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حسین

احسانیفر 8

چکیده
قرآن کریم ،مسلمانان را به وحدت دعوت کرده است .پیامبر|  ،پیش بینی کرده بودند که پس ا ز
ایشان ،بین امّت ،اختالف هایی ایجاد شود .ازاینرو قرآن کریم و پیامبر|  ،راهکار حفظ وحدت و
رهایی از اختالف را بیان فرمودند .پیروی از کتاب و سنّت  ،تضمینکننده سعادت امّت بوده و
دربارۀ وحدت امّت اسالمی مباحث بسیاری مطرح شده است .ریشه های اختالف ،راهکارهای سیاسی
و اجتماعی و فرهنگی رفع اختالف ،اشتراکات امّت اسالمی ،وحدت در دفاع از مشترکات و
موضوعاتی از این دست ،شاکله نگاشته های پیشینی را می سازد .نگاشتۀ کنونی وحدت را به دو گونه
« همراه با هدایت» و «بدون هدایت» تقسیم کرده است .آنگاه راهکار وحدت همراه با ویژگی هدایت
را تبیین میکند .در این مقاله ابتدا پیش بینی قرآن کریم و پیامبر| درباره اختالف میان امّت،
مطرح شده ،سپس انگیزهها و ویژگیهای اختالف افکنان بر اساس نصوص ،ذکر میشود .بخش
سوم به تبیین چاره کتاب و سنّت برای رهایی از اختالف ،اختصاص دارد.

واژگان کلیدی
گونه های وحدت ،ریشۀ اختالف امّت ،اندیشه تقریب ،اهل بیت^ محور وحدت اسالمی ،کنفرانس
تقریب ،کالم نقلی ،معارف قرآن و حدیث

درآمد
قرآن کریم بزرگترین منادی مسلمانان به یکپارچگی بوده است .پیامبر| نیز همواره بر
این اصل قرآنی پای می فشردند .امروزه به برکت انقالب اسالمی ایران و اندیشه امام خمینی
 .8پژوهشگر و نویسنده حو زۀ علمیه قم.
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همان گونه که در گذشته میتوانست نجاتبخش از ا ختالفات باشد ،امروزه نیز کارآیی دارد .تاکنون

رحمةاهللعلیه  ،دعوت به وحدت یکی از پرطرفدارترین اندیشه های مسلمانان است .اکنون اندیشمندان
اسالمی ،ضرورت و حدت را برای مقابله با دشمنان قرآن و پیامبر دریافته اند .ساالنه همایشهای
مختلفی برای نزدیک کردن دیدگاه اهالی اسالم در کشورهای مختلف و بهویژه در ایران برگزار
می شود که هر یک برای نزدیک کردن مسلمانان به یکدیگر سودمند است.
پرسش اصلی این پژوهش ،راهکار قرآن و سنّت نسبت به چگونگی وحدت است .آیا قرآن
کریم و پیامبر|  ،پس از دعوت به وحدت ،راهکار آن را تبیین کرده اند؟ این راهکار ،کدام است؟
ویژگی آن چیست؟ هدف نگاشتۀ کنونی بازپردازی راهکار قرآن و سنّت در ایجاد وحدت بین امّت
است.
پیشتر ،نگاشته های مختلفی در موضوع وحدت امّ ت اسالمی منتشر شده که هر یک دربردارندۀ
نکات مفیدی است .برای نمونه مقاله « راهکارهای قرآنی وحدت و تقریب» از عبدالصّمد مرتضوی
به موضوعاتی چون اَعمال عبادی مشترک ،رجوع به قرآن و سنّت و توجّه به فواید وحدت بهعنو ان
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راهکار رفع اختالف پرداخته است .مقاله «ضرورت و راهکارهای وحدت مسلمانان و تشکیل تمدّن

نوین اسالمی» از حسن مهرنیا موضوعاتی چون گردآوردی تراث تمدّن اسالمی ،تغییر شیوههای
آموزشی ،بهرهبردن از رسانه ها ،ارتباط عالمان دینی ،شناسایی عوامل فتنه ،گسترش زبان عربی و
اموری از این دست را بهعنوان راهکارهای وحدت امّت اسالمی آورده است .مقاله «سیره اهل

بیت^ در ایجاد وحدت میان مسلمانان» از سید حسن فلّاحیان ،موضوعاتی چون صبر و سکوت،
مدارا ،همزیستی مسالمت آمیز ،پرهیز از توهین و تحمّل عقاید دیگران را بهعنوان راهکار رسیدن به

وحدت مطرح کرده است.
پژوهش حاضر پس از بررسی آیا ت کریمه و روایات شریفه نبوی ،دو گونه از وحدت را معرّفی

و یک گونه را تحلیل و تبیین میکند« .وحدت» میتواند همراه با «هدایت» باشد و سعادت امّت ر ا

تضمین کند و میتواند بدون «هدایت» بوده و در واقع «وحدت ،به هر قیمت» باشد .گونه نخست
«وحدت» مراتبی دارد و میتواند نسبی باشد؛ یعنی همراه با نسبتی از «هدایت» که به همان میزان،
همراه با نسبتی از «سعادت» خواهد بود .امّا گونه دوم ،وحدتی است که «هدایت» را در بنیان خویش
نداشته و راه گمراهی خواهد بود« .وحدت بر محور اهل بیت^» نگره ای است که از جانب
رسول اهلل| رسیده و پایه آن  ،هدایت امّت است .به میزان پایبندی به چنین وحدتی ،میتوان
سعادت امّت را تضمین کرد .این نگاه ،نیازمند پردازش بیشتری است.
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این مقاله ابتدا پیشبینی پیامبر| را دربارۀ ایجاد اختالف میان امّت ،مطرح کرده و سپس
ویژگیهای اختالف افکنان را از نگاه قرآن و سنّت ،بررسی میکند .آنگاه راهکار آیات الهی و روایات
نبوی را برای رفع اختالف تبیین مینماید.

الف) پیشبینی قرآن کریم و پیامبر | دربارۀ اختالف امّت
آیات قرآن کریم ،مسلمانان را به وحدت دعوت کرده است .مشهورترین آیه این موضوع
« االعتصام بحبل اهلل» است:
وََاعت ِصمواَبِح ِ
جی ًعاَوََالَََ قَّ واَواذکَّواَنِعمةَاهللَِعَلَیکمَ
بلَاهللَِ َ
ِ
لَ
لوبِکمَفَاَصبح ُتمَبِنِعمتِ ِهََاِخوانًاَوََکن ُتمَع ىَ
یَ َُ َ
عداءَفَاَ قلفَبَ َ
َاذَکن ُتمَاَ ً
شَاَحََّةٍ َِمن َالن ِّار َفَاَنقذَک ِ
ی َاهللُ َلَکمَآیاَِ ِه َلعَ قَلکمَ
مَمنهاَک ىَذ َل ِک َ َُیبَ ِ َُ
ُ
َتتد ونََ1 .

