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چکیده
در تاريخ معاصر جهان اسالم، مسئله تقريب مذاهب به يكی از محورهای گفتگو ميان مصلحان و انديشمندان 
اسالمی تبديل شده و نزد اماميه از جايگاه ويژه ای برخوردار است. هرچند اين افراد تالش زيادی در راه 
تحقق وحدت بين مسلمانان می كنند، اما در برخی مواقع عواملی چند مانع از وحدت بين مسلمانان می شود. 
اين عوامل گاه بيرونی و توسط دشمنان اسالم، و گاه درونی و در ميان مسلمانان است. آيت اهلل محمدحسين 
آل كاشف الغطاء از جمله فقهايی است كه به جنبه های اجتماعی و سياسی دين اسالم به خصوص بحث وحدت 
بين مسلمانان اهتمام جدی ورزيده است. وقايعی كه در دوران زندگی اين عالم رخ داده، از جمله جنگ 
جهانی اول و اشغال سرزمينهای اسالمی توسط اروپاييان پس از فروپاشی حكومت عثمانی، از علل مهم ورود 
ايشان به بحث وحدت بين مسلمانان و تبيين اهميت آن برای مسلمانان محسوب می شود. در يك قرن اخير 
علما و دانشمندان دينی با در نظر داشتن ضرورت وحدت و همبستگی ميان مذاهب، پديده ای  را به نام تقريب 
مذاهب اسالمی مطرح كرده اند  كه تدبيری آگاهانه و نوعی آينده نگری در برابر تفرقه مسلمانان و طمع دشمنان 
اسالم محسوب می شود. آل كاشف الغطاء، عواملی مانند تعصب مذهبی، اهانت به مقدسات ساير مذاهب و 

همچنين قدرتهای استعماری را به عنوان موانع تحقق وحدت بين مذاهب اسالمی می داند.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال شانزدهم/ دوره جدید/ شماره 54/ پاییز و زمستان 1399

صص 91-105 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
وحدت و همگرايی در جامعه توحيدی پيش از آنكه 
اگر  كه  است  عقالنی  امری  باشد،  وحيانی  دستوری 
به خوبی تبيين شود و در جامعه تحقق يابد، گذشته 
در  می كند.  تداعی  را  مسلمانان  و  اسالم  عزتمندانه 
طول تاريخ اسالم، دانشمندان و عالمان دينی بزرگی 
برای ايجاد صلح و مدارا ميان مسلمانان و سازگاری 
مذاهب اسالمی كوشيده اند. اما در يك قرن اخير علما 
و دانشمندان دينی با در نظر داشتن ضرورت وحدت 
تقريب  نام  به  را  پديده ای   مذاهب  ميان  همبستگی  و 
مذاهب اسالمی مطرح كرده اند  كه تدبيری آگاهانه در 
برابر تفرقه مسلمانان و طمع دشمنان اسالم محسوب 

می شود.
پرداختن به موانع وحدت از نگاه آل كاشف الغطاء از 
به  دورانی  در  ايشان  كه  است  اهميت  دارای  رو  اين 
به  اول  جهانی  آتش جنگ  شعله های  كه  می برد  سر 
تمام دنيا زبانه می كشيد و امپراتوری عثمانی با نزديك 
و  بود  رفتن  بين  از  به 700 سال حكومت، در حال 
سرازير  اسالمی  سرزمينهای  به  توانستند  اروپاييان 

شوند و هركدام منطقه ای  را اشغال كنند.
در همين ايام غده ای  سرطانی به نام اسرائيل در قلب 
سرزمينهای اسالمی روييد. در اين هنگام كه مسلمانان 
دولت  و  بودند  آمده  تنگ  به  كشورشان  اشغال  از 
مسلمانانی  بود،  آورده  درد  به  را  آنها  قلب  اسرائيل 
همه  كه  رسيدند  قدرت  به  عربستان  صحراهای  در 
مسلمانان را مشرك می دانستند. در اين چنين شرايط 
الغطاء  كاشف  آل  محمدحسين  كه  بود  اوضاعی  و 
فرياد وحدت سر داد و همه مسلمانان را به وحدت و 
همدلی در برابر دشمن مشترك فرا خواند. او در اين 
راه تالشهای بسيار كرد و خطرات تفرقه و اختالف را 
به همه مسلمانان گوشزد نمود و آنان را به وحدت فرا 
خواند و سعی كرد موانع وحدت بين مسلمانان را از 

بين ببرد.

شخصیت علمی محمدحسین آل کاشف الغطاء 
شيخ محمدحسين آل كاشف الغطاء در سال 1294ق 
در محله عماره نجف به دنيا آمد. پس از آنكه خواندن 
نزد پدرش آموخت، در 10 سالگی در  را  و  نوشتن 
حوزه علميه نجف به فراگيری علوم اسالمی مشغول 
فقه و  ادبيات عرب، منطق، حساب، نجوم،  شد. وی 
 اصول را در سالهای نخست تحصيل خود فرا گرفت. 
ايشان در 15 سالگی نخستين كتاب خود را نگاشت.1

آل كاشف الغطاء از اساتيد متعددی در علوم مختلف 
رياضيات:  و  عرفان  فلسفه،  در  جمله  از  برد،  بهره 
شيخ  اصطهباناتی،  محمدباقر  ميرزا  تبريزی،  مصطفی 
احمد شيرازی، علی محمد نجف آبادی، مال علی اصغر 
فقه:  و  اصول  در  همدانی،  رضا  آقا  و  مازندرانی 
حسن  شيخ  جواهر،  صاحب  حفيد  باقر  علی  شيخ 
عبدالهادی  شيخ  گلپايگانی،  جعفر  شيخ  تويسركانی، 
يزدی،  محمدكاظم  سيد  خراسانی،  آخوند  بغدادی، 
دروس  در  شيرازی،  محمدتقی  و  همدانی  رضا  آقا 
خارج: شيخ الشريعه اصفهانی و آخوند خراسانی، و 
در حديث، رجال و درايه: عالمه ميرزا حسين نوری 
در  دوره  چند  الغطاء  كاشف  آل  برد.  نام  می توان  را 
و  يزدی  محمدكاظم  سيد  و  اصول  فقه  خارج  درس 
آخوند خراسانی شركت كرد و توانست قله اجتهاد را 

فتح نمايد.2
آل كاشف الغطاء    از كسانی چون، شيخ ميرزا حسين 
بن  عباس  شيخ  خاقانی،  علی  شيخ  نجفی،  خليلی 
آل  علی  بن  عباس  شيخ  الغطاء،  كاشف  آل  حسن 
اجازه  نوری،  حسين  ميرزا  عالمه  الغطاء    و  كاشف 
روايت گرفت. سيد محمدكاظم يزدی هنگامی كه نبوغ 
فكری و  پشتكار شاگرد جوانش، محمدحسين را ديد 
از او خواست تا در گروه پاسخ به استفتائات او حاضر 
شود، او نيز پذيرفت و  به ياری استاد پرداخت. آخوند 
خراسانی و  سيد محمدكاظم يزدی نقش بسيار زيادی 

1. جنة المأوی، ص 9.
2. همان، ص 23.
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الغطاء  كاشف  آل  علمی  شخصيت  شكل گيری  در 
سياسی،  مسائل  به  خراسانی  آخوند  نگاه  داشتند. 
تأثير بسياری در انديشه های سياسی آل كاشف الغطاء 

گذاشت.3
و  علم  تحصيل  سال   20 از  پس  الغطاء  كاشف  آل 
كرد.  خود  آموخته های  تدريس  به  شروع  اندوزی، 
بود.  يزدی  محمدكاظم  سيد  شاگردان  بهترين  از  او 
او  درس  در  طالب  از  بسياری  خاطر،  همين  به 
هندی  مسجد  در  عمدتًا  او  درس  می كردند.  شركت 
حضرت  حرم  در  شيرازی  ميرزای  و  آرامگاه  نجف 
وی  شاگردان  از  می شد.  تشكيل  اميرالمؤمنين)ع( 
الزين  محمدحسين  مغنيه،  محمدجواد  به  می توان 
سيد  و  مظفر  عبدالواحد  غراوی،  محمدرضا  العاملی، 
محمدعلی قاضی طباطبايی اشاره كرد. او شرحی بر 
گفت  بتوان  شايد  كه  نوشت  الوثقی«  »العروة  كتاب 
نوشتن حاشيه  می باشد.  كتاب  اين  بر  نخستين شرح 
بر العروة الوثقی نشانگر اجتهاد پژوهشگر علوم دينی 

است.4
بعد از وفات سيد محمدكاظم يزدی در سال 1337ق، 
به  پيچيد.  الغطاء در همه جا  آوازه علمی آل كاشف 
هند،  ايران،  مسلمانان  از  زيادی  شمار  خاطر،  همين 
و  عشاير  مسقط  قطيف،  سوريه،  لبنان،  افغانستان، 
عراق، با وجود مرجعيت عام سيد ابوالحسن اصفهانی 
خواهان تقليد از ايشان شدند. اصرار مردم از وی برای 
تقليد باعث شد، تا به نگارش رساله عمليّه بپردازد. 
1332ق،  سال  »در  می گويد:  باره  اين  در  ايشان 
هم زمان با آغاز جنگ جهانی اول به نجف بازگشتم 
و به ارشاد و دعوت مردم پرداختم؛ چندين بار برای 
مبارزه با دشمنان اسالم به جهاد رفتم. پس از آنكه 
محمدكاظم  سيد  بزرگوارم  استاد  يافت،  پايان  جنگ 
يزدی وفات كرد. پس از رحلت وی دايره مرجعيت به 
سوی ما گسترش يافت، و من بر آن شدم تا رساله های 
بنويسم. اين رساله ها عبارت بودند  عمليه گوناگونی 

3. دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ج2، ص106.
4. جنة المأوی، ص 19.

