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é Objective: The purpose of this article is to study the duty and roles of education in promoting 
friendship and brotherhood among Islamic denominationss and extracting their foundations 
from Islamic sources. 

é Method: To achieve this goal, first the Qur’an and the manners and traditions of the Prophet 
(PBUH) and the Ahl al-Bayt (AS) and Islamic jurisprudence and theology are studied and the 
foundations of duty and role of education in this field are extracted and explained along with 
their arguments. Then, with the inferential method, the necessity of role-playing and duty of 
education was proved and finally, the roles that it should play in this field were determined. 

é Findings: In this study, three foundatiosn for the duty and role of education in promoting 
brotherhood among Islamic denominations were obtained: 1) Muslims are followers of 
all Islamic denominations, 2) Most of them are saved and 3) Brotherhood of all Islamic 
denominations. Based on these foundations, the functionality and necessity of the role of formal 
education was proved. It was also found that the most important steps that education in Islamic 
countries should take in this regard are: making educators familiar with the doctrine of Islamic 
brotherhood, removing doubts, cultivating the spirit of respect for the others’ beliefs, nurturing 
a sense of responsibility for the fate of Muslims, cultivating the power of thought, seeking truth 
and avoiding undue prejudices, cultivating logical dialogue skills, and informing individuals of 
the consequences of division and discord.

é Conclusion: the sphere of social-political education in the Document of Fundamental Evolution 
is a proper ground for making the abovementioned goals operational. 
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چکیده :
é هدف: هدف این مقاله بررســی وظيفه مندی و نقش های آموزش و پرورش در ترویج دوستی و 

برادری ميان مذاهب اسالمی و استخراج مبانی آنها از منابع اسالمی است . 
é روش: روش مورد استفاده براي دست یابي به هدف فوق روش اجتهادی - استنباطی است. برای 
دستيابی به این هدف، نخست قرآن و سيره و سنت پيامبر)ص( و اهل بيت)ع( و فقه و كالم اسالمی 
مطالعه و مبانی وظيفه مندی و  نقش آفرینی آموزش و پرورش در این زمينه استخراج و همراه با 
مستندات آنها تبيين و تشریح شد. سپس با روش استنباطی، لزوم نقش آفرینی و وظيفه مندی 
آموزش و پرورش اثبات و در پایان نقش هایی كه باید در این زمينه ایفا كند، مشــخص شــد.
é یافته ها: در این تحقيق ســه مبنا برای وظيفه مندی و نقش آفرینی آموزش و پرورش در ترویج 
برادری ميان مذاهب اسالمی به دست آمد: 1( مسلمان بودن پيروان همه مذاهب اسالمی، 2( اهل 
نجات بودن اكثر آنها و 3( برادری همه مذاهب اســالمی. بر اساس این مبانی وظيفه مندی و لزوم  
نقش آفرینی آموزش و پرورش رســمی اثبات شد. همچنين مشخص شد مهم ترین اقداماتی كه 
آموزش و پرورش كشورهای اسالمی در این زمينه باید انجام دهند عبارتند از: آشنا كردن متربيان 
با آموزه برادری اسالمی، برطرف كردن شبهات، پرورش روحيه احترام به عقاید دیگران، احساس 
مسئوليت نسبت به سرنوشت مسلمانان، پرورش قدرت تفکر، حق جویی و پرهيز از تعصب های 
نابه جا، پرورش مهارت های گفت وگوی منطقی، آگاهی بخشی نسبت به پيامدهای تفرقه و اختالف.
é نتيجه گيری: ساحت تربيت اجتماعي سياسي سند تحول بنيادین زمينه مناسبي براي عملياتي 

نمودن اهداف فوق الذكر است.

واژگان کلیدی :                   مذاهب اسالمی، اختالف و تفرقه، آموزش و پرورش رسمی، برادری اسالمی، تکفير،   نجات
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مقدمه
يكــی از چالش های مهــم و خطرناك جهان اســالم در دوران معاصر نفرت پراكنی، 
تفرقه افكنی و ايجاد دشــمنی و كينه ميان پيروان مذاهب اســالمی است. اين امر البته، 
ســابقه ای طوالنی دارد و اختصاص به دوران معاصر ندارد. در گذشته اين تفرقه افكنی و 
نفرت پراكنی، در ظاهر، به بهانة اختالف عقايد و آرای مذهبی و در واقع، برای رســيدن 
به منافع و مطامع سياســی - اقتصادی حكومت ها و صاحبان قدرت بود. اما آنچه تازگی 
دارد، ورود و بهره برداری اســتعمارگران و سلطه جويان از اين مسئله است. نظام سلطه، 
حكومت های مرتبط با آن و سياســتمداران طرفدار آن، تداوم سلطة خود بر مسلمانان را 
در گرو درگيری و جنگ مســتمر ميان مسلمانان، يا دست كم در رواج كينه و دشمنی 
 و نفــرت ميان آنها می بينند؛ زيرا تنها در اين صورت اســت كه مســلمانان نمی توانند

در زمينه هــای مختلف علمی و اقتصادی، فناوری و صنعتی، فرهنگی و دينی با يكديگر 
ارتباط داشــته باشند و اين عدم ارتباط موجب ضعف بنية علمی و اقتصادی و فرهنگی 
مسلمانان و نتيجة آن وابستگی بيشتر به كشورهای استعمارگر شده است. به عالوه، دوری 
مسلمانان از يكديگر و سرگرم شدن آنها به اختالف و دشمنی هر گونه فرصت انديشيدن 
به مســائل و مشكالت، تجزيه و تحليل آنها و پی بردن به عوامل ضعف و عقب ماندگی را 

از آنها می گيرد. 
نظام ســلطه، از آنجا كه نمی تواند اين مســئله را به صورت صريح اعالم و اجرا كند، 
مخفيانه علمای مذاهب اســالمی را تحريک می كند تا خواســته و ناخواســته در كورة 
اختالفات مذهبی بدمند و پيروان مذاهب اسالمی را نسبت به يكديگر بدبين كرده، تخم 
نفرت و دشــمنی را در قلوب آنان بكارند. رسانه های جمعی مانند شبكه های ماهواره ای، 
شــبكه های اجتماعی در بســتر فضای مجازی و نظام آموزش و پرورش سنتی و جديد 
ابزارهايی هســتند كه در اين زمينه به خدمت گرفته می شوند. تازه ترين، خطرناك ترين 
و غير انســانی ترين نمونه استفاده نظام ســلطه و عوامل داخلی آنها از اين مسئله فتنه 
داعش بود كه در مدت كوتاهی خســارت های مادی، معنوی و فرهنگی جبران ناپذيری 
بر مسلمانان وارد كرد و تعداد زيادی از مسلمانان كشته و مجروح، خانواده های بسياری 
آواره و شهرها و روستاهای زيادی تخريب شدند و اگر رشادت ها و جانبازی ها، فداكاری ها 
و زحمات طاقت فرسای سپاه قدس و در رأس آنها شهيد سردار سليمانی و مردم مسلمان 
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منطقه نبود و اگر بيداری مراجع و علما نبود، روزهای سياهی در انتظار مردم منطقه بود. 
يكی از راه های مقابله با اين چالش و خطر بزرگ به كار گرفتن ظرفيت عظيم آموزش و 
پرورش رسمی كشورهای مسلمان است. آموزش و پرورش رسمی، هم به جهت فراگيری 
و وســعت قلمروش كه می تواند اكثر افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهد، هم به لحاظ 
برخورداری از حمايت دولت ها، هم به لحاظ برخورداری از كادر آموزشی مجرب، می تواند 
نقش مهمی در معالجه اين بيماری كشنده و جلوگيری از تكرار فتنه هايی همانند داعش 
ايفا كند. از آنجا كه تنها مستمسک و بهانه برای ترويج اختالف و دشمنی ميان مذاهب 
اسالمی كافر دانستن و ســزاوار عذاب جهنم دانستن پيروان مذاهب اسالمی است، اين 
مقاله می خواهد وظيفه مندی و نقش های آموزش و پرورش رسمی كشورهای اسالمی را 
در ترويج دوســتی و برادری ميان مذاهب اسالمی همراه با مبانی قرآنی، فقهی و كالمی 

آن تبيين كند. 

