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 بنام خداوند بخشنده مهربان

 " :فرقه گرايی"و " مذهب گرايی: "دو وضع متناقض 

 نمودهای آنها و علل انحراف

 :اما بعد . والصالة علی محمد و آله الطاهرين و صحبه الميامين

هش��گر ت��اريخ رواب��ط علم��ای م��ذاهب گون��اگون ب��ا يک��ديگر ب��ا دو پدي��دۀ متناقض��ی پژو

اس�ت ک�ه ريش�ه در روح و خردگراي�ی " تن�وع م�ذهبی"شود که يکی از آنها  روبرو می

اس��الم و اعط��ای آزادی اجته��اد ب��ه م��ذاهب و در نظ��ر گ��رفتن قواع��د گفتگ��و و تأکي��د ب��ر 

شت گذاردن بر روح ب�رادری و اصول کلی ورود به چارچوب امت اسالمی و نيز انگ

اس�ت ک�ه ب�ا اص�ول و قواع�د اس�الم " فرق�ه گراي�ی"وحدت از سوی آن دارد و ديگ�ری 

 .منافات دارد

 چند مثال از نمودهای تعامل مذهبی سازنده

به رغم ش�دت گ�رفتن اخ�تالف فک�ری علم�ای پي�روان م�ذاهب گون�اگون ، م�ا در بيش�تر 

ای  بانان�ه و هم�دلی مي�ان آنه�ا هس�تيم بگون�همواقع شاهد روابط بسيار محبت آميز ، مهر

پرداختن�د و برخ�ی از ايش�ان فق�ه م�ذاهب ديگ�ر  آموزی می که آنها نزد يکديگر به درس

دادن��د و  ه��ای م��ذاهب ديگ��ر را ب��ه م��ذهب خ��ود تعم��يم می کردن��د و روش را ت��دريس می

 کردن��د ؛ در اي��ن طل��ب می] نق��ل ح��ديث و رواي��ت[برخ��ی از ايش��ان از يک��ديگر اج��ازه 

ای و نق�ل دي�دگاههای ديگ�ران  راستا مجموعه آثار بسيار جالبی در عرص�ۀ فق�ه مقايس�ه

 .وجود دارد

های گوناگون به گش�ت و  روايت شده که او به سرزمين" شيخ صدوق"در اين ميان از 

الح��اکم "پرداخ��ت و در محض��ر علم��ايی ب��ا م��ذاهب مختل��ف از جمل��ه م��ثال ب��ا  گ��ذار می



 ۳ 

ابومحم���د محم���د ب���ن اب���ی عب���دهللا ش���افعی "و  0F۱"یفعابومحم���دبکر ب���ن عل���ی حنف���ی ش���ا

 .رساند حضور بهم می 1F۲"فرغانی

 اين داد و ستد علمی با يکديگر در عرصه های متعددی از جمله آموزش، تدريس،

ها و نقد دي�دگاههای يک�ديگر و دي�د و  گفتگو، مباحثه و بهره گيری از منابع و پژوهش 

 .پذيرفت شد، صورت می ف برگزار میهای مختل بازديد و جلساتی که در مناسبت

در عرص��ۀ آم��وزش و ت��دريس، م��ی بين��يم ک��ه کتابه��ای ه��ر دو گ��روه در دانش��گاههای 

ه��ا وج�ود داش��ت و ب�ی آنک��ه از م�ذهب نويس��ندۀ آنه�ا پرس��ش ش�ود م��ورد  علم�ی و حوزه

ونح�و،  ص�رف: گرفت؛ کتابه�ای مزب�ور ش�امل عل�وم مختلف�ی همچ�ون  استفاده قرار می

اج�ازه، قرائ�ت، : ه�ای مختل�ف هرک�دام از جمل�ه  و ح�ديث و ب�ه روشفقه، اص�ول فق�ه، 

 . گرديد عرضه، داد و ستد، مکاتبه، وصيت و گردآوری مطالب همديگر می

ن علم���ای ش���يعه در بغ���داد ب���ه گفتگ���و و مباحث���ه و نشس���ت و ااز س���رآمد" ش���يخ مفي���د"

2Fپرداخ��ت برخاس��ت ب��ا علم��ايی از هم��ه م��ذاهب می

. دو هم��واره در ص��دد آم��وختن ب��و ۳

کش��يد و  ها و دّکانه��ا س��رک می او در مکت��ب خان��ه«: نويس��د در اي��ن ب��اره می" ال��ذهبی"

رف�ت ت�ا ک�ودک  کرد به سراغ پدر و م�ادرش می وقتی به کودک تيزهوشی برخورد می

3F."را نزد خود آورد و به او آموزش دهد، بدين ترتيب، شاگردانش فراوان گشتند

٤ 

خود بهت�رين ) هجری قمری ۴۶۰وفی سال مت) (شيخ الطائفه طوسی" (الخالف"کتاب 

نمون��ه ب��رای اينک��ار اس��ت چ��ه او دي��دگاههای ديگ��ر م��ذاهب از جمل��ه م��ذهب ش��افعی را 

گم��ان ب��رده او از علم��ای " س��بکیلا"و ب��ا امان��ت نق��ل ک��رده اس��ت ک��ه  ان��هطرف چن��ان بی

مذهب شافعی است و او را در رديف علمای ايشان ن�ام ب�رده و ب�ا اينک�ه خ�ود اعت�راف 

ه مذهب شافعی گرايش ب: "گويد  ی میلان آنهاست وفکه وی فقيه شيعه و از مصن کرده

4F."داشت

٥  

                                           
 .۴۳، صفحه ) شيخ صدوق" (معانی االخبار"ـ ۱
 ۵۹٫، صفحه ) شيخ صدوق" (معانی االخبار"ـ ۲
 ۱۷٫، جلد "يبهذالت"ـ ۱
 ۲۲۸، جلد نهم، صفحه )الذهبی" (تاريخ اسالم"ـ ۲
 .۵۱، جلد سوم ، صفحه ) شيخ تاج الدين تقی الدين السبکی" (الکبریطبقات الشافعيه "ـ ۳



 ۴ 

نق�ل ) علي�ه الس�الم" (ام�ام جعف�ر ص�ادق"خود با توجه به روايتی که از " شيخ طوسی"

اگر موردی پيش آمد و حک�م آن�را در رواي�ت نق�ل ش�ده از م�ا نيافتي�د ب�ه :"گويد  شده می

5F.")رواي���ت ش���ده روی آوري���د و ب���ه آن عم���ل کني���د )علي���ه الس���الم(آنچ���ه از عل���ی 

در  ۱

ياف��ت ب��ه  ات ش��يعه نمیفص��ورتی ک��ه رواي��ت ي��ا ح��ديث م��ورد نظ��ر خ��ود را در مص��ن

 .کرد ات اهل سنّت مراجعه میفمصن

ت�وان س�راغ گرف�ت ک�ه در عن�وان  اين پديده بسيار باشکوه را در مورد برخ�ی علم�ا می

اب��ن "م��ثالً در م��ورد . ش��ود ب��رده می ايش��ان ، درآميختگ��ی  ش��گفتی از م��ذاهب ، بک��ار

ـ�� ک��ه سرپرس��تی " معج��م االلق��اب"و ص��احب ) هج��ری قم��ری  ۷۲۳مت��وفی " (وطیف��

ش�ناخته " حنبل�یش�يعه " بزرگترين کتابخانۀ زمان خ�ود را برعه�ده داش�ت ـ ب�ه عن�وان 

در پژوهش ارائه شدۀ خود به س�مينار فق�ه " شيخ وهبة الزحيلی"همچنانکه  6F۲.شده است

ش��ود ک��ه  هج��ری قم��ری ي��ادآور می ۱۴۰۸در ش��عبان ) عم��ان" (مس��قط"اس��المی در 

ش�هرت دارد، از افراطي�ون ش�يعه " المصالح المرس�لة"که در دفاع از اصل " الطوفی"

ک��ه او را در ش��مار علم��ای " اب��ن رج��ب"اس��ت يعن��ی هم��ان چي��زی را تک��رار ک��رده ک��ه 

قرن هش�تم هج�ری ی حنبلاز علمای " الطوفی"شيعه قلمداد کرده ـ گفته است حال آنکه 

7Fاس��ت

کنن��د و ني��ز ع��دم ذک��ر ن��ام وی در  ز اص��لی ک��ه ش��يعيان آن��را ّرد میاو دف��اع وی  ۳

 .بودن وی است حنبلیميان ليست علمای شيعه ، تأکيدی بر 

عالم شيعه معروف نيز از مي�ان علم�ای " محمد ابن ابی بکر السکاکينی"تمامی اساتيد  

هج�ری قم�ری  ۷۰۱متوفی سال " يميةتين ابن ابن الفخر عالء الد"و . اهل سنت بودند 

نيز همۀ رواياتی را که وی از اساتيد خود نقل کرده تأييد کرده و با وی من�اظره نم�وده 

او کس��ی اس��ت ک��ه س��نّی ب��دو :"اش گفت��ه اس�ت  و ب�ه برت��ری او اعت��راف ک��رده و درب��اره

خ ک�رد و را استنس�ا" اریخصحيح الب"او بدست خود . گردد شيعه و شيعه بدو سنّی می

 :شود  همو صاحب قصيده معروفی  است که اين چنين آغاز می

                                           
 .۲۰، صفحه۱جلد " قاموس الرجال"و  ۱۳۹، صفحه ۱جلد " عدة االصول : "ـ نگاه کنيد به ۴
 .۸۰، صفحه " مصادر التشريع"ـ ۲
 ۸۰، صفحه "مصادر تشريع "ـ ۳



 ۵ 

پي�رو دي�ن ش�ما س�رگردان گش�ته اس�ت، او را ب�ا روش�نترين دالي�ل ! ـ ای خيل مسلمانان

يعن��ی کت��ابی اس��ت ک��ه " ائ��ف ف��ی معرف��ة الطوائ��فرالط"او ص��احب . راهنم��ايی کني��د

 .آنرا پاره پاره کرد و به آتش انداخت" سبکیلا"