از: الوجيزه به فارسی و عربی؛ حاشيه بر تبصره عالمه 
و حاشيه بر عروه كه شامل گران بهاترين تحقيقات در 

زمينه مسائل فقهی است«.5
الغطاء به حدی رسيد كه از سراسر  آوازه آل كاشف 
دنيا مانند آمريكا، آفريقا و ... براي ايشان نامه می آمد. 
استفتائات فراوان از آل كاشف الغطاء سبب شد، تا وی 
نام  اين سؤالها را به همراه جواب در مجموعه ای  به 
»سؤال و  جواب« به دو زبان عربی و  فارسی منتشر 

كند.6
محمدحسين آل كاشف الغطاء    عالوه بر اينكه وظايف 
يك عالم دينی را انجام می داد، آگاهيهای بسيار خوبی 
از وضع زمان و سياست حاكمان روزگار خود داشت. 
به همين خاطر، بخشی از وقت خود را صرف مسائل 
مسلمان  ملل  به  دادن  آگاهی  و  اجتماعی  و  سياسی 
وی  می كرد.  و  صهيونيزم  سرمايه داری  با  ستيز  و 
سفرهای زيادی به كشورهای اسالمی از جمله شام، 
همايشهای  و  در  كرد  ايران  و  پاكستان  مصر،  لبنان، 
در  و  همچنين  پرداخت  ايراد سخنرانی  به  بين المللی 
نبردهای مسلحانه عليه انگليس صريحًا فتوای جهاد 

داده و  خود در آن شركت كرد و  جنگيد. 7
شما  چرا  اينكه  بر  مبنی  سؤالی  جواب  در  ايشان 
می دهد:  پاسخ  چنين  می كنيد،  دخالت  سياست  در 
و  وعظ  سياست،  در  دخالت  از  مقصودتان  »اگر 
ارشاد، مبارزه با فساد و پند دادن به سياستمداران و 
قدرتمندان و بلكه به تمام مردم و نيز اعالم خطر از 
گرفتار شدن در چنگال استعمار و بندگی و در زنجير 
باشد،  سرزمينهايشان  رفتن  يغما  به  و  افتادن  بندگی 
به خدا پناه می برم كه در اين اعمال و كارها دخالت 
نكنم. آری من از فرق سر تا كف پا غرق در همين 
مطالبم. و اين كارها از واجبات و الزمات من است 
و من خود را در مقابل خدا و وجدان خود مسئول و 
متعهد می دانم و از اعمال واجب خود و پدرانم می دانم 

5. الفردوس األعلی، ص 37.
6. الذريعة، ج14، ص616.

7. دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ج2، ص106.
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كه بيش از 300 سال است رياست دينی را نه تنها در 
عراق به عهده داشته اند ، بلكه در جهان اسالم رهبری 

دينی به عهده آنان بوده است«.8
هنگامی كه جنگ جهانی اول در سال 1332ق، آغاز 
شد، نيروهای انگليسی وارد عراق شده و بسياری از 
شهرهای عراق را تصرف كردند. علماي شيعه عراق با 
آنكه دل خوشي از دولت عثماني نداشتند، و  در سايه 
حكومت آنها، از بديهي ترين حقوق محروم بودند، اما 
بخشي  اشغال  نمی توانستند  دينی  باورهاي  براساس 
از سرزمين اسالم را به دست مسيحيان بيگانه تحمل 
وعده های  و  پيشنهادها  رد  ضمن  رو،  اين  از  كنند، 
اشغالگران كه به طور حتم، به محروميت تاريخي شان 
پايان می بخشيد، فتواي جهاد عليه انگليسيها را صادر 
و بسياري از آنان، شخصًا در اين جهاد شركت كرده 
و  راهي جبهه ها شدند. آل كاشف الغطاء نيز خود را 
به كوت كه خط مقدم نبرد با انگليسيها بود، رساند و 

اسلحه به دست گرفت و به دفاع از وطن پرداخت.9
اقدام علما و شيعيان عراق در دفاع از مرزهای عثمانی 
كه به باور آنان دفاع از داراالسالم بود، نخستين گام 
فروپاشی  آستانه  در  شيعيان  وحدت گرايی  عملی 
موانع  تبيين  به  نوشتار  اين  در  بود.  عثمانی  خالفت 
عالمه  ديدگاه  از  اسالمی  مذاهب  تقريب  و  وحدت 

كاشف الغطاء پرداخته می شود.

تعریف مفاهیم
نظر  به  اصطالحات ضروری  برخی  تعريف  ابتدا،  در 

می رسد.
1( تفرقه

پراكندگی است.10  معنای جدايی و  به  لغت  تفرقه در 
دهخدا در توضيح واژه »تفرقه« می نويسد: »پراكنده 
كردن  جدا  جدا  و  پراكنده  شدن،  پراكنده  كردن، 

8. المثل العليا فی اإلسالم ال فی بحمدون، ص93. 
9. تعامل ديانت و سياست در ايران، ص 296.
10. فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ص 504.

چيزی«.11 تفرقه از مهم ترين عوامل نابودی يك امت 
دشمنان  نقشه های  پيشبرد  برای  هميشگی  ابزاری  و 
خودی  نيروهای  وحدت  كه  همان گونه  است.  آن 
برای دشمن، شكننده و وحشت آفرين است، تفرقه و 
اختالف آنان باعث تقويت روحی و شادمانی دشمن 
ضعف،  نقطه  اين  از  بهره گيری  با  دشمن  می شود. 
بی گمان در صدد پياده كردن نقشه های خود و وارد 
كردن ضربه های كاری بر پيكر نيروهای اسالم خواهد 

بود.
به عنوان مثال امام علی) ع( پس از اطالع از گسترش 
تفرقه و اختالف بين نيروهای خود، در مقابل نيروهای 
به پيروان خود گوشزد كرده و  مهاجم اين مطلب را 
دارند،  وحدت  باطل،  كردن  ياری  در  »آنها  فرمود: 
را  خود  امام  شما  متفّرقيد!  حق  از  دفاع  در  شما  و 
باطل  را در  امام خود  آنها  نافرمانی كرده و  در حق 

فرمان بردارند!«.12
2( تقریب 

به معنای  از ماده قرب  تفعيل و  باب  از  تقريب  واژه 
گفته اند :  چنان كه  است.  اخذ شده  نزديكی  و  نزديك 
»قرب يدل علی خالف البعد«.13 در جای ديگر چنين 
الفرس  البعد« و »اذا رفع  نقيض  آمده است: »القرب 

يديه معًا و وضعهما معًا، فذلك التقريب«.14
پيروان  كردن  نزديك  معنای  به  اصطالح  در  تقريب 
مذاهب اسالمی از راه شناخت مشتركات يكديگر و 
توسعه مشتركات به منظور دستيابی به برادری دينی 
می باشد  اسالمی  مشتركات  و  مسّلم  اصول  براساس 
كه بر پايه علم و خرد نهاده شده است، نه عواطف و 

احساسات زودگذر.15
اين واژه در كاربرد اصطالحی چند دهه اخير و بعد از 
تشكيل »دارالتقريب بين المذاهب االسالمية« به همت 

11. لغت نامه، ج 5، ص 6848.
12. نهج البالغه، خطبه 25.

13. معجم مقاييس اللغة، ج5، ص 80. 
14. لسان العرب، ج11، ص82.

