تعامل عالمان شیعه با اهل سنت
حجتاالسالم والمسلمین موسیالرضا تیموری

*

اشاره

وحدت اسالمی ،یکی از آموزههای مهم قرآن و اهلبیت اسـت کـه
همواره امت اسالمی را به همگرایی دعوت نمودهانـد زیـرا مصـالح و
منافع مشترک جهان اسالم اقتضا میکند که در صفوف فشرده در برابـر
دشمنان قرار گیرند و از غیریتسازی و اختالفات غیـر منطقـی پرهیـز
نمایند .مسلمانان با بهرهگیری از مشترکات و سرمایههای عظیمی ماننـد
قرآن ،اسالم ،پیامبر و مصالح عمـومی ،مـیتواننـد امـت واحـده را
تشکیل ،و کشتی جهان اسالم را به ساحل نجات رسـانند .البتـه تحقـق
این جامعه مطلوب ،به ساز و کار نیاز دارد .در این نوشتار به برخـی از
آنها اشاره میشود.
الف) بایستگی تعامل مسلمانان

یکی از آرمانهاى بزرگ مسلمانان ،تعامل جهـان اسـالم اسـت کـه از
* دانشآموخته سطح  3مذاهب اسالمی.
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دیرباز رهبران الهی و مصلحان مسلمان ،مانند سید جمـا الـدین اسـد
آبادی برای ایجاد ایـن امـر کوشـیدهانـد .از ایـن رو مرحـوم آیـت ه ّال
بروجردی  -حتی -در آخرین لحظات عمر خویش ،تعامـل مسـلمانان
را آرزو مینمود  1اما در آن سوی دیگـر متحجـران و برخـی حاکمـان
اسالمی ،نهتنها به هماندیشی جهـان اسـالم فکـر نمـیکننـد بلکـه بـه
اختالفات جامعه اسالمی دامن میزنند .نمونه این گـروه« ،خـوارج» در
صدر اسالم و «داعش» در عصر حاضر است .در این میان استعمارگران
نیز برای رسیدن به اهداف خود ،اختالف ایجاد مینمایند هـمچنانکـه
امام راحل فرمود «تا کی قریـب یـ میلیـارد مسـلمان در جهـان و
قریب صد میلیون عرب با کشورهاى وسیع و ذخایر بـیپایـان ،شـاهد
چپاولگریهاى شرق و غرب و ستمگریها و قتلعامهاى غیر انسـانی
2
آنان و تفالههاى آنان باشند ».
ب) راههای ایجاد تعامل
 .1عمل به آیات و روایات

متأسفانه بسیاری از مسلمانان یا با معارف اسـالم آشـنایی ندارنـد و یـا
بدان عمل نمیکننـد زیـرا در آمـوزههـای دینـی ،تعامـل مسـلمانان از
اهمیت خاصی برخوردار است به گونهای که از وحدت اسـالمی ،بـه
عنوان نعمت و از اختالف ،به عنوان عذاب الهی و خـواری یـاد شـده
َ ُ ْ
َ ً َ َ ََ ُ َ ْ ُُ ْ َ َ
َ ْ
َ َْ ُ
ـه َعلـ ْیم ْم ِإذ
است «و اعت ِصموا ِبحب ِل الل ِه ج ِمیعا و َل تفرقوا و اذکروا ِنعمـت الل ِ
 .1پایگاه اطالعرسانی حوزه وحدت اسالمی از پیدایش تاریخی تـا گـرایش واقعـی
.1395/09/22
 .2روح هّال خمینی صحیفه امام ج ،15ص .60
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ََ

