
 بیتقره  واژ   ی معنا شناس
  این  ی عیاحمد شف

 

 

  ده یچک

به شناخت از موضوعات مورد بحث است، و    ی ، عدم پرداختن کافیو اسالم  ی مراکز علوم انسان  ی اساس  یها از چالش  ی کی

حکم  تر باشد،   ن موضوع و حکم، هر چه حدود و ثغور موضوع روشنیب  ی و مسبب  ی ه رابطه سببیاست که بر پا  ی ن در حالیا

  و در مقابل  ی خود طرفداران  یم مورد نزاع است؛ براین مفاهیاز هم  ی کیب یتر خواهد بود. تقر کیتر و به واقع نزد کردن راحت

 ی ها به عدم شناخت کاف ن تقابلین ایشتریم که بیابی ین متنازع، در میطرف  یهادگاهیدارد؛ که با دقت در د  ی ن سرسختیمخالف

  ی الحو اصط  یلغو   یان معناین مختصر، به بیده است. در ایب به انجام رسیگردد که راجع به تقریباز م  ی فیآنها از مفهوم و تعار

 ت.ده اسین گردیین مفهوم از نگاه عقالء و قرآن به اختصار تبیم مقابل آن پرداخته شده و خواستگاه ایب و مفاهیتقر

 .ینیب، اختالف، خالف، انسجام، اخوت دیتقر: یدیواژگان كل

  

 بیمفهوم تقر

ض البعد و التقارب  یإّن القرب نق»کند: یان مین گونه بیر کتب لغت را ایدگاه خود و ساید« ابن منظور: »یلغو   یالف( معنا

« بُعد»است که ضد   ی کینزد  یبه معنا« قُرب»ب از یشه تقریر«( قرب»، ماده 3131ر، یاثو ابن  3131)ابن منظور، « ضّد التباعد

ا معاً فذلک  التقرید  یإذا رفع الفرُس : »یعنی« بیتقر»است. و اما واژه   یدور   یبه معنا هُم  ع  م  األرُض ر جماً یِه معاً و و ض  إذا ر ج    ُب و 

است که اسب    ی ا هنگامیگذارد،   ی ن میدارد و بر زمیند که اسب هر دو دستش را با هم برمیرا گو  ی ب حالتی؛ تقر«بُ یف ُهو  التَّقر

  و در کنار هم  ی هماهنگ  ی ژگیب دو ویتقر  یلغو   ین، در معنایکوبد )همان(. بنابرا  ی ن میهر دو دستش را با هم محکم به زم

 بودن نهفته است.

  ی ن میآنها چن یبندبا جمع  ی دارند، ول  ی اندک  ین آن با هم اختالف  نظرهایی: هر چند بزرگان در تبیاصطالح  یب( معنا

تراق؛ به   گر در نقاط افید بر مشترکات و معذور داشتن همدیگر، با تأکیکدیبه   ی روان مذاهب اسالمیک شدن پیدتوان گفت: نز 

 در مقابل دشمنان اسالم.  ی کپارچگیو   ی نید  یبه برادر   ی ابیمنظور دست

 ند:یگوین میب چنیف تقریاز بزرگان در تعر  یاعده

 : یقم  ی محمدتق  . عالمه3
س إزالة یة ولینها ونزع آثارها السلبین أتباع هذه المذاهب من خالل تفّهم االختالفات الواردة بیالروابط بز  یمحاولة جادة لتعز»

ن ها و  ن آیاختالفات ما ب  یی ق شناسایروان مذاهب، از طریان پیاستحکام روابط م  یبرا  ی؛ تالش جد«نیأصل االختالف من الب



م،  7002، یقم  ی دمحمدتقیند )سیشه کن نمایکه بخواهند اصل اختالفات را ر  ن معنا یآن، البته نه به ا ی از آثار منف  یر یجلوگ

 (.31ص

 : ین زعتر یخ عالءالدی. ش7
  ی أفهامهم ما دامت تحتمل ذلک، وهو دعوة إل ی عّذر بعضهم بعضاً فیأصول اإلسالم وأن  ی تّحد المسلمون علیأن  ی عنیب یالتقر»

  ی د اختالفنکه در موار یدا کردن مسلمانان بر اصول اسالم و ایاتحاد پ  ی عنیب یتقر ؛«نیإلصالح المسلم  یالبّر والتقو   ی التعاون عل

ک و خداپسندانه به هدف اصالح امور مسلمانان  ین  یدر کارها  یقت با دعوت به همکار ین حقیرند... و ایگر را بپذیعذر همد

 (.14م، ش7002ق/ 3171ب، یرد )مجمع التقریگیصورت م

 : یةالله سبحانی. آ1
ضة  ین القادة وأتباعهم، وذلک من خالل رسم الخطوط العریب  ی ن القادة للمذاهب وبالتالیب بیب، هو التقریما المراد من التقرإنّ »

مور المتّف   ال   ی هما فهو بالنسبة إلیعة وأنّه لو کان هناک خالف فیدة والشریالعق  ی مجال  ی ة فیتجمع المذاهب اإلسالم  ی المشترکة الت

بر    ن مهم با حرکتیروان آنهاست و ایان پیان رهبران مذاهب و به دنبال آن میم  ی کیجاد نزدیا  ی عنیب یتقر؛  «ل جداً یها قلیعل

، قیز است )ابن البطریار ناچیان آنها در قبال اشتراکات بسیرا اختالفات میدهد، زیرخ م  ی و اسالم  ی دتیاساس مشترکات عق

 (.31، صیسبحان  ةاللهین توسط آیالمب  ی ق، مقدمه کتاب خصائص الوح3132

 : یزاده خراسان ةالله واعظی. آ1

طئ أجرٌ  ِب أجراِن وللمخی)للمص یبر مبنا  ی گر در موارد اختالفیکدید بر مشترکات و معذور دانستن یتأک  ی عنیب یتقر»

