
 

 

 

 1اسالمی مذاهب بین تقریب در ایران اسالمی انقالب و علما رسالت
 2محمد لطيف محبی

 چکیده

ع این مقاله رسالت علماء و انقالب اسالمی ایران در تقریب بین مذاهب اسالمی است.   موضو
های مادی، معنوی و انسانی قابل توجه؛ با امروزه کشورهای اسالمی با داشتن انواع از سرمایه

 ها و مسائلی مواجه اند. در این میان بزرگترین مشکل اختالف مذهبی است. انواع از چالش
علمی و عملی برای حل این مسئله؛ استراتژی تقریب میان مذاهب اسالمی است. این  راهکار 

مقاله باهدف تبیین ماهیت تقریب، کارکرد، عوامل، موانع و ارائه راهکار آن تدوین گردیده است. 
 مدیریت این فرایند به دست علماء فریقین و رهبران سیاسی و مجریان انقالب اسالمی است.

ع توصیفی روش مقاله کیف  های این نوشته عبارت تحلیلی است. برخی از یافته –ی و از نو
( هدف از تقریب شناخت نقاط 2( تقریب مذاهب به معنای اتحاد مذاهب نیست.1است از:

( مهمترین مانع در راه همگرایی کشورهای 3باشد. مشترک و همکاری حول محور آن می
ای دشمنان اسالم و دیگر عوامل صورت دسیهای و مذهبی است که با اسالمی اختالف فرقه

دهد که موارد اختالف و تفاوت بین مذاهب محدود ها نشان می( نتیجه بررسی4گرفته است. 
 بوده که آنهم در اثر اجتهاد عالمان دینی و دیگر عوامل شکل گرفته است.

 : تقریب؛ مذهب، وحدت؛ مسلمانان.هاکلید واژه
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 مقدمهـ 1

باشند. دلیل ای میار، علماء و نخبگان دینی دارای منزلت رفیع و جایگاه ویژهدر جوامع دین مد
ع است. منزلت مذکور، توانایی ها و تخصص ایشان در حوزه اندیشه دینی و اجرای آن در اجتما

در این میان انقالب اسالمی ایران به رهبری خردمندانه و عالمانه مجتهد جامع الشرایط حضرت 
این راستا مهندسی تازه و نقشه جامع و راهبردی نوینی را در این زمینه در  امام خمینی

ارائه داد که قبل از آن فقط در حد گفتمان بوده است. ادامه این سیاست و شیوه توسط رهبر 
 ای )زیدعزه( ادامه داشته است.فرهیخته انقالب اسالمی حضرت ایت الله خامنه

های نظری و عملی در خور ستایش صورت ن تالشدر ارتباط با پیشینه این پژوهه تا کنو
های اندیشه وران در ابعاد  مختلف و از زوایای متفاوتی  بوده است. اما گرفته است. این تالش

بنا به دالیلی کار آمدی الزم را نداشته اند؛ زیرا گاه تعریف مطلوب ارائه نشده است و زمانی 
هر جامعه و صنفی وجود دارند؛ مانع بررسی جامع های تند رو که در منافع برخی افراد و گروه

 این مسئله سرنوشت ساز و اثرگذار بوده است.
ای مخالفان های نفاق افکنانهای، تحجر، خرافه گرایی و دخالتهای فرقهبه خصوص عصبیت

دین اسالم و جز آن سبب شده است تا این مسئله به طور درست مورد بررسی قرار نگیرد و در 
را با انواع از موانع رو برو شود. اکنون پرسش اصلی این است نخبگان دینی و انقالب مرحله اج

 توانند در تقریب مذاهب اسالمی اثر گذار باشند؟ اسالمی اسالمی تا چه حد می
ای در جواب اجمالی و فرضیه این است که عالمان دینی و انقالب اسالمی نقش برجسته

های وحدت آفرین داشته باشند.  اهمیت علماء خبیر و مهارائه راهکار وحدت و اجرای برنا
مسئوالن انقالب اسالمی ایران با رهبری مجتهد فرهیخته به این دلیل است که اینان دارای 
جایگاه و ریشه در مبانی اعتقادات دینی و مذهبی مردم اند. از این رو عالمان دینی وارثان 

)اصول  إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاء ه اند:فکری و معنوی و اجرایی پیامبران معرفی شد
(. علماء و نخبگان دینی امانتداران انبیاء در حوزه معرفتی و مر جعیت علمی 32،ص1کافی،ج

و اجتماعی و فرهنگی اند به خصوص در حوزه اجتماعی و اتحاد و اخنالف امتها و جوامع دینی؛ 
اللَّهِ صلى اهلل علیه و آله: الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ یَدْخُلُوا  قَالَ رَسُولُبه این جهت میفرماید: »
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ا ذلِكَ، فِی الدُّنْیَا، قِیلَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ مَا دُخُولُهُمْ فِی الدُّنْیَا؟ قَالَ: اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ، فَإِذَا فَعَلُو

(. در این مقاله در بخش اول به اهداف 216،ص1بحاراالنوار،ج«. ) دِینِكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ عَلى
تقریب،پیشینه، جایگاه و اهمیت وحدت و تقریب در قرآن و نهن البالغه و سیره معصومان و 

شود و در بخش دوم علل و منبع اختالف  و راهکارهای عملی بزرگان  و مانند آن پرداخته می
 شود.فهرست منابع اشاره می شود و در نهایت به جمع بندی وتبیین می

 ـ کلیات2

 تبیین ماهیت تقریب ـ2ـ1

ای است که قیل از دیگر عناصر ارائه ولی در مقام عمل آخرین چیزی عنصر هدف از عناصر اولیه
است که قابل دست یابی است. از این رو شناخت هدف تقریب در شناخت ماهیت آن اثرگذار 

به هدف است؛ بدین ترتیب منظور از تقریب اوال؛ شناخت  است. تعریف از مفاهیم نیز گاه تعریف 
و ثانیا؛ شناخت نقاط   ها  و حدود و ثغورآن است.مخاطبان از مذهب همدیگر با تمام ابعاد و توانیی 

مشترک و اختالفی از دو  یا چند مذهب و ثالثا؛ تعامل و ارتباط دو یا چند سویه با همدیگر حول 
های عالمان و فات است، و رابعا؛ اجرای این فرایند با راهنمایی محور مشترکات با قبول اختال 

نخبگان فرهنگی و سیاسی. بنابراین تقریب عبارت است از شناخت نقاط مشترک و اختالفی سپس  
 تعامل روی محور اشتراکی و دوری از اختالف، به رهبری عالمان و رهبران ساسی و فرهنگی. 

نزدیک شدن پیروان مذاهب اسالمی در کنار یک دیگر   بدین تر تیب هدف از تقریب مذاهب،
های اشتراک و اختالف و در ادامه تعامل روی نقاط اشتراک و است که از طریق شناخت نقطه

گیرد. در هر فرایندی اولین عنصر، عنصر نظری است یعنی به رهبری عالمان دینی صورت می
رت دارد. از این رو  شناختگرایی  یک قبل از اقدام به هر فعالیتی داشتن شناخت از آن ضرو

ای که قبل از اقدام ایجابی یا سلبی افراد ای است به گونهمسئله عقالنی  در مواجهه با هر پدیده
 های دینی مامور به آشنایی و داشتن شناخت از آن است.به حکم خرد انسانی و دستور گزاره

ر آیات متعددی به رسمیت شناخته است قرآن کریم تعدد ادیان و نژادها و قوم و قبایل را د
های مختلفی مشاهده های افراد در زمینهداند. تفاوتاما هر دین و گرایشی را درست نمی
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ع مقدس میمی فرماید حکمت تفاوت در خلق انسان از نظر ظواهر و ملت و نحله،  شود. لذا شر
َهاَْياباشد: شناخت از همدیگر می يُّ

َ
َناُكمَخلَِْْإَناْالَناُسْْأ نْق  َْْذَكٍرِْْمِّ نَثىَٰ

ُ
َناُكم َْْوأ َْوَقَباِئَلُْْشُعوًباَْوَجَعل 

َرَمُكم ِْْإَنِْْلَتَعاَرُفوا ك 
َ
َقاُكم ْْالَلِهِْْعنَدْْأ ت 

َ
ای ای مردم، ما شما را از نری و ماده َْخِبير َْْعِليم ْْالَلهَِْْإَنْْأ
ترین شما دیگر را بشناسید. هر آینه گرامیها کردیم تا یكها و قبیلهبیافریدیم. و شما را جماعت

 (. 13نزد خدا، پرهیزگارترین شماست. خدا دانا و کاردان است)حجرات:
گاهی از حقیقت ، الفت، وحدت شناخت دارای آثار متعددی است که کمترین اثر وضعی آن، آ

گرایانه نسبت به دیگر مذاهب و ادیان است. از دیدگاه و جلوگیری از اقدامات سلبی و حذف
ای اند که دارای هویت مشترک و قرآن همه مسلمانان امت واحده محمدی و قرآنی و ید واحده

 ها و مولفه های آن است از قبیل: کیش مشترک، تاریخ مشترک، احساس مشترک، فرهنگ مقّوم
رق مشترک، سرنوشت مشترک و کتاب و قبله مشترک اند و در این مولفه ها و عناصر همه ف 

 معروف اسالمی شریک اند.
بنابراین تقریب مذاهب به معنای اتحاد مذاهب در قالب یک مذهب و نفی دیگر مذاهب نیست؛  

 گوید:  از این رو یکی از رجال پیشگام در عرصه وحدت امت اسالمی چنین می 
خااواهم عقایااد راسااخه شااعب مختلفااه بعضاای گمااان کننااد کااه بنااده ماای شاید

اسالم را متحد کاانم، پاار واضااح اساات کااه ایاان امااری اساات صااعب المنااال و در 
ع روح اساات... اعلاای درجااه اشااکال. تباادیل معتقاادات ثابتااه مشااکل تاار از نااز

مقصااود نااه ایاان اساات کااه شاایعه ساانی گااردد یااا ساانی راه تشاایع را گیاارد 
 (. 618،ص1384)اردوش،

بنابراین با رویکرد تقریبی می توان شناخت بهتری از همدیگر داشت و به تعامل پویایی دست  
ای نیز از همدیگر خواهند داشت که به مرور از  های منصفانه و عالمانه یافت و در نتیجه قضاوت 

 شود.  گفتارها و اقدامات سلبی و حذف گرایانه نیز نسبت به همدیگر جلوگیری می 
های ای که سالچنانچه همین وضعیت و رویه را دنیای مسیحیت تجربه نموده است به گونه

های خود را برای طرد دیگری و حذف آن به کار بردند ولی با عقالنیت و خردگرایی زیادی انرزی
ها و انشعابات و رویه منفی را تبدیل به همگرایی نمودند و امروزه مسیحیت با بیشترین فرقه
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گی جغرافیایی، در سایه عقالنیت رهبران دینی و سیاسی خویش به نوعی همسویی دست پراکند
دارند. در این زمینه نقش یافته اند و کمترین توهین و تکفیر و تفسیق را نسبت به هم روا نمی

 های سیاسی آنان بر جسته بوده است.عالمان دینی و رهبران و نظام

 و سیاسی طرح استراتژی وحدت در سطح کالنـ 2ـ2

علمی وارد  –های با رویکرد ساسی های اثرگذار و تقریبی تالشبرخی دیگر از افراد و شخصیت
ها. در ذیل به برخی از ها بوده و زمانی برخی از شخصیتاین عرصه شدند؛ که گاه حکومت
ع اشاره می  شود:نمونه های از هردو نو

احان تقریب و وحدت اسالمی نادرشاه ق(؛ یکی از طر1160- 1148) سلطنت از:نادر افشار( 1
افشار است. وی طرح وحدت خود را اولین بار در زمره شروط برای پذیرش سلطنت در اجالسیه 

