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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

شرف الدين، مرد علم، عمل، گفتگـو و دلسـوزي بـراي    ... مرحوم آيه ا

لمي و عملي كـرد و در  امت و اعتقاداتش بود و زندگي خود را وقف جهاد ع

هاي بسيار ديد ولي خداوند متعال در اين دنيا پاداش نيـك بـه    اين راه سختي

وي بخشيد و او را چراغ راه عارفـان و سـالكان الـي اهللا و آموزگـار واقعـي      

 .دعوتگران به حق و حقيقت و از پيشگامان بزرگ وحدت اسالمي قرار داد

اداش فـراوان اخـروي مسـئلت    از خداوند متعال براي آن بزرگ مرد، پ 

 .داريم

ابعاد شخصيت او جنبه هاي گوناگوني دارد كه ما بـه لحـاظ وظيفـه و    

كوشش او براي تحقق ] در مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي[مسئوليتمان 

وحدت اسالمي را برگزيديم تا در اين باره آنچه به او و تالشـهايش مربـوط   

 . مي شود، باز گوييم

ژگي اصلي اين امت  است وبدون تحقق آن، سـخن  وحدت اسالمي وي

گفتن از امتي كه جامع همة ويژگي هاي مـورد اشـارة قـرآن كـريم و سـنت      

 .شريف نبوي باشد، امكان پذير نيست
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تالش و كوشش  مرحوم عالمه شرف الدين در ايـن راه نيـز آن چنـان    

ند گوناگون و چند شاخه است كه ناگزيرمان مي سازد تنها بر كتـاب ارزشـم  

خواست خدا  انگشت گذاريم و به» الفصول المهمه في تاليف االمه«وي يعني 

از عمده ترين نكات و خطوط اصلي راه طي شـده از سـوي ايشـان در ايـن     

 .مسير پر شكوه  پرده بر گيريم

با بررسي اين كتاب و شيوة پي گرفته شده در آن خطـوط اصـلي زيـر،    

 :بطور برجسته اي عيان مي گردد

كيد بر اهميـت وحـدت از ديـدگاه اسـالم و مقتضـيات عصـر       تا :يكم 

 .حاضر و نيز پيامدهاي منفي پراكندگي و تفرقه

كوشش در مرزبندي ميان كفـر و ايمـان از يـك سـو و نجـات و       :دوم

 .گمراهي  از سوي ديگر

 .گسترش همبستگي و اعتماد متقابل ميان توده هاي مسلمان :سوم 

ه مثابة موانع دشوار و جدي تحقـق  كشف عناصر تفرقه انگيز ب :چهارم

 .اين ويژگي قرآني

اينك هر يك از ين خطوط را بـا انـدكي تفصـيل مـورد بررسـي قـرار       

 :دهيم مي
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 اهميت وحدت و خطرات تفرقه: خط نخست

مرحوم شرف الدين تاكيد دارد كه خيزش اسالمي و توسعه و پيشرفت 

هايي از يوغ بندگي هاي مدني و اجتماعي و نيز ر جهان اسالم حتي در عرصه

 .و برقراري نظام عادالنة اجتماعي جز با وحدت تحقق پذير نيست

بدون وحدت امت اسالم عقب مانـده تـرين و خـوارترين امـت هـا و      

طعمة خوبي براي چپاولگران و آماج تير دشمنان و آوردگاه فتنة آشوبگران و 

ز روي عرصه اي براي هزار و يك بدبختي خواهد بـود كـه بـر اثـر آن هرگـ     

 .آرامش و ثبات نخواهد ديد

در فصل نخست ا ين كتاب نويسنده گوشه هايي از آنچه در كتاب خدا 

و سنت شريف نبوي در بارة تشويق و ترغيب به وحدت و همـدلي، تحقـق   

برادري اسالمي، واليت مشترك، مهر و رحمت متقابل، چنگ زدن به ريسمان 

تفرقه و گرفتـار عـذاب دردنـاك    الهي و دوري از اخالقيات امتهايي كه دچار 

 .الهي شده اند را يادآور مي شود

 :اين متون شريف از جمله بر موارد زير انگشت گذارده اند

 .ايمان منوط به دوستي و همدلي با ديگران است -

 .آنچه براي خود مي خواهيم براي برادران ديني خود نيز بخواهيم -

 .مسلمانان هم پيمان هستند -
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 .انجامد به دوري مسلمانان از يكديگر ميلزوم نفي هر چه كه  -