ُ
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ً

َ َْ َ ُ
ُ ُْ َْ ً
وب ُم ْم فأ ْص َب ْح ُت ْم ِب ِن ْع َم ِت ِه ِإخ َوانا» « 1همـه بـه ریسـمان
کنتم َعداء فألف بین قل ِ
خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود به یاد آوریـد
که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان د هـای شـما الفـت ایجـاد
ِ
ِ
نعمت او ،برادر شدید» .خداوند در آیه دیگری فرمـوده
برکت
کرد و به
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
است « َوَ ُ
ناز ُعوا ف َتفش ُـلوا َوتـذ َه َب ُ
رٌح ُم ْـم» «2خـدا و
طیعوا الل َه َو َر ُسول ُه َوَلت
پیامبرش را اطاعت نمایید و نزاع نکنید .پس [اگر بـا هـم نـزاع داشـته
باشید ]،سست میشوید و قدرت شما از میان میرود» .در روایات نیـز
به این تعامل تأکید شده است چنانکه پیامبر خدا بارها مردم را بـه
ْ
ٌ َ
همبستگی فراخوانـد « ِِ َّن ال ُم ْس ِـل ِمی َ َی ٌـد َو ِاح َـدة َعلـ َمـ ْ ِس َـن ُاﻫ ْم» « 3همانـا
مسلمانان ،مانند ی دست در برابر غیر خود متحد هستند».
بنا بر آیات و روایات ،عزت و اقتدار جهان اسالم با عمل به آموزههـای
دینی شکل میگیـرد در غیـر ایـن صـورت مسـلمانان خـوار و ذلیـل
خواهند شد .جنگهای متعدد و اختالفات خانمـان برانـداز مسـلمانان،
موجب بدبختی و عقبماندگی آنها شده و کشتار بیرحمانه مسـلمانان
در عراق ،یمن ،فلسطین و سوریه ،همان عذابی اسـت کـه قـرآن بـدان
ْ َ ْ ُ َ
َ َ
َ
ُ ْ ُ َْ
َ َ ُ
ـو ِقم ْم َ ْو
اشاره نموده است «قل ه َو الق ِاد ُر َعل َ ْن ٌَ ْب َعث َعل ْیم ْم َعـذ ًابا ِمـن ف
َ
َ
ِم ْن َت ْح ِت َ ْر ُج ِل ُم ْم َ ْو ٌَ ْل ِب َِ ُم ْم ِش َی ًعا» 4.امروز جهان اسالم گرفتار گـرگهـای
انساننمایی همچون ترامپ شده است همـانگونـه کـه امـام علـی
 .1آ عمران .۱۰۳
 .2انفا  ۴۶ر.ک ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونه ج ،۷ص.۱۹۶
 .3محمد باقر مجلسی بحاراألنوار ج ،28ص .104
 .4انعام « 65او قادر است که از باال یا از زیر پاى شما ،عذابی بر شما بفرستد یـا بـه
صورت دستههاى پراکنده شما را با هم بیامیزد و طعم جنگ (و اختالف) را به هر ی
از شما به وسیله دیگرى بچشاند».
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َّ َ َ َ َّ َّ
َْ
َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َّ َّ َ َّ
ـاس ِللشـ ْیط ِان ک َمـا أ َّن الشـاذ ِمـ َ الغ َـن ِم
فرمود « ِِیاکم و الفرقة ا ِنن الشاذ ِمـ الن ِ
ْ
ِلل ئ » « 1از جدایی بپرهیزید زیـرا کسـی کـه از دیگـران جـدا شـود،

نصیب شیطان میشود همانگونه که اگر گوسفندی از گله جدا باشـد،
نصیب گرگ شود».
 .2پرهیز از تکفیر

متأسفانه بعضی از شیعیان و اهلسنت ،عقایدی را به یکـدیگر نسـبت
میدهند که واقعیت ندارد مانند اتهام پرستش مهر توسط شیعیان که از
سوی اهلسنت ،و یا اتهام دشمنی اهلسنت با اهلبیت که از سوی
شیعیان مطرح میشود 2.بسـیاری از کشـمکشهـای خـونین گروهـی،
ناشی از چنین روشی است حا اینکه این مسلله بر خالف آموزههـای
دینی است زیرا آیات و روایات از چنین رویکردی نهـی کـرده اسـت.
امام صادق شیعیان را در مقابل دشنام ،به صـبر دعــوت کـرده و از
آنـان خواسته است جز نیکی ،چیزی میان آنها و مخالفان وجود نداشته
ً
نن َم ْل ُل ٌ
باشد 3.همچنین آن حضرت فرموده است « َم ْل ُل ٌ
نن َم ْ َر َمـ ُم ْؤ ِمنـا
ُْ
ً ُْ َ ََ
ِّکفر َو َم ْ َر َم ُم ْؤ ِمنا ِّکفر ا ُه َن ک ْت ِل ِه» « 4ملعون اسـت و ملعـون ،آنکـه بـه
مؤمنی نسبت کفر دهد و هر که مؤمنی را به کفـر مـتهم نمایـد ،چنـان
است که وی را به قتل رسانده باشد» .رهبر معظم انقالب نیز میفرماید
 .1محمد بن حسین شریف الرضی نهج البالغه خطبه .127

