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چکیده
اختالف نظر بین انســانها تا جایی که موجب تکامل و پیشــرفت علمی و عملی شــود ،ممدوح و ستوده ،و
در صورتی که موجب کینه آفرینی و دشــمنی میان آنها گردد ،مذموم و ناپسند است .در طول تاریخ اسالم،
اختالفات از نوع دوم در اثر عوامل مختلف تاریخی و غیره به وجود آمده اســت .کنار گذاشتن اختالفات از
این نــوع و به کار گیری اصول وحدت آفرین مانند اصل توحید ،اصل پیروی از پیامبر(ص) و اصل رعایت
موازیــن اخالقی ،جزء تکالیف و احکام اولیه (نه ثانوی اضطراری) میباشــد .ارائه راهکارهای عملی برای
رســیدن به این هدف ،از قبیل اجتناب از اعمال مستحبی اختالف برانگیز ،تحریم رسمی اهانت و فحاشی به
شــیعه و سنی و صحابه در فتاوای مراجع و شــیوخ دینی و غیره از جنبههای جدید تحقیق حاضر میباشد.
همچنین در این تحقیق اثبات گردید که بروز اختالفات بین شیعه و سنی ،عوامل تاریخی داشته که هر چقدر
به صدر اســام و زمان حیات پیامبر(ص) نزدیک میشــویم ،میزان اختالفات کمتر ،و برعکس هر چقدر از
زمان شارع دورتر میشویم ،میزان اختالفات زیادتر میشود.
کلیدواژهها :وحدت ،اضطرار ،تکلیف ،راهکار ،عوامل تاریخی.
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استادیار دانشکده الهیات و حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
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مقدمه
وحدت واژه عربی و مصدر است که در لغت به معنای
یگانه شدن ،یکتایی و یگانگی ،و انفراد و تنهایی آمده
اســت 1.منظور از وحدت و اتحــاد در اصطالح ،آن
است که همه مردم از هر رنگ و نژاد و قوم و قبیله که
هستند ،باهم همکاری داشته و در کنار یکدیگر باشند
و مشــکالت یکدیگر را حل کننــد و علیه یکدیگر
کارشکنی و خیانت نکنند.
مس ّلم است که اسالم ابتدا در میان مردمی ظهور کرد
که آییــن و طریقه آنها ،یک امــت واحد به نام امت
اســامی و یک حکومت به نام حکومت اسالمی و
یک فرهنگ به نام فرهنگ اسالمی بود .سپس عوامل
متعــددی اوضاع و احــوال را دگرگون کرد و دولت
اســامی به چندین دولت تجزیه شــد؛ این در حالی
بود که امت اســامی با زبانهــا و قومیتهای متفاوت،
همچنان وحدت و انسجام و فرهنگ خویش را حفظ
کرده بود.
قدرتهای خارجی ،ایجاد اختالف بین امت اسالمی به
خصوص اختالفات دینی ـ مذهبی را برای رســیدن
به اهداف خویش مناسبتر از حمالت نظامی یافتند.
شهید اول ،میرزای نائینی و امام خمینی(ره) از جمله
فقهای شیعه هستند که بیشترین دغدغه حفظ وحدت
و اتحاد میان مسلمانان شیعه و سنی را داشتند.
شــهید اول مهمترین و نخســتين كارى كه بر خود
فريضه مىدانست ،وحدت بين مسلمانان سنى و شيعه
و برانداختن مغــوالن و حكومت جور بود و در اين
2
راستا ،از هيچ كوششى دريغ نمىورزيد.
میــرزای نائینــی (د 1355ق) در کتاب تنبیه األمة و
تنزیه الملة راههای گوناگونی را برای مقابله با قوای
اســتبداد پیشــنهاد میکند که مهمترین آنها را در بند
چهارم وحدت کلمه و ترتیب موجبات اتحاد معرفی
میکند .او مینویسد ...« :نه تنها حفظ حريّت رقابت
 .1لغتنامه دهخدا ،ذیل واژه «وحدت».
 .2منابع فقه شيعه ،ج ،22ص.45

تعديات اشرار
و صيانت حقوق م ّليّه از اغتصاب و منع ّ
و دفع تجــاوزات گرگان آدمى خوار بر آن متوقّف و
فایدهاش فقط منحصر در اين امور اســت ،بلكه حفظ
تمام موجبات شرف و نواميس دينيّه و وطنيّه و استقالل
اشد از محنت بنىاسرائيل الى
قوميّت و عدم وقوع در ّ
غير ذلك همه بر اين اتحاد كلمه و عدم تشتّت آراء و
مختلف نشدن اهواء مترتّب و از اين جهت است كه در
شريعت مط ّهره در حفظ آن و رفع موجبات اختالف و
تفرق اين همه اهتمام فرمودهاند و حتى از حكمتهاى
ّ
منصوصه براى تشــريع جمعه و جماعت كه هر شبانه
روزى 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 ســایر اجتماعات موجبه الفت و تحبّب و ترغيب
به ضيافتهاى بىتك ّلف و احسانهاى بىمنّت و عيادت
مرضى و تشــييع جنايز و تعزيــت مصاب و معاونت
بر قضــاء حوائج و اجابت خواهش و عفو و صفح از
ّ
زلت و نسخ انزوا و رهبانيّت و تحريم نميمه و ايذاء
و تفتين و افساد الى غير ذلك از تشريعات راجعه به
اســتحكام اتحاد و الفت و دفع و رفع منافرت ،تمام ًا
3
براى حفظ اين حصن حصين امت است .»...
امام خمینی(ره) در سال 1348ش در مباحث مربوط
به والیت فقیه ،با برشــمردن عوامل تفرقه میان امت
اســامی اذعان مینماید« :ما بــراى اينكه وحدت
امت اســام را تأمين كنيم ،براى اينكه وطن اســام
را از تصرف و نفوذ اســتعمارگران و دولتهاى دست
نشانده آنها خارج و آزاد كنيم ،راهى نداريم جز اينكه
تشكيل حكومت بدهيم .چون به منظور تحقق وحدت
و آزادى ملتهاى مسلمان بايستى حكومتهاى ظالم و
دست نشانده را سرنگون كنيم و پس از آن حكومت
عادالنه اسالمى را كه در خدمت مردم است ،به وجود
آوريم .تشــكيل حكومت براى حفظ نظام و وحدت
مسلمين است؛ چنانكه حضرت زهرا(س) ،در خطبه
 .3تنبيه األمة و تنزيه الملة ،ص.168

