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Abstract:
Without an iota of doubt, in the domain of unity of muslims and approximation 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 solely 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 ideology 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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الخالصة

ال شـك في ّأن الرجوع إلى سـيرة النبي الكريم؟ص؟ وأحاديثه ّ
يعد السـبيل األمثل لبلورة فكرة دينية
فاعلة في مجال الوحدة والتقريب ،حيث يستفاد من السنة اإلسالمية المشتركة ّأن رسول اهلل؟ص؟
ّ
لطالما ّنبه إلى مسألة اإلمامة والخالفة التي مثلت النقطة األولى الفتراق األمة اإلسالمية ،وشدد
ً
علـى ّأن مسـار الوحـدة والتقريـب ّ
يمـر بهـذا الطريـق حصـرا .وعلـى هـذا األسـاس ،سـلطنا الضوء في
هـذه المقالـة علـى مسـار الوحـدة والتقريـب حـول محـور اإلمامـة مـن خلال التمسـك بسـنة النبـي
ّ ّ
وبي ّنـا أنـه يمكـن تجسـيد رؤيـة الوحـدة اإلسلامية
األ كـرم؟ص؟ ،وذهبنـا إلـى إمـكان تحقـق ذلـك،
عبـر التوافـق علـى أصـول مسـألة اإلمامـة وتطبيـق فكـرة التقريـب مـن خلال إيجـاد خطـاب مشـترك
دائـر مـدار اإلمامـة ،ويتعيـن علـى هـذا الخطـاب تهيئـة األرضيـة الثقافية واالجتماعية للتحـاور حول
مسـألة اإلمامة ،وكخطوة أولى ال ّبد من الكشـف عن حقيقة معتقدات الفرق اإلسلامية ومبانيها
المختلفـة وإزالـة سـوء التفاهـم بيـن الفرقـاءّ .
وأهـم االسـتراتيجيات التـي ترتكـز إليهـا هـذه النظريـة
هـي :الرجـوع إلـى مناشـئ االختلاف ،والتوعيـة حـول الحقائـق الدينيـة والتاريخيـة ،والتمييـز بيـن
الوحـدة والتقريـب مـن جهـة واالتحـاد والتعايـش االجتماعـي مـن جهـة ثانية.
الكلمات المفتاحية :التفرقة ،الوحدة ،التقريب ،اإلمامة.

 .1طالب دكتوراه في قسم المذاهب الكالمية ،جامعة األديان والمذاهب اإلسالمية في قم (الباحث المسؤول).
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 .2أستاذ مساعد في معهد الفلسفة والكالم ،مركز أبحاث العلوم والثقافة اإلسالمية في قم.
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چکیده
بیگمان مراجعه به سـیره و سـخن پیامبر اکرم؟لص؟ بهترین راهگشـا برای ارائۀ اندیشـهای
دینـی و کارآمـد در حـوزۀ وحـدت و تقر یـب اسـت .از سـنت مشـترک اسلامی چنیـن بـه
دسـت میآیـد کـه رسـول خـدا؟لص؟ همـواره نسـبت بـه مسـئلۀ امامـت و جانشـینی _ کـه
نخسـتین نقطـۀ جدایـی ّامـت اسلام بـوده اسـت _ هشـدار داده و مسـیر وحـدت و تقر یـب
را نیـز تنهـا در ایـن طریـق دانسـته اسـت .نوشـتار پیـش رو بـا تمسـک بـه س ّـنت پیامبـر

اسلام؟لص؟ مسـیر وحـدت و تقر یـب را بـا الگـوی امامتمحـور تبییـن کـرده و تحقـق آن
را امکانپذیـر دانسـته اسـت .در ایـن دیـدگاه ،وحـدت اسلامی بـا توافـق بـر اصـول مسـئلۀ
امامـت ،و تقر یـب نیـز بـا ایجـاد گفتمانـی مشـترک و امامتمحـور حاصـل خواهـد شـد.
ایـن گفتمـان بایـد زمین ههـای فرهنگـی و اجتماعـی بـرای گفتگـو بـر سـر مسـئلۀ امامـت را
بگشـاید و در گام نخسـت ،حقیقـت باورهـای فرق ههـای اسلامی و مبانـی آنهـا را فـاش
نمایـد و سـوءتفاهمات را برطـرف کنـد .مهمتر یـن راهبردهـای ایـن نظر یـه عبـارت اسـت
از :بازگشـت بـه ریشـۀ اختلاف ،روشـنگری در حقایـق دینـی و تاریخـی و مرزبنـدی میـان
وحـدت و تقر یـب بـا اتحـاد و همزیسـتی اجتماعـی.
کلیدواژهها :تفرقه ،وحدت ،تقریب ،امامت.
* تاریخ دریافت1400/04/19 :؛ تاریخ پذیرش.1400/05/10 :
 .1دانشجوی دکتری مذاهب کالمی ،دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی ،قم ،ایران (نویسندۀ مسئول).
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پیشدرآمد
ب اســام ،همــواره شــاهد تنشهایــی بــوده کــه آســیبهایی
تاریــخ پرفرازونشــی 
جــدی بــر پیکــرۀ اســام وارد ســاخته و شــکافی عمیــق میــان مســلمانان ایجــاد کــرده
اســت .ریش ـ ۀ تمــام ایــن تنشهــا ،اختالفــی بــود کــه در صــدر اســام بــا رحلــت پیامبــر
اکــرم؟لص؟ در مســئلۀ خالفــت و امامــت پدیــدار گشــت .زمانــی کــه گروهــی از مهاجــر و
انصــار در ســقیفۀ بنیســاعده گــرد هــم جمــع شــدند و در صدد انتخاب جانشــین برای
ایشــان برآمدنــد ،امــا در مقابــل ،گروهــی دیگــر بــه امامتــی الهــی بــاور داشــتند ،و معتقــد
بودنــد کــه امــام یــا خلیفــه در زمــان حیــات نبــی اســام؟لص؟ معرفــی شــده اســت .گــروه
نخســت بــا اســتفاده از شــرایط موجــود در جامعــه ،توانســت مرکــب خالفــت را زیــن
کنــد و بــر آن ســوار شــود و در ظاهــر ،جریــان مخالــف را از صحنــۀ حکومــت و سیاســت
امامت الهــی چیزی نبود کــه از صحنۀ روزگار
حــذف نمایــد .البتــه در نظــر گــروه مقابــل،
ِ
محــو شــود و کنارنهــادن امــام از حــوزۀ حکومــت ،نمیتوانســت بــه جایــگاه معنــوی او
خللی ایجاد کند.
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شـاید آن روز بسـیاری از مسـلمانان نمیدانسـتند کـه چـه سرنوشـت شـومی در انتظـار
ایـن اختلاف اسـت و پیامـد ایـن درگیـری تـا کجـا ادامـه خواهـد یافـت .دیـری نپاییـد
کـه ابعـاد گسـترده و تأثیـر عمیـق ایـن اختلاف در امـور دینـی ،اجتماعـی و سیاسـی

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

پدیـدار شـد .احـکام و معـارف نـاب اسلامی در کشـاکش ایـن اختالفهـا دچـار
تحریـف و تأویـل گشـت ،و ّامـت در سرگشـتگی و انحرافـات اخالقـی و اجتماعـی فـرو
رفـت .خونهـای زیـادی بـر زمیـن ریخـت و لطمههـای جبرانناپذیـری بـر پیکـر اسلام
و مسـلمانان وارد شـد .در پـی ایـن حـوادث ،آتـش کارزار تقابـل شـیعه و سـنی شـعلهور
شـد و رفتهرفتـه نمایـی نامطلـوب از اسلام در جامعـۀ جهانـی بـه نمایـش گذاشـت؛
نمایی که حقانیت اسلام را تحتالشـعاع قرار داد و مسـلمانان را با اتهاماتی همچون
تروریسـت و خشـونتطلب مواجـه سـاخت؛ مردمـان بیخبـر را نسـبت بـه مسـلمانان
بدبیـن و بدگمـان کـرد و زمینـه اسـتعمار مسـلمانان را فراهـم آورد.
اینجا بود که جریانهای گوناگون اسالمی احساس خطر کردند و علما و اندیشمندان

و روشـنفکران و سیاسـتمداران ،هرکـدام بـا اهدافـی خـاص ،بـه فکـر اصلاح و ارائـۀ
راهـکار افتادنـد؛ تـا اینکـه رویکردهایـی بـا عنـوان وحـدت و تقریـب در دسـتور کار قـرار
گرفـت و کنشـگران دینـی و اجتماعـی بـا انگیزههـا و اهدافـی گوناگـون ،وارد میـدان
شـدند و نظریههایـی بـرای حـل ایـن مشـکل ارائـه نمودنـد .امـا شـوربختانه تئور یهایی
کـه تاکنـون در مسـیر تقریـب و درمـان تفرقـه میـان تشـیع و تسـنن دنبـال شـده ،چنـدان
گرهـی از کار نگشـوده اسـت؛ بلکـه چهبسـا خـود نیـز دچـار آسـیب شـدند و تفرقههـای
درو نمذهبـی را ،بهخصـوص در دایـرۀ تشـیع ،بـه ارمغـان آوردنـد .بـه نظـر میرسـد
مهمتریـن علـل ناکارآمـدی ایـن رویکردهـا ،کمتوجهـی بـه راهبـرد قرآنـی و میـراث
نبـوی در رفـع اختالفـات اسلامی و خـروج از محـل اختلاف باشـد؛ درحالیکـه پیامبـر
اکـرم؟لص؟ از هـر کسـی بـه تفرقـۀ ّامـت آ گاهتـر ،و بـه درمـان ریشـههای آن داناتـر ،و از هـر
دلسـوزی بـه صلاح مسـلمانان دلسـوزتر بـود و همـواره نسـبت به ریشـۀ اختالف هشـدار
داده و راهـکار درمـان آن را معرفـی کـرده اسـت.

 .1مفهومشناسی وحدت و تقریب
پیـش از مراجعـه بـه سـنت نبـوی ،فهـم مـراد از وحـدت و تقریـب ناگزیـر اسـت؛ چراکـه
بایـد روشـن شـود در ایـن مقولـه ،چـه چیـزی را دنبال میکنیـم .امروزه یکـی از آفتهای

سـیدجمال «اتحـاد اسلامی» محـل بحـث قـرار گرفتـه اسـت 1یـا امـام خمینـی بیشـتر از
اتحـاد ملتهـا و وحـدت و همزیسـتی مسـلمانان سـخن میگفتنـد .روشـن اسـت کـه
خاسـتگاه بحـث در ایـن دیـدگاه ،تعامـل معرفتـی و محتوایـی بین مذاهب نبـود؛ بلکه
بحـث مصالـح سیاسـی _ اجتماعـی ّامـت اسلامی و گرایشـات همسـو در سیاسـت
بینالملـل مـورد توجـه بـود .گفتمانـی که در دارالتقریب مصر شـکل گرفت نیز نخسـت
 .1اسـ ـدآبادی ،جمالالدی ــن ،مق ــاالت جمالی ــه ،ص  166و  .170-169همچنی ــن در ای ــن ب ــاره
ن ــگاه کنی ــد ب ــه :صاحب ــی ،محمدج ــواد ،اندیش ــۀ اصالح ــی در نهضته ــای اس ــامی ،ص
 179ب ــه بع ــد.
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نيقيرف کرتشم ینابم رب هيکت اب تماما ۀياپ رب بيرقت و تدحو

نظـری وحـدت و تقریـب ،بحـران معنـا اسـت .پیشتـر نظریهپـردازان و کنشـگران
ً
ایـن عرصـه ،هرکـدام واژه و معنایـی خـاص را در نظـر داشـتهاند؛ مثلا در گفتارهـای
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معنایـی اجتماعـی داشـت؛ امـا در میانـۀ راه معنایـی معرفتـی پیـدا کـرد و بـه باورهـای
دینـی و اختالفـات مذهبـی پرداخـت.
امـروزه بهدرسـتی روشـن نیسـت کـه در حـوزۀ عملـی ،چـه معنایـی مـراد اسـت و چـه
چیـزی دنبـال میشـود و کنشـگران ایـن عرصـه چـه انـدازه بـه تعاریـف خـود دربـارۀ
وحـدت و تقریـب پایبندنـد .بـه دیگـر سـخن ،مناسـبات وحـدت و تقریـب در جهـان
امـروز بـا بحـران در معنـا روبـهرو گشـته و درنتیجـه ،مباحثـات علمـی ،عملکردهـا،
متدهـا و اهـداف ،بـا ابهـام مواجـه اسـت و حتـی مخاطبـان و متولیـان آن نیز بهدرسـتی
مشـخص نیسـت.
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:
 _1اتحاد ملل اسالمی یا همکاری جهان اسالمی؛
 _2همزیستی اجتماعی مسلمانان و گروههای اسالمی؛
 _3همفکری و هماندیشی دینی و تقریب مذهبی.
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روشـــن اســـت کـــه در گفتمـــان نخســـت ،منفعـــت و مصلحـــت و قـــدرت مـــورد نظـــر
اســـت .ایـــن دیدگاه میکوشـــد تـــا حکومتها و دولتهای اســـامی را با همـــۀ تنوع و
ســـوگیریهای ایدئولوژیک ،بر محور مصالح عمومی و منافع مشـــترک مســـلمانان گرد
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مقابـــل جبههای که منافع اقتصادی مســـلمانان را به خطـــر میاندازد یا
هـــم آورد و در
ِ

موقعیت و قدرت سیاســـی آنها را به رســـمیت نمیشناســـد ،متحد ســـازد .مخاطبان
و بازیگـــران ایـــن بخش ،اصحاب سیاســـت و قـــدرت ،و همچنین کســـانی خواهند
بـــود کـــه بنگاههـــای بـــزرگ اقتصادی جهـــان اســـام را در دســـت دارند ،نـــه تودههای
اجتماعـــی و عالمان دینی .متد و روش پیشـــبرد این پروژه نیز در قالبهای سیاســـی
و روشهـــای تعامل در روابـــط بینالملل تعریف میشـــود.
اجتماعـی ّامـت اسلامی مـورد نظـر اسـت و
امـا در گفتمـان دوم ،امنیـت و آسـایش
ِ
کنشـگران ایـن بخـش ،تـود ۀ مـردم هسـتند؛ کسـانی کـه میخواهنـد در آسـایش و رفـاه

و امنیـت زندگـی کننـد .بیگمـان الزمـۀ همزیسـتی ،اتفـاق مذهبـی یا انـکار اختالفات

مذهبـی نیسـت؛ اگرچـه رفـع اختالفـات مذهبـی میتوانـد راه اصلاح حـوزۀ همزیسـتی
را نیز هموار سـازد .نیز روشـن اسـت که پیشـبرد این پروژه ،از جنس مقوالت اجتماعی
اسـت و دانـش اجتماعـی و تجربههـای زیسـتی در سـرزمینهای مختلـف سـخت بـه
کار میآینـد.
در گفتمـان سـوم ،تقریـب و نزدیکـی فکـری _ معرفتـی و صیانـت از باورهـای اسلامی
مـد نظـر اسـت و کنشـگران ایـن عرصـه دانشـمندان دینی و اصحاب اندیشـه هسـتند.
هـدف اصلـی در ایـن دیـدگاه ،نزدیکـی اندیشـهها و آرا و پرهیـز از تنشهـای فرهنگـی
و معنـوی و حفـظ میـراث اسلامی اسـت کـه آثـار آن میتوانـد علاوه بـر حـوزۀ معرفـت و
معنویـت ،در سـایر مشـکالت اساسـی همچـون همدلـی اجتماعـی و همـکاری جهان
اسلامی نیـز پدیدار شـود.
چنانکـه روشـن اسـت ،امـروزه هـر سـه حـوزه در جهـان اسلام محـل حاجـت اسـت و
بـرای دسـتیابی بـه آنهـا بایـد برنامهریـزی و کوشـش نمـود .پیادهسـازی هرکـدام از ایـن
سـه پـروژه میتوانـد در بهسـازی مسـیر بـرای سـایر رویکردهـا نیـز مفیـد باشـد .در عیـن
حـال تأ کیـد میشـود کـه خلـط ایـن سـه مقولـه بـا یکدیگـر ،آسـیبهایی جـدی بـه
دنبـال دارد .رعایـت شـرایط و اقتضائـات هـر پـروژه و عـدم مداخلـۀ عوامـل مخـرب ،در
اجـرای دقیـق و سـریع آنهـا تأثیـر تـام دارد.
دنبـال ارائـۀ چارچـوب و درآمـدی بـرای تبییـن نظـری و عملـی ایـن پـروژه میباشـد و بـه
مباحـث معرفتـی ایـن حـوزه ناظـر اسـت .بر این اسـاس چند نکته حائز اهمیت اسـت:
 .1از آیـات مربـوط بـه وحـدت چنیـن اسـتفاده میشـود کـه در وحـدت اسلامی و
همگرایـی حقیقـی ،همـواره بایـد حقمحـوری مـورد توجـه قـرار گیـرد ،و هـر مسـیری کـه

