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 تعامل علما با يكديگر 

 )اول و دوم( "شهيدين"با تأكيد بر 

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 .والصالة و السالم علي محمد و علي آله و صحبه اجمعين

هـا  ، بسـياري وقـت   هاي فكري ميان علماي مـذاهب مختلـف  به رغم شدت اختالف
آميز و مهربانانه و درهم آميختگي بسيار شگفتي ميان ايشـان هسـتيم؛   شاهد روابط محبت

جـز مـذهب   [ها ، فقه مذاهب ديگـر  گيرند ، برخيآنها از مجالس درس يكديگر بهره مي
گيرند و برخـي  هاي يكديگر در مذهب خود بهره ميكنند و از شيوهرا تدريس مي] خود

بسيار  ءكنند؛ در اين ميان مجموعهاي مذاهب ديگر درخواست اجازه روايت مينيز از علم
ديگـران بـه   ] فقهـي [اي وجود دارد كه در آنها ديـدگاههاي  جالبي از كتابهاي فقه مقايسه

 .شودگونه بسيار جالبي نقل و بازگويي مي
مثـال بسـيار   ) هجري قمري460متوفي سال ( "شيخ الطائفه طوسي" "الخالف"كتاب 

فكري است كه با امانـت تمـام ديـدگاهها و آراء مـذاهب ديگـر از       ءخوبي از اين مراوده
گمـان بـرده كـه او از     "السـبكي "جمله مذهب شافعي را چنان به تفصيل نقل كرده كـه  

علماي شافعي است و به رغم اعتراف بـه اينكـه وي از فقهـا و و مصـنفين شـيعه اسـت       
 0F1».گرايش داشت به مذهب شافعي«:گويد اش ميدرباره

شود كه گوياي درهم آميختگي شـگفت  پديده جالبي نيز در ميان برخي علما ديده مي
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معجـم  "صـاحب  ) ق.ه723متـوفي سـال   ( "ابـن الفـوطي  "مذاهب با يكديگر است ؛ از 
انـد  و مشرف بر بزرگترين كتابخانه زمان خود به عنوان شيعه حنبلـي يـاد كـرده    "االلقاب

كه در دفـاع شـديد از    "الطوفي"خاطرنشان ساخته كه  1F1"زحيليشيخ وهبه ال"همچنانكه 
رود و در ايـن راسـتا   شهرت دارد ، از افراطيون شيعه بشمار مي "المصالح المرسله"اصل 

يعني كسي پيروي كرده كه او را از علماي شيعه دانسته است حـال آنكـه    "ابن رجب"از 
2Fسـت از جمله علماي حنبلي در قرن هشتم بـوده ا  "الطوفي"

و دفـاع وي از ايـن اصـل     2
كند و نيز عدم ذكر نام وي در فهرست علمـاي  كه شيعه آنرا رد مي] "المصالح المرسلة"[

 .كندشيعه ، حنبلي بودن وي را تأييد مي
نيـز جملگـي از اهـل     "بكر السكاكينيمحمد بن ابي"همه اساتيد عالم شيعي معروف 

هاي وي روايت) هـ ق 701متوفي سال ( "يةابن الفخر عالء الدين ابن تيم"سنت بودند و 
اش از اساتيدش را آورده و باوي به مناظره نشسته و به برتري وي اذعان كـرده و دربـاره  

او صـحيح  » .گـردد او كسي است كه سني بدو شيعه و شـيعه بـدو سـني مـي    «:گفته است
بخاري را بدست خود استنساخ كرد و صاحب قصيده معروفي است كـه چنـين مطلعـي    

 :دارد
 .أيا معشراالسالم ذمي دينكم                   تحير ، دلوه بأوضح حجةـ

آنـرا پـاره   "السـبكي  "است كه  "الطرائف في معرفه الطوائف "و خود صاحب كتاب 
 .كرد و بر آتش انداخت

ها مراجعه كنيم نزديكي شگفتي در اين ميان خواهيم ديـد  اگر به كتب طبقاتي حنبلي 
 "البهاءالعاملي"از بزرگان علماي اهل سنت دمشق به ستايش از  "المحبي": الً از جمله مث

و او «: گويداش ميآمده درباره "االثرخالصة"پردازد و آنچنانكه در عالم معروف شيعه مي
از هر كس ديگري در ذكر اخبار و نشر مزايا و برخورداري جهان از فضـايل و بـدايعش   

رداري از علوم مختلف و آشنايي با ظرايف فنون، يـك امـت   تر است؛ او در برخوشايسته
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رفت و گمان ندارم كه زمانه كسي چون او را ديده باشد و همچـون او ، كسـي   بشمار مي
 ».تر از اخبار او را نشنيده استها هرگز شگفتوجود داشته باشد و خالصه اينكه گوش

