
درآمد
یکی از علمای برجس��ته قرن س��یزدهم هجری  )1226-1286ق( آیت اهلل شیخ عبدالحسین 
تهرانی حائری، معروف به »ش��یخ العراقین« می باشد. دانش��وری که از طریق تکاپوهای علمی 
و فک��ری و اهتمام در فراگیری علوم و معارف اس��المی و نیز تزکیه، تهذیب نفس و عبادت 

شیخ العراقین؛
 متولی عمران عتبات عالیات عراق
بررسی زندگانی و خدمات آیت اهلل شیخ عبدالحسین تهرانی
غالمرضا گلی زواره
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خالصانه، چنان صالبت معنوی و اقتدار اجتماعی یافته بود که نه تنها اقش��ار گوناگون مقامش 
را تکریم می نمودند، بلکه دولت ایران نیز از صولت روحانی این عبد صالح خداوند حس��اب 
می برد. هنگامی که در س��رزمین عراق اقامت داش��ت، کارگ��زاران دولت عثمانی در تکریم 
مقامش می کوش��یدند. پایگاه اجتماعی این فقیه فرزانه چنان عمیق و ریش��ه دار بود که میرزا 
آقاخان نوری با تمام نفرتی که از امیرکبیر و یارانش داشت، موفق  نشد کوچک ترین آسیبی 
به وی برساند. او در آبادانی، توسعه و گسترش عتبات عالیات عراق، نقش ارزنده و فراموش 
نش��دنی دارد و در آن عهد، نقش��ی را که امروز ستاد بازس��ازی عتبات عالیات بر عهده دارد، 
به تنهایی و با وجود محدودیت امکانات و برخی تنگناها به گونه ای شایس��ته ایفا می کرد. به 
موازات این فعالیت ها کتابخانه ای با ارزش از کتب نفیس نیز فراهم آورد. از تألیف و تحقیق 
و نیز تربیت شاگردانی نامور غفلت نداشت و در این عرصه ها هم فرزانگی و فروزندگی خود 

را نشان داد.
در این نوش��تار، نگارنده کوشیده است تا جنبه هایی از حیات علمی و اجتماعی این مرزدار 

حماسه های جاوید تشیع را مورد بررسی اجمالی قرار دهد.

والدت و تحصیالت مقدماتی
سال 1226 قمری بود و چند سالی از فرمانروایی پادشاه بی کفایت قاجار، فتحعلی شاه سپری 
گردیده بود. عهدنامه ها و پیمان های شومی که در این روزگار با دولت های استعماری منعقد 
می گردید، به دلیل ماهیت اسارت آورش��ان، زمینه های س��لطۀ استعمارگران را بر ایران فراهم 
می ساخت و اهل بصیرت و مؤمنین هوشیار را دچار نگرانی ساخته بود. دوره اول جنگ های 
ای��ران و روس که حدود ده  س��ال به طول انجامید و تا س��ال 1228 قمری ادامه داش��ت، این 
آش��فتگی ها را دوچندان ساخته بود. اس��ف انگیزتر آن که کج فکران و جنایت کاران وهابی، 
شیعه و تش��یع را تهدید می کردند. آن ها در سال 1226قمری به کربال هجوم بردند و نزدیک 
به پنج هزار نفر از زائران و مجاوران حرم حس��ینی را به ش��هادت رساندند و به بارگاه حسینی 
آس��یب وارد کردند و گنجینه های ارزش��مند آن را به غارت بردند. مرحوم حاج ش��یخ علی 
تهرانی که در علم و ایمان به توفیقاتی دست یافته بود، وقتی این خبرهای دردناک را دریافت 

می کرد، در هاله ای از غم و اندوه فرو می رفت.
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اما در همین روزها که س��یاهی ها و تباهی ها بر جامعۀ ش��یعه چنگ انداخته بود، از پس این 
تیرگی ها روش��نایی رؤیت گردید و ستاره ای خانه شیخ  علی را نورانی ساخت. آری در سال 
1226هجری خداوند پس��ری به او عطا فرمود که نامش را عبدالحسین نهادند؛ به این امید که 
پس از رش��د و ش��کوفایی، خادم آستان حس��ینی گردد و از ضایعاتی که برای این بارگاه به 

وجود آمده بود را جبران کند.
آن روزها کس��ی نمی دانس��ت که این کودک آینده ای درخش��ان دارد و پس از رش��د و 
ش��کوفایی، ملجأ و مرجع مردم خواهد ش��د. کودک را عبدالحس��ین ص��دا می زدند تا با یاد 
امام حس��ین7 دل و ذهنش حیاتی حماس��ی بیابد. این طفل در پرتو تربیت های پدر پارسا و 
پرهیزگار و در دامن مادری رئوف بالید و به س��وی آینده ای روش��ن گام نهاد. از همان اوان 
طفولیت آش��کار بود که این نونهال با دیگر کودکان هم س��الش تفاوت هایی دارد و به مرور 
 که رشد می کرد، نسبت به آنچه در اطرافش می گذشت، حساس بود و روحی جست وجوگر 
داشت. می خواست بداند و بپرسد و از امور پیرامونش سر در بیاورد. از شش یا هفت سالگی 
در یکی از مکتب خانه های تهران، مقدمات ادبی، دینی و اعتقادی را به خوبی آموخت. از 15 
سالگی در حوزه علمیه این شهر به تحصیالت علوم دینی روی آورد و ضمن فراگیری زبان و 

ادبیات عربی، منطق، علوم نقلی و برخی دانش های متداول و مرسوم را آموخت.
از بعضی قرائن چنین برمی آید که او برای پی گیری امور درسی، به اصفهان رفته است تا در 
حوزه این شهر معارفی را در علوم عقلی و نقلی فرا بگیرد، شیخ آقابزرگ تهرانی می گوید که 
ش��یخ عبدالحسین تهرانی در سال 1252 قمری و در اوایل اقامت در اصفهان، به تألیف کتابی 
در حکمت نماز و س��ّر استغفار بین س��جده ها همت گماشت. اما از چگونگی این تحصیالت 
و اس��تادان وی اطالعاتی به دست نیامد و مشخص نیست او چه زمانی به این شهر آمده و چه 

مدت در اصفهان ساکن بوده است.1

عزیمت به سوی عتبات عراق
شیخ عبدالحسین مقدمات و سطوح حوزه را با شوقی وافر و اهتمامی شدید، در زمانی کوتاه 
فرا گرفت و پس از آن  که پیمانه دانش خود را از معرفت و کماالت استادان تهران و اصفهان 
مش��حون س��اخت، راهی عتبات عراق گردید و در جوار حرم قدس علوی در نجف اش��رف 
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اقام��ت گزید و پس از اس��تراحتی کوت��اه و زیارت حرم 
امیرمؤمن��ان7 درب��ارۀ چگونگی و کیفی��ت حوزه های 
درسی به بررس��ی و ارزیابی پرداخت و سرانجام دریافت 
به کانونی گام نهاده اس��ت که س��ابقه ای درخشان دارد و 
دانش��مندان بزرگی را پرورش داده اس��ت. او موفق ش��د 
در اولین فرصت به حوزه درس��ی صاحب جواهر راه یابد 
و جان تش��نه خود را با زالل معرفت او س��یراب گرداند. 
مرحوم ش��یخ محمدحس��ن نجفی، مع��روف به »صاحب 
جواهر« در میدان تعلیم و تربیت از عالمان برجس��ته حوزه 
نجف به شمار می آمد و این امتیاز را بر دیگر مدّرسان این 
حوزۀ داش��ت که عموم ش��اگردانش از علمای سرشناس 
بودند و در محضرش افرادی به ش��کوفایی علمی رسیدند 
که بر کرس��ی فتوا نشس��تند و مقام مرجعی��ت را به خود 

اختصاص دادند.2
شیخ عبدالحسین وقتی در برابر این فقیه فرزانه زانوی ادب 
بر زمین سایید، دریافت که کوهي از علم و کماالت اخالقی 
را نظاره گر است که در بیان مسائل فقهی، توضیح فروعات 
احکام، تنظیم قواعد اصولی و تحکیم پایه های اس��تداللی، 
بیانی روان و کم نظیر دارد و با وجود این فرازهای فروزان، 
در دش��ت فروتنی دامن کشیده و با شاگردان و دیگر اقشار 
مردم صمیمتی ویژه دارد و چنان با مردم هم درد است که با 
وجود پرداختن به امور علمی و آموزشی، از حل مشکالت 

رفاهی و خدماتی آنان غفلت ندارد.3
صاحب جواهر روزی در جلسه درس خود به مناسبتی، 
آش��کارا چهار نفر از بهترین شاگردان خود را مورد تأیید 

صاحب جواهر روزی در جلسه 
مناس��بتی،  ب��ه  خ��ود  درس 
آش��کارا چهار نفر از بهترین 
م��ورد  را  خ��ود  ش��اگردان 
تأیید ق��رار داد و دیگران را 
به تحصی��ل فقه اس��تداللی 
ترغی��ب نمود. آن چه��ار نفر 
عب��ارت بودن��د از: ح��اج مال 
علی کنی؛ ش��یخ عبدالحسین 
تهران��ی؛ ش��یخ عبدالرحی��م 
عب��داهلل  ش��یخ  بروج��ردی؛ 

نعمت عاملی.

ش��یخ عبدالحس��ین ع��الوه 
بر این که ب��ه دریافت اجازه 
جواه��ر  صاح��ب  از  روای��ی 
مفتخر گردی��د، اجازه اجتهاد 
استاد نیز برایش صادر شد.
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قرار داد و دیگران را به تحصیل فقه اس��تداللی ترغیب نم��ود. آن چهار نفر عبارت بودند از: 
حاج مال علی کنی؛ شیخ عبدالحسین تهرانی؛ شیخ عبدالرحیم بروجردی؛ شیخ عبداهلل نعمت 

عاملی.4
شیخ عبدالحسین عالوه بر این که به دریافت اجازه روایی از صاحب جواهر مفتخر گردید، 
اجازه اجتهاد اس��تاد نیز برایش صادر ش��د و گویا بین این شاگرد و مربی عالی قدرش پیوندی 
اس��توار و توأم با روابط عاطفی برقرار بوده اس��ت. وی در برخی آثار خود از صاحب جواهر 
روای��ت کرده5 و گوی��ا در روی  آوردن ب��ه فعالیت های عمرانی و اهتمام ب��ر آبادانی عتبات 
عالیات از این اس��تاد متأثر گردیده است؛ چراکه صاحب جواهر برای تأمین آب شهر نجف، 
دستور داد تا نهری حفر کنند و بودجه سنگین آن را متقبّل گردید و با جدیت تمام این تالش 
را دنبال کرد. برای مس��جد کوفه گلدس��ته ساخت و جلوی مسجد س��هله بنایی برای اسکان 
خادم��ان و وضوخان��ه ای برای رفاه ح��ال نمازگزاران احداث کرد تا حرمت و قداس��ت این 
مسجد محفوظ باشد. بنای حرم مسلم  بن  عقیل و هانی  بن  عروه نیز از آثار این عالم گران مایه 

است.6 
ش��یخ عبدالحس��ین به کارهای علمی صاحب جواهر هم توجه داش��ت و بارها تأکید کرده 
بود تنها کس��ی که موفق شده  از صدر اسالم تاکنون یک  دوره فقه استداللی عمیق و مفصل 
بنگارد، ش��یخ محمدحسین نجفی است. »جواهر الکالم« معجزۀ تاریخ است؛ زیرا چنین دورۀ 

فقهی تا عصر ما نوشته نشده است.7 
محدث نوری می گوید: از اس��تاد خود حاج ش��یخ عبدالحس��ین ش��یخ العراقین شنیدم که 
می فرمود: من به ش��یخ خود، صاحب جواهر عرض کردم برای چه کتاب »کش��ف  الغطاء« را 
شرح ندادید و حال آن  که این کتاب به سبب اشتمالش بر مطالب و عبارات دشواری که دارد، 
نیاز به ش��رح داش��ت؟ آن مرحوم فرمود: »من بر استنباط مدارک فروع در آن کتاب، توانایی 

ندارم«. از این سخن استاد کاماًل فروتني در برابر شاگرد آشکار است.8 

مربّیان عالی قدر
شیخ عبدالحسین تهرانی ضمن این که خوشه چین خرمن دانش و اندیشه صاحب جواهر بود، از 

