راهکارهای قرآنی وحدت و تقریب
عبدالصمد مرتضوی

1

(مذهب :حنفی – استان خراسان جنوبی)

چکیده

با تالوت و مطالعه قرآن کریم متوجه میشویم که در این کتاب جاوید الهی از دو نوع
اختالف سخن به میان آمده که یکی مطلوب و دیگری نامطلوب است .اختالف در طبایع
بشری و اختالف در ماهیت جهان هستی و حتی اختالف در نوع برداشت و تفسیر از دین ،از
جمله اختالفات مطلوب است اما اختالف از روی لجاجت ،جهالت و تعصب و پس از هویدا
شدن حق و مانند آن از جمله اختالفات نامطلوب به شمار میآید .قرآن کریم که جامعترین
کتاب قانون برای بشریت و برترین برنامه برای زندگی انسانهاست راهکارهایی را برای حل
اختالف و جهت تحقق تقریب ارائه داده که بسیار حایز اهمیت است .مهمترین این راهکارها
که در مقاله مورد نظر به طور مفصل بدان پرداخته شده است عبارتاند از:
1.1رجوع به قرآن و سنت برای حل اختالف.
2.2التزام به اعمال و فرامینی که برای ایجاد همبستگی مؤثرند.
3.3توجه و التزام به «اصالحذاتالبین».
4.4توجه و عنایت به فرامین اخالقی و سلوک اجتماعی.
5.5گفتوگو و تعامل علمی میان دانشمندان دینی و غیره.
کلیدواژهها :قرآن ،وحدت ،تقریب ،اختالف.
 .1دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی.
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مقدمه
تقریب و همبستگی میان مذاهب اسالمی مسئلهای است حیاتی و بسیار مهم که جامعترین
و کاملترین پشتوانههای دینی (یعنی قرآن و سنت) به وضوح آن را تأیید میکند .از آنجا
که قرآن کریم تنها کتابی است که در صحت و حجیت آن میان تمامی فرق و مذاهب اسالمی
اتفاق نظر وجود دارد؛ در این تحقیق صرف ًا به آیات صریح قرآن استناد و از سایر منابع و
مآخذ حتی نظریهها و برداشتهای مفسرین استفاده نشده است.
با کمال تأسف در حالی که به صراحت از جانب خداوند حکیم آیات و رهنمودهایی برای
تحقق این اصل اساسی و حیاتبخش در میان امت اسالمی نازل شده است ،اما با این وجود،
در این عصر که دشمنان تا دندان مسلح اسالم ،امت اسالمی و آرمانهای بلند آنان را نشانه
گرفتهاند؛ مشاهده میکنیم که برخی افراد کوتهنظر با استناد به روایات ضعیف و با دالیلی
بیاساس ،وحدت و همبستگی امت را بر هم میزنند و اسالمستیزان را خوشحال و جسور
میکنند .بر همین اساس آحاد مسلمانان موظفند برای تحقق تقریب و همبستگی میان امت
اسالمی تالش کنند و راهکارهای قرآن کریم را برای محقق شدن این مهم ارائه نصبالعین
خود قرار دهند.
انواع اختالف در قرآن

به طور کلی دو نوع اختالف در قرآن قابل مشاهده است که عبارتاند از :اختالف طبیعی
و مطلوب؛ و اختالف غیرطبیعی و نامطلوب.
 .1اختالف طبیعی و مطلوب

در آیات بسیاری از قرآن ،به اختالف افکار ،دستهها ،گروهها ،ملتها و طبایع بشری اشاره
شده و این گونه از اختالفها و چندگانگیها ،طبیعی و نشئت گرفته از سنت الهی قلمداد شده
است .در ذیل به تفصیل مصادیقی چند از این نوع اختالفها را متذکر میشویم.
الف :اختالف در طبایع و ویژگیهای بشری
خداوند انسانها را به گونههای مختلف آفریده است و هر انسانی شخصیت ،تفکر و طبیعت
ویژه خود را دارد و این تفاوتها در رفتار و سلوک مادی و معنوی آنها ظهور پیدا میکند.
تالش برای یکسانسازی هویت و تفکر و خلقت انسانها؛ بیهوده و بلکه غیر ممکن به نظر
میرسد چرا که برخالف فطرتی است که خدا بر آن فطرت ،انسانها را آفریده است .این نوع