در این آیه ،از زمانی سخن رفته که مردم یثرب با هم دشمن بوده و خون یکدیگر را میریختند؛
امّا به برکت حضور رسول اهلل| و دین اسالم ،با یکدیگر برادر و مهربان شدند .این سخن الهی،
وحدت را نعمت خداوند شمرده و تفرقه و دشمنی را موجب ورود به آتش میداند.
از سوی دیگر ،قرآن کریم از اختالف میان امّت های پیشین و امّت پیامبر| سخن میگوید.
آیۀ  895سورۀ انعام به کسانی اشاره میکند که امّت خویش را گروهگروه کردند:
َاِ قَن ا قلذینَ فَّ وا دینهم وَ کانوا شی َعا لس َ ِ
نهم فی شَی ٍَء َاِنقام
تم ُ
ً
ُ
ق
مَّ ُهم َاِلَ اهلل ُث قَم ُین ِب ُئ ُهم بِام کانوا یَعلونََ .
اَ ُ
کسانى که دین خود را پراک نده ساختند و فرقهفرقه شدند ،تو هی چگونه
مسؤول ایشان نیستی  ،کارشان فقط با خداست .آنگاه به آنچه انجام میدادند
آگاهشان خواهد کرد3 .
 .1آل عمران .813 ،
 .3ترجمه های قرآنی ا ز محمّد مهدی فوالدوند است که گاه با اصالحاتی  ،می آید.
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و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر
خود یاد کنید ؛ آنگاه که دشمنان یکدیگر بودید ،پس میان دلهای شما الفت
انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما
را از آن رهانید .اینگونه خداوند نشانههای خود را برای شما روشن میکند،
باشد که راه یابید.

این آیه با زبان سرزنش و تهدید از اختالف افکنان یاد کرده است .محدّثان و مفسّران اهل
سنّت ،ذیل برخی از آیات قرآن که مسلمانان را از تفرقه و اختالف ،منع کرده ،احادیثی نقل کرده اند
که بیانگر اختالف ،انحراف و فتنه میان مسلمانان پس از رحلت پیامبر| است؛ سپس این
گرفتاری ها را شبیه مشکالت امّت های پیشین در غیبت یا پس از رحلت پیامبرانشان
در صحیح بخاری از رسول خدا| نقل شده که فرمودند:

می شمرند1 .

ى لَو
رب وَ ذِراعً ا بِ ِذرا ٍَع ح َّت ى َ
ن ُسننَ من کانَ بلَکم ِش ًربا بِ ِش ٍَ
َلتتقبِ ُع قَ
ِ
موهم ُ َ.لناَ:یا رسولَاهلل ،الیهودَ وَ
دخلوا فی ُجح ََِّ ضبَ الَقبع ُت ُ

ى؟ َ الََ:فمن؟ َ9
النقصار ى َ
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شما مسلمانان روش پیشینیان خود را وجببهوجب و ذراعبهذراع در پیش
خواهید گرفت؛ حتّی اگر یکی از پیشینیان ،داخل سوراخ سوسماری شده باشد،
شما هم داخل میشوید .پرسیدیم :یا رسول اهلل  ،منظورتان از پیشینیان ،یهود
و نصارا است؟ فرمودند :بله  ،پس چه کسی است؟

در حدیثی دیگر آن حضرت به جزئیات بیشتری اشاره کرده و میفرمایند:
لََ...
لَبِالنقع َِ
یَبنیَاِرسائیلََحذ وََالنقع َِ
یَعل ى َ
یَ ُا قمتیَماَاَ ى َ
لیأَیقََعل ى َ
لَ
ق ََُا قَمتی َعَ ىَ
یَ ِم قل ًَة َ وََََ َِت ُ َ
ی َ وَ َسبع َ
یَثِنت َِ
َاِ قَنَبنی َاِرسائیلََََ قَّ ت َعل ى َ
الَ ِم قل ًَةَ ِ
واحدةً2 .
ارَاِ ّ َ
یَ ِم قل ًةَ،ک ُّلهاَفِیَالنّ َِ
ثَ وََسبع َ
ثال ٍ َ
آنچه برای بنی اسرائیل پیش آمد ،برای امّت من هم پیش خواهد آمد ...
بنی اسرائیل هفتاد و دو فرقه شدند ،امّت من هفتاد و سه فرقه خواهند شد که
غیر از یک فرقه ،همه آنها اهل جهنّم اند.

 .1حدیث افتراق امّت به هفتاد و سه فرقه ا ز چند صحابی و با اسناد صحیح در منابع معتبر اهل سنّت روایت شده است ؛ ا ز
جمله سنن التّرمذی  ،ج ، 1ص 831؛ سنن ابیداوود  ،ج ، 1ص 351؛ سنن ابن ماجة  ،ج ، 1ص 8311؛ مسند ابن حنبل  ،ج، 1ص 333؛
المستدرک علی الصّحیحین  ،ج ، 8ص 2و 811و ج  ، 3ص 911؛ صحیح ابن حبّان  ،ج ، 81ص811و ج ، 89ص 819؛ السّنن الکبری
(بیهقی)  ،ج ، 81ص 111؛ معرفة السّنن  ،ج ، 1ص 131؛ مسند الشّامیّین  ،ج ، 1ص 818؛ المعجم الکبیر (طبرانی)  ،ج ، 1ص  113و
ج ، 81ص 83و ج ، 81ص 98و 11؛ المعجم االوسط  ،ج ، 9ص 831؛ المعجم الصّغیر  ،ج ، 8ص 192؛ مسند ابییعلی  ،ج ، 81ص381
و 311و 911؛ السّنّة (ابن ابیعاصم)  ،ص 1و.31
 .9صحیح البخاری  ،ج ، 1ص 898؛ التّمهید (ابن عبد البر)  ،ج ، 9ص 19؛ المستدرک علی الصّحیحین  ،ج ، 1ص 199؛ مجمع
الزّوائد  ،ج ، 1ص 128؛ مسند ابییعلی  ،ج ، 88ص 811؛ تفسیر الطّبری  ،ج ، 81ص 199؛ تفسیر الثّ علبی  ،ج ، 9ص 22؛ تفسیر
القرطبی  ،ج ، 1ص.111
 .2المستدرک علی الصّحیحین  ،ج ، 8ص.815
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طبر انی تفاصیل دیگری از این مشابهت را با اِسناد خود از نبی مکرّم| نقل کرده که
فرمودند:

تطِئونََ
ل َبِالنقع ِلَ ،ال َ ُ َ
اب َ بلَکمَحذ وَ َالنقع َِ
ل َالکت ِ َ
نَ ُسنقةَ َاه َِ
لَتَک ُب قَ
ى َیع ُبد وا
وَ َال َ ُُیطا َلَکمَ ،فقالَ ر ُجلَ ِمنَ القومَ:یا رسولاهللَ،ح َّت ى َ
جل َُا قمتی َُفالنََ1 .
ِعجل َبَنی َاِرسائیلَ؟َفَقالََ َ:نعَم َ،وَ ِع ُ َ
شما مسلمانان رفتار پیشینیان از اهل کتاب را گامبهگام پیشه خود
میسازید؛ بی آنکه کمترین تفاوتی با آنها داشته باشید .شخصی گفت :ای
رسول خدا ،حتّی همانند آنان گوسالهپرست میشوند؟! پیامبر| فرمودند :آری!
سپس فرمودند :گوساله امّت من که مردم دنبال او میروند ،فالنی است.

