
وحدت، اضطرار یا تكليف
  و راهكارهای عملی آن

● رضا رنجبر
استادیار دانشکده الهیات و حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

r_ranjbar4@yahoo.com

تاریخ دریافت: 1396/1/28، تاریخ پذیرش: 1396/10/25

چکیده
اختالف نظر بين انســانها تا جايی كه موجب تكامل و پيشــرفت علمی و عملی شــود، ممدوح و ستوده، و 
در صورتی كه موجب كينه آفرينی و دشــمنی ميان آنها گردد، مذموم و ناپسند است. در طول تاريخ اسالم، 
اختالفات از نوع دوم در اثر عوامل مختلف تاريخی و غيره به وجود آمده اســت. كنار گذاشتن اختالفات از 
اين نــوع و به كار گيری اصول وحدت آفرين مانند اصل توحيد، اصل پيروی از پيامبر)ص( و اصل رعايت 
موازيــن اخالقی، جزء تكاليف و احكام اوليه )نه ثانوی اضطراری( می باشــد. ارائه راهكارهای عملی برای 
رســيدن به اين هدف، از قبيل اجتناب از اعمال مستحبی اختالف برانگيز، تحريم رسمی اهانت و فحاشی به 
شــيعه و سنی و صحابه در فتاوای مراجع و شــيوخ دينی و غيره از جنبه های جديد تحقيق حاضر می باشد. 
همچنين در اين تحقيق اثبات گرديد كه بروز اختالفات بين شيعه و سنی، عوامل تاريخی داشته كه هر چقدر 
به صدر اســالم و زمان حيات پيامبر)ص( نزديك می شــويم، ميزان اختالفات كمتر، و برعكس هر چقدر از 

زمان شارع دورتر می شويم، ميزان اختالفات زيادتر می شود.

کلیدواژه ها: وحدت، اضطرار، تکلیف، راهکار، عوامل تاریخی.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال سیزدهم/ دوره جدید/ شماره 49/ بهار و تابستان 1397

صص 15-5
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مقدمه
وحدت واژه عربی و مصدر است كه در لغت به معنای 
يگانه شدن، يكتايی و يگانگی، و انفراد و تنهايی آمده 
اســت.1 منظور از وحدت و اتحــاد در اصطالح، آن 
است كه همه مردم از هر رنگ و نژاد و قوم و قبيله كه 
هستند، باهم همكاری داشته و در كنار يكديگر باشند 
و مشــكالت يكديگر را حل كننــد و عليه يكديگر 

كارشكنی و خيانت نكنند.
مسّلم است كه اسالم ابتدا در ميان مردمی ظهور كرد 
كه آييــن و طريقه آنها، يك امــت واحد به نام امت 
اســالمی و يك حكومت به نام حكومت اسالمی و 
يك فرهنگ به نام فرهنگ اسالمی بود. سپس عوامل 
متعــددی اوضاع و احــوال را دگرگون كرد و دولت 
اســالمی به چندين دولت تجزيه شــد؛ اين در حالی 
بود كه امت اســالمی با زبانهــا و قوميتهای متفاوت، 
همچنان وحدت و انسجام و فرهنگ خويش را حفظ 

كرده بود.
قدرتهای خارجی، ايجاد اختالف بين امت اسالمی به 
خصوص اختالفات دينی ـ مذهبی را برای رســيدن 
به اهداف خويش مناسب تر از حمالت نظامی يافتند. 
شهيد اول، ميرزای نائينی و امام خمينی)ره( از جمله 
فقهای شيعه هستند كه بيشترين دغدغه حفظ وحدت 

و اتحاد ميان مسلمانان شيعه و سنی را داشتند.
شــهيد اول مهم ترين و نخســتين كاری كه بر خود 
فريضه می دانست، وحدت بين مسلمانان سنی و شيعه 
و برانداختن مغــوالن و حكومت جور بود و در اين 

راستا، از هيچ كوششی دريغ نمی ورزيد.2
ميــرزای نائينــی )د 1355ق( در كتاب تنبيه األمة و 
تنزيه الملة راههای گوناگونی را برای مقابله با قوای 
اســتبداد پيشــنهاد می كند كه مهم ترين آنها را در بند 
چهارم وحدت كلمه و ترتيب موجبات اتحاد معرفی 
می كند. او می نويسد: »... نه تنها حفظ حريّت رقابت 

1. لغت نامه دهخدا، ذيل واژه »وحدت«.
2. منابع فقه شيعه، ج 22، ص45.

و صيانت حقوق مّليّه از اغتصاب و منع تعّديات اشرار 
و دفع تجــاوزات گرگان آدمی خوار بر آن متوقّف و 
فايده اش فقط منحصر در اين امور اســت، بلكه حفظ 
تمام موجبات شرف و نواميس دينيّه و وطنيّه و استقالل 
قوميّت و عدم وقوع در اشّد از محنت بنی اسرائيل الی 
غير ذلك همه بر اين اتحاد كلمه و عدم تشتّت آراء و 
مختلف نشدن اهواء مترتّب و از اين جهت است كه در 
شريعت مطّهره در حفظ آن و رفع موجبات اختالف و 
تفّرق اين همه اهتمام فرموده اند و حتی از حكمتهای 
منصوصه برای تشــريع جمعه و جماعت كه هر شبانه 
روزی پنج مرتبه مســلمانان در عبادات باهم مجتمع 
و از حــال يكديگر باخبر شــوند، همين حفظ اتحاد 
در اخبار وارده منصوص اســت، و همچنين تحريص 
بر ســاير اجتماعات موجبه الفت و تحبّب و ترغيب 
به ضيافتهای بی تكّلف و احسانهای بی منّت و عيادت 
مرضی و تشــييع جنايز و تعزيــت مصاب و معاونت 
بر قضــاء حوائج و اجابت خواهش و عفو و صفح از 
زاّلت و نسخ انزوا و رهبانيّت و تحريم نميمه و ايذاء 
و تفتين و افساد الی غير ذلك از تشريعات راجعه به 
اســتحكام اتحاد و الفت و دفع و رفع منافرت، تمامًا 