ای با پنن ق« مطرح کرد. نادرشاه طرح وحدت خود را طی نامه1148دشت مغان در سال 
دوین و برای سلطان المللی داده و به شکل تقریب بین مذاهب تای و بینی فرامنطقهشرط جنبه

دهد که هدف، بنای ق( فرستاد و توضیح می 1168 - 1143عثمانی محمود اول )سلطنت از 
 است. مصالحه و رفع اختالف صوری از میانه امت محمد

نگارد: چون شما از عقاید سابقه نکول و طریق تقلید امام به حق ناطق در بند اول چنین می
رام که از  ایمه حق است جعفر صادق ؛ اختیار و قبول کرده اید، قضات و علماء و افندیان ک 

 (. 131،ص1384روم إذعان به صحت آن کرده، آن را  خامس مذاهب شمارند)اردوش،
خواست کشور افغانستان و ایران هر دو دارای یک اداره و یک به قول یکی از مورخان، نادر می

مردم افغانستان مذهب حنفی داشت و دولت مرکزی باشند ... همچنین نادر که مثل اکثریت 
خواست این مذهب در هردو کشور افغانستان و ایران، مذهب واحد و رسمی باشد؛ زیرا او می 

پنداشت؛ جرگه اختالف بین افغانستان و ایران را مایه خصومت بین طرفین می 
 (.350،ص 1366پذیرفت)غبار، میالدی( این شرط نادر را نیز  1736مغان) 

م(؛ سید جمال الدین معروف به نابغه شرق، از 1838ق و1254)متولد  طرح سید جمال الدین( 2
ی بیدارگران مسلمان دیگر پیشگامان تقریب بین مذاهب اسالمی بوده است. وی از سرسلسله

کرد فکر می  در قرن سیزده و چهارده هجری است. از آنجا که سید جمال به جامعیت دین اسالم
ع نیز پاسخ دانست؛ لذا تالش های نظری و عملی وافری در این گو میو دین را در عرصه اجتما
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های سید در دیدگاه وی اثرگذار بوده است. ایشان برای تشکیل امت زمینه انجام داد. مسافرت
این رو واحده قرآنی و محمدی، وحدت و خرافه زدایی را سرلوحه کار خود قرار داده بود؛ از 

 کارش احساسی، مقطعی و صرفًا نظری نبود.
گوید: سید چاره دردهایی را که تشخیص داده بود در امور ذیل مرحوم مطهری می

 دانست: می
هایی که ها و ساز و برگ بازگشت به اسالم نخستین و دور ریختن خرافات و پیرایه (1

اسالم نخستین از  به اسالم در طول تاریخ بسته شده است.  بازگشت مسلمانان به
نظر سید به معنی بازگشت به قرآن و سنت معتبر و سیره سلف صالح است 

 (.23)مطهری، نهضتهای اسالمی،ص
اتحاد اسالم؛ ظاهرًا ندای اتحاد اسالم را در برابر غرب اولین بار سید جمال بلند  (2

ور کرده، منظور از اتحاد اسالم، اتحاد مذهبی که امر غیر عملی است، نبود؛ منظ
ای و سیاسی بود یعنی تشکیل صف واحد در مقابل دشمن غارتگر اتحاد جبهه
 (.29)همان، ص

ق(؛ از دیگر طراحان و حامیان تقریب مذاهب اسالمی، شیخ 1264)متولد شیخ الرییس( 3
های است تالش رساله اتحاد اسالمای شیعی و مولف الرییس است که وی ادیب و عالم فرهیخته

ع خود کم نظیر است. او از ُطُرق متعدد برای تقریب و نزدیک وی بعد از طرح ن ادرشاه در نو
 (. 609و 585،ص1384کردن دو فرقه بزرگ از مسلمانان استفاده نمود )اردوش،

های مشترکی برای در برخی از شرایط علمای فریقین تالش ؛های جمعی و گروهیتالش( 4
فتاوای علماء شیعه و مراجع نجف در حمایت تقریب و حمایت از ثغور مسلمین داشته اند. مثل  

 (.632از خالفت عثمانی در برابر تجاوز غرب)همان،بخش پیوست،ص
؛ پیروزی انقالب اسالمی ایران به رهبری فقیه وارسته و انقالب اسالمی ایران امام خمینی( 5

 با و زمان شناس، نقطه عطفی در حوزه تقریب مذاهب اسالمی بوده است. امام خمینی
معرفی مذهب شیعه  و تشیع به جهانیان ، جامعیت دین اسالم را در صحنه عمل پیاده کرد. 

های استعماگران در ایجاد نفاق های امت اسالمی و شناخت سیاستامام خمینی بادرک آسیب
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گرایی و شقاق میان مسلمین، راهکار عملی برای مبارزه با این سیاست استعماری و ایجادهم
 دانست.ا، استرتژی تقریب میمیان مسلمین ر
بارها به اهمیت وحدت و تقریب گوشزد نموده و فواید و کاردهای تقریب را   امام خمینی

 گوید: تبیین نموده است. امام در یکی از بیانات خویش می
یااک نیرنااگ بزرگاای کااه از غاارب سرازیرشااده و دول اسااالمی را تحاات نفااوذ 

دیاادکرده اساات... آن چیاازی مهماای کااه که تطمیااع کاارده یااا ته قرارداده یا این
کنااد آن قضاایه دول اسااالمی را بیچاااره کاارده و از ظاال قااران کااریم دور ماای

نااژاد پرسااتی اساات. و نیااز ماای گویااد: تمااام مساالمین باااهم باارادر و برابرنااد و 
هااا زیاار پاارچم اسااالم و زیاار هااا از دیگااری جدانیسااتند و همااه آنهیچیک از آن

اندازنااد کااه بااین مساالمین تفرقااه ماایهااایی  پاارچم توحیااد بایااد باشااند ... ایاان
هااای باازرگ و مخااالفین قاارآن لشکر های شاایطان و کمااک کنناادگان بااه قاادرت 

 (.16کریم هستند )گلی زواره، ص

جمهوری اسالمی برای مهندسی تقریب مذاهب اسالمی و ایجاد راهکاهای عملی، سال روز 
میان مذاهب اسالمی اعالم کرده تولد نبی رحمت حضرت محمد بن عبدالله را هفته وحدت 

های علمی و مفیدی صورت گرفته است. رهبر معظم انقالب حضرت است. در این راستا تالش
ای نیز بارها به اهمیت وحدت و تقریب بین مذاهب اسالمی تاکید و به ارائه آیت الله خامنه

 های آن نیز پرداخته است.شیوه
سالمت آمیز فراخوانده است و به همین مناسبت ایشان همیشه مسلمانان را به همزیستس م

شمسی را سال وحدت ملی و همبستگی امت اسالمی اعالم نمود و همچنین در  1386سال 
فرمودند: تحریک عواطف مذهبی و فراهم کردن زمینه اختالفات گناه است   23/6/1386تاریخ  

نقل به مضمون(. وی در  و کسانی که این کار را می کنند همکار آمریکا و صهیونیسم هستند)
های مسلمان به نیروی خود ایمان آورند و قدرت خود را باور کنند گوید: ملتمناسب دیگری می

های و بدانید که فراموش کردن از شخصیت و منش انسانی و اسالمی خود بزرگترین بالی ملت
 (.73مسلمان است)گلی زواره،شناخت کشورهای اسالمی،ص

نظری بوده است که در آن اشخاص،  –ردهای تقریبی رویکرد سیاسی بنابراین یکی از رویک 
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ها نقش داشته اند که در این میان نقش انقالب اسالمی ایران به دالیلی نقش نهادها و حکومت
بی بدیلی بوده و دارای آثار و برکات در این زمینه بوده است؛ زیرا هم عالمان دینی نقش داشته 

فرهیخته آن؛ یعنی هم اشخاص و هم حکومت جمهوری اسالمی   و هم عالمان سیاسی و رهبری
 بارهبری فقیه زمان شناس نقش اثر گذار در این زمینه داشته اند.

 پیشینهـ 2ـ3

باشد؛ و جنبه احساسی آن بر دیگر ابعاد آن می از آنجا که دین و مذهب یک امر فطری می
ع بشر درچربد؛ از زمانی که حافظه تاریخ یاری می پیی دین و دینداری بوده است گرچه   دهد نو

ع دین از مسلمات است. به ها مختلف است ولی اصل دیندر کم و کیف آن دیگاه گرایی و تنو
دلیل عوامل اثر گذار انسانی و غیر انسانی تعدد ادیان نیز طبعی است. چنانچه به عنوان مثال 

های آن مشهور است. ها و نزاعیشدر مسیحیت با این که یک دین داشته اند اما دعوا و تعدد گرا
همچنین در اسالم که تعدد مذاهب کالمی، فلسفی، ادبی، نحوی، تفسیری، عرفانی، و جزآن از 

آید. اصل همبستگی و تقریب مذاهب و اقوام و مانند آن در قرآن واقعیات قطعی به حساب می
 آمده است. کریم و روایات اسالمی و سیره معصومان

در طول تاریخ اسالم پیامدهای سلبی و ضررهای جبران ناپذیری نیز در  اختالفات مذهبی
ابعاد مختلف زندگی مسلمانان داشته است. اما علماء و نخبگان فرهنگی و سیاسی نیز به 

اند که این فرهیختگان و عالمان برخی سنی و بر خی شیعه بوده های خویش ادامه دادهتالش
ها اران نیز نقش مفیدی داشته است. این گونه از شخصیتاند و به عالوه بعضی از سیاست مد

ای را های عالمانهدر گفتار و آثار مکتوب و مواقف سیاسی خویش برای وحدت فریقین تالش
های را متقبل شده اند. انجام داده اند و در بسترسازی برای همگرایی مذاهب اسالمی  زحمت

 شود.در ذیل به برخی از این افراد اشاره می
خود آراء فریقین   خالفمعروف به شیخ طوسی دانشمند معروف در کتاب وزین    شیخ الطائفه(  1

را بدون تعصب و به طور عالمانه، برای روش استنباط فقهی خود گردآوری کرده است 
(WWW.orvh.com  وی در تفسیر تبیان خویش نیز از همه .) دانشمندان مطرح از اهل سنت

نقل قول کرده و در قضاوت خود بسیار برخورد علمی و تحقیقی داشته است و هیچگاه قلم 

http://www.orvh.com/
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 های ناروا نیالوده است.خویش را به تهمت و نسبت
: از دیگر عالمان فرهیخته و اهل تقریب، مرحوم  عالمه طبرسی در کتاب گرانسنگ طبرسی( 2

لیل رویکرد تقریبی مجمع البیان بود که مرحوم شیخ شلتوت این باشد. به دمجمع البیان می
کتاب را به عنوان بهترین تفسیر به دارالتقریب پسشنهاد کرد که در نتیجه همین تفسیر با 

 های علمای االزهر چاپ و به عنوان تفسیر قرآن تمام مذاهب معرفی شد.پاورقی

تیازات این تفسیر آزادی فکر، تقریب نویسد: از امشیخ شلتوت در مقدمه مجمع البیان می
باشد«. این کند، میمذاهب که در مدار حق و در مسیر حقیقت و با اخالص کاملی حرکت می

مفسر چه بسا در مرحله بررسی تطبیقی و مقاَرن، مذهب و نظر دیگران را بر مذهب و بینش 
و آراء دیگران کارکرده  خود مقدم داشته و با نهایت رعایت درجه امانت و دقت در نقل نظریات

 باشد. که به دور از دشنام و ناسزاگویی نسبت به سایرین میاست، در حالی
ابوالفضل طبرسی در این تفسیر نظریات غیر خودش را طوری پرورش داده است که گویا 

باشد که خواهد همان نظر را قبول نماید و این کار برخالف بعضی از برادران اهل سنت میمی
خوانند و یا ت مواجهه با نظریات شیعه آنان را با رفض، رمی شان کرده و رافضه شان میدر وق
نامند و لیکن ها را ناصبی میکه برخی از برادران شیعه در حین نقل آراء اهل سنت آن چنان

