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مقدمه
ارزش و اهمیـت وحدت امت اسـالمی از صدراسـالم، همـواره مورد توجه و تأکید 
پیامبر و امامان معصوم بوده اسـت، کتاب آسـمانی قرآن مسـلمانان را دعوت 
کـرد، تـا به ریسـمان خدا چنـگ بزننـد و پراکنـده نشـوند.»َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللِه 
ُقـوا« )آل عمران، آیه 103(؛ از سـوی دیگر، تفرقه و اختالف را منفور  َجِمیعـًا َو الَتَفرَّ
شـمرده و در ردیـف عذاب هـای آسـمانی قـرار داده و فرمود:»ُقْل ُهـَو اْلَقاِدُر َعَلی 
ْو َیْلِبَسـُکْم ِشـَیعًا َو ُیِذیَق 

َ
ْرُجِلُکْم أ

َ
ْو ِمْن َتْحِت أ

َ
ْن َیْبَعـَث َعَلْیُکـْم َعَذابـًا ِمـْن َفْوِقُکْم أ

َ
أ

َس َبْعـض« )انعام،آیه 65(؛ بگو: او قادر اسـت که از بـاال یا از زیر پای 
ْ
َبْعَضُکـْم َبـأ

شـما، عذابـی بـر شـما بفرسـتد یا به صـورت دسـته های پراکنـده شـما را به هم 
بیامیـزد و طعـم جنـگ و اختالف را به هر یک از شـما به وسـیله دیگری بچشـاند.

آیت اهلل سیدمحمدمهـدی خرسان 
با الهــام ازسیــره فقهــای فریقیــن

انـدیشـه
تقـریـبی

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=27646&mid=401157
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=27646&mid=401157
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=27646&mid=401157
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=27646&mid=401157
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از طرفی قرآن هشدار جدی به اختاف افکنان 

ِذیـَن 
َّ
دارد و خطـاب بـه آنـان مى فرمایـد: »ِإّنَ ال

ء  َشْ ِف  ـْم  ِمْنُ ْسـَت 
َ
ل  

ً
ِشـَیعا َکاُنـوا  َو  ـْم  ِدیَنُ ُقـوا  َفّرَ

ْمُرُهـْم ِإَل اهلِل«)همـان، آیه159(؛کسـانى که 
َ
ـا أ

ََّ
ِإن

آیین خود را پراکنده سـاختند، و به دسـته هاى 

گوناگون تقسـیم شـدند، تو هیچ گونه رابطه اى 

با آن ها ندارى! سـر و کار آن ها تنها با خداسـت.

را  پراکندگـى  و  اختـاف  دیگـر  جـاى  در 

یکـى از عائـم »شـرک« شـمرده و مى فرمایـد: 

ـْم  ُقـوا ِدیَنُ ِذیـَن َفّرَ
َّ
ْشـِرِکنَی ِمـْن ال ُ وُنـوا ِمـْن الْ

ُ
َتک »َو ال

ـْم َفِرُحـوَن«)روم،  َدْیِ
َ
ـا ل  ِحـْزب ِبَ

ُّ
ُکل  

ً
َکاُنـوا ِشـَیعا َو 

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

که دین خود را پراکنده سـاختند و به دسـته ها 

و گروه هـا تقسـیم شـدند و هـر گروهى به آنچه 

نـزد آن هاسـت وابسـته و خوشـحال  اند.

چنان کـه امیرمؤمنـان علـی بـر این اصل 

عـی  اهلل  َیـد  »فـإن  می فرمایـد:  و  دارد  تأکیـد 

کـم و الفرقـة فـإن الشـاذ مـن النـاس  اجلماعـة و ایا
للشـیطان، کمـا أن الشـاذ مـن الغـم للذئـب؛ )نهـج 
الباغه، خطبه 127( دسـت خدا بر سـر جماعت 

اسـت، از تفرقـه بپرهیزیـد، زیرا شـخص تک رو، 

شـکار شـیطان اسـت، همان گونه که گوسفند از 

گلـه جـدا افتـد، طعمـه گرگ شـود.«

علمـا و فقهـای فریقیـن بـا توجـه بـه همین 

فضـای فرهنگـی و تربیـت نـاب اسـامی،که 

 از کتـاب خـدا و سـنت رسـول و اهل بیـت

سرچشـمه گرفته می شـد در طول تاریخ همواره 

در کنارهـم، شـاگرد و اسـتاد هـم بودنـد و از هم 

بهـره علمـی می گرفتنـد کـه در ایـن نوشـتار بـه 

سـیر تاریخـی و رونـد چگونگـی ایـن ارتبـاط در 

حـد تـوان و اطـاع پرداختـه شـده اسـت.

