قرآن را تنها منبع حکم و هدایت دینی محفوظ 

  بماند.

)ضایعۀ پنجشنبه( « رزیه یوم الخمیس»( رفتار او در الف:  ایرادات وارده به عمر از سوی شیعه

ت. به این شرح که پیامبر در روزی که منتهی به وفاتش منتهی شد، بشدت بیمار بود، و در بستر اس

پس از مرگ او امت »بیماری از اصحابش خواست که کاغذ و قلمی بیاورند تا وصیتش را بنویسد تا 

ینی. ولی که این قول به تعبیر شیعه اشاره دارد به قصد او برای تعیین علی)ع( به جانش« گمراه نشوند

بیماری او به بحران کشیده ، هذیان می »عمر حاضران را از اجرای درخواست منع کرد و گفت 

( دو مرتبه نافرمانی او به همراهی ابوبکراز اجرای حکم پیامبر دربارۀ حر قوص بن  ب« گوید.

ان خوارج زهیر که پیامبر علی رغم ظواهر مومنانه، او را مرتد دانسته بود، و بعدها یکی از رهبر

( عمر همانند ابوبکر ، به دالئل اساسیتری که مربوط به بدعتهای عقیدتی و  جشد، خودداری کردند. 

( منع و تحریم او راجع به متعه را متعارض با سنت و قرآن  . دحکمی می شود ، مورد نکوهش است

شاید به قصد عدم ی خویش،که «سه طالقه» (حکم او دربارۀ جدائی شوهران از همسران هـمی دانند. 

ترویج طالق صورت گرفته، ولی شیعه آن را ناشی از تفسیر نادرست کردن آیه قرآن در این زمینه 

تا قبل از پایان یافتن حج ،و سپس انجام حج « حج اصغر»( تحریم او حج تمتع را )انجام  . ومی دانند

عمل از اذان )به این دلیل لی خیرالعبارت حی ع( امر به حذف  زصورت مراسمی جداگانه(  هاصلی ب

 برای نفره شش شورای تغیین (  حکه مبادا مردم را از آمادگی برای اقامۀ جهاد علیه کفار باز دارد( 

  .دهند رای عثمان نفع به که جانشین انتخاب

( قوم و خویش بازی ، نزدیکان خود را منصب الف:  ایرادات وارده به عثمان از سوی شیعه

 از یکی ، مسعود بن عبدهللا که بود او عهد در –ار خشن با یاران علی)ع( ت( رف بوالیگری می داد. 

(  ج. شد فرستاده تبعید معاویه اصرار با غفاری ابوذر و شد کشته شکنجه زیر ، پیامبر صحابۀ کبار

م سرنوشت مراس و ، بدر و احد غزوۀ در او غیبت به بویژه ؛ عثمان صحابیگری سابقه در شک

( همانند اسالفش او را نیز به نادیده گرفتن احکام قرآن  دبیعت الرضوان معروف است. سازی که به 

  ( منسوخ شمردن کوتاهی نماز مسافر.هـمتهم است. 

  و ...

 سیاسی بدالیل فرقه دو هر از سرسختانه امتناع با همگی که شیعه –شکست کوششها برای آشتی سنی 

  .داشت ادامه 19 قرن اواسط تا شاه نادر –صوفیان  سوی از اعتقادی و

   

)سیزدهم هجری( و بهبود مناسبات  19علل کاهش موانع و مرزه ها بین شیعه و سنی از اواسط قرن 

تشکیل دولت ملی بعنوان فضیلت  -1دو گروه شیعه و سنی حول محور وحدت اسالمی بشرح زیر: 

 اسالمی تجددخواهان اول لنس رهبران تالش  -2مدنی عصر جدید، جانشین سر سپردگی دینی شد. 

 اصول سایر -3( ق.هـ 1323 متوفای) عبده محمد( ق.هـ1315 متوفای)اسدآبادی سیدجمال:  جمله از



  .شمرند می الزم را وحدت نیز خواهی تجدد

   

  مشروطیت    -1 

مقام و منزلت خاص علما در ایران قدرت و حیثیتی که از رهگذر نقش معنوی و اجتماعی و سیاسی 

الی خود بدست آمده اند و شرکت فعال آنان در انقالب مشروطیت مشهور است. آنچه کمتر مشهور و م

و خیلی کمتر مورد تقدیر قرار گرفته ، شیوه ای است که علما برای تشریح اندیشه های مشروطه 

د . این خواهی بکار میبرده و آنها را با اصطالحاتی که سازگار با عقاید اسالمی باشد تعبیر میکرده ان

نقیصه که تا حدودی براثر موجود نبودن منابع و تا حدودی به سبب تعصب ضد روحانی ایجاد شده 

خود باعث صدور چندین حکم کلی شده )حکم اول : نظری است که ستیهنده ترین طرفدار آن احمد 

ن است یکی از بحث برانگیزترین مورخان ایران و نویسنده مردم پسندتری 1324کسروی متوفای 

گزارش موجود از انقالب مشروطیت بگفته او علمای شیعه بخاطر اعتقاد به مشروعیت انحصاری 

حکومت ائمه همواره هرگونه مفهومی از دولت و نظام سیاسی مخالف بودند و این نظر به نحوه 

قریبی با توصیفات خود کسروی از تالشهای بسیاری از علما در جهت ایجاد رژیم مشروطه ناسازگار 

 علما که مثبتی نقش از گاهشان به گاه تقدیر وجود با که است روشنفکرانی عقیده:  دوم حکم –ت. اس

ا را عاملی منفی و قهقرائی و در آن مبارزه ملی میشمارند. که حداکثر علم مجموعه در اند کرده ایفاء

مشروطیت یک مشت افکار آشفته و متناقص در باب اهداف انقالب مشروطیت داشته اند(. انقالب 

نمایانگر نخستین مواجهه بین فرهنگ سنتی اسالمی و غرب در ایران جدید است. آنچه هنوز برای 

ایستادن در برابر سلطنت استبدادی قاجار بدون خدشه دار ساختن در تفوق شریعت کم بود نظریه و 

شیعه  نگرشی سیاسی بود که اصول نمایندگی و مسئولیت و پاسخگوئی حکومت را در مقوالت فقه

بریزد . اینان بدون پاپیش نهادن اصولیها حتی در ترکیب و تدوین مقدمات این امر هم در ماندن. ما 

این بخش را با بررسی نمونه های اطالق مفاهیم اصولی بر مشروطیت به پایان میبریم . این نمونه ها 

تازگی و بی سابقگی مربوط به مسائل اساسی است که علما در انقالب با آن روبرو بودند . الف( 

 نامشروعیت عقیده(  ب قانونگذاری بعنوان عمل آگاهانه ذهن انسان برای تنظیم روابط اجتماعی 

ه غیبت امام در مورد مسئله اول مفاهیم خاصی که متخص از مبانی نظری فقه بود دور در حکومت

بر ضرورت و فایده و  بکار میبردند ولی در مورد مسئله دوم متکی به احتجاجات کلی بودند که خود

واقع بینی مبتنی بود و سابقه این کار اگر نگوئیم به پیشتر از عصر صفوی الاقل به آن عصر باز 

احکام ثانویه  -2مقدمه واجب  -1میگشت. الف( مفاهیم فقهی که برای مسئله اول بکار میرفت : 

لۀ عمره بن حنظله. ب ( مقبو -4قواعد متفرقه مربوط به جدائی مسائل شرعی از عرفی -3ظاهریه 

در نظریه و نگرش سیاسی تشیع جنبه مهمتر به تلقی از دولت بویژه مشروعیت سلطنت مربوط می 

شد . و این مسئله ای بود که علما نه تنها در صدر اسالم و قرون اولیه تاریخ اسالم با آن مواجه بودن 

. بیشک آنچه بسیاری از علما را به بلکه در عهد صفویه هم کامالً رودر روی آن قرار گرفته بودند

  مسالمت جوئی در مسئله قدرت دنیوی واداشت عشق و عالقه آنان به کشورشان بود نه به سلطنت.

  تقیه    -2

تقیه در لغط از ریشه وقی ، یفی عربی است که به معنای محافظت از خویش است و این همان ریشۀ 

ز آن می آید . کوربن طبق قولی که از متکلم بزرگ است که کلمه تقوی پارسائی و خداترسی نیز ا

ترک تقیه تا ظهور امام قائم که به کمال رساندن دین :»شیعه شیخ صدوق نقل میکند از این قرار که 

تعالیم ائمه صرفاً مربوط به تبیین شریعت یعنی عقاید و »نتیجه میگیرد اگر« بدست اوست جایز نیست

لذا اشتباه است « نوز هم میگویند دلیل الزام تقیه غیر قابل فهم است احکام باشد چنانکه گفته اند و ه



اگر فکر کنیم همه انواع تقیه به یک نحو در دین تصویب یا تخطئه شده است . چهار مقوله از انواع 

  مداراتی (. -4کتمانیه  -3خوفیه  -2اکراهیه  -1تقیه ذکر شده است : ) 

   

  شهادت    -3

 در هجری 61 سال محرم ماه در السالم علیه حسین امام شهادت واقعه هشیع تاریخ درشهادت 

)ص( حضرت علی )ع( به  پیامبر نصب و خم غدیر وقع از بعد فقط اهمیت نظر از کربال صحرای

جانشینی خود قرار داد. از نظر سیاسی این واقعه به دو دلیل مهم است ، اول اینکه امام حسین علیه 

ذهب شیعه اثنی عشری بود که احقاق حق خالفت خود را با قیام مسلحانه توام السالم تنها امام در م

کرد و سایر ائمه مواضع سیاسی خود را یا از طریق رویه های عادی قانونی اتخاذ کردند )امام اول و 

امام هشتم( یا پس از بیان مخالفت خود با حکام وقت صلح ظاهری کردند )امام دوم( یا از جریانهای 

کناره گرفتند و عمر خود را به تقوی و تحقیق گذراندن. امام دوازدهم پیش از آنکه به یکی از سیاسی 

این شقوق اقدام نماید غائب شد. دیگر اینکه عنصر شهادت که در این واقعه است آشکارا جاذبه ی 

سان امام نیرومند برای همۀ نهضتهای شیعی داشته است که نظام حاکم را به مبارزه طلبیده اند. بدین 

حسین )ع( تنها امامی است که فاجعه پایان عمرش میتواند نصب العین حماسی و اساطیری شیعیان 

 مبارز اثنی عشری قرار گیرد.

