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چكيده
ميرزاى شيرازى داراى شخصيتى بارز و تقريب گرا بوده است كه در گفتار و رفتار ايشان نمايان گرديد. برحسب نقلها 
ــامرا، كه شهرى سنى نشين بود، مهاجرت نمود و حوزه و مكتبى تقريب گرا  ــان با نيت تقريب مذاهب از نجف به س ايش
به وجود آورد. عالوه بر شخصيت ميرزا، حضور حوزه شيعه در محيط و شهر سنى نشين سامرا آثار نيكويى در زمينه 
ــت كه حاصل تعامل و زندگى مشترك شيعه و سنى در كنار يكديگر  ــتگى بين پيروان مذاهب اسالمى داشته اس همبس
است و در سبك خاص مكتب سامرا و پرورش يافتگان اين مكتب كه طاليه داران نهضت تقريب در عصر جديدند به 

خوبى هويدا است و مدلى دانشى در مورد ايجاد محيطى تقريب گرا ارائه مى نمايد.

حوزه علميه تقريب گراي سـامرا 

و نقش ميرزاي شـيرازي
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مقدمه
منقول است كه ميرزا محمدحسن شيرازى ملقب به «ميرزاى 
ــيد مجدد» در جهت و با هدف ايجاد تقريب  بزرگ» و «س
ــتگى بين مذاهب اسالمى، حوزه علميه تشيع را به  و همبس
ــين بود، منتقل نمود. خود ميرزا  ــامرا كه شهرى سنى نش س
ــياس و آشنا با مسائل و مصالح امت  شخصيتى وارسته، س
ــامرا نيز با همين  ــود. انتقال حوزه از نجف به س ــلمان ب مس
ــمگيرى داشت. از جمله  هدف صورت گرفت و نتايج چش
ــين به وجود آمدن  ــنى نش ــهرى س نتايج انتقال حوزه به ش
ــامرا» شد و نيز  ــبك جديدى در حوزه به نام «مكتب س س
ــه همگى از آثار  ــه تقريب گرا پرورد ك ــاگردانى با روحي ش

تعامل و همزيستى شيعه و سنى در اين شهر است.
ــيرازى  اين مقاله ابتدا به اختصار به بيان زندگى ميرزاى ش
ــامرا را  ــس از آن، داليل انتقال حوزه به س ــردازد و پ مى پ
ــل و هم گرايى با  ــت تأثير تعام ــد و در نهاي ــى مى كن بررس
ــنت را در مكتب سامرا و پرورش يافتگان آن مكتب  اهل س
كه عمومًا داراى شخصيت تقريب گرا و تعامل گرا مى باشند، 

پى مى گيرد.

زندگى نامه ميرزا محمدحسن شيرازى
ــود، معروف به  ــيد محم ــن ميرزا فرزند س ــيد محمدحس س
ميرزاى شيرازى و سيد مجدد، از بزرگان و نامداران علماى 
ــيعه در بالد اسالمى بود و به سبب  اماميه و مراجع بزرگ ش
ــهرت جهانى يافت. او در  ــواى تاريخى تحريم تنباكو، ش فت
ــيراز متولد شد و  ــال 1230ق در ش 15 جمادى االولى س
ــين   ــالگى تحت تعليم دايى اش ميرزا حس ــن چهار س در س
ــالگى شروع به  ــش س ــن ش ــوى قرار گرفت و در س موس
ــه فراگيرى فقه و  ــوم عربى كرد و پس از آن ب ــل عل تحصي
اصول مشغول شد و در سن 15 سالگى شرح لمعه تدريس 
ــفر كرد و چند ماهى  ــالگى به اصفهان س مى نمود. در 17 س
ــاگردى  ــية المعالم» ش نزد محمدتقى اصفهانى مؤلف «حاش
ــتاد، نزد عالمه سيد حسن بيدآبادى  كرد و با رحلت آن اس
ــاگردى نمود و قبل از 20 سالگى  ــهور به «مدرس» ش مش
ــب اجازه اجتهاد از استادش بيدآبادى گرديد.  موفق به كس
ــى شركت كرد، تا  ــيخ ابراهيم كلباس نيز در مباحث درس ش
آنكه از مدرسان فاضل اصفهان شد. سپس در سال 1259ق 

ــال وفات سيد كاظم رشتى وارد نجف اشرف شد. در  در س
ــن نجفى صاحب جواهر و شيخ  ــيخ محمدحس آنجا نزد ش
ــف الغطاء شاگردى كرد و اجازه اجتهاد دوم  حسن آل كاش
ــتفاده وى  را از صاحب جواهر دريافت نمود و نيز عمده اس

در نجف از شيخ مرتضى انصارى بود.
ميرزا در مباحث فقه و اصول شيخ مرتضى انصارى تا آخر 
ــان شركت نمود و از مشهورترين شاگردان شيخ  حيات ايش
ــاگردانش  ــيخ انصارى در حضور ديگر ش ــد. ش مرتضى ش
ــم قرار مى داد و به كرات به  ــيرازى را مورد تعظي ميرزاى ش
ــيخ انصارى دائمًا تصريح مى كرد  اجتهاد وى اقرار نمود. ش
كه مباحث درسى اش براى سه نفر است: ميرزا محمدحسن 
ــيرازى، ميرزا حبيب اهللا رشتى و آقا حسن تهرانى. پس از  ش
ــال 1281ق، مردم و شاگردان  ــيخ انصارى در س رحلت ش
ــيخ انصارى به گرد ميرزاى شيرازى جمع شدند و وى را  ش

به رياست و زعامت دينى برگزيدند.1

شخصيت تقريب گراى ميرزاى شيرازى
ــياس و آشنا با امور  ــيرازى شخصيتى تيزبين، س ميرزاى ش
جهان و تحوالت آن بود. شواهد بسيارى در عرصه زندگى 
ايشان موجود است كه براى مثال مى توان به نمونه بارز آن 
ــاره نمود كه اگر اقدام ايشان نبود، با  يعنى نهضت تنباكو اش
ــوم حضور بريتانيا در ايران، چه بسا ايران  توجه به آثار ش
ــد. ميرزا در نهضت  ــتعمره تبديل مى ش نيز مانند هند به مس
تنباكو قدرت مرجعيت شيعه را به جهان نشان داد و الگوى 
ــيارى از مبارزات بعدى مسلمانان قرار گرفت. از جمله  بس
قيام علما براى نجات مردم مسلمان عراق از سلطه استعمار 
ــى،  انگليس و جلوگيرى از به روى كار آمدن حاكم انگليس
ــروطيت و نهضت ملى شدن صنعت نفت ايران به  نهضت مش
رهبرى روحانيت و ساير نهضتهاى اسالمى در قرن اخير كه 
ــئت گرفته است. همه  مبدأ آنها از نهضت ميرزاى بزرگ نش
معاصران ميرزا به اين خصلت ايشان تصريح كرده اند. ميرزا 
ــر ميرزا، درباره  ــتى از عالمان بزرگ و معاص حبيب اهللا رش
ميرزا گفته است: «شيخ انصارى سه چيز ممتاز داشت: علم، 
ــت را به حاج ميرزا حسن شيرازى  ــت و زهد. سياس سياس