روش تحقیق
اين تحقيق از نوع توصيفی و تحليلی است و برای گردآوری اطالعات به منابع دينی 
شامل قرآن، روايات، آثار فقهی و كالمی مراجعه شده، اطالعات مورد نياز با روش فيش 
برداری جمع آوری شده است. برای تجزيه و تحليل اطالعات به منظور استخراج و اثبات 
و تبيين مبانی از روش اجتهادی مرسوم در علوم اسالمی به ويژه فقه و تفسير، استفاده 
شــده اســت. در اين روش برای تجزيه و تحليل داده ها، نخست اعتبار داده ها بررسی 
می شــود. پس از اطمينان از اعتبار داده هــا، برای پی بردن به داللت آن ها، ابتدا داللت 
صريح و قطعــی آنها مورد توجه قرار می گيرد. منظور از داللت صريح و قطعی معنايی 
اســت كه قطعا مورد نظر آيه، روايت يا متن مورد نظر است و هيچ شكی در آن وجود 
نــدارد. اگر داللت متن، قطعی و صريح نبــود، معنايی كه از ظاهر آيه يا روايت و متن 
به كمک قرائن گوناگون اســتفاده می شــود، مالك قرار می گيرد و به آن اخذ می شود. 
منظور از معنای ظاهری معنايی اســت كه با توجه به شواهد و قرائن موجود اطمينان 
داريم كه مورد توجه متن است. در مواردی نيز ممكن است به داللت التزامی متن اخذ 
شود. در مواردی كه متن مورد نظر مجمل باشد، به روايات ديگری كه مبين و روشنگر 
 هســتند مراجعه می شــود. در مواردی كه ميان مدلول ها تعارضی وجود داشته باشد،
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بر اساس قواعد موجود، بايد اين تعارض ها را حل كرد و حل آنها يا به جمع كردن مدلول 
دو روايت است يا به كنار گذاشتن يكی. در صورتی كه مدلول های متون از نوع مطلق و 
مقيد، عام و خاص، مجمل و مبين و مانند آن باشد دو روايتی كه در ابتدا معارض به نظر 
می رسيدند، در واقع معارض نيستند، بلكه مكمل يكديگرند. اما اگر تعارض از انواع ديگر 

باشد، بايد يكی از متون معارض را بر اساس قواعد ترجيح كنار گذاشت. 
برای اســتخراج نقش ها از روش تحليل منطقی فرارونده )روش تحليل اســتعاليی( 
)باقری، سجاديه و توســلی، 1389: 135( استفاده شده است، به اين صورت كه پس از 
اثبات وظيفه مندی آموزش و پرورش، شروط الزم برای تحقق اين وظيفه كه شامل همه 
دانش ها، مهارت ها و گرايش های مورد نياز برای تحقق دوستی ميان مذاهب اسالمی است 
بررسی شده و پس از طبقه بندی به عنوان نقش هايی كه آموزش و پرورش بايد در ترويج 
دوســتی و برادری ميان مذاهب ايفا كند مطرح شــده است. عالوه بر اين، موانع موجود 
برسر راه اين امر مهم نيز شناسايی شده و رفع آنها نيز به عنوان بخشی از نقش ها مطرح 

شده است.

مبانی وظیفه مندی آموزش و پرورش در ترویج دوستی و برادری میان 
مذاهب اسالمی

پرداختــن به مبانی ترويج دوســتی و بــرادری ميان مذاهب اســالمی از اين جهت 
اهميت دارد كه همه كســانی كه به اختالفات ميان مذاهب اسالمی دامن می زنند بهانه 
و مستمســكی جز تكفير ندارند. آنان با استناد به فتاوای نادرست برخی علمای مذاهب 
و با تمســک به برخی روايات، پيــروان ديگر مذاهب اســالمی را در اين دنيا كافر و در 
آخرت اهل جهنم می دانند و به همين جهت به اين عقيده و نتيجه می رســند كه پيروان 
 ديگر مذاهب اســالمی سزاوار كشتن هســتند و جان و مال و ناموسشان ارزشی ندارد.

در اين بخش از مقاله با اســتناد به قرآن و ســنت و با اســتناد به منابع فقهی و كالمی 
 و با روش اجتهادی كافر دانســتن پيروان مذاهب اســالمی را رد كرده، مسلمان بودن،

اهل نجات بودن و برادری پيروان همه مذاهب اســالمی را به عنوان سه مبنا برای ترويج 
دوستی و برادری ميان آنها اثبات می كنيم. اين سه مطلب، مبانی ترويج دوستی و برادری 
ميان پيروان مذاهب اســالمی را تشــكيل می دهند، زيرا روايی و مشروعيت و مقبوليت 
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دوســتی و برادری ميان مذاهب اسالمی و در نتيجه روايی ترويج دوستی ميان مذاهب 
اسالمی به عنوان وظيفه آموزش و پرورش وابسته به اثبات اين سه مطلب است. دوستی 
و برادری با كافران به ويژه اگر با مسلمانان سر دشمنی داشته باشند و با همه كسانی كه 
اهل عذاب هستند، به صراحت آيات قرآن منهی و مردود است )آل عمران، 28(. از سوی 
ديگر، دوســتی و برادری با مسلمانان مطلوب و ضروری است؛ چرا كه از نظر قرآن همه 

مسلمانان برادر يكديگرند )حجرات، 10(.

 مبنای 1 :   مسلمان بودن پيروان همه مذاهب اسالمی                                        
مطابق متون اســالمی، پيروان همه مذاهب اســالمی مسلمانند و اختالف در برخی 
عقايد و احكام و آداب و رسوم دينی به هيچ وجه مجوز تكفير نيست. پيروان هيچ يک از 
مذاهب اسالمی حق ندارند به اين بهانه، پيروان ديگر مذاهب اسالمی را كافر بدانند؛ آنگاه 
 با مستمســک قرار دادن آن، تخم نفرت و كينه و دشمنی را در جامعه اسالمی بكارند و

در نهايت محصول جنگ و كشتار و ويرانی درو كنند. در ادامه، اين مطلب بر اساس آيات، 
سپس بر اســاس ســيرة پيامبر )ص( و اهل بيت)ع( و در پايان بر اساس فقه اهل بيت)ع( 

بررسی واثبات می شود.

 1-1   دیدگاه قرآن 
مطابق صريح آيات قرآن، مالك اسالم و كفر شهادتين است. كسی كه به يگانگی 
خداوند و نبوت پيامبر اســالم )ص( گواهی دهد مسلمان و جان و مال و آبروی او در 
امان اســت. به همين جهت، خداوند متعال مســلمانان را از تكفير ]كافر خواندن[ و 
كشتن كسانی كه اظهار اسالم كرده، شهادتين را بر زبان جاری می كنند، منع می كند 
»]ای اهل ايمان[... به كسی كه نزد شما اظهار اسالم می كند، نگوييد مؤمن نيستی، 
]تا[ برای به دســت آوردن كاالی بی ارزش و ناپايدار زندگی دنيا ]او را بكشــيد[«1 
)نساء، 94(. اين حكم شامل كسانی نيز می شود كه در ظاهر مسلمان شده اند. مطابق 
آموزه های قرآنی، در يک تقسيم بندی مسلمانان به دو دستة مسلمان و مؤمن تقسيم 
می شــوند. مسلمان كسی است كه در ظاهر به خدا و نبوت پيامبر )ص( ايمان آورده 
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و ايمان هنوز در عمق روح و جان او نفوذ نكرده و پايدار نشده است. اما مؤمن كسی 
اســت كه ايمان در روح و جان او نفوذ كــرده و از صميم قلب به خدا و پيامبر)ص( 
ايمان آورده باشــد. »اعراب گفتند ايمان آورديــم. بگو ايمان نياورده ايد، ولی بگوييد 
اســالم آورده ايم و هنوز ايمان در قلب شما وارد نشده است«1 )حجرات، 14(. از اين 
آيه به روشــنی استفاده می شــود كه ايمان مرحله ای باالتر از اسالم است. هر مؤمنی 
مسلمان است، ولی هر مسلمانی لزوماً مؤمن نيست. بنا بر اين، مطابق اين آيه، چنان كه 
دمشقی گفته است، گفتن شهادتين هر چند ظاهری باشد، برای مسلمان شدن كافی 

است و جان و مال و آبروی او در امان است )ابن كثير، ج4: 234(.
بنابراين، مطابق مدلول صريح آيه 14 ســوره حجرات، هر كســی كه شهادتين را 
گفته باشد مسلمان اســت و مطابق صريح آيه 94 سوره نساء كشتن مسلمان جايز 

نيست.

