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Abstract: 
Without an iota of doubt, in the domain of unity of muslims and approxima-
tion of Muslim sects, exploring the deeds and words of prophet is the most 
efficient solution. From the deeds of prophet shared among all Islamic sects, 
it is clearly understood that the holy prophet issued several warnings about 
the successor- which is the most notorious point of division among Muslims. 
The holy prophet has shown that the path of unity and approximation is sole-
ly sought in reaching a consensus on the successor. According to this view, 
unity among muslims is only attained when they concur upon the principles 
of Imamate, and approximation is achieved only when all Islamic sects adopt 
a discourse relying on Imamate principle. This discourse method must open 
new chapters for discussions about the issue of Imamate. The first goal of 
adopting such a discourse has to be disclosing the truth behind the ideol-
ogy of different Islamic sects and their principles. The second goal must be 
removing the misconceptions and misunderstanding. The most significant 
aim of such an approach is: to revisit the root cause of grievences, to shed 
light on historical and religious issues, to establish a clear margin between 
unity and approximation on the one hand and unity and social coexistance 
on the other. 
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الوحدة والتقريب من منطلق اإلمامة 
استنادًا إلی المباني المشتركة بين الفريقين

مرتضی عليزاده نجار1/ محمد تقي سبحاني2

الخالصة

ال شـك في أّن الرجوع إلى سـيرة النبي الكريم؟ص؟ وأحاديثه يعّد السـبيل األمثل لبلورة فكرة دينية 
فاعلة في مجال الوحدة والتقريب، حيث يستفاد من السنة اإلسامية المشتركة أّن رسول اهلل؟ص؟ 
لطالما نّبه إلى مسألة اإلمامة والخافة التي مّثلت النقطة األولى الفتراق األمة اإلسامية، وشدد 
. وعلـى هـذا األسـاس، سـلطنا الضوء في 

ً
علـى أّن مسـار الوحـدة والتقريـب يمـّر بهـذا الطريـق حصـرا

هـذه المقالـة علـى مسـار الوحـدة والتقريـب حـول محـور اإلمامـة مـن خـال التمسـك بسـنة النبـي 
األكـرم؟ص؟، وذهبنـا إلـى إمـكان تحقـق ذلـك، وبّيّنـا أّنـه يمكـن تجسـيد رؤيـة الوحـدة اإلسـامية 
عبـر التوافـق علـى أصـول مسـألة اإلمامـة وتطبيـق فكـرة التقريـب مـن خـال إيجـاد خطـاب مشـترك 
دائـر مـدار اإلمامـة، ويتعيـن علـى هـذا الخطـاب تهيئـة األرضيـة الثقافية واالجتماعية للتحـاور حول 
مسـألة اإلمامة، وكخطوة أولى ال بّد من الكشـف عن حقيقة معتقدات الفرق اإلسـامية ومبانيها 
المختلفـة وإزالـة سـوء التفاهـم بيـن الفرقـاء. وأهـّم االسـتراتيجيات التـي ترتكـز إليهـا هـذه النظريـة 
هـي: الرجـوع إلـى مناشـئ االختـاف، والتوعيـة حـول الحقائـق الدينيـة والتاريخيـة، والتمييـز بيـن 

الوحـدة والتقريـب مـن جهـة واالتحـاد والتعايـش االجتماعـي مـن جهـة ثانية.

الكلمات المفتاحية: التفرقة، الوحدة، التقريب، اإلمامة.
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 وحدت و تقريب بر پاية امامت 
با تکيه بر مبانی مشترک فريقني

مرت ی علیزهآه يجار1/محمدتقی سبحايی2

چکیده
کرم؟لص؟ بهترین راهگشـا برای ارائۀ اندیشـه ای  بی گمان مراجعه به سـیره و سـخن پیامبر ا
کارآمـد در حـوزۀ وحـدت و تقریـب اسـت. از سـنت مشـترک اسـامی چنیـن بـه  دینـی و 
کـه  کـه رسـول خـدا؟لص؟ همـواره نسـبت بـه مسـئلۀ امامـت و جانشـینی _  دسـت می آیـد 
نخسـتین نقطـۀ جدایـی اّمـت اسـام بـوده اسـت _ هشـدار داده و مسـیر وحـدت و تقریـب 
پیامبـر  سـّنت  بـه  تمسـک  بـا  رو  پیـش  نوشـتار  اسـت.  دانسـته  طریـق  ایـن  در  تنهـا  نیـز  را 
کـرده و تحقـق آن  اسـام؟لص؟ مسـیر وحـدت و تقریـب را بـا الگـوی امامت محـور تبییـن 
را امکان پذیـر دانسـته اسـت. در ایـن دیـدگاه، وحـدت اسـامی بـا توافـق بـر اصـول مسـئلۀ 
گفتمانـی مشـترک و امامت محـور حاصـل خواهـد شـد.  بـا ایجـاد  امامـت، و تقریـب نیـز 
گفتگـو بـر سـر مسـئلۀ امامـت را  گفتمـان بایـد زمینه هـای فرهنگـی و اجتماعـی بـرای  ایـن 
را فـاش  آنهـا  گام نخسـت، حقیقـت باورهـای فرقه هـای اسـامی و مبانـی  بگشـاید و در 
 نمایـد و سـوء تفاهمات را برطـرف  کنـد. مهم تریـن راهبردهـای ایـن نظریـه عبـارت اسـت 
یخـی و مرزبنـدی میـان  یشـۀ اختـاف، روشـنگری در حقایـق دینـی و تار از: بازگشـت بـه ر

وحـدت و تقریـب بـا اتحـاد و همزیسـتی اجتماعـی.

کليد واژه ها: تفرقه، وحدت، تقریب، امامت.
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وحدت و تقریب بر پایۀ امامت با تکیه بر مبانی مشترک فریقین
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پیش درآمد
آســیب هایی  کــه  بــوده  تنش هایــی  شــاهد  همــواره  اســام،  پر فراز و نشــیب   یــخ  تار

کــرده  ــر پیکــرۀ اســام وارد ســاخته و شــکافی عمیــق میــان مســلمانان ایجــاد  جــدی ب

کــه در صــدر اســام بــا رحلــت پیامبــر  یشــۀ  تمــام ایــن تنش هــا، اختافــی بــود  اســت. ر

گروهــی از مهاجــر و  کــه  گشــت. زمانــی  کــرم؟لص؟ در مســئلۀ خافــت و امامــت پدیــدار  ا

گــرد هــم جمــع شــدند و در صدد انتخاب جانشــین برای  انصــار در ســقیفۀ بنی ســاعده 

گروهــی دیگــر بــه امامتــی الهــی بــاور داشــتند، و معتقــد  ایشــان برآمدنــد، امــا در مقابــل، 

گــروه  کــه امــام یــا خلیفــه در زمــان حیــات نبــی اســام؟لص؟ معرفــی شــده اســت.  بودنــد 

نخســت بــا اســتفاده از شــرایط موجــود در جامعــه، توانســت مرکــب خافــت را زیــن 

کنــد و بــر آن ســوار شــود و در ظاهــر، جریــان مخالــف را از صحنــۀ حکومــت و سیاســت 

کــه از صحنۀ روزگار  گــروه مقابــل، امامِت الهــی چیزی نبود  حــذف نمایــد. البتــه در نظــر 

کنار نهــادن امــام از حــوزۀ حکومــت، نمی توانســت بــه جایــگاه معنــوی او   محــو شــود و 

کند. خللی ایجاد 

کـه چـه سرنوشـت شـومی در انتظـار  شـاید آن روز بسـیاری از مسـلمانان نمی دانسـتند 

کجـا ادامـه خواهـد یافـت. دیـری نپاییـد  ایـن اختـاف اسـت و پیامـد ایـن درگیـری تـا 

گسـترده و تأثیـر عمیـق ایـن اختـاف در امـور دینـی، اجتماعـی و سیاسـی  کـه ابعـاد 

دچـار  اختاف هـا  ایـن  کش  کشـا در  اسـامی  نـاب  معـارف  و  احـکام  شـد.  پدیـدار 

گشـت، و اّمـت در سرگشـتگی و انحرافـات اخاقـی و اجتماعـی فـرو  تحریـف و تأویـل 

یخـت و لطمه هـای جبران ناپذیـری بـر پیکـر اسـام  یـادی بـر زمیـن ر رفـت. خون هـای ز

کارزار تقابـل شـیعه و سـنی شـعله ور  و مسـلمانان وارد شـد. در پـی ایـن حـوادث، آتـش 

گذاشـت؛  شـد و رفته رفتـه نمایـی نامطلـوب از اسـام در جامعـۀ جهانـی بـه نمایـش 

که حقانیت اسـام را تحت الشـعاع قرار داد و مسـلمانان را با اتهاماتی همچون  نمایی 

یسـت و خشـونت طلب مواجـه سـاخت؛ مردمـان بی خبـر را نسـبت بـه مسـلمانان  ترور

کـرد و زمینـه اسـتعمار مسـلمانان را فراهـم آورد. بدبیـن و بدگمـان 

گون اسامی احساس خطر کردند و علما و اندیشمندان  این جا بود که جریان های گونا
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ارائـۀ  بـه فکـر اصـاح و  بـا اهدافـی خـاص،   و روشـنفکران و سیاسـتمداران، هر کـدام 

کار قـرار  یکرد هایـی بـا عنـوان وحـدت و تقریـب در دسـتور  راهـکار افتادنـد؛ تـا این کـه رو

وارد میـدان  گـون،  گونا و اهدافـی  انگیزه هـا  بـا  و اجتماعـی  کنشـگران دینـی  و  گرفـت 

شـدند و نظریه هایـی بـرای حـل ایـن مشـکل ارائـه نمودنـد. امـا شـوربختانه تئوری هایی 

کنـون در مسـیر تقریـب و درمـان تفرقـه میـان تشـیع و تسـنن دنبـال شـده، چنـدان  کـه تا

کار نگشـوده اسـت؛ بلکـه چه بسـا خـود نیـز دچـار آسـیب شـدند و تفرقه هـای  گرهـی از 

می رسـد  نظـر  بـه  آوردنـد.  ارمغـان  بـه  تشـیع،  دایـرۀ  در  به خصـوص  را،  درون مذهبـی 

میـراث  و  قرآنـی  راهبـرد  بـه  کم توجهـی  یکردهـا،  رو ایـن  کارآمـدی  نا علـل  مهم تریـن 

نبـوی در رفـع اختافـات اسـامی و خـروج از محـل اختـاف باشـد؛ در حالی کـه پیامبـر 

یشـه های آن داناتـر، و از هـر  گاه تـر، و بـه درمـان ر کـرم؟لص؟ از هـر کسـی بـه تفرقـۀ اّمـت آ ا

یشـۀ اختاف هشـدار  دلسـوزی بـه صـاح مسـلمانان دلسـوزتر بـود و همـواره نسـبت به ر

کـرده اسـت. داده و راهـکار درمـان آن را معرفـی 

1. مفهوم شناسی وحدت و تقریب
کـه  گزیـر اسـت؛ چرا پیـش از مراجعـه بـه سـنت نبـوی، فهـم مـراد از وحـدت و تقریـب نا

بایـد روشـن شـود در ایـن مقولـه، چـه چیـزی را دنبال می کنیـم. امروزه یکـی از آفت های 

کنشـگران  و  نظریه پـردازان  پیش تـر  اسـت.  معنـا  بحـران  تقریـب،  و  وحـدت  نظـری 

گفتارهـای  ایـن عرصـه، هر کـدام واژه و معنایـی خـاص را در نظـر داشـته اند؛ مثـًا در 

گرفتـه اسـت1 یـا امـام خمینـی بیشـتر از  سـید جمال »اتحـاد اسـامی« محـل بحـث قـرار 

کـه  اتحـاد ملت هـا و وحـدت و همزیسـتی مسـلمانان سـخن می گفتنـد. روشـن اسـت 

خاسـتگاه بحـث در ایـن دیـدگاه، تعامـل معرفتـی و محتوایـی بین مذاهب نبـود؛ بلکه 

گرایشـات همسـو در سیاسـت  بحـث مصالـح سیاسـی _ اجتماعـی اّمـت اسـامی و 

بین الملـل مـورد توجـه بـود. گفتمانـی که در دارالتقریب مصر شـکل گرفت نیز نخسـت 

1. اســـد آبادی، جمال الدیـــن، مقـــاالت جمالیـــه، ص 166 و 169-170. هم چنیـــن در ایـــن بـــاره 
ــالمی، ص  ــای اسـ ــی در نهضت هـ ــۀ اصالحـ ــواد، اندیشـ ــی، محمدجـ ــه: صاحبـ ــد بـ کنیـ ــگاه  نـ

179 بـــه بعـــد.
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کـرد و بـه باورهـای  معنایـی اجتماعـی داشـت؛ امـا در میانـۀ راه معنایـی معرفتـی پیـدا 

دینـی و اختافـات مذهبـی پرداخـت.

کـه در حـوزۀ عملـی، چـه معنایـی مـراد اسـت و چـه  امـروزه به درسـتی روشـن نیسـت 

دربـارۀ  خـود  یـف  تعار بـه  انـدازه  چـه  عرصـه  ایـن  کنشـگران  و  می شـود  دنبـال  چیـزی 

وحـدت و تقریـب پایبندنـد. بـه دیگـر سـخن، مناسـبات وحـدت و تقریـب در جهـان 

در نتیجـه، مباحثـات علمـی، عملکردهـا،  و  گشـته  رو بـه رو  در معنـا  بحـران  بـا  امـروز 

متدهـا و اهـداف، بـا ابهـام مواجـه اسـت و حتـی مخاطبـان و متولیـان آن نیز به درسـتی 

نیسـت. مشـخص 

بـه طـور کلـی، تعامـل میـان پیـروان مذاهـب و رهبـران ملـل مسـلمان سـه مقولـه دارد که 

بـرای فهـم مـراد، بایـد ایـن سـه مقولـه را از یکدیگـر جدا سـاخت:

1_ اتحاد ملل اسامی یا همکاری جهان اسامی؛

گروه های اسامی؛ 2_ همزیستی اجتماعی مسلمانان و 

3_ همفکری و هم اندیشی دینی و تقریب مذهبی.

کـــه در گفتمـــان نخســـت، منفعـــت و مصلحـــت و قـــدرت مـــورد نظـــر  روشـــن اســـت 

اســـت. ایـــن دیدگاه می کوشـــد تـــا حکومت ها و دولت های اســـامی را با همـــۀ تنوع و 

یک، بر محور مصالح عمومی و منافع مشـــترک مســـلمانان گرد  ســـوگیری های ایدئولوژ

که منافع اقتصادی مســـلمانان را به خطـــر می اندازد یا  هـــم آورد و در مقابـــِل جبهه ای 

موقعیت و قدرت سیاســـی آنها را به رســـمیت نمی شناســـد، متحد ســـازد. مخاطبان 

کســـانی خواهند  یگـــران ایـــن بخش، اصحاب سیاســـت و قـــدرت، و هم چنین  و باز

کـــه بنگاه هـــای بـــزرگ اقتصادی جهـــان اســـام را در دســـت دارند، نـــه توده های  بـــود 

اجتماعـــی و عالمان دینی. متد و روش پیشـــبرد این پروژه نیز در قالب های سیاســـی 

و روش هـــای تعامل در روابـــط بین الملل تعریف می شـــود.

و  اسـت  نظـر  مـورد  اسـامی  اّمـت  اجتماعـِی  آسـایش  و  امنیـت  گفتمـان دوم،  در  امـا 

کـه می خواهنـد در آسـایش و رفـاه  کسـانی  کنشـگران ایـن بخـش، تـودۀ  مـردم هسـتند؛ 

و امنیـت زندگـی کننـد. بی گمـان الزمـۀ همزیسـتی، اتفـاق مذهبـی یا انـکار اختافات 
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گرچـه رفـع اختافـات مذهبـی می توانـد راه اصـاح حـوزۀ همزیسـتی  مذهبـی نیسـت؛ ا

که پیشـبرد این پروژه، از جنس مقوالت اجتماعی  را نیز هموار سـازد. نیز روشـن اسـت 

یسـتی در سـرزمین های مختلـف سـخت بـه  اسـت و دانـش اجتماعـی و تجربه هـای ز

کار می آینـد.

گفتمـان سـوم، تقریـب و نزدیکـی فکـری _ معرفتـی و صیانـت از باورهـای اسـامی  در 

مـد نظـر اسـت و کنشـگران ایـن عرصـه دانشـمندان دینی و اصحاب اندیشـه هسـتند. 