در این روایت نام آن فرد یا افرادی که جانشین گوساله سامری میشود ،ذکر نشده بلکه
بهجای اسم از واژه مبهم «فالن» استفاده شده است.
را دانسته و فتنه افکنان را نیز میشناختند .ایشان بهعنوان خلیفه خداوند بر روی زمین ،وظیفه داشتند
که امّت را از این اختالف برهانند؛ همان گونه که در آغاز هجرت خویش ،اختالف میان اوس و
خزرج را با هدایت الهی ،برطرف کردند .در آن روز ،دو قبیله مشهور عرب که با یکدیگر پدرکشی و
برادرکشی صدهاساله داشتند ،به راهکار و فرمان پیامبر|  ،گردن نهادند و خویش را از ناامنی و
ضعفِ سالیان دراز نجات دادند .همین پیامبر از سوی خداوند مأمور بودند که راهکار رفع اختالف
آینده را نیز تبیین فرمایند تا اگر امّت به این فرمان ،گ ردن نهاد ،هدایت شود و اگر سخن رسول
خدا| را برنتابید به میزان انحراف از آن ،دچار گرفتاری هایی گردد که نتیجه اختالف است.

ب) انگیزهها و ویژگیهای اختالف افکنان
تفرقه انگیزان ،گاهی از درون امّت و گاهی بیرون امّت هستند .غفلت از فعالیت این افراد،
نهتنها دنیای مردم را خراب می کند ،بلکه آخرت آنها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .قرآن کریم
پیروان خویش را از تفرقه برحذر داشته و میفرماید:

 .1مسند الشّ امیین  ،ج ، 1ص.811
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بنابراین رسول اهلل| از اختالف امّت پس از خود  ،آگاهی کامل داشتند و ریشههای اختالف

َواَمنَب ِ
والَ َکونواَکا قلذینََََّ واَواختل ِ
اتَوََ
عدَماَجاء ُه ُمَالبَ َِین ُ
ق
َُا ولـىـ َئِکََلُمَعذابَعظیمََ1 .
و چون کسانی مباشید که پس از آنکه دالی ل آشکار برایشان آمد ،پراکنده
شدند و با هم اختالف پیدا کردند و برای آنان عذابی سهمگین است.

اختالف افکنان با دیدن این آیه و آیه های دیگری چون این ،بیدار نشدند و مسلمانان را از
یکدیگر ،جدا کردند .دقّت در این آیه و مشابهات آن نشان میدهد که همواره ،اختالفات ،پس از
آگاهی از راهحلها و دیدن نشانه های روشن ،توسّط منحرفان ایجاد میگردد .آیه  183سوره بقره
میفرماید:
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ِینَوم ِ
کانَالنّاسََُام ًة ِ
نذرینَوََاَنزلَ
ی َُمب ِ َ
َواحدةًَفبعثَاهللَُالنقب َّی َ
ُ
ُ ق
یَالن ِ
ّاسَفیامَاختلَواَفی ِهَوََمَاَاختلفَ
مع ُه ُمَالکتابَبِالَ ِقَلیَحکم َبَ َ
فی ِهََاِ قال َا قلذینَا وَوه َِمنَب ِ
نات َبغ ًَیاَبَین ُهمَفهدى َاهللَُ
عد َماَجاء َُت ُمَالبَ َِی ُ
ُ
ِ ِِ
ِ ِ
ا قلذین َآمن َ ِ
لَ
شاء ََاِ ىَ
واَلـام َاختلَوا َفیه َمن َال ِق ََبِ َاذنه َواهللُ َیَدی َمن َیَ ُ
ِِص ٍ
اط َُمستقی ٍَمَ .
مردم ،امّتی یگانه بودند ؛ پس خداوند  ،پیامبران را نویدآور و بیمدهنده
برانگی خت و با آنان ،ک تاب خود را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه
با هم اختالف داشتند داورى کند .و جز کسانى که ک تاب به آنان داده شد -
پس از آنکه دالی ل روشن براى آنان آمد  -به خاطر ستم و حسدى که میانشان
بود ،هی چکس در آن اختالف نکرد .پس خداوند آنان را که ایمان آورده بودند،
به توفیق خویش ،به حقیقت آنچه که در آن اختالف داشتند ،هدایت کرد و
خدا هرکه را بخواهد به راه راست هدایت میکند.

بر پایه این آیه ،پیامبران^ راهحلّ اختالفات را نشان دادند و منحرفان پس از دیدن

نشانه های روشن بر حقّانیت راه رسوالن ،با هدف منحرف کردن دیگران از راه راست ،در میان آنان
ایجاد اختالف کردند.
همین مفهوم در جایی دیگر از قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است:

 .1آل عمران .819 ،
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َاِ قن َالدَّین ِ
الَ
االسال ُم َوَ َماَاختلف َا قلذین َا و َُواَالکتاب ََاِ ّ َ
َعند َاهللِ َ َِ
َالعلم َبغ َیاَبَینهم َ وَ َمن َیَک ََُّ َبِآی ِ
عد َما َجاءَهم ِ
ِمنَب ِ
ات َاهللِ َفَ َاِ قن َاهللَ
ُ
ُ ً
ُ ُ
رسَیع ِ
ابَ5 .
َالس ِ َ
ُ
در حقیقت ،دین  ،نزد خدا همان اسالم است و کسانی که کتابِ آسمانی به
آنان داده شده ،با یکدی گر به اختالف نپرداختند مگر پس از آنکه علم برای
آنان حاصل آمد ،آن هم به سابقه حسدی که میان آنان وجود داشت .و هرکس
به آیات خدا ک فر ورزد ،پس بداند که خدا زودشمار است.

این دو آیه ،حسد همراه با ستم (بغی) را ویژگی اختالف افکنان شمرده است .در آیات دیگر،
نشانه های بیشتری برای این افراد ،ذکر شده است:

آگاه باشید  ،آیینِ پاک از آنِ خداست و کسانی که بهجای او دوستانی برای
خود گرفته اند به این بهانه که ما آنها را جز برای اینکه ما را هرچه بیشتر به
خدا نزدیک گردانند ،نمیپرستیم ،البتّه خدا میان آنان درباره آنچه که بر سر آن
اختالف دارند ،داوری خواهد کرد .در حقی قت ،خدا آن کسی را که دروغپردا زِ
ناسپاس است  ،هدایت نمیکند.