15. اسالم آئين همبستگی، ص 24.
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مرحوم محمدتقی قمی و جمعی از علمای االزهر و با 
پشتيبانی آيت اهلل بروجردی در سال 1947م، به عنوان 
تعصبهای  شكستن  درهم  جهت  در  حركتی  و  انديشه 
مذهبی  اختالفهای  دادن  نشان  يا  و  كاهش  مذهبی، 
به ويژه از نوع فقهی، و گردآوری امت اسالمی پيرامون 
مشتركات دينی به حساب آمده است.16 البته می توان 
به جای تقريب مذاهب اسالمی، عنوان گوياتر تقريب 

پيروان مذاهب اسالمی را به كار برد.
محمدحسين آل كاشف الغطاء    در رابطه با معنا و هدف 
آن  از  نادرست  برداشتهای  كردن  طرف  بر  و  تقريب 
از  اسالمی  مذاهب  بين  تقريب  از  »مقصود  می نويسد: 
بين بردن اصل اختالف ميان آنها نيست، بلكه تنها آرزو 
اين اختالفات موجب  اين است كه  و مهم ترين هدف 
به  مشاجره ها  و  دوريها  و  نگشته  عداوت  و  دشمنی 
می خواهد  تقريب   ... گردد  تبديل  نزديكی  و  برادری 
بگويد تمام مسلمانان بر اين كلمه اتفاق دارند كه قرآن 
به  و عمل  بوده  از جانب خداوند  الهام  و  كريم وحی 
آن واجب است. قرآن بر لزوم اتفاق و برادری تصريح 
نموده و از تفرق و دشمنی نهی می كند و مسلمانان را 
برادر قرار داده، می فرمايد: »ِإنََّما الُْمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة ...«، 
آيا پس از اتفاق بر اينكه عمل به نصوص قرآن واجب 
است، در پراكندگی و عداوت و دشمنی بين آنها چه 

بهانه ای است ...«.17
3( وحدت

واژه »وحدت« در لغت به معنای يگانه بودن و يكی 
شدن است، و در مقابل كثرت و اختالف به كار رفته 
است.18 همچنين گفته شده است: »الَْوْحَدُة: االنفراد، و 
الَْواِحُد في الحقيقة هو الشي ء الذي ال جزء له البتّة«.19 
اما وحدت اسالمی در اصطالح، عبارت است از اهتمام 
و  اهداف  و  منافع  در  يگانگی  نوعی  به  رسيدن  برای 
نزديكی در باورهای دينی، از سوی كسانی كه به رغم 

16. پيشينه تقريب، ص 9.
17. »بيان للمسلمين«، ص 268.

18. لسان العرب، ج15، ص 232.
19. مفردات ألفاظ القرآن، ص 857.

مانند  دارند،  بسياری  مشتركات  مختلف،  اجتهادات 
اعتقاد به خدايی واحد، پيامبری واحد، و برخورداری 

از يك كتاب آسمانی مشترك.20
اسالم دينی است كه همگان را به وحدت فرا خوانده 
غيرمستقيم  و  مستقيم  صورت  به  نيز  قرآن  است؛ 
بيان  وحدت  تحقق  برای  را  اميدهايی  و  هشدارها 
كرده است.21 محمدحسين آل كاشف الغطاء   وحدت را 
مقوله ای  رفتاری و منشی، و به معنای سجايا و صفات، 
رفتارها و منشها و پايبنديهای پايدار و اخالق برجسته 

تعريف كرده است.22

موانع وحدت 
1( تعصب

تعصب به معنای حميت، انكار نمودن و زير بار نرفتن 
كه  است  صفتی  و  خوی  اصطالح،  در  است.23  آمده 
انسان را وادار به حفظ آبرو و حسب و نسب و اقوام 
و نپذيرفتن گفته های ديگران می كند، چه بر حق باشند 
چه باطل. به عبارتی طرف داری از عقيده و يا مذهب و 
فرقه خود، بدون استدالل و توجيه منطقی كافی است.24

در عصر حاضر تعصب به عنوان مهم ترين مانع در راه 
كاشف  آل  كه  جايی  تا  است،  مطرح  مذاهب  تقريب 
الغطاء    بعد از مشاهده تعصبات شديد مذهبی از سوی 
عالمان اهل سنت رسمًا از تقريب مذاهب اسالمی اظهار 
و  تعصب  درباره  ايشان  می كند.25  نااميدی  و  ياس 
گرفتاری برخی از علما به اين صفت چنين می گويد: 
»من انتظار داشتم با اين مطالب روشن و صريحی كه 
در اين كتاب )أصل الشيعة و أصولها( درباره شيعه و 
معرفی مذهب شيعه كردم، بعضی از برادران اهل تسنن 
اما  بردارند،  مورد  اين  در  ناروا  تهمتهای  از  دست 

20. امامان شيعه و وحدت اسالمی، ص 18.
21. نسيم همبستگی، ص30.

22. كيف يتحد المسلمون حول الوحدة اإلسالمية، ص36. 
23. مجمع البيان، ج 9، ص 209.

24. همبستگی اديان و مذاهب اسالمی، ص 22.
25. اين است آيين ما، ص 63.
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متأسفانه مثل اينكه مطالب ما را به كلی ناديده گرفته 
و درست همان حرفهای گذشته را تكرار می كنند26... 
در  أصولها(  و  الشيعة  )أصل  كتاب  اين  سوم  چاپ 
قاهره انجام گرفت و تمام نسخه های آن در همان جا 
كوچك ترين  كه  است  اين  عجب  ولی  يافت،  انتشار 
تغييری در لحن نويسندگان مصری درباره شيعه پيدا 
نشده، و باز هم همان مطالب بی اساس را كه يادگار 
عصر ابن خلدونها و ابن حجر عسقالنيها است، به شيعه 
نسبت می دهند. آيا نبايد اقاًل تغيير مختصری در طرز 
شود؟27  پيدا  آنان  نوشته های  لحن  در  آنها،  بحثهای 
كار به جايی رسيده كه اين تعصبها دامن گير خلفای 
نيز  كردند،  كشور  آن  به  خدمت  همه  آن  كه  فاطمی 

شده است«.
و  عالمان  سوی  از  را  شديد  تعصب  اين  ايشان 
می داند  برانگيز  تأسف   بسيار  اهل سنت  انديشمندان 
چندان  سرمی زد  عوام  از  كار  اين  »اگر  می گويد:  و 
كه  افراد  از  بعضی  متأسفانه  ولی  نبود،  تأسف   جای 
همان  دوباره  هستند،  فضيلت  و  علم  اهل  سلك  در 
تهمتهای مضحك و ناروا را از سر گرفته اند . بنابراين 

اگر به كلی مأيوس شويم جا دارد«.28
تعصب يعنی كم شدن روحيه حقيقت جويي و تقليد 
كه  طوری  به  كودكانه،  روي  دنباله  و  كوركورانه 
گفته های پيشينيان را بدون كمترين درنگ و تأملي در 
آن، به عنوان حقايق محض و تغييرناپذيري پذيرفته و 
به همين خاطر، مجموعه اي از خرافات  تكرار كنيم. 
و موهومات و يا عقايد ناقص و برداشتهای سطحي، 
به عنوان باورهاي مسّلم ديني، قرنها در ميان مسلمانان 
كه شخصيت  مادامي  است  بديهي  است.  جاي گرفته 
زدگي و دنباله روي در محافل علمي و مذهبي حرف 
تقريب  تغيير و اصالح و  به  اميد  بزند، هرگز  را  اول 
انديشمندان معاصر  نخواهد بود. محمدجواد مغنيه از 
به  كه  نيست  آن  »عالم  می گويد:  چنين  باره  اين  در 

26. كيف يتحد المسلمون حول الوحدة اإلسالمية، ص 63.
27. همان، ص 64.

28. همان.

بتواند  نياكان اطمينان نموده و  رأي خود و معتقدات 
پيرامون آن به خوبي گفتگو كند. بلكه عالم كسي است 
كه واقعيت را از شخصيت و عواطف خود جدا كرده، 
آزاد و بي قيد بيانديشد و هيچ تعصبي نسبت به رأيي 
گفته اي  هر  به  بلكه  ندهد.  به خرج  ديگر  رأي  عليه 
به عنوان ترديد و سؤال بنگرد، هرچند گويندگان آن 

بسيار بوده و پيشينيان به آن ايمان آورده باشند«.29
2( اهانت به مقدسات سایر مذاهب اسالمی

يكي از عمده ترين و بنيادي ترين نيازها و دغدغه های 
انسان توجه و اشتياق براي رسيدن به كمال مطلق و 
تقرب و توسل به او است. اصواًل اديان براي اين نازل 
شده يا به وجود آمده اند  كه انسان را در راه رسيدن 
به خدا ياري رسانند، بنابراين در همه اديان، نمادها، 
نشانه ها، شعاير، كتب، زمانها و اماكن مقدسي وجود 
دارد كه از طريق آنها، انسان می تواند به خدا نزديك 
عبارت  به  باشد.  مواجهه  و  ارتباط  در  او  با  و  شده 
ديگر از طريق اين مقدسات است كه انسان می تواند 
به درگاه خدا راه يابد و حضور او و ارتباط با او را 

صميمانه حس و تجربه كند.
يكی  مذاهب،  ساير  مقدسات  به  اهانت  شك  بدون 
تفرقه  در  مهم  عاملی  و  وحدت  موانع  مهم ترين  از 
اين يك اصل عقاليی است كه  بين مسلمانان است. 
آنچه را بر خود نمی پسندی بر ديگران مپسند. اگر ما 
نمی خواهيم به بزرگان، علما و اماكن و مراسم مذهبی 
ما بی ادبی و اهانت شود، ديگران نيز چنين خواسته ای  
درباره  حتی  را  اصل  اين  كريم  قرآن  دارند.  ما  از 
می پرستند،  را  خدا  جز  به  كه  كسانی  و  بت پرستان 
مطرح می كند: »َو ل َتُسبُّوا الَّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن 
اهلِل َفَيُسبُّوا اهلَل َعْدواً بَِغْيِر ِعْلٍم«؛30 »و  آنهايی را كه 
جز خدا را می خوانند، دشنام مدهيد كه آنان از روی 