 .پاي بندي به حقوق مسلمانان وتعميم آن -

 .ضرورت هم پيوندي مسلمانان با يكديگر از راههاي گوناگون -

 .همدلي و وحدت از صفات مومنان است -

 .اولياي خدا دوستان يكديگر و همسايگان خدايند -

 .و موارد ديگري از اين دست -

 

 :و كفر و نجات و هالكتخط دوم تعيين مرز ايمان 

 :كه طي چند فصل بر آن انگشت گذارده است 

در فصل دوم، تاكيد مي كند اهل سنت اجماع دارند كه اسالم و ايمـان  

شامل شهادتين، پذيرش رستاخيز، اقامة نمازهاي پنج گانه به سمت قبله، حج 

داري ماه مبارك رمضان و پرداختن زكات و خمـس واجـب    خانه خدا، روزه

رواياتي از صحيح بخاري و صحيح مسلم و منابع شيعه نيز در تاييد آن . است

 .ذكر كرده است

نقل شده كه حاكي است هـر كـس   » صحاح«در فصل سوم، مواردي از 

شهادتين بر زبان جاري سازد جان، مال و ناموسش در امان اسـت؛ از جملـه   

 :حديثي در صحيح بخاري و صحيح مسلم به اين شرح
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اي پيـامبر  :برخاست و عرض  كرد ) ص(پيامبر اكرم  مردي در محضر«