147

اختالف که در واقع به معنای تنوع است و نه تضاد ،منجر به تفکیک و تمایز انسانها از هم
میشود که برای تداوم حیات بشر الزم و ضروری است .در آیه  22سوره روم خداوند متعال
میفرماید:
ات َو أْ َ
ك لآَيَ ٍ
او ِ
اختِلاَ ُف أَل ْ ِسنَتِ ُك ْم َوأَل ْ َوان ِ ُك ْم إِ َّن فِي َذل ِ َ
ال ْر ِ
ات
ض َو ْ
«و ِم ْن آيَاتِ ِه َخ ْل ُق َّ
الس َم َ
َ
ين» و از آیات او آفرینش آسمان ،و زمین و تفاوت زبانها و رنگهای شماست .همانا
ل ِّ ْل َعال ِ ِم َ
در این نشانههایی است برای عالمیان!
در جایی دیگر میفرماید:
ُ
َ
ند
ارفُوا إ َِّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِع َ
اس إِن َّا َخ َل ْقنَا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َوأنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعوبًا َوقَبَائ ِ َل لِتَ َع َ
«يَا أيُّ َها النَّ ُ
َ
ير» (حجرات )۱۳ ،ای مردم ،ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و
اللَّـ ِه أتْ َقا ُك ْم إ َِّن اللَّـ َه َعلِ ٌ
يم َخبِ ٌ
شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید.
در آیهای دیگر میفرماید:
«وقَ ْد َخ َل َق ُك ْم أَ ْط َو ًارا» (نوح )۱۴ ،شما را به گونههای مختلف آفرید.
َ
همچنین میفرماید:
ض َد َر َج ٍ
«و َرفَ َع ب َ ْع َض ُك ْم فَ ْو َق ب َ ْع ٍ
ات ل ِّيَ ْب ُل َو ُك ْم فِي َما آتَا ُك ْم» (انعام )۱۶۵ ،برخی را بر برخی
َ
دیگر باالتر از دیگری گردانیدیم تا شما را در این تفاوت مراتب و درجات بیازماییم.
این تنوع گونهها ،هم از لحاظ ذهنی و فکری و استعداد و فهم ،و هم به لحاظ شرایط
اجتماعی و فرهنگی و موقعیت زندگی و گرایشهای عقیدتی میتواند باشد ،و نیز این از
مشیت الهی است که انسانها به لحاظ هوش ،ذکاوت ،شجاعت ،آرمانخواهی و روحیات
علمی و اقتصادی متفاوت باشند .این تفاوتها باعث میشود که انسانها در برداشت از متون
دینی متفاوت عمل کنند ،یعنی بعضی سهلگیر و بعضی دیگر سختگیر باشند و برخی به ظاهر
نص استناد کنند و برخی دیگر اهداف آنرا دلیل بگیرند .آنگونه که پیداست این تفاوتها
خود را در علم فقه نیز نشان میدهد و به موجب آن مشاهده میکنیم که مث ً
ال عبداهللبنعمر
تنها لمس زن را ناقض وضو میداند ولی ابنعباس که طبیعت سهلگیری داشت اینگونه فتوا
نمیداد .در قرآن هم در داستان موسی و هارون (علیهما السالم) -که برادر هم بودند -این
تفاوت دیده میشود.
ب :اختالف در ماهیت جهان هستی
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این جهان هستی که ما در گوشه کوچکی از آن زندگی میکنیم؛ نیز مختلف و متنوع آفریده
شده است:
َ
َ
َ
َ
َ
اء فَأ ْخ َر ْجنَا ب ِ ِه ثَ َم َر ٍ
ات ُّم ْختَلِ ًفا أل ْ َوان ُ َها َو ِم َن ال ْ ِجبَ ِ
ال ُج َد ٌد
«أل َ ْم تَ َر أ َّن اللَّـ َه أن َز َل ِم َن َّ
الس َما ِء َم ً
يض وحمر ُّم ْختَلِ ٌ َ
اب َو أْ َ
ف أَل ْ َوان ُ ُه َك َذل ِ َ
اس َوال َّد َو ِّ
يب ُسو ٌد َو ِم َن النَّ ِ
ك
النْ َعا ِم ُم ْختَلِ ٌ
ف أل ْ َوان ُ َها َوغ ََراب ِ ُ
بِ ٌ َ ُ ْ ٌ
ور» (فاطر )27-28 ،آیا ندیدی که خدا از
اء إ َِّن اللَّـ َه َعزِي ٌز َغ ُف ٌ
إِن ََّما يَ ْخ َشى اللَّـ َه ِم ْن ِعبَا ِد ِه ال ْ ُع َل َم ُ
آسمان ،آبی فرستاد و بدان میوههایی با رنگهای گوناگون پدید آوردیم؟ و برخی از کوهها [و
سنگها] دارای خطوط [و رگههایی] سفید و سرخ به رنگهای مختلف و [گاه] به رنگ کام ً
ال
سیاه هستند؛ و از انسانها و جنبندگان و چهارپایان نیز همان طور رنگهایشان گوناگون
است .از بندگان خدا تنها عالمان از او میترسند .آری ،خداوند شکستناپذیر آمرزنده است.
همچنین در قرآن به تنوع میوهها و محصوالت زراعی اشاره شده و خدای متعال فرموده است:
«وفِي أْ َ
اب َو َز ْر ٌع َون َ ِخ ٌ
ان َوغ َْي ُر ِص ْن َو ٍ
ات ِّم ْن أَ ْعنَ ٍ
ال ْر ِ
ان يُ ْس َقى
ات َو َجنَّ ٌ
ض قِ َط ٌع ُّمتَ َجا ِو َر ٌ
يل ِص ْن َو ٌ
َ
ض فِي أْ ُ
ب ِ َما ٍء َو ِ
ك لآَيَ ٍ
الكُلِ إِ َّن فِي َذل ِ َ
اح ٍد َون ُ َف ِّض ُل ب َ ْع َض َها َع َلى ب َ ْع ٍ
ون» (رعد )4 ،و در
ات ل ِّ َق ْو ٍم يَ ْع ِق ُل َ
زمین قطعههای [گوناگون] به هم پیوسته و باغهایی از درختان انگور و کشتزار وجود دارد؛
و [نیز] درختان خرمای هم ریشه و ناهمریشه که از یک آب آبیاری میشوند ،و در [طعم]
میوهها ،برخی از آن را بر برخی [دیگر] برتری دادهایم .بیگمان در این [امر] برای گروهی که
خرد میورزند نشانههاست.
این اختالف نیز که قرآن بارها بدان پرداخته است منجر به تنوع و تعدد میشود و نه تضاد
و تناقض! روی همین اصل در سوره ملک میفرماید:
او ٍ
ار ِج ِع الْبَ َص َر َه ْل
الر ْح َمـنِ ِمن تَ َف ُ
«ال َّ ِذي َخ َل َق َس ْب َع َس َم َ
او ٍت فَ ْ
ات ِطبَاقًا َّما تَ َرى فِي َخلْقِ َّ
تَ َرى ِمن فُ ُطو ٍر» (ملک )3 ،همان که هفت آسمان را باالی هم بیافرید .در آفرینش [آن خدای]
هستیبخش هیچگونه تفاوت و اختالفی نمیبینی .پس چشم بگردان ،آیا خلل و نقصانی
میبینی؟
ج :اختالف در افکار ،اندیشه و برداشتها
قرآن کریم عالوه بر پذیرش تنوع و اختالف بشر در رنگها و نژادها و ...اختالف در
باورها و برداشتها را نیز پذیرفته است البته این به معنای درستی همه باورها و تفسيرها
نیست بلکه اختیار و آزادی خدادادی انسان چنین اقتضایی دارد که انسانها متفاوت و مختلف
بیندیشند.
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در قرآن آیات فراوانی است که به این موضوع اشاره دارد برخی از آیات عبارتاند از:
نك ْم َكافِ ٌر َو ِم ُ
« ُه َو ال َّ ِذي َخ َل َق ُك ْم فَ ِم ُ
ير» (تغابن )2 ،او (خدا)
نكم ُّم ْؤ ِم ٌن َواللَّـ ُه ب ِ َما تَ ْع َم ُل َ
ون ب َ ِص ٌ
کسی است که شما را آفرید آنگاه برخی از شما کافر و برخی مؤمن شدید.
ين» (نحل )9 ،و اگر [خدا] میخواست مسلم ًا همه شما را هدایت
اء ل َ َه َدا ُك ْم أَ ْج َم ِع َ
َ
«ول َ ْو َش َ
میکرد.
اء اللَّـ ُه ل َ َج َع َل ُك ْم أُ َّمه َو ِ
اح َده» (مائده )۴۸ ،اگر خداوند میخواست همه شما را یک
َ
«ول َ ْو َش َ
امت قرار میداد.
ُ
اس أ َّمه َو ِ
اء َرب ُّ َ
ين» (هود )۱۱۳ ،اگر پروردگار تو
اح َده َولاَ يَ َزال ُ َ
ون ُم ْختَلِ ِف َ
َ
«ول َ ْو َش َ
ك ل َ َج َع َل النَّ َ
خواسته بود همه مردم را یک امت قرار میداد ،ولی همواره در اختالف خواهند بود.
السبِ َ
ورا» (انسان )3 ،به راستی ما راه (حق) را به او
اه َّ
«إِن َّا َه َد ْينَ ُ
يل إِ َّما َشا ِك ًرا َوإِ َّما َك ُف ً
نمایاندیم ،خواه شاکر (و پذیرا) باشد یا ناسپاس.
«ل َ ُك ْم ِدينُ ُك ْم َول ِ َي ِدينِ » (کافرون )6 ،دین شما برای خودتان و دین من برای خودم.
قرآن برخی آیات خود را قرآن محکم و برخی دیگر را متشابه معرفی می کند و میفرماید:
« ُه َو ال َّ ِذي أَن َز َل َع َل ْي َ
ات ُه َّن أُ ُّم ال ْ ِكتَ ِ
ات»
اب َوأُ َخ ُر ُمتَ َشاب ِ َه ٌ
ات ُّم ْح َك َم ٌ
اب ِم ْن ُه آيَ ٌ
ك ال ْ ِكتَ َ
(آلعمران )7 ،او کسی است که این کتاب (آسمانی) را بر تو نازل کرد ،که قسمتی از آن آیات
«محکم» (صریح و روشن) است که اساس این کتاب میباشد؛ و قسمتی از آن «متشابه» است
(یعنی آیاتی است که در نگاه اول ،احتماالت مختلفی در آن میدهند ولی با توجه به آیات
محکم ،تفسیر آنها آشکار میشود).
وجود قرائتهای سبع (هفتگانه) از قرآن نشانهای از وجود این نوع اختالف در برداشت
است که هیچ یک از علمای مسلمین منکر آن نشده است.
خداوند با همه این احوال فرموده است:
«إ َِّن َهـ ِذ ِه أُ َّمتُ ُك ْم أُ َّمه َو ِ
اح َده َوأَنَا َرب ُّ ُك ْم فَا ْعبُ ُد ِ
ون» (انبیاء )۹۲ ،این دین شما و این امت شما
یگانه است و پروردگار شمایم پس مرا بپرستید.
با این مقدمه آشکار میشود که باید عوامل وحدتزا را شناخت زیرا شناخت این عوامل،
به شناخت راهکارها میانجامد و هر مذهب و گروهی میداند که با واقعیتی به نام اختالف
مذاهب روبرو است و اگر بخواهد به تعالیم قرآن عمل کند ،نباید به دنبال یکی کردن مذاهب

برود بلکه بایستی در هر حال به ریسمان الهی چنگ زند و ضمن دفاع از آرمانها و
اندیشههای خود به فکر و ایده سایرین نیز احترام بگذارد و مانع تشتت و نزاع و اختالف شود.
 .2اختالف غیرطبیعی و نامطلوب
برخی انسانها حتی پس از هویدا شدن حق نیز دست از اختالف برنمیدارند و این همان
اختالفی است که مذموم و نامطلوب است و منشأ آن نیز عالمان بیتقوا یا افراد متعصب و
خودسر هستند .خداوند حکیم در این مورد میفرماید:
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اختَ َل َف فِي ِه إِلاَّ ال َّ ِذ َ ُ
ين
«و َما ْ
اءتْ ُه ُم الْبَيِّنَ ُ
ات ب َ ْغيًا ب َ ْينَ ُه ْم فَ َه َدى اللَّـ ُه ال َّ ِذ َ
ين أوتُ ُ
َ
وه ِمن ب َ ْع ِد َما َج َ
َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم» (بقره)213 ،
آمنُوا ل َما ْ
اء إِلَى ص َراط ُّم ْستَق ٍ
َ
اختَ َل ُفوا فيه م َن ال ْ َح ِّق ب ِ ِإ ْذنه َواللـ ُه يَ ْهدي َمن يَ َش ُ
مردم ،امتى يگانه بودند؛ پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيمدهنده برانگيخت ،و با آنان،
كتاب [خود] را بحق فرو فرستاد ،تا ميان مردم در آنچه با هم اختالف داشتند داورى كند .و
جز كسانى كه [كتاب] به آنان داده شد -پس از آنكه داليل روشن براى آنان آمد -به خاطر
ستم [و حسدى] كه ميانشان بود[ ،هيچ كس] در آن اختالف نكرد .پس خداوند آنان را كه
ايمان آورده بودند ،به توفيق خويش ،به حقيقت آنچه كه در آن اختالف داشتند ،هدايت كرد.
و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مىكند.
همچنین در سوره آلعمران میفرماید:

اختَ َل َف ال َّ ِذ َ ُ
اء ُه ُم ال ْ ِع ْل ُم
ند اللَّـ ِه إْال ِْسلاَ ُم َو َما ْ
ين ِع َ
«إ َِّن ال ِّد َ
ين أوتُوا ال ْ ِكتَ َ
اب إِلاَّ ِمن ب َ ْع ِد َما َج َ
ب َ ْغيًا ب َ ْينَ ُه ْم َو َمن يَ ْك ُف ْر بِآيَ ِ
ِيع ال ْ ِح َس ِ
اب»(آلعمران )19 ،دین در نزد خدا،
ات اللَّـ ِه فَ ِإ َّن اللَّـ َه َسر ُ
اسالم (و تسلیم بودن در برابر حق) است و کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شد ،اختالفی
(در آن) ایجاد نکردند ،مگر بعد از آگاهی و علم ،آنهم به خاطر ظلم و ستمشان و هر کس به
آیات خدا کفر ورزد( ،خدا به حساب او رسیدگی میکند زیرا) خداوند ،سریع الحساب است.
در جایی دیگر میفرماید:

ات َوأُولَـئِ َ
يم»
ين تَ َف َّرقُوا َو ْ
اء ُه ُم الْبَيِّنَ ُ
ك ل َ ُه ْم َع َذ ٌ
«ولاَ تَ ُكونُوا َكال َّ ِذ َ
َ
اختَ َل ُفوا ِمن ب َ ْع ِد َما َج َ
اب َع ِظ ٌ
(آل عمران )105 ،و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختالف کردند؛ (آن هم) پس از
آن که نشانههای روشن (پروردگار) به آنان رسید! و آنها عذاب عظیمی دارند.
اختالف قبل از علم ،اختالفی فطری و ضروری و طبیعی است و سرچشمه آن ،اختالف

سواد انسانها است که منجر به اختالف احساسات و ادراکات و احوال است اما اختالف
دیگری بعد از آمدن دین و کتاب پیدا میشود که این اختالف بعد از علم است که آن را
حامالن دین به وجود آوردند .در واقع سرچشمه این اختالف بغی و ستم است و نه فطرت
سلیم انسانی! همین اختالف است که قرآن از آن نهی کرده و آن را عامل از بین رفتن شوکت
و عظمت مسلمانان معرفی کرده و فرموده است:
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َ
ِين»
اصبِ ُروا إِ َّن اللَّـ َه َم َع َّ
يح ُك ْم َو ْ
الصابِر َ
«وأ ِط ُيعوا اللَّـ َه َو َر ُسول َ ُه َولاَ تَنَا َز ُعوا فَتَ ْف َش ُلوا َوتَ ْذ َه َب ِر ُ
َ
(انفال )46 ،و (فرمان) خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید! و نزاع (و کشمکش) نکنید ،تا سست
نشوید ،و قدرت (و شوکت) شما از بین نرود! و صبر و استقامت کنید که خداوند با استقامت
کنندگان است.
در مبانی اسالم بعد از شرک به خداوند متعال از هیچ چیز به اندازه این نوع از اختالف
منع نشده است .این نوع از اختالف آنقدر ناپسند و خطرناک است که پیامبر خدا هارون ،در
جواب برادرش موسی-که وی را بازخواست مینمود که چرا اجازه داده بنیاسرائیل گوساله
بپرستند -جلوگیری از اختالف را عذر آورد! در واقع هارون اختالف و تفرقه را از عبادت
بتها خطرناکتر به شمار آورد و خطاب به برادرش گفت:
يت أَن تَ ُق َ
«ق َ َ
ول فَ َّر ْق َت ب َ ْي َن بَنِي إ ِْس َرائ ِ َ
يل َول َ ْم
ال يَا ابْ َن أُ َّم لاَ تَ ْأ ُخ ْذ بِلِ ْحيَتِي َولاَ ب ِ َر ْأ ِسي إِن ِّي َخ ِش ُ
تَ ْرقُ ْب قَ ْولِي»(طه )94 ،ای فرزند مادرم! (ای برادر!) ریش و سر مرا مگیر! من ترسیدم بگویی
تو بین بنیاسرائیل تفرقه انداختی و سخن مرا پاس نداشتی.
قرآن تفرقه را در ردیف عذابهای الهی برشمرده و فرموده است:
«قُ ْل ُه َو ال ْ َقا ِد ُر َع َلى أَن يَ ْب َع َث َع َل ْي ُك ْم َع َذابًا ِّمن فَ ْوقِ ُك ْم أَ ْو ِمن تَ ْح ِت أَ ْر ُجلِ ُك ْم أَ ْو يَ ْلبِ َس ُك ْم ِشيَ ًعا
ْ
س ب َ ْع ٍ
ض» (انعام )65 ،بگو :او قادر است که از باال یا از زیر پای شما ،عذابی
َويُ ِذ َ
يق ب َ ْع َض ُكم بَأ َ
بر شما بفرستد یا شما را گروه گروه به هم آورد و طعم جنگ (و اختالف) را به هر یک از
شما به وسیله دیگری بچشاند.
در آیات متعددی اهل کتاب که در دین خود تفرقه و اختالف کردند مورد نکوهش واقع
شدهاند و از آن جمله در آیه  159سوره انعام خدای متعال فرموده است:
ين فَ َّرقُوا ِدينَ ُه ْم َو َكانُوا ِشيَ ًعا ل َّ ْس َت ِم ْن ُه ْم فِي َش ْي ٍء إِن ََّما أَ ْم ُر ُه ْم إِلَى اللَّـ ِه ثُ َّم يُنَبِّئُ ُهم
«إ َِّن ال َّ ِذ َ
ون» کسانی که آیین خود را پراکنده ساخته و به دستههای گوناگون (و مذاهب
ب ِ َما َكانُوا يَ ْف َع ُل َ
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مختلف) تقسیم شدند ،تو هیچگونه رابطهای با آنها نداری! سروکار آنها با خداست؛ سپس
خدا آنها را از آنچه انجام میدادند با خبر میکند.
در آیات فراوانی نیز به این نکته پرداخته شده که؛ با وجود این گونه از اختالف ،جامعه
از شکوفایی باز میماند و برای جلوگیری از توقف و رکود و هدر دادن نیرو و توان باید این
اختالف و نزاع را به کناری نهاد و با اعتصام به ریسمان الهی به رشد و شکوفایی نایل آمد.
«وا ْعتَ ِص ُموا ب ِ َح ْبلِ اللَّـ ِه َج ِم ًيعا َولاَ تَ َف َّرقُوا» (آل عمران )103 ،و همگی به ریسمان خدا [=
َ
قرآن و اسالم ،و هرگونه وسیله وحدت] ،چنگ زنید ،و پراکنده نشوید.
راهکارهای قرآن برای مدیریت اختالف و تحقق تقریب

تشویق به وحدت و پرهیز از اختالف در صورتی مؤثر است که عوامل اختالف شناسایی و
با راهحلهای مثبت در جهت وحدت گام برداشته شود .در مجموع قرآن در بیش از پنجاه آیه
به موضوع اختالف ،وحدت و روشهای پیشگیری و راههای به دست آوردن اتحاد اشاره
میکند که همه بیانگر اهمیت این موضوع از منظر قرآن میباشد .با بررسی این آیات به خوبی
میتوانیم به عوامل و راهکارهایی که موجب وحدت و اتحاد امت اسالمی میگردد پیببریم.
مجموعه عوامل و راهکارهایی که قرآن کریم برای ایجاد وحدت میان آحاد جامعه انسانی و
اسالمی از آن سخن گفته را میتوانیم در چند مورد ذیل خالصه کنیم.
 .1بیان آثار مثبت وحدت و انسجام اسالمی و نیز بیان آثار سوء تفرقه و اختالف