محضر اساتید دیگر حوزه نجف اشرف نیز فیض برد؛ از جمله نزد اساتید ذیل دانش آموخت:
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1. آیت اهلل ش��یخ مش��کور ح��والوی)1209-1272ق(: 
وی پ��س از دس��ت یابی به مقام��ات علم��ی و فقهی، در 
نجف حوزه درسی تش��کیل داد و شخصیت هایی بزرگي 
چون میرزای ش��یرازی )صاحب فتواي قیام تنباکو(، حاج 
میرزا حس��ن خلیلی و مالعلی کن��ی و دیگران محضرش 
را درک کردند. شیخ عبدالحس��ین تهرانی در این محفل 
پرفیض، با علمای مورد اش��اره مأنوس ش��د و با برخی از 
آنان مباحثه های جدی در زمینه های درس و مسائل دیگر 
داشت. شیخ مشکور حوالوی از بزرگان فقهای اهل بیت، 
آگاه به معارف معقول و منقول، مش��هور در پرهیزکاری 
و مع��روف به کماالت معنوی در نظ��ر و عمل بود. او که 
پس از رحل��ت صاحب جواهر به مقام مرجعیت رس��ید، 
مرّوج و آمر به معروف و ناهی از منکر و مش��هور به دقت 
و ژرف کاوی در دانش های متداول عصر خود بود. رساله 
عملیه اش با عنوان »کفاية  الطالبین  لحکام  الدين« در س��ه 
ب��اب طهارت، صلوة و صوم تدوی��ن گردیده و خاتمه ای 
ه��م در باب اعت��کاف دارد. از او رس��اله های دیگری در 
موضوعات فقهی و احکام ش��رعی به یادگار مانده است. 
ایش��ان کتابخانه ای باش��کوه و حاوی گنجینه ای نفیس از 
نس��خه های خطی و منابع دیگر در نجف اش��رف تأسیس 
کرد که پس از وی فرزندش محمدجواد و سپس نواد ه اش 

شیخ مشکور صغیر آن را اداره می نمود.9 
2. شیخ حسن  بن  جعفر کاشف الغطاء )متوفاي 1262ق( 
صاحب کتاب گران س��نگ »انوار  الفقاهه«، از مفاخر علما 
و بزرگان شیعه در اواسط قرن سیزدهم که عالوه بر احاطه 

می گوی��د:  ن��وری  مح��دث 
از اس��تاد خ��ود ح��اج ش��یخ 
ش��یخ العراقین  عبدالحسین 
ش��نیدم که می فرم��ود: من 
به ش��یخ خود، صاحب جواهر 
عرض کردم ب��رای چه کتاب 
ش��رح  را  الغط��اء«  »کش��ف  
ندادی��د و ح��ال آن  ک��ه این 
کتاب به س��بب اشتمالش بر 
مطالب و عبارات دشواری که 
دارد، نیاز به ش��رح داشت؟ 
آن مرح��وم فرم��ود: »من بر 
استنباط مدارک فروع در آن 
کتاب، توانایی ندارم«. از این 
سخن استاد کامالً فروتني در 

برابر شاگرد آشکار است. 

صاحب جواهر برای تأمین آب 
شهر نجف، دستور داد تا نهری 
حفر کنند و بودجه سنگین آن 
را متقبّل گردی��د و با جدیت 
تمام این تالش را دنبال کرد. 
برای مس��جد کوفه گلدس��ته 
س��اخت و جلوی مسجد سهله 
بنایی برای اس��کان خادمان و 
وضوخان��ه ای ب��رای رفاه حال 
نمازگ��زاران اح��داث ک��رد تا 
حرمت و قداست این مسجد 
محفوظ باشد. بنای حرم مسلم  
بن  عقیل و هانی  بن  عروه نیز 
از آث��ار این عال��م گران مایه 

است. 

69 13
92

ار  
 به

،14
ره  

ما
، ش

رت
زيا

گ 
هن

فر



گس��ترده بر معارف دینی و فقهی، انسانی بس��یار عابد، زاهد، متقی و ملتزم به موازین، آداب 
و س��نن شرعی بود. ایش��ان مردم را با اقوال و افعال خویش به سمت دیانت سوق می داد و در 
ترویج علم اهتمام تمام داشت. ریاست شرعی شیعه بر عهده او و معاصرش شیخ فقها صاحب 

جواهر بود و حتی به تصدیق برخی بزرگان، از معاصر معظم خود نیز فقیه تر بوده است.
شیخ عبدالحسین تهرانی ضمن این که از چشمه  دانش این فقیه فرزانه جرعه های جان بخشی 
نوشید، کوشید تا مکارم و فضایلی را که استادش بدان ها آراسته بود، در زندگی خود عملی 

سازد.10 
3. شیخ زاهد )متوفای 1280ق(: فرزند حسین، مشهور به »زاهد نجفی«، دانشمندي فقیه که 
نزد صاحب جواهر ش��اگردی کرد و از او اجازه اجتهاد گرفت؛ ولی پیش از استادش رحلت 
نمود. کتاب »متاجر« که حاوی مباحث اس��تداللی اس��ت، از آثار وی می باش��د که آن را در 
مش��هد غروی و مشهد مقدس رضوی تألیف نمود و در س��ال 1256 قمري نگارش آن پایان 

یافت.11 
4. ش��یخ نوح نجفی )متوفای1300ق(: فرزند شیخ قاس��م، فرزند شیخ مسعود بن عماره، از 
علما و فقهای عظام و آراسته به زهد و تقوا، از شاگردان شیخ علی، شیخ حسن کاشف الغطاء 
و صاحب جواهر که بزرگانی چون س��ید اس��داهلل رشتی اصفهانی، ش��یخ العراقین، سید جعفر 
مازندرانی، ش��یخ مهدی کاشف الغطاء، سیدابراهیم س��بزواری و حاج میرزا حسین خلیلی را 
تربیت کرده اس��ت. شرحی بر »ش��رایع احکام« نوش��ته و از زمان بلوغ، نماز جماعتش ترک 
نگردیده است. در 1300 قمري در راه مکه وفات کرد و پیکرش به نجف اشرف منتقل و در 

منزل خود دفن گردید.12 
5. س��ید ش��فیع جاپالقی )متوفای 1280ق(: از دانش��وران و فقیهان نیمه دوم قرن س��یزدهم 
هجری و عالمي بلندمرتبه که نزد ش��ریف العلمای مازندرانی، مالاحمد نراقی، سید محمدباقر 
ش��فتی، حاج مال علی نوری، س��ید بحرالعلوم، مال عباس��علی کزازی و حاج مال محمدجعفر 
آباده ای ش��اگردی نمود و خودش افرادی چون میرزا محمدحس��ن آش��تیانی، مالحس��نعلی 
مالیری تویس��رکانی، ش��یخ محمدرحیم بروجردی، مال محمدعلی محالتی ش��یرازی، شیخ 

عبدالحسین تهرانی و شیخ محمود عراقی را پرورش داد. محدث قمی می نویسد:
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شیخ ما یعنی استاد محدث نوری، مرحوم شیخ العراقین 
حاج شیخ عبدالحسین تهرانی از محمدشفیع جاپلقی و 
او از آقا س��ید محمدباقر حجت االسالم شفتی روایت 
کرده اس��ت که کتاب معروف این دانشور، »الروضة 
البهیه فی طرق الشفیعیه« نام دارد و وی را به صاحب 
این اثر می شناسند. »مناهج  الحکام فی مسائل الحالل 
والحرام«؛ »مرشد العوام فی الصلوة« و »القواعدالشريفة 

فی القواعد الصولیه« از دیگر تألیفات اوست.13
6. موال محمدرفیع گیالنی، معروف به »ماّل رفیع رشتی« 
)یا ش��ریعتمدار، ک��ه نباید او را با ش��یخ محمد جیالنی یا 
گیالنی، متوفای 1254ق یکی گرفت(. موال رفیع به س��ال 
1211 قم��ری به دنیا آمد و پس از نش��و و نما و فراگیری 
مقدمات و س��طوح، از محضر شریف العلمای مازندرانی، 
س��ید محمدباقر شفتی و دیگران بهره برد تا در فقه، اصول 
و رجال،  مقامی عالی به دست آورد و در ایران و عراق به 
عنوان یکی از بزرگان رجال دینی و مراجع شرعی مشهور 
گردی��د. او که از افاضل مجتهدین و اجاّلی فقها به ش��ما 
می آمد، در مراقبت نفس، ورع، تقوا و خش��وع شدید در 
برابر حق تعالی به کماالتی دس��ت یافت و عمر ش��ریف 
خ��ود را در تحقیق، تدریس و طاع��ت الهی و خدمت به 
مردم س��پری کرد. صدقات جاوی��د او در خطه گیالن، از 
توجه ایشان به رفاه عمومی اقشار مسلمان و احداث اماکن 
خیریّه حکایت دارد. در چهل  س��الگی زعامت شیعیان را 
عهده دار گردید و حکم او نافذ بود. در این س��مت نیز در 
ترویج مذهب اهل بیت، نش��ر اح��کام و خدمت به جامعه 
مس��لمانان اهتمام داش��ت تا این که در 1292قمری به دار 

ش��یخ عبدالحس��ین تهرانی 
پ��س از فراگی��ری خارج فقه  
و اصول و برخ��ی دانش های 
دیگر در حوزۀ نجف اشرف و 
دریافت اجازه فقهی و روایی 
از بزرگان ای��ن کانون علم و 
دیانت، به تهران بازگش��ت و 
ضمن اقام��ه جماعت در یکی 
از مساجد این شهر، مجالس 
وعظ و اخالق تشکیل داد و در 
تربیت و تهذیب عالقه مندان 
اهتمام ورزی��د. او به دور از 
تنگناهای اجتماعی و سیاسی، 
به خودس��ازی و تزکیه درون 
مش��غول گردید و گرایش به 
گمنامی را ش��یوۀ خ��ود قرار 
داد؛ ام��ا طول��ی نکش��ید که 
ش��هرت اجتماع��ی و علمی او 

زبانزد خاص و عام گردید.
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بقا ش��تافت. تألیفاتی در فقه و اصول و رجال دارد. شیخ العراقین ضمن آن که از محضرش در 
علوم نقلی بهره برد، از این اس��تادش اجازه اجتهاد دریافت کرده؛ کما این که در نقل حدیث 
هم چنین مجوزی را از این اس��تاد دریافت داش��ت و در حواشی، تعلیقات و رسایلی که شیخ 

عبدالحسین تهرانی از خود به یادگار نهاده، از این فقیه واالمقام روایت کرده است.14

زعیم حوزه تهران و مدّرس عالی رتبه
ش��یخ عبدالحسین تهرانی پس از فراگیری خارج فقه  و اصول و برخی دانش های دیگر در 
حوزۀ نجف اش��رف و دریافت اجازه اجتهادی و روایی از بزرگان این کانون علم و دیانت، 
به تهران بازگشت و ضمن اقامه جماعت در یکی از مساجد این شهر، مجالس وعظ و اخالق 
تش��کیل داد و در تربیت و تهذیب عالقه مندان اهتمام ورزید. او به دور از تنگناهای اجتماعی 
و سیاسی، به خودسازی و تزکیه درون مشغول گردید و گرایش به گمنامی را شیوۀ خود قرار 
داد؛ اما طولی نکش��ید که ش��هرت اجتماعی و علمی او زبانزد خاص و عام گردید و ریاست 
ح��وزۀ تهران را فقیه، اصول��ی ژرف نگر، رجالی باتبّحر، ادیب باذوق و ماهر در علوم عقلی و 
نقلی بدس��ت گرفت و حوزۀ درسی تشکیل داد و به تربیت شاگردانی، الیق، شایسته و فاضل 
مب��ادرت ورزید15 برخی از علمایی که محضر این مجتهد وارس��ته را درک کرده  اند عبارتند 

از:
1. میرزا حسین نوری )محدث نوری 1254 � 1320ق(: صاحب کتاب ارزشمند »مستدرک 
 الوس��ائل«. وی در نوجوانی مالزم فقی��ه بزرگواری به نام موال محمدعل��ی محالتی گردید؛ 
آن گاه به تهران رفت و در محضر عالم فقیه جناب حاج شیخ عبدالحسین بروجری، پدر عیال 
خویش شاگردی کرد و در سنه 1287 قمری به عراق عرب هجرت نموده و در نجف اشرف 
از جناب عالم بزرگوار، فقیه جامع، عالمه عصر ش��یخ العراقین مرحوم آقا ش��یخ عبدالحسین 
تهرانی استفاده علوم نمود. مدتی نیز در کربال همراه و همگام این عالم ربانی بود و با یکدیگر 
به ش��هر کاظمین س��فر کردند و مدت دو س��ال در جوار بارگاه دو امام همام مشغول تحقیق 
گردید. در 1280 قمری برای حج گزاری به حجاز رفت و در مراسم عبادی سیاسی حج تمتع 
حضور یافت و بار دیگر به عراق بازگش��ت و چند ماهی از درس ش��یخ مرتضی انصاری در 
نجف اشرف بهره بُرد. در 1284 قمری به ایران بازگشت و بارگاه قدسی رضوی را در مشهد 

