آشنایی با پیشگامان بیداری اسالمی()7
شیخ عبدالمجید سلیم
به اهتمام :حامد رستمی نجفآبادی

1

* مقدمه
یکی از پیشگامان تقریب و بیداری اسالمی شیخ عبدالمجید سلیم است .این شیخ األزهر که هدف

اصلیاش وحدت و انسجام مسلمین بود ،فریاد تقریب مسلمین را سر داد و به دعوت عالمه محمدتقی
قمی مؤسس دارالتقریب ،لبیک گفت.

شاید به حق بتوان او را از بانیان تقریب در مصر دانست که با اخالص کامل پا به عرصه تقریب

گذاشت و از هیچ کوششی دریغ نکرد .در این نوشتار سعی میکنیم به معرفی ابعاد زندگی این پیشگام
عرصه تقریب مذاهب بپردازیم.

 -1دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی.
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 )1تولد
عبدالمجيد در يكي از شهركهاي «مدينةالشهداء» (منوفيه) به نام «ميت شهالة» در
سال 1302ق .متولد شد .عبدالمجيد از اوان كودكي به تيزهوشي و زيركي شناخته ميشد.
وي همانند ديگر كودكان روستا با خواندن و نوشتن ابتدايي آشنا شد .با اين تفاوت كه
تربيت و آموزش وي با عالقه و انگيزه و جديّت از سوي والدين پيگيري شد تا جايي كه
كل قرآن مجيد را حفظ كرد و با تالش فراوان در قرائت آ ن سعي وافر نمود.
 )2تحصيل در األزهر
او در دوران طلبگي شوق زيادي نسبت به كسب علوم ديني و افزايش سطح معلومات
خود نسبت به دانشهاي گوناگون نشان ميداد؛ به گونهاي كه اين موضوع توجه همدرسان
ي عبدالعظي م در اينبار ه مينويسد:
و مدرسان األزهر را نيز به خود جلب ميكرد .عل 
«او قرآن كريم را به خوبي حفظ كرد و آنگاه به األزهر پيوست .او باهوش و با استعداد
بود و به كسب فنون علم مشغول شد .عالقه فراواني به گردآوري دانشها داشت .به همين
دليل به دروس معمولي األزهر اكتفا نكرد و دروس جنبي (فلسفه) را نيز خواند تا جايي كه
بين همدرسيها به ابنسينا مشهور شد»( .مشيخةاالزهر ،ج ،2ص .)107
 )3استادان عبدالمجيد در األزهر
وي در اين دوره از محضر اساتيد بزرگ و محدثان نامداري سود برد و دروس ادبي،
كالمي ،حديثي ،تفسيري ،فقهي و ...را با موفقيت پشت سر گذاشت .علي عبدالعظيم به
طور مختصر مينويسد:
«براي تحصيل ،بزرگاني از استادان و مشايخ را برگزيد .به درس امام محمد عبده
حاضر شد و پنج سال بر آن مداومت كرد .همچنين به درس شيخ حسن طويل و عالم
بزرگوار احمد ابي خطوه و بزرگا ن ديگري از ائمه و محدثا ن حاضر شد»( .پيشين).
محمد عبدالمنعم خفاجي بر نقش عبده در شخصيت علمي عبدالمجيد به اين صورت

186

شماره پنجم -سال دوم -زمستان1392

اشاره ميكند:
«عبدالمجيد نزد امام محمد عبده تحصيل كرد و عالمي قدرتمند و شيخي بزرگوار شد».
(خفاجي ،ج ،1ص.)306
مرور زندگي سياسي مذهبي محمد عبده ،براي آشنايي با افكار و مباني اصالحگري و
تقريبگرايانه عبدالمجيد در دوره تحصيل ،بسيار مهم است؛ زيرا بعدها شاگردان وي ،به
خصوص عبدالمجيد ،متأثر از استاد خود ،گامهاي مهمي در راستاي منويات و تفكرات
او برداشتند .عبدالمجيد سليم جوان ،با استادي روبهرو بود كه در چارچوب اصالح فكر
ديني همعقيده با سيد جمالالدين اسدآبادي و تحت تأثير تعاليم اصالحطلبانه او ،به احياي
انديشه ديني و ارايه تفسيري جديد از اسالم براي پاسخگويي به مسايل عصر ميانديشيد.
 )4وقاي ع دوران تحصيل  
عبدالمجيد سليم در اين دوره شاهد وضع قوانيني ،نظير قانون تشكيل مجلس اداره
األزهر ،امتحان گرفتن از كساني كه ميخواستند در األزهر تدريس كنند ،نحوه هزينه
شهريهها در األزهر (در سال  1895م ،).قانون مدارج علمي و باالخره قانون جامع
األزهر (در سال  1896م ).بود.
عالوه بر اين امور ،عبدالمجيد سليم در اين دوره با وقايع تلخي هم روبه رو بود؛
درگذشت اساتيد بزرگوارش شیخ محمد عبده و نيز شخصيتهاي علمي و اصالحگر بزرگ
روح او را ميآزرد .اما بزرگترين مصيبتي كه عبدالمجيد به آن دچار شد ،درگذشت استاد
ي داد.
او شيخ محمد عبده بود ك ه در سال 1905م .رو 
ش انديشمندا ن و دلسوزا ن اسالمي ،براي
ي عبدالمجيد سليم ،تال 
ن دوره از زندگ 
ي اي 
ويژگ 
ي است .از اين
ي دين 
ي اصالحگر 
ي ب ه جها ن اسال م و ايجاد نهضتها 
ت اسالم 
بازگرداند ن ع ّز 
ط ب ه جها ن اسال م قرار داشت.
ي وقاي ع مربو 
ن قلهها 
ي از حساستري 
رو عبدالمجيد در يك 
ي روند تاريخي
ن بايد ب ه حركتهايي ك ه عبدالمجيد بعدها ادام ه دهنده آ ن شد ،يعن 
ن بي 
در اي 