 .2لطف علی لطیفی پاکده انسجام اسالمی زمینـههـا ،مبـانی ،موانـع و راهکارهـای اتحـاد
اسالمی ص .77
 .3مهدی مسائلی پیشوایان شیعه ،پیـشگامان وحدت ص .۵۸
 .4محمد باقر مجلسی بحاراألنوار ج ،73ص  3۵۴شیخ صدوق اعتقـادات اإلمامیـة
ص .107
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«مواظب باشید که دشمن در سنگر خودی جا نگیرد .مواظب باشید کـه
شما به جای تهاجم به دشمن ،به خودی حمله نکنید» 1.چنانکه مرحوم
شلتوت نیز گفته است
اسالم بین قلوب مسلمین پیوند برقـرار مـیکنـد و آنهـا را هـمچـون
خانوادهای واحد میسازد .مسلمان از خوشحالی مسلمانان ،خوشـحا
و از ناراحتی او ناراحت میشود .هنگامی که گمراه شد ،او را هـدایت
و هنگامی که اغفا شد ،او را ارشاد و هنگامی که ضعیف شـد ،بـه او
رحم می کند.

2

 .3تعامل عبادی

یکی ازعوامل ایجاد تعامل جهان اسـالم ،شـرکت گـروههـا در مراسـم
عبادی یکدیگر است از این رو ائمه و عالمان شـیعی ،همیشـه بـه
حضور پر رنگ شـیعیان در مراسـم عبـادی اهـلسـنت سـفارش مـی
نمودند 3.اسحاق بن عمار میگوید امام صـادق بـه من فـرمود «بـا
4
آنان (اهلسنت) نماز بگزار».
برخی عالمان اهلسنت نیز به این امر اقـدام نمودنـد تـا الگـویی بـرای
گروههای اسالمی باشد چنانکه محمود شلتوت در سفری که به قدس
برای شرکت در کنفرانس اسالمی فلسـطین داشـت ،بـه همـراه دیگـر
 .1سید حسین اسحاقی نسیم همبستگی از اتحاد ملی تا انسجام اسالمی ص .213
 .2مجمـع جهــانی تقریــب مــذاهب اســالمی ،معاونــت فرهنگــی نشــریه طالیــهداران
تقریب( )2ص .98
 .3محمد بن حسن حر عاملی وسایل الشیعه ج  ،8ص 299ـ.300
 .4همان ص .301
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عالمان ،نماز جماعت را به امامت آیت ا ه ّل کاشف الغطاء خواند .او این
صحنه را اینگونه وصف کرده است «چه زیباست سـیمای مسـلمانان
که نمایندگان آنان در کنفـرانس اسـالمی فلسـطین ،در مسجداالقصـی
جمع شدند و با یکی از بزرگان مجتهدین شیعه امامی ،استاد بافضیلت،
شیخ محمد حسین آ کاشف الغطاء نماز جماعت خواندنـد بـیآنکـه
فرقی باشد میان کسی که خود را سنّی مینامد و یا کسـی کـه خـود را
1
شیعه میخواند».
امام راحل فرمود
الزم است برادران ایرانی و شیعیان سایر کشورها از اعمـا جاهالنـه،
تفرق صفوف مسلمین است ،احتراز کننـد و در جماعـات
که موجب ّ

اهل سنت حاضر شوند ،از انعقاد و تشکیل نماز جماعـات در منـاز ،
و گذاشتن بلندگوهای مخالف رویه ،اجتناب نمایند .و از افتـادن روی
قبور مطهره ،و کارهایی که گاهی مخالف شرع اسـت ،جـدا اجتنـاب
نمایند.