ب�ازگرديم، اي�ن نزديک�ی ش�گفت را در  حنبل�یهای مرب�وط ب�ه علم�ای  به کتاب اگرحال 

ب�ه م�دح و " دمش�ق"ب�زرگ علم�ای اه�ل س�نت در " حبّ�یالم"آنجا ني�ز خ�واهيم دي�د چ�ه 

خالص��ة "پ��ردازد و آنچنانک��ه در  ع��الم ش��يعی مع��روف می" به��اء ع��ا مل��ی"س��تايش از 

زاوارتر اس�ت ک�ه اخب�ارش را او از هر کس ديگر س�:"گويد  اش می آمده درباره" األثر

هايش را گسترش دهند و جهان را با فض�ايل و ب�دايعش بياراين�د؛ او  ذکر کنند و برتری

ب��ه تنه��ايی در تم��امی عل��وم س��رآمد ب��ود و از دق��ايق فن��ون آگ��اهی کام��ل داش��ت و گم��ان 

ن��دارم ک��ه زمان��ه کس��ی چ��ون او را بخ��ود دي��ده باش��د و مانن��د او را س��راغ داش��ته باش��د 

 .تر از اخبار اورا نشنيده است ها اخباری شگفت ينکه گوشخالصه ا

گي�ری  از رواي�ات  سلف اه�ل س�نت، بهره ۀنيز يادآور شده که سير" الخطيب البغدادی"

8F."است" ثقة"شيعيان 

نيز اساتيدی از اهل س�نت داش�ت ک�ه " شيخ طوسی"دانيم که  می ۱

القاضی "و " مد بن سنانمح"و " غربیمابوالحسن بن سوار ال"توان  از جمله ايشان می

9Fرا برشمرد" ابوالقاسم التنوخی

از جمل�ه علم�ای " الري�اض"که اين آخری را ص�احب  ۲

را ـ ک�ه در پ�ی ن�ابودی " حلّ�ه "هنگامی که اوضاع ح�وزه علمي�ه . ه ياد کرده استعشي

حوزه بغداد از سوی سلجوقيان رونق گرفت ـ مورد بررسی قرار دهيم عرص�ه بس�يار 

 . تسامح در آن می يابيمای برای  گسترده

10Fدهد ای از علمای اهل سنت درس می به مجموعه" امين ادريس"در اين حوزه شيخ 

و  ۳

کن��د و در آن دي��دگاههای پي��روان م��ذاهب  را ت��أليف می" المعتب��ر"محق��ق حل��ی کت��اب 

کند و شاگرد  کند و در استدالل نيز از همان روش ايشان استفاده می گوناگون را ياد می

ني��ز از بس��ياری از علم��ای ايش��ان اج��ازۀ نق��ل ح��ديث " عالم��ه حل��ی"زرگ مؤل��ف ب�� او

                                           
 .۱۲۵، صفحه " الکفاية فی علم الرواية"ـ ۱
 "عالمه حلّی" (االجازة الکبيرة" :ـ نگاه کنيد به ۲
 .۵۳جلد يک ، صفحه ) تحقيق السيد الخرسان" (موسوعة ابن ادريس"ـ ۳



 ۶ 

] پي�روان م�ذاهب[های تعام�ل س�ازندۀ  گيرد و زمانۀ وی از جمله باشکوهترين دوره می

: گوي��د  می" منته��ی المطل��ب: "رود ؛ او در مقدم��ۀ کت��اب خ��ود  ب��ا يک��ديگر بش��مار م��ی

او  11F۱».کن�د تای تحقي�ق ، نق�ل میهای ايش�ان را در راس� ديدگاههای مخالف�ان و اس�تدالل«

ارش��اد "دارای اس��اتيدی از علم��ای اه��ل س��نت ب��ود ک��ه ن��ام آن��ان در مقدم��ۀ کت��اب وی 

 .رود التحصيالن همين مکتب بشمار می نيز از فارغ" شهيد اول. "آمده است" االذهان

از علم��ای ق��رن هش��تم " ال��دين مک��ی ع��املی جزين��ی محم��دبن جمال"يعن��ی " ش��هيد اول"

از علمای ق�رن " زين الدين بن علی عاملی الجبعی"يعنی " شهيد دوم"و هجری قمری 

برجس�ته تس�امح و گش�ودگی و ه�م آميختگ�ی فک�ری نمونه دو دهم هجری قمری ، خود 

ای از  رون�د و اي�ن در ح�الی اس�ت ک�ه اي�ن دو نمون�ۀ برجس�ته علما با يکديگر بشمار می

 .آمدند هی شود نيز بشمار میتواند به نتايج وحشتناکی منت افراط گری دينی که می

ک�رد و مج�الس وی غالب�ا از جمه�ور علم�ا  با علمای دورۀ خود زن�دگی می" شهيد اول"

او در يک��ی از  12F۲.ـ�� ک��ه ب��ا آنه��ا حش��ر و نش��ر زي��ادی داش��ت ـ خ��الی نب��ود) اه��ل س��نت(

از ح��دود چه��ل ش��يخ از علم��ای اه��ل س��نت «: ه��ای نق��ل رواي��ت خ��ود گفت��ه اس��ت  اجازه

م�ن از «: است که در آن آمده " ابن خازن"اجازه ياد شده مربوط به  13F۳».کند روايت می

و ) بغداد" (دارالسالم"و " مدينه"و " مکه"حدود چهل تن از بزرگان علمای ايشان در 

) الس�الم علي�ه" (مق�ام الخلي�ل اب�راهيم"و " المقدس بيت"و " دمشق"و " مصر"و " مصر"

رواي�ت " بخ�اری"ب�ا س�ند آنه�ا ب�ه  و صحيح بخاری را از گروه بزرگ�ی کنم روايت می

و ديگ�ر م�واردی " جامع ترمذی"و " مسند ابوداود"و " صحيح مسلم"کرده و همچنين 

را ب�ر جم�اعتی " الش�اطبية"ام و  کش�اند ، رواي�ت ک�رده که ذکر آنها سخن را ب�درازا می

جال��ب آنک��ه  14F٤».ام خوان��ده" ب��ن جماع��ة"... قاض��ی قض��ات مص��ر: از ايش��ان از جمل��ه 

                                           
 .، پيشگفتار ، چاپ مشهد" المطلب منتهی"ـ ۱
 .۶۲، جلد دهم ، صفحه ) سيد محسن عاملی" (اعيان الشيعه"ـ ۲
 .نيز آمده است ۱۰۳جلد يک ، صفحه " أمل االمل"ـ همان منبع ؛ در ۳
 .۱۹۱، صفحه  ۱۰۷بحاراالنوار ، جلد ـ ۴



 ۷ 

ـ� ک�ه يک�ی از اس�اتيد اوس�ت ـ او را ب�ا عن�وان " شمس االئم�ه کرم�انی ش�افعی"م بيني می

 15F۱.کند ياد می..." المولی االعظم امام االئمه صاحب الفضلين مجمع المناقب "

مش��غول ب��ه ت��دريس کت��ب «" : الري��اض"ب��ه گفت��ه مرح��وم ص��احب ) رحم��ة هللا علي��ه(او 

 16F۲».خواند مخالفان بودو آنها را برمی

ش��د و يک��ی از آنه��ا مرب��وط ب��ه  گ��ر در ج��ايی دو نم��از جماع��ت برپ��ا میب��ه نظ��ر وی ا

ديگری متعلق به اهل سنت بود ، کار بهتر حض�ور در نم�از دوم اس�ت زي�را و شيعيان 

هرکس در صف نخست ب�ا اه�ل س�نت نم�از «روايت شده که  17F۳)عليهم السالم(از ايشان 

نم�از ) لي�ه و آل�ه وس�لمص�لی هللا ع(بگذارد مانن�د کس�ی اس�ت ک�ه پش�ت س�ر پي�امبر خ�دا 

 18F٤.گيرد اين امر با مجاورت نيز مورد تأکيد قرار می: گويد  می ».گذارده است

پ�س از قض�ای ح�ج «: گف�ت  ک�رد و می شهيد ثانی نيز صحابه را با احترام تم�ام ي�اد می

من��دی از زي��ارت پي��امبر و خان��دان پ��اک و ي��اران آن حض��رت  واج��ب و عم��ره و بهره

 19F٥».ه وطن اول خويش بازگشتمب) صلوات هللا عليهم(

داش��ت ب��ا " مص��ر"در س��فری ک��ه ب��ه . او ب��ا تن��ی چن��د از علم��ای اه��ل س��نت دي��دار ک��رد

دي�دار ک�رد و رواي�اتی از ص�حيحين را " الدين بن طولون دمشقی الشيخ الفاضل شمس"

برخوان���د و اج���ازه رواي���ت از آن دو را از وی " الس���ليمية"در الص���الحية در مدرس���ۀ 

" بي�ت المق�دس"هج�ری قم�ری س�فری ب�ه  ۹۴۸الحجة س�ال  س در ذیسپ... بدست آورد

دي�دار ک�رد و رواي�اتی " الدين بن اب�ی اللطي�ف المقدس�ی شيخ شمس"داشت و در آنجا با 

را ب�ر وی خوان�د و او ني�ز ب�ه وی اج�ازۀ ع�ام " ص�حيح مس�لم"و " ص�حيح بخ�اری"از 

تنظ���يم  س���پس ب���ه وط���ن خ���ود بازگش���ت و تم���ام وق���ت مش���غول مطالع���ه عل���وم و. داد

ک��رد و در هف��دهم " روم"هج��ری قم��ری ب��ه  ۹۵۲های خ��ود ش��د و در س��ال  يادداش��ت

ش��د و ب��ه م��دت هيج��ده روز ب��ا ه��يچ ي��ک از بزرگ��ان و " قس��طنطنيه"االول وارد  ربي��ع

                                           
 .۱۸۳ـ همان منبع ، صفحه  ۵
 .۱۸۵، جلد پنجم ، صفحه " رياض العلماء"ـ ۱
 .۳۸۱جلد پنجم ، صفحه " الوسائل"ـ ۲
 .۱۶۲، مشهد ، جلد يک ، صفحه " مجمع البحوث االسالميه: "، چاپ " الدروس الشرعيه"ـ ۳
 .۱۵۰، جلد هفتم ، صفحه " اعيان الشيعه"ـ ۴