نت، دريافت روايات رجال ياد آور شده كه سيره سلف از اهل س "الخطيب البغدادي"
 3F1.ثقه  از شيعيان است

توان از جملـه بـه   داراي اساتيدي از اهل سنت بود كه مي "شيخ طوسي"دانيم كه مي
ـ كـه البتـه     "التنوخيقاضي ابوالقاسم"و  "سنانمحمدبن"و  "سوار المغربيبنابوالحسن"

خن در ايـن بـاره بـه    پيگيري س.او را شيعه دانسته است ـ اشاره كرد  4F2"الرياض"صاحب 
 . كشددرازا مي

اي در اين زمينه يادآور شده است از جمله يكـي  هاي ارزندهنمونه 5F3"آية اهللا سبحاني"
يكي از محدثان بزرگ شيعه كه دو استاد از علماي اهل سنت داشـته   "شيخ كليني"اينكه 
 "شـيخ صـدوق  "و ديگـر اينكـه    "الخفـاف نيشـابوري  "و  "ابوالحسن سمرقندي": است

تن از شيوخ آنجـا كـه برخـي از اهـل      260چندين سال را در بلخ و بخارا گذرانده و از 
: همچـون  "بغـدادي الخطيـب  "سنت بودند، نقل حديث كرد؛ همچنانكه برخـي اسـاتيد   

انـد و اينكـه علمـاي همـه     و ديگران از وي حديث نقل كـرده  "طلحه النعاليمحمد بن "
. يافتنـد حضور مي) هجري قمري 413توفي م(طوائف مذهبي در مجلس درس شيخ مفيد

خـود گفتـه    "الذخيرة"در اواخر كتاب  "بسام اندلسيابن"آنچنانكه  "سيد مرتضي"و نيز 
 460متـوفي  ( "شيخ الطائفه طوسي"رفت و نيز علماي عراق بشمار مياست، مأوا و ملجأ

ت و ديگـر  روايـت نقـل كـرده اسـ     "ابومنصور السكرّي"و "ابوعلي بن شاذان"از ) هـ ق
كرد به لحاظ علمي با يكي از فقهاي شافعي همكاري مي "شيخ ابن ادريس الحلي"اينكه 

شيعي را نموده و او  "شيخ منتجب الدين رازي "سنّي شاگردي  "شيخ رافعي قزويني"و 
شـيخ   "قـاموس المحـيط  "صـاحب   "فيروز آبادي "و ديگر اينكه . را ستايش كرده است
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دريـاي دانـش و اوج شـكوهمندي،    « :مه حلـي را بـا عنـوان    فرزند عال "فخرالمحققين"
كند و اينكه سـه  توصيف مي» فخرالدين محمد فرزند شيخ امام االعظم برهان علماء االمم

 "شـمس الـدين اصـفهاني   "، "شـمس الـدين بيهقـي    ": تن از علماي اهل سـنت يعنـي   
شـيعي   "لطوسـي نصـيرالدين ا "شـيخ   "تجريد االعتقاد"بر كتاب  "عالءالدين قوشجي"و

ابـن  " "مختصـر فـي االصـول   "نيـز كتـاب    "محقق اردبيلـي "اند و شرح و تفسير نوشته
تدريس كـرده  ) المعالم(و صاحب ) المدارك(صاحب: را براي دو شاگرد خود  "الحاجب

از ايـن   "ابـن حجـر  "نيز اين كتاب را چنان زيبا شرح و تفسير كرده كه  "عالمه حلي"و 
ياد كـرده  » هاي دشوار و توضيح مفاهيم آنزيبايي در حل واژهدر نهايت «شرح به عنوان 

  6F1.است
،  "محقـق حلـي  "توانيم اين نكته را نيز بيفـزاييم كـه   در اينجا و به همين مناسبت مي

تـاليف دايـرة   "المعتبر في شـرح المختصـر  "و استاد اوست و كتاب  "عالمه حلي"دايي 
7Fكرداي را آغاز اي در فقه مقايسهالمعارف فشرده

ولي موفق به اتمام آن نگرديـد جالـب    2
دهد و همان شيوه وسبك را از جمله  در موارد اينكه او گاه با فقه سنّي همگامي نشان مي

 :گيردزير بكار مي
مـا نيـز بـه آنچـه     «:گويدكه مي "كر"ـ در مورد مسئله عدم نجس شدن كرّ و اندازه 1

 8F3».اند، پاي بنديمكردهنقل ) ص(از پيامبر اكرم] اهل سنت[جمهور علماي 
:  گويد ـ آنچه در مورد نجس شدن آب چاه با برخورد با نجاست مطرح شده كه مي2