2

همچنین ایشان فرمود «در وقتی کـه در مسـجدالحرام یـا مسـجدالنبی
نماز جماعت منعقد شد ،مؤمنین نباید از آنجا خـارج شـوند و بایـد از
3
جماعت تخلف نکنند و با سایر مسلمین به جماعت نماز بخوانند».
 .4تعامل اجتماعی

یکی از عوامل ایجاد تعامل ،افزایش معاشرت دو گروه شـیعی و سـنی
 .1فصلنامه علمی تخصصی حبل المتین« ،آشنایی با پیشگامان بیـداری اسـالمی (»)1
پیش شماره او  ،ص .17۶
 .2روح هّال خمینی صحیفه امام ج ،10ص  ۶۱ـ .۶۳
 .3روح هّال خمینی توضیح المسائل مناس حج ،مسلله  ،38۴ص .۲۵۷
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با علمای اهلسنت معاشرت داشت

تـا جـایی که علمای اهلسنت در منز امام حـضور پیدا مـیکردنـد و
ابـوحنیفه دو سا در مجـالس درس امـام صـادق
مال

حضـور یــافت.

بن انس نیز از محضر علمی حضرت بهـره بـرد و گفـت «هـیچ

چـشمی نـدیده و هـیچ گـوشی نـشنیده است کسی از جهـت فضـل،
علم ،عبادت و ورع ،برتـر از جعفـر صـادق باشـد» 1.تعـداد زیـادی از
شاگردان امام صادق

نیز از اهلسـنت بودنـد .آن حضـرت نـه تنهـا

تعامل خوبی با اهلسنت داشت بلکه شیعیان را نیز به رفتـار دوســتانه
با آنان سفارش مینمـود چنانکـه یکـی از یـاران امـام صــادق  ،از
حضرت میپرسد ما شیعیان در معاشرت با طبقات مردم که در سـل
مذهب ما نیستند ،چـه وظـیفهای داریم امام میفرماید
به رهبران خود بنگرید که مقتدای شما هستند ،و بــا مــردم [منظـور
غیر شیعیان] ،به همانگونه معاشرت کنید که رهبـران شـما معاشـرت
میکنند .به خدا سوگند که رهـبران شـما از بـیماران مردم ،عیـادت و
در تشییع جنازههایشان شرکت میکنند.

امام حسن عسکری

2

نیز فرمود

در محلههای اهلسنت نماز بخوانیـد ،در تشـییع جنـازه آنهـا حاضـر
شوید ،از بیمارانشان عیادت کنید و حقوق آنها را بپردازید زیرا وقتـی
یکی از شما پرهیزکار ،راستگو ،امین و با مردم خوش اخـالق باشـد،
 .1ابن حجر عسقالنی تهذیب التهذیب ج  ،2ص .۱۰۴
 .2محمد بن یعقوب کلینی الکافی ج ،2ص.۶۳۶
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میگویند این ،شیعه است و موجـب شـادی مـن مـیشـود .از خـدا
بپرهیزید و موجب زینت ما باشید ،نه موجب ننگ ما.

1

 .5تعامل سیاسی
حمایت سیاسی

یکی ازعرصهها ،عرصه تعامـل سیاسـی اسـت یعنـیدر صـورتی کـه
شیعیان یا اهلسنت علیه ظلم و حاکم ظالم قیام نمایند ،باید از همدیگر
حمایت کنند زیرا مبارزه مشترک علیه ظلـم ،وظیفـه همـه گـروههـای
اسالمی است .البته رهبران و عالمان دینـی وظیفـه دارنـد کـه بـه ایـن
حمایتها ،سمت و سو داده و خود ،از پیشگامان این امـر باشـند .هـم
چنانکه شیخ محمود شلتوت در حمایت از امام خمینی پس از حادثه
 15خرداد ،اعالمیه داد .ایشان شش روز پـس از ایـن رخـداد ،نامـهای
نوشت و از عموم مسلمانان خواست تا عالمان مجاهد ایـران را کـه بـه
جرم دفاع از حق به زندان کشیده شدهاند ،پشـتیبانی کننـد 2.هـمچنـین
هنگامی که محمد رضا پهلوی ،اسرائیل غاصب را به رسمیت شناخت،
به وسیله تلگراف به آیت ه ّال بروجردی ،اقـدام دولـت ایـران را تقبـیح
کرد.

