
 

 المراجعات و وحدت اسالمي

 
 

 تسخيری علی محمد



 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 

 يبرگزار شـده از سـو   -در پژوهشي كه به كنگره بزرگداشت شخصيت امام شرف الدين 
مرد دانش و گفتگو و عمل و ) رحمه اهللا عليه(حوزه علميه قم تقديم شد،ياد آور شديم كه او 

قيده اش بود و زندگي خود را وقف جهاد علمي و عملـي  شور و اشتياق و عشق به امت و ع
خـي بـه او داد و    يكرد و در اين راه، دشواريها كه ديد ولي خداوند متعال در همين دنيا جزا

هاي اصولي و بر حق تبليغ به دعـوتگران و   مشعل عارفان و سالكان راه خدا و آموزگار شيوه
 .، قرار داد يمبلغان و نيز از پيشگامان بزرگ وحدت اسالم

 . پاداش نيكو مسئلت داريم يو ياز خداوند متعال، در آخرت نيز برا
بخود گرفته كه ما، به حكـم مسـئوليت و    يمختلف يابعاد شخصيت اين بزرگوار،گستره ها

تحقـق وحـدت اسـالمي را برگزيـديم؛ ايـن وحـدت        يبرا يخويش،تالش و يگرايش اصل
 هـاي  ي ويژگـي آن، نمـي تـوان خـود را امـت دارا     ويژگي امت اسالمي بشمار رفته و بـدون 

، بشمار آورد؛ در اين عرصه نيـز بـويژه بيشـتر بـر كتـاب      يتوصيفي قرآن و سنت شريف نبو
انگشـت گـذارديم و بـر آن     "الفصول المهمة في تـأليف االمـة   "ارزشمند اين بزرگوار يعني 

هـاي   متعـال در تـالش  خداونـد  ي شديم تا خطوط اصلي مورد نظر ايشان را كشف و به يـار 
 .مقّدس خود در آينده از آن الهام گيريم 

بكاررفتـه در آن، محورهـاي برجسـته زيـر را نتيجـه       يبه اين كتاب و شيوه هـا  يبا نگاه
 :گرفتيم

شرايط آن و نيـز  ي تأكيد بر اهميت وحدت اسالمي از ديدگاه اسالم و ميزان اقتضا -يكم 
 .يري منفي تفرقه، پراكندگي و درگ يپيامدها
و نجات ي ميان كفر و ايمان از يك سو و گمراه يكوشش در جهت خطّ كشي اصل -دوم 

 .ديگر  ياز سو
مسلمان از راه فاصله گـرفتن از زبـان    يميان توده ها يگسترش اعتماد و همبستگ -سوم 



تهمت و افترا و اجتناب از انتقاد گزنده و احترام بـه نظـر ديگـران و بيـان شـأن و منزلـت و       
تقويـت حسـن    ياهل سنّت داشتند و نيز گشودن راه ها يكه عموم شيعيان نزد علما يمتحر

 .و اصالح تصور هر آنان از يكديگر ينيت هر يك نسبت به ديگر
ـ     يكشف عناصر تفرقه انگيز بمثابه موانع و دشواريها -چهارم   يتحقّـق ايـن ويژگـي قرآن

 .امـت 
هر كتاب تقريباً در بررسـي  ي تناسب با هدفهاـ   با تفاوت و م  ياين روح و چنين شيوه ا

 "بـه كتـاب مشـهور ايشـان      يآن شخصيت برجسته،موج مـي زنـد؛ مـا در نگـاه     يآثار علم
 .، در پي شناخت همين سر فصل ها در آن هستيم "المراجعات 

و  ي، وحـدت اسـالم  )رحمة اهللا عليه(در خصوص نخستين سر فصل، مي بينيم كه ايشان 
صـحنه   - "مصر"را مهمترين انگيزه خود در رهسپار شدن به سرزمين  يكندگنفي تفرقه و پرا

« :قرار داده و درپيشگفتار كتاب خود مي گويـد  - "المراجعات"مكاتبات تشكيل دهنده  ياصل
 يكه از اوان جـوان  يپيش از تهيه مطالب آن باز مي گردد، زمان يايده اين كتاب، به زمان دراز
درگيري و تفرقه مي درخشيد و در رگهايم جوشـش   يتراكم ابرهادر سينه ام، برق حاصل از 

مناسب براي پايان بخشـيدن بـه پراكنـدگي هـا و     ي غيرت جريان داشت و اميد پيدا كردن راه
 يابهام و ناآشنايي از برابر چشمان مسلمانان تا از دريچه تازه ا يپرده ها و كنار زدن درگيريها

و قـرار   يبا چنـگ بـه ريسـمان الهـ    ي ز گردند و جملگبه زندگي بنگرند و به اصل خويش با
ولـي  .گرفتن زير پرچم حق، به سوي علم وعمل حركت كنند و يار و يـاور يكـديگر باشـند    

صحنه حضور برادراني كه به مبدأ واحدي پيوسته و به عقيده يگانه اي ايمان دارند، در كمـال  
، چـون برخـورد نادانـان بـا     بود كه در آن جنگ وجدال يتأسف صحنه دشمني خشونت آميز

و برهاني ! گويا برون آوردن شمشير از نيام، از آداب مناظره و گفتمان .يكديگر، حرف اول بود
غيرتم را به جوش مي آورد ومرا به انديشه وا مي  يبشمار مي رفت؛ اين اوضاع، رگها! قاطع 

چه بايد كـرد  : فتمداشت و باعث بسي درد و رنج و تأسف و ناراحتي مي گرديد؛ بخود مي گ
 ؟ و چاره كدام است ؟  