َ َْ
<و اع ت� ِص ُموا ِب� َح بْ� ِل
بـه واگرایـی از حـق منجر شـود ،تفرقهانگیـز خواهد بود .برای نمونه ،آیـۀ
َّ
ً ََ َُ
الل ِه ج َ� يم�عا َو لا �ت ف� ّر ق�وا> 1معیـار وحـدت را تمسـک بـه «حبـلاهلل» دانسـته اسـت کـه چیـزی
َ َ ُ ُ
<و لا �ت كو�ن وا
جـز حـق و رابطـۀ بیـن بشـر و خدای متعال بر یک اصل راسـتین نیسـت .آیـۀ
 .1آلعمران.103 :
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آنچـه در ایـن نوشـتار محـل گفتگـو قرار میگیرد ،گفتمان سـوم اسـت؛ گفتمانی که به
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ََ َُ

ََُْ

ُ

ْ

ُ

كال ذ ي�� نَ� �ت ف� ّر ق�وا َو خا� ت�ل ف�وا ِم نْ� �بَ ْع ِد ما ج� َاءه ُم ال بَ� يّ� ن� ت
ا�> 1نیـز تفرقـه را در پیرو ینکـردن از
ِ

«بینـات» ،یعنـی همـان حجتهـای علمـی و واقعیـات و حقایـق دینـی دانسـته
اسـت .در حدیـث شـریفی از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیـز وحـدت بـه حقمحـوری و تفرقـه به
پیـروی از باطـل معنـا شـده اسـت و ایشـان جماعـت را بـه «جماعـت اهـل حـق» تفسـیر
کردهانـد 2.پـس بـا توجـه بـه مجموعـۀ ادله و شـواهد گوناگون و نیز شـناخت واژۀ «تفرقه»
کـه ضـد وحـدت اسـت _ از بـاب «تعـرف األشـیاء بأضدادهـا» _ میتـوان بـه تعریـف
وحـدت اسلامی دسـت یافـت و از ایـن منظـر وحـدت را بـه «اجتمـاع ّامـت اسلامی بـر
محـور حـق» معنـا کـرد.
 .2بـرای تقریـب بیـن مذاهـب ،تعاریـف گوناگونـی ارائـه شـده اسـت .در بیشـتر
تعریفهـا بـر همدلـی مذهبـی و اجتماعـی ،بـدون اینکـه اختلاف زدوده شـود ،تأ کید
شـده اسـت .نیـز همـواره گفتـه میشـود کـه ایـن مهـم ،بـا توجه به مشـترکات اسلامی به
دسـت میآیـد 3.در معنـای تقریـب ،وجـود اختلاف نهفتـه اسـت و نظریههـای تقریـب
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 .1آل عمران.105 :
ّ
« .2جــاء رجــل إلــى أميــر المؤمنيــن؟ع؟ فقــال :أخبرنــي عــن الســنة و البدعــة ،و عــن الجماعــة و
عــن الفرقــة .فقــال أميرالمؤمنيــن؟ع؟ :السـ ّـنة مــا سـ ّـن رســول اهّلل؟لص؟ ،و البدعــة مــا أحــدث
ً
ً
مــن بعــده ،و الجماعــة أهــل الحـ ّـق و إن كانــوا قليــا ،و الفرقــة أهــل الباطــل و إن كانــوا كثيــرا»
(مجلســی ،محمدباقــر ،بحــار األنــوار.)266/2 ،
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 .3ر.ک :کاش ـفالغطاء ،محمدحســین« ،بیــان للمســلمین» ،رســالة اإلســام« :269/3 ،لیــس
المــراد مــن التقریــب بیــن المذاهــب اإلســامیة إزالــة أصــل الخــاف بینهــا ،بــل أقصــی المــراد و
ّ
ً
جــل الغــرض هــو إزالــة أن یکــون هــذا الخــاف ســببا للعــداء و البغضــاء ،الغــرض تبدیــل التباعد
و التضــارب ،باإلخــاء و التقــارب»؛ حائــری مازندرانــی ،محمدصالــح« ،منهــاج عملــي للتقر یــب
إلــی إخواننــا المســلمین» ،رســالة اإلســام« :404/4 ،یکــون للتقر یــب صــورة عملیــة حقیقیة و لو
ً
تدریجا من غیر أن ّ
یتنزل الســني عن تســننه و ال الشــیعي عن تشــیعه»؛ تســخیری ،محمدعلی،
«گفتــاری پیرامــون وحــدت اســامی و تقر یــب مذاهــب» ،اندیشــۀ تقر یــب« :14/8 ،تقر یــب
کشــدن پیــروان مذاهــب اســامی بــا هــدف شــناخت مشــترکات
مذاهــب بــه معنــای نزدی 
یکدیگــر و توســعۀ مشــترکات بــه منظــور دســتیابی بــه بــرادری دینــی بــر اســاس اصــول مســلم و
مشــترکات اســامی و نیــز معذو رنمــودن همدیگــر در امــور مــورد اختــاف»...؛ ســبحانی ،جعفر،
رســائل و مقــاالتّ :422/1 ،
«إنمــا المــراد [مــن التقر یــب] هــو التقر يــب بيــن القــادة للمذاهــب
و بالتالــي بيــن القــادة و أتباعهــم ،و ذلــك مــن خــال رســم الخطــوط العريضــة المشــتركة التــي

میکوشـند تـا بـا گفتگـو و توافـق بـر مشـترکات دینـی ،از آسـیبهای ایـن اختالفهـا
جلوگیـری کننـد و در عیـن حـال ،ارزشهـای اسلامی را حفـظ نماینـد.
از همینجـا تفـاوت میـان وحـدت و تقریـب نیـز روشـن میشـود .وحـدت و یکپارچگی
بـا اختلاف سـازگار نیسـت؛ بلکـه مقابـل آن اسـت .وحـدت اسلامی تنهـا زمانـی
شـکل خواهـد گرفـت کـه مبانـی و اندیشـههای اصولـی مـورد توافـق قـرار گیـرد .امـا
تقریـب در تعریـف پیشگفتـه بـه معنـای اتفاقنظـر در اصـول مذهبـی نیسـت؛ بلکـه
بـه معنـای کمکـردن اختالفـات مذهبـی بـر اسـاس کتـاب و سـنت مشـترک بـرای ایجاد
همدلـی اسـت .تقریـب میکوشـد تـا بـا ایجـاد گفتمانهـای معرفتـی در راسـتای رفـع
درگیریهـای اسلامی ،در راه کشـف حقیقـت و ایجـاد همفکـری گام بـردارد .البتـه
پیامـد تقریـب میتوانـد دسـتیابی بـه اسلام عصـر نبـوی باشـد کـه تمامـی مسـلمانان
را بـه صـورت یکپارچـه در کنـار یکدیگـر جمـع کنـد و مهـر و محبـت و بـرادری و نیـز
سـعادت دنیـا و آخـرت را برایشـان بـه ارمغـان بیـاورد.

 .2هشدار پیامبر نسبت به وقوع تفرقه
بیتردید تفرقه در اسالم ،آتشی خانمانسوز است که حیات دینی و دنیوی مسلمانان
را بـه خطـر انداختـه و مسـیر پیشـرفت اسلام و سـعادت مسـلمانان را بـا چالـش
مسـلمانان شـفقت نداشـته و به اندازۀ ایشـان نسـبت به وقوع تفرقه نگران نبوده اسـت.
نگرانـی پیامبـر از ایـن اتفـاق ناخوشـایند در احادیـث شـیعی و سـنی گـزارش شـده و در
بسـیاری از جوامـع حدیثـی بازتـاب داشـته اسـت؛ چنانکـه فرمـود:
تجمــع المذاهــب اإلســامية فــي مجالــي العقيــدة و الشــريعة ،و ّإنــه لــو كان هنــاك خــاف فيهمــا
ُ
ً
فهــو بالنســبة إلــى األمــور المتفــق عليهــا قليــل جــدا»؛ واع ـظزاده خراســانی ،محمــد« ،الوحــدة
اإلســامیة معالمهــا و أعالمهــا» ،رســالة التقریــب« :11/21 ،تقر یــب بیــن مذاهــب اســامی
یهــا _ کــه باعــث دوری مذاهــب
عبــارت اســت از همتگمــاردن بــرای ازبینبــردن جدای 
اســامی 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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مواجـه سـاخته اسـت ،بیگمـان هیچکـس بـه انـدازۀ پیامبـر اسلام نسـبت بـه اسلام و
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بـه زودی ّامـت مـن بـه هفتادوسـه 1فرقـه جـدا خواهنـد شـد کـه تمامـی آنها
2

بهجـز یـک فرقـه در جهنـم خواهنـد بـود.

ایـن روایـات بهقـدری گسـترده اسـت کـه بسـیاری از عالمان سـنی بـه فراوانی یـا تواتر آن
3

اذعـان نمودهاند.

حدیــث افتــراق ّامــت عــاوه بــر پیشــگویی پیامبــر؟لص؟ از اختالفــی نزدیــک ،بهروشــنی
از نگرانــی ایشــان دربــارۀ فتنههــای تفرقهافکنانــه نیــز حکایــت میکنــد .امــا آیــا پیامبــر
اســام بهعنــوان پیــامآور اســام و صاحــب شــریعتی مانــدگار ،بــا آ گاهــی از ایــن اتفــاق
برای جلوگیری از آن چارهای نیندیشــید ه اســت؟ بیتردید رســالت حضرت خاتم؟ص؟
چنیــن میطلبــد کــه بــرای پیشــگیری از ایــن فســاد خانمانبرانــداز ،چــارهای داشــته
باشــند .نمیتــوان پذیرفــت پیامبــری کــه بــرای جزئیتریــن امــور اجتماعــی و فــردی
بشــریت برنامــه داشــته و دینــش را کاملتریــن ادیــان میدانســته ،بــرای زدودن تفرقـهای
کــه خــود از وقــوع آن آ گاهــی داشــته اســت راهــکاری ارائــه نفرمــوده باشــد .در همیــن
َ
راســتا عبدالمجیــد ســلیم ،از عالمــان برجســتۀ االزهــر و از منادیــان تقریــب و وحــدت
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مینویســد:
پیامبـر خـدا؟لص؟ از ایـن جدایـی بیمنـاک بـود و نسـبت بـه آن هشـدار
داد .ایشـان مؤمنـان را همچـون یـک پیکـر میدانسـت و هیچچیـز نـزد او
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_ پس از کفر به خدا_ مبغوضتر از اختالف و درگیری _ اگرچه در کارهای
 .1در برخی نقلها هفتادودو فرقه نیز آمده است.

 .2ر.ک :ابنحنبــل ،احمــد بــن محمــد ،مســند120/3 ،؛ حا کــم نیشــابوری ،محمــد ،المســتدرك
علــی الصحیحیــن 6/1 ،و 129-128؛ ترمــذی ،محمــد ،ســنن26-25/5 ،؛ متقــی هنــدی،
علــی ،کنــز العمــال212-210/1 ،؛ مناوی ،عبدالرؤوف ،فیض القدیر 20/2 ،و 384/5؛ عینی،
محمــود ،عمــدة القــاري .224/18 ،نیــز ر.ک :مجلســی ،محمدباقــر ،بحــار األنــوار36-3/28 ،؛
حــر عاملــی ،محمــد بــن حســن ،تفصیــل وســائل الشــیعة50-49/27 ،؛ طباطبایــی بروجــردی،
حاجآقاحســین ،جامــع أحادیــث الشــیعة 16/1 ،و منابــع دیگــر.
 .3حاکـــم نیشـــابوری ،محمـــد ،هم ــان6/1 ،؛ من ــاوی ،عبدال ــرؤوف ،فی ــض القدی ــر21/2 ،؛
فیضآبـــادی ،حیدرعلـــی ،منته ــی ال ــکالم ،ص 264؛ ابوزه ــره ،محم ــد ،تار ی ــخ المذاه ــب
اإلس ــامیة ،ص .11

عـادی_ نبـود .تنهـا راه اصلاح ایـن ّامـت ،رهایـی از تفرقـه ،و پکپارچگـی
در اصـول دیـن و ایمـان راسـتین ،و خویشـتنداری در برابـر اختالفاتـی
1

اسـت کـه دلیـل و برهانـی بـر آن وجـود دارد.

بیشـک سـنت و سـیرت پیامبـر اسلام؟لص؟ بهتریـن مرجـع بـرای تقریـب و ایجـاد

َ
ْ
وحـدت و زدودن تفرقـه اسـت و هرآنچـه فرمـوده باشـند ،بـه مقتضـای َ
<و ما يَ� ن� ِط قُ� ع ِن�
ُ َّ
َْ
الهوى * ِإ� نْ� ه َو ِإ�لا َو ْح ي ٌ� يُ�وحى> 2و برهـان عصمـت ،چیـزی جـز ارادهای الهـی و رسـالتی

آسـمانی نخواهـد بـود.
قـرآن کریـم نیـز همـواره پیامبـر اکـرم؟لص؟ را داور حـل اختلاف معرفـی کـرده و معیـار

فَ
<�لا
ایمـان را سـرفرودآوردن در برابـر داوری وی دانسـته اسـت؛ چنانکـه فرمـوده اسـت:
َ
أَ ْ ُ
ً َ َ َ َ
َُ َ ُ
َ َ ّ َ ُ �ؤْ نُ نَ َ ُ ّ َ
و� َح�تّى ي� َح ِك ُموك ف� ي�ما ش� جَ� َر �بَ ْي� نَ� ُه ْم �ث ّم لا ي� جِ�دوا �ف ي � ��ن ف� ِس ِه ْم َح َر ج�ا ِم ّما ق� ض� يْ� ت� َو
و ر�بِ ك لا ي� ِم�
ً
َ
َ َ ُّ
ّ َ
َّ َ َّ
فَ َ ْ ُ
4
الر ُسول>.
م �ف ي � ش� ي ْ� ٍء ف� ُرد ُوه ِإ�لى الل ِه و
<� ِإ� نْ� �ت ن�ا�زَ ع ت� ْ 
ي ُ� َس ِل ُموا ت� ْس يل�ما> 3.نیـز فرمـوده اسـت:

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 اختلاف را بـه ایشـان سـپرد .روشـن اسـت
کـه هـر مسـیری غیـر از آن ،وحـدت و تقریـب را بـه سـرانجام نخواهـد رسـاند و چهبسـا
فرجـام آن ،پایائـی اختلاف و دوام ناخوشـایندیهای آن و هـدردادن فرصتها باشـد.

سـیرۀ مسـتمر پیامبـر؟لص؟ بهروشـنی گویـا اسـت کـه حضـرت از آغـاز دعـوت ،نسـبت
بـه امـر خالفـت و امامـت حسـاس بـود و صلاح مسـلمانان را در گـرو مسـئلۀ جانشـینی
میدانسـت .پیامبـر اکـرم؟لص؟ بهخوبـی خبـر داشـت کـه در آینـدهای نزدیـک ،فتنـۀ
تفرقـ ه بـا اختلاف در امامـت شـکل خواهـد گرفـت .از ایـن رو در هـر برهـهای ،بـا هـر
بهانـهای آن را گوشـزد مینمـود؛ از «یومالـدار» کـه خویشـان خـود را بـرای نخسـتین
 .1ر.ک :ساعدی ،محمد ،موسوعة أعالم الدعوة.686/1 ،
 .2نجم.4-3 :
 .3نساء.65 :
 .4نساء.59 :
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 .3امامت ،الگوی تقریب و وحدت
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دعـوت علنـی گـرد هـم آورد تـا اجتمـاع عظیـم غدیـر و روزهـای پایانـی عمـر خویـش.
پیامبـر اکـرم؟لص؟ مدیریـت امـر خالفـت را الهـی میدانسـت و بـا منطقـی وحیانـی در
راسـتای حفـظ جامعـۀ اسلامی از انحـراف و افتـراق در ایـن امـر میکوشـید و جامعـه را
از هـر نـوع تصمیمسـازی دربـارۀ آن بـر حـذر میداشـت .ایشـان بهخوبی میدانسـت که
دخالـت جامعـه در ایـن امـر ،اسلام را پارهپـاره میسـازد و بههمریختگـی اجتماعـی و
سیاسـی و دینـی را در پـی خواهـد داشـت .ازایـنرو همـواره بـرای پیشـگیری و درمـان
ایـن درد ،تلاش و سـفارش مینمـود .در بیـن سـفارشهای نبـوی ،گویـا برخـی از آنهـا
بهروشـنی بـرای چارهاندیشـی از تفرقـه و جلوگیـری از انحـراف ّامـت صادر شـده اسـت؛
بهعنـوان نمونـه میتـوان بـه «حدیـث ثقلین»« ،حدیث سـفینه» و «حدیث امان» اشـاره
کـرد؛ احادیثـی کـه از مهمتریـن مشـترکات شـیعه و سـنیاند و همـگان بـر صحتشـان
اعتـراف دارنـد.
 .1-3حدیث ثقلین
«حدیـث ثقلیـن» چندیـن بـار و در موقعیتهـای گوناگـون از پیامبـر؟لص؟ صادر شـده
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و به طرق فراوان و اسـانیدی قابلقبول در منابع شـیعه و سـنی نقل شـده اسـت .برخی
منابـع پژوهشـی شـمار صحابیـان راوی «حدیـث ثقلیـن» را بیـش از سـی نفـر 1و شـمار
بـزرگان و محدثـان اهلتسـنن کـه ایـن حدیـث را در مجامع حدیثی خـود نقل کردهاند،
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بیش از یکصدوهشـتاد نفر دانسـتهاند 2.همچنین کوشـشهای ارزشـمندی در اثبات
تواتـر ایـن حدیـث انجـام شـده اسـت 3.حتـی اگـر کسـی تواتـر ایـن حدیـث را نپذیـرد،
هرگـز نمیتوانـد اعتبـار آن را نادیـده انـگارد؛ زیـرا شـهرت ایـن حدیث و قرائـن بیرونی آن
بـ هقـدری اسـت کـه بـه صـدور آن اطمینـان حاصـل میشـود .ابنحجـر هیتمـی پـس از
گـزارش طـرق حدیـث ثقلیـن و نیـز اذعـان بـه صحـت برخـی از آنهـا ،شـمار صحابیـان
 .1ر.ک .طباطبایــی بروجــردی ،سیدحســین ،جامــع أحادیــث الشــیعة 46/1 ،و 61؛ حســینی
میالنــی ،علــی ،نفحــات األزهــار.185/1 ،
 .2طباطبایی بروجردی ،حاجآقاحسین ،همان.46/1 ،
 .3حسینی میالنی ،علی ،همان.186/1 ،