3

 .1محمد باقر مجلسی بحاراألنوار ج  ،۷۵ص ۳۷۲ـ .۳۷۳

 .2ر.ک محمد ابراهیم ساور «آشنایی با پیشگامان بیـداری اسـالمی ( )1عالمـه شـیخ
محمد شلتوت» فصلنامه علمی تخصصی حبل المتین دوره او  ،پیش شماره او  ،بهار
 ،1391ص.177 – 1۶8
 .3همان.
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اتخاذ سیاستهای مشترک

یکی از شیوههای ایجاد وحدت اسالمی ،اتخاذ سیاست مشترک توسط
کشورهای اسالمی است .با این استراتژی مـیتـوان در برابـر دشـمنان،
سیاستهای راهبردی اتخاذ و به حمایت از مظلومان و آسـیبدیـدگان
جهان اسالم پرداخت .اما متأسفانه برخی سران حکومتهـای اسـالمی
به جای تالش در جهت اتحاد مسلمانان ،با دشمنان مسلمین همپیمـان
میشوند .ثمره این پیمان ،ناتوانی روزافـزون امـت اسـالمی اسـت بـه
گونهای که آمریکا جسارت مییابد تا بیتالمقدس را پایتخت اسـرائیل
و جوالن را سرزمین اسرائیل اعالم کند ،در حالی که اگر جهـان اسـالم
دو
متحد شود ،چنین اتفاقی نمـیافتـد .امـام راحـل فرمـود «همـه َ
اسالمی ّه و ملتهاى اسالم ، ...میبینند که ی دولـت پوشـالی اسـرائیل
در مقابل مسلمین ایستاده که اگر مسلمین مجتمع بودند ،هر کـدام یـ

سطل آب به اسرائیل میریختند ،او را سیل میبـرد» 1.مرحـوم کاشـف
الغطاء با اشاره به این مطلب مـیفرمایـد «شـما فلسـطین را بـا دسـت
دولتهای عربی و اسالمی به قتل رساندید تا ذبح شرعی و بـه دسـت
مسلمانان و رو به قبله باشد و بدین ترتیب ،خوردن و بلعیدن آن بـرای
شما امپریالیستها و صهیونیستها حال باشـد» 2.وی دردمندانـه مـی
گوید «راستی کدام مصیبتی اسفبارتر و دردناکتر از اینکه مسلمانان بـا
دست خود یکدیگر را نابود کنند ».

3

 .1روح هّال خمینی صحیفه امام ج ،9ص.۲۷۴
 .2سید احمد موثقی استراتژی وحدت در اندیشه سیاسی اسالم ج  ،2ص  371ـ .369
 . 3همان ج  ،2ص .373
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توجه به نقاط مشترک

یکی ازعوامل ایجاد تعامل بین دو گروه شیعه و سنی ،توجه به مؤلفههـا
و نقاط مشترک است .مطملنا مسائل مورد اتفـاق میـان ایـن دو گـروه،
بسیار فراتر از موارد اختالف است عواملی مانند اصـل توحیـد ،قـرآن،
و مصالح عمومی ،مسلمانان را مانند دانههای تسبیح بـه

دین ،پیامبر

هم گره میزند ،اما متأسفانه اغلب مسائل مورد اخـتالف بیشـتر مـورد
توجه قرار گرفته و به مشترکات توجه نمیشود که نتیجه آن نیـز دوری
مسلمانان از یکدیگر است .مقام معظم رهبری فرمود
ی

میلیارد مسلمان در دنیا هستند که درباره خدا و پیامبر

و حج و کعبه و قرآن و بسیاری از احکام دینـی بـا هـم یـ
دارند ،ی

و نماز
عقیـده

چند مورد اختالف هـم دارنـد اینهـا بیاینـد همـان چنـد

اختالف را بگیرند با هم بجنگنـد تـا آن کسـی کـه بـا اصـل خـدا و
پیامبر

و دین و همه چیز مخالف اسـت ،کـار خـودش را انجـام

بدهد .آیا این عاقالنه است .