كه از پس و پيش و  يشرايطي كه طي صدها سال بر ما سايه افكنده و محنت ها و مصايب



مـي   يو گاه وگرفتار آزمنـد .از چپ و راست ما را دربر گرفته اند،همه و همه در برابر ماست
كنـد و در ايـن ميـان     ن مياحساسات غليا يگردد، گاه فرقه گرايي بر آن چيره مي گردد و گاه

 سر در گم مي مانيم كه چه بايد كنيم چه چاره سازيم؟
وجودم را فرا گرفته بود؛در چنين  ياز اين اوضاع به ستوه آمده بودم و غم و درد سر تا پا

مصـر شـدم   "وارد ] تقريباُ يك صد سـال پـيش   [هجري قمري  1329در اواخر سال  يشرايط
م را در آن تحقّق بخشم؛ پيش از آن به مـن الهـام شـده بـود كـه      ديرينه ا يبدين اميد كه آرزو

دست كم در تحقّق بخشي از خواسته هايم، موفّق خواهم بود و با كساني در ارتباط و تمـاس  
اميدوار بودم كه خداوند متعال، به دست مـا در ايـن   .خواهم بود كه با من همفكراند و هم نظر

نشانه گيـريم و بيمـاري مـزمن تفرقـه و پراكنـدگي       را "هدف  "سرزمين، تيري رها سازد كه 
را سپاس كه همانگونه شد كـه انتظـارش داشـتم چـه كـه       يمسلمانان را درمان سازيم؛و خدا

،سرزمين رويش دانش و جايگاه رشد و شكوفايي آن با سـرمايه اخـالص و پـذيرش     "مصر"
 يمهمتـرين ويژگـي هـا   است كه به قوت دليل به اثبات رسيده باشد و اين از جملـه   يحقيقت

 .»است "مصر"منحصر به فرد 
حقيقت مهمي را يـاد آور مـي   ] نامة[مراجعه  "در ) رحمة اهللا عليه(مرحوم شرف الدين 

وحـدت امــت، بـه     يشود و آن اينكه نزديك ساختن مسلمانان به يكديگر و حركت به سـو 
يست زيـرا اخـتالف   كوتاه آمدن پيروان مذاهب مختلف از معتقدات و مذهب خويش ن يمعنا

 يگشودن باب اجتهاد در اسالم،امري كامال  طبيعي است؛ وحـدت بـه معنـا    ينظر، بويژه در پ
 پذيرش يكديگر است؛

آنچه در خصوص نزديك ساختن مسلمانان به يكديگر ـ   كه به نظر من به  «: او مي گويد
و آنـرا تحقّـق    دست كشيدن شيعيان يا اهل سنّت از مذهب خود نيست ـ   مورد انتظار اسـت  

مي بخشد، به رسميت شـناختن مـذهب اهـل بيـت و تلّقـي آن بـه عنـوان يكـي از مـذاهب          
كه هر يك از پيروان مذاهب شافعي، حنفي، مالكي و حنبلي، شيعيان آل  يا به گونه. معتبراست

د؛ محمد را نيز همچون خود تلّقي كنند و نگاه ايشان به شيعيان مانند نگاه آنها به يكديگر باشـ 
 ؛ ».يابد يآنان، سامان م يجمع يبدينگونه است كه مسلمانان از پراكندگي در آمده و نشست ها



مجمـع  «يبدان فراخوانـده، هـدف راهبـرد    "امام شرف الدين "واقعيت آن است كه آنچه 
و چشم انـداز مـورد انتظـار آنـرا تشـكيل مـي دهـد چـه در         » تقريب مذاهب اسالمي يجهان

 :استمجمع، آمده  ياستراتژ
ـ   كوشش در جهت هر چه نزديكتر ساختن وضع جوامع امروز اسالمي به شرا يط و   1 

از نظر توجه به برادري ديني و از ميان برداشـتن دشـمني هـا و    ) ص(اوضاع عصر پيامبر اكرم
 .ي تعصب هاي فرقه اي ميان پيروان مذاهب مختلف اسالم

ن برخي مذاهب اسالمي و تعميم  ـ   گسترش چارچوب همبستگي موجود ميان پيروا  2 
 .ي مسلمانان و پيروان ساير مذاهب اسالم يآن به تمام

بـر موضـوع گشـايش     "عالّمه شرف الين "، مرحوم "مراجعه  "در اين راستا و در همان 
باب اجتهاد، انگشت مي گذارد و بر آن است كه بستن اين باب گشوده ماندن آن طي سه قرن 

كه رهبران مذاهب، خود هرگز به بستن آن فرا نخواندنـد ـ   بيـانگر    نخست تاريخ اسالم و اين
، در اعتبـار مرجعيـت ائمـه    6شماره  "مراجعه "در .است يپديده منفي و حركت نا خوشايند

قـرين كتـاب خـدا    «پس ذكر سخنان پيامبر كه آنهـا   ياهل بيت به عنوان محور وحدت اسالم
پناه امــت در زمانـه طوفـان     "، و »طغيان نفاقكشتي نجات در هنگامه "، "خردمندان  يالگو

ريسمان محكمي كه "و » كه وارد شدگان از آن آمرزش مي يابند "دروازه اي "و » اختالف ها
 يبه سخنان خود ايشان استناد مـي جويـد؛ از جملـه اينكـه مـوال     » گسيختگي در آن راه ندارد

 :فرمود) عليه السالم(متقيان علي 
 يمي آوريد؟ پس اين راهنمايان برجسـته بـرا   يرويد؟ و به كه رو اي مردم، به كجا مي« 

وارسته بهر چيست؟ بـا بـودن روشـن بينـاني از خانـدان پيـامبر        يكيست ؟ و چنين نمودارها
بيهوده در كار خود فرو مانده و نگرانيد، و با اينگونه راد مردان دانشور بي جهت سـرگردان و  

