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عالمه شرف الدين؛
 پيشتاز در تقريب

عبدالرحيم اباذري

چکيده
نقش  که  اسالم  جهان  معاصر  شخصيت هاي  برجسته ترين  از  و  شيعه  اول  تراز  علماي  از  يکي 
اين مرجع عالي قدر  ارزنده اي در تقريب مذاهب اسالمي داشته، آيت اهلل سيد حسين شرف الدين است. 
محضر علماي حوزة نجف را درک کرد و به اجتهاد رسيد. او در نجف چند مسجد، حسينيه و مدرسه 
ساخت و مرکز »نادي االمام الصادق7« را براي تربيت جوانان تأسيس کرد. مهم ترين اثر علمي عالمه 
شرف الدين، المراجعات والفصول المهمه با هدف ايجاد وحدت ميان شيعه و سني، در نجف نگاشته شد. 
او در آثار خود، ضمن تشريح و توضيح بايدها و نبايدهاي تقريب مذاهب اسالمي، اين اتحاد و همبستگي 
با  که  اتحادي  است؛  کرده  معرفي  نادانان  تربيت  و  تعليم  و  زمين  روي  مستضعفان  حاکميت  الزمة  را 
الدين در گفت وگو و  با عنايت به محوريت اهل بيت: شکل مي گيرد. عالمه شرف  گفت وگوي سالم و 

مناظره، با ابتکار عمل و ظرافت هاي خاص خودش، طرف مقابل را به تأثيرپذيري و کرنش وا مي داشت.
اين نوشتار عالمه شرف الدين را معرفي مي کند و پس از اشاره به نقش وي در تقريب مذاهب اسالمي، 
از مسافرت هاي تقريبي، حضور در درس علماي االذهر، اجازة روايي از علماي اهل سنت و برخي باورهاي 

تقريبي او سخن مي گويد.
واژگان کليدي: عالمه شرف الدين، تقريب، نجف، االذهر، شيعه، سني.
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زندگي نامه شرف الدين 

آيت اهلل س��يد حسين شرف الدين يکي از ش��خصيت هاي برجسته حوزه و مورد اعتماد 

علماي ش��يعه و س��ني است که در راس��تاي تقريب ميان مذاهب و اتحاد امت اسالمي گام ها 

ارزشمند و قابل اعتنايي برداشته است. 

ش��رف الدين فرزند سيد يوسف، س��ال 1290قمري برابر 1252شمسي در شهر کاظمين 

چش��م به جهان گش��ود. مادرش زهرا صدر از خاندان بزرگ صدرا و پدرش از عالمان مورد 

احترام به ش��مار مي آمد. او در يک س��الگي همراه والدينش به نجف اش��رف رفت. در شش 

س��الگي در آن ش��هر به مکتبخانه رفت و قرآن را فرا گرفت. در هشت سالگي همراه والدين 

به لبنان هجرت کرد و در شحور، از توابع صور، ساکن شد و در آنجا مقدمات علوم ديني را 

نزد پدر آغاز کرد. سال 1310قمري با دختر عمويش ازدواج کرد و همراه مادر و همسرش به 

عراق رفت و به پيش��نهاد دايي اش، سيدهادي صدر، در شهر سامرا مستقر شد و در حوزة آن 

ش��هر به تحصيالت خود نزد وي ادامه داد. با مشورت دايي ديگرش، سيدحسن صدر، فقه و 

اصول را نزد ش��يخ حس��ن کربالئي و شيخ باقر حيدر آموخت و هر روز جمعه در پاي درس 

اخالق حکيم الهي شيخ فتحعلي سلطان آبادي حضور مي يافت. 

هم زمان با هجرت ميرزاي ش��يرازي از س��امرا به نجف، او نيز هجرت کرد و در نجف به 

مدت دوازده س��ال از محضر علمي حضرات آيات، آقارضا اصفهاني، ش��يخ محمد طه نجف، 

آخوند خراس��اني، شيخ الشريعه اصفهاني، ش��يخ عبداهلل مازندراني، سيدمحمدکاظم يزدي و 

ميرزاحسين نوري بهره هاي وافر برد و به درجه اجتهاد رسيد. )تهراني، 1404ق، ج3، ص108 

و حکيمي، 1361ش، ص50 و 51 و جمعي از پژوهشگران، 1385ش، ج2، ص654(.

س��ال 1322قمري به س��رزمين اجدادي اش بازگشت و چند س��الي در شحور، کنار والد 

معظم، در خدمت مردم قرار گرفت. س��ال 1325 قمري به دعوت مردم صور به آنجا رفت و 
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رهبري مذهبي آنها را عهده دار شد.

س��ال 1326 قمري حس��ينيه اي بنا کرد. بعد در س��ال 1332 قمري مسجد جامع صور را 

تأسيس نمود. سال 1347 قمري مسجدي ديگر ساخت و در سال 1357 قمري مدرسه جعفريه 

را در همين ش��هر بنا نهاد، )موسس��ه المدخل، 1427ق، ص12( و سپس مرکز ديگري به نام 

»نادي االمام الصادق« براي تربيت جوانان تأسيس کرد. او در کنار فعاليت هاي ديني، سياسي و 

اجتماعي و عمران و آباداني، آثار و تأليفات ارزشمندي تأليف کرد و از خود به يادگار گذاشت 

ک��ه مهم ترين آنها، المراجعات و الفصول المهمه، با گرايش و انگيزه وحدت مذاهب و اتحاد 

مجامع مسلمانان بود.