1

«هانونو» مستشرق فرانسوی گفته است
مسلمانان در سر تا سر جهان از شرق تا غرب عالم ،دارای ی
مشترک و برادری دینی هستند که د ی

رابطـه

مسلمان شرقی بـرای یـ

مسلمان در فرانسه میتپـد .همـین ارتبـاط عامـل آن شـده کـه امـت
واحدی را تشکیل دهند از این رو الزم اسـت از هـر راه شـده ،ایـن
 .1پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضـرت آیـت هّال سـید علـی خامنـهای
بیانات در دیدار جمعی از آزادگان و جمعی از اقشار مختلف مردم .1396/07/11

تعامل عالمان شیعه با اهل سنت
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رابطه را قطع کنیم تا غرب بتواند اهداف خویش را در مشـرق زمـین
پیاده نماید.

1

رهبرمعظم انقالب میفرماید
آن روزی که ُس ِ
نی فلسطینی زیر فشار است ،یـ

عـدهای را بـا ایـن

شعار ،با این تبلیغات که اینها ُسنی هستند ،شما شـیعه هسـتید سـعی

میکنند نگذارند کم
ی
کم

کنند .امروزکه شیعه لبنان زیر فشار اسـت ،بـه

عدهای میگویند شما ُسنی هستید ،اینها شـیعه هسـتند بـه آنهـا
نکنید .آنها نه به شیعه احترامی میگذارند ،نه به ُسـنی آنهـا بـا

اصل اسالم طرفند.

2

امروزه عالمان ،مصلحان و حکومتهای اسـالمی وظیفـه دارنـد منـافع
شخصی ،گروهی و کشوری را کنار بگذارند و با قلم ،بیـان و سیاسـت
های روشمند ،برای نجات جهان اسالم اقدام کنند چنانکه امام علی
با خلفا همکاری مینمود .عبدالمتعا صعیدی 3مینویسد« :این فضیلتی
بزرگ برای علی بن ابیطالب است  ...با آنکه میدانسـت از دیگـران بـه
خالفت سزاوارتر است ،با ابوبکر ،عمر و عثمان به مدارا رفتار کرد و از
4
هیچ گونه کم به آنان دری نکرد».
 .6شناخت عوامل اختالف

ایجاد تعامل ،مستلزم شـناخت عوامـل و آسـیبهـای آن اسـت زیـرا
 . 1محمد حسن زمانی آشنایی با استشراق و اسالم شناسی غربیان ص .220
 .2پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت هّل سید علی خامنهای بیانات
در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میالد امیرالمؤمنین
 .3استاد دانشگاه األزهر.

.138۵/0۵/17

 .4عبدالکریم بیآزار شیرازی همبستگی مذاهب اسالمی ص .207
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هرگونه تصمیمسازی درباره تعامل ،مبتنی بر شناخت موانـع اسـت .بـر
این اساس ،باید از عوامل اختالف مانند فتواهای غیر منطقی ،تعصـبات
قومی ،قدرتگرایی و پیروی از هواهای نفسانی پرهیز نمـود .متأسـفانه
امروزه فتوای عالمان وهابیت ،مبنی بر مهدور بودن شیعه ،سـبب شـده
است تکفیریها با شعار « ه ّال اکبر و ال اله اال ه ّال» افراد بیگناه را به قتـل

برسانند و کودکان را سر ببرند 1.عالمه امینـی دربـاره ابـنتیمیـه مـی
گوید «این دروغها و تهمتها ،تخم فساد را میکارد و دشمنیها را در
میان امت اسالمی بر میانگیزاند و جماعت اسالم را به تفرقه تبدیل می
نماید» 2.همچنین ایشان مینویسد «شیعه هرگز اخوت اسـالمی را کـه
در قرآن و سنّت به آن تصریح شده ،به جهان تشیع محدود نکرده است
و در این جهت فرقی میان شیعه و سنی قائل نشـده اسـت» 3.بنـابراین
انتظار میرود عالمان جهان اسالم به جای فتواهـای اخـتالف برانگیـز،
فتواهای وحدتساز صادر نمایند تا پیروانشان از اختالفات غیر معقو
پرهیز نمایند چنانکه بعضی از عالمان سنی و شیعی ،در این خصـوص
پیشگام بودند .شیخ محمود شلتوت 4یکی از این عالمـان اسـت کـه در
فتوای معروف خود ،مذهب جعفری و فقه شیعه را بـه عنـوان مـذهب
رسمی و فقهی تأیید کرد 5.فتوای او تـأثیر بسـزایی در تعامـل شـیعه و
 .1شبکه اطالعرسانی اجتهاد نشریح فتوای مراجع در مورد تعامل شیعه و سنی.
 .2سایت راسخون «آیا ارتباط با اهل تسنن در مذهب شیعه نکوهش شده یـا خیـر »
.1397/09/29
 .3همان.
 .4رئیس دانشگاه األزهر مصر.
 .5عبدالکریم بیآزار شیرازی همبستگی بین مذاهب اسالمی ص.311-310
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سنی داشـت از ایـن رو آیـت ه ّال بروجـردی پـس از فتـوای محمـود
پس از صدها سا محقق شد و