 .4واليت فقيه ،ص.37
 .5تاريخ فقه و فقها ،ص.303

 .6اإلستنساخ بين التقنية و التشريع ،ص .124نیز ر.ک :دائرة المعارف
فقه مقارن ،ج ،1ص.435
 .7إصطالحات األصول ،ص .124نیز ر.ک :فرهنگ فقه مطابق مذهب
اهلبيت(ع) ،ج ،3ص.360
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خود مىفرمايد كه امامت بــراى حفظ نظام و تبديل
4
افتراق مسلمين به اتحاد است».
از جمله مســائلى كه امام خمينى(ره) ســخت به آن
اهميت مىداد ،مســئله وحدت ،تقريب بين مذاهب و
عدم تفرق ميان آنان بود .مردم را به شــدت از اعمال
تفرقه برانگيز برحذر مىداشت .در ايام حج با اصرار
شــيعيان را به شركت در جماعتهای اهلسنت و عدم
5
ارتكاب اعمال نامناسب توصيه مىنمود.
مهمترین مطلبی که باید بدان توجه نمود ،این است که
بهرغم کنفرانســهای مختلف که در زمینه وحدت بین
مســلمانان برپا شــده و کتابها و مقاالتی در این باره
به رشته تحریر درآمده است ،چرا تاکنون در رسیدن
به هدف نهایی ،موفقیت چشــمگیری به دست نیامده
است؟
به نظر میرسد آنچه علمای شیعه و سنی در این مسیر
انجام دادهاند ،بیشتر جنبه نظری و تئوری داشته است.
به عبارت دیگر اقدامات عملی صورت نگرفته است.
عامل دیگر اینکه نگرش بیشتر علمای شیعه و سنی به
موضوع و حکم وحدت ،به عنوان یک امر اضطراری
بوده اســت .مطالب فوق که از علمای شــیعه درباره
وحدت نقل شــد ،نمونه بارز این نوع نگرش است؛
یعنی بحران و مشکل سوء استفاده دشمنان از تفرقه،
سبب شده که علما به امر وحدت و یکپارچگی روی
آورند و مفهوم (مخالف) این ســخن ،این است که اگر
مشــکل سوء استفاد از تفرقه از بین برود ،دیگر حکم
وجوب و لزوم وحدت نیز از میان برداشــته میشود.
در این مقاله سعی بر این است که به موضوع و حکم
وحدت از زاویهای نو نگریسته شود و مهمتر از همه
راهکارهای عملی برای ایجاد وحدت بین مسلمانان
شیعه و ســنی ارائه گردد .حال سؤال این است که از
منظر فقهی ،برگشت به آن وحدت و انسجام اولیه امت
اسالمی ،چه حکمی دارد؟

حكم شرعی به دو قسم تقسیم شده است :واقعى اولى
و واقعى ثانوى؛ اولى عبارت اســت از وظيفه شرعى
در حال اختيار و وضعيت عادى ،مانند وجوب وضو
گرفتــن براى خواندن نماز .ثانوى عبارت اســت از
وظيفه شــرعى كه در حال اضطرار ،عســر ،حرج و
ضرر و عناوين ثانويه ديگر توسط دليل معتبر شرعى
ثابت شده باشد ،مانند تيمم به جاى وضو براى كسى
كه به هر دليلى توان وضو گرفتن را نداشته باشد 6.به
عبارت دیگر حكم واقعى ثابت براى چيزى به عنوان
اولــى آن ،و حكم واقعى ثابت براى چيزى در حالت
ضرورت ،مانند جواز خوردن مردار در حال اضطرار
كه حكم اولى آن حرمت اســت؛ یعنــی با پيدايش
اضطرار ،حكــم ديگرى (جواز) پيــدا كرده و حكم
اولىاش برداشته شده است .به قسم اول ،حكم واقعى
7
اولى و به قسم دوم ،حكم واقعى ثانوى مىگويند.
بعضی از نظریهپردازان عصر حاضر ،درباره نوع لزوم
و وجوب همبستگی و وحدت مسلمانان ،اعتقادشان
(و حداقل مفهوم مطالبشــان) دال بر این است که به
عنــوان ثانوی ،حفظ وحدت واجب بوده و در حالت
عادی و غیر اضطراری حکم وجوب ندارد.
در این نوشتار با مفروض گرفتن ضرورت وحدت و
یکپارچگی مســلمانان (اعم از شیعه و سنی) ،و با در
نظــر گرفتن اینکه در مورد اهمیت آن ،مطالب زیادی
در قالب مقاله ،کتاب ،کنفرانس و سخنرانی بیان شده،
ولی متأسفانه در مورد حکم شرعی وحدت و روش
و راهکارهای عملی آن کمتر سخن گفته شده و یا با
جرئت میتوان گفت که ســخنی در این مورد به میان
نیامده است ،تالش شده اســت تا نوع حکم شرعی
وحــدت و راهکارهای عملــی و واقعی برای تحقق
عملی آن بیان گردد.
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اولی یا اضطراری بودن لزوم وحدت
برخی از مفاهیم ارزش ذاتــی ندارند ،براي مثا ل در
فقه اگر براي تيمم جايگاه و ارزشــي است ،از روي
اضطرار است ك ه به خاطر يافت ه نشدن آب ،نمازگزار
ي آورد ه و نماز ميگــزارد .يا از باب
بــه تيمــم رو 
اضطرار خوردن مردار مجاز ميشود یا  . ...اما اخوت
ي ميباشند كه ارزش
و الفت از مفاهيم بشر دوستانها 
ت گرفته
آنهــا ذاتي بود ه و از مفاهيم ديگــر به عاري 
نشدهاند.
در کتاب األصول العامة للفقه المقارن آمده است« :مراد
از حکم واقعی اولی حکمی اســت که او ً
ال و بالذات
برای چیزی جعل و وضع شده است؛ یعنی بدون توجه
بــه اینکه چه عوارض و عناوین فرعی دیگری بر آن
عارض شده اســت ،مانند اکثر احکام واقعی تکلیفی
و وضعی .و مراد از حکــم واقعی ثانوی آن حکمی
اســت که برای چیزی وضع و جعل میشود با توجه
به عارض شــدن عنوانی از عناوین ثانوی که مقتضی
تغییر حکم اولیه میباشــد .برای مثال نوشیدن آب به
عنوان اولی خود مباح اســت ،ولــی به عنوان نجات
دهندگی حیات شــخص ،واجب میشود .و صنایعی
که نظام زندگی بشر وابسته به آن است ،واجب کفایی
اســت ،ولی چنانکه این صنایع منحصر در شخص یا
8
گروه خاصی باشد ،برای او واجب عینی میشود».
«و ْاع َت ِص ُموا بِ َح ْبلِ
حال با توجه به اینکه آیه قرآنــی َ
ا ِ
هلل َج ِمي ًعــا َو َل َت َف َّرقُوا» 9،به طــور مطلق و به عنوان
اولی به حفظ وحدت امــر و از هر عملی که موجب
تفرقه میان مسلمانان گردد ،نهی و منع فرموده است و
همچنین با لحاظ کردن نظر قریب به اجماع اصولیان
کــه صیغه امر را به حکم وجــوب و صیغه نهی را به
حکم حرمت حمل میکنند ،و نیز با لحاظ کردن اینکه
در هر حکم اضطراری یک عنوان ثانوی باید عارض
گردد ،تا حکم اولی تغییــر یابد ،و در «ما نحن فیه»
 .8األصول العامة للفقه المقارن ،ص.69
 .9آل عمران.103 ،

