
 ھمكاری ھاى علمى شیعھ و سنى

 

 هللا سبحانی(دامت برکاتھ)نده:حضرت آیت نویس

رح جمعى از فضال در محضر حضرت آیت هللا سبحانى(دامت برکاتھ) حضور داشتند، سخن از وحدت اسالمى بھ میان آمد، و نظرھاى موافق و مخالف مط
 موافق و مخالف چنین گفتند: شد.ھنگامى كھ سخن حاضران بھ پایان رسید ایشان زمام سخن را بھ دست گرفتند و با قضاوت خاص میان

 ى آن نفیا و اثباتا داورى نمود.توان دربارهاسالمى بھ صورت منطقى تحدید و تفسیر شود تا موضوع تعریف منطقى نداشتھ باشد نمى» وحدت«اصوال باید 

كنند بدون این كھ روشن كنند این پیامد از آن آن را مطرح مى اند و غالبا پیامدھاى خوب و بدمتاسفانھ منادیان وحدت یا مخالفان آن كمتر بھ این موضوع پرداختھ
 كدام تفسیر از وحدت است.

قاھره بود، در » دار التقریب بین المذاھب االسالمیة«گذاران ه. ش مرحوم میرزا محمد تقى قمى كھ از پایھ۱۳۲۷حضرت آیت هللا سبحانى افزودند: در سالھاى 
 گفت، و حقا كھ او موضوع را بھ صورت واضح بیان كرد. حاصل گفتار او این بود كھ تقریب و یا وحدت دو معنا دارد: ى فیضیھ پیرامون تقریب سخنمدرسھ

ین برود ختالف از ب.تمام فرق اسالمى را در یكدیگر ذوب كنیم و از ھمگان فرقھ واحدى بسازیم و بھ عبارت روشنتر: شیعھ را سنى و یا سنى را شیعھ كنیم تا ا۱
 تحقق پذیرد.و وحدت 

بھ  ز دو گروهمسلما این تفسیر مورد نظر اعضاى دارالتقریب نبوده و در این اعصار این نظریھ امكان پذیر نیست، زیرا عالقھ و دلبستگى پیروان ھر یك ا
 ھ رسد در پرتو مذاكره و گفتگو.توان جریان را یك طرفھ ساخت تا چھاى خود، آن چنان محكم و استوار است كھ حتى با نبرد خونین نمىمختصات و ویژگى

قرن تحت پوشش  ۱۴.ھر دو گروه مشتركات فراوانى در عقاید و احكام و اخالق دارند، مشتركاتى كھ آنھا را بھ صورت ملت واحدى در آورده، و در این ۲
 باشند.ھایى در عقاید و احكام مىاند،و در عین حال ھر دو گروه داراى ویژگىاسالم زندگى كرده

تواند پیوند محكمى در میان پیروان ھر دو گروه پدید آورد و در عین حال ھر گروھى گویند: مشتركات دو گروه بھ قدرى فراوان است كھ مىدیان تقریب مىمنا
 ى مخالف نیز احترام بگذارد.بھ مختصات خود عالقمند باشد و بھ عقیده

 ریزى و مشاجره نباشد و آنھا را در زندگى و یا جوامع بین المللى در مقابل یكدیگر قرار ندھد.ى جنگ و خونو بھ دیگر سخن: اختالف در این ویژگیھا مایھ

 دارى بود ولى در عین حال ھر دودر گذشتھ اردوگاه شرق و غرب فاصلھ زیادى با یكدیگر داشتند، نظام حاكم بر یكى سوسیالیستى و حاكم بر دیگرى سرمایھ
ھاى یك قیچى كھ از ھم فاصلھ دارند در قطع یك ریشھ مخالف با ھم دادند. و بسان تیغھاشتند وحدت رویھ را از دست نمىدر مواضعى كھ با ھم نفع مشترك د

 زدند.كردند و ریشھ را مىحركت مى

ى از عوامل آن، وجود بدبینى در مسلما باید از وحدت و تقریب بھ شیوه یاد شده، پشتیبانى كرد، و این كھ امروزه شیعھ در جھان بھ طور كامل شناختھ نشده، یك
شود، و مشتركات بھ صورت روشن طرف مخالف است. اگر این بدبینى از بین برود و ھر دو گروه، ھم دیگر را تحمل كنند شیعھ در جھان بھ خوبى شناختھ مى

 كند.تجلى مى

ه چشمگیر بود. یعنى شیعیان در حوزھى درس استاد سنى حاضر در اعصار گذشتھ خصوصا در ایام شكوفایى تمدن اسالمى ھمكارى میان دانشمندان دو گرو
كردند و در عین حال ھر دو گروه با توجھ بھ مشتركات، متمیزات خویش را گرفتند و ھمچنین سنیان از حوزه درس استاد شیعھ استفاده مىشده و از آن بھره مى

