انـدیشـه
تقـریـبی

آیتاهلل سیدمحمدمهـدی خرسان
با الهــام ازسیــره فقهــای فریقیــن
عبدالرحیم اباذری*
سردبیر

مقدمه
ارزش و اهمیـت وحدت امت اسلامی از صدراسلام ،همـواره مورد توجه و تأکید
پیامبر و امامان معصوم بوده اسـت ،کتاب آسـمانی قرآن مسـلمانان را دعوت
َ َْ ُ َ ْ
الله
کـرد ،تـا به ریسـمان خدا چنـگ بزننـد و پراکنـده نشـوند«.واعت ِصموا ِبحب ِل ِ
ً ََ ُ
َج ِمیعـا َو التف َّرقـوا» (آلعمران ،آیه )103؛ از سـوی دیگر ،تفرقه و اختالف را منفور
َ
ُ ْ ُ َ َْ
اد ُر َعلى
شـمرده و در ردیـف عذابهـاى آسـمانى قـرار داده و فرمود«:قل هـو الق ِ
َْ َ
َ ْ َ َ َ ََ ُ ْ َ َ ً ْ َ ُ َ
ُ َ ْ
ً
ُ
َ
ـن ف ْو ِقک ْم أ ْو ِم ْن تح ِت أ ْر ُج ِلک ْم أ ْو َیل ِب َسـک ْم ِش َـیعا َو ُی ِذیق
أن ی ْبعـث عل ْیکـم عذابـا ِم
َْ َ ُ ْ ْ
ـم َبـأ َس َب ْعـض» (انعام،آیه )65؛ بگو :او قادر اسـت که از بـاال یا از زیر پاى
بعضک
شـما ،عذابـى بـر شـما بفرسـتد یا به صـورت دسـتههاى پراکنـده شـما را به هم
بیامیـزد و طعـم جنـگ و اختالف را به هر یک از شـما به وسـیله دیگرى بچشـاند.

آنچـه کـه از نظـر تاریخـی روشـن اسـت ،در

حـوزه درسـی حضـرت امـام جعفـر صـادق

گوناگون تقسـیم شـدند ،تو هیچگونه رابطهاى

علاوه بـر اصحاب و شـیعیان ازشـخصیتهای

با آنها ندارى! سـر و کار آنها تنها با خداسـت.

غیـر شـیعه زیـادی بـا گرایشهـای مختلـف

در جـاى دیگـر اختلاف و پراکندگـى را

دینـی و مذهبـی دررشـتههای گوناگـون حضور

َ
َ َ
یـن َف َّر ُقـوا ِد َ ُ
ال ْشـر ِک َنی ِم ْـن ّال ِذ َ
الت ُک ُونـوا ِم ْـن ْ ُ
ین ْـم
«و
ِ
ُ
َ ً ُّ ْ َ ََ ْ ْ َ
َ َ ُ
ُ
َ
و کانـوا ِشـیعا کل ِحـزب ِبـا لد ِیـم ف ِرحـون»(روم،

یکـى از عالئـم «شـرک» شـمرده و مىفرمایـد:

آیات  31و )32؛و از مشرکان نباشید ،از کسانى

داشـتند و بـا آن حضـرت و اصحابـش ارتبـاط
علمـی و حدیثـی بـر قـرار میکردنـد.
در ایـن میـان حضـور جمعـی از بـزرگان
اهلسـ ّنت کـه بعضـی شـخصیت فقهـی و

که دین خود را پراکنده سـاختند و به دسـتهها

کالمـی بـه شـمار میآمدنـد ،تعـدادی نیـز در

و گروههـا تقسـیم شـدند و هـر گروهى به آنچه

ردیـف رهبـران و پیشـوایان مذاهـب اربعـه

نـزد آنهاسـت وابسـته و خوشـحالاند.

شـمرده میشـوند ،قابـل توجـه اسـت .علاوه

چنانکـه امیرمؤمنـان علـی بـر این اصل

تعـداد زیـادی محدثـان اهلسـنت را شـاهد

تأکیـد دارد و میفرمایـد« :فـإن َیـد اهلل علی
اجلماعـة و ایا کـم و الفرقـة فـإن الشـاذ مـن النـاس
للشـیطان ،کمـا أن الشـاذ مـن الغنم للذئـب؛ (نهـج

معصـوم دیگـر حدیث روایت کردند( .عفیف

البالغه ،خطبه  )127دسـت خدا بر سـر جماعت

البعلبکـی1969 ،م ،ص )193چنانکـه صاحبان

اسـت ،از تفرقـه بپرهیزیـد ،زیرا شـخص تکرو،

صحـاح ،بخـاری ،ترمـذی ،مسـلم ،نسـائی،ابن

شـکار شـیطان اسـت ،همانگونه که گوسفند از

ماجة ابیداود ،احمد و صاحبان سنن ،مسانید،

گلـه جـدا افتـد ،طعمـه گرگ شـود».