انگيزة تقريبي

عالمه شرف الدين يکي از پيشگامان و مناديان برجسته در عرصه تقريب است، اين فقيه 

دردمند از همان آغاز دوران جواني به اين موضوع مي انديش��يد و اتحاد ميان مس��لمانان را از 

مهم ترين آرزوها و آرمان هاي خود معرفي مي کرد. چنان که وي در مقدمه کتاب المراجعات به 

اين نکته تصريح کرده و نوشته است: 

...فکر تفاهم و اتحاد س��ني و ش��يعه، از آغاز جواني در س��ينه من مي درخشيد و همچون 

غيرت که در خون انسان مي  جوشد، در خون من مي جوشيد، و همواره در پي پيدا کردن راهي 

هموار بودم تا مسلمانان را به مرز تفاهم برساند و ريشه خصومت را از ميان آنان برکند و اين 

پرده ]جهالت و کدورت[ را از جلو چش��مان مسلمانان بردارد تا به زندگي به صورتي جدي 

نگاه کنند و همه به اصل واجب اسالمي )اتحاد و همدلي و برادري( پايبند باشند. آن گاه همه 

به ريس��مان استوار خدايي چنگ زنند و چونان برادراني خوش رفتار، درفش حق را برافرازند 

و به س��وي ساختِن جامعه اي عالم، عامل و دانا و توانا گام بردارند و هر يک پشتيبان ديگري 

باشند. )موسوعه، المراجعات، 1427ق، ص3(
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عالمه ش��رف الدين از همان آغاز که در ش��هر صور استقرار کامل يافت، چون بخشي از 
شهر سني نشين بود بنابراين ارتباط با علماي اهل سنت را سرلوحه برنامه هاي خود قرار داد و 
به هر بهانه به ديدار آنها رفت. او هر س��ال در مس��جدي که تأسيس کرده بود، در روز والدت 
پيامبر9 جش��ن مفصلي مي گرفت و اين مراسم بزرگ را در دوازدهم ماه ربيع االول برگزار 
مي کرد، به همين دليل علما و برادران اهل س��نت نيز در آن حضور مي يافتند. پس از مراس��م 
سخنراني، مديحه سرايي و سرودخواني که مجلس به پايان مي رسيد، آن گاه سيد شرف الدين از 
مجلس خود خارج مي شد و به سوي مساجد برادران سني مذهب مي رفت و در مجالس جشن 
و سرور آنها حضور پيدا مي کرد و ميالد رسول خدا9 را به آنها تبريک مي گفت. )انصاري، 

مقاله، 1384ش، ص220(

او عالوه بر خود، ديگران را هم به اين امور ترغيب و تش��ويق مي کرد و برايش مهم بود 
که ش��يعيان در مراسم عبادي و سياسي اهل سنت شرکت کنند، و آنها هم در مجالس شيعيان 
حضور داش��ته باشند. ش��رف الدين در سال 1340قمري که در مراس��م حج در مکه حضور 
داش��ت، و براي نخس��تين بار در تاريخ تشيع، به عنوان يک عالم ش��يعي و به دعوت پادشاه 
عربس��تان اقامه نماز جماعت در مس��جدالحرام را برعهده گرفت و برادران سني مذهب نيز به 
وي اقتدا کردند. ملک حس��ين پادشاه وقت عربستان نيز از ايشان تجليل کرد و در معيت هم 
خانه کعبه را با گالب شست وشو دادند )قليزاده، مقاله، 1382ش، ج2، ص659( و اين، نشان 

از اعتماد کامل رهبران سياسي اهل سنت به ايشان داشت.

ناله ها و نهيب هاي دردمندانه
عالمه ش��رف الدين از اينکه مس��لمانان با عناوين مختلف و اس��امي گوناگون، هر کدام 

در نقط��ه اي از عال��م به صورت پراکنده و دور از ه��م و احيانًا در مقابل هم قرار گرفتند و به 

جاي ارتباط صميمانه، به خصومت و دش��مني پرداختند، بسيار رنج مي برد. او در آغاز کتاب 

ارزشمندش، المراجعات، به اين مشکل پرداخته و چنين نوشته است:
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افسوس و صد افسوس که برادران مسلمان که به يک مبدأ معتقدند و به يک دين، و بايد 

برادرانه زندگي کنند، به خصومت پرداخته اند و با هم درگير شده اند و چونان مردم بي فرهنگ 

درگيري را به اوج رس��انيده اند. گويي زد و خورد نيز از آداب بحث علمي و مناظره اس��ت و 

در ش��مار دليل هاي روشنگر! همين وضع است که احساس وظيفه مرزباني را زنده مي کند و 

آدمي را به چاره جويي مي اندازد. همين وضع است که جان انسان را از اندوه و غم و افسوس 

مي آکند و از خود مي پرسد: آيا چاره چيست؟ آيا چه بايد کرد؟ اين است جّو اجتماعي نگراني 

بار مسلمانان در طول سال  ها و سده ها، و اين است مصيبت هايي که از هر سوي ما را در ميان 

گرفته اس��ت؛ از پيش و پس و از راس��ت و چپ. و در اين ميان قلم  هايي که به کار مي افتد 

]که بايد در جهت خير و صالح و روشنگري جامعه باشد[، گاه قلم هايي است مزدور، و گام 

قلم هايي در گرو گروهگرايي و گاه دستخوش احساسات. و در کشاکش اين چگونگي هاي و 

اوضاع اس��ت که جامعه اسالمي به سقوط کشانيده مي شود. پس چه بايد کرد؟ پس راه چاره 

چيست. )حکيمي، 1361ش، ص205(

ش��رف الدين در ادامة تحقق اين هدف مقدس، کتاب الفصول المهمه را مي نويس��د و در 

آن به تش��ريح و توضيح راه چاره و بايدها و نبايدهاي اين راه پر فراز و نش��يب مي پردازد. او 