بر پایه این آیه ،دومین و سومین عامل اختالف را میتوان دروغ گویی و انکار نعمت (کاذب
کفّار) دانست .قرآن کریم کسانی که خداوند بلندمرتبه را انکار کرده و با توجیهی دروغین ،بُتان را
عامل نزدیکشدن به خدا شمرده اند ،سرزنش میکند .هدف آنها حفظ بت ها بود؛ چراکه با بودن
بُت ها ،آنها نیز جایگاه اجتماعی و مالی خود را حفظ میکردند .امّا با نابودی بت ها ،جایگاه اجتماعی
و اقتصادی آنها از دست می رفت .این گروه از فاسدان ،که ویژگیشان نشان میدهد خارج از امّت
هستند ،درصدد برمی آ یند تا دیگران را به فساد بکشانند .راه ایجاد فساد ،انکار نعمتها و دروغگویی
است .این دو عامل ،در درون امّت نیز میتواند موجب انحراف شود .اگر گروهی از پیروان حق تحت
تأثیر عوامل درونی یا بیرونی ،نعمت های الهی را انکار کرده و به دروغ ،کسانی را در جایگاهی که
 .5آل عمران .85 ،
 .81الزّمر .3 ،
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ِ
ِ
ُ َوَ َا قلذین ق
َاتذوا َِمن َدونِ ِه َاَ ولیاء َماَ
اَال َ َلـ ّلـىـه َالدَّی ُن َاخلال ُ
یک ُم َبَین ُهمَفی َما َ ُهم َفی ِهَ
ی ََاِ قن َاهلل َ َ
ال َل َُیق َِّبونا ََاِلَ َاهللِ َزُ لَ ى َ
نع ُبدُ ُهمََاِ ّ َ
ُیتلَِونََاِ قن َاهللَالَیَدی َمنَهوَکاذِب َک ََّارََ81 .
َ

شایستگی آن را ندارند ،بنشانند ،دچار فساد فکری و عملی شده و از مسیر حق ،منحرف گشته اند.
بنابراین دومین و سومین عامل اختالف میان امّت ،انکار نعمت و دروغ عملی (جایگاهدادن به افراد
ناشایست) یا همان فساد فکری و عملی است.
«برتریجویی و قدرتطلبی» چهارمین عامل ایجاد اختالف است .امام علی× در بیان
دلبستگی به دنیا و زرق و برق آن و فسادانگیزی ،علّت مخالفت مخالفان خویش را اینگونه تبیین
میفرماید:
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ِ
کا قَّنُم لَ یسمعوا کالمَ اهللِ ُسبحان َُه ی ُ
اآلخَّ َُة
قول ََِلکَ الدَّ َُ
ار
ض وَ ال فسا ًَدا وَ العا ِب َُة
نجع ُلها ل ِ قلذینَ ال ُیَّید ونَ عُ ُل ًّوا فِی االر َِ
ِ
یَ88 .
لمتقق َ
ل ُ
ت الدُّ نیا فی
ی وَ اهللِ لقد س ِمعوها و َوعوها وَ لـىـکِن ُح َّلی ِ َ
بل ى َ
اع ُین ِ ِهم وَ را ُهم ِز ِبَّ ُجهاَ81 .
گویى آنها این سخن خدا را نشنیده بودند که میفرماید :سرای آخرت را
تنها برای کسانی قرار میدهیم که نه خواهان برتریجویی و استکبار در روی
زمین باشند و نه طالب فساد و عاقبت نیک از آن پرهیزکاران است.

سپس می افزایند:
آری به خدا سوگند سخن خدا را شنیده بودند و خوب آن را حفظ داشتند،
ولی زرق و برق دنیا چشمشان را خیره کرده ،زینتش آنها را فریفته بود.

به گواهی منابع معتبر اهل سنّت از جمله صحاح آنان  83هنگامیکه رسول مکرّم| صحابه

خود را مخاطب قرار دادند و از آنها خواستند تا قلم و دوات حاضر کنند که مطلبی را برای جلوگیری
از گمراهی آنان بنویسند ،عمر بن خطّاب نهتنها مانع اجرای دستور رسول خدا| شد ،بلکه نسبت

 .88القصص .13 ،
 .81نهج البالغة  ،خطبه .3
 .83ن .ک :صحیح البخاری  ،ج ، 8ص 31و ج ، 1ص 38و 22و ج ، 9ص 831و ج ، 1ص 5و ج ، 1ص 828؛ صحیح مسلم  ،ج، 9
ص 12؛ صحیح ابن حبّان  ،ج ، 81ص 921؛ مسند ابن حنبل  ،ج ، 8ص 319و 332و 399؛ االحکام (ابن حزم)  ،ج ، 1ص 8192و
ج ، 1ص 511؛ الطّبقات الکبری  ،ج ، 1ص 111؛ السّنن الکبری (نسائی)  ،ج  ، 3ص  133و ج ، 1ص 321؛ ا لمعجم الکبیر،ج، 88ص31
و 391؛ المعجم االوسط  ،ج ، 9ص 111؛ مسند ابییعلی  ،ج ، 1ص 151؛ مسند الحمیدی  ،ج ، 8ص 111؛ المصنّف (عبدالرّزّاق)  ،ج، 81
ص 328و ج ، 2ص 91و ج ، 9ص 131؛ السّنن الکبری (بیهقی)  ،ج ، 5ص.111
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به ساحت مقدّس نبی مکرّم| کلماتی ناشایست روا داشت؛ گویی که او برتر از رسول خدا بوده
و بیش از ایشان میفهمد! این واقعه به اندازه ای تلخ بود که هرگاه ابن عبّاس آن را به یاد می آورد،
اشک از چشمهایش سرازیر شده و چون آن روز ،پنجشنبه بود ،مکرّر میگفت:
یسَ .
میسَ وَ ما یو َُم اخلم َِ
اَخل ُ
وای از روز پنجشنبه! چه روزی بدی بود آن روز پنجشنبه!

آنگاه می گریست تا جایی که صورتش را اشک فرا

میگرفت81 .

اختالف افکنان در میان پیروان ادیان الهی از نگاه قرآن کریم ،افرادی ناآگاه نبودند؛ بلکه از
جمله آگاهان و خواصّ امّت خود بودند که روح حسد ،دروغ ،انکار نعمت و برتریجویی ،آنان را به
وادی گمراهی کشاند و آنگاه عوام ناآگاه و آگاهان غفلت زده و دنیاگرا یا ترسو را نیز به بیراهه خویش
کشاندند .قرآن کریم میفرماید:

و فقط پس از آنکه علم برایشان آمد ،راه تفرقه پیمودند ؛ آن هم بهصِرف
حسد و برتریجویی میان همدیگر.

در حقیقت ،قرآن مجید ،یکی از ویژگیهای اختالف افکنان را علم و آگاهی دانسته و در آیه
دیگری ،اختالف اهل کتاب را عبرتی برای مسلمانان شمرده و میفرماید:
ال ِمن بَع َِد ما جاء ََُت ُمَ
وَ ما ََ قَّقَ ا قلذینَ ا و َُوا الکِتابَ اِ ّ َ

البین ُة82.

ِ

اهل کتاب در دین خدا اختالف نکردند مگر بعد از آنکه دلیل روشن برای
آنان آمد.