 (. 71، مجله مشكوة ش3134، یزاده خراسان)محمد واعظ« واحٌد(

 : یر یةالله تسخی. آ1

ه  گر و توسعه مشترکات، بیکدیبا هدف تعارف و شناخت مشترکات   ی روان مذاهب اسالمیک شدن پینزد  ی عنیب یتقر»

اط مورد  گر در نقیکدیز معذور نمودن یو ن  ی ، بر اساس اصول اسالم و مشترکات اسالمینیو اخوت د  یبه برادر   ی ابیمنظور دست

 (.41، ص3143، یر یتسخ  ی )محمدعل« اختالف

 

 ب یتقر  ی اصطالح  یمعنا  ی خواستگاه قرآن

استوار است. هر چند رکن اول ناظر به درون جامعه  « یز یدشمن  ست»و « ینید  یبرادر » یف بر دو رکن اساسین تعریا

 شود: یل به آن اشاره میم است؛ که در ذیخاستگاه هر دو قرآن کر  ی رون از آن است، ولیو رکن دوم ناظر به ب  ی اسالم

  ینید  یالف( برادر 

گرند، پس دو برادر  یکدی( مؤمنان برادر 30(: 14)حجرات) كُْم َواتَُّقوا اللََّه لََعلَّكُْم تُرَْحُموَن(یَن أََخوَ یإِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَ )إِنََّما الُْمْؤِمنُوَن  

ا الُْمْؤِمنُون  إِْخو ةٌ »د. جملة ید؛ باشد که مشمول رحمت او شوید و از خدا بترسیخود را صلح ده هاى  از شعار   ی کیدر بردارنده « إِنَّم 



ت،  یله و با هر زبان و ملین اصل مهم اسالمى، مسلمانان از هر نژاد، قبیاست. روى ا« یاخوت اسالم»دار به نام شهیاساسى و ر

 گرى در غرب.یكى در شرق جهان زندگى كند و دیكنند، هر چند ق برادرى مىیگر احساس عمیكدیبا 

ك، كامالً  یوند و همبستگى نزدین پیشوند، اد جمع مىیآن كانون توحام حج كه مسلمانان از همه نقاط جهان در یدر ا

ك  یگر، اسالم، تمام مسلمان ها را در حكم یر دین قانون مهم اسالمى. به تعبینى ایاى است از تحقق عمحسوس بوده و صحنه

در شعار، كه در عمل و تعهدهاى    ن جهت نه تنها در لفظ و یگر خطاب كرده و به همیكدیخانواده دانسته، همه را خواهر و برادر 

 ز همه خواهر و برادرند. یمتقابل ن

در باره  « هه و آلیالله عل  ی صل»امبر اكرمید فراوان شده است، به عنوان نمونه از پین مسأله تأكیز روى ایات اسالمى نیدر روا

 حقوق سى گانه مؤمن بر برادر مؤمنش نقل شده كه فرمودند:
قبُل  ی َعررتَُه، وَ لُ یقیستُُر َعورتَُه، وَ یرَحُم َعبرَتَُه، وَ یغِفُر َزلَّتَُه، وَ یه ثالثوَن حّقاً ال براءَة له منها إالَّ بالداءِ أِو العفِو: یللمسلم على أخ»

تَُه، وَ یحَفُظ ُخلَّتَُه، وَ یَحتَُه، وَ یُم نَصیدیبتَُه، وَ یرُدُّ غَ یَمعذرتَُه، وَ  كاِفئ  یتَُه، وَ یدِ قبُل هَ یُب َدعوتَُه، وَ یجِ یتَتَُه، وَ یُد مَ شهَ یعوُد َمرَضتَُه وَ یرَعى ِذمَّ

رُدُّ سالَمُه،  یرُشُد ضالَتَُه، وَ یسِمُت َعطستَُه وَ یشفُع َمسألَتَُه، وَ یحاَجتَُه، وَ   ی قضیلَتَُه، وَ یحفُظ َحلِ یحسُن نُصرتَُه، وَ یشكُُر نِعَمتَُه، وَ یِصلَتَُه، وَ 

ا نُصرَتُُه ظالماً فیه(، وَ یعادیُه )وال یَولِ   ی والیصدُق أقساَمُه، وَ ی، وَ ُبرُّ إنعاَمهُ یُب كالَمُه، وَ یطیوَ  ُه عن ظُ ینُصُرُه ظالماً ومظلوماً، فأمَّ ا  رُدُّ لِمِه، وأمَّ

ِه، وال یعینُصرتُُه مظلوماً فَ  رِ ما یوَ   ِحبُّ لِنْفِسِه،یرِ ما یِحبُّ لَُه ِمَن الْخَ یْخُذلُُه، وَ یْسلُِمُه، وال ینُُه على أْخِذ َحقِّ   «.نْفِسهِ كَْرُه لِ یكرَُه لَُه ِمَن الشَّ
ا عفو كردن برادر  ین حقوق یكند مگر به اداى امسلمان بر برادر مسلمانش سى حق دارد كه برائت ذمه از آن حاصل نمى

ند،  اهات او را جبران كها نسبت به او مهربان باشد، اسرار او را پنهان دارد، اشتب  ی مسلمان او لغزش هاى او را ببخشد، در ناراحت

د،  یت نمایمان او را رعایرخواه او باشد، دوستى او را پاسدارى كند، پیان از او دفاع كند، همواره خیرد، در برابر بدگویعذر او را بپذ

و  ا  رد، عطاىیه او را بپذین دعوت او را اجابت كند، هدیع جنازه او حاضر شود. همچنیادت او برود و در تشیدر حال مرض به ع

اش  ارى او بكوشد، ناموس او را حفظ كند، حاجت او را برآورده سازد، براى خواستهید، در یرا جزا دهد، نعمت او را شكر گو

ام  كو شمرد، انعیاش را راهنمائى كند، سالمش را جواب دهد، گفته او را نز گمشدهید. نیت گویاش را تحشفاعت كند، و عطسه

ارى او بكوشد، خواه ظالم  یق كند، دوستش را دوست دارد و با او دشمنى نكند، در یش را تصدیاو را خوب قرار دهد، سوگندها