در فصل نخست اين اثر ماندگار به ذکر و تحليل آيات و روايتي مي پردازد که مسلمانان را به 

الفت و اتحاد دعوت مي کند و در نهايت نتيجه مي گيرد که هر کس »ال اله اال، محمد رس��ول 

اهلل« بگوي��د، جان و مال و آبرويش محترم اس��ت و کس��ي حق ندارد ب��ه او تعرض و اهانتي 

بکند. او در تکميل اين بحث اضافه مي کند کس��اني که به خيال خود حکم تکفير ش��يعيان يا 

اهل س��نت را صادر مي کنند، يا از اصول اس��المي آگاهي درستي ندارند، يا مغرضانه به چنين 

اموري اقدام مي کنند. )انصاري، مقاله، 1384ش، ص224( و يا از دش��منان مش��ترک شيعه و 

سني بازي خورده اند. وي در مقدمة همين اثر گرانسنگ خويش با تأکيد بر ضرورت وحدت 

ميان مسلمانان مي نويسد:



فصلنامه فرهنگ زيارت
100

تنها و تنها با »وحدت اسالمي«، است که اقدامات ُعمراني هماهنگ مي گردد؛ وسائل ترقي 
فراهم مي شود؛ روح تمدن جلوه مي کند؛ فروغ آسايش در آفاق زندگي مي تابد و يوق بردگي 
از گردن همه برداش��ته مي ش��ود. آري، هنگامي که »وحدت اس��المي« پيدا شد و عزم ها متحد 
گشت و دل ها با هم پيوند يافت و تصميم ها يکي شد، مي توان در راه اعتالي امت اسالمي قيام 
کرد و مسلمانان را در جهان به مقامي که بايد برسند، رسانيد، و اگر چنين شود و مسلمانان در 
سايه اتحاد، براي اعتالي خود و نجات بشريت بپا خيزند، زمين روي شادماني مي  بيند و آسمان 
برکات خود را همچون ذرات طاليي خورش��يد بر همگان فرو مي بارد و چشمه س��اران مهر و 
دوستي از دل قله فروغ زاد برابري و برادري به سوي پهنه هاي ترقي و آبادي سرازير مي گردد 
و رودخانه هاي عظيم عش��ق و يگانگي را به جريان مي آورد تا پيکرهاي مرده را حيات مجدد 
بخش��د و انس��انيت را از نو زنده کند و قانون فطرت را از فراموشي رهايي دهد و چون چنين 
ش��ود، انوار تابناِک »قسط« همه جا تابيدن مي گيرد و نظام »حکومت عدل« بر همه سوي سايه 

مي گسترد... . )موسوعه، الفصول المهمه، 1427ق، ج3، ص3 و حکيمي، 1361، ص123(.

در نگاه ش��رف الدين اگر اين اتحاد و همبس��تگي تحقق يابد، حاکمان، خدمتگزار مردم 
خواهند شد؛ امور مردمان اصالح مي گردد؛ مفاسد اجتماعي از جامعه رخت مي بندد؛ گمراهان 
هدايت مي گردند؛ سرکش��ان به جاي خود مي نش��ينند؛ مس��تضعفان روي زمين به حاکميت 
مي رس��ند و نادانان، تعليم و تربيت مي شوند. اما اگر از اين اصل غفلت کنيم و همچنان امت 
اس��المي پراکنده و در مقابل هم باش��ند، مانند بوته هاي خشک بياباني در مسير بادهاي تند و 
توفنده، در گوشه اي مي افتند و همواره اسير ذلت و خواري، عقب ماندگي و بي ساماني خواهند 

بود. دشمنان چشم طمع به آنها مي دوزند و فقر، بدبختي و مرگ به سراغ آنها خواهد آمد.

معناي وحدت اسالمي
در ميان ش��خصيت هاي شيعه و س��ني درباره اتحاد مذاهب در مرحله اول دو نظريه کلي 

مي توان تصور کرد: يکي نظريه منفي که مي گويد هيچ نقطه مشترکي ميان شيعه و سني وجود 
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ندارد و اين دو مذهب در تمام ابعاد با هم فرق دارند، و بنابراين امکان و دليلي براي وحدت 

به چشم نمي خورد. صاحبان اين نظريه در اقليت مطلق هستند و اگر هم اين قول را از روي 

سوء نيت اختيار نکرده باشند، ولي حقيقت اين است که همواره اين نظريه در طول تاريخ مورد 

سوء استفاده دشمنان مشترک شيعه و سني واقع شده است.

ام��ا آنهاي��ي که با ديد مثبت ب��ه اين موضوع مي نگرند، در چگونگ��ي و کيفيت آن با هم  

اختالف نظر و س��ليقه دارند که مي توان آنها را به چند گروه تقسيم کرد: گروه اول مي گويند 

موض��وع وحدت هيچ ارتباطي به وحدت خ��ود مذاهب ندارد و هر کدام از اين مذاهب بايد 

ضمن حفظ اصول و فروع خود، تنها با پيروان س��اير مذاهب در کنار هم باشند، اعم از اينکه 

در مسائلي با هم مشترک باشند يا نباشند؛ گروه دوم بر اين عقيده اند که پيروان هر کدام، ضمن 

صيانت از هويت مذهبي خويش، تنها به نقاط مش��ترک ميان مذاهب اهتمام و عنايت داش��ته 

باش��ند و با تأکيد بر آنها به همديگر نزديک ش��وند؛ چنان که بعضي از بزرگان همانند مرحوم 

شيخ طوسي به اين مهم اهتمام داشتند و کتاب هايي را با عنوان »فقه مقارن« نوشتند که کتاب 

خالف شيخ طوسي نيز در همين راستا بود.