عُْطبرسی همیشه آیه ذیل را معیار عمل و قضاوت خویش قرار داده اسنت:  ْْاد  َكَْْسِبيِلِْْإَلىَٰ ِبِّ َْر
َمةِْ ِحك  ِعَظةِِْْبال  َمو  َحَسَنةَِْْوال  ُهمْال  َسُنِْْهيَِْباَلِتيَْوَجاِدل  ح 

َ
َبَكِْْإَنْْأ َلُمُْْهَوَْْر ع 

َ
َْوُهَوَْْسِبيِلِهَْْعنَْضَلِْْبَمنْأ

َلُمْ ع 
َ
َتِديَنْْأ ُمه   (. )همان(.125)نحل: ِْبال 
گاه به  آیت الله بروجردی از    : آیت اهلل بروجردی و شیخ محمود شلتوت )ره((  3 مراجع روشن ضمیر و آ

ای و مذهبی را به  های علمی خود، مشکل اختالف فرقه شرایط و زمان بود که با آسیب شناسی 
های عالمه  کرد. چنانچه تالش خوبی شناخته بود و برای درمان آن، استراتژی تقریب را تعقیب می 
لم دینی و زمان شناس و دشمن  شلتوت رییس االزهر در مصر نیز بسیار راهگشا بوده است. این دو عا 

ای خود، در پیی چاره و راهکار علمی و عملی بر آمدند و در این راستا  شناس با درک شرایط  زمانه 
های مفیدی را انجام دادند که این مسیر توسط شیخ محمد تقی قمی ادامه یافت و تکمیل  تالش 

و تقویت آن و همچنین در ایجاد  گردید و آن تاسیس دار التقریب اسالمی بود. البته در تاسیس 



   

 

هش ژپو
 انهم

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
         

ماره 
ش

هم د
،  

تان 
مس ز و ز

یی پا
139

7
  

116 
 

 های دیگری نیز سهیم بودند.  همگرایی و توسعه این شیوه تقریبی، شخصیت 
ل کاشف الغطاء، سیدشرف الدین لبنانی، مفتی شخصیت های مانند: آیت الله محمد حسین آ

اهل سنت عبد المجید سلیم، شیخ حسن البناء موسس و رهبر اخوان المسلمین و مانند آن از 
ِذهَِْْوِإَنْاز سوره مومنون بوده است:  52یقین نقش مهم داشتند و شعار تقریب آیه مبارکه فر َْهَٰ

َمُتُكم ْ
ُ
َمةًْْأ

ُ
َناَْواِحَدةًْْأ

َ
ُكم َْْوأ بُّ های دار التقریب (. نتیجه تالش128،ص1384) اردوش، َْفاَتُقوِنَْْر

چه در عبادت و چه در منجر به صدور فتوای شیخ شلتوت گردید که: پیروی از مذهب شیعه 
ع  معامالت عینا مانند پیروی از مذاهب چهارگانه تسسنن برای مسلمین مجاز و مشرو

 (. 50و22،ص1362است)حکیمی،
از دیگر پیش گامان عرصه تقریب و وحدت امت اسالمی، مرحوم شیخ محمد   :شیخ محمد عبده(  4

های عبده در عرصه الشعبده است. وی از همکاران سید جمال الدین بوده است و اغلب ت
اندیشه دینی و بعد نظری تقریب بوده است. ایشان در این مسیر بر خالف دیگر همکارش یعنی 

های وافری انجام داد. از این رو وی نهن البالغه را همرا رشید رضاء؛ برای تقریب مذاهب تالش
همچنانکه از با خطبه شقشقیه، شرح، چاپ و در سراسر ممالک اسالمی عرب منتشر ساخت و 

های نیز خودداری ننمود)مطهری،نهضت ستایش بلیغ و بی مانند حضرت علی
 (.42اسالمی،ص

یکی از پیشگامان تقریب و وحدت اسالمی، شخصیت خبیر و  ق(:726)متوفایعالمه حلّی( 5
دانشمند، عالمه حلی است. ایشان با بحد و مناظرات عالمانه خود با علمای اهل سنت، حقانیت 
مذهب تشیع را اثبات نمود و در این راستا سلطان محمد خدابنده را نیز تحت تاثیر قرار داد که 
در نتیجه سلطان مذهب تشیع را انتخاب کرد و مذهب شیعه رسمیت یافت. عالمه اهانت به 

دانست و حتی سلطان محمد خدابنده را بعد از انتخاب مذهب دیگر مذاهب اسالمی را جایز نمی
خواند و در همین راستا و هدف، رش به دوست داشتن همه اصحاب پیامبر خدا فرا میتشیع سفا

که شیعه پس از آمدن مغول پرچم خودرا نوشت. شگفت این منهاج الکرامه و کشف الحقکتاب 
 عدم تعصب را بر افراشتند و ادامه این رویه و حالت در عالمه حلی به اوج خود رسید.

گیری از این متکلم شیعه آن است که تعصب ورزی گذشتگان ه آسانیکی از دالیل بروز این هم
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بختی و صلح تبدیل به تیره  فقط به پیچیده تر شدن مشکالت انجامیده و باعد شده بود نیک
(. در این زمینه عالمان 72،ص1384بختی و جنگ تیدیل گردد)الشیبانی؛به نقل از اردوش،

فتارهای خود برای تقریب مذاهب اسالمی زحمت کشیده دیگری نیز بوده اند که باقلم و بیان و ر
اند که تنها به برخی از مهترین آنان اشاره گردید. این بخش مربوط به رویکردی بود که اغلب 

 سیاسی بوده است.  –فرهنگی  و علمی 
علمی وارد عرصه تقریب شده  –در ذیل به برخی دیگر از افراد که اغلب با رویکرد سیاسی 

شود که در رویکرد دومی بیشتر به بعد سیاسی توجه شده است گرچه اره اجمالی میاند نیز اش
 باشد چنانچه در رویکرد قبلی برعکس بوده است.آن مستلزم نگاه فرهنگی و علمی نیز می

 وحدت و تقریب از منظر قرآن کریمـ 3

برای همه انسان ای و  قرآن کریم برنامه کامل و جامعی است که دعوت آن فرا زمانی، فرامنطقه
گیری جامعه های شکلو یکی از پایه هاست. یکی از محورهای جهانی دعوت رسول خدا

گرایی مسلمین است. و لذا در قرآن کریم یکی از محورهای توحیدی، دعوت به اتحاد و هم 
های اساسی اولیه دین اسالم رفع اختالف، دعوت به و یکی از پایه  جهانی دعوت پیامبراکرم

(: 22،ص30، برادری و برابری عمومی اعالم شده است )دکترشریعتی،اسالم شناسی،شاخوت
ُْبُدوِن َْفاع  ُكم  بُّ َناَْر

َ
َمًةَْواِحَدًةَْوْأ

ُ
ْأ َمُتُكم 

ُ
 (.92)انبیاء: ِإَنَْهِذِهْأ

باشد، باال و این برابری را تا حد برادری که یکی از عمیق ترین روابط عاطفی و تاثیرگذار می
ْبخشد: و به برادری ایمانی و اعتقادی ارتقاء میمی برد  َْبين  ِلُحوا  ص 

َ
َْفأ َوة  ِمُنوَنِْإخ  ُمؤ  ْال  ِْإَنَما ََ

كُمْ ي  َخَو
َ
َحُموَنْأ ْالَلَهَْلَعَلكُمُْتر  َْْوْاَتُقوا   َ :(. 10)حجرات 

اء بقره نیز به اهمیت تقریب و وحدت توجه دارده و به تبیین رسالت انبیاء و علم  213در آیه  
ِكَتاَبْمی پردازد:  ْال  َْمَعُهُم نَزَل

َ
ْأ َْو يَن ُْمنِذِر َْو يَن ِر ُْمَبشِّ َن ْالَنِبيِّ ْالَلُه َْفَبَعَث َْواِحَدًة َمًة

ُ
ْالَناُسْأ كَاَن

َْبع ْ وُتوُهِْمن
ُ
ْاَلِذيَنْأ ِْإَّل َتَلَفِْفيِه ْاخ  َْْوَْما ِْفيِه َتَلُفوا  ْاخ  ْالَناِسِْفيَما َْبين  ُكَم ِْلَيح  َحقِّ َناُتِْبال  َبيِّ ْال  ُهُم ِدَْماَْجاَءت 

ِدى ِنِهَْْوْالَلُهَْيه  ِْبِإذ  َحقِّ ِْفيِهِْمَنْال  َتَلُفوا  ِْلَماْاخ  َْْفَهَدىْالَلُهْاَلِذيَنَْءاَمُنوا  َنُهم  َياَْبي  ِصَراٍطَْْمنَْيَشاُءِْإلَىَْْبغ 
َتِقيٍمْ س   (.213) بقره:مُّ

که به  نانچه در ابتدا مردم متحد بودند تا اینفرماید اصل بر اتحاد است؛ چدر آیه مبارکه می
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های مرور اختالفاتی شکل گرفت از این رو خداوند انبیاء را به هدف بشارت و انذار )روش
آیندی( فرستاد و همراه آنان سند و برنامه مدون زندگی را نیز فرستاد تا اختالفات را بر پس

ی حق جو د که در نتیجه افراد و جامعهچینند و یک جامعه توحیدی و محمدی به وجود آورن
از نفاق و عناد رهایی یافته ولی جامعه و افراد بی ایمان هم چنان در زنجیر جهل و نفاق و 

 اختالف باقی بمانند. 
در آیاتی مانند موارد فوق که زیاد هم هستند با زبان تشویق و ترغیب به وحدت و تقریب می 

کند. ولی در بخشی دیگر از فواید تقریب و اتحاد را بیان میای که کارکردها و پردازد به گونه
ل عمران:   103آیات زبان دستوری دارد یعنی دستور به هم گرایی و وحدت دارد مثل آیه  َوْْآ
ْ ع 
َ
ْأ ُْكنُتم  ِْإذ  ُكم  َمَتْالَلِهَْعَلي  ِْنع  ُكُروا  َْْوْاذ  ْبِحبِلْالَلِهَْجِميًعاَْوَّْلَْتَفَرُقوا  َتِصُموا  ْاع  َلَفَْبين 

َ
َْْداًءَْفأ ُقُلوِبُكم 

َْعلَىْ َواًناَْوُْكنُتم  َمِتِهِْإخ  ُتمِْبِنع  َبح  ص 
َ
اَْْكَذاِلَكُْيَبيِنَْْفأ نه  نَقَذُكمْمِّ

َ
َنْالَناِرَْفأ َرٍةْمِّ َْءاَياِتِهَْْشَفاُْحف  الَلُهَْلُكم 

ل عمران:تَهَتُدوَنَْْلَعَلكُمْ  (. 103) آ
تقریب و اتحاد به عنوان یک نعمت به حساب آمده است؛ زیرا اهمیت و در آیه مبارکه اوال؛ 

گرایی برادری شود   و نتیجه تقریب و همارزش اتحاد بعد از تجربه نفاق و شقاق بیشتر آشکار می
و برابری است. و ثانیا؛ آیه مبارکه امر و فرمان به وحدت داده است و در مقابل از اختالف و 

 نفاق نهی کرده است.
ل عمران می 105چنانچه در آیه  فرماید در پیی نفاق و اختالف نروید؛ زیرا جامعه پراکنده آ

ل عمران آمده،   104شوند. و نمونه بارز از کارخیر که در آیه  و متفرق ، مشمول عذاب الهی می آ
دیگر، کامل   گرایی مذهبی است. چنانچه نفاق و لعن و نفرین همدعوت به اتحاد و تقریب و هم