   آغاز تاریخی تقریب
آنچـه کـه از نظـر تاریخـی روشـن اسـت، در 

 حـوزه درسـی حضـرت امـام جعفـر صـادق

عـاوه بـر اصحاب و شـیعیان ازشـخصیت های 

غیـر شـیعه زیـادی بـا گرایش هـای مختلـف 

دینـی و مذهبـی دررشـته های گوناگـون حضور 

داشـتند و بـا آن حضـرت و اصحابـش ارتبـاط 

علمـی و حدیثـی بـر قـرار می کردنـد. 

در ایـن میـان حضـور جمعـی از بـزرگان 

و  فقهـی  شـخصیت  بعضـی  کـه  اهل سـّنت 

کامـی بـه شـمار می آمدنـد، تعـدادی نیـز در 

اربعـه  ردیـف رهبـران و پیشـوایان مذاهـب 

شـمرده می شـوند، قابـل توجـه اسـت. عـاوه 

تعـداد زیـادی محدثـان اهل سـنت را شـاهد 

هسـتیم که در سلسـله سـند احادیث قرار دارند 

و از طـرق خـود از امـام صـادق و بعضـی امامان 

معصـوم دیگـر حدیث روایت کردند. )عفیف 

البعلبکـی، 1969م، ص193( چنان کـه صاحبان 

صحـاح، بخـاری، ترمـذی، مسـلم، نسـائی،ابن 

ماجة ابی داود، احمد و صاحبان سنن، مسانید، 

جوامع و معاجم اهل سـنت آن ها را در سلسـله 

اسـناد خـود آوردند.عـاوه در منابـع شـیعی نیز 

بـه اسـامی و بیوگرافی بعضـی از آنان مانند:بن 

جریـج، یحیی بـن سـعید انصـاری، سـفیان بن 

عیینـه، سـفیان بن سـعید ثـوری، محمدبـن 

اسـحاق بن یسـار صاحـب مغازی، ابوسـعیدبن 

انصـاری، شـعبه بن  یحیی بـن سـعید قطـان 

حجـاج ازدی، ایوب بـن ابی تمیمه سجسـتانی، 
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واصل بـن عطـا معتزلی و... اشـاره شـده اسـت. ف

)حکیـم و همـکاران، ج8، ص 9 - 22، 1422ق.(  

از سـوی دیگر،می بینیـم دو تـن از فقیهـان 

سـید  مرحومیـن:  آیتیـن  معاصـر  برجسـته 

مهـدی روحانـی و علـی احمـدی میانجـی ایـن 

شـخصیت ها را اسـتخراج کردند و با این نگاه و 

گرایـش یـک دوره کامل اثرفقهی تألیف نمودند 

کـه یـک جلـد آن با نـام » فقه الشـیعه من طرق 

اهل السـنه« چندسـال پیـش بـه مرحلـه چـاپ 

رسـید و در اختیـار عاقه منـدان قـرار گرفـت و 

جلد هـای بعـدی هـم قرار اسـت منتشـر شـود.

همـه ایـن رخ دادهـا بهتریـن و محکم تریـن 

شـاهد براین واقعیت و حقیقت تاریخی اسـت 

کـه فقهـا و محدثـان فریقیـن بـه هـم اعتمـاد 

داشـتند و از هـم حدیـث نقـل می کردنـد و 

ارتباط  شـان مسـتمر بـوده اسـت.

همیـن ارتباط هـای طرفینی در دوران غیبت 

صغـری توسـط نـواب اربعـه نیـز برقـرار بـود و 

ادامـه پیـدا کرد که جـا دارد، این مقطع در وقت 

مناسـب و بـه صـورت مسـتقل مـورد بررسـی و 

تحقیـق قـرار گیرد.