در اين ميان گروه سومي نيز هستند که به وحدت فقهي عنايت دارند. اگر چه نظريه هاي 

قبل��ي را نفي نمي کنند، اما آنها را کافي و کارآمد نمي دانند و اعتقاد دارند وحدت اساس��ي و 

هدفمند در صورتي محقق خواهد شد که فقه همه مذاهب يکي باشد چنان  که امام موسي صدر 

به آن تأکيد داش��ت و طي نامه اي که به شيخ حسن خالد، مفتي لبنان نوشت، پيشنهاد کرد که 

مي توان با تدابير ش��خصيت هاي علمي و فقهي طرفين، اذان، اعياد و رؤيت هالل ماه رمضان 

و س��اير مناسبت هاي اس��المي را يکي کرد؛ همان طوري که مرحوم آيت اهلل بروجردي نيز به 

اين موضوع عنايت داش��ت و طي نامه اي به ملک سعود، پادشاه عربستان، خاطرنشان کرد که 

مي توان مراسم کنگره بزرگ و جهاني حج را با استناد به روايات و مباني مشترک و مورد قبول 

شيعه و سني به گونه يکسان و هماهنگ برگزار کرد. )مصاحبه، 1379ش، ص88 و 234(
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از مجموع گفته ها و نوشته ها و سيره عملي عالمه شرف الدين استفاده مي شود که ايشان 

ضم��ن اهتمام، عنايت و تعصب به مباني و اصول مذهب جعفري و حمايت از آن، به احترام 

به عقايد پيروان مذاهب ديگر، بحث و گفت وگو با علما و شخصيت هاي برجسته اهل تسنن 

و خوش بيني کامل به آنها اعتقاد جدي داشت.

در مکتب شرف الدين منظور از وحدت اسالمي اين نيست که شيعه، سني، يا سني، شيعه 

بش��ود و همه مذاهب در يک مذهب ادغام گردند؛ بلکه او معتقد بود که هر کدام از مذاهب، 

ضمن حفظ اصول و اعتقادات خويش، مي توانند با ارتباط و گفت وگوي سالم و با عنايت به 

محوريت اهل بيت:، که مورد وثوق و قبول همه مذاهب هستند، بسياري از مشکالت موجود 

جهان اسالم را به راحتي برطرف کنند.

او در ادامه نامه نگاري هايي که با شيخ سليم بشري، رئيس وقت جامعه االزهر مصر داشت، 

راه حل پيشنهادي خود را اين چنين مطرح کرده و نوشته است:

هم اکنون نوبت آن رسيده که با هم درباره نجات مسلمين از پراکندگي به بحث بپردازيم. 

به نظر من، اين کار به عدول ش��يعه از مذهبش و گرويدن به مذهب جمهور )مذاهب اربعه( 

متوقف نيس��ت و نيز متوقف بر اين هم نيس��ت که اهل س��نت از مذهبشان دست بردارند و 

مکلف س��اختن ش��يعه، نه ديگران به دست برداش��تن از مذهب خويش کار و اقدامي بدون 

ترجيح و دليل است. بلکه اجبار به چيزي است که مقدور نيست؛ چنان که از محتواي بحث ها 

و گفته هاي پيشين روشن شد.

بلي، اتفاق و اتحاد مس��لمانان از اين طريق صورت مي گيرد که ش��ما مذهب اهل بيت را 

آزاد اعالم کنيد و آن را همچون يکي از مذاهب خود بدانيد ]که هر مس��لماني بتواند طبق آن 

عمل کند[؛ آن چنان که نظر پيروان هر کدام از مذاهب شافعي، حنفي، مالکي و حنبلي نسبت 

به ش��يعه آل محمد9 همچون نظرش��ان به پيروان مذاهب ديگر اهل سنت باشد. )موسوعه، 

المراجعات، 1427، ج1، ص17(
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اين پيشنهاد مورد قبول شيخ سليم بشري قرار مي گيرد و او در جواب نامه به آن تصريح 

مي کند. عالمه ش��رف الدين در مقدمه کتاب المراجعات، موارد اختالفي ميان شيعه و سني را 

نس��بت به موارد اش��تراکي بسيار ناچيز و نشأت گرفته از چگونگي استنباط مجتهدان از منابع 

چهارگانه مي انگارد و مي نويسد:

دو طايفه شيعه و سني، مسلمان هستند و بدون ترديد به دين حنيف اسالم معتقد مي باشند. 

بنابراين، آنها به آنچه پيامبر9 آورده باور مساوي دارند و اختالفي در آن ندارند و چيزي که 

س��بب افس��اد در تلبس آنان به اسالم باشد، در هيچ اصل اساسي آنها وجود ندارد و هيچ نزاع 

و اخالفي هم در ميان آنها از اين نظر مش��اهده نمي ش��ود. مگر اندک اختالفي که به طرز و 

چگونگي استنباط فقيهان و مجتهدان از کتاب، سنت، اجماع و عقل بر مي گردد و اين اختالف 

جرئي به اندازه اي نيس��ت که بتواند منش��أ دوري و افتراق ش��ود يا امت اسالمي را در گودال 

عميق هالکت، نابود کند. بنابراين چرا بايد ش��راره دشمني و اختالف از زماني که اين دو نام 

)ش��يعه و سني( شکل گرفته تا آخرين روزهاي جهان هستي ميان اين دو گروه مسلمان زبانه 

بکشد؟. )همان، ص5(

مسافرت ها و گفت وگوهاي تقريبي

فعاليت هاي تقريبي سيد شرف الدين تنها به تأليف کتاب يا نامه نگاري با علماي اهل سنت 