جوامع و معاجم اهل سـنت آنها را در سلسـله

هسـتیم که در سلسـله سـند احادیث قرار دارند
و از طـرق خـود از امـام صـادق و بعضـی امامان

علمـا و فقهـای فریقیـن بـا توجـه بـه همین

اسـناد خـود آوردند.علاوه در منابـع شـیعی نیز

فضـای فرهنگـی و تربیـت نـاب اسلامی،که

بـه اسـامی و بیوگرافی بعضـی از آنان مانند:بن

از کتـاب خـدا و سـنت رسـول و اهلبیـت

جریـج ،یحییبـن سـعید انصـاری ،سـفیانبن

سرچشـمه گرفته میشـد در طول تاریخ همواره

عیینـه ،سـفیانبن سـعید ثـوری ،محمدبـن

در کنارهـم ،شـاگرد و اسـتاد هـم بودنـد و از هم

اسـحاقبن یسـار صاحـب مغازی ،ابوسـعیدبن

بهـره علمـی میگرفتنـد کـه در ایـن نوشـتار بـه

یحییبـن سـعید قطـان انصـاری ،شـعبهبن

سـیر تاریخـی و رونـد چگونگـی ایـن ارتبـاط در

حجـاج ازدی ،ایوببـن ابی تمیمه سجسـتانی،

شماره یازدهم

آیین خود را پراکنده سـاختند ،و به دسـتههاى

آغاز تاریخی تقریب

تابستان 1399

َ
دارد و خطـاب بـه آنـان مىفرمایـد« :إ َّن ّال ِذ َ
یـن
ِ
َ ً
َ ُ
َف َّر ُقـوا ِد َ ُ
عا َل ْس َـت ِم ْ ُن ْـم ِف َ ْ
شء
ین ْـم َو کانـوا ِشـی
ََّ َ ْ ُ ُ ْ َ
اهلل»(همـان ،آیه)159؛کسـانى که
ِإنـا أمرهـم ِإل ِ
از طرفی قرآن هشدار جدی به اختالفافکنان

حـد تـوان و اطلاع پرداختـه شـده اسـت.
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واصلبـن عطـا معتزلی و ...اشـاره شـده اسـت.

فتـوا بـه وی مراجعـه میکردنـد و بـه همیـن

(حکیـم و همـکاران ،ج ،8ص 1422 ،22 - 9ق).

سـبب بـه لقـب «ثقـة االسلام» شـهرت یافـت

از سـوی دیگر،میبینیـم دو تـن از فقیهـان

(مـدرس تبریـزی ،)۷۹/۵ ،1374 ،یعنـی مـورد

برجسـته معاصـر آیتیـن مرحومیـن :سـید

وثـوق جامعـه مسـلمین اعم از شـیعه و سـنی

مهـدی روحانـی و علـی احمـدی میانجـی ایـن

شـد .عالوه بر اسـاتید شـیعی از دو نفر محدثان

شـخصیتها را اسـتخراج کردند و با این نگاه و

سـنی بـه نامهـای :محمدبن احمـد جبار و علی

گرایـش یـک دوره کامل اثرفقهی تألیف نمودند

بن ابراهیم بن عاصم از اسـتادان وی به شـمار

کـه یـک جلـد آن با نـام « فقهالشـیعه من طرق

میآینـد (عسـقالنی1390 ،ق .)۴۳۳/۵ ،ابـن

اهلالسـنه» چندسـال پیـش بـه مرحلـه چـاپ

اثیـر در جامـع االصـول و بـرادرش در الکامل فی

رسـید و در اختیـار عالقهمنـدان قـرار گرفـت و

التاریخ و ابن حجر عسـقالنی در لسـان المیزان

جلدهـای بعـدی هـم قرار اسـت منتشـر شـود.

که از محدثان و مورخان سـنی هسـتند از مقام

همـه ایـن ر خدادهـا بهتریـن و محکمتریـن

علمـی ،موقعیـت و محبوبیت اجتماعی کلینی

شـاهد براین واقعیت و حقیقت تاریخی اسـت

سـخن گفتند.