   تقریب در عصر غیبت کبری
درآغازعصـر غیبـت کبـری همیـن رونـد بـا 

الهـام از سـیره ائمـه معصومـان ادامه یافت، 

شـیخ محمدبـن یعقـوب معـروف بـه »شـیخ 

کلینی« )متوفای 329هـ.ق.( از شخصیت های 

برجسـته حدیثـی و فقهـی شـیعه اسـت کـه در 

بغـداد حضـور داشـت و مورد اعتمـاد و مراجعه 

شـیعه و سـنی بـوده و بـرادران اهـل سـنت در 

فتـوا بـه وی مراجعـه می کردنـد و بـه همیـن 

سـبب بـه لقـب »ثقـة االسـام« شـهرت یافـت 

)مـدرس تبریـزی، 1374، 79/5(، یعنـی مـورد 

وثـوق جامعـه مسـلمین اعم از شـیعه و سـنی 

شـد. عاوه بر اسـاتید شـیعی از دو نفر محدثان 

سـنی بـه نام هـای: محمدبن احمـد جبار و علی 

بن ابراهیم بن عاصم از اسـتادان وی به شـمار 

می آینـد )عسـقانی، 1390ق، 433/5(. ابـن 

اثیـر در جامـع االصـول و بـرادرش در الکامل فی 

التاریخ و ابن حجر عسـقانی در لسـان المیزان 

که از محدثان و مورخان سـنی هسـتند از مقام 

علمـی، موقعیـت و محبوبیت اجتماعی کلینی 

سـخن گفتند.

بـه  معـروف  بابویـه  بـن  علـی  محمدبـن 

کـه  381هــ.ق.(  )متوفـای  صـدوق«  »شـیخ 

مقـام و منزلتـش بـر کسـی پوشـیده نیسـت بـا 

محدثـان وعلمـای سـنی مرتبـط بود، او سـاکن 

شـهر ری بـود، امـا سـفرهای طوالنـی و زیـادی 

بـه مناطـق گوناگـون داشـت از بلـخ و بخـارا 

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

گـرگان، خراسـان، سـمرقند، سـرخس، فرغانه و 

سـایر مناطـق ماوراء النهـر را دور زد و از محدثان 

شـیعه و سـنی حدیـث شـنید )امیـن، 1403ق، 

24/10( و آن هـا را در مجموعه هـای گران سـنگ 

مانند:»مـن ال یحضـره الفقیـه« و غیـره تدویـن 

و تألیـف کـرد. شـیعه و سـنی از محضـرش 

بهره منـد می شـدند )قمـی، بی تـا، ص561( وی 

درهمیـن کتـاب از محـدث سـنی عبدالملـک 

بـن عبدالعزیـز بـن جریـح حدیث نقـل می کند. 

)صدوق،بی تـا، 135/4( از جمله مشـایخ سـنی 

http://lib.eshia.ir/40424/5/433/إسحاق
http://lib.eshia.ir/40424/5/433/إسحاق
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مذهـب وی در فرغانـه از شـهرهای ازبکسـتان: 

ابومحمـد محمدبـن ابـی عبـداهلل شـافعی و ابو 

احمدمحمدبـن جعفـر بنـدار شـافعی و...بودند 

)صـدوق، بـی تـا، مقدمـه، 11/1(.

على بـن  ابوالحسـن  منتجب الدیـن  شـیخ 

عبیدالّله بـن حسـن بن بابویـه )متوفـای585 

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، 102/ 195 و صـدر، 1375ش، 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 مى یافـت، از او کسـب علم مى کرد 

و هرآنچـه مى یافـت، مى نوشـت و کمتر کسـى 

در ایـن اعصـار اسـت کـه در این بـاره بـه مرتبـه 

او برسـد. منتجب الدیـن در ادامـه می نویسـد:از 

خرمـن دانـش این مـرد بزرگ بهره فـراوان بردم 

آن قـدر کـه در ایـن نوشـته نمـی توانـم حق او را 

بـه جـا بیاورم)رافعى قزوینى، 1408ق 3/ 372-

378 و موسوی خوانساری، 1390ش، 316/4(.