7213
92

ار 
 به

 ،1
4  

اره
شم

ت، 
يار

گ ز
هن

فر



مقدس زیارت کرد. در 1286 بار دیگر بار س��فر بس��ت و به عراق رفت. در همین سال استاد 
خود ش��یخ العراقین را از دس��ت می دهد و با فراق وی، در موجی از غم و اندوه فرو می رود. 
وی نتوانست این جدایی و دوری را تحمل کند و برای این که از بار این غم بکاهد، بار دیگر 
به س��وی خانه خدا به راه افتاد تا به برکت فضای معنوی حرمین شریفین بر ناگواری هایی که 

برایش پیش آمده بود، غلبه یابد. ایشان بقیه عمر را در سامراء، نجف و کربال گذراند.
محدث نوری بارها در آثار فراوان خود از شیخ عبدالحسین تهرانی یاد کرده و مقام او را به 
عنوان شیخ و استاد خود ستوده و ایشان را فاضل ترین دانشمندان، عالم ربانی و از شگفتی های 
روزگار خویش در فراس��ت، ذکاوت و دقت های پژوهش��ی معرفی کرده است. میرزاحسین 

نوری از شیخ مذکور اجازه اجتهادی و روایی دریافت کرده است.16
2. ع��ارف نامدار مالحس��ینقلی همدان��ی )1239-1311ق(: وی مقدمات و س��طوح را در 
زادگاه خود )شوند از توابع درجزین و همدان( آموخت؛ آن گاه راهی تهران شد و در مدرسه 
مروی تهران از حوزه درس��ی فقیه مشهور شیخ عبدالحسین تهرانی فیض برد. حکیم مالهادی 
سبزواری، شیخ مرتضی انصاری و سید علی شوشتری از دیگر استادان وی می باشند. حسینقلی 
همدانی در فضایل اخالقی و کماالت عرفانی از نوادر دهر به ش��مار می آمد و در محضرش 
کاروان��ی از فقه��ا و عرفا آن چنان تربیت گردیدند که در عصر خویش به زهد، صالح و تقوا 
معروف بودند؛ از آن  جمله می توان س��ید احمد کربالیی، شیخ محمدباقر بهاری، میرزاجواد 
ملکی تبریزی و سیدعلی همدانی را برشمرد. مرقد حسینقلی همدانی در جوار آستان حسینی 

زیارتگاه عالقه مندان است.17
3. ش��یخ محمدهادی تهرانی )1253-1321ق(: وی پ��س از فراگیری دروس مقدماتی در 
ته��ران، به اصفهان رف��ت و نزد صاحب روضات و برادرش میرزا محمدهاش��م خوانس��اری 
ش��اگردی کرد و از آن جا رهس��پار نجف اش��رف گردید و از حوزه درس فقه و اصول شیخ 
انصاری بهره برد و با ارتحال وی، نزد میرزای مجّدد ش��یرازی و فاضل ایروانی تحصیالت را 
پی گرفت. در این روزگار، دایی وی ش��یخ العراقین به تازگی حوزه درسی در کربال تأسیس 
کرده بود؛ بنابراین برای بهره مندی از پرتو اندیش��ه های ای��ن فقیه محقق، به کربال رفت و در 
این ش��هر اقامت گزید. در محضر این دانش��مند، ش��یخ محمدهادی تهرانی با عالمه محدث 
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نوری مأنوس گردید و این دو ش��اگرد در مباحثه ها و برخی محافل و مجالس علمی از دقت 
فوق العاده، درک شگفت و تسلط استادشان بر علوم متعدد سخن می گفتند و آن چه را از وی 

آموخته بودند، شرح و بسط می دادند.
با ارتحال شیخ العراقین، ش��یخ محمدهادی به نجف آمد و در آن جا سکونت اختیار کرد و 
به تألیف و تدریس مش��غول گردید. از آثاری که در مباحث کالمی، تفس��یری، فقه و اصول 

نگاشته، میزان توانایی های علمی او هویداست.18  
4. می��رزا محم��د همدانی کاظمی )متوف��ای 1303ق(: فرزند عبدالوه��اب و ملّقب به »امام 
 الحرمین«، عالم فاضل، ادیب کامل، نیکومحضر، خوش بیان و دارای حافظه عالی و از بزرگان 
مش��اهیر کاظمین به ش��مار می آمد. غالب تحصی��الت وی در خارج فقه و اصول نزد ش��یخ 
مرتضی انصاری و ش��یخ عبدالحس��ین تهرانی بوده است و پس از رس��یدن به مقام اجتهاد، به 
کاظمین رفت و برای انجام وظایف ش��رعی و دینی و تصدی قضاوت جدیت داشته است. از 
ایش��ان آثاری در مباحث فقهی و ش��رعی، منظومه ای در منطق، اثری ادبی با عنوان »فصوص 
الیواقی��ت فی نصوص المواقیت«، »المواعظ البالغ��ه« و کتابی در ادعیه و غیره، به یادگار باقی 

مانده است.19

شیخ العراقین از نگاه مورخان و رجال نگاران
صاحب »مس��تدرک  الوس��ایل« که از محضر ش��یخ العراقین فیض برده، دربارۀ وی نوش��ته 

است:
معظم ل��ه در دقت، تحقیق، خوش فهمی، س��رعت انتقال مطالب، حس��ن ضبط 
مفاهی��م، اتقان گفته ها و نوش��ته ها، کثرت حفظ میراث ش��یعه در فقه، حدیث، 
رجال، لغت و واژه شناس��ی، اعجوبه زمان و نادرۀ دوران بود. از دیانت با جّدیت 
حمایت می کرد و ش��بهه هایی را ک��ه ملحدین ایجاد می کردند، به قدرت علم و 
اندیش��ه و نور ایمان برط��رف می نمود و بدعت گذاران را وادار به عقب نش��ینی 
می نمود. در تعظیم ش��عایر دینی و س��نت های مذهبی همتی کامل داش��ت و به 
کوش��ش او تعمیرات اساس��ی در عتبات صورت گرف��ت. روزگاری دراز با او 

مصاحبت داشتم تا آن که وی از دنیای فانی چشم فرو بست.20
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محدث قمی گفته است:
ش��یخ بلندمرتبه، افق��ه فقها، افضل علم��ا، عالم ربانی، 
شیخ العراقین تهرانی از شخصیت های کم نظیر و دارای 
توانایی ها و ش��گفتی های ش��گفت انگیز ب��ود. به دلیل 
آن که بر علوم نقل��ی و صاحب مباحث کالمی احاطه 
داشت، به خوبی می توانس��ت از دیانت صیانت کند و 
ش��بهه افکنی ها را به خوبی دفع کند. او اس��تاد شیخ ما 

محدث اعظم نوری بود.21
میرزا محمدحسن خان اعتمادالسلطنه مي گوید:

مجتهدی بس��یار فاض��ل و  به قبول عام��ه قائل بود. در 
دولت عثمانی نیز اعتباری ویژه داشت. والت و حکام 
عراق ع��رب او را حرمت��ی عظیم می نهادن��د. بر اکثر 
تعمیرات و تأسیسات عتبات عالیات مواظبت و مراقبت 
داشت. مدرسه و مسجدی که در تهران ساخته، دایر و 

به اجتماع افاضل طاّلب عامر. شکراهلل مساعیه.22
حسین محبوبی اردکانی از مورخان و محققان معاصر که 
تعلیقه ای بر کتاب »المآثر و اآلثار« اعتمادالس��لطنه نگاشته، 

در معرفی این فقیه خدوم نوشته است:
شیخ عبدالحسین فرزند علی، از دانشوران و مجتهدین 
ته��ران در اواخر قرن س��یزدهم هجری و از ش��اگران 
صاحب جواهر، مردی دانا، اهل زهد و پرهیزگار و در 
نظر دو دولت ایران و عثمانی محترم، معتبر و جلیل القدر 
بود. کتابخانه معتبری داش��ت که اگرچه وقف طالب 
نمود، ولی گویا بعد از ارتحالش کتاب هایش پراکنده 

گردید.23
می��رزا محمدعلی مدرس تبریزی، مؤلف کتاب »ريحانة 
 الدب« در معرف��ی او غالب��اً مطالب میرزاحس��ین نوری و 

میرزا محمدحسن خان اعتماد 
السلطنه مي گوید:

و   مجته��دی بس��یار فاضل 
به قب��ول عامه قائل بود. در 
دول��ت عثمانی نی��ز اعتباری 
وی��ژه داش��ت. والت و حکام 
ع��راق ع��رب او را حرمت��ی 
عظی��م می نهادن��د. ب��ر اکثر 
تعمیرات و تأسیسات عتبات 
عالی��ات مواظب��ت و مراقبت 

داشت.
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محدث قمی را آورده و خود افزوده است:
ش��یخ عبدالحسین مجتهدی اس��ت که به دلیل پژوهش های گسترده در مباحث 
فقهی، رجالی و ادبی از نوادر معدود به شمار می آید و از تالمذه صاحب جواهر 
است، در پش��تیبانی از موازین اعتقادی بس��یار مصمم بود و می کوشید و برخی 
تردیدافکنی ه��ا را در ای��ن باره، با اس��تدالل و برهان و احاطه ب��ر مبانی علوم و 
معارف اسالمی، به خوبی کنار می زد. مساعی جمیله در تعمیر بارگاه های مطهر 

ائمه در عتبات عراق معمول داشت.24
میرزا محمدعلی حبیب آبادی صاحب »مکارم  اآلثار« می نویسد:

ش��یخ عبدالحس��ین تهرانی از اعاظم علما و فقهای ربانی و س��اکن کربال که در 
دربار ایران اعتباری عظیم داش��ته و کتابی مَُج��دَول در روایات هر عصر تألیف 

کرده که موفق به کامل نمودن آن نگردیده است.25
سید محسن امین گفته است:

شیخ عبدالحس��ین تهرانی حائری ملقب به کامل شیخ  العراقین، فقیهی دانشور و 
اصولی رجالی بود که در ادبیات و فنون ش��عری مهارت داش��ت و س��روده های 
زیادی را به حافظه سپرده بود. بعد از تحصیالت در نجف اشرف و نایل گردیدن 
به مقام اجتهاد و کسب اجازات فقهی و روایی از استادان خود، به تهران بازگشت 
و مقام علم��ی و کماالتش مورد قبول عامه و خاصه قرار گرفت. وی این توفیق 
را به دس��ت آورد که در آبادانی مشاهد عراق بکوشد. مخطوطات نفیسی را در 

کتابخانه ای که تأسیس کرده بود، فراهم آورد.26
مرحوم دکتر عبدالحس��ین نوایی، استاد دانشگاه و پژوهش گر تاریخ و مصحح منابع رجالی 

و ادبی گفته است:
 ش��یخ العراقین از فضال و صالحان عصر قاجار است که در عتبات عراق تحصیل 
ک��رد و به مقام اجتهاد رس��ید. علمای اهل تس��نن برای او احت��رام قائل بودند و 
مقام علمی ایش��ان را ارج می نهادند. در بازگشت به ایران مورد توجه صدراعظم 
وقت، میرزا تقی خان امیرکبیر قرار گرفت و به قطع و فصل امور شرعی منصوب 
گردید. امیر بنا به احترام و اطمینانی که به ش��یخ داش��ت، او را مأمور مراقبت و 
اتمام مسجد و مدرسه ای در تهران نمود. در تهران بلکه ایران چنان مورد احترام 
و اعتماد عمومی قرار داشت که دستگاه قاجار بعد از قتل امیر، نه تنها این حامی 

و هوادار او را مورد فشار قرار نداد، بلکه به وی توجهی فراوان نمود.27 
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عضدالملک از صاحب منصبان قاجار از این فقیه بزرگوار 
چنین یاد کرده است:

شیخ المش��ایخ  العظام، العالمۀ الخبیر والنحریر البصیر، 
محق��ق الدقایق و مدقق الحقای��ق، تاج العلماء  االعالم، 
رواج المله واالس��الم، سالک مدارج حکمت و صاعد 
معارج معرفت، خلیل نار س��المت، کلیم نور سعادت، 
پیکر فضل اس��ت؛ اصل اصول اس��ت و نس��ل حکم و 
خالصۀ خ��ود و نخب��ه  ادب. از آن روز که در عتبات 
عالی��ات توطن و تمکن نموده، هم��واره گلبن ایران از 
اثر پرتو عنایتش خرم و پیوسته گلستان شرایع اسالم از 