187
شماره پنجم -سال دوم -زمستان1392

ي فاصله
ي نيز توجه كرد .زماني ك ه عبدالمجيد دو سا ل تا فارغالتحصيل 
ت اسالم 
ب و وحد 
تقري 
ت علمي
ي مصر ارتباطا 
ي در مصر با سلي م بشري ،مفت 
ي عامل 
ن موسو 
داشت ،عالم ه شرفالدي 
ش ميكرد ،ك ه حاصل
ب اسالمي ،تال 
ط بيشتر مذاه 
ت و ارتبا 
برقرار كرده و در مسير شناخ 

ص 272ـ .)260اين كتاب
ب گرانقدر «المراجعات» ميباشد( .ر.ك :پيشين ،
ن تالش ،كتا 
اي 
ي اما م علي(ع)» و به
ت ب ه نا م «رهبر 
ي دو انديشمند اهلسنت و شيع ه اس 
ل نامهها 
ك ه حاص 
پ و منتشر شده است.
ي ترجم ه و بارها چا 
ب و رهبر ما» ب ه فارس 
نا م «مذه 
 )6سلي م بر مسند تدريس
عبدالمجيد سليم ،همانند ديگر عالمان األزهر ،به تدريس روي آورد و البته در اين
مشوق بزرگ و اطمينان بخش مهمي
مسير ،درجه عالي او در فارغالتحصيلي از األزهرّ ،
براي او به حساب ميآمد .او با اندوختههاي علمي فراواني كه كسب كرده بود ،به تعليم و
س ميپرداخت.
تدري 
 )7شاگردان عبدالمجيد
در مورد شاگردان او نيز از افراد معيني غير از «محمود شلتوت» نام برده نشده است،
اما كثرت شاگردانش از نوشتههاي اهل تراجم و گزارشگران روشن ميشود .خفاجي
ي ميگويد:
درباره وفات و 
«خأل بزرگي ايجاد كرد كه چيزي آن را پر نميكند گرچه شاگردان و مريداني بجا
گذاشت كه از او به خير و شكو ه و وفا ياد ميكنند».
ي نمونه
 )8شلتوت شاگرد 
شيخ عبدالمجيد در طول دوران تدريس بيگمان چون چشمهاي جوشان هزاران تن
از تشنگان علوم اسالمي را سيراب ساخته است و هر چند ما به طور دقيق از نام آنان
بياطالع هستيم ،ولي بارزترين شاگرد او «شيخ شلتوت» را به خوبي ميشناسيم .شيخ
شلتوت چنان متأثر از استادش عبدالمجيد بود كه بعدها در مسير تقريب بين مذاهب ،راه
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استاد را تداوم بخشيد .مهمترين اقدام وي فتواي معروف او در به رسميت شناختن مذهب
شيعه در كنار مذاهب اهل سنّت است كه دنباله تالشهاي شيخ سليم بود .اين فتوا اصلي از
اصول اساسي تقريب بود و در حقيقت اين فتواي يك نفر نبود ،بلكه فتواي شخصيتهايي
بود كه بار امانت تقريب را به دوش كشيدند و در طليعه آن استاد بزرگ عبدالمجيد سليم
قرار داشت( .بيآزار شيرازي ،1377 ،ص .)70
 )9شيخ عبدالمجيد بر مسند قضاوت
عبدالمجيد سليم با كولهباري از تجربههاي تلخ عصر اشغال و تحقير ،كوشيد در حد
توان خود باري از دوش م ّلت بردارد و در فضايي كه امكان بيان افكار و تبليغات ديني
وجود نداشت ،بر مسند قضاوت تكيه زد .وي در سال 1926م .وارد كار قضاوت شد .در
مسند قضاوت روحيه ظلمستيزي و عدالتخواهي او ،زبانزد بود و همه كساني كه با او
آشنا بودند ،از آن سخن ميگويند.
ب مينويسد:
ل دارالتقري 
عالمه محمدتقي قمي دبير ك 
«شيخ عبدالمجيد سليم ...نسبت به ظلم هم نهايت حساسيت داشت»( .بيآزار شيرازي،
 ،1379ص191؛ ر .ك :احمدي و ديگران ،1379 ،ص  235از آيتاهلل واعظزاده خراساني).
همچنين شيخ حسنين محمد مخلوف مفتي مصر درباره عبدالمجيد و دوره قضاوت
وي ميگويد:
«او را براي قضاوت برگزيدند و دو سال قضاوت كرد ...شيخ عبدالمجيد سليم را به
عنوان قاضي پاكيزه ،عالمي توانا ،فقيهي مجتهد ،مردي صالح و تقواپيشه ،برادري باوفا و
صبوري مخلص هرگز فراموش نميكنم ،او را كه آزار ديد و مورد هجوم قرار گرفت و
تحت فشار بود ،علم و عالمان در األزهر و غير آن از او محروم شدند .تاريخ به زودي
از مواضع مهم و شجاعت و قوت ايمان و صالبت عقيده وي ياد خواهد كرد( ».رسالة
االسالم ،سال  ،6ص 436ـ.)430
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ت در دار االفتاء (1952ـ1928م)
 )10آغاز خدم 

