
 اضرار و پیامد های اختالف و تفرقه در جامعه

 زین العابدین کوشاناستاد                                                                                                                                                                                                               
 کشتار

های نادرستت، انحراف در عقاید مذهبی سبب پراکندگی میان امت اسالمی شد. در برخی موارد، بر اثر جهالت و نادانی یا تبلیغ
های پاک مسلمانان تجویز شد. مسلمانان جتان و متای ییتدیرر را  تالی این پراکندگی تا جایی پیش رفت که گاه ریختن خون

باره تحتری  دینتی ایتن  ها باال گرفت که با برادران دینی شان به جنگ و ستیز پرداختند درای دشمنی تی به اندازهدانستند و 
پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  چ  فرمایتد گذارد. خداوند متعای در ایتن بتاره متیاعمای باقی نمی

 ٣٢املائدة:  چٿ

 «یا فساد در روى زمین بیشد، چنان است که گویى همه انسانها را کشته است. هر کس، انسانى را بدون ارتیاب قتل»... 
در  قیقت چنین آمادگی  کسی که به خون انسان بی گناهی می آالید؛ »آیۀ فوق می نویسند  مفسرین کرام در رابطه به تفسیر

قتتل ه بت دهتد و مورد  ملته قترار گناهی برابرند،بی  نظر انسانی و که با آن مقتوی از دارد که انسان های بی گناه دیرری را را
 میان انسان های بی گناه نیست. می دانی  از این نظر تفاوتی در و طعمۀ او انسان بی گناه،  قیقت یک قاتل است و او در برساند.

 اعضای این پییر به عضوی از لطمه ای هر اعضای یک پییرند، افراد آن همانند جامعۀ انسانی در  قیقت یک وا د بیش نیست و
ختواه  فقدان یتک فترد، از افراد تشییل شده و زیرا یک جامعۀ بزرگ، سائر اعضاء آشیار می گردد؛ بیش در آن ک  و اثر برسد،

محلتی  وجودش در اجتماع، که به تناسب شعاع تأثیر فقدان او سبب می شود به همۀ جامعۀ بزرگ انسانی است. ناخواه ضربه ای
 (45٣ص 4ج منونه، تفسری ) «دامن همه را بریرد ازین رهرذر زیانی و خالی بماند،

توانست به نام اسالم و بترای مبتارزه بتا هرگز هیچ گروهی نمی ،طبیعی است که اگر میان مسلمانان به این اندازه اختالف نبود
 گروهی خاص و طرفداری از گروهی دیرر به جان مسلمین دست اندازی کند.

 امنی نا

وری از مزایا و مواهب ییی از اصوی زندگی و  التی اجتناب ناپذیر در زندگی جمعی و عنصری ضروری در بهره اسالم، امنیت را
های بشتری و الهتی یتاد ترین آرمانساز تیامل و ارتقاء بشر تلقی کرده است و از آن به عنوان ییی از مقدس یات و نیز زمینه

 امتر دو رابنا می کنتد، هنرامی که خانه خداوند خوبی هویداست،ه ب این موضوع در داستان  ضرت ابراهی  نموده است.
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     چ  چنانچه آمده استت  مبعوث شدن پیامبری از میان فرزندانش، ،ییی بزرگ را از رب العزت تقاضا می کند،

 ١٢٩البقرة:  چڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ
را بر آنان بخوانتد و کتتاب و  یمتت بته آنتان بیتاموزد و اى از خودشان برانریز تا آیات تپروردگارا در میان آنان فرستاده "

 "ناپذیر  ییمىیرا که تو خود شیستشان کند زپاکیزه
ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی  چ  طورییه آمتده استت  ،رای همه مردمخواست دوم امنیت آن میان بدر تقاضا و و

 ١٢٦البقرة:  چىث       يث  مثجت     حت  خت  مت  ىت      يت  جث    مب  ىب   يب  خبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب

سرزمین[ را شهرى امن گردان و مردمش را هر کس از آنان که بته ختدا و روز بازپستین  ]چون ابراهی  گفت پروردگارا این و "
 کن  سپس او را با خوارى به ستوىبرخوردارش مىلى[ هر کس کفر بورزد اندکى  ها روزى بخش فرمود و]ایمان بیاورد از فرآورده