دشمنی و به نادانی خدا را دشنام خواهند داد«.
و  عوامل  و  علما،  متفكران  امروز  دنيای  در  اگر 
ريشه های بدبينی اهل سنت را به شيعيان جستجو كنند، 

29. »من أصول الشيعة اإلمامية«، ص 164.
30. انعام، 108.
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خواهند ديد كه از اصلی ترين عواملی كه موجب فاصله 
از  برخی  اهانت  است،  و  شيعيان شده  اهل سنت  ميان 
می باشد.  مذاهب  ساير  مقدسات  به  نسبت  مسلمانان 
همچنين، عاليق و اعتقادات مذهبی به گونه ای  است كه 
هيچ كس حاضر نيست اهانت و بی ادبی به مقدساتش 
را بشنود. اگر كسی در ضمن سخنانش به مقدسات و 
استداللهای  همه  كند،  اهانت  ديگر  مذاهب  اعتقادات 
خود را ضايع كرده است؛ يعنی هيچ كس از يك زبان 
و يا قلم اهانت گر، استدالل را قبول نمی كند. بنابراين 
نبايد با سخنی كه متضمن اهانت به مقدسات و باورهای 
پيروان مذهبی است، تمام تالشها و استداللهای منطقی 

خود را بی اثر كنيم.31
موانع  بزرگ ترين  از  يكی  به  اين موضوع  كه  آنجا  از 
وحدت مسلمانان تبديل شده است، و هرگونه تالش و 
حركتی را برای تقريب مذاهب اسالمی با مشكل روبه رو 
می سازد، الزم است دانسته شود كه آيا واقعًا اين تفكر، 
آن گونه كه مطرح می شود از ضروريات و لوازم مكتب 
تشيع است و  يا اينكه بدون اهانت به مقدسات ديگران 
نيز می توان شيعه بود. با نگاهی دقيق به روايات ائمه 
اطهار)ع(، متوجه می شويم كه آن بزرگواران هيچ گاه از 
بلكه  نخواسته اند .  را  لعن مخالفان  يا  و  شيعيان دشنام 
داشت،  قرار  بزرگواران  آن  تأييد  مورد  همواره  آنچه 
شناخت باطل و جدا شدن از آن بوده است. همان گونه 
كه اميرالمؤمنين)ع( در جنگ صفين، اصحاب خود را 
»برای  فرمود:  و  كرده  نهی  شام  اهل  و  نفرين  لعن  از 
و   ... گوييد  و  ناسزا  لعن  را  آنان  كه  نمی پسندم  شما 
 چه نيكوست كه به جای نفرين آنان چنين دعا كنيد: 
خداوندا، جان ما و ايشان را حفظ و بين ما و ايشان را 
اصالح بگردان و  آنان را از گمراهيشان نجات ده! تا 
آن كه حق را نمی داند، بشناسد و اين برای شما نزد من 
بهتر و نيكوتر است«.32 همچنين به امام صادق)ع(  گفته 
به  ما مردي را در مسجد مي بينيم كه آشكارا  شد كه 
دشمنان شما اهل بيت، دشنام مي دهد. حضرت فرمود: 

31. همبستگی امت اسالمی، ص 108.
32. وقعة الصفين، ص 103.

»ما له لعنه اهلل تعرض بنا. قال اهلل: »َوَل َتُسبُّوا الَِّذيَن 
َيْدُعوَن« ...«؛ 33 »او كه خداوند لعنتش كند، نسبتي با 
ما ندارد. خداوند فرموده است: به آنان كه كسي را جز 

خدا مي خوانند، دشنام ندهيد«.
مذاهب  ساير  مقدسات  به  اهانت  الغطاء  كاشف  آل 
از  يكی  و  مذاهب  تقريب  برابر  در  بزرگ  مانعی  را 
بنابراين  می دانست،  مسلمانان  ميان  تفرقه  مهم  عوامل 
مذاهب  ساير  مقدسات  به  اهانتی  هرگونه  تنها  نه 
به  اهانت  از  جلوگيری  در  بلكه  می كرد،  محكوم  را 
در  ايشان  می نمود.  بسيار  تالش  اهل سنت  مقدسات 
كه  بسياری  و  پيامدهای  آميز  اهانت  رفتارهای  برابر 
می كرد،  تكليف  احساس  داشت،  مسلمانان  جامعه  در 
مطهر  كه صحن  االول  ربيع  سوم  روز  در  رو،  اين  از 
امام علی) ع(  مملو از جمعيت بود، به منبر رفت و به 
مقدسات  به  اهانت  از  را  مردم  و  پرداخت  سخنرانی 

اهل سنت نهی و پيامدهای آن را گوشزد كرد.34
3( قدرتهای استعماری

براي  آفت  يك  وحدت  عدم  و  تفرقه  كه  همان گونه 
مسلمانان است، يك فرصت مغتنم و بسيار عالی براي 
قدرتهاي استعماری و دشمنان اسالم به شمار مي رود. 
بين  اختالف  و  شكاف  اخير،  قرن  چهار  طول  در 
مذاهب، مهم ترين حربه برای قدرتهاي استعماري جهت 
استعماري  اهداف  به  ملتها و  رسيدن  بين  تفرقه  ايجاد 
اهداف  راستاي  در  استعماري  قدرتهاي  است.  بوده 
مذاهب  ميان  تفرقه  ايجاد  سياست   با  سلطه جويانه 

اسالمی، دست به تضعيف دولتهای مسلمان مي زنند.
قرن نهم تا يازدهم قمري مصادف با حكومت صفويه 
و  اسالم  جهان  غرب  در  عثماني  خالفت  ايران،  در 
امپراتوري گوركانيان هند در شرق دنياي اسالم، دوران 
بغداد  اوج قدرت  سياسي جهان اسالم پس  از سقوط 
اقتدار  و  پيشرفت  مي آمد.  شمار  به  مغول  حمله  در 
و  صفوي  عثماني ،  قدرت  مثلث  سايه  در  مسلمانان 
ضديت  تشديد  فكر  به  را  مسيحي  اروپاي  گوركانی، 

33. بحار األنوار، ج 74، ص 217. 
34. تعامل ديانت و سياست در ايران، ص 296.
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با اسالم و جدا نمودن مسلمانان از يكديگر انداخت. 
يا مكتشف  و  تاجر، محقق  قالب   در  را  افرادي  آنان 
اين  اصلي  مأموريت  كردند.  اسالمي رهسپار  بالد  به 
افراد، مطالعه مذاهب مختلف و ايجاد انحراف و تفرقه 

در مناطق اسالمي بود.35
پيوند هاي  ايجاد  با  دوران  اين  در  مسيحي  اروپاي 
دو  اين  بي اعتمادي  زمينه  هند،  و  ايران  با  مختلف 
امپراتوري از يك سو و نزاع آنها با امپراتوري عثماني 
را از سوي ديگر رقم زد. نتيجه اين اقدامات، كشتار ها 
و قتل  عامهاي وسيع به  نام شيعه و سني بين ايران و 
عثماني بود. اين درگيريها به درهم شكستن حكومت 
حمله  آن  درپي  و  دوازدهم  قرن  نيمه  در  صفوي 
نادرشاه به هند و فراهم شدن زمينه نابودي حكومت 
سرزمين  آن  بر  انگلستان  تسلط  و  هند  در   اسالمي 
انجاميد. خالفت عثمانی نيز با حربه تفرقه و جدايی 
بين مسلمانان توسط قدرتهای استعماری، بعد از هفت 

قرن از هم پاشيد.36
استعماری  دولتهای  نقش  مورد  الغطاء    در  كاشف  آل 
در سرزمينهای اسالمی و تالشهای آنان در تفرقه بين 
مسلمانان چنين می گويد: »دولتهای استعمارگر غربی 
برآنند كه ما مسلمانان را در فقر نادانی و عقب ماندگی 
در جميع شئون اجتماعی، صنعتی و نظامی نگهدارند، 
تا ما هميشه در برابر آنان تسليم باشيم ... با يكديگر 
آنها  بريزيم.  را  همديگر  خون  و  باشيم  درگير 
می خواهند بين ما جنگ و آشوب به وجود بياورند. 
استعمارگر تنها منافع خود را می بيند و برای حفظ آن 

ملتهای ديگر را نابود می سازد«.37
شده  خريداری  افراد  وسيله  به  استعماری  قدرتهای 
دارند،  اسالمی  جوامع  ميان  در  كه  باخته ای   خود  و 
تحريك  را  خود  ايادی  می زنند.  دامن  اختالفات  به 

35. . جنبشهای اسالمی معاصر، ص186.
36. ر.ك: »نقش قدرتهای سياســی در گسترش اختالفات مذهبی«. 

صص137و138.
37. المثل العليا فی اإلسالم ال فی بحمدون، ص 42.