 ۸ 

ای در ده ب��اب ش��امل ده رش��ته عل��وم  اعي��ان ش��هر دي��دار نک��رد ؛ در اي��ن م��دت رس��اله

رس�اند ؛ او " زادۀ روم�ی ب�ن قاض�ی محم�د ب�ن محم�د"نگاشت و آنرا به قاضی العسکر 

م��رد فاض��لی ب��ود و در مس��ايل بس��ياری ب��ا يک��ديگر ب��ه . ني��ز از اي��ن کت��اب خوش��ش آم��د

معاه�د "ص�احب " عبدالرحيم العباسی"در اين شهر همچنين با آقای ... مباحثه پرداختند

در بعلب�ک اقام�ت گزي�د و در آنج�ا ب�ه ت�دريس م�ذاهب ... نيز ديدار ک�رد و " التنصيص

ها و م�ذاهب  گانه پرداخت و شهرت بس�يار ياف�ت و مرج�ع م�ردم و مفت�ی هم�ۀ فرق�ه پنج

" مص�ر"او س�پس ب�ه ؛  20F۱»...داد گرديد و ب�رای هري�ک ، فت�وايی مناس�ب مذهبش�ان م�ی

يل از ايش�ان ي�اد ص�رفت و بر شانزده ت�ن از علم�ای ب�زرگ آنج�ا ح�ديث خوان�د و ب�ه تف

ح��ديث گرف��ت و کتابه��ای آن��ان را  ک��رد و ب��ه نظ��ر م��ی رس��د ک��ه از آنه��ا اج��ازه رواي��ت

و " ش�يخ حس�ن "از او و از اج�ازۀ :"گوي�د  می" رياض العلماء"روايت کرد و صاحب 

آي��د ک��ه او ب��ر گ��روه بس��يار زي��ادی از علم��ای اه��ل س��نت  ه��ای پ��درش چن��ين برمی اجازه

حديث خواند و بسياری از کتابهای فقهی و حديثی و اصولی آن�ان را قرائ�ت ک�رد و از 

خ��ود او  21F۲.ني��ز چن��ين کردن��د" عالم��ه"ش��هيد اول و . ه��ای ايش��ان رواي��ت ک��ردهم��ۀ کتاب

 : کسانی چون افراد زير در اين شمار ياد کرده است

 "ی المالکیمشيخ زين الدين الجر"ـ 

 "ـ شيخ ناصرالدين اللقانی

 "ـ شيخ ناصرالدين الطبالوی

 "نحاسالـ شيخ شمس الدين محمد بن ابی 

هم�واره : اب�ن اب�ی النح�اس"اي�ن ي�ک يعن�ی : گوي�د  وی میاز ش�اگردان " ع�ودی لابن ا"

22F."کرد شيخ را به نيکی و حسن و اخالق و فروتنی ياد می

۳ 

 .در اين مورد سخن بدرازا خواهد کشيد

                                           
 .۳۸۳و  ۳۸۲: جلد دوم ، صفحات " الکنی و االلقاب"ـ ۱
 ۳۶۵، جلد دوم ، صفحه " رياض العلماء"ـ ۲
 .۱۴۹، جلد هفتم ، صفحه " اعيان الشيعه"ـ ۳



 ۹ 

آمد لذا ناخشنودی خود را  گويا اين شيوه ، برخی علما و بويژه اخباريون را خوش نمی

23Fاز وی ابراز داشتند 

ای بس�ا 24F۲.به گرايش به اهل تس�نن کردن�د و برخی نيز او را متهم ۱

ای انج�ام داد و  س�ابقه ، ک�ار بی) رحم�ة هللا علي�ه(اين اتهام ب�ه اي�ن دلي�ل زده ش�ده ک�ه او 

را اس�اس ک�ار خ�ود ق�رار داد و آن�را در م�ورد علم�ای " دراية"شيوه اهل سنت در علم 

 ش���يخ"پ���س ب���دان ک���ه «: گوي���د  می" ري���اض العلم���اء"ص���احب . ش���يعه ، بک���ار بس���ت

منتقل ساخت ] اهل سنت[نخستين کسی است که علم دراية را از کتب عامه " الدين زين

تعميم داد و در اين مورد رس�الۀ مش�هور خ�ود ) شيعه(و شيوۀ ايشان را به کتب خاّصه 

ان�د و در کت�ب  را تأليف کرد و س�پس آنچنانک�ه گروه�ی از مت�أخران وی تص�ريح کرده

ن��را ش��رح و بس��ط داد و پ��س از وی ش��اگردش اص��حاب ني��ز ب��دان اش��اره ش��ده اس��ت ، آ

ني���ز ... و " ش���يخ به���ايی"و س���پس فرزن���د او " ش���يخ حس���ين ب���ن عبدالص���مد ح���ارثی"

 25F۳.تأليف کردند] هايی رساله[

ش��أن عالم��ه و دو ش��هيد اول و دوم «: گوي��د  می" س��يد حس��ن االم��ين" در اينج��ا عالم��ه

قرائت کتابه�ای ديگ�ران آن�ان باالتر از آنست که در چنين مسايلی از کسی تقليد کنند يا 

آنه���ا خ���ود رؤس���ای م���ذاهب و بنيانگ���ذاران . را ب���ه پي���روی ب���دون بره���ان س���وق ده���د

روند و پيروان مذهب به ايشان اقتدا کرده و از ايش�ان پي�روی  های آن بشمار می شالوده

را گرفتن�د و ب�ه دلي�ل ] متعل�ق ب�ه اه�ل س�نت[آنها در واقع اصطالحات عام�ة ؛ اند  کرده

ی که به مذهب خود داشتند در مورد احاديث خود بکار بردند زيرا مانعی برای ا عالقه

و غيره نيز ـ آنچنانکه در ج�ای خ�ود " اجماع"در مورد اصول فقه و . ديدند اينکار نمی

و . و غي�ره ني�ز چن�ين کردن�د" دراي�ة"توضيح داده شده ـ همين ک�ار را کردن�د ؛ در ف�ن 

                                           
معج�م "و  ۳۶۵جلد دوم ص�فحه " رياض العلماء"و  ۹۰جلد يک، صفحۀ " امل االمل: "ـ به عنوان مثال نگاه کنيد به ۴

 .۳۷۸فحه جلد هفت ، ص" رجال الحديث
به نقل از يکی از فرزندان " الجواهر الغوالی فی شرح عوالی الآللی"در کتاب خود " الجزايری"ـ همچنانکه محدث  ۵

 .۴۳، صفحه " منية المريد"شهيدثانی نقل کرده است ؛ نگاه کنيد به مقالۀ محققان کتاب 
 ـ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟۱



 ۱۰ 

دليل از اين کار ايشان ناراضی باشد حال آنک�ه  به اين" شيخ حسن"شود که  چگونه می

  26F۱».خود از آنها پيروی کرد و بر ايشان افزود

 :ايم که  و بدين ترتيب شاهد تعامل سازنده و مثبتی ميان رهبران بوده

رس�يد و ب�ه رغ�م نق�د علم�ی ک�ه گ�اه از يک�ديگر  الع�اده می ـ ت�ا ح�د س�تايش و تمجي�د فوق

 .شد ميزی رّد و بدل میکردند جمالت مودت و محبت آ می

 .کردند ابراز میای  العاده ـ و نسبت به يکديگر احترام و ستايش فوق

 .دادند های گروه ديگر را شرح می ـ و علمای هر دو گروه ، کتاب

 .دادند ـ و هر کدام به ديگری ارجاع می

 .کردند برای پيروان مذاهب ديگر فتوا صادر میدادند و  ـ و به يکديگر درس می

و ب��ا پرش��کوهترين جم��الت و رس��اترين بي��ان ، ب��ه فض��ل و دان��ش يک��ديگر اعت��راف ـ�� 

 .کردند می

 .کردند ناهنجار ، بر آموختن پافشاری میـ و به رغم اوضاع سياسی 

 .کردند های يکديگر ، اجازه دريافت می ـ و از يکديگر برای نقل روايت و کتاب

د و هرگ�اه آنچ�ه از ايش�ان نق�ل ه ه�يچ اص�راری ب�ر نظ�ر خ�ود نداش�تناينک�ـ و س�رانجام 

 .کردند شد با کتب و سنت توافق نداشت ، آنرا رّد می می

ه�ا ، م�ذهب ايش�ان  آميختند که ب�رای برخی ـ و با يکديگر آنچنان به لحاظ عقيدتی درمی

 نمود ؛ ناروشن می

اي��ن رواب��ط در آزادی اجته��اد و پ��ذيرش پلوراليس��م و گش��ودگی ب��ر يک��ديگر و ني��ز در 

بدين ترتيب .  کرد های علمی همديگر به علوم مذهب خود نيز نمود پيدا می وهانتقال شي

کن�د؟ و آي�ا پي�روان اي�ن پيش�وايان  مگر خردگراي�ی و خ�ردورزی ج�ز اي�ن را اقتض�ا می

 !ای را پس از ايشان حفظ کردند؟ چنين روحيه

 هايی به پيروان توصيه

                                           
 .۱۵۷، جلد هفتم ، صفحه " اعيان الشيعه"ـ ۲



 ۱۱ 

هايی ني��ز از  ت ، توص��يهدر ازای چن��ين رواب��ط زيب��ايی ک��ه مي��ان پيش��وايان وج��ود داش��

خواهن�د ب�ا هم�ين روحي�ه تس�امحی ، ب�ا  ايشان برای پيروانش بجای مانده که از آنه�ا می

ه��ای ت��اريخی و  ه��ای فرع��ی در عقي��ده و ارزيابی يک��ديگر برخ��ورد کنن��د و از اختالف

فقهی فراتر روند و به اصول دوستی و وحدت مواض�ع روی آورن�د و مص�لحت عالي�ه 

 :هايی در اين مورد اينک نمونه متن.نظر گيرند  امت اسالمی را در

روايت ک�رده ک�ه روزی گروه�ی از " ل بعبدهللا بن احمد بن حن"ـ در تاريخ آمده که ۱ 

از خلفای راشدين سخن بميان آوردند و تقريباً در مورد آنه�ا اخ�تالف نظ�ر " ها کرخی"