برای حفظ اين حصن حصين امت است ...«.3
امام خمينی)ره( در سال 1348ش در مباحث مربوط 
به واليت فقيه، با برشــمردن عوامل تفرقه ميان امت 
اســالمی اذعان می نمايد: »ما بــرای اينكه وحدت 
امت اســالم را تأمين كنيم، برای اينكه وطن اســالم 
را از تصرف و نفوذ اســتعمارگران و دولتهای دست 
نشانده آنها خارج و آزاد كنيم، راهی نداريم جز اينكه 
تشكيل حكومت بدهيم. چون به منظور تحقق وحدت 
و آزادی ملتهای مسلمان بايستی حكومتهای ظالم و 
دست نشانده را سرنگون كنيم و پس از آن حكومت 
عادالنه اسالمی را  كه در خدمت مردم است، به وجود 
آوريم. تشــكيل حكومت برای حفظ نظام و وحدت 
مسلمين است؛ چنان كه حضرت زهرا)س(، در خطبه 

3. تنبيه األمة و تنزيه الملة، ص168.
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خود می فرمايد كه امامت بــرای حفظ نظام و تبديل 
افتراق مسلمين به اتحاد است«.4

از جمله مســائلی كه امام خمينی)ره( ســخت به آن 
اهميت می داد، مســئله وحدت، تقريب بين مذاهب و 
عدم تفرق ميان آنان بود. مردم را به شــدت از اعمال 
تفرقه برانگيز برحذر می داشت. در ايام حج با اصرار 
شــيعيان را به شركت در جماعتهای اهل سنت و عدم 

ارتكاب اعمال نامناسب توصيه می نمود.5
مهم ترين مطلبی كه بايد بدان توجه نمود، اين است كه 
به رغم كنفرانســهای مختلف كه در زمينه وحدت بين 
مســلمانان برپا شــده و كتابها و مقاالتی در اين باره 
به رشته تحرير درآمده است، چرا تاكنون در رسيدن 
به هدف نهايی، موفقيت چشــمگيری به دست نيامده 

است؟
به نظر می رسد آنچه علمای شيعه و سنی در اين مسير 
انجام داده اند، بيشتر جنبه نظری و تئوری داشته است. 
به عبارت ديگر اقدامات عملی صورت نگرفته است. 
عامل ديگر اينكه نگرش بيشتر علمای شيعه و سنی به 
موضوع و حكم وحدت، به عنوان يك امر اضطراری 
بوده اســت. مطالب فوق كه از علمای شــيعه درباره 
وحدت نقل شــد، نمونه بارز اين نوع نگرش است؛ 
يعنی بحران و مشكل سوء استفاده دشمنان از تفرقه، 
سبب شده كه علما به امر وحدت و يكپارچگی روی 
آورند و مفهوم )مخالف( اين ســخن، اين است كه اگر 
مشــكل سوء استفاد از تفرقه از بين برود، ديگر حكم 
وجوب و لزوم وحدت نيز از ميان برداشــته می شود. 
در اين مقاله سعی بر اين است كه به موضوع و حكم 
وحدت از زاويه ای نو نگريسته شود و مهم تر از همه 
راهكارهای عملی برای ايجاد وحدت بين مسلمانان 
شيعه و ســنی ارائه گردد. حال سؤال اين است كه از 
منظر فقهی، برگشت به آن وحدت و انسجام اوليه امت 

اسالمی، چه حكمی دارد؟

4. واليت فقيه، ص37.
5. تاريخ فقه و فقها، ص303.

حكم شرعی به دو قسم تقسيم شده است: واقعی اولی 
و واقعی ثانوی؛ اولی عبارت اســت از وظيفه شرعی 
در حال اختيار و وضعيت عادی، مانند وجوب وضو 
گرفتــن برای خواندن نماز. ثانوی عبارت اســت از 
وظيفه شــرعی كه در حال اضطرار، عســر، حرج و 
ضرر و عناوين ثانويه ديگر توسط دليل معتبر شرعی 
ثابت شده باشد، مانند تيمم به جای وضو برای كسی 
كه به هر دليلی توان وضو گرفتن را نداشته باشد.6 به 
عبارت ديگر حكم واقعی ثابت برای چيزی به عنوان 
اولــی آن، و حكم واقعی ثابت برای چيزی در حالت 
ضرورت، مانند جواز خوردن مردار در حال اضطرار 
كه حكم اولی آن حرمت اســت؛ يعنــی با پيدايش 
اضطرار، حكــم ديگری )جواز( پيــدا كرده و حكم 
اولی اش برداشته شده است. به قسم اول، حكم واقعی 

اولی و به قسم دوم، حكم واقعی ثانوی می گويند.7
بعضی از نظريه پردازان عصر حاضر، درباره نوع لزوم 
و وجوب همبستگی و وحدت مسلمانان، اعتقادشان 
)و حداقل مفهوم مطالبشــان( دال بر اين است كه به 
عنــوان ثانوی، حفظ وحدت واجب بوده و در حالت 

عادی و غير اضطراری حكم وجوب ندارد.
در اين نوشتار با مفروض گرفتن ضرورت وحدت و 
يكپارچگی مســلمانان )اعم از شيعه و سنی(، و با در 
نظــر گرفتن اينكه در مورد اهميت آن، مطالب زيادی 
در قالب مقاله، كتاب، كنفرانس و سخنرانی بيان شده، 
ولی متأسفانه در مورد حكم شرعی وحدت و روش 
و راهكارهای عملی آن كمتر سخن گفته شده و يا با 
جرئت می توان گفت كه ســخنی در اين مورد به ميان 
نيامده است، تالش شده اســت تا نوع حكم شرعی 
وحــدت و راهكارهای عملــی و واقعی برای تحقق 

عملی آن بيان گردد.

6. اإلستنساخ بين التقنية و التشريع، ص124 . نيز ر.ك: دائرة المعارف 
فقه مقارن، ج1، ص435.