هیچ عنوان ثانوی در آیات و روایات مطرح نشــده
و تنهــا در خصوص چنگ زدن به ریســمان الهی و
اجتناب از تفرقه بحث به عمل آمده اســت ،بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که حفظ وحدت واجب اولی ،و
هر عمل اختیاری انسان که موجب تفرقه میان صفوف
مسلمانان گردد ،حرام اولی میباشد و دلیلی بر ثانوی
و اضطــراری بودن این حکم وجوب و حرمت وجود
ندارد.
اما درباره الفت ميان مسلمانان و مؤمنان ،نبايد با اين
ديد به مسئله نگريست .برای مثال نميتوان گفت كه
ت و پراكندگي مسلمانان
چون دشــمنا ن اسالم از تشتّ 
سوء استفاد ه ميكنند ،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
ي و الزم
ن مؤمنان ضرور 
سوء استفاده نكنند ،اخوت بي 
نيست .اين در حالي است ك ه در متون دینی مسلمانان
همچون قرآن ،بر الفت و اخوت ميا ن مسلمانا ن تأكيد
شده و آن را از واجبات و ضروريات برشمرده است.
10
ون إِخْ َوةٌ».
خداوند در قرآن ميفرمايدِ « :إن ََّما الْ ُمؤْ ِم ُن َ
عــاوه بر مباني نظري اخوت و الفت ،اگر ب ه ســيره
عملي پيامبر(ص) و ائمه معصومــان(ع) نيز مراجعه
شــود ،برادري و الفت را يك امر محسوس مييابيم.
تــا آنجا كه ميان امام معصــوم و خليفه وقت ،عالوه
بر اخوت دينــي ـ اعتقادي ،رابطه خويشــاوندي و
فاميلي (دامادي) نيز وجود داشــت ه است .اما م معصوم
ت را
در امور قضایي ،اجتماعي و  ...دســت خليفه وق 
ميگيرد و خليفه در امور با او به مشاوره مينشيند و
از راهنماييهاي آن امام استفاده ميكند و از خدمات
او كمال امتنان و سپاسگزاري را دارد و خود چندين
بار ب ه اين امر اشــاره ميكند كه اگر در امر قضاوت
و داوري راهنماييهــاي آن امام نبــود ،هر آينه به
ورط ه گناه و هالكت ميافتاد ،و يا امام با خليفه وقت
سرانجام بيعت مینماید و . ...
 .10حجرات.10 ،

سؤالي كه قابل طرح است ،اینكه چرا هرچه از صدر
اســام به زما ن كنوني نزديكتر ميشويم ،اين الفت
كمرنگتر شــده و جاي خود را به تن ّفر و تشــتّت و
ي ميدهد .تا آنجا كه اذهان عوام ،سني را غير
پراكندگ 
معتقد به خدا ،پيامبر(ص) ،قرآن و  ،...و شيعه را یک
مذهب شرک آلود و يك فرقه ضاله عارض بر اسالم
معرفي ميكنند.