های وحدت اسالمی سابقه اندیشه      
 

 درباره سابقه اندیشه های وحدت اسالمی با حجت االسالم رسول جعفریان  ایشان معتقد است که پیشینه   

های متفکرانی چون عبدالجلیل  تقریب میان مذاهب اسالمی به قرون نخستین اسالم و اندیشه های بحث

ها شده  هایی که در این سال گردد. او معتقد است که با همه تالش قزوینی رازی و عالمه حلی باز می

.مسلمانان برای کنار گذاشتن اختالفات و رسیدن به وحدت واقعی راهی طوالنی را دارند   

  

 ریشه تاریخی وحدت میان شیعه و سنی

ظایماً بحث ونلت میان شیله و سنی اگمچه از سوی امام خمینی ) ه( د  سی ساحه اخیم مهمح 

شل اما  یشه یای تا یخی داشته است و د  طول یکصل و پنجاه ساحه اخیم ایا موضوع د  

 ا لیشه یای کسا ی چون سیل جمال احلیا اسلهبادی هغاز شله است 

اش پیش از این دوره اخیر یعنی یکی دو قرن گذشته بوده است. اما این بحث در  ای وحدت سابقهه بحث

سال در ارتباط با وحدت مطرح شده  150های متفاوتی مطرح شده است. آنچه در طول  طول زمان با انگیزه

ته است. اسالم و غرب صورت گرف است واکنشی به فشارهای استعمار و نبردهایی بوده که میان جهان

توانند در برابر دشمن مقاومت کنند. در  مسلمانان احساس کردند که اگر وحدتشان را حفظ کنند بهتر می

تر از آن علیه ایشان  واقع احساسشان این بود که اگر این شکاف مذهبی میان آنها باشد دشمنان راحت

. رسند کنند و به مطامع خودشان می استفاده می  

ای است که به لحاظ سیاسی مسلمانان را وادار کرد روی مسئله وحدت فکر و این بحث  ترین انگیزه این مهم

های دیگری هم ممکن است وجود داشته باشد که بیشتر ناشی از دلسوزی مذهبی  را دنبال کنند. البته انگیزه



کته اشاره کنم خواهم به این ن ها اشاره کنم می و سیاسی برای مسلمانان است. من پیش از آنکه به آن انگیزه

که در قرون گذشته و حتی در قرون اولیه اسالم نیز بحث وحدت میان شیعه و سنی مطرح بوده است. برای 

مثال در قرن ششم هجری در برخی از شهرهای ایران بحث وحدت مطرح شد. ممکن است فرم مباحث 

شد تا این فاصله کمتر  ش میهایی که االن مطرح است نباشد اما به هرحال تال وحدت در آن زمان، مثل بحث

. شود  

 

بماساس ه چه گفته شل ایا موضوع د  دو ان میا ه د ست د  زما ی که منازیات زیادی میان 

 یلویان و ایل تسنا وجود داشت، مهمح بوده است؟

ها تالش کردند همراه با متفکران اهل تسنن برخی از مسائل تفرقه  در واقع متفکران شیعی در همه دوران

ن را از میان ببرند و وحدت را میان شیعه و سنی بیشتر کنند. در قرون چهارم و پنجم برخی از علمای افک

هایی در باره امام حسین )ع( مظالم گذشته را جبران کنند.  کنند تا با نوشتن کتاب شافعی و حنفی تالش می

در شهر ری، متفکرانی را  الحسین خوارزمی حنفی از این جمله است. در مقابل، در قرن ششم کتاب مقتل

های شهرهای  های تشیع در برابر اهل سنت را کمتر کنند به هوای اینکه سنی کردند تندی داریم که سعی می

تری زندگی کنند اطراف با خیال راحت . 

هیا به طو  خاص متفکمی د  ایا دو ان بوده است که تقمیب میان شیله و سنی  ا د  

 ا لیشه یایش هو ده باشل؟

هجری در ری که یکی از مراکز  560، عبدالجلیل قزوینی رازی یکی از متفکران شیعی بود که در حوالی بله

کرد و یکی از نخستین کسانی است که به شکل جدی و تئوریك  نشین جهان آن روزگار بود زندگی می شیعی

این دو مذهب را کم  های میان کند و تالش زیادی کرد تا فاصله بحث وحدت میان شیعه و سنی را مطرح می

کند  برخی از عقاید افراطی خلفا را درباره شیعه نقد می« النقض»کند. او در کتاب ارزشمند خود یعنی کتاب 

کند و برخی از نظرات تشیع را به لحاظ سیاسی معتدل می . 

و کند جریان شیعه را به حاکمیت وقت یعنی سلجوقیان نزدیك کند. حرف ا به لحاظ سیاسی وی تالش می

خصوص مشاغل  درست است چون ما در این دوره شاهد هستیم که برخی از شیعیان در مناصب دولتی به

اداری مشغول هستند. عبدالجلیل قزوینی حتی اشاره به این نکته هم دارد که خواجه نظام الملك طوسی، 

 .دختر خود را به عقد یکی از سادات شیعه ری درآورده است

پس به  ویی می توان یبلاحجلیل قزوینی  ا از  خستیا تئو سیا یای تشیع دا ست که بمای 

 دستیابی به نکومتی ملتلل بحث ونلت میان مسلما ان  ا مهمح کمده است؟

خصوص در قرون میانه  های شیعه به ترین تئورسین ای عبدالجلیل رازی یکی از مهم به لحاظ فکری و اندیشه

کند. باید یك نکته را اشاره کنم که  ها را مطرح می ه این اندیشهتاریخ ایران است. اما او تنها کسی نیست ک

گیری تصوف در قرون ششم ، هفتم و هشتم نیز کمك زیادی به وحدت میان این مذهب کرد.  شکل

دانید متصوفه حساسیت مذهبی زیادی ندارند و برخی از فرق آن به اهل تسنن نزدیك  طور که می همان



ات شیعی. به همین دلیل زمینه الزم برای نزدیکی این دو را با هم فراهم هستند و برخی هم به اعتقاد

شود علمای شیعه در این قرون فعالیت بیشتری داشته باشند آورد و باعث می می . 

نصیر طوسی که یك عالم شیعه مذهب است  در قرن هفتم و درست در زمان مغول شاهد هستید که خواجه

با ساخت رصدخانه خود در مراغه گروهی از اندیشمندان و دانشمندان  به باالترین مقام برسد و همزمان

هایشان را فراهم  شیعه و اهل تسنن را گرد آورد و بدون هیچ اجحافی به هیچ کدام، اجازه انتشار اندیشه

هایش در  توان به نوعی شاگرد خواجه نصیر دانست که اندیشه کند. عالمه حلی عالم بزرگ شیعه را می می

فقه شیعه بسیار با ارزش بود و یکی از کسانی که در کم کردن دامنه اختالفات مذهبی میان این دو تکمیل 

مذهب تالش زیادی کرد. به جز این ها ما در این قرون شاهد انتشار نظرات دانشمندان و متفکران شیعی و 

ند. هر چند که اختالف هایی که طی تاریخ به وجود آمده را دار سنی زیادی هستیم که قصد کم کردن فاصله

 .نخستین میان این دو فرقه وجود داشته است و سپس در طول تاریخ باعث اختالف شد

  ریشه اختالف

 یشه اختالفی که بلل از ماجمای غلیم خم و سقیفه بنی سایله بم سم جا شینی پیامبم اکمم )ص( 

 به وجود همل؛ چیست؟

هایی که بر سر جانشینی پیامبر به  صدر اسالم و بحث ریشه اختالف میان اهل تسنن و شیعیان در همان 

دانید  طوری که می های این اختالف دامن زد. همان امیه بر ریشه وجود آمد، آغاز شد. اما قدرت گرفتن بنی

ای نشده بود.  امیه این اختالفات سبب به وجود آمدن نزاع عمده تقریباً تا پیش از روی کار آمدن حکومت بنی

خصوص خود معاویه و جانشینانش، بنا را بر دشمنی آشکار و خشن با اهل بیت و شیعیان  ه و بهامی اما بنی

امیه در واقع  تر شود و مسائل خونینی را به وجود آورد. بنی گذاشتند و همین باعث شد اختالفات عمیق

. بنیانگذار توهین و هتك حرمت به ائمه و شیعیان بودند  

دانستند با شعارهای شیعی  یان با اینکه آنها خود را از خانواده پیامبر و ائمه میاما در دوران بعدی یعنی عباس

. فشارها را بر شیعیان و به تعبیری علویان بیشتر کردند   

های موافق شیعه روی کار آمدند اما بعد از مدتی به دلیل  عباس هم با اینکه با شعارهای علوی و اندیشه بنی

امیه پیشتر رفته بودند و مذهب  شیعیان را گذاشته و راهی را رفتند که بنی مطامع سیاسی بنای مخالفت با

کشی را پی گرفتند. همین باعث شد  آنان را به عنوان مذهب رسمی به رسمیت شناخته و روند علوی

عباس به مذاهب مخالف  اسالم برسد. بنی دار شود و از شهرهای کوفه و بصره به سراسر جهان اختالفات دامنه

پاسخ هم  کردند تا شیعیان را آزار و اذیت کنند. البته این اقدامات بی شمنان شیعیان کمك مالی میو د

. دادند ها را با رفتارهای متقابل انجام می ماند و شیعیان نیز تالفی برخی از حرکت نمی  

النه مبلغ در همین زمان کنونی نیز ما شاهد چنین رفتارهایی از سوی دو گروه و از دو طرف هستیم. سا

هایی را نیز در پی دارد و برخی از  شود که واکنش بسیار زیادی هزینه نگارش و مقاالت ضد شیعی می

گرفت. این  ها به عکس هم صورت می کند. این واکنش اندیشمندان شیعی را نیز مجبور به پاسخگویی می

ن شکاف میان شیعه و سنی تر شد امیه و عباسی باعث عمیق موضوعات در صدر اسالم و زمان خلفای بنی

.شد  



آمدند و سرکوب بیش  در این میان خلفا با کمك برخی از علمای اهل تسنن به تحریك علمای مخالف بر می

از پیش شیعیان و ایجاد فضای رعب و وحشت را به همراه داشت. با این همه علمای شیعه که قصدشان 

سر ائمه جماعت اهل سنت نماز خوانده شود و از  کردند که پشت اسالم بود توصیه می یکپارچه کردن جهان

های بسیاری برای کم کردن این اختالفات داشتند. اما به هر حال ریشه  های آنها دیدن کنند و تالش مریض

تر از این نکات بود این اختالفات گسترده . 

یعی، بیشتر ترین حکومت ش تا قرن نهم هجری یعنی پیش از روی کار آمدن دولت صفویه به عنوان مهم

شود. در حالی که بعد از روی کار آمدن این دولت شاهد بروز  منازعات به آزار و اذیت شیعیان مختص می

های مذهبی میان دولت شیعی مذهب ایران با دولت سنی مذهب عثمانی هستیم جنگ . 

