
ش��ریف العلما یکی از عالمان بزرگ شیعه و استاد عالی مقامی است که بزرگ ترین فقیه 
عصر خود ش��مرده می  ش��د. او در کربا به دنیا آمد و در کربا هم درگذشت و حوزه علمیه 

کربا را زعامت و هدایت نمود.
ایشان توفیق یافت که مجموعه بزرگی از علمای طراز اول، همچون شیخ مرتضی انصاری را به 
جهان تشیع تقدیم کند. در درس شریف العلما بیش از هزار عالم و فقیه حاضر می شدند. او همان 

ما محمدشریف مازندرانی حائری، معروف به »شریف العلماء« فرزند ما حسن  علی می باشد.

ترجمه : حسین شهرستانیسید احمد آل طعمه

مرقد و مدرسه شریف العلما
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در منابع تاریخی از ش��ریف العلما به عنوان اس��تاد الفقها یاد می شود؛ کسی که توانست در 
می��دان فقاهت، گوی س��بقت را از همگان برباید و به درجات عالی علم��ی و عملی نائل آید. 
شهرت فراگیر شریف العلما، چهره تابناک ایشان را متجلّی نمود و بزرگ فقیهی در کربا بود 

که به تنهایی، زعامت امور شرعی و ریاست حوزه های علمیه به ایشان محّول شد.
ش��ریف العلما هر روز فقط دو جلسه درسی داشت؛ یکی برای طاب جوان و تازه وارد و 
دیگری برای پیش کس��وتان؛ ولی همین دو درس، تمام وقت او را در شبانه  روز پر کرده بود. 

او فقیهی محّدث و در عین حال یک اصولی چیره  دست بود.
او هم��ت و وقت خوی��ش را در مطالعه و تدری��س صرف می کرد؛ به همی��ن دلیل آثار 
نوش��تاری اندکی از خود بر جای گذاش��ت. در مناظره و جدل علمی بس��یار سریع االنتقال و 

حاضرجواب و دقیق، و در ثبت و ضبط مطالب حافظه ای قوی داشت.
ش��ریف العلماء برای هر جلسه درس، بسیار مطالعه و جست وجو می کرد و به همین دلیل 
بزرگان و فقهایی معروف از مجلس درسش فارغ التحصیل شدند. فقه و اصول را به گونه ای 
تدریس و تقریر می کرد که جذابیتی خاّص داشت و صدها تن از فضا و طاب را در درسش 

گرد هم می آورد و حتی طاب از شهرهای دیگر به کربا می آمدند. 
از جمله اس��باب نبوغ این مرد بزرگ، چهارده س��ال ش��ب    زنده داری تا اذان صبح بود. 
مطالعه آن هم در دل ش��ب کار بس��یار مش��کلی است، ولی نبوغ بس��یاری را نصیب شخص 

می کند؛ به همین دلیل شریف العلما توانست در رده اول فقها در دو قرن اخیر قرار گیرد.
سید امین در »اعیان الشیعه« می گوید که شریف العلما در نزد سید محمد مجاهد درس را 
ش��روع کرد و سپس به شاگردی پدرش سید علی طباطبایی )صاحب ریاض( در فقه و اصول 
درآم��د. پس از رحلت صاحب ریاض تدری��س را آغاز کرد. در مجلس درس او نزدیک به 
هزار طلبه و فاضل شرکت می کردند. شهرت درس های پرمحتوایش بزرگان علما را از نجف 
به کربا کش��اند که یکی از آنها عالم بافضیلت و یگانه روزگار شیخ انصاری بود که پس از 

مدتی زعامت شیعه به او رسید1.
مجلس درس ش��ریف العلما به طور منظم در »مدرس��ه علمیه س��ردار حسن  خان« برگزار 
می ش��د. این مدرسه قدیمی ترین و بزرگ ترین مدرسه علمیه کرباست، ولی به سبب ساخت 