 .11هود.118 ،

اختالف مذموم
اختالفي ك ه محصو ل آن كينه ،دشمني و نفرت آفريني
باشد ،مذموم است .اگر در سالگرد شب وفات خليفه
دوم مراســم  ...راه مياندازند ،يا در ماه محرم در ايام
ي اما م حسين(ع) ،جشــن ازدواج به عنوان
سوگوار 
ب متقابل به طرف مقابل ،برپا ميكنند ،اينها باعث
جوا 
ايجاد نفرت ،كينه و دشمني ،و مذموم هستند.
آنچه در قرآن بیان شده اســت مانند« :مؤمنان باهم
برادرند»« ،به ريســمان خدا همگــي چنگ بزنيد و
ي را كه
پراكنده نشويد ،و به ياد آوريد نعمت خداوند 
بر شما ارزاني داشته است ،آنگاه كه دشمن يكديگر
بوديد و آفريدگار دلهاي شــما را به هم پيوند داد و
ي باه م برادر گشــتيد» و  ،...همگي متقن
ب ه نعمت و 
و قطع آور هســتند ،ولي اگر به جاي اين مباني ،چند
خبر ضعيــف را مالك عمل خود قرار دهي م و آنها را
در راديو ،تلويزيون ،روزنامه و مجالت بهخصوص در
ي حضرت فاطمه(س) مطرح كنيم ،بيش از
ايام عزادار 
ش بر حجم شكاف و فاصل ه ميان مسلمانان خواهد
پي 
افزود.
ك ســازي مذاهب به يكديگر،
هدف از الفت و نزدي 
 .12عنکبوت.2 ،
 .13ملک.2 ،
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اختالف ممدوح
بدیهی اســت که اختالف نظر علمای مذاهب را نبايد
هميشــه يك امر مذموم به شمار آورد؛ زیرا اختالف
نظر در موضوعات علمی و تفسیر رویدادهای سیاسی
ممدوح ميباشــد .اگر اختالف در برداشت و استفاده
از يك متن باشــد ،اين خود مايه پيشرفت ،توسعه و
تكامل جامعه علمي ـ بشري است ،چنانكه اختالف
دو متن تفســيري يا فقهي حتي در يك مذهب ،امري
طبيعي و ممدوح ب ه شمار ميآيد.
ي را ســيرتي بنهادهام /هر كسي را اصطالحي
هر كس 
دادهام
ح هند مدح /ســنديان را اصطالح
هندوان را اصطال 
سند مدح
آنچه در اين باره از قرآن ميتوان استنباط كرد ،اينكه
ت همواره در تمامي دورانهاي زندگي خويش،
بشــري 
محكو م قانوني بوده اســت كه آن را ميتوان «قانون
«ولَ ْو شَ ــا َء َرب ُّ َ
ك
اختالف» ناميد .خداوند میفرمایدَ :
11
َّاس ُأ َّم ً
ين»؛ «و
ــة َو ِاح َد ًة َو َل َي َزالُ َ
ون ُمخْ َت ِل ِف َ
لَ َج َع َل الن َ
اگر پروردگار تو ميخواست ،قطع ًا همه مردم را امت
ي كه پيوست ه در اختالفند».
واحدي قرار ميداد ،در حال 
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
ل امتها و افراد به وسيله امتحان و
قانو ن رشد و تكام 