هـدف اصلـی در ایـن دیـدگاه، نزدیکـی اندیشـه ها و آرا و پرهیـز از تنش هـای فرهنگـی 

کـه آثـار آن می توانـد عـاوه بـر حـوزۀ معرفـت و  و معنـوی و حفـظ میـراث اسـامی اسـت 

معنویـت، در سـایر مشـکات اساسـی همچـون همدلـی اجتماعـی و همـکاری جهان 

اسـامی نیـز پدیدار شـود.

چنان کـه روشـن اسـت، امـروزه هـر سـه حـوزه در جهـان اسـام محـل حاجـت اسـت و 

کوشـش نمـود. پیاده سـازی هر کـدام از ایـن  بـرای دسـتیابی بـه آنهـا بایـد برنامه ریـزی و 

یکردهـا نیـز مفیـد باشـد. در عیـن  سـه پـروژه می توانـد در بهسـازی مسـیر بـرای سـایر رو

بـه  آسـیب هایی جـدی  یکدیگـر،  بـا  مقولـه  ایـن سـه  کـه خلـط  کیـد می شـود  تأ حـال 

دنبـال دارد. رعایـت شـرایط و اقتضائـات هـر پـروژه و عـدم مداخلـۀ عوامـل مخـرب، در 

اجـرای دقیـق و سـریع آنهـا تأثیـر تـام دارد.

آن چـه در ایـن نوشـتار محـل گفتگـو قرار می گیرد، گفتمان سـوم اسـت؛ گفتمانی که به 

دنبـال ارائـۀ چارچـوب و درآمـدی بـرای تبییـن نظـری و عملـی ایـن پـروژه می باشـد و بـه 

مباحـث معرفتـی ایـن حـوزه ناظـر اسـت. بر این اسـاس چند نکته حائز اهمیت اسـت:

و  اسـامی  وحـدت  در  کـه  می شـود  اسـتفاده  چنیـن  وحـدت  بـه  مربـوط  آیـات  از   .1

کـه  گیـرد، و هـر مسـیری  همگرایـی حقیقـی، همـواره بایـد حق محـوری مـورد توجـه قـرار 

ِل  َ��جْ ِصُموا �جِ گرایـی از حـق منجر شـود، تفرقه انگیـز خواهد بود. برای نمونه، آیـۀ >َو اْ��قَ بـه وا

وا<1 معیـار وحـدت را تمسـک بـه »حبـل اهلل« دانسـته اسـت کـه چیـزی  �قُ ّرَ �ضَ  َو لا ںقَ
ً
عا م�ي َ ِه حج

َ
الّل

وا  وںضُ
ُ
ك جـز حـق و رابطـۀ بیـن بشـر و خدای متعال بر یک اصل راسـتین نیسـت. آیـۀ >َو لا ںقَ

1. آل عمران: 103.
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از  ی نکـردن  پیرو در  را  تفرقـه  نیـز   1> ا�قُ �ض ِ
�يّ �جَ

ْ
ال اَءُهُم  �ج ما  ْعِد  َ ںج ِم�ضْ  وا  �ضُ

َ
ل �قَ ا�ضْ َو  وا 

�قُ ّرَ �ضَ ںقَ �ضَ  �ي �ض
َّ
ال

َ
ك

دانسـته  دینـی  حقایـق  و  واقعیـات  و  علمـی  حجت هـای  همـان  یعنـی  »بینـات«، 

اسـت. در حدیـث شـریفی از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیـز وحـدت بـه حق محـوری و تفرقـه به 

ی از باطـل معنـا شـده اسـت و ایشـان جماعـت را بـه »جماعـت اهـل حـق« تفسـیر  پیـرو

گون و نیز شـناخت واژۀ »تفرقه«  کرده انـد.2 پـس بـا توجـه بـه مجموعـۀ ادله و شـواهد گونا

بـه تعریـف  بـاب »تعـرف األشـیاء بأضدادهـا« _ می تـوان  از   _ کـه ضـد وحـدت اسـت 

وحـدت اسـامی دسـت یافـت و از ایـن منظـر وحـدت را بـه »اجتمـاع اّمـت اسـامی بـر 

کـرد. محـور حـق« معنـا 

بیشـتر  در  اسـت.  شـده  ارائـه  گونـی  گونا یـف  تعار مذاهـب،  بیـن  تقریـب  بـرای   .2

کید  تعریف هـا بـر همدلـی مذهبـی و اجتماعـی، بـدون این کـه اختـاف زدوده شـود، تأ

کـه ایـن مهـم، بـا توجه به مشـترکات اسـامی به  شـده اسـت. نیـز همـواره گفتـه می شـود 

دسـت می آیـد.3 در معنـای تقریـب، وجـود اختـاف نهفتـه اسـت و نظریه هـای تقریـب 

1. آل عمران: 105.
2. »جــاء رجــل إلــی أمیــر المؤمنیــن؟ع؟ فقــال: أخبرنــي عــن الســّنة و البدعــة، و عــن الجماعــة و 
عــن الفرقــة. فقــال أمیرالمؤمنیــن؟ع؟: الســّنة مــا ســّن رســول اهلل؟لص؟، و البدعــة مــا أحــدث 
کثیــرًا«  ــوا  کان ــوا قلیــاًل، و الفرقــة أهــل الباطــل و إن  کان مــن بعــده، و الجماعــة أهــل الحــّق و إن 

.)266/2 ــوار،  األن بحــار  محمدباقــر،  )مجلســی، 
کاشــف الغطاء، محمدحســین، »بیــان للمســلمین«، رســالة اإلســالم، 269/3: »لیــس  3. ر.ک: 
المــراد مــن التقریــب بیــن المذاهــب اإلســالمیة إزالــة أصــل الخــالف بینهــا، بــل أقصــی المــراد و 
 الغــرض هــو إزالــة أن یکــون هــذا الخــالف ســببًا للعــداء و البغضــاء، الغــرض تبدیــل التباعد 

ّ
جــل

و التضــارب، باإلخــاء و التقــارب«؛ حائــری مازندرانــی، محمدصالــح، »منهــاج عملــي للتقریــب 
إلــی إخواننــا المســلمین«، رســالة اإلســالم، 404/4: »یکــون للتقریــب صــورة عملیــة حقیقیة و لو 
یجًا من غیر أن یتنّزل الســني عن تســننه و ال الشــیعي عن تشــیعه«؛ تســخیری، محمدعلی،  تدر
»تقریــب   :14/8 تقریــب،  اندیشــۀ  مذاهــب«،  تقریــب  و  اســالمی  وحــدت  پیرامــون  »گفتــاری 
مشــترکات  شــناخت  هــدف  ــا  ب اســالمی  مذاهــب  پیــروان  نزدیک شــدن  معنــای  بــه  مذاهــب 
ــر اســاس اصــول مســلم و  ــرادری دینــی ب ــه ب یکدیگــر و توســعۀ مشــترکات بــه منظــور دســتیابی ب
ر نمــودن همدیگــر در امــور مــورد اختــالف...«؛ ســبحانی، جعفر،  مشــترکات اســالمی و نیــز معذو
رســائل و مقــاالت، 422/1: »إّنمــا المــراد ]مــن التقریــب[ هــو التقریــب بیــن القــادة للمذاهــب 
و بالتالــي بیــن القــادة و أتباعهــم، و ذلــك مــن خــالل رســم الخطــوط العریضــة المشــترکة التــي 
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گفتگـو و توافـق بـر مشـترکات دینـی، از آسـیب های ایـن اختاف هـا  می کوشـند تـا بـا 

کننـد و در عیـن حـال، ارزش هـای اسـامی را حفـظ نماینـد. جلوگیـری 

از همین جـا تفـاوت میـان وحـدت و تقریـب نیـز روشـن می شـود. وحـدت و یکپارچگی 

زمانـی  تنهـا  اسـامی  وحـدت  اسـت.  آن  مقابـل  بلکـه  نیسـت؛  سـازگار  اختـاف  بـا 

امـا  گیـرد.  قـرار  توافـق  مـورد  اصولـی  اندیشـه های  و  مبانـی  کـه  گرفـت  خواهـد  شـکل 

تقریـب در تعریـف پیش گفتـه بـه معنـای اتفاق نظـر در اصـول مذهبـی نیسـت؛ بلکـه 

بـه معنـای کم کـردن اختافـات مذهبـی بـر اسـاس کتـاب و سـنت مشـترک بـرای ایجاد 

گفتمان هـای معرفتـی در راسـتای رفـع  همدلـی اسـت. تقریـب می کوشـد تـا بـا ایجـاد 

البتـه  بـردارد.  گام  کشـف حقیقـت و ایجـاد همفکـری  درگیری هـای اسـامی، در راه 

کـه تمامـی مسـلمانان  پیامـد تقریـب می توانـد دسـتیابی بـه اسـام عصـر نبـوی باشـد 

کنـد و مهـر و محبـت و بـرادری و نیـز  کنـار یکدیگـر جمـع  را بـه صـورت یکپارچـه در 

سـعادت دنیـا و آخـرت را برایشـان بـه ارمغـان بیـاورد.

2. هشدار پیامبر نسبت به وقوع تفرقه
 بی تردید تفرقه در اسام، آتشی خانمان سوز است که حیات دینی و دنیوی مسلمانان 

چالـش  بـا  را  مسـلمانان  سـعادت  و  اسـام  پیشـرفت  مسـیر  و  انداختـه  خطـر  بـه  را 

مواجـه سـاخته اسـت، بی گمـان هیچ کـس بـه انـدازۀ پیامبـر اسـام نسـبت بـه اسـام و 

مسـلمانان شـفقت نداشـته و به اندازۀ ایشـان نسـبت به وقوع تفرقه نگران نبوده اسـت. 

گـزارش شـده و در  نگرانـی پیامبـر از ایـن اتفـاق ناخوشـایند در احادیـث شـیعی و سـنی 

بسـیاری از جوامـع حدیثـی بازتـاب داشـته اسـت؛ چنان کـه فرمـود: 

تجمــع المذاهــب اإلســالمیة فــي مجالــي العقیــدة و الشــریعة، و إّنــه لــو کان هنــاك خــالف فیهمــا 
مــور المتفــق علیهــا قلیــل جــدًا«؛ واعــظ زاده خراســانی، محمــد، »الوحــدة 

ُ
فهــو بالنســبة إلــی األ

اســالمی  مذاهــب  بیــن  »تقریــب   :11/21 التقریــب،  رســالة  أعالمهــا«،  و  معالمهــا  اإلســالمیة 
مذاهــب  ری  دو باعــث  کــه   _ جدایی هــا  از بین بــردن  ــرای  ب همت گمــاردن  از  اســت  عبــارت 
اســالمی و رهبــران و پیروانشــان از یکدیگــر شــده اســت_ و نیــز یعنــی حســن ارتبــاط میــان رهبران و 
عالمــان مذاهــب و ایجــاد فضــای هدایتگــری و شــناخت یکدیگــر بــر اســاس مشــترکات مذهبی 

و تبــادل آرا در امــور اختالفــی«.
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کـه تمامـی آنها  بـه زودی اّمـت مـن بـه هفتاد و سـه1 فرقـه جـدا خواهنـد شـد 
به جـز یـک فرقـه در جهنـم خواهنـد بـود.2

ایـن روایـات به قـدری گسـترده اسـت کـه بسـیاری از عالمان سـنی بـه فراوانی یـا تواتر آن 
اذعـان نموده اند.3

حدیــث افتــراق اّمــت عــاوه بــر پیشــگویی پیامبــر؟لص؟ از اختافــی نزدیــک، به روشــنی 

ــا پیامبــر  از نگرانــی ایشــان دربــارۀ فتنه هــای تفرقه افکنانــه نیــز حکایــت می کنــد. امــا آی

گاهــی از ایــن اتفــاق  اســام به عنــوان پیــام آور اســام و صاحــب شــریعتی مانــدگار، بــا آ

 برای جلوگیری از آن چاره ای نیندیشــیده  اســت؟ بی تردید رســالت حضرت خاتم؟ص؟ 

ــته  ــاره ای داش ــداز، چ ــاد خانمان بران ــن فس ــگیری از ای ــرای پیش ــه ب ک ــد  ــن می طلب چنی

کــه بــرای جزئی تریــن امــور اجتماعــی و فــردی  باشــند. نمی تــوان پذیرفــت پیامبــری 

کامل تریــن ادیــان می دانســته، بــرای زدودن تفرقــه ای  بشــریت برنامــه داشــته و دینــش را 

ــن  ــد. در همی ــوده باش ــه نفرم ــکاری ارائ ــت راه ــته اس ــی داش گاه ــوع آن آ ــود از وق ــه خ ک

راســتا عبدالمجیــد ســلیم، از عالمــان برجســتۀ ااَلزهــر و از منادیــان تقریــب و وحــدت 

یســد: می نو

بـه آن هشـدار  بـود و نسـبت  ک  از ایـن جدایـی بیمنـا پیامبـر خـدا؟لص؟ 

 داد. ایشـان مؤمنـان را همچـون یـک پیکـر می دانسـت و هیچ چیـز نـزد او 

کارهای  گرچه در  کفر به خدا_ مبغوض تر از اختاف و درگیری _ ا  _ پس از 

1. در برخی نقل ها هفتاد و دو فرقه نیز آمده است.
کــم نیشــابوری، محمــد، المســتدرك  2. ر.ک: ابن حنبــل، احمــد بــن محمــد، مســند، 120/3؛ حا
علــی الصحیحیــن، 6/1 و 128-129؛ ترمــذی، محمــد، ســنن، 25/5-26؛ متقــی هنــدی، 
علــی، کنــز العمــال، 210/1-212؛ مناوی، عبد الرؤوف، فیض القدیر، 20/2 و 384/5؛ عینی، 
محمــود، عمــدة القــاري، 224/18. نیــز ر.ک: مجلســی، محمدباقــر، بحــار األنــوار، 3/28-36؛ 
حــر عاملــی، محمــد بــن حســن، تفصیــل وســائل الشــیعة، 49/27-50؛ طباطبایــی بروجــردی، 

حاج آقا حســین، جامــع أحادیــث الشــیعة، 16/1 و منابــع دیگــر.
القدیـــر، 21/2؛  کـــم نیشـــابوری، محمـــد، همـــان، 6/1؛ منـــاوی، عبدالـــرؤوف، فیـــض  3. حا
یـــخ المذاهـــب  فیض آبـــادی، حیدرعلـــی، منتهـــی الـــکالم، ص 264؛ ابوزهـــره، محمـــد، تار

.11 ص  اإلســـالمیة، 
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عـادی_ نبـود. تنهـا راه اصـاح ایـن اّمـت، رهایـی از تفرقـه، و پکپارچگـی 

اختافاتـی  برابـر  در  خویشـتن داری  و  راسـتین،  ایمـان  و  دیـن  اصـول  در 
کـه دلیـل و برهانـی بـر آن وجـود دارد.1 اسـت 

ایجـاد  و  تقریـب  بـرای  مرجـع  بهتریـن  اسـام؟لص؟  پیامبـر  سـیرت  و  سـنت  بی شـک 

ِ��قُ َ��ضِ  �ضْ َ وحـدت و زدودن تفرقـه اسـت و هر آن چـه فرمـوده باشـند، بـه مقتضـای >َو ما ںي

وحى< 2 و برهـان عصمـت، چیـزی جـز اراده ای الهـی و رسـالتی  ٌ ںيُ ا َوْحىي
َّ
ل اإِ �ضْ ُهَو  َهوى *  اإِ

ْ
ال

آسـمانی نخواهـد بـود.

کـرده و معیـار  کـرم؟لص؟ را داور حـل اختـاف معرفـی  کریـم نیـز همـواره پیامبـر ا قـرآن 

لا  ی دانسـته اسـت؛ چنان کـه فرمـوده اسـت: >�ضَ ایمـان را سـر فرود آوردن در برابـر داوری و

�قَ َو  �يْ
صضَ ا �قَ  ِمّمَ

ً
ا ِسِهْم َ�َر�ج �ضُ ںضْ

أَ
ُدوا �ض�ي  ا �جِ

َ ّمَ لا �ي
ُ ُهْم ںش �ضَ �يْ َ َر ںج َ حج َ ما سش �ي ُموَك �ض ِ

ّ
َ�ك ُ و�ضَ َ��قَّ� �ي ِم�ضُ وأْ ُ َك لا ںي ِ

َو َرںجّ
ُسول <. 4 ِه َو الّرَ

َ
� الّل

َ
ل وُه اإِ

ُ
ُرّ� ْ ٍء �ضَ �ي

َ ْم  �ض�ي  �ش ْ��قُ ارضَ �ض �ضْ ںقَ اإِ
< .3 نیـز فرمـوده اسـت: >�ضَ

ً
ما ْ�ل�ي

ُموا �قَ ِ
ّ
َُ�ل �ي

بـر ایـن اسـاس، بـرای زدودن تفرقـه بایـد به آسـتان حضرت رسـالت پناه برد و چـاره را در 

سـنت و سـیرۀ ایشـان جسـت و داوری رفـع اختـاف را بـه ایشـان سـپرد. روشـن اسـت 

کـه هـر مسـیری غیـر از آن، وحـدت و تقریـب را بـه سـرانجام نخواهـد رسـاند و چه بسـا 

فرجـام آن، پایائـی اختـاف و دوام ناخوشـایندی های آن و هـدر دادن فرصت ها باشـد.