7. إصطالحات األصول، ص124. نيز ر.ك: فرهنگ فقه مطابق مذهب 
اهل بيت)ع(، ج 3، ص360.
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اولی یا اضطراری بودن لزوم وحدت
برخی از مفاهيم ارزش ذاتــی ندارند، براي  مثال  در 
فقه  اگر براي  تيمم  جايگاه  و ارزشــي  است ، از روي  
اضطرار است  كه  به  خاطر يافته  نشدن  آب ، نمازگزار 
بــه  تيمــم  روي  آورده  و نماز مي گــزارد. يا از باب  
اضطرار خوردن  مردار مجاز مي شود يا ... . اما اخوت  
و الفت  از مفاهيم  بشر دوستانه اي  مي باشند كه  ارزش  
آنهــا ذاتي  بوده  و از مفاهيم  ديگــر به  عاريت  گرفته  

نشده اند.
در كتاب األصول العامة للفقه المقارن آمده است: »مراد 
از حكم واقعی اولی حكمی اســت كه اواًل و بالذات 
برای چيزی جعل و وضع شده است؛ يعنی بدون توجه 
بــه اينكه چه عوارض و عناوين فرعی ديگری بر آن 
عارض شده اســت، مانند اكثر احكام واقعی تكليفی 
و وضعی. و مراد از حكــم واقعی ثانوی آن حكمی 
اســت كه برای چيزی وضع و جعل می شود با توجه 
به عارض شــدن عنوانی از عناوين ثانوی كه مقتضی 
تغيير حكم اوليه می باشــد. برای مثال نوشيدن آب به 
عنوان اولی خود مباح اســت، ولــی به عنوان نجات 
دهندگی حيات شــخص، واجب می شود. و صنايعی 
كه نظام زندگی بشر وابسته به آن است، واجب كفايی 
اســت، ولی چنان كه اين صنايع منحصر در شخص يا 

گروه خاصی باشد، برای او واجب عينی می شود«.8
حال با توجه به اينكه آيه قرآنــی »َواْعَتِصُموا بَِحْبِل 
ُقوا«،9 به طــور مطلق و به عنوان  اهلِل َجِميًعــا َواَل َتَفرَّ
اولی به حفظ وحدت امــر و از هر عملی كه موجب 
تفرقه ميان مسلمانان گردد، نهی و منع فرموده است و 
همچنين با لحاظ كردن نظر قريب به اجماع اصوليان 
كــه صيغه امر را به حكم وجــوب و صيغه نهی را به 
حكم حرمت حمل می كنند، و نيز با لحاظ كردن اينكه 
در هر حكم اضطراری يك عنوان ثانوی بايد عارض 
گردد، تا حكم اولی تغييــر يابد، و در »ما نحن فيه« 

8. األصول العامة للفقه المقارن، ص69.
9. آل عمران، 103.

هيچ عنوان ثانوی در آيات و روايات مطرح نشــده 
و تنهــا در خصوص چنگ زدن به ريســمان الهی و 
اجتناب از تفرقه بحث به عمل آمده اســت، بنابراين 
می توان نتيجه گرفت كه حفظ وحدت واجب اولی، و 
هر عمل اختياری انسان كه موجب تفرقه ميان صفوف 
مسلمانان گردد، حرام اولی می باشد و دليلی بر ثانوی 
و اضطــراری بودن اين حكم وجوب و حرمت وجود 

ندارد.
اما درباره الفت  ميان  مسلمانان  و مؤمنان،  نبايد با اين  
ديد  به  مسئله  نگريست . برای مثال نمي توان  گفت  كه  
چون  دشــمنان  اسالم  از تشتّت  و پراكندگي  مسلمانان  
سوء استفاده  مي كنند، پس  به  ناچار بايد ميان  مسلمانان  
شيعه  و ســني  وحدت  و يگانگي  و الفت  باشد؛ زيرا 
مفهوم  اين  ســخن  اين  است  كه اگر دشمنان  از اين  امر 
سوء استفاده  نكنند، اخوت  بين  مؤمنان  ضروري  و الزم  
نيست . اين  در حالي  است  كه  در  متون دينی مسلمانان 
همچون قرآن ، بر الفت  و اخوت  ميان  مسلمانان  تأكيد 
شده  و آن  را از واجبات  و ضروريات  برشمرده است . 
خداوند در قرآن  مي فرمايد: »ِإنََّما الُْمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة«.10 
عــالوه  بر مباني  نظري اخوت و الفت ، اگر به  ســيره 
عملي  پيامبر)ص ( و ائمه  معصومــان)ع( نيز مراجعه  
شــود، برادري  و الفت  را يك  امر محسوس  مي يابيم. 
تــا آنجا كه  ميان  امام  معصــوم  و خليفه  وقت ، عالوه  
بر اخوت  دينــي ـ اعتقادي ، رابطه  خويشــاوندي  و 
فاميلي  )دامادي ( نيز وجود داشــته  است . امام  معصوم  
در امور قضايي، اجتماعي  و ... دســت  خليفه  وقت  را 
مي گيرد و خليفه  در امور با او به  مشاوره  مي نشيند و 
از راهنمايي هاي  آن  امام  استفاده  مي كند و از خدمات  
او كمال  امتنان  و سپاسگزاري  را دارد و خود چندين  
بار به  اين  امر اشــاره  مي كند كه  اگر در امر قضاوت  
و داوري  راهنمايي هــاي  آن  امام  نبــود، هر آينه  به  
ورطه  گناه  و هالكت  مي افتاد، و يا امام  با خليفه  وقت  

سرانجام  بيعت  می نمايد و ... .

10. حجرات، 10.
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سؤالي  كه  قابل طرح است، اينكه  چرا هرچه  از صدر 
اســالم  به  زمان  كنوني  نزديك تر مي شويم ، اين  الفت  
كم رنگ تر شــده  و جاي  خود را به تنّفر و تشــتّت  و 
پراكندگي  مي دهد. تا آنجا كه  اذهان  عوام ، سني  را غير 
معتقد به  خدا، پيامبر)ص (، قرآن  و ...، و شيعه  را يك 
مذهب شرك آلود  و يك  فرقه  ضاله عارض  بر اسالم  

معرفي  مي كنند.