محدود نبود؛ چراکه وي با اينکه اين حرکت هاي اصالحي را الزم مي دانست، ولي هرگز کافي 

و کارآمد نمي ديد و همچنان از اوضاع آشفته و اختالفات جهان اسالم بسيار رنج مي برد و در 

عذاب بود. لذا در اقدامي سنجيدة ديگر، سفري تاريخي به سرزمين مصر داشت و در آنجا از 

نزديک با علما و دانش��مندان سرش��ناس اهل سنت، از جمله رئيس جامعه االزهر مصر، شيخ 

سليم بشيري، آشنا شد و به تبادل نظر، همفکري و همگرايي عملي با همه روي آورد. شرف 

الدين در اين باره مي نويسد:
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کم کم کاسة صبرم در برابر اين مصائب و مشکالت لبريز شد و همه وجودم در اين اندوه 

غرق گشت. اين بود که در اواخر سال 1329 روانه شهر مصر شدم، به اميد اينکه در کرانه رود 

نيل، نيل به آرمان خويش پيدا کنم... .

خدا را ش��کر مي کنم که آرزوي من عينيت يافت... . با يکي از عالمان مبرز آن س��رزمين 

آش��نا شدم؛ عالمي برخوردار از خردي بزرگ، خوش خلق، زنده دل و داراي دانشي دريايي و 

پايگاه اجتماعي، که بحق و شايستگي بر مسند واالي زعامت ديني تکيه زده بود. چه زيباست 

آشنايي عالمان ديني با يکديگر، هنگامي که با روح پاک و سخنان دلپسند و اخالق محمدي با 

هم برخورد مي کنند. اگر عالم دين به لباس زيباي فضل و فضيلت آراسته گردد، هم خودش 

در آسايش و نيکي خواهد بود و هم پيروانش در آسودگي و رحمت زندگي خواهند کرد.

آن عالم مصري )ش��يخ سليم بش��ري( که من با او ديدار کردم چنين بود و جلساتي که با 

هم داش��تيم اين چنين برگزار شد، با سپاس هاي بي پايان. در اين مالقات من از اندوه خويش 

نزد او شکايت بردم و او از اندوه خويش نزد من شکايت آورد. ساعت سرنوشت سازي شد؛ 

زيرا ما را در اين راه برانگيخت تا درباره اتحاد اس��المي و گردهمايي اهل قبله فکري بکنيم. 

)همان، ص4(

حضور در درس علماي االزهر

عالمه ش��رف الدين با نگاه خاصي که به مس��ئله تقريب داشت تنها به روش هاي معمول 

نامه نگاري يا بحث و گفت وگوي و مناظره طرفيني بس��نده نکرد. بلکه با کمال تواضع در يک 

اقدام بديع ديگر در محل تدريس علما و اساتيد جامعه االزهر مصر حاضر شد و مانند شاگرد 

در جلسه درسي آنها شرکت کرد. روزي که در درس شيخ سليم بشري حاضر شده بود، با اينکه 

معمول در کالس هاي االزهر اين بود که ش��اگردان در ميان تدريس اس��تاد حق اشکال گرفتن 

نداش��تند و اشکاالت ش��اگردان بعد از اتمام درس مطرح مي شد، اشکالي به نظر شرف الدين 
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رس��يد و او طبق روال حوزه نجف در همان لحظه و وس��ط درس، اشکال خود را مطرح کرد. 

مرحوم شرف الدين خود در اين باره مي  نويسد: »متوجه موضوع نبودم و با روش آنجا آشنايي 

نداشتم، اما در هر صورت اين مناقشه ام سبب ارتباط و محبت و احترام متقابل بيشتر ميان من 

و رئيس جامعه االزهر مصر ش��د«. سپس آن مرحوم به آثار و پيامدهاي مثبت اين گفت وگوها 

و مذاکرات مي پردارد و از جملة آنها به تأليف کتابش المراجعات تأکيد مي کند که يکي از آثار 

مبارک اين ارتباط ها و حضورهاي علمي است. )موسوعه، المداخل، 1427ق، ص55(

ظرافت در بحث و گفت وگو

شرف الدين در بحث، گفت وگو و مناظره، ظرافت هاي خاص خودش را داشت و با ابتکار 

عملي که از خود نشان مي داد طرف مقابل را به تأثيرپذيري و کرنش وا مي داشت؛ چنان که در 

کتاب المراجعات و فصول المهمه در مواجه با علماي اهل سنت اين حقيقت مشاهده مي شود. 

او در يکي از سفرهايي که به عربستان داشت و با عبدالعزيز پادشاه عربستان ديدار کرد، در اين 

مالقات يک جلد قرآن که جلد آن با پوس��تين بز تهيه ش��ده بود به وي هديه نمود. عبدالعزيز 

قرآن را گرفت و بوسيد و بعد به عنوان احترام روي چشمان و پيشاني گذاشت. عالمه شرف 

الدين در اين حال از فرصت استفاده کرد و به او گفت: »چگونه اين جلد را مي بوسيد و تعظيم 

مي کنيد درحالي که آن، چيزي جز پوس��ت بز نيست؟!« عبدالعزيز پاسخ داد، »غرض من جلد 

و پوست بز نيست، بلکه احترام به قرآني است که در داخل آن قرار دارد«. عالمه شرف الدين 

گفت: »احسنت! ما هم وقتي پنجره و درب اتاق يا حرم و صحن پيامبر اکرم9 را مي بوسيم، 

مي  دانيم که از آهن، چوب هپچ کاري س��اخته نيس��ت. بلکه غرض اصلي ما احترام و تعظيم 