عبدالمجيد سلي م بعد از گذشت دو سال از تصديگري مقام قضاوت ،در سال 1928م.
وارد داراالفتاء شد .خفاجي در مورد تعداد فتواهاي صادر شده از طرف وي در اين دوره
ج هزار فتوا دارد»( .خفاجي ،ج  ،1ص .)306
ش از پن 
طوالني مينويسد« :بي 

و استاد احمد عسكري آن را پانزده هزار مورد ذكر ميكند (رسالة االسالم ،سال  ،6ص
ب نزديكتر است.
434؛ به نقل از االهرام) ك ه اين نظر ب ه صوا 
ن افراد بود و تعداد فتواهايش
ي األزهر ،همواره از پركارتري 
عبدالمجيد سلي م در ميا ن فقها 
ت آنها،
ن است ك ه ب ه رغم كثر 
ي عبدالمجيد اي 
ن نظر را تأييد ميكند .نكته مه م در فتواها 
اي 
ق و تفق ه در فتوا را
ي در آنها ب ه چش م ميخورد و او هرگز تعم 
ي و علم 
ق فقه 
ي عمي 
مبان 
ي در اينباره مينويسد:
خ احمد العسكر 
ت صدور فتوا نكرده است .استاد شي 
فداي كثر 
ي هستند» (رسالةاالسالم ،پيشين).
ي علم 
ي مباد 
«او فتوا دارد ك ه هزارا ن مورد از آنها دارا 
 )11سلي م در هيئت «كبار العلما»
س األزهر را
ي األزهر است ك ه رئي 
ل از نخبگا ن علم 
ي متشك 
هيئت كبار العلما مجموعها 
ي است
ي و مذهب 
ي برجست ه علم 
ن ويژگيها 
ن هيئت ،داشت 
ط ورود ب ه اي 
ب ميكند .شر 
انتخا 
ك ه عبدالمجيد سلي م از آ ن برخوردار بود.
ن هيئت
ي خود را نشا ن داد و در شمار برجستگا ن اي 
ت نيز نبو غ علم 
ن موقعي 
او در اي 
ت اجتماعي
ت و معضال 
ن هيئت ،عبدالمجيد سلي م عالوه بر امور معمول ،ب ه مشكال 
درآمد .در اي 
ش مينمود.
ل آ ن تال 
يح 
ي خاص ،برا 
ت بروز پيشآمد 
ت و در صور 
ي نيز توج ه داش 
و مذهب 
ي در جامع ه دانست .ورود عبدالمجيد ب ه هيئت
نمونه آ ن را ميتوا ن در مبارزه با مفاسد اخالق 
ي بود.
ي و اعتقاد 
ظ اخالقي ،فرهنگ 
ط مصر از لحا 
ج انحطا 
كبار العلما همزما ن با او 
 )12رياست األزهر
ي نشان
يو 
ي و علم 
ي تأثير خود را در آينده سياس 
ي عبدالمجيد سلي م ب ه زود 
ش سياس 
من 