قرآن کریم اختالف را موجب تباهی آخرت می شمرد .آیات کریمه ریشههای اختالف میان
مسلمانان را «حسد» « ،برتریجویی» و «دروغ» دانسته و در روایات به «قدرتطلبی» نیز بهعنوان
مصداقی از «برتریجویی» اشاره شده است .از سوی دیگر ،اختالف افکنان کسانی آگاه به امور بوده
و در دنیا و آخرت ،مسؤول ،خواهند بود.
 .81صحیح البخاری  ،ج ، 1ص 38؛ مسند الحمیدی  ،ج ، 8ص 111؛ عمدة القاری  ،ج ، 81ص 151؛ االستذکار  ،ج ، 1ص 119؛ امتاع
االسماع  ،ج ، 1ص.831
 .89الشّوری .81 ،
 .82البیّنة .1 ،
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وَ ما َََّ وا اِ ّالَ ِمن بع َِد ما جاءه َم ِ
العل َُم بغ ًیا بین ُهمَ 15.
ُ ُ
ق

ج) چارۀ قرآن و سنّت برای رهایی از اختالف
خداوند از اختالف میان امّت های پیشین ،آگاه بوده و به راهکار رفع تفرقه ،علم دارد .لطف و
فضل او موجب می شود که این راهکار را در اختیار امّت آخر الزّمان نهاده و عبرت های پیشینیان را
در کتاب عظیمش ،قرآن ،بازگو فرماید .ازآنجاکه یکی از صفات الهی «هادی» است ،همه دستورهای
خداوند در پرتو نور هدایت بوده و پذیرش و عمل به آن ،سعادت را در پ ی خواهد داشت.
قرآن کریم برای پیشگیری از انحراف و حلّ اختالف ،در آیه  95سوره نساء راهکاری
اینچنین ارائه میکند:

ول ِی َاالَ ِ
مََّ
َالَّسول َوَ ََُا َ
یاَاَ ُّ َیا َا قلذین َآمنوا َاَطی ُعوا َاهلل َ وَ َاَطی ُعوا ق
ول َاِن ُکن ُتم
الَّس َِ
ِمنکم َف َاِن َنازع ُتم فی شى ٍَء ف َُّ َّد و َُه َاِلَ اهللِ وَ قَ
َُ ِ
یال.
ن َأو ً َ
ؤمنونَ بِاهللِ وَ الیو َِم اآل ِخ ََِّ ىَذلِکَ خیَ وَ احس َُ
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اى کسانی که ایمان آورده اید ،خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر
خود را نیز اطاعت کنید .پس هرگاه در امری  ،اختالف نظر یافتید ،اگر به خدا
و روز بازپسین ایمان دارید ،آن را به کتاب خدا و سنّت پیامبر او عرضه بدارید،
این بهتر و نیکفرجامتر است.

«فی شىَءٍ» مفهوم گسترده ای دارد .یکی از مصادیق «شیء» نزاع و اختالف در تعیین

مصداق اولی االمر است .در این صورت باید به پیامبر| رجوع کرد .اگر رسول خدا مصداق
اولی االمر را معیّن و مشخّص کرده باشند ،همه باید پیروی کنند و کسی حقّ تمرّد ندارد .حتّی کسی

نباید در برابر سخن پیامبر| حرف دیگری بگوید؛ زیرا:
ن وَ ال ُمؤ ِمن ٍَة اِذا ضَ اهللُ وَ رسو ُل َُه ام ًَّا اَن
وَ ما کانَ َل ِـ ُمؤ ِم ٍَ
یکونَ ََلُ َُم اخلیَ َُة ِمن ام َِّ ِهم َ وَ َمن َیَ ِ
عُ َاهلل َ وَ َرَسول ُه َفقد َض قلَ
ض ً
الال َُمبینًاَ 81.
و هی چ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کاری
فرمان دهند ،برای آنان در کارشان اختیاری باشد و هرکس خدا و فرستاده اش
را نافرمانی ک ند قطعًا دچار گمراهی آشکاری گردیده است.

 .81االحزاب .32 ،
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بر پایه آیات قرآن کریم ،یکی از وظایف پیامبر|  ،بیان راهحلّ اختالفات است:
یََلُ ُمَا قل َِذیَاختلَواَفی َِهَوَ َ ُهدً ىَ
وََماَاَنزلناَعلَیکَالکتابََاِ ّال َل ِ ُتبَ ِ َ

وََرمح ًةَلِقو ٍمَ َی ِ
ؤمنونََ81 .
ُ

و ما این ک تاب را بر تو نازل نکردیم ،مگر برای اینکه آنچه را در آن اختالف
کرده اند ،برای آنان توضی ح دهی و آن برای مردمی که ایمان می آورند ،رهنمود
و رحمتی است.

اکنون پرسش این است ،با توجّه به اینکه قرآن کریم ،اختالف میان امّت را مورد اشاره قرار
داده و پیامبر| از آن آگاهی داشتند و از سوی دیگر ،وظیفه ایشان ،ارائه راهکار برای رفع اختالف
بوده است ،آیا رسول خدا| برای رفع اختالف آینده میان امّت ،چاره اندیشی کردند؟ اگر چنین
کاری نکرده باشند ،وظیفه رسالت خویش را بهجای نیاوردند و اگر راه را نشان داده باشند ،آن راه
احمد بن حنبل رئیس مذهب حنبلی و عالمان دیگر اهل سنّت با عبارات مقارن و مفهوم
واحد از امیرمؤمنان× و دیگر صحابیان روایت کرده اند:
آن روزی که رسول خدا| َبَّ اساس آیه رشیَه َ« وَ اَ ِ
نذر
عشیَکَ االَ َّبیََ 85 ».مأمور شدند َکه َرسالت خود را آشکار
کنند ،نزدیک چهل نََّ از خویشان را در منزل جع کَّده ،پس ازَ
آنکه خود را بهعنوان رسولاهلل معَّفی نمودند ،فَّمودندَ :
ل اَن یکون اخی وَوص َّیی وَ
ی هـىـذا االم ََِّ ع ىَ
فَاَ ُّی ُکم ُی ِآز ُرنی عل ى َ
خلیَتی ُ
یعا ،ف ُقل ُتَ:وَ اِ َّنی الحد ُث ُهم
فیکمَ،فاحجمَ القو َُم عنها ج ً
َ:اِ قَن
ون وزیَّکَ علی َِهَ.فاَخذَ بََِّ بتی ُث قَم ال َ
ی اهللَِاک َُ
ِسنّ ًَا َ...اَنا یا نب ق َ
ه وَ ا طیعو َه11 .
هـىـذا اخی وَ وص َّیی وَ خلیَتی ُ
فیکم َاِسمعوا ل َُ
ُ
 .81النّحل .21 ،
 .85الشّعراء .12 ،
 .11مسند ابن حنبل  ،ج ، 8ص 895؛ الطّبقات الکبری  ،ج ، 8ص 811؛ تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص 21؛ شواهد التّنزیل  ،ج ، 8ص.112
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کدام است؟

چه کسی در انجام امر رسالت الهی به من کمک میکند تا او برادر و
وصی و جانشینم باشد؟ همه از پذیرش یاری ایشان دور شدند جز من؛
درحالیکه از جهت سِنّی از همه آنان کمسالتر بودم  ...گفتم :در انجام رسالت
الهی من به شما کمک میکنم .حضرت ،گردن مرا گرفتند و فرمودند :بدانید
که این ،برادر و وصی و جانشینم در میان شماست؛ پس از او حرفشنوی
داشته باشید و فرمانش را اطاعت کنید.