می كنند كه به مقدسات همديگر اهانت كنند و شخصيتها 
و افراد مورد احترام فرقه های مختلف اسالمی را ناسزا 

گويند و آتش فتنه و نزاع را شعله ور كنند.
آل كاشف الغطاء فريب مسلمانان توسط استعمارگران 
مصيبت  يك  را  آنها  اختالف  و  تفرقه  نتيجه  در  و 
می گويد:  چنين  باره  اين  در  و  می خواند  دردناك 
از  دردناك تر  و  اسف بارتر  مصيبتی  كدام  »راستی 
نابود كنند  با دست خود يكديگر را  اينكه مسلمانان 
و غافل باشند كه دشمنی كه آنان را آلت دست خود 
قرار داده، چه نقشه هايی عليه آنان طرح كرده است. 
بيگانگان به ما اسلحه می دهند كه با يكديگر بجنگيم، 
ميان  در  را  آن  نمونه  شوند.  نابود  مسلمانان  تمام  تا 
به جان  متفرق كرده و  ملتشان را  دولتهای عرب كه 
هم انداخته اند،  مشاهده می كنيم. اخيراً كشف شده كه 
رئيس و هفت عضو اتحاديه عرب جاسوس انگليس 
يكديگر  عليه  اعراب  برانگيختن  آنان  وظيفه  و  بوده 

بوده است«.38
دسيسه های  حاصل  نيز  را  فلسطين  فاجعه  ايشان 
باره چنين می گويد: »اين  اين  استعمار می داند و در 
دولتهای عرب بودند كه فلسطين را تسليم يهود كردند 
استعمارگران  ساختند.  آواره  را  آن  مسلمان  خلق  و 
فلسطين را به دست دولتهای اسالمی به قتل رساندند، 
تا ذبح شرعی و به دست مسلمانان و رو به قبله باشد 
و به اين ترتيب خوردن و بلعيدن آن برای امپرياليستها 

و صهيونيستها حالل باشد«.39

پیامدهای تفرقه
1( نسبت دادن عقاید نادرست به یکدیگر

از پيامدهای اختالف و تفرقه بين مسلمانان، آن است 
يكديگر  به  را  نادرستی  عقايد  اسالمی،  مذاهب  كه 
نسبت می دهند. پديده ای  كه در طول تاريخ، صدمات 
ساخته  وارد  مسلمانان  وحدت  و  اسالم  به  فراوانی 

38. همان، ص 68.

39. همان، ص 38.
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به  نسبت  را  اسالمی  فرقه های  دائمی  بدبينی  زمينه  و 
يكديگر فراهم آورده است.40 ريشه برخی از نسبتهای 
اسالم،  دشمنان  توطئه های  نفسانی،  هواهای  ناروا، 
جهل، و  اعتماد به نقل گذشتگان است، بی آنكه منطق، 

عقل و تاريخ آن را تصديق كند.41
ناروای  نسبتهای  از  برخی  درباره  الغطاء  كاشف  آل 
اهل سنت به شيعه كه ايشان را سخت به تعجب واداشته 
عبداللطيف  دكتر  مثل  »افرادی  می گويد:  چنين  است، 
می نويسد:  الفكرية(  )الحركة  خود  كتاب  در  حمزه 
شيعه ها هر شب بعد از نماز مغرب دم درب سردابی كه 
در سامرا است، ايستاده و فرياد می زنند: ای امام منتظر 
بيرون بيا. يعنی همان تهمت خنده آوری را كه بعضی از 
متعصبان خرافی چند قرن پيش به شيعه می زدند، عينًا 
تحقيقی  كوچك ترين  اينكه  بدون  است،  نموده  تكرار 

درباره صحت و سقم اين مطلب بنمايد«.42
كه سامرا يك  است  اين  از  الغطاء  كاشف  آل  شگفتی 
شهر سنی نشين است و متوليان سرداب نيز همه سنی 
را  منظره ای   چنين  هيچ يك  حال  به  تا  ولی  هستند، 
واقع  آن  در  سرداب  كه  مسجدی  همچنين  نديده اند ، 
بوده  اهل سنت  برادران  اختيار  در  هميشه  است،  شده 
نماز می خوانند،  پنج مرتبه در آن  است و شبانه روز 
چطور هيچ يك از آنها چنين منظره ای  را نديده اند،  ولی 
آقای دكتر عبداللطيف از فرسنگها فاصله ديده است؟43
ايشان نسبتهای ناروا را وسيله ای  برای عداوت و تفرقه 
می گويد:  چنين  باره  اين  در  و  می داند  مسلمانان  بين 
امين كه می گويد: تشيع هميشه  اين سخن احمد  »آيا 
می خواسته اند   كه  كسانی  برای  است  بوده  پناهگاهی 
اسالم را نابود كنند، آتش كينه و عداوت را در قلوب 
عموم شيعيان جهان روشن نمی سازد و عواطف ميليونها 

شيعه را جريحه دار نمی كند؟«.44

40. ميزگرد تقريب بين مذاهب اسالمی، ص 77.
41. نك: غاليان: كاوشی در جريانها و برآيندها تا پايان سده سوم.

42. أصل الشيعة و أصولها، ص 65.
43. همان، ص 66.
44. همان، ص 77.

عالمان  و  انديشمندان  اينكه  از  الغطاء  كاشف  آل 
شيعه،  منابع  در  تحقيق  و  مطالعه  بدون  اهل سنت 
عذر  و  می كند  گاليه  می دهند،  شيعه  به  را  نسبتهايی 
است  معتقد  ايشان  نمی پذيرد.  منابع  نبود  در  را  آنان 
نسبتهای ناروا، آثار نامطلوبی در جامعه اسالمی داشته 
و فضای صميمی بين مسلمانان را تيره می كند، به همين 
به  انديشمندان ساير مذاهب اسالمی را دعوت  خاطر 
مطالعه آثار شيعه می كند و از آنها می خواهد كه از روی 
انصاف و به دور از تعصب مذهب شيعه را بررسی كنند؛ 
زيرا اگر مذهب شيعه به درستی و از روی انصاف و 
بی نظری و خالی از هرگونه تعصب بررسی شود، ارزش 

اين نسبتهای ناروا و بی اساس كاماًل روشن می شود.45
برخی از نسبتهای ناروا به شيعه از اين قرارند:

الف( اخذ عقايد شيعه از منابع ساير اديان: از مطالب 
ناروا و كذبی كه برخی از انديشمندان اهل سنت به شيعه 
نسبت می دهند و آل كاشف الغطاء    به آن پرداخته، اين 
است كه شيعه عقايد خود را از اديان ديگر اخذ كرده 
متعصب  نويسنده  امين،  احمد  نمونه  عنوان  به  است. 
چنين  باره  اين  در  اإلسالم،  فجر  كتاب  در  اهل سنت 
می گويد: »حق اين است كه آيين تشيع پناهگاهی است 
برای كسانی كه می خواهند تعليمات پدران يهودی يا 
نصرانی يا زرتشتی خود را وارد اسالم كنند، اغراض 
شوم خود را در پناه آيين تشيع انجام می دهند. به عنوان 
مثال آثار يهوديت در تشيع به صورت اعتقاد به رجعت 
و بازگشت امامان، و همچنين اين جمله كه آتش دوزخ 
افراد كمی حرام است ظاهر شده  بر همه شيعيان جز 
است. اين سخن همان ادعای يهود است كه می گفتند: 
َنا النَّاُر ِإلَّ َأيَّامًا َمْعُدوَدًة«؛46 »آتش  »َو قالُوا لَْن َتَمسَّ
دوزخ جز روزهای معدودی به ما نخواهد رسيد«. آثار 
مسيحيت نيز در تشيع در اين جمله ظاهر شده است كه 
می گويند: نسبت امام به خدا مانند نسبت مسيح است 
به او. آثار براهمه نيز در اعتقاد به تناسخ ارواح، تجسم 