کرد. موضوع گونه که اشاره کردید اختالفات به شکل دیگری بروز پیدا  بعد از تأسیس سلسله صفوی همان

ها از بدو قدرت گرفتن، چشم طمع به خاك ایران داشتند و به همین دلیل برای سلطه  این بود که عثمانی

پیداکردن به این سرزمین بر اختالفات مذهبی دامن زدند تا بتوانند به ایران حمله کنند. منتهی ایرانیان 

ها  ها در مقابل عثمانی خصوص تبریزی هخصوص مردمی که در غرب و شمال غرب ایران ساکن بودند و ب به

ها موضوع حمله به ایران را مذهبی کردند ایستادند و عثمانی .  

ها ایستادند. سلطان سلیم عثمانی در سال  البته صفویان نیز که به دنبال تثبیت خود بودند، جلوی عثمانی

توجیه اقدام خودش که  هجری به اسم مبارزه با حکومت شیعی صفوی به ایران حمله کرد و برای 920

ای بهتر از این بود که به تعبیر  کیلومتر به سوی ایران گسیل داشت چه بهانه 1500چطور نیروهایش را از 

خودش به مقابله با کافران شیعه که در همسایگی او قدرت گرفتند آمده است. او حتی برای رسیدن به هدف 

د و با صدور فتوای مقابله با رافضیان شیعه، آنان را به ها را نیز از سمت شرق ایران تحریك کر خود، ازبك

ایستند و آنها را بر سر جای خود  جنگ با صفویان کشاند. جنگی که صفویان با قدرت تمام مقابل آن می

نشاندند. با این حال ماجرا ادامه یافت و آتش این اختالف تند بعد از یك قرن بار دیگر به چشم صفویه رفت 

صفویه را از  1134-1135با بهانه فتوای علمای اهل سنت مکه به ایران حمله کردند و در سال زیرا افغانان 

ار قدرت را در دست گرفت و یك بار دیگر بحث شفات ماند تا زمانی که نادرشاه افمیان بردند. این اختال

 .وحدت میان شیعه و سنی را مطرح کرد

 تالش  اد  شاه افشا  بمای  سیلن به ونلت میان مذایب اسالمی اتفاقی که د  اجتماع بز گ 

دشت مغان  وی داد و  اد  یمه سمان و مذایب  ا گمد هو د. با توجه به ّحبت یای خود او د  

 مو د پایان دادن اختالفات و هزادی مذیبی، ایا  ا می توان تالش بمای  سیلن به ونلت دا ست؟

اسالم دارد.  ر برای پایان دادن به اختالفات در جهانهایی است که ناد بله، جریان دشت مغان یکی از تالش

البته نادر برای به وجود آوردن وحدت میان مذاهب اسالمی به دنبال تأسیس یك امپراتوری بزرگ در شرق 

اندازی این  دانست که برای راه اسالم به مرکزیت ایران بود. او خود را یك شاه اسماعیل اصالح شده می جهان

ابتدا اختالفات و جنگ طوالنی را پایان دهد. او به اسم اینکه حکومتش و خودش نه شیعی  امپراتوری باید

های او  هست و نه سنی سعی کرد همه طوایف را زیر سلطه خود درآورد. جریان دشت مغان یکی از تالش

 .برای پایان دادن به اختالفات بود



 با توجه به اقتلا   اد  بمای  سیلن به ایلافش چما ایا تالش بی پایان ما ل؟

ترین مانع او برای رسیدن به این وحدت بود. اما عامل مهم دیگر کم  های شخصی نادر شاه مهم خصلت

های او بود. نادرشاه همه تالش خود را کرد تا با وجود همه کارهایی  ها و عدم پذیرش خواست تحملی عثمانی

د که امام جماعت مذهب جعفری هم در کنار دهد، اجازه بگیر که در محدود کردن مذهب شیعه انجام می

مذاهب دیگر در مسجدالحرام نماز بخواند و تشیع در حد یك مذهب فقهی کنار مذاهب دیگر باشد اما 

عثمانی تحمل این حرف را نداشت و حتی نزدیك بود نمایندگانش در مکه کشته شوند. او تالش زیادی کرد 

ها تحمیل کند که نشد. در جامعه شیعه هم این  ب را به عثمانیکه با زور نظامی و گرفتن بغداد این مطال

ها پذیرفته شدنی نبود. بعد از آن هم مشکالت روحی و روانی برای نادر پیش آمد حرف . 

 بود؟ چگونه وضعیت قاجاریه دوره در

چ رسد و ما شاهد هی ها و اختالفات میان شیعه و سنی به حداقل می در دوره قاجار برخالف تصور جنگ

هایشان و نیز مرزهای  ها در داخل سرزمین المللی عثمانی جنگ مذهبی در داخل نیستیم. در سطح بین

اروپایی آن قدر مشکل دارند که به فکر جنگ تازه مذهبی نیستند. قاجاریه خودشان با اهل تسنن رابطه 

ان و مناطق شرقی نشین ایران گزارش نشده است. کردست خوبی دارند و هیچ نزاع مذهبی در مناطق سنی

ایران در خالل حکومت قاجاریه تقریباً امن است و هیچ مشکلی میان دولت و اقلیت اهل تسنن این مناطق 

های اهل تسنن روابط خوبی با حکومت مرکزی  وجود ندارد. حتی شاهد هستیم که بسیاری از علما و گروه

خوبی دارند. در شرق ایران نیز به جز امیرنشین  دارند و به دیدار ولیعهدهای قاجاریه در تبریز رفته و روابط

ها هم روابط خوب و نزدیکی با شیعیان دارند.  بخارا شاهد حکومت مقتدری نیستیم. امیرنشینان آن بخش

های محلی درگرفت که آنها بیشتر محلی بود و مشکل مهمی پیش نیاورد یك دوره جنگ . 

دین اسدآبادی هستیم که بحث وحدت میان مسلمین را ال در دوره اخیر شاهد ظهور کسانی چون سید جمال

شود با آن چیزی که در  کنند. بحث وحدتی که در دوره قاجاریه مطرح می به صورت تئوریك مطرح می

طور که عرض کردم، اینها مربوط به دنیای  دوران عبدالجلیل و نادر به آن پرداختیم تفاوت ماهوی دارد. همان

. . بیشتر هدف متحد کردن مسلمانان برابر کفار و بیگانگان استجدید و مشکالت خاص آن است  

   تفاوت اختالفات تاریخ معاصر همان اختالفات قدیمی  است؟

موضوع وحدت میان مذاهب اسالمی که در این دوره توسط برخی از علمای روشنفکر در نجف و تهران مطرح 

ماندگی مسلمانان پرداخته و متوجه شدند که  قبشد. در این دوره برخی از نخبگان مذهبی به تحلیل علل ع

های مذهبی بی پایان  های اسالمی همین اختالفات و نزاع ماندگی و عدم رشد ملت یکی از علل اساسی عقب

زدند.  است. از سوی دیگر مصلحان ما با مسئله استعمارگران روبرو بودند کسانی که بر این اختالفات دامن می

های وحدت میان مسلمین را مطرح  الدین اسدآبادی ایده که افرادی مانند سید جمالاز این رو شاهد هستیم 

کردند. وحدت بحثی بود که در دوران مشروطه و سقوط دولت عثمانی نیز امتداد پیدا کرد. در طول این 

سط شد تا بعد از انقالب اسالمی که بار دیگر تو صدوپنجاه سال اخیر هر از چند گاهی بحث وحدت مطرح می

 .حضرت امام)ره( مطرح شد



 چه عواملی باعث می شود که  امام  خمینی نظریه وحدت را مطرح می کنند؟

انقالب ایران انقالب بزرگی بود که بر محور تشیع رخ داد. در قانون اساسی نیز بر آیین تشیع تأکید شده بود. 

می نه لزوماً شیعی مطرح کردند اما یك اسالم این انقالب را به عنوان یك الگوی اسال )ره( که در جهان امام

عده در همان زمان احساس ناامنی کرده و بر آتش اختالف دامن زدند. اما حضرت امام)ره( با مطرح کردن 

های  اسالم در مقابل قدرت ای برای اتحاد جهان بحث وحدت میان شیعه و سنی تالش کردند تا زمینه

ز کشورهای اسالمی و غربی این موضوع را نپذیرفتند و در مقابل این استعماری را به وجود بیاورند. اما برخی ا

ای خشن از اسالم ارائه کرد الدن را آوردند که چهره ایده امام، بن . 

الدن از دل عربستان سعودی برخاست و قدرت گرفت و باعث به وجود آمدن القاعده شد که یکی از  بن

ها طول  است. البته درست است که ریشه این اختالفات قرن ها را از اسالم ارائه کرده ترین چهره افراطی

کشیده است اما در میان مسلمان و اهل تسنن مانند شیعیان کسانی همواره به دنبال پایان دادن به 

اختالفات هستند. در طول تاریخ نیز شاهد بودیم که مانند دوره کنونی، شیعیان عراق در کنار اهل تسنن 

های تعمیرات حرم ائمه را در عتبات خود  ها گزارش شده که هزینه دوران عثمانی زندگی کردند و حتی در

ها را پرداخت کنند ها این هزینه خصوص ایرانی دادند شیعیان و به دادند و اجازه نمی می . 

ها و مقاالتی بر ضد  ها دالر در عربستان صرف نوشتن کتاب بینید که ساالنه میلیون اما در حال حاضر می

ها واکنش شیعیان را دارد و  شود. البته انتشار این کتاب شود و در میان کشورهای اسالمی پخش می میشیعه 

دهند. البته توهین  در ایران و در قم کسانی هستند که با کوبیدن بر طبل اختالفات این حرکات را پاسخ می

قرمز و موارد سانسور کتاب در های اختالف برانگیز برای شیعه و سنی، یکی از خطوط  به اهل تسنن و کتاب

ایران حتی در دوران پهلوی بود. یعنی انتشار هرگونه کتاب علیه اهل تسنن ممنوع بود. بعد از انقالب نیز این 

ممنوعیت وجود داشت. منتهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید کنترل بیشتری داشته باشد. وقتی ما این 

م در این زمینه باید جدی باشیم و از آثار افراطی جلوگیری کنیم. کنی همه هزینه برای وحدت اسالمی می

ها و نقدهای علمی معقول و مودب سودمند است البته بحث . 