 "کشان  و چه بد سرانجامى است[ مىدوزخ ]عذاب آتش
معنی  دیرر بار و مؤکد می دارد صفت خانۀ کعبه را دعای ابراهی  بار دیرر » مؤلف فی ظالی القرآن در تفسیرآیۀ فوق می نرارد 

 (١7٦ص ١) فی ظالل القرآن، ج «تأکید می نماید فضیلت به دیرران می رسد، که با نییو کاری و وراثت را
رسد. ییی از نیازهای مه  انسان، نیاز به امنیت رو ی و انسان در زندگی نیازهای فراوانی دارد که با برآوردن آنها به آرامش می

مستایل اجتمتاعی، توان به  فظ  رمت اشخاص، ا ساس وظیفته در برابتر روانی است. زیرا تنها در صورت فراه  بودن آن، می
هتای مهت  وجود محبت متقابل و ا ساس تعلق خاطر به دیرران، امیدوار بود. ا ساس امنیت در دنیای جدیتد ییتی از انریتزه

آید. انسان امروزی بیش از گذشته به آرامش روانی نیاز دارد، زیترا تنهتا در پرتتو آن دهی زندگی به شمار میها در سامانانسان
 .سال  خویش ادامه دهدتواند به پویش می



می توان به یقین گفت که اختالف ییی از عوامل بروز ناامنی در جامعه است. اگر اختالف به درگیری و خشونت بیانجامد یقینتا  
 زند.به ناامنی دامن می

 اختالف پیامدهای اخالقی

شتد. ه یک جامعۀ بتی اختالق خواهتد های مختلف، سبب سقوط در ورطۀ گناهان شده و جامعه نیز تبدیل باختالف میان گروه
 اند از اختالف هستند، عبارت ه اییدیبرخی از گناهان اخالقی که زا

 سوء ظن

گیرد، در نظردهی و قضاوت انسان تأثیر به ستزایی دارد. انستان های نامقدس سرچشمه میهای ناصحیح که از اختالفدشمنی
این همواره نسبت بته  بنابر 1بیند،ها و نقاط قوتش را نمیدشمنی داشته باشد، زیباییاگر واقعا  از چیزی یا کسی بدش بیاید و با او 

 ١٢احلجرات:  چپ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  متعای می فرماید  خداونداو سوء ظن دارد.

 "بسیاری از گمانها بپرهیزید از ای کسانی که ایمان آورده اید! "
 بتدگمانی هت  خستارات و خود و بدگمان بود که به او اختالف وجود دارد، نسبت به کسی این اختالف است که سبب می شود،

 بود. زیان آورخواهد تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت و
ه کت تبارز کند، شدید و صورت  اده گاهی ه  ب نظرروانی ممین است گاهی خفیف و سوء ظن از فراموش نینی  که بد گمانی و

  سد باشد. کینه توزی و  س انتقام و ،سرچشمۀ آن
 دشنام 

ماننتد  های ناروا و زشت به ییدیرر دادن و کلمات ناپسندی چون  خائن، فاسق، فاجر، ملعون و بتاالتر از اینهتا کلمتاتینسبت
ستت اآیاتی از قرآن کری  از آن به شتدت نهتی شتده مشرک، کافر و... که در بردارنده تحقیر مسلمانان باشد،  رام است و در 

 ١١جرات: حلا چيت  جث  حت  خت  مت  ىت  جتحب  خب   مب  ىب  يب  جبمئ  ىئ  يئچ  چنانچه خداوند متعای می فرماید 
ا کته توبته آنهت و بسیار بد است که برکسی پس از ایمان نام کفر آمیز برذارید، ییدیرر را یاد نینید، ناپسند با القاب زشت و و

 «ستمرر اند ظال  و نینند،
 تهمت

 ا ترام به ییدیرر را در جامعه از بین می بترد، تفرق که همه  ری  ها را پاره کرده و های زشت اختالف و پیامد و ییی از اضرار
ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  متعای تهمت را گناه عظی  خوانده می فرماید  ازینرو خداوند تهمت زدن به دیرران است،