راوی ایـن حدیـث را بیسـتوچند نفـر دانسـته و نوشـته اسـت:
ً
َ
ّ
ـف و
ث ّـم اعلـم ّأن لحدیـث
التمسـك بذلـك طرقـا کثیـرة وردت عـن نی ٍ
ً 1
عشـرین صحابیـا.
آنچه بر قوت این حدیث میافزاید ،وجود این حدیث در صحاح و مسانید و معاجم

اسـت؛ آثـاری همچـون صحیـح مسـلم 2،سـنن ترمـذی 3،مسـتدرک حا کـم 4و مسـند
احمـد 5.همچنیـن طبـق دیدگاهـی کـه تمامـی احادیـث دو کتـاب مسـلم و بخـاری را
صحیـح میشـمارد ،ایـن حدیـث از معتبرترین احادیث خواهد بود .حاکم نیشـابوری
در مسـتدرک پـس از نقـل روایتـی از حدیـث ثقلیـن بـه صحـت آن بنـا بـر شـرط شـیخین
تصریـح میکنـد 6.ابنکثیـر نیـز بـه صحـت حدیـث اعتـراف میکنـد و فاش مینویسـد:
و قـد ثبـت فـي الصحيـح ّأن رسـول اهلل؟مص؟ قـال فـي خطبتـه بغديـر خـم:
ّ
إنـي تـارك فيكـم الثقليـن كتـاب اهلل و عترتـي. ...

7

ناصرالدیـن البانـی پـس از نقـل حدیـث ثقلیـن بـا عنـوان «حدیـث العتـرة» بـه
8

صحیحبـودن آن اذعـان نمـوده و شـواهد و اخبـار گوناگونـی بـرای آن برشـمرده اسـت.

بـر همیـن اسـاس ،دارالتقریـب مصـر رسـالهای بـا عنـوان حدیـث الثقلیـن بـه قلـم
محمدقوامالدیـن قمـی وشـنوی منتشـر کـرده کـه بسـیاری از مـدارک و سـندهای ایـن
حدیـث را از منابـع اهلسـنت گـردآوری نمـوده اسـت .دارالتقریب آشـکارا گفته اسـت
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9

کـه نویسـنده در جمـعآوری ایـن حدیـث ،راه حکمـت و اعتـدال را پیمـوده اسـت.

 .1ابنحجر ،احمد بن محمد ،الصواعق المحرقة ،ص .150
 .2نیشابوری ،مسلم ،صحیح.123-122/7 ،
 .3ترمذی ،محمد ،سنن.622-621/5 ،
 .4حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرك علی الصحیحین.148/3 ،
 .5ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند 17/3 ،و  26و  59و. ...
 .6حاکم نیشابوری ،محمد ،همان.
 .7ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم.122/4 ،
 .8البانی ،محمد ،سلسلة األحادیث الصحیحة.357-355/4 ،
 .9قمی وشنوی ،قوامالدین ،حدیث ثقلین ،مقدمۀ دارالتقریب ،ص .3

نيقيرف کرتشم ینابم رب هيکت اب تماما ۀياپ رب بيرقت و تدحو

گزارشـات ایـن حدیـث در منابـع شـیعی نیـز بهقـدری فراوان اسـت که شـبههای در تواتر

آن باقـی نمیمانـد و بـا یـک جسـتجوی نرمافـزاری ،فهرسـتی بلنـد از مصـادر و روایـات
آن بـه دسـت خواهـد آمـد؛ تـا جایـی کـه صاحب وسـائل فـاش بیان مـیدارد:
ّ
قـد تواتـر بیـن العامـة و الخاصـة عـن النبـي؟ص؟ أنـه قـال :إنـي تـارك فيكـم
الثقليـن مـا إن تمسـكتم بهمـا لـن تضلـوا ،كتـاب اهلل و عترتـي أهـل بيتي و
ّ
1
إنهمـا لـن يفترقـا حتـى يـردا علـي الحـوض.

ناگفتـه نمانـد کـه حدیـث ثقلیـن بـا الفـاظ و متنهایـی گوناگونـی روایـت شـده اسـت.
در برخـی روایـات ،واژۀ عتـرت بـه کار رفتـه ،در برخـی دیگـر واژۀ اهلبیـت ،و در برخـی
نیـز هـردو بـ ا هـم یـاد شـده اسـت .اما باید توجه داشـت که تمامـی این الفـاظ و متون ،از
حقیقتـی یکسـان ،یعنـی تمسـک بـه قـرآن و عتـرت اهلبیـت سـخن میگوینـد؛ عترتـی
کـه در منابـع حدیثـی شـیعه و سـنی بـه امامـان تفسـیر شـده اسـت 2و نهتنهـا عالمـان
3

شـیعه ،بلکـه علمـای اهلسـنت نیـز آن را پذیرفتهانـد.

بیگمـان اگـر بنـا باشـد مشـترکات ملا ک تقریـب بین مذاهب باشـد ،یکـی از مهمترین
و بارزتریـن امـور مشـترک بیـن دو فرقـه ،حدیـث ثقلیـن اسـت؛ چنانکـه پیشتـر نیـز
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فقیهـی همچـون آیـتاهلل بروجـردی بـر همیـن اسـاس دارالتقریـب را هدایـت نمـود و
4

بسـیاری از بـزرگان ،راهـکار وحـدت و تقریـب را در مراجعه به این حدیث دانسـتهاند.

بیتردیـد هـر راهـکاری جـدای از راهـکار نبـوی در عرصـۀ تقریـب ،اجتهـادی در مقابـل
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نـص اسـت و راه بـه جایـی نخواهـد بـرد.
 .1حر عاملی ،محمد بن حسن ،تفصیل وسائل الشیعة.34-33/27 ،
 .2به عنوان نمونه نگاه کنید به :جوینی ،ابراهیم ،فرائد السمطین318-317/1 ،؛ طبرسی ،احمد
بن علی ،احتجاج149/1 ،؛ سبط ابنجوزی ،یوسف ،تذکرة الخواص ،ص .199
 .3ر.ک :حسینی میالنی ،علی ،نفحات األزهار.347-341/8 ،
 .4بــه عنــوان نمونــه ،جلــد نخســت جامــع أحادیــث الشــیعة ،اثر آیـتاهلل بروجردی ،طــرح مرجعیت
علمــی را بــر اســاس حدیــث ثقلیــن پیــش گرفتـه اســت .آیـتاهلل صافــی گلپایگانــی اثــر ارزشــمند
ُ
أمــان اال ّمــة مــن الضــال و الخــاف را بــر همیــن اســاس نگاشــتهاند .اســتاد آی ـتاهلل حســینی
میالنــی ،در مقدمــۀ غدیــر آخر یــن جایــگاه اعــان عمومــی ،ص  ،17-13طــرح وحــدت بــر
اســاس حدیــث ثقلیــن را از جــد امجدشــان آیـتاهلل ســیدمحمدهادی میالنــی مطــرح کردهانــد.
همچنیــن در ایــن بــاره نــگاه کنیــد بــه :حســینی میالنــی ،علــی ،جواهــر الــکالم.27-20/8 ،

مهمتریـن نکاتـی کـه از حدیـث ثقلیـن بـه دسـت میآیـد عبـارت اسـت از :وجـوب
پیـروی توأمـان از قـرآن و عتـرت ،اسـتمرار حیـات ایـن دو تـا قیامـت ،انحصـار نجات از
هـر نـوع گمراهـی در ایـن دو مسـیر هدایـت ،جداییناپذیـری قـرآن و عتـرت ،اعلمیـت،
دوشـرطبودن تبعیـت از اهلبیـت ،و عصمـت ،کـه همگـی از امامـت خبـر
بیقی 
میدهنـد و هـر مصـداق غیرمعصومـی را از حدیـث نفـی میکننـد.
بیشک اگر غیر از قرآن و عترت پیامبر؟لص؟ هر دلیل و راهنمایی برای رهایی از تفرقه
وجـود داشـت ،پیامبـر اکـرم؟لص؟ از آن خبـر مـیداد .امـا پیامبـر؟لص؟ چنیـن نکـرد؛
بلکـه تنهـا ایـن دو یـادگار را بـه امانـت نهـاد .حدیـث ثقلیـن بهروشـنی بیـان میکنـد که
هـر مسـیری غیـر از مراجعـه بـه امامـت ثقلیـن ،بـه انحـراف و جدایـی از دیـن کشـیده
خواهـد شـد .نیـز فـاش میگویـد کـه امامـت ،محـور نجـات و بردارنـدۀ گرفتار یهـا
اسـت؛ زیـرا اگـر غیـر از ایـن بـود ،انحصـار هدایـت در قـرآن و عتـرت صحیـح نمیبـود و
امامـت عتـرت راهـی وجـود داشـت ،بایـد در کنـار قـرآن از آن یـاد میشـد .بـر
اگـر غیـر از
ِ
ایـن اسـاس ،تـا زمانـی کـه ّامـت بـر محـور امامـان و گفتـار و رفتار ایشـان گرد هـم نیایند،
سلایق ناصحیـح و اجتهـادات نـاروا وارد دیـن خواهـد شـد و رو زبـهروز بـر اختالفـات
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ثقلیـــن بر اعلمیـــت امامـــان اهلبیت؟مهع؟ داللـــت میکنـــد 1.اعلمیت خـــود بهترین

ایشـــان را ســـرلوحه قـــرار دهنـــد ،از نزاعهـــا و اختالفهـــا کاســـته ،و تقریـــب و ســـپس
یکپارچگـــی حاصـــل خواهـــد شـــد .در همین راســـتا بســـیاری از عالمان اهلســـنت
تصریح کردهاند که:
ّ
إنمـا قيـل للجـن و اإلنـس :الثقالن ...و قد ش ّـبه بهما الكتـاب و العترة في
ّأن الديـن يسـتصلح بهمـا و يعمر كما عمـرت الدنيا بالثقلين.

2

 .1همو ،نفحات األزهار.272-270/2 ،
 .2زمخشری ،محمود ،الفائق170/1 ،؛ قاری ،علی ،مرقاة المفاتیح.593/5 ،

نيقيرف کرتشم ینابم رب هيکت اب تماما ۀياپ رب بيرقت و تدحو

مـــا ک و معیار برای محوریت امامان اهلبیت؟مهع؟ و گفتار و کردار ایشـــان در تقریب
و وحـــدت اســـت؛ یعنی چنانچـــه همۀ ّامت بـــه ایشـــان مراجعه کنند و فرمایشـــات

 .2-3حدیث سفینه
در حدی�ث معروفیـ از پیامبـر؟لص؟ نق�ل شـده اس�ت ک�ه فرم�ود« :مثـل أهـل بیتـي مثـل
ّ
سـفینة نـوح مـن رکبهـا نجـی و مـن تخلـف عنهـا غـرق» .یعنـی :مثـال اهلبیـت مـن
در بیـن شـما ،بهسـان کشـتی نـوح اسـت کـه هرکـس بـر آن سـوار شـد ،نجـات یافـت و
هرکـس از آن تخلـف کـرد ،نابـودشـد.
این حدیث در بســـیاری از منابع شـــیعی و ســـنی نقل شـــده و پژوهشهای ارزشمندی
پیرامون آن انجام شـــده اســـت 1.عالمه میرحامدحســـین نزدیک به صد نفر از محدثان
و متکلمـــان و عالمـــان ســـنی را میشـــمارد که این حدیـــث را در آثار علمـــی خود ثبت
نمودهانـــد 2.در ایـــن میـــان ،افـــرادی همچـــون ابنادریـــس شـــافعی ،احمد بـــن حنبل،
مســـلم صاحـــب صحی ــح ،ابویعلی موصلـــی ،طبـــری ،ابنقتیبـــه ،حاکم نیشـــابوری،
خطیـــب بغـــدادی ،طبرانـــی ،ثعلبـــی ،ابنعبدالبـــر ،شـــهردار دیلمـــی ،جاللالدیـــن
ســـیوطی و دیگـــران بـــه چشـــم میخورند .حاکم نیشـــابوری ایـــن حدیث را به دو ســـند
یاد کرده و در نقل نخســـت فاش بیان داشـــته اســـت که این حدیث ،بر اســـاس شـــرط
مســـلم صحیـــح اســـت 3.شـــمسالدین ســـخاوی شـــماری از احادیث ســـفینه که به
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ســـندهای گوناگـــون از طریـــق صحابـــهای همچـــون ابوذر غفـــاری ،ابوســـعید خدری،
عبـــداهلل بـــن زبیـــر و ابنعباس نقل شـــده را گـــردآوری کرده اســـت و ذیل هـــر حدیث از
اســـامی کســـانی که آن را در آثار خود ثبت نمودهاند ،یاد کرده اســـت 4.ســـخاوی آشکار
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میکنـــد کـــه طرق ایـــن احادیـــث ،یکدیگـــر را تقویت میکننـــد 5.ابنحجـــر مکی طرق
ایـــن حدیث را پرشـــمار خوانـــده و همچون ســـخاوی ،گروهی از آنهـــا را موجب تقویت
6

گروهی دیگر دانســـته اســـت.

 .1بــه عنــوان نمونــه ر.ک :کنتــوری ،میرحامدحســین ،عبقــات األنوار_حدیــث ثقلیــن 705/2 ،بــه
بعــد .نیــز نــگاه کنیــد بــه :حســینی میالنــی ،علــی ،نفحــات األزهــار ،ج .4
 .2ر.ک .کنتوری ،میرحامدحسین ،همان.708-705/2 ،
 .3حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرك علی الصحیحین 343/2 ،و .151-150/3
 .4سخاوی ،محمد ،استجالب ارتقاء الغرف ،ص .484-479
 .5همان ،ص .484
 .6ابنحجــر ،احمــد بــن محمــد ،الصواعــق المحرقــة ،ص  .152همچنیــن بــرای اعتبــار و صحــت

ایـن حدیـث در مصـادر شـیعی نیـز بهوفـور نقـل شـده اسـت .عالمـه مجلسـی بابـی
در ذکـر فضائـل اهلبیـت؟مهع؟ بـه ایـن احادیـث اختصـاص داده 1و آنهـا را از منابعـی
همچـون احتجـاج طبرسـی ،امالی شـیخ طوسـی ،کمـال الدین صدوق و سـایر مصادر
روایـی ،نقـل کـرده اسـت.
درایــت حدیــث و داللــت آن بــا توجــه بــه سرگذشــت کشــتی نــوح و رویــداد طوفــان
عــذاب ،آشــکار خواهــد شــد .ازایـنرو ســزاوار اســت پیــش از بیــان هماننــدی اهلبیــت
پیامبــر؟مهع؟ بــا کشــتی نــوح ،گــذری بــه ویژگیهــا و سرگذشــت آن داشــته باشــیم:
 .1کشـتی نـوح بـه دسـتور الهـی و تحـت فرمـان جبرئیـل سـاخته شـد .ازایـنرو تمامـی
شـاخصهای آن طبـق پیشـامدها محاسـبه شـد و هرگونـه خطـا و اشـتباهی از آن

َ ْ َ ْ ُ ْ َ أَ ْ
اص ن� ِ ع ال ف�لك ِ�ب �ع يُ� نِ� ن�ا
منتفـی بـود و بـدون نقـص ،همـگان را به سـاحل نجـات رسـاند< :و
َ َ ْ ن  2فَ أَ ْ َ ْ ن َ ْ أَ ن ْ َ ْ ُ ْ َ أَ ْ
3
اص ن� ِع ال ف�لك ِ�ب �ع يُ� نِ� ن�ا َو َو ْح ِي� ن�ا>.
و وح ِي��ا>��< ،وح ي��ا ِإ�ل ي� ِه � ِ�

 .2بیتوجهـی بـه کشـتی نـوح و بهسـخرهگرفتن آن عاقبتـی ناخوشـایند در پی داشـت و

ُ َّ َ َ َ
َ أٌ َ
ْ ُ
َ َ ُْ ْ َ
<و يَ� ْص ن� ُع ال ف�لك َو كلما َم ّر عل يْ� ِه َمل� ِم نْ� ق� ْو ِم ِه َس ِ�خ ُروا ِم ن�ه
خـدای متعـال آن را تالفـی کـرد:
َ
ق َ نْ تَ ْ �خَ ُ نَّ فَ �نَّ نَ ْ �خَ ُ نْ ُ ْ َ
كما ت� ْس�خَ ُر نَ
4
و�>.
�ال ِإ�� �س روا ِم�ا � ِإ� ا �س ر ِم�كم

ً
 .3ایـن کشـتی مسـتقیما بـا فرمـان مدبـر عالـم مدیریـت میشـد و هرگونـه حرکـت و

jep.emamat.ir

117

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

ایــن حدیــث نــگاه کنیــد بــه :همــو ،المنــح المکیــة ،ص 535؛ بدخشــانی ،محمــد ،نــزل األبــرار،
ص .33
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار.104/23 ،
 .2هود.37 :
 .3مؤمنون.27 :
 .4هود.38 :
 .5هود.41 :
 .6قمر.14 :

نيقيرف کرتشم ینابم رب هيکت اب تماما ۀياپ رب بيرقت و تدحو

َّ
رسـاندن همراهـان بـه سـاحل نجـات ،بـه هیـچ عامـل دیگـری نیازمنـد نبـودِ < :ب� ْس ِم الل ِه
أَ ْ
 5تَ ْ
َ ْ
َ ُْ
6
ر� ِ�ب �ع يُ� نِ� ن�ا>.
م ج�راها و مرساها> �< ،ج� ي

 .4کشـتی نـوح تنهـا راه نجـات ّامـت بـود و سرکشـان از آن ،راه بـه جایـی نبردنـد .حتـی

َ آ
َ
ْ ْ َ َ ن 1
و�
فرزنـد نـوح کـه هشـدارهای پدر را نادیده انگاشـت و
خطـاب <ارک ب� مع�ا> را با <س� ي
ِ
ِإ�لى جَ� بَ� ٍل> 2بـه سـخره گرفـت ،فرجامـی جـز نابودی نداشـت؛ چراکـه ارادۀ الهی بر پیروی
أَ
ْ
ق َ
عاص َم ال يَ� ْو َم ِم ْن� � ْم ِر
از نـوح ،و تنهـا راه نجـات در کشـتی او بـود؛ چنانکـه فرمـود�< :ال لا ِ
ْ ْ
حال َ ْ� نَ� ُه َما ْال َم ْو ُ� فَ� نَ
ا َّلله إ� َّلا َم نْ� َرح َم َو َ
3
كا� ِم نَ� ال ُم�غ َر ق� ي� نَ�>.
ج
�ب ي
ِ
ِِ

از برابرسـازی ویژگیهـای یادشـده بـر اهلبیـت پیامبـر؟لص؟ چنیـن بـه دسـت میآیـد
کـه اهلبیـت پیامبـر؟مهع؟ نیـز بـا حکـم و ارادۀ الهـی ،بیهیچخطاواشـتباهی سـکان
هدایت بشـر را در دسـت دارند و ایشـان تنها راه نجات ّامتاند .پس هرکس به ایشـان
بیتوجهـی کنـد یـا راهـی دیگـر برای نجات و رهایی از مفاسـد برگزینـد ،بیتردید گمراه
میگـردد و در طوفانهـای زمـان خویـش غـرق میشـود.
امـام ،هـادی ّامـت و راهگشـای بشـر در مسـیر دیـن و دنیا اسـت .پس امام یـا از خاندان
اهلبیـت اسـت یـا از ایشـان نیسـت .اگـر از ایشـان نباشـد ،سـبب هال کـت و گمراهـی
خواهـد بـود و اگـر از ایشـان باشـد ،سـبب هدایـت و نجـات .بـر ایـن اسـاس ،دسـتور
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پیامبـر بـر پیـروی از کشـتی نجـات اهلبیـت ،دسـتور بـه امامـت ایـن خانـدان اسـت؛
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ایشـان تنظیـم سـازند ،وحـدت و تقریـب حاصـل میگـردد.
از کنارهـــم قـــراردادن دو حدیـــث «افتـــراق ّامـــت» و «ســـفینه» محوریـــت امامـــان
اهلبیـــت؟مهع؟ برای نجات ّامت از تفرقه به دســـت میآید .حدیث ســـفینه بهدرســـتی
وحـــدت ّامت بر محـــور امامان اهلبیت؟مهع؟ را تنهاراه نجات دانســـته و هـــر راه دیگری

را ابطال کرده اســـت .ســـبطابنجوزی در روایتی از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل کرده اســـت:
فنحن أنوار السـموات و األرض و سـفن النجاة و فينا مكنون العلم و إلينا
 .1هود.42 :
 .2هود.43 :
 .3همان.

ُ
مصيـر األمـور و بمهدينـا تقطع الحجج فهـو خاتم األئمة و منقذ اال ّمة.

1

 .3- 3احادیث امان

محوریـت امامـت بـرای جلوگیـری از اختلاف ،در حدیـث «أهـل بیتـي أمـان ّ
ألمتـي» یـا
«أهـل بیتـي أمـان ألهـل األرض» بسـیار روشـن و واضـح اسـت .ایـن حدیث که شـیعه و
سـنی بـر آن اتفـاق دارنـد ،بـه سـندها و الفـاظ گوناگونـی از پیامبـر؟لص؟ نقـل شـده که از
شـمار صـدور ایـن حدیـث حکایـت دارد .حاکـم نیشـابوری در حدیثـی کـه بـه صحت
آن نیـز اعتـراف کـرده اسـت ،از ابنعبـاس نقـل میکنـد کـه پیامبـر فرمـود:
ُ
النجوم أمان ألهل األرض من الغرق و أهل بیتي أمان ألمتي من االختالف
ٌ
فإذا خالفتها قبیلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبلیس .هذا حدیث
2

صحیح اإلسناد و لم یخرجاه.

شـــمسالدین ســـخاوی در اس ــتجالب ارتقاء الغ ــرف بابی را بـــا عنوان «بـــاب األمان
ببقائهـــم و النجـــاة فـــي اقتفائهم» به این احادیـــث اختصاص داده و شـــماری از آنها،
ازجملـــه روایت حاکم را گوشـــزد کرده اســـت 3.ابنحجر مکی این دســـته از احادیث
را فـــراوان دانســـته و ســـپس به چهار نقـــل ،ازجمله روایت حاکم اشـــاره کرده اســـت.

4

عالمه میرحامدحســـین شـــمار زیادی از این احادیث را با شـــواهدی از گفتار صحابه
و علمـــای اهلســـنت پیرامون آن ،یکجا گردآوری نموده 5و عالمه امینی نیز بخشـــی
از آن را در سیرتنا و سنتنا جمع کرده است.

طبـری ،ابناثیـر ،ابنابیالحدیـد و دیگـران ،در روایتـی دیگـر چنیـن نقـل کردهانـد کـه
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در روز شـورا ،خـود و اهلبیـت پیامبـر را امـان ّامـت معرفـی نمـود و در
 .1سبط ابنجوزی ،یوسف ،تذکرة الخواص ،ص .130
 .2حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرك علی الصحیحین.149/3 ،
 .3سخاوی ،محمد ،استجالب ارتقاء الغرف ،ص .478
 .4ابنحجر ،احمد بن محمد ،الصواعق المحرقة ،ص .152
 .5نــگاه کنیــد بــه :کنتــوری ،میرحامدحســین ،عبقــات األنــوار_ حدیــث ثقلیــن886-865/2 ،؛
حســینی میالنــی ،علــی ،نفحــات األزهــار.335-303/4 ،
 .6ر.ک .امینی ،عبدالحسین ،سیرتنا و سنتنا ،ص .40-38
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خطبـهای ّ
غـرا فرمود:

ً
ً
ً
الحمـد هلل الـذي بعـث محمـدا ّمنـا نبيـا ،و بعثـه إلينـا رسـوال ،فنحـن [أهل]

بيـت النبـوة و معـدن الحكمـة و أمـان أهـل األرض و نجـاة لمـن طلـب ،لنـا
عطـه نأخـذه ،و إن ُنمنعـه نركـب أعجـاز اإلبـل و لـو طـال ُّ
ح ّـق إن ُن َ
1
السـرى ... .

محدثــان شــیعه نیــز ایــن احادیــث را در جوامــع حدیثــی خویــش گــرد آوردهانــد؛ تا جایی
کــه عالمــه مجلســی بابــی را بــه ایــن احادیــث اختصــاص داده اســت 2.شــیخ صــدوق

ایــن روایــت را بــه ســندهای گوناگــون نقــل کــرده اســت 3.وی در عیــون اخبــار الرضــا
از طریــق امــام رضــا؟ع؟ و اجــداد پاکــش ،نقــل میکنــد کــه پیامبــر فرمــود« :النجــوم
ُ
أمــان ألهــل الســماء و أهــل بیتــي أمــان ألمتــي» 4.شــیخ طوســی نیــز در امالــی خــود دو
حدیــث بــه دو ســند نقــل کــرده اســت کــه پیامبــر فرمــود« :النجــوم أمــان ألهــل الســماء
ُ
و أهــل بیتــي أمــان ألمتــي» 5.همچنیــن در روایتــی دیگــر از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نقــل
6

شــده اســت کــه پیامبــر اکــرم؟لص؟ فرمــود« :أهــل بیتــي أمــان ألمتــي مــن الضاللــة».

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

 .1ر.ک :طبــری ،محمــد بــن جریــر ،تار یــخ236/4 ،؛ ابناثیــر ،علــی بــن محمــد ،الکامــل74/3 ،؛
ابنابیالحدیــد ،عبدالحمیــد بــن هبـةاهلل ،شــرح نهــج البالغــة 195/1 ،و  134/19و. ...
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 .2ر.ک :مجلســی ،محمدباقــر ،بحــار األنــوار .310-308/27 ،گفتنــی اســت کــه برخــی از ایــن
نکــه چنانچــه
احادیــث در جهــت بیــان حجیــت امامــان معصــوم؟مهع؟ صــادر شــده اســت و ای 
در بیــن ّامــت حجتــی وجــود نداشــته باشــد ،عالــم نابــود خواهــد شــد؛ برخــی نیــز اشــاره بــه والیــت
تکوینــی ایشــان دارد و برخــی دیگــر بــه جنبــۀ هدایتگــری امامــان و حفــظ ّامــت از انحــراف و
اختــاف.
 .3ر.ک :صــدوق ،محمــد بــن علــی ،علــل الشــرایع ،ص 174؛ همــو ،کمــال الدیــن206-205/1 ،
و مــوارد دیگــر.
 .4همو ،عیون أخبار الرضا؟ع؟.27/2 ،
 .5طوسی ،محمد بن حسن ،امالی 265/1 ،و .388
 .6مجلسی ،محمدباقر ،همان.123/23 ،
 .7ر.ک .صـــدوق ،محمـــد بن عل ــی ،امالی ،ص 560؛ مجلس ــی ،محمدباقر ،هم ــان:88/27 ،
«قال رسول اهلل؟ص؟ :والیتي و والیة أهل بیتي أمان من النار».

مضمـون ایـن حدیـث در بسـیاری دیگـر از اخبـار معتبـر شـیعی نیـز وجـود دارد کـه
از یکسـو شـاهدی بـر «احادیـث امـان» اسـت و از سـویی دیگـر ،بهروشـنی امامـت
اهلبیـت؟مهع؟ را راهـکار رهایـی از تفرقـه معرفـی میکنـد؛ بـه عنـوان نمونـه ،حضـرت
ً ّ
َ
طاعتنـا نظامـا للملـة و
صدیقـۀ طاهـره؟اهع؟ در خطبـۀ فدکیـه میفرمایـد« :جعـل اهلل...
َ
إمامتنـا أمانـا مـن الفرقـة» 1.نیـز در زیـارت صحیـح جامعـۀ کبیـره 2چنیـن آمـده اسـت:
«بمواالتکـم تمـت الکلمـة و عظمـت النعمـة و ائتلفـت الفرقـة»...؛ 3یعنـی بـه مـواالت
شـما وحدتکلمه کامل شـد و نعمت بزرگ شـد و جدایی به یکدلی و وحدت تبدیل
گشـت .در برخـی زیارتنامههـای دیگـر نیـز در فـرازی مشـابه آمـده اسـت« :بکـم تمـت
النعمـة و اجتمعـت الفرقـة و ائتلفـت الکلمـة» 4.در گزارشـی از امـام باقـر؟ع؟ پیرامـون
رویدادهـای هنـگام رحلـت پیامبـر؟لص؟ و اقامـۀ عـزای اهلبیـت؟مهع؟ آمـده اسـت کـه
خداوند متعال فرشـتهای بر ایشـان فرسـتاد و او پس از ادای سلام و تحیت به اهلبیت
پیامبـر و یـادآوری گوشـهای از فضائـل و مناقـب ایشـان ،چنیـن پیغـام داد کـه:
ُ
فأنتـم أهـل اهلل؟زع؟ الذیـن بهـم ّتمـت النعمـة و اجتمعـت الفرقـة و ائتلفت
5

الکلمـة و أنتم أولیاؤه. ...

 .2مرحــوم عالمــه مجلســی ایــن زیــارت را صحیحتر یــن ز یــارات از نظــر ســند و شــامل تمامــی
اهلبیــت؟مهع؟ و دارای فصیحتریــن الفــاظ و بلیغتر یــن معانــی و در باالتر یــن شــأن و جایــگاه
دانســته اســت؛ ر.ک :بحــار األنــوار .144/99 ،همچنیــن بــرای توضیــح بیشــتر در بــارۀ صحــت این
زیــارت نــگاه کنیــد بــه :حســینی میالنــی ،علــی ،بــا پیشــوایان هدایتگــر.72-45/1 ،

 .3صــدوق ،محمــد بــن علــی ،مــن ال یحضره الفقیه616/2 ،؛ طوســی ،محمد بن حســن ،تهذیب
األحکام100/6 ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،همان 132/9 ،و منابع دیگر.
 .4ابنقولویــه ،جعفــر بــن محمــد ،کامــل الز یــارات ،ص 527؛ مجلســی ،محمدباقــر ،همــان،
 17/99و منابــع دیگــر.
 .5کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.446-445/1 ،
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 .1طبرســی ،احمــد بــن علــی ،احتجــاج99/1 ،؛ مجلســی ،محمدباقــر ،همــان .223/29 ،در
ً
نســخۀ احتجــاج «أمانــا للفرقــة» آمــده اســت ،امــا در بحــار األنــوار و بســیاری مصــادر دیگــر کــه
ً
ایشــان نیــز از احتجــاج نقــل کردهانــد« ،أمانــا مــن الفرقــة» ثبــت شــده اســت .در برخــی نقلهــای
ً
ُ
خطبــه آمــده اســت« :اإلمامــة ّلمــا مــن الفرقــة» (صــدوق ،محمــد بن علــی ،من ال یحضــره الفقیه،
568/3؛ همــو ،علــل الشــرایع.)314/1 ،

jep.emamat.ir

داللـت ایـن احادیـث بر محوریت امامت برای تقریب و وحدت بهقدری روشـن اسـت
کـه هیـچ پژوهشـگر منصفـی نمیتوانـد در آن تردیـد کنـد و معیـار امامـت را انـکار کنـد.
مطابـق ایـن احادیـث ،همانگونـه کـه سـتارگان راهنمـای آسـمان هسـتند ،پیشـوایان
اهلبیـت؟مهع؟ نیـز راهنمـای اهـل زمینانـد و در بسـتر پذیـرش هدایتگـری ایشـان اسـت
کـه انحـراف و اختلاف از بیـن خواهـد رفت.
مجموعـۀ ایـن احادیـث ،راهـکار هدایـت بشـر و حفظ ایشـان از انحـراف و تفرقه را بیان
نمـوده و اهلبیـت؟مهع؟ را محـور امنیـت و پنـاه ّامـت از تفرقـه و گمراهـی معرفـی کـرده
اسـت .بنابرایـن بـرای ایجـاد تقریـب بایـد نـام آنهـا را در جامعـه برافراشـت و همـگان را
بـه سـوی ایشـان فراخوانـد.
بیتردیـد اگـر مسـلمانان در چارچـوب ایـن احادیـث مشـترک عمـل نماینـد و رهبـران
مذهبـی خـود را بـه ایـن سـنت نبـوی پایبنـد بداننـد ،پروژۀ تقریب مسـیر درسـت خود را
در پیـش خواهـد گرفـت .در نهایـت بایـد دانسـت ،همانگونـه کـه امامـت اولیـن مرتبـۀ
اختلاف ّامـت اسلام بـود ،سـفارش پیامبـر؟لص؟ در ایـن خصـوص نیـز تنهـا مسـیر رفـع
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اختلاف خواهـد بـود.
مراجعـه بـه ایـن سـنت ،مهمتریـن مسـیر تقریـب مذاهـب و وحدت ّامت اسلام اسـت؛

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

چنانکـه در طـول تاریـخ ،بزرگانـی بـا تمسـک بـه ایـن سـنت کوشـشها نمودنـد تـا
مسـلمانان را بـه یکدیگـر نزدیـک کننـد و میراثـی ارزشـمند از تقریـب را بهجـا گذارنـد.
شـخصیتی همچون آیتاهلل بروجردی در کسـوت مرجعیت شـیعه ،نخستین گام را با
طـرح مرجعیـت علمـی اهلبیـت؟مهع؟ بـا تکیه بـر «حدیث ثقلین» برداشـت و عالمان و
رهبرانـی از اهلسـنت همچـون شـیخ محمـود شـلتوت ،شـیخ محمـد ّ
فحـام و دیگـران
نیـز ،نهتنهـا آن را انـکار نکردنـد ،بلکـه در راسـتای آن ،مرجعیـت اهلبیـت؟مهع؟ را
پذیرفتنـد 1.سیدشـرفالدین نیـز کـه همـواره از طالیـهداران تقریـب بـه شـمار مـیرود،
 .1فتــوای رســمی شــیخ شــلتوت مبنــی بــر جــواز تعبــد بــه مذهــب تشــیع در همیــن راســتا بــود کــه در
جلس ـهای بــا حضــور آیتاهللالعظمــی ســیدمحمدهادی میالنــی و علمــا و اندیشــمندان دیگــر
َ
علنــی گشــت و دو ســال بعــد ،محمــد فحــام ،شــیخ االزهــر در نام ـهای بــر آن تأ کیــد کــرد؛ ر.ک.