متّقی هندی پس از نقل حدیث یادشده مینویسد:
این حدیث را ابواسحاق و ابن جریر طبری و ابن ابیحاتم رازی و ابن
مردویه و ابونعیم و بیهقی در « الدّالئل» نقل کرده اند18 .

در روایت دیگری از انس بن مالک از نبی مکرّم|َ آمده که آن حضرت به علی× فرمودند:
اختلََوا فیه
ی ِالُ قمتی ما َ
ت ا قلذی َُب ِ َُ
ی ان َ
یا عل ُّ َ

بَ عدَُ11 .

دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

ای علی ،این تو هستی که پس از من  ،امّتم را در اختالفاتشان ،روشن و
هدایت میکنی.

بنابراین رسول خدا| امام علی بن ابیطالب× را خلیفه خود و روشنگر امّت ،دانستند.

ایشان به عمّار یاسر و دیگران فرمودند:
اسَ
ت َعَل َّی ًَا َ َدَسَلَک َ واد ًَیا َ وَ َسَلَک َالنّ ُ َ
ارسََ ،اِنَرَاَی َ
یاَعَ ّ َامرَ َبنَ َی ِ ٍَ
ُی ََِّجَکَ
ی َ وََلَنَ ُ َ
واد ًَیاَغَیَ َُه َفَاس َُلکَمَعَ َعَلیََفَ َاِ قَن َُه َلَنَ َُیدلیک َفیَ َُرک ى َ
یَ13 .
نَهد ى َ
َِم َُ
ای عمّار ،هرگاه دیدی که علی به راهی میرود و مردم به راهی دیگر ،با
علی برو که او تو را به گمراهی نمیکشاند و از هدایت ،خارج نمیکند.

برپایه این روایت ،همراهی با امام علی×  ،هدایت را در پی داشته و از گمراهی ،جلوگیری

میکند .محتوای روایت ،بهروشنی نشان میدهد که در مواقع اختالف میان امّت ،کدام راه ،به هدایت
منجر خواهد شد.

 .18کنز العمّ ال  ،ج ، 2ص.351
 .11المستدرک علی الصّحیحین  ،ج  ، 3ص.811
 .13تاریخ دمشق  ،ج ، 11ص 111؛ البدایة و النّهایة  ،ج ، 1ص 311؛ تاریخ بغداد  ،ج  ، 83ص 815؛ المناقب (خوار زمی) ،ص819و.851
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در روایتی دیگر ،ابن عبّاس میگوید:

یَ
تابَاهللَِ وََعَل ِ َ
یَ،ک ِ َ
هاَمنکمَفَعَلَی َِهَ َبِخَصلَ َت َِ
ونَ َفِتنةََفَمَنَاَدرَک َِ
سَتَک َُ
خذَ َ َبِیَ َِد َعَلیََ:
قول َ وَ َ َُهوَ َآ ِ َ
عت َرسولاهلل َیَ ُ َ
ب َفَ َاِ َّنی َسَ َِم ُ َ
طال ِ ٍ َ
بن َاَبی َ
َِ
الُ قَم َِةَ
فاروقَهـىـذهَا َ
َُ
حنیَ وََ َُهوََ
صافِ َُ
لَمَنَ َُی َ
لَمَنَآمَنََبیَ وََاَ قَو ُ َ
هـىـذاَاَ قَو ُ َ
عسوبَ
َُ
الال َیَ
ی َ وَ َ ُ َ
ؤمن َ
عسوب َا َُل َِ
َُ
ل َ وَ َ َُهوَ َیَ
الباطِ َِ
ق َ وَ َ َ
ی َالَ ِ َ
ق َبَ َ
ََّ ُ َ
یَ َُ
قَاالَکربََ وََ َُهوََبابیَا قَلذیَا وَىََ َِمن َُهَ وََ َُهوََخَلیََتیَ
الصدَّی ُ َ
ال قَظلَمَ َِةَ وََ َُهوََ ِ َ
َِمنَبَعدیَ11 .

همین گزارش از ابوذر نیز نقل شده است 19 .این روایات و مشابهات آن نشان میدهد که
پیامبر|  ،اختالف امّت را پیش بینی کرده و راهکار آن را تبیین فرمودند .برای رفع اختالف،
میتوان راه «وحدت در گمراهی» را پیمود و نیز میتوان در مسیر «وحدت در هدایت» حرکت کرد.
محور این وحدت به فرمایش قرآن کریم و پیامبر|  ،خود رسول اهلل بوده و پس از ایشان ،امام
علی× است .آن رسول بصیر و هادی امّت ،محور وحدت را برای پس از امام علی× نیز معیّن
فرمودند .بر اساس روایاتی که در منابع اهل سنّت آمده ،اهل بیت^ همانند ستارگان ،موجب
راهنمایی امّت هستند .یکی از آن احادیث ،چنین است:

 .11تاریخ دمشق  ،ج ، 11ص.11
 .19انساب االشراف  ،ج ، 1ص 881و نیز ن .ک :المعجم الکبیر  ،ج ، 2ص 125؛ تصحیح القر ائة  ،ص 821؛ مجمع الزّوائد  ،ج، 5
ص 811؛ االصابة  ،ج ، 1ص 821؛ االستیعاب  ،ج ، 1ص 291و ج ، 1ص ، 8111کنز العمّ ال  ،ج ، 2ص 899؛ السّیرة الحلبیة  ،ج، 1
ص 51؛ اسد الغابة  ،ج ، 9ص.111
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به زودی فتنه ای روی میدهد .هرکسی گرفتار آن شد ،به دو چیز پناه ببرد:
قرآن و علی بن ابیطالب .زیرا من از رسول خدا شنیدم درحالیکه دست علی
را گرفته بودند ،فرمودند :این علی ،نخستین کسی است که به من ایمان آورده
و اوّل کسی است که در روز رستاخیز دستش در دست من خواهد بود .اوست
فاروق این امّت که حق و باطل را از هم جدا خواهد ساخت و پناهگاه مؤمنان
است و مال ،پناهگاه ستمگران .او صدّیق اکبر و بابی است که برای رسیدن
به من باید از آن وارد شد .او جانشین من است.

ان ِالُ قمتی
ل بیتی ام َ
ق وَ اه ُ َ
ض ِمنَ الغَّ ِ َ
ل االر َِ
جوم امانَ ِاله َِ
اَلنُّ َُ
ب فصار وا ِحزبَ
الف فَ َاِذا خالََتها َبیلَةَ ِمنَ العَّ ِ َ
ختِ ِ َ
اال َ
ِمنَ َِ
َاِبلیسََ12 .
ستارگان آسمان ،موجب امان اهل زمین از غرقشدن هستند و اهل بیت
من موجب امنیّت امّت من از اختالف اند .بنابراین اگر قبیله ای از عرب با آنها
مخالفت کنند ،از حزب ابلیس شمرده میشوند.