های غیر شرعی حرمت اموال و نوامیس و حیثیت ترین مصداق منکر است؛ زیرا با لعن و نفرین
مومنان لگد مال می شود و چه بسا منجر به قتل و خون ریزی نیز خواهد شد؛ به این دلیل 

لاست که حتی فتنه و نفاق بدتر از قتل معرفی شده است:   َقت  ْال  ِْمَن َشدُّ
َ
ْأ َنُة ِفت  ْال   (.191:بقره)  َو

هایی که اگر در فرماید: بپرهیزید از فتنهقرآن کریم در آیه دیگر بسیار روشن و صریح می
َوْشود: ای آن شامل عام و خاص و شیعه و سنی و مانند آن میجامعه تروین پیداکنند، دامنه

َنًةَّْلُْتِصيبَنْ ِْفت  َْخاَصًةَْْوْْْْاَتُقوا  ِْمنُكم  ِعَقاِبْاَلِذيَنَْظَلُموا  َنْالَلَهَْشِديُدْال 
َ
ْأ َلُموا  (. یکی از 25) انفال:اع 
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 بارزترین موارد فتنه، نفاق و اختالف مذهبی و دینی است.
کند که اثر و بازتاب نفاق تنها ویژه ظالمین نیست بلکه پیامد اختالف آیه مبارکه تبیین می

انفال می فرماید:  46ست. در آیهشامل همه افراد آن جامعه بوده و به عبارتی فرامنطقه ای ا
ْيُحكُم َهَبِْر َْوَْتذ  َشُلوا  َْفَتف  ْالَلَهَْوَْرُسوَلُهَْوَّْلَْتَنَزُعوا  ِطيُعوا 

َ
يَنَْْْوْأ ِْْإَنْالَلَهَْمَعْالَصابِر بِروا  از  َوْاص 

فرمان خدا و پیامبرش اطاعت کنید، نزاع و کشمکش نکنید؛ چراکه باعد سستی و ضعف 
ع مسلمانان می بینیم زت و اقتدار از بین میگردیده و ع رود. امروزه پیام همین آیه را در اجتما

که چگونه گروه های فرقه ای مذهبی تحت عناوین دینی امنیت و حیثسیت کشورهای اسالمی 
 . و کشورهای اسالمی جایگاه تاخت و تاز دشمنان اسالم شده است.درا به سخره گرفته ان

ع و اتحاد، نفاق  207جالب است که در آیه   گرایی و لعن و نفرین  بقره ضمن دعوت به اجتما
های شیطان به حساب آورده است.  در آیه چهارده از سوره حشر را به عنوان برنامه ها و گام

َْشتَىْفرماید: می َْجِميًعاَْوُْقُلوُبُهم  ِقُلوَنْْْتَحَسُبُهم  َّْلَْيع  م  َْقو  َنُهم 
َ
 (.14) حشر:َذاِلَكِْبأ

که با داشتن اصول مشترک ارزشی به دنبال اختالف اند به عنوان افراد با عنوان از کسانی
افراد بی عقل یاد شده است پس عالمت خرد ورزی یک امت در اتحاد آنان متجلی است)آملی، 

 (. 126،ص1384انتظارات بشر ازدین،
ر هم بودن نیز کافی بنابراین تقریب و وحدت باید در سطح برون و درون باشد؛ صرف در کنا

نیست؛ و یا صرف خواسته فردی نیز مفید نیست؛ چرا که باید آن تبدیل به یک خواسته درونی 
و ارادی و همچنین تبدیل به خواسته جمعی شود.  وضعیت امروزه ای مسلمین مصداق این 

ِْشْفرماید: آیه کریمه است که می َْوَْكاُنوا  ِْديَنُهم  َْفِرُحوَنَْْيًعاْْكُلِْمَنْاَلِذيَنَْفَرُقوا  م  ِبِْْبَماَْلَديه   ِحز 
ها شدند] و تعجب اینجاست که[ (. آز آنها که دین خود را بخش بخش کردند و فرقه32)روم:

ای بدانچه نزد خود دارند دل خوشند. قرآن کریم نه تنها از ماهیت نفاق و اختالف که هر فرقه
شود نیز نهی کرده است گیری آن میبب شکلهای که سدارد بلکه حتی از پدیدهبر حذر می

ُعوَنِْمنُْدوِنْفرماید: گیری نیز هست؛ قرآن مییعنی رویه قرآن رویه پیش ْاَلِذيَنَْيد  وا  َوَّْلَْتُسبُّ
َيَناِْلكُلْ ٍمَْْكَذاِلَكَْز ِْعل  َواِْبَغير  ْالَلَهَْعد  وا  َْفَيُسبُّ ُْثَمِْإلَىْالَلِه َمٍةَْعَمَلُهم 

ُ
ْأ َِ ُئُهمِْبَماَِّْْ َْفُيَنبِّ ِجُعُهم  مَْمر  بهِّ َر

َمُلوَنْ َْيع  ه میكَاُنوا  هیچ خوانند، دشنام مدهید که آنان نیز بی. چیزهایی را که آنان به جای اللَّ
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ه دشنام دهند. ایندانشی، از روی کینه چنین عمل هر قومی را در چشمشان توزی به اللَّ
گاه دگارشان است و او همه را از کارهایی که کردهایم. پس بازگشت همگان به پرورآراسته اند آ

 (.108سازد )انعام:می
امروزه یکی از علل اختالفات مذهبی توهین و ناسزاگویی برخی افراد سبک مغز و ظاهرگرا از  

رسد.  فریفین نسبت به رهبران و مقدسات دیگری است که سرنخ آن به کشورهای استعمارگر می 
که به مقدسات دیگری فحش ندهید تا به  کار عملی ارائه داده است و آن این بدین ترتیب قرآن راه 

مقدسات شما فحش ندهند. چنانچه در آیات یازده و دوازده حجرات از مسخره کردن، غیبت،  
 تجسس و به اسم بد صداکردن و اشاره منفی باچشم و دست و مانند آن نهی کرده است. 

رفتاری کرامت محور و وحدت گرا نسبت به دیگر ادیان نه تنها در بین مسلمانان بلکه شیوه  
گرایی به عنوان زیستسی مسالمت آمیز و همنیز نشانه عقالنیت معرفی شده است یعنی اصل هم

ِكَتاِبْفرماید:  یک اصل عقالیی در روابط با همه ادیان باشد. در این رابطه قرآن می َلْال  ه 
َ
َْيأ ُقل 

ِْإلَىْ ا  َنكُمَْكِلَمٍةَْْتَعاَلو  َنَناَْوَْبي  َباًباَْْسَواِءَْْبي  ر 
َ
ًضاْأ ُضَناَْبع  اَْوَّْلَْيَتِخَذَْبع  َكِْبِهَْشي  ُبَدِْإَّلْالَلَهَْوَّْلُْنشر  َّلَْنع 

َ
أ

ِلُمون َناُْمس 
َ
ِْبأ َهُدوا  ْاش  َْفُقوُلوا  ا  نُْدوِنْالَلِهَْْفِإنَْتَوَلو  ل  مِّ  (. 64عمران:)آ

ُعِْإلَىْست مذهبی را نیز نشان داده است:  قرآن کریم شیوه تبلیغ در َمِةْْْاد  ك  َكِْبالح  بِّ َسِبيِلَْر
َلُمِْبَمنَْضَلَْعنَْسِبيِلِهَْْوْ ع 

َ
َبَكُْهَوْأ َسُنِْْإَنَْر ح 

َ
ُهمِْباَلتِىِْهَىْأ َسَنِةَْْوَْجِدل  ِعَظِةْالح  َمو  َلُمَْوْال  ع 

َ
ُهَوْأ

َتِديَنْ ُمه  روش را براساس وضعیت مخاطب مشخص کرده است (. آیه مبارکه سه  125)نحل:  ِبال 
تواند ها استفاده شود. براساس منطق قرآنی، هر مذهب حقی میکه به مقتضای حال از آن

که به حقانیت مذهب خود را از راه استدالل و متناسب باحال مخاطب، تبیین کند به شرط این
حاد بیش از این است که به جند دیگر مذاهب توهین نکند. آیات مبارکه در زمینه تقریب و ات

 نمونه اشاره گردید و آیات فوق از زوایای مختلف و به اهداف متفاوتی به این امر پرداخته است.
سویی، عزت، اقتدار، آرامش و امنیت، و در نتیجه از منظر قرآن کریم، اثر وضعی تقریب و هم

پراکندگی نیز ذلت، کشتار،  توسعه فرهنگی، سیاسی و جامعه سالم است؛ چنانچه اثر نفاق و
 های معنوی و مادی خواهد بود.وابستگی به تمام معنا و تسلط بیگانگان و تاراج ثروت
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 سیره رسول خداـ 4

ْاسوه حسنه و پیام آور رحمت بود:  رسول گرامی اسالم َوة  س 
ُ
ْفِىَْرُسوِلْالَلِهْأ ْكَاَنَْلُكم  َلَقد 

َمنْكَاَنْ ْلِّ َمْاَّلِخَرَْوَْذَكَرْالَلَهَْكِثيًراَحَسَنة  َيو  ْال  ْالَلَهَْو ُجوا  ها، مایه (. رسول مهربانی21)احزاب: َير 
ها دور رحمت برای عالمیان بود، وی محوری برمدار دین اسالم بوجود آورد تا همه افراد و فرقه

اخت و فرمود: آن جمع شوند. ایشان از جامعه متشتت و ضعیف عرب، ملت واحده و مقتدری  س
ع و هموَ الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَ الْفُرْقَةُ عَذَابٌ گرایی رحمت است و تفرقه رنن و عذاب است  . ؛ اجتما

 ، انتظار بشر ازدین(. رسول خدا1384)جالل الدین سیوطی،الجامع الصغیر؛آملی،
مْ وَاحِدٌ کُلُّكُمْ لِآدَمَ وَ آدَمُ مِنْ تُرَابٍ إِنَّ أَکْرَمَكُمْ عِنْدَ وَاحِدٌ وَ إِنَّ أَبَاکُ رَبَّكُمْ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَفرماید:  می

 (.350،ص 73)بحار االنوار، جاللَّهِ أَتْقَاکُمْ وَ لَیْسَ لِعَرَبِیٍّ عَلَى عَجَمِیٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَى
اند و از نفاق و بنابراین پیامبر رحمت در گفتار و رفتار خود پیوسته به وحدت فرا می خو

 داشت.پراکندگی برحذر می

 سیره علیـ 5

نیز به خاطر حفظ مصالح اسالم و حفظ جان و مال و عرض مسلمین از توسل به  علی
خشونت و توهین و لعن و نفرین برای احقاق حق خویش در باب امامت خود داری نمود و 

ا مِنْ غَیْرِی وَ وَ اللَّهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِینَ وَ لَمْ أَنِّی أَحَقُّ النَّاسِ بِهَ لَقَدْ عَلِمْتُمْفرمود: 

زُخْرُفِهِ وَ یَكُنْ فِیهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَیَّ خَاصَّةً الْتِمَاساً لِأَجْرِ ذَلِكَ وَ فَضْلِهِ وَ زُهْداً فِیمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ 

دانید که سزاوار تر از دیگران به خالفت من هستم. سوگند به همانا می  ( .74)خطبه زِبْرِجِه
ع مسلمین روبراه باشد و از هم  خدا به آنچه انجام داده اید گردن می نهم تا هنگامیکه اوضا
نپاشد و جز من به دیگری ستم نشود و پاداش این گذشت و سکوت و فضیلت را از خدا انتظار 

 بال آن حرکت می کنید پرهیز میکنمدارم و از آن همه زر وزیوری که به دن
أَحْرَصَ عَلَى جَمَاعَةِ أُمَّةِ محمَّد  ـ فَاعْلَمْ ـ ولَیْسَ رَجُلٌنهن البالغه میفرماید:    78امام در نامه  