 نمودند.حفظ مى

 پردازیم:دو گروه بیان كردند براى ارزشمند بودن آنھا بھ تنظیم گفتار ایشان مى ھاى تاریخى از ھمكارىدر اینجا حضرت والد نمونھ

  

 .ابن عساكر و نقل حدیث از كلینى۱

  

  

سال نوشت و با نگارش آن دوره جدید جوامع حدیثى شیعھ آغاز گشت. او در دھھ سوم  ۲۰) كتاب شریف كافى را بھ مدت ۳۲۹محمد بن یعقوب كلینى (متوفاى 
 .) رى را بھ عزم اقامت در بغداد ترك گفت تا كتاب كافى را بر مشایخ حدیث در عراق و سوریھ و لبنان عرضھ كند۱۳۲۹ – ۱۳۲۰قرن چھارم(

گوید: وى وارد بعلبك شد و از مشایخ خود بھ نامھاى محمد بن على بن جعفر سمرقندى، و محمد بن احمد خفاف نیسابورى، و على ) مى۵۷۱ابن عساكر (متوفاى 
 )۱بن ابراھیم بن ھاشم نقل حدیث كرد. (

نى نیز این حدیث را بھ سند خود از امیرمؤمنان نقل كرده است و آن حدیث گوید: كلیكند و مىسپس ابن عساكر حدیثى را با سندى بھ پنج واسطھ از كلینى نقل مى
 )۲». (اعجاب المرء بنفسھ دلیل على ضعف عقلھ«این است : 



  

 .شیخ مفید و حوزه كالمى بغداد۲

  

  

شیرین شیخ بھ حدى بود كھ در حوزه  ھاى كالمى گوناگون بود، ولى قوت منطق و بیانگیرى مكتب) عصر تضارب افكار و شكل۴۱۳ - ۳۳۶عصر شیخ مفید (
 گرفتند.ھایى از سنیان حاضر شده و بھره مىتدریس او شخصیت

) و مفسر نیرومند على بن عیسى رمانى ۳۶۹ - ۲۹۳شیخ در دوران جوانى از اساتیدى مانند حسین بن على بن ابراھیم بصرى معروف بھ (جعل) فقیھ معتزلى (
استفاده كرد و تشیع او مانع از آن نبود كھ در حوزه كالمى و فقھى آنان حاضر شوند ھمچنان كھ تسنن دیگران در آن عصر ) ۳۸۵متكلم نحوى معتزلى (متوفاى 

 مانع از آن نبود كھ حوزه كالمى شیخ از این افراد موج زند.

نمودند و كھ دانشمندان از ھمھ مذاھب در آن شركت مى شدنویسد: خانھ شیخ مفید بھ درب ریاح بود و در اینجا مجلس بحثى برپا مىمى ۵۹۷ابن جوزى متوفاى 
 )۳پرداخت. (مفید با تمام آنان بھ بحث و گفتگو مى

 )۴نویسد: و كان مجلسھ یحضره خلق كثیر من العلماء و سائر الطوائف. (مى ۴۱۳ابن كثیر در حوادث 

 شدند.در مجلس بحث او انبوھى از دانشمندان از فرق اسالمى حاضر مى

دان یتو این ھمكارى نزدیك بود كھ گروه كثیرى بھ وسیلھ شیخ بھ تشیع مشرف شده و از چشمھ زالل آن سیراب شدند، و روزى كھ شیخ درگذشت و در مدر پر
 )۵بر جنازه او نماز گزاردند ، جا براى نمازگزاران فوق العاده تنگ شد و گریھ نمازگزاران از ھر طرف بلند بود. (» اشنان«

  

 ضى و زعامت علمى حوزه بغداد.سید مرت۳

  

  

ى فقیھ بزرگ، متكلمى عالى مقام مانند مفید بود،و در عظمت ) از علماى بزرگ شیعھ در قرن پنجم ھجرى است. او دست پرورده۴۳۶ - ۳۵۵سید مرتضى(
 )۶گوید: شریف، امام پیشوایان عراق بود. (علمى او ھمین بس كھ ابن خلكان مى

 نگرند.ى تعظیم مىى فرق در برابر علم و دانش او سر تعظیم فرود آورده و بھ آن از دیدهگویند كھ دانشمندان ھمھمى این جملھ را درباره كسى

گویند، دروس كالمى و تفسیرى و ادبى اوست كھ براى جمع كثیرى از فضالى بغداد از تمام فرق امال نیز مى» الغرر والدرر«كتاب امالى او كھ گاھى بھ آن 
 گرفت.ھایى در اثناى تدریس انجام مىو احیانا مناقشھكرد مى

  

 .شیخ طوسى و زعامت علمى حوزه بغداد۴

  

  

اند، بھره گرفتھ و در عین حال گروھى از آنان از شمھ زالل او سیراب شده) بسان مشایخ خود مفید و مرتضى از دانشمندان اھل سنت۴۶۰ - ۳۸۵شیخ طوسى (
نشست گروه ) ولى در مقابل در حوزه درس شیخ در بغداد آنگاه كھ بر كرسى تدریس مى۷وعلى بن شاذان، و ابو منصور سبكى. (از اساتید غیر شیعى اوست اب