ش اســت .پس اين دنياي پر زر و ديرپاي ،در
آزماي 
عين حا ل كور ه امتحــان و آزمايش آدمي و فرصت
ي او نيز
ي و معنو 
ي به كمال روح 
ل براي دســتياب 
عم 
َ
َّاس َأ ْن ُي ْت َر ُكوا
هست .خداوند میفرماید« :أ َح ِس َب الن ُ
ون»؛« 12آيا مردم پنداشتند
َأ ْن َيقُولُوا َآ َمنَّا َو ُه ْم َل ُي ْف َت ُن َ
كه تــا گفتند ايمان آوردهايم ،رها ميشــوند و مورد
آزمايش قرار نميگيرنــد؟» .همچنین در جای دیگر
ــو َت َوالْ َح َيا َة لِ َي ْب ُل َو ُك ْم
فرموده اســت« :الَّ ِذي خَ َل َق الْ َم ْ
يز الْ َغ ُفو ُر»؛« 13همان كه
ــن َع َم ًل َو ُه َو الْ َع ِز ُ
َأيُّ ُك ْم َأ ْح َس ُ
مرگ و زندگي را پديد آورد تا شــما را بيازمايد كه
كدامتان نيكوكارتريد ،و اوست ارجمند و آمرزنده».
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آميختن فرق اسالمي در يكديگر نيست؛ زيرا اختال 
ن رفته و تج ّلي وحدت اســامي در مساجد
ف وضع از بي 
در تفســير آيات و باألخره اختالف در فقه ،مبتني بر مكه و مدينه به وضوح احساس ميشود.
قواعدي اســت كه خداوند متعال ،اجتهاد در آن قواعد
را تجويز نموده اســت و خوشبختانه رؤساي مذاهب منشأ تاریخی داشتن اختالف مذموم
اهلســنت مردم را از تقليد بازداشــتهاند و در ميان اختالفات شیعه و سنی در ابعاد کالمی و فقهی در طول
ب اجتهاد باز است.
شيعيان با 
تاریخ به وجود آمده است و منشأ دینی ندارد .منظور
فتــواي تاريخي شــيخ محمود شــلتوت ،بيش از هر این اســت که اختالفات مذکور به مبانی دین اســام
چيــز ،گام مؤثري در نزديك ســازي و الف 
ت آفريني (کتاب و سنت) برنمیگردد ،بلکه بیشتر منشأ تاریخی،
بي 
ن مســلمانان ميباشد .او مينويســد« :آیين اسالم سیاســی و  ...دارد .برای اثبات این امر الزم است به
هيچيك از پيروا ن خود را ملــزم به پيروي از مكتب موارد زیر توجه کرد:
معيّني ننموده اســت ،بلكه هر مسلماني ميتواند از هر  -1هرچقدر از زمان پیامبر(ص) به زمان حال و کنونی
مكتبي كه به طور صحيح نقل شده و احكام آن در كتب حرکت میکنیم ،میزان اختالفات شیعه و سنی در ابعاد
مخصوص به خود مدون گشــته ،پيروي نمايد و كسي کالمی و فقهی از نظر آماری بیشتر میشود و برعکس
ك ه مقلد يكي از مكتبهاي (چهارگانه) باشد ،ميتواند به هرچقــدر از زمان حال به صدر اســام برمیگردیم،
ي (هر مكتبي كه باشد) منتق 
مكتب ديگر 
ل شود .مكتب میزان این اختالفــات کم میشــود .مراجعه به کتب
ي معروف به مذهب امامي اثن 
جعفر 
ي عشــري ،مكتبي فقهی قدمای مذاهب و مقایســه ســرفصلها و عبارات
اســت که شرع ًا پيروي از آ ن مانند پيروي از مكتبهاي آنها ،نشــان میدهد که میزان اشتراکات آنها به مراتب
اهلســنت ،جايز ميباشــد .بنابراين سزاوار است كه زیادتر از اختالفاتی است که بعدها و در دوران معاصر
تعصب ناحق و در کتب فقهی مشــاهده میگردد .این امر اثبات کننده
مســلمانان اين حقيقت را دريابند و از ّ
ناروایي كه نسبت ب ه مكتب معيّني دارند ،دوري گزينند؛ ادعای فوق است.
زيرا دين خدا و شــريعت او تابــع مكتبي نبوده و در برای نمونه ،کتاب فقهی اإلنتصار جمع ًا  329مســئله
احتكار و انحصار مكتب معيّني نخواهد بود .بلكه همه فقهی را در قرون چهار و پنج شــمارش کرده که شیعه
(صاحب مذهبان) مجتهد بوده و اجتهادشا ن مورد قبول با اهلسنت اختالف نظر داشته است .او آخرین مسئله
ي تعالي است و كساني كه اهل نظر و اجتهاد اختالفی را با عنوان «وصیت برای وارث» مطرح کرده
درگاه بار 
نيستند ،ميتوانند از هر مكتبي كه مورد نظرشان است و نظر شیعه و اهلســنت را اینگونه بیان نموده است:
تقليد نموده و از احكام فقه آن پيروي نمايند و در اين «مســألة [[ ]329الوصية للوارث] و ممــا ظن انفراد
اإلمامية به :ما ذهبوا إليه من أن الوصية للوارث جائزة
ي ميا ن عبادات و معامالت نيست».
مورد فرق 
گام ديگري كه در تقريب مذاهب مفيد واقع شد ،فتواي و ليس للوارث ردها .و قد وافقهم في هذا المذهب بعض
14
امام خمینی(ره) در مــورد جواز اقتدا به امام جماعت الفقهــاء و إن كان الجمهــور و الغالب على خالفه»؛
اهلســنت و شركت در نماز جماعت آنان بود .قبل از «وصیــت برای ورثه :گمان میشــود از جمله احکام
انقالب ،شــيعیان و ايرانيها با يك وضع نامطلوب ،در اختصاصی امامیه این است که وصیت برای ورثه جایز
هنگام اقامه نماز گرو ه گرو ه از مسجد بيرون ميآمدند است و ورثه حق رد آن را ندارد[ .در حالی که] بعضی
و در نماز شــركت نميكردند و اين بســيار به ضرر از فقهای اهلسنت با آن موافقند ،هرچند اکثر اهلسنت
ي امام ،اكنون اين
ي بعد از فتوا 
شيعيان تما م ميشد .ول 
.14اإلنتصار ،ص.597
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برخالف آن معتقدند» .البته در بیشتر مسائل اختالفی منشأ دینی و شرعی ندارد.
مثل همین مســئله ،اذعان نموده که شیعه در این حکم
تنها نیســت و بعضی از مذاهب اهلسنت نیز با فقهای برداشتهای ناصحیح و عوامانه از احکام
شیعه همرأی هستند.
با بررســی دقیق و علمی کتب فقهی شــیعه و سنی،
بنابراین در میان هزاران مسئله فقهی پراکنده در ابواب مشخص میشــود که مطالب آن کتابها ،با برداشتها و
مختلف فقهی ،فقط در این تعداد معدود ،فقهای شــیعه اعتقادات عوام مغایرت کامل دارند .برای نمونه مثالی
با فقهای اهلسنت اختالف نظر داشتهاند ،در حالی که از هر مذهب آورده میشود:
اگر در عصر حاضر ،دو کتاب فقهی شیعه را به صورت  )1تکتف در اهلسنت
تطبیقی باهم بررسی کنیم ،به مراتب بیش از این تعداد ،در مذاهــب چهارگانه اهلســنت ،هیچ مذهبی تکتف
(دست بسته نماز خواندن) را واجب ندانسته است .اکثر
باهم اختالف نظر خواهند داشت.
 -2در عصر حاضر در میان شیعیان مشاهده نمیشود مذاهب آن را مســتحب دانســتهاند و یکی از مذاهب
که یکــی از آنها فرزندان خــود را همنام خلفای اول آن را حــرام میداند .با این وجود ،در میان عوام (غیر
تا ســوم ،نامگذاری کرده باشــد ،در حالی که اگر به فقیه) اهلسنت ،این روش و آداب نماز خواندن ،حکم
صدر اســام و حتی عصر امام حســین(ع) برگردیم ،وجوب پیــدا کرده و به صورت ناصحیح آن را واجب
مشاهده میکنیم که امام علی(ع) ،امام حسن(ع) و امام میدانند.
حســین(ع) ،برخی از فرزندان خود را همنام خلفای  )2شهادت ثالثه در شیعه
در میان فقهای شــیعه ،هیچ فقیهی شهادت ثالثه (اشهد
فوق نامیدهاند.
برای مثال نام  10نفر از شهدای کربال از اسامی مذکور أن علیا ولی اهلل) را جزء اذان و اقامه ندانسته است .در
میباشد که هشت نفر آنها از اهلبیت امام حسین(ع) و حالی که در میان عوام (غیر فقیه) شــیعه ،این شهادت
دو نفر دیگر از یاران باوفای آن حضرت بودند .اسامی جزء اجزای اذان و اقامه محسوب میشود.
آنها از این قرار است :اسامی شهدای کربال از اهلبیت
امام حســین(ع) )1 :عثمان بن علــى بن ابیطالب  )2نگرش صحیح به وحدت
ابوبکر بن على بن ابیطالب  )3ابوبکر بن حســن بن با توجه به آنچه تاکنون بیان شــد ،الزم است نگرش
ابیطالــب  )4عمر بن على بــن ابیطالب  )5عمر بن مســلمانان به وحدت و يكپارچگي را تصحيح كنيم؛
ب اولي ،نه به
حســن بن ابیطالب  )6ابوبکر بن حســین  )7ابوبکر یعنی باید ب ه عنوان يــك تكليف و واج 
بن قاسم بن حسین  )8عمر بن حسین .اسامی شهدای عنوان يك حكم از روي اضطرار و ناچاري ،به وحدت
کربــا از یاران امام حســین(ع) )1 :عمر بن اَحدوث نگریسته شــود .در اين زمينه ،هماهنگي همه ارگانها،
ي دولتي و مردمي و  ...يك
ســازمانها ،نهادها ،نيروها 
ضرمى  )2عمر بن خالد َصیداوى.
َح َ
ي است.
با این وجود ،ســؤالی که مطرح اســت ،اینکه چرا در امر ضرور 
عصر حاضر یک فرد مســلمان شیعه مذهب نمیتواند
یا نمیخواهد فرزند خود را همنام اسامی فرزندان ائمه اصول وحدت آفرین
خویش نامگذاری کند؟ این امر حاکی از آن اســت که الز م به ذكر است كه براي رسيد ن به آن الفت و اخوت،
ي وجود دارد كه ميتوان آنها را اين چنين خالصه
اختالفات با این شدت ،بعد از آن تاریخ و در عصرهای اصول 
بعدی به وجود آمده اســت و منشــأ تاریخی داشته و كرد:

 )1اصل توحيد

یکی از اساسیترین معیارهای ادیان آسمانی و مذاهب
مختلف آنهــا ،رعایت اصل توحید در هر شــرایط و
موقعیتهای مختلف ،و اهمیت دادن به این اصل و پرهیز
از افکار و اعمال شرک آلود است .خداوند میفرماید:
ــر بِ َّ
هلل َفق َِد ْاس َت ْم َس َ
وت َو ُيؤْ ِم ْن بِا ِ
الطا ُغ ِ
ــك
« َف َم ْن َي ْك ُف ْ
يم»؛« 15پس
بِالْ ُع ْر َو ِة الْ ُو ْثقَى َل ا ْن ِف َصا َم لَ َها َواهللُ َس ِم ٌ
يع َع ِل ٌ
هركــس به طاغوت كفر ورزد و ب ه خدا ايما ن آورد ،به
يقين به دستاويزي اســتوار ،كه آن را گسستن نيست،
ي داناست».
گ زده است و خداوند شنوا 
چن 
 )2اصل پيروي از پيامبر(ص)
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همــه مذاهب و فرق اســامی در رســالت و نبوت
حضرت محمــد(ص) اتفاق نظر دارند .بنابراین پیروی
از آن حضرت ،به عنوان واسطه و دریافت کننده وحی
الهی ،میتواند در ایجاد وحدت نقش مؤثری داشــته
«و َما َي ْن ِط ُق َعنِ الْ َه َوى .إ ِْن ُه َو
باشد .خداوند میفرمایدَ :
س سخن نميگويد.
وحى»؛« 16و از سر هو 
إ َِّل َو ْح ٌــي ُي َ
ي كه به او ميشــود نيست».
اين ســخن به جز وحي 
اع َ
الر ُس َ
اهلل
ــول َفق َْد َأ َط َ
همچنین میفرمایدَ « :م ْن ُي ِط ِع َّ
اك َع َل ْي ِه ْم َح ِف ً
َو َم ْن َت َولَّى َف َما َأ ْر َســ ْل َن َ
يظا»؛« 17هركس
از پيامبر فرمان برد ،در حقيقــت ،خدا را فرمان برده
و هركس رويگردان شــود ،ما تو را برايشان نگهبان
نفرستادهايم» .نیز در جای دیگر فرموده استَ « :يا َأيُّ َها
ين َآ َم ُنوا َأ ِطي ُعوا َ َ
ــول َو ُأولِي ْ َ
الر ُس َ
ال ْم ِر
الَّ ِذ َ
اهلل َوأ ِطي ُعوا َّ
ــي ٍء َف ُر ُّدو ُه ِإلَى ا ِ
الر ُس ِ
ول
هلل َو َّ
ِم ْن ُك ْم َفإ ِْن َتنَازَ ْع ُت ْم ِفي شَ ْ

عدل و قســط ،همكاري و تعــاو ن در كارهاي خير و
 . ...رعایت اصول اخالقــی ،ضامن موفقیت در امور
مهمی همچون رسالت پیامبر(ص) بوده است .خداوند
در این باره میفرمایدَ « :ف ِب َمــا َر ْح َم ٍة ِم َن ا ِ
هلل لِ ْن َت لَ ُه ْم
19
يظ الْ َق ْل ِب َل ْنفَضُّ وا ِم ْن َح ْولِ َ
َولَ ْو ُك ْن َت َف ًّظا َغ ِل َ
ك »...؛
«به (برکت) رحمت الهی ،در برابر آنان [= مردم] نرم (و
مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی ،از اطراف
تو ،پراکنده میشدند .»...
بنابراین امــت آن حضرت نیز اگر پایبند به این اصول
اخالقی باشند ،در رسیدن به همدلی و یکپارچگی بیش
«و َأ ْو ُفوا
از پیش موفق خواهند بود .خداوند میفرمایدَ :
هلل ِإ َذا َعا َه ْد ُت ْم َو َل َت ْنق ُُضوا ْ َ
ــد ا ِ
ان بَ ْع َد َت ْو ِك ِ
بِ َع ْه ِ
يد َها
ال ْي َم َ
»...؛« 20و چون با خدا پيمان بستيد ،ب ه پيمان خود وفا
كنيد و ســوگندهاي خود را پس از استوار كردن آنها
ين إ ِْن َم َّكنَّا ُه ْم ِفي ْ َ
ال ْر ِ
ض َأقَا ُموا
مشــكنيد « ،»...الَّ ِذ َ
َ
ــر ِ
وف َونَ َه ْوا َعنِ
الص َل َة َو َآ َت ُوا َّ
َّ
الــز َكا َة َوأ َم ُروا بِالْ َم ْع ُ
ل َعا ِق َبةُ ْ ُ
الْ ُم ْن َك ِر َو ِ ِ
ال ُم ِ
ور»؛« 21همان كســاني ك ه چون
ن به آنان توانايي دهيــم ،نماز برپا ميدارند و
در زمي 
زكات ميدهند و به كارهاي پســنديده واميدارند و از
كارهاي ناپسند بازميدارند و فرجام همه كارها از آن
ين بِالْ ِق ْس ِط
ين َآ َم ُنوا ُكونُوا ق ََّوا ِم َ
خداست»َ « ،يا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
ي كه ايمان آوردهايد ،پيوسته به عدالت
»...؛« 22اي كسان 
ــر َوال َّتق َْوى َو َل
قيام كنيــد  »...و «َ ...ت َع َ
اونُوا َع َلى الْ ِب ِّ
اونُوا َع َلى ْ ِ
الث ِْم َوالْ ُع ْد َو ِان »...؛« 23و در نيكوكاري و
َت َع َ
پرهيزکاري با يكديگر همكاري كنيد و در گنا ه و تعدي
دستيار هم نشويد».