یکی از راهکارهای قرآن برای تحقق وحدت ،بیان آثار مثبت اتحاد و انسجام و همچنین
بیان آثار سوء تفرقه و اختالف است .مهمترین آثار اتحاد اسالمی از دیدگاه قرآن بدین شرح
است:
الف .برچیده شدن زمینه سلطه بیگانگان و استعمارگران( .قصص)4 ،
ب .افزایش قدرت و هیمنه مؤمنان( .انفال)46 ،
ج .رسیدن به آرامش و آسایش( .آل عمران 103 ،و انعام)65 ،
د .رعایت حقوق برادری و عیبجویی نکردن و گمان باطل به یکدیگر نبردن( .حجرات،
 11و )12
هـ :خیرخواهی افراد نسبت به همدیگر و امر به معروف و نهی از منکر( .آل عمران)104 ،
و :اتحاد و انسجام مسلمانان همچون بنیان مرصوص.
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ی :مورد تأکید قرار گرفتن اصول دین و چنگ زدن به ریسمان الهی.
در قرآن کریم ،به طور آشکار اعتصام به «حبلاهلل» به عنوان پایه و اساس وحدت و
انسجام اسالمی به شمار آمده است .در سوره آل عمران خدای متعال نعمت اسالم و قرآن و
حبلاهلل -که به واسطه آن مسلمین صدر اسالم از دشمنی و تفرقه و اختالفات طوالنی میان
مودت و دوستی و احساس برادری و انسجام
خود دست برداشته و در قلبهایشان الفت و ّ
اسالمی ایجاد شده بود -را یادآوری کرده و میفرماید:
ين آمنُوا إِن تُ ِطيعوا فَرِي ًقا ِم َن ال َّ ِذ َ ُ
َ
ِين ...
اب يَ ُر ُّدو ُكم ب َ ْع َد إ َِيمان ِ ُك ْم َكافِر َ
ين أوتُوا ال ْ ِكتَ َ
ُ
ّ
«يَا أيُّ َها ال َّ ِذ َ َ
ون» (آل عمران )100-107 ،ای
ين ابْيَضَّ ْت ُو ُجو ُه ُه ْم فَ ِفي َر ْح َمه اللَّـ ِه ُه ْم فِي َها َخال ِ ُد َ
َوأَ َّما ال َّ ِذ َ
کسانی که ایمان آوردهاید! اگر از گروههایی از اهل کتاب (که کارشان نفاق و شعلهور ساختن
آتش کینه و عداوت است) اطاعت کنید ،شما را پس از ایمانتان به کفر باز میگردانند .و
چگونه ممکن است شما کافر شوید ،با این که در دامان وحی قرار گرفتهاید و آیات خدا بر
شما خوانده میشود ،و پیامبر در میان شماست! (بنابراین) به خدا تمسک جویید و هر کس
به خدا تمسک جوید ،به راه راست هدایت شده است .ای کسانی که ایمان آوردهاید! آن گونه
که حق تقوا و پرهیزگاری است؛ از خدا بپرهیزید! و از دنیا نروید مگر این که مسلمان باشید!
(باید گوهر ایمان را تا پایان عمر ،حفظ کنید!) و هممسلکان! به ریسمان خدا (قرآن و اسالم)،
و هرگونه وسیله وحدت ،چنگ زنید و پراکنده نشوید! و نعمت (بزرگ) خدا را بر خود ،به یاد
آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید ،و او میان شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر
شدید! و شما بر لب حفرهای از آتش بودید ،خدا شما را از آن نجات داد .این چنین ،خداوند
آیات خود را برای شما آشکار میسازد شاید پذیرای هدایت شوید .باید از میان شما ،کسانی
دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها رستگارانند .و مانند کسانی نباشید
که پراکنده شدند و اختالف کردند (آن هم) پس از آن که نشانههای روشن (پروردگار) به آنان،
رسید! و آنها عذاب عظیمی دارند( .آن عذاب عظیم) روزی خواهد بود که چهرههایی سفید
و چهرههایی سیاه میشوند اما آنها که صورتهایشان سیاه شده (به آنها) گفته میشود.
آیا بعد از ایمان و اخوت و برادری در سایه آن ،کافر شدید!؟ پس بچشید عذاب را به سبب
آن که کفر ورزیدید و اما آنها که چهرههایشان سفید شده در رحمت خداوند خواهند بود و
جاودانه در آن میمانند.
نزول این آیات زمانی بود که نزدیک بود دو قبیله اوس و خزرج در مدینه به تحریک یکی
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از سران یهود بر روی هم شمشیر بکشند ولی پیامبر آنها را از توطئه یهود باخبر ساخت .در
این آیات ،خداوند به مسلمانان نسبت به توطئههای دشمنان اسالم هشدار میدهد و خطرات
نزاع و اختالف را به آنها گوشزد میکند.
مهمترین آثار تفرقه و اختالف از دیدگاه قرآن
الف .تفرقه مسلمانان را سست میکند و ابهت و هیبت آنها را از بین میبرد( .انفال)46 ،
ب .تفرقه و نفاق ،پرتگاه و گودال آتش است( .آل عمران)103 ،
ج .تفرقه و نفاق سبب خروج از آیین اسالم است( .آل عمران)105 ،
د .تفرقه موجب ذلت و خواری در دنیا و عقوبت و مجازات در آخرت میگردد( .آل
عمران)105:
با مراجعه به تاریخ صدر اسالم به روشنی میتوان دریافت که ضعف و انحطاط مسلمانان
در اثر اختالف و تفرقه و فراموش کردن ارزشهای اصیل اسالمی به وجود آمد .در اثر نزاع
و کشمکش ،ضربههایی سهمگین بر پیکر اسالم وارد آمد و امت بزرگ و نیرومند اسالم به
ملتهای کوچک و ضعیف تبدیل شد .در اثر اختالف بود که کشور بزرگ و نیرومند اندلس
از لیست کشورهای اسالمی حذف شد و در اثر اختالف است که کشور فلسطین دچار بحران
شده و ساکنین مسلمان این کشور ،آواره شدهاند و لبنان مورد تهاجم اسرائیل غاصب قرار
میگیرد و افغانستان و عراق در بحران جنایات ددمنشانه آمریکا به سر میبرد.
 .2رجوع کردن به قرآن برای حل اختالف

قرآن کاملترین و بهترین معیار و راهنمای ما مسلمانان در نیل به سعادت دنیوی و اخروی
است .بنابراین مسلمانان باید آن را راهنمای فکری و عملی خود در تمامی ابعاد زندگی فردی
و اجتماعی اعم از فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی قرار داده و برای حل اختالفات خویش بدان
متوسل گردند.
در آیاتی از قرآن ،خداوند متعال این کتاب آسمانی را محور و اساس حل اختالف معرفی
کرده و فرموده است:

«و َما أَن َزلْنَا َع َل ْي َ
ون » (نحل،
اب إِلاَّ لِتُبَيِّ َن ل َ ُه ُم ال َّ ِذي ْ
اختَ َل ُفوا فِي ِه َو ُه ًدى َو َر ْح َمه ل ِّ َق ْو ٍم يُ ْؤ ِمنُ َ
ك ال ْ ِكتَ َ
َ
 )64ما قرآن را فقط برای این منظور نازل کردیم که تو مواردی را که در آن اختالف دارند،
برای آنها روشن کنی و (این قرآن) مایه هدایت و رحمت است برای قومی که ایمان دارند.

در آیهای دیگر میفرماید:

ِين ومن ِذ ِر َ َ
اس أُ َّمه َو ِ
اب بِال ْ َح ِّق
« َك َ
اح َده فَبَ َع َث اللَّـ ُه النَّبِيِّ َ
ين َوأن َز َل َم َع ُه ُم ال ْ ِكتَ َ
ين ُمبَ ِّشر َ َ ُ
ان النَّ ُ
اختَ َل َف فِي ِه إِلاَّ ال َّ ِذ َ ُ
لِيَ ْح ُك َم ب َ ْي َن النَّ ِ
ات
اختَ َل ُفوا فِي ِه َو َما ْ
يما ْ
اءتْ ُه ُم الْبَيِّنَ ُ
ين أوتُ ُ
اس فِ َ
وه ِمن ب َ ْع ِد َما َج َ
اء إِلَى
آمنُوا ل ِ َما ْ
ب َ ْغيًا ب َ ْينَ ُه ْم فَ َه َدى اللَّـ ُه ال َّ ِذ َ
ين َ
اختَ َل ُفوا فِي ِه ِم َن ال ْ َح ِّق ب ِ ِإ ْذن ِ ِه َواللَّـ ُه يَ ْه ِدي َمن يَ َش ُ
ِص َر ٍ
يم» (بقره )۲۱۳ ،مردم (در آغاز) یک دسته بودند؛ و تضادی در میان آنها وجود
اط ُّم ْستَ ِق ٍ