کـه فقهـا و محدثـان فریقیـن بـه هـم اعتمـاد

محمدبـن علـی بـن بابویـه معـروف بـه

داشـتند و از هـم حدیـث نقـل میکردنـد و

«شـیخ صـدوق» (متوفـای 381هــ.ق ).کـه

ارتباطشـان مسـتمر بـوده اسـت.

مقـام و منزلتـش بـر کسـی پوشـیده نیسـت بـا

همیـن ارتباطهـای طرفینی در دوران غیبت

محدثـان وعلمـای سـنی مرتبـط بود ،او سـاکن

صغـری توسـط نـواب اربعـه نیـز برقـرار بـود و

شـهر ری بـود ،امـا سـفرهای طوالنـی و زیـادی

ادامـه پیـدا کرد که جـا دارد ،این مقطع در وقت

بـه مناطـق گوناگـون داشـت از بلـخ و بخـارا

مناسـب و بـه صـورت مسـتقل مـورد بررسـی و

گرفتـه تـا مکـه ،مدینـه ،کوفه ،بغداد ،نیشـابور،

تحقیـق قـرار گیرد.

گـرگان ،خراسـان ،سـمرقند ،سـرخس ،فرغانه و
سـایر مناطـق ماوراءالنهـر را دور زد و از محدثان

تقریب در عصر غیبت کبری

شـیعه و سـنی حدیـث شـنید (امیـن1403 ،ق،

درآغازعصـر غیبـت کبـری همیـن رونـد بـا

 )24/10و آنهـا را در مجموعههـای گرانسـنگ

الهـام از سـیره ائمـه معصومـان ادامه یافت،

مانند«:مـن ال یحضـره الفقیـه» و غیـره تدویـن

شـیخ محمدبـن یعقـوب معـروف بـه «شـیخ

و تألیـف کـرد .شـیعه و سـنی از محضـرش

کلینی» (متوفای 329هـ.ق ).از شخصیتهای

بهرهمنـد میشـدند (قمـی ،بی تـا ،ص )561وی

برجسـته حدیثـی و فقهـی شـیعه اسـت کـه در

درهمیـن کتـاب از محـدث سـنی عبدالملـک

بغـداد حضـور داشـت و مورد اعتمـاد و مراجعه

بـن عبدالعزیـز بـن جریـح حدیث نقـل می کند.

شـیعه و سـنی بـوده و بـرادران اهـل سـنت در

(صدوق،بیتـا )135/4 ،از جمله مشـایخ سـنی

احمدمحمدبـن جعفـر بنـدار شـافعی و...بودند

خـود در جهـت تألیـف قلـوب علمای فریقین و

(صـدوق ،بـی تـا ،مقدمـه.)11/1 ،

تقریـب میـان آنها بسـیار حائز اهمیت بوده و

شـیخ منتجبالدیـن ابوالحسـن علىبـن
ّ
عبیداللهبـن حسـنبن بابویـه (متوفـای585

جـای تجزیـه و تحلیـل ویـژه دارد .در این بخش

ق) ،بـرادرزاده شـیخ صـدوق وعالمـى فاضـل،
فقیـه و محـدث بوده و از شـیخ طبرسـى ،شـیخ
ابوالفتوح رازى و بسـیارى از عالمان و محدثان
شـیعه و سـنى روایـت کـرده اسـت (مجلسـی،
بـی تـا 195 /102 ،و صـدر1375 ،ش )273 ،عبد
الکریـم بـن محمـد رافعـى قزوینى از شـاگردان
سـنى مذهـب او و صاحـب کتـاب التدوین فى
أخبـار قزویـن اسـت (قمـی ،بـی تـا )310 ،او در
ایـن کتـاب شـرح حـال مفصلـى از اسـتادش
آورده و دربارۀ وى چنین گفته است«:او در علم
حدیـث و کثـرت سـمع و ضبـط ،و حفظ و جمع
حدیث ،بسـیار شـاداب و با طراوت و جدى بود.
هرکـس کـه مىیافـت ،از او کسـب علم مىکرد
و هرآنچـه مىیافـت ،مىنوشـت و کمتر کسـى
در ایـن اعصـار اسـت کـه در اینبـاره بـه مرتبـه
او برسـد .منتجبالدیـن در ادامـه مینویسـد:از
خرمـن دانـش این مـرد بزرگ بهره فـراوان بردم
آنقـدر کـه در ایـن نوشـته نمـی توانـم حق او را
بـه جـا بیاورم(رافعى قزوینى1408 ،ق -372 /3
 378و موسوی خوانساری1390 ،ش.)316/4 ،