ه�ان :"بث�ی، گف�ت ضمن نهی ايش�ان از چن�ين اختالفه�ای فرع�ی ع" امام احمد"داشتند، 

ول�ی بداني�د . بدانيد که در مورد علی و خالفت و خالفت و علی س�خن گفتي�د! ای مردم 

بخشد بلکه اين عل�ی اس�ت ک�ه خالف�ت را  را زينت نمی] عليه السالم[که خالفت ، علی 

27F."آرايد می

۱ 

] علي�ه الس�الم[ـ از نواب چهارگانه امام دوازدهم حض�رت مه�دی "شيخ حسين بن روح"ـ ۲ 

اهان��ت روا داش��ته " معاوي��ه"ک��ی از ن��وکران خ��ود را ط��رد ک��رد زي��را ش��نيد ک��ه ب��ه ي

28F."است

۲ 

ب�ا خويش�ان :"فرم�ود  به ي�اران خ�ود توص�يه می] عليه السالم[امام جعفر صادق "ـ و ۳

ها شرکت کنيد و به عيادت بيماران خود  خود صلۀ رحم داشته باشيد و در تشييع جنازه

يي��د ؛ وقت��ی کس��ی از ش��ما در دي��ن خ��ود پارس��ا ب��ود و روي��د و حق��وق ايش��ان را ادا نما

راستگويی پيشه ک�رد و امانت�داری ک�رد و اخالق�ش ب�ا م�ردم نيک�و ب�ود و گفتن�د ک�ه اي�ن 

ادب : ش��ود  گ��ردم و گفت��ه می آي��د و ش��اد می اس��ت ، م��را بس��يار خ��وش می" جعف��ری"

29F."جعفری ، چنين است

۳ 

                                           
 ۱۰۹، جلد يک ، صفحه ")الخطيب البغدادی" ("تاريخ بغداد"ـ ۱
 ۳۵۷٫، صفحه  ۵جلد " بحار االنوار"ـ ۲
 .۶۳۵، جلد دوم ، صفحه ) البحرانی" (عوالم االمام الصادق"ـ ۳



 ۱۲ 

] علي�ه الس�الم"[ام جعف�ر ص�ادق ام�"از : گوي�د  رواي�ت ک�رده می" ابن اب�ی يعف�ور"ـ ۴ 

ت��ا خ��ود س��عی و کوش��ش و م��ردم را ب��ه ج��ز ب��ا زب��ان ف��را بخواني��د : ش��نيدم ک��ه فرم��ود 

30F."صداقت و پارسايی شما را ببينند

۱  

علي�ه [امام جعفر صادق "شوند که روزی در حضور  ـ روايات گوناگونی يادآور می۵ 

م�ا از ايش�ان : "حضرت گفتن�د از گروهی از مردم ياد شد، برخی از شيعيان آن] السالم

ب�ا م�ا دوس�تی : ام�ام فرم�ود. ندارن�دجوييم زي�را ب�ه آنچ�ه اعتق�اد داري�م ، ب�اور  تبّری می

راوی " جويي�د؟ دارند ولی چون آنچه را شما باور داريد باور ندارند، از آنه�ا تب�ّری می

ش�ما  اين همان چيزی است که در ما هست ول�ی در: امام فرمود . آری : دهد  پاسخ می

31F."س بهتر است که ما هم از شما تبّری جوييمپنيست 

۲ 

ه�ر ک�س از حلق�ه گ�روه : رواي�ت ش�ده اس�ت ] علي�ه الس�الم[امام جعفر ص�ادق "ـ از ۶ 

32F."شود مسلمانان به اندازه يک وجب فاصله گيرد ، حلقه ايمان از گردنش برداشته می

۳ 

" او يلبس�کم ش�يعاً "اره آي�ۀ ک�ه درب�نق�ل ش�ده ]" علي�ه الس�الم[امام محمد ب�اقر"ـ و  از ۷ 

33F."گوييد شويد و از همديگر بد می يعنی که در دين دچار اختالف می:"فرموده است 

٤ 

باي�د ک�ه نم�از را در مس�اجد بج�ای :"فرماي�د  م�ی] علي�ه الس�الم"[ام�ا جعف�ر ص�ادق "ـ ۸

آوريد و با م�ردم خوش�رفتاری کني�د و ب�ه ش�هادت ب�رای يک�ديگر بپردازي�د و در تش�ييع 

ها حضور يابيد زيرا شما ن�اگزير ب�ا م�ردم ک�ار داري�د و ه�يچ ک�س در زن�دگی از  جنازه

 34F٥"نياز نيست و مردم حتماً بايد به همديگر برسند مردم بی

) الس��الم يعن��ی ب��ه ام��ام جعفرص��ادق عليه(ب��ه ايش��ان : گوي��د  می" معاوي��ة ب��ن وه��ب"ـ�� ۹ 

آم��د و ش��د  ش��ود مي��ان خ��ود و ب��ا خويش��ان و ديگ��ر مردم��ان چگون��ه می: ع��رض ک��ردم 

ب��ه پيش��وايانی ک��ه «: داش��ته باش��يم ح��ال آنک��ه آنه��ا مانن��د م��ا نيس��تند؟ حض��رت فرم��ود 

کنن�د ؛ بخ�دا س�وگند  سرمشق شما هستند نگ�اه کني�د و هم�ان ک�اری را بکني�د ک�ه آنه�ا می

                                           
 ، ۱۰۵، جلد دوم ، صفحه "الکافی"ـ ۴
 .۱۶۰جلد شانزدهم، صفحه " وسائل الشيعه"ـ  ۵
 .۱۳ج ، صفحه ، جلد هشتاد وپن" بحار االنوار"ـ ۱
 .۱۴۹، جلد هفتم، صفحه "تفسير الميزان"ـ ۲
 .۶، صفحه ۱۲، جلد " وسائل الشيعه "ـ ۳



 ۱۳ 

هايش�ان  کنند و ب�ه تش�ييع جن�ازه مرده از بيماران ايشان عيادت می) يعنی پيشوايان(آنها 

ه�ا را  دهن�د و امانت برای ايشان و علي�ه ايش�ان ش�هادت می] دادگاهها در[پردازند و  می

 35F۱».کنند ادا می

ای را که  خدای رحمت کند بنده:"فرموده است ] عليه السالم"[امام جعفر صادق"ـ ۱۰ 

دانن�د ب�ا ايش�ان س�خن گوي�د و  جلب نمايد و در ب�ارۀ آنچ�ه می مودت مردم را برای خود

 36F۲".رها کند دانند آنچه را نمی

عصبيتی که دارندۀ آن مرتکب گن�اه «: فرمود ) السالم عليه" (العابدين امام زين"ـ و ۱۱

ه�ای ديگ�ران بدان�د و  های ق�وم خ�ود را بهت�ر از بهترين شود آنست ک�ه کس�ی ب�دترين می

 اينکه کسی قوم خود را دوست داشته باشد عصبيّت نيست بلکه عصبيت آنست که قوم

 37F۳».و با آنان همراهی نمايدخود را بر ستم ، ياری کند  

بينيم که پيشوايان بر داشتن روابط نيک�و و تعام�ل س�ازنده و ع�دم غ�رق  بدين ترتيب می

ه���ای  ش���دن در نزاعه���ای غيرعمل���ی و ع���دم ت���وهين و اهان���ت و ورود ب���ه قل���ب فعاليت

اجتماعی و انزواجويی به دليل باور داشتن به نظرياتی که اکثريت مردم ب�ا آن مخالفن�د 

کوشش در ادب پ�ذيری از پيش�وايان و ع�دم غ�رور علم�ی و اينک�ه اخ�تالف نظ�ر و نيز 

نبايد راهی برای پشت به يکديگر کردن باشد و همچنين بر ورود به جماعت مسلمانان 

و اجتن��اب از عص��بيت و تعص��ب و جل��ب مه��ر و محب��ت م��ردم و امث��ال اينه��ا ، انگش��ت 

 .اند گذارده

 گرايی غيرعقالنی از نمودهای فرقه

و تقلي�د " بس�ته ب�ودن"وضع درخشان چندان دوامی نياورد و خيل�ی زود تعّص�ب و  اين

ها به آنجا رسيد که اگر کسی با آي�ه و ح�ديثی  مجتهدان از ديگران فراگير شد و تعصب

کرد با همۀ وس�ايل س�عی در رّد آن  از کتاب و سنت که خالف مذهبش بود برخورد می

                                           
 .۶، جلد دوازدهم ، صفحه " وسايل الشيعه "ـ ۴
 .۴۷۹، جلد يازدهم ، صفحه " وسائل الشيعه "ـ  ۵
 .۳۰۸جلد دوم ، صفحه " الکافی"ـ ۱



 ۱۴ 

ک�رد ت�ا از م�ذهب و رأی خ�ود دف�اع  نف�ی می کرد و با تأويالت عجيب و غريب آنرا می

38F!!کرده باشد

۱ 

ب��ا گروه��ی از «: کن��د ک��ه گفت��ه اس��ت  از بزرگت��رين اس��تاد خ��ود نق��ل می" فخ��ر رازی "

مقلدان فقها برخورد کردم و آيات بسياری از کتاب خ�ود را در برخ�ی مس�ايل برايش�ان 

ت ياد شده را نپذيرفتن�د و خواندم؛ مذهب و ديدگاه آنها برخالف مفاد آن آيات بود لذا آيا

کردن��د يعن��ی ک��ه چگون��ه  ب��ه آنه��ا ت��وجهی نکردن��د و همچن��ان ب��ا تعّج��ب ب��ه م��ن نگ��اه می

شود به ظاهر ای آيات عمل کرد حال آنک�ه رواي�ات نق�ل ش�ده از پيش�ينيان ب�رخالف  می

ه�ای  واگر واقعاً در اين مس�أله تأم�ل کن�ی خ�واهی دي�د ک�ه اي�ن بيم�اری دررگ. آنهاست