»...؛« 18اي كســاني كه ايمان آوردهايد از خدا اطاع 
ت
كنيــد و پيامبر و اولياي امر را نيــز پيروي كنيد ،پس
هرگاه در امر 
ي اختــاف نظر يافتيد ،آ ن را به [كتاب] فق ه و تقريب
خدا و [سنت] پيامبر [او] عرض ه بداريد .»...
اساسيترين هدف تقريب ،وحدت اسالمي است ،ولي
ن اخالقي
 )3اصل موازي 
در كنار آ ن ميتوان آثار ديگري را نيز مشــاهد ه كرد.
یعنی عهــد و پيمان ،امر ب ه معــروف و نهي از منكر،

.15بقره.256 ،
.16نجم3 ،و.4
.17نساء.80 ،
.18نساء.59 ،

.19آل عمران.159 ،
.20نحل.91 ،
.21حج.41 ،
.22نساء.135 ،
.23مائده.2 ،

پرداخت هزینه
برای رسیدن به هدف وحدت ،بدیهی است که هرکدام از
رهبران مذاهب و پیروان آنها ،باید هزینههایی بپردازند،
هزینههایی که شاید در ابتدای امر بسیار دشوار و تلخ
به نظر میآید .این قانون نانوشته نباید فراموش شود که
برای به دست آوردن یک چیز ،بعضی چیزها را باید از
.24تاریخ فقه و فقها ،ص.117
.25همان ،ص.180
.26همان ،ص.182

راهکارهای عملی برای رسیدن به وحدت
با توجه به مطالب فوق ،راهکارهای عملی زیر پیشنهاد
میگردد:
 -1هرکدام از مذاهب برای رســیدن به هدف واالی
وحــدت و یکپارچگی ،از پیروان خود بخواهند که آن
اعمال مستحبی را که منشــأ اختالف با مذهب دیگر
میباشد ،کنار گذاشته و از انجام آن خودداری نمایند.
برای مثال مســلمانان اهلسنت از ثواب تکتف چشم
پوشی کنند و مسلمانان شیعه از ثواب ذکر شهادت ثالثه
صرف نظر نمایند.
 -2مراســمهایی که منشاء شــرعی ندارند و از طرفی
منشأ اختالف میگردند ،به طور کل کنار گذاشته شوند.
مراسمهایی از قبیل جشن و پایکوبی در سالگرد وفات
خلیفه دوم و  ...در میان بعضی از شــیعیان ،و ازدواج
و شــادی در ایام محرم و سوگواری عاشورا در میان
بعضی از اهلسنت.
 -3توصیه علمای فریقین برای شــرکت مســلمانان
در نمــاز جماعت و مجزی بــودن آن از نماز واجب؛
زیرا یکی از مراسمهای وحدت آفرین میان مسلمانان
نمازهای جماعت میباشد .برای مثال امام خمینی(ره)
نماز خوانده شــده در پشت ســر امام جماعت سنی
مســجد الحرام را مجزی دانستهاند .ضرورت دارد این
رویه توســط علمای اهلسنت و شیعه پیگیری شود و
گسترش یابد.
 -4ممنوعیت و حرمت هر نوع اهانت و فحاشــی به
مذهب مخالف؛ خداوند متعــال حتی در مورد کفار و
بت پرستان اهانت و فحاشی را ممنوع دانسته و فرموده
است که شــما به بتها و خدایان آنان فحش ندهید ،تا
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از رهگذر تقريب و تضارب افكار ،فقه اســامي رشد
و تكامل مييابد و بر غنــاي آ ن افزوده ميگردد .اين
جريا ن عم ً
ال در ادوار مختلف فقه (شــيعه و اهلسنت)
روي داده اســت .فقهاي مذاهب از ديرباز در كنار هم
ط را به بحث
ي و اسلوبهاي استنبا 
زيسته و نظرات فقه 
و بررســي گرفتهاند .امروزه نيز همين نياز احســاس
ميشود.
برا 
ي مثال در ميان دورههاي نهگانه فقه شــيعه 24،يكي
از ويژگيهــا و امتيازات دوره چهارم معروف به «عصر
ن امر ميباشد كه در مجامع
كمال و اطالق اجتهاد» ،اي 
علمي ،آراء شيعه در كنار آراء اهلسنت قرار ميگرفت
ث و مناظره بين دانشمندان اين
و چه بسا جلسات بح 
دو فرقه تشكيل ميشد .فقهاي شيعه براي پاسخ به اين
نياز ،به تدوين كتابهايي در فقه مقار ن دست زدند؛ يعني
آراء فقهي شــيعه و اهلسنت را در كنار ه م قرار دادند
ت در مقام اثبات
و با استداللي مناسب با منطق اهلسن 
25
نظر شيعه برآمدند.
ن
ف شيخ طوسي در واق ع در همي 
كتاب «الخالف» تألي 
ي
ت و در دورهها 
زمين ه به رشــته تحریر درآمده اســ 
ت عليه
قبل (عصر ســوم) كتابهاي« :اإلعالم فيما اتّفق 
اإلمامية من األحــكام مما اتّفقت العامة علي خالفهم»
ف شــيخ مفيد و «اإلنتصار» و «مسائل الخالف»
تألي 
تأليف سيد مرتضي عل م الهدي در همين زمينه نگاشت ه
26
شد ه بود.