  نین است كه او را از ظلمش باز دارد و در حالى كه مظلوم است به ایكه ظالم است به ا  ی ارى او در حالیا مظلوم. اما یباشد 

ها براى خود دوست دارد براى او  یكیا نگذارد، آنچه را از ناست كه او را در گرفتن حقش كمك كند. او را در برابر حوادث تنه

،  37ق، ج3127/3131ت، ی، آل البیز نخواهد )الحر العاملیخواهد براى او نها براى خود نمى  یدوست بدارد و آنچه از بد

 (.110، ص1م، ج3411ق/3101ه، ی؛ اسالم737ص

 

 د: یگویه مین آیان دقائق ایالله در بعالمه فضل
ن  یوحدة بجعل الیاته، مما یح  ی قلبه والتزم باإلسالم ف  ی دة فیمان عقیعاش اإل  یكل موارد القرآن، المسلم الذ  ی راد بالمؤمن فوالم»

 یلهنهم. وإذا كان المؤمنون إخوة، فإن النداء اإلیما بیجعلها اللّه قاعدة للعالقة ف  ی ة التیمانیة اإلین تترسخ عبر الخوة اإلسالمیالمسلم

اة  یالح  ی تهم فین على بعضهم البعض، ومسؤولیكُْم( باعتبار أن اإلصالح من حقوق المؤمنیَن أََخوَ یصلحوا )فَأَْصلُِحوا بَ یعاً لیهم جمیتوجه إلی



كل   ی ( فخط الصالح واإلصالح والوحدة. )َو اتَُّقوا اللَّهَ   ی ن بتوازنها وتماسكها واستقامتها فییع معنیعتبر الجمی یة، التیة اإلسالمیاالجتماع

ما جعله    ی ة اللّه فعیخالفاتكم لتحلّوها على قاعدة التقوى المرتكزة على شر  ی ال تختلفوا بالباطل، و ف  ی أموركم وعلى مستوى العالقات ك

خط رضاه،    ر علىین بالسین والملتزمیاة العامة والخاصة للناس، )لََعلَّكُْم تُرَْحُموَن(؛ لن اللّه جعل رحمته للمتقیالح  ی اللّه من الحقوق ف

العامة    ة على مستوى السالمةیجابیل الوصول إلى النتائج اإلیة، لن ذلك سبیة واالجتماعیأوضاعهم الفرد ی عته فیلتزمون شریولمن 

  «ی رحمته ورضوانهف  ی عته، واللطف اإللهیشر  ی ة فیربط الناس باإلسالم من خالل الرحمة اإللهی یاة، المر الذیللح

ملتزم به اسالم است؛    ی مان در قلبش النه کرده، و در زندگیاست که ا  ی م، مسلمانیقرآن کر  یجایجا  مقصود از مؤمن در 

رار  ان مسلمانان قیار انسجام میرا مع  ین برادر یشود؛ خداوند ا  ی نید  یبرادر   یر لوایمسلمانان ز  ی کپارچگیکه موجب   ی التزام

د!  ییان برادران خود اصالح نمایشود که: میم  ی متوجه همگ  ی اله  ین ندایمسلمانان برادر بودند پس ا  ی را وقتیداده است؛ ز

و حفظ و    ی، همه در هماهنگ ساز یاسالم  ی جمع  ی ن در زندگیگر است؛ همچنیکدین بر یرا که اصالح کردن از حقوق مؤمنیز

د!  یینما  تیقوا را رعاتان تین ندا هستند که: در کارها و روابط جمعیمخاطب ا  ی ن همگیمسؤلند. همچن  ی استحکام آن از فروپاش

عامه و    ت حقوقیعت که در آن رعایبر خواسته از شر  یتان را بر اساس تقوایها¬د و اختالفیر حق با هم اختالف نکنیتا به غ

کت  حر   ی ت الهیکه بر خط رضا  ی ن و آنانیمتق  یرا خداوند رحمتش را براید؛ زید، تا مورد رحمت شویخاصه شده است حل کن

طح  ج مثبت در سیدن به نتاین راه رسیملتزمند، قرار داده است و ا  ی عت الهیبه شر  ی و اجتماع  ی شخص  کنند و در شرائطیم

زند )عالمه  یوند میبه اسالم پ  ی اله  یز همراه با لطف و خشنودین نگاه رحمت آمیق همیکه مردم را از طر  یز یعموم است؛ چ

 (. 312، ص73ق، ج3134الله، فضل

که تنها  ) ی هر گونه رابطه سبب  یکتا، جای یمان به خدایگرند، ایكدیكه همه مؤمنان برادر   ،ینیر جالب و دل نشیچه تعب

ن به  ن جهت از آیز به همین نیاز مفسر  ی را گرفته است. چنان که بعض  یا روابط اعتبار یدارد(   یی ایدن  ی اختصاص به زندگ

 اند: ر نمودهیجاودان تعب  ی زندگ

ق،  3134به، ی؛ ابن عج31، ص1ق، ج3131، یضاو ی)ب «.ةِ یاِة البَدِ یماُن الُموِجُب لِلحَ یأصٍل واحٍد، ُهوَ اال ُث إنَُّهم اِنتََسبُوا إلىیِمن حَ »

، یمراغ  ی ؛ احمد بن مصطف170تا، ص  ی ، بیلی؛ احمد بن محمد اردب1، ص4ق، ج3137، ی؛ محمد ثناءالله مظهر 171، ص1ج

 (.31، ص73، ج3413ق/3131

د به زودى جاى خود را به صلح و صفا بدهد و از یده كه بایان برادران نامیرى میز درگیآنان را نان یرى میقرآن نزاع و درگ

د: یافزاىه میان آیگر هشدار داده و در پایشود، بار دن ضوابط مىین گونه مسائل جانشیارى از اوقات، روابط در ایآنجا كه در بس

(.    )و  « دید تا مشمول رحمت او شویشه كنیتقواى الهى پ» ُمون  لَُّكْم تُرْح   اتَُّقوا اللَّه  ل ع 