به آن ش��خصيتي اس��ت که در ماوراي اين آهن ها و چوب ها قرار دارد. ما مي خواهيم رسول 

خدا9 را تعظيم کنيم«. در اين هنگام حاضران او را تحس��ين کردند و پادشاه نيز تحت تأثير 

استدالل متين او قرار گرفت و دستور داد از آن تاريخ، مأموران، مانع از تبرک حجاج به آثار و 
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حرم پيامبر نشوند. اين آزادي تا زمان حيات عبدالعزيز پابرجا بود. اما بعد از فوت وي دوباره 

وهابيت مانع از اين کار شد. )تيجاني، 1382، ص68(

اجازة روايي از علماي اهل سنت

در زمان و عصر حضور ائمه معصومين:، علما و محدثان شيعه به پيروي از سيره امامان 

معصوم، با علماي اهل س��نت ارتباط صميمي داش��تند؛ براي هم حديث نقل مي کردند و از 

محضر علمي يکديگر بهره مي بردند، در دوران غيبت صغرا و اوائل غيبت کبرا نيز وضع همين 

گونه بوده است. بسياري از محدثان و فقهاي شيعه، استاد سني مذهب داشتند. تعداد زيادي از 

علماي اهل تسنن نيز در محضر علماي شيعه، مي کردند. چنان که درتاريخ آمده، لقِب مفيد را 

يکي از عالمان اهل سنت به مرحوم شيخ مفيد داده است.

افزون ب��ر اين، علماي هر دو طايفه از همديگر اجازه روايي و نقل حديث اخذ مي کردند؛ 

همان طوري که ش��هيد اول و شهيد ثاني از چند نفر از اساتيد سني مذهب اجازه روايي دارند 

و ب��ه چند نفر آنها نيز متقاباًل اجازه حديثي داده اند. )مختاري، 1391ش، ص549 �556( اين 

سيرة عملي در ميان علماي شيعه در طول تاريخ نشان از ارتباط تنگاتنگ با علماي اهل سنت 

دارد و باالتر از همه نوعي وثاقت و اعتماد به يکديگر را نش��ان مي دهد و مصداق بارز همين 

تقريب ميان مذاهب اس��ت که امروز مورد توجه قرار گرفته است. متأسفانه هر اندازه از زمان 

ائمه معصومين و آغاز دوران غيبت فاصله گرفتيم، به همان ميزان، بر اثر ش��يطنت دش��منان 

اسالم و افراد مغرض و مريضي از هر دو طرف، اين فاصله ها زيادتر، و ارتباط ها و مباحثه ها و 

گفت وگوهاي طرفين به ورطه فراموشي سپرده شده است. از سوي ديگر شاهد شخصيت هاي 

بزرگ تقريبي و مصلحان دورانديشي هستيم که به رغم اين فراموشي و نسيان زيانبار، همچنان 

به اين ارتباط و تقريب اهتمام ورزيدند و اين رش��ته را تا امروز حفظ کردند. وقتي کتاب دو 

جلدي المسلسالت مرحوم آيت اهلل العظمي سيدشهاب الدين مرعشي نجفي را مرور مي کنيم، 
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مي بينيم اين مرجع واليي، با بسياري از علماي مذاهب اربعه ارتباط علمي داشته و از آنها اجازه 

روايت گرفته است و به بعضي از آنها هم اجازه داده است.

در اي��ن ميان اجازه نامه هاي مربوط به آيت اهلل س��يد عبدالحس��ين ش��رف الدين بس��يار 

شگفت انگيز است و جاي تجزيه و تحليل مضاعف دارد. او در رساله اي با نام ثبت األسناد في 

سلس��له الرواة، که مجموعه اجازه نامه هاي خود از مشايخ را در آن جمع آوري و تدوين کرده 

اس��ت، تصريح دارد که اجازه اش از مشايخ اهل سنت بيشتر از مشايخ شيعي است و در آن به 

معرفي شش تن از سرشناسان آنها بسنده مي کند.

اولين اجازه وي از شيخ سليم بشري، رئيس جامعه االزهر مصر است که در سال 1329 از 

وي دريافت کرده است. او خود مي نويسد: مدتي در درس شيخ حاضر شدم، مناظرات علمي 

ميان من و او انجام گرفت و مکاتباتي که ورع، انصاف، و عظمت علمي، اخالقي و ادب او را 

آشکار ساخت، انجام شد. اين اجازة مفصل، شامل همه اساتيد و ُطرقي است که به کتب اهل 

سنت، اعم از متقدم و متأخر، منتهي مي گردد.

دومين شيخ وي، امام، فقيه، محدث محمد معروف به شيخ بدرالدين دمشقي، شيخ االسالم 

شهر دمشق و از علماي اعالم آنجا به شمار مي آمد. شرف الدين، در شعبان 1338 به ديدارش 

رفت و شب هاي ماه رمضان همان سال در جلسه درس هاي او حاضر شد و درباره موضوعاتي 

مانند ُحسن و قبح عقلي، امکان يا امتناع رؤيت باري تعالي، حدوث يا قدم کتاب قرآن، با وي 

بحث کرد و او را به نظر خويش متمايل ساخت. اين اجازه، شامل روايات معقول و منقول از 

فروع و اصول مي گردد. 