190

شماره پنجم -سال دوم -زمستان1392

داد .عبدالمجيد سلي م در سا ل 1950م .مقام ریاست الزهرا را عهدهدار شد.
او بعد از  كنارهگيري  از االزهر با اهتمام تمام در دارالتقريب شروع به فعاليت كرد.
ش در اينبار ه گفته بود:
خود 
«من نور اين رسالت تقريب و وحدت اسالمي را خواستم در األزهر تعقيب كنم؛
رسالتي كه به مصلحت اسالم است ،اما ديدم كه اين دستگاه زنگ زده شده و دنبالهرو
جاهايي است كه نبايد باشد .و از اين به بعد من اهتمامم به تقريب زيادتر خواهد بود و
دارالتقريب جايي است كه ما ميتوانيم دور از اين عوامل كار بكنيم»( .بيآزار شيرازي،
پيشين ،ص .)129
در سال 1952م( .كمتر از دو سال بعد از كنارهگيري سليم از رياست األزهر) بار ديگر
با تقاضا و خواهش ،عبدالمجيد سليم را به األزهر برگرداندند ،كه اين امر مصادف با انقالب
مصر بود .در دولت جمال عبدالناصر هم سليم موضع مساعدي نداشت از اين رو نتوانست
ت همكاري كند و سرانجام كنارهگيري كرد.
با دول 
ي نخستين تقريب و همبستگي
 )13گامها 
در سال 1938م .استاد محمدتقي قمی وارد مصر شد .وي يك روحاني ايراني بود
كه براي انجام امور فرهنگي از سوي دولت ايران به مصر اعزام شده بود ،اما او با األزهر
تماس گرفت و در نتيجه ،با شيوخ بزرگواري چون عبدالمجيد سليم ،محمود شلتوت،
محمد فحام ،محمد ابوزهره ،محمد غزالي ،حسن البنّا و ...آشنا شد.
وي لزوم رعايت دعوت مرحلهاي براي دستيابي به هدف تقريب را يادآور شد .او در
سخناني كه  25سا ل بعد از آغاز تقريب بيان كرد ه است ،ميگويد:
«خداوند اراده فرمود كه انديشهاي اصيل و خالص كه پيرامون آن تحقيق و بررسي
انجام گرديده بود ،به صورت دعوتي اصالحي و ديني بر عالم اسالم طلوع نمايد؛ انديشهاي
تفرق و پراكندگي است ،درمان ميسازد».
كه بزرگترين درد و گرفتاري مسلمانان را كه ّ
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زماني كه انديشه تقريب شكل گرفت بسياري به مبارزه با آن برخاستند .توده مردم
انتظاري نداشتند كه نكتهاي از تقريب بشنوند ،بنابراين چارهاي نبود كه قبل از اقدام به
اصالح ،محيط را براي اصالح مساعد كنند .به اين ترتيب ،انديشه تقريب ،سه مرحله را
ت سر گذاشت .1 :تمهيد؛  .2تكوين؛  .3اجرا.
پش 
 )14مرحل ه مقدماتي تقريب
مرحله آغازين تقريب از سال 1938م( .ورود قمي به مصر) تا سال 1946م .به طول
كشيد .در اين دوره رياست األزهر تا سال 1944م .با مراغي و بعد از آن ( 1945تا
1948م ).با مصطفي عبدالرزاق بود .در اين دوره عبدالمجيد همچنان مفتي ديار مصر بود
و هر دو رئيس األزهر ،با وي ارتباطات گرمي داشتند و در مراحل تمهيد و تكوين از او
ياري جستند .محمدتقي قمي درباره جايگاه شيخ مراغي در األزهر و آنگاه تمهيد او براي
ب مينويسد:
ورود عبدالمجيد سليم ب ه جريا ن تقري 
«مراغي مردي با وقار و با شخصيت و داراي فكري منظم و هماهنگ و بينشي وسيع
بود .در اولين مالقات ،ايمان او را نسبت به انديشه تقريب دريافتم ... ،ما را با كساني كه
به علم و استعدادشان نسبت به تحقيقات علمي اعتراف داشت و در آنها ميل و عالقه به
تقريب ميديد آشنا كرد .او مردي فعال بود و در ايجاد ارتباط ميان اشخاص و اتفاق بر
نقاط اساسي سهم بسزايي داشت .او محيط را براي بعضي از بزرگان و علماي دين كه در