ارند، و زبانهايي راست گفتار، از تـه دل ايشـان را ماننـد    آنان زمامداراني درست كرد.پريشانيد 
! خرد آنان آريد، اي مردم  يقرآن بزرگ و ارجمند داريد و به شيوه شتران، رو به به چشمه ها

كه از ما مـي ميرنـد همانـا نمـرده      يكسان«: فرا بگيريدكه فرمود) ص(اين را از خاتم پيغمبران 
دانيـد سـخني در    را كه نمي يچيز» .هر آينه نپوسيده اند اند، و آنگاه كه زير خاك مي پوسند 



من در زمينه پنـد و  .خوانيد  را ناحق مي باره اش نرانيد، چه حقيقت بيشتر درهمان است كه آن
هـيچ كـدامتان نگذاشـتم مگـر      يبهانـه بـرا   ياز هيچ كس دريغ نكرده ام و جا ياندرز نكته ا

را برايتان ] اهل بيت [ت عمل نكردم و ثقل اصغر آمده اس] قرآن [دستورهايي كه در ثقل اكبر 
 .پرچم ايمان چنانكه شايد و بايد نپرداختم ينگذاشتم؟ آيا در پايدار

آخر اندكي به اهل بيت پيغمبرتان نظر بيندازيـد  «: فرمود) عليه السالم(متقيان  يو نيز موال
كنند بپردازيد آنان هرگـز   يو رفتارشان را آيين زندگيتان سازيد و به هر كاري كه كرده اند و م

برنـد   يكه بيشترها داشـتيد نمـ   يوضع هالكتبار يبدرتان نمي آورند و به سو ياز جاده درست
زنهار بـر آنـان   .پس اگر دريافتيد كه نشستند، بنشينيد و چون پي برديد كه برخاستند برخيزيد.

ي بينيد و رو به نابود پيشي مگيريد كه گمراه مي شويد و از ايشان هم عقب نيفتيد كه زيان مي
 ) 2(» .رويد يم

آنـان زنـده كننـده    «: ياد كـرده فرمـود  ] ائمه اهل بيت علنهم السالم [يك بار نيز از آيشان 
كنـد و خاموشيشـان دم از    يبردباريشان شما را از علمشان آگاه م.علمند ونابود سازنده جهل 
ه آن بـاهم گـرد اخـتالف نمـي     با حق مخالفت نمي ورزند و در بار.بينش و منطقشان مي زند 

بوسيله ايشان حق رو به حقدار مي رود و باطل .آنند  ياسالمند و پناهگاه ها يستونها.گردند 
 يديـن را بـا ديـد خـرد و هشـيار     .خود دور و زبانش از رستنگاهش بريده مي شـود   ياز جا

يـا روايـت را   آن پرداختند و هيچگـاه شـنيده و    يايمان به انجام دستورها يشناختند و از رو
 ) 3(».زيرا راويان دانش بسيارند ولي پاسداران آن كمند .دستآويز خود نساختند 

هاست و  دودمانش بهترين دودمان« : در خطبه ديگري مي فرمايد) عليه السالم(آنحضرت 
حـرم  [شجره اش ريشه دارترين شجره ايست كه در حرم پاك .خاندانش برترين خاندانهاست 

شاخه هايش بلند است و ميوه هـايش بـي   . ت ؤ بر سر همه، سايه انداخت پرورش ياف] مكّه 
 )4(» مانند

خانـه   يما نزديكان فرستاده خدا و ياران دمساز و خزانـه داران راز و درهـا  «: و نيز فرمود
آن؛ پس كسي كه از غير درها پا  يو بدرون خانه ها نميتوان رفت مگراز درها.دانش او هستيم 
گرانمايـه اي در قـرآن اسـت ؤ بـي     ي ها در مدح خاندان پيامبر آيه.مي شود گذارد دزد ناميده



چنانچه لـب بـه سـخن    .معرفت كردگار بخشنده و مهربان است يآنان گنجينه ها يگمان دلها
از ايـن  .بگشايند همانا راست گويند و اگر خاموشي گزينند هر آينه راه خرد و مصلحت پويند 

 ) 5(».قلش را بكار برد تا حقيقت و درستيمان را گواهي نمايدرو هر كه ما را مي آزمايدبايد ع
را در مي يابيد كه بـه كـژي پـي     يراست يو بدانيد هنگام« :و در خطبه ديگري مي فرمايد

ببريد ؤ آنگاه رو به قرآن مي آريد كه بد كنشان پيمانش را شكسته و خـودش را دور انداختـه   
و درستي و نيكومنشي را از اهـل قـرآن بياموزيـد،     پس تا مي توانيد بكوشيد كه راستي.باشند 

همانا ايشانند كه گفتارشان از دانـايي  .چون آنها زنده دارنده دانش و نابود كننده ناداني هستند 
و خردشان، و خاموشيشان از سخن پردازي و منطقشان، و برونشان از درونشان شـما را آگـاه   

ردازند و احكـامش را دسـتخوش مخالفـت نمـي     آنها هرگز با قرآن به ستيزگي نمي پ.مي كند 
از اين رو قرآن در ميان ايشان گواهي استوار و صادق است و هر گاه كه آن را بر زبان .سازند 

 )6(» .ناطق است  يآرند دستور
ديگر از متون و احاديثي مأثورِي كه از ايشان، نقـل شـده اسـت؛ ازجملـه ايـن       يو بسيار

 :كه فرمود) ع(سخن حضرت 
روشـني شـتافتيد و جامـه بزرگـي و      ياهنمايي ما از تاريكي رهايي يافتيد و بـه سـو  با ر«

كر باد آن گوشي كـه پنـد و انـدرز در آن فـرو نـرود، و كـور بـاد آن        .خود بافتيد يمهتري برا
 )7(».حقيقت باز نشود  يچشمي كه به رو