39F."دنيا جاری و ساری است بيشتر اهل

۲ 

چ�ه بس�ا بس�تن دره�ای  40F۳.ني�ز س�خنانی از اي�ن قبي�ل نق�ل ک�رده اس�ت" شيخ اس�د حي�در "

 .اجتهاد و محدود ساختن مذاهب نتيجه و مزيد بر علت هم بوده است

ب�ه ) خط�اب و ص�واب(ها از  مسئله به اينجا نيز بسنده نشده و به مرحله انتقال درگيری

های وسيع مردم کش�انده  ده است چيزی که اختالف را به تودهرسي) کفر و ايمان(سطح 

 .گرداند که موی بر تن همگان راست میو باعث بروز فجايعی شده 

41Fحمله عليه علوم عقلی و دست اندرکاران آن هم ميان شيعه

42Fو هم ميان اهل سنت ٤

ني�ز  ٥

ذهبی ني��ز ه��ا ب��ه م��ذاهب و دي��دگاههای م�� ه��ا و بهتان در اي��ن مي��ان تهمت. تش��ديد پي��داکرد

و امث��ال آن توص��يف کردن��د و اخ��تالف در " ةم��مج��وس اال"، " هالک��ه"رس��يد؛ آنه��ا را 

  43F٦.های فرعی شدند مورد فرعيات شدت گرفت و همگان درگير اين اختالف

ني�ز )بزرگ�ی ش�ده بودن�د  ه�ای تيولدر زمانی  که کشورها تب�ديل ب�ه (های حّکام  دخالت

 انت و تحريم و تکفير و باطل داش�تن ديگ�رمزيد برعلت شد و با دشمنی و خشم و تهم

                                           
 .۱۴؛ صفحه ) الدين ابی شامة شهاب" (مختصرالمؤمل"ـ ۲
 .از سورۀ توبه ۳۱در تفسير آيۀ  ۳۱، صفحه ۱۶جلد " التفسير الکبير"ـ ۳
 ۱۹۲جلد سوم ، صفحه " مجمع اهل البيت"چاپ " االمام الصادق و المذاهب االربعة"ـ ۱
 )قدس سره" (امام شهيد سيد محمد باقر صدر"، " المعالم الجديدة لعلم االصول:"ـ نگاه کنيد به کتاب ۲
 .۲۷، صفحه "قضية الفلسفه"در کتاب " استاد الطويل "مقاله  ـ نگاه کنيد به۳
 .۱۸۵، صفحه " الحقيقة الطائفية"، فصل " نوشته الدکتور االنصاری" قصة الطوائف: "ـ نگاه کنيد به کتاب ۴



 ۱۵ 

ها و به آب افکندن کتابهای پيروان م�ذاهب  دارايیای برای قتل و به آتش کشيدن  زمينه

 .های فقهای آنان و گسترش رعب و وحشت و نفرت فراهم گرديد ديگر و نوشته

ها نظ��ام ح��اکم  ي��ک ب��ار علي��ه ش��يعيان و ب��ار  در ت��اريخ فج��ايع و مص��ايب و وحش��يگری

 44F۱.ديگر عليه اهل سنت ، تکرار گرديد

کار بجايی رسيد که فرد را بر اس�اس م�ذهبی ک�ه داش�ت، م�ورد بازخواس�ت و محاس�به 

در مص�ر " ه�ا فاطمی"که از سوی   االزهریوقتی سلجوقيان در برابر . دادند قرار می

را تأسيس کردند شرط کردند ک�ه مدرّس�ان و ش�اگردان آن " مدرسۀ نظامية"تأسيس شد 

را ب�ه رغ�م " عبدالقاهر الجرجانی"از شاگردان " فصيحی استرآبادی"عی باشند لذا شاف

45Fمن�ع کردن�د" مدرس�ۀ نظامي�ه"اش در زبان عرب�ی ، از ت�دريس در  دانش فوق العاده

و  ۲

الفت���ال "رئ���يس مدرس���ۀ النظامي���ه نيش���ابور دس���تور قت���ل " ش���هاب ال���دين عب���دالرزاق"

 . کرد را صادر" روضة الواعظين"صاحب " النيشابوری

در بررس��ی عوام��ل ک��ه باع��ث ش��د مغ��والن ج��رأت حمل��ه علي��ه مس��لمانان را پي��دا کنن��د 

ه��ای دو  نزاعه��ای وحش��تناک م��ذهبی در آن زم��ان  ي��ابيم ک��ه ع��الوه ب��ر درگيری درمی

م�ورخ " الحدي�د اب�ن ابی"ای داشته است ؛  نقش عمده ، " عباسی"و " خوارزمی"دولت 

ره��ا و باره��ا ط��ی س��ال ششص��د و بيس��ت و هف��ت با) يعن��ی تاتاره��ا(آنه��ا «: نويس��د  می

ي�ورش ب�رده و ب�ا م�ردم آنج�ا ب�ه جن�گ ) يعن�ی اص�فهان(ب�ر اي�ن ش�هر ) هجری قمری(

پرداخته بودند و شماری از طرفين هم به قتل رسيده بودن�د ول�ی موف�ق ب�ه تحق�ق ه�دف 

) هج�ری قم�ری(تا اينکه مردم اصفهان در سال ششصد و س�ی و س�ه . خود نشده بودند

های مداوم  تقسيم شدند و جنگ" شافعی"و " حنفی"اختالف گشتند و به دو طايفه دچار 

ها ب�ه  های فراوانی ميان آنان مطرح گرديد ؛ در اين مي�ان گروه�ی از ش�افعی و تعصب

ب�ه : مرز با خود و متعلق با تاتارها رفتند و به ايشان گفتن�د  های همسايه و هم سرزمين

س�ی ) ششص�د و (تاتاره�ا ني�ز در س�ال ... اين شهر حمله کنيد تا ما آنرا تقديم شما کنيم 

 .و سه وارد شهر گشتند و آنرا به محاصرۀ خود درآوردند
                                           

 ۲۱۹ـ همان منبع، صفحه ۵
 .۶۷، جلد پانزدهم ، صفحه )ياقوت حموی" (معجم االدباء"ـ ۶



 ۱۶ 

و اي��ن ش��هر يعن��ی پي��روان ش��افعی و حنف��ی دچ��ار اخ��تالف گش��ت شمش��يرهای م��دافعان 

ها ب��ا توج��ه ب��ه  ش��مار بس��ياری از آن��ان کش��ته ش��دند و ش��هر ب��ه تص��رف درآم��د ، ش��افعی

ها با تاتارها داشتند ش�هر را ب�ه تص�رف  ها و عفو شافعی قراری که در مورد قتل حنفی

ها افتادن��د و  خ��ود درآوردن��د ول��ی وقت��ی تاتاره��ا وارد ش��هر ش��دند ابت��دا ب��ه ج��ان ش��افعی

و به عهد و پيمان بستۀ خود وفادار نماندند و س�پس ب�ه کشتار وحشتناکی از آنها کردند 

ديگران را از دم تيغ گذراندند ؛ آنه�ا زن�ان را ني�ز ب�ه  پس از آنها رفتند و  سراغ حنفی

ه�ای  اسارت گرفتند و شکم زنان حامله را دريدند و اموال را به غارت بردند و دارايی

کندند و تمام اص�فهان را تب�ديل ب�ه ثروتمندان را مصادره کردند و آنگاه به شهر آتش اف

46Fتلی از خاکستر کردند

ه�ا ادام�ه پي�دا ک�رد و ط�ی  ه�ا و نزاع و به همين ترتيب درگيری ۱

 .گرديد" بغداد"زمان کوتاهی منجر به سقوط 

ده��د ک��ه ب��ه  ای ديگ��ری س��وق می ه��ای فرق��ه ه��ا م��ا را ب��ه ي��ادآوری درگيری اي��ن درگيری

ج��ايع و جناي��اتی را در جه��ان اس��الم مرتک��ب هايی انجامي��د ک��ه چن��ان ف دخال��ت ص��ليبی

 .گرديدند

تنه�ا ب�ه دلي�ل " س�وريه"ض�عف «: نويس�د  ه�ا می نگاران غربی اي�ن جنگ يکی از تاريخ

حوادث پس از جداشدن از تنۀ امپراتوری سلجوقی مطرح نشد ؛ علت اين به ض�عف ، 

از " رمص��"های داخل��ی و پيام��دهای حم��الت ب��ه خليف��ه ف��اطمی در  تفرق��ه و پراکن��دگی

: ه��ای  م��يالدی دو ب��رادر ب��ه نام۱۰۹۵ک��رد چ��ه در س��ال  خ��ارج ه��م بس��تگی پي��دا می

دار گشتند ولی  را به ترتيب عهده" دمشق"و " حلب"حکومت بر " دقاق"و " رضوان"

در " انطاکي��ه"امي��ر " ي��اغی س��يان"ط��ولی نکش��يد ک��ه مي��ان آن��دو جن��گ درگرف��ت و 

ي�اغی "و " رض�وان"رد و حم�الت ها و اخ�تالف آن�دو ب�ا يک�ديگر مش�ارکت ک� درگيری

تنه��ا زم��انی متوق��ف گش��ت ک��ه اخب��ار نزدي��ک ش��دن " دق��اق] "نيروه��ای[علي��ه " س��يان

م�يالدی ،  ۱۰۹۷در پ�اييز س�ال " ي�اغی س�يان"ها به آنها رسيد ، در اين هنگ�ام  صليبی

 .شد" انطاکيه"به شتاب راهی 

                                           
 .چاپ بيروت. ۲۳۷، جلد هشتم ، صفحه ) الحديد ن ابیاب" (البالغه شرح نهج"ـ ۱



 ۱۷ 

، درن�گ نکردن�د چ�ه ه�ا  دمی از بهره برداری از اين درگيری" ها فاطمی"در آن ميان 

و رهبر مذهب تشيع را از خليفه عباسی " قاهره"فاصلۀ دينی بزرگی خليفه فاطمی در 

ت���وان ب���ا  ه���ا را می س���اخت ؛ اي���ن اختالف و رهب���ر م���ذهب تس���نن ج���دا می" بغ���داد"در 