اختالف ممدوح
بديهی اســت كه اختالف  نظر علمای مذاهب را نبايد 
هميشــه  يك  امر مذموم  به  شمار آورد؛ زيرا  اختالف 
نظر در موضوعات علمی و تفسير رويدادهای سياسی  
ممدوح  مي باشــد. اگر اختالف  در برداشت  و استفاده  
از يك  متن  باشــد، اين  خود مايه  پيشرفت ، توسعه  و 
تكامل  جامعه  علمي ـ بشري  است،  چنان كه  اختالف  
دو متن  تفســيري  يا فقهي  حتي  در يك  مذهب،  امري  

طبيعي  و ممدوح  به  شمار مي آيد.
هر كسي  را ســيرتي  بنهاده ام/ هر كسي  را اصطالحي  

داده ام
هندوان  را اصطالح  هند مدح/ ســنديان  را اصطالح  

سند مدح
آنچه  در اين  باره  از قرآن  مي توان  استنباط  كرد، اينكه  
بشــريت  همواره  در تمامي  دورانهاي  زندگي  خويش ، 
محكوم  قانوني  بوده  اســت  كه  آن  را مي توان »قانون  
اختالف «  ناميد. خداوند می فرمايد: »َولَْو َشــاَء َربَُّك 
ــةً َواِحَدًة َواَل َیَزالُوَن ُمْخَتِلِفيَن«؛11 »و  لََجَعَل النَّاَس ُأمَّ
اگر پروردگار تو مي خواست ، قطعًا همه  مردم  را امت  
واحدي  قرار مي داد، در حالي  كه  پيوسته  در اختالفند«.

بر اين  مبنــا بايد گفت : اختالف ، همچــون  واقعيتي  
خارجي ، پيوسته  در مراحل  گوناگون  تاريخي ، حضور 
خود را حفظ  كرده  و خود معلول  قانون  ديگري  است  
كه  خداوند در زندگي  انســاني  حاكم  كرده  است و آن  
قانون  رشد و تكامل  امتها و افراد به  وسيله  امتحان  و 

11. هود، 118.

آزمايش  اســت. پس  اين  دنياي  پر زر و ديرپاي ، در 
عين  حال  كوره  امتحــان  و آزمايش  آدمي  و فرصت  
عمل  براي  دســتيابي  به  كمال  روحي  و معنوي  او نيز 
هست . خداوند می فرمايد: »َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُیْتَرُکوا 
َأْن َیُقولُوا َآَمنَّا َوُهْم اَل ُیْفَتُنوَن«؛12 »آيا مردم  پنداشتند 
كه  تــا گفتند ايمان  آورده ايم ، رها مي شــوند و مورد 
آزمايش  قرار نمي گيرنــد؟«. همچنين در جای ديگر 
فرموده اســت: »الَِّذي َخَلَق الَْمــْوَت َوالَْحَياَة لَِيْبُلَوُکْم 
َأیُُّکْم َأْحَســُن َعَماًل َوُهَو الَْعِزیُز الَْغُفوُر«؛13 »همان  كه  
مرگ  و زندگي  را پديد آورد تا شــما را بيازمايد كه  

كدامتان  نيكوكارتريد، و اوست  ارجمند و آمرزنده«.

اختالف مذموم
اختالفي  كه  محصول  آن  كينه، دشمني  و نفرت  آفريني  
باشد، مذموم  است. اگر در سالگرد شب  وفات  خليفه  
دوم  مراســم  ... راه  مي اندازند، يا در ماه  محرم  در ايام  
سوگواري  امام  حسين)ع (،  جشــن  ازدواج  به  عنوان  
جواب  متقابل  به  طرف مقابل ، برپا مي كنند، اينها  باعث  

ايجاد نفرت ، كينه  و دشمني ، و مذموم  هستند.
آنچه در قرآن بيان شده اســت مانند: »مؤمنان  باهم  
برادرند«، »به  ريســمان  خدا همگــي  چنگ  بزنيد و 
پراكنده  نشويد، و به  ياد آوريد نعمت  خداوندي  را كه  
بر شما ارزاني  داشته  است ، آن گاه  كه  دشمن  يكديگر 
بوديد و آفريدگار دلهاي  شــما را به  هم  پيوند داد و 
به  نعمت  وي  باهم  برادر گشــتيد« و ...، همگي  متقن  
و قطع  آور هســتند، ولي  اگر به  جاي  اين  مباني ، چند 
خبر ضعيــف  را مالك  عمل  خود قرار دهيم  و آنها را 
در راديو، تلويزيون ، روزنامه و مجالت به خصوص در 
ايام  عزاداري  حضرت  فاطمه )س ( مطرح  كنيم،  بيش  از 
پيش  بر حجم  شكاف  و فاصله  ميان  مسلمانان  خواهد 

افزود.
هدف  از الفت  و نزديك  ســازي  مذاهب  به  يكديگر، 

12. عنكبوت، 2.
13. ملك، 2.
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آميختن  فرق اسالمي  در يكديگر نيست؛ زيرا  اختالف  
در تفســير آيات  و باألخره  اختالف  در فقه ، مبتني  بر 
قواعدي  اســت  كه  خداوند متعال ، اجتهاد در آن  قواعد 
را تجويز نموده  اســت و خوشبختانه  رؤساي  مذاهب  
اهل  ســنت  مردم  را از تقليد بازداشــته اند  و در ميان  