 نقل شده است: « رىیابو عثمان ح»از 

  ن با مخالفتیبرادرى د  ی ن منقطع شود، ولیرا برادرى نسب با مخالفت دیتر از برادرى نسب است؛ زین قو یبرادرى د»

 (. 71، ص31ق، ج3101، ی)ابوالفتوح راز « نسب منقطع نشود



گر و در اجراى عدالت اجتماعى با تمام  یكدیهاى اجتماعى مسلمانان در برابر تین مسولیترز مهمكى ایب، ین ترتیبه ا

 ت حدود عدالت و انصاف در دادن حقوق قرار داده است. یو رعا  ی نیان برادران دیجاد صلح و سازش میابعادش در ا

 یز یب( دشمن ست

ٌد رَُّسوُل اللَِّه َوالَّذِ د: یفرمایقرآن م َحمَّ ارِ ُرَحَماء بَ ی)مُّ اء َعلَى الْكُفَّ ًدا یَن َمَعُه أَِشدَّ َن اللَِّه َورِْضَوانًا  ینَُهْم تََراُهْم رُكًَّعا ُسجَّ بْتَُغوَن َفْضاًل مِّ

ُجوِد َذلَِك َمرَلُُهْم فِ   ی َماُهْم فِ یسِ  ْن أَثَرِ السُّ ِل كََزْرعٍ أَْخَرَج َشطْأَُه فَآَزرَُه فَاْستَْغلََظ فَاْستََوى َعلَى ُسوِقِه یاإْلِنجِ   ی التَّْوَراِة َوَمرَلُُهْم فِ   ی ُوُجوِهِهم مِّ

اَع لِ ی ارَ َوَعَد اللَُّه الَّذِ یغِ یْعِجُب الزُّرَّ ْغِفرًَة َوأَْجًرا َعظِ یَظ بِِهُم الْكُفَّ الَِحاِت ِمنُْهم مَّ  (.92(: 84ماً( )فتح)یَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ان خود  ید و در میکه با او هستند در برابر کفار سرسخت و شد  ی فرستاده خداست و کسان« ه و آلهیالله عل  ی صل»محمد

ر  طلبند. نشانه آنها د  ی او را م  یکه همواره فضل خدا و رضا  ی ، در حالینیب  ی وسته آنها را در حال رکوع و سجود میمهربانند؛ پ

  یها  که جوانه  ی ل است، همانند زراعتیف آنان در انجیرات و توصف آنان در تو ین توصیان است. ایصورتشان از اثر سجده نما

که    نمّو و رشد کرده  یستاده است و به  قدر یخود ا  یت آن پرداخته تا محکم شده و بر پایخود را خارج ساخته، سپس به تقو

مان آورده و  یاز آنها که ا  ی به کسان« یول»آن است که کافران را به خشم آورد،  ین برایدارد. ا  ی وا م  ی زارعان را به شگفت

 داده است.   ی میسته انجام داده اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظیشا  یکارها

 

 اسالم   ی به جامعه جهان  یز یات دشمن ستیآ یهاامیپ

ل  یانج  ه سوره فتح و به نقل از تورات و ین آیدر آخر«  ه و آلهیالله عل  ی صل»امبریاران خاص پیاز   یی بایار زیم بسیقرآن ترس

مردى به خرج دادند، و هم درس یگر پایو مراحل د« هیبیحد»ان كرده، كه هم افتخار و مباهاتى است براى آنها كه در یب

 (. 331-334، ص77، ج3121، یراز یاى است براى همه مسلمانان در تمام قرون و اعصار. )مکارم شآموزنده

 شود:ین قواعد اشاره میاز ا  ی ن، که به برخیاست بر اساس د  یم قواعد برادر ی، ترسین معرفیقت، ایدر حق

در همه ابعاد    ی ست، بلکه همراهین  ی امبر، صرف همزمانیبا پ  ی : الزم به ذکر است که مقصود از همراهیی. جامعه وال3

  ی ( معرف)رسالت ی عنین وصفش یرا با بزرگ تر« ه و آلهیالله عل  ی صل»امبر ین رو ابتدا پیمراد است؛ از ا  ی عتیو شر  ی دتیعق

 د. ینما  ی م  ی ن رسالت معرفیکردن آن حضرت در هم  ی ن را هم با وصف همراهینموده و سپس مؤمن

ٌد َرُسوُل اللَِّه( فرسالتُُه الوح»)اند: ن دانستهیف را کاملترین شکل تعرین ایاز مفسر  ی ن جهت، برخیبه هم ُة،  یدُة الّربانیُمَحمَّ

، استقامًة  ٌة مع الرَّسولِ یٌة رسالیَن الُخصوِص؛ فإنّها معیٍف ِبالمؤمنیرُ تَعریَن َمَعُه( ُهَو خَ یكما )َو الَّذِ   ِف كلَِّها؛ین التَّعارِ یٍف ِبِه بیرُ تعریخ  ی ه

  ی معرف  ینکه قرآن برای(. ا113، ص4ق، ج3104، یخ طوسی)ش («119(: 11معه كما أمر: )َفاْستَِقْم كَما أُِمرَْت َو َمْن تاَب َمَعَك( )هود)

ٌد ر ُسوُل اللَِّه(، و براامبر از واژه یپ مَّ ُه( استفاده کرده، گواه بر تبین از واژه )و  الَّذِ یمومن  ی معرف  ی)ُمح  ع  آن   ی قیقت حین ماهیین  م 

 است.      ی ن رسالت الهیر ایدر مس  یروانش به عنوان همراهان و ین پییو تب« یفرستاده اله»حضرت به عنوان 

د و محكم هستند یکند كه: در برابر كفار شدیان مین گونه بیاوصاف مسلمانان را اگر از  ید  ی کیز: قرآن ی. جامعه کافرست7

اِر(. ی)و  الَّذِ  ل ى الُْكفَّ اءُ ع  ُه أ ِشدَّ ع   ن  م 



ماءُ ب  یان خود رحیر: و اما در میپذ  ی. جامعه خود1  ن ُهْم(.یم و مهربانند )رُح 

شانند، و آتشى سخت و  ینسبت به برادران و دوستان و هم كانه رو: آرى آنها كانونى از عواطف و محبت  ی. جامعه م1