تورا چه مي شود مگر من شايسته تـرين  : حضرت فرمود! از خدا بترس, خدا

 مردمان روي زمين در ترس از خدا نيستم؟

 اي رسول خدا اجازه مي دهيد گردن او را بزنم؟ : خالد گفت 

 .خير، شايد او اهل نماز باشد: فرمود) ص(حضرت 

م، بر نجات و رستگاري اهل توحيـد انگشـت گـذارده و    در فصل پنج

در تاييد و تاكيد آن آورده و سعي كـرده پاسـخ اشـكال    » صحاح«احاديثي از 

به اين صورت كـه  . مطرح در خصوص عذاب موحدان معصيت كار را بدهد

و در . آنان گرفتار عذاب مي شوند ولي در آتش دوزخ جاودان نخواهند ماند

اشـاره كـرده بـه    ) سني و شـيعه (فراواني از هر دو گروه اين باب به احاديث 

گونه اي كه برخي از آنها براي ورود به بهشت، تنها شرط آگاهي از توحيد را 

 .مطرح كرده اند

در فصل ششم، بر فتاواي بسياري از علما نسبت به رسـتگاري كسـاني   

اي كه شهادتين را بر زبان جاري ساخته اند، انگشـت گـذارده از جملـه فتـاو    

شيخ االسالم تقي الدين سبكي، ابن عربي، فاضل رشيد، عارف شعراني، ابـن  

تيميه، ابن حزم و ديگراني كه به اتفاق اجماع را تحقق مـي بخشـند و بـدين    

 .ترتيب مالك و معيار رستگاري را كامال روشن مي سازند



 7 

مولف اشاره  دارد كه شيعيان به اقتضاي متون بسياري، عنصر : نكتة مهم

افزاينـد   مـي  ]هاي نجـات  به راه[را ) عليهم السالم(ت نسبت به اهل بيت والي

ولي نبودن اين عنصر هرگز انسـان را از گردونـة ايمـان    ) 23و 54صفحات (

بيرون نمي سازد مگر آنكه با  عناد، صورت گرفته باشد زيرا عناد بـا خـدا و   

يـل  ولي كسي كه دال) 68صفحه (خود معياري براي كفر است , )ص(رسول 

كنـد،   مربوط به واليت طبق برداشت شيعه او را متقاعد بـه پـذيرش آن نمـي   

همچنان در دايرة ايمان قرار دارد و از تمـامي حقـوق مسـلمانان  برخـوردار     

نظر اغلـب علمـا و آنچـه كـه بـدون شـك متـون نقـل شـده از ائمـه           . است

ـ . آن را ثابت مي كند همين است) ع(بيت اهل بـه  (ه اما دوستي، احترام و عالق

 .از بديهياتي است كه جز معاندان منكر آن نيستند)) ع(بيت اهل

لذا وقتي مرحوم شرف الدين با سخن شگفت و بـه دور از حقيقـت و   

برخاسته از عناد امثال ابن خلدون روبرو مي شود، شديدا به خشم مي آيـد و  

 تكان مي خورد؛

0Fابن خلدون 

ذاهبي اهل بيـت، در مـ  «: در مقدمة مشهورش آورده است 1

كه خود بدعت گذار آن بوده و فقهي كه تنها  بر اساس مذمت برخي صحابه 

                                                 
علمـاي   –كنيم نه علماي دين كه به گفته برخي علما نظر آنها  او را در شمار مولفان تلقي مي - 1

 .مالك است  -دين 
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عالمه شـرف الـدين در اظهـار    » .اند بنا نهاده اند، از راه درست منحرف گشته

اگر مسلماني با شـنيدن ايـن سـخن بـه     «: فرمايد نظري نسبت به اين گفته مي

نيست زيرا زشتي خشم آيد و از غصة اسالم و مسلمانان بميرد، هيچ شگفت 

 ).255صفحه(» اين سخن واقعا به نهايت رسيده است

باز گرداندن اعتماد متقابل و الفت و همدلي ميان سني ها : خط سوم 

 :و شيعيان كه طي محورهاي زير صورت مي پذيرد

فاصله گرفتن از زبان آزارنده و انتقادهاي گزنـده و نيـز    :محور نخست

اين راستا، ايشـان در اشـاره بـه اهـل سـنت      در : احترام جدي به نظر ديگران

ياد مي كند و هرگاه حديثي از بخاري ) 23صفحه (همواره از تعبير برادران ما 

و از ) 35صـفحه  (» اين حديث را گرامـي مـي دارم  : (نقل مي كند، مي افزايد

يـاد مـي كنـد و هـر گـاه بـه ام       ) رضي اهللا عنهم(صحابه با احترام و عبارت 

او پاكـدل تـر،   «: اي داشته باشد در باره اش مـي گويـد   شارهالمومنين عايشه ا

گرامي تر و بلند مرتبه تـر از آن   تر، پاكدامن تر، بزرگوارتر، واالتر ، پاك نيت

است كه جز پاكي بتوان در باره اش اطالق كرد و جز به عفت و صـيانت در  

شواهد ديگري نيز در ايـن راسـتا، وجـود    ) 210صفحه (» حقش سخن گفت

 .دارد

 اهل سنت و شيعيان و مالكهاي ياد شده :محور دوم
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ايشان پس از سخن راندن از معيارهاي ايمان و نجات، طي يك فصـل  

ايـن  ) اهل سنت همچون شـيعيان مسـلمانند  : (با عنوان ) فصل چهارم(كامل 

در مـذهب مـا   «معيارها را بر اهل سنت و شيعيان هر دو تطبيـق داده و آن را  

و در اين ميان روايـاتي از امـام جعفـر    ) 41صفحه (ده تلقي كر» كامال روشن

از جمله در حديثي : نقل كرده است) عليهما السالم(صادق و امام محمد باقر 

اسالم عبارت از گفتار يا رفتـاري اسـت   «: نقل از ايشان آورده است صحيح به

هـا   زند و هماني است كه گروهي از مردم از تمامي فرقـه  كه از انسان سر مي

با چنين ايمـاني خـون آنـان حـرام و ارث ايشـان مبـاح و       . آن ايمان دارندبه 

آنها بر نماز و زكات و روزه و حـج اتفـاق نظـر دارنـد و     . نكاحشان رواست

 ».بدينگونه ازكفر بيرون و به ايمان وارد شده اند

 بشارتهاي اهل سنت براي شيعيان: محور سوم

به شيعيان سـخن بـه   در اين محور از انصاف و نيكي اهل سنت نسبت 

ميان آورده، بر پيوندهاي محبت و اعتماد متقابل ميـان انـان انگشـت گـذارده     

كند كه برخي حافظان از اهـل سـنت در توصـيف     است و رواياتي را ذكر مي

خشنودان خشنود كنندگان، سـفيد رويـان و شـاهدان،     و شيعيانش به) ع(علي

 :گويد نقل كرده اند و در پايان اين فصل مي

شد كه شيعيان بدانند كه اهل سنت در بارة آنـان بـه انصـاف سـخن     با«
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اند و سنيان هم بداننـد كـه بـا ايـن همـه سـتايش و        گفته و به نيكي ياد كرده