45. شيوه های تعامل و همزيستی پيروان مذاهب اسالمی، ص 297.
46. بقره، 80.
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خدا و حلول در تشيع ظاهر شده است«.47
سوی  از  كه  كذب  مطلب  اين  الغطاء   به  كاشف  آل 
برخی عالمان اهل سنت مطرح می شود، جوابی منطقی 
و مستدل می دهد و اين افراد را به مطالعه آثار شيعه 
دعوت می كند و چنين می گويد: »اين سخن، درست 
مانند اين است كه كسی بگويد يهوديت در آيين اسالم 
خودنمايی كرده است؛ زيرا يهود به خداوند يگانه اعتقاد 
دارد و مسلمانان نيز عقيده به يكتايی خداوند متعال 
دارند. آيا اين گونه سخن گفتن، يك منطق بی اساس و 
استنباط غلط و بی پايه نيست؟ عالوه بر آن، آيا عقيده 
به رجعت يكی از اركان و اصول مذهب شيعه است، 
تا موجب ايراد بر اين مذهب گردد و بگويند يهوديت 
خودنمايی  رجعت  به  قول  طريق  از  تشيع  آيين  در 
كرده است؟ همچنين اين مطلب كه شيعه عقيده دارد 
آتش دوزخ بر شيعيان حرام است، در كدام كتاب از 
كتب شيعه آمده است؟ مگر در كتابهای مختلف شيعه 
اين حقيقت با صدای رسا اعالم نشده است كه »خلق 
اهلل الجنة لمن اطاعه و احسن و لو كان عبداً حبشيًا و 
خلق النار لمن عصاه و لو كان سيداً قرشيًا«؛ »خداوند 
است  آفريده  كنندگان  اطاعت  برای  را  بهشت  متعال 
اگرچه غالم حبشی باشد و دوزخ را برای گنهكاران 
آفريده، اگرچه سيد قرشی باشد« و امثال اين روايت 
با  رابطه  در  است.  شده  نقل  بسيار  هدی)ع(  ائمه  از 
عقيده به تناسخ ارواح، تجسم خدا و حلول، كتابهای 
كالمی ما استداللهای فراوان و كوبنده ای  را در ابطال 
موجود  كتب  اين  اكنون  كه  كرده اند   مطرح  امور  اين 
انصاف  از روی  اگر  كه  به طبع رسيده است  است و 
بررسی شود،  تعصب  از هرگونه  بی نظری و خالی  و 
روشن  كاماًل  بی اساس  و  ناروا  نسبتهای  اين  ارزش 
تناسخ  به  قائل  هرگز  ما  می شود  معلوم  و  می گردد، 
هيچ  و  نبوده ايم   خدا  تجسم  و  اتحاد  حلول،  ارواح، 
نسبتهای  چنين  نمی تواند  مطلعی  و  جو  حقيقت  فرد 

47. فجر اإلسالم، ص 230.

ناموزونی به ما بدهد«.48
ديگر  از  شيعيان:  توسط  اسالم  دين  نابودی  ب( 
به شيعه  اهل سنت  انديشمندان  از  برخی  كه  اتهاماتی 
در  شيعيان  می گويند  كه  است  اين  می دهند،  نسبت 
پناه اين مذهب قصد داشتند دين اسالم را نابود كنند. 
مطالب  دنبال  به  اإلسالم،  فجر  كتاب  در  امين  احمد 
باره  اين  در  می گويد،  شيعه  مورد  در  كه  بی اساسی 
كه  است  پناهگاهی  »تشيع  می كند:  نظر  اظهار  چنين 
يا  اثر عداوت  بر  را  اسالم  اساس  هركس می خواهد 

حسد درهم بكوبد، به آن پناه می برد«.49
آل كاشف الغطاء   در جواب به اين نسبت بی اساس چنين 
می خواسته اند   شيعه  طبقات  از  »كدام يك  می گويد: 
اساس اسالم را درهم بكوبند، آيا طبقه اول شيعه كه 
مانند  پيامبر) ص(   اصحاب  برجسته  شخصيتهای  از 
سلمان فارسی، ابوذر، مقداد و عمار بودند؟ يا شخص 
اميرالمؤمنين علی)ع( كه همه اعتراف دارند اگر او و 
اسالم  درخت  شاخه های  هرگز  نبود،  او  فداكاريهای 
بارور نمی شد. و يا طبقه تابعين از شيعه مانند احنف 
بن  اصبغ  و  صالح  بن  عوفی، حسن  عطيه  قيس،  بن 
شيعه  همه  كه  معروف  تابعين  از  دسته  اين  آيا  نباته. 
بودند، می خواستند اساس اسالم را در هم بكوبند يا 
دسته ديگری از شيعيان كه بعد از تابعين آمدند؟ آيا 
) احمد  شما  و  كنند  نابود  را  اسالم  می خواستند  اينها 
را محكم ساختيد؟  اسالم  اساس  دوستانتان  و  امين( 

بايد برای هميشه با چنين اسالمی وداع كرد«.50
بن  عبداهلل  نام  به  شخصی  توسط  شيعه  تأسيس  ج( 
برخی  كه  بی اساسی  و  ناروا  نسبتهای  ديگر  از  سبأ: 
از انديشمندان و علمای اهل سنت در رابطه با مذهب 
به  تشيع  بنيان گذار  كه  است  اين  می گويند،  شيعه 
صورت تفكری مستقل، شخصی يهودی االصل به نام 

48. أصل الشيعة و أصولها، ص 109.

49. فجر اإلسالم، ص 230.
50. همان، ص 106.
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عبداهلل بن سبأ51 بوده است.52 اين افراد می گويند اين 
عقيده كه خالفت حق علی)ع( است و ديگران از جمله 
خالفت  اواخر  در  كرده اند ،  غصب  را  او  حق  عثمان 
عثمان، توسط عبداهلل بن سبأ برای تفرقه و شكاف در 

دين اسالم، اظهار شد و اشاعه يافت.53
آل كاشف الغطاء در رد اين ادعای بی اساس همگان را 
دعوت به مطالعه كتب شيعه می كند و می گويد: »بهترين 
راه برای شناسايی طرز قضاوت شيعه نسبت به عبداهلل 
بن سبأ اين است كه سری به كتابهای شيعه بزنيم. در 
از  و  كرده  لعن  را  او  استثنا  بدون  شيعه  كتب  تمامی 
او  درباره  كه  كمترين سخنی  و  بيزاری جسته اند ،  وی 
سبأ  بن  عبداهلل  كه  است  اين  گفته اند،   رجال  كتب  در 
اين  از  او بحث شود.  از آن است كه درباره  ملعون تر 
گذشته هيچ بعيد نيست كه جريان عبداهلل بن سبأ جزء 
خرافات و موهوماتی باشد كه افسانه نويسان آنها را 

در عالم خيال خلق كرده اند«.54
خود  از  آيا  می كنند،  مطرح  را  نظريه  اين  كه  افرادی 
نپرسيده اند  كه چگونه ممكن است يك شخص، آن هم 
با سابقه يهودی بتواند سرنوشت سازترين رخداد قرن 
اول قمری را سامان دهد و درپی آن به تأسيس و طرح 
به  را  مسلمانان  از  زيادی  شمار  كه  بپردازد  عقيده ای  

پيروی از خود وا داشته است.55
2( عدم دفاع از یکدیگر در برابر دشمن

پيش  جايی  تا  مسلمانان  ميان  تفرقه  و  اختالف  گاه 
می رود كه مذاهب مختلف، همديگر را دشمن می پندارند 
هدف  را  يكديگر  واقعی،  دشمن  به  توجه  جای  به  و 
گرفته و زمينه نابودی خود را فراهم می كنند.56 در اين 
بدون  و  كوركورانه  تعصبهای  با  مذاهب  پيروان  حال، 
فراموش  با  و  اسالمی  جامعه  شرايط  داشتن  نظر  در 
51. درباره اين شــخصيت نك: عبداهلل بن ســبأ و ديگر افســانه های 

تاريخی.
52. بحوث فی الملل و النحل، ج6، ص 106.

53. نشأة الفكر الفلسفی فی اإلسالم، ج2، ص 37.
54. أصل الشيعة و أصولها، ص123.

55. خاســتگاه تشــيع و پيدايش فرقه های شــيعی در عصر امامان، 
ص 151.

56. عوامل سقوط حكومتها در قرآن و نهج البالغه، ص 140.

و  می دانند،57  دشمن  را  همديگر  اصلی،  دشمن  كردن 
از يكديگر در برابر دشمن دفاع نمی كنند و هر گروه، 
مقابل  در  دشمنی  و  دليل خصومت  به  را  ديگر  گروه 
دشمن حقيقی اسالم، تنها می گذارند. آل كاشف الغطاء 
آنان  بر  و  كرده  مذمت  را شديداً  مسلمانان  رفتار     اين 
نهيب می زند: »يهوديان با آتش بمب و اسلحه به جان 
عرب و مسلمانان قريه قبيه افتادند، خانه هايشان را به 
آتش كشيدند، زنان و فرزندان آنان را نابود ساختند، 
اما فاصله اين دهكده تا سربازان اردنی چند متر بيشتر 
نبود. سربازان اردنی ناله و فرياد مسلمانان را به گوش 
خود می شنيدند و شعله های آتش را كه برادرانشان را 
می سوزاند می ديدند. راستی كدام مصيبتی اسف بارتر و 
دردناك تر از اينكه مسلمانان با دست خود يكديگر را 
نابود كنند، آيا شما تاكنون در عرض اين مدت كه يهود 
به دهكده های اردن و ساير مكانهای مرزی كشورهای 
عربی حمله می كنند، شنيده ايد كه اعراب يك سگ يا 

