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بررسی مستندات قرآنی -روایی اندیشه وحدت میان مذاهب اسالمی
حجت االسالم مهدی اماندادی قطب

آبادی1

 1طلبه حوزه علمیه قم ،مبلغ و محقق علوم اسالمی (نویسنده مسئول)

چکیده
یکی از مهمترین مباحث اسالمی ،مبحث وحدت مذاهب میباشد که از صدر اسالم تاکنون مورد توجه بوده است .روایات و آیات
متعددی به این مهم پرداختهاند و اصولی را یادآور شدند .پژوهش حاضر با روشی تحلیلی به بررسی مستندات قرآنی -روایی
وحدت میان مذاهب اسالمی میپردازد .وحدت میان مذاهب اسالمی ،جوهره انسجام بخشی به جبهه اسالم ناب و در نهایت
ایجاد شکلگیری تمدن نوین اسالمی است .حقی قت وحدت در منظر منابع قرآن ،روایات و علمای اسالمی امری تاکنیکی نیست
بلکه یک اصل اسالمی است و تنها راه عالج برای دردهای جهان اسالم میباشد .بدین رو برداشت صحیح از واژه وحدت و تقریب
میتواند نقش ویژهای در تسهیل وحدت مذاب اسالمی داشته باشد .اسالم دینی است که اگر همه معتقدین به فرامین آن متحد
شوند و از دشمنی و تقابلگراییهای ساختگی که نوع ًا تولید شده بنگاههای تفرقهافکن استعمار و استکبار است ،برحذر باشند،
میتوانند زیر پرچم وحدت به اهداف تشکیل امت اسالم رهنمون شوند.
واژههای كلیدی :وحدت اسالمی ،قرآن ،روایات ،مذاهب اسالمی ،تشیع و تسنن
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مقدمه
وحدت میان مذاهب اسالمی یکی از اساسی ترین نیازهای جامعه اسالمی امروزی است .تقریب مذاهب اسالمی ،قبل از
دوره اخیر در نتیجه تالش و پایمردی مصلحان بزرگ در جامعه اسالمی طرح گردید .بیگمان اگر تفرقه ای وجود نداشت و خطر
تفرقه و نزاع مذهبی ن بود ،این عالمان آگاه و دلسوز موضوع وحدت اسالمی را مطرح نمیکردند .با بررسی آیات به خوبی عوامل
وحدت بخش را میتوان شناسایی کرد .زادگاه اختالف از نظر قرآن در میان حامالن دین و از سوی برخی عالمان بسته اندیش
است ،آنان هستند که گاه به جای کاهش دادن اختالفها و نزدیک کردن افکار و اندیشه ها ،زمینه های رویارویی را فراهم
میسازند و با سطحی نگری ،طرح موضوعات سست و بیپایه ،برگزاری جلسات موهن ،استناد به احادیث ضعیف ،همواره هیزم
اختالف را انباشته می سازند ،و به تعبیر قرآن (شوری )14 /با آگاهی ،به اختالف دامن می زنند .در این تحقیق عوامل وحدت
بخش مفصّل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راهکارهایی نیز برای از بین بردن اختالف بیان گردیده است .حال که انقالب و
حکومت اسالمی ،زمینۀ پیدایش وحدت را از هر نظر پدیدار کرده و آرمان وحدت گرایی را از حالت اولیه آن به صورت یک
تئوری و نظریۀ عمیق انقال بی در آورده و در سطح جهان مطرح نموده است ،باید با تالش و اخالص در راه وحدت بخشیدن به
صفوف مسلمانان بکوشیم و دلها و اندیشه ها را برای شنیدن ندای حق و آوای وحدت بگشائیم .برخی از عالمان مذاهب اسالمی
اهمیت وحدت را درک نموده و بر آن تأکید زیاد داشته و در این باره از هیچ کوششی دریغ نکردهاند .الزم است که با تکیه بر
استعانت خداوندی ،از اختالف بین خود دوری کنند وصف های خود را در بعد اجتماعی و سیاسی فشرده سازند و سخن خود را
در برابر دشمنان اسالم یکی گردانند تا بتوانند خصومت دشمنان را از جمع مسلمانان در گوشه و کنار جهان دفع کنند و برای
نجات سرزمینهای اسالمی از دست تطاول آنان بکوشند تا درفش اسالم بار دیگر بر فراز آنها به اهتزاز در آید و مسلمانان شعار
آهلل اکبر را سر دهند .آری با اتحاد و دور نهادن اختالفات ،ترس و اندوه رخت بر می بندد چنانکه خداوند فرموده است:
«وَالتَهَنوا وَ التَحزَنُوا وَ اَنتُمُ االَعلُونَ إِن کُنتُم مُؤمِنینَ» (آل عمران .)139 /سستی نکنید و غمگین نشوید ،اگر شما ایمان داشته
باشید ،برترید (ر .ک :ابراهیم جناتی ،1381 ،ص  .) 415بدین رو ،گفتگو درباره عوامل و عناصر تشکیل دهنده وحدت بین
مذاهب اسالمی و نقش آن در ت حکیم جامعه ی اسالمی یکی از مبرمترین نیازهای کنونی جامعه اسالمی است که با حفظ
وحدت و یکپارچگی می توان بین شیعه و سنی همبستگی ایجاد کرد .البته معنای صحیح وحدت شیعه و سنّی این است که با
توجه به اینکه بین دو مذهب مشترکات بسیاری است دو گروه باید بر محور این مشترکات به هم نزدیک شوند و برای حفظ و
تعالی اسالم با همدیگر همکاری و هم یاری داشته باشند .در واقع ،نهال وحدت مذاهب اسالمی در عصر امروز به دست توانای
حضرت آیه اهلل العظمی بروجردی (ره) و شیخ محمود شلتوت غرس شد ،جرقۀ امیدی در دل دینداران متعهد در جهان اسالم
بود که شعله های مقدس آن تا ابد فروزان تر و درخشان تر خواهد بود .این دو بزرگوار با روشن بینی و درک صحیح از شرایط
جهانی و موقعیت مسلمانان ،اساسی را نهادند که به مثابه ی سدّی محکم می تواند در حراست از کیان جهان اسالم در هجوم
همه جانبه استعمار کار ساز افتد ،به عبارت دیگر در دورانی که استعمار و صهیونیسم تمامی جهان اسالم و ارزشهای آن را مورد
هجوم قرار داده و اساس کار خود را بر تعمیق نقاط افتراق مذاهب اسالمی و به فراموشی سپردن نقاط اشتراک آنها بنیان نهاده
اند .منطق حکم می کند که مذاهب اسالمی که در اصول با هم اشتراک نظر و عقیده دارند ،با پی جویی نقاط اشتراک ،از
مسلمانان ،امت یگانه ای بسازند که با هدف مشترک ،پاسدار میراث فرهنگی ،ارزشهای معنوی و داشته های مادی خود باشند
(سایت پرسمان) .از آنجایی که کمبود چنین تحقیقی در جامعه کنونی احساس میشد و همچنین دشمنان اسالم به دنبال
اختال ف افکنی بین شیعه و سنی هستند ،تحقیق حاضر با روشی تحلیلی به مستندات قرآنی -روایی اندیشه وحدت میان
مذاهب اسالمی می پردازد.
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 .1مفهوم شناسی
 .1-1مفهوم وحدت
درلغت به معنای یگانه بودن و یکی بودن است (دهخدا ،بی تا ،ج ،2ص  .)272ولی در معنای اصطالحی به مفهوم
اتحاد و یکی شدن دو چیز و یا بیشتر به کار میرود (سید علوی ،1381 ،ص  .)5مفهوم وحدت و یکپارچگی اسالمی این است
که با توجه به مشترکاتی که بین همۀ طوایف و فرقه های اسالمی وجود دارد و همگی اعتقاد به خداوند یگانه ،پیامبر اسالم
(ص) و کتاب الهی و قبله مشترک و اعتقاد به م عاد و احکام اسالمی مثل نماز ،روزه ،حج و زکات دارند ،با همدلی با یکدیگر
همکاری کنند .اختالف در بعضی از اعتقادات و احکام و اختالف منابع ،که نتیجه طبیعی اجتهاد و تفکر آزاد است ،نباید موجب
جدایی و دوری قلبهای مسلمانان از یکدیگر شود ،بلکه باید همه فرقههای اسالمی با کمال شرح صدر و وسعت نظر عقاید و
افکار یکدیگر را درک و تحمل نمایند و در عین حال که در صحنه کاوش و تحقیق و بحث و استدالل در فضای علمی تالش
می کنند ،در عرصه زندگی اجتماعی و تعامل با توجه به مصالح تمام امت اسالمی با سماحت یکدیگر را درک و به عناصر مهم
تشکیل دهندۀ وحدت توجه و در راه تحقق آن بکوشند .مراد از وحدت یکی کردن مذاهب ،شیعی کردن سنیان و یا سنّی کردن
شیعیان نیست .منظور حصر مذاهب به یک مذهب و یا حتی گرفتن مشترکاتی که بین همه طوایف و فرقههای اسالمی وجود
دارد و طرد متفرقات آنها نیست .بلکه مراد از وحدت ،بر داشتن موانع مصنوعی و پیشگیری از اموری است که باعث جدایی،
کینه و دشمنی میان مسلمانان میگردد .از یک طرف دست دشمنان اسالمی بر آنان دراز و از طرف دیگر در درون خود گرفتار و
از حرکت و پیشرفت و رفع فقر ،و جهل و حلّ مشکالت جامعه بازمانده و به خود مشغول می گردند ،عقل دینی و خرد جمعی
می گوید حفظ آرمانهای اصلی مهمتر از نزاع های بخشی نگر است.
 .1-2مفهوم اخوت اسالمی
اخوت اسالمی بدین معنا و مفهوم است که همه عالمان مذاهب اسالمی باید با تالش و کوشش و اخالص ،در راه تحقق
وحدت بین صفوف مسلمین بکوشند .همه باید در برابر حرکتهای ضد اسالمی و موضع گیری بنگاههای استکباری و تدبیرهای
صلیبی و نیرنگ های صهیونیستی در بالد اسالمی که شب و روز برای برافروختن آتش نزاع و تفرقه بین مسلمانان اهتمام می
ورزند بیدار باشند و با وحدت و همسویی و همدلی نگذارند که به اهداف ناروای خود برسند .چه بهتر آنکه مسلمانان با همکاری
و اتحاد و تالش فراوان به هدف مشترکی که بین آنان وجود دارد ،دست یابند و حکومتی واحد براساس کتاب خدا و سنت
رسول (ص) او تشکیل دهند و شکوه و فرهنگ و نیرومندی و عزت اسالم را بدان بازگردانند (ر .ک :ابراهیم جناتی ،1381 ،ص
 .)395اسالم بر آن تأکید کند .بلکه ضرورت زندگی و عقل نیز ،آن را به ما توصیه و تأکید کرده است زیرا هستی ما به آن
بستگی دارد و آنچه بر سر مسلمانان آمده و میآید به علت دوری از یکدیگر بوده است .حوادث صدر اسالم اگرچه باعث دیدگاه
های متفاوت بین مسلمانان نسبت به صحابه گردید ،ولی ما امروزه مسئول در برابر آن حوادث نمی باشیم و باید افکار و اندیشه
ها را متوجه آینده نمائیم .زیرا دشمن از راههای مختلف و گوناگون و با انگیزه های جدید ،اختالفات را بین مسلمانان برای همۀ
زمانها دامن می زند .متأسفانه به رغم همه اصرارها بر وحدت ،نغمه های شوم اختالف و دودستگی و جدایی ها ،بر زبان دشمنان
آگاه و دوستان نادان جاری می باشد در حالی که کفر جهانی کلیۀ تضادهای داخلی خویش را حل کرده و در برابر اسالم و
مسلمانان در یک صف قرار گرفته اند .آیا سزاوار است که مسلمانان به علت اختالف سلیقه ها و برداشتهای مختلف از برخی ادلۀ
شرعی ،با هم در مسائل اجتماعی و سیاسی اختالف نموده و در برابر یکدیگر صف آرایی کنند ،حال آنکه در تمام اصول عقاید و
عمدۀ مبانی و منابع اصلی استنباط احکام الهی و در بیشتر فروع ،دارای باور و نگرشی یکسان می باشند .شگفت آور این است
که امت پیامر سرنوشت بالد خود را به دست نشاندگان مستکبرین جهان خوار بدهند ،تا درآمد حاصل از منابع سرشار
سرزمینهای اسالمی را که باید در خدمت ابالغ معارف دین و ارزشهای اسالم به جهانیان باشد ،در راههایی بکارگیرند که جز
پراکندن دروغ ،ایجاد تردید و بدبینی و سرانجام افتراق و نزاع در میان امت اسالم ،نقش دیگری ندارد .شگفت آورتر اینکه برخی
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همراه و همصدا با تبلیغات روحانی نماهای درباری ،بذر بغض و کینه و نزاع را بین امت اسالمی میکارند و نسبت به هر اندیشه و
عمل وحدت گرایانه ،با سوء ظن و بدبینی می نگرند (ر .ک :ابراهیم جناتی ،1381 ،ص .)414
 .2تحلیل وحدت اسالمی در آموزه های قرآنی و روایی
انسانها دارای زندگی جمعی هستند و در زندگی با هم نوعان خویش اجتماعات کوچک و بزرگ را تشکیل میدهند.
امروزه برخالف گذشته این اجتماعات با عقاید و مذاهب گوناگون با یکدیگر دارای روابط گوناگون سیاسی ،اجتماعی و ...هستند.
روابط انسانها با یکدیگر زمانی میتواند از آسیب پذیری مصون بماند ،که براساس مالک های منطقی ،معقول و عادالنه تنظیم
شده باشند و مکتبی که عادالنه ترین مالکها را برای تنظیم روابط انسان ها ارائه دهد ،موفق ترین و سازنده ترین مکتب به
شمار می رود .انسجام و یکپارچگی عالوه بر اینکه در آیات و روایات مورد تأکید فراوان واقع شده است ،اما در شرایط کنونی
ضرورت پرداختن به آن ،بیش از هر زمان دیگری احساس می شود؛ چرا که دشمنان به دنبال اختالف افکنی ،می باشند .از این
رو در این فصل از تحقیق می خواهیم وحدت اسالمی( وحدت بین شیعه وسنی) را از منظر آیات و روایات مورد بررسی قرار
دهیم.