صدر آنها شيخ مصطفي عبدالرزاق و شيخ عبدالمجيد سليم قرار داشتند آماده ساخت.
(بيآزار شيرازي ،1378 ،ص 66ـ.)45
خدمت بزرگي كه مصطفي مراغي به جريان تقريب كرد ،برگزيدن و شناساندن افرادي
بود كه ميتوانستند در مسير تقريب مفيد واقع شوند و البته در اين ميان شخصيت علمي
ي مراغي قرار گرفت.
ت پيشنهاد 
عبدالمجيد سليم چنان برجسته بود كه در صدر فهرس 
ي مينويسد:
ب اسالم 
ي مذاه 
ب همبستگ 
دكتر بيآزار شيرازي در مقدمه چاپ ّاول كتا 
«از مهمترين پايههاي استقرار دعوت تقريب ،پيوستن شخصيتهاي بزرگ و استثنايي
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عالم اسالم به آن بود ،از جمله ....:ب :شيخ عبدالمجيد سليم مرجع بزرگ افتاء و فقاهت
اهل سنّت ،شخصيت وزين و قابل اعتنايي كه از حيث وسعت معلومات و فضايل اخالقي
كمنظير بود»( .پيشين ،ص  8و .)37
ن و تجهيز تقريب
 )15مرحله تكوي 
نقشدادن شيخ مراغي در مرحله تكوين و تجهيز تقريب به اشخاصي چون عبدالمجيد
سليم و مصطفي عبدالرزاق همواره مورد تشويق و اعجاب محمدتقي قمي باني و مؤسس
تقريب بود .با اين حال او عبدالرزاق را قهرمان مرحله دوم ،يعني تكوين و پيدايش
تقريب ،ميداند.
اين مرحله با تصويب قانون تقريب در سال  1947م .با موفقيت به پايان رسيد كه از
افراد دخيل در آن ميتوان به عبدالمجيد سليم رئيس هيئت فتواي دانشگاه األزهر اشاره
كرد .به گفته مرحوم قمي ،در اين مرحله شيخ مصطفي عبدالرزاق رئيس األزهر در كنار اين
دعوت ولي خارج از جمعيت تقريب باقي ماند تا هنگام بحران بهتر بتواند آنان را كمك
كند و در واقع نقش سپر دفاعي را به شيخ عبدالمجيد سليم واگذار كرد .عالمه محمدتقي
قمي تصريح ميكند كه در آن موقعيت ،مصطفي عبدالرزاق ،سليم را شيخ مس ّلم علما و افقه
آنها ميدانست .به اين ترتيب ،شيخ سليم وارد تقريب شد .در اين مرحله مشكالت زيادي
براي تقريب پيش آمد ،ولي همگي با درايت و ايمان و ايستادگي مصطفي عبدالرزاق،
ي مينويسد:
ت سر گذاشته شد .محمدتقي قم 
ي و ...پش 
عبدالمجيد سليم و محمدتقي قم 
«و اين مرحله ،مرحلهاي بود كه شيخ بزرگ عبدالمجيد سليم با جهد و كوشش و
علم و ايمان به جانب تقريب آمد .بعد از مدت كوتاهي شيخ مصطفي عبدالرزاق به سوي
پروردگار خود بازگشت ،گويي ايشان رسالتي برعهده داشت كه آن را به انجام رسانيد و
رفت»( .پيشين).
ي چو ن شيخ
ق و به كار برد ن عبارات 
ي عبدالرزا 
ش عبدالمجيد از سو 
ن ترتيب ،گزين 
ب ه اي 
مس ّلم علما و فقيهترين عالمان ،نشان از وزانت علمي وي دارد كه تا آن موقع به آن دست
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ي متحد براي
ت تا آيندها 
ب شتاف 
ي تقري 
ش ب ه يار 
ي از عل م و دان 
ن رو با كولهبار 
يافت ه بود .از اي 
ط ب ه تنظي م قانو ن جمعيت
س دورا ن تكوين ،زما ن مربو 
ل حسا 
جها ن اسال م رق م زند .از مراح 
ت تا
ب شتاف 
ك تقري 
ن مرحل ه نيز به كم 
ي عبدالمجيد در اي 
ش عال 
ب بود ك ه عل م و دان 
تقري 
ي األزهر را انتخاب كرد
ي علما 
ي از اعضا 
ق بعض 
ي مينويسد« :عبدالرزا 
آ ن جا ك ه استاد قم 
ص .)46
ي اوست» (پيشين ،
ب از آثار فكر 
ت تقري 
ي قانو ن جمعي 
ط اساس 
ي از نقا 
و بعض 