مسـیر تقریـب را در گفتگوهـای امامتمحـور پیـش گرفـت کـه تحسـین عالمانـی
1

همچـون شـیخ سـلیم بشـری را در پـی داشـت.

بنابرایـــن مســـیر همگرایـــی اســـامی بـــا ایجـــاد گفتمانـــی از ادلـــۀ امامـــت و بازخوانی
ســـفارشهای نبـــوی در این بـــاره بهخوبی مهیا میشـــود؛ ســـفارشهایی که شـــیعه و
ن باره عرضه نمودهاند.
ســـنی صـــدور آن را گزارش کرد ه و دیدگاههای خویش را در ایـــ 
ایـــن ادلـــه میتواند 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
کلـــی یـــا جزئـــی) منجر شـــود کـــه در این صـــورت وحـــدت حقیقـــی در اصول یـــا فروع
ً
حاصـــل خواهد شـــد .امـــا رســـالت تقریـــب ،چنانکه گذشـــت ،لزوما یکسانســـازی
باورهـــا نیســـت؛ بلکه تفاهم و تعامـــل نزدیک میان مذاهب و اندیشـــمندان اســـامی
اســـت؛ تفاهمـــی ســـازنده کـــه بـــا شـــناخت آرا و دیدگاهها حاصل میشـــود و شـــیعه
و ســـنی را بـــه درک متقابـــل از یکدیگـــر نزدیـــک میســـازد .ازایـــنرو پـــروژۀ تقریـــب در
هـــر صـــورت بایـــد پشـــتوانههای فکـــری فریقیـــن را بشناســـاند و همـــگان را به ســـنت
پیامبـــر؟لص؟ فرابخوانـــد و درنتیجـــه ،نزاعها را بکاهـــد و مصالح مســـلمانان را تأمین
نمایـــد .از ایـــن منظر طرح مباحثات امامت و مراجعه به ســـنت یادشـــده ،دســـتکم
میتوانـــد تفاهـــم و همگرایـــی و بهرسمیتشـــناختن باورهـــای صحیـــح را در پـــی

ُ
قمــی ،محمدتقــی ،قصــة التقر یــب :ا ّمــة واحــدة ،مقدمــۀ ســیدهادی خسروشــاهی ،ص  29و
.70-69
 .1بــه عنــوان نمونــه ،پــس از آنکــه سیدشــرفالدین در مراجعــۀ نهــم ،بــه بحــث از حدیــث ثقلیــن،
حدیــث ســفینه ،حدیــث امــان و ...پرداختــه اســت ،شــیخ ســلیم بــا شــوقی وصفناشــدنی
نوشــته اســت« :قــد ورد علـ ّـي مــن أدلتــك و ّبيناتــك مــا اســتأنف نشــاطي و أطلــق عــن نفســي
عقــال الســأم فزدنــي مــن جوامــع کلمــك و نوابــغ حکمتــك ّ
فإنــي ألتمــس فــي كالمــك ضــوال
الحكمــة و ّإنــه ألنــدى علــى فــؤادي مــن زال ل المــاء»؛ دالیــل و برهانهایتــان باعــث شــادابیام
تهــای نایــاب بیشــتر بــه مــن بگــو
شــده و از خســتگی رهایــم کــرده .از ســخنان جامــع و حکم 
کــه گمشــدههای حکمــت را از ســخنان شــما تمنــا میکنــم؛ چرا کــه از آبــی زال ل گواراتــر اســت
(شــرفالدین عاملــی ،عبدالحســین ،المراجعــات ،ص .)19
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داشـــته باشـــد .بر این اســـاس ،گفتگوی امامتمحور بـــا تکیه بر قرآن مجید و ســـنت
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پیامبـــر؟لص؟ میتوانـــد در دو حوزۀ وحدت و تقریب دســـتاورد داشـــته باشـــد .از یک
ســـو ،هرآنچـــه در ایـــن منبع بـــدان تأ کید شـــده معیـــار و میـــزان وحـــدت خواهد بود
و وحـــدت دینـــی در ســـایۀ سرســـپاری بـــه مرجعی کـــه ســـنت معرفی کند به دســـت
خواهـــد آمـــد و از ســـویی دیگـــر ،مســـیر تقریـــب نیز بـــا ایجاد گفتگـــو بر همـــان مرجع و
هماندیشـــی و تفاهـــم بر همان ســـنت مشـــترک همـــوار میشـــود؛ چراکه ادلـــه بهخوبی
معیـــار و تـــراز همدلـــی و همگرایـــی را مشـــخص کردهانـــد و کســـانی که ایـــن معیار را
نمیپذیرند ،باید بر ســـر آن گفتگو کنند و اشـــکاالت آن را برطرف ســـازند و چنانچه
اشـــکاالتی بـــر آن وارد نباشـــد ،بر اســـاس آن توافـــق و همدلی ایجـــاد کنند.

 .4راهبرد تقریب امامتمحور
دسـتیابی بـه هـر هـدف بلندمدتـی ،نیازمنـد برنامه و سـاختاری کالن اسـت؛ برنامهای
دقیـق ،عملیاتـی و پیوسـته کـه فرصتهـا و تهدیدهـا را در نظـر بگیـرد و طرحـی جامـع
بـرای رسـیدن بـه هـدف معرفـی نمایـد .ایـن برنامـۀ کالن ،همـان راهبـرد یـا اسـتراتژی
اسـت کـه پیچیدگیهـا ،موانـع و تحـوالت را میسـنجد و در نهایـت ،نقشـۀ راه بـرای
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دسـتیابی بـه هـدف را مشـخص میکنـد .اهمیـت راهبـرد از آن جهـت اسـت کـه
از انحـراف و سـردرگمی در رهیافـت جلوگیـری میکنـد و هماهنگـی الزم را میـان
تصمیمسـازان و رهبـران ایجـاد میکنـد.
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به نظر میرسد وحدت و تقریب در گذر زمان آنچنان با عوامل و متغیرهای گوناگون
روبـهرو گشـته کـه بـه لحـاظ نظـری ،دچـار بحـران شـده و در رویارویـی بـا چالشهـای
رو زافـزون جهـان اسلام ،توانمنـدی و کارایـی خود را از دسـت داده اسـت .بـرای خروج
از ایـن بحـران ،بایـد راهبردهایـی ترسـیم شـود تـا اهـداف و چگونگـی دسـتیابی بـه آن،
از ابهـام و سرگشـتگی خـارج گـردد .آنچـه در ایـن گفتـار کوتـاه مالحظـه میشـود،
تنهـا اشـارهای بـه راهبردهـای ابـزاری و تفسـیری وحـدت و تقریـب اسـت کـه شـرایط و
پیچیدگیها را سنجیده و عوامل شکست را بررسی نموده است و در نهایت ،الگوی
پیشـنهادی را ارائـه میکنـد .البتـه خـود این الگوهـا نیازمند پژوهش و هماندیشـیهای
جـدی و گسـترده اسـت .اکنـون بـه چهـار راهبـرد اساسـی در این نظریه اشـاره میشـود:

 .1- 4بازگشت به ریشههای اختالف
به گواه تاریخ ،ریشۀ تمام نزاعهای مسلمانان ،از سقیفه تا جمل و از جمل تا صفین،
و نیز عمدۀ درگیریهای دینی و سیاسی و اجتماعی شیعه و سنی تا به امروز ،از اختالف
در امامت نشئت گرفته است .پس تا زمانیکه این عامل اصلی محور گفتگو نباشد،
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 اختلاف تمرکز میکردند و گفتگوهایـی در حوزۀ امامت
بـه راه میانداختنـد .خانـدان نوبختـی در رویارویـی بـا معتزلیـان بیشـتر بـر مباحـث
امامـت متمرکـز بودنـد 1.در بغـداد بزرگانی از شـیعه همچون شـیخ مفید و سـید مرتضی
و در مقابـل ،افـرادی همچـون ّرمانـی و قاضـی عبدالجبـار ،همیـن مسـیر را پیـش
گرفتنـد .شـیخ مفیـد در جلسـات علمـی بـا ابوعبـداهلل جعـل ،علـی بـن عیسـی رمانی و
دیگـران حاضـر میشـد 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
امامـت کتـاب المغنـي ،اثـر قاضی عبدالجبار را مورد نقد قرار داد .به گزارش مجلسـی
اول ،ایـن گفتگوهـا تـا زمـان شـیخ طوسـی اسـتمرار داشـته اسـت و ایشـان مجالـس
بزرگـی تشـکیل میدادنـد و گفتگوهایـی پیرامـون امامـت و سـایر اصـول و فـروع برگـزار
را پذیرفتنـد و نـام وی را در طبقـات الشـافعیة آوردنـد 4.تأثیـر ایـن راهبـرد را میتـوان در
تقریـب معتزلـۀ بغـداد بـا امامیـه یافـت کـه در بسـیاری از باورهـا ،اختالفـات بیاسـاس
را کنـار نهادنـد و تقریـب واقعـی ایجـاد نمودنـد؛ چنانکـه برخـی بـزرگان معتزله همچون
ابنقبـه رازی ،ابنمملـک ،ابنراونـدی ،ابوعیسـی وراق و ابوحسـین سوسـنگردی و...
 .1آثــار ایشــان در ایــن بــاره شــاهدی بــر ایــن مدعــا اســت؛ بــه عنــوان نمونــه نــگاه کنیــد بــه :نجاشــی،
احمــد بــن علــی ،رجــال ،ص 32-31؛ امیــن ،محســن ،أعیــان الشــیعة.136-135/1 ،
 .2ر.ک :الحسن ،عبداهلل ،المناظرات 305-270/3 ،و .136-125/4
 .3مجلسی ،محمدتقی ،روضة المتقین.405/14 ،
 .4سبکی ،عبدالوهاب ،طبقات الشافعیة الکبری.126/4 ،
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میکردنـد 3.موفقیـت اسـتراتژی شـیخ طوسـی نیـز به قـدری بود که برخی شـافعیان وی
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بـه اندیشـۀ امامـت شـیعی گرویدنـد و در دفـاع از آن کوشـیدند 1و تمامـی معتزلیـان
بغـداد و جمـع زیـادی از معتزلـۀ بصـره در افضلیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا شـیعه همنـوا
شـدند 2.در مسـئلۀ جبـر و اختیـار نیـز هـر دو مذهـب بـا الهـام از گفتـار امامـان بـه عـدل
الهـی روی آوردنـد و چنـان تقـارب ایجـاد گشـت کـه جریـان اعتـزال همچـون شـیعه بـه
«عدلیـه» شـناخته شـدند .پـس چنانکـه مشـاهده میشـود ،راهبـرد گفتگـو بـر محـور
اختالفـات ،چنـان تأثیـری داشـت کـه تنشهـای میـان شـیعه و سـنی را بـه میـدان
گفتگـو و مناظـرات علمـی تبدیـل کـرد و اختالفـات ،جـای خـود را بـه هماندیشـی و
تقـارب در اندیشـهها داد.
ایـن راهبـرد در مدرسـۀ حلـه نیـز یافـت میشـود .شـخصیتی همچـون عالمـه حسـن بـن
یوسـف بن مطهر حلی 3که علمدار مباحث امامت بود ،همواره با علمای اهلسـنت
مـراوده و مکاتبـات علمـی داشـت .او بـه دور از هرگونـه تنـش و درگیـری ،راهبـرد گفتگو
در ریشـۀ اختلاف ،یعنـی امامـت را در دسـتور کار قـرار داد و از ایـن طریـق ،در کاسـتن
نزاعهـا گام برداشـت .مناظـرۀ عالمـه بـا خواجـه نظامالدیـن عبدالملـک _ عالـم بـزرگ
jep.emamat.ir

126

شـافعی _ در مجلـس سـلطانمحمد خدابنـده و نیـز گفتگـوی وی بـا سـید موصلـی
در مسـئلۀ امامـت 4،نشـانگر راهبـرد دقیـق ایشـان در رفـع اختالفـات بـا تمرکـز بـر ریشـۀ
اختالفات اسـت.

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

 .1ر.ک :نجاشـــی ،احمـــد بـــن عل ــی ،هم ــان ،ص 376-375 ،236؛ امی ــن ،محس ــن ،همان،
 .135-134/1همچنیـــن در ای ــن ب ــاره ن ــگاه کنی ــد ب ــه :جمع ــی از پژوهش ــگران ،ز ی ــر نظـــر
محمدتقی ســـبحانی ،جستارهايی در مدرس ــۀ کالمی بغداد ،ص  94-92و  103-99و -105
 110و  133-132و. ...
 .2ر.ک :ابنابیالحدیــد ،عبدالحمیــد بــن هب ـةاهلل ،شــرح نهــج البالغــة9-7/1 ،؛ ناشــی اکبــر،
عبــداهلل ،مســائل اإلمامــة ،ص .211-210
 .3گفتنــی اســت نشــریۀ اندیشــۀ تقر یــب ،وابســته بــه مجمــع جهانــی تقر یــب مذاهــب اســامی،
پرونــدهای بــاعنــوان پیشــگامان تقر یــب بــاز کــرده اســت و در هــر شــماره ،یکی از شــخصیتهای
تقریبــی را معرفــی میکنــد .ایــن نشــریه در شــمارۀ  11از عالمــه حلــی بــه عنــوان یکــی از پیشــگامان
تقریــب یــاد کــرده اســت.
 .4ر.ک :شوشتری ،نوراهلل ،مجالس المؤمنین.572-571/1 ،

به نظر میرسـد امروزه نیز مجامع تقریبی و همایشهای وحدت باید همین اسـتراتژی
را دنبـال کننـد و بـا ایجـاد گفتگوهـا و برگـزاری کنفرانسهـا و همایشهـای علمـی در
مسـئلۀ امامـت و سـایر مباحـث اختالفـی در بیـن مذاهـب اسلامی ،افـق وحـدت
حقیقـی را بیابنـد و بـا هماندیشـی در ریشـۀ اختلاف ،عوامـل تفرقـه را شناسـایی کننـد
و بدبینـی و سـوءتفاهم را از ّامـت اسلام بزداینـد.
 .2- 4توجه به مراحل و گذرگاههای تقریب و وحدت
بیگمـان امامـت دارای ابعـاد گسـتردهای اسـت؛ ابعـادی بـه پهنـای تمامـی باورهـا،
احـکام ،اخلاق ،مسـائل اجتماعـی و سیاسـی .همچنیـن بـه همـان میـزان ،اختلاف
و تفرقـه در امامـت نیـز در طـول زمـان گسـترش یافتـه و امـروزه بـه عرصههـای جزئیتـر و
عینیتری رسـیده اسـت .طبیعی اسـت که حل و فصل تمامی اختالفات از عهدۀ ما
در یک مقطع کوتاه زمانی خارج اسـت و چهبسـا تا عصر ظهور ،کسـی توان ازبینبردن
تمامـی تفرقههـا را نداشـته باشـد .وحـدت آرمانـی تنهـا در سـایۀ حکومـت منجـی عالـم
بشـریت به دسـت خواهد آمد؛ اما کاسـتن از اختالفات در اندازهای که امت اسلامی
را از تفرقههـای خانمانسـوز نجـات بخشـد ،نهتنهـا شـدنی اسـت ،بلکـه یـک ضرورت
انکارناپذیـر میباشـد .بنابریـن نبایـد گمـان کـرد کـه یکبـاره میتـوان مشـکالت عمیـق

jep.emamat.ir

127

تاریخـی و اعتقـادی را حـل نمـود؛ مشـکالتی کـه پـس از سـقیفه آغـاز گشـته و رفتهرفتـه
چندگانـه تبدیـل گشـته اسـت .بلکـه بایـد بـا توجـه بـه الیههـای اختلاف و شناسـایی
اموری که تأثیر مستقیم بر نزاعهای شیعی _ سنی دارد ،به صورت گامبهگام زمینههای
تفرقه را از میان برداشت.
تجربـۀ گذشـتگان و عملکـرد عالمـان دلسـوز دیـن نیـز همیـن را نشـان میدهـد .آنـان با
توجـه بـه مسـائل اختالفـی ،گذرگاههـای تقریب و وحدت را شناسـایی نمودند و از این
طریـق ،نتایـج موفقـی را تجربـه کردنـد .نمونـهای از این تجارب ،طـرح مرجعیت علمی
اهلبیـت؟مهع؟ بـود کـه _ بـا صرفنظـر از کاسـتیهایی کـه داشـت _ بـا شناسـایی یکـی
از گذرگاههـای وحـدت و تقریـب ،گامـی بلنـد در تقریـب مذاهب برداشـت.