  2-1   دیدگاه پيامبر )ص( و اهل بيت)ع( 
پيامبر)ص( هم به پيروی از قرآن، ادای شــهادتين را برای ورود به اســالم كافی 
می دانستند. به همين جهت، هر كسی را كه به وحدانيت خداوند متعال و نبوت او اقرار 
می كرد، مسلمان می دانستند و جان و مال و آبرويش را محترم می شمردند و به كسی 
اجازه نمی دادند به هيچ بهانه ای متعرض جان و مال و آبروی او بشود. ابو سعيد خدری 
نقل می كند كه اميرالمؤمنين )ع( طاليی را از يمن برای پيامبر )ص( فرستادند و ايشان 
آن را بين چهار نفر تقســيم كردند. يكی از مسلمانان به پيامبر)ص( اعتراض كرد و 
گفت »از خدا بترس، ای رســول خدا«. پيامبر )ص( پاســخ دادند وای بر تو. آيا من 
سزاوارترين مردم به ترس از خدا نيستم. »خالد بن وليد گفت، يا رسول اهلل، گردنش را 
بزنم؟ پيامبر )ص( فرمودند: شايد نمازخوان باشد2. خالد پاسخ داد، ای بسا نمازخوانی 
كــه چيزهايی می گويد كه از صميم قلبش نيســت. پيامبر )ص( فرمودند: من مأمور 
نشــده ام قلب مردم را بشكافم و به درون آنها وارد شوم« )احمد بن حنبل، 1416ق، 
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ج 17: 47(1. مطابق اين روايت، پيامبر )ص( به صرف احتمال مسلمان بودن يک فرد 
اكتفا كرده، او را مســلمان دانســته و با او مانند يک مسلمان رفتار می كند و از كافر 

دانستن و كشتن او توسط ديگران جلوگيری می كند.
همچنين بخاری از اســامه بن زيد نقل می كند كــه در يكی از جنگ ها، يكی از 
افراد دشــمن را با اينكه اظهار اسالم كرده بود، می كشد، به اين دليل كه از سر ترس 
اظهار اسالم كرده، نه از صميم قلب. هنگامی كه اين خبر به پيامبر )ص( می رسد بسيار 
ناراحت شده، او را مؤاخذه می كند. )بخاری، 1410ق، ج 6: 408(. در روايت ديگری، 
پيامبر)ص( فرمودند: كســی كه مســلمانی را تكفير كند، گويا او را كشــته است.« 

)بخاری، 1410ق، ج 9: 233(.2
سيرة اهل بيت )ع( هم در اين زمينه مبتنی بر آموزه های قرآن و سرچشمه گرفته 
از ســنت نبوی است. مطابق ســيرة اهل بيت )ع( ادای شــهادتين به معنای پذيرش 
 اسالم اســت و كســی كه به وحدانيت خداوند و نبوت پيامبر اسالم شهادت بدهد،

جان و مال و آبرويش در امان است. از امام صادق )ع( روايت شده است: »ايمان شامل 
اسالم می شود، ولی اسالم شامل ايمان نمی شود3. زيرا ايمان عقيده ای است كه در قلب 
مستقر شده و اسالم چيزی است كه با آن ازدواج با مسلمانان جايز می شود و قوانين 
ارث جريان می يابد و جان حفظ می شــود.« 4)كلينی، 1407ق، ج 2: 26(. بنابراين، 
مطابــق مدلول صريح اين روايات اوال، ايمان با اســالم تفاوت دارد. ايمان عميق تر و 
راسخ تر از اسالم اســت. ثانياً، هر كس مسلمان باشد جان و مال و آبرويش محترم و 
 در امان است. معيار خروج از اسالم نيز مطابق روايات اهل بيت )ع( تنها دو چيز است:

1( انكار توحيد و نبوت و 2( حالل دانستن حرام خدا )كلينی، 1407ق: 27(.
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اميرالمؤمنيــن )ع( نيز هيچيک از مخالفان خود را كه در جمل و صفين و نهروان 
با او جنگيدند تكفير نكرد. از امام باقر )ع( روايت شــده اســت كه فرمودند: »علی )ع( 
به هيچ يک از كســانی كه با او جنگيدند نسبت شرك و نفاق نداد ولی می فرمود: آنان 
برادران مايند كه بر ما شــوريدند«1 )حميری، 1413ق: 94(. بنا بر اين، مطابق سيرة 
پيامبر)ص( و اهل بيت )ع( پيروان همة مذاهب اسالمی مسلمان هستند؛ زيرا توحيد 

و نبوت را قبول دارند.

 3-1   دیدگاه فقه اهل بيت )ع( 
از نظر فقه اهل بيت )ع(، پيروان همة مذاهب اسالمی كه به وحدانيت خدا و نبوت 
پيامبر اســالم )ص( شهادت داده اند مسلمان هستند، تفاوتی ندارد كه شيعه باشند يا 
ســنی. اختالف پيروان مذاهب اسالمی مانند شافعی، مالكی، حنبلی، حنفی از اهل 
ســنت و زيديه، اسماعيليه و اثناعشريه از شيعيان، در مسائل فرعی و جرئی موجب 
خروج آنان از دايرة اســالم و ورود به قلمرو كفر نمی شود و به همين جهت، پيرو يک 
 مذهــب نمی تواند پيروان مذاهب ديگر را تكفير كنــد )صدر، 1408ق، ج 3: 314(.

در منابع اســالمی، روايات زيادی با اين مضمون وجود دارد كه هر كس شــهادتين 
را بر زبان آورد، مســلمان اســت. برای مثال، از امام صادق )ع( روايت شده است كه 
فرمودند: »اسالم عبارت است از گواهی و شهادت به اين كه جز خدا معبودی نيست 
و تصديق پيامبر خدا )ص( ... و عموم مردم بر همين ظاهر هســتند ]و به آن اعتقاد 
دارند[«2 )كلينی، 1407، ج 2: 25(. در روايت ديگری فرمودند: »اســالم همان امور 
ظاهری اســت است كه مردم بر آن هســتند: گواهی به اين كه معبودی غير از خدا 
نيســت، شــريكی ندارد و اين كه محمد بنده و فرستادة اوســت و بر پا داشتن نماز 
و پرداخــت زكات و حج خانة خــدا و روزة ماه رمضان«3 )كلينــی، 1407ق، ج 2: 
24(. مطابــق اين روايات، همة فرق و مذاهب اســالمی كه به توحيد و نبوت اعتقاد 
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دارند و به احكام و دستورات اسالمی پای بندند، مسلمان هستند و اختالفات آنها در 
 برخی عقايد و جزئيات احكام و دستورات اسالمی موجب خروج آنها از اسالم و ورود
 به جرگة كفر نمی شــود. پس اعتقاد نداشتن به امامت اميرالمؤمنين و ديگر ائمه )ع(
 يا اعتقاد نداشــتن به مشروعيت خالفت خلفای راشدين و ديگر خلفا، سجده نكردن

بر زمين يا سجده كردن بر فرش، جايز دانستن خواندن سورة سجده دار در نماز واجب 
يا حرام دانستن آن ، واجب ندانستن طواف نساء در حج يا واجب دانستن آن، مبطل 
وضو ندانســتن خواب يا مبطل دانستن آن، جواز اجرای سه طالق در يک مجلس يا 
عدم جواز آن برای مثال، به معنای خروج از اســالم نيست، بلكه تنها به معنای خروج 

از يک مذهب است. 
البتــه، رواياتی هم وجود دارد كه در آنها ديگر مذاهب اســالمی كافر به شــمار 
آمده اند. اما كفر در اين روايــات، چنان كه فقهايی چون نجفی صاحب جواهر الكالم، 
شهيد صدر و وحيد خراسانی، به آن تصريح كرده اند، به معنای خروج از اسالم نيست، 
بلكه تنها به معنای خروج از ايمان است )انصاری قمی، 1439ق: 112؛ صدر، 1408ق، 
 ج 3: 316؛ نجفــی، 1404ق، ج 6: 60(. زيــرا كفــر در متون دينــی دو معنا دارد:

يک »معنای عــام« و »يک معنای خاص«. كفر در معنای عامش در مقابل اســالم 
به كار می رود و به معنای خروج از اســالم است. اما كفر در معنای خاصش، در مقابل 
ايمــان به كار می رود و به معنای خروج از دايرة ايمان اســت. بنا بر اين، ممكن اســت 
كسی مسلمان باشــد ولی مؤمن نباشد. چنان كه خداوند خطاب به برخی اعراب كه 
 مدعی ايمان بودند، می فرمايد »]ای پيامبر، به كســانی كه می گويند ايمان آورده ايم[

بگو ايمان نياورده ايد ولی بگوييد اســالم آورده ايم و هنوز ايمان وارد قلب های شــما 
نشــده است«1 )الحجرات ، 14(. مطابق اين آيه، نسبت ايمان و اسالم نسبت عموم و 
خصوص مطلق است. هر كس مؤمن باشد، مسلمان هم هست. ولی هر كس مسلمان 
باشد، لزوماًً مؤمن نيست و به همين جهت، خروج از دايرة ايمان به معنای خروج از دايرة 
اسالم نيست. افزون بر اين، خالفت بالفصل اميرالمؤمنين )ع( و امامت ائمة دوازده گانه 
هم از ضروريات دين اســالم نيســت، بلكه از ضروريات مذهب تشيع است. بنا بر اين، 
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انكار امامت انكار ضروری دين نيســت تا منكر آن از دايرة اســالم خارج و در دايره 
كفر وارد شــده باشد )صدر، 1408ق، ج 3، ص 315؛ انصاری قمی، 1439ق: 176(. 
بــر همين اســاس، فقهای بزرگی چــون آيت اهلل محمد حســن نجفی صاحب 
 جواهــر الكالم )نجفی، 1404ق، ج 6: 57(، شــهيد آيت اهلل ســيد محمد باقر صدر

)صدر، 1408ق، ج 3: 314(، آيت اهلل سيســتانی و آيت اهلل وحيد خراســانی )انصاری 
قمی، 1439ق: 63( پيروان همة هذاهب اسالمی را مسلمان می دانند. 

دو دســته از اين قاعدة كلی اســتثنا شــده اند: ناصبی ها از اهل سنت و غالت از 
شيعيان. ناصبی ها كسانی هستند كه به جای محبت و مودت اهل بيت، بغض اهل بيت 
را در دل می پرورانند و با آنها دشــمنی می كنند و غالت هم كسانی هستند كه برای 
ائمه )ع( مقام نبوت يا الوهيت در نظر می گيرند. اين دو دسته مطابق روايات اسالمی 
از اســالم خارج هســتند. از امام صادق)ع( روايت شده است: »إن اهلل تبارك و تعالی 
لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، و ان الناصب لنا أهل البيت ألنجس منه )حر عاملی 
)1409ق، ج 1: 220(؛ خداوند مخلوقی پليدتر از سگ نيافريده و ناصب اهل بيت از 
سگ پليدتر است«. و در روايتی ديگر فرمودند: »قل للغالیئ توبوا الی اهلل، فإنكم فساق 
كفار مشركون )حر عاملی، 1409ق، ج 28: 352(؛ به غالت بگو، توبه كنيد كه شما 
فاسق و كافر و مشرك هستيد«. و به همين جهت، فقها آنها را مسلمان نمی دانند )برای 
نمونه، نجفی، 1404ق، ج 6: 63 و 47؛ صدر، 1408ق، ج 3: 314 و 305؛ و انصاری 

قمی، 1439ق: 80(.

 مبنای 2 :   اهل نجات بودن اكثریت پيروان همه مذاهب اسالمی                                        
مطابــق برخی روايــات، از ميان همه مذاهب اســالمی تنها يــک مذهب بر حق و 
 اهل نجــات و بقيه مذاهب بر باطل و اهل عذابند )كلينــی، 1407ق، ج 8 ؛ ص224(.1

اصل اين مطلب درست است و ترديدی در آن راه ندارد. اما برخی ممكن است اين مطلب را 
 مبنايی برای ايجاد اختالف ميان مسلمانان قرار دهند و با اين ادعا كه پيروان مذاهب ديگر
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بر باطل و در قيامت اهل جهنم هستند، به بی احترامی و بد رفتاری با ديگران اقدام كرده، 
در جامعه بذر عداوت و كينه بكارند. در اينجا الزم اســت در باره اين موضوع توضيحاتی 

داده شود. 
مطابق آموزه های قرآن، اوال آنچه ماية نجات انســان است ايمان و عمل صالح است. 
هر كسی كه به خدای واحد ايمان داشته باشد و مطابق رهنمودهای او اعمال صالح انجام 
دهد، از عذاب و سختی رهايی پيدا كرده، به سعادت جاويدان می رسد. »و ما فرستادگانمان 
را جز برای بشــارت دادن و انذار كردن نمی فرســتيم. پس هر كس ايمان بياورد و عمل 
 صالح انجام دهد، نه ترســی برای آنان وجود دارد و نه غمگين می شوند«1 )األنعام ، 48(.

پس آنچه عامل نجات انســان از عذاب الهی و موجب نيل به سعادت و خوشبختی است 
عنوان و اســم نيست. يدك كشيدن عنوان شيعه يا ســنی نجات دهنده و عامل سعادت 
نيست. تنها ايمان راسخ قلبی و پای بندی به عمل صالح است كه می تواند منجی و سعادت 
آفرين باشــد. ثانيا، ايمان به خدای واحد اقتضا می كند كه مؤمن تمام آموزه های الهی را 
بپذيرد. كســی كه مطابق سليقه شــخصی و مطابق مصالح و منافعش برخی برنامه ها و 
احكام دينی را بپذيرد و برخی ديگر را رد كند، در واقع، مؤمن نيســت. خداوند در قرآن، 
 بنی اســرائيل را به اين جهت كه برخی آموزه های الهــی را می پذيرفتند و برخی ديگر را

رد می كردند، ســرزنش كرده، آنان را مستحق خواری در دنيا و عذاب در آخرت می داند 
)بقره، 85( و چنين كسانی را در واقع كافر به حساب می آورد )نساء، 151-150(.

 ثالثاًً، اختــالف در خالفت و واليت بالفصل اميرالمؤمنيــن )ع( عامل اصلی پيدايش
دو مذهب تشــيع و تسنن شده اســت. كسانی كه واليت ايشــان را می پذيرند، شيعه و 
كســانی كه آن را رد می كنند ســنی هســتند. واليت و امامت اميرالمؤمنين )ع( يكی از 
 دســتورات الهی اســت كه پيامبر )ص( در موقعيت های مختلف آن را بيان كرده است.
 در واقعــه يوم الدار كه پيامبر )ص( مطابق دســتور خداوند خويشــان و نزديكان خود را

به اسالم دعوت كرد، به صراحت اميرالمؤمنين را به عنوان وصی و جانشين خود معرفی كرد 
)شيخ مفيد، 1413ق، االرشاد، ج 1: 6(. در جنگ تبوك هم هنگامی كه اميرالمؤمنين )ع( 
را به عنوان جانشين خود در مدينه گذاشتند، به اين مسئله تصريح كردند كه جايگاه تو 
نسبت به من همانند جايگاه هارون نسبت به موسی است، جز اينكه پس از من پيامبری 
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وجود ندارد )صدوق، 1376: 46(. در واقعه غدير خم هم اميرالمؤمنين )ع( را رسماً به عنوان 
جانشين خود منصوب كردند و دستور دادند مسلمانان با ايشان به عنوان امير و جانشين 

پيامبر )ص( بيعت كنند )صفار قمی، 1404ق، بصائر الدرجات، ج 1: 412(.
رابعاً، مطابق آنچه گفته شد، واليت و خالفت اميرالمؤمنين )ع( يكی از آموزه های مهم 
اسالمی است و اگر كسی با علم و آگاهی آن را نپذيرد، در واقع از پذيرش دستور خداوند 
سرپيچی كرده و در برابر خدا گردن كشی و تكبر ورزيده است. گردن كشی و تكبر در برابر 
خداوند متعال هم ســرانجامی جز عذاب الهی ندارد. چنان كه ابليس همه مقام و منزلت 
وااليی را كه به واسطه عبوديت و پرستش چندين هزار ساله خداوند كسب كرده بود، تنها 
به دليل سجده نكردن بر آدم و با تكبر و گردن كشی در برابر خدا، از دست داد و از درگاه 
الهی رانده شــد و مستوجب عذاب ابدی گرديد )اعراف، 11-18(. اما اگر كسی به سبب 
غفلت و ناآگاهی از پذيرش آن ســر باز بزند يا در صورت آگاهی، به واسطه خطا و اشتباه، 
آن را رد كند، مســتوجب عذاب الهی نمی شود. زيرا خداوند كسانی را كه از سر غفلت و 
ناآگاهی در مســير گمراهی قرار بگيرند، عذاب نمی كند. »اين ]فرستادن پيامبران[ برای 
اين است كه پروردگارت مردم شهرها و آبادی ها را در حالی كه اهالی آنها غافل ]و ناآگاه[ 
 باشــند، از روی ســتم هالك نمی كند«1 )األنعام ، 131(. همچنين خداوند كسانی را كه

نه از سر غفلت و ناآگاهی، بلكه از سر خطا و اشتباه و فراموشی گناهی را مرتكب می شوند 
عذاب نمی كند )بقره، 286(. 