سومين شيخ او، عالمه کبير و محدث شهيد، شيخ محمد بن محمد بن عبداهلل خاني خالدي 

نقش��بندي شافعي است که در بيروت و دمشق با وي ديدار داشته است. او در اين اجازه نامه، 

تمامي آنچه را مشايخ به او اجازه داده اند، به شرف الدين اجازه داده است.
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چهارمين نفر، ش��يخ محمد، معروف به ش��يخ توفيق ايوبي انصاري دمشقي است. شرف 

الدين او را به عنوان »َعَلم االعلم و نادرة هذه االيام« نام برده و مي نويس��د که او را در صور و 

دمشق مالقات کردم و بحث هاي علمي فراواني ميان من و او انجام گرفت و فوائد خطيري از 

من برد. وي هر آنچه را مشايخ به وي اجازه داده اند به شرف الدين اجازه داده است.

پنجمين نفر، ش��يخ محمد عبدالحي بن شيخ عبدالکريم کتاني فاسي ادريسي است که در 

مصر به ديدار هم رفتند و درباره مسائل فقهي و اصولي به بحث و گفت وگو نشستند. به نوشته 

ش��رف الدين اين بحث ها نشان از فضل و دانش و گام استوار او داشت. )موسوعه، 1427ق، 

ج6، ص2608 2612( او نقل روايات کتاب صحيح بخاري را به وي اجازه داده است.

ششمين نفر، شيخ عبدالواسع يمني صنعايي زيدي است که در دمشق به وي اجازه روايي 

داده اس��ت. افزون بر اينکه چند نفر از عالمان اهل س��نت مانند ابوالفيض احمد بن محمد بن 

محمد صديق غماري حسني ادريسي، برادر وي ابوالمجد عبداهلل، ابواليسر عبدالعزيز از شمال 

مراکش، محمد س��عيد دحدوح که از عالمه ش��رف الدين اجازه روايي گرفتند. )موس��وعه، 

المدخل، 1427ق، ص207 و همان، ج7، ص520(

همه اينها به وضوح نشان مي  دهند که اوج اعتماد ميان او و علماي برجسته اهل سنت در 

مصر و لبنان وجود داش��ته اس��ت و شرف الدين از اين روابط حسنه به نفع جهان اسالم و در 

راه اعتالي مس��لمين نهايت بهره را مي برده است. او در نوشته هاي خود به آثار و ثمرات اين 

ديدارها و ارتباطات اشاره دارد و فوائد بسياري را براي آن مطرح مي کند؛ از جمله اينکه باعث 

شد ارتباط علمي و فکري ميان دو مرکز و مدرسه بزرگ )االزهر مصر و حوزه نجف( برقرار 

شود و اين دو مرکز به هم نزديک شده، در کنار هم قرار گيرد. 

مسئوليت رهبران سياسي و مذهبي

عالمه شرف الدين جملة معروفي دارد که آن را در ميان اجتماع مردم مصر و به قول استاد 
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حکيمي در کنار رود نيل و در دامن اهرام و در اشعة شورگستر قبة »رأس الحسين« ايراد کرده 

معهما السياسه«؛ »مذاهب اربعه و شيعه و سني  و آن جمله اين است: »َفرَّ فتهما السياسه و َفلتجَّ

را از روز نخس��ت سياس��ت )مطامع و شيطنت سياسي( از هم دور کرد و اکنون بايد سياست 

)مصالح سياسي اسالم و مسلمين( آنان را کنار هم گرد آورد«. )حکيمي، 1361ش، ص200( 

رشيدرضا، عالم و نويسنده مشهور مصري اين جمله را با خط درشت در مجله خود، المنار، 

چاپ کرد و به تجزيه و تحليل آن پرداخت. )شرف الدين، 1375ش، ص14(

ش��رف الدين در جاي ديگر جمله قصار ديگري دارد و مي گويد: »ال ينتشر الهدي ااِّل من 

حيث اِنتش��ر الضالل«؛ »هدايت در جامعه رايج نمي ش��ود، مگر از همان راهي که انحراف و 

گمراه��ي رواج مي يابد«. پس به اعتقاد ش��رف الدين اين انح��راف و اختالف از ناحيه رجال 

علمي، ديني، مذهبي و سياسي در جهان اسالم پديده آمده است و چاره اي جز اين نيست که 

از طريق همين شخصيت ها برطرف، ترميم و تدارک شود و تنها در سايه همت و درايت اينان 

است که وحدت واقعي در جهان اسالم پديد مي آيد و اين مسئوليت رجال مذهبي و سياسي 

را بس سنگين مي کند. استاد محمدرضا حکيمي در اين باره مي نويسد:

م��ا به هنگام��ي که مي بينيم مردي چون س��يد عبدالحس��ين ش��رف الدين ک��ه يکي از 

برجس��ته ترين نمونه هاي تجس��م فرهنگ شيعي اس��ت اين گونه به موضوع »اتحاد اسالمي« 

مي انديش��د و درب��ارة آن مي کوش��د، باي��د پن��د بگيري��م و بي��دار ش��ويم و از تفرقه افکني 

بپرهيزيم. چه کس��ي از ش��رف الدين، شيعه تر و آگاه تر از تش��يع و با اخالص تر و فداکارتر 

و س��وخته تر در اي��ن راه؟ وقت��ي مي نگري��م که اي��ن ب��زرگان، اين گونه به موض��وع اتحاد 

اهميت مي دهند و در برابر دش��من مش��ترک اس��الم و مسلمين چه از ش��رق و چه از غرب 

ب��ه يگانگي اجتماعي و سياس��ي دعوت مي کنند، بايد راه آن��ان را در پيش بگيريم. عمل اين 

 مردان حجت اس��ت. اينان اگر چه از نشر حقايق تش��يع دست بر نمي دارند و مذهب پيروان 

آل محمد9 را همواره و در هر عصر مي شناس��انند و در اين باره به اقدام هاي بزرگ دس��ت 
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مي زنند و کتاب  هاي فراواني مي نويس��ند تا به پيروان مذهب آل محمد9 اتهام هاي ناروا زده 