 .3رجوع به سنت نبوی جهت حل اختالف
ایمان و تسلیم در برابر دستورات پیامبران در همه زمانها پایانبخش کشمکشها و باعث
ایجاد وحدت در جوامع انسانی بوده است .خدای سبحان تنها مرجع حل اختالف را (کالم
جاوید) خود و رسول گرامی خویش میداند و میفرماید:

َ
َ
ول َوأُولِي أْ َ
ال ْم ِر ِم ُ
الر ُس َ
نك ْم فَإِن تَنَا َز ْعتُ ْم فِي َش ْي ٍء
«يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
آمنُوا أ ِط ُيعوا اللَّـ َه َوأ ِط ُيعوا َّ
ون بِاللَّـ ِه َوالْيَ ْو ِم آْال ِخ ِر َذل ِ َ
الر ُس ِ
ك َخ ْي ٌر َوأَ ْح َس ُن تَ ْأوِيلاً »
ول إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُ َ
فَ ُر ُّد ُ
وه إِلَى اللَّـ ِه َو َّ
(نساء ،آیه  )59اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود
را [نيز] اطاعت كنيد؛ پس هر گاه در امرى [دينى] اختالف نظر يافتيد ،اگر به خدا و روز
بازپسين ايمان داريد ،آن را به [كتاب] خدا و [سنت] پيامبر [او] عرضه بداريد ،اين بهتر و
نيكفرجامتر است.
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نداشت .آنگاه جوامع و طبقات پدید آمد و اختالفات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد.
(در این حال) خداوند ،پیامبران را برانگیخت؛ تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی
به سویشان نازل نمود تا در میان مردم ،در آنچه اختالف داشتند ،داوری کند( .افراد باایمان،
در آن اختالف نکردند؛) تنها گروهی از کسانی که کتاب را دریافت داشته بودند ،و نشانههای
روشن به آنها رسیده بود ،به خاطر انحراف از حق در آن اختالف کردند .خداوند ،آنگاه
کسانی را که ایمان آورده بودند ،به حقیقت آنچه مورد اختالف بود ،به فرمان خودش ،رهبری
نمود؛ و خدا هر کس را بخواهد ،به راه راست هدایت میکند.
با توجه به آن که از همان ابتدای خلقت -یعنی زمانی که میان هابیل و قابیل نبردی صورت
گرفت -همواره در میان انسانها اختالفاتی وجود داشته؛ خداوند متعال پیامبران را فرستاده تا
با حل اختالفات مردم بر اساس کتاب الهی ،میان آنان اتحاد و همبستگی ایجاد کنند.

در آیهای دیگر میفرماید:

«وأَ َّن َه َ
السبُ َل فَتَ َف َّر َق ب ِ ُك ْم َعن َسبِيلِ ِه َذل ِ ُك ْم َو َّصا ُكم ب ِ ِه
وه َولاَ تَتَّبِ ُعوا ُّ
يما فَاتَّبِ ُع ُ
َ
ـذا ِص َرا ِطي ُم ْستَ ِق ً
ون» (انعام )153 ،این راه مستقیم من است از آن پیروی کنید و از راههای پراکنده و
ل َ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُق َ
انحرافی پیروی نکنید که شما را از طریق حق دور میسازد .این چیزی است که خدای سبحان
شما را به آن سفارش میکند شاید تقوا و پرهیزکاری پیشه کنید.
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 .4التزام به اعمال و فرامین عبادی که برای ایجاد وحدت مؤثر است.
در اسالم تشریع عبادات به گونهای انجام گرفته که فرد و اجتماع را خواسته یا ناخواسته
به همگرایی و همبستگی فرا میخواند .نمازهای جماعت ،جمعه و عید و مراسم و مناسک
حج و جهاد و انفاق و زکات -با توجه به مصارف هشتگانه آن -از جمله این اعمال و
عبادات میباشد .در سورههای غافر ،آلعمران ،بقره ،جمعه ،یوسف ،نور و غیره نیز مرتب این
نکته مهم و اساسی مورد تأکید واقع شده است.
حج نیز بزرگترین و باشکوهترین همایشی است که جهان اسالم هر ساله از این طریق
میتواند اتحاد و یکپارچگی امت اسالمی را برای جهانیان به نمایش بگذارد .از آنجا که
اجرای این همایش از جهات مختلف عبادی ،سیاسی و اجتماعی ،در اتحاد و انسجام مسلمین
نقش بسزایی دارد ،خداوند انجام آنرا در زمانی خاص بر افراد مستطیع (توانمند) واجب
گردانیده تا مسلمانان از این رهگذر عالوه بر دستیابی به سایر اهداف خویش؛ با گرد هم
آمدن برای انجام این فریضه الهی ،ارتباط متقابل و اتحاد با یکدیگر را تجربه و احساس کنند.
از طرف دیگر خداوند در قرآن دستور داده نمازها فقط به یک سو -یعنی کعبه -بر پا شود که
این خود عاملی برای ایجاد وحدت است .قرآن کریم در این مورد میفرماید:

«و ِم ْن َح ْي ُث َخ َر ْج َت فَ َو ِّل َو ْج َه َ
ك َش ْط َر ال ْ َم ْس ِج ِد ال ْ َح َرا ِم َو َح ْي ُث َما ُكنتُ ْم فَ َولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم
َ
َش ْط َر ُه» (البقره )150 ،و از هر كجا بيرون آمدى[ ،به هنگام نماز] روى خود را به سمت
مسجدالحرام بگردان؛ و هر كجا بوديد رويهاى خود را به سوى آن بگردانيد.
توجه جدی اسالم به نهادهایی چون :خانواده ،مسجد ،مدارس و آموزشگاهها و مراسم و
مناسبات مختلف همانند دید و بازدیدهای دوستانه و روابط بین خویشاوندان (صله رحم) و
همکاری و تعاون در ساخت مساجد و اجرای امور خیریه ،و غیره که صبغه عبادی گرفته نیز

 .5توجه و التزام به اصالح ذاتالبین

از جمله راهکارهایی که قرآن برای ایجاد وحدت در جامعه و زدودن اختالف و تفرقه ارائه
داده است ،توجه و التزام به «اصالح ذاتالبین» است .قرآن کریم در این مورد میفرماید:
ين»(انفال )1 ،پس از
«فَات َّ ُقوا اللَّـ َه َوأَ ْصلِ ُحوا ذ َ
َات ب َ ْينِ ُك ْم َوأَ ِط ُيعوا اللَّـ َه َو َر ُسول َ ُه إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِ َ
خدا پروا دارید و روابط خود را اصالح کنید و از خدا و رسولش اطاعت کنید اگر مؤمن هستید.
در آیهای دیگر میفرماید:
ون» (حجرات )۱۰ ،در
ون إ ِْخ َوه فَ َأ ْصلِ ُحوا ب َ ْي َن أَ َخ َو ْي ُك ْم َوات َّ ُقوا اللَّـ َه ل َ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َح ُم َ
«إِن ََّما ال ْ ُم ْؤ ِمنُ َ
حقیقت مؤمنان با هم برادرند ،پس میان برادرانتان سازش دهید و از خدا پروا بدارید.
اهمیت ایجاد صلح و آشتی و بر طرف کردن کدورتها بر کسی پوشیده نیست و این عمل
در فهرست وظایف انبیاء قرار دارد .در سورههای انفال ،حجرات ،نساء و غیره نیز بر اهمیت
و جایگاه «اصالح ذاتالبین» تأکید شده است.
 .6توجه و عنایت به فرامین اخالقی و سلوک اجتماعی