1 . ر.ك: طبقات اعالم الشيعة نقباء البشر، ج1، صص436-441؛ اعيان 
الشيعة، ج8، صص452-442.
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داد».2
ــت: «عالوه بر مقامات  ــته اس مؤلف «ريحانة االدب» نوش
عاليه علميه و مدارج ساميه عمليه به طرق رياست و حسن 
اداره نيز دانا و در اصول سياست بينا بود»3 و به گفته مؤلف 
ــن امين: «ميرزا رهبرى  ــيعة» عالمه سيد محس «اعيان الش
ــمند، فقيهى كاردان، عاقل، تيزفكر، دورانديش و نيك  دانش
ــه ور بود  ــر بود»4 و به تعبير مرحوم حرزالدين: «انديش تدبي
ــهرها، بلكه كشورهاى اسالمى  و بر اخبار دور و نزديك ش
ــران آنان آگاه بود، و از اخبار و چگونگى آنان غافل  و رهب
نبود».5 اين اطالعات توسط وكالى ميرزا كه از اطراف عالم 

اسالمى گزارش مى دادند، تأمين مى شد.
ميرزا از سعه صدر زيادى برخوردار بود به طورى كه هرگز 
ــى را ناراحت نمى ساخت، تا آنجا  خشمگين نمى شد و كس
ــط يكى از سنيان  ــيدش توس كه در ماجراى قتل فرزند رش
ــامرا، حفظ وحدت مسلمانان را بر خون خواهى و  ساكن س

كينه جويى ترجيح داد.6
ــاگردان به  ــيرازى در كنار آموزش و پرورش ش ميرزاى ش
ــى آنان نيز عنايت  ــرت و برخوردهاى اجتماع آداب معاش
داشت و به رعايت آداب اهتمام مى ورزيد و از دادن اجازه 
ــد، خوددارى  ــد اين روحيه بودن ــانى كه فاق اجتهاد به كس

مى نمود.

هجرت ميرزاى شيرازى به سامرا
ميرزاى شيرازى پس از سفر حج در سال 1282ق و اقامت 
در نجف اشرف و سپس كربال در نيمه شعبان سال 1290ق 
ــد و از آنجا به سوى سامرا رفت و اواخر  راهى كاظمين ش
شعبان سال 1291ق وارد سامرا گرديد. عده اى از شاگردان 
ــيرازى درباره اقامت دائم  ميرزا در تعجب بودند. ميرزاى ش
ــخنى به ميان  ــت به نجف و يا كربال س ــامرا يا بازگش در س
ــى درس تشكيل داد. شاگردان پس از  نمى آورد، بلكه كرس
مشورت با يكديگر تصميم گرفتند اين مسئله را با استاد در 

ميان بگذارند و از نجف به قصد سامرا حركت كردند.
2 . مرگى در نور، ص84.

3 . ريحانة االدب، ج6، ص68.
4 . اعيان الشيعة، ج8، ص443.

5 . معارف الرجال، ج2، ص234. 
6 . ر.ك: شيخ آقا بزرگ، ص28. 

ــد. ميرزا  ــيرازى مطرح ش ــور ميرزاى ش ــوع در حض موض
ــهد و امام رضا(ع) نروم، وارد  ــخ داد من تا زيارت مش پاس
ــوم. شاگردان چون مى خواستند وظيفه خود را  نجف نمى ش
ــامرا  ــت در نجف يا عزيمت به س ــد و تصميم بر اقام بدانن
ــن  ــتاد خواهش كردند تكليف قضيه را روش بگيرند، از اس
ــت در حرم مطهر امام عسكرى(ع)  سازد. ميرزا اظهار داش
استخاره مى كنم، پس از استخاره، ميرزا تصميم بر ماندن در 
سامرا گرفت. كتابهاى وى را از نجف به سامرا آوردند. اكثر 
ــاگردانش از نجف به سوى سامرا سرازير شدند و حوزه  ش

سامرا به بركت قدوم ميرزا شكل گرفت.7
ــامرا  ــيرازى از هجرت به س در خصوص هدف ميرزاى ش
مواردى را ذكر كرده اند، عالمه سيد محسن امين كه خود از 
ــاگردان ميرزا است، هدف را دورى از جو بسته نجف كه  ش
به كسى اجازه تحول خواهى نمى داد، دانسته است، هرچند 
ذكر مى كند كه اين مسئله علت تامه آن نيست.8 نيز آيت اهللا 
سيد رضى شيرازى از نوادگان ميرزاى شيرازى چهار مورد 
ــل مهمى مى داند كه آن بزرگوار را وادار به هجرت  را از عل
ــامرا ساخت و مهم ترين هدف ميرزا را تقريب  از نجف به س
ــنى ذكر مى كند و مى گويد: «به نظر من اين  ــيعه و س بين ش

مهم ترين هدف ميرزا بود».9
ــان جزء اولين مناديان وحدت در عصر جديد  در اينكه ايش
ــه سياسى ميرزاى  ــته اى در انديش بودند و اين نكته برجس
ــت، بلكه يك عمر  ــكى نيس ــمار مى آيد، ش ــيرازى به ش ش
ــاگردانى كه پيشگامان  ــان و تربيت ش ــى ايش زندگى و مش
ــد بودند، بهترين دليل  ــت تقريب مذاهب در عصر جدي نهض

بر اين مدعا است.

تقريب گرايى مكتب سامرا
ــخصيتى ميرزاى شيرازى، محيط سنى مذهب  ويژگيهاى ش
ــامرا در مركزيت قبايل  ــهر سامرا و قرار داشتن حوزه س ش
ــت و  ــنى و نشس ــيعه و س ــنت عراق، تعامل دائم ش اهل س
ــهر سامرا و زندگى در  ــتهاى برادران مسلمان در ش برخاس
ــنى، همه  ــيعه و س كنار هم و گفتگوها و مباحثات طالب ش

7 . طبقات اعالم الشيعة نقباء البشر، ج1، ص439. 
8 . ر.ك: اعيان الشيعة، ج8، ص445. 