تمجيد از شيعيان، جايي براي اهانت يا نكوهش و خصومت وجـود نـدارد و   

سالم و درود بر آنان كه از سنت ها پيروي مـي كننـد و از فتنـه هـا اجتنـاب      

 )81صفحه (« ورزند  يم

 .گشايش باب تأويل، راه بر بسياري احكام ناروا مي بندد: محور چهارم

كند تا بسياري از ابهامات  موجود  در اين بخش مهم از كتاب تالش مي

در اذهان طرفين را تفسير كند و  بر  اساس آن برخي اقـدامات يـا اعمـال را    

واند درست يا نادرسـت باشـد   حاكي از اجتهادات يا تصوراتي بداند كه مي ت

 .ولي به هر حال نبايد اتهام كفر، انحراف يا فسق را در پي داشته باشد

ايشان تاكيد دارند كه هدف از گشايش اين باب، معذور داشـتن تأويـل   

و در اين ميان مثالهاي متنوعي مي آورد كه شامل ) 85صفحه (كنندگان است 

 :موارد زير است

از بهترين مسلمانان به شمار مـي رود، بـه   كه يكي » سعد بن عباده« -

ترديـد و تـاخير روا   ) ابوبكر و عمـر (تأويل پرداخت و در بيعت با دو خليفه 

 .داشت و با حالتي خشم آلود عازم شام شد

 .در بيعت تاخير كرد»  حباب بن منذر انصاري بدري احدي« -

بسياري از صحابه ديگر نيز به تأويل پرداختنـد و در بيعـت تـاخير     -
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 .ردندك

مالك بن نويره را به قتـل رسـاند و عمـر خواهـان     » خالد بن وليد« -

او تأويـل كـرده و بـر    : اش گفت مجازات وي شد، ولي خليفه ابوبكر در باره

 .خطا رفته است

 :مرحوم شرف الدين در اظهار نظري در اين باره مي گويد

نمي دانم از كي و چـه هنگـام تأويـل در فـروع ناپسـند بـوده و چـرا        «

تواند عذر موجهي نزد خدا شمرده شود؟ حال آنكه پيشينيان در استناد به  ينم

 ).95صفحة (» .اند ظواهر ادله، فراوان به تأويل پرداخته

طالق سه گانـه، متعـة حـج، متعـة زنـان، اذان      : آنگاه مثالهايي از جمله 

قلـوبهم،   مولفـة، نماز تراويح، اسقاط سهم )حي علي خيرالعمل(صبح، اسقاط 

و در اين موضـوع  . خمس، حديث غدير و جز ان را يادآوري كرده است آية

اي كه اصل ادعاي مطـرح كـردة خـود را بـه      گونه را به درازا كشانده به سخن

فراموشي سپرده و وارد مناقشات تـاريخي و عقيـدتي گرديـده، گـويي خـود      

د كند برخي از اين تأويلها نه درست هسـتن  متوجه اين نكته شده كه تاكيد مي

و نه منطق و شرع اجازة ارتكاب آنها را مي دهند، و اگر قرار باشـد بـه همـة    

موارد بپردازد آنچنان موضوع صحبت عوض مي شود كه از برنامـه و هـدف   

او مجـددا بـر معـذور بـودن تأويـل      ). 168صفحة (اصلي كتاب باز مي ماند 
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الهاي خود كنندگان و نجات آنان در روز قيامت انگشت گذارده و در دنبالة مث