با یمه ایا تالش یای ّو ت گمفته به خصوص د  زمان کنو ی و د  30 ساحه اخیم اما به  ظم 

 می  سل که ینوز مسلما ان اختالفات جلی دا  ل که بمای  سیلن به ونلت ما ع می شو ل؟

های زیادی شده است که اختالفات میان اهل تسنن و تشیع  طور که اشاره کردم تالش ها همان در این سال

.شود آنها را انکار کرد کمتر شود اما دامنه اختالفات وجود دارد و نمی    

شود؟ چه عواملی باعث عدم رسیدن به این وحدت می  
شود. یکی ریشه عمیق این اختالفات و دشمنی است که  ین اتحاد میدو عامل مهم مانع مهم رسیدن به ا

باعث شده رسیدن به وجوه مشترك مشکل شود؛ اختالفی که در طول تاریخ باعث شده افراد زیادی جانشان 

اسالم است که باعث  را بر سر آن از دست بدهند. اما عامل دوم که بسیار مهم است وجود وهابیت در جهان

یدن به وحدت در میان مسلمانان عمالً غیرممکن باشد. تا پیش از ظهور فرقه وهابیت علمای شود تا رس می

خصوص در دوران  االزهر قرار داشتند و به خصوص اندیشمندان جامع شیعی در مقابل علمای اهل تسنن به

دندکردند به لحاظ فکری راهی برای حل اختالفات داشته باشند. اما وهابیت مانع ش جدید سعی می . 



ق به نجف و کربال حمله کردند و بعد از آن  1216های نسل اول بعد از به قدرت رسیدن در سال  وهابی

به مدینه منوره حمله و بعد از تصرف آن قبور ائمه در بقیع را تخریب  1342ها عصر دوم در سال  وهابی

د و غیر از خودشان دیگران را دانستن خصوص نسل اول، صوفیه و شیعه را کافر می ها به کردند. این وهابی

دانند و با علمای  اسالم می دانستند. در این سی سال اخیر وهابیون که خود را سردمدار جهان مسلمان نمی

االزهر نیز درگیر هستند اقدامات زیادی در آزار شیعیان و صوفیان انجام دادند و آتش بیار این معرکه نیز 

ها  به وهابیت است و به لحاظ سیاسی نیز اصل و اساس آن را غربی القاعده بود که به لحاظ فکری وابسته

اند درست کردند هرچند حاال در گل مانده . 

 آیا راهی نیز برای پایان دادن به این اختالفات وجود دارد؟

سال طول کشید. البته سنیان معتدلی که در مصر و  400تا  300ها  ها و پروتستان جنگ میان کاتولیك

هستند به ویژه سنیانی که متأثر از عقاید عارفانه هستند به هیچ روی نباید مورد غفلت قرار  شمال آفریقا

گیرند. سنیان معتدل فراوانی هم در هند و پاکستان و نقاط دیگر هستند. علمای اهل تسنن االزهر نیز 

تشیع در کنار یکدیگر  اختالفات اساسی با وهابیون دارند. در ایران و عراق، سوریه و لبنان نیز اهل تسنن و

ای از جامعه  رسد این اختالفات در بخش عمده کنند و مشکلی با یکدیگر ندارند و به نظر می زندگی می

مسلمانان جهان به صورت قابل حلی وجود داشته باشد. ما باید امید داشته باشیم و این اختالف را کم کنیم 

وه به اسم شیعه و سنی وجود دارند و مباحثات فکری تا روزی که دیگر هیچ نزاعی نباشد، حتی اگر دو گر

)پایان سخنان آقای رسول جعفریان(  . کنند. برخی از انواع اختالف، نعمت است اما بسیاری از آن، نقمت می

های وحدت اسالمی از دیرباز تا دیروز و در ادامه مصاحبه آقای دکترمحمد حسین امیراردوش مولف کتاب

اسالمی، مفاهیم و پیشینه عیناً ارائه می شود.وحدت اسالمی ، بیداری  

 

تاریخ جهان اسالم بیشتر تاریخ تفرقه بوده یا وحدت؟ آیا     

واهیم قدری در پاسخی کلی به نظر بنده بیشتر تاریخ جهان اسالم، تاریخ وحدت و هم گرایی بوده اما اگر بخ

دقیق تربه پرسش شما بپردازیم باید برداشت و تعریفمان ازوحدت و تفرقه را معنی کنیم. اگر منظورمان از 

وحدت این است که همه یك مذهب داشته باشند و یك برداشت مشترك از مفاهیم و آموزه های اسالمی 

چنین وحدتی پدید آید واراده حضرت داشته باشند، چنین وحدتی نبوده وبه نظر می آید قرار هم نبوده که 

وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً واَلَ یَزَالُونَ »حق جل جالله هم بر چنین وحدتی تعلق نداشته است: 

؛ و اگر پروردگار تو می خواست، قطعاً همه مردم را امت واحدی قرار می داد، در حالی که « مُخْتَلِفِینَ 

( . مبنای آفرینش برتنوع وتعدد و تفاوت هاست. اگر تفرقه را 118در اختالفند ) سوره هود، آیه  پیوسته

اختالف به مفهوم اختالف در دریافت ها، معنی نکنیم و جدایی و واگرایی وستیز بر سر اختالفات معنی 

م فراگیر نبوده است؛ نماییم، بله دوران تفرقه نسبت به طول تاریخ اسالم ادوار محدودی بوده و چندان ه

شاید گاهی در یك منطقه ای بوده و در بسیار ی از مناطق دیگر نبوده باشد. اما اختالف در دریافت ها و 

برداشت ها همیشه بوده، این اختالف چنانچه آداب آن رعایت شود ، که در بیشتر احیان کمابیش می شده، 

نگی و همدلی پیروان مذاهب اسالمی، نیست. در تعارض با وحدت به معنای وحدت امت اسالمی یا یگا
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استفاده از کلمه تفرقه به جای کلمه اختالف به نظر من کلمه مناسبی است. تفرقه واختالف با یکدیگر تفاوت 

  .ماهوی دارند

اختالف همیشه حتی در عصر رسالت نیز بوده، اما تفاوت اختالف درعصر پیامبر)ص( با دوران بعد ازوفات 

ده که با مراجعه به حضرت رسول اکرم)ص( اختالف برداشت یا اختالف نظر مرتفع می شد، اما ایشان این بو

بعد از فوت حضرت این تفاوت برداشت ها به دالیل متعدد ومتنوعی که برای محققین مکشوف است، به طور 

  .طبیعی به وجود آمد.اما بعضی از این اختالف ها هم به طور مصنوعی به وجود آمد

ات طبیعی و اختالفات مصنوعیاختالف    

آیا منظور از اختالف مصنوعی همان اختالفاتی است که دشمنان ایجاد می کنند، به عبارت دیگر آیا همان -

  تفرقه است؟

در واقع در یك تقسیم بندی کلی دونوع اختالف داریم یك سری اختالفاتی که به صورت طبیعی به وجود 

ت که همه یکسان بیندیشند و سطح درك یکسانی داشته باشند؛ در می آید، چون ذات بشر اینگونه نیس

روایات هم داریم که دو صحابی بنام که مشهور به اصحاب شیعه هم هستند، جناب سلمان و جناب ابوذر 

درکی یکسان از آموزه های اسالمی نداشتند، چنانچه آورده شده است که اگر ابوذر می دانست چه در دل 

تعبیری او را تکفیر می کرد و به تعبیری اورا می کشت. منظور اینکه او را طرد می کرد سلمان می گذرد به 

و برداشت او از اسالم را انکار می کرد. ظرفیت های آدمیان یکسان نبوده و نیست.از اینجا این مطلب حاصل 

بودند. طبیعی می شود که ابوذر و سلمان درك و فهم واحدی از دین نداشتند ودر درجات و مراتب مختلف 

است که مسلمان ها درك واحدی پیدا نمی کردند و بسته به ظرفیت و برداشت خود از مسائل دین 

بازخوردهای متفاوتی داشتند. منشا اختالفات طبیعی زیاد بود، از جمله در سیر زمان دوران نبوت بعضی از 

تنوع نقل روایات از پیامبر)ص(، احکام به بعضی رسیده بوده به بعضی نرسیده بود؛ از طرف دیگر تعدد و

همچنین اختالف سطح درك و ظرفیت مسلمانان از آموزه های قران کریم وپیامبر اکرم)ص( ودوری یا 

نزدیکی یاران حضرت به شخص ایشان و مسائلی از این دست، طبیعی بود که تفاوت هایی را بین برداشت 

جزیره عربستان بیرون رفت و سرزمین های وسیع و های مسلمانان ایجاد می کرد. بعدها که اسالم از شبه 

تمدن های کهن غنی در قلمرو اسالم جا گرفتند، به نوعی برخورد فرهنگ ها و تمدنها چهره بست. در نتیجه 

این برخورد تمدنی و فرهنگی و دینی، پرسش های های جدیدی مطرح شد و پاسخ های متفاوتی دریافت 

و اختالف و تفاوت در مسلمان ها بیشتر شد. بسیاری از جدید االسالم ها  کرد و به طور طبیعی تنوع و تعدد

خواسته ناخواسته باورها و عرف و عادات خود را با خود وارد امت اسالمی کردند. این واقعه نیز بر گستره 

  .تنوع و تفاوت ها افزود

ر دلیلی دل به اسالم نسپرده اما اختالفات مصنوعی ؛ بیشتر به جدید االسالم هایی باز می گردد که به ه

بودند و اگرچه به ظاهر مسلمان شده بودند ، اما می خواستند که اندیشه ها وباورهای پیشین خود را به 

اسالم منتقل کنند. کشمکش اندیشه ای میان پاره ای از ذمیان متعصب با مسلمانان با هدف تخریب 

ات در میان امت اسالمی می شد. همه اینها در مجموع بنیادهای ایمان فاتحین، نیز منجر به افزایش اختالف

امر اختالف را امری اجتناب ناپذیر نشان می داد. اما تفرقه بحث دیگری است ممکن است شما یك مذهب و 



یك ملت باشید و یك زبان داشته باشید امابه دالیل مختلف در میانتان تفرقه باشد، پس تفرقه الزاما تالزمی 

ای تفاوت ها نداردبا اختالف به معن  .  