9 . «مصاحبه با آيت اهللا سيد رضى شيرازى». 
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ــتگى بر شيعيان و اهل سنت  و همه داراى آثار نيكوى همبس
ــخصيت ميرزاى  ــل يعنى ش ــت و همين دو عام ــامرا اس س
ــنى با يكديگر از حوزه سامرا  ــيرازى و تعامل شيعه و س ش
ــاگردانى نيز با همين  ــاخته است كه ش مكتبى تقريب گرا س
خصلتها تربيت نموده است. در اينجا سعى مى شود به برخى 

از اين ويژگيها اشاره شود:
1) تعامل گرايـى و پرهيـز از تفرقه جويى در مكتب 

سامرا

ــكنى داشت، بدين  ــنت عراق س ميرزا در مركز قبايل اهل س
ــد و از  ــان در تماس باش ــًا با آن ــود كه دائم ــت الزم ب جه
ــنن به  ــيعيان زائر و اهل تس برخوردهاى احتمالى كه بين ش
ــمندانه  وجود مى آمد، جلوگيرى كند. در اين راه چنان هوش
عمل كرد كه در آن مدت نه تنها تشنجى بين اين دو دسته به 
وجود نيامد، بلكه رفتار ميرزا باعث شد كه اهل سنت نسبت 
ــيارى از شايعات و توطئه هاى  ــيعه مهربان شوند و بس به ش
ــود كه قدم بزرگى در مسير ايجاد تقريب  دشمنان خنثى ش

بين مذاهب در عراق بود.
ــان به  ــد كه ايش ــامرا موجب ش اخالق و منش ميرزا در س
ــدا كند كه  ــنت جا پي ــورت غيرمنتظره اى در دل اهل س ص
امروزه نيز آثار آن مشهود است. عبدالكريم بى آزار شيرازى 
ــفر امام خمينى(ره) به سامرا در كنار امام و مالزم  كه در س
ايشان بوده اند، نقل مى كنند كه امام راحل با استقبال عجيب 
ــدند كه ورود امام را با  ــامرا مواجه ش ــنت س علماى اهل س
ــامرا مقايسه مى كردند و مانند  ــيرازى به س ورود ميرزاى ش
هم مى دانستند كه حاكى از جايگاه واالى ميرزاى شيرازى 
در دل اهل سنت ساكن سامرا بود10 و نتيجه اخالق شخصى 
ــت كه مناسب  ــنت اس ــيرازى در تعامل با اهل س ميرزاى ش

است به اين مسئله بيشتر پرداخته شود.
تعامل ميرزاى شيرازى با اهل سنت

ــامرا، ايادى دولت  ــول مدت حيات ميرزا در س در تمام ط
ــنيان درگيرى  ــه بين ميرزا و س ــعى مى كردند ك انگليس س
ــت عثمانى را از بين  ــيله اقتدار دول ايجاد كنند و بدين وس
ببرند، ولى ميرزا با هوشيارى، همه آنها را خنثى ساخت كه 

چند نمونه قابل نقل است:
1. مرحوم حرزالدين دو نمونه از ذكاوت ميرزا را در از بين 

10 . «مصاحبه با دكتر عبدالكريم بى آزار شيرازى». 

بردن فتنه هاى سياسى كه اجانب به وجود آورده بودند، ذكر 
ــال 1311ق  ــد كه اولى ماجراى تنباكو و دومى در س مى كن
ــا والى دولت عثمانى به  ــن پاش ــت؛ يعنى زمانى كه حس اس
ديدار ميرزا رفت، ولى ميرزا طبق معمول به وى اعتنا نكرد. 
ــه ميرزا برانگيخت و عده اى را عليه  اين كار كينه او را علي
شيعه تحريك كرد. با اين كار فتنه اى را دامن زد كه بغداد را 
دربر گرفت و شكايت علما و طالب به جايى نرسيد. سفير 
انگليس به طرف دارى سيد و اطرافيان تظاهر كرد. به سامرا 
ــان اجازه  ــت، اما ايش آمد و از ميرزا اجازه مالقات خواس
نداد و براى حفظ كيان اسالم و مسلمانان به وى اعتنا نكرد. 
سفير انگليس با يارانش سرشكسته بازگشتند و آن ماجرا با 

پيروزى سيد پايان يافت و امنيت به سامرا بازگشت.11
ــيخ آقا بزرگ» از قول  2. محمدرضا حكيمى در كتاب «ش
ــخصى به نام عبدالرحيم محمدعلى نقل مى كند: «يكى از  ش
ــامرا كه به دليلى عاطفى نسبت به ميرزاى شيرازى  مردم س
ــيرازى)  ــر بزرگ ميرزا (ميرزا محمد ش كينه مى ورزيد، پس
ــت اين ضربه  ــرزا محمد به عل ــاخت و مي ــروب س را مض
ــت. ميرزاى شيرازى در اين واقعه الم تا كام نگفت  درگذش
ــى نشان نداد. دشمنان آن روز اسالم واقعه  و كمترين واكنش
را مورد توجه قرار دادند و خواستند براى ايجاد فتنه اى در 
ــد و به اين منظور عده اى به  ــالم از آن بهره بگيرن دنياى اس
سامرا آمدند و به خدمت ميرزا رسيدند و از وى درخواست 
ــته شدن فرزندش و كار ناشايستى كه  كردند تا در مورد كش
به خصوص با توجه به مقام ميرزا واقع شده است، اقدام كند 
ــتوراتى بدهد. ميرزاى بزرگ به شدت آنان را از خود  و دس
راند و فرمود: مى خواهم خوب بفهميد! شما حق نداريد در 
ــرزمينهاى ما  ــلمانان و س هيچ يك از امور مربوط به ما مس
ــت كه ميان دو برادر  ــاده اس مداخله كنيد. اين يك قضيه س
ــت. آن عده با سرشكستگى از حضور ميرزا  اتفاق افتاده اس
مرخص شدند. اين جريان در آن ايام، در استانبول، به باب 
ــيد. خليفه عثمانى از اين موضع گيرى هوشمندانه  عالى رس
مرجع شيعه شادمان شد و به والى بغداد دستور داد كه خود 
به حضور ميرزا برسد و از وى تشكر كند و از وقوع حادثه 

اعتذار جويد و ابراز تأسف نمايد ...».12

11 . معارف الرجال، ج2، ص235.
12 . شيخ آقا بزرگ، ص29.
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3. يك شب زمانى كه ميرزاى شيرازى به منزل باز مى گشت، 
ــخصى سنگى به طرف ايشان پرتاب كرد. دشمنان شايعه  ش
ــنگ از طرف اهل سنت بوده است. كنسول  كردند كه اين س
انگليس به سامرا رفت، اما ميرزا اجازه مالقات نداد. كنسول 
گفت من براى تنبيه اهل سنت به خاطر اين جسارت نزد شما 
آمده ام. ميرزاى شيرازى پاسخ داد: من گمان نمى كنم كه اين 
ــد و عمد بود و هم گمان نمى كنم از جانب  كار از روى قص
اهل سنت بوده است. كنسول بدون اينكه به مقصود خود كه 
ــنى بود، نايل شود بازگشت.  ــيعه و س همان اختالف بين ش
ــنت اين بلند نظرى را از ميرزا ديدند نزد او  زمانى كه اهل س