رشحات سحاب مکرمتش غیرت ارم ... .28
کن��ت دوگوبین��و در س��فرنامه خ��ود از مرحوم ش��یخ 
عبدالحسین ذکر خیری نموده و در میان علمای دینی ایران 
مرحوم ماّل علی  کنی را به عنوان مجتهد جامع الشرایط و و 
شیخ عبدالحسین را فقیهی بلندپایه، پاکدامن، خونسرد و با 

فراست معرفی کرده است.29

آثار و تألیفات
شیخ عبدالحس��ین علی رغم آن که همه عمرش در امور 
آموزش��ی، ترویج دیانت، فعالیت های اجتماعی و عمرانی 
و خدمات رفاهی، قضاوت و تدریس گذشت، به موازات 
این تالش ه��ای گس��ترده، از نگارش و ثبت دانس��ته ها و 
یافته های علمی خود غفلت نداش��ته است. اگرچه تألیفات 
او پرش��مار نیس��ت، ولی از نظر کیفی، ابتکار و نوآوری، 
در خور توجه و تحس��ین است. در ذیل به معرفی آثار وی 

می پردازیم:

ش��یخ العراقین از فض��ال و 
صالحان عصر قاجار است که 
در عتبات عراق تحصیل کرد و 
به مقام اجتهاد رسید. علمای 
اهل تس��نن برای او احترام 
قائ��ل بودن��د و مق��ام علمی 
می نهادن��د.  ارج  را  ایش��ان 
در بازگش��ت به ایران مورد 
توجه صدراعظم وقت، میرزا 
ق��رار  امیرکبی��ر  تقی خ��ان 
گرفت و به قطع و فصل امور 
شرعی منصوب گردید. امیر 
بنا به احترام و اطمینانی که 
به ش��یخ داشت، او را مأمور 
مراقب��ت و اتمام مس��جد و 

مدرسه ای در تهران نمود.

77 13
92

ار  
 به

،14
ره  

ما
، ش

رت
زيا

گ 
هن

فر



1. رساله علمیه
حاوی دیدگاه های ش��رعی و فتاوی ایش��ان اس��ت که چون عموم مردم خواس��تار مراجعه 
بوده اند، چندین بار به چاپ رس��یده و در اختیار عالقه مندان قرار گرفته اس��ت؛ ضمن آن که 
منتخبی از متن اصلی آن تهیه گردیده و چاپ ش��ده اس��ت. به گفته ش��یخ آقابزرگ تهرانی، 
این رس��اله اولین بار در 1285 قمري چاپ شده و بنابر آنچه مؤلف محترم در اول آن تصریح 
نموده، در این اثر شیخ  عبدالحس��ین نظرات فقهی و شرعی آیت اهلل محمدابراهیم کرباسی را 
مورد ارزیابی قرار داده و مواضع مخالف و موافق خود را دربارۀ فتاوی این عالم ربانی اعالم 

داشته است.30

2. کتاب االجازات
حاوی اجازاتی است که علما برای شاگردان خود صادر کرده اند و چون بیشتر آنها به خط 
مش��ایخ مجازین می باشد، از لطافت و نفاست خاصی برخوردار است. شیخ آقابزرگ تهرانی 
که این اثر ارزشمند را دیده، از جلوه ها، جاذبه  ها و مزایای آن سخن گفته است. مؤلف در این 
کتاب، عالوه بر اجازات، تقریظ هایی که مشاهیر شیعه بر برخی آثار چون »تتمیم امل األمل« 

و »لؤلؤ البحرین« و غیره نوشته اند، آورده است.31

3. ترجمه نجاة العباد
ش��یخ محمدحسن نجفی، استاد ش��یخ العراقین، کتابی با عنوان »نجاة العباد فی يوم  المیعاد« 
دارد که در واقع رس��اله علمیه ایش��ان می باش��د و برگرفت��ه ای از کتاب »جواه��ر الکالم« و 
در برگیرن��دۀ اب��واب طهارت، ص��الة، دماء ثالث، اح��کام اموات، ص��وم، زکات، خمس، 
ح��ج و فرای��ض و مواریث بوده و م��ورد توجه فقها و مراجع تقلید قرار گرفته و بارها ش��رح 
ش��ده، بر آن حاش��یه و تعلیقات نوش��ته و ترجم��ه کرده اند، ش��یخ عبدالحس��ین تهرانی که 
ب��ه ارزش ای��ن کتاب پی برده ب��ود، آن را به فارس��ی برگرداند و در این ترجمه کوش��ید تا 
دش��واری ها و بخش ه��ای پیچی��ده آن را روان نماید تا بهت��ر قابل اس��تفاده خوانندگان قرار 
 گی��رد. ای��ن ترجمه باره��ا، از جمله در س��ال 1322 قمري با حواش��ی آخوند خراس��انی به

چاپ رسیده است.32
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4. طبقات ُروات
کتابی است در علم رجال که مؤلف در آن به طرز جالبی طبقات راویان را در جدول هایي 
آورده اس��ت، ولی متأس��فانه ناقص مانده و مؤلف به دالیلی موفق نگردیده است این اثر را به 
انجام برساند. محدث نوری و شیخ آقابزرگ تهرانی از ارزش این کتاب و جداول لطیف آن 

سخن گفته اند، ولی از ناتمام ماندن آن تأسف خورده اند.33

5. مصباح النجاة
در حکمت ها و رازهای نماز و سّر استغفار بین سجده ها. این اثر شامل یک مقدمه، چندین 
فصل و خاتمه اس��ت. به گفته شیخ آقابزرگ تهرانی مؤلف آن را در اوان اقامت در اصفهان 
و در نیمه قرن سیزدهم تألیف کرده است. نسخه ای به خط مؤلف در اختیار شیخ غالمحسین، 
فرزند ماّل باقر نوری بوده که به امر حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی توسط احمد فرهومند 
در تهران به چاپ رس��یده است. شیخ آقابزرگ تهرانی نسخه ای از آن را که جزو کتب شیخ 
جعفر س��لطان العلماء بوده، به خط مؤلف دیده که در آغاز آن آمده اس��ت: »الحمدهلل الّذی 

جعل الصالة عمودالدين و معارج المؤمنین...«.34

6. کتاب الُمبکی
کتاب��ی اس��ت موجز و مختصر در مصائ��ب خاندان عصمت و طهارت و س��وگواری برای 

خامس آل عبا.35

7. سروده ها
ش��یخ العراقین، قریحه ش��عر و ذوقی ادبی داشت و در ادبیات فارس��ی و عربی توانایی های 
الزم را به دس��ت آورده بود و در مواقعی اشعاری می سرود. معموالً سروده  های او در خدمت 
اخالق، حکمت، نصایح و وصف فضایل اهل بیت بوده است. در نوشته های علمی خود نیز از 

این ذوق شعری بهره  می برده است؛ چنان  که در اول کتاب »مصباح  النجاة« گفته است:
حمد ایزد واجب آمد از نخست

صفحه هستی ز رنگ ریب شست
در سال 1274 قمري شعری سروده که ابیاتی از آن چنین است:
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ای خداوند هفت سیاره
نیست ما را به جز گنه، چاره
شکنم توبه کردمی صدباره

عفو فرماییم دوصد باره36
حواشی، تعلیقات و رس��ائلی در علم رجال، مباحث فقهی و روایی که در آن ها از صاحب 
جواهر، س��ید ش��فیع جاپلقی، مولی رفیع رشتی و دیگر اس��تادان اجازه خود، مطالبی روایت 

کرده و دیدگاه های خود را آورده است، از دیگر آثار اوست.

گنجینه ای گران بها در کربال
شیخ عبدالحسین در کربالی معلی کتابخانه ای بزرگ بنیان نهاد که گنجینه ای از مخطوطات 
نفیس و نوادر کتب و آثاری منحصر به فرد در آن نگاه داری می ش��د. س��فرنامه هایی به خط 
جهان گردان در این گنجینه فرهنگی دیده می شد. غالب کتاب های آن به خط پدیدآورندگان 
بود. ش��یخ اگرچه برای این کتابخانه تدابیری اندیشیده، فهرست هایی برای کتاب هایش تهیه 
ک��رده و آن را وق��ف طالب ک��رده ، ولی پس از ارتح��ال او به دلیل برخ��ی اهمال کاری ها 
و غفلت های غیرقابل اغماض این مجموعۀ ارزش��مند پراکنده و متالش��ی گردید و متأسفانه 

نسخه هایی از آن در خانه های کربال و نجف به دست آمد.37 
س��ید محسن امین به این ضایعه اشاره کرده و می افزاید: با وجود این که کتاب های مذکور 
به لحاظ مالکیت، وقفی بودند، ولی بس��یاری از آن ها تلف ش��دند و آن هایی که باقی ماندند، 
در اختیار افرادی قرار گرفت که از ارزش و نفاست آ  ن ها ناآگاه بودند. در سال 1352 قمری 
که برای زیارت آستان حسینی به کربال آمدم، دربارۀ این مجموعه سؤال کردم که به من خبر 
دادند آثار مذکور نابود گردیده یا طعمه حریق ش��ده اس��ت و مقدار باقی مانده را هم عده ای 
بُرده بودن��د. از جمله این مخطوطات با ارزش، مجلدات کتاب »ریاض العلماء« بود که برخی 

اجزایش از بین رفته بود.38
کتابخان��ه مزبور از چن��ان اهمیتی برخوردار ب��ود که جرجی زی��دان و فیلیپ دی طرازی 
 در آث��ار خ��ود، آن را معرف��ی ک��رده و ذی  قیمت ب��ودن منابع��ش را مورد توج��ه و تذکر

قرار داده بودند.39  
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فراهم آوردن چنین کتابخانه ای با آثاری نخبه و زبده و 
ارزش��مند از نظر کمی و کیفی و جلوه های هنر خطاطی، 
از احاط��ه این عال��م عامل به منابع علم��ی، فکری و ادبی 
علما در اعصار گوناگون عصر حکایت دارد. او بر برخی 
از این نوش��ته ها، توضیحاتی نگاشته و در تعلیق نسخه ها با 
یکدیگر نیز دقیق بود و می توان او را کتاب شناس��ی ماهر 
نامید. شیخ محمدامین کاظمی در کتاب »هداية  المحّدثین« 
و عالمه مجلس��ی در اول کتاب بحاراالنوار، کتاب »ربیع  
الشیعه« را در زمره آثار سید بن  طاووس برشمرده اند، ولی 
مرحوم مجلسی یادآور شده اس��ت چون این اثر با کتاب 
»اعالم  الوری« از مرحوم طبرسی در جمیع ابواب موافقت 
داش��ت، ما از آن مطلبی نقل نکردیم. ش��یخ عبدالحس��ین 
تهرانی این دو اثر را مورد بررس��ی قرار داد و به این نتیجه 
رسید که ربیع  الشیعه بدون کم و زیاد، همان اعالم  الوری 
است، ولی تعجبی ندارد؛ زیرا کتاب اعالم الوری به دست 
سید بن  طاووس رسیده و چون در آغاز آن خطبه ای نبوده 
 و ب��ه دلی��ل س��قط اوراق، مقدمه مؤلف از بی��ن رفته بود.