گربه يهودی را كشته باشند«.58
معاصر،  سياستمداران  و  انديشمندان  از  يكی  تعبير  به 
اين روحيه مسلمانان نسبت به همديگر و عدم حمايت 
از يكديگر عمده ترين دليل زورگويی استكبار می باشد: 
اسالم  دنيای  همكاری  از  خيالش  جهانی  كفر  »اآلن 
راحت است، اگر خيالش راحت نبود، اين چنين با ما 
رفتار نمی كرد. استكبار امروز با خاطر راحت هرجا كه 
منافعش ايجاب می كند، وارد می شود و فشار می آورد، 
زور می گويد و ظلم می كند و عمده ترين دليلشان هم 
است.  يكديگر  از  مسلمانان  حمايت  عدم  از  اطمينان 
اآلن  كه  كوزوو  يا  فلسطين  مسئله  همين  آن  نمونه 
كردند،  قصابی  كوزوو  در  واقعًا  صربها  است.  مطرح 
امت  واقعًا  آن كشتارها.  و  آن گورهای دسته جمعی، 
اسالمی چقدر برايش بها داشت و چقدر دلسوزی كرد، 
چقدر خرج كرد، چقدر فداكاری كرد و چقدر روابطش 
را تحت تأثير قرار داد؟ دنيای اسالم خيلی راحت از 
اين مسئله می گذرد و هيچ حمايتی از هم كيشان خود 

57. تشيع و تسنن، ص 104.
58. المثل العليا فی اإلسالم ال فی بحمدون، ص67.
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نمی كند«.59
به  مسلمانان  كه  می شود  الغطاء    متذكر  كاشف  آل 
احساس  يكديگر،  از  بيشتر  روحيه  همين  خاطر 
ترس می كنند، تا دشمن واقعی: »كار به جايی رسيده 
برادران خود جز  نزديك ترين  از  كه مسلمانان  است 
كارشكنی و تهمت چيزی نمی بينند و جز خرابكاری 
انتظاری ندارند. حتی وحشت و ترس آنان از برادران 
نيست.  از كفار و دشمنان  از ترس  مسلمانشان كمتر 
با اين حال چگونه می توان انتظار پيروزی و عظمت 
و  كمك  بدون  مسلمانان  كه  است  محال  داشت؟ 

مساعدت به يكديگر متحد شوند«.60
3( اتحاد با دشمن

را  دشمن  شناخت  آنكه  بر  عالوه  تفرقه  و  اختالف 
برای افراد، سخت می كند، آسيب ديگری نيز دارد و 
آن اينكه ممكن است گروههای مسلمان، با دشمنان 
از  شوند.  متحد  رقيب  نابودی  برای  خود،  اصلی 
نمونه های  اسالم،  تاريخ  در  انحرافات  اين گونه 
بسياری می توان يافت. به عنوان نمونه اتحاد حكومت 
صفويه با غرب برای جنگيدن با امپراتوری عثمانی، و 
همچنين پس از سقوط و تجزيه عثمانی، حكومتهايی 
با  همسو  شدند،  نصب  استعمارگران  وسيله  به  كه 
امت  تجزيه  و  تفرقه  جهت  در  استعماری  حركتهای 
و  عملكردها  دليل  همين  به  كردند.  حركت  اسالمی 
كشورشان،  از  خارج  و  داخل  در  جهت گيريهايشان 
عليه مصالح كل مسلمانان و به نفع استعمار بوده است، 
چه از طريق پيمانهای سياسی، نظامی و اقتصادی و چه 
از طريق كمكهای نظامی و تسليحاتی از استعمارگران 

كه دشمن واقعی همه مسلمانان هستند.
ثمره اين اتحاد همان گونه كه آل كاشف الغطاء    متذكر 
می شود، آن است كه امت اسالمی روز به روز ناتوان تر 
اتحاد  ايشان  می شود.  آسان تر  آن  نابودی  و  شده 
شعبه  سه  تيری  را  استعمارگران  با  اسالمی  دولتهای 

59. همبستگی امت اسالمی، ص 154.
60. المثل العليا فی اإلسالم ال فی بحمدون، ص 56.

می داند كه بر پيكر جامعه اسالمی اصابت می كند: »من 
نمی دانم چرا موقعی كه دولت عراق دولتهای عربی را 
برای اتحاد اسالمی دعوت می كند، با دولتهای ديگر 
هم پيمان می شود؟ آيا اين كار جمع بين دو ضد و دو 
نقيض نيست و آيا مانند اين نيست كه در ميان آب 
به جستجوی آتش بپردازيم؟ چرا با دولتی كه دوست 
اسرائيل است و اول دولتی است كه آن را به رسميت 
تجاوزاتش  مؤيد  و  اجناس  مبلغ  هميشه  و  شناخت 
می باشد، هم پيمان باشيم؟ بدون ترديد ورود عرب در 
پيمانهای استعماری تيری است بر قلب ملتهای عرب، 

تيری سه شعبه«.61
پيشنهاد  اسالمی  دولتهای  همه  به  الغطاء  كاشف  آل 
هيچ  به  و  شوند  هم پيمان  يكديگر  با  كه  می دهد 
دولت استعماری اجازه ورود به آن پيمان را ندهند: 
اين  دهند،  انجام  بايد  مسلمانان  كه  كاری  »مهم ترين 
دولتهای  بين  صميمی  و  راستين  پيمانهای  كه  است 
اسالمی به وجود آورند كه دولتهای استعمارگر غربی 

در آن شركت نداشته باشند«.62
وجود  دشمنان  با  بستن  پيمان  به  حاجتی  چه  آخر 
دارد، در حالی كه بهترين نقاط سوق الجيشی حساس 
الطارق،  از تنگه جبل  دنيا در دست مسلمانها است، 
انرژی  منابع  همچنين  و  هرمز  تنگه  تا  سوئز  كانال 
همديگر  با  اگر  است.  اسالمی  كشورهای  در  اكثراً 
متحد می بوديم و دست دوستی به سوی دشمن دراز 
در  كه  ممتازی  موقعيت  و  ثروت  اين  با  نمی كرديم، 
و  كشمير  سودان،  فلسطين،  اين گونه  داريم،  جهان 
كوزوو اين چنين مورد ظلم قرار نمی گرفتند.63 بايد به 
اين نكته توجه كنيم كه چرا غالب كمكها و پيمانهای 
پيمان  و  كمك  غالبًا  مسلمانان  با  غربی  كشورهای 

نظامی است؟
به  نظامی  كمكهای  از  اصلی  الغطاء هدف  كاشف  آل 

61. همان، ص 48.

62. همان، ص 49.
63. همبستگی امت اسالمی، ص 156.
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دست  به  مسلمانان  همه  نابودی  را  مسلمان  دولتهای 
رو  را  استعمارگران  دست  چنين  و  می داند  يكديگر 
استعمارگران  ببينيد،  را  وقاحت  و  »بی پروايی  می كند: 
اسلحه های تخريبی و نابود كننده را بدون قيد و شرط 
با اعراب  تسليم اسرائيل می كنند كه كاری جز جنگ 
می دهند  بی ارزش  سالحهای  هم  اعراب  به  و  ندارند 
استفاده  اسرائيل  با  راه جنگ  در  كه  می كنند  و شرط 
نشود. من نمی دانم اگر اعراب با اين سالحها با اسرائيل 
نجنگند، پس با چه كسی بجنگند؟ آيا مسلمانان دشمنی 
دردناك تر و مرموز تر از اسرائيل دارند؟ آری بيگانگان 
با زبان حال كه گوياتر از زبان عادی است، می گويند: 
تا  بجنگيد،  يكديگر  با  كه  می دهيم  اسلحه  شما  به  ما 
تمام شما مسلمانان نابود شويد. ای كاش سياستمداران 
عراق و مسئوالن آن، كه می توانند پيمانهای جديدی به 
وجود آورند، سعی می كردند دولتهای اسالمی را متحد 
و ملتشان را متفق و امورشان را اصالح كنند و وحدت 
اسالمی را برقرار سازند. اين دولتهای عرب بودند كه 

فلسطين را تسليم يهود كردند«.64
نظامی  پيمانهای  از  منظور  الغطاء    همچنين،  آل كاشف 
استعمارگران با دولتهای مسلمان را تأمين منافع غربيان 
و  می داند  آزادی خواهی  درهم شكستن جنبشهای  و 
در  عربی  ممالك  تمام  كه  اكنون  »راستی  می گويد: 
می كنند  سعی  چه جهت  به  است،  استعمارگران  قبضه 
پيمان نظامی با مسلمانان به وجود آورند؟ اين كار چند 
علت می تواند داشته باشد: الف( جنبش آزادی خواهی 
و نهضت بيداری مسلمانان و انقالب ملت عرب را با 
نيرو و سرباز بيگانه درهم بكوبند و  به دنبال آن نه تنها 
بلكه  كنند،  را حفظ  مادی خويش  و  اقتصادی  تسلط 
بر منافع و درآمدهای خويش بيافزايند. ب( سربازان 
جوان كشورهای اسالمی را به ميدان جنگ بكشانند و 
هرگاه حادثه ای  واقع شد و ملتی عليه استعمارگران به 
پا خاست، سربازان ممالك اسالمی به دفاع از منافع 

استعمارگران بپردازند«.65

64. المثل العليا فی اإلسالم ال فی بحمدون، ص 50.
65. همان، ص 58.