شيعيان  باب  اجتهاد باز است.
فتــواي  تاريخي  شــيخ  محمود شــلتوت، بيش  از هر 
چيــز، گام  مؤثري  در نزديك  ســازي  و الفت  آفريني  
بين  مســلمانان  مي باشد. او مي نويســد: »آيين  اسالم  
هيچ  يك  از پيروان  خود را ملــزم  به  پيروي  از مكتب  
معيّني  ننموده  اســت،  بلكه  هر مسلماني  مي تواند از هر 
مكتبي  كه  به  طور صحيح  نقل  شده  و احكام  آن  در كتب  
مخصوص  به  خود مدون  گشــته ، پيروي  نمايد و كسي  
كه  مقلد يكي  از مكتبهاي  )چهارگانه ( باشد، مي تواند به  
مكتب  ديگري  )هر مكتبي  كه  باشد( منتقل  شود. مكتب  
جعفري  معروف  به  مذهب  امامي  اثني  عشــري ، مكتبي  
اســت  كه شرعًا پيروي  از آن  مانند پيروي  از مكتبهاي  
اهل ســنت ، جايز مي باشــد. بنابراين  سزاوار است  كه  
مســلمانان  اين  حقيقت  را دريابند و از تعّصب  ناحق  و 
ناروايي  كه  نسبت  به  مكتب  معيّني  دارند، دوري  گزينند؛ 
زيرا دين  خدا و شــريعت  او تابــع  مكتبي  نبوده  و در 
احتكار و انحصار مكتب  معيّني  نخواهد بود. بلكه  همه  
)صاحب  مذهبان ( مجتهد بوده  و اجتهادشان  مورد قبول  
درگاه  باري  تعالي  است  و كساني  كه  اهل  نظر و اجتهاد 
نيستند، مي توانند از هر مكتبي  كه  مورد نظرشان  است  
تقليد نموده  و از احكام  فقه  آن  پيروي  نمايند و در اين  

مورد فرقي  ميان  عبادات  و معامالت  نيست «.
گام ديگري  كه  در تقريب  مذاهب  مفيد واقع  شد، فتواي   
امام خمينی)ره ( در مــورد جواز اقتدا به  امام  جماعت  
اهل ســنت  و شركت  در نماز جماعت  آنان  بود. قبل  از 
انقالب، شــيعيان و ايرانيها با يك  وضع  نامطلوب، در 
هنگام  اقامه  نماز گروه  گروه  از مسجد بيرون  مي آمدند 
و در نماز شــركت  نمي كردند و اين  بســيار به  ضرر 
شيعيان  تمام  مي شد. ولي  بعد از فتواي  امام ، اكنون  اين  

وضع  از بين  رفته  و تجّلي  وحدت  اســالمي  در مساجد 
مكه  و مدينه  به  وضوح  احساس مي شود.

منشأ تاریخی داشتن اختالف مذموم
اختالفات شيعه و سنی در ابعاد كالمی و فقهی در طول 
تاريخ به وجود آمده است و منشأ دينی ندارد. منظور 
اين اســت كه اختالفات مذكور به مبانی دين اســالم 
)كتاب و سنت( برنمی گردد، بلكه بيشتر منشأ تاريخی، 
سياســی و ... دارد. برای اثبات اين امر الزم است به 

موارد زير توجه كرد:
1- هرچقدر از زمان پيامبر)ص( به زمان حال و كنونی 
حركت می كنيم، ميزان اختالفات شيعه و سنی در ابعاد 
كالمی و فقهی از نظر آماری بيشتر می شود و برعكس 
هرچقــدر از زمان حال به صدر اســالم برمی گرديم، 
ميزان اين اختالفــات كم می شــود. مراجعه به كتب 
فقهی قدمای مذاهب و مقايســه ســرفصلها و عبارات 
آنها، نشــان می دهد كه ميزان اشتراكات آنها به مراتب 
زيادتر از اختالفاتی است كه بعدها و در دوران معاصر 
در كتب فقهی مشــاهده می گردد. اين امر اثبات كننده 

ادعای فوق است.
برای نمونه، كتاب فقهی اإلنتصار جمعًا 329 مســئله 
فقهی را در قرون چهار و پنج شــمارش كرده كه شيعه 
با اهل سنت اختالف نظر داشته است. او آخرين مسئله 
اختالفی را با عنوان »وصيت برای وارث« مطرح كرده 
و نظر شيعه و اهل ســنت را اين گونه بيان نموده است: 
»مســألة ]329[ ]الوصية للوارث[ و ممــا ظن انفراد 
اإلمامية به: ما ذهبوا إليه من أن الوصية للوارث جائزة  
و ليس للوارث ردها. و قد وافقهم في هذا المذهب بعض 
الفقهــاء و إن كان الجمهــور و الغالب علی خالفه«؛14 
»وصيــت برای ورثه: گمان می شــود از جمله احكام 
اختصاصی اماميه اين است كه وصيت برای ورثه جايز 
است و ورثه حق رد آن را ندارد. ]در حالی كه[ بعضی 
از فقهای اهل سنت با آن موافقند، هرچند اكثر اهل سنت 

14.اإلنتصار، ص597.
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برخالف آن معتقدند«. البته در بيشتر مسائل اختالفی 
مثل همين مســئله، اذعان نموده كه شيعه در اين حكم 
تنها نيســت و بعضی از مذاهب اهل سنت نيز با فقهای 

شيعه هم رأی هستند.
بنابراين در ميان هزاران مسئله فقهی پراكنده در ابواب 
مختلف فقهی، فقط در اين تعداد معدود، فقهای شــيعه 
با فقهای اهل سنت اختالف نظر داشته اند، در حالی كه 
اگر در عصر حاضر، دو كتاب فقهی شيعه را به صورت 
تطبيقی باهم بررسی كنيم، به مراتب بيش از اين تعداد، 

باهم اختالف نظر خواهند داشت.
2- در عصر حاضر در ميان شيعيان مشاهده نمی شود 
كه يكــی از آنها فرزندان خــود را هم نام خلفای اول 
تا ســوم، نام گذاری كرده باشــد، در حالی كه اگر به 
صدر اســالم و حتی عصر امام حســين)ع( برگرديم، 
مشاهده می كنيم كه امام علی)ع(، امام حسن)ع( و امام 
حســين)ع(، برخی از فرزندان خود را هم نام خلفای 