س��ید از آن کتاب خوش��ش آمده و از آن جا که مشخص 
نبوده که این کتاب از کیس��ت و چه نام دارد، در اول آن 
خطبه ای نگاش��ته و پس از ارتحال آن جناب، شاگردانش 
تصور کرده اند که از تألیفات سید است و ناچار این اثر را 
به سید نسبت داده اند؛ در حالی که در فهرست آثار سید و 
نیز در اجازات او و در کتاب »کشف  المحجة« به قلم وی، 
نامی از این اثر نیامده و در هیچ کدام از نوشته های خود به 

آن اشاره نکرده و به آن ارجاع نداده است.40

شیخ عبدالحسین در کربالی 
ب��زرگ  کتابخان��ه ای  معل��ی 
گنجینه ای  ک��ه  نه��اد  بنی��ان 
و  نفی��س  مخطوط��ات  از 
نوادر کتب و آث��اری منحصر 
ن��گاه داری  آن  ف��رد در  ب��ه 
می ش��د. س��فرنامه هایی ب��ه 
ای��ن  در  جهان گ��ردان  خ��ط 
دی��ده  فرهنگ��ی  گنجین��ه 
کتاب ه��ای  غال��ب  می ش��د. 
آن ب��ه خ��ط پدیدآورن��دگان 
بود. ش��یخ اگرچه ب��رای این 
کتابخانه تدابیری اندیشیده، 
فهرست هایی برای کتاب هایش 
تهیه کرده و آن را وقف طالب 
کرده ، ولی پس از ارتحال او 
به دلیل برخی اهمال کاری ها 
و غفلت های غیرقابل اغماض 
ارزش��مند  مجموع��ۀ  ای��ن 
پرکن��ده و متالش��ی گردید و 
متأسفانه نس��خه هایی از آن 
در خانه ه��ای کربال و نجف به 

دست آمد. 
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وصف وارستگی و ساده زیستی
ش��یخ عبدالحس��ین تهرانی در زمرۀ ابراری بود که با ذکر، عبادت، نیایش و نوافل، زهد و 
ساده زیس��تی، از عباد صالح خداوند گش��ته بود. به دلیل همین وارس��تگی و روی آوردن به 
قناعت و اکتفا به امکاناتی اندک،  چنان اقتداری معنوی به دست آورده بود که از این موضع، 
ب��ه ترویج معروف و جلوگی��ری از منکرات اهتمام می ورزید و در این راس��تا از کارگزاران 
ستمگر قاجار هراسی نداشت و با صراحت، موارد تخلف و انحراف و فساد را تذکر می داد و 
این ویژگی  ضمن این که موجب محبوبیت اجتماعی برای ایشان شده بود، باعث گردید نه تنها 
او از حشمت کاذب  پادشاهان هراسی به دل راه ندهد، بلکه سالطین وقت، امیران و حاکمان 

بالد از صولت او بیمناک بودند.41
ش��یخ با وجودی که می توانس��ت از برخی امکانات رفاهی برخوردار گ��ردد و نیز افرادی 
بودند که از اعماق وجود حاضر بودند تمام نیازهای او را برآورده کنند، ولی زندگی بس��یار 
ساده و زیستن در خانه ای محقر را بر این وضع ترجیح داد. حاج شیخ نصراهلل، برادر شیخ نقل 

کرده است:
شنیدم که چون شیخ عبدالحسین از عتبات عالیات، بعد از تحصیل علوم دینی به 
تهران آمد، به درجه ای گرفتار ضیق معاش بود که یک اتاق مستطیل شکل واقع 
در طبقه فوقانی از خانه گذر بین الحرمین اجاره کرده و نیم از آن را پرده کشید 
و همسر خود را پشت پرده منزل جای داد و مابقی اتاق را حصیری گسترانید که 
خود در آن می نشست. به جز چند کتاب، شیء دیگری که ارزشی داشته باشد، 
در آن  جا دیده نمی ش��د. به تدریج با افزایش هزینه های زندگی، مبالغی به اهالی 
ب��ازار اعم از بقال، عطار و امثال آن ها مقروض گردید و راه دیگری برای تأمین 

هزینه های معاش او وجود نداشت.42
البته بعدها به لطف عالقه مندان و توجه ویژه امیرکبیر، گشایش��ی در زندگی ش��یخ به وجود 
آمد و او در گذر مس��جد جامع دارای خانه ای مناسب شد.43 خاطره ای از دوران تحصیل این 
فقیه فرزانه، حقایق دیگری را روش��ن می کند: در نجف حاج مال علی خلیلی و شیخ العراقین 
تهران��ی با یکدیگر در حجره ای به س��ر می بردند. روزی آنان تصمی��م گرفتند غذای گرمی 
بخورند؛ پس به بازار رفته و برنج خریدند و با چوب های کنده شده از سقف محل سکونت، 
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آن را پختند؛ اما از آن جا که برای برنج روغنی نداشتند، ناچار با پیه و دنبه ای که برای ساخت 
شمع بود، روغنی به دست آوردند و روی پلو ریختند. بعضی از این خوراک تناول کردند و 
ع��ده ای امتناع نمودند؛ زیرا گفتند این غذای اعیان اس��ت و به مذاق ما خوش نمی آید. آن ها 
مدت ها با فقر دس��ت به گریبان بودند و بر این وضع صبر کردند و نامالیمات را پش��ت س��ر 
نهادند تا به درجات عالی و مقامات واالی علمی رس��یدند.44 سید هادی حسینی خراسانی در 
این باره نوش��ته است: س��ید زین العابدین طباطبایی حائری می فرمود: در ایّام طلبگی و تشّرفم 
به نجف اش��رف، من و آقای شیخ عبدالحسین ش��یخ العراقین و آخوند مال علی کنی در یک 

حجره در مدرسه زندگی می کردیم و همگی در نهایت فقر و فاقه به سر می بردیم.45  
با وجود این مشکالت و روبه رو شدن با انواع تنگدستی ها و محرومیت از کم ترین امکانات 
در ضم��ن تحصیالت، در پیش��رفت علم��ی و فکری او خللی به وجود نیام��د و او از تالش و 
جّدیت در فراگیری علوم اس��المی باز نماند و در همه حال شکرگزار خداوند بود و این گونه 
تنگناها را آزمون الهی می دانست و با جان و دل پذیرای روزهای سخت و دردآور بود و این 
مقطع از دوره س��ازندگی و رشد را با تمام تلخی ها س��پری کرد؛ ایامی که به حق مشقت زا و 

طاقت فرسا بود.

مورد وثوق امیر کبیر
در سال 1264 قمری، ناصرالدین  شاه، پس از مرگ محمدشاه قاجار، به تدبیر میرزا تقی خان 
امیرنظام که پیشکار او بود، با لشکری آراسته به سوی تهران رهسپار شد و در حالی که شانزده 
 س��اله بود، بر تخت س��لطنت نشست. وی امیرنظام را به لقب »اتابک اعظم« ملّقب کرد و او را 
به صدراعظمی خویش برگزید. امیرکبیر یکی از بزرگ ترین رجال سیاس��ی ایران در دوران 
قاجار و بلکه در تاریخ ایران است. وی پس از سرکوبی دشمنان داخلی و آرام کردن اوضاع 
آشفته کشور به لقب »امیر کبیر« ملّقب گشت. وی در سه سال و سه ماه وزارت خود به قدری 
در تأمین امنیت، گس��ترش عدالت و اقدامات اصالحی مفید از خود لیاقت و شایستگی نشان 

داد که تا آن زمان در طول تاریخ ایران کمتر نظیرش را می توان سراغ گرفت.46  
در همان روزگاری که این صدر اعظم صالح، پی گیر برنامه های خود بود، شیخ عبدالحسین 
به تازگی به تهران آمده بود. همان گونه که اش��اره کردیم، وی هنگام ورود به مرکز سیاس��ی 
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کش��ور، روزگار س��ختی را می گذراند و تنگدستی و فقر وی را تحت فشار فرساینده ای قرار 
داده ب��ود. در این میان بعضی دوس��تان هنگام مالقات با این دانش��مند، از وضع مرارت بارش 
آگاه ش��دند و این  گونه صالح اندیش��ی کردند: از علل ُعس��رت و ضیق معاش شما، تمایل به 
گمنامی و گوش��ه گیری و انزواس��ت. عدم مرواده با اقش��ار مردم، باعث گردیده تا احدی بر 
کماالت و توانایی های علمی ش��ما مطلع نگردیده و از دیانت، امانت، زهد و وارس��تگی شما 
بی خبرند. بهتر اس��ت با مردم به  خصوص علما ارتباطی تنگاتن��گ برقرار نمایید و مقداری از 
فضایل و مکارم خود را در مذاکرات علمی بروز دهید. شیخ پاسخ داد: از معاشرت با علما و 
اهل معرفت هیچ گاه ابایی نداشته ام؛ ولی چون در مسیر زندگی با مشکالتی روبه رو می باشم، 
پذیرایی از مردم و مراوده با آنان برایم رنج آور اس��ت. گفتند: ش��ما صبح پنج ش��نبه در منزل 
جناب ش��یخ محمدتقی قزوینی که از بزرگان علماست حاضر ش��وید؛ زیرا اغلب اوقات در 
بیت این عالم، بعد از روضه خوانی و ذکر مصائب اهل بیت، بحث های علمی مطرح می گردد. 
احتمال دارد در این مجالس و محافل، بعضی طالب که واقعاً طالب علم و جویای مدّرس��ی 
الیق اند، خواهش درس و اس��تفاده علمی از ش��ما بنمایند و از این رهگذر، اسباب گشایش و 
فتح بابی فراهم آید. شیخ بعد از مقداری تأمل پیشنهاد آن جمع را پذیرفت و در روز مقرر به 
آن مجلس مرثیه رفت و در محلی پایین تر از مقام خود نشس��ت. بعد از خاتمه روضه خوانی، 
فضالی آن محفل، مباحثی از معارف دینی و فقهی را مطرح کردند. شیخ عبدالحسین شنونده 
این مناظره های علمی بود و چون زمینه ای مناسب به دست آورد، شیخ رشته کالم را به دست 
گرفت. آن جمع دانشور وقتی افادات مستدل و مستند ایشان را شنیدند، به فضل سرشارش پی 

بردند و از او عذرخواهی کردند و او را در صدر مجلس جای دادند.
چون ش��یخ العراقین به منزل محقر خود بازگش��ت، عصر آن روز به وی خبر دادند شخصی 
درب  خانه ایس��تاده و شما را می خواهد. وقتی درب  خانه استیجاری اش  را گشود، شخصی با 
لباس فراش��ان درباری را دید. آن فرد به شیخ گفت: صبح فردا امیرنظام به دیدن شما خواهد 
آمد. شیخ گفت: گویا اشتباه گرفته اید؛ زیرا من با امیر سابقه و مراوده ای ندارم تا او به دیدنم 
آید. فرس��تاده صدراعظم وقت گفت: مگر شما شیخ عبدالحس��ین تهرانی نیستید؟ پاسخ داد: 
بلی، ولی شاید تشابه اسمی باشد. مأمور گفت: مگر شما امروز صبح در منزل شیخ محمدتقی 
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قزوینی نبودید؟ شیخ پاسخ داد: چرا. فراش گفت: پس اشتباهی رخ نداده و مهیای آمدن امیر 
باش��ید. آن عالم زاهد گفت: من خانه ای که الیق پذیرایی صدراعظم کش��ور باشد در اختیار 
ندارم. فرس��تاده امیر گفت: مگر این جا منزل ش��ما نیست؟ ش��یخ گفت: البته محل اقامت من 
همین جاس��ت اما بیایی��د و وضع آن را ببینید تا دریابید که امیر ب��ه چنین مکانی نخواهد آمد. 
فرستاده امیر به اتاق باالخانه رفت و وضع زندگی شیخ را دید و گفت: امیر همین  جا را دوست 

دارد و خواهد آمد، و منزل شیخ را ترک کرد.
صبح روز بعد امیر به دیدار شیخ آمد و او به قدرت بضاعت اندکی که فراهم نموده بود، از 
وی پذیرایی کرد. امیرنظام به ایشان عرض کرد: این منزل شایسته شما نیست؛ خانه مختصری 
با لوازم و اثاث کافی در عباس آباد تدارک دیده ش��ده اس��ت و به آن  جا نقل مکان کنید. از 
بدهی های ش��ما به بازاری ها اطالع دارم. آن  گاه یکصد اش��رفی زر مس��کوک به شیخ تقدیم 
کرده و خاطرنش��ان س��اخت این وجه را ب��ه طلبکاران خود بدهید تا باز ب��ا یکدیگر دیداری 
داشته باشیم و برخاست و رفت. از آن پس امیر همواره در ترویج مقام شیخ اقدامات کافی به 
عمل آورد. روز به روز روابط این دو قوی تر گردید تا آن که شیخ محل وثوق و مورد اعتماد 
امیر و طرف مش��اوره وی در گره گشایی از مشکالت اجتماعی و کشوری گشت.47  آنگونه 
که در نگاه عباس اقبال ، امیر »همواره در ترویج ش��یخ اقدامات کافی نمود و روز به روز در 
عقاید او نس��بت به شیخ می افزود تا آن که محل وثوق امیر شد و طرف مشاوره در بعضی از 

امور مشکله گردید«.48
بعدها جریانی پیش آمد و امیرکبیر محاکمات را به محضر جناب شیخ العراقین ارجاع داد. 
از آن پس همه دعاوی که جنبه ش��رعی داش��ت و به دیوانخانه ارجاع می شد، به محضر شیخ 

عبدالحسین می رسید و داوری او قطعی بود.49
شیخ عبدالحسین، به کمال و کارآمدی احکام و قوانین اسالمی در جامعه بشری ایمان راسخ 
داش��ت و معتقد بود که »هرگاه مدار دولت و مملکت داری از روی ش��ریعت مطهره باشد... 
هیچ فتنه و فساد بر نیاید«50، بر همین اساس، در برابر خطر بدعت باب و بهاء، با جدیت تام به 
مبارزه برخاس��ت. اقدامات ش��یخ العراقین کینه شدید سران مسلک باب و بهاء، را بر ضد وی 