3. امامت، الگوی تقریب و وحدت
کـه حضـرت از آغـاز دعـوت، نسـبت  گویـا اسـت  سـیرۀ مسـتمر پیامبـر؟لص؟ به روشـنی 

گـرو مسـئلۀ جانشـینی  بـه امـر خافـت و امامـت حسـاس بـود و صـاح مسـلمانان را در 

کـه در آینـده ای نزدیـک، فتنـۀ  کـرم؟لص؟ به خوبـی خبـر داشـت  می دانسـت. پیامبـر ا

بـا هـر  از ایـن رو در هـر برهـه ای،  گرفـت.  بـا اختـاف در امامـت شـکل خواهـد  تفرقـه  

نخسـتین  بـرای  را  خـود  خویشـان  کـه  »یوم الـدار«  از  می نمـود؛  گوشـزد  را  آن  بهانـه ای 

1. ر.ک: ساعدی، محمد، موسوعة أعالم الدعوة، 686/1.
2. نجم: 4-3.

3. نساء: 65.
4. نساء: 59.



112
14

00  
ن  

ستا
تاب

  و  
هار

_   ب
هم 

 و ن
ت

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

و  ف
د

jep.emamat.ir

گـرد هـم آورد تـا اجتمـاع عظیـم غدیـر و روزهـای پایانـی عمـر خویـش.  دعـوت علنـی 

کـرم؟لص؟ مدیریـت امـر خافـت را الهـی می دانسـت و بـا منطقـی وحیانـی در  پیامبـر ا

راسـتای حفـظ جامعـۀ اسـامی از انحـراف و افتـراق در ایـن امـر می  کوشـید و جامعـه را 

از هـر نـوع تصمیم سـازی دربـارۀ آن بـر حـذر  می داشـت. ایشـان به خوبی می دانسـت که 

یختگـی اجتماعـی و  دخالـت جامعـه در ایـن امـر، اسـام را پاره پـاره می سـازد و به هم ر

سیاسـی و دینـی را در پـی خواهـد داشـت. از ایـن رو همـواره بـرای پیشـگیری و درمـان 

گویـا برخـی از آنهـا  ایـن درد، تـاش و سـفارش می نمـود. در بیـن سـفارش های نبـوی، 

به روشـنی بـرای چاره اندیشـی از تفرقـه و جلوگیـری از انحـراف اّمـت صادر شـده اسـت؛ 

به عنـوان نمونـه می تـوان بـه »حدیـث ثقلین«، »حدیث سـفینه« و »حدیث امان« اشـاره 

کـه از مهم تریـن مشـترکات شـیعه و سـنی اند و همـگان بـر صحتشـان  کـرد؛ احادیثـی 

اعتـراف دارنـد.

3-1. حدیث ثقلین

گـون از پیامبـر؟لص؟ صادر شـده  گونا »حدیـث ثقلیـن« چندیـن بـار و در موقعیت هـای 

و به طرق فراوان و اسـانیدی قابل قبول در منابع شـیعه و سـنی نقل شـده اسـت. برخی 

ی »حدیـث ثقلیـن« را بیـش از سـی نفـر1 و شـمار  منابـع پژوهشـی شـمار صحابیـان راو

کـه ایـن حدیـث را در مجامع حدیثی خـود نقل کرده اند،  بـزرگان و محدثـان اهل تسـنن 

کوشـش های ارزشـمندی در اثبات  بیش از یکصد و هشـتاد نفر دانسـته اند.2 هم چنین 

کسـی تواتـر ایـن حدیـث را نپذیـرد،  گـر  تواتـر ایـن حدیـث انجـام شـده اسـت.3 حتـی ا

هرگـز نمی توانـد اعتبـار آن را نادیـده انـگارد؛ زیـرا شـهرت ایـن حدیث و قرائـن بیرونی آن 

کـه بـه صـدور آن اطمینـان حاصـل می شـود. ابن حجـر هیتمـی پـس از  بـه   قـدری اسـت 

گـزارش طـرق حدیـث ثقلیـن و نیـز اذعـان بـه صحـت برخـی از آنهـا، شـمار صحابیـان 

حســینی  61؛  و   46/1 الشــیعة،  أحادیــث  جامــع  سید حســین،  بروجــردی،  طباطبایــی  ر.ک.   .1
.185/1 األزهــار،  نفحــات  علــی،  میالنــی، 

2. طباطبایی بروجردی، حاج آقا حسین، همان، 46/1.
3. حسینی میالنی، علی، همان، 186/1.
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ی ایـن حدیـث را بیسـت و چند نفـر دانسـته و نوشـته اسـت:  راو

و  َنیـٍف  عـن  وردت  کثیـرة  طرقـًا  بذلـك  التمّسـك  لحدیـث  أّن  اعلـم  ثـّم 
صحابیـًا.1 عشـرین 

آن چه بر قوت این حدیث می افزاید، وجود این حدیث در صحاح و مسانید و معاجم 
کـم4 و مسـند   اسـت؛ آثـاری همچـون صحیـح مسـلم،2 سـنن ترمـذی،3 مسـتدرک حا
کتـاب مسـلم و بخـاری را  کـه تمامـی احادیـث دو  احمـد.5 هم چنیـن طبـق دیدگاهـی 
کم نیشـابوری  صحیـح می شـمارد، ایـن حدیـث از معتبرترین احادیث خواهد بود. حا
در مسـتدرک پـس از نقـل روایتـی از حدیـث ثقلیـن بـه صحـت آن بنـا بـر شـرط شـیخین 
تصریـح می کنـد.6 ابن کثیـر نیـز بـه صحـت حدیـث اعتـراف می کنـد و فاش می نویسـد: 

و قـد ثبـت فـي الصحیـح أّن رسـول اهلل؟مص؟ قـال فـي خطبتـه بغدیـر خـم: 
کتـاب اهلل و عترتـي... .7 إّنـي تـارك فیکـم الثقلیـن 

بـه  العتـرة«  »حدیـث  عنـوان  بـا  ثقلیـن  حدیـث  نقـل  از  پـس  البانـی  ناصرالدیـن 

گونـی بـرای آن برشـمرده اسـت.8  گونا صحیح بـودن آن اذعـان نمـوده و شـواهد و اخبـار 

قلـم  بـه  الثقلیـن  حدیـث  عنـوان  بـا  رسـاله ای  مصـر  دارالتقریـب  اسـاس،  همیـن  بـر 

کـه بسـیاری از مـدارک و سـندهای ایـن  کـرده  محمد قوام الدیـن قمـی وشـنوی منتشـر 

گـردآوری نمـوده اسـت. دارالتقریب آشـکارا گفته اسـت  حدیـث را از منابـع اهل سـنت 

کـه نویسـنده در جمـع آوری ایـن حدیـث، راه حکمـت و اعتـدال را پیمـوده اسـت.9 

گزارشـات ایـن حدیـث در منابـع شـیعی نیـز به قـدری فراوان اسـت که شـبهه ای در تواتر 

1. ابن حجر، احمد بن محمد، الصواعق المحرقة، ص 150.
2. نیشابوری، مسلم، صحیح، 123-122/7.

3. ترمذی، محمد، سنن، 622-621/5.
کم نیشابوری، محمد، المستدرك علی الصحیحین، 148/3. 4. حا

5. ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند، 17/3 و 26 و 59 و... .
کم نیشابوری، محمد، همان. 6. حا

7. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، 122/4.
8. البانی، محمد، سلسلة األحادیث الصحیحة، 357-355/4.

9. قمی وشنوی، قوام الدین، حدیث ثقلین، مقدمۀ دارالتقریب، ص 3.
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آن باقـی نمی مانـد و بـا یـک جسـتجوی نرم افـزاری، فهرسـتی بلنـد از مصـادر و روایـات 

کـه صاحب وسـائل فـاش بیان مـی دارد: آن بـه دسـت خواهـد آمـد؛ تـا جایـی 

 قـد تواتـر بیـن العامـة و الخاصـة عـن النبـي؟ص؟ أّنـه قـال: إنـي تـارك فیکـم 

کتـاب اهلل و عترتـي أهـل بیتي و  الثقلیـن مـا إن تمسـکتم بهمـا لـن تضلـوا، 
إّنهمـا لـن یفترقـا حتـی یـردا علـي الحـوض.1

گونـی روایـت شـده اسـت.  گونا کـه حدیـث ثقلیـن بـا الفـاظ و متن هایـی  گفتـه نمانـد  نا

کار رفتـه، در برخـی دیگـر واژۀ اهل بیـت، و در برخـی  در برخـی روایـات، واژۀ عتـرت بـه 

نیـز هـر دو بـا  هـم یـاد شـده اسـت. اما باید توجه داشـت که تمامـی این الفـاظ و متون، از 

حقیقتـی یکسـان، یعنـی تمسـک بـه قـرآن و عتـرت اهل بیـت سـخن می گوینـد؛ عترتـی 

کـه در منابـع حدیثـی شـیعه و سـنی بـه امامـان تفسـیر شـده اسـت2 و نه تنهـا عالمـان 
شـیعه، بلکـه علمـای اهل سـنت نیـز آن را پذیرفته انـد.3

ک تقریـب بین مذاهب باشـد، یکـی از مهم ترین  گـر بنـا باشـد مشـترکات مـا بی گمـان ا

نیـز  پیش تـر  چنان کـه  اسـت؛  ثقلیـن  حدیـث  فرقـه،  دو  بیـن  مشـترک  امـور  بارزتریـن  و 

و  نمـود  را هدایـت  دارالتقریـب  اسـاس  بـر همیـن  بروجـردی  آیـت اهلل  فقیهـی همچـون 

بسـیاری از بـزرگان، راهـکار وحـدت و تقریـب را در مراجعه به این حدیث دانسـته اند.4 

بی تردیـد هـر راهـکاری جـدای از راهـکار نبـوی در عرصـۀ تقریـب، اجتهـادی در مقابـل 

نـص اسـت و راه بـه جایـی نخواهـد بـرد.

1. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة، 34-33/27.
ینی، ابراهیم، فرائد السمطین، 317/1-318؛ طبرسی، احمد   2. به عنوان نمونه نگاه کنید به: جو

بن علی، احتجاج، 149/1؛ سبط ابن جوزی، یوسف، تذکرة الخواص، ص 199.
3. ر.ک: حسینی میالنی، علی، نفحات األزهار، 347-341/8.

4. بــه عنــوان نمونــه، جلــد نخســت جامــع أحادیــث الشــیعة، اثر آیــت اهلل بروجردی، طــرح مرجعیت 
گرفتــه  اســت. آیــت اهلل صافــی گلپایگانــی اثــر ارزشــمند  علمــی را بــر اســاس حدیــث ثقلیــن پیــش 
ــر همیــن اســاس نگاشــته اند. اســتاد آیــت اهلل حســینی  ّمــة مــن الضــالل و الخــالف را ب

ُ
أمــان اال

ــر  ب وحــدت  طــرح   ،17-13 ص  عمومــی،  اعــالن  جایــگاه  آخریــن  غدیــر  مقدمــۀ  در  میالنــی، 
اســاس حدیــث ثقلیــن را از جــد امجدشــان آیــت اهلل ســید محمد هادی میالنــی مطــرح کرده انــد. 

کنیــد بــه: حســینی میالنــی، علــی، جواهــر الــکالم، 27-20/8. هم چنیــن در ایــن بــاره نــگاه 
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وجـوب  از:  اسـت  عبـارت   می آیـد  دسـت  بـه  ثقلیـن  حدیـث  از  کـه  نکاتـی  مهم تریـن 

ی توأمـان از قـرآن و عتـرت، اسـتمرار حیـات ایـن دو تـا قیامـت، انحصـار نجات از  پیـرو

هـر نـوع گمراهـی در ایـن دو مسـیر هدایـت، جدایی ناپذیـری قـرآن و عتـرت، اعلمیـت، 

خبـر  امامـت  از  همگـی  کـه  عصمـت،  و  اهل بیـت،  از  تبعیـت  بی قید و شـرط بودن 

می دهنـد و هـر مصـداق غیر معصومـی را از حدیـث نفـی می کننـد.

گر غیر از قرآن و عترت پیامبر؟لص؟ هر دلیل و راهنمایی برای رهایی از تفرقه  بی شک ا
کـرم؟لص؟ از آن خبـر مـی داد. امـا پیامبـر؟لص؟ چنیـن نکـرد؛   وجـود داشـت، پیامبـر ا
بلکـه تنهـا ایـن دو یـادگار را بـه امانـت نهـاد. حدیـث ثقلیـن به روشـنی بیـان می کنـد که 
کشـیده  هـر مسـیری غیـر از مراجعـه بـه امامـت ثقلیـن، بـه انحـراف و جدایـی از دیـن 
گرفتاری هـا  بردارنـدۀ  و  نجـات  محـور  امامـت،  کـه  می گویـد  فـاش  نیـز  شـد.  خواهـد 
گـر غیـر از ایـن بـود، انحصـار هدایـت در قـرآن و عتـرت صحیـح نمی بـود و  اسـت؛ زیـرا ا
کنـار قـرآن از آن یـاد می شـد. بـر  گـر غیـر از امامـِت عتـرت راهـی وجـود داشـت، بایـد در  ا
کـه اّمـت بـر محـور امامـان و گفتـار و رفتار ایشـان گرد هـم نیایند،  ایـن اسـاس، تـا زمانـی 
سـایق ناصحیـح و اجتهـادات نـاروا وارد دیـن خواهـد شـد و روز بـه روز بـر اختافـات 

افـزوده خواهـد شـد و هیـچ گاه وحـدت دینـی بـه دسـت نخواهـد آمـد.

عـــاوه بر مطالب پیشـــین، بســـیاری از عالمان اهل ســـنت بـــر این باورنـــد که حدیث 
ثقلیـــن بر اعلمیـــت امامـــان اهل بیت؟مهع؟ داللـــت می کنـــد.1 اعلمیت خـــود بهترین 
کردار ایشـــان در تقریب  گفتار و  یت امامان اهل بیت؟مهع؟ و  ک و معیار برای محور مـــا
کنند و فرمایشـــات  و وحـــدت اســـت؛ یعنی چنان چـــه همۀ اّمت بـــه ایشـــان مراجعه 
ایشـــان را ســـرلوحه قـــرار دهنـــد، از نزاع هـــا و اختاف هـــا کاســـته، و تقریـــب و ســـپس 
 یکپارچگـــی حاصـــل خواهـــد شـــد. در همین راســـتا بســـیاری از عالمان اهل ســـنت

که:  کرده اند   تصریح 

إّنمـا قیـل للجـن و النـس: الثقان... و قد شـّبه بهما الکتـاب و العترة في 
أّن الدیـن یسـتصلح بهمـا و یعمر کما عمـرت الدنیا بالثقلین.2

1. همو، نفحات األزهار، 272-270/2.
2. زمخشری، محمود، الفائق، 170/1؛ قاری، علی، مرقاة المفاتیح، 593/5.
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3-2. حدیث سفینه

کـه فرمـود: »مثـل أهـل بیتـي مثـل  در حدیـث معروفـی از پیامبـر؟لص؟ نقـل شـده اسـت 

ـف عنهـا غـرق«. یعنـی: مثـال اهل بیـت مـن 
ّ
سـفینة نـوح مـن رکبهـا نجـی و مـن تخل

کـه هر کـس بـر آن سـوار شـد، نجـات یافـت و  کشـتی نـوح اسـت  در بیـن شـما، به سـان 

کـرد، نابـود  شـد. هر کـس از آن تخلـف 

این حدیث در بســـیاری از منابع شـــیعی و ســـنی نقل شـــده و پژوهش های ارزشمندی 

پیرامون آن انجام شـــده اســـت.1 عامه میرحامد حســـین نزدیک به صد نفر از محدثان 

و متکلمـــان و عالمـــان ســـنی را می شـــمارد که این حدیـــث را در آثار علمـــی خود ثبت 

یـــس شـــافعی، احمد بـــن حنبل،  نموده انـــد.2 در ایـــن میـــان، افـــرادی همچـــون ابن ادر

کم نیشـــابوری،  مســـلم صاحـــب صحیـــح، ابویعلی موصلـــی، طبـــری، ابن قتیبـــه، حا

خطیـــب بغـــدادی، طبرانـــی، ثعلبـــی، ابن عبدالبـــر، شـــهردار دیلمـــی، جال الدیـــن 

کم نیشـــابوری ایـــن حدیث را به دو ســـند  ســـیوطی و دیگـــران بـــه چشـــم می خورند. حا

یاد کرده و در نقل نخســـت فاش بیان داشـــته اســـت که این حدیث، بر اســـاس شـــرط 

مســـلم صحیـــح اســـت.3 شـــمس الدین ســـخاوی شـــماری از احادیث ســـفینه که به 

گـــون از طریـــق صحابـــه ای همچـــون ابوذر غفـــاری، ابو ســـعید خدری،  ســـندهای گونا

گـــردآوری کرده اســـت و ذیل هـــر حدیث از  عبـــداهلل بـــن زبیـــر و ابن عباس نقل شـــده را 

اســـامی کســـانی که آن را در آثار خود ثبت نموده اند، یاد کرده اســـت.4 ســـخاوی آشکار 

کـــه طرق ایـــن احادیـــث، یکدیگـــر را تقویت می کننـــد.5 ابن حجـــر مکی طرق  می کنـــد 

ایـــن حدیث را پرشـــمار خوانـــده و همچون ســـخاوی، گروهی از آنهـــا را موجب تقویت 
گروهی دیگر دانســـته اســـت.6

کنتــوری، میر حامد حســین، عبقــات األنوار_حدیــث ثقلیــن، 705/2 بــه  1. بــه عنــوان نمونــه ر.ک: 
کنیــد بــه: حســینی میالنــی، علــی، نفحــات األزهــار، ج 4. بعــد. نیــز نــگاه 

کنتوری، میر حامد حسین، همان، 708-705/2. 2. ر.ک. 
کم نیشابوری، محمد، المستدرك علی الصحیحین، 343/2 و 151-150/3. 3. حا

4. سخاوی، محمد، استجالب ارتقاء الغرف، ص 484-479.
5. همان، ص 484.