اجازات و توثیقات علمای فریقین از هم

علمـا ،محدثـان و فقهـای شـیعه و سـنی در

آغـاز دوران غیبـت علاوه بـر بحثهـای علمـی
و اسـتاد و شـاگردی کـه بـا هـم داشـتند ،اجازه

بـه چند نمونه اشـاره مـی کنیم:

 .1عالمـه حلـی (متوفای  726هــ.ق ).دراجازه
کبیـره خـود بـه بنـی زهـره حلبـی نقـل کتب
حدیثـی برخـی از علمای سـنی از جمله:کتاب
شـیخ فـاروق واسـطی ،کتـاب شـیخ تقیالدین
عبداللهبـن جعفـر کوفـی حنفـی ،کتاب شـیخ
فخرالدیـن محمدبـن خطیـب شـافعی ،کتاب
افضـل الدیـن خونجـی شـافعی ،کتـاب فقیـه
شـافعی ابوعبداللـه محمدبن سلامه القضاعی
المعـری ،مسـند احمدبـن حنبـل (پیشـوای
حنبلی) ،مسـند صحیح بخاری ،موطأ مالکبن
انـس ،کتـاب النکـت علیبـن عیسـی رمانی،
سـنن ابی داود ،سـنن بیهقی ،مسـند شـافعی،
مسـند ابـن عدی ،مسـند ابی یعلـی موصلی را
بـه بنی زهـره تجویز کرده اسـت و در سلسـله
مشـایخ خود از عالمان سـنی مذهـب از جمله:
ابیالفتـح سـلیمان بنایـوب رازی شـافعی،
ابیالمـکارم ناصربـن ابـی المـکارم مطـرزی
حنفـی ،ابیالمویـد موفقبـن احمـد حنفی و...
نـام برده اسـت (مجلسـی ،بی تـا– 60 / 104 ،
 138و تهرانـی1403 ،ق.)176/1 ،
 .2در ایـن میـان اجازه یکی از علمای سـنی به نام
شـیخ محمد بن یوسـف شـافعی ،متولد کرمان
و ملقـب به « شـمساالئمه» به شـهید اول که
در جمادیاالولـی  758صـادر شـده اسـت از

شماره یازدهم

ابومحمـد محمدبـن ابـی عبـداهلل شـافعی و ابو

و برای هم نوشتند که این اتفاق مبارک در نوبه

تابستان 1399

مذهـب وی در فرغانـه از شـهرهای ازبکسـتان:

نامههـای روایـی و نقل حدیث به هم می دادند
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جایـگاه منحصـر به فردی قـرار دارد وی در این
متـن ضمـن اجـازه نقـل حدیث بعضـی کتب
اهـل سـنت و ذکـر نـام آنهـا ،مینویسـد«:
فاسـتخرت اللـه و اجـزت علـی اننی مـا کنت
اهلا لذالـک ولکـن جـری عهد قدیـم لذالک
لفظـا کتابتـه ،ال کتابتـه کتابتـه ،فلـه ان یروی
عنـی مـت ثبـت عنـده انـه مـن مرویاتـی من
صاعـه ممـده او مـن نتایج فکـر أنا ابـو عذره و
ان کانـت فیـه مزجـاه البضاعه علی شـرایطها
المعنبـره عنـد اهـل الصناعـه و المأ مـول منه
ان الینسـانی فـی دعواتـه عند مضـان اجابته .
بلغـه اللـه و ایانـا الـی المطالـب و رفـع درجته
الـی المراتـب( ».مجلسـی ،بی تـا183/104 ،
و.)174
 .3شـهید اول «محمـد بـن جمـال الدیـن مکـی
العاملـی الجزینـی» (شـهادت 786هــ.ق)
از جملـه فقهـای شـیعه اسـت کـه بـا علمـای
اهـل سـنت معاصـر خود رفـت و آمد داشـت
و اغلـب علمـای اهـل سـنت بـه حضـورش
میشـتافتند(امین 1403،ق )62/10 ،او در
یکـی از اجازههـای نقـل حدیـث خودمتعلق به
زینالدیـن ابوالحسـن علـی ،معروف بـه «ابن
الخـازن» از علمای شـیعه می نویسـد «:من از
حـدود چهلتـن از بـزرگان علما و مشـایخ اهل
سـنت در مکه و مدینه و بغدادو مصر و دمشـق
و بیـت المقـدس و مقـام ابراهیـم خلیل با
آنها دیدار کـردم ،روایت نقل میکنم(».قمی،
سـفینة البحـار ،بی تـا.)۷۲۱/۱،
از سوی دیگر ،شهید اول در اجازه مفصلی به
شـیخ شـمسالدین ابی جعفر از علمای شـیعه