خامســاًً، پيروان همه مذاهب اسالمی به خداوند متعال ايمان دارند و به آموزه های 
 الهی پای بند هســتند و اكثريت قاطع آنانی كه منكر واليت و خالفت اميرالمؤمنين )ع(

و ديگر ائمه هستند، انكارشان يا از سر غفلت و ناآگاهی يا از سر خطا و اشتباه در فهم 
متون دينی اســت و به همين جهت، اهل عذاب نيستند. گذشته از اين، قضاوت در باره 
اينكه كســی از ســر آگاهی و عناد منكر امامت و خالفت اســت يا از غفلت و ناآگاهی 
و اين كه مســتحق ثواب اســت يا عقاب، كار خداوند متعال است و ما مؤظف به رفتار 
بر اســاس ظاهر هستيم و نمی توانيم در بارة سرنوشت اخروی مردم اظهار نظر و داوری 
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بنا بر اين، با اســتناد به حقانيت يک مذهب، نمی توان پيروان ديگر مذاهب اسالمی را 
اهل عذاب و جهنم دانســت. تنها كســانی كه علی رغم علم و آگاهی به حقانيت واليت و 
امامت، از سر تكبر و تعصب و عناد از پذيرش آن سر باز بزنند، اهل عذاب هستند و اكثريت 
قاطــع منكران امامت و واليت به دليل غفلت و ناآگاهی يــا خطا آن را انكار می كنند و 
 به همين جهت، اهل عذاب نيستند. افزون بر اين، پيروان مذهب حق هم همگی اهل نجات

نيستند، بلكه تنها كسانی از آنها اهل نجات هستند كه كامل به برنامه های دينی پای بند 
باشند.

 مبنای 3 :   برادری پيروان همه مذاهب اسالمی                                                 
پيروان تمام مذاهب اسالمی، اعم از شيعه و سنی، مطابق برنامه های اسالمی، نه تنها 
مسلمان و اكثريتشان اهل نجات هستند، بلكه باالتر از اين، همگی برادرند و قاعده حاكم 
بر روابط آنها قاعده دوســتی و برادری و محبت است، نه كينه و دشمنی و نفرت. اكنون 

برخی از مستندات اين موضوع را در قرآن، سيره و فقه اهل بيت )ع( بررسی می كنيم.

 1-3   برادری اسالمی در قرآن 
خداوند در قرآن مســلمانان را برادر يكديگر خوانده اســت. »همانا مؤمنان برادر 
يكديگرنــد«1 )حجرات، 10(. مطابق اين آيه، همة كســانی كه به خدا و نبوت ايمان 
دارند با يكديگر برادرند و به همين جهت، بايد مانند برادر خيرخواه و دوستدار همديگر، 
در سختی ها يار و ياور يكديگر، در برابر دشمنان متحد و در شادی ها و غم ها در كنار 
می خواند  يكديگر باشند. بر همين اســاس، قرآن مسلمانان را به اتحاد با يكديگر فرا
 و از پراكندگــی، دوری و چندگانگــی برحــذر مــی دارد: »و ]ای مؤمنان[ همگی

به ريســمان خدا چنگ زنيد، و پراكنده نشويد؛ و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد: آن 
گاه كه دشــمن ]يكديگر[ بوديد، پس ميان دل های شما الفت انداخت، تا به لطف او 
برادر هم شديد.«2 )بقره، 103(. مطابق اين آيه، اتحاد و برادری و سازگاری با يكديگر 
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يكی از نعمت های خداوند است. چنان كه دوگانگی و ناسازگاری و پراكندگی يكی از 
عذاب های الهی است. »و چون كسانی مباشيد كه پس از آنكه داليل آشكار برايشان 
آمد، پراكنده شدند و با هم اختالف پيدا كردند، و برای آنان عذابی سهمگين است«1 

)بقره، 105(. 
اگر گروهی از مسلمانان با يكديگر اختالف پيدا كنند و اين اختالف چنان شديد 
باشد كه به درگيری و جنگ بينجامد، مسلمانان مؤظفند ميان آنها صلح برقرار كنند 
و در صورتی كه سرچشمة اين اختالف، ظلم و ستم يكی بر ديگری باشد، مسلمانان 
موظفند با ظالم بجنگند و اگر حق را پذيرفت و دست از ستم برداشت، با او بر اساس 
عدل و داد صلح كنند. »و هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ بپردازند، 
آنها را آشــتی دهيد؛ و اگر يكی از آن دو بر ديگری تجاوز كند، با گروه متجاوز پيكار 
كنيد تا به فرمان خدا بازگردد؛ و هر گاه بازگشت )و زمينه صلح فراهم شد(، در ميان 
آن دو به عدالت صلح برقرار سازيد؛ و عدالت پيشه كنيد كه خداوند عدالت پيشگان 

را دوست می دارد«.2 )حجرات، 9(.

 2-3   برادری اسالمی در سيرة پيامبر )ص( و اهل بيت )ع( 
مطابق سيره پيامبر )ص( نيز همه مسلمانان برادر يكديگر هستند. به همين جهت، 
ايشــان پس از هجرت به مدينه به مسلمانان دستور دادند دو به دو با يكديگر پيمان 
برادری ببندند و خودشــان هم با اميرالمؤمنين )ع( پيمان برادری بســتند. بر اساس 
برخی مســتندات تاريخی، پيامبر )ص( پيش از اين در مكه هم دســتور داده بودند 
مســلمانان با يكديگر پيمان برادری ببندند. افزون بر ايــن، پيامبر )ص( به صراحت 
مســلمانان را برادر يكديگر به شــمار آورده و به برخی از مصاديق روابط برادرانه هم 

اشاره كرده اند. 
در ســيرة اهل بيت )ع( هم به پيروی از پيامبر)ص(، همه مسلمانان برادر يكديگر 
به شــمار می روند. از امام صادق روايت شــده است: »مســلمان برادر مسلمان است؛ 
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 چشــم او، آيينــه او و راهنمای اوســت؛ خيانتش نمی كند، بــا او نيرنگ نمی كند،
 به او ظلم نمی كند، دروغ نمی گويد و غيبتش نمی كند«1 )كلينی، 1407ق، ج  2: 165(.

همچنين در روايت ديگری فرمود: »مؤمن برادر مؤمن است؛ چشم او و راهنمای اوست؛ 
به او ســتم نمی كند، فريبكاری نمی كند و وعده ای نمی دهد كه به آن عمل نكند.«2 
)كلينی، 1407ق، ج 1: 166(. بنا بر اين، مســلمانان همگی برادر يكديگرند و برادری 
 اقتضا می كند روابطشــان با يكديگر برادرانه، دوســتانه و از سر محبت باشد؛ از ظلم

به يكديگر، فريبكاری، خلف وعده و مانند آن خودداری كنند و خيرخواه و دوســتدار 
يكديگر باشــند. به همين جهت، در خصوص اهل سنت هم اهل بيت )ع( شيعيان خود 
را به شــركت در نمازهای جماعت آنان، تشــييع جنازه آنان و عيادت بيمارانشــان 
 توصيه كرده اند. امام صادق )ع( می فرمايد: »كســی كه در نماز جماعت اهل ســنت
 در صف اول شركت كند، مانند كسی است كه پشت سر پيامبر )ص( نماز خوانده باشد«3
 )كلينــی، 1407ق، ج 3: 380(. همچنين امام صــادق )ع( در جواب معاویئ بن وهب

كه از چگونگی برخورد و تعامل با اهل ســنت می پرسد، می فرمايد: »به امامانتان كه 
به آنها اقتدا می كنيد نگاه كنيد و آن گونه كه آنها عمل می كنند عمل كنيد. به خدا، 
آنان از مريض های آنان عيادت می كنند و در تشــييع جنازه آنان شركت می كنند و 
]در دادگاه[ له يا عليه آنها شــهادت می دهند و امانت آنان را به آنان برمی گردانند«4 
)كلينــی، 1407ق، ج 2: 635(. مطابق روايت امام باقر )ع(، اميرالمؤمنين )ع( حتی 
كسانی را كه با او جنگيدند برادر دينی می دانست و می فرمود: ُهْم إِْخَوانَُنا بََغْوا َعلَيَنا؛ 

آنان برادران مايند كه بر ما شوريدند« )حميری، 1413ق: 94(.