 ».دليل آن نقل  روايات فراوان از صحابه در لزوم خالي كردن آب چاه است« 
چاه آبي كه موش در آن افتاده باشـد  : در خصوص ) السالمعليه(جمهور علما از علي 

و  "الخـالل "ه بايد دلوهايي از آن خالي كرد و در تأييد آن احـاديثي از  اند كروايت كرده
 كسي از « :گويد نقل كرده و مي "ابن عباس"و  "ابوسعيدالخدري"و  "الحسن البصري"
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 9F1».معاصران وي آنرا منكر نشده است
قايل  "شافعي"«: گويد ـ آنچه در طهارت مرداري كه خون جاري ندارد، آمده كه مي3

گردد شود و هرآنچه بميرد نجس ميبا مرگ، نجس مي] ايهر موجود زنده[ت كه به آنس
ايـن   "ترمـذي "گفته نشـود  ... مگر ماهي؛ ما نيز به آنچه جمهور علما قايلند، اعتقاد داريم

حديث را مورد ترديد قرار داده است زيرا ما بر آنيم كه جماعت علما آنرا صحيح دانسته 
اند و بدين ترتيب، ترديد يا ايراد مزبور ، برطرف روايت كرده] رجال[و به نقل از مشاهير

 10F2»...گرددمي
ابن "به نقل از  "بخاري"ما نيز آنچه "«:گويد ـ و در مسئله تعدد غسل در وضو ، مي4
 "ترمـذي "بند روايت پذيريم و در خصوص استحباب دومي پايروايت كرده مي "عباس

 11F3»...هستيم "ابوهريره"به نقل از 
 

 شهيد اول و دوم ، دو نمونه برجسته از پذيرش مذاهب ديگر
از علماي قرن هشـتم   "الدين مكي العاملي الجزينيمحمد بن جمال"شهيد اول يعني 

از علماي قرن دهـم ، دو   "زين الدين بن علي العاملي الجبعي"هجري و شهيد دوم يعني 
هـاي  ـ به رغم وجود نمونهجوشي و پذيرش فكري ميان علما  نمونه بسيار برجسته از هم

 .رونداي از موارد منجر به نتايج وخيم افراط گرايي مذهبي ـ بشمار ميبرجسته
شهيد اول از جمله كساني است كه با علماي معاصر خود آمد و شد دارد و مجلسش 

او  12F4».علماي اهل سنت است زيرا با ايشان مراوده و آمـد و شـد دارد   ءغالباً در برگيرنده«
هاي خود گفته است كه از حدود چهل تن از بزگان ايشان روايـت مـي  از اجازه در يكي

 13F5.كند
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مـن از  «: است كه در آن آمـده اسـت    "ابن الخازن"متعلق به ] نقل روايت[اين اجازه 
و مصـر و  ) بغـداد (حدود چهل تن از بزرگان علماي ايشان در مكه و مدينه و دارالسالم 

 14F1».كنمروايت مي) السالمعليه(هيم خليل المقدس و مقام ابرادمشق و بيت
هجـري قمـري كتـاب     754اسـت كـه در سـال     "قاضي ابـن جماعـة  "از اساتيد او ، 

 .را در مدينه نزد وي قرائت كرد) زمخشري( "الكشاف"
بـه تـدريس كتـب    « "ريـاض العلمـاء  "بنابه گفته مرحوم صـاحب  ) اهللا عليهرحمة(او 

و از جمله موارد قابل ذكر در مورد وي  15F2».خواندمي پرداخت و آنها را بسيارمخالفين مي
، فتوا به ترجيح نماز پشت سر امام سني در هنگام مخير بودن شـيعي بـر نمـاز جمـاعتي     

اهـل  [حضور در جماعت عامـة  «: گويدمي. است كه امامت آنرا فردي شيعي برعهده دارد
هركس در «: ه است مستحب و بلكه بهتر است؛ روايت شد] شيعه[ "خاصه"چون ] سنت

نماز گذارد مانند كسي است كه پشت سر رسـول خـدا   ] اهل سنت[صف نخست با آنها 
16Fنماز گـذارده اسـت  ) صلي اهللا عليه و آله(

و در حالـت همسـايگي ، مـورد تأكيـد هـم       3
 17F4».هست

پس از قضاي حـج  «: گفت كرد و ميو شهيد دوم نيز با احترام تمام از صحابه ياد مي
و يـاران و اصـحاب ايشـان    ) ص(و برخورداري از زيارت قبر پيامبراكرم واجب و عمره 