همانگونه كه عبدالرزاق و علماي دخيل در تقريب پيشبيني كرده بودند ،به زودي
موجي از مخالفتها عليه نهضت تقريب برخاست و درستي تحليل و پيشبيني اعضا را
نشا ن داد.
در اين مقطع كه عبدالمجيد به همراه يارانش در پي ايجاد طرحي براي ايجاد الفت بين
مسلمين بودند ،به تعبير شيخ شلتوت ،محيط عمومي پر از سرزنشها و تهمتها و آميخته
به افترا و سوءظن فرقهها نسبت به يكديگر گرديد .تشكيل جماعت تقريب از مذاهب
مختلف اسالمي (مذاهب چهارگانه اهل سنت و «مذهب شيعه امامي و زيدي») پيروزي
آشكاري بود كه كينهتوزا ن را هراسا ن ساخت( ».پيشين ،ص .)246
ي و نهايي تقريب
 )16مرحل ه اجراي 
بخشي از چهره سياسي عبدالمجيد سليم را بايد در دارالتقريب جستوجو كرد ،شيخ
سليم با حضور در دارالتقريب منشأ آثار زيادي شد ،هم از لحاظ علمي و اجتماعي ،هم از
لحاظ جلب شخصيتهاي جديد به دارالتقريب كه پشتوانه آينده آن شدند ،مانند شاگردش
شيخ شلتوت ،و هم از جهت دفاع مستحكم در برابر حمله برخي شيوخ األزهر به انديشه
ب اسالمي( .ر.ك :موثقي ،1371 ،ص .)148
ن مذاه 
ب تقريب بي 
اصالحگرايانه در با 
ي مينويسد:
محمدتقي قمي به صورت فهرستوار درباره اين دوره از زندگي و 
«ميزان عالقه و دلبستگي وي به تقريب به گونهاي بود كه وي با اين كه پس از چند
سال رييس األزهر شد ،باز به عضويت خود در جمعيت ادامه داد و حتي بيشتر نامههاي
خود را با عنوان شيخ األزهر و نائب رييس جمعيت تقريب امضا ميكرد .در عهد او بود
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كه فصل تازهاي در ارتباط ميان سني و شيعه گشوده شد .او باب نامهنگاري را با علماي
شيعه گشود و پاسخ آنها را دريافت نمود و براي اولين بار دانشگاه األزهر را كه منحصر
به مذاهب چهارگانه تسنن بود ،به صورت دانشگاه عمومي اسالمي درآورد تا به ماده
واحدهاي كه راجع به دانشگاههاي اسالمي در قانون اساسي تقريب آمده بود ،عمل كند و
او براي اولين بار بعضي از احكام و قوانين شيعه را كه در نظرش از ساير قوانين بهتر بود،
در قانون مصر در قوانين مربوط به احوال شخصي وارد كرد و او بود كه به دارالتقريب
پيشنهاد چاپ تفسير مجمعالبيا ن را داد»( .پيشين ،ص  48و .)47
خ سليم در برابر فتنه تفرقه
 )17شي 
از آغاز فعاليت دارالتقريب بيش از همه مخالفان ،دو جريان در پيوند با هم ،عليه اين
جمعيت و همبستگي آن وارد عمل شدند؛ يكي استعمار و سياستهاي استعماري و ديگري
نويسندگان مزدور وابسته به استعمار كه انواع كتابها و تبليغات دورغ را عليه شيعه نشر
ب مشغو ل تهي ه مقدمات
س دارالتقري 
ف مقد 
ي اهدا 
خ سلي م در راستا 
ميدادند.در حالي ك ه شي 
ك شيع ه و
ي استعمار و دشمنا ن مشتر 
ب شيع ه بود ،اياد 
ي از مذه 
ي جواز پيرو 
صدور فتوا 
ن ـ ظاهراً كتاب
ت و شيخي 
لسن 
ي شيع ه دوره صفوي ه علي ه اه 
ي از علما 
ي را از يك 
سني ،كتاب 
ب فرستادند.
ي دارالتقري 
ي تما م اعضا 
ت برا 
ق پس 
ت ـ از طري 
ي اس 
خ علي كرك 
ب ب ه شي 
منسو 
ب ّ و الطاغوت»
ب ّ الج 
بس 
ي وجو 
تف
ت الالهو 
ي با عنوا ن «نفحا 
ب در بستههاي 
اين كتا 
پ در آ ن معلوم
ل چا 
پ يا نا م چاپخان ه يا كشور مح 
خ چا 
ارسا ل گرديد ،بدو ن اين ك ه تاري 
ي فرستاده شده بود و معلوم
ف اروپاي 
ي مختل 
باشد .ب ه عالوه ،هر كدا م از بستهها از كشورها 
ت اطمينا ن از
ن بستهها ه م جه 
ك از اين كشورها است .كار ارسا ل اي 
نبود ك ه مبدأ ،كدا م ي 
ت گرفت ه بود.
ي تقريب ،دوبار صور 
ت اعضا 
رسيد ن آ ن ب ه دس 
توزيع اين كتاب ،فتنه و هنگامهاي برپا كرد ،به خصوص براي جمعيت تقريب كه با
متعصبان بودند.
زحم 
ت در دارالتقريب شركت ميكردند و مورد مالمت مردم و ّ
رجال تقريب در اولين جلسهاي كه به دنبال اين جريان گرفتند ،با عصبانيت زياد
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نسخهاي از اين كتاب را به يكديگر نشان داده و گفتند« :ما آمدهايم اينجا چه كار كنيم؟
ما چه الزامي داشتيم كه با دچار كردن خود به انواع گرفتاريها ،از شيعهاي دفاع كنيم كه
ب بدگويي ميكند و تا اين حد پيش رفت ه است؟»
اين چنين نسبت ب ه اصحا 
پس از پايان سخنان مخالفين ،شيخ عبدالمجيد سليم برخاست و گفت« :اي برادران!
اگر كسي پدران شما را سب و لعن كند او را از اسالم خارج ميدانيد؟ برادري ديني خود
را با او قط ع ميكنيد؟ گفتند :نه.
شيخ گفت:
اصحاب نيز پدران روحاني ما هستند و اگر كسي نسبت به بعضي از آنها دچار بدبيني
بوده و به آنها ناسزا گويد ،موجب خروج وي از اسالم و برادري اسالمي نخواهد گشت.
به عالوه ،اگر اين مصائب و تفرقه و جداييها نبود كه لزومي نداشت ما در اينجا دور هم
جمع شويم .ما در اينجا گرد هم آمدهايم تا مشكالت و بيماريهاي اجتماعي را بررسي
كنيم و به درما ن اساسي آنها بپردازيم».
باالخره شيخ عبدالمجيد سليم آنها را آرام ساخت اما اين توطئه باعث شد كه شيخ
نتواند فتواي تاريخي خود را مبني بر جواز پيروي از مذهب شيعه صادر كند و اين كار
چندين سال به تأخير افتاد تا اين كه به دست شاگرد توانايش شيخ محمود شلتوت
انجام گرفت .اين افتخار بزرگي براي تمام مسلمانان جهان بود ،زيرا تا كنون هيچ يك از
مذاهب جهان نتوانستهاند ميان خود اين چنين تقريب و همبستگي برقرار سازند .چنانكه
يكي از شعبههاي مسيحيت ،يعني كاتوليك ،گذشته از اين كه شعبه ديگر مسيحيت ،يعني
پروتستان ،را به هيچ وجه قبول ندارد ،نتوانست حتي عقد ازدواج هر يك از فرقههاي
خود را به ديگري بقبوالند( .بيآزار شيرازي ،1379 ،ص 194ـ 191و بيآزار شيرازي،
 ،1377ص.)343
ت اهلل بروجردي
ط سلي م با آي 
 )18ارتبا 
ب برداشتند
ش تقري 
ب در مسير گستر 
گا م ديگري ك ه عبدالمجيد سلي م و ديگر اركا ن تقري 
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ت با علماي
ن ارتباطا 
ب بود .اي 
ي گسترده با عالما ن ديگر كشورها و مذاه 
ايجاد ارتباطها 
ت و بارها
ي و ...ادام ه ياف 
ي آفريقاي 
ي گوناگو ن مانند پاكستان ،برخي كشورها 
كشورها 
ط عبدالمجيد سلي م و بعد از
ن ميان ،ارتبا 
ش رفت .در اي 
ت آنا ن پي 
ل مشكال 
لح
تا مراح 