آمدند و عذر خواهى كردند.13
4. آيت اهللا سيد رضى شيرازى از نوادگان ميرزاى شيرازى 
ــازد،  ــه علميه اى را مى س ــرزا مدرس ــد: «وقتى مي مى گوي
اهل تسنن هم به فكر ساختن مدرسه براى طالب مى افتند و 

ميرزا به آنها كمك مى كند كه مدرسه  شان را بسازند».
ــان ماجراى ديگرى را نقل مى كند: «يك بار در  5. نيز ايش
ــامرا بين يك طلبه شيعه و يك طلبه سنى زد و خوردى  س
پيش مى آيد. در چنين مواقعى معموًال ايادى نفاق از موقعيت 
ــوء استفاده مى كنند، بنابراين عده اى را تحريك كردند كه  س
ــنگباران كنند. اين مسئله خيلى براى ميرزا  منزل ميرزا را س
ــيوخ فرات كه اغلب شيعه هستند، براى  ــد. ش گران تمام ش
ــتادند كه شما هر امرى بفرماييد، ما اطاعت  ميرزا پيغام فرس
ــس و روس هم اجازه  ــفارتهاى انگلي ــم. كاردار س مى كني
ــتند، اما ميرزا اجازه نداد، اما والى عثمانى را  مالقات خواس
ــيد: درباره متجاسرين به بيت  به حضور پذيرفت. والى پرس
خود چه دستورى مى دهيد؟ ميرزا جواب داد: «اينها فرزندان 
ما هستند، خودمان آنها را آشتى مى دهيم». عمويم مى گفت 
پيرمردهاى سامرا مى گفتند ما آزاد شده ميرزا هستيم، چون 
ــت ما را مجازات كند، اما با مهربانى و رأفت با  او مى توانس

ما رفتار كرد».14
ــعه صدر  ــمندانه و س اين چند مورد از موضع گيريهاى هوش
ــيارى از شاگردان ايشان  ــامرا بود كه توسط بس ميرزا در س
نيز در همه بالد مورد تبعيت قرار گرفت و هريك در موارد 
گوناگون مانع ايجاد دشمنى و درگيرى بين برادران مسلمان 

13 . آشنايى با مذاهب فقهى اسالمى، ص192. 
14 . «گفتگو با آيت اهللا سيد رضى شيرازى».

ــنى  ــيعه و چه س ــلمانان چه ش ــده و همواره از همه مس ش
ــش آخر مقاله به  ــود را دريغ نكردند كه در بخ ــت خ حماي

شاگردان اين مكتب خواهيم پرداخت.
2) توجه به سياست و امور اجتماعى

حوزه علميه نجف با تمام توان و تاريخ علمى كه داشت در 
ــنا با تحوالت اجتماعى و جهان  زمان ميرزا حوزه اى ناآش
ــهاى نوين بود و چه بسا ورود به  ــيوه ها و دانش معاصر و ش
ــائل را آلوده كردن روحانيت به سياست مى دانست  اين مس
و به پديده هاى نوظهور به چشم بدعت مى نگريست و با آن 

مبارزه مى نمود.
ــت به گريبان بود و  ــه هايى دس حوزه نجف با چنين انديش
ــن امين به خوبى جوى را كه حتى مانع تحول  ــيد محس س
ــى از عوامل  ــد، نمايش مى دهد و يك ــى ميرزا مى ش خواه
ــامرا را همين مى داند كه چون  ــر در هجرت ميرزا به س مؤث
ــت طرح خود را پى بگيرد،  ميرزا در حوزه نجف نمى توانس
حوزه سامرا را احيا نمود و تحولى عظيم ايجاد كرد. ايشان 
ــت  ــد: «دقيق ترين چيزى كه به ذهن مى آيد آن اس مى نويس
ــبب هجرت ميرزا، قصد دورى گزيدن از ديگران بود؛  كه س
زيرا سامرا از مراكز علم و مدعيان دانش به دور بود و ميرزا 
مى توانست در آنجا به خواسته هايش جامه عمل بپوشاند و 
ــت و دورى از  مصاحبت با خواص دردآور و رنج آفرين اس
آنان سبب راحتى و تشكل است. اميرمؤمنان در نامه اش به 
ــتر فرموده است: «باالترين زحمت براى حاكم از  مالك اش
جانب خواص پيش مى آيد» و حوادث نجف و اختالف دو 
ــزرگان از مقومات هجرت ميرزا بود  ــروه و يا مزاحمت ب گ
نه علت اصلى».15 انديشه هاى سياسى مكتب سامرا موجى 
جديد در حوزه نجف و بعدها در حوزه قم پديد آورد. طالب 
ــه هاى نو از مكتب  ــناى با افكار ميرزا و انديش جوان و آش
سامرا سر برآوردند. حوزه را با دانشهاى نو پيدا آشنا كردند 
ــگام  ــان دادند و پيش و تحوالت جهانى را به حوزويان نش
ــتند. از جمله بايد از پيشگامان  انقالبها و ترقى خواهيها گش
ــانى و ميرزاى نائينى  ــروطه ايران، آخوند خراس نهضت مش
نام برد و نيز ساير بزرگانى چون سيد هبة الدين شهرستانى، 
ــف الغطاء، سيد محمدتقى  ــرف الدين، عالمه  كاش عالمه ش
ــيخ فضل اهللا نورى، آيت اهللا كاشانى، سيد  شيرازى، شهيد ش

15 . اعيان الشيعة، ج8، ص443.
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حسن مدرس و صدها روحانى پرتحرك و بيدار كه پرورش 
يافتگان مكتب سامرا و در عصر جديد از پيشاهنگان نهضت 
تقريب هستند كه براى اثبات كافى است به فهرست مقاالت 
ــالم» دارالتقريب نگاهى انداخت و نام  ــالة االس مجله «رس
ــاهده  ــن بزرگان و نظرات اصالحى و تقريبى آنان را مش اي

نمود.16
ــه ميرزا، حوزه در انحصار مسجد و مدرسه نبود،  در مدرس
ــت و تحصيل كردگان آن  ــه مدبر دنيا و آخرت بوده اس بلك
ــاى كار مردم و  ــور اجتماعى و گره گش ــب، مديران ام مكت
ــوم و آگاه به امور جامعه  ــه از آفات و هج ــان جامع نگهبان
ــامرا عالوه بر تدريس  ــتا در مكتب س بوده اند. در اين راس
ــالم نيز  ــى اس دروس معمول، معضالت فقهى و فروع سياس
تدريس مى شد. در كنار احكام نماز و روزه، عهدنامه مالك 
ــتر؛ يعنى خط مشى حكومت اسالمى نيز مطالعه مى شد. اش