 ١١٢النساء:  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

مولف "گناه آشیاری را به گردن گرفته است بهتان و به بی گناهی نسبت دهد، سپس آنرا مرتیب شود، گناهی هرکس خطا یا "
مهلیتات  از گناهان کبیره و تهمت( این داللت می کند که) و » تیسیرالیری  الر من فی تفسیرکالم المنان در رابطه می نویسد 

آن به کسی که مرتیتب آن  نسبت باز ،گناه است ا کسب خطیئه وکه همان مفاسد جمع می شوند درآن مجموعی از زیرا آن است،
 ( ٢00) تیسربالکرمی الرمحن/ ص «دادن آن به کسی که از آن مبراست نسبت دروغ شنیع با برائت دادن خود و بعد نشده و

-آید و اتهام به بتیدر اسالم به شدت از تهمت نهی شده است و جزو گناهان کبیره به شمار مینتیجه مشاهده می شود که  در 

 دینی بدترین نوع تهمت است.
 . خودپسندی و تکبر5-3

کند عقاید خود را ثابت کند، کند خودپسندی است. زیرا در اثر اختالف فرد سعی میییی از گناهانی که در اثر اختالف بروز می
 5٣املؤمنون:  چٴۇۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۈۇ  ۆ  ۆ  ۈچ  فرماید شود و چنانچه که قرآن کری  میدچار خودپسندی می

امّا آنها کارهاى خود را در میان خویش به پراکندگى کشاندند، و هر گروهى به راهى رفتند. هر گروه به آنچه نزد ختود دارنتد  »
 «خوشحالند!

 فرستادۀ خدا فرموده اند 

                                                           
 



اْن  »  قْاَقااُل َه َِّن می ریَقاا ُُ  .«. کیارْبن الَیْدُخُل اْْلَنََّه َمْن َکااَن فیای ََاْببیاهی می َْ اُل النَّاا ی رَ ا ُْ َْ ََ  ،ُِ َاُر احْلَا أی رَ َ ُ، َََ ا  8٩8ص ٢ج ،صایی  اَان خه اه )« اْلکیارْبُ:  کراا    ٩١مساب  َادیر َ 

 اال ان(
 "ای کبر در دلش وجود داشته باشد از بهشت محروم خواهد ماند.هر کس به اندازه ذره "

تواند به وجود آید. این صتفت خودخواهی و خود دوستی است، در پی اختالف میان مسلمانان میتیبر نیز که ناشی از افراط در 
شود. آنراه که فرد در اثتر اختتالف مذموم ییی از بزرگترین رذائل اخالقی است که منشأ بسیاری از بالهای فردی و اجتماعی می

مانتد. زیترا متیبتر از دیتدن گونه پیشرفت و اصال ی باز متی کند تا آنجا که از هردچار خودپسندی شود، تیبر او را ا اطه می
 نقایص و عیوب خود ناتوان است.

 جوییتجسس و عیب -6

این بته را تتی بته آفتت  اختالف کنندگان نیاز به اطالعاتی از رقیب دارند تا به وسیله آن، رقیب را از میدان خارج کنند. بنابر
 پروردگارعالمیان چنین عمتل زشتت را د،تا پس از آن به تمسخر ییدیرر بپردازنشوند تجسس و یافتن عیوب دیرران دچار می

ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٹ  ٿڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ   ڀپ  ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پچ  نهی نموده می فرماید 

 ١٢احلجرات:  چڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڦڤ  ڦ  ڤٹ  ڤ  ڤ
اى از گمانها گناه است و جاسوسى مینید و بعضتى از شتما گمانها بپرهیزید که پاره اید از بسیارىکه ایمان آورده ى کسانىا "

ستید پس[ از ختدا بتر ]اش را بخورد از آن کراهت داریدهنیند آیا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادر مرد را غیبت بعضى
 ."پذیر مهربان استکه خدا توبه