 .2-1وحدت در نگاه قرآن و روایات
بیگمان نخستین منادی وحدت و امت واحده شدن ،قرآن کریم است که میفرماید« :إنَّ هذِهِ أُمَّتکُم أُمَّهً واحِدَهً و أَنارَبُّکُم
فَاع ُبدُون» (انبیاء ) 91 /این دین شما و این امت شماست ،دین یگانه و من پروردگار شمایم ،پس مرا بپرستید .چنانکه در جایی
ن ه ِذ ِه اُمَّتُکُم اُمَّۀ واحِدَ ًۀ و أنارَبّکُم فَاتَّقُونِ» (مومنون ) 52 /با همین تعبیر آغاز میکند که این یگانگی دچار خلل شود
دیگر« :وَ إ َّ
و از آنجا که همۀ مومنان را یک امّت و در یک جهت و با یک هدف خواسته که در آن پرستش خدای یگانه است ،باید
مسلمانان آگاه ،به اهمیت این شعار قرآنی (امت واحد) پی ببرند و عظمت آن را درک کنند و تفرقهها را از میان بردارند و نابود
سازند و هرگونه حرکتی که به دوگانگی و تفرقه مسلمان بیانجامد حرکتی خواسته دشمنان و برخالف دعوت قرآن است.
در قرآن کریم آمده است « :إنَّمَا المُؤمِنُونَ إخوَهٌ فَأَصلِحِوا بَینَ أَخَوَیکُم و اتَّقواللَّهَ لَعَلَّکُم تُرحَمُونَ» (حجرات )10 /در
حقیقت مؤمنان با هم برادرند پس میان برادرانتان سازش دهید و از خدا پروا بدارید»« .قرآن  ،دراین آیه از ادات
حصر(انّما)،استفاده کرده است ،این حصر «انّما» تأکید میکند که مؤمنان برادر یکدیگرند و هیچ حیثیّتی جز برادری با هم
ندارند و مکلفند که مثل برادر با هم رفتار کنند.
ممکن است مؤمنان گاه در اثر سوء تفاهمات و یا منافع مادی و برخی اغراض سیاسی دچار بی تفاوتی و احیان ًا دشمنی
شوند ،اما قرآن با جملۀ خبری یادآور می شود که آنان برادر هستند و روشن است منظور از این برادری ،برادری دینی و ایمانی
است که تکلیف می آورد .بنابراین آیه مزبور امر میکند که مؤمنان با هم برادری و محبت کنند و اختالف و نزاع نکنند و اگر
چنین اتفاقی افتاد ،کسانی راه صلح و سازش پیشه کنند.
در بیشتر مواردی که در قرآن کریم از برادری و وحدت در جامعه اسالمی سخن گفته و به مذمّتِ اختالف پرداخته و
افزون بر دستور بر اخوت و برادری و دعوت به تعاون بر نیکی؛ اتحاد و همدلی را از نعمتهایی میداند که به واسطهی پذیرش
اسالم در عصر پیامبر(ص) ،هدیه شده و گویی می خواهد که این نعمت پاسداری شود و با تأکید و سفارش بر وحدت ایمانی و
اجتماعی مسلمانان به اختالفات گوناگون توجه نکنند .عبارتهایی همچون :واعتصموا ،اصلحوا ،رابطوا ،تعاونوا ،در جهت تشویق به
وحدت آمده است؛ یا حتّی دستورهای اخالقی ،اجتماعی مانند حرمت غیبت ،سوء ظن و افشاگری در جهت پیشگیری از
اختالف آمده است .به عنوان نمونه قرآن در جایی می گوید « :یا ایُّهَا الذَّینَ آمَنُوا إِجتَنبَوُا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ ....وَالتَجَسَّسُوا وَ
الیَغتَب بَعضُکُم بَعضاً» (حجرات.)11 /
همچنین قرآن کریم ،دشنام دادن و ریشخند گرفتن و سرزنش کردن را که از عوامل جدایی میان مسلمانان می گردد
و هر نزاع و خونریزی« :وَال تنازَعُوا فَتَفشَلُوا و تَذهَبَ رِیحُکُم( »...انفال )46 /و یا دیگران را با نامهای زشت و القاب ناپسند یاد
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کردن« :وَالتَلمِزُوا أنفُسَکُم والتنابَزُوا بِاالَلقابِ( »...حجرات )11 /را ممنوع ساخته است .به همین دلیل ،رفع اختالف و حفظ
وحدت مسلمانان در جامعه اسالمی اهمیت بسیار پیدا میکند و هر حرکت اختالف برانگیز و کینه آور ممنوع می گردد.
 .2-1-1رابطه وحدت و حبل اهلل
خداوند در قرآن کریم می فرماید :همگی به حبل الهی (ریسمان الهی) تمسک جویید و پراکنده نشوید.که اکثر
مفسّران ،حبل اهلل را به "قرآن ،پیامبر(ص) واهل بیت پیامبر(ص)" تفسیر کرده اند که هرکس به این سه چیز متصل شود هرگز
متفرق نمی شود« .وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْکُرُوا نِعْمَۀَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَ َّلفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ َفأَصْبَحْتُ ْم
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَکُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَۀٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْ َقذَکُمْ مِنْهَا َکذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آَیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ» (آل عمران)103 /؛ و
همگی به ری سمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید؛ آن گاه که دشمنان یکدیگر بودید ،پس
خداوند میان دل هایتان الفت انداخت و در سایه نعمت او برادران یکدیگر شدید ،و بر لب پرتگاهی از آتش بودید ،پس شما را
از آن نجات داد .این گونه خداوند آیات خود را برای شما بیان می کند ،شاید هدایت شوید».
قرآن کریم به مسئله "اعتصام به حبل اهلل" به عنوان عامل وحدت و بازدارنده از تفرقه اشاره می کند؛ زیرا تفرقه چیزی
جز فروپاشی جامعه و اتحاد انسانی به همراه ندارد .جامعه ای که بر محور هدف واحد و روش واحد برای دستیابی به هدف
خاص شکل می گیرد ،با تداوم اتحاد و جلوگیری از تفرقه به آن معنا و مفهوم واقعی می بخشد.
در این آیات به خوبی وضعیت جامعه عرب جاهلی پیش از نزول قرآن و ایجاد جامعه مدنی بر اسالم پرداخته و گزارش
شده است؛ قبایل عرب دچار جنگ و تشتت اجتماعی بوده اند و هیچ وحدت رویه و هدفی در میان نبوده است تا آنها را در
محور واحدی مجتمع کند و موجب اتحاد و یگانگی افراد انسانی شود .از آنجا که جامعه اسالمی بدون وحدت در شیوه ،رویه و
نیز هدف ،تحقق نمی یابد ،می توان ادعا کرد که جامعه جاهلی اصوالً جامعه به مفهوم واقعی کلمه و اصطالح جامعه شناختی
نبوده است ،بلکه گروه ها و یا افراد انسانی بودند که هر از چندگاهی به هدفی کوچک و اضطراری گرد می آمدند و پس از
دستیابی به هدف از هم می پاشیدند .از این رو فاقد عناصر اصلی جامعه که دوام در هدف واحد و مشترکات دیگر فکری
فرهنگی می باشد ،بوده است .قرآن با اشاره به این وضعیت ،آنان را اُمّی می شمارد که به معنای مردمانی فاقد فرهنگ و قوانین
مکتوب و نوشته شده است .آنان مردمانی بودند که در شرایط خاص بر پاره ای از سنت های نانوشته عمل می کردند و هرگاه
منافع شخصی و یا گروهی اقتضا می کرد ،آن را زیر پا می گذاشتند یا تغییر می دادند .قرآن با گزارش این رفتار اُمّی های مکه
و مدینه نشان می دهد که آنان به درستی فاقد هرگونه جامعه به مفهوم واقعی بودند .مسئله فقدان فرهنگ مکتوب و معتمد و
مستند و نیز قوانین نوشته شده موجب می شود که با کوچک ترین بهانه ای به سوی شمشیر و جنگ روی آورند و به کشتار
یکدیگر بپردازند .جنگهای صدساله ایشان تنها به خاطر یک شتر ،معروف و مشهور است .اگر آنان جامعه ای قانونمند و قانون
مدار بودند ،هرگز با کوچک ترین مسئله ای که به داوری بر پایه قوانین مکتوب و نوشته شده حل و فصل می شد ،به کشتار هم
خون و نژاد و برادران خونی خود نمی پرداختند.
این شبه جزیره فاقدِ سنّت نوشته شده و مدنیّت و تمدن و قانون و کتاب و داوری ،با آموزه های وحیانی و تالش شبانه
روزی پیامبر کم کم شکل جامعه اسالمی به خود گرفت .البته مکه از ظرفیت تغییر سریع و شتاب آلود برخوردار نبود و تالش
های پیامب ر در این شهر نتیجه مطلوبی نداشت و تنها هسته ای ابتدایی برای ایجاد جامعه و امت فراهم آمد .اما یثرب به جهت
تعامالت فکری و فرهنگی با یهودیان اهل کتاب و جامعه و امتی قانونمند از ظرفیت بیشتر و بهتری برخوردار بود .هرچند که
آنجا هم تحت تأثیر فرهنگ نامکتوب و قوانی ن نانوشته ،از تشتت و افتراق رنج می برد ،ولی با تالش های برخی از روشنفکران و
روشنگران جامعه یثرب حتی مقدماتی جهت ایجاد پادشاهی در آن فراهم آمده بود و دو قبیله اوس و خزرج در توافق ابتدایی و
تفاهم نامه هایی که نگاشته بودند ،به این مطلب تحت تأثیر فرهنگ یهودی دست یافته بودند که امارتی را پدید آورند.
در این شرایط پیامبر(ص) به یثرب وارد شد و تالش خویش را دو چندان کرد تا جامعه و امتی را شکل دهد و پدید
آورد که نخستین بازتاب آن تغییر نام یثرب به مدینۀ النبی بود .مدینه بیانگر تمدن و قانون مداری و حکومت و سیاست
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اجتماعی بر پایه قوانین مکتوب و امارات خاص است .می توان ادعا کرد که چیزی همانند دولت شهرهای یونانی مورد نظر بوده
است .در اینجا است که نقش قانون و مدنیت در اندیشه پیامبر و امت همراه ،به خوبی خود را نشان می دهد .امت اسالمی ،می
کوشد تا نشان دهد که هدف اصلی از دین ،ای جاد جامعه برتر و نمونه است که به نام مدینۀ النبی نام گذاری می شد .از این رو
است که مدعی شده ایم هدف از آموزه های وحیانی و تالش پیامبر ،نخست ساخت جامعه اسالمی آباد در دنیا و ایجاد بستر و
زمینه های رشد و بالندگی جمعی بشر بوده است.
دغدغه تغییر نام به خوبی ای ن مسئله را نشان می دهد که هدف ،همواره جامعه سازی بوده است .جامعه اسالمی
پیامبر(ص) ،جامعه ای است که در آن قوانین و فرهنگ مکتوب حرف اول را می زند و حتی خود پیامبر در صورت تخطی از
قوانین نوشته شده ،باز خواست می شود .چنان که قرآن بارها بر این نکته تأکید می ورزد که اگر پیامبر برخالف قوانین نوشته
شده وحیانی عمل کند ،مؤاخذه می شود .این مؤاخذه و بازخواست در همه حوزه های فردی و جمعی ،به معنای مسئولیت
پذیری همه افراد اجتماع است .پیامبر به پیروی از آموزه های وحیانی می فرماید« :همه افراد و آحاد اجتماع مدنی و قانونی،
ره بر و پیشوای جامعه و یکدیگر هستند و همه برای انجام دادن و یا انجام ندادن کارهای محوّل شده بازخواست می شوند».
این سخن پیامبر(ص) برگفته از والیت مؤمنان نسبت به یکدیگراست؛ به این معنا که همه افراد امت نسبت به دیگری والیت
دارند و می توانند در مسائل دینی و اجتما عی و سیاسی ،بر پایه آموزه های دستوری قرآن ،دیگری را بازخواست و از عملکرد
وی سؤال نمایند.
نظارت همگانی ،که به شکل امر به معروف و نهی از منکر ،قانونمند و ضابطه مند شده است ،بیانگر رویه و شکل
اجرایی آن است؛ که البته اجرای آن اشکال و روش های مختلفی دارد که این تحقیق جای بیان آن نیست.
به هر حال وضعیت جامعه جاهلی ،چنان که قرآن گزارش می کند ،بسیار آشفته بود و به هیچ وجه عالیم و نشانه های
جامعه به معنای واقعی در آن نمودار نبود .اما خداوند با روش و آموزه های شناختی و دستوری و یاری پیامبر(ص) به عنوان
اسوه و الگو ،جام عه ای را در مدینه پی نهاد که شاهد و نمونه ای کوچک برای ساخت جوامع بزرگ تر و حتی جهانی است .در
این آیه خطاب نخست به مؤمنان است؛ یعنی کسانی که به شناخت درست دست یافته اند و بر پایه باورهای خویش عمل می
کنند .اکنون این خطر وجود دارد که جامعه دوباره دچار تشتت و تفرقه شود و برخی آن را به سوی جامعه ای مشتّت و
پراکنده بکشانند.
بنابراین قرآن با یادآوری وضعیت پیشین جامعه به امت مسلمان هشدارباش داده و از خطری که آنان را تهدید می
کند ،دورباش می دهد و به آنان می فهماند که اگر به عوامل و علت اصلی وحدت جامعه اسالمی و توفیقات آن توجه نشود،
ممکن است جامعه اسالمی دوباره با بحران مواجه شود.