ميرزاى نائينى مى نويسد: «مرحوم حضرت آيت اهللا العظمى 
ــيدنا االستاذ العالمه آقاى ميرزا شيرازى قدس سره غالبًا  س
به مطالعه اين فرمان مباركه عهدنامه مالك و سرمشق گرفتن 
ــانه توجه عميق ميرزا به  ــت مى نمود»17 كه نش از آن مواظب

سياست و ابعاد مختلف آن است.
ــدگان و امور عام  ــه درمان ــك ب ــى و كم ــور اجتماع در ام
ــوه بود. ايشان در معاشرت و  ــخص ميرزا اس المنفعه نيز ش
ــانى كه توانايى  ــردم ضرب المثل بود و به كس همراهى با م
ــتند و از اخالق حسنه محروم  برخورد صحيح با مردم نداش
ــع آنان را از برخورد  ــد، اجازه اجتهاد نمى داد. در واق بودن
ــت. ــائل اجتماعى بازمى داش با مردم و به عهده گرفتن مس

اين اخالق مدارى و آداب دانى و كمك به فقرا و درماندگان 
ــان  ــات احترام و خوش بينى پيروان مذاهب را به ايش موجب
ــان فراهم آورد، به نحوى كه گفته شد پس  و شاگردان ايش
ــوز در خاطره اهالى  ــت بيش از يك و نيم قرن هن از گذش

سامرا زنده است.
3) اصول گرايى

ميرزاى شيرازى هرچند در اصول فقه شاگرد شيخ انصارى 
ــت، اما برخالف آخوند خراسانى، زمانى به درس شيخ  اس
انصارى راه مى يابد كه شخصيت علمى اش در اصفهان شكل 

16 . ر.ك: پيشينه تقريب.
17 . تنبيه االمة و تنزيه الملة، ص126.

گرفته و از كسانى چون مدرس بيدآبادى و صاحب جواهر 
ــيرازى در اصول  اجازه اجتهاد دارد. در حقيقت ميرزاى ش
ــه در مقابل  ــت ك ــع عالمه مجدد وحيد بهبهانى اس فقه تاب
ــيخ انصارى  ــرى به مبارزه پرداخت، هرچند كه ش اخباريگ
نيز در اين مسير قرار داشت و مقابل وحيد بهبهانى نبود، اما 
ــيخ انصارى تفاوتهايى  بين روش اصولى وحيد بهبهانى و ش
ــائل به دو گونه عمل  مالحظه مى گردد و در برخورد با مس

مى شود.
روش شيخ انصارى توسط آخوند خراسانى به نجف منتقل 
ــط ميرزا به سامرا و سپس  ــد و روش وحيد بهبانى توس ش
ــط شيخ عبدالكريم حائرى به قم رفت و ايشان هرچند  توس
ــتر  ــته، ولى در اصول بيش كتابش را با نظر به «كفايه» نوش
ــت كه از ويژگيهاى مكتب سامرا  ــش به عرفيات اس گرايش

است.
از تفاوتهاى ديگر اين دو روش اصولى آن است كه در روش 
ــتنباط فقهى، اول براساس اقتضائات  ــيخ انصارى، در اس ش
اصل و قواعد عقلى عمل مى شود، اما متأثران مكتب وحيد 
بهبهانى همچون ميرزاى شيرازى و شيخ عبدالكريم حائرى، 

اول به سراغ نصوص و متون مى روند.18
مبارزه با اخباريگرى ،بيان ساده ،گرايش به عرفيات و مقدم 
ــى  ــتن نصوص بر اقتضائات اصل و قواعد عقلى روش داش
است كه فقه سامرا را فقهى تقريب گرا ساخته است كه توان 
ــنت را در مقايسه با حوزه نجف  تعامل و گفتگوى با اهل س
ــده و مخلوط با اصطالحات  ــخت و پيچي كه داراى بيانى س

منطقى و فلسفى است ،بيشتر دارا است.
4) سادگى بيان

ــامرا گفته  ــه اى كه در مورد ويژگى فقه مكتب س اولين نكت
ــيواى پيروان اين مكتب در  ــود، بيان و قلم ساده و ش مى ش
ــى اصحاب مكتب نجف است.  ــخت و مغلق نويس مقابل س
ــت كه  ــامرا دانس ــيوه بيان را حاصل محيط س ــد اين ش باي
ــى و تخصصى فقه و  ــه مركز علم ــرف ك برخالف نجف اش
ــيعه بود، سامرا چنين نبود. نيز از مواردى كه تأثير  اصول ش
ــادگى و روانى كالم داشت، تعامل دائم  ــزايى در اين س بس
ــه خود به خود  ــنت بود ك ــيعه با اهل س طالب و علماى ش
آنان را از گرفتار شدن در مصطلحات پيچيده علماى شيعه 

18 . ر.ك: «مصاحبه با آيت اهللا ميرمحمد يثربى».
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مى رهاند، تا طرفين مباحثه كالم يكديگر را بهتر دريابند.
ــنى همواره  ــيعه و س ــيوه يعنى مباحثه بين طالب ش اين ش
ــامرا تاكنون ادامه دارد، چنانچه  ــيس حوزه علميه س از تأس
ــه اى كه با نگارنده  ــيرازى در مصاحب عبدالكريم بى آزار ش
ــخن  ــتند، از خاطرات دوران طلبگى در نجف س مقاله داش
گفتند و اينكه در ماه رمضان طالب شيعه به سامرا مسافرت 
ــنت  ــا دائمًا به مباحثه با طالب اهل س ــد و در آنج مى كردن
مشغول بودند. اين گفتگوى دو جانبه و نشست و برخاستها، 
آثار و بركات زيادى در ايجاد تقريب بين مذاهب اسالمى و 

شناخت متقابل و از بين بردن سوء ظنها داشته است.
5) موسوعه نگارى

ــامرا و تربيت يافتگان آن ـ  ــه س ــاى حوزه علمي از ويژگيه
ــنت  كه مى توان اين مورد را هم از تأثيرات تعامل با اهل س
ــت ـ توجه و اهتمام به موسوعه نگارى و تأليف آثار  دانس
ــان دادن خدمت شيعه و  ــت كه در جهت نش گران قدرى اس
ــالم صورت گرفته است. اين گنجينه آثار  علماى آن به اس
ــانى را از اهل سنت و مستشرقان  ــيعه، پاسخ شبهات كس ش
ــه و فرهنگى استوار  ــيعه را فاقد ريش به خوبى مى داد كه ش

مى دانستند.
ــلمانان مى شود،  ــتگى مس يكى از مواردى كه موجب همبس
شناخت آثار و خدمات پيروان مذاهب در حوزه فرهنگ و 
دانش است كه هريك از پيروان مذاهب، مذهب ديگر را بر 
ــتفاده از  ــعى در اس آب و خود را محق مطلق نبيند، بلكه س