   اجازات و توثیقات علمای فریقین از هم
علمـا، محدثـان و فقهـای شـیعه و سـنی در 

آغـاز دوران غیبـت عـاوه بـر بحث هـای علمـی 

و اسـتاد و شـاگردی کـه بـا هـم داشـتند، اجازه 

نامه هـای روایـی و نقل حدیث به هم می دادند 

و برای هم نوشتند که این اتفاق مبارک در نوبه 

خـود  در جهـت  تألیـف قلـوب علمای فریقین و 

تقریـب  میـان آن ها بسـیار حائز اهمیت بوده و 

جـای تجزیـه و تحلیـل ویـژه دارد. در این بخش 

بـه چند نمونه اشـاره مـی کنیم:

1. عالمـه حلـى )متوفاى 726 هــ.ق.( دراجازه 
کبیـره خـود بـه بنـى زهـره حلبـى نقـل کتب 
حدیثـى برخـى از علماى سـنى از جمله:کتاب 
شـیخ فـاروق واسـطى، کتـاب شـیخ تقى الدین 
عبدالله بـن جعفـر کوفـى حنفـى، کتاب شـیخ 
فخرالدیـن محمدبـن خطیـب شـافعى، کتاب 
افضـل الدیـن خونجـى شـافعى، کتـاب فقیـه 
شـافعى ابوعبداللـه محمدبن سـالمه القضاعى 
المعـرى، مسـند احمدبـن حنبـل )پیشـواى 
حنبلى(،  مسـند صحیح بخارى، موطأ مالک بن 
انـس، کتـاب النکـت على بـن عیسـى رمانى، 
سـنن ابى داود، سـنن بیهقى، مسـند شـافعى، 
مسـند ابـن عدى، مسـند ابى یعلـى موصلى را 
بـه بنى زهـره تجویز کرده اسـت و در سلسـله 
مشـایخ خود از عالمان سـنى مذهـب از جمله: 
شـافعى،  رازى  بن ایـوب  سـلیمان  ابى الفتـح 
ابى المـکارم ناصربـن ابـى المـکارم مطـرزى 
حنفـى، ابى المویـد موفق بـن احمـد حنفى و... 
نـام برده اسـت )مجلسـى، بى تـا، 104 / 60 – 

138 و تهرانـى، 1403ق، 176/1(.
2. در ایـن میـان اجازه یکى از علماى سـنى به نام 
شـیخ محمد بن یوسـف شـافعى، متولد کرمان 
و ملقـب به » شـمس االئمه« به شـهید اول که 
در جمادى االولـى 758 صـادر شـده اسـت از 
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جایـگاه منحصـر به فردى قـرار دارد وى در این ف

متـن ضمـن اجـازه نقـل حدیث بعضـى کتب 
اهـل سـنت و ذکـر نـام آن هـا، مى نویسـد:» 
فاسـتخرت اللـه و اجـزت علـى اننى مـا کنت 
اهـال لذالـک ولکـن جـرى عهد قدیـم لذالک 
لفظـا کتابتـه، ال کتابتـه کتابتـه، فلـه ان یروى 
عنـى مـت ثبـت عنـده انـه مـن مرویاتـى من 
صاعـه ممـده او مـن نتایج فکـر أنا ابـو عذره و 
ان کانـت فیـه مزجـاه البضاعه على شـرایطها 
المعنبـره عنـد اهـل الصناعـه و المأ مـول منه 
ان الینسـانى فـى دعواتـه عند مضـان اجابته . 
بلغـه اللـه و ایانـا الـى المطالـب و رفـع درجته 
الـى المراتـب.« )مجلسـى، بى تـا، 183/104 

و174(.
3. شـهید اول »محمـد بـن جمـال الدیـن مکـى 
786هــ.ق(  )شـهادت  الجزینـى«  العاملـى 
از جملـه فقهـاى شـیعه اسـت کـه بـا علمـاى 
اهـل سـنت معاصـر خود رفـت و آمد داشـت 
و اغلـب علمـاى اهـل سـنت بـه حضـورش 
در  او   )62/10 ،1403ق،  مى شـتافتند)امین 
یکـى از اجازه هـاى نقـل حدیـث خودمتعلق به 
زین الدیـن ابوالحسـن علـى، معروف بـه »ابن 
الخـازن« از علماى شـیعه مى نویسـد:» من از 
حـدود چهل تـن از بـزرگان علما و مشـایخ اهل 
سـنت در مکه و مدینه و بغدادو مصر و دمشـق 
و بیـت المقـدس و مقـام ابراهیـم خلیل با 
آن ها دیدار کـردم، روایت نقل مى کنم.«)قمى، 

سـفینة البحـار، بى تـا،721/1(.
از سوی دیگر، شهید اول در اجازه مفصلی به 

شـیخ شـمس الدین ابی جعفر از علمای شـیعه 

در متـن آن نـام کتاب هـای مهـم علمای سـنی 

و اسـامی بعضـی مشـایخ سـنی مذهـب خـود 

را ذکـر نمـوده و اجـازه نقـل از آن هـا و احادیـث 

کتـاب آن هـا را بـه وی صادر می کند )مجلسـی، 

بـی تـا، 199/104 تا 204(.