نيقيرف کرتشم ینابم رب هيکت اب تماما ۀياپ رب بيرقت و تدحو

الیههـای عمیقتـری یافتـه و بـا تئور یپرداز یهـای جریانهـای گوناگـون ،بـه مذاهبـی

تقریــب بهســان همــۀ پروژههــای کالن اجتماعــی ،مرهــون فرصتهــا و اقتضائــات
اجتماعی و تاریخی اســت و تنها با شناســایی تحوالت و بهرهگیری از این فرصتهای
سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی اســت کــه میتــوان عرصههــای گفتگوهــای تقریبــی
را بــاز گشــود .مدیــران و رهبــران گروههــای اســامی ،بهویــژه مســئوالن پــروژۀ تقریــب
در بیــن شــیعه و ســنی ،قبــل از هــر چیــز بایــد بــر بنیههــای فکــری نخبــگان هوشــمند
در عرصههــای کالمــی و فقهــی تکیــه کننــد و بــا بهرهگیــری از مغزهــای استراتژیســت
و محققــان علــوم اجتماعــی ،تــاش کننــد از هرگونــه موقعیتــی بــرای گشــودن بــاب
گفتگوهــای ســازندۀ علمــی در خصــوص مســائل امامــت و اندیشـههای مؤثــر اعتقــادی،
اســتفاده کننــد .انتخــاب موضوعــات مناســب و گزینــش ادبیــات علمــی و رویکردهــای
جــذاب و شــوقآفرین ،بــه همــراه ایجــاد فضایــی اخالقــی و دوســتانه ،میتوانــد بــه رونــق
ایــن گفتگوهــا کمــک کنــد.
 .3-4روشنگری در باب حقیقت عقاید شیعه و سنی و رفع ابهامات و اشکاالت
اســـباب اســـتمرار و تداوم اختالفات شـــیعه و ســـنی را میتوان در دو عنصر جســـتجو
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ســـوگمندانه بایـــد گفـــت کـــه پـــس از بههمریختگی نهـــاد امامـــت و ازهمپاشـــیدگی
ّامت اســـام ،عواملی شـــیطانی و منفعتطلب از این آشـــفتگی سوءاســـتفاده کردند

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

و بـــرای دســـتیابی بـــه اهداف شـــوم خویـــش ،به کتمـــان حقایـــق و نیز توطئـــه و جعل
دست یازیدند.
از یــک ســو حاکمــان و زمامــداران نامشــروع ،ازجملــه حــکام امــوی ،و نیــز نواصــب و
مســلماننمایانی کــه هیــچگاه بــه اســام بــاور نداشــتند یــا بغــض و کینــۀ اهلبیــت
پیامبــر؟مهع؟ را در دل میپروراندنــد ،کوشــشهای فراوانــی در ایــن راســتا نمودنــد .از
ســویی دیگــر جریانهــای غالــی نیــز بــا بافتــن برخــی مقامهــای الوهــی و ربوبــی بــرای
امامــان اهلبیــت؟مهع؟ دامــن تشــیع را بــا دروغهــای خــود آلــوده ســاختند .ایــن عوامــل
ســبب شــد تــا عمــوم جامعــۀ اهلســنت فهــم صحیحــی از شــیعه و تشــیع نداشــته
باشــند و بــا افترائــات بیاســاس ،شــیعه را بــه باورهایــی ناصحیــح متهــم کننــد .بســیاری

از ایــن افترائــات ،در بــاب امامــت و چگونگــی پیدایــش مذهــب تشــیع شــکل گرفــت و
آســیبهای زیــادی بــر پیکــرۀ اســام وارد کــرد.
به عنوان نمونه ،گفته میشود که مذهب تشیع برخاسته از تفکرات شخصی یهودی
بـه نـام «عبـداهلل بـن سـبأ» اسـت؛ او اسـت کـه تشـیع را پایهریـزی کـرده و هدفـش از ایـن
کار هـدم اسلام بـوده اسـت 1.در اینبـاره همـواره کتابهـا ،مقـاالت و پایاننامههایـی
نوشـته میشـود؛ درحالیکـه هیـچگاه ایـن ادعـا ثابـت نشـده و هیـچ شـیع ۀ امامـیای
عبـداهلل بـن سـبأ را به رسـمیت نشـناخته اسـت.
در نمونهای دیگر ،فراوان گفته میشـود که شـیعیان معتقدند جبرئیل در ارسـال وحی
خیانـت کـرده و بـه جـای اینکـه آن را بـه علـی بـن ابیطالـب؟ع؟ برسـاند ،بـه پیامبـر
اکـرم؟لص؟ منتقـل کـرده اسـت؛ ازایـنرو شـیعیان بعـد از سلام هـر نمـاز دسـتها را
بـاال میبرنـد و سـه بـار عبـارت «خـان األمیـن» را تکـرار میکننـد .ایـن افتـرا و تهمـت نیـز
بهقـدری بـزرگ اسـت کـه شـنیدن آن همـواره تعجـب شـیعیان را بـه همـراه دارد.
تهمتهـــای بزرگـــی در بـــاب اعتقـــاد شـــیعه بـــه تحریـــف قـــرآن و نیـــز برداشـــتهای
نادرســـت در شـــرایط و ویژگیهای امام و امثال آن ،از دیگر مباحثی اســـت که باید در
گفتگوهای علمی با دقت و حوصله مورد بحث قرار گیرد.
یکـی از مهمتریـن راهبردهـای تقریب امامتمحور ،رفع این سـوءتفاهمات و جلوگیری
مسـلمانان را پارهپـاره کـرده اسـت .ازایـنرو معرفـی حقیقت شـیعه و باورهای شـیعیان
در امامـت و نیـز وفـاداری ایشـان نسـبت بـه سـنت پیامبـر اکـرم؟لص؟ و بیـان حقیقـت
امامـت ،بایـد در دسـتور کار تقریـب باشـد تـا بـا ایـن اسـتراتژی عقالنی ،ریشـۀ اتهامات
ن بـاره شـیخ محمدحسـین
خشـکانده ،و عوامـل ابهامـات برچیـده شـود .در ایـ 
کاشـفالغطاء پـس از نقـل برخـی اتهامـات و نشـر اکاذیـب بـر ضـد شـیعه مینویسـد:
ل ــو ع ــرف المس ــلمون حقیق ــة مذه ــب الش ــیعة ،و أنصف ــوا أنفس ــهم و
 .1بــه عنــوان نمونــه ،ر.ک :ابنتیمیــه ،احمــد بــن عبدالحلیــم ،منهــاج الســنة النبو یــة-478/8 ،
ُ
479؛ قفــاری ،ناصــر ،اصــول مذهــب الشــیعة 72-71/1 ،و 78؛ شــثری ،عبدالرحمــن ،عقائــد
الشــیعة اإلثنــي عشــرية ،ص  18و منابــع دیگــر.
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از نشـر دروغهـا و بهتانهـا اسـت؛ بهتانهایـی کـه میـان مذاهـب تفرقـه انداختـه و
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إخوانه ــم ألماتـــوا روح تلك النش ــرات الخبیثة التي تثیـــر الحفیظة و تزرع
1

الضغین ــة. ...

از ســوی دیگــر ،مقــوالت گوناگونــی در رابطــه بــا امامــت در اندیشــۀ ســنی وجــود دارد
کــه بایــد مــورد گفتگــو قــرار گیــرد .از جملــۀ ایــن مــوارد ،شناســایی خــط نواصــب و
توهینکننــدگان بــه شــخصیت اهلبیــت؟مهع؟ و گزارشهــای اهانتآمیــز آنهــا اســت
کــه منابــع اهلســنت ،علیرغــم تصریــح بــه دشــمنی و بغــض ایشــان بــا اهلبیــت؟مهع؟،
بــه وثاقتشــان حکــم کردهانــد 2.نیــز آشــکارنمودن دس ـتهای آلــوده کــه بــا عناوینــی
ُ
همچــون« :فریــة الرافضــة یهــود هــذه اال ّمــة»« ،محنــة الرافضــة محنــة الیهــود»« ،الروافض
نکــه
لیســوا مــن المســلمین» ،بــا فحاشــی بــه تفرقــۀ شــیعه و ســنی دامــن زدهانــد؛ چنا 
عالمــه امینــی در بحثــی مفصــل بــا عنــوان «نقــد و إصــاح حــول الکتــب المــزورة»،
آثــاری همچــون العقــد الفر یــد ،االنتصــار ،الفصــل فــي الملــل و النحــل ،منهــاج الســنة،
الشــیعة و الســنة را معرفــی نمــوده و اتهاماتشــان کــه بــه تفرقهافکنــی میــان مســلمانان
دامــن زدهانــد را بــه کرســی نقــد و بررســی نهــاده اســت 3.همچنیــن شناســایی کســانی
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کــه زمینههــای ایــن دشــمنی و تفرقــه را بــا توهیــن و لعــن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آغــاز
کردنــد کــه بــه قتــل و غــارت مظلومانــۀ شــیعه و ذریــۀ پیامبــر منجــر شــد 4.بررســی ایــن
جریانهــا تــا انــدازهای بــر حقایــق تاریخــی نــور میافکنــد و زمینــۀ نزدیکــی دوســتداران
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اهلبیــت؟مهع؟ از میــان شــیعه و ســنی را فراهــم میکنــد.
از دیگـر نمونههـا میتـوان بـه ادبیـات اهلسـنت در حمایـت از حاکمـان جـور و فاسـد
و مشروعیتبخشـیدن بـه ظلـم و تجـاوز در هسـتۀ مدیریـت امـت اسلامی یـا نظریـۀ
تغلـب اشـاره کـرد 5.پذیـرش نظریـۀ تغلـب بـه عنـوان الگـوی اساسـی خالفـت در تاریخ
ُ
 .1کاشفالغطاء ،محمدحسین ،أصل الشیعة و اصولها ،ص .139
 .2در این باره نگاه کنید به :امینی ،عبدالحسین ،الغدیر.475-470/5 ،
 .3نگاه کنید به :همان.453/3 ،
 .4کتــاب مقاتــل الطالبییــن اثــر ابوالفــرج اصفهانــی تنهــا نمون ـهای از قتــل و غــارت ذر یــۀ جنــاب
ابوطالــب؟ع؟ و فرزندشــان حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت.
 .5بــه عنــوان نمونــه ،ر.ک :ابویعلــی ،محمــد ،األحــکام الســلطانیة ،ص 24-23؛ غزالــی ،محمــد،

اسلامی ،چهـرۀ مدنیـت اسلامی را در تاریـخ بـه صورتـی زشـت و سـیاه بـه تصویـر
کشـیده و اصـول اساسـی فرهنـگ قرآنـی را پنهـان نـگاه داشـته اسـت .نقـد تئور یهـای
نادرسـت و نزدیکشـدن بـه شـرایط قرآنـی در حکومـت و امامـت ،فاصلههـای نظریـۀ
امامـت و خالفـت را کمتـر میکنـد و بـاب گفتگـو بـر سـر شـرایط راسـتین امامـت را
آمادهتر میسازد.
 .4-4تفکیک اتحاد سیاسی و اجتماعی از وحدت و تقریب دینی
پیشتـر در مفهومشناسـی بیـان شـد کـه تعامـل میـان پیـروان مذاهـب و رهبـران ملـل
مسـلمان در سـه مقولـه تعریـف میشـود کـه عبارتانـد از :اتحـاد ملـل اسلامی یـا
همـکاری جهـان اسلامی ،همزیسـتی اجتماعی مسـلمان و در نهایـت حوزۀ همفکری
و هماندیشـی و تقریب .باری اهمیت اتحاد سیاسـی و همزیسـتی اجتماعی بر کسـی
پوشـیده نیسـت ،امـا آمیختگـی آن بـا تقریـب و وحـدت دینـی همـواره مشکلسـاز
بـوده اسـت و نهتنهـا رونـد اجـرای اتحـاد سیاسـی _ اجتماعـی را کنـد میکنـد ،بلکـه
آسـیبهایی جـدی بـه تقریـب دینـی و آموزههـای مذهبـی وارد میسـازد .بـه نظـر
میرسـد بـرای رهایـی از ایـن مشـکل ،بایـد میـان سـه مقولـۀ یادشـده در حـوزۀ کاری
جداسـازی نمـود و بـرای گفتگوهـای تقریبی و همفکریهای دینـی ،چارچوبی خاص

را دارد و آمیختگـی ایـن سـه حـوزه بـا یکدیگـر ،سـبب میشـود تـا مخاطبـان ،متولیـان،
روشهـا و اهـداف ،بـه طـور دقیـق روشـن نباشـد .متولیـان امـر سیاسـت موضوعاتی غیر
از باورهـای اعتقـادی و تنشهـای مذهبـی را دنبـال میکننـد .صرفنظـر از جمهـوری
اسلامی ایـران کـه در آن دیـن و سیاسـت در کنـار یکدیگـر تعریـف میشـود ،بـه طـور
معمـول در بیشـتر کشـورهای اسلامی اینگونـه نیسـت و سیاسـتمداران اجـازۀ ورود
علما به مسـائل سیاسـی را نمیدهند .در بسـیاری از حکومتها ،سیاسـت در اختیار
اال قتصــاد فــي االعتقــاد ،ص 509-508؛ ابنتیمیــه ،احمــد بــن عبدالحلیــم ،منهــاج الســنة
النبو یــة529-528/1 ،؛ تفتازانــی ،مســعود ،شــرح المقاصــد 233/5 ،و منابــع دیگــر.
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در نظـر گرفـت؛ چراکـه:
ً
اوال :هریـک از ایـن سـه بخـش ،سیاسـتها و الگوهـا ،روشهـا و متولیـان خـاص خـود
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ً
سـکوالرها و جریانهـای غیردینـی اسـت و اساسـا جایگاهـی بـرای علما تعریف نشـده
اسـت .آیـا دولتهـای سـکوالر در کشـورهایی همچـون ترکیـه ،جمهـوری آذربایجـان و
تاجیکسـتان که از اکثریت مسـلمان برخوردارند ،و حتی کشـورهای اسلامی همچون
مصـر و افغانسـتان و پاکسـتان ،حاضرنـد بـر اسـاس خواسـت علمـا تصمیـم بگیرنـد؟
ً
اساسـا آیـا خـود علمـا اقبالـی بـه ایـن امـر دارند؟
شـاید بتـوان گفـت کـه در عرصـۀ ملـی نیـز ایـن دولتهـا هسـتند کـه بـرای حفـظ اتحـاد
شـیعه و سـنی یـا تفرقـه میـان آنهـا تصمیمسـازی میکننـد؛ چنانکـه شـاهدیم برخـی
دولتهـای سـنی همچـون عربسـتان پیـروان مذاهـب دیگـر را در تنگنـا قـرار دادهانـد و
شـدیدترین برخوردهـا را بـا آنهـا دارنـد .حتـی اگـر بـر فـرض ،در عرصـۀ ملی علمـا بتوانند
نقشآفرینـی کننـد ،بیگمـان در عرصـۀ بینالمللـی چنیـن چیـزی مشـکل اسـت؛
چنانکـه میبینیـم بـا وجـود تالشهـای فـراوان مجمـع تقریب دربارۀ مسـئلۀ فلسـطین،
هنـوز ایـن حکومتهـا هسـتند کـه تصمیـم میگیرنـد تـا بـا اسـرائیل ارتبـاط داشـته
باشـند یـا خیـر.
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ازایـنرو کنفرانسهایـی کـه بـا حضـور علمـا از کشـورهای گوناگـون برگـزار میشـود،
بـا وجـود هزینههـای فـراوان ،در ایـن بخـش چنـدان دسـتاوردی نـدارد و تمـام مجامـع
علمایـی ،کنفرانسهـا و فعالیتهـای اتحـاد سیاسـی ،بـدون همراهـی حکومتهـا و
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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 پروژههـای تقریبـی اثـر بگـذارد و چهبسـا یـک دولـت یـا حکومـت بـرای ورود بـه
مناسـباتی خـاص ،تصمیمـی بگیـرد کـه راه تقریـب بین مذاهب در عرصـۀ بینالمللی
را آسـان سـازد و چهبسـا ممکـن اسـت تصمیمـات حکومتهـا سـبب قطـع ارتبـاط
شـود و اسـاس پـروژۀ تقریـب را بـه هـم بریـزد یـا در مسـیر آن موانعـی ایجـاد کنـد .بنابراین
بهتـر آن اسـت کـه دانشـمندان دینـی بـا تشـخیص کارویژههـای اختصاصـی خـود بـه
اهمیـت تقریـب مذهبـی واقـف شـوند و ایـن مهـم را در دسـتور کار قـرار دهنـد و اهداف
خـود را از ایـن طریـق دنبـال کننـد.