در متـن آن نـام کتابهـای مهـم علمای سـنی
و اسـامی بعضـی مشـایخ سـنی مذهـب خـود
را ذکـر نمـوده و اجـازه نقـل از آنهـا و احادیـث
کتـاب آنهـا را بـه وی صادر میکند (مجلسـی،
بـی تـا 199/104 ،تا .)204

 .4شـیخ زینالدیـن بـن علـی بـن احمـد عاملی
جبعـی( ،شـهادت  966هــ .ق) معـروف بـه
شـهید ثانـی از فقهـای معروف شـیعه سـاکن
جبـل عامـل بـود .وی بـه مصـر ،دمشـق،
حجاز ،فلسـطین ،عراق و اسـتانبول مسـافرت
کردهاسـت تنهـا اسـاتید ّ
سـن ِی او را دوازده تن
نوشـتهاند .او بـه مذاهـب پنج گانـه جعفری،
حنفـی ،شـافعی ،مالکـی و حنبلی مسـلط بود و
اولینبـار فقـه تطبیقـی را او تدریـس کـرد .بـا
علمای اهل سـنت ارتباط مسـتمر داشـت .در
سـفری به مصر با شـیخ فاضل «شـمس الدین
بـن طولون دمشـقی» دیدارکـرد و مجموعهای
از احادیث صحیحین را در صالحیه در مدرسـه
«السـلیمیه» قرائـت کرد و اجـازه روایت آن دو
را از وی گرفـت.
در ذیالحجه (سـال ۹۴۸هـ .ق) طی سـفری
بـه بیتالمقـدس بـا «شـیخ شـمسالدینبن
ابیاللطیـف مقدسـی» دیـدار کـرد و بخشـی از
صحیـح بخـاری و قسـمتی از صحیـح مسـلم را
بـر او خوانـد و اجـازهای عـام به او داد.در (سـال
 ۹۵۲هـ .ق ).به روم سـفر کرد و در قسـطنطنیه
به مدت هجده روز رسالهای شامل ده مبحث از
مباحث دهگانه علوم پرداخت و آنها را به قاضی
العسـکر محمدبـن محمدبـن قاضـیزاده رومی
رسـاند.در این سـفر همچنین با سیدعبدالرحیم

و اجـازه از وی گرفـت.
صاحـب اعیـان الشـیعه تفصیـل و جزئیات
حدود بیسـتنفر از مشـایخ اجازه سـنی مذهب
وی را نـام بـرده اسـت (امیـن1403 ،ق147/9 ،
تا .)153

 .5شـیخ محمد محسـن منزوی ،معروف به «آغا
بـزرگ تهرانـی» (متوفـای 1348ش) صاحب
الذریعـه الـی تصانیف الشـیعه و چنـد اثرمهم
دیگر از جمله مشـایخ برجسـته روایی به شـمار
میآیـد کـه از طـرق مختلف از فقهای شـیعه و
سـنی نقل میکنـد و از آنها اجـازه نقل حدیث
دارد .ایـن دانشـمند شـیعی در یکـی از اجـازه
نامههایـی کـه بـه به شـیخ فرج بن حسـن آل
عمـران قطیفی به دسـت خط خویش نوشـته،
در آن از مشـایخ اهـل سـنت خـود بـه تفصیل
نـام بـرده اسـت .از جمله آنان شـخصیتهای
زیر اسـت:

شـیخ آغا بزرگ در این اجازه سـه صفحهای،
ذیل هر کدام از این مشـایخ به معرفی مختصر
آنها پرداخته و به طرق و مشایخ اجازات شان
نیز اشـاره کرده اسـت که در نوع خود قابل تأمل
و تجزیه و تحلیل اسـت.