4. شـیخ زین الدیـن بـن علـى بـن احمـد عاملى 
جبعـى، )شـهادت 966 هــ. ق( معـروف بـه 
شـهید ثانـى از فقهـاى معروف شـیعه سـاکن 
جبـل عامـل بـود. وى بـه مصـر، دمشـق، 
حجاز، فلسـطین، عراق و اسـتانبول مسـافرت 
کرده اسـت تنهـا اسـاتید سـّنِى او را دوازده تن 
نوشـته اند. او بـه مذاهـب پنج گانـه جعفرى، 
حنفـى، شـافعى، مالکـى و حنبلى مسـلط بود و 
اولین بـار فقـه تطبیقـى را او تدریـس کـرد. بـا 
علماى اهل سـنت ارتباط مسـتمر داشـت. در 
سـفرى به مصر با شـیخ فاضل »شـمس الدین 
بـن طولون دمشـقى« دیدارکـرد و مجموعه اى 
از احادیث صحیحین را در صالحیه در مدرسـه 
»السـلیمیه« قرائـت کرد و اجـازه روایت آن دو 

را از وى گرفـت.
در ذی الحجه )سـال 948هـ. ق( طی سـفری 

بـه بیت المقـدس بـا »شـیخ شـمس الدین بن 

ابی اللطیـف مقدسـی« دیـدار کـرد و بخشـی از 

صحیـح بخـاری و قسـمتی از صحیـح مسـلم را 

بـر او خوانـد و اجـازه ای عـام به او داد.در )سـال 

952 هـ. ق.( به روم سـفر کرد و در قسـطنطنیه 

به مدت هجده روز رساله ای شامل ده مبحث از 

مباحث ده گانه علوم پرداخت و آن ها را به قاضی 

العسـکر محمدبـن محمدبـن قاضـی زاده رومی 

رسـاند.در این سـفر هم چنین با سیدعبدالرحیم 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
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العباسـی صاحـب معاهد التنصیـص دیدار کرد 

و اجـازه از وی گرفـت.

 صاحـب اعیـان الشـیعه تفصیـل و جزئیات 

این سـفرها، دیدارها و اجازات را گزارش کرده و 

حدود بیسـت نفر از مشـایخ اجازه سـنی مذهب 

وی را نـام بـرده اسـت )امیـن، 1403ق، 147/9 

تا 153(.

5. شـیخ محمد محسـن منزوى، معروف به »آغا 
بـزرگ تهرانـى« )متوفـاى 1348ش( صاحب 
الذریعـه الـى تصانیف الشـیعه و چنـد اثرمهم 
دیگر از جمله مشـایخ برجسـته روایى به شـمار 
مى آیـد کـه از طـرق مختلف از فقهاى شـیعه و 
سـنى نقل مى کنـد و از آن ها اجـازه نقل حدیث 
دارد. ایـن دانشـمند شـیعى در یکـى از اجـازه 
نامه هایـى کـه بـه به شـیخ فرج بن حسـن آل 
عمـران قطیفى به دسـت خط خویش نوشـته ، 
در آن از مشـایخ اهـل سـنت خـود بـه تفصیل 
نـام بـرده اسـت. از جمله آنان شـخصیت هاى 

زیر اسـت:

1. عالمـه شـیخ محمد علـى بن ابراهیـم ازهرى 
مالکـى )متولـد 1280ق( در مکه بوده و رئیس 

مدرسـین مسـجدالحرام به شـمار مى آمد. 
2. شـیخ عبدالوهاب بن عبدالله مکى و شـافعى و 

امام جماعت مسـجدالحرام.
3.  شـیخ ابراهیم بـن احمـد )متولـد 1288ق( 
مدینـه، مدیـر کتاب خانـه شـیخ االسـالم در 

مدینـه.
4.  شـیخ عبدالقادر طرابلسـى که از طریق شـیخ 

علـى مالکـى به وى اجازه داده اسـت.
5. شیخ عبدالرحمن علیش حنفى.