  عامل اصلی درگیری هایی که بین شیعه و سنی در طول تاریخ  

عامل اصلی درگیری هایی که بین شیعه و سنی در طول تاریخ رخ داده بیشتر چه بوده است؟ و آیا مصادیق 

  بارزی برای این عوامل وجود دارد؟

م به راحتی اصطالح شیعه و سنی را در طول من با این سوال قدری مشکل دارم یعنی اینکه ما نمی توانی

تاریخ اسالم، بر گروه هایی از مسلمانان اطالق کنیم. باید توجه داشته باشیم که این اصطالحات واسامی و 

عناوین به تدریج شکل گرفت وقطعا برداشتی که امروز ما ازاین اصطالحات داریم در طول تاریخ یکسان 

یز می توان یافت؛ اما آنچه مسلم است این است که مذاهب اسالمی نبوده است، برداشت های دیگری ن

یکباره و با همین عناوین آن طور که ما امروزه آن ها را می شناسیم ، تولید نشده اند؛ غالب مذاهب به تدریج 

برد شکل گرفتند و هویت آن ها رفته رفته قوام یافته است . به طور مثال و به عنوان مصداقی از این موارد، ن

صفین نبرد شیعه وسنی نیست، در میان سپاهیان امیرالمومنین علی)ع(بسیاری بودند که تشیع به معنای 

برداشتی که ما امروزه از شیعه داریم را باور نداشتند، همینطور در سپاه معاویه بسیاری بودند که برداشتی که 

ت بر سر حق وباطل بین خلیفه و امیربرحق ما امروزه از اهل سنت داریم را نداشتند.در واقع صفین نبردی اس

مومنین به عقیده اکثر مسلمانان وامام اول ووصی پیامبر)ص( به عقیده ما شیعیان امامی، با امیر شام که 

  .طغیان کرده و بیعت نکرده بود و با جماعت مسلمین همراه نشده بود

یلی بلندی است. آنچه به نام اهل اگر بخواهیم به شکل گیری مذاهب تشیع و اهل سنت بپردازیم بحث خ

سنت و جماعت شکل گرفت شاید قریب به دوقرن و یا بیشتر به طول انجامید تا کمابیش شکل امروزه که ما 

با آن مواجه هستیم، را یافت یا در حقیقت به شکل امروزه که ما با آن مواجه هستیم، نزدیك شد . در طول 

یادی در آن رخ داده است. اما اگر از دید تاریخی بخواهیم نگاه کنیم تاریخ نیز تحول و تغییر و تبدیل های ز

بعداز فوت پیامبر )صلوات اهلل علیه واله وسلم( اختالفی میان مسلمانان بر سر جانشینی پیامبر رخ داد، اما 

ن باور باید توجه کرد که این اختالف را از نظر تاریخی اختالف شیعه وسنی نام نمی نهیم. یعنی عده ای برای

بودند علی ابن ابی طالب)ع( وصی پیامبر)ص( است و این وصایت شامل خالفت وجانشینی ووالیت وعنوان 

حاکم و سرپرست مسلمین است واین وصایت از طرف خداوند بر پیامبر)ص( نازل شده و توسط پیامبر)ص( 

ه است. اما مثال شیعیان ابالغ شده که این اعتقاد در حال حاضر جزو اصول اصلی اعتقادی شیعیان امامی

زیدیه و نیز معتزله چنین اعتقادی ندارند که والیت منصوص در کار بوده بوده، بلکه بر این باور هستند که 

علی ابن ابی طالب)ع( نسبت به دیگرصحابه برای جانشینی پیامبر)ص( اولی و افضل بوده ولی نصی بر 

انی چون ابو سفیان از دید گاهی متفاوت، نیز بر این جانشینی بالفصل ایشان در میان نبوده است. حتی کس

باور بودند که امام علی )ع( یا در صورت استنکاف ایشان، جناب عباس عموی پیامبر )ع( به جای جناب 

ابوبکر بایستی جانشین پیامبر)ص( شود.عده ای معتقد بودند که خالفت باید مخصوص انصار باشد و سرکرده 

اده انصاری؛ شیخ خزرج بود.ایشان معتقد بودند که انصار بودند که گوشت و پوست این عده جناب سعدابن عب

سال در مکه قوت و قدرت نیافت،  13اسالم را پروراندند و اگر انصار نبودند اسالم همان گونه که در طول 

ن به ایشان ضعیف می ماند. گردهم آیی سقیفه بنی ساعده را نیز ایشان برپا کردند که بعد تعدادی از مهاجری



پیوستند و با نظر ایشان مخالفت کردند. البته دیدگاه های دیگری نیز در میان بود، بعضی از مسلمین در 

شبه جزیره عربستان معتقد بودند که خالفت نمی بایست در قریش محصور باشد ویا اینکه ما مسلمان شدیم 

ندارد که خواسته ها قریش را تمکین کنیم. و به پیامبر )ص( ایمان آوردیم ولی بعد از پیامبر)ص( الزامی 

بنابراین در اولین اختالفی که در بین مسلمانان افتاد و آثارش تا امروز هم ادامه دارد، اختالف برسر جانشینی 

پیامبر)ص( بود ولی نمی توانیم بگوییم این اختالف، اختالف بین شیعه وسنی است. مگر جناب سعدابن 

یعت نکرد و با جناب عمر هم بیعت نکرد تا وقتی که کشته شد، شیعه بود؟ خیر عباده که باجناب ابوبکر ب

شیعه که نبود هیچ، بلکه دعوت به خالفت خود و یا دعوت به خالفت در میان انصار و یا نهایت خالفت 

مشترك انصار و مهاجرین می کرد. مگر ابو سفیان که در ابتدا خالفت جناب ابوبکر را انکار و دعوت به 

فت امام علی )ع( کرد شیعه بود؟!. مگر جناب زبیر که به شدت از جانشینی امام علی )ع( دفاع می کرد و خال

خالفت جناب ابوبکر را انکار می کرد، شیعه بود؟!. پاره ای از اهل رده مسلمانانی بودند که خالفت را به 

د، اما در واقع طرف اصلی این رسمیت نشناختند، مگر ایشان شیعه بودند؟!. این اختالفی بود که رخ دا

اختالف امام علی ابن ابی طالب)ع( همانطور که خود ایشان بارها در کوران حوادث بعداز فوت پیامبر)ص( 

سالمت دین مارا کفایت میکند. برای اینکه این نزاع دامن گستر نشود و اصل  "حسبنا سالمه الدین"فرمودند:

که با خلیفه اول کردند در واقع این اختالفات را که می رفت تبدیل اسالم مورد آسیب قرار نگیرد، با بیعتی 

به تفرقه ای عظیم شود را جمع کردند و برای همین است که اهل وحدت و تقریب امام علی ابن ابی طالب 

  . )ع( را پیشوای وحدت و تقریب امت اسالمی میدانند

وزگاه مهم آن که از بروزگاه اول جنجالی تر شد، اختالفاتی به معنای تفرقه بعدها نیز پیش آمد و دومین بر

در رابطه با قتل خلیفه سوم راشد بود، تفرقه ای که منجر به شورش بزرگ و نهایتا منجر به قتل خلیفه سوم 

راشد جناب عثمان بن عفان شد. اما حتی مخالفین جدی شیعیان، هم هیچگاه قاتل خلیفه سوم و شورشیان 

عه نشمرده اند و بنا بر شواهد مسلم تاریخی، امام علی ابن ابی طالب وحسنین گرد آمده در مدینه را شی

)علیهم السالم( جزو مدافعان جدی جناب عثمان بودند وبر اهل تحقیق پوشیده نیست که قتل خلیفه سوم 

به آن صورت بیشترین ضرر را از لحاظ سیاسی به امام علی ابن ابی طالب)ع( زد؛ چراکه جناب عثمان عمر 

رازی کرده بود ودیر یا زود جان به جان آفرین تسلیم می کرد، اگر به طور طبیعی فوت می کرد هیچ کسی د

گزینه ای برای خالفت جز امام علی ابن ابی طالب)ع( نمی شناخت. وجانشین طبیعی عثمان در نظر همه 

یتا آن جنگ ها را در زمان علی ابن ابی طالب)ع( بودند. اما کشته شدن عثمان منجر به فتنه هایی شد که نها

امام علی ابن ابی طالب)ع( به وجود آورد. منظور اینکه این بروزگاه دوم هم با اینکه محل فتنه و تفرقه ی 

  .بزرگی شد باز ربطی به بحث اختالفات شیعه وسنی ندارد

ی بوده در هیچیك از حوادث جمل، صفین و نهروان هم نمی توانیم بگوییم حادثه ای میان شیعه و سن

است.در این جنگها اینگونه نبود که شیعیان و اهل سنت باهم جنگیده باشند، بلکه کسانی که معتقد بودند 

علی ابن ابی طالب)ع(خلیفه بر حق است و با او بیعت کرده بودند با کسانی که علی ای حال به دالیل متنوع 

هیچ وجه وهیچ یك ازبزرگان اهل سنت یا  علیه علی ابن ابی طالب)ع( برخواسته بودند، جنگیدند. اصال به

شیعه در طول تاریخ در این جنگها یك طرف را شیعه و یك طرف را سنی خطاب نکرده است. جنگ خوارج 

  .با علی ابن ابی طالب)ع( هم یك نفاق وتفرقه بزرگ است و باز ربطی به اختالفات شیعه وسنی ندارد



)ع( و یا نادثه کمبال  یمثل ّلح امام نسا مجتب نضمت امیمهیا نوادث سیاسی بلل از خالفت  -

   ا یم اختالف بیا شیله و سنی به نساا  می هو یل؟

جنگ امام حسن مجتبی )ع( با معاویه هم که منجر به صلح شد، باز این جنگ بین شیعه و سنی حساب 

می تواند بنامد نمی شود وهیچ یك از علمای اهل سنت وشیعه، این جنگ را جنگ شیعه وسنی ننامیده و ن

چون به هیچ وجه با معیار های جنگ مذهبی مطابقت ندارد. بر هیچ منصفی پو شیده نیست که اکثریت 

مسلمانان ولو به تعبیر امروزین عالوه بر شیعیان، اهل سنت ، خوارج و غیره، امام حسن )ع( را بر معاویه 

که غالب مسلمین، صلح را بر جنگ های ترجیح می دادند. لیکن در کنار این حقیقت، می بایست پذیرفت 

فرسایش و بی پایان میان مسلمین ترجیح دادند و بیشتر مسلمانان ادوار بعد نیز این ترجیح را تایید کردند. 

هجری میان امام حسین )ع(و  61همچنین است حادثه ی بزرگ، مانا، سراسر اندوه و بی نظیر کربال در سال 

وران یزید، هیچ مسلمانی این حادثه را جنگ شیعه وسنی نام ننهاده استخاندان و یاران پاکبازش با مزد .  