تابستان 1399

این سـفرها ،دیدارها و اجازات را گزارش کرده و

 .1عالمـه شـیخ محمد علـی بن ابراهیـم ازهری
مالکـی (متولـد 1280ق) در مکه بوده و رئیس
مدرسـین مسـجدالحرام به شـمار می آمد.
 .2شـیخ عبدالوهاببن عبدالله مکی و شـافعی و
امام جماعت مسـجدالحرام.
 .3شـیخ ابراهیمبـن احمـد (متولـد 1288ق)
مدینـه ،مدیـر کتابخانـه شـیخ االسلام در
مدینـه.
 .4شـیخ عبدالقادر طرابلسـی که از طریق شـیخ
علـی مالکـی به وی اجازه داده اسـت.
 .5شیخ عبدالرحمن علیش حنفی.
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خرسـان از طـرق فقهـای شـیعه ،میـرزا حسـین
نـوری ،شـیخ علـی کاشـف الغطا ،سـید حسـن
صـدر ،سـید ابوتـراب خوانسـاری و  ...اسـت،
چنـان کـه خـود نیـز مشـایخ اجـازه حضـرات
آیات:سـید حسین بروجردی ،سید عبدالحسین
شـرفالدین ،سـید عبدالهادی شـیرازی ،عالمه
امینـی ،سـید شـهابالدین مرعشـی نجفـی،
عالمـه طباطبایـی ،میـرزا مسـلم ملکوتـی و ...
بـه شـمار میآیـد.

 .6آیتاللهالعظمــی سیدشــهابالدین
مرعشــی نجفــی (متوفــای 1369ش ).از
والییتریــن مراجــع معاصــر ،بیشــترین
مــراوده و ارتبــاط علمــی و حدیثــی را بــا
علمــای مذاهــب اهلســنت داشــته اســت
و میتــوان او را از پیشــگامان عرصــه تقریــب
دوران معاصــر نامیــد .وی از همــان آغــاز

این مرجع بزرگ از  56نفر ،از شـخصیتهای
معتبـر اهلسـنت اعـم از شـافعی ،مالکـی،
حنبلـی ،حنفـی و ...و هفـده نفر از علمای زیدی
اجـازه روایـی گرفتـه ،کـه اغلـب آن در کتاب دو
جلدی مسلسلات آمده که توسـط سیدمحمود
مرعشـی تدویـن و چـاپ شـده اسـت .جلد اول
متـن دسـتخط مجیزیـن اسـت و جلـد دوم
شـامل زندگـی نامـه اجـازه دهندگان می شـود.
از سـوی دیگـر ،بـه تعـداد 46نفـر از علمـای
اهلسـنت اجـازه روایـی داده اسـت .درکتـاب
«االجـازات الکبیـره» که آیتاهلل مرعشـی نجفی
بـه فرزند برومندشـان آقاسـیدمحمود مرعشـی
نوشـته ،از ایـن مشـایخ نامبـرده شـده و در ذیل
هـر یکـی معرفـی شـدهاند( .سـماعی1414 ،ق،
ص 260تـا  )579بعضـی از ایـن اجـازات بـه
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مشـایخ اجـازات آیـتاهلل سـیدمحمدمهدی

تابستان 1399

از جملــه شــخصیتهای علمــی
ـ حــوزوی کــه در سلســله اســناد
اجــازات روایــی در طــرق علمــا
و فقهــا و محدثــان اهــل ســنت
قــرار دارد ،حضــرت آیــتاهلل
ســیدمحمدمهدی خرســان
اســت .معلــوم میشــود دایــره
تحقیقــات و فعالیتهــای
علمــی ایــن عالــم پــر تــاش فقــط
اختصــاص بــه منابــع شــیعی
نداشــته و بلکه فراتر از آن از طرق
ارتبــاط بــا علمــای اهــل ســنت از
منابــع حدیثــی آنــان هــم بهــره
بــرداری میکــرده اســت.

تحصیــل در نجــف بــا حضــور در جلســات
درس علمــای بــزرگ اهــل ســنت از مذاهــب
اربعــه و دیگــر فــرق اســامی در عــراق و
جاهــای دیگــر بــه شــکل واقعــی در راه تفاهــم
و نزدیــک ســازی قلــوب علمــای مذاهــب
تــاش کــرد .در جلســه درســی عالمــه
شــیخ عبدالســام کردســتانی شــافعی
(زنــده 1356ق ،).عالمــه ســیدابراهیم
موســوی رفاعــی شــافعی بغــدادی (متوفــای
1365ق ،).عالمــه شــیخ نورالدیــن شــافعی،
عالمــه ســیدعبدالوهاب افنــدی حنفــی و
عالمــه ســیدعلی خطیــب در نجــف اشــرف
حاضــر شــد و از مباحــث و تقری ـرات درســی
آنــان اســتفاده کــرد( .مرعشــی محمــود ،
1390ش ،ص.)149
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«م َدبًجَ ـه» یعنـی طرفین هرکـدام طرق
صـورت ُ