شود. اما نه جمع  خالصه مى« قهر»و « مهر»ن یقت عواطف آنها در این در مقابل دشمنان. در حقیسوزان، و سدى محكم و پوالد

ه از  شود كدوست، سبب مىکند، و نه قهر آنها در برابر دشمن و مهر آنها در برابر    ی جاد مین دو در وجود آنها تضادى ایان ایم

نى و همواره به عبادت خدا مشغولند: یبوسته آنها را در حال ركوع و سجود مىین رو پیرون نهند؛ از ایجاده حق و عدالت قدمى ب

داً(.  )ت راُهْم رُكَّعاً ُسجَّ

در برابر    م تامیدو، رمز تسلاستفاده کرده، که هر  « سجود»و « ركوع»روان رسالت، از دو واژة یاثبات اوج بندگى پ  یقرآن برا

 باشد. یت میة عبودیت با روحیفرمان حق، و نفى هرگونه كبر و خودخواهى است که در ضد

آورد، آنها را همواره طالب فضل و رضاى خدا   ی ان میت پاك و خالص آنها سخن به میقرآن از ن  ی . جامعه خدا محور: وقت1

دارند، و نه انتظار پاداش از خلق خدا  ا قدم بر مىیاللَِّه و  رِْضواناً(. آنها نه براى تظاهر و ربْت ُغون  ف ْضاًل ِمن   یکند: )  ی م  ی معرف

ند، و  ر خود معترفیدهد كه آنها به تقصنشان مى« فضل»دارند، بلكه چشمشان تنها به رضا و فضل او دوخته شده است. واژة 

ز از ظاهر آراسته و نورانى آنها  یها ن       ی ن خوبیآن طلب کنند. تمام ادانند كه پاداش الهى براى اعمال خود را كمتر از آن مى

ُجوِد(.   ی ماُهْم فِ یداست: )سِ یهو  ُوُجوِهِهْم ِمْن أ ث رِ السُّ

ث لُُهْم فِ یاران پیف آنها )ین توصید: ایافزان اوصاف مىیان همه ایبه هر حال، قرآن بعد از ب   ی امبر( در تورات است )ذلِك  م 

قبل نازل    ش از هزار سالیك كتاب بزرگ آسمانى كه از پیفى است در یش گفته شده و توصیقتى است كه از پین حقیاِة(، االتَّْور 

 شده است. 

ل همانند  یف آنها در انجید: توصیگون مىیل( پرداخته، چنیگر آسمانى )انجیك كتاب بزرگ دیف آنها در یسپس به توص

به    ستاده است، و یت آن پرداخته، تا محكم شده و بر پاى خود ایساخته، سپس به تقو  هاى خود را خارجزراعتى است كه جوانه

ث لُُهْم فِ قدرى نمو و رشد كرده و پربركت شده كه زارعان را به شگفتى وا مى طْأ ُه فآز ر ُه  یاْْلِنْجِ   ی دارد )و  م  ِل ك ز ْرٍع أ ْخر ج  ش 

(.  ْعِجبُ یُسوِقِه   ع لى  ف اْست ْغل ظ  ف اْست وى  الزُّرَّاع 

آنها را از نظر عواطف، اهداف، اعمال و صورت ظاهر   یها  ی ژگیبراى آنها ذكر شده، و« تورات»قت، اوصافى كه در یدر حق

هاى مختلف است. آرى! آنها انسان  انگر حركت، نمو و رشد آنها در جنبهیآمده، ب« لیانج»كند و اما اوصافى كه در ان مىیب

شود. ابد و بارور مىیها پرورش مىزنند، و جوانهستند، همواره جوانه مىیا كه آنى از حركت باز نمىى هستند با صفات واال یها

ى پاك  اتیرومند، و نیراسته، عواطفى نی، عابدند؛ ظاهرى آراسته، باطنى پین جهادگر ین عابد بودن، مجاهدند، در عیآنها در ع

(.یغِ یاند: )لِ   ی رابر دوستان، مظهر رحمت الهند، و در بیدارند، در برابر دشمنان، مظهر خشم خدا ار   ظ  بِِهُم الُْكفَّ

اند، وعده آمرزش و اجر  مان آورده و عمل صالح انجام دادهید: خداوند به كسانى از آنها كه ایفرماه مىیان آیخداوند در پا

ع د  اللَُّه الَّذِ یعظ الِحاِت ِمنْ یمى داده است )و  ِملُوا الصَّ نُوا و  ع  ْغِفر ًة و  أ ْجراً ع ظِ ن  آم   ماً(. یهُْم م 



ه به  ن دو وصف اشار ین، تكرار ایمان و عمل صالح در آن جمع بود، بنا بر ایه گفته شد، ایهى است اوصافى كه در آغاز آیبد

او باقى  داده كه در خط  «  ه و آلهیالله عل  ی صل»اران محمدین وعده را تنها به آن گروه از یعنى خداوند، ایتداوم آن است. 

و جدا  گر از ایاران او بودند، و روز دیك روز در زمره دوستان و یمان و عمل صالح را تداوم بخشند، و گرنه كسانى كه یبمانند، و ا

 ستند.یاى نن وعدهیش گرفتند، هرگز مشمول چنیشدند و راهى بر خالف آن در پ

ل بر  ی، دلض باشدین است كه براى تبعین گونه موارد، این( در ان نكته كه اصل در كلمه )مِ یر به )ِمنُْهْم( با توجه به ایتعب

 م خواهند شد: ین است كه اصحاب به دو گروه تقسیا

 شوند. م مىیمانده، و مشمول غفران و اجر عظیمان باقیگروهى با ا

 ض بزرگ محروم خواهند شد. ین فیو گروهى که با انحراف خود، از ا

لى  اً قرائن عقیكه: اوالً خالف ظاهر است و ثان  ی رند، در حالیه بگیانیِمن( در )ِمنُْهْم( را بجمعى از مفسران اصرار دارند كه )

همه معصوم بودند و در  «  ه و آلهیالله عل  ی صل»امبریاران پیست كه یكس مدعى نچیرا هیتوان كنار گذاشت؛ زرا چگونه مى

ن چگونه ممكن است  یرود و عالوه بر اك از آنها مىیمان و عمل صالح در مورد هر ین صورت، احتمال عدم تداوم در خط ایا

مه  یا از نیند، یمایمان و صالح را بپینكه راه اید و شرط به همه آنها دهد، اعم از ایم را بدون قیخداوند وعده مغفرت و اجر عظ

 راه بر گردند و منحرف شوند. 