ي شيع ه ب ه عنوا ن صاحبا ن فق ه پويا و مجتهدان
ت با علما 
خ محمود شلتو 
ش شي 
ي شاگرد 
و
ف مانند مكاتبه،
ق مختل 
ت از طر 
ب ميكند .ارتباطا 
آزادانديش ،توج ه محققا ن را ب ه خود جل 
خ سلي م ب ه آيتاهلل
ن نامهها ،شي 
ي از اي 
ت و ...انجا م ميگرفت .در يك 
اعزا م نماينده ،مالقا 
ش فرستاده بود ،مينويسد:
ي براي 
ي شفاه 
بروجردي ك ه پيام 
«پيام شفاهي از طريق آقاي قمي رسيد .از حمايتها و اعتماد حضرتعالي به اينجانب
و از اين كه فكر تقريب بين مذاهب اسالمي مورد عنايت فراوان شماست تشكر ميكنم».
(بيآزار شيرازي ،1377 ،ص  7و .)276
سپس با اشاره به دسيسههاي گذشته مغرضين در باز داشتن مسلمين از حق فهم و
درك صحيح اسالم و ايجاد تفرقه و اختالف ،لزوم تبادل رأي و مشورت ميان آنان را
تأكيد ميكند و نخستين قدم واجب براي علما را اين ميداند كه «آنچه را مربوط به اين
افتراق و پراكندگي است از اذهان مردم دور سازيم و صفحات روشن و طرحهاي اسالمي
ل و آسا ن اسالم را انتشار دهيم».
و شريعت سه 
آيتاهلل بروجردي نيز در جواب ،نامهاي به ايشان نوشت و در آن نامه از هدف تقريب،
تمجيد فراوان نموده و متذكر شد كه من هم تا جايي كه امكان داشته باشد براي از بين بردن
موجبات نفاق كوشش و جديّت ميكنم .همچنين نامههاي ديگري بين آنها رد و بدل شد.
عالمه محمدتقي قمي درباره ميزان احترام عبدالمجيد سليم به آيتاهلل بروجردي در
ب مينويسد:
ن مذاه 
مسير تقريب بي 
الل بروجردي را براي شيخ عبدالمجيد سليم ،رئيس جامع األزهر،
«هرگاه نامه آيت ّ
ميبردم ،ايشان بلند ميشدند و نامه را ميگرفتند و ميبوسيدند و آنگاه مينشستند».
ي و ديگران ،1379 ،ص .)15
(احمد 
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ي مذاهب ،بهويژه
ط با علما 
ب ب ه ارتبا 
ميزا ن اهتما م عبدالمجيد سلي م و دستاندركارا ن تقري 
ي را ه م در
يو 
ي و سالمت 
ط ب ه مريض 
ي اخبار مربو 
ي بود ك ه حت 
هلل بروجردي ،ب ه حد 
آيتا 
ن در هر فرصتي
ن مسلمي 
ق بر پيوند دشمنشك 
ن طري 
رسالةاالسال م يادآور ميشدند و ب ه اي 

