
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  اختالفات

  مقدمه
البتـه  . آيد اختالفات به داليـل مختلـف اسـت    وجود مي متأسفانه يكي از مشكالتي كه بعضي اوقات در ميان مؤمنين به     

جا هست ولي وقتي موضوع اختالف سليقه باشد در عين دوسـتي و رفاقـت و اداي حقـوق بـرادر و                        اختالف سليقه در همه   
شـود كـه      ولي مشكل از زماني آغـاز مـي       . آيد كه اهميت چنداني ندارد      وجود مي    روش كار اختالفاتي به    خواهر مؤمن، در  

كنند و كساني كه در يك مكان مقـدس دور            توزانه تبديل مي    شيطان و نفس اماره اين مسائل جزيي را به اختالفاتي كينه          
شوند و خـود   گردند كه در منجالب گناه غرق مي     ل مي اند تا در راه رضاي خدا گام بردارند به افرادي تبدي            هم جمع شده  

  .اصالً توجهي به عمق اين فاجعه ندارند
  .باشد هاي رفع اين معضل مي حل خوانيد بررسي اجمالي از داليل اين اختالفات و راه چه در اين مقاله مي آن

****************************  
  دو گونه اختالف

اخـتالف  . ها اختالف بين جبهه حـق و جبهـه باطـل اسـت     يكي از آن . شكل اساسي تقسيم نمود   شايد بتوان اختالفات را به دو       
  .گونه اختالفات تا انتهاي هستي ادامه خواهد داشت السالم و يزيد و يزيديان از اين نوع است و اين ميان امام حسين عليه

  اختالفات جبهه حق
هـاي   اني است كه همگي در جبهه حـق حـضور دارنـد و در بزنگـاه    چه باعث تأسف است درگيري و اختالف در بين كس   ولي آن 

هـا بـه تفـاوت عقايـد و           البته اگر تفاوت ديدگاه   . ايستند  مبارزه با كفر و نفاق در كنار يكديگر در مقابل دشمنان اسالم و انقالب مي              
  .توزي مبدل نشده باشد كينه

  :هاي ديگر به ما دستور داده شده است كه بخوانيم نامه در زيارت عاشورا و در زيارت جامعه كبيره و بعضي از زيارت
   ـ  َأينِّ ِسْلٌم ِلَمْن َساَلَمُكْم َو َحْرٌب ِلَمْن َحاَرَبُكم«

خـواهم  باشد تا روز قيامـت در جنـگ           من با كسى كه با شما در صلح بوده در صلح هستم و با آن كس كه با شما در جنگ مى                     
  ».بود

  :شورا آمده استو در فرازي ديگر از زيارت عا
   ـ  َو َوِيلُّ  ِلَمْن َواالُكْم َو َعُدوٌّ ِلَمْن َعاَداُكم« 

  ». باشم كسى كه شما را دوست دارد دوستش دارم، و با آنان كه با شما دشمنى دارند دشمن مى
  ايمان ديگران را رد نكنيم

اشد بايد با او دوسـتي و بـرادري نمـاييم و            بيت عصمت و طهارت ب      السالم اگر كسي محب اهل      طبق اين دستور اهل بيت عليهم     
كند كه اين فـرد    گونه مواقع نفس اماره اين وسوسه را در دل ايجاد مي            البته در اين  . نبايد با مواليان اهل بيت دشمني داشته باشيم       

 باشـيم در حـالي كـه    توانيم با او برادر نمايد ولي روشش در دشمني با اهل بيت است پس ما نمي             اگرچه در زبان اظهار دوستي مي     
تـوانيم حمـل بـر دشـمني      طبق دستور ائمه اطهار همين اظهار دوستي براي ما كافي است و ما اختالف سليقه خود با افراد را نمي      

توان به راحتي كـسي را مـتهم بـه     فرد با اين بزرگواران قرار دهيم و از طرفي چنين سخني تهمت و گناه بسيار بزرگي است و نمي         
  .مه اطهار نمود زيرا دشمني با ائمه كفر استدشمني با ائ



 

  .به روايات زير دقت بفرماييد
  : السالم فرمودند امام باقر عليه

اْلُكْفُر َعَلْيِه فَِإيَّاُكْم َو الطَّْعَن  َأَحُدُمهَا ِإْن َكاَن َشِهَد ِبِه َعَلى َكاِفٍر َصَدَق َو ِإْن َكاَن ُمْؤِمناً َرَجَع  َما َشِهَد َرُجٌل َعَلى َرُجٍل ِبُكْفٍر َقطُّ ِإالَّ بَاَء ِبهِ «
  ـ  َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ 