بر انگیخت51.
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مسجد و مدرسه شیخ عبدالحسین
در جنوب و غرب امام زاده زید تهران، در اوایل حکمرانی ناصرالدین شاه خرابه هایی بود که 
میرزا تقی خان امیرکبیر به آبادانی آن ها همت گماش��ت که بازار اُرسی  دوزها)کفش دوزها(، 
خیاط ها، س��رای امیر و مسجد و مدرسه از جمله  بناهایی بود که در این منطقه احداث گردید 
ک��ه برخ��ی در زمان حیات خودش و بعضی پس از قتل او تکمیل ش��د. امی��ر بنا بر احترام و 
اطمینانی که به ش��یخ داش��ت، او را مأمور مراقبت و اتمام ابنیه نمود و این عالم را وصّی خود 
قرار داد تا پس از مرگش، از محل ثلث اموالش این مس��جد و مدرس��ه را در تهران تمام کند 
و مدرسه ای را در شهر کربال بنا نهاد. حال این سؤال پیش می آید که چرا این دو مکان به نام 
خود امیرکبیر نام گذاری نشد و به نام مسجد و مدرسۀ شیخ عبدالحسین تهرانی شهرت یافت. 
س��ید محمد بهبهانی از مالزمان شیخ عبدالحس��ین، از قول وی نقل کرده است: میرزا آقاخان 
ن��وری، صدراعظم بدنام ناصرالدین  ش��اه که پس از قتل امیرکبیر بدین منصب رس��یده بود، 
اصرار بسیاري داشت که شیخ این مسجد و مدرسه را به نام او درآورد یا دست کم نام امیر را 
بر آن ها نگذارد. او هم ناگزیر برای تأمین نظر وی، این بناها را به نام خود خواند. سپس میرزا 
آقاخان نوری، صدراعظم فاس��د که پنهانی با سفارت انگلیس رابطه برقرار کرده و در توطئه 
قتل امیر هم دخالت داش��ت، اصرار کرد مدرسه ای را که شیخ در کربالی معلی، کنار درب 
س��لطانی، از ثلث اموال میرزا تقی خان س��اخته بود، به نام او کند. شیخ برای این  که از شّر این 

خبیث رهایی یابد، آن را »مدرسه صدر« نامید.
مس��جد شیخ عبدالحسین در ضلع جنوبی بازارچه و در محل قدیمی باغ و خرابه های پاچنار 
ساخته شده است. مسجد شامل مقصوره، گنبد، دو مناره کوچک در ضلع جنوبی، طاق نماهای 
متناس��ب کوچک در جوانب دیگر و شبس��تانی در ضلع شرقی با عنوان گرمخانه که مزین به 
َمعِقلی های52 کاش��ی و آجر و از طرح های ممتاز دوران قاجاریه است. مسجد شبستانی نیز در 
پش��ت قبله دارد. در غرب مسجد، مدرسه شیخ عبدالحس��ین واقع است که منبت کاری عالی 
از جلوه های هنری آن اس��ت. صحن مدرس��ه به شیوۀ چهار ایوانی اس��ت. به مناسبت آن که 
آذربایجانی های مقیم تهران در ایام محرم و صفر در این مس��جد به س��وگواری می پردازند، 

مسجد شیخ عبدالحسین به مسجد ترک ها هم شهرت دارد.
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متن رسیدی که شیخ عبدالحسین درباره ثلث اموال امیر 
به ورثه او داده است، چنین است:

بس��م اهلل تعالی؛ مبلغ یکص��د تومان وجه نق��د رایج از 
باب��ت حواله ای فخرالح��اج و المعتمرین حاجی محمد 
ابراهیم بر عالی ش��أن عزت  نشان آقا سیف اهلل برحسب 
قرارداد و نوش��ته عالی  ج��اه عبدالکریم بیک، مباش��ر 
امالک مرح��وم امیرنظام ب��ه تاریخ ذی��ل و اصل اقل 
العلم��اء گردی��د. ان ش��اءاهلل در محاس��به ثلث امالک 
مزب��ور محس��وب خواه��د ش��د و چ��ون فخرالحاج 
مزب��ور ب��رات مخص��وص ننوش��ته بودند، ای��ن چند 
 کلم��ه از بابت تذکر، نظر به قبض تنخواه مرقوم ش��د؛ 
فی 23 ش��هر ربیع االول 1269. مح��ل مهر الراجی عفو 

ربّه، عبدالحسین بن علی.
همچنین ش��یخ العراقین، شیخ عیسی نجفی را برای انجام 
دادن حّجی از طرف مرحوم امیر به خویشاوندان آن مرحوم 
معرفی کرد.53 ناگفته نماند که امیر در زمان صدارت، زمین 
مدرسه و مسجد را خریده و حتی نقشه  ساختمان آن را تهیه 
کرده بود، اما اجل مهلت پیاده کردن نقشه را به وی نداد و 
طبق وصیت او، ش��یخ عبدالحسین پس از مرگش این امور 
را پی گرفت و کار را به انجام رس��اند. ساختمان امام زاده 
زید تهران هم از آثار امیرکبیر است. فتاوای فقهی شیخ در 
زمان حیات امیر، ب��رای او الزم االجرا و مورد احترام بود. 
وقتی امیرکبیر در ص��دد برآمد تا زمین هاي مجهوله ارک 
را ب��ه لحاظ انجام فرایض دینی و برای حلّیت و اباحه نماز 
اجاره کند، ش��یخ عبدالحس��ین نیز بیوتات عمارت دیوانی 
ارک را ک��ه در زمره زمین ه��اي مجهول الهویه بود، برای 

مس��جد ش��یخ عبدالحسین 
در ضلع جنوبی بازارچه و در 
محل قدیمی باغ و خرابه های 
پاچنار س��اخته ش��ده است. 
مسجد شامل مقصوره، گنبد، 
دو من��اره کوچ��ک در ضل��ع 
جنوبی، طاق نماهای متناس��ب 
کوچ��ک در جوان��ب دیگ��ر و 
شبس��تانی در ضلع شرقی با 
عنوان گرمخان��ه که مزین به 
َمعِقلی های کاش��ی و آجر و از 
طرح های ممتاز دوران قاجاریه 
است. مس��جد شبستانی نیز 
در  دارد.  قبل��ه  پش��ت  در 
غرب مس��جد، مدرس��ه شیخ 
عبدالحس��ین واقع است که 
منب��ت کاری عالی از جلوه های 

هنری آن است.
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حلیت نماز و اباحه مکان به امیر اجازه شرعی داد، که خبر این اعالم فقهی در روزنامه »وقایع 
اتفاقیه« درج گردید. اصوالً امیر مي کوشید تا امور قضایی و شرعی را به علما و فقهایی چون 
ش��یخ عبدالحس��ین محول کند که البته برخی ش��ایعه کردند چون امیر از اقتدار علما هراس 
داش��ته، تن به این کار داده اس��ت! در حالی که وی صادقانه نس��بت به علمای ربانی و فقیهان 
صالح ارادت داش��ت و در صدد بود تا دس��ت افراد بی اطالع از مبانی دینی و ش��رعی را در 

اموری که به روحانیت مربوط می شد، کوتاه کند.54

سّدی استوار در برابر استبداد
ش��خصیت ش��یخ عبدالحس��ین تهرانی به صدارت امیر وابس��تگی نداش��ت که ب��ا قتل این 
صدراعظم، از اقتدار و صالبت او کاسته شود. البته میرزا تقی خان زمینه هایی را فراهم ساخت 
که این فقیه فاضل خدمات ارزش��مندی را در عرصه های قضایی، حقوقی، ش��رعی و عمرانی 
انجام دهد؛ اما ش��یخ العراقین با ساده زیس��تی، پارس��ایی و دوری از تجمالت دنیوی، با وجود 
برخورداری از امکانات رفاهی، محبت و اشتیاق اقشار گوناگون را به سوی خود جلب کرده 
و ای��ن خصال معن��وی و ارتباط نزدیک و صمیمی با مؤمنان، آن زعی��م عالی قدر را مقتدر و 
کالمش را در اعتالی جامعه اسالمی نافذ ساخته بود. از سوی دیگر کارنامه سیاه فرمانر وایان 
و کارگزاران مس��تبد قاجار و انعقاد قراردادهای اس��ارت آور آنان با بیگانگان و سلطه جویان 
کفرپیش��ه، آتش خش��م این روحانی متفنّذ را برافروخت و در دفاع از اسالم و حقوق مردمان 
مسلمان، غیرت دینی و شجاعت معنوی خود را به نمایش گذاشت و به شاه و درباریان دربارۀ 
این وضع فالکت بار و مرداب متعفن فس��اد و باتالق خالف های متعدد هشدار داد. او در این 
مس��یر از تشکیالت س��لطنتی هراس��ی به دل راه نداد و همواره امر به معروف می کرد و آنان 
را از منکرات��ی غیرقابل اغماض که مدام مرتکب می گردیدند، برحذر می داش��ت. صولت او 
چنان ش��دت یافت که ناصرالدین شاه از ابهت معنوی او بیم داشت و پیوسته در پی آن بود تا 
به گونه ای این س��ّد استوار را از میان بردارد. شهرت و محبوبیت اجتماعی شیخ اجازه نمی داد 
که او را دس��تگیر، محبوس و تبعید نمایند و چون با عده ای از درباریان مشورت کرد، صالح 
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را بر این دید که به وس��یله ای دیگر شیخ را از سر راه خود 
بردارد. البته زمینه های آن هم فراهم آمده بود؛ زیرا پس از 
قتل امیر، ش��یخ می خواست به توصیه  وی، از ثلث اموالش 
مدرس��ه ای در کربال بسازد. در این میان، عوامل حکومتی 
از وی خواس��تند که برای عمران عتبات عالیات و نظارت 
ب��ر بارگاه ائمه در عراق، به این س��رزمین ب��رود و پی گیر 
آبادانی، معماری و گسترش اماکن مقدس مزبور باشد.55 

این که در برخی منابع اخیر آمده است که او با شاه رابطه 
خوبی داشت و مورد توجه ناصرالدین شاه قرار گرفته بود و 
خوِد شیخ از شاه خواسته تا به وی اجازه دهد به عراق برود 
و به امور عتبات رس��یدگی کند، واقعیت ندارد و مخالف 
منش شیخ می باش��د. این منابع خطای دیگری نیز مرتکب 
ش��ده اند و ادعا کرده اند که شاه او را وصّی خود قرار داد؛ 
در حالی که امیرکبیر وی را وصّی خویش قرار داد که آن 

هم دربارۀ عمران عتبات نبود.56 

در جوار بارگاه ائمه ُهدی
پیش از آن  که ش��یخ عازم عراق شود، میرزا محمدباقر، 
فرزند میرزا زین العابدین، فرزند میرزا محمدباقر سلماس��ی 
در س��امراء اقامت داش��ت و پی گیر تذهی��ب گنبد بارگاه 
عس��کریین8 بود. س��رانجام آن مرحوم بار سفر بست و 
ب��ه همراه خانواده در س��ال 1274 قمري ب��رای نظارت بر 
تعمیر عتبات عازم عراق ش��د و در جوار آس��تان حس��ینی 
مقیم گردید تا صحن مقدس حضرت سیدالش��هداء7 را 
ک��ه بر اثر هجوم وحش��یانه فرقه ضاله وهابی آس��یب های 

در  ش��یخ  فقه��ی  فت��اوای 
زم��ان حی��ات امیر، ب��رای او 
الزم االج��را و م��ورد احترام 
در  امیرکبی��ر  وقت��ی  ب��ود. 
ص��در برآم��د ت��ا زمین هاي 
مجهوله ارک را به لحاظ انجام 
فرایض دین��ی و برای حلّیت 
و اباحه نماز اجاره کند، شیخ 
بیوت��ات  نی��ز  عبدالحس��ین 
عمارت دیوانی ارک را که در 
زمره زمین هاي مجهول الهویه 
بود، برای حلیت نماز و اباحه 
م��کان به امیر اجازه ش��رعی 
داد، که خبر این اعالم فقهی 
در روزنامه »وقایع اتفاقیه« 

درج گردید.