 3-3   برادری اسالمی در فقه اهل بيت )ع( 
مطابق مبانی فقه اهل بيت )ع( همة مســلمانان اعم از شيعه و سنی، به استثنای 
ناصبی ها )دشــمنان اهل بيت )ع( و كســانی كه در حق آنها ظلــم كرده اند( و غالت 
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)كســانی كه برای ائمه شأن نبوت يا الوهيت قائلند( برادر يكديگر هستند. داليل اين 
مطلب عبارتنداز: 

ََّما اَلُْمْؤِمُنوَن إْخَوٌئ َفَأْصلُِحوا بَيَن أََخَويُكمْ ...؛ جز اين نيست  1. آيه 10 حجرات: »إِن
كــه همه مؤمنان با هم برادرند؛ بنابراين ]در همــه نزاع ها و اختالفات[ ميان 
برادرانتــان صلح و آشــتی برقرار كنيد.«. پيروان همه مذاهب اســالمی به جز 
ناصبی ها و غالت، مســلمان هســتند و همه مســلمانان مطابق اين آيه برادر 
يكديگرند. ممكن اســت گفته شود اين آيه در بارة مؤمنان است و مؤمن كسی 
اســت كه از صميم قلب به خدا و نبوت ايمان داشــته باشد و اين ايمان اقتضا 
می كند واليت اميرالمؤمنين )ع( را كه يكی از دستورات الهی است پذيرفته باشد. 
بنا بر اين، اين آيه تنها بيانگر برادری شــيعيان با يكديگر است، نه برادری همة 
 مســلمانان. پاسخ اين است كه در قرآن، در همه موارد، ايمان در معنای خاص

يعنی ايمان در مقابل اســالم، به كار نرفته و در موارد زيادی در معنای عام به 
كار رفته است كه شامل مسلمان و مؤمن هر دو می شود. برای مثال، در سوره 
 حجــرات در چند آيه خداوند از »يا ايها الذين آمنوا« اســتفاده كرده و آنان را

از تقدم جستن بر خدا و رسول )آيه 1 و 2(؛ اعتماد كردن به خبر فاسق )آيه 6(؛ 
مســخره كردن، القاب زشت دادن، سخن چينی )آيه 11(؛ بد گمانی، تجسس 
و غيبت )آيه 12( منع كرده اســت. آيا می توان گفت اين احكام خاص مؤمنان 
اســت و مسلمانان مؤظف به اين احكام نيســتند؟ به عالوه، در روايات هم كه 
مفسر آيات هســتند، مؤمنان و مسلمانان هر دو برادر يكديگر خوانده شده اند 

)كلينی، 1407ق، ج  2: 165 و 166(.
2. روايات متعددی كه از معصومين )ع( رســيده و در آنها مؤمنان و مســلمانان 
برادر دانســته شــده اند. اين روايات در ذيل عنوان »برادری اسالمی در سيره 

پيامبر)ص( و اهل بيت )ع(« آمده و در اينجا تكرار نمی كنيم. 
 ممكن اســت گفته شــود روايات متعددی كه از اهل بيت )ع( وارد شده و

در آنها دستور تبری و لعن داده شده، مغاير با برادری است. زيرا برادری با تبری 
و لعن سازگار نيست. در پاسخ بايد گفت روايات لعن و تبری، چنان كه آيت اهلل 
مكارم گفته اند، خاص دشمنان اهل بيت )ع(، ظلم كنندگان در حق اهل بيت )ع( 
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 و بدعت گزاران اســت، نه همه اهل ســنت )مكارم شــيرازی، 1426ق: 281(
و اتفاقاًً در روايات هم به اين تصريح شــده است. برای مثال، در زيارت عاشورا 
آمده اســت: »اِنّی ِسلٌْم لَِمْن ســالََمُكْم َو َحْرٌب لَِمْن حاَربَُكْم َو َولٌِیّ لَِمْن واالُكْم 
َو َعُدٌوّ لَِمْن عاداُكْم؛ ای بزرگواران من در صلحم با هركس كه با شــما درصلح 
 اســت و در جنگ و مخالفتم با هر كس كه با شــما در جنگ اســت و دوستم

با دوستان شما و دشمنم با دشمنان شما«. همچنين در روايتی از امام باقر )ع( 
 در توصيــف دينــی كه عمل مطابــق آن نزد خداوند مقبول اســت فرمودند:

»شهادت به وحدانيت خدا، رسالت پيامبر )ص( و ]واليت و امامت[ اهل بيت)ع(، 
پذيرش آنچه از جانب خداوند نازل شــده است، واليت ما و بيزاری از دشمنان 

ما ...« )عده ای از علماء، 1363: 71(.
از آنچه گفتيم روشن می شود كه پيروان همه مذاهب اسالمی به جز ناصبی ها و غالت 
 همگی مســلمان و برادر يكديگر هستند و روابط ميان آنها بايد دوستانه و برادرانه باشد،

نه خصمانه و مبتنی بر نفرت و كينه. 

وظیفه مندی آموزش و پرورش در ترویج دوستی و برادری اسالمی
بــا توجه به مبانی ســه گانه ای كه در باال توضيح داديم، شــكی باقــی نمی ماند كه 
زمينه ســازی برای اجرايی شدن و نهادينه شــدن روابط دوستانه و برادرانه ميان مذاهب 
اسالمی يكی از وظايف جامعه اسالمی است. هيچ دليل و موجبی برای اختالف و دشمنی 
ميان مذاهب اســالمی وجود ندارد. زيرا پيروان همه مذاهب اسالمی مسلمان، اهل نجات 
و برادر يكديگرند و روابط ميان آنها بايد بر اســاس دوستی و برادری باشد. از سوی ديگر، 
شكل گيری داعش و گسترش آن نشان داد كه دشمنان جوامع اسالمی و طرفداران داخلی 
آنها برای ايجاد اختالف و دشــمنی در ميان مســلمانان و استفاده از آن برای رسيدن به 
مطامع خود حساب ويژه ای باز كرده و سرمايه گذاری هنگفتی كرده اند و اگر كار بنيادين 
در اين زمينه صورت نگيرد، ممكن اســت دوباره آتش اختالف و دشمنی ميان مسلمانان 
با شكل گيری داعش های ديگر شعله ور شده، خسارات مادی و معنوی عظيمی به جوامع 
اسالمی وارد كند. همه مسلمانان و همه نهادهای جامعه اسالمی مؤظفند در حد توان خود 
برای ترويج و نهادينه كردن دوستی و برادری كوشش كنند. اما آموزش و پرورش رسمی 
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از همه نهادهای ديگر بيشــتر و مؤثرتر می تواند در اين زمينه نقش ايفا كند؛ زيرا اكثريت 
اعضای جامعه را برای يک دوره طوالنی دوازده ساله تحت پوشش دارد و از امكانات و كادر 
مجرب هم بهره مند است. بنا بر اين، ضرورت دارد آموزش و پرورش رسمی در راستای ترويج 

و نهادينه كردن دوستی و برادری اسالمی همه توان خود را به كار گيرد. 
پس از روشن شدن وظيفه مندی آموزش و پرورش رسمی در ترويج دوستی و برادری 
ميان مذاهب اسالمی الزم است نقش هايی را كه بايسته است در راستای تحقق اين هدف 

ايفا كند بررسی كنيم.
 