شلتوت ،فرمود «آرزوی ائمه اطهار

من در قیامت این کار (اقدامات در جهت تقریـب) خـود را بـه مـادرم
زهرا

عرضه خواهمکرد».

1

فرقههای اسالمی باید با تحقیق ،با مبانی مذاهب یگـدیگر بیشـتر آشـنا
شوند چنانکه برخی عالمان شیعه و سنی مانند سلیم بشـری 2و عالمـه
شرف الدین ،گفتمان و مکاتباتی علمی داشتند که نتیجه آن ،خوشبینی
نسبت به یکدیگر بود .شیخ سلیم در یکی از این نامهها مینویسد
درود و رحمت خدا بر عالمه عبدالحسین شـرف الـدین .در گذشـته
حقایق شیعه را درک نکردهام زیرا با آنـان هـمصـحبت نشـده بـودم.
بسیار مایل بودم که با بزرگان شیعه و عـوام شـیعیان صـحبت کـنم و
عقاید آنان را به دست آورم .اکنون که خداوند توفیـق عنایـت فرمـود
که به ساحل دریای علم شما دست یابم ،امیدوارم خـدای مهربـان بـا
آب خوشگوار علم شما ،مرا سیراب کند ...قبال مـیشـنیدم کـه شـما
شیعیان معتقدید که از برادران سنّی خود کنارهگیری میکنیـد ،...ولـی
شما را مرد خـوشصـحبتی یـافتم ...و بـا ایـن روش اخالقـی ،شـما
شیعیان شایسته همنشینی هستید.

3

 .1ر.ک محمد ابراهیم ساور «آشنایی با پیشگامان بیـداری اسـالمی ( )1عالمـه شـیخ
محمد شلتوت» فصلنامه علمی تخصصی حبل المتین دوره او  ،پیش شماره او  ،بهار
 ،1391ص.177 – 1۶8
 .2شیخ األزهر.
 .3شرف الدین المراجعات ص .7
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شرف الدین نیز در پاسخ مینویسد
درود و رحمت خدا بر موالی ما ،شیخ االسالم .مرا به نامـه مهرانگیـز
خود آنقدر مورد لطف قرار دادی که زبـان از سپاسـگزاری آن عـاجز
است .آرزوهای خود را پیش من یافتهای و در صورتی که خود ،قبلـه
گاه امیدواران و پناه بیچارگان هستی .من از سـوریه بـر پشـت اسـب
آرزو نشستهام و به منظور دیدار شما آمدهام تـا از علـم شـما اسـتفاده
کنم.

1

یکی از عوامل ایجاد اختالف ،استعمار است .استعمار به منظور تسـل ّط
بر سرنوشت مسلمانان ،تفرقه ایجاد میکند چنانکه دادههـای تـاریخی
نشان میدهد که استعمار در حوادث ناگوار جهان اسالم ،نقش اساسـی
داشته است .گاردنر 2میگویـد «یکـی از راههـای غلبـه مسـیحیت بـر
مسلمانان و زمینهسازی برای جذب به سوی مسیحیت ،ایجاد تفرقـه و
جدایی میان پیروان دو مذهب شیعه و سنی ،به ویژه در ایران است».

 .1شرف الدین المراجعات ص .9
 .2روانشناس و استاد دانشگاه هاروارد آمریکا.
 .3محمد حسن زمانی آشنایی با استشراق و اسالم شناسی غربیان ص .220

3