او با گروهي از علماي اهل سنت ديدار كرد چه در سفري كـه بـه   » ...صلوات اهللا عليهم 
اي از ديدار كرد و مجموعـه  "الدين بن طولون دمشقيشمس"مصر داشت با شيخ فاضل 

قرائت كرد و اجازه روايت آنـدو   "يةالسليم"احاديث صحيحين را در صالحيه در مدرسه 
الـدين احمـد الرملـي    شـيخ شـهاب  "را گرفت همچنانكه با جماعتي از ايشـان از جملـه   

در فقـه و   "منهـاج النـووي  "به مباحثه آن كتـاب پرداخـت و   ) ق.ه957متوفي ( "شافعي
و كتابهاي بسيار ديگري را بر وي قرائـت   "ابن الحاجب" "مختصراالصول"بخش اعظم 
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 "شـرح التجريـد  "بـود كـه بخشـي از     "شيخ المال حسين جرجـاني "نيز از ايشان  كرد و
كـه   "الـدين بـن النجـار حنبلـي    شيخ شهاب"و ديگران را بر وي خواند و نيز ) قوشجي(

] روايـت [كتابهاي بسياري از جمله صحيحين را بر او خواند و از وي شنيد و از او اجازه 
 18F1.توان ياد كردو ديگران مي "ن الحري المالكيالديشيخ زين"و نيز از ايشان . گرفت

شـيخ  "هجري قمري به بيت المقدس سـفر كـرد و بـا     948الحجة سال سپس در ذي
و قسـمتي   "صحيح بخاري"ديدار كرد و بخشي از  "الدين بن ابي اللطيف مقدسيشمس

و سپس به وطـنش بازگشـت    19F2.اي عام بدو دادرا بر او خواند و اجازه "صحيح مسلم"از 
هجري قمري بـه سـرزمين   952هاي خود پرداخت و در سال به مطالعه علوم و يادداشت

االول همان سال وارد قسـطنطنيه شـد ، در آنجـا بـه مـدت      روم سفر كرد و هفدهم ربيع
اي شـامل  هيجده روز با هيچ يك از بزرگان ديدار نكرد و طي اين مدت به نوشتن رساله

محمد بن محمـد  "رداخت و آنها را به قاضي العسكر ده مبحث از مباحث ده گانه علوم پ
او ـ كه مرد فاضلي بود ـ آنها را پسـنديد و ميـان آنـدو در      . رساند "بن قاضي زاده رومي

سـيد عبـدالرحيم   "خصوص مسايل بسياري ، مباحثه بعمل آمد؛ در اين سفر همچنين بـا  
فـت و در بعلبـك   ديدار كرد و چيزهايي از وي گر "معاهد التنصيص"صاحب  "العباسي

اقامت گزيد و به تدريس مذاهب پنج گانه پرداخت و پـرآوازه شـد و مرجـع مردمـان و     
20F....كردمفتي عموم شد و براي هر دسته از مردم طبق مذهب ايشان فتوا صادر مي

3 
در  "مدرسـة النوريـه  "در ) اهللا عليـه رحمـة (خاطرنشان ساخته كه او  "استاد قزويني"

 بعلبك 
گانـه را  هجري قمري به فتوا پرداخت و مذاهب پنج 955تا  953از به مدت سه سال 

اوقـات  «و » روزهاي پر بركت و ميمـون «و شهيد خود آن ايام را به عنوان  21F4.تدريس كرد

                                                 
چاپ شده در قم ،  "زسائل شهيد ثاني": نگاه كنيد به . ده استكه در شرح حالي كه براي خود نگاشته از آن ياد كر ـ  1

 .866صفحه 
 .869همان منبع ، صفحه  ـ 2
 .382ـ383، صفحات  2جلد "الكني و االلقاب" ـ 3
 .334، صفحه  "تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية" ـ 4



 
۹ 

22Fتوصيف كـرده اسـت  » اندخوشي كه دوستان مانند آنرا در همه روزگار نديده

و شـاگرد   1
در آن ايـام در خـدمت   «: گويـد  ميبرخي خاطرات او را يادآور شده  "ابن العودي"وي 

كنم كه او در باالترين مقام بود و مرجعيت مردمان را داشت و ايشان بودم و فراموش نمي
داد و هـر  اي ، طبق فقه همان فرقه فتوا مـي هر فقه] پيروان[پناه خاص و عام بود و براي 

عالوه بـر  آنجا  "مسجد اعظم"مذهب را طبق كتب همان مذهب ، تدريس مي كرد و در 
اش آنچه گفته شد درسي داشت و همه مردم شهر در اطاعـت او بودنـد و طبـق خواسـته    