وده بنوازيـد و  دل را با سخنان فروزنده واعظان آزم! مردم  يا«):ع(و يا اين گفته حضرت 
 )8(».كه تيره و تار نباشد سيراب سازيد يخرد را از چشمه دانش

 يفرشتگان با ما آمد و رفـت دارنـد و كانهـا   .ما نهال نبوتيم و از خاندان رسالتيم « : و نيز
يـاران و هوادارانمـان بـه مهـر و نـوازش      .بينش را به ما مـي سـپارند   يدانش و سر چشمه ها

 يشمنانمان هميشه دچار خشم و سـطوت او و دسـتخوش ترشـروها   اميدوارند و د يخداوند
 )9(» .روزگارند

! اند در دانش از ما برترنـد ؟ وه  كجا هستند آنان كه مدعي« ):ع(و اين فرموده آن حضرت 
خودشان بهتر مي دانند كه چرا خدا مـا را بلنـد و   ! چه دروغ مي گويند و راه گزاف مي پويند 



مقامي را به ما داده و آنهـا را از آن محـروم كـرده اسـت و مـا را       آنها را پست نموده و چنين
بوسيله ما رهنمـايي انجـام مـي پـذيرد و     .داخل حريم خودساخته و آنها را از آن بيرون تاخته 

اند و كسـوت   پيشوايان اين آيين از قريش و از تيره هاشم.، روشنايي مي گيرد يتيرگي و كور
ـ .و ديگران شايسـتگي آن را نداشـته و ندارنـد     پيشوايي تنها به ايشان مي برازد افسـوس   يول

گروهي دنيا را برگزيدند و چشم از آخرت پوشيدند، آب گوارا را رها كردندو آنچه بد مـزه و  
 )10(» .گند و رنگ پذير بود، نوشيدند

هر كس از شما در بسـترش جـان   «:فرمود) عليه السالم(و نيز اين سخن كه حضرت علي 
قي كه خدا و پيمبر او و خانواده اش به گردنش دارند آشنا و شناسا باشد هر به حقو يدهد ول

و اگر نيت كار نيـك در  . بزرگ و بخشنده مي گيرد  يآيينه شهيد مي ميرد و مزدش را از خدا
دل داشته باشد، سزاوار پاداش خوب خواهد بود زيرا نيـت پاك بي گمان رفـتن بـه جهـاد و    

د كرد و اين را هم بدانيد كه هـر چيـزي در دنيـا دورانـي دارد، و     شمشير زدن را جبران خواه
 ) 11(» .چون اجلش فرا رسد مي رود و زندگي را به ديگري مي سپارد

ما بزرگوارانيم و سر آغازمان، سرآغاز پيامبران و حزب «: حضرت كه فرمود ن و اين گفته آ
و هر كس ما و دشمنان ما را اند  ما حزب حداوند عز وجل است و گروه باغيان، حزب شيطان

 )12(» .يكسان پندارد،از ما نيست 
در بـر خـورد بـا مـا، از     «: نيز فرموده اسـت ) عليه السالم( يو امام ابو محمد، حسن مجتب

 )13(» .بترسيد و تقوا پيشه كنيد كه ما رهبران شماييم  يخدا
نيـز بهنگـام   ) ه السـالم علي(امام ابو محمد علي بن الحسين زين العابدين و سيد الساجدين

) 119 -سـوره توبـه   (» يا ايها الذين آمنوا اتّقوا اهللا و كونـوا مـع الصـادقين« :تالوت آيه 
بـه   يبلنـد  ي، دعـا .)كساني كه ايمان آورده ايد، از خدا پروا كنيد و با راستگويان باشـيد   يا(

درجـات بـاال   مي كرد واز جمله طلب پيوستن به جرگه راستگويان و كسـب   يدرگاه خداوند
بدعت گذاران به رهبران  يناروايي كه از سوي مي نمود و به ذكر دردها و محنت ها و بدعتها

 :دين و خاندان نبوت نسبت داده مي شد، مي پرداخت وآنگاه مي فرمود
ديگراني نيز يافت شدند كه با استناد به متشابهات قرآني، به ما بي تـوجهي كردنـد و بـه    «



 ».د و اخبار مأثور در باره ما را زير سؤال بردندتأويل آيات پرداختن
 :تا آنجا كه مي فرمايد

در حالي كه به بزرگان دين بي حرمتي شده و امـت دچـار تفرقـه و پراكنـدگي شـده و     « 
آحاد آن همديگر را تكفير مي كنند؛ اين امت، به چه كسي بايد پناه آورد؟ حال آنكه خداونـد  

 »نــوا كالــذين تفّرقــوا و اختلفــوا بعــد مــا جــاءهم البينــات وال تكو «  :متعــال مــي فرمايــد
 يو مانند كساني نباشيد كه پراكندند و پس از آنكه گـواه هـا بـرا   ) (105سوره آل عمران ـ    (

، در ابـالغ حجــت و تأويـل و    .)آنان آمد، اختالف كردندو آنانرا عذابي سترگ خواهـد بـود   
و روشني بخشان تـاريكي   يو فرزندان ائمه هدبفسير احكام الهي، چه كسي جز كاتبان عادل 

ها يعني كساني كه خداوند حجت خود را به وسيله آنان بر بندگانش تمام كرده و همو هرگـز  
خلق را بدون حجت و دليل، بحال خود رها نخواهد كرد، سزاوارترند ؟ آيا آنها جز از شـاخه  

هـا   يكه خداوند متعال پلشـت  يه او بازماندگان آن گروه زبد] اهل بيت [ درخت مبارك  يها
بر كنار داشته و مودت و  يرا وجود ايشان زدوده و پاك و مطهرشان گردانده و از هر گونه آفت