نتیجه گیری
1. يكی از فقهايی كه به جنبه های اجتماعی و سياسی 
مسلمانان  بين  وحدت  بحث  به خصوص  اسالم  دين 
الغطاء  كاشف  آل  محمدحسين  ورزيده،  جدی  اهتمام 
اين  زندگی  زمان  در  كه  حوادثی  از  برخی  می باشد. 
فروپاشی  اول،  جهانی  جنگ  مانند  داده،  رخ  عالم 
حكومت عثمانيان و اشغال سرزمينهای اسالمی توسط 
اروپاييان را می توان از مهم ترين  علل ورود ايشان به 
برای  آن  اهميت  تبيين  و  بين مسلمانان  بحث وحدت 

مسلمانان برشمرد.
و  رفتاری  مقوله ای   را  الغطاء   وحدت  كاشف  آل   .2
منشی، و به معنای سجايا و صفات، رفتارها و منشها و 
پايبنديهای پايدار و اخالق برجسته تعريف كرده است 
می داند:  امور  اين  را  اسالمی  وحدت  تحقق  موانع  و 
الف( تعصب: ايشان در راستای رفع تعصبات كوركورانه 
كتاب »أصل  تشيع  مورد مذهب  در  واقعيات  تبيين  و 
الشيعة و أصولها« را نگاشت، اما به گفته خود ايشان، 
اين كتاب تأثير چندانی در رفع تعصبات نداشت. ب( 
اهانت به مقدسات ساير مذاهب اسالمی: كاشف الغطاء 
اهانت به مقدسات ساير مذاهب اسالمی را مانعی بزرگ 
در برابر تقريب مذاهب اسالمی دانسته و در جلوگيری 
از اهانت به مقدسات اهل سنت تالش بسيار كرده است. 
ج( قدرتهای استعماری: ايشان تالش غربيها برای فقر 
و عقب ماندگی اجتماعی، صنعتی و نظامی را از علل 
تفرقه و جنگ بين مسلمانان عنوان كرده كه مصاديق 
بر  شاهدی  تاريخ  طول  در  جنگها  اين  از  متعددی 
بر  عالوه  استعماری  قدرتهای  است.  ادعا  اين  صحت 
تفرقه پراكنی به طور مستقيم در ميان مسلمانان، از طرق 
ديگری نيز بر جوامع اسالمی تأثير گذاشته اند از جمله: 
دلسردی مردم از دين اسالم، تربيت نسل بی ايمان، و 
ترويج بی بندوباری؛ همه اين موارد يك هدف را دنبال 
نابودی دين اسالم است كه ان شاء اهلل  می كنند و آن 
با هوشياری علمای اسالمی و مردم مسلمان به تحقق 

نخواهد پيوست.
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- قرآن كريم.
- اسالم آئين همبستگی، عبدالكريم بی آزار شيرازی، 

تهران، بعثت، 1354ش.
كاشف  آل  محمدحسين  أصولها،  و  الشيعة  أصل   -

الغطاء، بيروت، داراألضواء، 1413ق.
- امامان شيعه و وحدت اسالمی، علی آقانوری، قم، 

دانشگاه اديان و  مذاهب، 1387ش.
- اين است آيين ما )ترجمه أصل الشيعة و أصولها(، 
مكارم  ناصر  ترجمه  الغطاء،  كاشف  آل  محمدحسين 

شيرازی، قم، نسل جوان، 1347ش.
مجلسي،  محمدتقی  بن  محمدباقر  األنوار،  بحار   -

بيروت، مؤسسة الوفاء، 1403ق.
- بحوث فی الملل و النحل، جعفر سبحانی، بيروت، 

الدار اإلسالمية، 1411ق.
الغطاء،  للمسلمين«، محمدحسين آل كاشف  - »بيان 

مجله رسالة اإلسالم، شماره 7، 1369ق.
رضا  ترجمه  آذرشب،  محمدعلی  تقريب،  پيشينه   -
حميدی، تهران، مجمع جهانی تقريب مذاهب اسالمی، 

1384ش.
- تشيع و تسنن، سيد غالمحسين صادقی، قم، مركز 

پژوهشهای اسالمی صدا و سيما، 1381ش.
نجفی،  موسی  ايران،  در  سياست  و  ديانت  تعامل   -

تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر، 1378ش.
- جنبشهای اسالمی معاصر، سيد احمد موثقی، تهران، 

سمت، 1380ش.
- جنة المأوی، محمدحسين آل كاشف الغطاء، قم، دار 

أنوار الهدی، 1426ق.
- خاستگاه تشيع و پيدايش فرقه های شيعی در عصر 
امامان، علی آقانوری، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

اسالمی، 1390ش.
سيد  نظر  زير  اسالمی،  بزرگ  المعارف  دائرة   -
محمدكاظم موسوی بجنوردی، ج2، تهران، مركز دائرة 

المعارف بزرگ اسالمی، 1374ش.

تهرانی،  آقابزرگ  الشيعة،  تصانيف  إلی  الذريعة   -
بيروت، داراألضواء، 1403ق.

مذاهب  پيروان  همزيستی  و  تعامل  شيوه های   -
اسالمی، حسين رجبی، قم، آثار نفيس، 1388ش.

- عبداهلل بن سبأ و ديگر افسانه های تاريخی، مرتضی 
عسكری، ترجمه سيد احمد فهری زنجانی و عطامحمد 

سردارنيا، قم، دانشكده اصول الدين، 1390ش.
البالغه،  نهج  و  قرآن  در  حكومتها  سقوط  عوامل   -

نصرت اهلل جمالی، قم، نهاوندی، 1378ش.
پايان  تا  برآيندها  و  جريانها  در  كاوشی  غاليان:   -
بنياد  مشهد،  فروشانی،  صفری  نعمت اهلل  سوم،  سده 

پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، 1380ش.
صدر  فی  العقلية  الحياة  عن  يبحث  اإلسالم:  فجر   -
اإلسالم إلی آخر الدولة األموية، احمد امين، بيروت، 

دارالكتاب العربی، 1969م. 
الغطاء،  كاشف  آل  محمدحسين  األعلی،  الفردوس   -

قم، دار أنوار الهدی، 1426ق. 
- فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، آذرتاش آذرنوش، 

تهران، نشر نی، 1379ش.
- كيف يتحد المسلمون حول الوحدة اإلسالمية: افكار 
تهران،  الغطاء،  كاشف  آل  محمدحسين  دراسات،  و 

سازمان تبليغات اسالمی، 1404ق.
بيروت،  ابن منظور،  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   -

دارإحياء التراث العربی، 1996م.
تهران،  دانشگاه  تهران،  دهخدا،  علی اكبر  لغت نامه،   -

1377ش.
- المثل العليا فی اإلسالم ال فی بحمدون، محمدحسين 
الغطاء، ترجمه جالل الدين فارسی، تهران،  آل كاشف 

جيبی، 1336ش.
حسن  بن  فضل  القرآن،  تفسير  فی  البيان  مجمع   -
للمطبوعات،  األعلمی  مؤسسة  بيروت،  طبرسی، 

1415ق.
بيروت،  ابن فارس،  احمد  اللغة،  مقاييس  معجم   -
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دارالجيل، 1991م.
راغب  محمد  بن  حسين  القرآن،  ألفاظ  مفردات   -
الشامية،  الدار  بيروت،  دارالقلم؛  دمشق،  اصفهانی، 

1412ق.
مغنيه،  محمدجواد  اإلمامية«،  الشيعة  أصول  »من   -

مجله رسالة اإلسالم، شماره 18، 1372ق.
هادی  سيد  اسالمی،  مذاهب  بين  تقريب  ميزگرد   -
بررسيهای  مركز  شروق،  كلبه  قم،  خسروشاهی، 

اسالمی، 1381ش.
- نسيم همبستگی )از اتحاد ملی تا انسجام اسالمی(، 
اسالمی  پژوهشهای  مركز  قم،  اسحاقی،  حسين  سيد 

صدا و  سيما، 1386ش.
- نشأة الفكر الفلسفی فی اإلسالم، علی سامی نشار، 

قاهره، دارالمعارف، 1997م.

اختالفات  گسترش  در  سياسی  قدرتهای  »نقش   -
فقه  مطالعات  مجله  رفيعی،  محمدحسين  مذهبی«، 

تربيتی، شماره 6، پاييز و زمستان 1387ش.
- نهج البالغه، محمد بن حسين شريف رضی، ترجمه 
و شرح علی نقی فيض االسالم، تهران، فقيه، 1375ش.
- وقعة الصفين، نصر بن مزاحم منقری، قم، كتابخانه 

آيةاهلل مرعشی نجفی، 1404ق.
محمدابراهيم  اسالمی،  مذاهب  و  اديان  همبستگی   -

جناتی، قم، انصاريان، 1381ش.
سخنرانيهای  مجموعه  اسالمی:  امت  همبستگی   -
كنفرانس  در  رفسنجانی  هاشمی  آيت اهلل  حضرت 
رفسنجانی،  هاشمی  اكبر  اسالمی،  وحدت  بين المللی 
تهران، مجمع جهانی تقريب مذاهب اسالمی، 1379ش.
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