كردند و خالصانه دوستش داشتند و به وي اعتقاد و اقبال خوبي داشـتند و بـازار   عمل مي
علم و دانش در حضور او پر رونق بود و فضال و علما از اقصي نقاط به وي مراجعه مي

رفت و در آنجا بر شانزده تن از علماي بـزرگ ـ كـه بـه تفصـيل از      او به مصر  23F2».كردند
رسد از ايشان اجازه روايت خواست و ايشان ياد كرده است ـ روايت خواند و به نظر مي 

هـاي او و از  از گفتـه «: گويـد  مـي  "العلماءرياض"صاحب كتاب . كتابهايشان را نقل كرد
آيد كه او نـزد گـروه بسـيار بزرگـي از     هاي پدرش چنين برمياجازه شيخ حسن و اجازه

علماي عامه قرائت حديث كرد و بسياري از كتب ايشـان در فقـه و حـديث و اصـول و     
هاي آنانرا روايت كـرد و شـهيد اول و عالمـه نيـز     غيره را نزد ايشان خواند و همه كتاب

 24F3».چنين كردند
 :برخي از ايشان را نام برده است ) يعني شهيد(و خود وي 

شـيخ ناصـرالدين   "،  "شـيخ ناصـرالدين اللقـاني   "،  "الدين الجرمي مالكيزينشيخ "
 الطبالوي 
 ."النحاسالدين محمدبن ابيشيخ شمس"و  "شافعي

را به  "النحاسابن ابي"ها اين شيخ يعني بسا وقت: گويد مي "ابن العودي"شاگرد او 
 25F4.كردصالح و حسن اخالق و فروتني توصيف مي

                                                 
 .182، جلد دوم ، صفحه ) علي بن محمد العاملي(الدرالمنثور  ـ 1
 .بعهمان من ـ 2
 .365صفحه  2رياض العلماء ، جلد ـ 3
 .149، صفحه  7اعيان الشيعه جلد  ـ 4



 
۱۰ 

تواند شامل تأكيد بر مقاصد شرع و مسئله نقل در اين زمينه ، سخن فراوان است و مي
روايي بسياري از كتب اهل سنت ـ كه پديده قابل توجهي در آثـار شـهيد اسـت ـ و نيـز       

اي علمي و همچنين مسـئله نقـد شـجاعانه برخـي     اي به شيوهمسئله تأكيد بر فقه مقايسه
مثالً نقد قائالن به وجوب تخييري نماز جمعه بگـردد   هاي خاص مذهبي از جملهگرايش

درآنسـت كـه   ] در شركت در نمازجمعـه [ها چه شهيد ثاني برآنست كه راز كاهلي برخي
هاي گذشته در شمار ائمه وعاظ السالطيني بودنـد كـه   برگزاركنندگان نمازجمعه در دوره

اين امر توجه به نمازجمعه درست نبود و ] ائمه جمعه و جماعت[اقتداي به آنها به عنوان 
بنابه داليلي كـه از خداونـد متعـال    (اي كه وجوب عيني نمازجمعه را را كاهش داد بگونه

: افزايد و مي. گرداند) اختياري(تبديل به وجوب تخييري ) خواهيم آنانرا معذور بداردمي
ر را به نقـل  و اين نظ» .مهري قرار گيردسزاوار نبود كه اين فريضه بزرگ چنين مورد بي«

در  26F1.نيز نقل كـرده اسـت   "نصيرالدين طوسي"معاصر محقق  "امام عمادالدين طبري"از 
 . كنيمنيز مواردي را مشاهده مي] در ميان ديدگاههاي وي[تأكيد بر عدم تحريف قرآن 

ها خوش نيامده اسـت لـذا   گويا اين شيوه چندان به مذاق برخي علما و بويژه اخباري
27Fابراز داشتهناخرسندي خود را 

هاي سني ، متهم كردهداشتن گرايشو برخي نيز او را به  2
28F.اند

3 
كار منحصر بفردي كرد و ) اهللا عليهرحمة(احتماالً اين اتهام از آنجا وارد شده كه وي 

 29F4.بر شيوه اهل سنت در علم درايه استناد كرد و همين شيوه را در عرصه شيعه پياده نمود

                                                 
مركـز مطالعـات و   : رساله او در مورد نمازجمعه چاپ شده در كتاب رسائل شهيد ثاني از انتشارات : نگاه كنيد به  ـ  1

 .188ها ـ قم ـ ايران ، صفحه پژوهش
معجم رجـال  "و  365، صفحه  2جلد "رياض العلماء"و  90صفحه  1جلد "امل االمل"به عنوان مثال نگاه كنيد به  ـ  2