همه دانشها بنمايد.19
ــامرا  در مورد اين  ــاز حوزه س ــاره نقش بزرگ و كارس درب
ــد از غيبت كبري، يعني  ــته اند: «اگر بگوييم بع تأليفات نوش
ــي و مفيد، اين دوران،  ــيخ صدوق و طوس دوران مرحوم ش
ــيّع و مكتب اهل بيت داشته  مهم ترين نقش را در معرفي تش
ــندگان و خطيباني همچون:  ــم. نويس ــت، گزاف نگفته اي اس
ــن امين شرف الدين  ــن صدر، سيد محس ــيد حس مرحوم س
ــن  ــيخ محس ــف الغطاء، محمدجواد بالغي، ش عاملي، كاش
ــي، محمدرضا مظفر،  ــراره، آقا بزرگ تهراني، عالمه امين ش
ــامرا بودند كه  ــارغ التحصيالن مكتب س ــاني و ... از ف كاش
ــمن را سد كنند و  ــتند جلوى تهاجمات فرهنگي دش توانس
ــب مذاهب و وحدت  ــاى تقري ــى راهكاره ــيب شناس 19 . ر.ك: «آس

اسالمى».

در جبهه اي وسيع، به پهنه همه عالم اسالم،  بر دستاوردهاي 
ــمنان اسالم و اهل بيت يورش ببرند و رشته هاي آنان را  دش

پنبه كنند».20
ــوعه نگاران مكتب سامرا و آثار آنها مى توان  از جمله موس

از شخصيتهاى زير نام برد:
آقا بزرگ تهرانى از بزرگ ترين شاگردان ميرزا بود كه كتاب 
«الذريعة الى تصانيف الشيعة» را در 30 جلد نگاشت و طى 
ــيعه پرداخت  ــت به معرفى تأليفات ش آن به صورت فهرس
ــيعة نقباء  ــاب ديگرش را نيز با نام «طبقات اعالم الش و كت
البشر» در ذكر احوال و آثار عالمان شيعه از قرن چهارم تا 

قرن چهاردهم نوشت كه در حدود 30 تا 32 جلد است.21
ــوعه نگاران مكتب سامرا بايد به دو هم رديف  از ديگر موس
و دوست ايشان يعنى سيد حسن صدر و شيخ محمدحسين 
ــن صدر درباره  ــف الغطاء اشاره كرد. عالمه سيد حس كاش
ــيعه و نشان دادن سهم آنان در تأسيس و  حركات علمى ش
تكميل علوم اسالمى كتاب «تأسيس الشيعة لعلوم اسالم» را 
ــت و عالمه شيخ محمدحسين كاشف الغطاء در پاسخ  نگاش

كتاب «تاريخ آداب اللغة» نقدى مفصل نوشت.22
ــن امين نيز به نگارش «اعيان الشيعة» در  عالمه سيد محس
ــرح حال عالمان شيعه پرداخت و شيخ ذبيح اهللا عسكري  ش
ــش جلدي «رياحين الشريعة» را  محالتي دايرة المعارف ش
ــرح حال تمام زنان دانشمند شيعه را  ــت كه در آن، ش نوش
ــي  ــالم نقش كه در زمينه علم و ادب و مذهب در تاريخ اس
ــت و نيز مير حامد حسين هندى  ــته اند، گرد آورده اس داش
ــوار» را در راه توضيح و تثبيت  ــم «عقبات االن كتاب عظي
فرهنگ شيعى تأليف كرده است كه بيش از 20 مجلد سند و 
استدالل است و ايشان هرچند در سامرا نبود، ولى از مريدان 
ــوب مى شد و مورد تقدير ميرزاى شيرازى قرار  ميرزا محس

گرفت.23
6) توجه به شعر و ادبيات

ــامرا توجه به  ــيرازى در س از ويژگيهاى مكتب ميرزاى ش
ــل بزرگى از  ــت كه حمايتهاى ايشان نس ــعر و ادب اس ش

20 . سيماى سامرا سيناى سه موسى، ص189.
21 . شيخ آقا بزرگ، صص25-21.

22 . ر.ك: همان، ص21.
23 . رك: همان، ص269؛ رياحين الشريعة.
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ــنايى با ادبيات تربيت  ــعر و آش ــاگردان را با توانايى ش ش
ــاعران عرب و عجم را در سامرا  ــاخت و بسيارى از ش س
ــنى  ــيعه و س ــت برادران ش گرد آورد و به اين نحو توانس
ــنج و درگيرى گرد هم آورد و  را در يك محفل بدون تش
ــتفاده اهل سنت را در حوزه ادبيات از  برادرانه موجبات اس

مدرسه سامرا فراهم آورد.
ــد: «ميرزا در جهت هنر  عالمه سيد محسن امين مى نويس
شعر نيز صاحب نظر بود، شعر مي گفت و شاعران را دوست 
ــت».24 به شاعران متعهد اهميت مي داد، از اين رو،  مي داش
شاعران از هر سو آهنگ سامرا كردند و بازار ادب و شعر 

در عصر وي رواج يافت و قصايد بلند ادبي سروده شد.
آقا بزرگ تهرانى مى نويسد: «ميرزا، شعر را دوست داشت 
ــعراي عرب و عجم، از  و بر آن جايزه مي داد، از اين رو ش
ــازار ادب در عصر وي رواج  ــو، آهنگش كردند و ب هر س

پيدا كرد و ميرزا به اكرام شاعران شهرت يافت».25
ــدند كه مورخ سامرا  ــيارى در سامرا جمع ش ــاعران بس ش
ــد از كتابش را به آنها اختصاص  ــوم محالتى يك جل مرح
ــت، ولى در جلد سوم  ــت كه ظاهراً چاپ نشده اس داده اس

كتابش به آن اشاره مى نمايد.26
7) روش تدريس ميرزا در سامرا

ــى خاص داشت كه در  ــيرازى در تدريس روش ميرزاى ش
ــاگردان اين مكتب بى تأثير نبوده  پرورش روحيه تقريبى ش
ــت. از ويژگيهاى حوزه ايشان حاكم بودن نظم و آرامش  اس
ــامرا هيچ كس مانع آرامش و  ــت، در حوزه س تحصيلى اس
ــايش ديگرى نبود و محيطى آرام و بدون تشنج بود كه  آس
كسى نسبت به ديگرى بى ادبى و تعدى نمى كرد. ميرزا توجه 
ــى طالب و پرورش  ــى به پرورش روحيه آزاد انديش خاص
ــان ابتداى درس مسئله را مطرح  ــتعداد آنان داشت. ايش اس
ــعه صدر  ــنويد و اين گونه س مى نمود و همه نظرات را مى ش
ــاگردان مى آموخت  و قدرت تحمل نظرات مخالف را به ش
ــتنباط و اجتهاد را  ــه انصاف در بحث و قدرت اس و روحي
ــهاى مكتب  ــود. از ديگر روش ــاگردان تقويت مى نم در ش
ــامرا پرهيز از تطويلهاى بى ثمر است و نيز در اين حوزه  س

24 . اعيان الشيعة، ج8، ص443.
25 . طبقات اعالم الشيعة نقباء البشر، ج1، ص439.