يكى از آن دو  كه به جز اين) اى كافر. تو كافرى، يا بگويد:  بگويد كه مثل اين(كفر مرد ديگر گواهى ندهد  گاه مردى به هيچ
خودش برگردد،   گفته، و اگر مؤمن است كفر بهكه راست) يعنى طرفش واقعاً كافر بوده(كفر كافرى گواهى داده  برگردد، اگر به
   1».مؤمنى طعن زنيد پس مبادا به

  :السالم فرمود امام صادق عليه
    ُمْؤِمناً ِبُكْفٍر َو َمْن َرَمى ُمْؤِمناً ِبُكْفٍر فـَُهَو َكَقاتِِله  َرَمى  َمنْ  َمْلُعوٌن َمْلُعونٌ  «

كفر كند و هر كس مؤمنى را متهم به كفر سازد مانند آن است كه او را                 ملعون است كسى كه مؤمنى را رمى به         ـ ملعون است،    
   2».كشته باشد

  : فرموده استسلم  و آله و عليه اهللا  صليرسول خدا
  ـ  ِسَباُب اْلُمْؤِمِن ُفُسوٌق َو ِقَتالُُه ُكْفٌر َو َأْكُل حلَِْمِه َمْعِصَيٌة َو ُحْرَمُة َمالِِه َكُحْرَمِة َدِمه«

گناه اسـت، و احتـرام مـال    ) وسيله غيبت هب(مؤمن نافرمانى است، و جنگيدن با او كفر است، و خوردن گوشتش  ه  بگوئى   دشنام
  3 ».مؤمن مانند احترام خون اوست

  : فرمود عليه السالم مي شنيدم حضرت صادق: ابو حمزه گويد
 َو ِإَذا قَــاَل أَنْـَت َعــُدوِّي َكَفــَر َأَحـُدُمهَا َو َال يـَْقبَــُل اللَّـُه ِمــْن ُمـْؤِمٍن َعَمــًال َو ُهـَو ُمــْضِمٌر َعلَــى  يَتِـهِ  َوَال   ِمــنْ   َخـرَجَ   ُأفٍ   اْلُمــْؤِمنِ  ِإَذا قَـاَل الرَُّجــُل ِألَِخيـهِ «

  ـ  َأِخيِه اْلُمْؤِمِن ُسوءاً 
تـو دشـمن منـى،      : او بگويـد  ه  با او بيرون رفته، و هر گاه ب       ) دينى( از پيوند    "اف": برادر مؤمن خود بگويد   ه  هنگامى كه مردى ب   
  4 ».برادر مؤمنش در دل دارد هيچ عملى را نپذيرده اند، و خداوند از هر مؤمنى كه نيت بد نسبت ب يكى از آن دو كافر شده

  : حضرت صادق عليه السالم فرمود
ميَانُ   اْمنَاثَ   َأَخاهُ   اْلُمْؤِمنُ  ِإَذا اتـََّهمَ «    ـ  اْلَماء  ِيف  ْلحُ  اْلمِ   َكَما يـَْنَماثُ   قـَْلِبهِ   ِمنْ   اْإلِ

  5 ».خود را تهمت زند ايمان از دلش زدوده شود، چون نمك در آب) دينى(همين كه مؤمن برادر 
 حـديث زيـر اسـت كـه امـام صـادق              تـرين آن    خصوص روايات زيادي وجود دارد ولي به نظر نويسنده تكان دهنده            البته در اين  

  :السالم فرمود عليه
 َو تـََعاَىل َخَلَق اْلُمْؤِمَن ِمْن نُوِر َعَظَمِتِه َو َجَالِل ِكْربِيَائِِه َفَمـْن َطَعـَن َعلَـى اْلُمـْؤِمِن َأْو َردَّ َعَلْيـِه فـََقـْد َردَّ َعلَـى اللَّـِه ِيف َعْرِشـِه َو لَـْيَس ِإنَّ اللََّه تـََباَركَ «

َا ُهَو ِشْرُك َشْيطَانٍ     ـ ُهَو ِمَن اللَِّه ِيف َوَاليٍَة َو ِإمنَّ
 تبارك و تعالي مؤمن را از نور عظمت و جالل و بزرگي خويش خلق فرمود، پس هـر كـس بـه مـؤمن طعنـي بزنـد يـا                               خداوند

  6 ».در دام شيطان گرفتار شده استي واليت الهي نيست و  او را رد كند، خداوند را در عرشِ او، رد كرده است و در دايره) سخن(
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  ضعيف شدن؛ نتيجه اختالفات
 چهل هزار رده مقاومت بسيج در سراسر كشور وجود دارد و اگر جمعيت ايران را در بيشترين احتمـال آن   بر اساس آمار حداقل   