قرآن کریم نتایج و آثار تمسک به حبل الهی را در همین آیات تحلیل و تبیین می کند که از مهم ترین آثار آن می
توان به وحدت شیعه و سنی در جامعه اسالمی و دوری از تشتت اشاره کرد؛ زیرا حبل الهی چیزی است که برادری ایمانی را
تقویت می کند و مردم را به نعمت اخوان و برادر بودن می رساند.
نتیجه برادری ایمانی چیزی جز عزت و رهایی از ذلت عمومی و اجتماعی جامعه اسالمی نسبت به جوامع دیگر نخواهد
بود؛ زیرا کسانی که از نعمت برادری برخوردار می شوند ،در کنار یکدیگر و برای یکدیگر و در راستای هدف مشترک و وحدت و
روش واحد حرکت می کنند و از هرگونه پراکندگی در هدف و روش دوری می ورزند .این گونه است که در دل دشمنان خویش
حیرت می اندازند و دشمنان ،ایشان را بزرگ و قوی می یابند و نه تنها از جنگ و خونریزی که برخاسته از تفرقه و تشتت در
هدف و رویه است ،رهایی می یابند ،بلکه دشمنان نیز فکر حمله و جنگ و تجاوز را از خود دور می سازند.
چنان که بیان شد ،قرآن به مسئله حبل اهلل به عنوان عامل اصلی وحدت جامعه اسالمی و ایمانی اشاره کرده است.
سخن این است که حبل اهلل چیست و مصادیق آن کد امند؟
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در ت فاسیر و روایات تفسیری ،مصادیق چندی برای حبل اهلل بیان کرده اند که با توجه به تأکید قرآن و خداوند بر آن،
می توان گفت که همه آنها می توانند مصادق حبل اهلل باشند؛ زیرا بدون وجود هریک از آنها نمی توان سخنی از وحدت بین
شیعه و سنی گفت .از مهم ترین مصادیقی که بی ان شده ،قرآن است که خود به عنوان کتاب قانون مطرح است .چنان که گفته
شد ،جامعه بدون قانون مکتوب نمی تواند به وحدت اسالمی دست یابد و به زودی دچار فروپاشی و تشتت می گردد .خالصه
آنکه جامعه اسالمی برای بازگشت به عزت و کرامت نخست خویش و دستیابی به جامعه برتر می بایست با توجه به کتاب و
سنت در محور توحید قرار گیرد و از وحدت اسالمی بهره مند شده و از تفرقه رهایی یابد.
 .2-1-2وحدت در سایه دین الهی
در آیات بسیاری از قرآن کریم از "دین" به عنوان عامل وحدت بخش یاد می کند .به عبارت دیگر "دین اسالم" عامل
اصلی وحدت بین شیعه و سنی است به طوری که همه مسلمانان(شیعه و سنی) در سایه دین اسالم در کنار یکدیگر گرد هم
می آییند و وحدت و هم دلی بین آن ها برقرار می شود و از طرف دیگر قرآن می کوشد تا همه انسانها را در نهایت در یک
جامعه جهانی واحد ،گرد آورد و جهانی شدن به عنوان یک فرایند طبیعی؛ و جهانی سازی به عنوان یک برنامه پروژه اسالمی،
مورد تأکید و تأیید قرآن و اسالم است به طوری که در سوره شوری می فرماید « :شَرَعَ لَکُ ْم مِنَ ال ِدّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِی
أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَ ى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِکِینَ مَا تَدْعُو ُهمْ إِلَیْهِ اللَّهُ
یَجْتَبِی إِلَیْهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی إِلَیْهِ مَنْ یُنِیبُ» (شوری)13 /؛ از (احکام) «دین آنچه را که به نوح سفارش کرد ،برای شما (نیز)
مقرر د اشت و آنچه به سوی تو وحی کردیم و آنچه ابراهیم و موسی و عیسی را بدان سفارش نمودیم آن بود که دین را به پا
دارید و در آن دچار تفرقه و اختالف نشوید .آنچه مردم را بدان دعوت می کنی ،بر مشرکان سنگین است .خداوند هرکه را
بخواهد به سوی خویش بر می گزیند و هر که را به درگاه او رو آورد ،به سوی خویش هدایت می کند».
ل
ن ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا َوقَبَائِ َ
س إِنَّا خَلَقْنَا ُکمْ مِ ْ
از نظر قرآن ،انسانها از یک نر و ماده آفریده شده اند « :یَا أَیُّهَا النَّا ُ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْ َقا ُکمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ» (حجرات .)13 /و مردمان ،امتی واحد و یگانه بوده اند« :کَانَ النَّاسُ أُمَّ ًۀ
ب بِا ْلحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِ َلّا
ن وَأَنْزَلَ مَعَ ُهمُ الْکِتَا َ
ث اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِی َ
وَاحِدَۀً فَبَعَ َ
ن یَشَا ُء
ن الْحَقِّ بِ ِإذْنِهِ وَاللَّهُ یَهْدِی مَ ْ
ن آَمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ مِ َ
ن بَعْ ِد مَا جَاءَتْهُ ُم الْبَیِّنَاتُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِی َ
الَّذِینَ أُوتُو ُه مِ ْ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ» (بقره ،) 213 /و تمایز رنگ و زبان آنان نه مایه امتیاز و نه نشانه برتری است ،بلکه نشانه های قدرت الهی
است « :وَمِنْ آَیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآَیَاتٍ لِلْعَالِمِینَ»(روم ،)22/و چندگونگی قبیله
ای طایفه ای ،راهی برای شناسایی بهتر و هماهنگی و همگرایی است و هر ملتی به جهات چندی پدیدار می گردد ،چنان که
ک الْکِتَابَ
امت ها و شرایع نیز به جهات شرایط زمانی و روحیات و مقتضیات روحی و روانی انسان پدید آمده است« :وَأَنْزَلْنَا إِلَیْ َ
ن الْحَقِّ لِکُلٍّ
ک مِ َ
ن ا ْلکِتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ َأهْوَاءَهُمْ َعمَّا جَاءَ َ
بِالْحَقِّ مُصَ ِّدقًا لِمَا بَیْنَ َیدَیْهِ مِ َ
ن لِیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آَتَا ُک ْم فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعًا
جَعَلْنَا مِنْکُ ْم شِرْعَۀً َومِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّ هُ لَجَعَلَکُ ْم أُمَّۀً وَاحِدَ ًۀ وَلَکِ ْ
فَیُنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ» (مائده .)48 /بنابراین نمی توان به این مسائل به عنوان مسائل محوری نگریست بلکه اموری
عرضی هستند که با شرایط خاص و مقتضیات خاصی پدیدار می گردند.
 .2-1-3فراخوان قرآن به وحدت
قرآن از مردمان می خواهد که در نهایت با حفظ اصولی اختالفات ملی و حتی شریعتی خود ،در یک اجتماع کالن و
واحد انسانی جهانی گرد هم آیند و به اصول و ارزش ه ای مشترک توجه کنند .از این رو آنها را به کلمه یگانگی فرا می خواند:
ل الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى کَلِ َمۀٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلَّا نَعْبُ َد إِلَّا ال َّلهَ وَلَا نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا وَلَا یَتَّخِذَ َبعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
« قُلْ یَا أَهْ َ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَ َنّا مُسْلِمُونَ» (آل عمران .) 64 /این بدان معناست که انسانها می توانند و باید برای اصول مشترک و
اهداف مشترک خود باهم منسجم گردند .این انسجام هرچند از بعد نظری فراهم است و همه در پی توحید و آسایش و آرامش
هستند ،ولی در مقام عمل عملیاتی نشده است و انسجام خارجی نیافته و آثار آن ظاهر نشده است .قرآن کریم در کنار برنامه
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های تشریعی ،پیروان شرایع مختلف را بر گردآمدن حول نقاط مشترک با یکدیگر فرا می خواند و بدین ترتیب بنیاد جامعه
جهانی آرام و امن همراه با اح ترام متقابل به فرهنگ ها و ملیت ها را پی می ریزد و خود را کتاب مصدق می نامد« :وَآَمِنُوا بِمَا
أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَ ُکمْ وَلَا تَکُونُوا أَوَّلَ کَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَیَاتِی ثَمَنًا َقلِیلًا وَإِیَّایَ فَاتَّقُونِ» (بقره)41 /؛ پاک شمردن طعام اهل
کتاب « :الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حِلٌّ لَکُ ْم وَطَعَامُ ُکمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُ ْم إِذَا آَتَیْتُمُ وهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَلَا مُتَّخِذِی أَخْدَانٍ وَمَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمَانِ فَقَ ْد
ن َل ْم
حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِی الْآَخِرَۀِ مِنَ الْخَاسِرِینَ» (مائده ) 5 /و مجاز شمردن معامله و داد و ستد با ایشان« :لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِی َ
یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ َلمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُ ْم أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» (ممتحنه ،)8 /نهی از مجادله
و درگیریهای کالمی و یا حرام دانستن اهانت به مقدسات و فرهنگهای ایشان« :وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْکِتَابِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِلَّا
الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُ ْم وَقُولُوا آَمَنَّا بِا َّلذِی أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَأُنْزِلَ إِلَیْکُ ْم وَإِلَهُنَا وَإِلَهُکُ ْم وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» (عنکبوت ،)46 /گامهای
اساسی اسالم و قرآن برای ایجاد جامعه جهانی انسانی است.
 .2-2فقدان وحدت اسالمی؛ عذاب الهی
در فرهنگ اسالمی و در نگاه قرآنی ،فقدان وحدت اسالمی ،فاجعه آفرین است .قرآن کریم تفرقه و اختالف را در ردیف
ن فَوْقِ ُکمْ أَ ْو مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِکُ ْم أَ ْو
ل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ یَبْعَثَ عَلَیْکُمْ عَذَابًا مِ ْ
عذاب های آسمانی عنوان کرده ،می فرماید« :قُ ْ
ت لَعَلَّ ُهمْ یَفْقَهُونَ» (انعام)65 /؛ «بگو خداوند قادر است که از باال یا
ف الْآَیَا ِ
ق بَعْضَکُ ْم َبأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ کَیْفَ نُصَرِّ ُ
یَلْبِسَکُمْ شِیَعًا وَ ُیذِی َ
زیر پای شما ،عذابی بر شما بفرستد ،یا به صورت دسته های پراکنده شما را باهم بیامیزد و طعم جنگ (و اختالف) را به هریک
از شما به وسیله دیگری بچشاند».
قرآن به تفرقه افکنان هشدار داده است و آنها را جدا از اسالم و دشمن مسلمانان معرفی کرده و با قاطعیت می فرماید:
« إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ َوکَانُوا شِیَعًا لَسْتَ مِنْهُ ْم فِی شَیْ ٍء إِنَّمَا َأمْرُ ُهمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ یُنَبِّئُهُمْ بِمَا کَانُوا یَ ْفعَلُونَ» (انعام)15 /؛ همانا
کسانی که آیین خود را پراکنده ساختند به گروه های گوناگون تقسیم شدند ،تو هیچ گونه رابطه ای با آنها نداری ،سرو کار آنها
تنها با خداست».
 .2-3نبوت پیامبر اكرم(ص) و وحدت اسالمی
مسئله دیگری که بنای وحدت برآن استوار است ،نبوت پیامبر گرامی اسالم(ص) می باشد که خداوند ایشان را «رحمۀ
للعالمین» ،پرچم دار صلح و دوستی برای مسلمانان و مردمان جهان معرفی کرده است؛ چنان که حضرتش  23سال برای
برادری و برابری و مبارزه با تبعیض نژادی و استعمار تالش نمود و به حق ،مصداق بارز آیه« :أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ
یُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا یَهِدِّی» (یونس)35 /؛ آیا آنکه خلق را به راه حق رهبری می کند ،سزاوارتر به پیروی است یا آنکه نمی کند» ،می
باشد .پیامبر در اوایل بعثت خود ،نامه های متعددی برای زمامداران بزرگ آن عصر فرستاد و در آنها به بیان وجه مشترک
مسلمانان با مردم آن کشورها پرداخت و پس از دوستی و وحدت ،به مسئله حقانیت اسالم اشاره کرد .ایشان همچنین در میان
مسلمانان عقد اخوت و الفت بست و رنگ اختالف و نزاع را از چهره جامعه زدود.
قرآن در مورد پیامبر اسالم(ص) می فرماید« :وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى» (نجم)3 /؛ پیامبر هر سخنی می گوید وحی الهی
ن ُیطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَا َع اللَّهَ
است» و بنابراین هنگامی که رسول خدا را اطاعت می کنید ،در واقع خدا را اطاعت نموده اید« :مَ ْ
وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا» (نسا.)80 /
اگر این راهکار محقق می شد ،امروزه به معنای واقعی کلمه شاهد امت واحد اسالمی بودیم و اختالف در اصول و مبانی
با توجه به دعوت قرآن به اطاعت بی چون و چرا از رسول خدا(ص) ،بی معنا می نمود .پیامبر(ص) در عصر خویش جامعه ای
فراگیر از نژادها و ملیت های گوناگون با شرایط مادی و شخصیتی متفاوت تشکیل داد و وحدتی را به وجود آورد که بر
امپراطوری های زمان خویش غلبه کرد .شاید نخستین باری که مسلمانان با اصطالح «امۀ واحدۀ» آشنا شدند ،هنگام تنظیم
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منشور مدینه بود .قرآن نیز در این باره می فرماید« :إِنَّ هَ ِذ ِه أُمَّتُکُمْ أُمَّ ًۀ وَاحِدَ ًۀ وَأَنَا رَبُّکُ ْم فَاعْ ُبدُونِ (انبیاء)92 /؛ این (پیامبران
بزرگ و پیروانشان) همه امت واحدی بودند ( پیرو یک هدف) و من پرردگار شما هستم؛ پس مرا پرستش کنید»« ،وَإِنَّ هَذِ ِه
أُمَّتُکُمْ أُمَّۀً وَاحِدَۀً وَ َأنَا رَبُّ ُکمْ فَاتَّقُونِ (مومنون) 52 /؛ و این امت شما امت واحدی است؛ و من پروردگار شما هستم؛ پس از
مخالفت من بپرهیزید».