نقش های آموزش و پرورش در ترویج دوستی و برادری اسالمی
برای روشن شــدن نقش های آموزش و پرورش در ترويج دوستی و برادری اسالمی 
بر اســاس روش تحليل منطقی فرارونده، الزم است تمام شــروط الزم برای رواج يافتن 
دوســتی و برادری را احصا كنيم. همچنين الزم اســت موانع رواج را نيز شناسايی كرده 
و راه های از ميان بردن موانع را نيز شناســايی كنيم. در تحليل شــرايط الزم برای رواج 
دوستی و برادری اســالمی به اين نتيجه می رسيم كه آشنايی با آموزه برادری اسالمی، 
آشــنايی با برنامه های مذاهب اســالمی و موارد اختالف و اشتراك از شروط الزم دانشی 
اســت. زيرا بدون آگاهی از اين مطلب كه از نظر اســالمی پيروان همة مذاهب اسالمی 
بــرادر يكديگرند، هرچند در بعضی عقايد و احكام و آداب با يكديگر اختالف دارند و اين 
اختالفات مانع برادری آنها نيست اين رفتار در بين مسلمانان رواج پيدا نمی كند. تعقل و 
تفكر، حق جويی، احترام به عقايد ديگران، گفت وگوی منطقی از شروط مهارتی و گرايشی 
است. همچنين بی توجهی نسبت به سرنوشت مسلمانان، شبهات و نسبت های نادرست 
به مذاهب اســالمی، تعصب بيجا، و ناآگاهی از پيامدهای اختالف از موانع رواج دوستی 
است. بنابراين، آموزش و پرورش برای ترويج دوستی و برادری، الزم است اين نقش ها را 

در فهرست اقدامات تربيتی خود بگنجاند. 

 1 .   آشنا كردن متربيان با آموزه برادری اسالمی                                                 
بســياری از متربيان گمان می كنند برادری و دوستی مسلمانان با يكديگر آموزه ای 
اسالمی است كه خاص پيروان يک مذهب است و شامل پيروان مذاهب ديگر نمی شود. 
شبهات و اطالعات نادرستی كه در باره مذاهب ديگر رواج دارد نيز اين ذهنيت را تشديد 
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می كند و همين امر مانعی بر ســر راه تحقق برادری و دوســتی ميــان پيروان مذاهب 
مختلف اسالمی می شــود. به همين جهت، يكی از اقداماتی كه می تواند زمينه ساز ايجاد 
روابط دوســتانه و برادرانه ميان مسلمانان باشــد، آگاهی دادن به متربيان در بارة آموزه 
برادری اسالمی است و اينكه اين آموزه خاص پيروان يک مذهب نيست و همه مسلمانان 

را علی رغم اختالف در برخی عقايد و احكام شامل می شود.

 2.   آشنا كردن متربيان با دیگر مذاهب اسالمی و تبيين موارد مشترک و اختالفی
چيزهای ناشناخته برای انسان ترس آورند و به همين جهت، به آسانی افراد و گروه های 
ناشــناخته را دشمن خود تلقی می كنند. اين مطلب در مورد مذاهب اسالمی هم صادق 
اســت. اگر پيروان مذاهب اسالمی نسبت به عقايد و مناسک و برنامه های ديگر مذاهب 
آشنايی داشته باشند، بسياری از باورها، نگرش ها و رفتارهای منفی آنان نسبت به يكديگر 
 از ميــان می رود. به ويژه اگر بدانند كه پيروان مذاهب اســالمی در بســياری از زمينه ها

با يكديگر مشتركند؛ كتاب همه آنان قرآن، پيامبر همة آنان محمد بن عبد اهلل )ص( است، 
همگی به توحيد و معاد و بهشــت و جهنم ايمان دارند، روزی پنج بار به سوی يک قبله 
نماز می خوانند، ماه رمضان را روزه می گيرند، اعياد آنها مشــترك اســت، گرد يک خانه 
طــواف می كنند و حج به جا می آورند و ... و موارد اختالفی آنها بســيار اندك و آن هم در 

مسائل فرعی است. 
بنا بر ايــن، يكی از اقدامات مهمی كه آمــوزش و پرورش در اين زمينه می تواند انجام 
دهد، برنامه ريزی برای آشــنا كردن متربيان با برنامه های مذاهب اسالمی است. اين كار 
را می تواند با روش های مختلف انجام دهد كه يكی از آنها اختصاص يک درس از دروس 

دينی به آن است.

 3.   برطرف كردن شبهات و نسبت های نادرست                                                 
در نبود آشنايی و شــناخت صحيح، اطالعات نادرست و تفرقه افكن و نفرت آور رواج 
پيدا می كند و همين اطالعات نادرســت و غلط كه گاه توسط افراد، گروه ها و دولت های 
 معاند ساخته و ترويج می شود، نقش مهمی در گسترش كينه و اختالف دارد. يكی ديگر از

اقدامات مهم آموزش و پرورش روشــن كردن ذهن دانش آموزان نسبت به نادرستی اين 
اطالعات و نسبت های غلط و از ميان بردن شبهات است. 
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 4.   پرورش تعقل و تفکر، حق جویی و پرهيز از تعصبات بيجا                                                 
يكی از صفاتی كه مانع جدی در راه روابط دوســتانه ميان مذاهب اســالمی است و 
نقش مؤثری در ايجاد كينه و دشمنی دارد تعصب كور و بيجاست. چنين تعصبی چشم 
دارنده اش را كور، گوشــش را كر و عقلش را از شناخت حقايق باز می دارد. چنين فردی 
نمی تواند شناخت صحيحی از ديگر مذاهب و برنامه های آنها به دست آورد و تنها مذهب 
 و برنامه هــای مذهبی خود را درســت تلقی می كند و ديگران را يكســره باطل می داند.

از سوی ديگر، برخوردار بودن از توانايی تفكر و تعقل و به دنبال حقيقت بودن شرط الزم 
برای كسب شــناخت صحيح از يكديگر، تشخيص نسبت های نادرست و اطالعات غلط 
و نيفتادن در دام نفرت افكنان و تفرقه اندازان اســت. به همين جهت، يكی ديگر از فعاليت 
اثرگذار و زيربنايی آموزش و پرورش در مسير ترويج دوستی ميان مذاهب اسالمی رشد 

و پرورش حق جويی، قدرت تفكر و تعقل و پرهيز از تعصبات بيجاست.

 5.   پرورش روحيه احترام به عقاید پيروان دیگر مذاهب                                                 
نه تنها دوســتی و برادری كه حتی همزيستی مســالمت آميز ميان مذاهب اسالمی 
هم مســتلزم آن اســت كه به عقايد يكديگر احترام بگذارند و از توهين و تحقير و رفتار 
ناشايست نسبت به ديگران خودداری كنند. درست است كه ممكن است برخی از عقايد 
و برنامه های مذاهب از ديد پيروان مذاهب ديگر نادرســت باشد، اما اين مجوز توهين و 
 رفتار ناشايست نيست. زيرا اين كار موجب می شود ديگران نيز همين رفتار را انجام دهند

و اين خود عامل ايجاد كينه و دشــمنی می شــود. خداوند متعال در قرآن مسلمانان را 
 از توهين به عقايد مشــركان باز می دارد، به اين دليل كــه اين كار موجب توهين آنان

به عقايد اســالمی می شــود. »و معبودانی را كه كافران به جای خدا می پرستند، دشنام 
ندهيد، كه آنان هم از روی دشــمنی و نادانی خدا را دشنام خواهند داد.« )انعام، 108(. 
 بنا بر ايــن، ضــرورت دارد آموزش و پرورش لــزوم احترام به عقايد مذاهب اســالمی را

به دانش آموزان آموزش داده، در آنها درونی كند.

 6.   پرورش احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت امت اسالمی و تقدم مصالح  
 

 آن بر دیگر مصالح 
يكی از موانع همدلی و دوســتی و برادری ميان مذاهب اســالمی غفلت از سرنوشت 
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امت اسالمی و توجه انحصاری به مصالح فرقه ای است. امت اسالمی به عنوان موجوديتی 
متشــكل از پيروان همه مذاهب اســالمی دارای موجوديت و هويتی مســتقل و مصالح 
و منافعی اســت، مقــدم بر موجوديت و مصالح و منافع مذاهب اســالمی، به گونه ای كه 
اگر آســيبی به اين موجوديت برسد، موجوديت مذاهب اســالمی نيز در خطر می افتد. 
 بنا بــر ايــن، وجود و بقای مذاهب اســالمی بيش از هر چيز و پيش از هر چيز وابســته
 به موجوديت امت اسالمی و تأمين مصالح و منافع آن است. توجه به سرنوشت امت اسالمی

و مقدم داشتن مصالح آن در موارد بسياری می تواند مانعی در برابر گرايش ها و رفتارهای 
تفرقه افكنانه باشــد. به همين جهت، ضرورت دارد آموزش و پرورش احســاس مسئوليت 
نســبت به سرنوشت امت اسالمی و تقدم مصالح آن بر مصالح مذهبی را در دانش آموزان 

درونی كند.