شـیخ آغا بزرگ در این اجازه سـه صفحه ای، 

ذیل هر کدام از این مشـایخ به معرفی مختصر 

آن ها پرداخته و به طرق و مشایخ اجازات شان 

نیز اشـاره کرده اسـت که در نوع خود قابل تأمل 

و تجزیه و تحلیل اسـت. 
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مشـایخ اجـازات آیـت اهلل سـیدمحمدمهدی 

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 

شـرف الدین، سـید عبدالهادی شـیرازی، عامه 

امینـی، سـید شـهاب الدین مرعشـی نجفـی، 

عامـه طباطبایـی، میـرزا مسـلم ملکوتـی و ... 

بـه شـمار می آیـد. 

سیدشــهاب الدین  آیت الله العظمــى   .6
مرعشــى نجفــى )متوفــاى 1369ش.( از 
والیى تریــن مراجــع معاصــر، بیشــترین 
مــراوده و ارتبــاط علمــى و حدیثــى را بــا 
ــت  ــته اس ــنت داش ــب اهل س ــاى مذاه علم
و مى تــوان او را از پیشــگامان عرصــه تقریــب 
ــاز  ــان آغ ــد. وى از هم ــر نامی دوران معاص

ــات  ــور در جلس ــا حض ــف ب ــل در نج تحصی
درس علمــاى بــزرگ اهــل ســنت از مذاهــب 
ــراق و  ــالمى در ع ــرق اس ــر ف ــه و دیگ اربع
جاهــاى دیگــر بــه شــکل واقعــى در راه تفاهــم 
ــب  ــاى مذاه ــوب علم ــازى قل ــک س و نزدی
تــالش کــرد. در جلســه درســى عالمــه 
شــافعى  کردســتانى  عبدالســالم  شــیخ 
ســیدابراهیم  عالمــه  1356ق.(،  )زنــده 
موســوى رفاعــى شــافعى بغــدادى )متوفــاى 
1365ق.(، عالمــه شــیخ نورالدیــن شــافعى، 
ــى و  ــدى حنف ــیدعبدالوهاب افن ــه س عالم
عالمــه ســیدعلى خطیــب در نجــف اشــرف 
حاضــر شــد و از مباحــث و تقریــرات درســى 
ــود ،  ــى محم ــرد. )مرعش ــتفاده ک ــان اس آن

ص149(. 1390ش، 
این مرجع بزرگ از 56 نفر، از شـخصیت های 

از شـافعی، مالکـی،  معتبـر اهل سـنت اعـم 

حنبلـی، حنفـی و... و هفـده نفر از علمای زیدی 

اجـازه روایـی گرفتـه، کـه اغلـب آن در کتاب دو 

جلدی مسلسـات آمده که توسـط سیدمحمود 

مرعشـی تدویـن و چـاپ شـده اسـت. جلد اول 

متـن دسـت خط مجیزیـن اسـت و جلـد دوم 

شـامل زندگـی نامـه اجـازه دهندگان می شـود. 

از سـوی دیگـر، بـه تعـداد 46نفـر از علمـای 

اهل سـنت اجـازه روایـی داده اسـت. درکتـاب 

»االجـازات الکبیـره« که آیت اهلل مرعشـی نجفی 

بـه فرزند برومندشـان آقاسـیدمحمود مرعشـی 

نوشـته، از ایـن مشـایخ نام بـرده شـده و در ذیل 

هـر یکـی معرفـی شـده اند. )سـماعی، 1414ق، 

ص260 تـا 579( بعضـی از ایـن اجـازات بـه 

ــی  ــخصیت های علم ــه ش از جمل
ـ حــوزوی کــه در سلســله اســناد 
علمــا  طــرق  در  روایــی  اجــازات 
و فقهــا و محدثــان اهــل ســنت 
آیــت اهلل  حضــرت  دارد،  قــرار 
 خرســان ســیدمحمدمهدی 
دایــره  می شــود  معلــوم  اســت. 
فعالیت هــای  و  تحقیقــات  
علمــی ایــن عالــم پــر تــاش فقــط 
شــیعی  منابــع  بــه  اختصــاص 
نداشــته و بلکه فراتر از آن از طرق 
ارتبــاط بــا علمــای اهــل ســنت از 
بهــره  هــم  آنــان  حدیثــی  منابــع 

اســت. می کــرده  بــرداری 
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صـورت »ُمَدًبَجـه« یعنـی طرفین هرکـدام طرق ف

روایـی مشـایخ خـود را در آن ذکـر می کننـد کـه 

اسـامی آنان درکتاب » مرجع میراث بان« آمده 

اسـت )مرعشـی محمـود، 1390ش، ص152(.