چگونگی تحقق این باور که همه مسلمانان امتی یگانه اند ،با راه کارهایی که از سوی پیشوایان دین به ما رسیده،
مطرح شده است و سیره عملی آنان نیز الگویی کافی برای مسلمانان تمام اعصار پس از حیات آنان است .پیامبر اسالم(ص) با
عقد اخوت که نوعی قرارداد میان افراد جامعه می باشد ،آنان را ملزم به رعایت رابطه برادری کرد .ایشان در منشور مدینه
فرمودند « :البته مؤمنان در بین خود بدهکار و عائله مندی را نمی یابند ،مگر اینکه براساس معروف ،وی را در پرداخت بدهی و
رهایی از گرفتاری یاری رسانند  ...و همه مؤمنان باتقوا علیه کسی که به حقوق آنان تجاوز کرده یا ظلم و گناه بزرگی را برضد
آنان تدارک دیده یا میان مؤمنان فساد ایجاد کرده است ،یکی و متحد هستند و همه دست های آنها علیه اوست؛ اگرچه فرزند
یکی از آنها باشد .و هرگز نباید مؤمنی ،مؤمن دیگری را به خاطر کافری بکشد و هرگز کافری را علیه مؤمنی یاری ندهد.
فرازهای آخر درست همان رنج و بالیی است که امت مسلمانان به آن گرفتار آمده اند و برخی سران کشورهای اسالمی
از روی طمع و یا ترس ،والیت غیرمسلمانان و سلطه جویان جهان را می پذیرند و در حمایت از کفار ،راه را برای کشتن مؤمنان
فراهم می نمایند؛ حال آنکه اگر امروزه مسلمانان و به ویژه دولت های حاکم برآنان ،به این سنت پیامبر(ص) عمل می کردند،
این گونه راه نفوذ و تفرقه و سلطه برای بیگانگان باز نمی شد و کشورهای اسالمی آماج حمله های هوایی و بمب ها و سالح
های مخرب آنان قرار نمی گرفت .امام صادق(ع) برای حفظ امت یگانه اسالمی ،راه کارهایی ارائه می دهد« :مسلمان ،برادر
مسلمان است؛ به او ستم روا نمی دارد و او را رها نمی گذارد و به او خیانت نمی کند .بر مسلمانان سزاوار است در همبستگی و
همیاری ،با عطوفت و مواسات برای نیازمندان تالش نمایند و در عطوفت با یکدیگر چنان باشند که خداوند ـ عزوجل ـ به شما
دستور داد« :با یکدیگر مهر می ورزند» .با هم مهربانند و نسبت به امری که به آنهاست و فوت شده ،اندوهگین هستند؛ بر همان
روشی که گروه انصار در زمان رسول خدا(ص) بودند» (کلینی ،بی تا ،ج ،3ص.)253
 .2-4عوامل وحدت بخش
در قرآن کریم ،آیات بسیاری مسلمانان را به اختالف افکار دستهها ،گروه ها ،ملتها توجه می دهد .و این گونه از
ل
چندگانگی را به عنوان یک سنت الهی می شناسد« .یَا ایُّهَا النَّاسُ إِنّا خَلَقناکُم مِن ذَکَرٍ وَ أُنثَی وَ جَعَلناکُم شُعُوباً وَ قَبائِ َ
لِتَعارَفوا» (حجرات .) 13 /ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را از ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر
شناسایی متقابل حاصل کنید» از سوی دیگر ،این اختالف ،گاه در طبقه پیامبران شکل گرفته و قرآن به تفاوت درجات آنان
اذعان کرده است« :تِلکَ الرّسُلُ فَضَّلنا بَعضَهُم عَلی بَعضِ» (بقره .)253 /برخی از این پیامبران را بر بعضی دیگر فضیلت و برتری
دادیم» و این برتری با انتخاب خداوند و براساس حکمتی بوده است« .و لَق َد فَضَّلنا بَعضَ النَّبِییَّن علی بعضٍ» (اسراء.)55 /
بیگمان برخی از پیامبران را بر برخی دیگر برتری دادیم» و این برتری در مقام رسالت ،شریعت ،و بیان معارف تأثیر گذار در
جامعه و عقاید و بینش آنان میگردد و همین زمینه چند فکری را فراهم میسازد ،چنانکه در برابر ،جامعه هر چه بخواهد
یکدست شود ،باز بطور کلی ممکن نیست .و اقوامی خواه ناخواه جنگ و اختالف را دارند .تأیید این مطلب با این بیان قرآن
است که میفرماید« :و ألقَینا بَینَهُ العداوَۀ وَالبغَضاء إلی یَومِ القِیامَهِ» (مائده .)63 /خداوند بین یهود تا روز قیامت عداوت و
دشمنی را قرار داده است» در حالی که اگر مسلمانان به دستورات الهی عمل کنند و از نزاع و جنگ بپرهیزند سیادت و آقایی
خواهند داشت« :وَ ال تَهَنُوا وَ التَحزَنوا وَ أَنتُمُ األعلَونَ إن کُنتُم مُؤمِنینَ» (آل عمران.)139 /
با این مقدمه آشکار میشود که چگونه باید به سراغ وحدت بخشی رفت و عوامل توجه به وحدت را شناخت .زیرا
شناخت عوامل وحدت بخش ،به شناخت راهکارهای ایجاد وحدت(که در فصل بعد به آن می پردازیم) میانجامد و هر مذهب و
گروهی میداند که با واقعیتی به نام «اختالف مذاهب» روبرو است و اگر بخواهد به تعالیم قرآن عمل کند ،به دنبال تکه تکه
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کردن مذاهب نمی رود و به ریسمان الهی چنگ میزند ،چون چارهای ندارد که این اختالف را از راه دیگری چاره کند ،چارهای
که عملی و مثمرثمر باشد و با حفظ مذهب خود ،زمینه تشتت و نزاع را برطرف کند.
 .2-4-1رفتار مسالمت آمیز با پیروان مذاهب مخالف
یکی از راهکارهای وحدت بخش ،احترام متقابل پیروان مذاهب ،مختلف با یکدیگر است .زیرا هر چند اختالفات مذهبی
عمیق باشد ،اما این اختالفات نباید آثار عملی خشونت باری بین مسلمانان در پی داشته باشد و حساب اختالف عقیدتی با
حساب رفتار و حقوق اجتماعی مخالفان کامالً جدا است .و اختالف در مذهب به تنهایی تأثیری در حقوق اجتماعی مسلمانان
ندارد .عمدهترین مشکل در رفتار مسالمتآمیز ،نگاه فقیهانه به مسئله است ،بسیاری از مخالفان رفتار مسالمت آمیز ،با حکم
فقهی به سراغ مسئله میروند ،در حالیکه نخست ،موضوع کالمی است تا فقهی و در مرحله بعد موضوع اخالقی است و سپس
حقوقی و در نهایت موضوع فقهی است ،به همین دلیل بسیاری از آرای کالمی متأثر از اجتهادات فقهی و نگاه فقیهانه هستند و
هرگونه اشتباه در اندیشه ،تأثیر بسیاری در خطاهای فقهی میگذارد.
در خصوص مخالفان مذهبی به سراغ قرآن میرویم و بر مبنای معرفتی آن را از منظر قرآن بررسی می کنیم .طرد و
برخوردهای خشن با مخالفان عقیدتی از آنجا سرچشمه میگیرد که فرد اعتقاد خود را صحیح و اعتقاد دیگران را باطل میداند،
تا جایی که به خود اجازه می دهد برای نابودی آنان قدم بردارد .اما اگر ثابت شود که نگاه قرآن به انسانها بر این مبنا می باشد
که اعتقاد انسان متکی به عوامل گوناگونی است .محیط تولد ،پدر و مادر ،احساسات و ادراکات مختلف ،شرایط تاریخی و
اجتماعی و جغرافیایی و فرهنگی ،که همه اینها د ر عقیده انسان تأثیر میگذارد و بصورت گریز ناپذیر شرایطی را به وجود می
آورد که فردی در محیط زندگی تابع این مذهب و فردی در محیط دیگر تابع مذهب دیگر میشود .با چنین تحلیلی از درک
های متفاوت انسانها در فهم حقایق علمی و معارف دینی و اختالف شرایط و محیطها ،اختالف دینی طبیعی و به عنوان واقعیتی
اجتناب ناپذیر تلّقی میگردد .وقتی مطالعه بیشتر و کمتر فرد باعث اختالف در فهم و تفسیر قرآن میگردد ،وقتی شرایط روحی
و اخالقی ،باعث اختالف فهم ها می گردد ،وقتی که عوامل بیرونی و محیطی و حتی رفتارهای حاکمان تأثیرگذار در اعتقاد
فردی می گ ردد ،نمیتوان همۀ اختالفات اعتقادی را به حساب سرکشی ،طغیان ،عناد و سرپیچی از حق گذاشت .قرآن کریم به
هر  2عامل توجه دارد ،هم جایی که اختالف ،نتیجه شرایط طبیعی و نکات پیشین است ،و هم جایی که در اثر سرکشی،
طغیان ،عناد و سرپیچی از حق ،اما واقعیت آن است که عمده این اختالفها در جوامع ناشی از جحد و انکار حقیقت و از روی
سرکشی نیست .و ثمره طبیعی و منطقی محیط و تربیت و از قبیل اختالف دسته نخست است که به تعبیر قرآن« :وَ ال یَزالونَ
مُختَلِفینَ» (هود )118 /همواره در اختالف هستند و این اختالف در علم سابق و ازلی خداوند تعلق گرفته و برطرف کردن آن به
ت تُکرِهُ النّاسَ حتّی یَکُونوُا
قهر و غلبه ساخته نیست و وقتی خداوند میگوید« :ولَوشاء رَبُّکَ المَن فِی االَرضِ کُلُّهُم جَمیعاً أفأن َ
مُؤمِنینَ» (یونس ) 99 /مشیت خداوند تعلق نگرفته که همه در روی زمین ایمان آورند و همه یک گونه مؤمن باشند و عقیده
واحدی داشته باشند و این انتخاب و اراده در گزینش راه و خصوصیات آن دخالت داشته ،بنابراین دلیلی ندارد که صاحبان
مذاهب بخواهند آثار عملی و خشونت باری ایجاد کنند و رفتار مسالمت آمیز با پیروان مذاهب مخالف را به چنگ و نزاع تبدیل
کنند.
به همین دلیل روایات فراوانی از اهل بیت (ع) رسیده که این مسالمت را تشویق و ترویج می کنند .در روایتی از امام
صادق (ع) رسیده است « :اگر مردم بدانند که چگونه خداوند تبارک و تعالی این خلق را آفرید ،هیچ کس دیگری را مالمت
نمیکند» (حر عاملی ،1414 ،ج  ،16باب  ،14ص .)161
و در حدی ثی دیگر از ایشان درباره مدارا و مسالمت با مخالفان می فرماید« :خداوند اسالم را هفت سهم قرار داده،
سپس آنرا بین مردم تقسیم کرد و به بعضی یک سهم داد و به برخی دیگر دو سهم و ...پس بر آنکه یک سهم دارد ،دو سهم از
اسالم را تحمیل نکنید ،زیرا برایشان سنگین آمده ،متن فرشان میکند ،بلکه با ایشان مدارا کنید و برای ایشان ورود به اسالم و
مراتب آن را آسان بگیرد ،آنگاه حضرت به شرایط تاریخی عصر خود اشاره میکند و می فرماید « :وَأَمّا عَلَمتَ اِنَّ أَمار َۀ بَنی أُمَیَّ ِه
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کانَت بِالسَیفِ وَ العَسفِ وَ الجَورِ ،وَ اَنَّ إمامَتَنا ِب الرِفقِ وَ التَألُّفِ وَ الوَقارِ وَ التَّقیَّهِ وَ حُسنُ الخِلطِهِ وَ الوَرَعَ وَ اإلجتَهادَ ،فَرَغَبُوا النَّاسَ
فِی دِینِکُم وَ فِی مَا أنتُم َعلَیهِ» (حر عاملی ،1414 ،ج  ،16باب  ،14ص  )165بنیامیه با شمشیر و خشونت و ستم بود و رهبری
و امامت ما با مدارا و الفت و آرامشی و نگهداری و رفتار خوب و خویشتن داری و اجتهاد در راه علم و معرفت است ،پس از این
روش مردم را به دین جذب و ترغیب کنید.
 .2-4-2پرهیز از طرح مسائل اختالف برانگیز و بی ثمر مذهبی
یکی از عوامل و حدت بخش در جامعه اسالمی پرهیز از طرح مسائل بی ثمر مذهبی و درگیر کردن جامعه به
موضوعاتی است که نه تنها هویت دینی جامعه را تقویت نمی کند و به معنویت و اخالق اسالمی مدد نمی رساند ،بلکه موجب
ایجاد افزایش تنش و اختالف در میان فرقه های مذهبی می گردد .معموالً بسیاری از مسائل سطحی دینی که گاه شکل شعار
به خود می گیرد و در تقویت معنویت و تعمیق دین تأثیر ندارد ،از سوی کسانی طرح می شود و فضای آرام جامعه به
موضوعاتی درگیر میشود که نه در جهت تقویت فرهنگ اهل بیت (ع) است و نه در جهت رونق سنت نبوی در این زمینه چند
نکته حائز اهمیت است:
 -1روح کلی و جان مایه دعوت قرآن ،نهی از جنگ و دشمنی و شقاق و قطعه قطعه کردن اجتماع مسلمانان است.
بنابراین هر حرکتی که در جهت ضریت همدلی و همکاری باشد ،برخالف دستور قرآن است« :و أطیعُوا اهللَ و رَسولَهُ والتَنازعَوا
ب ریحُکُم( »...انفال )46 /از اختالف و نزاع در دین بپرهیزید که قطعاً سست می شوید و اُبُهت شما از بین می
فَتَفشَلُوا و تَذهَ َ
رود.