 .378، صفحه  7جلد "الحديث
به نقل از يكـي از فرزنـدان    "الجواهر الغوالي في شرح عوالي الآللي"آنچنانكه محدث جزائري آنرا در كتاب خود  ـ  3

 )43صفحه  "يدمنية المر"نگاه كنيد به مقاله محققين كتاب (شهيد ثاني ، ذكر كرده است 
بندي را به گو اينكه برخي اين تقسيم. صحيح، حسن ،موثق و ضعيف: و نيز تقسيمات چهارگانه حديث به صورت  ـ  4

اي در همين موضوع در در اين مورد نگاه كنيد به مقاله. (دهنديا پيش از وي ارجاع مي "الدين بن طاووسجمال"دوره 



 
۱۱ 

همان كسي است  "الدينشيخ زين"پس بدان كه اين «:گويد مي "رياض العلماء"صاحب 
و طريقت ايشان به كتب خاصه ] اهل سنت[كه براي اولين بار علم درايه را از كتب عامة 

انتقال داد و در اين علم رساله مشهور خود را تأليف كرد و سـپس بنابـه تصـريح    ] شيعه[
سپس شـاگرد  . اب ، آنرا شرح كردهاي اصحگروهي از متأخران وي و نيز به اشاره نوشته

نيـز در ايـن   ... و  "شـيخ بهـايي  "و سپس فرزندش  "شيخ حسين عبدالصمد الحارثي"او 
 30F1»...به تأليف كتاب پرداختند و به همين ترتيب] علم درايه[موضوع 

شأن عالمه و دو شهيد ياد شده ، اجل از آنست كه «: گويد مي "عالمه امين"در اينجا 
دليـل از  ي از كسي تقليد كنند يا قرائت كتب ديگران، آنانرا به پيـروي بـي  در چنين مسايل

محتواي آن سوق دهد ؛ ايشان رؤساي مذهب و بنيانگذاران اصول آنند و اهل آن مذهب 
اينـان اصـطالحات عامـه    . انـد گرفتـه ] فقه مذهب خـود را [به ايشان اقتدا كرده و از آنها 

در راستاي توجه به مذهب خـود و تـا جـايي كـه      را گرفته و آنها را] علماي اهل سنت[
اند ، در مورد اصول فقـه  اند ، در مورد احاديث خود اعمال كردهمانعي براي اينكار نديده

ايم ـ و در فن درايه نيز چنين كرده و اجماع و غيره ـ آنچنانكه در جاي خود روشن كرده 
اند بـه ايـن   نچه انجام دادهنسبت به آ "شيخ حسن"شود ناخرسندي پس چگونه مي«: اند 

 31F2».علت باشد حال آنكه خود نيز از ايشان پيروي كرد و از آنها پيشي گرفت
 :ايم بدين ترتيب شاهد تعامل سازنده و مثبت ميان رهبران بوده

 .ـ احترامي در حد و اندازه گراميداشت و ارج بسيار به يكديگر
 .علمي يكديگر آميز به رغم نقدـ مبادله عبارات مودت و محبت

 .ـ شيفتگي و احترام زايدالوصف نسبت به همديگر
 .دادندكتابهاي يكديگر را شرح مي] شيعه و اهل سنت[ـ علماي هر دو گروه 

 .دادندـ مراجعان خود را به همديگر ارجاع مي

                                                                                                                                               
بخش چنين مطالعـاتي  بدون ترديد تكامل "شهيد ثاني"ولي ) 419، صفحه  "مجموعه مقاالت كنگره دو شهيد": كتاب 

 .رودنزد اماميه بشمار مي
 .365جلد دوم ، صفحه  "رياض العلماء" ـ 1
 .157جلد هفتم ، صفحه  "اعيان الشيعه" ـ 2
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 .پرداختندـ به تدريس و صدور فتوا براي مردم طبق مذاهب ديگر مي
 .مذاهب ديگر به زيباترين عبادات ـ اذعان به فضل و علم علماي

 .ـ اصرار بر آموزش به رغم اوضاع دشوار سياسي
 .هاي آنهااز ديگران و روايت كتاب] روايت[ـ درخواست اجازه 

ـ و عدم پافشاري بر رأي خود و رد موارد نقل شده از آنها در صورت عدم توافق بـا  
 .كتاب و سنت

 .هب آنها در برخي مواردـ در آميختگي در حد عدم روشن بودن مذ
 .ـ آزادي در اجتهاد و پذيرش تعددگرايي و پذيرش ديگران

 .هاي علمي ديگران به علوم مذهب خويشـ انتقال شيوه
اي را پـس از  و آيا پيروان اين پيشوايان چنين روحيـه ! و مگر خردگرايي جز اينست؟