سـیدمحمدمهدی  آیت اللـه  تقریبـی  نقـش   
خرسان

از جملـه شـخصیت های علمـیـ  حوزوی که 

در سلسـله اسـناد اجـازات روایـی در طـرق علما 

و فقها و محدثان اهل سـنت قرار دارد، حضرت 

آیـت اهلل سـیدمحمدمهدی خرسـان اسـت. 

معلوم می شـود دایره تحقیقات  و فعالیت های 

علمـی ایـن عالـم پـر تـاش فقـط اختصاص به 

منابع شـیعی نداشـته و بلکه فراتر از آن از طرق 

ارتبـاط بـا علمـای اهل سـنت از منابـع حدیثی 

آنـان هـم بهـره برداری می کرده اسـت.

این مشـایخ عبارتنداز: شـیخ حمادبن محمد 

االنصـاری سـاکن مدینـه، عامه سـیدعلوی بن 

عباس مالکی مکی، شـیخ محمدابی الیسـربن 

عابدیـن مفتـی شـام، شـیخ حبیب بـن محمـد 

مجدالدیـن  شـیخ  مالکـی،  حضرمـی  علـوی 

مؤیـدی یمانـی، شـیخ محمدصالح بـن احمـد 

خطیب قادری دمشـقی و سـیدبن حمزه نقیب 

شـامی کـه در متـن اجـازه نامه برخـی از آنان به 

تاریخ و مکان اجازه نیز اشـاره شـده اسـت. آنچه 

که روشن این اجازه نامه ظاهر ماجراست و اگر 

مـا بخواهیم پشـت صحنـه آن ها را مورد دقت و 

تأمـل قـرار بدهیـم بـه این نتیجه می رسـیم که  

اخـذ اجـازات حاصـل سـال ها ارتبـاط علمـی و 

فیزیکی آیت اهلل خرسـان با این شـخصیت های 

مذاهب اهل سـنت می باشـد.
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متأسـفانه هرچـه تـاش شـد، تـا اطاعاتـی ف

هـر چنـد انـدک  از شـرح حـال ایـن مشـایخ و 

شـخصیت های اهل سـنت بـه دسـت آوریـم و 

بـرای خواننـد گان معرفی کنیـم، توفیق حاصل 

نشـد و از ایـن جهـت جـای پـوزش دارد.

مشــایخ شــیعی آیــت اهلل خرســان عبارتنــد 

از: حضــرات آیــات: ســیدعبدالهادی شــیرازی، 

حســن  میــرزا  شهرســتانی،  هبه الدیــن 

بجنــوردی صاحــب القواعــد الفقهیــه، آغــا بزرگ 

تهرانــی، ســیدعبداالعلی ســبزواری، ســیدعلی 

موســوی خلخالــی، ســیدمرتضی موســوی 

خلخالــی، ســید علــی بهبهانــی، ســیدعلی 

ــیدمحمد  ــی و س ــیدمحمد روحان ــتی، س بهش

ــزرگان از  ــن ب ــه ای ــه هم ــوم ک صــادق بحرالعل

شــخصیت های برجســته علمــی در حــوزه 

نجــف بــه شــمار می آینــد و نیــازی بــه معرفــی 

ندارند.آیــت اهلل خرســان از آغابــزرگ تهرانــی 

اجــازه روایــی متعــدد دارد، کــه یکــی از آن هــا 

از طــرق علمــای اهل ســنت و جماعــت اســت 

ــت. ــش گذش ــه در پی ک

ــر و دوران  ــای اخی ــه در قرن ه خوش بختان

ــرد  ــدا ک ــه پی ــن ســیره ادام ــز همی معاصــر نی

و مــا شــاهد تاش هــای تقریبــی فقهــای 

بــزرگ و علمــای ســترگ از ســوی رهبــران 

هــر دو مذهــب بودیــم و هســتیم از یــک 

ســو صــدای طنیــن انــداز طایــه داران تقریــب 

شــخصیت های برجســته اهل ســنت ماننــد: 

ــی،  ــد غزال ــیخ محم ــده، ش ــد عب ــیخ محم ش

ــا  ــلتوت ه ــود ش ــیخ محم ــب و ش ــید قط س

را بــا گــوش و جــان می شــنویم کــه امــت 

اســامی را از اختافــات بــر حــذر داشــته و بــه 

ــد و  ــوت می کردن ــم دع ــی و تفاه ــک پارچگ ی

. می کننــد

از ســوی دیگر،منادیــان وحــدت بــزرگان 

اســدآبادی  ســیدجمال الدین  شــیعه: 