 

 

 ه صحابه یداستان تنز

حق    ی ر امت هستند، کسیبرتر از سا«  ه و آلهیالله عل  ی صل»امبرین باورند که صحابه پیدانشمندان اهل سنت بر امشهور  

َعِملُوا  َن آَمنُوا وَ ی)َوَعَد اللَُّه الَّذِ از جمله:   ی اتیشود! آنها به آى از آنها مطلقاً ممنوع و موجب كفر مىیانتقاد از آنان را ندارد و بدگو

الَِحاِت   ْغِفرًَة َوأَْجراً َعظِ الصَّ اللَُّه َعنُْهْم    ی َرضِ د: )یفرمامى« انصار»و « نیمهاجر»ه توبه كه بعد از ذكر یو آ (92(: 84ماً( )فتح)یِمنُْهم مَّ

ات  ید رواییه، با تایآ ی م، قرائن داخلیها تهى كن  یش داور یکنند ولى هر گاه خود را از پ  ی استناد م (،111(: 2َو َرُضوا َعنُْه( )توبه)

 شود:   ی نجا به دو مورد اشاره میسازد. در اده را روشن مىین عقیاساس بودن ا  ی ن بیقیفر

نُْه( در سوره توبه، تنها مخصوص مهاجران و انصار ن  ی . جمله )ر ضِ 3 نُْهْم و  ر ُضوا ع  ن   یرا در کنار آن دو، )الَّذِ یست؛ زیاللَُّه ع 

 كنند. همانروى مىیكى از آنها پیامت به نیو مفهومش شامل تمام كسانى است كه تا دامنه قز قرار گرفته،  یاتَّب ُعوُهْم ِبِإْحساٍن( ن

شوند،  مى  ت الهى خارجیر چتر رضایرند، از زیگر در خط كفر قرار گیمان باشند و روز دیك روز در خط ای، اگر «تابعان»گونه كه اگر 

  مان و عمل صالحید به ایه سوره فتح، مقین آیز در آخریآنها نت یرا وضعید؛ زیآز مىین« صحابه»ن مطلب درباره ین همیع

 رون خواهند رفت.یت الهى بین عنوان از آنها سلب شود، از دائره رضایا  یشده است، كه اگر روز 

 اصحاب به آن حضرت عرض كردند:   یدن معجزات است. روز یمان از راه دیب، باالتر از ایغ  یمان از رو ی. به عالوه، ا7



ن  ی، للعامل منهم أجر خمسیرونیولم   ی أتون بعدى، آمنوا بین یالذ  ی ا رسول اللَّه؟ قال: ال أنتم اصحابى، وأخوانیانك نحن اخو »

ول  م اى رسیا ما برادران توایآ ؛«ر أعواناً یاللَّه؟ قال: بل منكم! رّدوها ثالثاً، ثم قال: النّكم تجدون على الخا رسولیل: بل منهم یمنكم، ق

آورند در  مان مىیند و به من ایآد، ولى برادران من كسانى هستند كه بعد از من مىینه! شما اصحاب من هستخدا؟ فرمود:  

اند. افرادى از آنها كه اهل عمل صالحند، اجر پنجاه نفر از شما را دارند! عرض كردند پنجاه نفر از خودشان  دهیحالى كه مرا ند

ن پاسخ را داد. آن گاه  یامبر همین سخن را تكرار كردند هر بار پیا! آنها سه بار ااى رسول خدا؟! فرمود: نه! پنجاه نفر از شم

؛  771، ص7تا، ج  ی ، بیكند )ابن عربارى مىیر ید كه شما را در كارهاى خیطى هستین به خاطر آن است كه شما در شرایفرمود: ا

 (. 123، ص33م، ج3441ق/3133ه، یمیابن ت

 ن نقل شده است: یچن«  ه و آلهیالله عل  ی صل»امبریاز پ« ح مسلمیصح»در کتاب 

داشتم  دوست  «.أتوا بعدین لم ی، و أخواننا الذیا رسول اللَّه؟! قال: أنتم أصحابینا اخواننا؛ قالوا: أولسنا أخوانك یوددت انّا قد رأ»

ز  د، اما برادران ما هنو یصحاب من هستم اى رسول خدا؟! فرمود: شما ایستیا ما برادران تو نیم. گفتند: آیدیدبرادرانمان را مى

؛  11، ص7م، ج3443ق/3133، یوطیبن مسلم س  ی ؛ عل2، ص3م، ج3447ق/3137مه، یاند )محمد بن اسحاق بن خزامدهین

م،  3412ق/3102، یعلی؛ ابو 332، ص31م، ج7003ق/3173؛ احمد بن حنبل، 313، ص1م، ج3440ق/3130روت، ی، بیالمبارکفور 

م،  7001ق/3171، یب النسائی؛ احمد بن شع21، ص1و ج  32، ص1م، ج3440ق/3130، یهقین البیالحس؛ احمد بن  112، ص33ج

 (. 11، ص7م، ج3443ق/3133باج، یمسلم الد  ی ؛ عل21، ص1ج

با خود کردند كه هرگز دشمنان اسالم با آنها نكرده بودند!    ی، کار ی، مسلمانان با برادرکشیاما متاسفانه در عصر کنون

جه  ینت  ست جز ین  یز ین چیك اصل و نسبند؛ ایى برادرانى از یدوستى را بستند كه گو  یوندهایمسلمانان آن چنان با كفار، پ