فوق ناميده اند.
برای مثال نام 10 نفر از شهدای كربال از اسامی مذكور 
می باشد كه هشت نفر آنها از اهل بيت امام حسين)ع( و 
دو نفر ديگر از ياران باوفای آن حضرت بودند. اسامی 
آنها از اين قرار است: اسامی شهدای كربال از اهل بيت 
امام حســين)ع(: 1( عثمان بن علــی بن ابی طالب 2( 
ابوبكر بن علی بن ابی طالب 3( ابوبكر بن حســن بن 
ابی طالــب 4( عمر بن علی بــن ابی طالب 5( عمر بن 
حســن بن ابی طالب 6( ابوبكر بن حســين 7( ابوبكر 
بن قاسم بن حسين 8( عمر بن حسين. اسامی شهدای 
كربــال از ياران امام حســين)ع(: 1( عمر بن اَحدوث 

َحضَرمی 2( عمر بن خالد َصيداوی.
با اين وجود، ســؤالی كه مطرح اســت، اينكه چرا در 
عصر حاضر يك فرد مســلمان شيعه مذهب نمی تواند 
يا نمی خواهد فرزند خود را هم نام اسامی فرزندان ائمه 
خويش نام گذاری كند؟ اين امر حاكی از آن اســت كه 
اختالفات با اين شدت، بعد از آن تاريخ و در عصرهای 
بعدی به وجود آمده اســت و منشــأ تاريخی داشته و 

منشأ دينی و شرعی ندارد.

برداشتهای ناصحیح و عوامانه از احکام
با بررســی دقيق و علمی كتب فقهی شــيعه و سنی، 
مشخص می شــود كه مطالب آن كتابها، با برداشتها و 
اعتقادات عوام مغايرت كامل دارند. برای نمونه مثالی 

از هر مذهب آورده می شود:
1( تکتف در اهل سنت

در مذاهــب چهارگانه اهل ســنت، هيچ مذهبی تكتف 
)دست بسته نماز خواندن( را واجب ندانسته است. اكثر 
مذاهب آن را مســتحب دانســته اند و يكی از مذاهب 
آن را حــرام می داند. با اين وجود، در ميان عوام )غير 
فقيه( اهل سنت، اين روش و آداب نماز خواندن، حكم 
وجوب پيــدا كرده و به صورت ناصحيح آن را واجب 

می دانند.
2( شهادت ثالثه در شیعه

در ميان فقهای شــيعه، هيچ فقيهی شهادت ثالثه )اشهد 
أن عليا ولی اهلل( را جزء اذان و اقامه ندانسته است. در 
حالی كه در ميان عوام )غير فقيه( شــيعه، اين شهادت 

جزء اجزای اذان و اقامه محسوب می شود.

نگرش صحیح به وحدت
با توجه به آنچه تاكنون بيان شــد، الزم است نگرش  
مســلمانان به  وحدت  و يكپارچگي  را تصحيح  كنيم؛ 
يعنی بايد به  عنوان  يــك  تكليف  و واجب  اولي،  نه  به  
عنوان  يك  حكم  از روي  اضطرار و ناچاري،  به وحدت 
نگريسته شــود. در اين  زمينه،  هماهنگي  همه  ارگانها، 
ســازمانها، نهادها، نيروهاي  دولتي  و مردمي  و ... يك  

امر ضروري  است.

اصول وحدت آفرین
الزم  به  ذكر است  كه  براي  رسيدن  به  آن  الفت  و اخوت،  
اصولي  وجود دارد كه  مي توان  آنها  را اين  چنين  خالصه  

كرد:
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1( اصل  توحید
يكی از اساسی ترين معيارهای اديان آسمانی و مذاهب 
مختلف آنهــا، رعايت اصل توحيد در هر شــرايط و 
موقعيتهای مختلف، و اهميت دادن به اين اصل و پرهيز 
از افكار و اعمال شرك آلود است. خداوند می فرمايد: 
اُغوِت َوُیْؤِمْن بِاهلِل َفَقِد اْسَتْمَســَك  »َفَمْن َیْکُفــْر بِالطَّ
بِالُْعْرَوِة الُْوْثَقی اَل اْنِفَصاَم لََها َواهللُ َسِميٌع َعِليٌم«؛15 »پس  
هركــس  به  طاغوت  كفر ورزد و به  خدا ايمان  آورد، به  
يقين  به  دستاويزي  اســتوار، كه  آن  را گسستن  نيست ، 

چنگ  زده  است  و خداوند شنواي  داناست«.
2( اصل  پیروي  از پیامبر)ص(

همــه مذاهب و فرق اســالمی در رســالت و نبوت 
حضرت محمــد)ص( اتفاق نظر دارند. بنابراين پيروی 
از آن حضرت، به عنوان واسطه و دريافت كننده وحی 
الهی، می تواند در ايجاد وحدت نقش مؤثری داشــته 
باشد. خداوند می فرمايد: »َوَما َیْنِطُق َعِن الَْهَوی. ِإْن ُهَو 
ِإالَّ َوْحــيٌ ُیوَحی«؛16 »و از سر هوس  سخن  نمي گويد. 
اين  ســخن  به  جز وحيي  كه  به  او مي شــود نيست «. 
ُســوَل َفَقْد َأَطاَع اهلَل  همچنين می فرمايد: »َمْن ُیِطِع الرَّ
َوَمْن َتَولَّی َفَما َأْرَســْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا«؛17 »هركس  
از پيامبر فرمان  برد، در حقيقــت ، خدا را فرمان  برده  
و هركس  روي گردان  شــود، ما تو را برايشان  نگهبان  
نفرستاده ايم«. نيز در جای ديگر فرموده است: »َیا َأیَُّها 
ْمِر  ُســوَل َوُأولِي اْلَ الَِّذیَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اهلَل َوَأِطيُعوا الرَّ
ُسوِل  وُه ِإلَی اهلِل َوالرَّ ِمْنُکْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشــْيٍء َفُردُّ
...«؛18 »اي  كســاني  كه  ايمان  آورده ايد از خدا اطاعت  
كنيــد و پيامبر و اولياي  امر را نيــز پيروي  كنيد، پس  
هرگاه  در امري  اختــالف  نظر يافتيد، آن  را به  ]كتاب [ 

خدا و ]سنت [ پيامبر ]او[ عرضه  بداريد ...«.
3( اصل  موازین  اخالقي

يعنی عهــد و پيمان ، امر به  معــروف  و نهي  از منكر، 

15.بقره، 256.
16.نجم، 3و4.
17.نساء، 80.
18.نساء، 59.