. بدان در امت اسالم ، أَبْتَغِی بِذَلِك حُسْنَ الثَّوَابِ، وکَرَمَ الْمَآبِصلى اهلل علیه و آله وأُلْفَتِهَا مِنِّی
چ کس همانند من وجود ندارد که به وحدت امت محمد و به أنس گرفتن آنان به همدیگر، هی
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از من دلسوزتر باشد من در این کار پاداش نیک و سر انجام شایسته را از خدا می طلبم. از 
تقریب مذهبی و وحدت مسلمین یک اصل راهنما و کلی است که بر دیگر  منظر امام علی

اصل سنگ بنای رفتار و گفتار ایشان بوده است. امام در جای دیگر این اصول مقدم است و این  
وَ التَّلَوُّنَ فِی دِینِ اللَّهِ فَإِنَّ جَمَاعَةً فِیمَا تَكْرَهُونَ مِنَ الْحَقِّ خَیْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ  فَإِیَّاکُمْ: چنین میفرماید

انَهُ لَمْ یُعْطِ أَحَداً بِفُرْقَةٍ خَیْراً مِمَّنْ مَضَى وَ لَا مِمَّنْ بَقِیَ یَا أَیُّهَا فِیمَا تُحِبُّونَ مِنَ الْبَاطِلِ وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَ

 بِطَاعَةِ النَّاسُ طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَیْبُهُ عَنْ عُیُوبِ النَّاسِ وَ طُوبَى لِمَنْ لَزِمَ بَیْتَهُ وَ أَکَلَ قُوتَهُ وَ اشْتَغَلَ

مبادا در دین دورویی  .طِیئَتِهِ فَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِی شُغُلٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِی رَاحَةرَبِّهِ وَ بَكَى عَلَى خَ
از پراکندگی در راه  –گرچه کراهت داشته باشید  –ورزید که همبستگی و وحدت در راه حق 

گان باطل، گرچه مورد عالقه شما باشد بهتر است؛ زیرا خداوند سبحان نه به گذشتگان و نه آیند
(. حضرت در این فرمایش خود مانند 176چیزی را با تفرقه عطا نفرموده است )خطبه 

فرماید گاه صبر و تحمل سلیقه فرمایشات قرآن کریم، علت ادعای خود را در ذیل می آورد و می
مخالف و باال بردن آستانه تحمل نیز آسان نیست ولی مهم این است که با اختالف و تفرقه 

گردد و برعکس کمال فردی و اجتماعی و و برکت و توسعه و پیشرفت بسته میهای رزق درب 
 اقتدار و عزت در گرو  اتحاد و تقریب است.

از سّب و دشنام دشمن و مخالف به شدت منع نموده و فرمود:  206در خطبه   علی
لَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ ذَکَرْتُمْ حَالَهُمْ کَانَ أَصْوَبَ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِینَ وَ  لَكُمْ أَکْرَهُ إِنِّی

وَ أَصْلِحْ  فِی الْقَوْلِ وَ أَبْلَغَ فِی الْعُذْرِ وَ قُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ إِیَّاهُمْ اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ

هِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّى یَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ وَ یَرْعَوِیَ عَنِ الْغَیِّ وَ ذَاتَ بَیْنِنَا وَ بَیْنِهِمْ وَ اهْدِ

من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید ولی اگر کردارشان را  «الْعُدْوَانِ مَنْ لَهِجَ بِه
بود. خوب   کردید، به سخن راست نزدیک تر و عذر پذیر ترتوصیف و حاالت آنان را بازگو می

گفتید: خدایا خون ما و آن هارا حفظ کن، بین ما و آنان اصالح بود به جای دشنام آنان می
فرما و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت کن؛ تا آنان که جاهل اند حق را بشناسند و 

 ستیزند، پشیمان شده به راه حق بازگردند.آنان که باحق می
ی و یک عالم خبیر را در این بیان خود هدایت مخالفان با حضرت رسالت یک مسلمان واقع
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داند. نه اینکه مثل برخی از عالم نمایان برای توهین و تحقیر و لعن و نفرین شیوه عقالنی می
ها بنویسند و هزاران اجر و مزد دروغین نیز برای آن بیاورند و سالمت جسمی و مخالف کتاب

ع افراد و بیوت زیر روانی خود را مدیون فحش و ناسزاگوی ی به مقدسات دیگران بدانند. این نو
مجموعه غالیان سنتی و اخباریان ساده لوح اند که آبروی دین و مذهب را به ثمن بخسی در 

 فروشند.بازار طماعان سیاسی و استعماری می
این در حالی است که اینان تمام ناراحتی خود را از رویه معاویه در لعن و نفرین، ابراز 

َن دارند ولی خود در این رویه جزو مقلدان ایشان شده اند. در جای دیگر میمی  فرماید: إ 
ْلُخُصوَمة  ُقَحما« از دشمنی بپرهیزید؛ چراکه دشمنی رنن های هالک کننده دارد. ها و سختیل 

ابَ الْفِتَنِ وَ فَلَا تَكُونُوا أَنْصَدارد: ها برحذر میها و دشمنیاز افتادن در دام فتنه 151در خطبه 

 ، وَ الْزَمُوا مَا عُقِدَ عَلَیْهِ حَبْلُ الْجَمَاعَةِ، وَ بُنِیَتْ عَلَیْهِ أَرْکَانُ الطَّاعَةِ، وَ اقْدَمُوا عَلَى اللَّهِالْبِدَعِ أَعْلَامَ

. پس سعی کنید که هَابِطَ الْعُدْوَانمَظْلُومِینَ وَ لَا تَقْدَمُوا عَلَیْهِ ظَالِمِینَ، وَ اتَّقُوا مَدَارِجَ الشَّیْطَانِ وَ مَ
ها نباشید و آن چه را پیوند امت اسالمی بدان استوار و های بدعتها و نشانهشما پرچم فتنه

های شیطان و پایه های طاعت برآن پایدار است برخود الزم شمارید و از گرفتارشدن به دام
 ها بپرهیزید.قرارگرفتن در وادی دشمنی

چه زیبا وضعیت و رویه عالمان انگلیسی و شیعیان لندنی و  87خطبه در  امام علی
عَالِماً وَ لَیْسَ بِهِ فَاقْتَبَسَ جَهَائِلَ مِنْ جُهَّالٍ وَ  وَ آخَرُ قَدْ تَسَمَّىکشد: غالیان نادان را به تصویر می

ورٍ وَ قَوْلِ زُورٍ قَدْ حَمَلَ الْكِتَابَ عَلَى آرَائِهِ أَضَالِیلَ مِنْ ضُلَّالٍ وَ نَصَبَ لِلنَّاسِ أَشْرَاکاً مِنْ حَبَائِلِ غُرُ

دَ الشُّبُهَاتِ وَ عَطَفَ الْحَقَّ عَلَى أَهْوَائِهِ یُؤْمِنُ النَّاسَ مِنَ الْعَظَائِمِ وَ یُهَوِّنُ کَبِیرَ الْجَرَائِمِ یَقُولُ أَقِفُ عِنْ

نَهَا اضْطَجَعَ فَالصُّورَةُ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ الْقَلْبُ قَلْبُ حَیَوَانٍ لَا وَ فِیهَا وَقَعَ وَ یَقُولُ أَعْتَزِلُ الْبِدَعَ وَ بَیْ

« و دیگری که او را یَعْرِفُ بَابَ الْهُدَى فَیَتَّبِعَهُ وَ لَا بَابَ الْعَمَى فَیَصُدَّ عَنْهُ وَ ذَلِكَ مَیِّتُ الْأَحْیَاء
ها را از جمعی نادان فراگرفته و نادانیدانشمند نامند اما از دانش بی بهره است، یک دسته از 

های های از طناب غرور و گفتهمطالب گمراه کننده را از گمراهان آموخته و به هم بافته  و دام
دهد و حق را های خود تطبیق میدروغین بر سر راه مردم افکنده، قرآن را بر امیال و خواسته

هره انسان و قلبش قلب حیوان درنده کند... چهره ظاهر او چهای خود تفسیر میبه هوس
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داند که از آن است، راه هدایت را نمی شناسد که از آن سو برود و راه خطا و باطل را نمی
در روایتی دیگری آمده است که دو تن از یاران  .ای است در میان زندگانبپرهیزد؛ پس مرده

ها اظهار برائت نموده و از آنامام  به نام: حجر بن عدی و عمرو بن الحمق، اهل شام را شتم 
هارا طلبید و از این رفتار شان منع نمود. عرض کردند مگر ما بر حق آن کردند، علیمی

داری؟ فرمود: ها بازمینیستیم؟! فرمود: بلی ما بر حقیم، عرض کردند: پس چرا مارا از شتم آن
شْتِمُونَ وَ تَتَبَرَّءُونَ وَ لَكِنْ لَوْ وَصَفْتُمْ مَسَاوِیَ أَعْمَالِهِمْ فَقُلْتُمْ أَنْ تَكُونُوا لَعَّانِینَ شَتَّامِینَ تَ لَكُمْ کَرِهْتُ»

لَوْ[ قُلْتُمْ مِنْ سِیرَتِهِمْ کَذَا وَ کَذَا وَ مِنْ عَمَلِهِمْ کَذَا وَ کَذَا کَانَ أَصْوَبَ فِی الْقَوْلِ وَ أَبْلَغَ فِی الْعُذْرِ وَ ]

اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَیْنِنَا وَ بَیْنِهِمْ وَ  -مْ وَ بَرَاءَتِكُمْ مِنْهُمْمَكَانَ لَعْنِكُمْ إِیَّاهُ

هِ کَانَ لَهِجَ بِ اهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّى یَعْرِفَ الْحَقَّ مِنْهُمْ مَنْ جَهِلَهُ وَ یَرْعَوِىَ عَنْ الْغَیِّ وَ الْعُدْوَانِ مَنْ

. یاعلی ما موعظه هَذَا أَحَبَّ إِلَیَّ وَ خَیْراً لَكُمْ« فَقَاال یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ نَقْبَلُ عِظَتَكَ وَ نَتَأَدَّبُ بأدَبِكَ
با خلفاء  کنیم. علیو فرمایش شمارا قبول کردیم و به ادب شما و سلوک شما اقتدا می

شد امیرالمومنین باخطرهای داخلی و خارجی که اسالم   راشده از در مسالمت و هم گرایی وارد
ای تازه مسلمان شده به ارتداد گرایش کرد از قیام مسلحانه خود داری کرد؛ عدهرا تحدید می

پیداکردند و مدعیان نبوت و پیامبران دروغین مانند: مسیلمه، طلیحه، و سجاح« و همچنین 
 (. 71،ص1379علت شد)پسشوایی، خطر احتمالی رومیان و مانند آن نیز مزید بر

امام در دوره بیست و پنن ساله مشغول فعالیتهای فرهنگی، بیان احکام شرعی، پاسخ به 
شبهات، تفسیر قرآن و همکاری با خلفاء در مشورتهای سیاسی و علمی ادامه میداد؛ چنانچه 

یق کرد و بشارت در جنگ با رومیان در زمان خالفت ابوبکر وقتی با امام مشورت کرد، امام تشو
پیروزی داد ولی در زمان خلیفه دوم وی را از دودلی و تردید خارج کرد و خلیفه را از ترک 
مدینه منع کرد و فرمود: خلیفه چون محور سنگ آسیاب جامعه را به وسیله مسلمانان به 

به  هاست که آن هارا گرد آورده و که موقعیت زمامدار همچون رشته مهرهگردش در آور و این
 (. 76 -  74شوند)همان،صها پراکنده میدهد؛ اگر رشته از هم بگسلد مهرههم پیوند می
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 سیره عمربن عبدالعزیزـ 6