معه را  و جا  یی را شناسادنظر و بازگشت به قرآن  یشه، تجدیاست که موانعِ اند  ی نیفه عالمان دیاز اصول قرآن. امروز وظ  یدور 

 ز دهند.یاز ارتکاب  آنها پره

 

 ب از نگاه عقل یانواع تقر

  ی کیکند، که فقط یدا میب چند صورت پی، تقریم از نظر تصور یاست که بدان  یب، ضرور یجامع از تقر  ی فیان تعریقبل از ب

 دارد:  ی از آنها امکان عقل

 ز با خودش؛ یک چیب ی. تقر3

 ز متضاد؛یب دو چی. تقر7

 ر متضاد؛یغ  ی ز مختلف ولیب دو چی. تقر1

 را: یست؛ زیاول و دوم درست ن  یگر(، صورهایکدیز به یک شدن دو چیب )نزدیتقر  یلغو   یبا توجه به معنا

 ازمند دو تا بودن است. ین کار نیرا ایا دور شود؛ زیک یبه خودش نزد  یز یاول، عقالً امکان ندارد چ  یطبق معنا



شوند، بلکه در دو  ¬یکجا جمع نمیچ گاه با هم یت اختالف است، هیز متضاد، نهاین دو چیکه بز، از آنجا  یصورت دوم ن

 گر قرار دارند. یکدیجهت کامالً خالف 

 وجود ندارد.   ی ن محاالت عقلیک از ایچ یاما در صورت سوم، ه

توانند  ین مختلف بودن، میب در عید، که دو طرف تقریآین نکته به دست میراجع به صورت سوم، ا  ی ن نگاه عقالنیبا ا

ت  یان نهاانشیز متضاد هستند که میرا تنها دو چیان آن دو است؛ زین مسأله، به خاطر عدم تضاد میهم باشند ا  ی اشتراکات  یدارا

ز  ین نکته )امکان وجود اختالف و اشتراک در دو چیشوند. ایچ گاه با هم جمع نمیکه ه  یاختالف و فاصله است، به طور 

 ل باشد.یذ  ی ف اصطالحینه ساز تعریتواند زمیود ممتقارب(، خ

 

 مفهوم اختالف

 د: یگو  ی اختالف م  یابن منظور در معنا

ز که  یبا هم ناسازگار بودن، و به دو چ  ی عنیاختالف   «تّفقایقال: تخالف المران إذا لم یالتخالف و المخالفة،   ی االختالف بمعن»

 «(. خلف»، مادة 43، ص4، ج3131شود: مخالفند )ابن منظور، یستند، گفته میبا هم متفق ن

 د: یگو  ی ز مین  یابو هالل عسکر 
ا  ِن وکالهمیقیَن َفریَقَع االختالُف بیُجوُز أن یه الآخُر؛ ویخالِف ما َذَهَب إل  ی ِن إلیالمذاِهِب ُهو ِذهاُب اََحِد الَخصمَ   ی اّن االختالَف ف»

ر  یغ  ی نعیرا اختالف یان حق و باطل باشد؛ زیشه اختالف میضرورت ندارد که هم «حِ یالمس  ی ف  یهوِد والنصار یُمبِطٌل؛ کاختالِف ال

د  )که هر دو معتقدن یهود و نصار یا نه، مثل اختالف ینکه هر دو باطل باشند ین اعم است از ایز با هم؛ و ایموافق بودن دو چ

 (.   42، رقم71ق، ص3137، یح کشته شده است(، که هر دو باطل است )ابو هالل عسکر یکه مس

 اختالف هستند، مانند:   یوجود دارند که به معنا  یگر ید  یها م همسو: واژهیمفاه

 . مشاجره: 3

،  341، ص7م، ج3412ق/3102، یاختالف افتاد )الجوهر   ی عنین قوم مشاجره شد، یب ؛«نَهُ ین القوِم إذا اختلَف المرُ بیشجر ب»

 «(. شجر»مادة 

تو سوگند،   یبه خدا  (.56(: 8نَُهْم(؛ )نساء)یَما َشَجرَ بَ یَحكُِّموَك فِ یْؤِمُنوَن َحتَّى ی)َفاَل َوَربَِّك اَل ن استعمال شده است: یدر قرآن چن

 آورند، مگر آنکه در اختالفات تو را حکم قرار دهند. یمان نمیآنان هرگز به خدا ا

 . تضاجم: 7

شود، گفته  یان جمع اختالف میم  ی اختالف، وقت  ی عنیتضاجم  ؛«نهم إذا اختلفیقال: تضاجم المر بیالتضاجم: االختالف، »

 «(.  ضجم»، مادة 171، ص32ق، ج3131م/3441، یدیشود: تضاجم کردند )الزبیم

 

 سه واژگان اختالف و تفاوتیمقا



 د: یگو یم« تفاوت»و « اختالف»ان یدر فرق م  یابو هالل عسکر 
ا تََرى فِ یولهذا نفاُه اللُه )تعالإّن التفاوَت کُلَُّه مذموٌم،  » (؛ َو ِمَن  3(: 56َخلِْ  الرَّْحَمِن ِمن تََفاُوٍت( )الملک)  ی ( َعن ِفعلِِه فقال: )مَّ

رُب ِمَن االختالِف 41(: 93ِل َوالنََّهاِر( )مؤمنون)یقوله: )َولَُه اْختاَِلُف اللَّ   یس ِبَمذُموٍم، أال تر یاالختالِف ما ل ُسنٍَن    ی ُن علکُو ی(؛  فَهذا الضَّ

ذموم  ق تفاوت، میمصاد  ی تمام ؛«َجهِل فاِعلِهِ   ی رِ ُسنٍَن، َوُهوَ دالٌّ علیغَ   ی علِم فاِعلِِه، والتَّفاُوُت ُهو االختالُف الواقُع عل  ی واحٍد، وهو دالٌّ عل