آورد كه با اينكه تأويـل   از ماجراي دوران خليفة سوم عثمان سخن به ميان مي

هاي فراواني از سوي او و مخالفانش صورت گرفت با اين حال، همة آنها بر 

 .عدالت خود باقي ماندند

وي همچنين به آنچه از سوي برخي كسان در ايـام خالفـت حضـرت    

اره مي كند و سـپس مثالهـاي فراوانـي را از    اتفاق افتاد اش) عليه السالم(علي 

عمل آمده بر اسـاس تأويـل بـه ويـژه در عهـد معاويـه مطـرح         مخالفتهاي به

از جمله در (سازد؛  گويي بر آن است كه  بطور ضمني و در جاي ديگري  مي

صراحت بگويد كه ما نيـز بايـد بـا مسـلمانان بـا همـين شـيوه         ) 208صفحه 

زنند كه به نظر ما آشكارا بر  كارهايي مي دست بهبرخورد كنيم و  هنگامي كه 

اي بسا آنان تأويل كرده و به اجتهاد پرداختـه  . خطاست، آنان را معذور داريم

هر حال باب رحمت الهـي كـامال گشـوده     خطا رفته باشند، اما به و احتماال به

) اتهام به كفـر و فسـق و بـدعت   (است و نبايد وارد تكفير و تفسيق و تبديع 

سب و لعني كـه از سـوي انـدكي از    : خواهد بگويد شايد در اينجا مي. مشوي

مسلمانان اظهار مي شود به رغم اينكه غير قابل قبـول اسـت منجـر بـه كفـر      

 .گردد صريح و مباح دانستن خون و عرض و اموال نمي

ايشان در جاي ديگري به همين موضوع اشاره كرده و يادآور شـده كـه   
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و همزمـان  ) 212صـفحة  (بيزاري مي جويند ) ي سبيعن(شيعيان از اين كار 

او . تأكيد كرده كه حتي اگر چنين چيزي هم باشد، منجر به كفـر نمـي گـردد   

اين مطلب را با د اليل قاطعي از عقل و نقل و اقوال فقهاي بسيار مورد تاييد 

 .قرار داده است

 .توضيح موارد شبهه آميز نزد طرفين :محور پنجم

 :آميز كه به تفصيل پاسخ گفته اينها هستند هاز جمله موارد شبه

 .بيان شد) سب(آنچه كه در موضوع  -1

كه به تفصيل پيرامون مشروعيت اجمـاعي  ) 99صفحه (مسئلة متعه  -2

آن در آغاز و سپس  اختالف نظر در استمرار اين مشروعيت سخن را نـده و  

حرمـت  ادعاي نسخ حكم آن را مورد مناقشه قرار داده است و تاكيد كرده كه 

عبدالـه بـن   «آن در زمان عمر خليفه دوم مطرح شد و برخي صحابه از جمله 

و ديگـران، ايـن تحـريم را    » عبداهللا بن مسعود«و » عبداله بن عمر«و » عباس

 .نپذيرفتند

مسئله برخورد با  عايشه و صحابه كه طـي آن بـر احتـرام شـيعيان      -3

غم اختالف نظري كه بـا  ر المؤمنين عايشه و ايمان به پاكي او علي نسبت به ام

او در مورد برخي اقداماتش از جمله خروج بر ولي امر شرعي دارند، انگشت 

گذارده است؛ همچنين در مـورد صـحابة بزرگـوار ، البتـه بـا بحـث و عـدم        
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اين كتـاب   263در صفحه . پذيرش برخي اقدامات آنان و طرح مفصل مسئله

عليـه برخـي صـحابه     –غالت يكي از فرقه هاي  -» كامليه«تاكيد كرده فرقة 

موضع گيري كرده اند حال آنكه اماميه از يك سو حتي در تشيع خود نيز بـه  

كنند، كه نـام بسـياري از آنـان را بـر حسـب ترتيـب        بزرگان صحابه اقتدا مي

كـه بنـا بـه     –از سوي ديگر با ديگرانـي از ايـن صـحابه     كند، الفبايي ذكر مي

همراهي نمي كننـد و   –ي را برگزيده اند مصلحتي كه خود ديده اند، راه معين

با برخي ديگر نيز به دليل اقداماتي كه از آنان سـرزده و بـراي شـيعيان قابـل     

در اينجا از صحاح رواياتي را نقل كرده كـه  . قبول نيست، اختالف نظر دارند

بـدعت  ) ص(در آنها خاطر نشان شده برخي از صحابه، پس از پيـامبر اكـرم   

 .ندگذاريهايي كرده ا

برخي سخنان غالت كه آنها را پاسخ گفته و يا دآور شده كه فرقـه   -4

هاي افراطي بسياري خود را به تشيع و اماميـه منتسـب مـي كننـد، از جملـه      

آغاخانيه، كيسانيه، ناووسيه، خطابيه، فطحيه، واقفيه كه گفته هايي از آنان را به 

 )225صفحه . (اماميه نسبت داده اند اشتباه به

يات تاريخي  به شيعيان نسبت داده شده كه خود از آنهـا  برخي روا -5

 :كامال مبرا هستند از جمله

 !تجويز نكاح نه زن -
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 !حرمت كلم -