خیابان در اطراف حرم حضرت امام حسین7 از مساحت آن کاسته شد.
همچنین سید ابراهیم قزوینی صاحب کتاب »ضوابط«، آقا دربندی، سید العلمای بارفروش، 
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سید محمدشفیع جاباتی و ما اسماعیل یزدی، از شاگردان برجسته شریف العلما بودند.
ش��اگردش سید محمدش��فیع موس��وی حس��ینی علوی بروجردی در اجازه  نامه اش به نام 

»روضه البهیة فی الطرق الشفیعیه« چنین از استادش یاد می کند:
اس��تاد عالی  مقدار و س��الک س��بل فضای��ل و مدق��ق و متبّحر در عل��م اصول و 
اس��تحکام   بخش مبانی فقه و ش��اه  کلید علوم و معارف دینی و معلم بزرگ شیعه، 
مدرس فرزانه، آن هم در جوار مرقد سیدالش��هدا7 بزرگ ما، استاد ما، مربّی ما، 

پدر روحانی ما، عالم ربانی محمدشریف مازندرانی، متولد و متوفای در کربا.
ش��ریف العلما اصالت��اً از آمل مازندران ب��ود، ولی ظاهراً تمام عم��ر خویش را در کربا 
س��کونت داشته اس��ت. ش��یخ آقابزرگ تهرانی در کتاب »الکرام البررة« از پیشرفت حوزه 

علمیه کربا در عصر شریف العلما چنین می نویسد:
طاب از دوردس��ت ترین نقاط عراق به درس ش��ریف العلماء هجوم آوردند و 
فضا در رسیدن به او بر یکدیگر سبقت می گرفتند. چنان  که پروانه ها در رسیدن 
به نور بر یکدیگر س��بقت می گیرند. شریف العلما به تدریس و تربیت پرداخت 
و ب��ه طاب توجه و لطف ف��راوان می نمود؛ آن گونه که ی��ک پدر نیکوکار به 
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فرزندانش لطف نش��ان می دهد. او به ش��اگردانش عنایت بس��یار داشت و بیشتر 
وقتش را صرف آنان می نمود. خیلی اصرار داش��ت ت��ا بلکه بتواند با روش های 
جدی��د، مفاهی��م بلند فقهی و اصولی را به ایش��ان بیاموزد، ت��ا این که نتیجه این 

تدریس رویش و پیدایش ده ها و صدها مجتهد و فقیه بود.
شریف العلماء در کوتاه زمانی توانست شاگردانش را به واالترین مراحل و مدارج علمی 
برس��اند و این نتیجه معلومات فراوان و انتقال درس��ت آن به شاگردان بود. شریف العلماء در 
تدریس و مطالعه و مباحثه، صبح و شب و نیمه  شب نمی شناخت؛ حتی در ماه مبارک رمضان 
که حوزه ها تعطیل اس��ت، به درس و بحث مشغول بود. همین تعطیلی های فراوان حوزه است 

که منجر به ضعف بنیه علمی در طاب شده است.
ش��ریف العلماء در س��ال 1245 قمری به بیماری طاعون از دنیا رفت و پیکر او در سرداب 
منزلش که در س��مت باب القبله حرم امام حس��ین7 در کوچه ای بن  بس��ت به نام »گدا علی« 

قرار دارد، به خاک سپرده شد.
در کنار مزار ما محمدش��ریف، مدرس��ه ای دینی به همین نام س��اخته ش��د که اکنون از 
مدارس قدیمی کرباس��ت و جایگاه بلندی میان طاب و علما دارد. این مدرسه در دو طبقه 
ساخته شده و 22 حجره دارد. آیت اهلل سید محسن حکیم در سال 1384 قمری آن را نوسازی 
کرد و کتابخانه نفیس��ی نیز دارد. در انتفاضه شعبانیه س��ال 1411 توسط بعثی ها تخریب شد، 
ولی در سال 1424 توسط آیت اهلل سید سعید حکیم بازسازی و در سال 1430 افتتاح و به عالم 

فقاهت تقدیم شد.

پی نوشت:
1. سید محسن امین عاملی، اعیان الشیعه، ج 9، ص 364.
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