حاکم نیشابوری پس از نقل این حدیث مینویسد:
این ،روایتی با اِسناد صحیح است.

در حدیث صحیح دیگری آمده:

دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

امء َف َاِذا ذهبت اََاها ما یوعد ون ،وَ َاَنَا
الس َِ
هل ق َ
ال َِ
جوم اَمانَ َِ
اَلنُّ َُ
َاهم ما یوعد ون ،وََ
بت اَ َُ
نت فی ِهم ،ف َاِذا ذه ُ َ
امانَ ِالصحابی ما ک ُ َ
َاهم ما یوعد ونَ 11.
ل بیتی اَ َُ
ل بیتی امانَ ِالُ قمتی ،فَ َاِذا ذهبَ اه ُ َ
اه ُ َ
ستارگان باعث امنیت اهل آسمان اند که چون از میان بروند به ساکنان
آسمان ،آنچه وعده داده شده ،میرسد و من امان برای اصحاب خود هستم،
آنگاه که از این جهان بروم به آنان آنچه وعده داده شده ،میرسد و اهل بیت
من امان برای امّتم هستند که چون از میان بروند ،به اهل زمین آنچه وعده
داده شده ،میرسد.

بر اساس احادیث یادشده نبی مکرّم|  ،اهل بیت^ را محور اتّحاد امّت اسالم و همانند

وجود مقدّس خودشان باعث امنیت و آرامش میان امّت معرّفی کرده اند .این احادیث از جمله
معجزات نبی مکرّم| است؛ چه آنکه اختالف و جنگهای خونین و خانمانبراندازی که در میان
امّت اسالمی پس از رحلت آن حضرت به وجود آمد و جهان اسالم را با هم درگیر کرد ،همه بهخاطر

مخالفت با اهل بیت^ و کنارزدن آنها از هدایت امّت بود .در حقیقت ،رسول اهلل| با بصیرتی

 .12المستدرک علی الصّحیحین  ،ج  ، 3ص 891؛ کنز العمّال  ،ج ، 81ص 811؛ ینابیع المودّة  ،ج ، 1ص .113
 .11المستدرک علی الصّحیحین  ،ج ، 1ص 111و ج  ، 3ص 191؛ مجمع الزّوائد  ،ج ، 8ص 381؛ المعجم الکبیر  ،ج ، 88ص 19و
ج ، 11ص 328؛ المعجم االوسط  ،ج ، 1ص 121؛ مسند الشّ امیین  ،ج  ، 3ص .883
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الهی ،این اختالف ها را دیده و برای رفع آن چارهجویی کردند .ازآنجاکه پیامبر|  ،مأمور «هدایت»
امّت و موجب «رحمت» برای مردم هستند ،راهکارهای ارائه شده از سوی ایشان واجد این دو ویژگی
بوده و پذیرش و رفتار بر پایه آن می تواند امّت را سعادتمند کند .میزان راهیابی امّت به مسیر
خوش بختی بر پایه مقدار عمل به دستورات قرآن کریم و پیامبر| است .هرچه فرمانبری  ،بیشتر
باشد ،سعادت بیشتری ،نصیب امّت خواهد شد .ولی اگر گروهی ،قصد فرمانبری نداشتند ،تا جای
ممکن باید آنها را ملزم به پیروی از قرآن و سنّت کرد .در غیر این صورت ،قرآن کریم ،به راهکار
صبر ،امر فرموده است:
یکم َ وََ
وََاَطی ُعواَاهلل َ وَ َر ُسول ُهَوَ َالََنازعواَفتَشلواَوَ ََذهَب َر َُ
ِ ِ
َالصابَِّینََ 11.
اصرب واََا قن َاهللَمع ّ

این آیه کریمه ،اطاعت از خدا و رسول را الزم میداند و وحدت را بر محور این دو امر شمرده
است .سپس دستور به صبر داده است که موضوع این صبر ،در درجه اوّل ،صبر بر اطاعت است .امّا
برپایه همین آیه و روش امیرمؤمنان× در برخورد با اختالف افکنان (که در صورت یاری از سوی
مردم ،آنها را ملزم به تبعیت می کردند و در غیر این صورت ،صبر ،پیشه مینمودند) میتوان صبر را
بهتر از هدردادن انرژیها و امکانات و از دستدادن شوکت و قدرت و فرورفتن در ضعف و سستی
بر اثر اختالف ،شمرد.
اکنون امّت اسالمی ،اهل بیت^ را بهعنوان بزرگان علمی ،اخالقی و معنوی ،پذیرفته اند.
این وحدت ،نسبتی از نوع «وحدت بر پایه هدایت» بوده و به همی ن میزان نیز امّت را در راهیابی،
کامیاب می کند .بنابراین عمل به گفتارهای علمی و معنوی اهل بیت^ میتواند بهعنوان محور
وحدت شیعه و سنّی قلمداد شده و یافتن دستورالعملهای عملیاتی برای اجرای این محور ،مأموریت
اصلی کنفرانس های وحدت باشد .حال اگر این وحدت ،بیشینه ای فزونتر را نشان کند و اهل
بیت^ را بر پایه فرمایش قرآن و سنّت ،حاکم بر خویش قرار دهد ،راهیابی امّت نیز افزون خواهد
گشت.
 .11االنفال .12 ،
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و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که سُست شوید و
مهابت شما از بین برود و صبر کنید که خدا با شکیبایان است.

نتیجه
«وحدت هدایتپایه» در برابر «وحدت گمراهکننده» و «وحدت بر باطل» عامل پیشرفت امّت
اسالمی است .قران کریم اختالف میان امّت را پیش بینی کرده و با ارائه راهکار اصلی رفع اختالف،
همگان را به وحدت دعوت میکند .از نگاه آیات کریمه ،مهمترین راهکار رفع اختالف ،مراجعه به
پیامبر| و اهل بیت^ است .هر راه مفروض دیگری ،موقّتی بوده و جامع نیست.
اختالف افکنان ،کسانی هستند که ریشه های حسد ،دروغ ،برتریجویی و قدرت طلبی و به طور
خالصه ،فساد عقیدتی و عملی را در درون خویش ،پرورده و آگاهانه ،مردم را گروهگروه میکنند.
امروزه شعار درست و راه گشای وحدت امّت اسالمی با گردآمدن پیرامون اهل بیت^  ،قابل
دستیابی است؛ چراکه شیعه و سنّی ،لزوم محبّت به ایشان و جایگاه علمی و معنوی آنها را پذیرفته اند.
میتوان بر جایگاه علمی و معنوی اهل بیت^ و محبّت به ایشان ،با اهل سنّت به اتّفاق نظر رسید
دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