اين آمـار در    .  نفر يك رده مقاومت بسيج در حال فعاليت است         200براي هر   يعني  . ميليون نفر خواهد شد    80در نظر بگيريم    
ن امكانات به نبرد در جبهه فرهنگـي بپـردازد در جهـاد بـا دشـمن      حد خود بسيار قابل توجه است و اگر هر پايگاه بسيج با كمتري           

چه بايـد بـه    دست آمده نسبت به آن چه به ولي آن . ايم  دست آورده   اي بايد به دست آوريم، همچنان كه به         هاي قابل مالحظه    پيروزي
  .باشد مات آنان نميدست آيد قابل مالحظه نيست و ثمره مجاهدت بسيجيان در سراسر كشور به اندازه فعاليت و زح

اين مسئله داليل متعددي دارد كه هر كدام در جاي خود بسيار مهم و اساسي است و بايد توسط مسئولين امـر و كارشناسـان                         
توانـد بـه راحتـي        هايي است كـه مـي       ولي بدون شك يكي از علل مهم آن وجود اختالف سليقه          . مورد بررسي و كنكاش قرار بگيرد     

  .مرتفع گردد
  1»كند اختالف و درگيرى فكر و انديشه را نابود ميـ  اخلَِْالُف يـَْهِدُم الرَّْأيَ « :فرموده استمنين ؤاميرالم

  .فرمايد اگر دچار اختالف و نزاع شويد ضعيف خواهيد شد  سوره انفال به اين مسئله اشاره كرده و مي46خداوند در آيه 
  فَـتَـْفَشُلوا َو َتْذَهَب ريُحُكْم َو اْصِبُروا ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرينَ َو َأطيُعوا اللََّه َو َرُسوَلُه َو ال تَناَزُعوا «
! شما از ميان نرود) و شوكت(نكنيد، تا سست نشويد، و قدرت       ) و كشمكش (و نزاع   ! خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد     ) فرمان(و  

  »!و صبر و استقامت كنيد كه خداوند با استقامت كنندگان است
ـ ناَزُعوا فَـتَـْفـَشُلوا َو تَـْذَهَب رِيُحُكـمْ َو ال تَ «  يعنى با نزاع و كشمكش در ميان خود ايجاد اختالف نكنيد، و در نتيجـه خـود را دچـار     

ضعف اراده مسازيد و عزت و دولت و يا غلبه بر دشمن را از دست مدهيد، چون اختالف، وحدت كلمه و شوكت و نيروى شما را از                           
  2 ».برد بين مى

  ختالفاتدليل ا
  فراموشي تذكرات الهي) الف

ـنَـُهُم اْلَعـداَوَة َو اْلبَـْغـضاَء ِإلـى َو ِمَن الَّذيَن قاُلوا ِإنَّا َنصارى  يـَـْوِم اْلِقياَمـِة َو َسـْوَف يـَُنبِّـئُـُهُم اللَّـُه   َأَخْذنا ميثاقَـُهْم فَـَنُسوا َحظًّا ِممَّا ذُكُِّروا ِبِه فََأْغَرْينا بـَيـْ
 )14/مائده (ِبما كانُوا َيْصنَـُعونَ 

    ت   و از كسانى كه ادى را از آن      پيمان گرفتيم؛ ولى آن   ) نيز(داشتند  ) و يارى مسيح  (عاى نصرانيچه به آنان تذكّر     ها قسمت مهم
ها را   آن) در قيامت (و خداوند،   . ها، تا دامنه قيامت، عداوت و دشمنى افكنديم        داده شده بود فراموش كردند؛ از اين رو در ميان آن          

 .، آگاه خواهد ساخت)آنو نتايج (دادند  چه انجام مى از آن
  :شود كه از اين آيه مشخص مي

  .ى فراموشى تذكّرات الهى و بشارات عهدين، تفرقه و عداوت است ـ نتيجه1
نَـُهُم اْلَعداَوةَ ... فَـَنُسوا    فََأْغَرْينا بـَيـْ

 چـون فرامـوش كردنـد    از نـصارا پيمـان گـرفتيم،   . (ـ از پيامدهاى تلخ پيمان شكنى ديگران و كافر شدن آنان عبرت بگيريم    2
  فََأْغَرْينا... َأَخْذنا ِميثاقَـُهْم فَـَنُسوا ). گرفتار بدبختى شدند