های اثرگذار در تاریخ اسالم و در حوزه تقریب مذاهب اسالمی، شخصیت مشهور یکی از شخصیت
در بین فرق اسالمی است. افسوس که  (ق101- 99از خالفت) و معروف عمر بن عبد العزیز

به او فرصتی زمانی الزم داده نشد  اما در همان فرصت کوتاه ولی مفید خیلی از موانع وحدت 
در بین امت محمدی و قرآنی را از میان برداشت و رویکرد اعتدالی و تقریب گونه را پیشه 

 به بعد(. 45،ص1384ساخت و در نهایت سرش را در همین راه فداکرد )اردوش،
گرایی داشته اند که با مراجعه به بحار و نیز سفارش به تقریب و هم  دیگر امامان معصوم

عن علی  شود.بینیم روایات متعددی آمده است که تنها به یک روایت اکتفا میاصول کافی می

 مَعَهُمْ لَّىصَ بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبد اهلل قال: مَنْ

کسی که با اهل سنت در  .فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ کَانَ کَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ
صف اول نماز اقامه کند، مانند کسی است که  پشت رسول خدا نماز خوانده باشد)بحار 

 (. 12،ح 373،ص75االنوار،ج
بر تقریب مذاهب و وحدت مسلمین بوده  بزرگان دین و معصومانبدین ترتیب سیره 

ع از است و از آنجا که اغلب به اتفاقات زمان خالفت خلفاء تمسک می شود و بهانه را نیز دفا
و سیره و رفتار  دانند؛ لذا این مقاله بیشتر به فرمایشات خود علیمی حق خالفت علی

الگو   ت مدعیان حمایت از والیت قرار نگیرد و از علیوی استناد شد تا این بهانه نیز در دس
 که از امام خویش پیشی گیرند وزمینه وهن مذهب را فراهم کنند.بگیرند نه این

 محورهای وحدت و تقریب مذاهبـ 7

 دین ـ 7ـ1

دین عبارت است از مجموعه عقاید و اخالق و قوانین و مقررات اجرایی است که خداوند آن را برای  
 (. بنابراین محورهای وحدت در دین عبارت از: 25،ص 1384بشر فرستاده است)آملی، هدایت  

 اصول دین( أ

های اساسی در اسالم که آن را ممتاز از دیگر ادیان نموده است، یکی اصل توحید اصول و پایه
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است که فریقین یعنی شیعه و سنی با اتفاق آن را قبول دارند؛ توحید یعنی نفی ثنویت و تثلید. 
های  مشاهده ر اصل توحید اختالفی وجود ندارد گرچه در بعضی از مباحد فرعی آن تفاوتد

شود و جالب است که گاه اختالف میان فریقین کمتر از اختالفات میان یک مذهب و فرقه می
است که با مراجعه به متون واضح است. اصل دوم، اصل نبوت است که همه مذاهب حقه 

د و پیامبران خدارا در دو دسته صاحبان کتاب و غیر صاحبان کتاب و اسالمی آن را قبول دارن
یا اولوالعزم و غیر اولوالعزم تقسیم نموده اند. بدین ترتیب در اصل نبوت اختالف نیست ولی در 
مباحد فرعی مربوط به آن اختالف محدود میان دوفرقه و همچنین میان خود اصحاب یک 

 فرقه نیز وجود دارد.
د است؛ یعنی روز قیامت و حساب و کتاب حق است و این را همه مسلمانان اصل سوم معا

 بلکه برخی از غیر مسلمانان نیز قبول دارند.

 فروع دینب( 

های رفتاری و تقنینی الهی های تجویزی و فرمانفروعات دین عبارت است از دستور العمل
و مانند آن، که تنها در خمس آنهم مانند : نماز، روزه، حن، زکات، امر به معروف و نهی از منکر 

نه در اصل خمس بلکه در شرایط ان گفتگو وجود دارد. بنابراین در فروعات دینی فریقین اتفاق 
دارند و اختالف در شرایط و اوصاف است که این اختالف نیز ناشی از اجتهاد علماء است و این 

ع اختالف میان خود هر مذهب هم وجود دارد.  نو

 بله و کتابوحدت در قج( 

همه علماء سنی و شیعه در وحدت قبله و کتاب یعنی قرآن کریم وحدت نظر دارند. البته در تفسیر  
های ناشی از شیوه تفسیری و مبانی و  ها و تفاوت قرآن میان فریقین و میان هر مذهب نیز گرایش 

های ناروای تحریف قرآن را  اصول تفسیری وجود دارد که یک امر طبیعی است. البته برخی نسبت 
 به شیعیان و برخی از اهل سنت داده اند که اهل نظر آن را خیلی خوب پاسخ داده اند.  

بنابراین مالک و معیارهای اصلی اسالم و مسلمانی در هردو گروه وجود دارد؛ و در ذیل به 
 گردد:برخی از نظرات دانشمندان فریقین استناد می
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یكفی فی گوید: در مبحد نجاسات می عروه الوثقی(: صاحب ق1337 -1247) سیدیزدی. 1

« الحكم باالسالم الكافر، إظهارالشهادتین و إن لم یعلم موافقه قلبه للسانه؛ ال مع العلم بالمخالفه
یعنی مالک اسالم یک شخص، اظهار شهادت به وحدانیت خداوند و حّقانیت نبی مکرم اسالم 

که ما علم به عدم موافقت داشته ثابت نگردد، مگر این است؛ اگرچه موافقت زبانش با قلبش
 (.20،ص1381باشیم) العروه الوثقی مبحد نجاسات ؛ ربانی گلپایگانی،

اإلسالم  هو اإلذعان الظاهر باهلل؛ و گوید: . عالمه مجلسی نیز در بیان معیار مسلمانی می2

فیه والیه األیمه و ال اإلقرار  برسوله و عدم انكار ما علم ضروره من دین اإلسالم؛ فال یشترط

. ةالقلبی؛ فیدخل فیه المنافقون و جمیع المسلمین ممن یظهر الشهادتین، عدی النواصب و الغال
معیار مسلمانی، اقرار به توحید و رسالت پیامبر خدا و عدم انکار ضروریات دین است و قبول 

شود و هرکسی لمان اطالق میوالیت ایمه، شرط مسلمانی نیست؛ لذا به منافق مسلمان هم مس
 (.244،ص68که شهادتین)توحید و نبوت( را قبول داشته باشد مسلمان است)بحار،ج

. لةال نكفِّرُ أحداً من أهل القب  گوید:ق( نیز می150. ابوحنیفه پیشوایی مذهب حنفی )متوفای  3
از دیدگاه مسلمان   کسی که ضروریان مثل نماز را قبول داشته باشد و اهل نماز و مانند آن باشد؛

(. از منظر ابو حنیفه ایمان و اسالم، 189بوده و تکفیر وی جایز نیست )شرح فقه اکبر،ص
 (.168،ص3تصدیق و اقرار است و تصدیق همراه با قبول تمام ایمان است)سراج التواریخ،ج

لی هذا، فر عباره عن إنكار ما علم بضروره مجیئ الرسول به؛ فعگوید: الک. فخرالدین رازی می4

ها . معیار اسالم ازدیدگاه وی قبول ضروریات دین است که یکی از آنلةال یكفّر أحداً من اهل القب
(. در روایتی آمده 21،ص1381اهل قبله و نماز خواندن به طرف آن است )ربانی گلپایگانی،

نْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ النَّاسَ حَتَّى یَشْهَدُوا أَ أُقَاتِلَ أَنْ : أُمِرْتُقال رسول اهللاست:  

لَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ اللَّهِ وَ یُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَ یُؤْتُوا الزَّکَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّی دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِ

  (.242،ص65)بحار،جوَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ
گوید: تمام فرق اسالمی . شیخ عبد المجید سلیم رییس األزهر و نایب رییس دار التقریب می5

تحت یک ملت اند و چون اختالف فقهی میان آنان ناشی از اجتهاد است همگی معذور و مأجور 
 (. WWW.orvah.comاند )

http://www.orvah.com/
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ع ورزیده مه بزرگ اهل سنت و ئ. غالب ا6 علمای سلف اهل سنت از تکفیر اهل قبله امتنا
اند)شرف الدین،الفصول المهمه فی تألیف األمه(. بنابراین بزرگانی مانند: ابوحنیفه، و محمد بن 

ق( 148ق( و ابن ابی لیلی)متوفای161ق( و سفیان ثوری)متوفای204ادریس شافعی )متوفای
ای اعتقادی موجب تکفیر و حتی تفسیق مسلمانان تصریح کرده اند که ابراز رأی خاص در باوره

 (.100،ص1384گردد )اردوش،نمی
ق( که معروف به نظرات افراطی علیه 228مه مذاهب عامه و حتی ابن تیمیه )متوفایئا

ق( هنگام مرگ 324باشد، حکم به تکفیر شیعه نداده است. ابوالحسن اشعری)متوفایشیعه می
کنم؛ زیرا یچیک از اهل قبله را به دلیل گناه تکفیر نمیچنین گفت: گواهی نمایید که من ه

ی ایشان را نمایند و اسالم، همهکه مشاهده نمودم ایشان همگی به معبودی واحد اشارت می
در نتیجه با معیارهای مسلم و مورد قبول بزرگان دو  (.101 – 100گیرد)همان،صدر بر می

یر نوعی سفاهت و سبک مغزی خواهد بود که فرقه اسالمی، دامن زدن به نفاق و لعن و تکف
 نتیجه آن فشل شدن مسلمانان است.

 دفاع از حریم دینـ 7ـ2

محور دوم برای وحدت و تقریب، رسالت علماء دین برای حمایت از حریم دین در برابر ادیان 
های خود دیگر است اعم از ادیان مانند یهودی و مسیحی و یا ادیان بشری و انواع مذاهب و دین

ای دور وجود داشته و اغلب آنان در عصر رسد، برخی از گذشتهساخته که امروزه به هزاران می
 اخیر بوجود آمده اند.

َْوِلَلِهْخداوند دین اسالم را سبب عزت و اقتدار مسلمانان و استقالل آنان قرار داده است: 
ِعَزةُْ ِمِنيَنَْْوِلَرُسوِلِهْْال  ُمؤ  ِكَنَْْوِلل  ُمَناِفِقيَنْاَْوَلَٰ َلُموَنَّْْلْْل  (. از طرفی قرآن تسلط غیر  8)منافقون: َيع 

ع اعالم کرده  و نفی کرده است:  َعَلَْْوَلنمسلمان برمسلمان را ممنو يَنْْالَلهَُْْيج  َكاِفِر َْعَلىِْلل 
ِمِنيَنْ ُمؤ  ر به (. و به عالوه مسلمانان را درکارهای سرنوشت ساز و اثرگذا141)نساء:  َْسِبيًلْْال 

ُهم ْمشاوره فراخوانده است:   ِرِْْْفيَْْوَشاِور  م  َ َتَْْْفِإَذاْْاْل  َْْْعَزم  ْْْالَلَهِْْْإَنْْْالَلِهَْْْعَلىَْْفَتَوَكل  ِليَنُْْْيِحبُّ ُمَتَوِكِّ  ال 
ل عمران: (. امروزه صدها مسئله مهم و مشکالت مزمن دامن گیر جهان اسالم است که 159) آ

طلبد رهبران مذهبی و عالمان فرهیخته و حاکمان دلسوز سیاسی به فکر چاره باشند مانند می
 وضعیت اسفناک فلسطین، یمن، لیبی، افغانستان، عراق و مانند آن.
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 عرصه فرهنگ و اقتصاد و جزآنـ 7ـ3

فرهنگ هر ملت همان نمادهای برخواسته از دین و مذهب آن باید باشد و دین اسالم در 
سبک زندگی و آداب و رسوم اجتماعی متبلور است. ولی امروزه در این زمینه مشکالت زیاد 
است. دین اسالم ولی فرهنگ و آداب غربی است. به عالوه منبع انرژی، اغلب در کشورهای 