6. ابن حجــر، احمــد بــن محمــد، الصواعــق المحرقــة، ص 152. هم چنیــن بــرای اعتبــار و صحــت 
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بابـی  اسـت. عامـه مجلسـی  نقـل شـده  به وفـور  نیـز  در مصـادر شـیعی  ایـن حدیـث 

در ذکـر فضائـل اهل بیـت؟مهع؟ بـه ایـن احادیـث اختصـاص داده1 و آنهـا را از منابعـی 

همچـون احتجـاج طبرسـی، امالی شـیخ طوسـی، کمـال الدین صدوق و سـایر مصادر 

کـرده اسـت. روایـی، نقـل 

یــداد طوفــان  کشــتی نــوح و رو درایــت حدیــث و داللــت آن بــا توجــه بــه سرگذشــت 

عــذاب، آشــکار خواهــد شــد. از ایــن رو ســزاوار اســت پیــش از بیــان هماننــدی اهل بیــت 

ــه ویژگی هــا و سرگذشــت آن داشــته باشــیم: گــذری ب کشــتی نــوح،  ــا  پیامبــر؟مهع؟ ب

کشـتی نـوح بـه دسـتور الهـی و تحـت فرمـان جبرئیـل سـاخته شـد. از ایـن رو تمامـی   .1

آن  از  اشـتباهی  و  خطـا  هرگونـه  و  شـد  محاسـبه  پیشـامدها  طبـق  آن  شـاخص های 

ا  �ض �ضِ ْ��يُ
أَ
ا َك ںجِ

ْ
ل �ضُ

ْ
ِع  ال منتفـی بـود و بـدون نقـص، همـگان را به سـاحل نجـات رسـاند: >َو اْ��ضَ

ا<.3 �ض َوْ��يِ َو  ا  �ض �ضِ ْ��يُ
أَ
ا ںجِ َك 

ْ
ل �ضُ

ْ
ال ِع   اْ��ضَ �ضِ 

أَ
ا ِه  �يْ

َ
ل اإِ ا  �ض ْوَ��يْ

أَ
ا >�ضَ ا<،2  �ض َوْ��يِ َو 

2. بی توجهـی بـه کشـتی نـوح و به سـخره گرفتن آن عاقبتـی ناخوشـایند در پی داشـت و 

ُه  ُروا ِم�ضْ ْوِمِه َسحضِ  ِم�ضْ �قَ
اأٌ

َ
ِه َمل �يْ

َ
ما َمّرَ َعل

َّ
َك َو ُكل

ْ
ل �ضُ

ْ
ُع ال ْص�ضَ َ کـرد: >َو ںي خـدای متعـال آن را تافـی 

4.> ُرو�ضَ ْ�حضَ
ْم َكما �قَ

ُ
ك ُر ِم�ضْ ْ�حضَ

ا �ضَ
ںضَّ اإِ

ا �ضَ
ُروا ِم�ضَّ ْ�حضَ

�ضْ �قَ اَل اإِ �ق

و  و هرگونـه حرکـت  فرمـان مدبـر عالـم مدیریـت می شـد  بـا  کشـتی مسـتقیمًا  ایـن   .3

بـا نـام و اذن الهـی و بـه حکـم بـاری و زیـر نظـر یزدانـی بـود. از ایـن رو بـرای  سـکون آن 

ِه 
َ
ْ�ِم الّل رسـاندن همراهـان بـه سـاحل نجـات، بـه هیـچ عامـل دیگـری نیازمنـد نبـود: >�جِ

ا<.6 �ض �ضِ ْ��يُ
أَ
ا ںجِ ر�ي  ْ �ج

>�قَ ُمْرساها<،5  َو  راها  ْ َمحج

کنیــد بــه: همــو، المنــح المکیــة، ص 535؛ بدخشــانی، محمــد، نــزل األبــرار،  ایــن حدیــث نــگاه 
ص 33.

1. مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار، 104/23.
2. هود: 37.

3. مؤمنون: 27.
4. هود: 38.
5. هود: 41.
6. قمر: 14.
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4. کشـتی نـوح تنهـا راه نجـات اّمـت بـود و سرکشـان از آن، راه بـه جایـی نبردنـد. حتـی 

و�ي 
آ
ا<1 را با >َسا �جْ َمَع�ض

َ
کـه هشـدارهای پدر را نادیده انگاشـت و خطـاِب >اْرك فرزنـد نـوح 

ی  کـه ارادۀ الهی بر پیرو ٍل<2 بـه سـخره گرفـت، فرجامـی جـز نابودی نداشـت؛ چرا �جَ َ ل�  �ج اإِ

ْمِر 
أَ
ْوَم ِم�ضْ ا �يَ

ْ
اَل لا عاِ�َم ال از نـوح، و تنهـا راه نجـات در کشـتی او بـود؛ چنان کـه فرمـود: >�ق

3.> �ضَ �ي َر�ق ُمعضْ
ْ
كا�ضَ ِم�ضَ ال

ُ �ضَ َمْو�ج
ْ
ُهَما ال �ضَ �يْ َ ا َم�ضْ َرِ�َم َو �اَل ںج

َّ
ل ِه اإِ

َ
الّل

از برابرسـازی ویژگی هـای یاد شـده بـر اهل بیـت پیامبـر؟لص؟ چنیـن بـه دسـت می آیـد 

الهـی، بی هیچ خطا و اشـتباهی سـکان  ارادۀ  و  بـا حکـم  نیـز  پیامبـر؟مهع؟  اهل بیـت  کـه 

هدایت بشـر را در دسـت دارند و ایشـان تنها راه نجات اّمت اند. پس هر کس به ایشـان 

بی توجهـی کنـد یـا راهـی دیگـر برای نجات و رهایی از مفاسـد برگزینـد، بی تردید گمراه 

می گـردد و در طوفان هـای زمـان خویـش غـرق می شـود.

امـام، هـادی اّمـت و راهگشـای بشـر در مسـیر دیـن و دنیا اسـت. پس امام یـا از خاندان 

گمراهـی  کـت و  گـر از ایشـان نباشـد، سـبب ها اهل بیـت اسـت یـا از ایشـان نیسـت. ا

بـر ایـن اسـاس، دسـتور  از ایشـان باشـد، سـبب هدایـت و نجـات.  گـر  ا بـود و  خواهـد 

کشـتی نجـات اهل بیـت، دسـتور بـه امامـت ایـن خانـدان اسـت؛  ی از  پیامبـر بـر پیـرو

و  اسـت  تفرقـه  فسـاد  از  ایشـان  نجات بخـش  و  مسـلمانان  ملجـأ  و  پنـاه  کـه  امامتـی 

چنان چـه مردمـان بـر محـور ایشـان جمـع شـوند و رفتـار و باورهـای خویـش را بـر محـور 

ایشـان تنظیـم سـازند، وحـدت و تقریـب حاصـل می گـردد.

امامـــان  یـــت  محور »ســـفینه«  و  اّمـــت«  »افتـــراق  حدیـــث  دو  کنار هـــم  قـــرار دادن  از 

اهل بیـــت؟مهع؟ برای نجات اّمت از تفرقه به دســـت می آید. حدیث ســـفینه به درســـتی 

وحـــدت اّمت بر محـــور امامان اهل بیت؟مهع؟ را تنها راه نجات دانســـته و هـــر راه دیگری 

را ابطال کرده اســـت. ســـبط  ابن جوزی در روایتی از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل کرده اســـت: 

فنحن أنوار السـموات و األرض و سـفن النجاة و فینا مکنون العلم و إلینا 

1. هود: 42.
2. هود: 43.

3. همان.
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مصیـر األمـور و بمهدینـا تقطع الحجج فهـو خاتم األئمة و منقذ ااُلّمة.1

3 -3. احادیث امان

یـت امامـت بـرای جلوگیـری از اختـاف، در حدیـث »أهـل بیتـي أمـان ألّمتـي« یـا  محور

»أهـل بیتـي أمـان ألهـل األرض« بسـیار روشـن و واضـح اسـت. ایـن حدیث که شـیعه و 

گونـی از پیامبـر؟لص؟ نقـل شـده که از  سـنی بـر آن اتفـاق دارنـد، بـه سـندها و الفـاظ گونا

کـه بـه صحت  کـم نیشـابوری در حدیثـی  شـمار صـدور ایـن حدیـث حکایـت دارد. حا

کـه پیامبـر فرمـود:  کـرده اسـت، از ابن عبـاس نقـل می کنـد  آن نیـز اعتـراف 

متي من االختاف
ُ
 النجوم أمان ألهل األرض من الغرق و أهل بیتي أمان أل

  فإذا خالفتها قبیلٌة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبلیس. هذا حدیث 
صحیح السناد و لم یخرجاه.2

ی در اســـتجاب ارتقاء الغـــرف بابی را بـــا عنوان »بـــاب األمان  شـــمس الدین ســـخاو

ببقائهـــم و النجـــاة فـــي اقتفائهم« به این احادیـــث اختصاص داده و شـــماری از آنها، 

کرده اســـت.3 ابن حجر مکی این دســـته از احادیث  گوشـــزد  کم را  از جملـــه روایت حا

کم اشـــاره کرده اســـت.4  را فـــراوان دانســـته و ســـپس به چهار نقـــل، از جمله روایت حا

گفتار صحابه  یادی از این احادیث را با شـــواهدی از  عامه میر حامد حســـین شـــمار ز

 و علمـــای اهل ســـنت پیرامون آن، یک جا گردآوری نموده5 و عامه امینی نیز بخشـــی
کرده است.6 از آن را در سیرتنا و سنتنا جمع 

کـه  کرده انـد  طبـری، ابن اثیـر، ابن ابی الحدیـد و دیگـران، در روایتـی دیگـر چنیـن نقـل 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در روز شـورا، خـود و اهل بیـت پیامبـر را امـان اّمـت معرفـی نمـود و در 

1. سبط ابن جوزی، یوسف، تذکرة الخواص، ص 130.
کم نیشابوری، محمد، المستدرك علی الصحیحین، 149/3. 2. حا

3. سخاوی، محمد، استجالب ارتقاء الغرف، ص 478.
4. ابن حجر، احمد بن محمد، الصواعق المحرقة، ص 152.

کنتــوری، میر حامد حســین، عبقــات األنــوار_ حدیــث ثقلیــن، 865/2-886؛  کنیــد بــه:  5. نــگاه 
حســینی میالنــی، علــی، نفحــات األزهــار، 335-303/4.

6. ر.ک. امینی، عبدالحسین، سیرتنا و سنتنا، ص 40-38.
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خطبـه ای غـّرا فرمود: 

الحمـد هلل الـذي بعـث محمـدًا مّنـا نبیـًا، و بعثـه إلینـا رسـواًل، فنحـن ]أهل[ 

بیـت النبـوة و معـدن الحکمـة و أمـان أهـل األرض و نجـاة لمـن طلـب، لنـا 
ـرى...  .1 حـّق إن ُنعَطـه نأخـذه، و إن ُنمنعـه نرکـب أعجـاز البـل و لـو طـال الّسُ

گــرد آورده انــد؛ تا جایی  محدثــان شــیعه نیــز ایــن احادیــث را در جوامــع حدیثــی خویــش 

کــه عامــه مجلســی بابــی را بــه ایــن احادیــث اختصــاص داده اســت.2 شــیخ صــدوق 

ــار الرضــا  ی در عیــون اخب کــرده اســت.3 و گــون نقــل  گونا ــه ســندهای  ایــن روایــت را ب

کــه پیامبــر فرمــود: »النجــوم  کــش، نقــل می کنــد  از طریــق امــام رضــا؟ع؟ و اجــداد پا

متــي«.4 شــیخ طوســی نیــز در امالــی خــود دو 
ُ
أمــان ألهــل الســماء و أهــل بیتــي أمــان أل

کــه پیامبــر فرمــود: »النجــوم أمــان ألهــل الســماء  کــرده اســت  حدیــث بــه دو ســند نقــل 

از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نقــل  متــي«.5 هم چنیــن در روایتــی دیگــر 
ُ
و أهــل بیتــي أمــان أل

ــة«.6  ــن الضال ــي م ــان ألمت ــي أم ــل بیت ــود: »أه ــرم؟لص؟ فرم ک ــر ا ــه پیامب ک ــت  ــده اس ش

آتــش دوزخ دانســته  از  امــان  امامــان اهل بیــت؟مهع؟  نیــز والیــت  برخــی احادیــث   در 
شده است.7

یــخ، 236/4؛ ابن اثیــر، علــی بــن محمــد، الکامــل، 74/3؛  1. ر.ک: طبــری، محمــد بــن جریــر، تار
ابن ابی الحدیــد، عبدالحمیــد بــن هبــة اهلل، شــرح نهــج البالغــة، 195/1 و 134/19 و... .

ایــن  از  کــه برخــی  گفتنــی اســت  ــوار، 310-308/27.  األن 2. ر.ک: مجلســی، محمدباقــر، بحــار 
احادیــث در جهــت بیــان حجیــت امامــان معصــوم؟مهع؟ صــادر شــده اســت و این کــه چنان چــه 
در بیــن اّمــت حجتــی وجــود نداشــته باشــد، عالــم نابــود خواهــد شــد؛ برخــی نیــز اشــاره بــه والیــت 
از انحــراف و  اّمــت  بــه جنبــۀ هدایتگــری امامــان و حفــظ  ینــی ایشــان دارد و برخــی دیگــر  تکو

اختــالف.
3. ر.ک: صــدوق، محمــد بــن علــی، علــل الشــرایع، ص 174؛ همــو، کمــال الدیــن، 206-205/1 

و مــوارد دیگــر.
4. همو، عیون أخبار الرضا؟ع؟، 27/2.

5. طوسی، محمد بن حسن، امالی، 265/1 و 388.
6. مجلسی، محمدباقر، همان، 123/23.