 !حرمت گوشت شتر -

 .عدم وجوب عده براي زنان -

و جز آن كه البته نبايد هر گفته و سخني را به مذهبي نسـبت داد مگـر   

 .آنكه از منابع اصيل همان مذهب، برگرفته شده باشد

 

 تاكيد بر عناصر تفرقه افكن و مناقشه آنها: خط چهارم 

در اين را ستا، به بحـث در بـاره علـل تفرقـه و پراكنـدگي بـه منظـور        

مي پردازد و بدين ترتيب از ) 249صفحه (تشخيص درد و ارايه درمان  موثر 

 :آنها ياد مي كند

 آنچه كه شيعيان از آنهـا نفـرت دارنـد كـه مهمترينشـان ايـن دو       :الف 

 :موردند

 .تكفير و تحقير و تزويري كه با آن روبرو مي شوند :يكم

اهل سنت از مذهب اهل بيت  –به تعبير او  –رويگرداني برادران  :دوم

احاديث آنان به رغم استناد و استدالل به احاديـث بزرگـان    و عدم استدالل به

از ائمه خوارج، مرجئه، مشبهه و قدريه و در اين رابطه به عدم روايت بخاري 

 .، اشاره مي كند»ابن خلدون«و عبارت پيش گفته ) عليهم السالم(اهل بيت 
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و در اينجا همة مسلمانان را فرا مي خواند تا با تحكيم روابـط بـين دو   

وسباسـگزار خـدا باشـند    . طايفه از بـاب مدينـة علـم پيـامبر وارد آن شـوند     

 )261صفحة(

ر سـاخته در البـالي   اما در خصوص آنچه كه سنيان را از شـعيان متنفـ  

 .كتاب به چند مورد اشاره كرده و بر عدم صحت آنها، انگشت گذارده است

و بر فتاواي تكفير صادره از سـوي برخـي از جملـه شـيخ نـوح       –ب 

حنفي و ديگران انگشت گذارده و داليل مطـرح در اثبـات و توجيـه آنهـا را     

از شـيعيان بـه اينكـه    مورد مناقشه قرار داده و نسبت به تعبير اين عالم حنفي 

آنها كافر و باغي و فاجرند و هر كس در كفر والحاد و وجوب جنگ با آنـان  

و حكم به لزوم قتل آنان !! و جواز قتلشان، ترديد كند همچون آنها كافر است

و به بند كشيدن زنان و فرزندانشـان  اعتـراض مـي     –توبه بكنند يا نكنند  –

 ).196صفحة (كند 

هر منصـف و عـاقلي ايـن فتواهـا را بـه مسـخره       حقيقت آن است كه 

سيد شرف ا لدين نيز در مناقشه داليل و حجت هاي او، به تفصـيل  . گيرد مي

 .سخن رانده است

آنگاه از نقش دروغگويان و برخي نويسـندگان و قلـم بـه مـزدان      –ج 

تفرقه انداز كه موارد بسياري را به شيعيان نسبت داده اند كه از آنهـا بيـزار و   
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علت ايـن كـار آنـان نيـز يـا جلـب       . ي هستند، سخن به ميان آورده استبر