 برد.عواید آن را کشورهای غیر اسالمی می اسالمی است ولی سود و
ای از منظر سیاسی کشورهای اسالمی را به چند دسته تقسیم نموده اند و هریک را در جبهه

های نوظهور بالی جان اسالم شده است گرایی و عرفانتعریف کرده اند.  به عالوه امروزه خرافه
دهند. و چذاب و دروغین خویش قرار میهای و هر روز ده ها جوان مسلمان را در دام  دیانت

باشد، مطرح است که شبهات متعددی دیگر در حوزه تفسیر قرآن که مورد قبول فریقین می
طلبد تا دانشمندان هر دو ملت به راهکاهایی اقدام کنند. بدین ترتیب محورهای همکاری می

د در این گونه مسائل باهم تواننهاست که عالمان دینی در کنار رهبران مسلمان میبیش از این
 گرایی داشته باشند.هم

 علل پیرایش تفرقه بین امت اسالمیـ 8

های جدی در روابط دو گروه ها شکل گرفته است و آسیباختالف میان شیعه و سنی از گذشته
شناسی و کشف عوامل نفاق و ارائه راهکار عملی برای اسالمی ایجاد کرده است ولی مهم آسیب

الته علل و عوامل متعددی سیاسی، استعماری، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی و   حل آن است.
مانند آن وجود داشته و بعضا حاال نیز موجود اند. در ذیل به برخی از مهمترین عوامل، اشاره 

 شود:اجمالی می

 بنی امیهـ 8ـ1

شده بیعت بنا به مصالح علیای اسالم و وحدت امت اسالمی با خلفاء را که علیدر حالی
کرد و جلو شقاق و نفاق را گرفت اما معاویه بر علیه خلیفه مسلمین بغی و تمرد کرد و با 
جعلیات احادید به نفع خود، باب مطاعن و مالعن را در اسالم باز کرد و آغازگر نفاق و شقاق 

 (.616-615،ص1384بین امت اسالمی شد )اردوش، 
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 اغلب خلفاء عباسیـ 8ـ2

ل محمدخلفاء عباسی با ا به قدرت رسیدند ولی   ستفاده از شعارهای احساسی و حمایت از آ
وقتی به قدرت دست یافتند سبب شقاق و نفاق بین امت اسالمی گردیدند و حتی برخی مثل 

 متوکل عباسی روی بنی امیه را نیز سفید کردند.

 عثمانی و صفویهـ 8ـ3

ع و با سلسله   گرچه اختالفات با انگیزه سیاسی و اقتصادی و جز آن از زمان حاکمان بنی امیه شرو
عباسی بافراز و نشیبی ادامه یافت و تشدید شد ولی در دوره حاکمیت عثمانی و صفویه، به ویژه 

ها قرار در زمان شاه اسماعیل اول، این اختالفات به اوج خود رسید و نهادینه شد و جزء از برنامه 
و همچنین زیر سوال بردن کارهای مفید آنان گرفت. منظور همه حکام عثمانی و صفویه نیست 

باشد. البته دالیلی متعددی در این وضعیت نقش داشته است که مقتضای آن شرایط نیز نمی 
 خاص زمانی و مکانی بوده و باید با توجه به آن عوامل و شرایط بررسی شود.

له به خروجی و نگارنده در صدد تحلیل آن نیست و رشته آن نیز تاریخ نبوده بلکه این مقا
ها؛ وهن مذاهب و ضعف بنیه دو ها توجه کرده است که نتیجه کشمکشنتیجه این درگیری

ع بیشتری پیدا کرد. و  کشور بوده است و باب سب و لعن و صدور فتاوای تکفیری گرایانه، شیو
گردید که نقش حاکمیت و در برخی شرایط این وضعیت سلبی تبدیل همسویی نیز می

 در آن برجسته بوده است. سیاستمداران
میالدی،  1502گوید: مؤسس دولت صفویه درسالمورخ شهیر میرغالم محمد غبار می

اسماعیل صفوی بود و ایشان مذهب امامیه را در ایران رسمی ساخت... به عالوه امرکرد که 
حکم مخالفین این مذهب اعم از سنی و خوارج باضرب »غازیان« و سپاه بر انداخته شود، این 

ها ریشه گرفته بود مشتعل تر ساخت و مردم های مذهبی را که قرنشاه اسماعیل آتش نفاق
 بسیاری از پیروان طریقه تسنن و خوارج ایران مجبور به فرار گردید اند. 

هایی که از عهد سلطان سلیم عثمانی به بعد با ایران واقع شد ساست تعصبات در جنگ 
بعدها دول استعماری اروپا در آسیای وسطا از این اختالفات   مذهبی مورد استفاده قرار گرفت.

 (. 287،ص1366مذهبی دول سنی مذهب و شیعه مذهب استفاده های بسیاری نمودند )غبار،
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های گوید: با حمالت ترکان عثمانی به خاک ایران، تعصبات و نزاعیکی دیگراز پژوهشگران می
های ها و رسالهقشری فریقین با نوشتن کتابمذهبی شدت بیشتری پیدا کرد. برخی از علمای  

زدند که آثار زیانبار بسیاری به تحریک آمیز و تکفیر گروه مقابل، بر آتش اختالفات دامن می
های از شیعیان خراسانی که به صورت اقلیت دنبال داشت؛ بسیاری از شیعیان ترکیه و نیز گروه

گونا گون مورد اذیت و آذار و یا قتل و تاراج   هایدر میان اهل سنت زندگی می کردند، به بهانه
 (.116، ص2،ج 1373گرفتند )یزدانی،قرار می

های در کوچه و بازار شده باب سّب و لعن چنان بازارش داغ شده بود که سبب سوء استفاده
(. آن چنان که ذکر گردید همه حکام عثمانی و صفویه 112،ص3بود) سراج التواریخ،ج

نگیز نداشتند؛ از این رو حکام عثمانی در عین اختالفات موجود با صفویه، رفتارهای اختالف ا
ها؛ سرشت شیعه ستیز نداشتند؛ از این رو با مشاهد مشرفه و علمای نجف برخورد شبیه اموی

 ایجابی داشتند. 

 سلفی گری در قالب وهابیت در اهل سنتـ 8ـ4

ای گروه افراطی به نام انه  و نفاق افکنانهاز دیر باز تاکنون جهان اسالم با رفتارهای ستیزه جوی
های ظاهرگرایانه و تک ساحتی به دین داشته و ظواهر برخی وهابیت گرفتار است. اینان دیدگاه

از آیات قرآن کریم و روایات و سیره را مستمسک خود قرار داده اند. این فرقه تاکنون فتاوای 
احیه صحنه گردانان سیاسی خود منتشر خشک و نا مربوط به دین و بلکه سفارش شده از ن

 ساخته و شیعیان و بلکه برخی از اهل سنت را نیز مورد حمالت خویش قرار داده اند.
ل سعود افتاده و این گروه از سیاست  متاسفانه امروزه این فرقه در دام سیاست مداران آ

این گروه تند رو به سمت دهند و عمده حمالت مداران اند که جهت فتاوای اینان را تغییر می
شیعیان بوده است. اینان حتی از رهبران مذهبی مانند امام ابو حنیفه و مالک و حنبل و شافعی 

 دهند.های انان ترجیه میهای جهت دار خود را بر دیدگاهکنند و استنباطنیز عبور می

 اخباریگرایی در شیعهـ 8ـ5

رگرایی و نص محوری بوده است؛ یعنی اینان ادعا رویکرد برخی از شیعیان در برهه از تاریخ ظاه



   

 

هش ژپو
 انهم

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
         

ماره 
ش

هم د
،  

تان 
مس ز و ز

یی پا
139

7
  

132 
 

استفاده نمود و عقل عاجز تر از  دارند که در فهم قرآن باید  فقط از روایات امامان اهلبیت
آن است که در استنباط احکام و در ک آیات نقش داشته باشد؛ از این رو غیر از قطعیات عقلی 

ای بوده که ها عالمان بزرگ و نخبهباریهای عقل حجت نیست. گرچه در میان اخسایر درک 
ها و به خصوص پیروان ساده برخی از صاحبان مجامع روایی نیز هستند ولی تعدادی از این

اندیش شان رویکرد افراطی پیدا کرده و مدام بر طبل اختالف کوبیده اند و از زبان تند لعن و 
های اینان نسبت به خی دیدگاه سب نسبت به برخی از بزرگان عامه استفاده کرده اند و بر

تحریف قرآن و یا فتاوای چالش بر انگیز و یا استفاده از بان لعن و سب، سبب کدورت میان 
فریقین گردیده اند. به قول یکی از پژوهشگران مستمسک فتاوای برخی از عالمان تندروی 

المتقین مرحوم   های موهن نسبت به خلفاء راشده در بعضی جزوات و حلیهعامه، بعضی عبارت 
مجلسی ذکر شده است. )یزدانی،صحنه های خونین ازتاریخ تشیع در افغانستان(. جالب است 

 های شیعه افغانستان نیز برخی از منابع بوده بوده است.که منبع فتاوای تاریخی تکفیر هزاره

 علماء و دانشمندان درباری از فریقینـ 8ـ6

شورهای اسالمی از ضعف تدین برخی از علماء سست ها و زمامدازان درکگاه برخی از حکومت
دهند. کاری عنصر سوء استفاده کرده و آنان را ابزار صدور فتاوای سلبی و حذف گرایانه قرار می

گناه از دو گروه بزرگ عامه های بیهای جبران ناپذیری متوجه انسانها سبب خسرانکه قرن
ع فتاوا و لعن وسب، در جامعه اسالمی معاویه که سرمنشأ این نو خاصه نموده است؛ در حالی و

بوده است که بر علیه خلیفه زمان خود تمرد نمود. وی در این دیدگاه از علماء درباری استفاده 
نمود. با کمال تأسف در این اوخر برخی از مداحان به نام مداح اهلبیت نیز برای کاسبی و می

بازار تجارت دینی شده اند و هرچه که مخاطب  سوء استفاده از احساسات پرشور جوانان، وارد
پسند و جوان پسند باشند را در قالب اشعار احساسی و عاطفی قرارداده و روزگار خوبی برای 

 خود دست و پاه کرده اند.
ها سکوت کرده و ها تا سرحد کفرگویی نیز پیش رفته اند ولی همه دربرابر اینبرخی از این

کنند؛ چنانچه در قمه زنی و رفتارهای موهن ها حمایت میز اینبرخی از بیوت مراجع نیز ا
مذهبی خود نیز مورد حمایت برخی دفاتر و عوام اند. اما رهبر معظم انقالب اسالمی بارها به 
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هایی تذکر داده اند تا از اشعاربی محتوا و موهن دین و مذهب خود داری کنند ولی مناسبت
علماء را از مساجد بیرون خواهند کرد؛ چنانچه درمواردی   دهد و اینان به مرورکسی گوش نمی

گردند؛ همین اتفاق افتاده است و حتی برخی از علماء نیز برای تبلیغ دنبال افراد خوش صدا می
 نه خوش فهم و دانشمند. 