این مشـایخ عبارتنداز :شـیخ حمادبن محمد

روایـی مشـایخ خـود را در آن ذکـر میکننـد کـه

االنصـاری سـاکن مدینـه ،عالمه سـیدعلویبن

اسـامی آنان درکتاب « مرجع میراث بان» آمده

عباس مالکی مکی ،شـیخ محمدابی الیسـربن

اسـت (مرعشـی محمـود1390 ،ش ،ص.)152

عابدیـن مفتـی شـام ،شـیخ حبیببـن محمـد
علـوی حضرمـی مالکـی ،شـیخ مجدالدیـن

نقـش تقریبـی آیتاللـه سـیدمحمدمهدی
خرسان
از جملـه شـخصیتهای علمـی ـ حوزوی که

مؤیـدی یمانـی ،شـیخ محمدصالحبـن احمـد
خطیب قادری دمشـقی و سـیدبن حمزه نقیب
شـامی کـه در متـن اجـازه نامه برخـی از آنان به

در سلسـله اسـناد اجـازات روایـی در طـرق علما

تاریخ و مکان اجازه نیز اشـاره شـده اسـت .آنچه

و فقها و محدثان اهل سـنت قرار دارد ،حضرت

که روشن این اجازه نامه ظاهر ماجراست و اگر

آیـتاهلل سـیدمحمدمهدی خرسـان اسـت.

مـا بخواهیم پشـت صحنـه آنها را مورد دقت و

معلوم میشـود دایره تحقیقات و فعالیتهای

تأمـل قـرار بدهیـم بـه این نتیجه میرسـیم که

علمـی ایـن عالـم پـر تلاش فقـط اختصاص به

اخـذ اجـازات حاصـل سـالها ارتبـاط علمـی و

منابع شـیعی نداشـته و بلکه فراتر از آن از طرق

فیزیکی آیتاهلل خرسـان با این شـخصیتهای

ارتبـاط بـا علمـای اهل سـنت از منابـع حدیثی

مذاهب اهلسـنت میباشـد.

آنـان هـم بهـره برداری میکرده اسـت.
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متأسـفانه هرچـه تلاش شـد ،تـا اطالعاتـی

اســامی را از اختالفــات بــر حــذر داشــته و بــه

هـر چنـد انـدک از شـرح حـال ایـن مشـایخ و

یــک پارچگــی و تفاهــم دعــوت میکردنــد و

شـخصیتهای اهلسـنت بـه دسـت آوریـم و

میکننــد .

بـرای خواننـد گان معرفی کنیـم ،توفیق حاصل
نشـد و از ایـن جهـت جـای پـوزش دارد.

از ســوی دیگر،منادیــان وحــدت بــزرگان
ســیدجمالالدین

شــیعه:

اســدآبادی

مشــایخ شــیعی آی ـتاهلل خرســان عبارتنــد

(متوفــای 1314ق ،).شــیخ جعفــر کاشــف

از :حضــرات آیــات :ســیدعبدالهادی شــیرازی،

الغطــا

امیــن

هبهالدیــن شهرســتانی ،میــرزا حســن

صاحــب

بجنــوردی صاحــب القواعــد الفقهیــه ،آغــا بزرگ

سیدعبدالحســین شــرفالدین (1337ش،).

تهرانــی ،ســیدعبداالعلی ســبزواری ،ســیدعلی

شــیخ عبدالکریــم امــام زنجانــی (1347ش،).

موســوی خلخالــی ،ســیدمرتضی موســوی

سیدحســین بروجــردی (1340ش ).و امــام

خلخالــی ،ســید علــی بهبهانــی ،ســیدعلی

موســی صــدر (ناپدیــد 1356ش).هــا را

بهشــتی ،ســیدمحمد روحانــی و ســیدمحمد

مشــاهده میکنیــم کــه نــدای وحــدت ســر

صــادق بحرالعلــوم کــه همــه ایــن بــزرگان از

داده و پرچــم صمیمیــت بــر دوش گرفتنــد و

شــخصیتهای برجســته علمــی در حــوزه

در مرحلــه عمــل اقدامــات بســیار ارزشمنــدی

نجــف بــه شــمار میآینــد و نیــازی بــه معرفــی

در جهــت ارتبــاط طرفیــن ،تألیــف قلــوب

ندارند.آیــتاهلل خرســان از آغابــزرگ تهرانــی

مســلمین و تقریــب بیــن مذاهــب انجــام

اجــازه روایــی متعــدد دارد ،کــه یکــی از آنهــا

دادنــد.