ن المُخاصِمَه مُمَرِّضَهِ لِلقَلبِ» (مجلسی ،بحار ،بی تا،
چنانکه از امام صادق (ع) نقل شده است« :التَخاصَمُوا بِدینِکُم فَإ َّ
ج ،2ص« )133برای دین خود با مردم ستیزه نکنید ،زیرا ستیزه جویی بیمار کننده دل است»
 -2از نظر قرآن کریم ،چون تدّبر در آیات و معارف آن موجب بروز دیدگاه های مختلف می گردد :لذا قرآن دستور
میدهد با شیوه نیکو بحث انجام گیرد و تنها راه دعوت به خداوند یک راه رسمیت دارد و آن برخورد با اندیشه از طریق جدال با
احسن است« :أُدعُ إلی سبیلِ رَبَّکَ بِالحِکمَۀِ وَ المَوعِظَۀِ الحَسنۀِ وَ جِادِلهُم بِالَّتی ِهیَ اَحسَنُ» (نحل )125 /با حکمت و اندرز نیکو
به راه پروردگارت دعوت کن با آنان به شیوهای که نیکوتر باشد ،مجادله نما نتیجه چنین برداشتی از عرضه دین و برخورد با
دیدگاه مخالف پرهیز از اموری است که برخالف جدال با اح سن است ،یعنی چیزهایی که موجب تشدید اختالف و نتیجه
گرفتن از دعوت می گردد ،چون این آیه در مقام بیان شیوه تبلیغ و دعوت مردم به دین و راه الهی است که در آن تنها یک
طریق را پیشنهاد می کند و آن را موفقیت آمیز در مقام دعوت دینی می شمارد و آن روش حکمت و موعظه حسنه است که با
بحثهایی بیثمر و جدالهایی که ایجاد کینه میکنند ،سازش ندارد.
 -3از لوازم جدال احسن ،پرهیز از مسائل اختالف برانگیز و کاستن تنشها است .زیرا وقتی فضای گفتگو و شنیدن
فراهم می گردد که محیط دوستی و آرامش برقرار شود و افراد در پی شنیدن سخن یکدیگر و تأمل در کالم باشند و نه غلبه و
تحکّم بر دیگری.
جدال احسن با تألیف قلوب حاصل می گردد و اختالف برانگیزی تحریک قلوب است و نه تألیف قلوب .قرآن ،مناظره و
بحث را ممنوع نمیکند،اما همین وظیفه را با عنوان تبلیغ و رساندن در جایی میداند که فضا برای رساندن ایجاد گردد و اگر در
جایی هیاهو و قیل و قال است و صداها بلند و یا فضای گفتگو مسموم است ،بحث بیثمر و تبدیل به مخاصمه گردیده ،و در
اینجا مخاصمه ممنوع می شود.
امام باقر (ع) در روایتی می فرمایند « :التَخاصَمُوا النَّاَسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَواستَطاعُوا أَن یُحِّبُونا لِأَحَّبُونَا» (مجلسی ،بحار ،بحار
األنوار ،ج  ،2ص  ،132ح  « )21با مردم (و مخالفان عقیدتی خود) مخاصمه نکنید ،زیرا مردم اگر توان آن را داشته(اگر
بخواهند) که ما را دوست بدارند ،دوست خواهند داشت.
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این نکته هم به لحاظ منطقی برای دعوت گران مهم است و هم به لحاظ روانشناسی ،به ویژه آنکه اگر موضوعات از
اموری باشند که در نهایت ثمر دینی و عملی ندارد و جنبه تاریخی دارد ،که هم نقل قول ها متفاوت است و هم تفسیرهای آن
و اگر طرفدار مذهبی این نقل را بگیرد ،مقابلش نقل دیگر را و اگر این طرف تحلیل و تفسیر خاص را به دیگری با تحلیل و
تفسیری دیگر مقابله می کند و در نهایت جز آلوده شدن فضای صمیمیت و دوستی و الفتی که قرآن کریم از ما می خواهد،
چیزی عاید نخواهد شد ،و تازه هر یک سرخط اول ایستاده اند.
 .2-4-3جلوگیری از تحریک احساسات و توهین به مقدسات
بیگمان یکی از عوامل وحدت بخش ،بلکه از مهمترین آن احترام به مقدسات صاحبان مذاهب (مخصوصاً اهل تسنّن) و
مواظبت بر رعایت ادب در گفتار در ذکر نام آنهاست .این اصل عقالیی است که آنچه را بر خود نمی پسندی بر دیگران مپسند.
اگر ما نمی خواهیم به بزرگان ،علماء و دانشمندان ما بیادبی شود ،دیگران نیز چنین خواستهای دارند .قرآن کریم این اصل را
هلل فَیَسُبُّوا اهللَ عَدو ًا
حتی دربارۀ بتپرستان و کسانی که به جز خدا را میپرستند مطرح میکند« :وال تَسُبُّوا الّذین یَدعُونَ مِن دُونا ِ
بِغَیر عِلم» (انعام .)108 /و آنهایی را که جز خدا را می خوانند ،دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی و به نادانی خدا را دشنام
خواهند داد».
این اصل است که خداوند در قرآن مطرح می کند «لِکُلَّ أمَّه عَمَلَهُم» (همان) اینگونه برای هر امتّی کردارشان آراسته
میگردد و اعتقاد پیدا میکند .وقتی خداوند دربارۀ غیر مسلمانان چنین میگوید ،این اصل دربارۀ شخصیتهای مورد احترام در
میان مسلما نان (شیعه و سنّی) بیشتر صادق است که نباید زمینه اختالف و کینه و تحریک احساسات را فراهم کرد .شاهد بر
این معنا ،روایت امام رضا (ع) است که ابراهیم بن ابی محمود خراسانی به آن حضرت میگوید :من روایاتی را در فضل اهل بیت
(ع) و مخالفین آنان میبینم که مانندش را پیش شما نمی شناسم ،حضرت امام رضا (ع) پس از توضیحاتی در هدف سازندگان
احادیث دروغین و دسته بندی آنها ،درباره دشنام به آنان می فرماید« :وَ ثالثُها التَّصریحُ بِمَثالِبِ أعداءِنا ،فَإذا سَمَعَ النَّاسُ الغُلُوَّ
هلل عَزَّوَجلَّ :وَ ال تَسُبُّوا الذِّین
فینَا کَفَروا شیعَتَنا وَ نَسَبوهُم اِلی القَولِ بِرَ بوبِیَّتِنَا ...وَ اِذا سَمَعُوا مَثا ِلبَ اَعداءَنا ِباَسمَاءَهُم وَ قَد قَالَ ا ُ
هلل فَیَسُبُّوا اهلل عَدواً بِغیر علمٍ» (ابن بابویه1378 ،ق ،ج  ،1ص  )304و دسته سوم کسانی هستند که با صراحت
یَدعوُنَ مِن دونِ ا ِ
به بدگویی دشمنان ما می پردازند و آنگاه که مردم غلوهایی که آنان در حق ما ساخته اند را می شوند ،شیعیان ما را تفکیر می
کنند ،و شیعیان ما را کسانی می دانند که قائل به ربوبیت ما هستند ...و وقتی بدگویی دشمنان مارا دراحادیث ساختگی که به
نام وذکر آنها آمده می شنوند(ما را دشنام می دهند) .در حالی که خداوند متعال فرموده است :و آن هایی که جز خدا را
میخوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی و به نادانی خدا را دشنام خواهند داد.
از این روایات به خوبی استفاده میشود ،در عصر حیات اهل بیت (ع) روایاتی جعلی به نام آنان در جهت آلوده کردن
فض ای دینی در میان مسلمانان ساخته میشده است و هدف از وضع این روایات تشدید درگیری و مخالفت و تحریک احساسات
و ایجاد دشمنی با اهل بیت (ع) بوده است و حضرت (ع) این حرکت را محکوم میکند و به این آیه استشهاد می کند .بنابراین
وقتی قرآن کریم حتی با کسانی که رفتار زشت و مخاصمه و جنگ طلبانه دارد میفرماید« :و التَستَوی الحَسَنَهُ وال السَّیَّئَه ادفَع
ی أحسَنُ فإذا الذّی بینکَ و بینَهُ عداوَه کأنّهُ وَ ِلیٌّ حَمیم» (فصلت « .)34 /و نیکی با بدی یکسان نیست .بدی را به آنچه
بالّتی هِ َ
خود بهتر است دفع کن ،آنگاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است گویی دوستی یکدل می گردد».
در فضای فرهنگی جامعه اسالمی نباید تقابل باشد ،نباید توهین باشد ،در این آیه خداوند نمی خواهد که شما رقیب را
رام کنید ،بلکه می خواهد دشمنی را از بین ببرید ،عداوت را طرد کنید و این با خوبی کردن و بدی را با نیکی پاسخ دادن است.
قرآن کریم در یک منشور محکم اخالقی می گوید« :وَ قُل لِعِبادی یَقُولُوا التَّی هِیَ أَحسَنُ» (اسراء« )53 /به بندگان من بگو
نیکوترین سخن را بگوئید و خوب حرف بزنید» به همین دلیل مرحوم مجلسی از شیخ طوسی از حضرت علی (ع) درباه اصحاب
ب نَبِیُّکُم وَ هُم اَصحابِهِ الذَّینَ لَم یَبتَدعُوا
سّبوهُم ،فَاِنَّهُم اَصحا ِ
پیامبر به یاران خود فرمود « :اُوصیکُم فِی اَصحابِ رَسُولِ اهللِ لِما تَ ُ
ب بِدعَهِ ،نَعَم اُوصانِی رَسُولُ اهللُ فِی هَؤالءِ» (مجلسی ب ،بی تا ،ج ،2ص« )261شما را در مورد
فِی الدِّینِ شَیئاً وَ لَم یُوقِروا صَاحِ َ
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اصحاب پیامبر خدا (ص) سفارش میکنم ،آنان را سب (ناسزا) نکنید که اینان اصحاب پیامبر شما هستند ،اصحابی که در دین
بدعتی نگذاشتند و بدعتگذار را احترام نکردند .آری رسول خدا در مورد اصحاب به من سفارش فرمود».
حضرت این مسئله را در کالمی دیگر در جنگ صفیّن هنگامی که شنید عدهای اصحابش شامیان را دشنام می دادند،
فرمود« :اِنّی أَکرَ ُه لَکُم أَن تَکُونُوا سَبّابینَ» (نهج البالغه ،خطبه« )206من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید».
این شیوه حضرت علی(ع) ،حتی در مورد کسانی که با او جنگیدند و خالفتی که مسلمانان با او بیعت کرده بودند نقض
کرده و خون مسلمانان را ریخته بودند ،انجام میگیرد و نشان می دهد که حضرت چگونه به مسئله ادب در گفتار و ناسزاگویی
نکردن پایدار بوده است .و این شیوه در کنار سیره آن حضرت با خلفا و ارتباط و همکاری با آنان آشکارتر میشود .ایشان با
شرافت و بزرگواری درباره یکایک خلفاء سخن میگوید .اگر نقدی دارد در ضمن همکاری با آنان بیان می کند .ایشان به
مناسبت شهادت محمد بن ابیبکر در دوران خالفت ارزشمند خود به یاران خویش خطابه ای خواند و چنین گفت« :چون ابوبکر
زمامدار امور شد ،به آسانگیری و محکم کاری پرداخت و به مردم ن زدیک شد و اعتدال به خرج داد ،پس با وی از راه نصیحت و
خیرخواهی مصاحبت کردم و در آن چه خدا را اطاعت می کرد ،با کوشش تمام او را اطاعت نمودم و هیچگاه طمع نکردم که
حادثهای برای او پیش آید و من زنده بمانم در زمام امری که با وی گفتگو داشتم به سوی من بازگردد» (الغارات ،ج  ،1ص
 .) 307و موارد دیگری از همکاری تعامل میان اهل بیت پیامبر (ع) و خلفاء و صحابه وجود داشته و اگر کسانی در فضای
تعارضات مذهبی این اختالفات را تبدیل به ضدّیت ،توهین و خروج از فرهنگ دینی و ادبی جامعه اسالمی کرده اند ،نشان
میدهد که با واقعیات تاریخی سازش ندارد و برخالف سیره و مشی امام علی (ع) است (ایازی ،1380 ،ص .)123
 .2-4-4پرهیز از تکفیر صاحبان فرقه های اسالمی
یکی از عوامل وحدت بخش در راستای ایجاد فضای سالم ایمانی و دینی و فرو کاهش دادن اختالفات و کاستی از تنش
ها ،پرهیز از تکفیر کردن است .متأسفانه یکی ا ز بیماریهای جوامع مذهبی رواج تکفیر مخالفان فکری و عقیدتی است .این
مذهب خود را حق و دیگر را بر باطل میشمارد و برعکس .تا جایی که در میان پیروان مذاهب فضای سخت و شکننده ای ایجاد
می شود که تحمل یکدیگر را ندارند و دست کم ،بدبینی و کینه در جامعه مسلمین ایجاد شده تا جایی که با ادیان دیگر تعامل
میکنند و اما با معتقدان مذاهب اسالمی حاضر به همکاری نیستند .خدای آنها یکی است ،قبله آنها یکی است ،اما یکدیگر را به
کفر نسبت می دهند .بیماری تکفیر عموماً در محیط های رشد نیافته از آنجا شکل می گیرد که فرد تصوّر می کند چون نظرات
او د رست است ،پس دیگری بر باطل و گمراه و قابل تکفیر است .البته طبیعی است که هر فردی نظرات خود را حق و صحیح
بداند ،اما باید احتمال بدهد که دیگر درباره عقیده او چنین فکر نمی کنند و با مقدماتی که در زندگی و محیط دینی تربیت
یافته ،به نتایج فکر او نرسیده و چه بسا با مستندات و براهین دیگری به نتیجهای مخالف آنچه او عقیده دارد ،واصل شده و لذا
در پیشگاه خداوند عناد و لجاجی نکرده و به اصطالح قرآن بر حق سرپوشی (کفر) نگذاشته و معذور است و اگر قرار باشد ،هر
کس چنین انجام دهد ،هر مذهبی مذهب دیگر را تکفیر کند .همه پیروان مذهبی توسط پیروان مذهب دیگر کافر شدهاند و
این روش موجب درگیری ،دو دستگی و رواج تعصب کورکورانه و حبّ و بغضهای غیر منطقی و دسته بندیهای کاذب و احیان ًا
نسبتهای خالف واقع خواهد شد و به رواج کینه ،جنگ و برادرکشی خواهد انجامید و به نفع هیچ مذهبی نیست که با این روش
با م خالفان و معاندان خود برخورد کند .به هر حال در قرآن کریم این روش مذّمت شده است « :وَالتَقُولوا لِمَن أَلقَی اِلَیکُ ُم
السَّالمَ لَستَ مُؤمِناً» (نساء « )94 /به کسی که نزد شما اظهار اسالم می کند مگوئید که تو مؤمن نیستی.