 !اند؟ايشان حفظ كرده
 

 گرايي غيرعقالنيفرقه
، سـمت  ]طاليي[هاي اهد آنيم كه امت در پي دور شدن از آن دورهدر كمال تأسف ش

گير همه "بسته بودن"انگيزي گرفت و ديري نپاييد كه تعصب و گرايي نفرتو سوي فرقه
تعصبشان بدانجا كشيد كه اگـر بـا   «شد و مجتهدان ، به تقليد از ديگران پرداختند چنانكه 

ذهب ايشان همخواني نداشت با هر وسـيله  موردي از كتاب و سنت روبرو شوند كه با م
هاي شگفت و در راستاي حمايت از مذهب و ديـدگاه خـود ،   ممكن و با تفسير و تأويل

 32F1».كنندآنرا رد مي
بـا جمـاعتي از   «: گويـد  به نقل از بزرگترين استاد خود آورده كه مـي  "فخري رازي"

در مـورد برخـي مسـايل     مقلدان فقها برخورد كردم و آيـات بسـياري از كتـاب خـود را    
برايشان تالوت كردم ؛ ديدگاه مذاهب ايشان برخالف محتواي آن آيات بود لذا آيـات را  

شـدند بـه ايـن    كردند و با تعجب تمام به من خيره ميپذيرفتند و توجهي به آنها نمينمي

                                                 
 .14، صفحه ) شهاب الدين ابوشامة( "مختصر المؤمل" ـ 1



 
۱۳ 

شود به ظاهر اين آيات عمل كرد حال آنكه روايت نقل شده از سـلف  معنا كه چگونه مي
، بر خالف مفاد ظاهري آنست و اگر حقيقتاً به تأمل بپـردازي خـواهي ديـد كـه ايـن       ما

 33F1».هاي بسياري از اهل دنيا جاري استبيماري در رگ
34Fنيز سخنان ديگري در همين راستا ، ذكر كـرده اسـت   "شيخ اسد حيدر"

؛ چـه بسـا    2
اي در اين راستا بستن باب اجتهاد و منحصر ساختن مذاهب ، نتيجه و عامل تشديد كننده

 .بوده است
به ) خطا و صواب(ها از مرحله مسئله به همين حد نيز باقي نماند و به انتقال درگيري

هاي مردم كشاند ها را به ميان تودهاي كه دامنه اختالفرسيد ؛ مسئله) كفر و ايمان(سطح 
 .و به فجايع و مصايب بسيار دردناكي منجر شد

35Fاندركاران اين علوم چه در ميان شيعهتو حمله به علوم عقلي و دس

و چـه در ميـان    3
36Fاهل سنت

 .شدت پيدا كرد 4
در همين راستا سيل تهمت ، مذاهب و ديدگاههاي آنهـا را فـرا گرفـت و آنهـا را بـه      

توصيف كردند و اخـتالف  ... و  "مجوس امت"و  "هالك كننده"،  "گمراه كننده"عنوان 
 37F5.ا ، افزايش يافتدر خصوص جزييات و مشغول شدن به آنه

» هـاي بزرگـي شـده بودنـد    كشورها تبديل به تيول«دخالت حكام نيز در شرايطي كه 
هـاي تحـريم و تكفيـر و    و عداوتي ، تهمتمزيد بر علت گرديد و با هر دشمني و خشم

باطل دانستن ديگران ، به فراواني بكار گرفته شد و اينها همه پيش درآمدي بـراي قتـل و   
ها و از ميان بردن كتب بزرگان مذاهب و تأليفـات فقهـاي آنهـا و    داراييبه آتش كشيدن 

 .گسترش ترس و وحشت و نفرت ، انجاميد
و در جريان فجايع تاريخي ، عمليات وحشيگرانه از سوي حكمرانان جديد گاه عليـه  

                                                 
 .از سوره توبه 31در تفسير آيه  31، صفحه  16جلد  "التفسير الكبير" ـ 1
 .192، جلد سوم ، صفحه  "مجمع جهاني اهل بيت"چاپ  "االمام الصادق و المذاهب االربعه" ـ 2
 ).قدس سره(نوشته امام شهيد سيد محمدباقر صدر  "المعالم الجديدة لعلم االصول": نگاه كنيد به كتاب  ـ 3

 .211، صفحه  "قضية الفلسفه"كتاب در  "الطويل"نگاه كنيد به مقاله استاد  ـ 4
 .185، فصل الحقبة الطائفية ، صفحه ) دكتر انصاري( "قصة الطوائف": نگاه كنيد به كتاب  ـ 5
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 38F1.شيعيان و گاهي نيز عليه اهل سنت تكرار شد
در مـورد جنـگ و نبـرد پيـروان      "مـوي ياقوت ح"هاي توان به نوشتهدر اين باره مي