های موجود ميان دو کليس�ای يون�انی و التين�ی مقايس�ه ک�رد گ�و اينک�ه ب�ا توج�ه ب�ه  نزاع

 ها منجر به فلج ش�دن بهرحال اين اختالف. رفت ، فراتر از آن هم میهای سياسی  اختالف

و " کاس�يوس"حرکت مسلمانان گردي�د درس�ت همانگون�ه ک�ه حس�د و ک�ين ت�وزی مي�ان 

 .های صليبی انجاميد به اختالل در حرکت جنگ" التين"

 فرماندهان صليبی ، فاصله ميان خليفه قاهره با امرای سنی مذهب در سوريه را

تم�اس  "ق�اهره"درک کردند و کوشيدند ت�ا از طري�ق فرس�تادگان خ�ود ب�ا خليف�ه بخوبی 

. ش���وند" المق���دس بيت"برق���رار کنن���د ب���دان امي���د ک���ه ب���ا ي���اری او موف���ق ب���ه اش���غال 

ب�ه نياب�ت از ترکه�ا " سقمان ب�ن امي�ر ارت�ق"در آن زمان تحت حکومت " المقدس بيت"

دار انج�ام اينک�ار ش�د و از  ی عه�دهخود به تنه�اي) فاطمی(خليفه گو اينکه  47F۱.قرار داشت

ها در پ�ی  های موجود ميان امرای سوريه و نيز بيم و وحشتی که حرکت ص�ليبی جنگ

م��يالدی ، و ب��ه رغ��م اينک��ه  ۱۰۹۸آورده ب��ود ، به��ره ب��رداری ک��رد و در اوت س��ال 

ه��ای مس��لمانان ب��ا  اس��تفاده از درگيری سوء دررهب��ران حمل��ه ص��ليبی کمت��رين ت��وفيقی 

ول��ی واقعي��ت آنس��ت ک��ه هم��ان . چي��ره گش��تند" المق��دس بيت"رده بودن��د ، ب��ر يک��ديگر نب��

ه�ا و  ني�ز ت�ا ح�د بس�ياری برخاس�ته از هم�ين درگيری] رهب�ران ص�ليبی[مقدار موفقيت 

 48F۲».ها بود اختالف

                                           
ـ همزمان جنگ و درگيری و نيز گفتگو طی جنگ اول صليبی جريان داش�ت و هم�ين ام�ر در جن�گ ص�ليبی س�وم و ۱

های صليبی قاب�ل تأم�ل اس�ت چ�ه ب�ه رغ�م  ها در توجيه و تفسير روند جنگ در اينجا فعاليت الئيک. ششم نيز اتفاق افتاد
از جمله مسايل متناقض مط�رح در حم�الت . ها براساس دينی درگرفت ، سمت و سوی دنيوی پيدا کرد جنگ اينکه اين

ه�ا فرص�ت داد ت�ا از گ�رايش ب�ه  های دنيوی ي�اری رس�اند و ب�ه الئيک صليبی اين بود که يک حملۀ دينی به رشد انگيزه
 .کامال روشن بود" ی هفتمگريگور"سمت حکومت دينی پاپ ، رهايی يابند ؛ اين امر در زمان پاپی 

 .۱۲۷و۱۲۶، صفحات  ۱۹۵۸، القاهره ، ) حبشی" (الحرب الصليبية االولی: "نگاه کنيد به 
William of tyre trans. Krey . 1943 vol.1. pp : 223-224.                                                                       

ک�ه " الب�از العرين�ی"، فص�ل س�وم ، ترجم�ه دکت�ر " الحروب الص�ليبية: "در کتاب خود " ارنست بارگر"نگار  ـ تاريخ۲
 .پيش درآمد بسيار خوبی نيز برآن نوشته است
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توجه ک�رد " المستعصم بال"دربارۀ دوران " ابن خلدون"های   هتوان به گفت همچنين می

ش�يعه ] های ها و اختالف درگيری[بغداد همچنان در پيوند با  فتنه در«: که آورده است 

بن�دوباران و  و ديگر پيروان مذاهب و نيز ميان عياران و بی" ها حنبلی"و اهل سنت و 

 49F۱».مفسدان بود

های ميان صفويان و عثمانی ها ـ که هرک�دام  ها و جنگ توان از درگيری همچنانکه می

ه�ا و  کرد که مدت چهار قرن بدرازا کش�يد و ويرانی داشتند ـ يادپيشينه مذهبی خود را 

ه��ای فراوان��ی ب��ه ارمغ��ان آورد و ام��ت را در براب��ر دش��منان غرب��ی، ب��ه ش��دت  تباهی

 .تضعيف نمود

از پيشوايان حنبلی وجود دارد که آنرا ب�رای اس�تدالل براص�ل " شيخ الطوفی"متنی از 

و ت�رجيح آن ] کرده است مواردی که شرع در مورد آنها سکوت" [المصالح المرسلة"

بر متون و اجماع، ذکر کرده است زيرا برآنست که مت�ون ، متعارض�ند و اجتهاده�ا ب�ا 

ای ب�ه برخ�ی  يکديگر مختل�ف و احادي�ث س�اختگی ني�ز فراوانن�د در اي�ن راس�تا،  اش�اره

 : گويد ها در آن زمان دارد و می انواع درگيری

گش�تند و ه�يچ ي�ک از اي�ن دو م�ذهب  ها در مشرق مستقل ها در مغرب و حنفی مالکی"

ند بطوريکه به اطالع ما رسيد که اگر دش های مذهب ديگری، پذيرفته نمی در سرزمين

کش�تند و  ش�د او را می ـ� ک�ه حنبل�ی بودن�د ـ وارد می" گ�يالن"ها بر مردم  کسی از حنفی

در ساختند؛ کار بجايی رس�يد ک�ه  اموالش را مصادره و حکم کفّار را بر وی جاری می

مس�جدی از آن ه�ا ب�ود ـ  يک�ی از ش�هرهای س�رزمين م�اوراءالنهر ـ ک�ه متعل�ق ب�ه حنفی

رف�ت و  ها قرار داشت و کارگزار شهر هر روز صبح که برای نماز بي�رون می شافعی

آي�ا وق�ت آن نرس�يده ک�ه اي�ن کليس�ا را ببندن�د؟ و اوض�اع :"گفت  ديد می آن مسجد را می

جام يک روز دربهای اين مسجد را با گل و آج�ر بود تا سران به همين صورتهمچنان 

50F."بستند و کارگزار را از اينکار خوش آمد

۲ 

                                           
 .۵۳۶، صفحه  ۳۲، جلد" ، المبتدأ و الخبر" العبروالديوان"ـ ۳
 ۱۱۶، صفحه " رسالة الطوفی"ـ ۱



 ۱۹ 

ای  برايم��ان نق��ل  های ديگ��ر و گوي��ايی از اي��ن وض��ع اس��فناک فرق��ه ت��اريخ، ص��ورت

 :کند، از جمله  می

اش در س�ال  و به آتش کشيدن کتابخانه" شيخ طوسی"ل  و اوباش به خانۀ ذـ يورش ارا

 51F۱.ی هجری قمر ۴۴۹

 52F۲.هجری قمری و از ميان بردن کتابهای آنها ۴۸۳ـ حمله به مساجد شيعه در سال 

و اته��ام وی ب��ه الح��اد " اب��ن جري��ر طب��ری"مانع��ت از ب��ه خ��اک س��پردن مـ�� و جري��ان 

 . مشهور است

 .ها و انواع تکفيرهايی که کتب تاريخ سرشار از آنهاست ـ و اتهام

 .کنند را نفی می وروايات ساختگی فراوانی که مذاهب مختلف

 عوامل انحراف

ب��ه [ت��وان گف��ت مهمت��رين ع��واملی ک��ه ب��ه انتق��ال از م��ذهب گراي��ی ب��ا ي��ک نگ��اه کل��ی می

 :به فرقه گرايی انجاميد از اين قرارند ] معنای مثبت آن

برای ايجاد ش�رايط مس�اعدی ب�رای پراکن�ده و متف�رق توطئه چينی دشمنان امت : يکم 

که توطئ�ه ... انگيزی و  تحريک، جعل و فتنه: ز جمله های مختلف ا ساختن آن به شيوه

مستمری در طول دورانهای متمادی از ص�در اس�الم ت�ا کن�ون اس�ت چ�ه ش�اهد آن�يم ک�ه 

های اشغال و بويژه در زمانی ک�ه تقريب�اً تم�امی جه�ان اس�الم  استعمار غربی طی دوره

يس�تم م�يالدی را در خود داشت و برآخ�رين دول�ت فراگي�ر اس�المی در رب�ع اول ق�رن ب

 : گانه زير را در پيش گرفت های سه چيره شد، سياستی با هدف

های علم�ی، اقتص�ادی، فرهنگ�ی و آموزش�ی و  ـ باقی گ�ذاردن ام�ت ب�ر عق�ب مان�دگی۱

 .غيره

ـ گسترش حالت اسکوالر غرب�ی در براب�ر روح اس�الم گراي�ی جه�ان اس�الم در کن�ار ۲

ها خيلی زود با ناکامی روبرو شد  طرحهای ملی و نژادی که البته اين  تحريک گرايش

                                           
 . ق.هـ ۴۴۹ل سا ۱۶، جلد شانزدهم ، صفحه ) ابن جوزی " (المنتظم "ـ ۲
 ۴۷۱، صفحه  ۱۰، جلد ) الذهبی(تاريخ االسالم "ـ ۳



 ۲۰ 

ه�����ای  پيروزی:"و برخ�����ی نويس�����ندگان معاص�����ر را واداش�����ت ت�����ا از آن ب�����ه عن�����وان 

 .ياد کنند)۱۹۲۰ـ ۱۹۷(زودگذراسکوالريسم 

پراکن�ده و تحري�ک  خلقه�ایتقسيم آن ب�ه کش�ورها و "ـ چند پاره کردن جهان اسالم و ۳

حتی تاريخی همه و همه به دليل ب�يم های قومی و مذهبی و جغرافيايی و نژادی و  نعره

و هراس از وحدت اسالمی که اينک از سوی سران و انديشمندان و نويسندگان غرب�ی 

نويس�ندۀ . گ�ردد بر اس�اس آن، ب�رای ني�روی دائم�ی ب�ا جه�ان اس�الم نظري�ه پ�ردازی می