ايـن  ) 14(» خود بر بندگانش واجب گردانـده، مـي باشـند ؟    يبا آنانرا در كتاب آسمان يدوست
ـ   ] امام زين العابدين [عين سخنان آنحضرت  ا امعـان نظـر در ان و در   عليه السالم اسـت كـه ب

آنچه كه از كالم امير المؤمنين علي عليه السالم ذكر آن رفت، خـواهيم ديـد كـه آنهـا در ايـن      
مذهب شيعه بوده و اين جمله از سـخن ايشـان،    يموضوع به روشنترين شكلي، بيانگر محتوا

اتّفـاق نظـر و   ساير امامان اهل بيت عليهم السالم مي باشد كه جملگي بـر آن   ينمونه گفته ها
 .»اجماع داشته و در صحاح ما نيز متواتراُ احاديث ايشان نقل شده است والسالم

بدين ترتيب مي بينيم كه مصلحت امت و وحدت آن، اصلي اسـت كـه بـر ديگـر اصـول      
در 102مراجعـه شـماره   "برتري و تقّدم داشته و به همين دليل مرحوم امـام شـرف الـدين در    

اگر حضرت علي عليـه السـالم بـه حـق خـويش      : پاسخ به اعتراض كسي كه اظهار داشته بود
در آن ) ع(امـام علـي   «: نويسـد  يفه آنرا مطالبه نكـرد؟ مـي  سقي ايمان داشت چرا بعد از ماجرا

روزگار در مطالبه حقّ خويش هيچ تأثيري جز ايحاد فتنه مترتب نمي ديدو بنا بر ايـن پايمـال   
 "كلمه توحيد  "داد چرا كه  در آن شرايط، ترجيح مي يشدن حقّ خود را بر بروز چنان فتنه ا



 "نهج البالغـة  "از خطبه اي از  ياين نوشته به فراز در خطر بود؛او در "موجوديت اسالم "و 
استناد كرده كه در توصيف موضع خويش در برابر بيعت، مي ) عليه السالم(حضرت  ن از قول آ

 :فرمايد
ـ    يمن از اين پيش آمد ناگوار هيچ به رو« از آن پـس دسـت از كـار     يخـود نيـاوردم، ول

 يوه زيادي از مردم از اسالم برگشـتند و بـرا  تا جايي كه ديدم گر.كشيدم و كناره گيري كردم 
ترسيدم كه اگـر  .مخالف برافراشتند ياهللا عليه وآله و سلّم شعارها يبرانداختن آئين محمد صل

يـا  .اسالم و پيروان با ايمانش نشتابم، دير يا زود شـكاف بزرگـي در صـف آن بيـابم      يبه يار
گـم گشـتن خالفـت و واليـت بـر شـما       من از  يچنانش ويران ببينم كه اندوه و مصيبتش برا

كه چند روزي بيش نمي ماند و مانند سراب نابود مي شود و يا همچون  يدشوارتر آيد، خالفت
؛ در آن گيرو دار برخاسـتم تـا آنكـه باطـل     يبار.ابر از هم مي پاشد و به پراكندگي مي گرايد 

باطنش را با زيور اطمينـان  زدوده و نابود شد و دين را از آشفتگي و نگراني رهانيده وظاهر و 
 )15(».بياراستم 

 "يعني سرفصل دومي كـه مرحـوم شـرف الـدين در كتـاب       -در باره معيار كفر و ايمان 
، صـحبت  ]المراجعـات  [ كار خود قرار داده بـود ـ   در ايـن كتـاب      يمبنا "الفصول المهمة 

فراتـر رفتـه و نسـبت بـه      از ايـن مسـئله   "عالمة البشري "مفصلي به ميان نيامده زيرا مرحوم 
 يسعه صـدر نشـان داده بـود و ديگـر دليلـي بـرا      )عليهم السالم(انديشه و مذهب اهل البيت 

توضيح شبهه خروج از اجماع برصحت استناد بـه مـذهب    يپرداختن به اين موضوعـ مگر برا
 "م اي كه به تعبير مرحـو  شبهه "فروع"اشعري در اصول دين و تكيه بر مذاهب چهار گانه در 

سلف صالح به آن پاي بند بوده و آنرا عادالنه ترين و بهتـرين   3مراجعه شماره  "در  "البشري
مذهب يافته و بر تعبد به ان درهـر زمـان و مكـاني، اتفـاق نظـر داشـته و بـه اجماع،عـدالت         

 .پيشوايان آنرا مورد صحه قرار داده اند
پـاي  « : ه اش از اين قرار اسـت پاسخي به اين مسئله داد كه فشرد "شرف الدين "مرحوم 

ناشي از گروه گرايي، تعصب يا ترديد نسبت ) عليهم السالم(بندي شيعه به مذهب اهل البيت 
ـ  يبه اجتهاد پيشوايان مذاهب ديگر يا عدم عدالت و امانت و پاك دانـش و خلـوص    يو فراوان



ه همين داليل احازه را بدين مذهب سوق داد و هر گا عمل آنها نبوده است؛ داليل شرعي، آنان
داد ـ   در جهت تأكيد بر دوستي و تحكيم مباني برادري ـ   آثار جمهـور علمـا را روايـت       مي

علـيهم  (، آنگـاه از فضـايل ائمـه اهـل بيـت      ».را در پيش مي گرفتنـد   مي كرد ند و روش آنان
ت سخن گفته و با اشاره به برخي متون، خاطر نشان ساخته كـه طـي سـه قـرن نخسـ     ) السالم

اسالمي،هيچ كس شبهه اي بر آنها وارد نكرده است؛او از روند بستن باب اجتهـاد ـ   چنانكـه    
گفته شد ـ   انتقاد كرده و مجددا بر اين نكته انگشت گذارده كـه پيـروي نكـرد ن از مـذاهب      

، نيست ]پيشوايان مذاهب چهارگانه[ آنان به معناي عدم اذعان به بزرگي شأن و منزلت ايشان 
. 