مفهوم این پیام قرآن کریم آن است که در گ شت وگذار و ارتباط با جوامع و ملت ها که انسان افکار و اندیشه های
متفاوتی را می بیند ،به مجرّد اینکه دید کسی برخالف عقیده او سخن می گوید ،آن کس را طرد و لعن نکند و به دیگران
نسبت نامسلمانی ندهد .ممکن است افراد آن گونه که شما میاندیشید ،نیاندیشند ،اما دلیل بر آن نیست که آنها تکفیر شوند .در
روایتی از امام صادق (ع) در مذمت تکفیر دیگران چنین رسیده است :وای بر شما که لعن به مؤمنان داشته باشید و آنها را
تکفیر کنید (کلینی ،بی تا ، ،ج  ،1ص .)360
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بنابراین ،عنایت و توجه به زدودن فرهنگ تکفیر از جامعه دینی ،وجهه دیگر وحدت است ،زیرا مبدأ نزاع های مذهبی
و مجوّز دادن برای بی حرمتی و طرد ،از تکفیر آغاز می گردد .و با توجیهاتی ظاهر پسند ،مجوز قتل گرفته می شود ،حال اگر
این فرض گذاشته شود که معیار اسالم آن گونه که از پیامبر (ص) نقل شده ،مشترکات است« :مَن اِستَقبَلَ قِبلَتِنا وَ صَلَّ صَالتَنا
ل ذَبیحَتُنَا فَلَ ُه مَا لَنا وَ عَلَیهِ مَا عَلَینَا» (خصال ،ج  ،1ص  ،178ح  )237کسی که مانند ما به قبله نماز می خواند و نمازی
وَ اَک َ
مانند مسلمانان می خواند ،و همانند مسلمانان حیوانات را ذبح می کند و میخورد ،همه حقوق و احکام متقابل مسلمانان را
دارد».
بدون شک اگر با تکفیر در هر سطحی مبارزه شود ،نتیجهای جز تعالی فکر و شفاف شدن حقایق و نزدیکی قلوب و
کاهش اختالفات نخواهند داشت و دیگر کسی از این تکفیرها سوء استفاده برای ایجاد جنگ مذهبی نخواهد کرد.
 .2-4-5رعایت حقوق اجتماعی
یکی دیگر از عوامل مؤثر در وحدت بخشی جوامع مسلمانان توجه به حقوق متقابل صاحبان مذاهب و اقلیتهای مذهبی
است .مراد از این رعایت حقوق اجتماعی و سیاسی ،فرصت و امکان مساوی برای انجام مراسم و اعمال عبادی متناسب با
دیدگاه های مذهبی آنان در یک کشور از سوی دولتهای اسالمی است .الزمۀ به رسمیت شناختن اختالف و تنوع افکار ،طبایع
و سالیق بشری ،پذیرش اصل رعایت حقوق متقابل یکدیگر است وگرنه آن وحدت طلبی که قرآن کریم به آن دعوت میکند،
عمالً تحقق نخواهد پذیرفت .زیرا بسیاری از منازعات اجتماعی و سیاسی از آنجا شکل میگیرد که افراد و گروههای مذاهب
اسالمی احساس ستم و بی عدالتی در حق خود می کنند و در صورتی که از حق آزادی اندیشه و بیان و برگزاری مراسم و انجام
تکالیف نداشته باشند و یا در کشور حقوق اجتماعی و سیاسی آنان مانند دیگر شهروندان استیفا نگردد ،احساس ظلم میکنند و
به حساب ایجاد محدودیت و تبعیض مذهبی گذاشته میشود ،و چون تبعیض در هر حال ستم است ،با آموزههای قرآن ناسازگار
است .قرآن کریم با نفی اکراه در دین( :در آیات سوره بقره  ،256 /یونس )99/یا به طور مستقیم حق آزادی دینی را پذیرفته و
یا آن که با بیان آزادی انسان ها حتی در صورت انتخاب نادرست ،و با بیان عدم مشروعیت الزام مخالفان به تظاهر به حق که
بخشی از هویت دینی و مذهبی حق است ،زمینه اجازه فرصت برای فرصت انجام تکالیف را فراهم ساخته است ،زیرا بین نفی
اکراه در دین و آزادی مالزمه است .اگر نباید کسی را مجبور کرد ،پس میتوان اندیشه و عقیدهای متفاوت داشت ،از این رو
وقتی اطال ع رسانی انحصاری است ،یا انجام شعار دینی در محدودیت است ،بصورت مستقیم افراد در محدودیت هستند.
هنگامی که اقامه شعائر و ایجاد مراکز عبادی برای غیرمسلمانان جایز است و حکومتهای کشورهای مسلمان پذیرفته اند که
مسیحیان و یهودیان و زردتشتیان بتوانند مراکز عبادت داشت ه باشند بنابراین وقتی مراکز دینی غیر مسلمانان پذیرفته میشود،
آزادی انجام مراسم برای مسلمانان در هر مذهبی که باشند به طریق اولی پذیرفته شده و حق آنان محفوظ است .زیرا یکی از
لوازم آزادی اجتماعی ،اجازۀ اقامه شعائر و ایجاد پایگاه ها و مراکز عبادی است که بعنوان شهروند جامعه دینی محسوب
میشوند .اگر ثابت کردیم که در جامعه اسالمی کسی را نمیتوان به زور و اجبار ملزم به پذیرش عقیدهای کرد ،الزاماً پذیرفته ایم
که او میتواند عقیده خود را داشته باشد و اعمال و مناسکی را که مرتبط به عقیده اوست انجام دهد و تنها با انتخاب و اختیار
آزادانه او از مذهب شما ،موضوع دگرگون می شود.
نکته دیگر ،هر مخالف عقیدتی ،دارای مجموعه ای از عناصر عقیدتی است که به آنها عشق ورزیده ،مقدّسشان می
شمارد و می خواهد آن را به خوبی انجام دهد .وقتی قرآن کریم بدگویی به مشرکان را نهی میکند« .والتَسُبُّوا الذَّینَ َیدعُونَ مِن
دونِاهللِ( »...انعام ) 108 /نشان میدهد که رفتار با مخالفان عقیدتی باید به گونهای باشد که احساسات آنها جریحه دار نشود ،چه
به صورت سلبی از طریق توهین به مقدسات ،و در مانع شدن از انجام مراسم دینی ،و چه به صورت ایجابی در رعایت حقوقی
که احساسات آنان را جریحه دار میکند و موافق عقیده آنان نیست و تعیین خط قرمزی برای مجادالت و مناظرات عقیدتی
است برای غیر مسلمانان (تا چه رسد به مسلمانان) و هم آغازی برای روش تعیین حق آزادی انجام مراسم دینی در سطح
رفتارهای اجتماعی و رعایت ارزشهای دینی آنان (خمینی ،بی تا ،ص.)159
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این طبیعی است که شیعیان در کشورهایی که در اقلیت هستند ،طالب برگزاری مراسم عزاداری و انجام مراسم دینی
در کانون و محافل خود هستند و همچنین سنّیان چنین خواستهای را در کشورهایی که در اقلیت هستند داشته باشند.
از سوی دیگر وقتی سخن دربارۀ رعایت حقوق اجتماعی میشود ،تنها یک بخش آن حق آزادی مراسم مذهبی و دینی
و انتشار کتاب و تبیین دیدگاه ها و اندیشه های آنان است و بخشهای دیگر آن در به رسمیت شناختن حقوق اسالمی مخالفان
مذهبی با همه دامنه آن در جامعه است حقوقی که بهره مند شدن فرد از حق تصمیم گیری و دخالت در سرنوشت خود و
جامعه می باشد .این حقوق شامل مسائل زیر می گردد:
 -1بهره مندی از حقوق مدنی که مطابق با احکام و شریعت خود باشد و بتوانند در انتخاب همسر و مسکن و روابط
مدنی آن بر طبق مذهب خود انجام دهند و کسی مانع آنها نشود.
 -2بهره مندی از حقوق شهروندی ،حق انتخاب ،حق بیان و آزادی اندیشه ،حق آزادی سیاسی به مانند دیگر
شهروندان مسلمان و مشارکت در فعالیتهای سیاسی و تشکیل حزب و داشتن روزنامه و مجله و هم شکلی و همانندی عملی و
ظاهری در میان همه مسلمانان با هر مذهب و عقیده ای که هستند.
دلیل این حقوق از قرآن روشن است .وقتی در قرآن کریم برق راری اخوت دینی برای همه مسلمانان در سطح
مشترکات اصولی دین قائل است .و این اخوت فراتر از اثبات حقوق اولیه انسانی برای اقلیتهای دینی غیرمسلمان است قهراً
فراتر از حقوق ،رعایت برادری و دوستی و محبت و تأکید بر همانندی است.
در مکتب اهل بیت نه تنها برای مخالفان ح قوق اولیه ثابت شده و اختالف مذهبی مانع برای ارث و ازدواج آنان در کنار
موافقان مذهبی شناخته نشده است (آن گونه که برای اهل کتاب و غیر مسلمانان منع شده است) و همانندی و هم شکلی با
ایشان در جامعه اسالمی مطلوب شناخته شده ،بلکه ائمه اهل بیت (ع) حقوق ثانوی متعددی برای مجموعه مسلمانان از جمله
مخالفان مذهبی را باز گفته اند ،که بعداً دربارۀ آن صحبت خواهیم کرد .به هر حال اگر قبول کردیم که مخالفان مذهبی
مسلمانان ،مانند همه پیروان مسلمان ،دارای حقوق مشترک و مساوی است و پذیرفتیم که آزادی حق انسان است و آدمی چون
موجودی محق است ،حق دارد که انتخاب گر باشد ،چون آزاد است ،حق تصمیم گیری دارد .حق داشته باشد چنانچه به او
تعدّی شد به مراجع و محاکم ملی مراجعه کند و دعوایش را در دادگاه مستقل و بیطرف طرح نماید و دستگاه قضایی مؤظف
باشد که علنی به کار او رسیدگی کند و این مسائل ربطی به وظیفه فرد در قبال خداوند ندارد.
 .2-4-6رعایت نکاتی اخالقی
رعایت اصول اخالقی هر چند در قالب حقوق نمی گنجد ،اما در ایجاد وحدت میان مسلمانان تأثیر به سزایی دارد .این
مرتبه که باالترین مرتبه در میان عوامل وحدت بخش تلقی میگردد ،از نکاتی است که قرآن به همه مسلمانان سفارش میکند و
رعایت آن به مثابه مکارم اخالق تلقی میگردد و از جایگاه و مرتبهای بلند در آموزههای قرآن دارد .در تعالیم قرآن مجید
ن وَ لَم یَخرُجُوکُم مِن دِیارِکُم
ن لَم یُقاتِلوکُم فِی الدّی ِ
ن الذَّی َ
هلل عَ ِ
دربارهی همه مخالفان حتی غیرمسلمانان آمده است« :الیَنهاکُ ُم ا ُ
أَن تَبَرُّوهُم وَ تَقسِطُوا إِلَیهِم( »...ممتحنه ) 8 /خداوند شما را از نیکی کردن و دادگری نمودن با کسانی که در دین با شما کارزار
نکردهاند و شما را از خانه هایتان بیرون نرانده اند ،باز نمی دارد»...
نکته جالب توجه این است که قرآن نه تنها جنگیدن با مخالفان اعتقادی را نهی می کند ،بلکه نیکی کردن و دادگری
نسبت به آنان را سفارش می کند و تنها در صورتی کار زار را جایز می شمارد که آنها از سردشمنی با مسلمانان برخیزند و
مردم را از خانه هایشان بیرون کنند ،یا با مسلمانان به خاطر دینشان بجنگند یا با دشمنان دیگر همدستی و هم پیمانی کنند.
لذا بحث در آیه جنگ اعتقادی و مذهبی نیست ،بلکه جنگ دفاعی و انسانی است .حال اگر درباره غیر مسلمانان سفارش می
شود که نه تنها با دادگری برخورد کنند ،بلکه نیکی کنند ،این اصل دربارۀ مسلمانان به طریق اولی مطرح است و اگر الزم است
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در جامعه مسلمان ان الفت و دوستی باشد ،باید اصل بر نیکی کردن باشد .زشتی و بدی را با خوبی پاسخ دهد« :یَدرَؤنَ بالحسن ِۀ
السَّیَّئۀَ (نساء .)86 /در برخورد با دیگران به بهترین وجه پاسخ دهید»
«وَ إذا حُیَّیتُم بِتَحیَّه فَحَیُّوا بِأَحسَنِ مِنهَا أَو رُدٌّوهَا» (نساء» )86 /و چ ون به شما درود گفته شد ،شما به صورتی بهتر از
آن درود بگوئید .یا همان را برگردانید».
و آیات دیگری که همگی دعوت به مکارم اخالق و ارزشهای واالی انسانی میکند و اگر جامعه مسلمین آن را رعایت
کنند  .بهترین تأثیر را برای ایجاد وحدت خواهد گذاشت.