این که قرآن همواره بر احسان ،نیکوکاری ،انفاق و دیگر رفتارهای پسندیده و معروف
تأکید میکند و انسانها را به رعایت اصول اخالقی مانند غیبت نکردن ،عدم سوءظن و پرهیز
از تجسس در کار دیگران و عیبجویی نکردن و غیره فرا میخواند به نوبه خود تأثیر بسزایی
در ایجاد وحدت و انسجام امت دارد و موجبات زدودن اختالف و نزاع را میان مردم فراهم
میکند .قرآن کریم در این مورد میفرماید:
َ
اء ِّمن ن ِّ َسا ٍء
يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
آمنُوا لاَ يَ ْس َخ ْر قَ ْو ٌم ِّمن قَ ْو ٍم َع َسى أن يَ ُكونُوا َخ ْي ًرا ِّم ْن ُه ْم َولاَ ن ِ َس ٌ
َع َسى أَن يَ ُك َّن َخ ْيرا ِّم ْن ُه َّن َولاَ تَ ْل ِم ُزوا أَن ُف َس ُك ْم َولاَ تَنَاب َ ُزوا ب ِ أْ َ
الل ْ َق ِ
وق ب َ ْع َد
س الاِ ْس ُم ال ْ ُف ُس ُ
اب ب ِ ْئ َ
ً
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همهوهمه نشان دهنده اهتمام ویژه اسالم به وحدت میباشد.
با یک نگاه اجمالی به مجموعه احکام اسالمی معلوم میشود که روح همگرایی و اتحاد
در همه احکام اسالمی ملحوظ است و لذا همانگونه که اگر گالب را از گل برگیرند دیگر آن
گل را جلوه و عطری نمیماند اگر روح همگرایی و اتحاد را از اعمال دینی برگیرند نیز در آن
شکوه و عظمتی باقی نخواهد ماند و دین چون پیکری بیروح خواهد شد .در ضمن با توجه
به این موضوع پیمیبریم که اگر مسلمانان به روح این اعمال پیببرند و بدان ملتزم گردند این
به خودی خود موجب اتحاد و انسجام آنها خواهد شد.
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ان َو َمن ل َّ ْم يَتُ ْب فَ ُأولَـئِ َ
ِيم ِ
يرا ِّم َن ال َّظ ّنِ إ َِّن
ك ُه ُم ال َّظال ِ ُم َ
ون يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
آمنُوا ْ
ين َ
إْال َ
اجتَنِبُوا َكثِ ً
ض ال َّظ ّنِ إِ ْث ٌم َولاَ تَ َج َّس ُسوا َولاَ يَ ْغتَب ب َّ ْع ُض ُكم ب َ ْع ًضا أَيُ ِح ُّب أَ َح ُد ُك ْم أَن يَ ْأ ُك َل ل َ ْح َم أَ ِخي ِه َم ْيتًا
ب َ ْع َ
يم» (حجرات 11 ،و  )12ای کسانی که ایمان
وه َوات َّ ُقوا اللَّـ َه إِ َّن اللَّـ َه تَ َّو ٌ
فَ َك ِر ْهتُ ُم ُ
اب َّر ِح ٌ
آوردهاید! نباید قومی قوم دیگر را استهزا کنند ،شاید آنها از اینها بهتر باشند ،و نه زنانی
زنان [دیگر] را ،شاید آنها از اینها بهتر باشند ،و عیب یکدیگر را به رخ نکشید و همدیگر
را به لقبهای زشت مخوانید که بدنامی است نام کفر و فسوق پس از ایمان و آنها که توبه
نکنند همانان ستمکارند .ای کسانی که ایمان آوردهاید! از بسیاری گمانها بپرهیزید ،چرا که
تجسس نکنید و کسی از شما غیبت دیگری
پارهای از گمانها گناه است ،و [در کار دیگران] ّ
نکند .آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مردهاش را بخورد؟ [بیشک همه شما] از
آن کراهت دارید[ .غیبت نیز چنین است] و از خدا بترسید ،که خدا توبهپذیر مهربان است.
هم چنین میفرماید:
ان َع َلى ُك ِّل َش ْي ٍء َح ِسيبًا» (نساء،
«وإِذَا ُحيِّيتُم بِتَ ِحيَّه فَ َح ُّيوا ب ِ َأ ْح َس َن ِم ْن َها أَ ْو ُر ُّدو َها إِ َّن اللَّـ َه َك َ
َ
 )۸۶و چون به شما درود گفته شد ،شما به صورتی بهتر از آن درود بگویید ،یا همان را
برگردانید.
قرآن کریم حتی متذکر شده که در برخورد با مخالف نیز نباید دشمنی و اختالف ،موجب
بیعدالتی و زیر پا نهادن حق و حقیقت گردد و لذا با صراحت تمام فرموده است:
آن قَ ْو ٍم َع َلى أَلاَّ تَ ْع ِدلُوا ا ْع ِدلُوا ُه َو أَ ْق َر ُب لِلتَّ ْق َوى» (مائده )۸ ،و البته نباید
«ولاَ يَ ْجر َِمنَّ ُك ْم َشنَ ُ
َ
دشمنی گروهی شما را بر آن دارد که از جاده عدالت خارج شوید؛ عدالت کنید که آن به تقوا
نزدیکتر است.
در آیات متعدد دیگری نیز مکرر به مکارم اخالقی و عنایت به ارزشهای واالی انسانی و
اسالمی توصیه و سفارش شده که التزام و توجه به آنها تأثیر فراوان و مطلوبی را در ایجاد
وحدت و انسجام امت اسالمی دارد.
وجود خصلتهای ناپسندی چون :حسادت ،تکبر ،کینهتوزی ،لجاجت ،شهرتطلبی،
دنیاپرستی ،غیبت و تهمت میتواند عامل مهمی در ایجاد اختالف و تفرقه میان مردم باشد.
(نک :مائده91 ،؛ بقره 208 ،و اعراف )38 ،و لذا قرآن به این نکته هم اشاره میکند و هشدار
میدهد که مسلمانان مراقب باشند تا دشمن درونی و بیرونی آنها اعم از دشمن جنی و انسی
بذر عناد و دشمنی را در میان آنها نپراکند و آنان را به نزاع و درگیری دچار نکند.