  3فََأْغَرْينا... فَنَسوا . هاى الهى است ـ تفرقه و دشمنى، از عذاب3
                                            

   507ص) للصبحي صالح(نهج البالغة  .1
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  نفاق، ظلم، خودبيني) ب
  :مايدفر السالم نيز در روايتي سه صفت را دليل بروز دشمني و اختالف بيان مي امام صادق عليه

  ـ  َثَالثٌَة َمْكَسَبٌة لِْلبَـْغَضاِء النـَِّفاُق َو الظُّْلُم َو اْلُعْجبُ «
  1»سه چيز دشمنى آرند، نفاق، ظلم و خودبينى

در ايـن  . با اين روايت بايد خود را محك بزنيم كه اگر با مؤمني اختالف داريم، آيا درصدي از نفاق در وجود ما هـست يـا خيـر                        
  . دخيل نبايد كرد و انصاف را بايد به ياري طلبيدمحك غضب و ناراحتي را

  گناه) ج
  :فرمودالسالم  اميرالمومنين علي عليه

  َما تـََناَكْرُمتْ ِإالَّ ِلَما ِفيُكْم ِمَن اْلَمَعاِصي َو الذُّنُوب
  2 نيست مگر اثر گناه) چيزى(ها و اختالفات شما  دشمني

  هواي نفس، منشاء اختالفات) د
  :عليه فرموده است اهللا حمتحضرت امام خميني ر

هر كجا اختالف بين خودتان ديديد، مطمئن باشيد كه از هواى نفـس سرچـشمه گرفتـه                 . منشأ اختالفات از هواى نفس است     «
. گيـرد   آن اختالف از عبوديت سرچشمه مى       ها و اسالم و كفر هميشه بوده است، ولى         البته اختالف بين انبيا و افراد مقابل آن       . است

گيرد بايد از بين ببريد و مطمئن باشيد كـه اگـر كارهايتـان از الوهيـت سرچـشمه                     الفاتى را كه از نفسانيت سرچشمه مى      شما اخت 
كراراً عرض كردم كه اگر انبيا در يك مكان جمع          .. .شويد   مى )سرافكنده و   بهره بى(  نگيرد و از وحدت اسالمى بيرون برويد، مخذول       

  3 ». زيرا مقصد و هدف و مقصود، يكى و الهى استكنند، شوند با هم اختالف پيدا نمى
  نعمت برادري

فرمايـد اگـر ايـن        عمران مـي     سوره ال  103هاي الهي است تا جايي كه خداوند در آيه            ترين نعمت   دوستي و برادري يكي از مهم     
  :شديد نعمت نبود همگي اهل دوزخ مي

  وا َو اذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعداًء فَأَلََّف بـَْيَن قـُُلوِبُكْم فََأْصـَبْحُتْم بِِنْعَمِتـِه ِإْخوانـاً َو ُكْنـُتْم َعلـىَو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجميعاً َو ال تـََفرَّقُ «
   ْهَتُدونَشفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنـَْقذَُكْم ِمْنها َكذِلَك يـُبَـيُِّن اللَُّه َلُكْم آياتِِه َلَعلَُّكْم تَـ 

خـدا را بـر     ) بـزرگ (و نعمت   ! ، چنگ زنيد، و پراكنده نشويد     ] قرآن و اسالم، و هر گونه وسيله وحدت       [و همگى به ريسمان خدا      
و ! هاى شما، الفت ايجاد كرد، و به بركـت نعمـت او، بـرادر شـديد                خود، به ياد آريد كه چگونه دشمن يكديگر بوديد، و او ميان دل            

سـازد شـايد    اى از آتش بوديد، خدا شما را از آن نجات داد اين چنين، خداوند آيات خود را براى شما آشـكار مـى       شما بر لبِ حفره   
  ».پذيراى هدايت شويد

  : اند السالم نيز فرموده  علي عليهنيمؤمنالامير
  ـ  لَْيَس َمَع اِالْخِتَالِف اْئِتَالف «

  4»با اختالف الفت ميسر نيست
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  راه حل 
  انديشه) الف

رسد تنها راه حل رفع اختالفات و ايجاد برادري و وحدت بيش از پيش اين است كه هركس در اعمال خـود انديـشه                          به نظر مي  
ها را تحمـل      توانست اختالف سليقه    قدر مي   قدر در ايجاد اختالف مقصر است و چه         كند و به دور از خودخواهي بررسي نمايد كه چه         

  :السالم فرموده است تماعي خود رجوع كنيم و از گناهان توبه نماييم زيرا امام باقر عليهاز طرفي به اعمال فردي و اج. نمايد
داونـد حكـم قطعـى    خــ   ِإنَّ اللََّه َقَضى َقَضاًء َحْتماً َأالَّ يـُْنِعَم َعَلى اْلَعْبِد بِِنْعَمٍة فـََيْسلُبَـَها ِإيَّاُه َحىتَّ ُحيِْدَث اْلَعْبُد َذنْباً يَـْسَتِحقُّ بِـَذِلَك النَِّقَمـةَ «