(1228ق).

سیدمحســن

اعیانالشــیعه(متوفای1331ق،).

از طــرق علمــای اهلســنت و جماعــت اســت
کــه در پیــش گذشــت.
خوشبختانــه در قر نهــای اخیــر و دوران
معاصــر نیــز همیــن ســیره ادامــه پیــدا کــرد
و مــا شــاهد تالشهــای تقریبــی فقهــای
بــزرگ و علمــای ســترگ از ســوی رهبــران
هــر دو مذهــب بودیــم و هســتیم از یــک
ســو صــدای طنیــن انــداز طالی ـهداران تقریــب
شــخصیتهای برجســته اهلســنت ماننــد:
شــیخ محمــد عبــده ،شــیخ محمــد غزالــی،
ســید قطــب و شــیخ محمــود شــلتوت هــا
را بــا گــوش و جــان میشــنویم کــه امــت

پی نوشت:

* نویسنده و پژوهشگر.
 .1قرآن.
 .2نهج البالغه ،سـید رضی ،به کوشـش صبحی صالح،
بیروت1387 ،ق.
 .3امیـن ،سـید محسـن ،اعیـان الشـیعه ،بیـروت،
دارالتعـارف للمطبوعـات1403 ،ق.
 .4تهرانـی ،شـیخ اقـا بـزرگ ،الذریعـه الـی تصانیـف
الشـیعه ،بیـروت ،داراالضـواء1403 ،ق.
 .5حکیـم ،سـید منـذر و جمعـی از محققـان ،اعلام
الهدایـه ،،المجمـع العالمـی الهـل البیـت ،اول ،قـم،
1422ق.
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عطاردی1408 ،ق.
سـید محمـود مرعشـی ،قـم ،کتابخانـه آیتاللـه
مرعشـی ،چـاپ اول1414 ،ق.
 .8صـدر ،سیدحسـن ،تأسـیس الشـیعه لعلوم االسلام،
بیجـا ،اعلمـی1375 ،ش.
 .9سـیدمحمود ،مرعشـی نجفـی ،مرجـع میـراث بـان،
قـم ،کتابخانه مرعشـی نجفی ،چـاپ اول1390 ،ش.
 .10صـدوق ،ابـن بابویـه ،محمـد بـن علـی ،ترجمـه من
الیحضـره الفقیـه ،مترجمان:علی اکبر غفـاری و محمد
جـواد صـدر بالغـی ،تهران ،نشـر صـدوق ،بی تا.
 .11عسـقالنی ،ابوالفضـل احمـد بـن علـی بـن محمـد
بـن حجـر ،لسـان المیـزان ،بیـروت ،موسسـه االعلمـی
للمطبوعـات ،چـاپ دوم1390 ،ق.

 .13قمی ،شیخ عباس ،سفینه البحار ،بی نا ،بی تا.
 .14همـو ،فوایـد الرضویـه فـی احـوال علمـاء المذهـب
الجعفریـه ،بـی نـا ،بـی تا.
 .15مجلسـی ،محمـد باقـر ،بیـروت ،احیـاء التـراث
العربـی ،بـی تـا.
 .16مـدرس تبریـزی ،میـرزا محمدعلـی ،ریحانـة االدب
فـی تراجـم المعروفیـن بالکنیـه و اللقب ،بیجـا ،خیام،
چاپ چهـارم1374 ،ش.
 .17مرعشـی ،سـید محمـود ،المسلسلات فـی
االجـازات ،قـم ،کتابخانـه مرعشـی1416 ،ق.
 .18موسـوی خوانسـاری ،سـید محمـد باقـر،
روضاتالجنـات فـی احوالالعلمـاء و السـادات ،قـم،
اسـماعیلیان ،چـاپ اول1390 ،ق.

تابستان 1399

 .7سـماعی حائـری ،محمد ،االجازات الکبیره ،اشـراف

مختصـر تاریخ العرب ،بیروت ،حزیران1969 ،م.

شماره یازدهم

 .6رافعـى قزوینـى ،عبـد الکریم بن محمـد ،التدوین فى
ّ
أخبـار قزوین ،تحقیق شـیخ عزیز الله عطـاردى ،بیروت،

 .12سـید امیرعلی ،تحقیق و ترجمه ،عفیف البعلبکی،