پ��س از قت��ل امیر، ش��یخ 
می خواس��ت ب��ه توصیه  وی، 
از ثل��ث اموالش مدرس��ه ای 
ای��ن  در  بس��ازد.  کرب��ال  در 
می��ان، عوامل حکومتی از وی 
خواس��تند ک��ه ب��رای عمران 
عتب��ات عالی��ات و نظ��ارت بر 
ب��ارگاه ائم��ه در ع��راق، ب��ه 
این س��رزمین برود و پی گیر 
آبادانی، معماری و گس��ترش 

اماکن مقدس مزبور باشد.
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فراوانی دیده بود، تعمیر کند. شهرت شیخ به اندازه اي بود 
ک��ه والیان و حاکمان عراق و کارگ��زاران دولت عثمانی 
در تکری��م ایش��ان کوش��یدند و از برنامه ه��ای وی برای 
آبادانی اماکن زیارتی عراق اس��تقبال نمودند و عمرپاشا، 
والی بغداد مأمور شد تا از هرگونه همکاری با این مجتهد 

خدوم کوتاهي نکند.
اقدامات ش��یخ العراقین در کربال عبارت بود از توس��عه 
صح��ن مبارک به قدر هزار ذرع57 ک��ه با خرید خانه های 
حوال��ی صحن و منظ��م نمودن آنان به حرم حس��ینی این 
برنام��ه عملی گردی��د. همچنین وی در اط��راف صحن، 
حجراتی احداث کرد تا زائران آستان آن امام شهید، محل 
اقامت موقتی داشته باشند. او موفق گردید تا گنبد حرم را 
که آثار خرابی و فرس��ودگی در آن آشکار گردیده بود، 
بازسازی نموده و بر استحکام آن بیافزاید.58 اعتمادالسلطنه 

می نویسد:
ش��یخ عبدالحس��ین تهرانی برای تعمیر صحن مطهر به 
کربال آمد و مجاورت گزید. تذهیب جدید قبه مبارکه 
و بنای صحن و کاش��ی ایوان حجره ها و توسعه صحن 
ش��ریف از سمت باالی س��ر مقدس به مباشرت ایشان 

انجام شد.59
 این مؤلف عصر قاجار در جای دیگر اشاره می کند:

آثار ش��ریفه، اضافات و تصرفات زایدالوصفی اس��ت 
ک��ه در روض��ه، رواق و صحن، حج��رات، مواقف، 
ملحقات، منضمات مشهد اسعد حضرت سید الخافقین 
ابی عبداهلل الحسین روحی و ارواح العالمین فداه و مزار 

پی��ش از آن  که ش��یخ عازم 
عراق شود، میرزا محمدباقر، 
زین العابدین،  می��رزا  فرزند 
محمدباق��ر  می��رزا  فرزن��د 
سلماس��ی در س��امراء اقامت 
داشت و پی گیر تذهیب گنبد 
ب��ارگاه عس��کریین8 ب��ود. 
سرانجام آن مرحوم بار سفر 
بس��ت و ب��ه هم��راه خانواده 
در س��ال 1274 قمري برای 
نظ��ارت بر تعمیر عتبات عازم 
عراق ش��د و در جوار آستان 

حسینی مقیم گردید.
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س��اطع االنوار حضرت ابالفضل العباس7 به مباشرت 
و س��رکاری ش��یخ عبدالحس��ین مجتهد اعلی اهلل مقامه 

پرداخته شده است.60  
اعتمادالسلطنه، یادآور شده است:

توسعه صحن مبارک سیدالش��هداء ارواحنا له الفداء و 
بنای حجرات تحتان��ی و فوقانی، تعمیر گنبد مطهر آن 
حضرت و نیز مرمت بقعه مب��ارک حضرت ابوالفضل 
 العب��اس صل��وات اهلل علیه به س��رکاری مرحوم ش��یخ 
عبدالحس��ین در س��نه 1277، س��ال چهاردهم جلوس 

ناصرالدین شاه قاجار، صورت گرفت.61
ش��یخ عبدالحس��ین دربارۀ بارگاه حض��رت علی7 در 
نجف اشرف هم اقدامات مفیدی انجام داده و بر تعمیرات 
و بازسازی این حرم و س��اخت الحاقاتی، نظارت جدی و 
عملی داشت. مباش��رت در تعمیرات ایوان، طارمه و دیگر 
بخش های بقعه حضرت مسلم  بن  عقیل، سفیر حضرت امام 
حس��ین7 در کوفه، احداث بقعه هانی  بن  عروه در بیرون 
مس��جد کوفه و در س��مت باب الفیل )ثعب��ان( نیز در زمرۀ 

خدمات ارزشمند او در پیشگاه این بزرگان می  باشد.62
مرق��د مختار ب��ن ابوعبیده ثقف��ی به ص��ورت خرابه ای 
متروکه درآمده و اثری از آن دیده نمی ش��د. شیخ العراقین 
درباره یافتن مرقد این سلحش��ور حامی اهل بیت به کاوش 
و جس��ت و جوی دقیق پرداخت. در صحن حضرت مسلم، 
باالی دکه و سکوی بزرگ و پیش روی بقعه هانی، عالمتی 
دیده می شد که برخی تصور کردند همان قبر مختار است؛ 
پس به دستور شیخ عبدالحس��ین آن جا را حفاری کردند، 

ش��یخ عبدالحس��ین دربارۀ 
بارگاه حضرت علی7 در نجف 
اش��رف هم اقدامات مفیدی 
انج��ام داده و ب��ر تعمیرات و 
بازس��ازی این حرم و س��اخت 
الحاقاتی از جمله دو مناره در 
دو س��وی این آستان مبارک، 
نظارت جدی و عملی داش��ت. 
مباش��رت در تعمیرات ایوان، 
طارم��ی و دیگ��ر بخش ه��ای 
بقعه حضرت مسلم  بن  عقیل، 
سفیر حضرت امام حسین7 
در کوفه، اح��داث بقعه هانی 
 بن  ع��روه در بیرون مس��جد 
کوف��ه و در س��مت باب الفیل 
)ثعبان( نی��ز در زمرۀ خدمات 
ارزش��مند او در پیشگاه این 

بزرگان می  باشد.

ش��یخ عبدالحس��ین تهرانی 
ب��رای تعمیر صح��ن مطهر به 
کرب��ال آمد و مج��اورت گزید. 
تذهی��ب جدید قب��ه مبارکه 
و بن��ای صحن و کاش��ی ایوان 
حجره ها و توسعه صحن شریف 
از سمت باالی سر مقدس به 

مباشرت ایشان انجام شد.
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ولی در زیر آن نشانه، حّمامی آشکار گردید. شیخ از تفّحص ناامید نگردید تا آن که عالمه سید 
شریف رضا، فرزند سید بحرالعلوم به وی گفت: پدر وقتی از کنار زاویه شرقی عبور می کرد، 
لحظه ای توقف می نمود و به اتفاق همراهان فاتحه ای نثار مختار می کرد. ش��یخ با ش��نیدن این 
مطلب تاکید کرد که همان جا را بَکنند؛ ناگهان سنگی پیدا شد که بر آن نوشته بودند: »هذا قبر 
المختار بن عبید الثقفی«. آن فقیه باتدبیر دستور داد تا قبر را تعمیر کردند و بنایی بر آن ساختند 
 که اکنون زیارتگاه مش��تاقان اس��ت و در خارج محوطه مس��جد اعظم کوفه، کنار دیوار قبله

قرار گرفته است.63
ش��یخ عبدالحس��ین پس از ای��ن تعمیرات، چون با مش��کل اعتب��ارات روب��ه رو گردید، به 
ای��ران آمد و گزارش آبادانی و گس��ترش روض��ه مبارکه کربال و نج��ف و ... را به آگاهی 
کارگ��زاران دولت وقت ایران رس��اند و خاطرنش��ان س��اخت که اقدام��ات مفیدی صورت 
گرف��ت، ولی برخ��ی کارهای عمران��ی کربالی معلی باق��ی مانده و نیز روضات مقدس��ه و 
عتب��ات عالیه نجف اش��رف، حضرت عب��اس7 و حرمی��ن کاظمین8 به تعمی��ر و مرمت 
نی��از دارند. عوام��ل حکومتی گرچ��ه از موضع گیری ها و انتقادهای ش��یخ درب��ارۀ کارنامۀ 
قاجارها دل خوش��ی نداش��تند، ولی از یک طرف به دیانت و امانتداری او اعتقاد داش��تند و 
 از س��وی دیگر می خواس��تند بر محبوبیت خود نزد ش��یعیان و مش��تاقان اهل بیت: بیفزایند؛ 
پ��س با تقاض��ای او  مبنی بر تکمیل تعمی��رات قبلی موافقت کردند و مبل��غ قابل توجهی در 
اختی��ارش نهادن��د. ایش��ان دوباره رهس��پار روضه عتبات عالی��ات گردید و برای بازس��ازی 
اماک��ن زیارتی و تکمی��ل طرح های قبلی، اقدامات جدیدی آغاز کرد. س��پاهیانی که چندی 
بع��د از آس��تانه های مذک��ور بازدی��د کردند، اهتم��ام او را س��تودند و گزارش دادند ش��یخ 
عبدالحس��ین که به مرمت اماکن مش��رفه مأمور ب��ود، دوطرف گنبد مطهر، ایوان، س��تون و 
 س��قف بارگاه ساالر ش��هیدان را به نحو مطلوبی ساخته و کاشی کاری به طرزی باشکوه عالی 

صورت گرفته است.64

تذهیب قبه سامراء
ناصرالدین ش��اه و مادرش مهدعلیا، چه بسا نس��بت به موازین شرعی و دینی آنچنان که باید 
تقیّدی نداشتند و خالف ها و فسادهایی میان آنان و درباریان دیده می شد؛ اما چون به دلیل انعقاد 
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قراردادهایی با استعمارگران و ضایع نمودن حق مردم، در 
نظر ش��یعیان منفور گردیدند، برای پیشرفت مقاصد خود، 
جلب نظر م��ردم و بازگرداندن توجه آن��ان به اموری که 
مورد عالقه ایشان بود، به انجام امور مذهبی روی آوردند؛ 
از آن جمله طالکاری گنبد مقدس عس��کریین، یعنی بقعه 
روی مرقد مطهر امام علی النقی و امام حس��ن عسکری8 
بود. این امر با نظارت ش��یخ عبدالحس��ین تهرانی در سال 
1283 قم��ری ص��ورت گرف��ت و عضدالملک)علیرضا( 
پسردایی ناصرالدین شاه مأمور بردن خشت های طالاندود 
به عراق بود. ش��یخ که در کربال اقامت داشت، برای انجام 

این کار به سامّراء رفت.65 عضدالملک می نویسد:
رأی همایونی بدان قرار یافت که رونق و رواج مذهب 
جعفری را ب��ه بذل طالی خالص موفق ش��د و امامین 
الهمامین عسکریین را به اهداء گنبد زرین مؤید آمد. در 
اول سال 1283 هجری طالیی از خزانه خاص برآورده 
و جناب شیخ  المشایخ  العظام شیخ عبدالحسین مجتهد 
تهرانی ک��ه در این اوقات خیرات و مبرات مخصوصه 
اعلی حضرت در آن عتبات عالیات، به دس��ت ایش��ان 
جاری اس��ت، عدد خشت های گنبد مبارکه را معین و 
معروض رأی بیضا ضیاء داشته، به همان حالت و عدد 
حکم جهان مطاع به انجام آن شرف نفاذ یافت و چون 
می  بایس��ت یک��ی از چاکران برای حمل خش��ت های 
مبارک مأمور گردد، از خیل چاکران دولت قرعه این 

فال به نام بندۀ جان نثار برآمد.66
وی در ج��ای دیگر به خدمات ش��یخ عبدالحس��ین در 

آستانه عسکریین8 چنین اشاره دارد:

مرق��د مختار ب��ن ابوعبیده 
ثقف��ی ب��ه ص��ورت خرابه ای 
متروکه درآمده و اثری از آن 
دیده نمی شد. شیخ العراقین 
درب��اره یافت��ن مرق��د ای��ن 
سلحش��ور حامی اهل بیت به 
کاوش و جس��ت و جوی دقیق 
پرداخ��ت. در صحن حضرت 
مس��لم، باالی دکه و س��کوی 
بزرگ و پیش روی بقعه هانی، 
عالمتی دیده می شد که برخی 
تصور کردند همان قبر مختار 
اس��ت؛ پس به دستور شیخ 
عبدالحس��ین آن جا را حفاری 
کردند، ولی در زیر آن نشانه، 
حّمامی آش��کار گردید. شیخ 
از تفّحص ناامی��د نگردید تا 
آن که عالمه سید شریف رضا، 
فرزند سید بحرالعلوم به وی 
گفت: پدر وقتی از کنار زاویه 
شرقی عبور می کرد، لحظه ای 
توق��ف می نم��ود و ب��ه اتفاق 
همراهان فاتحه ای نثار مختار 
می کرد. ش��یخ با شنیدن این 
مطلب تاکید کرد که همان جا 
را بَکنند؛ ناگهان سنگی پیدا 
ش��د که بر آن نوشته بودند: 
»ه��ذا قبر المخت��ار بن عبید 