در پيشگفتار خود بر اين كتاب، به ايده اي كه علما بر آن اتفـاق   "شرف الدين  "حوم مر
 :نظر دارند، اشاره كرده كه عبارت است از

 هر دو گروه سنِّي و شيعه مسلمان هستند و از پيروان حقيقي دين مبين اسالم بشمار مـي «
ديني كـه اخـتالف در آنهـا    مطرح فرموده و دراصول بنيـا ) ص(آنها در آنچه پيامبر اكرم .روند

اختالف آنها منحصر بـه اخـتالف   . باعث اختالل در اصل اسالميت شود، هيچ اختالفي ندارند
نظر مجتهدان در برخي احكام به دليل اختالف در موارد استنباطي از كتاب، سنّت و اجماع يـا  

ميق نيسـت و  دليل چهارم است كه هرگز سزاوار اين جدايي شديد و تحمل اينهمه اختالف ع
شيعه و (بنا بر اين هيچ دليلي براي اينهمه خصومت و دشمني از آغاز تا كنون ميان اين دو نام 

وجود ندارد و اگر ما تأملي در تاريخ اسالم داشته باشيم و عقايد و آرا و نظريات مطرح ) سنّي
ساسـي  در آن را مورد بررسي قرار دهيم، خواهيم دانست كه سبب ايـن اخـتالف، گـرايش اح   

نسبت به يك نظر و دفاع از يك نظريه يا گروه گرايي به نفع اين يا آن گروه است و در عـين  
در تـاريخ  .حال، مهمترين اختالف مطرح در ميان امت، اختالف آنان در موضوع امامت اسـت 

اسالم هر گز جز مورد امامت، در هيچ موضوع با اصل ديني، شمشيري از نيـام كشـيده نشـده    
 يها اين مسئله امامت از مهمترين داليل و اسباب موجبه اين اختالف هاست؛ نسل است؛ بنابر

مختلف در خصوص امامت، به چنين تعصبي خو گرفته و اين گروه گرايي را بدون هيچگونه 
تأمل و دقّت نظري، خوش داشته اند و اگر هر يك از دو گروه به داليـل طـرف ديگـر نـه بـا      



كساني كه دو  يه، كه با ديده تفاهم، مي نگريستند مسلماُ برادشمني و پيشداوري هاي خصمان
شد؛ ما وظيفه خود دانستيم كه با توجه به داليل  چشم بينا دارند حقّ روشن و صبح،متجلي مي

را بدرستي چنـان درك و فهـم كنـيم كـه      هر كدام از اين دو گروه، به اين مسئله بپردازيم و آن
ات و تقليـد از ديگـران، در آن نرفتـه و بـدور از هـر گونـه       گمان تأثير پذيري از محيط و عاد

دور باشد و در واقع از همان راهي به حقيقت دسـت   احساسات قوم گرايانه و تعصب آميز، به
كـار،   يابيم كه همگان صحت و درستي آنرا تأييد و با تمام وجود آنرا حس كنند؛ اي بسـا ايـن  

طمينـان آنـان را فـراهم سـازد و بـدين ترتيـب بـه        ذهن مسلمانان را بخود جلب و اعتماد و ا
حقيقت دسترسي پيدا كنيم و انشاء اهللا بر همگان نيز مسلّم گرددو سر انجام اين اختالفهـا بـه   

 .پايان رسد
 

****   
[ شود كه ايشان  ، مالحظه مي"گسترش و تقويت اعتماد  "و در مورد سرفصل سوم يعني 

، ايـن  "المراجعـات   "ل كرده است؛ در نگاهي به كتـاب  ، كامالُ روشن عم]امام شرف الدين 
نكته مسلّم ، آشكار مي گردد كه زبان اين كتاب، بدور از هر گونه اتهام و انتقاد گزنـده و سـر   

؛ "شـرف الـدين    "شار از احترام متقابل ميان هر دو طـرف بزرگـوار منـاظره اسـت؛ مرحـوم      
م آن ديار و قبله مشتاقان و پنـاه بـي پناهـان،    را يكي از بزرگان مصر و اما "البشري  "مرحوم 

آميز، موج مي  احترام ينيز بهترين عبارتها و تعبيرها "البشري "مرحوم  ينامد؛ در نوشته ها مي
را بـه نيكـي و    صحبت صحابه را به ميـان مـي كشـد، آنـان     "شرف الدين "زند؛ وقتي مرحوم 

 :، مي گويد52ره شما "مراجعه"ستايش و خوشنودي ياد مي كند، مثال در 
ايمـان دارم؛ فضـايل   ) رضي اهللا عـنهم (من به فضايل تمامي پيشينيان ،از مهاجر و انصار « 

همين بس كه در كتاب خدا و در صحاح شش گانه،نيز از آنان به بزرگي .آنان ، بي شمار است
 » .ياد شده است

ـ     او با اينكه در روشي كه درپيش مي رد صـحابي ـ   در    گيرد به انتقـاد منطقـي از رفتـار ف
ام ( "عايشـه   "اين نقد ـ   مي پردازد، مثال ضمن اعتقاد بـه اينكـه     يصورت وجود دليلي برا



در . فضل و احترام خاّصي است، به انتقاد از برخي اقدامات وي مـي پـردازد   ي، دارا)المؤمنين
و بزرگـي   مورد رهبران و پيشوايان مذاهب چهار گانه نيز، پيش از اين توصيف امانـت، پـاكي  