و دستورات علمی و معنوی آنان را بهعنوان برنامه همگانی مسلمانان اعالم کرد .این روش میتواند
بزرگترین محور همایش های تقریب قرار گیرد.
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 .8قرآن کریم ،ترجمه محمّد مهدی فوالدوند ،دارالقران الکریم ،اوّل8189 ،ق.
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االستذکار ،یوسف بن عبداهلل ابن عبدالبر نمری ،تحقیق سالم محمّد عطا و محمّد علی معوّض،
بیروت ،دار الکتب العلمیة ،اوّل1111 ،م.
االستیعاب ،یوسف بن عبداهلل ابن عبدالبر نمری ،تحقیق علی محمّد بجاوی ،بیروت ،دارالجیل ،او ّل،
8181ق.
اسد الغابة ،ابوالحسن علی بن ابی الکرم شیبانی (ابن اثیر) ،تهران ،اسماعیلیان.
االصابة ،احمد بن علی بن حجر عسقالنی ،تحقیق عادل احمد ع بدالموجود و علی محمّد معوّض،
بیروت ،دارالکتب العلمیة ،اوّل8189 ،ق.
انساب االشراف ،احمد بن یحیی بالذری ،تحقیق محمّد حمیداهلل ،مصر ،دارالمعارف.
البدایة و النّهایة ،ابوالفداء اسماعیل بن کثیر دمشقی ،تحقیق علی شیری ،بیروت ،داراحیاء التّراث
العربی ،اوّل8111 ،ق.
تاریخ الطّبری ،ابوجعفر محمّد بن جریر طبری ،تحقیق لجنة المحقّقین ،بیروت ،مؤسّسة االعلمی،
چهارم8113 ،ق.
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.81
.88
.81
.83
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تاریخ بغداد ،ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی ،تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا ،بیروت ،دارالکتب
العلمیة ،اوّل8181 ،ق.
تاریخ دمشق ،ابوالقاسم علی بن حسن ابن عساکر ،تحقیق علی شیری ،بیروت ،دارالفکر8189 ،ق.
تفسیر الثّعلبی ،ثعلبی ،تحقیق محمّد بن عاشور و نظیر ساعدی ،بیروت ،داراحیاء التّراث العربی ،او ّل،
8111ق.
تفسیر الطّبری ،ابوجعفر محمّد بن جریر طبری ،تحقیق صدقی جمیل عطار ،بیروت ،دارالفکر8189 ،ق.
تفسیر القرطبی ،ابوعبداهلل محمّد بن احمد قرطبی ،تحقیق احمد عبدالعلیم بردونی ،بیروت ،داراحیاء
التّراث العربی ،دوم8119 ،ق.
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صحیح مسلم ،ابوالحسین مسلم بن ح جّاج ن یشابوری ،تحقیق لجنة التّ حقیق ،بیروت ،دارالفکر.
الطّبقات الکبری ،محمّد بن سعد ،بیروت ،دارصادر.
کنز العمّال ،متّقی بن حسام الدّین هندی ،تحقیق بکری حیانی و صفوة سقا ،بیروت ،مؤسّسة الرّسالة،
8115ق.
مجمع الزّوائد ،علی بن ابی بکر هیثمی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة8111 ،ق.
المستدرک علی الصّحیحین ،ابوعبداهلل حاکم نیشابوری ،تحقیق یوسف عبدالرّحمن مرعشلی ،بیروت،
دارالمعرفة.
مسند ابی یعلی ،ابویعلی موصلی ،تحقیق حسین سلیم اسد ،دمشق ،دارالمأمون.
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راهکار وحدت امّت همراه با ویژگی هدایت ،در نگاه قرآن و سنّت

.89

التّمهید ،یوسف بن عبداهلل ابن عبدالبر نمری ،تحقیق مصطفی بن احمد علوی و محمّد عبدالکبیر
بکری ،مغرب ،وزارة عموم االوقاف8311 ،ق.
السّنة ،عمرو بن ابیعاصم ،تحقیق مح مد ناصرالدّین البانی ،بیروت ،المکتب االسالمی ،سوم8183 ،ق.
سنن ابن ماجة ،ابوعبداهلل محمّد بن یزید قزوینی ،تحقیق محمّد فؤاد عبدالباقی ،بیروت ،دارالفکر.
سنن ابی داوود ،ابوداوود سلیمان بن اشعث سجستانی ،تحقیق سعید محمّد لحام ،بیروت ،دارالفکر،
اوّل8181 ،ق.
سنن ا لتّرمذی ،ابوعیسی محمّد بن عیسی ترمذی ،تحقیق عبدالوهّاب عبداللّطیف ،بیروت ،دارالفکر،
دوم8113 ،ق.
السّنن الکبری ،ابوعبدالرّحمن احمد بن شعیب نسائی ،تحقیق عبدالغفّار سلیمان بنداری و سید کسروی
حسن ،بیروت ،دارالکتب العلمیة ،اوّل8188 ،ق.
السّنن الکبری ،احمد بن حس ین بیهقی ،بیروت ،دارالفکر.
شواهد التّنزیل ،عبیداهلل بن احمد (حاکم حسکانی) ،تحقیق محمّد باقر محمودی ،تهران ،وزارت ارشاد،
اوّل8188 ،ق.
صحیح ابن حبّان ،ابن حبّان بستی ،تحقیق شعیب ارنؤوط ،بیروت ،مؤسّسة الرّسالة ،دوم8181 ،ق.
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دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355
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مسند احمد ،احمد بن حنبل ،بیروت ،دارصادر.
مسند الحمیدی ،ابوبکر عبداهلل بن زبیر حمی دی ،تحقیق حبیب الرّحمان اعظمی ،بیروت ،دارالکتب
العلمیة ،اوّل8115 ،ق.
مسند الشّامیین ،سلیمان بن احمد طبرانی ،تحقیق حمدی عبدالمجید سلفی ،بیروت ،مؤسّسة الر ّسالة،
دوم8181 ،ق.
المصنّ ف ،ابوبکر عبدالرّزاق بن همّام صنعانی ،تحقیق حبیب الرّحمان اعظمی.
المعجم االوسط ،سلیمان بن احمد طبرانی ،تحقیق طارق بن عوض اهلل و عبدالحسن بن ابراهیم،
دارالحرمین8189 ،ق.
المعجم الصغیر ،سلیمان بن احمد طبرانی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
المعجم الکبیر ،سلیمان بن احمد طبرانی ،تحقیق حمدی عبدالمجید سلفی ،بیروت ،داراحیاء التّراث
العربی ،دوم.
م عرفة السّنن و اآلثار ،احمد بن حسین بیهقی ،تحقیق سید کسروی حسن ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
المناقب ،موفق ابن احمد خوارزمی ،تحقیق مالک محمودی ،قم ،جامعه مدرّسین ،دوم8188 ،ق.
مقاله راهکارهای قرآنی وحدت و تقریب ،عبدالصّمد مرتضوی ،دوفصلنامه حبل المتین ،پاییز و زمستان
.8351

 .11مقاله سیره اهل بیت^ در ایجاد وحدت میان مسلمانان ،سید حسن فالحیان ،فصلنامه میقات حج،
ش ، 59بهار 8359ق.
 .18مقاله ضرورت و راهکارهای وحدت مسلمانان و تشکیل تمدّن نوین اسالمی ،حسن مهرنیا ،دوفصلنامه
اسفار ،بهار و تابستان .8352
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