26 . سيماى سامرا سيناى سه موسى، ص194.

ــير، حديث، تاريخ و علوم عقلى  همه علوم اسالمى از تفس
تدريس مى شد و صرفًا به فقه و اصول اكتفا نمى شد.27

ــى در مجلسى از  ــد: اگر كس ــيعة مى نويس مؤلف اعيان الش
ايشان سؤال مى پرسيد، ايشان رو به سوى ديگران مى نمود 
و نظر آنها را جويا مى شد، آراء را مى شنويد و سپس پاسخ 
ــت و فقه سياسى از خصايص  مى گفت.28 نيز توجه به سياس

مكتب سامرا است.

پرورش يافتگان مكتب سامرا
ــاگردان ميرزاى  ــيخ آقا بزرگ تهرانى نام 372 تن از ش ش
ــرح حالشان را ذكر كرده  ــيرازى به همراه گوشه اى از ش ش
ــاگردان داراى موقعيت عالى  ــيارى از اين ش ــت كه بس اس

علمى و برخى از مراجع بزرگ و نام آور بوده اند.29 
ــيرازى با طرحى كه در سامرا ريخت، شاگردانى  ميرزاى ش
ــاد نمودند و  ــود تحولى ايج ــهم خ ــرورد كه هريك به س پ
ــنن به  ــيع و حتى تس ــه عطفى در حوزه هاى علميه تش نقط
ــگامان  ــيارى از پيش ــود آوردند و در عصر جديد بس وج
ــان همين بزرگانند.  ــى تقريب مذاهب از مي جنبش اصالح
ــلمانان همان گونه كه در  تقريب گرايى و توجه به مصالح مس
ــت، در روش شاگردان  ــيرازى مشهود اس روش ميرزاى ش
ايشان نيز نمايان مى باشد كه در هنگام وقوع فتنه بين شيعه 
و سنى آن را خاموش كرده و مانع از نفوذ دشمنان شده اند. 
ــت و تنها به  ــر نيس در اينجا پرداختن به تك تك آنان ميس
ذكر نام مشاهير آنان و برخى از وقايع به عنوان نمونه بسنده 

مى شود:
آخوند خراسانى طاليه دار نهضت مشروطه ايران و بيدارى 
ــاب «تنبيه االمة و تنزيه  ــت، ميرزاى نائينى با تأليف كت اس
ــروطه و  ــود در مورد دولت مش ــه بيان تئورى خ ــة» ب المل
ــداهللا مازندرانى از  ــال عب ــالمى مى پردازد،30 م ــدت اس وح
ــيد محمدكاظم  ــود، آيت اهللا س ــان دارالتقريب مصر ب حامي
يزدى نيز در حمايت از اهل سنت در مقابل استعمار كوتاهى 

27 . همان، ص188.
28 . اعيان الشيعة، ج8، ص448. 

29 . طبقات اعالم الشيعة نقباء البشر، ج1، ص439.
ــاله تنبيه االمة و تنزيه الملة ميرزاى  ــه اتحاد در رس 30 . ر.ك: «انديش

نائينى».
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نكرد، عالمه سيد محسن امين عاملى از طاليه داران تقريب 
ــت31 و ساير شاگردان اين مكتب نيز از نقش خود غافل  اس
ــيرازى، آقا بزرگ  ــد از جمله: آيت اهللا محمدتقى ش نبوده ان
ــيد حسن مدرس،  ــيخ فضل اهللا نورى، آيت اهللا س تهرانى، ش

سيد عبدالحسين الرى و ... .
ــالم به ليبى، همه علماى شيعه  ــمنان اس در قضيه هجوم دش
ــتان شده و عليه دولتهاى اجنبى حكم جهاد دادند و  هم داس
همه مسلمانان و شيعيان را براى نجات و تمسك به برادران 
ــنى خويش بسيج كردند. فتواى آيت اهللا سيد محمدكاظم  س
ــت: «در اين هنگام كه دول اروپايى  ــرح اس يزدى به اين ش
ــه نموده و از  ــرب (ليبى) حمل ــا به طرابلس غ ــد ايتالي مانن
ــمال ايران را با قواى خود اشغال كرده اند  ــها ش طرفى روس
ــوب ايران پياده  ــز نيروهاى خود را در جن ــيها ني و انگليس
ــودى قرار داده اند.  ــالم را در معرض خطر ناب كرده اند و اس
ــت كه خود  ــلمين از عرب و ايرانى واجب اس بر عموم مس
ــالمى مهيا سازند و  را براى عقب راندن كفار از ممالك اس
ــرون راندن نيروهاى ايتاليا از  ــذل جان و مال در راه بي از ب
طرابلس غرب و اخراج قواى روس و انگليس از ايران هيچ 
فروگذار نكنند. اين عمل از مهم ترين فرايض اسالمى است. 
ــالمى از تهاجم صليبيها  ــا به يارى خداوند دو مملكت اس ت
ــوا از علماى ديگرى از جمله  ــوظ بماند». نظير اين فت محف
ــد.32 آيت اهللا سيد محمدتقى  ــانى نيز صادر ش آخوند خراس
ــيرازى از شاگردان اين  ــيرازى معروف به ميرزاى دوم ش ش
ــياس بود و به وحدت مسلمانان توجه  ــيار س مكتب نيز بس
ــمن را مسدود مى كرد، از جمله:  داشت و مواضع رخنه دش
«ويلسون وكيل مختار بريتانيا در سال 1919م براى ديدار 
آيت اهللا محمدتقى شيرازى به كربال رفت. به خوبى به زبان 
فارسى سخن مى گفت و در صدد رشوه دادن برآمد. از آيت 
اهللا تقاضا كرد كه شخصى را به جاى كليددار و متولى سامرا 
ــيعيان انتخاب كند، ولى آيت اهللا  ــت، از بين ش ــنى اس كه س
شيرازى بدون درنگ به او پاسخ داد: كليددار سامرا شخص 

بسيار خوبى است و من موافق عزل او نيستم».33
ــته اند،  ــامرا را داش در ايران نيز عالمانى كه بينش مكتب س

31 . ر.ك: «عالمه سيد محسن امين طاليه دار تقريب».
32 . نهضت روحانيون ايران، ج1، ص209.

33 . لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج5، ص65. 