در حادثه عام الحره که لشکریان یزید بر مدینه تاختند و مدینه مدتها مقاومت کرد اما نهایتا اهل مدینه 

شکست خوردند، اگر بخواهیم با معیارهای امروز بسنجیم در واقع قیام کنندگان مدینه، اهل سنت بودند 

)هرچند که در این مقطع تاریخی این عناوین به طرز امروزین به هیچ روی باب نشده بود(. و در میان آنها و 

رهبرانشان، چهره های بارز شیعی را نمی بینیم. قیام مدینه علیه حکومت ظالم و فاسد وقت بود که منجر به 

  .جنگ میان ایشان و سپاهیان جرار یزید شد

رصدر اسالم در گرفت قیام عبداهلل ابن زبیر است که نزدیك بود به عمر سلسله ی تفرقه بزرگ دیگری که د

اموی خاتمه بدهد وبخش وسیعی از جهان اسالم به تابعیت او در آمد،اما نهایتا بر اثر بعضی اقدامات نادرست، 

که در آن مقاطع  قیام او به شکست انجامید و امویان پیروز شدند.آیا این قیام ها، مبارزات ، یا تفرقه های

تاریخی در امت اسالمی پیش آمده بود ربطی به شیعه وسنی داشت!؟! خیر. هیچکس در طول تاریخ زبیریان 

   .را شیعه ننامیده ونه هیچکس امویان را سنی خوانده است
 

، اما ایا سوال مهمح است که از چه زما ی جنگهای بیا شیله و سنی ایا مصادیق ّل  اسالم بود

  د  گمفت و یا بهتم بگوییم تا چه زما ی ینوز جنگی به اسم شیله و سنی ّو ت  گمفته بود؟

همانطور که آورده شد در صدر اسالم خیلی ازاین تفرقه ها از هیچ زاویه ای اصال ربطی به اختالفات شیعه و 

بعدها در تاریخ که جلوتر می آییم می بینیم بعضی از جنگ ها به جنگ های بین شیعه  سنی ندارد. اما

وسنی مشهور می شود که آن هم در واقع یك الیه ی مذهبی است که روی قضیه کشیده شده است و وقتی 

نام  بینیم جنگ سر قدرت بوده بین دو خاندان حکومتگر بوده، یکی با-این الیه مذهبی را کنار می زنیم می

تشیع و دیگری با نام اهل سنت. مثل نبردهای مشهور صفویان وعثمانیان که بعضا با نام جنگ های شیعه 

وسنی معرفی می شود.در حالی که بادالیل متعدد می توان گفت جز الیه ی رویین که برای تهییج مردم و 

حکوت گران سنی و یا تشجیع سپاهیان رنگ مذهبی داشته، هیچ فرقی بین آن و جنگ های دیگر میان 

میان حکومت گران شیعی نداشته است. مثال همین سلطان سلیم که با شاه اسماعیل می جنگد و تبریز را 

میگیرد، با ممالیك هم وارد جنگ می شود؛ ممالیك که اهل سنت بوده و حتی آخرین خلیفه صوری عباسی 

ر سیاسی امروز نگاه کنیم گرانی گاه و آخرین در قاهره تحت حمایت ممالیك بوده. یعنی اگر بخواهیم به تعبی

نمایندگی خالفت عباسی که خود را پشتوانه و مرکزیت اهل سنت وجماعت معرفی می کرد در قاهره بوده 
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هزار نفر کشته می دهد تا اینکه 50است. جالب تر اینکه تبریز بدون خونریزی تسلیم می شود اما قاهره 

می آید.این در حالی بود که هم ممالیك و هم عثمانی ها سنی بودند،  نهایتا تحت انقیاد سلطان سلیم در

خب اگر ما جنگ چالدران را تحت عنوان جنگ شیعی وسنی برجسته کنیم، در واقع یك دروغ بزرگ است. 

کال جنگ های صفویان وعثمانیان و بسیاری از جنگ های دیگری که تحت نام جنگ شیعی وسنی بعضا در 

ی به کار میرود، در بیشتر موارد جز الیه ی نازك رویین از مذهب هیچ ربطی به اختالفات ادبیات تاریخ سیاس

مذهبی نداشته است. خیلی از دولت های سنی با یکدیگر و خیلی از دولت های شیعی باهم جنگیدند، در 

  .حالی که خیلی از دولت های شیعی با دولت های سنی رابطه دوستانه ای داشتند

)بیا دوحتهای شیله بایم و سنی بایم( و یا  ابط نسنه  ادیق ایا  وابط خصما هبا زتمیا مص -

  دوحتهای شیله و سنی چه موا دی است؟

برای مثال دولت صفوی با دولت تیموری که سنی بود روابط حسنه داشت و دولت عثمانی که سنی بود با 

در حالی که همین دولت عثمانی با آق  دولت قره قویونلوها که شیعه غالی بودند روابط حسنه ای داشتند.

قویونلوهای سنی مذهب روابط بسیار تیره ای داشت به طوری که منجر به نبرد ترجان یا اوتلق بلی بین 

اوزون حسن اق قویونلو و سلطان محمد فاتح شد. یا صفویان با مشعشعیان که مانند خود صفویان اولیه، 

به سختی جنگیدند. یا نبرد میان صفویان با دولت آل کیای شیعه . شیعه غالی بودند ولی از گونه ای دیگر، 

ولی متاسفانه کسانی که دنبال جمع آوری اسناد برای اثبات دعاوی تفرقه برانگیز خود هستند، نبرد چالدران 

بین شاه اسماعیل و سلطان سلیم را برجسته میکنند و به عنوان جنگ شیعه و سنی ارائه می کنند. ولی 

ی به نبردریدانیه بین سلطان سلیم وممالك نمیکنند، یا پیش از آن اشاره ای به نبرد ترجان بین اشاره ا

  .اوزون حسن آق قویونلو وسلطان محمد فاتح و یا نمونه های دیگر نمی کنند

به این ترتیب تاکید بنده این است که در این حوزه اوال بیشتر این جنگ ها فقط جنگ قدرت بوده بین 

ای حکومتگر وبعضا الیه و ظاهر مذهبی به خود گرفته است دوم اینکه ما می بایست در حوزه خاندان ه

اصطالحات و اسامی محتاط باشیم. خیلی از این اصطالحات و اسامی در طول تاریخ تغییراتی پیدا کرده و 

ز قیامی مصادیقش عوض شده است. به عنوان نمونه قیامی که منجر به سقوط دولت بنی امیه شد در آغا

شیعی محسوب می شد، یعنی شعار قیام جلب رضایت خاندان پیامبر)ص( بود. خود عباسیان که در آغاز قیام 

نام امام خود را اعالم نمیکردند، ادعای امامت ومشروعیت امامتشان را از طریق مذهب کیسانیه که یکی از 

قع در چشم انظار عمومی جامعه اسالمی مذاهب شیعه بود به امام علی ابن ابی طالب)ع(می رساندند. در وا

  .آن روزگار، عباسیان درابتدای کار یك حکومت شیعی تلقی میشدند

بنا بر منابع تاریخی سفاح در اولین خطبه ای که در کوفه میخواند بشارت میدهد که حکومت ال محمد)ص( 

مبارزات بایستی با احتیاط سر کار آمده است. به این ترتیب در اطالق نام شیعه وسنی به درگیری ها و 

برخورد کرد. مجدد تاکید می کنم که تفاوت ها و اختالف ها همیشه در تاریخ اسالم بوده اما نفاق وتفرقه 

بین پیروان مذهب شیعه و سنی)حاال به معنی امروزین( که جنگ و نزاع باشد اتفاقا بخش اندکی از تاریخ 

مقاطعی را داریم که شیعیان وبقیه مسلمان ها زندگی بسیار  اسالم را در برمیگیرد. حتی در عهد بنی امیه

آرام و مطلوبی را داشتند مثل دوران حکومت عمربن عبدالعزیز که دوران یك حاکم فرهیخته ی پارسا و 

مدارا مدار بود. یا مناسبات ائمه شیعه با ائمه اهل سنت مثل امام جعفر صادق )ع( با امام مالك ابن انس و 

فه و دیگران. همه ی این مناسبت ها دوستانه بوده اگرچه که هم امام مالك ابن انس میدانسته امام ابوحنی



که دیدگاهش با امام صادق)ع( متفاوت است و هم امام صادق )ع( طبعا دیدگاهی متفاوت با امام مالك ابن 

این دو خصمانه  انس داشته است. اما این تفاوت و اختالفات به هیچ وجه موجب نمیشد که مناسبات میان

باشد بلکه بالعکس بسیار مناسبات دوستانه ای بود. یکدیگر را با تعابیر دوستانه و احترام برانگیز یاد می 

کردند. به طور قطع برای مثال مناسبات میان امام جعفر صادق )ع( و امام مالك بن انس به مراتب دوستانه 

نی زمانه ما ، بلکه دوستانه تر از مناسبات میان پاره ای تر نه از مناسبات میان بسیاری از علمای شیعی و س

  .از علمای شیعی بایکدیگر و یا سنی با یکدیگردر زمانه ما بوده است

به طو  کلی  ام شیله وسنی از چه زما ی د  تا یخ ممسوم شل، اینکه یک گموه با فالن  -

ی ایا دو گموه به ایا  ام مشخصات شیله یستنل و دیگمی با ایا مشخصات، سنی؟ و از چه زما 

  خهاا شل ل؟

تاریخ مشخصی را نمی توانیم معین کنیم، البته بنابر اعتقاد مذهبی ما از زمان خود پیامبر)ص( نام شیعه در 

و مانند آن « یا علی انت و شیعتك هم الفائزون»بعضی از روایات که از آن حضرت نقل شده، آمده است؛ مثال 

اهر طلب ثار عثمان بن عفان را می کرد، نیز عثمانی یا شیعه عثمان بودند. امام . پیروان معاویه که به ظ

حسین )ع( در صحنه ای جان سوز از عاشورا، دشمن دون را شیعه ابوسفیان می خواند. اما به عنوان یك 

مذهب که چارچوب مذهبی خاص خودش را دارد طبعا سالیانی دراز به طول انجامید. از همین روست که 

ه امامی خود را جعفری نیز می خواند، یعنی پیروان مذهب امام جعفر صادق )ع(. قطعا در ابتدای دوران شیع

پس از فوت پیامبر)ص( میان نماز گذاردن، روزه گرفتن و در مجموع غالب عبادات و معامالت کسانی که 

امها به تدریج رایج شد. شیعه بودند وکسانی که شیعه نبودند تفاوت چندانی وجود نداشته است؛ اما این ن

ولی نه -مثال کسانی که از علی ابن ابی طالب)ع( پیروی می کردند و تحت عنوان شیعه ی علی مشهور بودند 

در مقابل عثمانیان بودند. عثمانیان هم نه به معنای  -با این عنوان و تلقی که االن ما از مذهب شیعه داریم

انتقام خون عثمان بودند. به بهانه ی انتقام خون عثمان دوگروه در کسانی که پیرو عثمان بودند بلکه مدعیان 

مقابل هم قرار گرفتند علویان و عثمانیان. به یك نگاه میشود گفت اکثریت جامعه طرفدار علویان بود 

وعثمانیان و کسانی که به خون خواهی عثمان برپا خواستند اقلیت بودند که در نهایت حاکمیت را از آن 

. مناسبات میان محدثین و زهاد و ائمه و علمای بزرگ و مورد احترام اهل سنت با غالب خلفای خود کردند

اموی و عباسی تیره بود. پس فرایند شکل گیری مذاهب، فرایندی است متشکل از یك سلسله حوادث 

اق و سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، و هنگامی که این شرایط و زمینه ها فراهم میشود، یك اتف