دست بدهیم .آنچه مهم است اینکه چه چیز را به دست
میآوریم و چه چیز را از دســت میدهیم و سبک و
ســنگین کردن این دو ،تحمل تلخی و مشکل هزینه را
آسانتر میکند.
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اینکه آنها در مقام پاســخ به خدای شما فحش ندهند،
بــا مبنا قرار دادن این مطلب ،علمای مذاهب به طریق
اولی اهانت و فحاشی به همدیگر بهخصوص به صحابه
و  ...را رسم ًا حرام اعالم کنند.
ي در
 -5بحثهاي تطبيقي ـ فقهي ميان مذاهب اســام 
ص در زمينــه عبادي ،معامالت
عصر حاضر بهخصو 
و احوا ل شــخصیه ،و تشــويق ب ه چاپ و انتشار كتب
و جزوههــا در ايــن موضوعــات ،ميتواند همچون
گذشــته پيام آور يكپارچگي ميان مسلمانا ن باشد .در
اين صــورت به تنگ و باريك بودناین شــكاف كه
ميان پيروان اهلبيت(ع) و اهلســنت و ديگر مذاهب
اسالمي فاصله انداخته است ،پي خواهيم برد .چه ،كمتر
فتوايي را از علماي مذاهب اســامي ميتوان يافت كه
دانشمندي از ميان علماي پيروا ن اهلبيت(ع) بدان قائل
نباشــد .عكس مسئله نيز ـ هرچند در سطح محدودتر
ـ صا ِدق اســت .ارجا ع روايات فقهي شيعه به مناب ع و
مآخذ اهلسنت و مقايس ه آنها باهم ،ميتواند پيوندهاي
ب اسالمي ب ه ارمغا ن آورد.
مستحكمي را ميا ن مذاه 

نتیجهگیری
 .1پیدایش اختالفات میان مسلمانان و تشکیل مذاهب
(شــیعه و سنی) ،دهها سال بعد از وفات پیامبر(ص) به
وجود آمده و عوامل تاریخی موجب پیدایش آن شده
است و منشأ دینی ندارد .هرچقدر از صدر اسالم دور
میشویم ،دامنه اختالفات زیادتر و برعکس هرچقدر
به صدر اسالم نزدیکتر میشــویم ،میزان اختالفات
کمتر میشود.
 .2رعایــت اصول اخوت و وحدت و دوری از اعمال
اختالف برانگیز ،از متعلقات احکام اولیه (واجب) بوده
و حکم ثانوی اضطراری محسوب نمیشود .در جامعه
مسلمانان این حکم کمرنگ شده و نیازمند یک همت
عمومی از جانب همه مذاهب میباشد.
 .3خرافــه زدایی عالمان بهخصوص فقهای اســام و
تحریم نمودن اهانت و فحاشــی به صحابه و بزرگان
مذاهب و دســت برداشــتن از بعضــی اعمال عبادی
غیرالزامی (مســتحبات و ســنن) میتواند در ایجاد
وحدت گام مفیدی باشــد .برای رسیدن به این هدف
واال ،مسلمانان باید هزینههایی را پرداخت نمایند و از
سختی پیمودن این مسیر نهراسند.

سال سیزدهم
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 قرآن كريم ،ترجمه مهدی الهی قمشهای ،قم ،فاطمهالزهرا(س)1378 ،ش.
 ابنابیالحدیــد ،عبدالحمید بن هبةاهلل ،شــرح نهجالبالغه ،ترجمه غالمرضا الیقی ،تهران ،كتاب نیستان،
1391ش.
ي مذاهب
 بيآزار شــيرازي ،عبدالکریم ،همبســتگ اسالمي :مقاالت علمی بیست تن از دانشمندان مذاهب
اسالمی ،تهران ،دانشگاه مذاهب اسالمی1387 ،ش.
 حكيم ،ســيد محمدباقر،وحدت اسالمي از ديدگاهي فقهي زاده ،تهران،
قرآن و ســنت ،ترجمه عبدالهــاد 
تبيان1377 ،ش.
 حکیم ،سید محمدتقی ،األصول العامة للفقه المقارن،قم ،مجمع جهانی اهلبیت(ع)1418 ،ق.
 خمينى ،ســيد روحاهلل ،واليت فقيه ،تهران ،مؤسسهتنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)1423 ،ق.
 دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه دهخدا ،تهران ،دانشــگاهتهران1377 ،ش.
 شريف مرتضى ،على بن حسين ،اإلنتصار في إنفراداتاإلمامية ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى1415 ،ق.

 طباطبایی بروجرى ،سید حســين ،منابع فقه شيعه،ج ،22ترجمه محمدحســین مهورى ،تهران ،فرهنگ
سبز1386 ،ش.
 گرجي،ابوالقاســم ،تاريخ فقه و فقها ،تهران ،سمت،1375ش.
 مشکینی ،علی ،إصطالحات األصول و معظم أبحاثها،قم ،الهادی1379 ،ش.
 مكارم شيرازى ،ناصر ،دائرة المعارف فقه مقارن ،قم،مدرسه امام على بن ابىطالب(ع)1427 ،ق.
 موسوی سبزوارى ،سيد على ،اإلستنساخ بين التقنيةو التشريع ،قم ،ســید علی موسوی سبزواری (مؤلف)،
1423ق.
 مولوی ،محمد بن محمــد ،مثنوي معنوي ،به همترینولد .الف .نیکلسون ،تهران ،مولی1360 ،ش.
 نائينى ،محمدحســين ،تنبيه األمة و تنزيه الملة ،قم،دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه1424 ،ق.
 هاشمى شاهرودى ،سيد محمود ،فرهنگ فقه مطابقمذهب اهلبيت(ع) ،قم ،مؤسســه دائــرة المعارف فقه
اسالمى بر مذهب اهلبيت(ع)1426 ،ق.