گونه  ¬ چیرحمن ه  یدر خلقت خدا»کرده و فرموده است:   ی نف  ی خود به طور کل  ین رو، خداوند آن را از کارهایاست و از ا

ت  اختالف )رف»د: یفرما یرا هم مذموم دارد و هم ممدوح، چنانکه خداوند میست؛ زینگونه نیاختالف ا  ی ول«. دینیبینم  ی تفاوت

رو   نید که تفاوت گذاشتن، کار موجود جاهل است، از ایآ یه، به دست مین دو آیاز ا«. و آمد( شب و روز از آن خداوند است

دگار آن است )ابو هالل  یعلم و دانش آفر  هشب و روز که نشان  یی شود؛ به خالف اختالف، مانند: جابجا یمده نیدر آن نظم د

 (. 101، رقم 371ق، ص3137، یالعسکر 

 

 

 اقسام اختالف 

 م کرد: یتوان اختالف را به دو نوع تقس ین مقدمه، میبا توجه به ا

 . اختالف ممدوح 3

اجناس،    یآور، دارا رتیح  یهاییبایده است که با وجود استحکام و زیرا آفر  ی حکمت خود، جهان  یخداوند به مقتضا

ن  یهترخلقت در ب  یبر عهده دارند تا ضامن بقا  یا فهیخود، وظ  یها تناسب داشته است، که هر کدام به   ی انواع و افراد مختلف

 شکل خود باشند. 

  یا ک خود نشانهیمختلف، هر   یها ها و چهره شگفت آور، انسان است، که با زبان  ی ن گوناگونیا  یها از نمونه  ی کی

َماَواِت َواْلَرِْض َواْختاَِلُف أَلِْسنَتِكُْم َوأَلَْوانِكُْم إِنَّ فِ ی: )َوِمْن آاندیم هستیدگار حکیآفر یسو  راهگشا به  ی لیروشن، و دل   ی اتِِه َخلُْ  السَّ

  یها ها و رنگ ن و اختالف زبانیها و زم نش آسمانی)قدرت( او، آفر یها و از نشانه  (99(: 31َن( )روم)یاٍت لِّلَْعالِمِ یَذلَِك لَآ

 است.   یی ها دانشوران نشانه  یز( براین )امر نیشماست. قطعاً در ا

جهان است، که در    یدانا برا  یدگار یاست، و هدف از آن، اثبات وجود آفر  ی از سنن اله  ی کیخلقت،   ی اختالف در چگونگ

استوار و دور از هرگونه    ی ها بر اساس حکمتتیم امکانات و مسئولین خود گواه تقسیکتاست. به عالوه، ایانتها و یعلم و قدرت، ب

 د نموده است.ییکند و شرع هم آن را تایض است، که عقل به ضرورت آن حکم میتبع

را در    ی ست اختالفیبایم، پس میان راه حل هستیرا ما در صدد بیز  ست؛ین بحث نین قسم از اختالف، مورد نگاه ایالبته ا

 د. یآیم  ی زا باشد، که در پ م که مشکلیرینظر بگ

 . اختالف مذموم 7



ت(  دن بندگان استوار اسیافتن و به کمال رسیت یاز اختالف وجود دارد که با حکمت خداوند )که بر اساس هدا  یگر ینوع د

اند چنان  رو، عقل و شرع هم آن را مردود شمرده نیشود. از ایدن آنان میو به کمال رس  ی ابی تیهدارا مانع  یناسازگار است؛ ز

آل  ٌم( )یناُت َو أُولِئَک لَُهْم َعذاٌب َعظیَن تََفرَُّقوا َو اْختَلَُفوا ِمْن بَْعِد ما جاءَُهُم الْبَ ی)َوال تَکُونُوا کَالَّذد: یفرما یکه خداوند در قرآن م

روشن پروردگار به   یهاد که پراکنده شدند و اختالف کردند، )آن هم( پس از آنکه نشانهینباش  ی و مانند کسان( 116 (:3عمران)

 دارند.  ی مید آنها عذاب عظیفرما ید! آنجا که میآنان رس

اَللََة ِبالُْهَدى  ی)أُولَِئَك الَّذِ د: یفرمایا ضاللت  اشاره میت یر اختالف، بر انتخاب هدای، به تأثیگر یان دیقرآن، در ب َن اْشتََرُوا الضَّ

(: 9ٍد( )بقره)یِشَقاٍق بَعِ   ی الِْكتَاِب لَفِ   ی َن اْختَلَُفوا فِ یلَّذِ َوالَْعَذاَب ِبالَْمْغِفرَِة فََما أَْصبَرَُهْم َعلَى النَّاِر َذلَِك ِبأَنَّ اللََّه نَزََّل الِْكتَاَب ِبالَْح ِّ َوإِنَّ ا

ا كه  ر یشان ساخته؟ زیبایز بر آتش شكیدند و عذاب را به جاى آمرزش. چه چیت برگزیبه جاى هدا  نان گمراهى را یا (166-165

 كنند، در مخالفتى دور از صوابند.   ی خدا كتاب را به حق نازل كرد و كسانى كه در كتاب خدا اختالف م

قط  ها را درهم شکسته، تا ف رونق تمدنده؛ و  یر کشیاست که ملتها را از اوج عزت به ز  یار یخ، خود گواه اختالفات بسیتار

  خ بر شمرده و نسبتیز اختالفات مذموم را عامل افول عظمت مسلمانان در طول تاریم نیاز آنها در ذهن بماند. قرآن کر  ی نام

اِبر  ُحکُْم وَ یُعوا اللََّه َو رَُسولَُه َو ال تَناَزُعوا َفتَْفَشلُوا َو تَْذَهَب ری)َو أَطبه آن هشدار داده است:    (85(: 4َن( )انفال)یاْصِبُروا إِنَّ اللََّه َمَع الصَّ

ان نرود!  ید، و قدرت )و شوکت( شما از مید، تا سست نشوید! و نزاع )و کشمکش( نکنییامبرش را اطاعت نمایو )فرمان( خدا و پ

 د که خداوند با استقامت کنندگان است!یصبر و استقامت کن
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