ً
ثانیــا :پیشــبرد همــگام و آمیختــۀ اتحــاد سیاســی و همزیســتی مســالمتآمیز
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
یکپارچگــی باورهــا و احــکام اســتناد میشــود؛ تــا جایــی کــه برخــی از کنشــگران ایــن
1

عرصــه ،عقایــد و احــکام شــیعه و ســنی را تــا نودوپنــج درصــد مشــترک دانســتهاند.

درحالیکــه بایــد توجــه داشــت کــه تقویــت تعامــات سیاســی و اجتماعــی نبایــد بــه
پوشــاندن حقایــق و ادعــای یکســانی باورهــا و انــکار اختالفــات مذهبــی یــا بینیــازی
از گفتگــو در اختالفــات عقیدتــی و فقهــی معنــا شــود .وابستهســازی همزیســتی
اجتماعــی و اتحــاد سیاســی بــه اشــتراک باورهــا و پردهپوشــی اختالفــات ،نهتنهــا
تأثیــری در پیشــبرد اهــداف اجتماعــی و اتحــاد ملــل مســلمان نــدارد ،بلکــه بهتدریــج
زمینههــای فتنهافکنــی دشــمنان را فراهــم مــیآورد و ســبب فراموشــی معــارف
اهلبیــت؟مهع؟ و حقایــق تاریخــی اســام میشــود.
روشـن اسـت کـه هیـچ خردمنـد و پا کروانـی بـا اصـل اتحـاد جوامـع اسلامی مخالـف
نیست .نیز هیچ عالم و دانشمند دلسوزی همزیستی مسالمتآمیز میان مسلمانان را
رهـا نمیکنـد ،بلکـه وظیفـۀ خـود میدانـد؛ اما چرا گاه مسـئلۀ وحدت با هشـدار جدی
عالمـان مذهـب مواجـه میشـود؟! اینکـه عالمـی در باالتریـن سـطح زعامـت شـیعه
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 حالیاسـت که همایشان
در جواب اسـتفتا دربارۀ حسـن معاشـرت با مخالفان مذهب فاش میگوید:
هرکس شـهادت به وحدانیت خداوند متعال و رسـالت خاتم انبیا؟لص؟
 .1واع ـظزاده خراســانی ،محمــد« ،الوحــدة اإلســامیة معالمهــا و أعالمهــا» ،رســالة التقر یــب،
11/21؛ تســخیری ،محمدعلــی« ،گفتــاری پیرامــون وحــدت اســامی و تقر یــب مذاهــب»،
اندیشــۀ تقریــب.17/8 ،
 .2وحیـد خراسـانی ،حسـین« ،سـخنرانی آیتاهللالعظمـی وحیـد خراسـانی در درس خـارج فقه،دوشـنبه،
 ،https://www.youtube.com/watch?v=ilx_Onvpr-Q،»94/11/5تاریـخ مراجعـه.1400/08/16:
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تأ کیـد میکنـد« :ایـن همـه کـوس وحـدت! امـا نمیفهمنـد بیـن نـور و ظلمـت وحـدت
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بدهد مسـلمان اسـت و جان و عرض و مال او مانند جان و عرض و مال
کسـی کـه پیـرو مذهـب جعفـری اسـت ،محتـرم اسـت و وظیفـۀ شـرعی
شـما آن اسـت کـه بـا گوینـدۀ شـهادتین ،هرچنـد شـما را کافـر بدانـد ،بـه
حسـن معاشـرت رفتار کنید و اگر آنها به ناحق با شـما رفتار کردند ،شـما
از صـراط مسـتقیم حـق و عـدل منحـرف نشـوید .ا گـر کسـی از آنهـا مریض
شـد ،بـه عیـادت او برو یـد و ا گـر از دنیـا رفـت ،بـه تشـییع جنـازۀ او حاضـر
شـوید و اگر حاجتی به شـما داشـت ،حاجت او را برآورید و به حکم خدا
َ َ َّ ُ َ َ آ َ َ َ أَ َّ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ أَ ْ
تسلیم باشید که فرمود< :و لا ی� ج ْ� ِر َم ن�ک ْم ش� ن�� نُ� ق� ْو ٍم على �لا ت� ْع ِدلوا اع ِدلوا ه َو � ق� َر بُ�
َ َُ ُ ْ
َّ ْ
ِل تل� ق� َوى> و بـه فرمـان خداونـد متعـال عمل کنید که فرمود< :و لا ت� ق�ولوا ِل َم نْ�
أَ ْ قَ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ ْ ً
1
لام ل ْس ت� ُم�ؤ ِم ن�ا>.
�ل�ى ِإ�ل ی�کم الس

ب ــه نظ ــر میرس ــد ،عام ــل اصل ــی مخالف ــت برخ ــی عالم ــان ب ــا پروژهه ــای وح ــدت ی ــا
تقری ــب ،انح ــراف در معن ــای اتح ــاد اس ــامی و حس ــن معاش ــرت ،و درهمآمیختگ ــی
آن بـــا وحـــدت اعتقـــادی و مباحـــث معرفتـــی ،و نیـــز مصلحتاندیشـــیهای نـــاروا
در ام ــور مذهب ــی اس ــت .طبیع ــی اس ــت ک ــه عال ــم دی ــن وقت ــی میبین ــد ک ــه ب ــه ن ــام
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وح ــدت اس ــامی س ــخنانی گفت ــه میش ــود ک ــه در آنه ــا اس ــاس اختالف ــات عقیدت ــی
بیاهمی ــت جل ــوه داده میش ــود ،ی ــا باوره ــای دین ــی مخالف ــان ب ــدون هی ــچ مبن ــای
علمـ ـیای و تنه ــا ب ــر اس ــاس مصلحتاندیش ــی ب ــه رس ــمیت ش ــناخته میش ــود ،ب ــا
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توجــه بــه رســالتی کــه بــه دوش او نهــاده شــده اســت ،احســاس خطــر کنــد و بــا چنیــن
وحدتهای ــی مخالف ــت نمای ــد .اینک ــه ب ــه ن ــام وح ــدت و تقری ــب جریان ــی همچ ــون
بنیامی ــه پایهگ ــذار تم ــدن اس ــامی خوان ــدهش ــود 2ی ــا مس ــلمات مذهب ــی همچ ــون
 .1همو« ،حسن معاشرت با مخالفین مذهب» ،پایگاه اطالعرسانی دفتر حضرت آیتاهللالعظمی
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.
تاریخمراجعه1400/08/16:
 .2واعظزاده خراسانی ،محمد« ،مصاحبه با آیتاهلل استاد حاج شیخ محمد واعظزاده خراسانی»،
حوزه.24/141 ،

تبــری انــکار شــود 1یــا اختالفــات ،ناچیــز انگاشــته شــود 2یــا کســانی همچــون ابوحنیفــه
_ ک ــه در کینهت ــوزی ب ــا عل ــی ب ــن ابیطال ــب؟ع؟ ش ــهره اس ــت _  3تطهی ــر ش ــوند و ام ــام
اعظ ــم و نم ــاد ایس ــتادگی در براب ــر ظل ــم و معل ــم ب ــزرگ بش ــریت و عقالنی ــت دانس ــته
ش ــوند 4،ه ــر عال ــم دلس ــوزی را ب ــه مخالف ــت ب ــا اس ــاس چنی ــن تقریب ــی برمیانگی ــزد.
بایـــد روشـــن شـــود کـــه چنیـــن وحدتـــی در کـــدام چارچـــوب سیاســـت و اجتمـــاع
ّامـــت تعریـــف میشـــود و چنیـــن تقریبـــی بـــا کـــدام مبانـــی دینـــی و ادلـــۀ اســـامی
سازگار است؟!
ســیرۀ علمــا و بــزرگان بــرای وحــدت و تقریــب نیــز هیــچگاه بــر تطهیــر منحرفــان یــا
بهرسمیتشــناختن انحرافــات یــا انــکار حقایــق نبــوده اســت؛ بلکــه همــواره مســیر
تقریــب دینــی را در چارچــوب واقعیتهــا دنبــال میکردنــد .عالمــه سیدشــرفالدین
یکــی از بزرگتریــن طالیـهداران تقریــب ،همــواره عامــل دوری شــیعه از ســنی را در تکفیر
و تحقیــر و دشــنام و دورویــی و نیــز رو یگردانــی اهلســنت از مذهــب اهلبیــت؟مهع؟
و بیاعتنایــی بــه گفتارهایشــان در اصــول و فــروع دیــن دانســته اســت 5و بــا تمرکــز بــر
 .1بــه عنــوان نمونــه ر.ک :همــو« ،چش ـمانداز تقریــب مذاهــب اســامی در گفتگــو بــا آی ـتاهلل
واعظزاده خراسانی» ،هفتآسمان9 ،و.29/10

 .3کینهتــوزی و مخالفــت ابوحنیفــه بــا حضــرت امــام علــی بــن ابیطالــب؟ع؟ در منابــع شــیعه و
ســنی انعــکاس یافتــه اســت .در منابــع شــیعه احادیــث صحیحــی در ایــن بــاره وجــود دارد؛ ر.ک:
کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،کافــی .57-56/1 ،در منابــع ســنی نیــز قصــه بهقــدری مشــهور
تهــای وی بــا علــی بــن
اســت کــه گفتــه شــده محمــد بــن نصــر مــروزی کتابــی در بــارۀ مخالف 
ابیطالــب؟ع؟ نوشــته اســت؛ ر.ک :ذهبــی ،محمــد ،ســیر أعــام النبــاء38/143 ،؛ ســبکی،
عبدالوهــاب ،طبقــات الشــافعیة الکبــری.247/2 ،
 .4در ایــن بــاره مراجعــه کنیــد بــه :نــواب ،ابوالحســن« ،ســخنرانی ریاســت محتــرم دانشــگاه ادیــان و
مذاهــب در بیسـتودومین همایــش دانشآموختــگان دار العلوم زاهدان در تاریخ  16خرداد ،»1392

 ،https://www.youtube.com/watch?v=nipSqCnDnzUتار یــخ مراجعــه.1400/08/16 :
 .5شرفالدین عاملی ،عبدالحسین ،الفصول المهمة ،ص .167
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 .2بــه عنــوان نمونــه ر.ک :همــو« ،الوحــدة اإلســامیه معالمهــا و أعالمهــا» ،رســالة التقر یــب11/21 ،؛
تســخیری ،محمدعلــی« ،گفتــاری پیرامــون وحــدت اســامی و تقر یــب مذاهــب» ،اندیشــۀ
تقریب.17/8 ،
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احیــای جایــگاه امامــان اهلبیــت؟مهع؟ و مراجعــه بــه نصــوص امامــت و والیــت در
المراجعــات ،بــا هرگونــه تکفیــر و تحقیــر و دشــنام مبــارزه نمــوده اســت؛ نــه آنکــه بــر
یکســانی عقیــده تأ کیــد کنــد و از انحرافــات چشــم بپوشــد .یــا فقیهــی معاصــر ،کــه
خــود از هــر کســی بــه تقریــب و وحــدت آشــناتر و دلســوزتر اســت ،بــا نــگارش آثــاری
در نقــد اندیشــههای تفرقهافکــن ،همــواره بــر مراجعــه بــه آثــار اهلبیــت؟مهع؟ در ایــن
بــاره تأ کیــد دارد و بــا حجتقــراردادن احادیثــی همچــون حدیــث ثقلیــن ،حدیــث
ســفینه و حدیــث امــان ،مســیر تقریــب را پیــش میگیــرد 1،نــه نفــی مســلمات مذهبــی.
همچنیــن اســتاد شــهید مطهــری _ از دیگــر طالیــهداران تقریــب _ بــا نــگارش مقالــۀ
الغدیــر و وحــدت اســامی مســیر وحــدت و تقریــب را در اندیشــۀ غدیــر مییابــد و پــس
از نقــل گفتارهایــی از عالمــه امینــی مینویســد:
عالمه امينى در مقدمۀ جلد هشتم ،تحت عنوان «الغدير ّ
يوحد الصفوف
ً
في المأل اإلسالمي» مستقيما وارد بحث نقش الغدير در وحدت اسالمى
مىشـوند .معظملـه در ايـن بحـث ،اتهامـات كسـانى را كـه مىگوينـد
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الغدير موجب تفرقۀ بيشتر مسلمين مىشود ،سخت رد مىكنند و ثابت
مىكنند كه برعكس ،الغدير بسـيارى از سـوءتفاهمات را از بين مىبرد و
2

موجب نزديکترشدن مسلمين به يكديگر مىگردد.
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رهبـر معظـم انقلاب کـه همـواره نسـبت بـه وحـدت مسـلمانان اهتمـام وافـر داشـتهاند،
محبـت اهلبیـت؟مهع؟ را کانـون وحـدت دانسـتهاند ،نه تطهیر دشـمنان آنان را .ایشـان
در بیانـات خـود فـاش گفتهانـد که:
محبـت اهلبیـت؟مهع؟ و حتـی مسـئلۀ غدیـر هـم میتوانـد کانونـی بـرای
وحـدت مذاهـب اسلامی باشـد .البتـه وحـدت بـه معنای دستشسـتن
3

از عقایـد مذهبـی و پذیرفتـن فـرق دیگـر نیسـت.

 .1نــگاه کنیــد بــه :صافــی گلپایگانــی ،لطـفاهلل ،لمحــات فــي الكتــاب و الحديــث و المذهــب؛
ُ
همــو ،أمــان اال ّمــة مــن الضــال و الخــاف.
 .2مطهری ،مرتضی ،مجموعۀ آثار (الغدیر و وحدت اسالمی).32/25 ،
 .3خسروپناه ،عبدالحسین ،منظومۀ فکری آیتاهللالعظمی خامنهای.442/1 ،

جمعبندی و نتیجهگیری

پیامبر اکرم؟لص؟ همواره نسبت به وقوع تفرقه در میان ّامت و راهکار خروج از آن هشدار
دادهاند .حدیث نبوی «افتراق ّامت» هشدار نسبت به تفرقه و خبر از آیندهای نزدیک
داشت و احادیثی همچون «حدیث ثقلین»« ،حدیث سفینه»« ،حدیث امان» و احادیث
دیگر ،معنا و راهکار وحدت را معرفی نمودهاند .پیامبر اکرم؟لص؟ بهخوبی میدانست
که سرآغاز تفرقه و جدایی ،درگیری و اختالف در خالفت و امامت خواهد بود و ازاینرو
حضرتش بر همین نکته انگشت نهاد و با تمرکز بر ریشۀ تفرقه و با روشنگری و بیان حقیقت
در این امر ،سفارشها و راهکارهای خویش را بر محور امامت ارائه نمود .روشن است که
با وجود سخنان نورانی نبوی برای رهایی از تفرقه و تعیین هدف و نشاندادن چشمانداز
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 سفارشهای نبوی شکل گیرد.
نهـای علمـی در امامـت را موجـب
تئـوری وحـدت و تقر یـب امامتمحـور ایجـاد گفتما 
رفع سـوءتفاهمات مذهبی و روشـنگری در حقایق دینی میداند و معتقد اسـت ،کشـف
حقایـق و رفـع سـوءتفاهمات در خاسـتگاه اختلاف ،آثـار مطلو بـی در حیـات اجتماعـی
و سیاسـی خواهـد داشـت و میتوانـد اختالفـات اجتماعـی و سیاسـی را نیـز خنثـی سـازد.
البتـه روشـن اسـت کـه ایجـاد وحـدت آرمانـی تـا عصـر ظهـور ناشـدنی اسـت؛ امـا بـه میـزان
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تعهـدات دینـی و بـه انـدازۀ تواناییهـا و امکانـات مـادی ،تلاش بـرای خـروج از آشـفتگی
اشـتباه اندازد و در تشـخیص حق و باطل دچار سـردرگمی کند و مقابله با سـوءتفاهمات
مذهبـی ،امـری ضـروری بـه نظـر میرسـد.
رویکـرد امامتمحـور در تقر یـب ،تنهـا بـه توصی ههـای کلـی بسـنده نمیکنـد؛ بلکـه بـر ایـن
یتـوان راهبرد و
بـاور اسـت کـه بـا هماندیشـی عالمان دلسـوز مذاهـب مختلف اسلامی ،م 
نقشـۀ روشـنی بـرای پیگیـری پـروژۀ تقر یـب پیر یـزی کـرد .بیگمـان سیاسـتگذار یهای
روشـن و اقدامـات پیگیرانـه و خالصانـه در پرتـو قـرآن و اهلبیـت؟مهع؟ گـره از کار فروبسـتۀ
اختالفـات امـت اسلامی بـاز خواهـد کـرد و تـا انـدازۀ بسـیاری ،افـق همکاری و همزیسـتی
مسـلمانان را گشـودهتر خواهـد سـاخت.
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امـروز جهـان اسلام ضـروری اسـت .دسـتکم جلوگیـری از راهکارهایـی کـه مؤمنـان را بـه

فهرست منابع

کتابها

قرآن کریم.