در طول تاريخ و  دور ساختن امـت  ) 223صفحه (رضايت قدرتمندان حاكم 

هاي شيعيان و ايجاد نفـرت از ايشـان و يـا بـاالخره      از گوش سپردن به گفته

و ايجاد اين شبهه براي نويسندگان ياد شده است كه گفته هايي از افراطيـون  

غالت منتسب به شيعه را شنيده يا خوانده و آنها را به تشيع نسـبت داده انـد   

همچنانكـه   –حال آنكه تشيع امامي خود از ا ين افراطي ها و غلـو كننـدگان   

 .بري است –پيش از اين نيز اشاره كرديم 

 :در پايان مي گوييم 

ما سعي كرديم آنچه را كه عالمه شرف الـدين در كتـاب خـود يـادآور     

كار تنهـا بـه انديشـه هـاي مـرتبط بـا        شده به امانت منتقل سازيم و براي اين

خطوط اصلي تبلور يافته در  اين كتاب گرانسنگ، بسنده كـرده و كـاري بـه    

كـار   انديشه هاي ارزشمند معظم له در كتاب هاي ديگرش نداشتيم زيـرا ايـن  

 .نيازمند تالشي بيشتر و فرصت فراختري  است كه ما فاقد آنيم

از يك سو مشتاق و شيفتة وحدت ) رحمه اهللا عليه(بدون ترديد ايشان 

اين امت و تعامل بخش هاي مختلف آن با يكـديگر بـود و از سـوي ديگـر     

 .رفت بند مذهب خود و مدافع سرسخت و قدرتمند آن بشمار مي سخت پاي

ما ضمن فراخواندن به وحت اسالمي، در پي آن نيستيم كه هر كس يـا  



 18 

ز نظريات و ديدگاههايي كه با استدالل بدانها رسيده و باورشـان  هر مذهبي، ا

داشته تنها براي جلب رضايت ديگران، دست بشويد؛ آري مـي تـوان برخـي    

اختالفهاي نظري را به تعويق ا نداخت يا در مورد برخي ديگر، بيش از حـد  

ن اي. تكيه نكرد چرا كه تاثير چنداني بر واقعيت موجود، بر جاي نمي گذارند

همان نكته اي است كه ايشان در مقام پاسخ به اتهام شيعيان در عدم پـذيرش  

واقعيـت تـاريخي خالفـت    «: خالفت شيخين مطرح مي سـازد و مـي گويـد   

از سوي هر ذي شعوري غير قابل انكـار و ترديـد   ) رضي ا هللا عنهما(شيخين 

ادامـه پيـدا كـرد و در دوران آنـان      23تـا   11حكومـت آنـان از سـال    . است

ولـي  . فتوحات فراواني صورت گرفت و دين استواري قابـل تـوجهي يافـت   

خالفت آن دو در شمار امور سياسي است كه با پايان يافتن آن، جنبة سياسي 

آن نيز به پايان رسيد و اينك وجهي بـراي دشـمني مسـلمانان بـه علـت آن،      

ياسـت  پس بياييم به س. وجود ندارد و اعتقاد به آن نيز عمال مثمرثمري نيست

چه جاي تكفيـر مسـلمانان بـه خـاطر  انكـار سياسـتي       ... كنوني خود بنگريم

گذشته و خالفتي سپري شده است؟ همه مسلمانان نيز اجماع دارند كـه ايـن   

مسئله در شمار اصول دين نيست و همگي پذيرفته انـد كـه مسـئله خالفـت     

شــيخين از جملــه مــواردي نيســت كــه اســالم بــر آن اســتوار شــده         

 ).207فحهص(».باشد
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و ) قـدس سـره  (بروجـردي  ... و اين فراخواني است كه مرحـوم آيـه ا  

برخي ديگر از علما از جمله مرحـوم عالمـه محمدمهـدي شـمس الـدين در      

 1F2.ميثاق وحدت خود نيز مطرح ساخته اند

به هر حال در عرصه هاي عقيـدتي، هميشـه بـاب بحـث آكادميـك و      

نيز چنـين اسـت مشـروط بـر      علمي، باز است؛ در عرصة ارزيابيهاي تاريخي

ولي البته اين بدان معنا نيست كـه  . اينكه از شيوة گفتگوي قرآني، پيروي شود

بـدل   –كه به شدت از آن نهـي شـده ايـم     –اين بحث ها را به نزاعي عملي 

سازيم يا با همديگر دشمني ورزيم و عليه يكديگر سخن گوييم و بـه تفرقـه   

ي كه دشمنان از هر سو عليه ما متحد شده ميان خود دامن زنيم بويژه در زمان

كننـد؛   هاي متعددي را عليه ما پيگيري مـي  هاي خود، برنامه و به رغم اختالف

 :فرمايد در اين ميان بايد از قرآن بياموزيم كه مي

في االرض  فتنـةو الذين كفروا بعضهم اولياء بعض اال تفعلوه تكن « 

 ).73 –سوره انفال ( »و فساد كبير

ان نيز وابستگان به يكديگرند؛ و اگر آن دستور را انجـام ندهيـد   و كافر

 .در زمين آشوب و تباهي بزرگي رخ خواهد داد

                                                 
 .177، صفحه 33شماره » رساله التقريب«مجله  2