  1».كه مرتكب گناهى شود كه استحقاق آن نقمت و بال را داشته باشد فرموده است كه هيچ نعمتى را از كسى نگيرد مگر آن
  صبور باشيد) ب

در اطاعت و وحدت، پايدار باشيم و اگر چيزى بر خالف ميل ما بود، يا بر خالف ميل ما عمل شد، صبور باشيم                       «يعني   َو اْصـِبُروا
  2».يكديگر را تحمل كنيمو 

  هاي قلب  رفع اختالفات؛ منوط به رفع تيرگي) ج
  :فرمايد  سوره حجر مي47نمايد و در آيه  هاي قلب مي قرآن نيز رفع اختالفات و ايجاد برادري را منوط به رفع تيرگي

و (كنـيم   ها برمـى  را از سينه آن]  حسد و كينه و دشمنى[هر گونه غلِّ  ـ   ِلينبِ ا ُسُرٍر مُّتَـقَ   ِإْخَوانًا َعلىَ  َو نـََزْعَنا َما فِى ُصُدورِِهم مِّْن ِغلّ « 
  ».ها رو به روى يكديگر قرار دارند در حالى كه همه برابرند، و بر تخت) سازيم روحشان را پاك مى

ن انـواع صـفات   كـن شـد   له ريـشه أفوق و قبل از بيان نعمت اخوت و برادرى، مـس ات بعد از ذكر نعمت سالمت و امنيت در آي     «
هـا اشـاره گرديـده      آني  كه مفهوم وسيعى دارد، به همه  "  ِغـلّ  "مزاحم، همچون كينه و حسد و غرور و خيانت ذكر شده و با كلمه             

 شستشو نشود، نه نعمت سالمت و امنيت فراهم خواهد شد و نـه بـرادرى و اخـوت،         "  ِغلّ  "در حقيقت اگر قلب انسان از اين       .است
  3 ».هاى اخوت و سلب سالمت و امنيت دنبال آن بريدن رشته است و ستيز، و هميشه دعوا و كشمكش، و بهبلكه هميشه جنگ 

  اختالفات؛ عذاب گناهان ماست
هايي را     سوره انعام يكي از عذاب     65كه در آيه      و ممكن است خداوند به دليل گناهان ما نعمت برادري را از ما سلب نمايد چنان               

  .فرمايد ها بچشاند را اختالف و چند دستگي بيان مي كن است بر انسانكه به واسطه گناهان مم
َعَث َعَلْيُكْم َعذاباً ِمْن فَـْوِقُكْم َأْو ِمْن َتْحِت َأْرُجِلُكْم َأْو يـَْلبِـَسُكْم ِشـَيعاً َو يُـذيَق بـَْعـَضُكْم بَـْأَس بـَْعـض ُقْل ُهَو اْلقاِدُر َعلى« او قـادر  : بگـو  ـ   َأْن يـَبـْ

و (هاى پراكنده شـما را بـا هـم بيـاميزد و طعـم جنـگ        صورت دسته هاال يا از زير پاى شما، عذابى بر شما بفرستد يا ب        است كه از ب   
  ».وسيله ديگرى بچشاند هرا به هر يك از شما ب) اختالف

  :در آيه زير هم كه قبل آمد ايجاد اختالفات عذاب الهي ذكر شده است
ـنَـُهُم اْلَعـداَوَة َو اْلبَـْغـضاَء ِإلـى َو ِمَن الَّذيَن قاُلوا ِإنَّا َنصارى  يـَـْوِم اْلِقياَمـِة َو َسـْوَف يـَُنبِّـئُـُهُم اللَّـُه   َأَخْذنا ميثاقَـُهْم فَـَنُسوا َحظًّا ِممَّا ذُكُِّروا ِبِه فََأْغَرْينا بـَيـْ

 )14/مائده (ِبما كانُوا َيْصنَـُعونَ 
چه به آنان تذكّر     ها قسمت مهمى را از آن      پيمان گرفتيم؛ ولى آن   ) يزن(داشتند  ) و يارى مسيح  (و از كسانى كه ادعاى نصرانيت       

ها را   آن) در قيامت (و خداوند،   . ها، تا دامنه قيامت، عداوت و دشمنى افكنديم        داده شده بود فراموش كردند؛ از اين رو در ميان آن          
 .، آگاه خواهد ساخت)و نتايج آن(دادند  چه انجام مى از آن
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