در این باره از اهل بیت (ع) روایات بسیار رسیده که از حقوق مسلمان سخن گفته شده و عنوان آن کلّی است .این
روایات گاه با تعبیر حق مسلمین یا حق مسلم آمده و این به جزء عناوین خاص ایمانی است که گاه با تعبیر شیعه و امور دیگر
رسیده یا آمده است که ،مسلمان مکر و حیله نمی کند ،مسلمان خدعه نمیکند« :مَن کانَ مُسلِمَاً فَال یُمکِرُ وَ الیَخدَعُ ...لَیسَ مِنَّا
س مِنَّا مَن خانَ مُسلِمَاً» (حر عاملی ،1414 ،ج  ،12باب  ،124ص  .)241مسلمان مکر نمیکند ،کسی را
مِن َغشِّ مُسلِمَاً َو لَی َ
نمیفریبد .کسی از ما نیست که غش با مسلمین داشته باشد .نیست از ما کسی که به مسلمانی خیانت کند.
معاویه بن وهب میگوید :به امام صادق (ع) عرض کردم ،چگونه شایسته است برای مردمی که با ما زندگی میکنند و از
عقیده ما نیستند( :مِمَّن لَیسُوا عَلی اَمرِنا) رفتار کنیم؟! امام صادق (ع) فرمودند« :تَنظُرونَ إِلی اَ ِئمَتِکَ الذَّینَ تَقتَدونَ بِهِم
ن جَنائِزِهُم َو یُقیمونَ الشَّهادَهَ لَهُم َو عَلَیهِم َو یُؤَدّونَ األَمانَهَ إِلَیهِم (کلینی ،بی
فَتَصنَعُونَ ،فَوَاهللِ اِنَّهُم لِیَعودونَ مَرضاهُم َو یَشهَدُو َ
تا ، ،ج  ،2ص ) 636نگاه کنید به امامان خود و به آنان اقتدا کنید .هرگونه که آنها رفتار میکنند ،شما نیز رفتار کنید .به خدا
سوگند ،آنها بیماران شان را عیادت میکنند و بر سر جنازههایشان حاضر میگردند و در (جایی که الزم است) شهادت به سود و
زیان میدهند و امانتهای آنان را به خودشان برمیگردانند».
و روایت دیگری که همین معنا را با عبارت دیگری یادآور میشود و میگوید :سزاوار است که هم زیستی داشته باشید»
(همان ،ص ) 635خطاب حضرت نسبت به کسانی است که از مجموعه مذهب شیعه نیستند ،اما باید معاشرت خوبی با آنان
داشت و حقوق آنان را پرداخت و در دین ورع داشت و صدق حدیث و ادای امانت بر حُسن خُلق که باعث خوشحالی اهل بیت
(ع) میگردد ،انجام داد (همان ) 636 ،از نکات قابل توجه در تعالیم اهل بیت (ع) استحباب حضور در نماز جمعه آنها و حتی
حضور در صف اوّل نماز آنان است ،تا جائی که از امام صادق (ع) نقل شده است« :مَن صَلّی مَعَهُم فِی الصَّفِّ األَوَّلِ کانَ کَمَن
ف رَسُولِ اهللِ (ص) فِی الصَّفِّ األَوَّلِ» (حر عاملی ،پیشین ،ج ،8ص« )299کسی که با آنان در صف اول نماز بخواند،
صَلَّی خَل ِ
گویی در پشت سر رسول خدا (ص) در صف اول نماز خوانده است» و چنین پاداش و ارزشی برای رعایت وحدت اسالمی و
همراهی و مدارا با جمعیت مسلمین و جدا نشدن از سواد اعظم ،یعنی تودههایی عظیم از اکثریت مسلمانان( ،اصطالحی است
که امیر مؤمنان بارها آن را تکرار کرده و تأکید میکند« (نهج البالغه ،خطبه )66در نظر گرفته شده ،که راه خود را جدا نکنید و
در جمع باشید و برای خود در چنین محیط هایی نماز جماعتی مستقل راه نیاندازید« ،فَإِنَّ یَدُاهللِ مَعَ الجَمَاعَهِ» چون دست خدا
با جماعت است.
 .2-4-7تعامل علمی میان فرهیختگان مسلمان
یکی از راههای ایجاد وحدت بین شیعه و سنّی ،سنّت حَسنه "گفتگو" است .گفتگو رویدادی در ساحت شناخت
دیدگاه ها و نقطه نظرات یکدیگر است .پیش فرض گفتگو آن است که طرفین گفتگو می پذیرند که مطالبی از یکدیگر هست
که نمی دانند و شاید خطا کنند و با گفتگو نقطه نظرات را به یکدیگر نزدیک سازند.
قرآن کریم خود کتاب گفتگوهاست ،گفتگوهایی که میان خدا و پیامبر(ص) انجام گرفته ،یا پیامبران با امت خود و یا
مخالفان و معاندان سخنانی رد و بدل شده است .قرآن هر چند در جایی به روحیه انسان اشاره میکند که « َو کانَ اإلِنسانُ أَکثَرُ
شَیءٍ جَدَالً (کهف )54 /و انسان بیش از هر چیز سر جدال دارد ».قرآن صفت جدل را از صفات طبیعی انسان میداند که همین
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باعث رشد و شکوفایی او میگردد ،اما برای استفاده مثبت از این روحیه معیارهایی ذکر می کند و به پیامبر (ص) دستور می
دهد در دعوت به خدا از روش مجادله احسن استفاده کن « ...وَ جادِلهُم بِالتَّی ِهیَ أَحسَنُ» (نحل.)125 /
و در جایی که غرض از گفتگو ،غلبه و چیزی مانند آن باشد مذمت می شود (نساء )107 /
و چنانکه جدل کردن درآیات خدا ،بدون استدالل مذموم شده است (غافر)56/
و جدل برای جدل کردن نیز رفتاری شیطانی معرفی گردیده است( .انعام )121 /
اینها معیارهایی بودند که به عنوان عوامل وحدت بخش در آیات و روایات به آنها پرداختیم .با این معیارها می توان
زمینه وحدت بخشی را فراهم ساخت.
تجرب ه منادیان وحدت در این یک قرن اخیر نشان داده است که چگونه تعامل علمی میان دانشمندان مسلمان باعث
رفع کدورتها و بدفهمی ها شده است .البته عموماً آنان ادب گفتگو را رعایت کرده و در سخن خود از اخالق نیکو ،نرم خویی و
جدال احسن استفاده کرده و همین نکات باعث تقریب مذاهب و همچنین ایجاد وحدت بین شیعه و سنّی شده است.
 .2-5آثار وحدت در نهج البالغه
در نهج البالغه ،آثار و ثمرات فراوانی برای وحدت و یکپارچگی مسلمانان مطرح شده است و بخصوص در خطبه ،192
علی (ع) ضمن سفارش به پند گرفتن از پیشینیان ،به وحدت آنان اشاره کرده و موارد زیر را از نتایج وحدت آنها دانسته است:
 -1عزت انسان :فَالزَمُوا کُلُّ اَمرٍ لَزِمَتِ العِزَّهِ بِهِ شَأنَهُم .عهده دار چیزی باشید که عامل عزت آنان (گذشتگان) بود.
 -2شکست دشمن :زاحَتِ األَعداءَ َلهُ عَنهُم( .وحدت) دشمنان را از سر راهشان برداشت
 -3عافیت در زندگیُ :مدَّتُ العَافِیَهِ بِهِ مَعَهُم .عافیت زندگی آنان را فراهم کرد.
 -4برخورداری از نعمت های زندگی :وَانقَادَتِ النِّعمَهِ لَهُ مَعَهُم .نعمتهای فراوان در اختیارشان گذاشت.
 -5کرامت و بزرگواری :نَشَرَتِ النِعمَۀِ عَلَیهِم جَناحَ کَرامَتَها .نعمتهای الهی (در سایه وحدت) بالهای کرامت خود را بر
آنان گستراند.
 -6ایجاد روحیه همدلی :وَالقُلوبُ مُعتَدِلَهِ .دلهایشان راست بود و باهم سازگار.
 -7ایجاد روحیه همکاری و تعاون :وَ لِأَیدی مُتَرادِفَهِ .دستهای آنان مددکار یکدیگر بود.
 -8وحدت رویه :وَالبَصَائِرُ نا ِفذَ ٌه َو العَزائِمُ وَاحِدَهٌ .دیده هایشان به یک سو دوخته بود و اراده هایشان در پی یک چیز،
تاخته (زارع ،1383 ،صص .)135 – 134
 .2-6عوامل گسست وحدت در نهج البالغه
از دیدگاه علی (ع) بعضی از عواملی که وحدت و یکپارچگی را از بین می برند و موجب اختالف و پراکندگی می شوند،
بدین قرارند:
 -1کینه توزی :تَضاغَنُ القُلوبُ .کینه همدیگر در دل داشتن (خ )192
 -2تخم نفاق در سینه داشتن :تَشاحَنُ الصُّدورُ .پر کردن دلها از حسد (خ )192
 -3یاری نکردن یکدیگر :تَخاذُلُ األَیدی .دست از یاری هم کشیدن (خ )192
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 -4ستم زمامداران بر مردم و بالعکسَ :و اِذا غُلِبَتِ الرَّعیَهِ وَ إِلَیها وَ اجحَفِ الوالِی بِرَعیَتِّهِ اختَلَفَت هُنالِکَ الکَلِمَهِ ،وَ ظَهَرَت
مَعالِمِ الجَورِ .اگر مردم بر حکومت چیره شوند یا زمامدار بر مردم ستم کند وحدت کلمه از بین میرود و نشانه های ستم آشکار
میشود( .خ )216
 -5دورویی در دینَ :فإِیّاکُم َو التَّلَوُّنُ فِی دینِاهللِ ...در دین خدا از دورویی بپرهیزید( .خ )176
ق بَینَکُم إلّا خُبثُ السَّرائِرِ َو سُوءِ الضَمائِرِ .همانا شما برادران
هلل مَا فَرَّ َ
نا ِ
 -6پلیدی و نیّت زشتَ :و اِنَّما اَنتُم اِخوانٌ عَلی دی ِ
دینی یکدیگرید ،چیزی جز درون پلید و نیّت زشت ،شما را از هم جدا نساخته است( .خ )113
 -7شیطان و فریبکاری او :اِنَّ الشَّیطانَ یُسَنّی لَکُم طُرُقَهَُ ،و یُری ُد أَن یُحِلَّ دینَکُم عُق َدۀً عُقدَ ًۀ َو یُعطیکُم بِالجَماعَۀِ الفِرقَۀً.
همانا شیطان ،راه های خود را به شما آسان جلوه میدهد ،تا گرههای محکم دین شما را یکی پس از دیگری بگشاید و به جای
وحدت ،بر پراکندگی شما بیفزاید (زارع ،1383 ،ص .)136
 .2-7رابطه وحدت و اخوت
یکی از لوازمِ مظاهر «اخوّت»  ،وحدت و تعاون و هم آوایی است و چیزی که با اخوت و برادریِ شیعه و سنّی ،تضاد و
ناهمخوانی دارد «تفرقه» و چنددستگی می باشد .جامعه اسالمی که بنیان آن بر برادری استوار می باشد ،جامعه ای است که در
عرصه باورهای ایمانی ،عبادات و شعائر ،مفاهیم فکری ،فضایل اخالقی ،رویکردهای معنوی ،آداب و روش ،فرهنگ اجتماعی،
ارزش های انسانی و اصول قانون گذاری یکپارچه هماهنگ است.
همچنین در اهدافی که زمین را به آسمان ،دنیا را به عقبی ،آفریده را به آفریدگار ارتباط می بخشد و در اصول روشن
و ارزشمندی که میان آرمان گرایی و واقعیّت ایجاد الفت می کند و ثابت و متغیّر را باهم می آمیزد و میان الهام از میراث فکری
و فرهنگی پیشینیان و بهره گیر ی از پیشرفت های معاصر توازن را ایجاد می نماید ،متّحد و یکپارچه است.
در بهره گیری از منابعی مانند قرآن و سنّت که سرچشمه هدایت شیعه و سنی است و در الگوی بلندی که از او
سرمشق می گیرند ،هم آوا و هماهنگ هستند؛ زیرا جامعه ،جامعه اسالمی است و در جامعه اسالمی ،مسلمانان به
خداوند،کتاب و پیامبر واحدی ،ایمان دارند .رویشان به سوی یک قبله است .در همه امور خویش یک شریعت را حَکَم و داوری
می نمایند و دوستی و گرایش آنها تنها به خداوند ،پیامبر و مؤمنان است .دوستی و دشمنی (دشمنی با دشمنان) آن ها ،در
راستای رضایت خداوند است .خداوند متعال می فرماید « :لَا تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآَخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَ ْو
کَانُوا آَبَاءَ ُهمْ أَوْ أَبْنَا َءهُمْ أَ ْو إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ (مجادله)22 /؛ هیچ گروهی را که به خداوند و روز آخرت ایمان آورده باشند،
نخواهی یافت که دست دوستی در دستان کسانی بگذارند که با خداوند و پیامبرش دشمنی می کنند ،هرچند پدران یا فرزندان
یا برادران یا قوم و عشیره او باشد» .روا نیست در این جامعه اسالمی ،عوامل تفرقه انگیز که در جامعه های دیگر مشاهده می
شود مانند تعصّبات ملی ،نژادی ،اقلیمی و وابستگی طبقاتی ،مذهبی و  ،...ارکان وحدت مسلمانان را متزلزل نمایند.