کافی است برای درک از ماهیت این گروه افراطی، به سخنان دانشند گرامی آقای رحیم پور 
های قبل گوش دهیم. بدین ترتیب های پیش ازنماز جمعه تهران در سالازغدی در خطبه

برخی از مداحان کم سواد وسبک مغز از زبان سّب و لعن و نفرین به مقدسات دیگر مذاهب 
 کنند و حتی از فهم ابتدایی و ترجمه روایات نیز عاجز اند.استفاده می

قالب اسالمی ایران را ازدرون تهی به هرصورت اگر فکری در این زمینه نشود این گروه ان
های افراطی است های تند روی در همین راستا؛ دهه سازیکنند. متاسفانه یکی از نشانهمی

شود و مراجع و بزرگان دین باید فرهنگ سازی کنند. ها افزوده میکه هرسال یک دهه بر دهه
ل سنت و در کشورهای ها، خودش را در سیستان و بلوچستان؛ مناطق اهآثار این تند روی
ها زیارت عاشورا را با ترجمه درشت و با دهد. چند سال قبل برخی از اینهمسایه نشان می

 فروختند.کمتر از نصف قیمت در هرات افغانستان می

 روایت جعلی و اسرائیلیاتـ 8ـ7

مخالفان اسالم به خصوص یهود و حاکمان زورمند کشورهای اسالمی به هدف نفاق و شقاق 
ها حدید را جعل کردند که با کمال ناباوری در متون روایی ن دوگروه بزرگ از مسلمانان، دهبی

جاه دادند و امروزه این احادید جعلی مستمسک عالمان دون مایه و سبک مغزی از فزیفین 
شود، یکی از احادید جعلی حدید قرار گرفته است. که به عنوان نمونه به یک مورد بسنده می

فرقه است: متن حدید در سنن ابی داود، ترمزی، ابن ماجه و مسند احمد بن  هفتاد و سه
 حنبل آمده با تفاوتی اندک.

فرقه و امت  72فرقه و نصاری  71فرمود: یهود  در سنن ابی داود دارد که: پیامبر خدا
ملت شدند و ملت  72گوید: قبل از شما اهل کتاب فرقه خواهدشد. در روایت دیگر می 73من 
فرقه در آتش و یک فرقه در بهشت است؛وهی الجماعه«. حال   72فرقه می گردد که    73الم  اس
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وهی کنند! برخی گفته اند:»فرقه ناجیه کیست؟ هرکسی حدید را به نفع خود تفسیر می

ما أنا علیه و گوید: »« دیگری گفته است:»االسالم و جماعتهم« و سومی میعةالجما

یق حدید و استفاده فرقه ای از آن است که امثال شهرستانی «.بدین ترتیب، مهم تطبأصحابی
که این حدید از سند مشکل دارد. )ربانی برساند. در حالی 73تالش کرده تا فرقه هارا به 

به دلیل اشکال در سند حدید مذکور، ابن  (.www.orvah.com؛ 13، ص1381گلپایگانی، 
صحیح ندانسته است. البته برخی نیز  داند و عید الرحمن بدوی نیزحزم آن را صحیح نمی

 سکوت کرده مثل ابوالحسن اشعری و فخرالدین رازی )همان(.

 استعمار غرب و عمال آنانـ 8ـ8

یکی از مهمترین عامل نفاق میان اهل سنت و تشیع، استعمار غرب و عمال داخلی آنان بوده 
کوچک و به ظاهر مستقل است. استعمار انگلیس امپراطوری عثمانی را تجزیه و به واحدهای 

های دیداری و شنیداری آنان رخنه تقسیم نمود. و در حوزه فرهنگ و منابع درسی آنان و رسانه
های نموده و به اختالف میان عامه و خاصه دامن زدند. آنان با مطالعه دین اسالم به ظرفیت

ش کردند تا دین را از های اجتماعی پی برده بودند ؛ از این رو تالآن در نظام سازی و فعالیت
ای هدایت کنند و در این های فرقهدرون تهی ساخته و مسلمانان را به سمت کشمکش

 استراتژی خود نیز موفق هم بودن اند.
ایجاد داعش و طالبان و صدها گروه تند رو در همین راستا قابل تحلیل است. امروزه کمتر 

زی با دیگری نباشد؛ زیرا استعمار در جا شود که گرفتار درگیری مرکشور اسالمی مشاهده می
ها کاشته است. به جایی اقوام و تقسیم مرزهای زیگزال گونه؛ تخم نفاق دایمی در این سرزمین

های تند رو اغلب سنی و بعضا شیعه و باهدایت و داعش فرزند نا خلف تند روی های فرقه
 رهبری استعمار غرب بوده است.

 بران دمذهبی دوگروه بزرگ از مسلمانان؛عدم تعامل و ارتباط رهـ 8ـ9

« است؛  برخی از اختالفات به دلیل همین عدم ارتباط و االنسان عدو لماجهلهکه :از باب این
 تعامل سازنده شکل گرفته است. 
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 عدم تشکیل نهاد نظارت کننده بر مراکز تبلیغی و منابع چاپی دو گروهـ 8ـ10

رگان فریقین قبول ندارند ولی از آنجا که مراکز تبلیغی و خیلی از این اختالفات را رهبران و بز
کنند و با علماء ارتباط ندارند و بلکه در صدد فروش فرهنگی و چاپی برای خود مستقل عمل می

 گونه مسائل نفاق افکن منتشر شده است.و جذب مخاطب و کاسبی خویش اند؛ لذا این

 زیرسانه های دیداری و شنیداری و فضای مجاـ 8ـ11

های نفاق شود. مدیریت اغلب  مراکز  رسانهها پخش میامروزه اغلب اختالفات از طریق رسانه
افکن نیز تحت مدیریت استعمار انگلیس و آمریکا و برخی سران مرتجع کشورهای اسالمی و 

 بعضی رهبران تند رو از فریقین است.
ها اسالمی ذکر شد برخی از مهمترین آنبنابراین آنچه از عوامل اختالف و شقاق میان امت 

توان راهکارهای علمی و های عصری و تاریخی میبوده است.  در ذیل با توجه به این چالش
 شود.عملی را ارائه نمود که به برخی از مهمترین راهکارها اشاره می

 راهکارهای علمی و عملی برای تقریب مذاهب اسالمی؛ـ 9

 دیگر.ای برای شناخت از همدورهتعامل و تشکیل جلسات  (1
 ایجاد موسسات فکری، مشورتی و کاری. (2
 تدوین منبعی از روایات مورد اتفاق از فریقین. (3
 ها و مراکز فرهنگی و دیدار با علماء دو طرف.مسافرت و دید و باز دید از کتابخانه (4
 پذیرش دانشجو از طرفین و ایجاد دانشگاه با متون مصوب دو طرف. (5
ین اساسی، مدنی، جزایی و مانند آن از طرفین که حقوق دیگر مذهب اصالح قوان (6

 در آن نیامده است.
ها و منابع چاپی نسبت به ها و رسانهاصالح ادبیات گفتاری از علماء در سخنرانی (7

رهبران مذهبی دیگری؛ برخی از ادبیات سبک و غیر علمی و غیر مسوالنه استفاده 
 کنند.می

های در فضای مجازی تا ی مشترک و همچنین و پایگاهای تلویزیونایجاد شبکه (8
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غ   های استعمار و تندروها یک مرکز سالم و پاسخگو موجود باشد.دربرابر درو
ها. راهکارهای علمی اغلب از ناحیه  جمع آوری منابع اختالف برانگیز و نظارت بر آن  (9

یر است  رهبران مذهبی و راهکارهای عملی اغلب از طرف رهبران سیاسی امکان پذ 
چنانچه برخی از راهکاها در جمهوری اسالمی نهادینه شده است از قبیل هفته وحدت  

 و تشکیل گردهمایی بزرگ با حضور کارشناسان و نخبگان از کشورهای اسالمی. 

 جمع بندیـ 10

رسیم که رسالت علماء اسالمی و رهبران فرهیخته کشورهای بنابراآنچه ذکر شد به این نتیجه می 
به خصوص انقالب جمهوری اسالمی ایران و رهبر خردمند و دانشمند جمهوری  اسالمی و

اسالمی، رسالت مهمی برای وحدت امت اسالمی و تقریب دیدگاهها، حول محور دین محمدی 
دارند؛ به دلیل نقش اثباتی و سلبی نخبگان است که که قرآن کریم عالمان عامل را تمجید و 

(. کافی است 107است)حکیمی،هویت صنفی روحانیت،ص  عالمان غیر عامل را نکوهش کرده 
 برای مطالعه این مسئله به منبع الحیاه، باب خصایص علماء صالح و فاسد مراجعه شود.

ل 213و 174و 85و44شود: بقره:به عنوان نمونه برخی از آیات مربوطه اشاره می ؛ آ
ن مقاله استدالل شد که . در ای28؛کهف: 34؛ توبه:176و  175؛ اعراف:52و  51؛نساء:87عمران:

مشترکات دو مذهب شیعه و سنی زیاد است و تقریب مذاهب نیز به معنای در ک مشترکات و 
موارد اختالفی، و فعالیت حول محور مشترکات است. چناچه یادآوری گردید اغلب اختالفات 

 نیز در اثر اجتهاد است که یک امر طبیعی و روش شناسنه در همه علوم است.
موارد اختالفی محدود؛ نیز مربوط به اصل دین نیست تا اظهار نظر در آن و یا  به عالوه

مخالفت در آن سبب خروج از دین گردد. از آنجاکه مهمترین متن مورد اتفاق فریقین، قرآن 
کریم است ؛ آیات از آن استدالل شد و اهمیت وحدت و پیامدهای اختالف از زبان قرآن تبیین 

هارا به وحدت و مه مسلمانان و بلکه همه ادیان و باالتر همه انسانگردید و قرآن کریم، ه
 خواند؛زیرا درسایه وحدت زندگی خوشتری خواهند داشت. همگرایی فرا می

بزرگترین محور وحدت است که همه فرق مسلمان ایشان را قبول دارند؛ از    نبی مکرم اسالم 
که برخی  وحدت اشاره گردید. و از این  در تبیین  این رو به سفارشات وی و  سیره رسول خدا 
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را مستمسک اختالف قرار داده اند در این نوشته    مسئله خالفت خلفاء و جانشینی حضرت علی 
به اهمیت اتحاد و همگرایی مذاهب، به نهن البالغه و گفتار و سیره ایشان استناد گردید.  عقالنیت  

 زیرا آن سبب عزت، اقتدار، خیر وبرکت است. خواند؛  و خرد انسانی نیز همه را به  وحدت فرا می 
در ادامه برخی از مهمترین عوامل چالش و نفاق بین فریقین ذکر شد و به برخی از شاخص 
ترین راهکارها نیز اشاره گردید. نتیجه کلی این شد که ارائه راهکارعلمی در توان عالمان و 

ای و کالن و سیاسی به عهده رهبران فرامنطقهمراجع و بزرگان دو فرقه است و لی راهکارهای 
ای خردمند کشورهای اسالمی است به خصوص نظام جمهوری اسالمی ایران به رهبری عالمانه

حضرت آیت الله خامنه ای)زیدعزه(. در ذیل با چند نمونه از اشعار دانشمندان و شاعران درد 
 مند اسالمی در این رابط، مقاله را به پایان می بریم:

 ا شهید بلخی:1
 ازممات بعد نشد گر حیاتم در  اتفاق ای اتفاق ای اتفاق

 روح بلخی را نما خشنود شرق  چاره بر پیکر فرسود شرق
 های خشک عزت مسلمان شکست کاین تعصب   ای مسلمانان درگذر ازفکرتبعیض نژاد

 کنیدر نژاد و در زبان هم حال پیدا می  ای مسلمان ازجهالت جنگ مذهب داشتی
 نگرمچه ابتالست که در هربالد می  نگرمنزاع مذهب و جنگ و نژاد می
 نگرمتورا به خود زه چه بی اعتماد می  نگرمنزاع شیعه و سنی کساد می

 محمدحسین شهریار: ا2
  ی آدمندکین همه از یک تنه  آدمیان شاخه و برگ همند

 دشت کشتَکند خداوند در این   اصل درختی است کهن کزبهشت
 دست و دل و دیده و پاه و سراند  آدمیان زنده به همدیگر اند

 برتری ازآن خدا دان و بس  برتری نیست کسی را به کس

 عالمه اقبال الهوریا 3
 چمن زاریم و ازیک شاخساریم  نه افغان و نه ترک و نه تتاریم
 کردگاریمکه ما پرورده ای یک   تمیز رنگ و بو برما حرام است
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