)متوفــای 1314ق.(، شــیخ جعفــر کاشــف 

امیــن  سیدمحســن  )1228ق.(  الغطــا 

اعیان الشــیعه)متوفای1331ق.(،  صاحــب 

سیدعبدالحســین شــرف الدین )1337ش.(، 

شــیخ عبدالکریــم امــام زنجانــی )1347ش.(، 

سیدحســین بروجــردی )1340ش.( و امــام 

را  1356ش.(هــا  )ناپدیــد  صــدر  موســی 

ــر  ــدت س ــدای وح ــه ن ــم ک ــاهده می کنی مش

ــد و  ــر دوش گرفتن ــت ب داده و پرچــم صمیمی

در مرحلــه عمــل اقدامــات بســیار ارزش منــدی 

در جهــت ارتبــاط طرفیــن، تألیــف قلــوب 

مســلمین و تقریــب بیــن مذاهــب انجــام 

دادنــد.

پی نوشت:
* نویسنده و پژوهشگر.

1. قرآن.
2. نهج الباغه، سـید رضی، به کوشـش صبحی صالح، 

بیروت، 1387ق.
بیـروت،  الشـیعه،  اعیـان  محسـن،  سـید  امیـن،   .3

1403ق. للمطبوعـات،  دارالتعـارف 
تصانیـف  الـی  الذریعـه  بـزرگ،  اقـا  تهرانـی، شـیخ   .4

1403ق. داراالضـواء،  بیـروت،  الشـیعه، 
5. حکیـم، سـید منـذر و جمعـی از محققـان، اعـام 
الهدایـه،، المجمـع العالمـی الهـل البیـت، اول، قـم، 

1422ق.
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6. رافعـی قزوینـی، عبـد الکریم بن محمـد، التدوین فی 
أخبـار قزوین، تحقیق شـیخ عزیز الّله عطـاردی، بیروت، 

عطاردی، 1408ق.
7. سـماعی حائـری، محمد، االجازات الکبیره، اشـراف 
آیت اللـه  کتاب خانـه  قـم،  مرعشـی،  محمـود  سـید 

1414ق. اول،  چـاپ  مرعشـی، 
8. صـدر، سیدحسـن، تأسـیس الشـیعه لعلوم االسـام، 

بی جـا، اعلمـی، 1375ش.
9. سـیدمحمود، مرعشـی نجفـی، مرجـع میـراث بـان، 
قـم، کتاب خانه مرعشـی نجفی، چـاپ اول، 1390ش.

10. صـدوق، ابـن بابویـه، محمـد بـن علـی، ترجمـه من 
الیحضـره الفقیـه، مترجمان:علی اکبر غفـاری و محمد 

جـواد صـدر باغـی، تهران، نشـر صـدوق، بی تا.
11. عسـقانی، ابوالفضـل احمـد بـن علـی بـن محمـد 
بـن حجـر، لسـان المیـزان، بیـروت، موسسـه االعلمـی 

للمطبوعـات، چـاپ دوم، 1390ق.

12. سـید امیرعلی، تحقیق و ترجمه، عفیف البعلبکی، 
مختصـر تاریخ العرب، بیروت، حزیران، 1969م.

13. قمی، شیخ عباس، سفینه البحار، بی نا، بی تا.
14. همـو، فوایـد الرضویـه فـی احـوال علمـاء المذهـب 

الجعفریـه، بـی نـا، بـی تا.
التـراث  احیـاء  بیـروت،  باقـر،  محمـد  مجلسـی،   .15

العربـی، بـی تـا.
16. مـدرس تبریـزی، میـرزا محمدعلـی، ریحانـة االدب 
فـی تراجـم المعروفیـن بالکنیـه و اللقب، بی جـا، خیام، 

چاپ چهـارم، 1374ش.
فـی  المسلسـات  محمـود،  سـید  مرعشـی،   .17

1416ق. مرعشـی،  کتابخانـه  قـم،  االجـازات، 
باقـر،  محمـد  سـید  خوانسـاری،  موسـوی   .18
قـم،  السـادات،  و  احوال العلمـاء  فـی  روضات الجنـات 

1390ق. اول،  چـاپ  اسـماعیلیان، 