همواره به اتحاد مسلمانان پايبند بوده اند. برخى همانند سيد 
عبدالحسين الرى خواستار همكارى فرهنگى و تبادل كتب 
بين مسلمانان شد و از بين بردن كتب اهل سنت و يا شيعه را 
ــنت مى دانست. در بالد عربى كتب شيعه  برخالف عقل و س
ــادره و از بين مى بردند و قهراً اين كار نيز در ايران و  را مص
مناطق شيعه نشين از جانب شيعيان متعصب انجام مى گرفت 

كه مرحوم الرى اين كار را نكوهش كرد.34
ــم اينكه دانش آموختگان اين حوزه اكثراً در جبهه جنگ  مه
ــتقالل عراق شركت جستند و بسيارى از آنان به شهادت  اس
ــتعمار  ــبت به اس ــيدند. افزون بر اين، علماى حوزه نس رس
ــان  ــده و به موقع در مقابل آن عكس العمل نش ــيار ش هوش
دادند. براى مثال در قضيه اشغال ليبى و نيز در قضيه هجوم 
ــد  انگليس به عراق، حوزه نجف به كانون مقاومت تبديل ش
و از آنجا انقالب عراق هدايت مى شد. علماى بزرگ كه در 
ــتافتند و در  ــامرا پرورش يافته بودند، به ميدان ش مكتب س

اين راه صدمات بسيارى را متحمل شدند.
ــيخ الشريعه و  ــيد محمدتقى شيرازى، ش ميرزاى نائينى، س
ــركت  ــه جنگ را رهبرى كرده و در آن ش ــاير علما جبه س
ــتند. پس از شروع جنگ جهانى اول و اشغال عراق به  جس
دست نيروهاى انگليسى، علماى شيعه وارد صحنه شدند و 
ــه انگليس را در جهت  ــه آنان حكم جهاد دادند و نقش علي
ــى  ــى در عراق، پس از فروپاش ــاندن يك حاكم انگليس نش
ــاب فردى كافر براى حكومت  ــى از بين بردند و انتخ عثمان

مسلمانان را حرام دانستند.35
ــه علماى ايران  ــامرا در انديش ــه هاى مكتب س تأثير انديش
بسيار روشن است. دست پروردگان وى مقدمات مشروطيت 
را فراهم ساختند و ملت ايران را در مقابل استبداد قاجار و 

سلطه طلبى انگليس و روسيه به مقاومت واداشتند.
در عرصه توجه به علوم و روشهاى جديد و اشاعه فرهنگ 
تقريب نيز شاگردان مكتب سامرا پيشگام هستند كه در اين 
ــت و از پيشگامان  ــتانى بارز اس ــيد هبة الدين شهرس بين س
ــود. شيخ آقا  ــوب مى ش ــلمانان و تقريب محس بيدارى مس
ــان را اين گونه تصوير مى كند: «در  بزرگ تهرانى چهره ايش
سال 1319 به نجف مهاجرت كرد و در بيدارى بين جوانان 

34 . سيرى در افكار و مبارزات سيد عبدالحسين الرى، ص131.
35 . تشيع و مشروطيت، صص178-175.
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ــالمى آرزوهاى بلند  ــود. در بيدارى امت اس نجف ممتاز ب
ــوى برانگيختن افكار و توجيه  ــت و اندك اندك به س داش
ــت ... و در آن روز وى تالش  ــان حوزوى گام برداش جوان
كرد كه نجف را با دنياى خارج پيوند زند و در سال 1328 
اولين مجله عربى را در عراق به نام «العلم» منتشر ساخت 
ــه هاى مكتب  ــته از انديش ... تفكر مرحوم هبة الدين برخاس
ــت»36 و نيز مقاله تحقيقى ايشان در شماره سوم  ــامرا اس س
ــالة االسالم» با نام «رمضان رمز تقريب القلوب  مجله «رس
ــعوب» به خوبى معرف شخصيت تقريب گرا و  و تأليف الش
تالش رسانه اى ايشان براى گسترش فرهنگ تقريب است.37

ــيارى از علماى نجف اثر  ــرز تفكر به تدريج در بس اين ط
ــاخت و تحوالت بسيارى را  ــت و آنان را متحول س گذاش
ــد. در يك كالم  ــطح اجتماع و حوزه علميه باعث ش در س
ــامرا در قرن اخير طاليه داران بيدارى،  ــاگردان مكتب س ش
ــرفت و جنبش اصالحى تقريب  مبارزه و قيام، تحول و پيش

مذاهب بوده اند.

نتيجه گيرى
ــيرازى با هوش سرشار و آگاهى دينى و  ميرزاى بزرگ ش
ــعه صدرى كه داشت توانست با هجرت  سياسى عظيم و س
ــنتى نجف به سامرا، حوزه و مكتبى را تأسيس  از حوزه س
ــى و  ــته اى از يك محيط آموزش ــوى برجس ــد كه الگ نماي
پرورشى با گرايش به ايجاد همبستگى و تقريب بين پيروان 
ــت. محيط سنى مذهب شهر سامرا و تعامل دائم  مذاهب اس
ــهر عامل مهم ديگرى در  ــنى در اين ش ــيعه و س طالب ش
ــيرازى است كه  ــخصى ميرزاى بزرگ ش كنار تالشهاى ش
مكتبى را به وجود آورد كه شاگردان آن گردانندگان اصلى 
ــتبداد و وحدت خواهى در قرن  ــتعمار و اس حركات ضد اس

اخير بوده اند.
ــت كه  ــامرا مدلى ارائه نموده اس در زمينه فقه نيز مكتب س
ــب بين مذاهب  ــت را در جهت ايجاد تقري ــترين ظرفي بيش
ــالمى دارد. توجه به فقه سياسى اسالم و اهتمام به امور  اس
همه مسلمانان جهان و امور اجتماعى آنان، توجه و گرايش 
ــرى، انتخاب روش  ــب اصولى و مبارزه با اخباريگ به مكت

36 . طبقات اعالم الشيعة نقباء البشر، ج4، ص1414.
37 . مجله رسالة االسالم، سال اول، شماره 3، 1949م. 

اصولى به دور از پيچيدگى و گرايش به عرفيات و نصوص 
ــس و تأليف، توجه به  ــاده در تدري ــول فقه، بيان س در اص
ــعر و ادبيات و فراهم آوردن  ــوعه نگارى، توجه به ش موس
ــراى طالب همراه با پرورش  ــنج ب محيطى آرام و بدون تش
ــتنباط و استدالل و داراى سعه صدر و قدرت تحمل  قوه اس
ــت  ــه اى از ويژگيهاى بارز اين مكتب اس نظر مخالف، گوش
ــق نهادهاى تقريبى در جهان امروز و از  كه مى تواند سرمش

جمله دانشگاه مذاهب اسالمى قرار بگيرد.
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