 هشدار قرآن کریم نسبت به اختالف

به صورت مستتقی  بته ا ادیث دهد. در آیات و تعای در موارد متعددی نسبت به بروز اختالف میان مردم، هشدار میخداوند م
شود، اشاره شده است. اختالف و تفرقه میان جوامع به قدری ویرانرر است که در قرآن در هایی که در اثر اختالف نازی میعذاب

 ها قرار گرفته است.ها و زلزلههای آسمانی، صاعقهردیف عذاب
 اختالف موجب عذاب عظیم 

 ١05آل عُران:  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ 
رستید! و پروردگار( به آنان  )هاى روشنن ه ( پس از آنیه نشانهآ )که پراکنده شدند و اختالف کردند و مانند کسانى نباشید »

 «آنها عذاب عظیمى دارند.
این آیه، مسلمانان را از اینیه همانند اقوام پیشین، همچون یهود و نصاری، راه تفرقه و اختالف را پیش گیرند و عذاب عظی  را  

دارد. در  قیقت آنها را به مطالعه تاریخ پیشینیان و سرنوشت دردنتاک آنهتا پتس از اختتالف و برای خویش بخرند، بر  ذر می
 .(4٢، ص ٣منونه ج  تفسری ) کند.تفرقه دعوت می

 . اختالف به منزلة پرتگاه آتش

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ         ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 

 ١0٣آل عُران:  چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ڑژ  ڑ
یاد آرید که چرونه دشمن ییدیرر بودید، و و همرى به ریسمان خدا چنگ زنید، و پراکنده نشوید! و نعمت خدا را بر خود، به  "

اى از آتتش بودیتد، ختدا شتما را از آن او میان دلهاى شما، الفت ایجاد کرد، و به برکتِ نعمتِ او، برادر شدید! و شما بر لبِ  فره
 «سازد شاید پذیراى هدایت شویدنجات داد این چنین، خداوند آیات خود را براى شما آشیار مى

آیه، خداوند مسلمانان را به گذشته ذلت باری که از رهرذر اختالف و تنازع بر لب پرترتاهی از آتتش بودنتد، بته بر اساس این 
 آورد.یادشان می

 اختالف نوعی عذاب 
هتای شود که خداوند تعالی بر امتشود، خود نوعی عذاب و انتقام شمرده میاختالف عالوه بر آنیه سبب نزوی عذاب الهی می

 آورد.رف فرود میگمراه و منح
 چۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈچ 
 ٦5األنعام: 



شما را بتا هت  بیتامیزد و  هاى پراکندهصورت دستهه برو او قادر است که از باال یا از زیر پاى شما، عذابى بر شما بفرستد یا ب »
کنتی ! براى آنها( بازگو مى )ببین چرونه آیات گوناگون را« ند.وسیله دیررى بچشاه اختالف( را به هر یک از شما بو  )طع  جنگ

 «شاید بفهمند.
 گیرینتیجه

 اند از آمده از این نوشتار عبارتدستنتایج به
ه تبلیغ دین و جلوگیری از انتشار دیتن اند از  زوای دین، از بین رفتن زمینترین پیامدهای فرهنری اختالف و تفرقه عبارتمه 

 در جهان.
 اند از  انحطاط جوامع، زوای عزت اسالمی، کشتار و ناامنی؛ترین پیامدهای اجتماعی تفرقه عبارتمه 

، تهمت، خودپسندی و تیبتر، تجستس و  اند از  سوء ظن، دشنام، قطع ر ترین پیامدهای اخالقی اختالف و تفرقه عبارتمه 
 جویی؛عیب

عظی  و به منزلۀ پرتراه آتتش عذاب قرآن کری  نسبت به اختالف میان مسلمانان هشدارهای فراوانی داده است و آن را موجب 
 معرفی کرده است.
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 کنهالعُال.  -7
8- .  سنن اَی ُاُؤ
 سنن اَن ماجه. -٩

َالرت یب. -١0 یب   الرْت
 صیی  اَن َبان. -١١
 صیی  اَن خه ه. -١٢
 صیی  املسب . -١٣