 .مذاهب با يكديگر ، مراجعه كرد
هـا را ـ كـه هـر يـك در آنسـوي       هاي صفويان و عثمـاني توان درگيريهمچنانكه مي

پيشينه مذهبي ويژه خود سنگر گرفته بودند ـ به خاطر آورد كه به مدت چهار قرن بدرازا  
ت ساخت و آنرا در برابر دشمن غربـي هاي فراواني نصيب امها و خرابيكشيد و ويراني

 .اش ، كامالً تضعيف نمود
از پيشوايان حنبلي بسنده خواهيم كـرد   "الشيخ الطوفي"در اين باره به متني از كتاب 

 كه 
در نظر گرفته و بـر   "المصالح المرسلة"در واقع آنرا به عنوان استدالل در مورد اصل 

] متون حـديثي و روايـي  [است كه نصوص نصوص و اجماع، مقدمش دانسته زيرا معتقد 
با يكديگر متعارضند و اجتهادهاي مربـوط بـه آنهـا متضـادند و احاديـث سـاختگي نيـز        

 :گويد فراوانند و در همين راستا برخي انواع درگيري در آن دوره را يادآور شده مي
ها مذهب مالكي در مغرب و حنفي در مشرق مستقل گشتند؛ در هركدام از اين بخش«

تافـت؛ كـار بجـايي    هيچكدام از اين دو مذهب وجود كسي از مذهب ديگـري را برنمـي  
شد او را به هاي گيالن ديده ميرسيده بود كه به ما گفتند اگر فردي حنفي در ميان حنبلي

كردند يعني درست همـان حكمـي را كـه در    مي "مصادره"رساندند و اموالش را قتل مي
كردند و حتي كار بجايي رسيده بود كه در وي اعمال مي شد در موردمورد كفار صادر مي

رفت ـ تنها يـك مسـجد    ها بشمار ميالنهر ـ كه محدوده حنفي هاي ماوراءبرخي سرزمين
ها وجود داشت و كارگزار شهر كه همه روز براي نماز صبح از خانه بيـرون  شافعي ءويژه
آيا وقت آن نرسـيده كـه درب   : گفت افتاد ، ميها ميشد و چشمش به مسجد شافعيمي

ها همچنان باز بود تـا سـرانجام روزي درب   ولي مسجد شافعي! تخته شود؟ "كليسا"اين 
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 39F1».مسجد را گل گرفتند و والي نيز از اينكار خوشش آمد
ها گو اينكه امت به بركت آگاهي علماي خود باالخره از اين پيامدهاي دوران درگيري

 .، رهايي يافت
آميز اين حركت هستيم كه سـبب  اخير شاهد بازگشت شگفت ءدر برههولي متأسفانه 

آن نيز دشمن كهنه و جديد اين امت يعني استعمار و استكبار جهاني است كه همواره در 
هراس از خيزش و بيداري اسالمي و بيمناك از بخطر افتـادن منـافع اسـتعماري خـويش     

 .است
هـاي پيـاپي در نقـاط    و در پي شكست زماني ءاستعمار و استكبار جهاني در اين برهه

افغانستان و عـراق و فلسـطين و سـومالي و بـدنبال     : گوناگوني از جهان اسالم از جمله 
اي و هاي خود يكي پس از ديگري ، طـرح احيـاي نعرهـاي فرقـه    ناكامي در تحقق نقشه

تحريك علماي عر مذهب براي ضرورت دفاع از خود و ايراد اشكال به ديگر مـذاهب را  
 .ريزي كردپي

هاي تكفيـري  ترديدي نيست ـ كه همچون هميشه ـ از افراد متعصب و داراي گرايش  
و از نادانان به منافع امت و سپس از مزدوراني كه در منطقـه گمـارده اسـت، در راسـتاي     

پروراند ، اسـتفاده  حمايت و صيانت از نفوذ خود در منطقه و تحقق اهدافي كه در سرمي
اين ميان نقش عمده را به دشمن صهيونيستي سپرد تا اجراي گسترده نقشهكرد و البته در 

گرايانـه و  هاي اساساً سياسي بعد فرقهگرايانه خود را تحقق بخشد و به درگيريهاي فرقه
 .انگيزي دهدمذهبي نفرت

ها هشـيار باشـند و در جهـت ناكـامي و     علما و عقالي امت بايد نسبت به اين توطئه
 .واهللا ولي التوفيق. اي آنها بكوشندكنترل پيامده
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