حادثه رخ میدهد و از این حادثه یك مذهب اعتقادی به وجود می آید و بعدها از این مذهب اعتقادی یك یا 

چند مذهب فقهی بوجود می آید.مثال برسر جانشینی پیامبر اسالم عده ای از مسلمانان بر این باور بودند که 

ر)ص( است. این یك فرایندی بوده بعد والیت منصوصی است و علی ابن ابی طالب)ع( جانشین بالفصل پیامب

یك اعتقادی شده بعد به تدریج این اعتقاد در قالب یك مذهب اعتقادی و بعدها در قالب یك مذهب فقهی 

خود را نشان داده است. در طی این فرایند به جنگ صفین بر می خوریم و واقعه ی حکمیت. عده ای از 

ابی طالب)ع( و معاویه یعنی با هر دو طرف دعوا، سر ستیزه می مسلمانان حکمیت را رد میکنند وبا علی ابن 

  .افتند و می شوند خوارج

اما باید توجه کرد خوارج یك شبه به وجود نیامدند، یعنی همان ساعتی که توافق بر حکمیت شد بالفاصله 

اقتصادی  چند هزار نفر خارجی خلق نشدند بلکه برداشت ها و پیش زمینه های فکری، سیاسی، فرهنگی و



بوده که در واقع، واقعه ی حکمیت بهانه ای برای بروز و ظهور آن می گردد. وهمین خوارج یا حروریان در 

طول تاریخ تبدیل به مذاهب مختلف می شوند و هر مذهبی چندین فرقه تشکیل می دهد. مثال بین مذاهب 

درمذهب شیعه بین شیعیان شریعت  مختلف خوارج مانند ازارقه و اباضیه، زمین تا آسمان فاصله است. یا

مدار مانند امامیه و زیدیه و شریعت گریز مانند اسماعیلیه و غاله و هکذا میان شیعیان نص گرا یا اخباری ها 

و شیعیان عقل گرا یا اصولی ها. در میان اهل سنت نیز میان پیروان مکتب حدیث و مکتب عقل گرا به 

وییم در قرن اول ودوم هجری بیشتر نزاع ها و درگیری های مذهبی همین منوال. در واقع ما می توانیم بگ

بین خوارج و مخالفانشان بوده و سپس نقار میان مرجئه و به ویژه افراط گرایانشان و مخالفانشان و میان 

قدریه و بالخصوص افراط گرایانشان با مخالفینشان چهره بست. و بعدها میان مکتب حدیث و مکتب اعتزال و 

تب اشاعره و ماتریدیه و میان معتزله و اشاعره و غیره. اهل سنت هیچ گاه یك کلیت واحدی را حتی مک

تشکیل نمی دادند. االن هم نمی دهند. مثال مکتب اهل حدیث در مقابل مکتب عقل گرا، ازابتدا این دو 

امام ابوحنیفه  مکتب در برداشت هایشان از آموزه های دینی تفاوت های جدی داشتند. در بعد مذاهب فقهی

مکتب عقل گرا را نمایندگی می کند وامام احمد بن حنبل مکتب اهل حدیث یا نص گرا و امام شافعی میان 

به دلیل اینکه اعتقادشان به  -این دو جای می گیرد. با اینکه شیعیان غالباً معتزلیان را اهل سنت می خوانند 

امام علی )ع(را برای جانشینی پیامبر )ص(افضل می خالفت، مانند بقیه اهل سنت است با این تفاوت که 

نمی شمارند.حتی میان مذاهب اربعه  سنت اهل را معتزله سنت اهل خود حال این با –دانستند مانند زیدیه 

فقهی اهل سنت که الحمداهلل سالهاست که هیچ ستیزه ای نیست در گذشته ی دور بین پیروان این مذاهب 

که گاه به خشونت آفرینی نیز کشیده می شد. اما این به معنای نزاع بین  نیز تفرقه های زیادی بوده

موسسین وعلمای بزرگ این مذاهب نبوده بلکه سالها بعد از فوت این اشخاص که شاگردانشان این مذاهب را 

پروراندند، برخی از پیروان این مذاهب از سر جهالت و تعصب یا انگیزه های دیگر چون منافع اقتصادی و 

ایگاه اجتماعی، بعضا تا مرز درگیری بایکدیگر پیش می رفتند. نتیجه اینکه در محصور کردن نزاع های ج

مذهبی بین شیعه و سنی، اصال صورت مسئله غلط است و جنگ های مشهور به جنگ شیعه وسنی هم که 

الفات میان پیروان اشاره شد اغلب جنگ سیاسی بوده با الیه ی مذهبی. به نظر بنده بحرانی ترین دوران اخت

مذاهب اسالمی ، دورانی است که ما االن در آن به سر می بریم یعنی شاید به این غلظت اختالفات شیعه 

  .وسنی که ما االن شاهد آن هستیم در طول تاریخ کمتر شاهدش بوده ایم

دن  وابط هیا می توا یم به طو  کلی ایا  تیجه  ا بگیمیم که یموا ه نسنه بودن و یا تیمه بو  -

بیا شیله و سنی با دالیل سیاسی  قم می خو ده، وگم ه د  ناحت کلی  ابهه بیا شیله وسنی 

  نسنه بوده است؟

یکی از مهمترین عوامل همین عامل قدرت طلبی بوده است که به زبان امروز تحت عنوان اختالفات سیاسی 

ده، مثل اینکه میزان تحمل پذیری، میزان یاد می شود.اما در کنار این عامل اصلی، عوامل کوچکتری هم بو

در چه حدی بوده، نیز در  -که معموال تحت تاثیر حاکمیت جامعه بوده  -تعصب و مدارا مداری جامعه 

چگونگی این روابط تاثیر گذار بوده است. در دوران هایی که جامعه تحت تاثیر نخبگان و حاکمان مدارا مدار، 

آنیم که جامعه به دور از تعصب می شود و اختالفات مذهبی بی اندازه  تحمل پذیر وفرهیخته بوده، شاهد

فروکش می کند و در دورانی که نخبگان جامعه متعصب می شوند و حاکمانی جاهل بر جامعه حکم می 

رانند عکس آن روی می دهد. همچنین در این قضیه نقش منافع اقتصادی را از یاد نبریم که معموال مغفول 



حالی که گاه بن مایه درگیری های مذهبی همین منافع اقتصادی است. مثال در تاریخ شاهد می ماند؛ در 

 شافعی و حنفی مذهب دو بین زیادی اختالفات شهرها، از خیلی در مغول ازحمله پیش در  هستیم در ایران

 طرف علیه درگیری طرف یك بعضا حتی. شد می ویران شهرها محالت بعضی گاهی که جایی تا درمیگرفته

ر تفاوت وضو س که نبوده این خاطر به ها درگیری این. شد می پیمان هم خارجی کافر دشمن با دیگر،

گرفتن وخواندن نماز و سایر احکام شرعی باهم اختالف دارند، بلکه بحث منافع اقتصادی بوده؛ مثال برسر 

ف می شد، خب نمی توانستند اوقاف و درآمدهایی که ممکن بود به مدارس یکی از مذاهب تعلق بگیرد اختال

بگویند که ما بر سر این راسته از بازار که وقف کدام یکی از دو مذهب شده نزاع می کنیم. نزاع ظاهرا مذهبی 

بود اما در باطن نبرد اقتصادی بود. اما آنچه مهم بود و طبیعتا همه این نقشها را به صحنه می آورد و فعال 

سیاسی حاکمان است.اما عاملی که در دوران جدید یعنی دوقرن اخیر می کرد، نقش سیاست و رقابت های 

بسیار فعال شده و بالخصوص در زمانه ما، در حالی که در گذشته تقریبا اثرش خیلی کم بوده، نقش بیگانگان 

 در دامن زدن به اختالفات بین مسلمانان است. اگرچه در صدر اسالم و دوران میانی اسالم ، گاه به گاه نشانه

هایی از نقش بیگانگان یافت میشد، نهایتا در حد نقش یك فرودست موذی یا قدرت کوچك یا متوسط فتنه 

گراست. اما در دوران اخیر تبدیل به نقش یك قدرت فرا دست زیاده خواه گردیده است و کامال در اطراف 

موثر داردخود شاهد هستیم که چقدر در دامن زدن به اختالفات پیروان مذاهب اسالمی نقش  .  

یلت به اوج  سیلن اختالفات شیله و سنی د  زما ه کنو ی د  نل تکفیم چیست؟ با توجه به   -

اینکه  یشه یقایل اکثم گموه یای تکفیمی به ابا تیمیه می  سل، می توان یقایل ابا تیمیه  ا به 

  ینوان یامل اّلی شکل گیمی گموه یای تکفیمی دا ست؟

مورد بحث تکفیر جانب احتیاط را رعایت می کردند. بایستی موضوع تکفیر را از  بزرگان مذاهب همواره در

موضوع گروه های تکفیری جدا کرد. مثال از امام محمد غزالی نقل شده که اگر هزار نفر را به اشتباه مسلمان 

فکر معاصر اهل بخوانید بهتر از آن است که یك مسلمان را به اشتباه تکفیر کنید. یا از شیخ محمد عبده ، مت

سنت نقل شده است که اگر کسی کالمی بر زبان راند که به صد معنا این کالم بوی کفر می داد و به یك 

معنا این کالم قابل پذیرش باشد، صد را رها کنید و یك را بگیرید. یعنی باب صدور تکفیر را بسیار تنگ می 

ست که مسلمانی که منکر خداوند، رسالت کنند. این در حالی است که در اجماع همه مذاهب اسالمی ا

حضرت رسول)ص( و ضروری دین شود، کافر می شود و احکام تکفیر هم بر او جاری می گردد، هرچند بر 

سر نوع احکام بین مذاهب اختالفاتی است. ابن تیمیه به عنوان یك نظریه پرداز بزرگ مکتب حدیث )به 

ه ابن تیمیه را امام گروه های تکفیری بدانیم به نظر بنده غلط تعبیر امروزی سلفی( شناخته می شود اما اینک

و ظلمی به ابن تیمیه و خواسته تکفیری هاست. خود ابن تیمیه علی رغم اینکه بسیار به اعتقادات شیعیان 

امامیه می تازد اما هرگز شیعیان امامی را تکفیر نکرد و معتقد است در بین شیعیان امامی عابدین و زاهد ین 

یاری یافت می شوند. او همان حمله ای که به عقاید شیعیان امامی دارد، به عقاید اهل فلسفه، تصوف، بس

معتزله، اشاعره و حتی به نظریه پردازانی مثل امام محمد غزالی نیز دارد. ولی هیچ گواه تاریخی مبنی بر 

ا جمعی را برای کشتار ایشان گسیل اینکه ایشان عده ای را به دلیل تعلق به این مکاتب کشتار کرده باشد و ی