 7.   آگاهی بخشی نسبت به پيامدهای تفرقه و اختالف                                                 
خداوند متعال در قرآن مســلمانان را از تفرقه و اختالف برحذر داشته و آن را عامل 
 نابودی عظمت و اقتدار مسلمانان می داند. » َو التَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َو تَْذَهَب ِريُحُكْم )انفال، 46(؛

و با يكديگر نزاع و اختالف مكنيد، كه سســت و بد دل می شــويد، و قدرت و شوكتتان 
از ميان می رود«. تجربه تاريخی هم مؤيد اين مطلب اســت و نگاهی به تاريخ چند قرن 
اخير مسلمانان نشان می دهد كه درخت نامبارك اختالف ميان مذاهب اسالمی ميوه های 
 تلخی به بار آورده كه فرســوده شــدن توان اقتصادی، نظامی، علمی و اجتماعی آن ها،

و در نتيجــه، عقب ماندگــی علمی، اقتصــادی، نظامی و اجتماعی، بازماندن از رشــد و 
 شكوفايی، غفلت از دشمنان و تسلط دشمنان بر سرنوشت جوامع اسالمی و از ميان رفتن
 عزت و عظمت مســلمانان تنها بخشــی از اين فهرســت طوالنی اســت. آگاهی دادن

به متربيان نسبت به پيامدهای تفرقه و اختالف مذهبی می تواند عامل مهمی در جلوگيری 
از تفرقه و اختالف ميان مذاهب اسالمی داشته باشد.

 8.   پرورش مهارت گفت وگوی منطقی                                                          
 گفت وگو يكی از بهترين و كارامدترين شــيوه ها برای ورود به دنيای درونی افراد و 
كســب آگاهی و شناخت نسبت به انديشه ها، آرزوها، گرايش ها و آرمان های آن هاست و 
افزايش شــناخت می تواند يكی از عوامل ايجاد همدلی و صميميت باشــد. اين شيوه در 
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مورد پيروان مذاهب مختلف اســالمی نيز صادق اســت و به همين سبب، فراهم آوردن 
زمينه برای گفت وگوی پيروان مذاهب مختلف اسالمی می تواند نقش مهمی در شناخت 
بيشــتر آنها از يكديگر ايفا كند و هر چه اين شناخت بيشتر شود، شبهات و نسبت های 
نادرســت و اطالعات غلط نيز كمتر شده و به اين ترتيب، يک گام به هدف اصلی يعنی 

تحقق دوستی و برادری اسالمی نزديک تر می شويم.
گفت وگوی ميان پيروان مذاهب اســالمی در صورتی مؤثر اســت كه شروطی در آن 
رعايت شود كه مهم ترين آنها را می توان انصاف و حق جويی، دوری از تعصب و پيش داوری، 
احترام به شخصيت و عقايد يكديگر و برخورداری از مهارت گفت وگوی منطقی دانست. 
 به همين جهت، الزم اســت آموزش و پرورش مهارت هــای گفت وگوی منطقی و احترام

به عقايد ديگران را در دانش آموزان پرورش دهد.

 9.   تأكيد بر رابطة مسالمت آميز و دوستانه همراه بـا توجـه به هـویت متمایز
 مذاهب اسالمی 

در اينجــا بايد اين نكته را يادآور شــويم كه گرچه دوســتی و برادری ميان مذاهب 
اسالمی آموزه بسيار مؤثر اسالمی است كه بايد در جامعه اسالمی اجرايی شود و غفلت از 
آن عواقب ناگواری دارد؛ اما اين به معنای كنار گذاشتن تمايزها و تفاوت های ميان مذاهب 
اســالمی نيست. بنا بر اين، روابط دوســتانه نبايد بهانه ای برای كمرنگ شدن برنامه های 
خاص هر يک از مذاهب اســالمی  باشد. بلكه پيروان هر مذهب اسالمی، با حفظ هويت 

مذهبی خود، بايد رابطه دوستانه و برادرانه با يكديگر داشته باشند. 
بــه عبارت ديگر، يكی از آفات ترويج برادری اســالمی اين اســت كه ترويج برادری 
اسالمی را با كمرنگ شدن وجوه تمايز و تفاوت مذاهب اسالمی يكی بدانيم. توجه نكردن 
به اين مسئله موجب كمرنگ شدن هويت مذهبی مذاهب اسالمی می شود و همين امر 
موجب می شود پيروان مذاهب اسالمی ناخودآگاه در برابر اين مسئله موضع گيری كرده، 
آن را ابزاری برای تضعيف هويت مذهبی خود بدانند. به عبارت ديگر، ترويج برادری بدون 
توجه به هويت متمايز مذاهب اســالمی نمی تواند به موفقيت برسد. بنا بر اين، الزم است 
آموزش و پرورش در ترويج برادری اسالمی به هويت متمايز آنها توجه داشته و برادری را 

معادل كمرنگ شدن هويت مذهبی نداند. 
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بحث و   نتیجه گیری   ....................................................................................................
ظهور داعش و آثار و پيامدهای خطرناك آن بار ديگر نشان داد كه دشمنی و اختالف 
ميان مذاهب اسالمی يكی از چالش های مهم جوامع اسالمی است و متفكران و مصلحان 
بايد برای رفع اين خطر و جلوگيری از تكرار آن چاره انديشی كنند. يافته اين تحقيق نشان 
می دهد يكی از اقدامات مهم و مؤثر برای مقابله با اين چالش، به كار گيری توانمندی های 
نظام آموزش و پرورش رســمی كشورهای اســالمی برای ترويج دوستی و برادری ميان 
پيروان مذاهب اســالمی اســت. مبانی اين راه حل عبارتند از: 1( مسلمان بودن پيروان 
 همه مذاهب اســالمی، 2( اهل نجات بودن اكثر آنها و 3( برادری همه مذاهب اسالمی.

مهم تريــن نقش هايی كه آموزش و پرورش در اين زمينه بايد ايفا كند عبارتند از آشــنا 
 كردن متربيان با آموزه برادری اســالمی، برطرف كردن شبهات، پرورش روحيه احترام

به عقايد ديگران، احساس مسنوليت نسبت به سرنوشت مسلمانان، آگاهی بخشی نسبت 
بــه پيامدهای تفرقه و اختــالف، پرورش مهارت گفت وگوی منطقــی و تأكيد بر رابطه 
مســالمت آميز و دوســتانه همراه با توجه به هويت متمايز مذاهب اسالمی است. ايفای 
مؤثر و كارامد اين نقش ها توســط آموزش و پرورش رســمی اقتضا می كند كه محتوای 
الزم فراهم شــود، روش های مناســب برای پرورش اموری مانند احترام به عقايد ديگر، 
احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت مسلمانان شناسايی و توضيح داده شود، تغييراتی 
در كتاب های درسی صورت بگيرد و معلمان با اين روش ها و مهارت های الزم آشنا شوند. 
بنابراين، اجرايی كردن نقش های پيش گفته نيازمند تحقيق كاربردی جداگانه ای اســت 
و پيشــنهاد اين مقاله انجام پژوهشی مستقل در اين موضوع است كه هدفش، شناسايی 
راهكارهــای ايفای اين نقش ها، تعيين اقدامات و فعاليت هايی كه ضرورت دارد توســط 
معلمان در كالس و مدرسه انجام شود، مشخص كردن تغييرات الزم در كتاب های درسی 

و طراحی فعاليت های فوق برنامه برای اين منظور باشد.

تشّکر و قدردانی
بدين وسیله از صاحب نظران و معلمان خبره كه در اين مطالعه اين پژوهش را 

ياري كرده اند تشّكر و قدرداني به عمل مي آيد.
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