برادری اسالمی بین شیعه و سنی (مخصوصاً درجامعه اسالمیِ ایران) بسی فراتر از همه آن تعصّبات است ولو در هر
شکل و به هر نامی که باشد .پیامبر گرامی اسالم(ص) خو د را از همه تعصبات و تنگ نظری ها ،مبرّا می داند و می فرماید:
ت عَلی عَصَبِیَّۀٍ (کلینی ،بی تا ،ج ،8ص)162؛
ل عَلی عَصَبِیَّۀٍَ ،و لَیسَ مِنّا مَن مَا َ
« لَیسَ مِنّا مَن دَعا إلی عَصَبِیَّۀٍ َ ،و لَیسَ مِنّا مَن قاتَ َ
هرکس دیگران را به تعصّب فرابخواند از ما نیس ت ،و هرکس در جهت(راه) تعصّب بجنگد و در راستای آن کشته شود ،از ما
نیست ،و هرکس با برخورداری از تعصّب بمیرد ،از ما نیست» .قرآن در مورد توطئه های غیر مسلمانان ،برای ایجاد تفرقه و
چنددستگی میان مسلمانان هشدار می دهد .همچون کاری که یهود مدینه برای شعله ور گردانیدن آتش جنگ میان دو طایفه
اوس و خزرج انجام دادند و رسول خدا(ص) با یادآوری وحدت و اخوت و برادری دینی ،آتش آن فتنه را خاموش نمودند.
ن أُوتُوا الْ ِکتَابَ یَرُدُّو ُکمْ بَعْ َد إِیمَانِکُ ْم
ن الَّذِی َ
ن آَمَنُوا إِنْ تُطِیعُوا فَرِیقًا مِ َ
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید « :یَا أَیُّهَا الَّذِی َ
کَافِرِینََ .وکَیْفَ تَکْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَیْکُمْ آَیَاتُ اللَّهِ وَفِیکُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ» (آل عمران/
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)101-100؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید! ا گر از گروهی از اهل کتاب پیروی کنید شما را پس از ایمان آوردنتان به کفر
بازمی گردانند .و چگونه شما باید کافر شوید در حالی که آیات خداوند بر شما فرو خوانده می شود و پیغمبرش در میان
شماست؟! و هرکس به خداوند تمسک جوید ،بی گمان به راه راست و درست راه نمایی شده است».
در همین رابطه در مورد تفرقه و اختالف هشدار می دهد و می فرماید « :وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا
ب عَظِیمٌ؛ «مانند کسانی نباشید که پس از آمدن دالیل آشکار دسته دسته شدند و باهم اختالف
جَاءَهُ ُم الْبَیِّنَاتُ وَأُولَئِکَ لَ ُهمْ عَذَا ٌ
پیدا کردند ،آنان دچار عذاب بس بزرگی می شوند».
 .2-8رابطه وحدت و امربه معروف
قرآن مجید یکی از مهم ترین ویژگیهای جامعه مؤمنان را ،در کنار ایمان به خدا و اطاعت از او و رسول ،امر به معروف
و نهی از منکر می داند .خداوند این دو مهم را در کن ار ایمان آورده است و میزان توجه بدان ها را معیار برتری امت اسالم می
ف وَتَنْهَوْنَ َعنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ» (آل عمران)104 /؛ «شما بهترین
داند « :کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّ ٍۀ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ َتأْمُرُونَ بِالْمَعْرُو ِ
امتی هستید که برای مردم پ دید آمده اند؛ (زیرا) امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید».
تالش خستگی ناپذیر امامان در ترویج ،احیا و عمل به این دو عنصر اصیل اسالمی ،و تبیین حدود ،قلمرو و موارد این
دو مهم ،درراستای اهداف وحدت طلبانه آنها بوده است .درباره وجوب ،فضیلت ،فلسفه ،و معرفی به امربه معروف و نهی از منکر
به عنوان یکی از پایه های اسالم و ضرورت توجه همگانی بدان ،احادیث بسیاری از آنان نقل شده که گواهی روشن بر اهمیت و
نقش نشاط انگیز اجتماعی ،دینی و تربیتی این اصل نزد ایشان است .درست است که آن بزرگان برای جلوگیری از نقض غرض
و عدم سوء استفاده از این دو فریضه ،به شرایطی چون علم و فهم صحیح از معروف و منکر ،احتمال تأثیر و نیز لزوم امنیت
خاطر در اقامه آن ،توجه داشتند ،اما هیچ گاه به تعطیلی و یا رکود آن رضایت نمی دادند .رمز و راز این مسئله نیز در این نهفته
است که هیچ یک از اف راد جامعه ،از دیگران جدا نیست و راه زندگی و سرنوشت انسانها در مسائل اجتماعی ،با یکدیگر پیوند
خورده است .انسان ،طبیعتی اجتماعی دارد و عقاید ،اخالق و اعمال دیگران در او مؤثر است .روشن است که با انحراف یک فرد،
عالوه بر اینکه به خود وی زیان وارد می گردد ،جامعه نیز از رفتار او زیانمند می شود؛ پس عقل حکم می کند که عموم افراد،
مراقب یکدیگر باشند و در حد توان ،جامعه را از آلوده شدن به فساد ،نگه دارند .البته دایره این دو وظیفه اساسی ،تنها شامل
مسائل فردی و جزئی نیست ،بلکه امر به معروف و نهی از منکر ،مسائل اجتماعی و امور کلی مسلمانان را دربر می گیرد.
با توجه به تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در وحدت اجتماعی ،امامان تأکید خاصی بر این اصل عقلی داشته ،آن را
از مهم ترین واجبات دینی به شمار آورده اند .شهید مطهری بعد از توضیح آیه  103و  105سوره آل عمران که از صریح ترین
آی ات درباره دعوت به اتحاد و پرهیز از تفرقه است ،می نویسد :ببینید آیه ای که در میان این دو آیه قرار گرفته است ،آیه دعوت
به امر به معروف و نهی از منکر است .این برای آن است که قرآن کریم می خواهد بفهماند که همواره باید از طریق دعوت به
خیر و صالح و امر به معروف و نهی از منکر ،این وحدت محفوظ بماند .اگر این استوانه اسالمی ،یعنی اصل دعوت و ارشاد و امر
به معروف و نهی از منکر بخوابد ،وحدت اسالمی و اتحاد مسلمانان نیز از میان می رود .ما مسلمانان دعوت و ارشاد و امر به
معروف و نهی از منکر داریم ،ولی چون هدفهای اسالمی را نمی شناسیم ،مخصوصاً از هدف های بزرگ و اساسی و اصولی اسالم
ب و مغز آن ،آشنایی داریم .هر
بی خبریم ،از اسالم فقط با یک سلسله دستورهای ظاهری که مربوط به قشر اسالم است ،نه ل ّ
وقت به فکر دعوت و ارشاد می افتیم ،از حدود مسائل ساده اخالقی و عبادی تجاوز نمی کنیم ،و حال آنکه یکی از هدفهای
بزرگ اسالم ،بلکه بزرگ ترین هدف اسالم در امور عملی ،وحدت و اتفاق مسلمانان است .اولین وظیفه داعیان و ارشاد کنندگان
و آمران به معروف و ناهیان از منکر این است که از طریق وحدت مسلمانان بکوشند؛ در طریق همان چیزی بکوشند که مورد
نزول این آیه کریمه است.
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 .2-9رابطه وحدت و مسئولیت اسالمی
بعد از آیه «دستور به وحدت و اعتصام به قرآن» و آیه «هشدار نسبت به خطر چنددستگی و اختالف» ،آیه ای را که
بیانگر مسئولیت امّت اسالمی در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر می باشد ،ذکر نموده است و می فرماید« :وَلْتَکُنْ مِنْکُ ْم
أُمَّۀٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْ َمعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران)104 ،؛ «در میان شما جماعتی
باشند که دیگران را به خیر و نیکی فرا بخوانند و امر به معروف و نهی از منکر بنمایند و آنها هستند که رستگار می شوند».
این آیه مردم را به این موضوع رهنمون می سازد :چیزی که ایمان امّت اسالمی و وحدت را ایجاد می کند و از
پراکندگی آنها جلوگیری می نماید ،وجود برنامه و راهکاری یکپارچه است .راهکاری که همه به آن پایبند باشند و آن را مرجع
خود قرار دهند .این روش و برنامه چیزی جز قرآن و اسالم نمی تواند باشد و وجود رسالت و هدفی مشترک مانند امر به معروف
و نهی از منکر است که زمینه سازی برای تحقّق بازگشت به قرآن و سنت را سرلوحه کار و تالش مسلمانان قرار می دهد.
اما هر گاه امّت اسالمی از راه و رسم خویش منح رف شوند و یا رسالت خود را به دست فراموشی بسپارند ،در کورراه
های چپ و راست ،دسته دسته سرگردان خواهند شد و طعمه شیاطین شرق و غرب خواهند گردید .این درست همان چیزی
ن
است که قرآن در مورد آن هشدار می دهد و می فرماید« :وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُو ُه وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَ ْ
سَبِیلِهِ ذَلِکُمْ وَصَّا ُکمْ بِهِ لَ َعلَّکُمْ تَتَّقُونَ» (انعام)153 /؛ « یقیناً راه راست من همین است ،آن را در پیش گیرید و بر راه های دیگر
گام نگذارید؛ زیرا شما را از راه دور خواهد کرد و این وصیّت اوست به شما .شاید که پرهیزکاری را پیشه خود نمایید».
وحدتی که تحقّق و محافظت از آن بر امّت اسالمی واجب گردیده است ،با تنوع و تکثرگرایی که به خاطر اختالف
محیط و فرهنگ عبادت و تحت تأثیر تمدن های گوناگون پدید آمده اند ،منافات ندارد .آن گونه که اختالف ها تنوّعی است که
در چهارچوب وحدت فراگیر اسالمی تجلی می گیرد و بسان تنوع استعدادها و عالیق و افکار و تخصّص های گوناگون افراد یک
خانواده یا تنوع گل و میوه داخل یک باغ است که« :یُسْقَى بِمَا ٍء وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِی الْأُ ُکلِ» (رعد)4 /؛ «از یک آب
آبیاری می شود و برخی را در نوع مزه و رنگ طعم بر دیگری برتری بخشیده ایم» .از مهم ترین دستاوردهای اسالمی در این
زمینه مشروعیّت تعداد اجتهادها و اظهارنظرهای متفاوت در چهارچوب قواعد عام و نصوص قطعی مورد اتفاق است .مجتهدی
هرچند با مجتهد دیگر در روش و مشرب اجته ادی اختالف داشته باشد ،نباید مانع اجتهاد او بشود .هریک دارای دیدگاهی
هستند و هریک از آنان(چه مُصیب و چه مُخطئ) چنانچه اهمیّت اجتهاد را داشته باشند ،اجر خاص خود را خواهند داشت.
اختالف آراء و دیدگاههای گوناگون نباید اسباب تفرقه و دشمنی شوند.
وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ کُلٌّ إِلَیْنَا رَاجِعُونَ (انبیاء) 93 /؛ گروهی از پیروانش ناآگاه به دسته های مختلف تقسیم و پاره پاره
شدند .ولی سرانجام همه آنها به سوی ما بازخواهند گشت».
پیداست که تمام علل «پراکنده ساز» در این ایدئولوژی مردودند ،چه مربوط به جغرافیا و اقلیم یا زبان و سابقه
فرهنگی و تاریخی یا رنگ و نژاد و نسب باشد .طبقه و امتیاز اجتماعی ،جز از راه «عمل» و «تقوا» میسر نیست.
سازمان وجود مادی یک موجود زنده مانند حیوان ،از میلیاردها سلول تشکیل یافته و هرکدام از این سلولها دیگر،
بدون چشمداشت و انتظار پاداش از همنوعان خود ،انجام وظیفه نموده و شغلی را که طبیعت به دوش آنها نهاده است ،با
اخالص کامل انجام می دهند .مثالً قلب  70بار باز و بسته می شود و با باز و بسته شدن خود ،خون را که غذای طبیعی بدن
است ،به تمام نقاط بدن ما می رساند و این عضو حساس هرگز انتظار ندارد ک ه سایر اعضای بدن مانند کلیه و کبد ،کار خود را
انجام دهند و تا زمانی که قدرت دارد ،کار خود را با اخالص تمام انجام می دهد .یا مثالً ،ریشه های خاردار یک گیاه ،آب و
شیره های زمین را مکیده ،بدون تظاهر و ریاکاری بلکه با استتار و اختفا و اخالص کامل ،در اختیار تنه درخت گذارده ،و آن نیز
در سایه عروق داخلی غذای الزم را به بلندترین شاخه های درخت می رساند .آیا عمل یک سلول ناچیز و فعالیت مخلصانه یک
ریشه برای ما درس زندگی نیست که وظایف انسانی و اجتماعی خویش را بدون تظاهر و ریاکاری ،بدون آنکه به رخ این و آن
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بکشیم ،انجام م ی دهیم ،بلکه بسان مجموع جهان آفرینش به طور خودکار ،کار و باری را که به دوش گرفته ایم ،به منزل
برسانیم.

نتیجه گیری
بیان گردید ایجاد وحدت بین شیعه و سنی ،همیشه مورد تأکید قرآن ،روایات و علمای اسالم بوده است .اهل عصمت
و طهارت (ع) در مواقع مختلف به شیعیان خود این نکات وحدت بخش را توصیه کرده اند که از هرگونه سخن و عملی که
اختالف و نزاع و برافروختن جنگ مذهبی را به دنبال دارد ،پرهیز کنند .بدون شک این نکات نیازمند تنظیم منشور و تدوین
روش کاربردی است که باید از سوی فرهیختگان جامعه اسالمی انجام بگیرد ،این منشور باید در جمع عالمانی از شیعه و سنی
انجام گیرد و فرهنگ سازی و نهادینه شود و به صورت فرهنگی با حرکتی که در جهت ایجاد اختالف میان مسلمانان است،
مبارزه شود .بنابراین به خاطر اهمیت این اجتماع ،خداوند در قرآن سوره ای به نام جمعه اختصاص داده است .همچنین کنگره
عظیم حج ا ز جمله برنامه ها و شعائر دینی است و زمینه پیوندهای عاطفی اجتماعی و مذهبی مسلمانان را فراهم ساخته است
و همسانی و همانندی نیت ،آداب ،مناسک ،رنگ لباس حاجیان و حضور هماهنگ آنان از هر ملیت و زبان و مذهبی است .و
دالیل مهمی گواه بر زشت بودن تفرقه می باشد.
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