 7. ر.ک. صـــدوق، محمـــد بن علـــی، امالی، ص 560؛ مجلســـی، محمدباقر، همـــان، 88/27:
 »قال رسول اهلل؟ص؟: والیتي و والیة أهل بیتي أمان من النار«.
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کـه  دارد  وجـود  نیـز  شـیعی  معتبـر  اخبـار  از  دیگـر  بسـیاری  در  حدیـث  ایـن  مضمـون 

امامـت  به روشـنی  دیگـر،  سـویی  از  و  اسـت  امـان«  »احادیـث  بـر  شـاهدی  یک سـو  از 

بـه عنـوان نمونـه، حضـرت  تفرقـه معرفـی می کنـد؛  از  را راهـکار رهایـی  اهل بیـت؟مهع؟ 

ـة و 
ّ
صدیقـۀ طاهـره؟اهع؟ در خطبـۀ فدکیـه می فرمایـد: »جعـل اهلل... طاعَتنـا نظامـًا للمل

کبیـره2 چنیـن آمـده اسـت:  یـارت صحیـح جامعـۀ  إمامَتنـا أمانـا مـن الفرقـة«.1 نیـز در ز

»بمواالتکـم تمـت الکلمـة و عظمـت النعمـة و ائتلفـت الفرقـة...«؛3 یعنـی بـه مـواالت 

کامل شـد و نعمت بزرگ شـد و جدایی به یکدلی و وحدت تبدیل  شـما وحدت کلمه 

گشـت. در برخـی زیارت نامه هـای دیگـر نیـز در فـرازی مشـابه آمـده اسـت: »بکـم تمـت 

گزارشـی از امـام باقـر؟ع؟ پیرامـون  النعمـة و اجتمعـت الفرقـة و ائتلفـت الکلمـة«.4 در 

کـه  رویدادهـای هنـگام رحلـت پیامبـر؟لص؟ و اقامـۀ عـزای اهل بیـت؟مهع؟ آمـده اسـت 

خداوند متعال فرشـته ای بر ایشـان فرسـتاد و او پس از ادای سـام و تحیت به اهل بیت 

کـه:  گوشـه ای از فضائـل و مناقـب ایشـان، چنیـن پیغـام داد  پیامبـر و یـادآوری 

فأنتـم أهـل اهلل؟زع؟ الذیـن بهـم تّمـت النعمـة و اجتمعـت الُفرقـة و ائتلفت 
الکلمـة و أنتم أولیاؤه... .5

در   .223/29 همــان،  محمدباقــر،  مجلســی،  99/1؛  احتجــاج،  علــی،  بــن  احمــد  طبرســی،   .1
کــه  ــوار و بســیاری مصــادر دیگــر  ــًا للفرقــة« آمــده اســت، امــا در بحــار األن نســخۀ احتجــاج »أمان
کرده انــد، »أمانــًا مــن الفرقــة« ثبــت شــده اســت. در برخــی نقل هــای  ایشــان نیــز از احتجــاج نقــل 
خطبــه آمــده اســت: »اإلمامــة لّمــًا مــن الُفرقــة« )صــدوق، محمــد بن علــی، من ال یحضــره الفقیه، 

568/3؛ همــو، علــل الشــرایع، 314/1(.
تمامــی  شــامل  و  ســند  نظــر  از  ــارات  ی ز صحیح تریــن  را  یــارت  ز ایــن  مجلســی  عالمــه  مرحــوم   .2
تریــن شــأن و جایــگاه  باال الفــاظ و بلیغ تریــن معانــی و در  اهل بیــت؟مهع؟ و دارای فصیح تریــن 
دانســته اســت؛ ر.ک: بحــار األنــوار، 144/99. هم چنیــن بــرای توضیــح بیشــتر دربــارۀ صحــت این 

ــا پیشــوایان هدایت گــر، 72-45/1. کنیــد بــه: حســینی میالنــی، علــی، ب یــارت نــگاه  ز
 3. صــدوق، محمــد بــن علــی، مــن ال یحضره الفقیه، 616/2؛ طوســی، محمد بن حســن، تهذیب 

األحکام، 100/6؛ مجلسی، محمدباقر، همان، 132/9 و منابع دیگر.
همــان،  محمدباقــر،  مجلســی،  527؛  ص  یــارات،  الز کامــل  محمــد،  بــن  جعفــر  یــه،  ابن قولو  .4

دیگــر. منابــع  و   17/99
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 446-445/1.  .5
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یت امامت برای تقریب و وحدت به قدری روشـن اسـت  داللـت ایـن احادیـث بر محور

کنـد.  کنـد و معیـار امامـت را انـکار  کـه هیـچ پژوهشـگر منصفـی نمی توانـد در آن تردیـد 

کـه سـتارگان راهنمـای آسـمان هسـتند، پیشـوایان  مطابـق ایـن احادیـث، همان گونـه 

اهل بیـت؟مهع؟ نیـز راهنمـای اهـل زمین انـد و در بسـتر پذیـرش هدایتگـری ایشـان اسـت 

کـه انحـراف و اختـاف از بیـن خواهـد رفت.

مجموعـۀ ایـن احادیـث، راهـکار هدایـت بشـر و حفظ ایشـان از انحـراف و تفرقه را بیان 

کـرده  گمراهـی معرفـی  نمـوده  و اهل بیـت؟مهع؟ را محـور امنیـت و پنـاه اّمـت از تفرقـه و 

اسـت. بنابرایـن بـرای ایجـاد تقریـب بایـد نـام آنهـا را در جامعـه برافراشـت و همـگان را 

بـه سـوی ایشـان فراخوانـد.

گـر مسـلمانان در چارچـوب ایـن احادیـث مشـترک عمـل نماینـد و رهبـران  بی تردیـد ا

مذهبـی خـود را بـه ایـن سـنت نبـوی پایبنـد بداننـد، پروژۀ تقریب مسـیر درسـت خود را 

کـه امامـت اولیـن مرتبـۀ  گرفـت. در نهایـت بایـد دانسـت، همان گونـه  در پیـش خواهـد 

اختـاف اّمـت اسـام بـود، سـفارش پیامبـر؟لص؟ در ایـن خصـوص نیـز تنهـا مسـیر رفـع 

اختـاف خواهـد بـود.

مراجعـه بـه ایـن سـنت، مهم تریـن مسـیر تقریـب مذاهـب و وحدت اّمت اسـام اسـت؛ 

تـا  نمودنـد  کوشـش ها  سـنت  ایـن  بـه  تمسـک  بـا  بزرگانـی  یـخ،  تار طـول  در  چنان کـه 

گذارنـد.  کننـد و میراثـی ارزشـمند از تقریـب را به جـا  مسـلمانان را بـه یکدیگـر نزدیـک 

گام را با  شـخصیتی همچون آیت اهلل بروجردی در کسـوت مرجعیت شـیعه، نخستین 

طـرح مرجعیـت علمـی اهل بیـت؟مهع؟ بـا تکیه بـر »حدیث ثقلین« برداشـت و عالمان و 

رهبرانـی از اهل سـنت همچـون شـیخ محمـود شـلتوت، شـیخ محمـد فّحـام و دیگـران 

را  اهل بیـت؟مهع؟  مرجعیـت  آن،  راسـتای  در  بلکـه  نکردنـد،  انـکار  را  آن  نه تنهـا  نیـز، 

کـه همـواره از طایـه داران تقریـب بـه شـمار مـی رود،  پذیرفتنـد.1 سید شـرف الدین نیـز 

کــه در  1. فتــوای رســمی شــیخ شــلتوت مبنــی بــر جــواز تعبــد بــه مذهــب تشــیع در همیــن راســتا بــود 
جلســه ای بــا حضــور آیت اهلل العظمــی ســید محمد هادی میالنــی و علمــا و اندیشــمندان دیگــر 
کــرد؛ ر.ک.  کیــد  زهــر در نامــه ای بــر آن تأ

َ
گشــت و دو ســال بعــد، محمــد فحــام، شــیخ اال علنــی 
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عالمانـی  تحسـین  کـه  گرفـت  پیـش  امامت محـور  گفتگوهـای  در  را  تقریـب  مسـیر 
داشـت.1 پـی  در  را  بشـری  سـلیم  شـیخ  همچـون 

بنابرایـــن مســـیر همگرایـــی اســـامی بـــا ایجـــاد گفتمانـــی از ادلـــۀ امامـــت و بازخوانی 

که شـــیعه و  ســـفارش های نبـــوی در این بـــاره به خوبی مهیا می شـــود؛ ســـفارش هایی 

ســـنی صـــدور آن را گزارش کرده  و دیدگاه های خویش را در ایـــن  باره عرضه نموده اند. 

ایـــن ادلـــه می تواند بـــه یکی از ایـــن دو نتیجه ختم شـــود: نتیجـــۀ آرمانـــی آن در حوزۀ 

اعتقـــادات ممکن اســـت به تفاهـــم و همگرایی در نظریۀ عمومـــی امامت )به صورت 

کـــه در این صـــورت وحـــدت حقیقـــی در اصول یـــا فروع  کلـــی یـــا جزئـــی( منجر شـــود 

حاصـــل خواهد شـــد. امـــا رســـالت تقریـــب، چنان که گذشـــت، لزومًا یکسان ســـازی 

باورهـــا نیســـت؛ بلکه تفاهم و تعامـــل نزدیک میان مذاهب و اندیشـــمندان اســـامی 

کـــه بـــا شـــناخت آرا و دیدگاه ها حاصل می شـــود و شـــیعه  اســـت؛ تفاهمـــی ســـازنده 

و ســـنی را بـــه درک متقابـــل از یکدیگـــر نزدیـــک می ســـازد. از ایـــن رو پـــروژۀ تقریـــب در 

هـــر صـــورت بایـــد پشـــتوانه های فکـــری فریقیـــن را بشناســـاند و همـــگان را به ســـنت 

پیامبـــر؟لص؟ فرابخوانـــد و در نتیجـــه، نزاع ها را بکاهـــد و مصالح مســـلمانان را تأمین 

نمایـــد. از ایـــن منظر طرح مباحثات امامت و مراجعه به ســـنت یاد شـــده، دســـت کم 

پـــی  می توانـــد تفاهـــم و همگرایـــی و به رسمیت شـــناختن باورهـــای صحیـــح را در 

گفتگوی امامت محور بـــا تکیه بر قرآن مجید و ســـنت  داشـــته باشـــد. بر این اســـاس، 

قمــی، محمدتقــی، قصــة التقریــب: ُاّمــة واحــدة، مقدمــۀ ســید هادی خسروشــاهی، ص 29 و 
.70-69

1. بــه عنــوان نمونــه، پــس از آن کــه سید شــرف الدین در مراجعــۀ نهــم، بــه بحــث از حدیــث ثقلیــن، 
ــا شــوقی وصف ناشــدنی  ب حدیــث ســفینه، حدیــث امــان و... پرداختــه اســت، شــیخ ســلیم 
رد علــّي مــن أدلتــك و بّیناتــك مــا اســتأنف نشــاطي و أطلــق عــن نفســي  نوشــته اســت: »قــد و
کالمــك ضــوال  ــي ألتمــس فــي  کلمــك و نوابــغ حکمتــك فإّن عقــال الســأم فزدنــي مــن جوامــع 
ل المــاء«؛ دالیــل و برهان هایتــان باعــث شــادابی ام  ــه ألنــدى علــی فــؤادي مــن زال الحکمــة و إّن
کــرده. از ســخنان جامــع و حکمت هــای نایــاب بیشــتر بــه مــن بگــو  شــده و از خســتگی رهایــم 
ــر اســت  گوارات ل  کــه از آبــی زال گمشــده های حکمــت را از ســخنان شــما تمنــا می کنــم؛ چرا کــه 

.)19 ص  المراجعــات،  عبدالحســین،  عاملــی،  )شــرف الدین 
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پیامبـــر؟لص؟ می توانـــد در دو حوزۀ وحدت و تقریب دســـتاورد داشـــته باشـــد. از یک 

کید شـــده معیـــار و میـــزان وحـــدت خواهد بود  ســـو، هر آن چـــه در ایـــن منبع بـــدان تأ

کند به دســـت  کـــه ســـنت معرفی  و وحـــدت دینـــی در ســـایۀ سرســـپاری بـــه مرجعی 

خواهـــد آمـــد و از ســـویی دیگـــر، مســـیر تقریـــب نیز بـــا ایجاد گفتگـــو بر همـــان مرجع و 

هم اندیشـــی و تفاهـــم بر همان ســـنت مشـــترک همـــوار می شـــود؛ چرا که ادلـــه به خوبی 

که ایـــن معیار را  معیـــار و تـــراز همدلـــی و همگرایـــی را مشـــخص کرده انـــد و کســـانی 

کنند و اشـــکاالت آن را برطرف ســـازند و چنان چه  گفتگو  نمی پذیرند، باید بر ســـر آن 

اشـــکاالتی بـــر آن وارد نباشـــد، بر اســـاس آن توافـــق و همدلی ایجـــاد کنند.

4. راهبرد تقریب امامت محور
دسـتیابی بـه هـر هـدف بلند مدتـی، نیازمنـد برنامه  و سـاختاری کان اسـت؛ برنامه ای 

کـه فرصت هـا و تهدیدهـا را در نظـر بگیـرد و طرحـی جامـع  دقیـق، عملیاتـی و پیوسـته 

کان، همـان راهبـرد یـا اسـتراتژی  بـرای رسـیدن بـه هـدف معرفـی نمایـد. ایـن برنامـۀ 

کـه پیچیدگی هـا، موانـع و تحـوالت را می سـنجد و در نهایـت، نقشـۀ  راه بـرای  اسـت 

کـه  اسـت  جهـت  آن  از  راهبـرد  اهمیـت  می کنـد.  مشـخص  را  هـدف  بـه  دسـتیابی 

میـان  را  الزم  هماهنگـی  و  می کنـد  جلوگیـری  رهیافـت  در  سـردرگمی  و  انحـراف  از 

می کنـد. ایجـاد  رهبـران  و  تصمیم سـازان 

گون  گونا گذر زمان آن چنان با عوامل و متغیرهای  به نظر می رسد وحدت و تقریب در 

یارویـی بـا چالش هـای  کـه بـه لحـاظ نظـری، دچـار بحـران شـده و در رو گشـته  روبـه رو 

کارایـی خود را از دسـت داده اسـت. بـرای خروج  روز افـزون جهـان اسـام، توانمنـدی و 

از ایـن بحـران، بایـد راهبردهایـی ترسـیم شـود تـا اهـداف و چگونگـی دسـتیابی بـه آن، 

می شـود،  ماحظـه  کوتـاه  گفتـار  ایـن  در  آن چـه  گـردد.  خـارج  سرگشـتگی  و  ابهـام  از 

کـه شـرایط و  تنهـا اشـاره ای بـه راهبردهـای ابـزاری و تفسـیری وحـدت و تقریـب اسـت 

پیچیدگی ها را سنجیده و عوامل شکست را بررسی نموده است و در نهایت، الگوی 

پیشـنهادی را ارائـه می کنـد. البتـه خـود این الگوهـا نیازمند پژوهش و هم اندیشـی های 

کنـون بـه چهـار راهبـرد اساسـی در این نظریه اشـاره می شـود: جـدی و گسـترده اسـت. ا
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گشت به ریشه های اختالف 4 -1. باز

یشۀ تمام نزاع های مسلمانان، از سقیفه تا جمل و از جمل تا صفین،  یخ، ر گواه تار  به 

 و نیز عمدۀ درگیری های دینی و سیاسی و اجتماعی شیعه و سنی تا به امروز، از اختاف 

گفتگو نباشد،  گرفته است. پس تا زمانی که این عامل اصلی محور   در امامت نشئت 

تقریب به سرانجام نخواهد رسید.

سـیرۀ سـلف صالـح، اصحـاب ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ و علمـای دیـن نیز همین بوده اسـت و 

بـرای تقریـب مذاهـب بـر نقطۀ اختـاف تمرکز می کردند و گفتگوهایـی در حوزۀ امامت 

بـر مباحـث  بیشـتر  بـا معتزلیـان  یارویـی  رو در  نوبختـی  راه می انداختنـد. خانـدان  بـه 

امامـت متمرکـز بودنـد.1 در بغـداد بزرگانی از شـیعه همچون شـیخ مفید و سـید مرتضی 

پیـش  را  مسـیر  همیـن  عبدالجبـار،  قاضـی  و  رّمانـی  همچـون  افـرادی  مقابـل،  در  و 

گرفتنـد. شـیخ مفیـد در جلسـات علمـی بـا ابوعبـداهلل جعـل، علـی بـن عیسـی رمانی و 

دیگـران حاضـر می شـد و گفتگوهایـی بـا رجـال معتزلـه و اهـل حدیـث در بـاب امامت 

داشـت.2 سـید مرتضـی نیـز الشـافي فـي االمامـة را در همیـن راسـتا نگاشـت و مباحـث 

کتـاب المغنـي، اثـر قاضی عبدالجبار را مورد نقد قرار داد. به گزارش مجلسـی  امامـت 

ایشـان مجالـس  و  اسـت  اسـتمرار داشـته  زمـان شـیخ طوسـی  تـا  گفتگوهـا  ایـن  اول، 

گفتگوهایـی پیرامـون امامـت و سـایر اصـول و فـروع برگـزار  بزرگـی تشـکیل می دادنـد و 

ی  می کردنـد.3 موفقیـت اسـتراتژی شـیخ طوسـی نیـز به قـدری بود که برخی شـافعیان و

ی را در طبقـات الشـافعیة آوردنـد.4 تأثیـر ایـن راهبـرد را می تـوان در  را پذیرفتنـد و نـام و

کـه در بسـیاری از باورهـا، اختافـات بی اسـاس  تقریـب معتزلـۀ بغـداد بـا امامیـه یافـت 

را کنـار نهادنـد و تقریـب واقعـی ایجـاد نمودنـد؛ چنان کـه برخـی بـزرگان معتزله همچون 

ابن قبـه رازی، ابن مملـک، ابن راونـدی، ابوعیسـی وراق و ابوحسـین سوسـنگردی و... 