 گرفتند.كثیرى از فرق اسالمى پاى منبر او گرد آمده و از او بھره مى

 )۸ه بھ خانھ ابوجعفر طوسى در كرخ حملھ كردند و دفاتر و كرسى تدریس او را بھ غارت بردند. ( ۴۴۹نویسد: در سال ابن جوزى مى

  

 . ابن ادریس و ھمكارى با فقیھ شافعى۵

  

  

اى براى من نوشتھ و از شود نامھو رد و بدل مىنگارى میان ما و انویسد: یكى از علماى شافعى كھ با ھم مانوس ھستیم و نامھ) مى۵۹۸ - ۵۴۵۳ابن ادریس (
 )۹آورده است. (» السرائر« اى نوشتھ و آن را درى گستردهسؤال كرده است. وى در پاسخ او، رسالھى اھل بیتحكم سھ طالق در یك مجلس از دیدگاه ائمھ

  

 .منتجب الدین و رافعى قزوینى۶

  

  



است. در عظمت علمى او ھمین » فھرست اسماء علما ء الشیعة ومصنفیھم«مى شیعھ در قرن ششم ھجرى و مؤلف ) از علماى نا۵۸۵پس از  ۵۰۴متنجب الدین(
دى اشیخ حدیث، روایت نقل كرده و یا اخذ علم نموده است، كھ در میان آنان حسن بن محمد بن احمد استرابادى حنفى و ابوبكر بن عبدالباقی بغد ۱۴۶بس كھ از 

 اند.با ھم، از استادى بھ استماع حدیث پرداختھ ۵۲۹ست نزدیك ابن عساكر در رى بوده و در سال و غیره است، و او دو

 ستاید:ه نزد او درس خوانده، و او را چنین مى ۵۸۵رافعى شافعى یكى از تالمیذ اوست كھ در سال 

و یقل من یدانیھ فی ھذه االعصار فی كثرة الجمع و السماع و الشیوخ سماعا و ضبطا و حفظا و جمعا، یكتب ما یجد و یسمع ممن یجد شیخ ریان فى علم الحدیث«
 )۱۰». (الذین سمع منھم، و اجازوا لھ

  

 .ھمكارى در قرن ھفتم۷

  

  

دھد، ھمچنان كھ ھمكارى میان دو گروه در عصر خواجھ و عالمھ حلى بسیار چشمگیر است، زیرا برخى از مشایخ ھر دو را علماى اھل سنت تشكیل مى
 كند.بزرگ این حقیقت را روشن مىاند، و مطالعھ زندگانى این دو شخصیتبھ افتخار تلمذ نزد آن دو شخصیت نایل آمدهروھى از اھل سنتگ

  

 .فخر المحققین و فیروز آبادى۸

  

  

توان ھایى بھره گرفتھ كھ از میان آنان مىدر عراق از شخصیت» القاموس المحیط«) نویسنده فرھنگ زبان عرب بھ نام ۸۲۷ - ۷۲۹مجدالدین فیروز آبادى (
 فخر المحققین فرزند عالمھ حلى را نام برد.

 اى كھ بھ ابن حلوانى داده بھ تلمذ خود نزد فخرالمحققین تصریح كرده و صورت اجازه، حاكى از عظمت فخرالمحققین نزد اوست.فیروز آبادى در اجازه

تعالى ابو طاھر محمد بن یعقوب بن محمد الفیروز آبادی الشیرازی سدد هللا افعالھ و اقوالھ و ھداه من االمور لما ھو  گوید: وبعد یقول فقیر رحمة هللاو چنین مى
 ایقن و اقوى لھ.

 تعالى ابن الحلوانی سقاه هللاھیر باجزت للمولى االمام، الحبر الھمام، البحر الھلقام، زبدة فضالء االیام فخر علماء االنام، عماد الملة و الدین عوض الفلك االبادی الش
یة تاج اللغة و صحاح العربمن الكلم الغر عذاب نطافھا كما رزقھ من اثمار العلوم لطاف اقطافھا ان یروی عنی ھذا الكتاب المسمى بالتكملة و الذیل و الصلة لكتاب 

ابى طالب محمد بن الشیخ االمام االعظم برھان علماء االمم، جمال الدین ابی  بحق روایتی ایاه عن شیخى و موالى عالمة الدنیا بحر العلوم و طود العلى فخر الدین
 )۱۱منصور الحسن بن یوسف بن المطھر الحلی بحق روایتھ عن والده. (

  

 پی نوشتھا:
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 .۱۲/۱۵.البدایة و النھایة:۳

 .۷۱۰شیخ ، شماره ; فھرست۱۰۶۸، شماره ۲.رجال نجاشى: ۴
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