عدل  و قســط ، همكاري  و تعــاون  در كارهاي  خير و 
... . رعايت اصول اخالقــی، ضامن موفقيت در امور 
مهمی همچون رسالت پيامبر)ص( بوده است. خداوند 
در اين باره می فرمايد: »َفِبَمــا َرْحَمٍة ِمَن اهلِل لِْنَت لَُهْم 
وا ِمْن َحْولَِك ...«؛19  ا َغِليَظ الَْقْلِب اَلْنَفضُّ َولَْو ُکْنَت َفظًّ
»به )بركت( رحمت الهی، در برابر آنان ]= مردم [ نرم )و 
مهربان( شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف 

تو، پراكنده می شدند ...«.
بنابراين امــت آن حضرت نيز اگر پايبند به اين اصول 
اخالقی باشند، در رسيدن به همدلی و يكپارچگی بيش 
از پيش موفق خواهند بود. خداوند می فرمايد: »َوَأْوُفوا 
ْیَماَن بَْعَد َتْوِکيِدَها  بَِعْهــِد اهلِل ِإَذا َعاَهْدُتْم َواَل َتْنُقُضوا اْلَ
...«؛20 »و چون  با خدا پيمان  بستيد، به  پيمان  خود وفا 
كنيد و ســوگندهاي  خود را پس  از استوار كردن  آنها 
نَّاُهْم ِفي اْلَْرِض َأَقاُموا  مشــكنيد ...«، »الَِّذیَن ِإْن َمکَّ
َکاَة َوَأَمُروا بِالَْمْعــُروِف َونََهْوا َعِن  اَلَة َوَآَتُوا الــزَّ الصَّ
الُْمْنَکِر َوهلِلِ َعاِقَبُة اْلُُموِر«؛21 »همان  كســاني  كه  چون  
در زمين  به  آنان  توانايي  دهيــم ، نماز برپا مي دارند و 
زكات  مي دهند و به  كارهاي  پســنديده  وامي دارند و از 
كارهاي  ناپسند بازمي دارند و فرجام  همه  كارها از آن  
اِميَن بِالِْقْسِط  خداست«، »َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُکونُوا َقوَّ
...«؛22 »اي  كساني  كه  ايمان  آورده ايد، پيوسته  به  عدالت  
قيام  كنيــد ...« و »... َتَعاَونُوا َعَلی الِْبــرِّ َوالتَّْقَوی َواَل 
ْثِم َوالُْعْدَواِن ...«؛23 »و در نيكوكاري  و  َتَعاَونُوا َعَلی اْلِ
پرهيزكاري  با يكديگر همكاري  كنيد و در گناه  و تعدي  

دستيار هم  نشويد«.

فقه  و تقریب
اساسي ترين  هدف  تقريب ، وحدت  اسالمي  است،  ولي  
در كنار آن  مي توان  آثار ديگري  را نيز مشــاهده  كرد. 

19.آل عمران، 159.
20.نحل، 91.
21.حج، 41.

22.نساء، 135.
23.مائده، 2.

12

م 
ده

یز
 س

ال
س

13
97

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
- ب

49
ره 

ما
ش



از رهگذر تقريب  و تضارب  افكار، فقه  اســالمي  رشد 
و تكامل  مي يابد و بر غنــاي  آن  افزوده  مي گردد. اين  
جريان  عماًل در ادوار مختلف  فقه  )شــيعه  و اهل سنت ( 
روي  داده  اســت . فقهاي  مذاهب  از ديرباز در كنار هم  
زيسته  و نظرات  فقهي  و اسلوبهاي  استنباط  را به  بحث  
و بررســي  گرفته اند. امروزه  نيز همين  نياز احســاس  

مي شود.
براي  مثال  در ميان  دوره هاي  نه گانه  فقه  شــيعه،24 يكي  
از ويژگيهــا و امتيازات دوره  چهارم   معروف  به  »عصر 
كمال  و اطالق اجتهاد« ،  اين  امر مي باشد كه  در مجامع  
علمي ، آراء شيعه  در كنار آراء اهل سنت  قرار مي گرفت  
و چه  بسا جلسات  بحث  و مناظره  بين  دانشمندان  اين  
دو فرقه  تشكيل  مي شد. فقهاي  شيعه  براي  پاسخ  به  اين  
نياز، به  تدوين  كتابهايي  در فقه  مقارن  دست  زدند؛ يعني  
آراء فقهي  شــيعه  و اهل سنت  را در كنار هم  قرار دادند 
و با استداللي  مناسب  با منطق  اهل سنت  در مقام  اثبات  

نظر شيعه  برآمدند.25
كتاب  »الخالف « تأليف  شيخ  طوسي در واقع  در همين  
زمينه  به رشــته تحرير درآمده  اســت  و در دوره هاي  
قبل  )عصر ســوم ( كتابهاي: »اإلعالم  فيما اتّفقت  عليه  
اإلمامية  من  األحــكام  مما اتّفقت  العامة  علي  خالفهم « 
تأليف  شــيخ  مفيد و »اإلنتصار« و »مسائل  الخالف « 
تأليف  سيد مرتضي  علم  الهدي در همين  زمينه  نگاشته  

شده  بود.26

پرداخت هزینه
برای رسيدن به هدف وحدت، بديهی است كه هركدام از 
رهبران مذاهب و پيروان آنها، بايد هزينه هايی بپردازند، 
هزينه هايی كه شايد در ابتدای امر بسيار دشوار و تلخ 
به نظر می آيد. اين قانون نانوشته نبايد فراموش شود كه 
برای به دست آوردن يك چيز، بعضی چيزها را بايد از 

24.تاريخ فقه و فقها، ص117.
25.همان، ص180.
26.همان، ص182.