کنیــد بــه: نجاشــی،  1. آثــار ایشــان در ایــن بــاره شــاهدی بــر ایــن مدعــا اســت؛ بــه عنــوان نمونــه نــگاه 
احمــد بــن علــی، رجــال، ص 31-32؛ امیــن، محســن، أعیــان الشــیعة، 136-135/1. 

2. ر.ک: الحسن، عبداهلل، المناظرات، 270/3-305 و 136-125/4.
3. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، 405/14.

4. سبکی، عبدالوهاب، طبقات الشافعیة الکبری، 126/4.
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تمامـی معتزلیـان  و  کوشـیدند1  آن  از  دفـاع  در  و  یدنـد  گرو امامـت شـیعی  اندیشـۀ  بـه 

یـادی از معتزلـۀ بصـره در افضلیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا شـیعه هم نـوا  بغـداد و جمـع ز

گفتـار امامـان بـه عـدل  شـدند.2 در مسـئلۀ جبـر و اختیـار نیـز هـر دو مذهـب بـا الهـام از 

کـه جریـان اعتـزال همچـون شـیعه بـه  ی آوردنـد و چنـان تقـارب ایجـاد گشـت  الهـی رو

بـر محـور  گفتگـو  »عدلیـه« شـناخته  شـدند. پـس چنان کـه مشـاهده می شـود، راهبـرد 

میـدان  بـه  را  سـنی  و  شـیعه  میـان  تنش هـای  کـه  داشـت  تأثیـری  چنـان  اختافـات، 

بـه هم اندیشـی و  را  کـرد و اختافـات، جـای خـود  گفتگـو و مناظـرات علمـی تبدیـل 

تقـارب در اندیشـه ها داد.

ایـن راهبـرد در مدرسـۀ حلـه نیـز یافـت می شـود. شـخصیتی همچـون عامـه حسـن بـن 

که علمدار مباحث امامت بود، همواره با علمای اهل سـنت  یوسـف بن مطهر حلی3 

مـراوده و مکاتبـات علمـی داشـت. او بـه دور از هرگونـه تنـش و درگیـری، راهبـرد گفتگو 

کاسـتن  کار قـرار داد و از ایـن طریـق، در  یشـۀ اختـاف، یعنـی امامـت را در دسـتور  در ر

گام بر داشـت. مناظـرۀ عامـه بـا خواجـه نظام الدیـن عبدالملـک _ عالـم بـزرگ  نزاع هـا 

بـا سـید موصلـی  ی  گفتگـوی و نیـز  شـافعی _ در مجلـس سـلطان محمد خدابنـده و 

یشـۀ  در مسـئلۀ امامـت،4 نشـانگر راهبـرد دقیـق ایشـان در رفـع اختافـات بـا تمرکـز بـر ر

اختافات اسـت.

1. ر.ک: نجاشـــی، احمـــد بـــن علـــی، همـــان، ص 236، 375-376؛ امیـــن، محســـن، همان، 
یـــر نظـــر  ز از پژوهشـــگران،  بـــه: جمعـــی  کنیـــد  نـــگاه  بـــاره  ایـــن  134/1-135. هم چنیـــن در 
محمد تقی ســـبحانی، جستارهایی در مدرســـۀ کالمی بغداد، ص 92-94 و 99-103 و 105-

. و...   133-132 و   110
کبــر،  2. ر.ک: ابن ابی الحدیــد، عبدالحمیــد بــن هبــة اهلل، شــرح نهــج البالغــة، 7/1-9؛ ناشــی ا

عبــداهلل، مســائل اإلمامــة، ص 211-210.
گفتنــی اســت نشــریۀ اندیشــۀ تقریــب، وابســته بــه مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب اســالمی،   .3
پرونــده ای بــا  عنــوان پیشــگامان تقریــب بــاز کــرده اســت و در هــر شــماره، یکی از شــخصیت های 
تقریبــی را معرفــی می کنــد. ایــن نشــریه در شــمارۀ 11 از عالمــه حلــی بــه عنــوان یکــی از پیشــگامان 

کــرده اســت. تقریــب یــاد 
4. ر.ک: شوشتری، نوراهلل، مجالس المؤمنین، 572-571/1.
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به نظر می رسـد امروزه نیز مجامع تقریبی و همایش های وحدت باید همین اسـتراتژی 

کنفرانس هـا و همایش هـای علمـی در  گفتگوهـا و برگـزاری  کننـد و بـا ایجـاد  را دنبـال 

وحـدت  افـق  اسـامی،  مذاهـب  بیـن  در  اختافـی  مباحـث  سـایر  و  امامـت  مسـئلۀ 

کننـد  یشـۀ اختـاف، عوامـل تفرقـه را شناسـایی  حقیقـی را بیابنـد و بـا هم اندیشـی در ر

و بدبینـی و سـوء تفاهم را از اّمـت اسـام بزداینـد.

گذرگاه های تقریب و وحدت 4 -2. توجه به مراحل و 

باورهـا،  بـه پهنـای تمامـی  ابعـادی  گسـترده ای اسـت؛  ابعـاد  امامـت دارای  بی گمـان 

احـکام، اخـاق، مسـائل اجتماعـی و سیاسـی. هم چنیـن بـه همـان میـزان، اختـاف 

گسـترش یافتـه و امـروزه بـه عرصه هـای جزئی تـر و  و تفرقـه در امامـت نیـز در طـول زمـان 

که حل و فصل تمامی اختافات از عهدۀ ما  عینی تری رسـیده اسـت. طبیعی اسـت 

کسـی توان از بین بردن  کوتاه زمانی خارج اسـت و چه بسـا تا عصر ظهور،  در یک مقطع 

تمامـی تفرقه هـا را نداشـته باشـد. وحـدت آرمانـی تنهـا در سـایۀ حکومـت منجـی عالـم 

که امت اسـامی  کاسـتن از اختافات در اندازه ای  بشـریت به دسـت خواهد آمد؛ اما 

را از تفرقه هـای خانمان سـوز نجـات بخشـد، نه تنهـا شـدنی اسـت، بلکـه یـک ضرورت 

کـه یکبـاره می تـوان مشـکات عمیـق  کـرد  گمـان  انکار ناپذیـر می باشـد. بنابریـن نبایـد 

کـه پـس از سـقیفه آغـاز گشـته و رفته رفتـه  تی  یخـی و اعتقـادی را حـل نمـود؛ مشـکا تار

گـون، بـه مذاهبـی  گونا الیه هـای عمیق تـری یافتـه و بـا تئوری پردازی هـای جریان هـای 

گشـته اسـت. بلکـه بایـد بـا توجـه بـه الیه هـای اختـاف و شناسـایی  چندگانـه تبدیـل 

 اموری که تأثیر مستقیم بر نزاع های شیعی _ سنی دارد، به صورت گام به گام زمینه های

 تفرقه را از میان برداشت.

تجربـۀ گذشـتگان و عملکـرد عالمـان دلسـوز دیـن نیـز همیـن را نشـان می دهـد. آنـان با 

توجـه بـه مسـائل اختافـی، گذرگاه هـای تقریب و وحدت را شناسـایی نمودند و از این 

طریـق، نتایـج موفقـی را تجربـه کردنـد. نمونـه ای از این تجارب، طـرح مرجعیت علمی 

کـه داشـت _ بـا شناسـایی یکـی  کاسـتی هایی  کـه _ بـا صرف نظـر از  اهل بیـت؟مهع؟ بـود 

از گذرگاه هـای وحـدت و تقریـب، گامـی بلنـد در تقریـب مذاهب برداشـت.
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اقتضائــات  و  فرصت هــا  مرهــون  اجتماعــی،  کان  پروژه هــای  همــۀ  به ســان  تقریــب 

اجتماعی و تاریخی اســت و تنها با شناســایی تحوالت و بهره گیری از این فرصت های 

گفتگوهــای تقریبــی  کــه می تــوان عرصه هــای  سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی اســت 

گروه هــای اســامی، به ویــژه مســئوالن پــروژۀ تقریــب  گشــود. مدیــران و رهبــران  را بــاز 

در بیــن شــیعه و ســنی، قبــل از هــر چیــز بایــد بــر بنیه هــای فکــری نخبــگان هوشــمند 

کننــد و بــا بهره گیــری از مغزهــای استراتژیســت  کامــی و فقهــی تکیــه  در عرصه هــای 

گشــودن بــاب  کننــد از هر گونــه موقعیتــی بــرای  و محققــان علــوم اجتماعــی، تــاش 

گفتگوهــای ســازندۀ علمــی در خصــوص مســائل امامــت و اندیشــه های مؤثــر اعتقــادی، 

اســتفاده کننــد. انتخــاب موضوعــات مناســب و گزینــش ادبیــات علمــی و رویکردهــای 

جــذاب و شــوق آفرین، بــه همــراه ایجــاد فضایــی اخاقــی و دوســتانه، می توانــد بــه رونــق 

کنــد. کمــک  گفتگوهــا  ایــن 

4-3. روشنگری در باب حقیقت عقاید شیعه و سنی و رفع ابهامات و اشکاالت

اســـباب اســـتمرار و تداوم اختافات شـــیعه و ســـنی را می توان در دو عنصر جســـتجو 

گاهی و بی خبری از حقایـــق و دیگری تعصب و غیرت ورزی نابخردانه.  کـــرد: یکی ناآ

یختگی نهـــاد امامـــت و از هم پاشـــیدگی  کـــه پـــس از به هم ر گفـــت  ســـوگمندانه بایـــد 

اّمت اســـام، عواملی شـــیطانی و منفعت طلب از این آشـــفتگی سوء اســـتفاده کردند 

 و بـــرای دســـتیابی بـــه اهداف شـــوم خویـــش، به کتمـــان حقایـــق و نیز توطئـــه و جعل 

یدند. دست یاز

کمــان و زمامــداران نامشــروع، از جملــه حــکام امــوی، و نیــز نواصــب و  از یــک ســو حا

کینــۀ اهل بیــت  کــه هیــچ گاه بــه اســام بــاور نداشــتند یــا بغــض و  مســلمان نمایانی 

از  نمودنــد.  راســتا  ایــن  در  فراوانــی  کوشــش های  در دل می پروراندنــد،  را  پیامبــر؟مهع؟ 

ســویی دیگــر جریان هــای غالــی نیــز بــا بافتــن برخــی مقام هــای الوهــی و ربوبــی بــرای 

امامــان اهل بیــت؟مهع؟ دامــن تشــیع را بــا دروغ هــای خــود آلــوده ســاختند. ایــن عوامــل 

ســبب شــد تــا عمــوم جامعــۀ اهل ســنت فهــم صحیحــی از شــیعه و تشــیع نداشــته 

باشــند و بــا افترائــات بی اســاس، شــیعه را بــه باورهایــی ناصحیــح متهــم کننــد. بســیاری 
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گرفــت و  از ایــن افترائــات، در بــاب امامــت و چگونگــی پیدایــش مذهــب تشــیع شــکل 

کــرد. یــادی بــر پیکــرۀ اســام وارد  آســیب های ز

که مذهب تشیع برخاسته از تفکرات شخصی یهودی  گفته می شود  به عنوان نمونه، 

کـرده و هدفـش از ایـن  کـه تشـیع را پایه ریـزی  بـه نـام »عبـداهلل بـن سـبأ« اسـت؛ او اسـت 

کتاب هـا، مقـاالت و پایان نامه هایـی  کار هـدم اسـام بـوده اسـت.1 در این بـاره همـواره 

نوشـته می شـود؛ در حالی کـه هیـچ گاه ایـن ادعـا ثابـت نشـده و هیـچ شـیعۀ  امامـی ای 

عبـداهلل بـن سـبأ را به رسـمیت نشـناخته اسـت.

که شـیعیان معتقدند جبرئیل در ارسـال وحی  گفته می شـود  در نمونه ای دیگر، فراوان 

کـرده و بـه جـای این کـه آن را بـه علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ برسـاند، بـه پیامبـر  خیانـت 

کـرده اسـت؛ از ایـن رو شـیعیان بعـد از سـام هـر نمـاز دسـت ها را  کـرم؟لص؟ منتقـل  ا

بـاال می برنـد و سـه بـار عبـارت »خـان األمیـن« را تکـرار می کننـد. ایـن افتـرا و تهمـت نیـز 

کـه شـنیدن آن همـواره تعجـب شـیعیان را بـه همـراه دارد. به قـدری بـزرگ اسـت 

تهمت هـــای بزرگـــی در بـــاب اعتقـــاد شـــیعه بـــه تحریـــف قـــرآن و نیـــز برداشـــت های 

 نادرســـت در شـــرایط و ویژگی های امام و امثال آن، از دیگر مباحثی اســـت که باید در 

گیرد. گفتگوهای علمی با دقت و حوصله مورد بحث قرار 

یکـی از مهم تریـن راهبردهـای تقریب امامت محور، رفع این سـوء تفاهمات و جلوگیری 

و  انداختـه  تفرقـه  مذاهـب  میـان  کـه  بهتان هایـی  اسـت؛  بهتان هـا  و  دروغ هـا  نشـر  از 

کـرده اسـت. از ایـن رو معرفـی حقیقت شـیعه و باورهای شـیعیان  مسـلمانان را پاره پـاره 

کـرم؟لص؟ و بیـان حقیقـت  در امامـت و نیـز وفـاداری ایشـان نسـبت بـه سـنت پیامبـر ا

یشـۀ اتهامات  کار تقریـب باشـد تـا بـا ایـن اسـتراتژی عقانی، ر امامـت، بایـد در دسـتور 

محمد حسـین  شـیخ  بـاره  ایـن   در  شـود.  برچیـده  ابهامـات  عوامـل  و  خشـکانده، 

کاذیـب بـر ضـد شـیعه می نویسـد:  کاشـف الغطاء پـس از نقـل برخـی اتهامـات و نشـر ا

لـــو عـــرف المســـلمون حقیقـــة مذهـــب الشـــیعة، و أنصفـــوا أنفســـهم و 

یــة، 478/8- 1. بــه عنــوان نمونــه، ر.ک: ابن تیمیــه، احمــد بــن عبدالحلیــم، منهــاج الســنة النبو
479؛ قفــاری، ناصــر، ُاصــول مذهــب الشــیعة، 71/1-72 و 78؛ شــثری، عبدالرحمــن، عقائــد 

ثنــي عشــریة، ص 18 و منابــع دیگــر. الشــیعة اإل
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إخوانهـــم ألماتـــوا روح تلك النشـــرات الخبیثة التي تثیـــر الحفیظة و تزرع 
الضغینـــة... .1

گونــی در رابطــه بــا امامــت در اندیشــۀ ســنی وجــود دارد  گونا از ســوی دیگــر، مقــوالت 

گیــرد. از جملــۀ ایــن مــوارد، شناســایی خــط نواصــب و  گفتگــو قــرار  کــه بایــد مــورد 

گزارش هــای اهانت آمیــز آنهــا اســت  توهین کننــدگان بــه شــخصیت اهل بیــت؟مهع؟ و 

کــه منابــع اهل ســنت، علی رغــم تصریــح بــه دشــمنی و بغــض ایشــان بــا اهل بیــت؟مهع؟، 

ینــی  کــه بــا عناو کرده انــد.2 نیــز آشــکار نمودن دســت های آلــوده  بــه وثاقتشــان حکــم 

همچــون: »فریــة الرافضــة یهــود هــذه ااُلّمــة«، »محنــة الرافضــة محنــة الیهــود«، »الروافض 

ــه تفرقــۀ شــیعه و ســنی دامــن زده انــد؛ چنان کــه  ــا فحاشــی ب لیســوا مــن المســلمین«، ب

عامــه امینــی در بحثــی مفصــل بــا عنــوان »نقــد و إصــاح حــول الکتــب المــزورة«، 

آثــاری همچــون العقــد الفریــد، االنتصــار، الفصــل فــي الملــل و النحــل، منهــاج الســنة، 

ــه تفرقه افکنــی میــان مســلمانان  کــه ب الشــیعة و الســنة را معرفــی نمــوده و اتهاماتشــان 

کســانی  کرســی نقــد و بررســی نهــاده اســت.3 هم چنیــن شناســایی  دامــن زده انــد را بــه 

آغــاز  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  لعــن  و  توهیــن  بــا  را  تفرقــه  و  دشــمنی  ایــن  زمینه هــای  کــه 

یــۀ پیامبــر منجــر شــد.4 بررســی ایــن  کــه بــه قتــل و غــارت مظلومانــۀ شــیعه و ذر کردنــد 

یخــی نــور می افکنــد و زمینــۀ نزدیکــی دوســتداران  جریان هــا تــا انــدازه ای بــر حقایــق تار

اهل بیــت؟مهع؟ از میــان شــیعه و ســنی را فراهــم می کنــد.