 .7گفتوگو و تعامل علمی میان دانشمندان و فرهیختگان مسلمان
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یکی دیگر از مهمترین راهکارهای ارائه شده توسط قرآن برای ایجاد وحدت و تقریب،
سنت حسنه گفتوگو میباشد .بخش اعظمی از اختالفها از سوءتفاهم یا نفهمیدن حرف
طرف مقابل ناشی میشود که در این میان گفتوگو تالش و چارهای است برای شناخت
دیدگاهها و نقطهنظرات یکدیگر .گفتوگو و مشتقات آن ،بیش از  17بار در قرآن تکرار شده
که بیانگر اهتما ِم ویژه اسالم به آن میباشد .اص ً
ال قرآن کریم خود کتابی است که سرتاسر آن
را گفتوگوهایی میان خدا و پیامبر یا گفتوگو میان پیامبران با امتشان یا گفتوگو با معاندان
و مخالفان تشکیل داده است .به عنوان مثال خداوند مقتدر و توانا که خالق و رازق و حافظ
همه موجودات در گیتی است رسول گرامی خویش را اینگونه به گفتوگو با انکارکنندگان
خود فرا میخواند و میفرماید:
اب تَ َعال َ ْوا إِلَى َكلِ َمه َس َوا ٍء ب َ ْينَنَا َوب َ ْينَ ُك ْم أَلاَّ ن َ ْعبُ َد إِلاَّ اللَّـ َه َولاَ ن ُ ْشر َ
«قُ ْل يَا أَ ْه َل ال ْ ِكتَ ِ
ِك ب ِ ِه َش ْيئًا
َولاَ يَتَّ ِخ َذ ب َ ْع ُضنَا ب َ ْع ًضا أَ ْربَابًا ِّمن ُد ِ
ون» (آلعمران،
ون اللَّـ ِه فَإِن تَ َول َّ ْوا فَ ُقولُوا ْاش َه ُدوا ب ِ َأن َّا ُم ْسلِ ُم َ
 )64بگو :ای اهل کتاب! بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما مشترک است بایستیم که جز
خدا را نپرستیم و کسی را با او شریک نکنیم و هیچ کس از ما دیگری را به جای خداوند
صاحب اختیار نگیرد .پس اگر [از این پیشنهاد] اعراض کردند بگویید :شاهد باشید که ما سر
به فرمان خداییم.
با عنایت به آن که خدای متعال و رسول گرامی او اینگونه به بحث و گفتوگو با مخالفین
خود میپرداخته و با دالیل و براهین مختلف در صدد اقناعشان برمیآمدهاند تا به نحوی آنها
را به سعادت و خوشبختی واقعی در دو جهان رهنمون گردند ،آیا بهانهای برای مسلمانان باقی
میماند که از گفتوگو با هم و دیگران (به ویژه رقیبان و مخالفانشان) سرپیچی کنند؟ پرواضح
است که هیچ گناهی بدتر و نابخشودنیتر از کفر و شرک نیست ،اما همانگونه که مشاهده
میکنیم حتی این گناهان بزرگ نیز مانع گفتوگو میان پیامبر و خداوند با مشرکین نشد و
لذا میتوان نتیجه گرفت که با هیچ عذر و بهانهای نمیتوان از گفتوگو رویگردان شد و یا
از آن شانه خالی کرد .این در حالی است که امروزه یکی از مهمترین عوامل اختالف و تفرقه
میان امت اسالمی را همین عدم گفتوگو و سوء تفاهمات موجود میان آنها تشکیل میدهد.
در عصری که یهود و نصاری اختالفاتشان -که همچون کوه و فراتر از آن است و شاید کمتر
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وجه اشتراکی به لحاظ دینی و مذهبی میان آنها باشد -را با گفتوگو حل مینمایند؛ مشاهده
میکنیم که بسیاری از مسلمانان با فاصله گرفتن از فرهنگ اصیل اسالمی و به فراموشی
سپردن اصل گفتوگو و گفتمان دینی ،به خاطر مسایلی بسیار جزئی و ناچیز علیه همدیگر
موضع میگیرند و حتی به قتل و قتال میپردازند.
در قرآن برای گفتوگو اصول و ضوابطی قرار داده شده است .خداوند متعال در این مورد
میفرماید:
«ا ْد ُع إِلَى َسبِيلِ َرب ِّ َ
ك بِال ْ ِح ْك َمه َوال ْ َم ْو ِع َظه ال ْ َح َسنَه َو َجا ِدل ْ ُهم بِالَّتِي ِه َي أَ ْح َس ُن» (نحل)۱۲ ،
با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شیوهای که نیکوتر است
مجادله نما.
در آیهای دیگر این که غرض از گفتوگو غلبه و چیزی مانند آن بوده و هدف از آن کشف
حقیقت نباشد مورد مذمت واقع شده و خداوند متعال فرموده است:
َ
يما» (نساء)۱۰۷ ،
ون أَن ُف َس ُه ْم إِ َّن اللَّـ َه لاَ يُ ِح ُّب َمن َك َ
ين يَ ْختَان ُ َ
«ولاَ تُ َجا ِد ْل َعنِ ال َّ ِذ َ
َ
ان َخ َّوانًا أثِ ً
و از کسانی که به خویشتن خیانت میکنند دفاع مکن ،که خداوند هر کس را که خیانتگر و
گناهپیشه باشد دوست ندارد.
بدون تردید گفتوگوی بین مذاهب ،فضای بدبینی را کاهش میدهد و روشن میسازد که
بسیاری از بدفهمیها در اثر دوری و وجود فاصلهها بوده است .در طول تاریخ تجربه نشان
داده است که چگونه تعامل علمی میان دانشمندان مسلمان رفع کدورتها و سوءتفاهمات را
منجر شده است.
شایان ذکر است اگر بنا باشد که هر گروه یا فرقهای به قصد به کرسی نشاندن و تحمیل
اندیشههای خود و بدون این که اندکی به دیگران حق بدهد به گفتوگو بپردازد ،فضای
مناسب برای تعامل و گفتوگو فراهم نخواهد شد .بر همین اساس قرآن اصولی را جهت تحقق
وحدت و جلوگیری از اختالف پیشبینی کرده که بدین شرح است:
الف .رفتار مسالمتآمیز با پیروان مذاهب مختلف
یکی از مهمترین عوامل و راههایی که به ایجاد وحدت و انسجام امت اسالمی میانجامد،
احترام متقابل پیروان مذاهب مختلف با یکدیگر است .بدیهی است هر چند اختالفات مذهبی
عمیق باشد ،اما این اختالفات نباید آثار عملی خشونتباری را در پی داشته باشد .از منظر
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قرآن کریم عمده اختالفها در جوامع ناشی از انکار حقیقت و از روی سرکشی نیست بلکه
بسیاری از این اختالفها ثمره طبیعی و منطقی محیط و نوع تربیت و شرایط طبیعی میباشد و
لذا قرآن در آیه  118سوره هود با عنایت به این نکته به صراحت میفرماید :انسانها همواره
در اختالف هستند.
به این ترتیب علم ازلی خداوند بر آن تعلق گرفته که همواره اختالفاتی میان بشریت وجود
داشته باشد و لذا برطرف کردن آن به زور و اجبار ممکن نیست .خداوند متعال میفرماید:
ك آَل َم َن َمن فِي أْ َ
اء َرب ُّ َ
ال ْر ِ
ين»
ض ُك ُّل ُه ْم َج ِم ًيعا أَفَ َأ َ
اس َحتَّى يَ ُكونُوا ُم ْؤ ِمنِ َ
َ
«ول َ ْو َش َ
نت تُ ْكر ُِه النَّ َ
(یونس )۹۹ ،و اگر پروردگار تو میخواست ،قطع ًا کسانی که در زمیناند همه آنها یکسره [به
اجبار] ایمان میآوردند .حال آیا تو مردم را مجبور میکنی که مؤمن شوند.
طبق این آیه ،مشیت خداوند بر آن تعلق نگرفته که همه در روی زمین ایمان آورند و همه
یک گونه مؤمن باشند و عقیده واحدی داشته باشند .بنابراین دلیلی ندارد که صاحبان مذاهب
بخواهند آثار عملی و خشونتباری ایجاد کنند و رفتار مسالمتآمیز با پیروان مذاهب مخالف
را به جنگ و نزاع تبدیل کنند.
ب .پرهیز از طرح مسایل اختالفبرانگیز و بیثمر مذهبی
یکی دیگر از عوامل وحدتبخش در جامعه اسالمی ،پرهیز از طرح مسایل بیثمر مذهبی
است که موجب افزایش تنش و ایجاد اختالف در میان فرقههای مذهبی میگردد .در این
زمینه دو نکته حایز اهمیت است:
او ً
ال :روح کلی و جانمایه دعوت قرآن؛ نهی از جنگ و دشمنی و شقاق و قطعهقطعه کردن
اجتماع مسلمانان است .بنابراین هر حرکت یا جنبشی که مانع همدلی و همکاری میان امت
اسالمی بوده و موجبات ازهمگسستگی آن را فراهم کند برخالف قرآن است و با آرمانها و
فرامین اسالمی سنخیت ندارد .خدای متعال در این مورد میفرماید:
َ
ِين»
اصبِ ُروا إِ َّن اللَّـ َه َم َع َّ
يح ُك ْم َو ْ
الصابِر َ
«وأ ِط ُيعوا اللَّـ َه َو َر ُسول َ ُه َولاَ تَنَا َز ُعوا فَتَ ْف َش ُلوا َوتَ ْذ َه َب ِر ُ
َ
(انفال )۴۶ ،از اختالف و نزاع در دین بپرهیزید که سست شوید و مهابت شما از بین برود.
ثانی ًا :از آنجا که تدبر در آیات و معارف قرآنی موجب بروز دیدگاههای مختلف میشود؛
قرآن خود دستور میدهد بحث و گفتوگو با شیوهای نیکو انجام گیرد و اگر هم بحث به
جدال انجامید این جدال به نحو احسن باشد .قرآن کریم در این مورد میفرماید:
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«ا ْد ُع إِلَى َسبِيلِ َرب ِّ َ
ك بِال ْ ِح ْك َمه َوال ْ َم ْو ِع َظه ال ْ َح َسنَه َو َجا ِدل ْ ُهم بِالَّتِي ِه َي أَ ْح َس ُن» (نحل)۱۲۵ ،
با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شیوهای که نیکوتر باشد
مجادله نما.
ج .جلوگیری از تحریک احساسات و عدم توهین به مقدسات
بیگمان یکی دیگر از عوامل وحدتبخش و بلکه از مهمترین آنها ،احترام به مقدسات
صاحبان مذاهب و فرقههای مختلف و رعایت ادب در گفتار نسبت به آنهاست .این یک اصل
دینی و عقالنی در میان ما امت اسالمی است که میگوییم« :آنچه را برای خود نمیپسندی
برای دیگران مپسند» .بر این اساس همانگونه که ما نمیخواهیم به بزرگان ،علما و دانشمندان
ما بیادبی و بیاحترامی شود ،دیگران نیز اینگونهاند و اسائه ادب به بزرگان و مقدسات
خویش را برنمیتابند .این اصل و قاعده در مورد همگان عمومیت دارد و هیچ فرقه و حزبی
از آن مستثنا نشده و لذا خداوند حکیم برای آن که برخی در فهم این قاعده دچار اشتباه نشوند
مشرکین را که بدترین و معاندترین دشمنان اسالم و مسلمین هستند مثال زده و به عنوان
مصداقی برای این اصل یا قاعده فرموده است:
ون ِمن ُد ِ
ون اللَّـ ِه فَيَ ُس ُّبوا اللَّـ َه َع ْد ًوا ب ِ َغ ْي ِر ِع ْل ٍم» (انعام )۱۰۸ ،و آنهایی
ين يَ ْد ُع َ
«ولاَ تَ ُس ُّبوا ال َّ ِذ َ
َ
را که جز خدا را میخوانند ،دشنام مدهید که آنان (نیز) از روی دشمنی و به نادانی ،خدا را
دشنام خواهند داد.
حتی پیرامون کسانی که رفتار زشت و مخاصمهآمیز و جنگطلبانهای دارند نیز قرآن
فرموده است:
السيِّئَه ا ْدفَ ْع بِالَّتِي ِه َي أَ ْح َس ُن فَ ِإذَا ال َّ ِذي ب َ ْينَ َ
ك َوب َ ْينَ ُه َع َد َاوه َك َأن َّ ُه َول ِ ٌّي
«ولاَ تَ ْستَوِي ال ْ َح َسنَه َولاَ َّ
َ
يم» (فصلت )۳۴ ،و نیکی با بدی یکسان نیست .بدی را به آنچه خود بهتر است دفع کن،
َح ِم ٌ
آنگاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است گویی دوستی یکدل میگردد.
در این آیه خداوند نمیخواهد که ما رقیب را رام کنیم ،بلکه از ما خواسته است که دشمنی
را از بین ببریم و عداوت را ریشهکن کنیم و این جز با خوبی کردن و بدی را با نیکی پاسخ
دادن ممکن نیست .خداوند کریم میفرماید:
« َك َذل ِ َ
ون» (انعام)۱۰۸ ،
ك َزيَّنَّا ل ِ ُك ِّل أُ َّمه َع َم َل ُه ْم ثُ َّم إِلَى َرب ِّهِم َّم ْر ِج ُع ُه ْم فَيُنَبِّئُ ُهم ب ِ َما َكانُوا يَ ْع َم ُل َ
بدینسان برای هر امتی عملشان را بیاراستیم ،سپس بازگشت آنها به سوی پروردگارشان
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است و ایشان را از آنچه انجام میدادند آگاه خواهد ساخت.
طبق این آیه برای هر امتی کردارشان آراسته میگردد و آنها بدان اعتقاد پیدا میکنند و
کوچکترین توهینی را نسبت به این اعتقاد خود تحمل نمیکنند .بنابراین ما مسلمانان موظفیم
از توهین و بیحرمتی نسبت به شخصیتهای مورد احترام مذاهب و فرقههای مختلف اسالمی
و حتی غیراسالمی خودداری کنیم زیرا این کار زمینه اختالف و کینهتوزی را فراهم کرده و
به تحریک احساسات سایرین میانجامد.
د .پرهیز از تکفیر صاحبان فرقههای اسالمی
در طول تاریخ و به ویژه در عصر حاضر یکی از مهمترین عوامل تفرقه و نبرد و قتال میان
مذاهب و فرق گوناگون بحث «تکفیر» بوده است .بیتردید برای ایجاد فضای سالم ایمانی
و دینی و کاهش اختالفات بایستی از تکفیر سایرین بدون دلیل قاطع و مسلم اجتناب کنیم.
از مهمترین بیماریهای موجود در جوامع مذهبی میتوان به رواج تکفی ِر مخالفان فکری و
عقیدتی توسط طرفداران فرقههای مختلف اشاره کرد که به موجب آن ،هر مذهب و فرقهای
مذهب مخالف خود را تکفیر میکند و هر یک از آنها مذهب خود را مطلق ًا بر حق دانسته
و دیگری را به طور کلی و مطلق باطل و ناحق برمیشمارد .البته طبیعی است که هر فردی
نظرات خود را حق و صحیح دانسته و سایر مذاهب و اندیشهها را باطل یا ناصواب بداند؛
اما باید دانست که دیگران نیز درباره عقیده خود چنین فکر و ایدهای دارند و اگر قرار باشد،
هر مذهبی مذهب دیگر را تکفیر کند؛ در آن صورت هر یک از پیروان مذاهب توسط پیروان
مذهبی دیگر تکفیر خواهند شد و این خود موجبات درگیری ،دو دستگی و رواج تعصب
کورکورانه و احیان ًا نسبتهای خالف واقع را منجر خواهد شد و به کینهتوزی ،جنگ و نبرد
و برادرکشی خواهد انجامید و این به نفع هیچ مذهبی نیست که با این روش با مخالفان خود
برخورد کند.
در قرآن کریم این سبک و روش ،مورد مذمت قرار گرفته و خدای متعال پیرامون آن
فرموده است:
َ
السلاَ َم
«يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
آمنُوا إِذَا َض َربْتُ ْم فِي َسبِيلِ اللَّـ ِه فَتَبَيَّنُوا َولاَ تَ ُقولُوا ل ِ َم ْن أل ْ َقى إِل َ ْي ُك ُم َّ
ين َ
ل َ ْس َت ُم ْؤ ِمنًا» (نساء )۹۴ ،ای کسانی که ایمان آوردهاید ،چون در راه خدا زمین را طی میکنید،
وارسی کنید و به کسی که نزد شما اظهار اسالم میکند مگویید تو مؤمن نیستی.
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مفهوم این پیام قرآنی آن است که در گشت و گذار و ارتباط با جوامع و ملتها که انسان
افکار و اندیشههای متفاوتی را میبیند ،به مجرد این که دید کسی بر خالف عقیده او سخن
میگوید ،نباید آن شخص را طرد و لعن کند و به دیگران نسبت نامسلمانی بدهد .به این ترتیب
هر چند ممکن است افرادی آنگونه که ما میاندیشیم ،نیندیشند ،اما این دلیل بر تکفیر آنان
توسط ما نمیشود و چه بسا اندیشه آنان صحیحتر باشد!
بدون شک ،تعالی فکر و اندیشه و شفاف شدن حقایق و نزدیکی و الفت میان قلوب و
کاهش اختالفات زمانی رقم خواهد خورد که دیگر مسلمانان به کوچکترین بهانهای حکم
تکفیر همدیگر را صادر نکنند و عالمانه و با سعه صدر به مسایل بنگرند.
نتیجه