 .،خاطر نشان ساختيم3شماره  "مراجعه  "در  "عالّمه شرف الدين "ايشان را از زبان 
تفسـير بـاز گـذارده     ينيز بابي را برا "المراجعات "، در كتاب " املهمـةالفصول  "همچون 

قرار داشته و درگيري ها و اختالف ها به مرحلـه  ] ايمان [ "طاعت  "تا همگان در چارچوب 
، 83شـماره   "مراجعه "ـ   به جاي ايمان و كفر ـ   كشانده شود؛ او در    "نادرستي  درستي يا"

خود بر متـون فراوانـي داّل بـر     يشيعيان در استداللها« : در پاسخ به اين پرسش شگفت انگيز
كنند، چنـين   تكيه مي] نسبت به جانشيني حضرت علي عليه السالم ) ص(پيامبر امرم [وصيت 

ن و پذيرش بزرگي و ايمـان و تعبـد صـحابه، چگونـه سـازگاري دارد ؟ مـي       استداللي با اذعا
 :فرمايد
حلّ اين تناقض در تفسير برحي از آنان از متوني است كـه ربطـي بـه مسـايل عـادي و      « 

گـردد و در واقـع بيـانگر     تشريعي نداشته و بيشتر به امور اجتماعي و مسايل جامعه مربوط مي
وقتي آنان در حفظ نظام اسالمي و گسترش دين اسالم و « : زايدو مي اف» .اوامر ارشادي است 

 يفتح سرزمينها و دست يابي به ثروت و قدرت،به نظر صـائبي رسـيدند گرفتـار شـهوت هـا     
نفساني نگشتند، بزرگي يافتند منزلت جستند، همگان به ايشان خوش گمان گشتند و محبـوب  

 . »دلها شدند
وحدت گرايانـه خـويش،    يا دانش فراوان و ديدگاه هاب "شرف الدين "به نظر ما عالّ مه 

طلبيدند هر چند در ميزان درستي برخـي از   به حلّ بسياري از مسايلي پرداخت كه راه حلّ مي
 يي وجود دارد ولي از انصاف نبايد گذشت كـه راه حـل هـا   ياين راه حل هايي، اما و اگر ها

بعـدي بـه   » يمراجعه هـا «ايشان در .هستند شجاعانه، انديشمندانه، ژرف نگرانه و قابل تأملي 
نقد شيوة اطاعت از برخي نصوص و واگذاري برخي ديگر پرداخته و با تأكيد بر نادرستي اين 

ي در تأييد نظرات و ايده خويش اشاره كرده و لي بـه هـر حـال، اخـتالف     يشيوه، به مصداقها
 .ماند  نظرها همچنان در چارچوب درست خود، پا برجا مي

آن طي مباحث مفصلي كه ارايه داده، در بسياري از مسايل مهم فكري، به توضـيح  پس از 



مسئله مي پردازد تا هر گونه سوء تفاهم احتمالي در اذهان را بزدايد و داليل آنها را توضـيح و  
 .روشني بيشتري بخشد

ايشان از ويژگي عمق، سعه صدر و بهره منـدي از منـابع گونـاگون، برخـوردار      يايده ها
 :مطرح شده از سوي ايشان به قرار زير است ياست؛ ايده ها

ـ   داليل مطرح شده از سوي شيعه در خصوص مذهب اهل بيـت علـيهم السـالم، از      1
قرآن مجيد، سنّت شريف نبوي و سخنان خود ائمه اهل بيت عليهم السـالم، شـبهه تسلسـل و    

 )ز آنشماره شش و بعد ا "مراجعه  ".(ديگر شبهات را نفي مي كند 
اهل سنّت و مؤلفان آنان به راويان شيعه، كه در اين خصـوص   يـ   اثبات استناد علما  2

تنها به عنوان مثال يكصد تن از ايشان را به ترتيب الفبايي ذكر كرده كه در ميان آنان بزرگـاني  
 .و ديگران، ديده مي شود » النسايي«و » الترمذي«، »امام بخارايي «: چون

 .، شرعا پذيرفته است )عليهم السالم(نكه عمل به مذهب اهل البيت ـ   اثبات اي 3
 :ـ   اثبات امامت با استفاده از داليل تفصيلي از جمله 4
 .بيان شده است "اإلنذار  "كه در روز نزول آيه  "الدار  "الف ـ   حديث  
كه منحصـراُ بـه ايشـان بـاز مـي      ) ع(حضرت علي  ياحاديث مربوط به ويژگي ها -ب  

 .كه به امامت ايشان منتهي مي گردد "منزلت "حديث :ردد مانندگ
اي در  كه در اين مورد، به درازا سخن گفته و هر گونـه شـبه   "غدير "ج ـ   متن حديث   

 .مورد آن را زدوده است 
 وساير احاديث "وصيت  "د ـ   احاديث  

 .پيش گفته  به احاديث) عليهم السالم(ـ   بيان تفصيل استناد ائنه اهل بيت  5
در فـروع و  ] ائمه اهل بيت علـيهم السـالم   [ ـ   اثبات استناد مذهب اهل بيت به آنان   6
 .اصول 
ـ   اثبات تدوين علوم مختلف بوسيله شيعيان و ذكر نام برخي مؤلفـان شـيعه از ميـان      7

 صحابه و تابعان و تابعين تابعان كه جملگي مباحث ارزشمند و قابل تأملي اسـت كـه اصـالت   
تشيع در تاريخ اسالم را در كنار مذهب تسنّن، ثابت مي كند و تأكيدي بر اين حقيقـت اسـت   



 .كه هر دوي آنهاـ تشيع و تسنّنـميراث تمدني اين امت را تشكيل مي دهند 
من شخصاُ همه اين نوشته ها و مواضع را تالش موفقي مي دانم و انچه را در نوشته قبلي 