کمـان جـور و فاسـد  از دیگـر نمونه هـا می تـوان بـه ادبیـات اهل سـنت در حمایـت از حا

و مشروعیت بخشـیدن بـه ظلـم و تجـاوز در هسـتۀ مدیریـت امـت اسـامی یـا نظریـۀ 

یخ  کـرد.5 پذیـرش نظریـۀ تغلـب بـه عنـوان الگـوی اساسـی خافـت در تار تغلـب اشـاره 

کاشف الغطاء، محمدحسین، أصل الشیعة و ُاصولها، ص 139.  .1
کنید به: امینی، عبدالحسین، الغدیر، 475-470/5. 2. در این باره نگاه 

کنید به: همان، 453/3. 3. نگاه 
یــۀ جنــاب  ــر ابوالفــرج اصفهانــی تنهــا نمونــه ای از قتــل و غــارت ذر کتــاب مقاتــل الطالبییــن اث  .4

اســت. امیرالمؤمنیــن؟ع؟  حضــرت  فرزندشــان  و  ابوطالــب؟ع؟ 
یعلــی، محمــد، األحــکام الســلطانیة، ص 23-24؛ غزالــی، محمــد،  5. بــه عنــوان نمونــه، ر.ک: ابو
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تصویـر  بـه  سـیاه  و  زشـت  صورتـی  بـه  یـخ  تار در  را  اسـامی  مدنیـت  چهـرۀ  اسـامی، 

کشـیده و اصـول اساسـی فرهنـگ قرآنـی را پنهـان نـگاه داشـته اسـت. نقـد تئوری هـای 

نادرسـت و نزدیک شـدن بـه شـرایط قرآنـی در حکومـت و امامـت، فاصله هـای نظریـۀ 

را  امامـت  راسـتین  شـرایط  سـر  بـر  گفتگـو  بـاب  و  می کنـد  کمتـر  را  خافـت  و   امامـت 

آماده تر می سازد.

4-4. تفکیک اتحاد سیاسی و اجتماعی از وحدت و تقریب دینی

کـه تعامـل میـان پیـروان مذاهـب و رهبـران ملـل  پیش تـر در مفهوم شناسـی بیـان شـد 

یـا  اسـامی  ملـل  اتحـاد  از:  عبارت انـد  کـه  می شـود  تعریـف  مقولـه  سـه  در  مسـلمان 

همـکاری جهـان اسـامی، همزیسـتی اجتماعی مسـلمان و در نهایـت حوزۀ همفکری 

کسـی  و هم اندیشـی و تقریب. باری اهمیت اتحاد سیاسـی و همزیسـتی اجتماعی بر 

مشکل سـاز  همـواره  دینـی  وحـدت  و  تقریـب  بـا  آن  آمیختگـی  امـا  نیسـت،  پوشـیده 

کنـد می کنـد، بلکـه  بـوده اسـت و نه تنهـا رونـد اجـرای اتحـاد سیاسـی _ اجتماعـی را 

نظـر  بـه  می سـازد.  وارد  مذهبـی  آموزه هـای  و  دینـی  تقریـب  بـه  جـدی  آسـیب هایی 

کاری  می رسـد بـرای رهایـی از ایـن مشـکل، بایـد میـان سـه مقولـۀ یاد شـده در حـوزۀ 

جداسـازی نمـود و بـرای گفتگوهـای تقریبی و همفکری های دینـی، چارچوبی خاص 

گرفـت؛ چرا کـه: در نظـر 

اواًل: هر یـک از ایـن سـه بخـش، سیاسـت ها و الگوهـا، روش هـا و متولیـان خـاص خـود 

را دارد و آمیختگـی ایـن سـه حـوزه بـا یکدیگـر، سـبب می شـود تـا مخاطبـان، متولیـان، 

روش هـا و اهـداف، بـه طـور دقیـق روشـن نباشـد. متولیـان امـر سیاسـت موضوعاتی غیر 

از باورهـای اعتقـادی و تنش هـای مذهبـی را دنبـال می کننـد. صرف نظـر از جمهـوری 

کنـار یکدیگـر تعریـف می شـود، بـه طـور  کـه در آن دیـن و سیاسـت در  اسـامی ایـران 

ورود  اجـازۀ  سیاسـتمداران  و  نیسـت  این گونـه  اسـامی  کشـورهای  بیشـتر  در  معمـول 

علما به مسـائل سیاسـی را نمی دهند. در بسـیاری از حکومت ها، سیاسـت در اختیار 

الســنة  منهــاج  بــن عبدالحلیــم،  احمــد  ابن تیمیــه،  االعتقــاد، ص 508-509؛  فــي  قتصــاد  اال
یــة، 528/1-529؛ تفتازانــی، مســعود، شــرح المقاصــد، 233/5 و منابــع دیگــر. النبو
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سـکوالرها و جریان هـای غیر دینـی اسـت و اساسـًا جایگاهـی بـرای علما تعریف نشـده 

کشـورهایی همچـون ترکیـه، جمهـوری آذربایجـان و  اسـت. آیـا دولت هـای سـکوالر در 

کشـورهای اسـامی همچون  کثریت مسـلمان برخوردارند، و حتی  که از ا تاجیکسـتان 

کسـتان، حاضرنـد بـر اسـاس خواسـت علمـا تصمیـم بگیرنـد؟  مصـر و افغانسـتان و پا

اساسـًا آیـا خـود علمـا اقبالـی بـه ایـن امـر دارند؟

کـه بـرای حفـظ اتحـاد  شـاید بتـوان گفـت کـه در عرصـۀ ملـی نیـز ایـن دولت هـا هسـتند 

شـیعه و سـنی یـا تفرقـه میـان آنهـا تصمیم سـازی می کننـد؛ چنان کـه شـاهدیم برخـی 

دولت هـای سـنی همچـون عربسـتان پیـروان مذاهـب دیگـر را در تنگنـا قـرار داده انـد و 

گـر بـر فـرض، در عرصـۀ ملی علمـا بتوانند  شـدیدترین برخوردهـا را بـا آنهـا دارنـد. حتـی ا

اسـت؛  مشـکل  چیـزی  چنیـن  بین المللـی  عرصـۀ  در  بی گمـان  کننـد،  نقش آفرینـی 

چنان کـه می بینیـم بـا وجـود تاش هـای فـراوان مجمـع تقریب دربارۀ مسـئلۀ فلسـطین، 

داشـته  ارتبـاط  اسـرائیل  بـا  تـا  می گیرنـد  تصمیـم  کـه  هسـتند  حکومت هـا  ایـن  هنـوز 

باشـند یـا خیـر.

می شـود،  برگـزار  گـون  گونا کشـورهای  از  علمـا  حضـور  بـا  کـه  کنفرانس هایـی  از ایـن رو 

بـا وجـود هزینه هـای فـراوان، در ایـن بخـش چنـدان دسـتاوردی نـدارد و تمـام مجامـع 

کنفرانس هـا و فعالیت هـای اتحـاد سیاسـی، بـدون همراهـی حکومت هـا و  علمایـی، 

سیاسـتمداران، جنبـۀ تشـریفاتی دارد و چنـدان آثـاری را در پـی نخواهـد داشـت.

البتـه عکـس ایـن ماجرا صحیح اسـت؛ یعنی تصمیمات و معادالت سیاسـی ممکن 

اسـت بـر پروژه هـای تقریبـی اثـر بگـذارد و چه بسـا یـک دولـت یـا حکومـت بـرای ورود بـه 

مناسـباتی خـاص، تصمیمـی بگیـرد کـه راه تقریـب بین مذاهب در عرصـۀ بین المللی 

ارتبـاط  آسـان سـازد و چه بسـا ممکـن اسـت تصمیمـات حکومت هـا سـبب قطـع  را 

شـود و اسـاس پـروژۀ تقریـب را بـه هـم بریـزد یـا در مسـیر آن موانعـی ایجـاد کنـد. بنابراین 

کارویژه هـای اختصاصـی خـود بـه  کـه دانشـمندان دینـی بـا تشـخیص  بهتـر آن اسـت 

اهمیـت تقریـب مذهبـی واقـف شـوند و ایـن مهـم را در دسـتور کار قـرار دهنـد و اهداف 

خـود را از ایـن طریـق دنبـال کننـد.
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مســالمت آمیز  همزیســتی  و  سیاســی  اتحــاد  آمیختــۀ  و  همــگام  پیشــبرد  ثانیــًا:   

مســلمانان بــا تقریــب معرفتــی بیــن مذاهــب، همــواره ســبب خلــط و اشــتباه مباحــث با 

یکدیگــر شــده اســت؛ بــه عنــوان مثــال، بــرای تعامــات اجتماعــی _ سیاســی بــه وجــود 

کنشــگران ایــن  کــه برخــی از  یکپارچگــی باورهــا و احــکام اســتناد می شــود؛ تــا جایــی 

عرصــه، عقایــد و احــکام شــیعه و ســنی را تــا نود و پنــج درصــد مشــترک دانســته  اند.1 

ــه  ــد ب کــه تقویــت تعامــات سیاســی و اجتماعــی نبای ــد توجــه داشــت  در حالی کــه بای

پوشــاندن حقایــق و ادعــای یکســانی باورهــا و انــکار اختافــات مذهبــی یــا بی نیــازی 

همزیســتی  وابسته ســازی  شــود.  معنــا  فقهــی  و  عقیدتــی  اختافــات  در  گفتگــو  از 

نه تنهــا  اختافــات،  پرده پوشــی  و  باورهــا  ک  اشــترا بــه  اتحــاد سیاســی  و  اجتماعــی 

یــج  تأثیــری در پیشــبرد اهــداف اجتماعــی و اتحــاد ملــل مســلمان نــدارد، بلکــه به تدر

معــارف  فراموشــی  ســبب  و  مــی آورد  فراهــم  را  دشــمنان  فتنه افکنــی  زمینه هــای 

یخــی اســام می شــود. تار اهل بیــت؟مهع؟ و حقایــق 

ک روانـی بـا اصـل اتحـاد جوامـع اسـامی مخالـف  کـه هیـچ خردمنـد و پا روشـن اسـت 

 نیست. نیز هیچ عالم و دانشمند دلسوزی همزیستی مسالمت آمیز میان مسلمانان را 

رهـا نمی کنـد، بلکـه وظیفـۀ خـود می دانـد؛ اما چرا گاه مسـئلۀ وحدت با هشـدار جدی 

عالمـان مذهـب مواجـه می شـود؟! این کـه عالمـی در باالتریـن سـطح زعامـت شـیعه 

کـوس وحـدت! امـا نمی فهمنـد بیـن نـور و ظلمـت وحـدت  کیـد می کنـد: »ایـن همـه  تأ

محـال اسـت. بیـن علـی و ابوبکـر وحـدت محـال اسـت«،2 جـای رسـیدگی و مطالعـه 

دارد که روشـن شـود، مراد ایشـان از وحدت چیسـت. این در  حالی  اسـت که هم ایشان 

در جواب اسـتفتا دربارۀ حسـن معاشـرت با مخالفان مذهب فاش می گوید:

 هر کس شـهادت به وحدانیت خداوند متعال و رسـالت خاتم انبیا؟لص؟ 

التقریــب،  رســالة  أعالمهــا«،  و  معالمهــا  اإلســالمیة  »الوحــدة  محمــد،  خراســانی،  واعــظ زاده   .1
مذاهــب«،  تقریــب  و  اســالمی  وحــدت  پیرامــون  »گفتــاری  محمدعلــی،  تســخیری،  11/21؛ 

.17/8 تقریــب،  اندیشــۀ 
2. وحیـد خراسـانی، حسـین، »سـخنرانی آیت اهلل العظمـی وحیـد خراسـانی در درس خـارج فقه،دوشـنبه، 
.1400/08/16 مراجعـه:  یـخ  تار  ،https://www.youtube.com/watch?v=ilx_Onvpr-Q  ،»94/11/5
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بدهد مسـلمان اسـت و جان و عرض و مال او مانند جان و عرض و مال 

کـه پیـرو مذهـب جعفـری اسـت، محتـرم اسـت و وظیفـۀ شـرعی  کسـی 

کافـر بدانـد، بـه  گوینـدۀ شـهادتین، هر چنـد شـما را  کـه بـا   شـما آن اسـت 

کردند، شـما  گر آنها به ناحق با شـما رفتار  کنید و ا حسـن معاشـرت رفتار 

گـر کسـی از آنهـا مریض  از صـراط مسـتقیم حـق و عـدل منحـرف نشـوید. ا

گـر از دنیـا رفـت، بـه تشـییع جنـازۀ او حاضـر  یـد و ا شـد، بـه عیـادت او برو

ید و به حکم خدا  گر حاجتی به شـما داشـت، حاجت او را برآور  شـوید و ا
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بـــه نظـــر می رســـد، عامـــل اصلـــی مخالفـــت برخـــی عالمـــان بـــا پروژه هـــای وحـــدت یـــا 

تقریـــب، انحـــراف در معنـــای اتحـــاد اســـامی و حســـن معاشـــرت، و درهم آمیختگـــی 

آن بـــا وحـــدت اعتقـــادی و مباحـــث معرفتـــی، و نیـــز مصلحت اندیشـــی های نـــاروا 

کـــه بـــه نـــام  کـــه عالـــم دیـــن وقتـــی می بینـــد  در امـــور مذهبـــی اســـت. طبیعـــی اســـت 

کـــه در آنهـــا اســـاس اختافـــات عقیدتـــی  گفتـــه می شـــود  وحـــدت اســـامی ســـخنانی 

ــان بـــدون هیـــچ مبنـــای  ــا باورهـــای دینـــی مخالفـ ــود، یـ ــوه داده می شـ بی اهمیـــت جلـ

ــا  ــود، بـ ــناخته می شـ ــمیت شـ ــه رسـ ــی بـ ــاس مصلحت اندیشـ ــر اسـ ــا بـ ــی ای و تنهـ علمـ

کنـــد و بـــا چنیـــن  کـــه بـــه دوش او نهـــاده شـــده اســـت، احســـاس خطـــر  توجـــه بـــه رســـالتی 

وحدت هایـــی مخالفـــت نمایـــد. این کـــه بـــه نـــام وحـــدت و تقریـــب جریانـــی همچـــون 

بنی امیـــه پایه گـــذار تمـــدن اســـامی خوانـــده  شـــود2 یـــا مســـلمات مذهبـــی همچـــون 

 1. همو، »حسن معاشرت با مخالفین مذهب«، پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت اهلل العظمی
وحید خراسانی،

 http://wahidkhorasani.com/%D981%%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D8%B3%D8%A
4%D8%A7%D984%%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C/%D985%%D8%
AD%D8%AA%D988%%D8%A715744/_%D8%AD. 

2. واعظ زاده خراسانی، محمد، »مصاحبه با آیت اهلل استاد حاج شیخ محمد واعظ زاده خراسانی«، 
حوزه، 24/141.

تاریخ مراجعه: 1400/08/16
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کســـانی همچـــون ابوحنیفـــه  تبـــری انـــکار  شـــود1 یـــا اختافـــات، ناچیـــز انگاشـــته شـــود2 یـــا 

ـــر شـــوند و امـــام  ـــن ابی طالـــب؟ع؟ شـــهره اســـت _ 3 تطهی ـــا علـــی ب ـــوزی ب کینه ت کـــه در   _

ــته  ــریت و عقانیـــت دانسـ ــزرگ بشـ ــم بـ ــر ظلـــم و معلـ ــتادگی در برابـ ــاد ایسـ اعظـــم و نمـ

 شـــوند،4 هـــر عالـــم دلســـوزی را بـــه مخالفـــت بـــا اســـاس چنیـــن تقریبـــی برمی انگیـــزد. 