به طور کلی در قرآن کریم از دو نوع اختالف سخن به میان آمده که یکی از آنها طبیعی
و مطلوب و دیگری مذموم و نامطلوب میباشد.
در بسیاری از آیات قرآن به اختالف افکار و اندیشهها و اختالف و چندگانگی میان
ملتها و طبایع بشری و غیره اشاره شده و این تنوع و چندگانگی طبیعی و نشئت گرفته از
سنت الهی قلمداد شده است .نقطه مقابل این قبیل اختالفات ،اختالفهای نامطلوب و غیر
طبیعی است که بسیار مذموم و ناپسند است و در قرآن به اجتناب و پرهیز از این اختالفها
تأکید شده است .اختالفهای ناشي از تعصب و اختالفهایی که از جهل و ناآگاهی نشئت
میگیرد و غیره از این نوع اختالفات میباشد .به طور کلی در قرآن راهکارهایی برای رهایی
از این نوع اختالفات ارائه شده که به شرح ذیل میباشد:
 .1بیان آثار مثبت وحدت و انسجام اسالمی و نیز بیان آثار سوء تفرقه و اختالف .از
مهمترین راهکارهای قرآن برای تقریب و ایجاد همبستگی میان امت اسالمی آن است که به
مسلمانان توصیه کرده ،همواره آثار نیکوی وحدت ،شامل :برچیده شدن زمینه سلطه بیگانگان
و افزایش قدرت و هیمنه امت اسالمی و آسایش و آرامش حاصل از آن و غیره و در مقابل
آثار سوء تفرقه شامل :از میان رفتن اقتدار مسلمانان و قرار گرفتن در پرتگاه آتش اختالف
و سقوط در گودال آن و ذلت و خواری حاصل از آن در دنیا و آخرت را تداعی و یادآوری
کنند تا به خوبی به اهمیت تقریب و همبستگی پی ببرند.
 .2رجوع به قرآن و سنت نبوی برای حل اختالفات .دومین راهکار قرآن برای حل اختالف

فهرست منابع و مآخذ
 .1قرآن کریم.
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آن است که به امت اسالمی توصیه نموده به جای قیل و قالهای تاریخی و مشاجره بر سر
روایتهای ضعیف تاریخی و حتی حدیثی و غیره ،قرآن و احادیث صحیح نبوی را َ
حکم و
داور میان خویش قرار دهند و به طور کلی هر گونه نزاعی را با مراجعه به قرآن و سنت نبوی
خاتمه دهند .قرآن کریم در این مورد به صراحت فرموده است :ای کسانی که ایمان آوردهاید،
اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولیای امر را و هرگاه در چیزی نزاع داشتید
آن را به خدا و پیامبر بازگردانید و از آنها داوری بطلبید( .نساء ،آیه )59
التزام به اعمال و فرامین عبادی چون حج که برای ایجاد وحدت مؤثرند و استفاده از
زمینهها و ظرفیتهای موجود در آن و توجه و التزام به «اصالحذاتالبین» و توجه به فرامین
اخالقی و سلوک اجتماعی و گفتوگو و تعامل علمی میان دانشمندان و فرهیختگان مسلمان
از دیگر راه کارهایی است که قرآن برای ایجاد همبستگی و تقریب میان امت اسالمی توصیه
و ارائه کرده است.