 :گويد می") اسالم و غرب دهينآ"( :در پيشگفتار کتاب خود " هانترخانم شيرين "

نوش�ته .  م ۱۹۱۶س�رگرد اطالع�اتی ارت�ش بريتاني�ا در س�ال " ج�ان بوش�ان"ک�ه  رمانی

توانس�ت  براساس فرض�يۀ انج�ام ي�ک انق�الب اس�المی اس�ت ک�ه در ص�ورت تحق�ق، می

 .ق، عوض کندفشورهای متکان زيمسير جنگ جهانی اول را به 

: نويس��د می) The green mantle"(عب��ای س��بز:"در رم��ان خ��ود ب��ا عن��وان " بوش��ان"

در مح�راب ، ق�رآن ]جمعهامام [ای جنگجويانه است چه هنوز هم آن شيخ  اسالم، عقيده

ح�ال اگ�ر ف�رض کن�يم . کند شمشير مشهور را در دست ديگر حمل می را در يک دست

که اميدی در نجات و بازگرداندن روح به کشاورزان مناطق عق�ب مان�ده وج�ود داش�ته 

دان��ی چ��ه اتف��اقی خواه��د  ق��ق بخش��د، میو روياه��ای آن��ان در  م��ورد بهش��ت را تحباش��د 

ه�ايی از  ب�ه م�ن گزارش. گ�ردد افتاد؟ به زودی درهای جهنم در سرتاسر زم�ين ب�ار می

روس�يه ت�ا تج�ار اس�ب در افغانس�تان و  یپ�ا رسد؛ از بازرگانان خرده علما در هرجا می

و بازرگانان ترکمن، از حّجاج در س�ر راه خ�ود ب�ه مک�ه ، ت�ا اش�راف در ش�مال آفريق�ا 

های محترمی  وشهای مغول و فقرای هند و از تجار يونانی در خليج تا کنسولپين پوست

کنن�د؛ اينه�ا  هم�ه در رواي�اتی ک�ه  های خود از رمز استفاده می که برای ارسال گزارش

 ."  ای الهی است فرستند بر همين نکته تأکيد دارند، اينکه شرق در انتظار اشاره می

هنگ�امی " م�روثچ�ارلز کرا"ز آن، مفسر سياس�ی آمريک�ايی حدود سه چهارم قرن بعد ا

با دو خطر ژئوپوليتي�ک احتم�الی روبروس�ت " اياالت متحده آمريکا"که يادآور شد که 

در رمان ياد شده است، از هم�ين ه�راس " جان بوشان"که يکی از منطقه مورد اشاره 



 ۲۱ 

که زير پ�رچم  گيرد می در اين صورت جهان اسالم شکل متحدی بخود: پرده برداشت 

اصولگرايی به سبک ايرانی است و درگير کارزاری سرنوشت ساز عليه غ�رب ک�افر 

53F."گردد می

ادی اسدآب مرحوم سيد جمال الدين"ست که اين موضوع از مهمترين نکاتی ا۱

. ب�رای تحق�ق نهض�ت ب�زرگ اس�المی ب�رآن انگش�ت گ�ذارده اس�تر برنامه کلی خ�ود د

گرايی در  هس���تيم ک���ه ب���رای تحري���ک فرق���ه های بيگان���ه اين���ک ني���ز م���ا ش���اهد دس���ت

ديگ��ر کش��ورهايی ک��ه پي��روان م��ذاهب " لبن��ان"و " افغانس��تان"، "ع��راق"،  "پاکس��تان"

های گروه��ی و  اند؛ اين��ان حت��ی رس��انه مختل��ف ب��ا هم��ديگر همزيس��تی دارن��د، دراز ش��ده

 . اند های مزدور را برای تحقق اهداف خود بکار گرفته ها و زبان قلم

 

 شخصی برخی رهبران و حکاممنافع : دوم

ه�ا از نف�وذ  های تاريک گذشته ديده و اينک نيز شاهد آن�يم ک�ه برخی چيزی که در دوره

لوحان  و حتی برخی وابستگان به اه�ل عل�م ب�رای تحري�ک  خود برای برانگيختن ساده

 . کنند سوءاستفاده می... ای و های فرقه فتنه

ها و تحري��ک مقام��ات حاکم��ه  گ فرق��هنگ��ار در توص��يف جن�� يک��ی از نويس��ندگان تاريخ

 : نويسد می

هيچ سالی بدون خشونت مي�ان باص�طالح اه�ل س�نت و ش�يعه در س�اير من�اطق عرب�ی "

ای عليه  هجری قمری سرکوب فرقه ۱۲۴۹ها خود در سال  ترک. شد اسالم سپری نمی

که بر  در بغداد بود" الشاکريه"شيعه را بر عهده داشتند و بيشتر قربانيان آن از منطقه 

اثر آن زندان مرکزی مورد حمله قرار گرف�ت و يک�ی از دو پ�ل راب�ط مي�ان دو ط�رف 

 ."تش کشيده شدآبه " صافةر"و " کرخه"

                                           
 .۱۱۱، صفحه "شوربا بزين:"، ترجمه عربی)شيرين هانتر" (مستقبل االسالم و الغرب"ـ ۱



 ۲۲ 

و از " مص�ر"های  انگيزی ای در فتن�ه های فرقه او به سخنان خود درباره نقش حکومت

تا به ها  و ادامه درگيری" عراق"ای پس از شورش سياهان در جنوب  کشتارهای فرقه

 54F۱.دهد و از آنجا تا به شمال آفريقا ادامه می" طبرستان"و " مدينه منوره"

و غي�ره درب�ارۀ اي�ن پدي�ده س�خت بمي�ان " مقدمه اب�ن خل�دون"کتابهای بسياری از جمله 

های  ی در ايج��اد فتن��هفوه��ای عثم��انی ـ ص�� ک��افی اس��ت ک��ه از نق��ش درگيری. ان��د آورده

و از آنج�ا از دس�ت رف�تن ش�وکت و ع�ّزت اي�ن ای داخلی و تضعيف امت اس�المی  فرقه

برش���ام و ) م ۱۲۸۰ـ��� ۱۹۲۴(دول���ت عثم���انی . ه���ا ، ي���اد کن���يم ام���ت در براب���ر چالش

ـ ۱۷۳۴(چيره شد و دولت صفوی " آفريقا"و مناطقی در شمال " عراق"هايی از  بخش

ب�ر  حاکم گرديد و هردو به رقابت با يکديگر و انگشت گ�ذاردن" ايران"نيز بر ) م۱۵۰۶

ای مرگب�اری را  ه�ای فرق�ه اي�ن ام�ر درگيری.ای ـ مذهبی خ�ود پ�ای فش�ردند ويّت فرقهه

رت اش�غالگران و قباي�ل و مس�تبدان و ادر پی داشت که علّت اصلی آن تّضاد منافع، غ�

 بود و ما در اين دوره شاهد گشترش موج تکفير و) ونه مذاهب(قلدران 

 .ديمف بوطرقتل و اهانت  به مقّدسات از سوی هر دو  

ها ، البته نبايد منکر خدماتی که اين دو قدرت به تم�دن  ه به اين درگيریرما ضمن اشا 

ه��ای  درگيریب��رداری  و بهرهاس��المی کردن��د باش��يم ول��ی اي��راد م��ا ب��ه آنه��ا، بک��ارگيری 

 .های سياسی است مذهبی برای پيشبرد هدف

م، در م�ورد ط�رفين کني ما اگر هرگونه اجبار يا خشونتی برای تغيي�ر م�ذهب را ّرد م�ی

 .کنيم و به يکسان اينکار را می

 تکفير: سوم 

رود و ب�ه رغ�م اينک�ه اس�الم  بش�مار م�ی" تقريب"ی واين پديده از مهمترين موانع فرار

کامالً مرزهای کفر و ايمان را روشن ساخته و به دقّت آنرا مش�خص ک�رده اس�ت، اي�ن 

 .حادثه عجيب، به شدت اتفاق افتاده است

                                           
 .۲۳۳، صفحه ")الدکتور فاضل االنصاری"("قصة الطوائف "ـ ۱



 ۲۳ 

) ص��لی ال��ه علي��ه و آل��ه و س��لم(رواي��ت ش��ده ک��ه رس��ول خ��دا " ب��ن الص��امتعب��ادة "از 

 : فرمود

س�وله ال ش�ريک ل�ه و ان محم�داً عب�ده و ر هالاله اال هللا وحد"هر کس شهادت دهد که «

و کلم��ه اوس��ت ک��ه ب��ه م��ريم الق��ا ک��رد و روح اوس��ت و " وان عيس��ی عب��دهللا  و رس��وله

ده��د وارد  ته ب��ه ک��اری ک��ه انج��ام میدوزخ ح��ق اس��ت ، خداون��د او را بس�� بهش��ت ح��ق و

 ».گرداند بهشت می

گانه بهشت ـ هرکدام که بخواهدـ  خداوند اورا از دربهای هشت:"و در روايت ديگری  

ه�رکس ش�هادت الال�ه االهللا و :"ان�د  ی نيز روايت کردهمذ؛ شيخين و تر." کند  وارد می

  55F۱.گرداند م میان محمداً رسول هللا دهد، خداوند آتش دوزخ را بروی حرا

 :روايت کرده که فرمود ) عليه السالم"(امام جعفر صادق "از " سماعة"

ه��ا در  اس��الم ش��هادت ان الال��ه اال هللا و تص��ديق پي��امبری رس��ول خداس��ت و ب��ه آن خون

ه��ا تعل��ق گرفت��ه و جماع��ت م��ردم ني��ز ب��ر  ه��ا ص��ورت گرفت��ه و ارث ام��ان مان��ده و نکاح

56F."اند ظاهر آن گرد آمده

۲  

و پي��روان اورا براس��اس تعام��ل عقالن��ی و ) ص(ک��ريم ، پي��امبر گرام��ی اس��الم ق��رآن 