دست بدهيم. آنچه مهم است اينكه چه چيز را به دست 
می آوريم و چه چيز را از دســت می دهيم و سبك و 
ســنگين كردن اين دو، تحمل تلخی و مشكل هزينه را 

آسان تر می كند.

راهکارهای عملی برای رسیدن به وحدت
با توجه به مطالب فوق، راهكارهای عملی زير پيشنهاد 

می گردد:
1- هركدام از مذاهب برای رســيدن به هدف واالی 
وحــدت و يكپارچگی، از پيروان خود بخواهند كه آن 
اعمال مستحبی را كه منشــأ اختالف با مذهب ديگر 
می باشد، كنار گذاشته و از انجام آن خودداری نمايند. 
برای مثال مســلمانان اهل سنت از ثواب تكتف چشم 
پوشی كنند و مسلمانان شيعه از ثواب ذكر شهادت ثالثه 

صرف نظر نمايند.
2- مراســمهايی كه منشاء شــرعی ندارند و از طرفی 
منشأ اختالف می گردند، به طور كل كنار گذاشته شوند. 
مراسمهايی از قبيل جشن و پايكوبی در سالگرد وفات 
خليفه دوم و ... در ميان بعضی از شــيعيان، و ازدواج 
و شــادی در ايام محرم و سوگواری عاشورا در ميان 

بعضی از اهل سنت.
3- توصيه علمای فريقين برای شــركت مســلمانان 
در نمــاز جماعت و مجزی بــودن آن از نماز واجب؛ 
زيرا يكی از مراسمهای وحدت آفرين ميان مسلمانان 
نمازهای جماعت می باشد. برای مثال امام خمينی)ره( 
نماز خوانده شــده در پشت ســر امام جماعت سنی 
مســجد الحرام را مجزی دانسته اند. ضرورت دارد اين 
رويه توســط علمای اهل سنت و شيعه پيگيری شود و 

گسترش يابد.
4- ممنوعيت و حرمت هر نوع اهانت و فحاشــی به 
مذهب مخالف؛ خداوند متعــال حتی در مورد كفار و 
بت پرستان اهانت و فحاشی را ممنوع دانسته و فرموده 
است كه شــما به بتها و خدايان آنان فحش ندهيد، تا 
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اينكه آنها در مقام پاســخ به خدای شما فحش ندهند، 
بــا مبنا قرار دادن اين مطلب، علمای مذاهب به طريق 
اولی اهانت و فحاشی به همديگر به خصوص به صحابه 

و ... را رسمًا حرام اعالم كنند.
5- بحثهاي  تطبيقي  ـ فقهي  ميان  مذاهب  اســالمي  در 
عصر حاضر به خصوص  در زمينــه  عبادي ، معامالت  
و احوال  شــخصيه،  و تشــويق  به  چاپ  و انتشار كتب  
و جزوه هــا در ايــن  موضوعــات، مي تواند همچون  
گذشــته  پيام  آور يكپارچگي  ميان  مسلمانان  باشد. در 
اين  صــورت  به  تنگ  و باريك  بودن  اين شــكاف كه  
ميان  پيروان  اهل بيت)ع ( و اهل ســنت  و ديگر مذاهب  
اسالمي  فاصله  انداخته  است ، پي  خواهيم  برد. چه ، كمتر 
فتوايي  را از علماي  مذاهب  اســالمي  مي توان  يافت  كه  
دانشمندي  از ميان  علماي  پيروان  اهل بيت)ع(  بدان  قائل  
نباشــد. عكس  مسئله  نيزـ  هرچند در سطح  محدودتر 
ـ صاِدق اســت . ارجاع  روايات  فقهي  شيعه  به  منابع  و 
مآخذ اهل سنت  و مقايسه  آنها باهم ، مي تواند پيوندهاي  

مستحكمي را ميان  مذاهب  اسالمي  به  ارمغان  آورد.

نتیجه گیری
1. پيدايش اختالفات ميان مسلمانان و تشكيل مذاهب 
)شــيعه و سنی(، دهها سال بعد از وفات پيامبر)ص( به 
وجود آمده و عوامل تاريخی موجب پيدايش آن شده 
است و منشأ دينی ندارد. هرچقدر از صدر اسالم دور 
می شويم، دامنه اختالفات زيادتر و برعكس هرچقدر 
به صدر اسالم نزديك تر می شــويم، ميزان اختالفات 

كمتر می شود.
2. رعايــت اصول اخوت و وحدت و دوری از اعمال 
اختالف برانگيز، از متعلقات احكام اوليه )واجب( بوده 
و حكم ثانوی اضطراری محسوب نمی شود. در جامعه 
مسلمانان اين حكم كم رنگ شده و نيازمند يك همت 

عمومی از جانب همه مذاهب می باشد.
3. خرافــه زدايی عالمان به خصوص فقهای اســالم و 
تحريم نمودن اهانت و فحاشــی به صحابه و بزرگان 
مذاهب و دســت برداشــتن از بعضــی اعمال عبادی 
غيرالزامی )مســتحبات و ســنن( می تواند در ايجاد 
وحدت گام مفيدی باشــد. برای رسيدن به اين هدف 
واال، مسلمانان بايد هزينه هايی را پرداخت نمايند و از 

سختی پيمودن اين مسير نهراسند.
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- قرآن  كريم ، ترجمه مهدی الهی قمشه ای، قم، فاطمه 
الزهرا)س(، 1378ش.

- ابن ابی الحديــد، عبدالحميد بن هبة اهلل، شــرح  نهج  
البالغه، ترجمه غالمرضا اليقی، تهران، كتاب نيستان، 

1391ش.
- بي آزار شــيرازي، عبدالكريم، همبســتگي  مذاهب  
اسالمي: مقاالت علمی بيست تن از دانشمندان مذاهب 
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