نش��ود و اتهام هاي زده ش��ده، زدوده گردد، با اين حال پيوسته حکمت و فرزانگي را رعايت 

مي کنند و ادب و احترام را ملحوظ مي  دارند تا عواطف آزرده نگردد. يکي از مسائل آموزنده 

در آثار شرف الدين، روش اوست به هنگام ذکر نام خلفا و صحابه. او همواره با احترام از آنان 

ياد مي کند و نام مي برد... . )حکيمي، 1361ش، ص287(

استاد در ادامه وارد بحث اصلي شده و مي افزايد:

آري، اين مردان دين و علم و آگاهي به خوبي دانس��ته اند که از قديم، عوامل سياس��ي و 

اي��ادي منافع طلب و خودمحور و خودخواه، مس��لمانان را به تفرقه و پراکندگي کش��اندند و 

از اطراف محور اس��الم پراکنده کردند و امروز نيز اين عوامِل سياس��ي ش��رق و غرب اند که 

مسلمانان را از اطراف خيمة اتحاد پراکنده مي سازند، تا در نتيجه، هر جمعي از مسلمين و هر 

قطعه اي از ممالک اسالمي، طعمة کسي باشد و به دست جهان خواري افتد و عامل بيگانه اي، 

اگرچه به ظاهر مس��لمان و از مردم همان س��امان، بر آنها حکومت کند و به هنگام لزوم، همه 

امکانات کش��ور اسالمي را در اختيار دشمن اسالم و مسلمين قرار دهد. ازاين رو، اين آگاهان 

بين��ا و بيدار و دلس��وز همواره به اتحاد دع��وت کرده اند و خود در اي��ن راه گام هاي بزرگ 

برداشته اند. )همان، ص288(

از نگاه علماي اهل سنت

اظهارات شخصيت هاي علمي و برجسته غير شيعه درباره مقام علمي، اجتماعي و سياسي 

عالمه ش��رف الدين، به نوبه خود از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت و به تحقيق و تجزيه و 

تحليل جداگانه اي نياز دارد که در اين فرصت از باب نمونه فقط به نقل دو مورد بسنده مي شود:

شيخ محمد ناجي غفري از علماي سرشناس سوريه که از هدايت يافتگان در مکتب شرف 

الدين به شمار مي آيد، وي را چنين توصيف مي کند:
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موالي کريم، استاد بزرگوار، شرف الدين عبدالحسين... برادر ديني ام شرف الدين موسوي 

و مواليم و کسي که بزرگ ترين سهم را در هدايت و ارشادم به سوي حق و حقيقت و صراط 

مستقيم داشت... . اي آقا و موالي من، به درستي که من به شما افتخار مي کنم و دل و قلبم و 

تمام اعضا و جوارحم اذعان دارند و اعتراف مي  کنند به برتري ش��ما بر ديگران؛ زيرا با قلم و 

نگاشته هايتان امت ها را زنده نموديد و آنان را از گمراهي به سوي هدايت سوق داديد و اين 

امر را منکر نمي شود، مگر شخص نادان يا معاند. )موسوي، 1384ش، ص44(

حاج حسين العويني، يکي ديگر از علماي اهل سنت مي  نويسد:

چهار صفت اس��ت که هر ک��دام از آنها براي ايجاد و آفرينش يک ش��خص بزرگ کافي 

است، ولي چگونه است اگر تمام اين چهار صفت در يک نفر جمع شده باشد و آن شخص، 

دانش��مند بزرگ ماست. صفت اول: علم درس��ت و متقن، صفت دوم: شهامت، صفت سوم: 

عزت و س��ربلندي... و صفت چهارم: به درس��تي که او شخصي نيکوکار، مهربان و باگذشت 

است که همگان را به سوي يکدلي و دوستي دعوت مي کند. مخصوصًا مذاهب و گروه هاي 

مختلف را. او بحق يکي از قله هاي رفيع تشيع است. شرف الدين فرزند راستين اميرالمؤمنين 

و پرورش يافته مکتب حسين است. هم اوست که درباره اش گفته اند: برتر از آن است که در 

تصويرها بگنجد... . )همان، ص40(

رحلت

س��رانجام اين فقيه سترگ پس 87 سال تالش و کوش��ش و خدمت، روز سه شنبه، دهم 

جمادي الثاني 1377 برابر 1336/10/12شمس��ي چش��م از جهان فرو بست و به ملکوت اعال 

پيوس��ت. پيکر آن مرحوم بعد از آنکه در بيروت به صورت رس��مي و باش��کوه تش��ييع شد، 

درحالي که برخي فرزندان و رجال برجس��تة لبنان��ي آن را همراهي مي کردند، به بغداد انتقال 

يافت. س��پس از آنجا بر دوش تش��ييع کنندگان انبوه به کاظمين منتقل ش��د که اين انتقال پنج 
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ساعت به طول انجاميد، در نهايت پيکر به کربال برده شد و از آنجا به نجف اشرف رسيد که 

در هر دو شهر تشييع باشکوهي انجام گرفت. آن گاه پيکر سيد شرف الدين در سمت جنوبي 

صحن مطهر علوي، جنب مقبره استادش سيدمحمدکاظم يزدي براي هميشه آرام گرفت. مردم 

لبنان پس از ايشان، امام موسي صدر را به جانشيني شرف الدين انتخاب کردند و او هم وقتي 

آمد کارهاي وي را در سطح گسترده اي دنبال و تکميل کرد. )تهراني، 1404ق، ج3، ص1085(
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