کـــدام چارچـــوب سیاســـت و اجتمـــاع کـــه چنیـــن وحدتـــی در   بایـــد روشـــن شـــود 

کـــدام مبانـــی دینـــی و ادلـــۀ اســـامی    اّمـــت تعریـــف می شـــود و چنیـــن تقریبـــی بـــا 

سازگار است؟!

یــا  بــر تطهیــر منحرفــان  بــرای وحــدت و تقریــب نیــز هیــچ گاه  بــزرگان  ســیرۀ علمــا و 

به رسمیت شــناختن انحرافــات یــا انــکار حقایــق نبــوده اســت؛ بلکــه همــواره مســیر 

ــد. عامــه سید شــرف الدین  تقریــب دینــی را در چارچــوب واقعیت هــا دنبــال می کردن

یکــی از بزرگ تریــن طایــه داران تقریــب، همــواره عامــل دوری شــیعه از ســنی را در تکفیر 

ــت؟مهع؟  ــب اهل بی ــنت از مذه ــی اهل س ی گردان ــز رو ــی و نی ــنام و دوروی ــر و دش و تحقی

ــر  ــز ب ــا تمرک ــروع دیــن دانســته اســت5 و ب گفتارهایشــان در اصــول و ف ــه  و بی اعتنایــی ب

آیــت اهلل  ــا  ب گفتگــو  در  اســالمی  مذاهــب  تقریــب  »چشــم انداز  همــو،  ر.ک:  نمونــه  عنــوان  بــه   .1 
واعظ زاده خراسانی«، هفت آسمان، 9و29/10.

 2. بــه عنــوان نمونــه ر.ک: همــو، »الوحــدة اإلســالمیه معالمهــا و أعالمهــا«، رســالة التقریــب، 11/21؛
اندیشــۀ  مذاهــب«،  تقریــب  و  اســالمی  وحــدت  پیرامــون  »گفتــاری  محمدعلــی،   تســخیری، 

تقریب، 17/8.
کینه تــوزی و مخالفــت ابوحنیفــه بــا حضــرت امــام علــی بــن ابی طالــب؟ع؟ در منابــع شــیعه و   .3
ســنی انعــکاس یافتــه اســت. در منابــع شــیعه احادیــث صحیحــی در ایــن بــاره وجــود دارد؛ ر.ک: 
کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، کافــی، 56/1-57. در منابــع ســنی نیــز قصــه به قــدری مشــهور 
ــا علــی بــن  ــارۀ مخالفت هــای وی ب کتابــی درب زی  گفتــه شــده محمــد بــن نصــر مــرو کــه  اســت 
ابی طالــب؟ع؟ نوشــته اســت؛ ر.ک: ذهبــی، محمــد، ســیر أعــالم النبــالء، 38/143؛ ســبکی، 

عبدالوهــاب، طبقــات الشــافعیة الکبــری، 247/2.
یاســت محتــرم دانشــگاه ادیــان و  کنیــد بــه: نــواب، ابوالحســن، »ســخنرانی ر ــاره مراجعــه  4. در ایــن ب
یخ 16 خرداد 1392«،  مذاهــب در بیســت و دومین همایــش دانش آموختــگان دار العلوم زاهدان در تار
یــخ مراجعــه: 1400/08/16. https://www.youtube.com/watch?v=nipSqCnDnzU، تار

5. شرف الدین عاملی، عبدالحسین، الفصول المهمة، ص 167.



136
14

00  
ن  

ستا
تاب

  و  
هار

_   ب
هم 

 و ن
ت

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

و  ف
د

jep.emamat.ir

احیــای جایــگاه امامــان اهل بیــت؟مهع؟ و مراجعــه بــه نصــوص امامــت و والیــت در 

المراجعــات، بــا هرگونــه تکفیــر و تحقیــر و دشــنام مبــارزه نمــوده اســت؛ نــه آن کــه بــر 

کــه  کنــد و از انحرافــات چشــم بپوشــد. یــا فقیهــی معاصــر،  کیــد  یکســانی عقیــده تأ

کســی بــه تقریــب و وحــدت آشــناتر و دلســوزتر اســت، بــا نــگارش آثــاری  خــود از هــر 

در نقــد اندیشــه های تفرقه افکــن، همــواره بــر مراجعــه بــه آثــار اهل بیــت؟مهع؟ در ایــن 

کیــد دارد و بــا حجت قــرار دادن احادیثــی همچــون حدیــث ثقلیــن، حدیــث  بــاره تأ

ســفینه و حدیــث امــان، مســیر تقریــب را پیــش می گیــرد،1 نــه نفــی مســلمات مذهبــی. 

هم چنیــن اســتاد شــهید مطهــری _ از دیگــر طایــه داران تقریــب _ بــا نــگارش مقالــۀ 

الغدیــر و وحــدت اســامی مســیر وحــدت و تقریــب را در اندیشــۀ غدیــر می یابــد و پــس 

گفتارهایــی از عامــه امینــی می نویســد: از نقــل 

 عامه امینی در مقدمۀ جلد هشتم، تحت عنوان »الغدیر یوّحد الصفوف 

 في المأل اإلسامي« مستقیمًا وارد بحث نقش الغدیر در وحدت اسامی 

می گوینـد  کـه  را  کسـانی  اتهامـات  بحـث،  ایـن  در  معظم لـه  می شـوند. 

 الغدیر موجب تفرقۀ بیشتر مسلمین می شود، سخت رد می کنند و ثابت 

که برعکس، الغدیر بسـیارى از سـوء تفاهمات را از بین می برد و   می کنند 
موجب نزدیک تر شدن مسلمین به یکدیگر می گردد.2

کـه همـواره نسـبت بـه وحـدت مسـلمانان اهتمـام وافـر داشـته اند،  رهبـر معظـم انقـاب 

کانـون وحـدت دانسـته اند، نه تطهیر دشـمنان آنان را. ایشـان  محبـت اهل بیـت؟مهع؟ را 

که: گفته انـد  در بیانـات خـود فـاش 

کانونـی بـرای  محبـت اهل بیـت؟مهع؟ و حتـی مسـئلۀ غدیـر هـم می توانـد 

وحـدت مذاهـب اسـامی باشـد. البتـه وحـدت بـه معنای دست شسـتن 
از عقایـد مذهبـی و پذیرفتـن فـرق دیگـر نیسـت.3

گلپایگانــی، لطــف اهلل، لمحــات فــي الکتــاب و الحدیــث و المذهــب؛  کنیــد بــه: صافــی  1. نــگاه 
ّمــة مــن الضــالل و الخــالف.

ُ
همــو، أمــان اال

2. مطهری، مرتضی، مجموعۀ آثار )الغدیر و وحدت اسالمی(، 32/25.
پناه، عبدالحسین، منظومۀ فکری آیت اهلل العظمی خامنه ای، 442/1. 3. خسرو
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جمعبندیونتیجهگیری
پیامبر اکرم؟لص؟ همواره نسبت به وقوع تفرقه در میان اّمت و راهکار خروج از آن هشدار 
نزدیک  آینده ای  از  خبر  و  تفرقه  به  نسبت  هشدار  اّمت«  »افتراق  نبوی  حدیث  داده اند. 
داشت و احادیثی همچون »حدیث ثقلین«، »حدیث سفینه«، »حدیث امان« و احادیث 
می دانست  به خوبی  اکرم؟لص؟  پیامبر  نموده اند.  معرفی  را  وحدت  راهکار  و  معنا  دیگر، 
که سرآغاز تفرقه و جدایی، درگیری و اختاف در خافت و امامت خواهد بود و از این رو 
حضرتش بر همین نکته انگشت نهاد و با تمرکز بر ریشۀ تفرقه و با روشنگری و بیان حقیقت 
که  در این امر، سفارش ها و راهکارهای خویش را بر محور امامت ارائه نمود. روشن است 
با وجود سخنان نورانی نبوی برای رهایی از تفرقه و تعیین هدف و نشان دادن چشم انداز 
از سوی ایشان، هر مسیر دیگری، اجتهاد در مقابل نص خواهد بود و دستیابی به هدف را 
پیچیده و دشوار خواهد ساخت. پس دستیابی به وحدت و ایجاد تقریب، باید با مراجعه 

به سفارش های نبوی شکل گیرد.

گفتمان هـای علمـی در امامـت را موجـب  تئـوری وحـدت و تقریـب امامت محـور ایجـاد 
کشـف  رفع سـوء تفاهمات مذهبی و روشـنگری در حقایق دینی می داند و معتقد اسـت، 
حقایـق و رفـع سـوء تفاهمات در خاسـتگاه اختـاف، آثـار مطلوبـی در حیـات اجتماعـی 
و سیاسـی خواهـد داشـت و می توانـد اختافـات اجتماعـی و سیاسـی را نیـز خنثـی سـازد. 
کـه ایجـاد وحـدت آرمانـی تـا عصـر ظهـور ناشـدنی اسـت؛ امـا بـه میـزان  البتـه روشـن اسـت 
تعهـدات دینـی و بـه انـدازۀ توانایی هـا و امکانـات مـادی، تـاش بـرای خـروج از آشـفتگی 
کـه مؤمنـان را بـه  امـروز جهـان اسـام ضـروری اسـت. دسـت کم جلوگیـری از راهکارهایـی 
کند و مقابله با سـوء تفاهمات  اشـتباه اندازد و در تشـخیص حق و باطل دچار سـردرگمی 

مذهبـی، امـری ضـروری بـه نظـر می رسـد.

کلـی بسـنده نمی کنـد؛ بلکـه بـر ایـن  یکـرد امامت محـور در تقریـب، تنهـا بـه توصیه هـای  رو
کـه بـا هم اندیشـی عالمان دلسـوز مذاهـب مختلف اسـامی، می تـوان راهبرد و  بـاور اسـت 
کـرد. بی گمـان سیاسـت گذاری های  نقشـۀ روشـنی بـرای پیگیـری پـروژۀ تقریـب پی ریـزی 
کار فرو بسـتۀ  گـره از  روشـن و اقدامـات پیگیرانـه و خالصانـه در پرتـو قـرآن و اهل بیـت؟مهع؟ 
کـرد و تـا انـدازۀ بسـیاری، افـق همکاری و همزیسـتی  اختافـات امـت اسـامی بـاز خواهـد 

گشـوده تر خواهـد سـاخت. مسـلمانان را 
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1403ق. مشـهد،  المرتضـی،  خرسـان، 
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طبـری، ابوجعفـر محمـد بـن جریـر، تاریـخ ااُلمـم و الملـوك، تحقیـق: محمـد أبوالفضـل إبراهیـم، 
چـاپ دوم: دار التـراث، بیـروت.

طوسی، محمد بن حسن، األمالي، مکتبة الداوري، قم.

طوسی، محمد بن حسن، تهذیب األحکام، چاپ سوم: دار األضواء، بیروت، 1406ق.

عینی حنفی، محمود، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، دار الفکر، بیروت.

غزالی، ابوحامد محمد، االقتصاد في االعتقاد، چاپ اول: دار البصائر، قاهره، 1430ق.

فیض آبادی، حیدر علی، منتهی الکام، مطبع ناصری )چاپ سنگی(، لکهنو، 1282ق.

قـاری، علـی بـن سـلطان محمد، مرقـاة المفاتیـح شـرح مشـکاة المصابیـح و بهامشـه مشـکاة 
المصابیـح، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت.

قفاری، ناصر بن عبداهلل، ُاصول مذهب الشیعة، چاپ دوم: 1415ق.

قمـی، محمد تقـی، قصـة التقریـب: ُاّمـة واحـدة، ثقافـة واحدة، بـا مقدمه و ملحقات سـیدهادی 
خسروشـاهی، چـاپ اول: مجمـع جهانـی تقریب مذاهب اسـامی، تهـران، 1428ق.

قمی وشنوی، قوام الدین، حدیث ثقلین، دارالتقریب بین المذاهب اإلسامیة، قاهره، 1371ق.

کاشـف الغطاء، محمد حسـین، أصـل الشـیعه و ُاصولهـا، تحقیـق: عـاء آل جعفـر، چـاپ اول: 
مؤسسـة االمـام علـي؟ع؟، قـم، 1415ق.

کبـر غفـاری، چـاپ ششـم: دار الکتـب  کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، الکافـي، تصحیـح: علی ا
تهـران، 1375ش. االسـامیة، 

کنتـوری، میر حامد حسـین، عبقـات األنـوار فـي إمامـة األئمـة األطهار/حدیـث ثقلیـن، مطبعـة 
نظامـي )چـاپ سـنگی(، لکهنـو، 1344ق.

متقـی هنـدی، عاء الدیـن علـی، کنـز العمال في سـنن األقـوال و األفعال، چاپ پنجم: مؤسسـة 
الرسـالة، بیروت، 1405ق.

مجلسـی، محمد باقـر، بحـار األنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار األئمـة األطهـار، چـاپ دوم: موسسـة 
بیـروت، 1403ق. الوفـاء، 

مجلسـی، محمد تقـی، روضـة المتقیـن فـي شـرح مـن ال یحضـره الفقیـه، بنیاد فرهنگ اسـامی 
کوشانپور.

مطهری، مرتضی، مجموعۀ آثار )الغدیر و وحدت اسامی(، صدرا.

مناوی، عبدالرؤوف، فیض القدیر شرح جامع الصغیر، چاپ دوم: دار الفکر، بیروت، 1391ق.

کبـر، عبـداهلل بـن محمـد، مسـائل اإلمامـة )فرقه هـای اسـامی و مسـئلۀ امامـت(، چـاپ  ناشـی ا
اول: مرکـز مطالعـات و تحقیقـات ادیـان و مذاهـب، 1386ش.

نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، چاپ ششم: مؤسسة النشر اإلسامي، قم، 1418ق.
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نیشابوری، مسلم بن حجاج، الصحیح الجامع، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت.

مقاالت
تسخیری، محمدعلی، »گفتاری پیرامون وحدت اسامی و تقریب مذاهب«، اندیشۀ تقریب، 

سـال دوم، شمارۀ 8، پاییز 1385ش.

حائـری مازندرانـی، محمدصالـح، »منهـاج عملـي للتقریـب إلـی إخواننـا المسـلمین«، رسـالة 
اإلسـام، سـال سـوم، شـمارۀ 4، ذوالحجـه 1370ق.

 ،3 شـمارۀ  دوم،  سـال  اإلسـام،  رسـالة  للمسـلمین«،  »بیـان  محمد حسـین،  کاشـف الغطاء، 
1369ق. رمضـان 

واعظ زاده خراسـانی، محمـد، »الوحـدة اإلسـامیة معالمهـا و أعامهـا«، رسـالة التقریب، شـمارۀ 
21، رجـب _ رمضـان 1419ق.

آیـت اهلل  بـا  گفتگـو  در  اسـامی  مذاهـب  تقریـب  »چشـم انداز  محمـد،  واعظ زاده خراسـانی، 
تابسـتان 1380ش. و  بهـار   ،10 و   9 واعظ زاده خراسـانی«، هفت آسـمان، سـال سـوم، شـمارۀ 

واعـظ زاده  محمـد  شـیخ  حـاج  اسـتاد  آیـت اهلل  بـا  »مصاحبـه  محمـد،  واعظ زاده خراسـانی، 
1386ش. شـهریور  و  مـرداد   ،141 شـمارۀ  حـوزه،  خراسـانی«، 

منابعالکترونیکی
یاسـت محتـرم دانشـگاه ادیـان و مذاهـب در بیسـت و دومین   نـواب، ابوالحسـن، »سـخنرانی ر

یخ 16 خرداد 1392«، همایش دانش آموختگان دار العلوم زاهدان در تار

 https://www.youtube.com/watch?v=nipSqCnDnzU، 1400/08/16 :یـخ مراجعه تار

وحیـد خراسـانی، حسـین، »حسـن معاشـرت بـا مخالفیـن مذهب«، پایـگاه اطاع رسـانی دفتر 
آیـت اهلل وحید خراسـانی،

 http://wahidkhorasani.com/%D981%%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D8%B3%D8%
A4%D8%A7%D984%%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C/%D985%%
D8%AD%D8%AA%D988%%D8%A715744/_%D8%AD.          1400/08/16 :یخ مراجعه تار

 وحیـد خراسـانی، حسـین، »سـخنرانی آیت اهلل العظمـی وحیـد خراسـانی در درس خـارج فقـه، 
دوشـنبه، https://www.youtube.com/watch?v=ilx_Onvpr-Q ،»94/11/5، تاریـخ مراجعـه: 

.1400/08/16