کرده باشد، وجود ندارد. بنابراین ابن تیمیه نماینده یك جریان فکری است که می توان از او به عنوان 

نماینده جریان نص گرای ارتدکس و متعصب در اسالم نام برد. معتقد است هرآنچه که در دوران سلف صالح 

را نیازی به اجتهاد و علم اصول و فلسفه و منطق و ... نیست. اصال نظام اتفاق افتاده ما را کفایت می کند و ما 



فقهی را به هم می ریزد. بر سر این دیدگاه خود با علما درگیر می شود، بارها زندان می رود و نهایتا هم در 

ای اهل زندان می میرد. به دستور چه کسی این اتفاق می افتاد؟ در دوران ممالیك اهل سنت و به فتوای علم

سنت و به دستور حاکمان اهل سنت مجازات می شود و چندین بار زندانی می شود تا در آخرین حبس فوت 

می کند. بله بسیاری از گروه های تکفیری و غیر تکفیری سلفی برای وی احترام قائل هستند و او را مقتدای 

ز موسوم به گروه داعش است، قرائت خود می دانند. اما گروه های تکفیری متعصب که نمونه مشهور آن امرو

نه فقط متعصبانه و متحجرانه، بلکه منحرفانه و بدعت آلوده از بعضی آیات و روایات می کنند که اجماع امت 

اینها را رد می کند. برای همین هم این گروه دست به تکفیر جماعی زدند. تفاوت بارز میان مبحث تکفیر و 

هب اسالمی دست به تکفیر جماعی نمی زنند. بسیاری از علمای بزرگ گروه های تکفیری این است که مذا

 –اسالمی به عنوان نمونه جناب شیخ قرضاوی می گوید که فرد را تکفیر نکنید بلکه رای را تکفیر کنید 

 اینکه به عنایت با بگویید اینکه مثال -است گفته نیز غزالی چون گذشته علمای از بسیاری را سخن این شبیه

زید که مارکسیست  نگویید اما است کفر مکتب این است مارکسیسم اندیشه اصلی باورهای جزو خداوند انکار

است کافر است، این احتمال را بدهید که این زید ظاهرا و یا از سر اجبار خود را مارکسیست اعالم می کند. 

حزب کمونیست شوند ولی مثل بسیاری از مسلمانان کشورهای اتحاد جماهیر شوروی که مجبور بودند عضو 

درواقع مسلمان بودند و نمازشان را هم پنهانی اقامه می کردند. یا شاید این زید پیش از مرگ نزد خدای 

خودش توبه کرد و مسلمان شد. بنابراین می گویند که مصداق تعیین نکنید. اما گروه های تکفیری نه تنها 

و نه نظریه را ، بلکه دست به تکفیر جماعی هم می زنند مصداق تعیین می کنند و افراد را تکفیر می کنند 

که اولین بار توسط خوارج ابداع شد و به جایی رسید که حتی ازارقه، گروه های دیگر خوارج را چنانچه از 

ایشان تبعیت نمی کردند، تکفیر می کرد، مثل همین گروه داعش که جبهه النصره که پیش از این، در یك 

یر می کند و می کشد. اصال ایشان خالف سنت اسالمی مانند پدران تاریخی خود؛ خوارج جبهه بودند را تکف

  .، دنبال بهانه برای تکفیر و کشتارمی گردند

؟چه کا  بایلکمدبمای بهبود وضلیت کنو ی      

گروه هایی مثل داعش و النصره در نهایت ممکن است با یك فشار شدید نظامی حذف شوند اما آیا با حذف 

ن گروه این اندیشه و باور حذف می شود؟ اینکه همه این مسائل را ما نقشه دشمنان اسالم بدانیم و بدین ای

وسیله خیال خودمان را راحت کنیم کار درستی نیست. قطعا دشمنان اسالم در پدید آمدن، پرورش و تکثیر 

لود ماهی گرفته اند، حتی ما حد این گروه ها نقش بسزا و حتی تعیین کننده ای دارند؛ اما آنها از آب گل آ

اعلی را درنظر می گیریم که خودشان آب را هم گل آلود کرده اند. باشد، اما باالخره یك آب و خاکی بوده 

که قاطی شده و آب گل آلود را بوجود آورده است. این آب و خاك را که دیگر آنها ایجاد نکرده اند. باید 

یری بررسی شود که چه عواملی اینقدر انگیزه ایجاد می کند که ریشه های شکل گیری این گروه های تکف

یك رزمنده تکفیری زندگی راحت خود را رها کرده و در صحراهای شام و عراق به جنگ با همه دنیا می رود 

و زیر باران بمب و فشنگ کشته می شود و یا دهها نفر را می کشد. یك نفر دیوانه است، دو نفر ماجرا 

روانی اند، چهار نفر نان نداشته بخورند و آمده اند چند دالر کاسبی کنند، اما آیا صدها و  جویند، سه نفر

هزاران نفری که می روند همه اینطور بوده اند؟! این موضوع باید بررسی شود که عامل اصلی جذابیت این 

ش مبتال شده اند. این گروه ها برای جوانان اقصی نقاط دنیا چه بوده که به بالی تکفیر و معرکه خون و آت



ریشه ها باید شناسایی و خشکانده شود، تا اینطور نشود که داعش از بین برود و جای آن چندین گروه 

  .تکفیری دیگر سربرآورد

عامل دیگر تضعیف معرکه گیری تکفیری ها، تقویت عوامل همگرایی در جهان اسالم است تا به این ترتیب 

های تندرو رشد در محیطهای متعصب -تنفس پیدا نکنند. ذات گروهك گروه هایی چون داعش مجالی برای

و دور از مدارامداری است. اگر در جوامع اسالمی تحمل پذیری و مدارامداری را رواج دهیم، اگر از 

خودبرتربینی و دیگرباطل بینی دست برداریم و اگر به آموزه های حضرت رسول )ص( و ائمه اطهار )علیهم 

به بزرگوار و امامان مذاهب دقت و توجه بیشتری بکنیم، اگر از بی حرمتی نسبت به باورها و السالم ( و صحا

مقدسات پیروان دیگر مذاهب اسالمی پرهیز کنیم. اگر حقوق اقلیت های مذهبی از سوی اکثریت مذهبی هر 

هد شدکشورمحترم شناخته شود، قطعا بستر پدید آیی و شکل گیری گروه های تکفیری نا هموار خوا .  

  

سایت ا قالا اسالمی هستان قلس  ضوی :  منبع   ) ) 
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)ع(هنگامیکهفردیغيرمسلمانرابدرقهکرد،درپاسخبهاوکهحضرتعلی

بدرقهکردنانسانبرایگراميداشتاوهنگام»ازاینعملپرسيد،فرمود:

(1«.)جدایی،تماموکاملکردنحسنمصاحبتوهمراهیاست

(حالکهاهل2کهبهغيرمسلمانانسالمکنيد)اندامامانماسفارشکرده

 یابد.شوند،اینمسئلهاهميتبيشترمیسنتازجامعهاسالمیمحسوبمی

هایمختلفصورتتوانددرقالبرفتارانساندوستانهشيعيانبااهلسنتمی

گيرد.معاویةبنوهبگوید:بهحضرتامامصادق)ع(عرضکردم:چگونه

قومخودوبامردمانیکهآميزشداریم)یعنیشيعهنيستند(شایستهاستبا

نگاهکنيدبهپيشوایانخود.ازآنانپيرویکنيد.هرطورکه»رفتارکنيم؟فرمود:

کنند،شمانيزرفتارکنيد.بهخداسوگند؟!بيمارانشانراعيادتآنهارفتارمی



دوزیانآنگواهیگردندوبهسوهایشانحاضرمیکنندوبرسرجنازهمی

(3«.)گردانندهایآنانرابهخودشانبرمیدهندوامانتمی

امامصادق)ع(درروایتیدیگرشيعيانراسفارشنمودهکهدرمساجداهل

بيمارانآنانراعيادت،درتشيعجنازهآنانشرکتنموده»...سنتحضوریابند:

ایاتدللتدارندکهشيعيانبا(برخیازرو4«.)ودرمساجدشاننمازبگذارید

اهلسنتروابطحسنهداشتهوبااخالقحسنبرخوردنمایند،زیرااینگونه

گرددکهاهلسنتنسبتبهاهلرفتارعواملاختالفراازبينبرده،موجبمی

 (5بينشوند.)بيتخوش

حتیدربرخیروایاتماراازناسزاگفتنبهکسیکهاهلبيترادشنام

اند.دهند،بازداشتهمی

کنمهرگاهکسینزدتوگمانمی»کند:ابنمسکانازامامصادق)ع(نقلمی

«ناسزاییبهحضرتعلی)ع(بگوید،اگربتوانیاورابکشی،چنينخواهیکرد

گوید:گفتمبلی،فدایتشوم؟!قسمبهخداچنينهستم؟!امامابنمسکانمی

شنومکسیشودکهمی؟!بهخداقسم؟!گاهیمیاینکارراانجامنده»فرمود:

گوید،درحالیکهبيناوومنجزستونیفاصلهنيست،بهعلی)ع(ناسزامی

شوم،وپسازفراغتازنماز،ازکنارشگذشته،پسپشتستونمخفیمی

(6«.)کنمبهاوسالمکردهوبااومصافحهمی

عدهمعدودیکهازناصبيناهلسنتنيزاهلبيترادوستدارندوجز

دهند.هستند،اهلبيترادشنامنمی

(7درروایاتبهشيعيانسفارششدهاستکهبااهلسنتخوشرفتارباشند،)

سانرفتارمانماید.بدینزیرااینامرزمينهالفتووحدتاسالمیرافراهممی

فتاروگفتارهایدینیباشدوربااهلسنتبایدبراساسخردورزیوآموزه

آميزامامانرابهنمایشبگذاریم.آنانبااهلسنترفتارمنطقیومحبت



برایمازینتباشيدوموجبخواروعيببرای»داشتند.امامصادق)ع(فرموده:

شاننکنيد.مودتودوستیمانباشيد؟!مارامحبوبمردمگردانيدومبغوض

(درعصرحاضروحدت8«.)اازمادورکنيدایشانرابهسویماآورده،هرشرّیر

سانبایدجهتحفظوحدتاسالمیوباشد،بدیناسالمیبسيارمهممی

.رنگگرددایرفتارکنيمکهاختالفاتکمدوریازاختالفبهگونه

ا:هنوشتپی

.67،ص2.اصولکافی،ج1

.429،ص11.وسائلالشيعه،ج2

.356،ص4.اصولکافی،ج3

.382،ص3.وسائلالشيعه،ج4

.490.مدارایبينمذاهب،ص5

.259،ص12.مستدرکالوسایل،ج6

.447،ص4.اصولکافی،ج7

.400،ص8.وسایلالشيعه،ج8
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