ياد آور شده بودم، مجدداُ مورد تأكيد قرار  "الفصول المهمة  "وم در ام راجع به شيوه آن مرح
گونـاگون آن   ياز يك سو شيفته وحدت اين امـّت و پذيرش بخشها يمي دهم و آن اينكه و

بندي كاملي به مذهب خـود داشـت و بـا قـدرت      ينسبت به يكديگر بود و از سوي ديگر پا
 .يتش مي پرداخت وتوان هر چه بيشتر به دفاع از آن و حقاّن

ما با فراخواندن به وحدت اسالمي،هرگز در پي آن نيستيم كه هر كس يـا هـر مـذهبي از    
خوشايند طـرف  ي ي كه با استدالل و بطور آگاهانه بدانها دست يافته است تنها برايديدگاه ها

 نظري را به زمان ديگري موكول كرد يا بر يآري مي توان برخي اختالفها.ديگر، دست شويد 
امـروزي   يبر واقعيت هـا ي برخي از آنها انگشت نگذارد زيرا ممكن است تأثيرات منفي زياد

است كه درپاسخ به اتّهامي كه متوجه شيعيان مي كنند و مي  يگذارند؛ اين همان نكته ا يبجا
« : را نفي مي كنند،بيان داشته اسـت؛او مـي گويـد   ]عمر و عثمان [ گويند آنها خالفت شيخان 

تاريخي گرديد، هيچ آدم با شـعوري نمـي توانـد خالفـت شـيخان      ي ها منكر واقعيت نميتوان
را انكار كند و هيچ انسان با وجداني در آن ترديد روا نمي دارد؛ خالفت آن ) رضي اهللا عنهما(

بسـياري از   يدو، از سال يازده هجري تا سال بيست و سه ادامـه يافـت و طـي آن سـرزمينها    
تح شد و دين پايه و اساس محكمي پيدا كرد ولي با اين حال،خالفت سوي لشكريان اسالم، ف

آن دو، ازجمله مسايل سياسي است كه با سپري شدن و به تاريخ پيوستن، آن را از موضوعيت 
فعلي افتاده و دليلي ندارد كه امروزه باعث جدايي و دوري مسلمانان از يكديگر گردد، اعتقـاد  

تكفيـر  ! كنوني خـود نظـري داشـته باشـيم      يبياييد به سياستهابه آن نيز حاصلي در پي ندارد؛
مسلمانان به دليل انكار سياستي در گذشته و خالفتي سپري شده، چه وجهي دارد ؟ اهل قبلـه  

متفق القول هستند كه اين امر، در شمار اصول دين نيست و هم صـدا ينـد   ) تمامي مسلمانان(
ـ   "از كتـاب   207صـفحه  (» .ر آن بنـا شـده باشـد   كه از جمله پايه هايي هم نيست كه اسالم ب

 ) "الفصول المهمة 
ديگـر از   يو برخـي علمـا  ) قدس سرّه(بروجردي  ياين فرا خوان از سوي آية اهللا العظم



 ) 16.(در ميثاق وحدتش نيز مطرح گرديد "عالمه محمد مهدي شمس الدين  "مرحوم :جمله
عتقادي و نيـز در گسـتره ارزيـابي    ا يبهر حال باب بحث آكادميك و علمي در عرصه ها

قرآني بحث و گفتگو، در پـيش گرفتـه شـود    ي تاريخي باز است مشروط بر اينكه شيوه هايها
ولي اين به معناي تبديل چنين كارزاري به يك درگيري عمليــكه جملگـي از آن نهـي شـده     .

صـف متّحـد   ايمـ نيست؛ ما نبايد به زور مداري و ستمگري عليه يكديگر و پراكنـده سـاختن   
خود بويژه در هنگامه اي بپردازيم كه دشمنان از هر سو به ما چنگ و دندان نشان ميدعند و به 

مـا  .ي كه با همديگر دارند، عليه ما متّحد و و همزبان و هم برنامـه شـده انـد    يها رغم اختالف
عضـهم والـذين كفـروا ب«: بايد اين آيه كريمه را آويزه گوش خود قرار دهيم كـه مـي فرمايـد   

و كافران ) (73 -سوره انفال (» اولياء بعض االّتفعلوه تكن فتنة في األرض و فساد كبيـر
بزرگـي   ينيز وابستگان به يكديگر ند و اگر آن دستور را انجام ندهيد،در زمين آشوب و تبـاع 

 ).رخ خواهد داد
 والسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته                
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 . 105بخشي از خطبه شماره  )8(
ـوت و كانهـا    : ابن عباس مي گويد« ، 110بخش پاياني خطبه شماره  )9( دانـش و   يما اهل بيـت، نهـال نب
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 .نهج البالغة 144از خطبه شماره  )10(
 .نهج البالغة  190فراز پاياني خطبه شماره  )11(
 "ابن حجـر عسـقالني    "نقل كرده اند كه يكي از آنها، ) ع(اين سخن را گروه بسياري، از آن حضرت  )12(

 .، است142صفحه  "الصواعق المحرقة "در آخر كتاب "خصوصيات آنان "در قسمت پاياني 
ـه  )13( ـاب   : نگاه كنيد ب ـامبر   "اواخـر ب ـه اهـل بيـت     ) ص(سـفارش پي ـاب   "نسـبت ب الصـواعق  "از كت

 . 137،صفحه "المحرقة
ـنجم    "الصواعق المحرقة  "از كتاب  90اصل اين مطلب در صفحه  )14( ـه پ ابن حجر عسقالني در تفسير آي

 .، ذكر شده است )شده در فصل اول باب يازدهم از جمله آيات وارد(»و اعتصموا بحبل اهللا جميعاُوال تفرّقوا «:يعني
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