افزوده ميشد.

 )19آثار عبدالمجيد سليم
از اين شخصيت مذهبي ،علمي و اجتماعي ،آثار زيادي در حوزههاي مذهبي و
اجتماعي بر جاي مانده كه مجموعه سخنرانيها و فتواهاي وي از آن جمله است .محمد
عبدالمنعم خفاجي مينويسد« :آثار زيادي در االزهر بر جاي گذاشت»( .خفاجي ،ج ،1
ص .)257
الف) فتواها:
از اين عالم بزرگ نزديك به پانزده هزار فتواي شرعي برجاي مانده است كه بيگمان
ي خواهد داشت.
ي اساس 
ي و مذهبي وي ،تأثير 
ت علم 
گردآوري آ ن در بازشناسي شخصي 
ب) پيرامون تقريب
در اين بخش نيز نوشتهها ،نامهها و رسالههاي مختلفي از وي بر جاي مانده است.
رسالههاي خطي به جايمانده از او گوياي ابعاد ديگري از شخصيت وي مانند شجاعت
ق و آشكار كردن آن است( .پيشين).
در قول ح 
خفاجي درباره آثار او چنين ميگويد« :در مسير تفاهم طوايف اسالمي و ...كتابها
و رسالهها و نامههايي بين او و بسياري از علماي شهرهاي اسالمي رد و بدل گرديد.
ارزشهاي او به مصر محدود نيست بلكه به آفاق اسالم و تمام طوايف رسيد .از وي آثاري
خطي بر جاي ماند كه در آنها شجاعت در بيان سخن حق و آشكار كردن آن نزد حكام
ف و پرهيز ديد ه ميشود»( .پيشين ،ص.)2
بدو ن خو 
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* خاتمه
شیخ عبدالمجید سلیم که تحت تأثیر فقه شیعه ،و روح علمی فقهای شیعه بود ،بسیار
مایل بود که شیعه را از این انزوا و موقعیتی که برایش درست کردهاند ،در آن زمان خارج
سازد ،و به هنگام ریاست األزهر در صدد بود که اجتهاد و تقلید را از انحصار چهار
مکتب فقهی معروف در آورد و فتوایی بر جواز پیروی از مذهب شیعه صادر کند .اگر با
آن موقعیت عظیم علمی وی ،این فتوی به دست شیخ عبدالمجید سلیم صادر شده بود؛
بسیار ذیقیمت بود .امید است که علمای جهان اسالم ،چنین مصلحانی را سرلوحه کار
خود قرار دهند ،و به روشنگری و ارشاد امت اسالمی بر پایه اصل اتحاد و تقریب مذاهب
اسالمی بپردازند.
فهرست مناب ع و مآخذ:
 .1قرآن کریم.
 .2احمدي و ديگران ،چشم و چراغ مرجعيت ،مصاحبههاي ويژه مجله حوزه با شاگردان آيتاهلل بروجردي،
ت اسالمي حوز ه علميه قم ،قم.1379 ،
دفتر تبليغا 
ن همبستگي ،مؤسسه انتشارات بعثت.1354 ،
 .3بيآزار شيرازي ،عبدالكريم ،اسال م آيي 
گ اسالمي ،تهران 1404 ،ق ،ج .2
 .4همو ،توحيد كلمه ،دفتر نشر فرهن 
ب مذاهب اسالمي ،تهران.1379 ،
ي تقري 
 .5همو ،شيخ محمود شلتوت ،طاليهدار تقريب ،مجمع جهان 
 .6همو ،همبستگي مذاهب اسالمي ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي (مجمع جهاني تقريب مذاهب
اسالمي) ،تهران.1377 ،
ن السياسة و حريةالفكر ،القاهره ،دار الهالل 1983 ،م.
 .7بيومي ،محمدرجب ،االزهر بي 
ن فارسي.
 .8خاطرات حسن البنا ،ترجم ه استاد جاللالدي 
ف عام ،ج .1
 .9خفاجي ،محمد عبدالمنعم ،االزهر في ال 
ت اسالمي ،ترجمه آذرميدخت و مشايخ فريدني.
خ هزار ساله تعليما 
 .10دداج ،بايار ،دانشگاه االزهر ،تاري 
ب اسالمية ،قاهره ،سال .6
ن المذاه 
 .11رسالة االسالم ،مجلة اسالمية عالمية ،دار التقريب بي 
ج بالقاهرة.
ت النجا 
ل الوحدة االسالمية ،مطبوعا 
ي سبي 
 .12رضوي ،مرتضي ،ف 
 .13رفعت سيد احمد ،الدين و الدولة و الثورة ،الدار الشرقيه.
 .14موثقي ،سيد احمد ،استراتژي وحدت در انديشه سياسي اسالم ،مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي قم،
قم ،1371 ،ج .2
ب اسالمي در مصر ،مؤسس ه تحقيقاتي و انتشاراتي نور ،تهران.1361 ،
 .15نقوي ،عليمحمد ،شكوفايي انقال 