نهـج البالغـة (نسـخة المعجـم المفهـرس) (سـخنان امیرمؤمنـان؟ع؟) ،گـردآوری سـید رضـی،
چـاپ ششـم :مؤسسـة النشـر اإلسلامي التابعـة لجماعـة المدرسـین ،قـم1422 ،ق.
ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد بـن هبـةاهلل ،شـرح نهـج البالغـة ،بـه کوشـش :محمـد أبوالفضـل
إبراهیـم ،چـاپ دوم :دار إحیـاء التـراث العربـي ،بیـروت1385 ،ق.
ابناثیرجزرى ،علی بن محمد ،الکامل في التاریخ ،دار صادر _ دار بیروت ،بیروت1385 ،ق.

ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبویة ،تحقیق :محمد رشاد سالم1406 ،ق.
ابنحجـر هیتمـی ،احمـد بـن محمـد ،الصواعـق المحرقـة فـي الرد علی أهـل البـدع و الزندقة ،به
کوشـش :عبـد الوهاب عبـد اللطیف ،مکتبة القاهـرة ،قاهره.
ابنحجر هیتمی ،احمد بن محمد ،المنح المکیة في شـرح الهمزیة ،به کوشـش :بسـام محمد
بارودو احمد جاسم و بوجمعة مکری ،چاپ دوم :دار المنهاج ،جده1426 ،ق.
ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسـند أحمد بن حنبل و بهامشـه منتخب کنز العمال ،دار الفکر
العربي.
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ابنقولو یـه قمـی ،جعفـر بـن محمـد ،کامـل الز یـارات ،تحقیـق :جـواد قیومـی ،چاپ اول :مؤسسـة
نشـر الفقاهـة ،قـم1417 ،ق.
ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،چاپ اول :دار الفکر ،بیروت1419 ،ق.
ابوزهره ،محمد ،تاریخ المذاهب اإلسالمیة ،دار الفکر العربي ،قاهره1996 ،م.
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ابویعلی فراء ،محمد بن حسین ،األحکام السلطانیة ،تصحیح و تعلیق :محمد حامد الفقي،
دار الکتب العلمیة ،بیروت1421 ،ق.
اسدآبادی ،سیدجمالالدین ،مقاالت جمالیه ،نشریات مؤسسۀ خاور ،تهران1312 ،ش.
البانـی ،محمـد ناصـر الدیـن ،سلسـلة األحادیث الصحیحة ،مکتبة المعارف للنشـر و التوزیع،
ریاض1415 ،ق.
امین عاملی ،سیدمحسن ،أعیان الشیعة ،تحقیق :حسن امین ،دار التعارف ،بیروت1403 ،ق.

امینـی ،عبدالحسـین ،الغدیـر فـي الکتـاب و السـنة و األدب ،مؤسسـة دائـرة المعـارف الفقـه
اإلسلامي ،قـم1436 ،ق.
امینـی ،عبدالحسـین ،سـیرتنا و سـنتنا سـیرة نبینـا ،چـاپ دوم :دار الغدیـر للمطبوعـات _ دار
الکتـاب اإلسلامي ،بیـروت 1412 ،ق ،افستشـده توسـط مؤسسـۀ امـام صـادق؟ع؟ ،تهـران.
بدخشـانی ،محمـد بـن معتمدخـان ،نـزل األبـرار بمـا ص ّـح مـن مناقـب أهـل البیـت األطهـار،

تحقیـق :محمدهـادی امینـی ،چـاپ اول :کتابخانـۀ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،اصفهـان1403 ،ق.
ترمـذی ،محمـد بـن عیسـی ،الجامـع الصحیـح و هـو سـنن الترمـذي ،تحقیـق :احمـد محمـد
شـاکر و محمـد فـؤاد عبـد الباقـي و کمـال یوسـف الحـوت ،دار الفکـر1408 ،ق.
تفتازانی ،مسعود بن عمر ،شرح المقاصد ،منشورات الشریف الرضي (افست) ،قم1409 ،ق.
جمعـی از پژوهشـگران ،ز یـر نظـر محمدتقـی سـبحانی ،جسـتارهايی در مدرسـۀ کالمـی بغـداد،
چـاپ دوم :دار الحدیـث ،قـم1396 ،ش.
جوینـی ،ابراهیـم بـن محمـد ،فرائـد السـمطین ،تحقیـق :محمدباقـر محمـودی ،چـاپ اول:
مؤسس�ة المحم�ودي للطباعـة و النشـر ،بیـروت1398 ،ق.

حا کـم نیشـابوری ،محمـد بـن عبـداهلل ،المسـتدرك علـی الصحیحیـن فـي الحدیـث و فـي ذیله
تلخیـص المسـتدرك للذهبـي ،دار الفکـر ،بیـروت1398 ،ق.
حـر عاملـی ،محمـد بـن حسـن ،تفصیـل وسـائل الشـیعة إلـی تحصیـل مسـائل الشـریعة ،چـاپ
سـوم :مؤسسـة آل البیـت إلحیـاء التـراث ،قـم1416 ،ق.
الحسـن ،عبـداهلل ،المناظـرات (مناظـرات فـي اإلمامـة) ،چـاپ سـوم :منشـورات دلیـل مـا ،قـم،
1429ق.
حسـینی میالنی ،سـیدعلی ،با پیشـوایان هدایتگر (نگرشـی نو در شـرح زیارت جامعۀ کبیره)،
چاپ اول :الحقائق.
حسـینی میالنـی ،سـیدعلی ،جواهرـ ال�کالم ف�ي معرف�ة اإلمامـة و اإلمـام ،چـاپ اول :الحقایـق،
1395ش.
حسـینی میالنـی ،سـیدعلی ،غدیـر آخریـن جایـگاه اعلان عمومـی ،چـاپ اول :الحقایـق،
1388ش.

خسـروپناه ،عبدالحسـین و جمعـی از پژوهشـگران ،منظومـۀ فکری آیتاهللالعظمـی خامنهای،
چـاپ اول :پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـۀ اسلامی ،قـم1396 ،ش.
ذهبـی ،محمـد بـن احمـد ،سـیر أعالم النبالء ،تحقیق :شـعیب األرنـؤوط _ أ کرم البوشـي ،چاپ
چهارم :مؤسسـة الرسـالة ،بیروت1406 ،ق.
زمخشـری ،محمـود بـن عمـر ،الفائـق فـي غر یـب الحدیـث ،تحقیـق :علـی محمـد البجـاوي _
محمـد أبوالفضـل إبراهیـم ،دار الفکـر ،بیـروت1414 ،ق.
سـاعدی ،محمـد ،موسـوعة أعلام الدعـوة و الوحـدة و اإلصلاح ،چـاپ اول :المجمـع العالمـي
للتقر یـب بیـن المذاهـب اإلسلامیة ،تهـران1431 ،ق.
سبحانی ،جعفر ،رسائل و مقاالت ،چاپ دوم :مؤسسۀ امام صادق؟ع؟ ،قم1425 ،ق.
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حسـینی میالنـی ،سـیدعلی ،نفحـات األزهـار فـي خالصـة عبقـات األنـوار ،چـاپ دوم :مرکـز
الحقائـق االسلامیة1426 ،ق.

jep.emamat.ir

نجـوزی ،ابوالمظفـر یوسـف بـن قزغلـی ،تذکـرة الخـواص ،بـا مقدمـۀ سـید صـادق
سـبط اب 
بحرالعلـوم ،مکتبـة نینـوی ،تهـران.
سـبکی ،عبدالوهاب بن علی ،طبقات الشـافعیة الکبری ،تحقیق :عبد الوهاب محمد الحلو
_ محمـود محمـد الطناحـي ،دار احیاء الکتب العربیة ،قاهره.
ّ
سـخاوی ،محمـد بـن عبدالرحمـن ،اسـتجالب ارتقـاء الغـرف بحـب أقربـاء الرسـول و ذوي
ُ ُ
الشـرف ،تحقیـق :خالـد بـن احمـد الصمـي بابطیـن (و تقریـظ اسـتادان دانشـگاه امالقـری)،
دار البشـائر االسلامیة ،بیـروت.
شثری ،عبدالرحمن بن سعد ،عقائد الشیعة اإلثني عشرية ،چاپ ششم1428 :ق.
ُ
شـرفالدین عاملـی ،سیدعبدالحسـین ،الفصـول المهمـة فـي تألیـف االمـة ،چـاپ اول:
المجمـع العالمـي ألهـل البیـت1431 ،ق.
شـرفالدین عاملـی ،سیدعبدالحسـین ،المراجعـات ،چـاپ بیسـتم همـراه بـا اضافـات:
مطبوعـات النجـاح ،قاهـره1399 ،ق.
یسـیدنوراهلل ،مجالـس المؤمنیـن ،چـاپ چهـارم :کتابفروشـی اسلامیه ،تهران،
شوشـتری ،قاض 
1377ش.
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صاحبی ،محمدجواد ،اندیشـۀ اصالحی در نهضتهای اسلامی ،چاپ سـوم :دفتر تبلیغات
اسالمی ،قم1376 ،ش.
ُ
ّ
صافـی گلپایگانـی ،لطـفاهلل ،أمـان االمـة مـن الضلال و الخلاف ،چـاپ اول :دار العلـوم،
بیـروت1423 ،ق.
صافـی گلپایگانـی ،لطـفاهلل ،لمحـات فـي الكتاب و الحديـث و المذهب ،چـاپ اول :وحدة
النشـر العالمیـة التابعـة لمکتب آیت اهلل الصافي الگلپایگانـي1434 ،ق.

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

صدوق ،محمد بن علی ،األمالي ،چاپ اول :مؤسسة البعثة ،قم1417 ،ق.
صدوق ،محمد بن علی ،علل الشرایع ،چاپ اول :الشریف الرضي1421 ،ق.
صدوق ،محمد بن علی ،عیون أخبار الرضا؟ع؟ ،به کوشـش :سـیدمهدی حسـینی الجوردی،
چاپ دوم :رضا مشـهدی ،قم1363 ،ش.
صـدوق ،محمـد بـن علـی ،کمـال الدیـن و تمـام النعمـة ،بـه کوشـش :علیاکبـر غفـاری ،مکتبة
الصـدوق ،تهـران1390 ،ق.
صدوق ،محمد بن علی ،من ال یحضره الفقیه ،تصحیح :علیاکبر غفاری ،مکتبة الصدوق،
تهران.
طباطبایی بروجردی ،حاجآقاحسین ،جامع أحادیث الشیعة ،المطبعة العلمیة ،قم1399 ،ق.

طبرسـی ،احمـد بـن علـی ،االحتجـاج ،بـا تعلیقـات و مالحظـات سـیدمحمدباقر موسـوی
خرسـان ،المرتضـی ،مشـهد1403 ،ق.

ُ
طبـری ،ابوجعفـر محمـد بـن جریـر ،تار يـخ االمـم و الملـوك ،تحقيـق :محمـد أبوالفضـل إبراهيـم،
چـاپ دوم :دار التـراث ،بيـروت.
طوسی ،محمد بن حسن ،األمالي ،مکتبة الداوري ،قم.
طوسی ،محمد بن حسن ،تهذیب األحکام ،چاپ سوم :دار األضواء ،بیروت1406 ،ق.
عینی حنفی ،محمود ،عمدة القاري شرح صحیح البخاري ،دار الفکر ،بیروت.
غزالی ،ابوحامد محمد ،االقتصاد في االعتقاد ،چاپ اول :دار البصائر ،قاهره1430 ،ق.
فیضآبادی ،حیدرعلی ،منتهی الکالم ،مطبع ناصری (چاپ سنگی) ،لکهنو1282 ،ق.

قـاری ،علـی بـن سـلطانمحمد ،مرقـاة المفاتیـح شـرح مشـکاة المصابیـح و بهامشـه مشـکاة
المصابیـح ،دار إحیـاء التـراث العربـي ،بیـروت.
ُ
قفاری ،ناصر بن عبداهلل ،اصول مذهب الشیعة ،چاپ دوم1415 :ق.
ُ
قمـی ،محمدتقـی ،قصـة التقر یـب :ا ّمـة واحـدة ،ثقافـة واحدة ،بـا مقدمه و ملحقات سـیدهادی
خسروشـاهی ،چـاپ اول :مجمـع جهانـی تقریب مذاهب اسلامی ،تهـران1428 ،ق.
قمی وشنوی ،قوامالدین ،حدیث ثقلین ،دارالتقریب بین المذاهب اإلسالمیة ،قاهره1371 ،ق.

ُ
کاشـفالغطاء ،محمدحسـین ،أصـل الشـیعه و اصولهـا ،تحقیـق :علاء آل جعفـر ،چـاپ اول:
مؤسسـة االمـام علـي؟ع؟ ،قـم1415 ،ق.

کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،الکافـي ،تصحیـح :علیاکبـر غفـاری ،چـاپ ششـم :دار الکتـب
االسلامیة ،تهـران1375 ،ش.
کنتـوری ،میرحامدحسـین ،عبقـات األنـوار فـي إمامـة األئمـة األطهار/حدیـث ثقلیـن ،مطبعـة
نظامـي (چـاپ سـنگی) ،لکهنـو1344 ،ق.

مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار األنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار األئمـة األطهـار ،چـاپ دوم :موسسـة
الوفـاء ،بیـروت1403 ،ق.
مجلسـی ،محمدتقـی ،روضـة المتقیـن فـي شـرح مـن ال یحضـره الفقیـه ،بنیاد فرهنگ اسلامی
کوشانپور.
مطهری ،مرتضی ،مجموعۀ آثار (الغدیر و وحدت اسالمی) ،صدرا.
مناوی ،عبدالرؤوف ،فیض القدیر شرح جامع الصغیر ،چاپ دوم :دار الفکر ،بیروت1391 ،ق.

ناشـی اکبـر ،عبـداهلل بـن محمـد ،مسـائل اإلمامـة (فرق ههـای اسلامی و مسـئلۀ امامـت) ،چـاپ
اول :مرکـز مطالعـات و تحقیقـات ادیـان و مذاهـب1386 ،ش.
نجاشی ،احمد بن علی ،رجال النجاشي ،چاپ ششم :مؤسسة النشر اإلسالمي ،قم1418 ،ق.

141
نيقيرف کرتشم ینابم رب هيکت اب تماما ۀياپ رب بيرقت و تدحو

متقـی هنـدی ،عالءالدیـن علـی ،کنـز العمال في سـنن األقـوال و األفعال ،چاپ پنجم :مؤسسـة
الرسـالة ،بیروت1405 ،ق.
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نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،الصحیح الجامع ،دار اآلفاق الجدیدة ،بيروت.

مقاالت
تسخیری ،محمدعلی« ،گفتاری پیرامون وحدت اسالمی و تقریب مذاهب» ،اندیشۀ تقریب،
سـال دوم ،شمارۀ  ،8پاییز 1385ش.
حائـری مازندرانـی ،محمدصالـح« ،منهـاج عملـي للتقریـب إلـی إخواننـا المسـلمین» ،رسـالة
اإلسلام ،سـال سـوم ،شـمارۀ  ،4ذوالحجـه 1370ق.
کاشـفالغطاء ،محمدحسـین« ،بیـان للمسـلمین» ،رسـالة اإلسلام ،سـال دوم ،شـمارۀ ،3
رمضـان 1369ق.
واعظزادهخراسـانی ،محمـد« ،الوحـدة اإلسلامیة معالمهـا و أعالمهـا» ،رسـالة التقریب ،شـمارۀ
 ،21رجـب _ رمضـان 1419ق.
واعظزادهخراسـانی ،محمـد« ،چشـمانداز تقریـب مذاهـب اسلامی در گفتگـو بـا آیـتاهلل
واعظزادهخراسـانی» ،هفتآسـمان ،سـال سـوم ،شـمارۀ  9و  ،10بهـار و تابسـتان 1380ش.
واعظزادهخراسـانی ،محمـد« ،مصاحبـه بـا آیـتاهلل اسـتاد حـاج شـیخ محمـد واعـظزاده
خراسـانی» ،حـوزه ،شـمارۀ  ،141مـرداد و شـهریور 1386ش.
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نـواب ،ابوالحسـن« ،سـخنرانی ریاسـت محتـرم دانشـگاه ادیـان و مذاهـب در بیسـتودومین
همایش دانشآموختگان دار العلوم زاهدان در تاریخ  16خرداد ،»1392
تار یـخ مراجعهhttps://www.youtube.com/watch?v=nipSqCnDnzU، 1400/08/16 :
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وحیـد خراسـانی ،حسـین« ،حسـن معاشـرت بـا مخالفیـن مذهب» ،پایـگاه اطالعرسـانی دفتر
آیـتاهلل 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%%

تاریخ مراجعه1400/08/16 :

D8%AD%D8%AA%D988%%D8%A715744/_%D8%AD.

وحیـد خراسـانی ،حسـین« ،سـخنرانی آیتاهللالعظمـی وحیـد خراسـانی در درس خـارج فقـه،
دوشـنبه ،https://www.youtube.com/watch?v=ilx_Onvpr-Q ،»94/11/5 ،تاریـخ مراجعـه:
.1400/08/16