 طگفتگوی منطقی و پذيرش پلوراليسم اجتهادی ـ به شرط مبتنی بودن بر اس�اس انض�با

 .شرعی ـ پرورش داده است

. آميزی چون مسأله خوارج ، مط�رح گردي�د ولی اين پديده ابتدا در سايه شرايط تعصب

ت�وان  ای که مارا به اين پديده سوق داده چي�زی اس�ت ک�ه می نکتهن من برآنم که مهمتري

از آن به عن�وان بازخواس�ت ه�رکس نس�بت ب�ه پيام�دهای س�خن وی ـ در ح�الی ک�ه اي�ن 

 .يک مطلقاً به چنين مالزمتی اعتقاد ندارد ـ ياد کرد

را به اين دليل تکفير کردند که معتق�د )" عليه السالم(حضرت علی "در گذشته خوارج 

اند ک��ه  آنه��ا ي��ادآور ش��ده. ب��ال کف��ر اس��تذ بودن��د موض��ع وی در ازای حکميّ��ت ، العي��ا

                                           
آنها را در ابتدای کتابش نقل کرده " الفوايدجمع "اند و صاحب  در اولين روايت خود آورده" صحاح"ـ اين روايت را ۱

 .است
 .۲۵، جلد دوم، صفحه  " الکافی"ـ ۱



 ۲۴ 

ببينيد اگر معاوي�ه س�زاوارتر اس�ت ب�ه او دهي�د و "آنحضرت وقتی به دو داور گفت که 

دانست که خ�ود  در واقع به خود شک کرد و نمی" اگر من سزاوارتر باشم به من دهيد 

ها را ب�ه وی  و به همين دليل ما اکنون بيشترين شک او يا معاويه کداميک سزاوارترند

 .داريم

معن�ای ّش�ک از س�وی م�ن ه اي�ن س�خن ب�:"ب�ه ايش�ان پاس�خ داد ) عليه الس�الم(ولی امام 

وان�ا او اي�اکم لعل�ی :"گوي�د   نبود ؛ من بدنبال رعايت انصاف بودم خداوند متعال نيز می

ب�ر رهنم�ود ي�ا در گمان ما يا شما  و بی)(...۲۴سوره سباءـ ." (هدی او فی ضالل مبين

دانس��ت ک��ه  می] ب��ه يق��ين[اي��ن از س��وی خ��دا ّش��ک نب��ود و خداون��د .) گمراه��ی آش��کاريم

57F."پيامبرش بر حق است

۱ 

پ��س از دورۀ پيش��وايان ، اي��ن وض��ع ب��ا ش��دت و ح��ّدت بيش��تری ش��يوع پي��دا ک��رد؛ در 

تقب��يح تحس��ين و "و " اف��زودن ص��فات ب��ر ذات اله��ی "م��واردی چ��ون اخ��تالف درب��ارۀ 

م�ا اي�ن ده�د؛  که طرفين منازع برآنند که نظر ديگ�ری ، او را ب�ه کف�ر س�وق می" عقلی

و حت���ی در " ب���داء"، " ش���فاعت "، " توس���ل"پدي���ده را در مس���ايل بس���ياری از جمل���ه 

بينيم ،  و غي��ره ني��ز م��ی" المص��الح المرس��لة"و " قي��اس"و " استحس��ان"م��واردی چ��ون 

طق��ی را بپذيرن��د دس��ت ک��م در ط��رف ديگ��ر ح��ال آنک��ه اگ��ر همگ��ان داوری گفتگ��وی من

کن�د و ي�ا  چيزی را کشف خواهند کرد که ايمان او ب�ه اي�ن ي�ا آن موض�وع را توجي�ه می

 .چه بسا متوجه شوند که اين نزاع، لفظی است و حقيقتی ندارد

وقتی جهل و تعصب وارد جريان صدور فتوا از سوی کس�انی ش�د ک�ه اهليّ�ت اي�ن ک�ار 

آنها ب�ه چي�زی ج�ز آنچ�ه خداون�د متع�ال ن�ازل فرم�وده . تر هم شدرا نداشتند، اوضاع بد

ه��ای تکفي��ر کن��ونی ک��ه منج��ر ب��ه  دهن��د ؛ م��ا اي��ن وض��ع را آش��کارا در جنبش فت��وا می

قرب�انی های زي�ادی ش�د و ب�ه ن�ام دف�اع از دي�ن و ام�ت ، بيگناه�ان زي�ادی را  خونريزی

 .بينيم گرفت ، می

 گفتگوکنندگان  ترديد در نيّت: چهارم 

                                           
 .۴۴۴، جلد يک ، صفحه ) عالمه طبرسی" (االحتجاج"ـ ۲



 ۲۵ 

ي�ابی و  ين ترديد، تحقق بخش فض�ای آرام و مطل�وب نيس�ت و ب�ه ن�وعی ف�رار ي�ا عيبا

. کن�د انجامد ، امری که کمکی به تحقق نتايج م�ورد نظ�ر نمی ايرادگيری از ديگران می

م��ا اي��ن وض��ع را در رون��د گفتگ��وی پي��روان ادي��ان دي��ديم؛ پيروان��ی ک��ه هرک��دام حام��ل 

ه�ای ص�ليبی و  مثالً طرف مسيحی، همه کين. انبوهی از باردهی منفی عليه يکديگرند 

ه��ای  گوين��د و آن نگرش می" های اس��المی ب��دعت"توهم��ات خاورشناس��ان را ک��ه ب��ه آن 

ناشی از خيزش اسالمی را ـ ک�ه در تقاب�ل ب�ا ط�رح س�لطه جويان�ه آنهاس�ت ـ ب�ه خ�اطر 

آورد و ط��رف مس��لمان ني��ز هم��ۀ س��وابق ذهن��ی در م��ورد خ��دمت تبلي��غ و مبلغ��ان  م��ی

ول�ی ک�ار ج�دی و روی . گذراند به استعمار طی قرنهای متمادی را از نظر می مسيحی

های واقعی اسالم و آنچه که به خويش گمانی نيست ب�ه ب�رادر مس�لمان  به آموزه آوردن

گ�ردد و ب�ويژه  می" تقريب"خواند، مانع از ايفای نقش اين عامل در ممانعت از  فرا می

های علم و عم�ل و اخ�الص  د که در عرصهوقتی در سطح علمای دست اندرکاری باش

 . بازد جملگی در خدمت امت اسالمی قرار دارند، رنگ می

 احترامی به ديگران بزرگنمايی ونبش قبر و حمله عليه مقدسات و بی: پنجم 

توان��د م��انع از تحق��ق گفتگ��وی مطل��وب و از انج��ا  هرک��دام از اي��ن م��وارد ب��ه تنه��ايی می

ايم؛   ر مت�ون اس�المی فراوان�ی در ممانع�ت از آنه�ا يافت�هباش�د ؛ م�اد "تقريب"رسيدن به 

��ُروا َم��ا  :"م��ثالً آي��ۀ ش��ريفۀ  ِ َمْثنَ��ى َوفُ��َراَدى ثُ��مَّ تَتَفَكَّ قُ��ْل نِنََّم��ا أَِعظُُك��م بَِواِح��َدةأ أَن تَقُوُم��وا ِلَّ

��ن ِجنَّ��ةأ  ای ان��درز  تنه��ا ش��ما را ب��ه س��خن يگان��ه: بگ��و)(۴۶س��وره س��باء ـ " (بَِص��اِحبُِكم مِّ

دهم و آن اينکه دوتن  دوتن و تک تک برای خداون�د قي�ام کني�د، س�پس بيانديش�يد در  یم

 .گردد مانع از انجام گفتگو در فضايل انفعالی می...) همنشين شما ديوانگی نيست

ا تَْعَملُوَن  :"و آيۀ شريفۀ   ا أَْجَرْمنَا َوَال نُْسأَُل َعمَّ ) ۲۵س�ورۀ س�باء ـ " (قُل الَّ تُْسأَلُوَن َعمَّ

کني�د، از م�ا پرس�يده  پرس�ند و ن�ه آنچ�ه ش�ما می نه آنچه ما گناه کرديم از شما می: بگو (

ش��ود و احت��رام ب��ه ديگ��ری را الزام��ی  م��انع از درگي��ر ش��دن ب��ا گذش��ته می.) ش��ود می

ای ک��ه از دش��نام دادن حت��ی ب��ه خ��دايان مش��رکان ني��ز نه��ی  اي��ن ام��ر در آي��ه. س��ازد می

 . کند، کامالً روشن است می



 ۲۶ 

 مشش

ه�ای اس�تنباط م�انع  های اس�تدالل و روش عالوه برهمۀ اينها بايد گفت که اخ�تالف ش�يوه

 : از نزديکی در نتايج است لذا بايد سعی کرد 

 .داوری رهايی پيدا نمود پيشـ پيش از آغاز گفتگو، از هرگونه ۱

اين اتفاق نظ�ر هرگ�ز تحقق ـ در مورد شيوۀ واحدی برای استنباط اتفاق نظر داشت؛ ۲

 .دشوار نيست 

موضوع گفتگو را دقيقاً تعيين ک�رد، ت�ا چن�ان نباش�د ک�ه ه�ر ط�رف ب�ه مفه�وم و بايد ـ ۳

 .انديشد موضوعی بنگرد که طرف ديگر اصالً به آن نمی

 :موانع ديگری نيز وجود دارد، از جمله 

 . ـ اينکه نظری استثنايی و غير معمول را به کل يک مذهب تعميم دهيم۱

 .ای مذهب را از زبان يا قلم دشمنان برداشت کنيمـ اينکه ديدگاهه۲

 .ـ کسانی را که فاقد اهليّت هستند وارد روند گفتگو کنيم۳

 .های پيچيده برای ظفريابی بر ديگری پيروی نماييم ـ از شيوه۴

و م��وارد ديگ��ری ک��ه در اينج��ا فرص��ت پ��رداختن ب��ه هم��ۀ آنه��ا نيس��ت ول��ی باي��د آنه��ا را  

مطلوب و حتی ضروری در جهان آشفته کنونی دس�ت " ريبتق"حذف کرد تا بتوان به 

 .يافت

 والسالم عليکم و رحمة هللا و برکاته