الثقفی«.
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حرم مطهر س��امراء در جلو رواق دارای ایوانی اس��ت 
روباز که مناره نداشته، حال جناب شیخ عبدالحسین در 
دوطرف، دو مناره بنا نموده و آن ها را کاشی کرده اند. 
بی نهای��ت تعریف دارد؛ مثل مینا می نماید و آن روز از 
مناره ها ه��ر یک به قدر ده  ذرع س��اخته بودند و دور 
گنبد مبارک را هفت هشت ردیف از خشت های منور 
)طال( نصب نموده اند که تخمیناً چهارهزار خشت کار 

شده بود.67 
مصاح��ب و هم��کار ش��یخ در تعمیر عتب��ات و اماکن 
متبرکه، میرزا محمد ش��یرازی، ملقب ب��ه »میرزا آقا« بود. 
ایش��ان از سلس��له علمای دارالعلم ش��یراز بوده که غالب 
منس��وبان او از فض��ال و علما و ائمه جماعات می باش��ند. 
خودش نی��ز در امور ادبی و ذوقی مهارت هایی به دس��ت 
آورده ب��ود و مدت��ی در محکمه شیخ االس��الم فارس به 
نگارش مکاتبات ش��رعی مش��غول گردید و بعد از مدتی 
شیراز را ترک کرد و عازم عراق گردید. در این سرزمین 
وی ای��ن توفی��ق را به دس��ت آورد که ضم��ن اقامت در 
جوار آس��تان حس��ینی، به مصاحبت ش��یخ عبدالحس��ین 
مفتخر گش��ته و مش��غول ن��گارش و تنظیم ام��ورات این 
عالم فرزانه گردد و بدان س��بب معروف و مشهور گردید 
و پ��س از ارتح��ال ش��یخ، برنامه های مرب��وط به مجالس 
س��وگواری را که در مش��اهد مش��رفه منعقد می گردید، 
عهده دار گردید. موّرخان خوش خویی و نیکومنش��ی این

 

 ادیب را ستوده اند.68

حرم مطه��ر س��امراء در جلو 
اس��ت  ایوان��ی  دارای  رواق 
روباز که مناره نداش��ته، حال 
جناب ش��یخ عبدالحس��ین در 
دوط��رف، دو من��اره بنا نموده 
و آن ه��ا را کاش��ی کرده ان��د. 
بی نهایت تعری��ف دارد؛ مثل 
از  آن روز  و  می نمای��د  مین��ا 
مناره ه��ا هر یک ب��ه قدر ده 
 ذرع ساخته بودند و دور گنبد 
مبارک را هفت هشت ردیف 
از خشت های منور )طال( نصب 
نموده اند که تخمیناً چهارهزار 

خشت کار شده بود.

9413
92

ار 
 به

 ،1
4  

اره
شم

ت، 
يار

گ ز
هن

فر



بیماری و رحلت
ش��یخ العراقین پس از این  که مأموری��ت خود را در تعمیر 
و مرمت و توس��عه عتبات عالیات عراق به گونه ای شایسته 
انجام داد، دچار کس��الت گردید و س��المتی او مختل شد. 
دس��تگاه تنفس او مبتال ب��ه عفونت حاد گش��ت و بیماری 
ذات الریه حیات وی را دچار مخاطره س��اخت و س��رانجام 
فقیهی عالی مقام که عمری را به تالش های علمی، فرهنگی 
و عمرانی مشغول بود، در بیست و دوم رمضان المبارک سال 
1286 قم��ری در ش��هر کاظمین دار فان��ی را وداع گفت و 
روح پاکش به سوی س��رای جاوید پرواز کرد. پیکر مطهر 
شیخ العراقین را پس از تشریفات شرعی، با تکریم و شکوه 
خاصی از کاظمین به کربالی معلی انتقال دادند و در صحن 
مطهر حرم حسینی در حجره ای که کنار باب جدید، موسوم 
به »باب سلطانی« است و از داخل در سمت چپ قرار دارد، 
دفن گردید. برخی هم گفته اند جنازه این فقیه گران قدر در 
حجره ای که حوالی مدرسه صدر است )همان مدرسه ای که 
خودش با ثلث اموال امیرکبیر ساخت( آرمیده است. میرزا 
محمد کاظمینی همدانی )امام الحرمین( که شیخ العراقین از 
مشایخ اجازه اوست، در س��روده ای ماده تاریخ فوت استاد 

خود را مشخص کرده است:
منذ عبدالحسین مولی البرايا

فاض من ربّه علیه  النور
طار شوقًا الی الجنان سريعًا
و دعاء الیه اّرخ »غفور« 

ک��ه کلمه »غفور« ماّدۀ تاریخ وفات اوس��ت و مس��اوی 
1286 قمری است.69

پیکر مطهر ش��یخ العراقین 
را پس از تشریفات شرعی، 
با تکریم و ش��کوه خاصی از 
کاظمی��ن ب��ه کرب��الی معل��ی 
انتقال دادند و در صحن مطهر 
حرم حسینی در حجره ای که 
کنار باب جدید، موس��وم به 
»باب س��لطانی« اس��ت و از 
داخل در س��مت چ��پ قرار 

دارد، دفن گردید.
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بستگان و بازماندگان
آل ش��یخ العراقین از خاندان های، علم، فضل، فقاه��ت، زعامت و طرق اجازات در ایران و 
عراق اس��ت. این طایفه به دلیل ش��هرت شیخ عبدالحسین تهرانی به »شیخ  العراقین«، به این نام 
مشهور شده اند. از جمله آنان شیخ محمد )متوفای حدود 1295ق( فرزند شیخ علی تهرانی و 
برادر آیت اهلل ش��یخ عبدالحسین است که از بزرگان علمای عصر خویش به شمار می آمد که 
پس از ارتحال برادرش، در زعامت و هدایت مردم و ادامه بازس��ازی حرم کاظمین، کارهاي 

ایشان را پی گرفت.70
بنا به نوش��ته های مورخان و ش��رح  حال نگاران، شیخ عبدالحسین سه فرزند پسر داشته است: 
اول: ش��یخ علی)متوف��ای 1315ق(، عالم، فاضل و مجتهد و صاحب کت��اب »معراج  المحبه« 
منظوم به زبان فارس��ی در مراثی اهل بیت به خصوص مصائبی که خاندان عترت پس از مرگ 
معاویه تا ورود آنان به مدینه مبتال بوده اند و مبتنی بر روایات دعا و منابع تاریخی مستند تنظیم 
گردیده اس��ت. این اثر در ایران و بمبئی به چاپ رس��یده است. شیخ علی به همراه برادر خود 
ش��یخ مهدی، مقدمات وقف کتابخانه پدر را در س��ال 1288 قمري فراهم آوردند. البته بعدها 

بخشی از این آثار نفیس در  قاهره به فروش رسید.
فرزند دوم: شیخ مهدی است که دارای دو فرزند فاضل بوده است: شیخ محمدباقر)1301-

1380ق( از مدرس��ین ح��وزه علمی��ه کرب��ال و ش��یخ محمده��ادی )1310-1385ق(، عالم 
جلیل القدر. ش��یخ آقابزرگ تهرانی ضمن اشاره به این دو فرزند شیخ مهدی افزوده است که 
تاریخ تولد آنان را به خط جّد مادری شان مرحوم شیخ عبدالمحمد، فرزند مولی عبدالکریم، 

فرزند محمدرحیم کرمانی نجفی مشاهده کرده است.
فرزند سوم: احمد)متوفای 1318ق( از علمای کربال بوده است.71

موجب بس��ی ش��گفتی اس��ت که برخی مدعی ش��ده اند که خبري از فرزندان و نزدیکان 
شیخ العراقین در منابع تاریخي نیامده است؛72 در حالی که عالوه بر مطالب یاد شده دربارۀ این 
خاندان، س��ید موسی طالقانی)1230-1298ق( اش��عار تهنیتی به مناسبت ازدواج شیخ مهدی، 
فرزند ش��یخ عبدالحسین سروده و تصحیح کننده و محقق این دیوان در حاشیه مطالبی درباره 

اوالد شیخ العراقین آورده است.73

9613
92

ار 
 به

 ،1
4  

اره
شم

ت، 
يار

گ ز
هن

فر



 پی نوشت ها:
1. س��یداحمد دیوان بیگی، حديقةالش��عراء، به کوش��ش عبدالحس��ین نوایی، ج3،ص1561؛ محمدجواد 
مش��کور، تاریخ ایران زمی��ن، ص333-335؛ آقابزرگ تهراني، الذريعة إلی تصانیف الش��یعه، ج21، 
ص122 و الکرام  البررة، ج2،ص713، موسوعة طبقات الفقها، ج13،ص326؛ شیخ محمد حرزالدین، 

معارف الرج��ال، ج2، ص34.
2. ش��یخ باقر آل محبوبه، ماضی  النجف و حاضرها، ج1، ص312؛ الکرام  البررة، ج2، ص305؛ سید محسن 

امین، اعیان الشیعه، ج9، ص149.
3. میرزا محمدباقر خوانساری، روضات  الحیات، ج2،ص304. 

4. سیدحسین صدر، تکملة امل اآلمل، ص271. 
5. الکرام  البررة، ج2، ص713 و 714. 

6. همان، ج 1، ص388؛ محمدحس��ن نجفي، جواهرالکالم، مقدمه، جلد اول، ص21؛ معارف  الرجال، ج2، 
ص228، روضات الحیات، ج2،ص306. 

7.  محمدحسین رخشاد، در محضر بهجت، ج2،ص180. 
8. محدث قمي، فوائدالرضویه، به کوشش ناصر باقری بیدهندی، ج 1، ص137؛ میرزا حسین نوري، خاتمه 

مستدرک  الوسایل، ج2، ص117.
9. می��رزا محمدعل��ی کش��میری، نجوم  الس��ماء، ج 1، ص107؛ اعی��ان  الش��یعه، ج10،ص126؛ آقابزرگ 
تهراني،نقباء البشر، ج 1، ص21؛ معارف الرجال، ج3، ص6 و 7؛ محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، المآثر 
واآلثار، به کوشش ایرج افش��ار و با تعلیقات حسین محبوبی اردکانی، ج 1، ص188؛ مرتضي انصاري، 

زندگانی و شخصیت شیخ انصاری، ص270؛ ستارگان حرم، ج18، ص 235.  
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10. مدّرس تبریزی، ريحانة  االدب، ج5، ص26و27؛ شیخ عباس قمي، هدية  االحباب، ص191. 
11. اعیان الشیعه، ج8، ص383. 

12. زندگانی و شخصیت شیخ انصاری، ص221. 
13. هدي��ة  االحب��اب، ص194؛ ريحان��ةاالدب، ج 1، ص375؛ معجم المؤمنین العراقی��ن، ج 10، ص69؛ 
مس��تدرک  الوس��ایل، ج3، ص 399؛ ش��یخ عباس قمي، فوایدالرضویه، ج2، ص844؛ یداهلل گودرزی، 

سیمای بروجرد، ص 116.
14. المآثر واآلثار، ص 106، 202، 236 و 676؛ الکرام البرره، ج 2، ص 580 و 714. 

15. محمد محمدی ری ش��هری، زمزم عارفان، ص420؛ محمد قنبري، چلچراغ سالکان، ص13؛ حجت اهلل 
نیکی ملکی، آفتاب عرفان، ص 40. 

الرضوی��ه، ج 1، ص 137 و 260 و ج 2، ص610؛ مقدم��ه  الک��رام  الب��رره، ج2، ص713؛ فوای��د   .16
مستدرک الوس��ایل، المآثر واآلثار، ج2، ص662؛ سید محمدحسین حسیني جاللي، فهرس  التراث، ج2، 

ص167؛ موسوعة طبقات  الفقها، ج13، ص327. 
17. مرتض��ی مطهری، خدمات متقابل اس��الم و ایران، ج2، ص 137؛ مجموعه آثار ش��هید مطهری، ج14، 
ص527؛ حس��ن حسن زاده آملي، در آسمان معرفت، ص59، منوچهر صدوق سها، تاریخ حکما و عرفا 

متاخر بر صدرالمتألهین، ص 115، زندگانی و شخصیت شیخ انصاری، ص 302. 
18. گلش��ن ابرار، ج 8، ص193-197؛ محدث نوری، فیض قدسی، ترجمه سید جعفر نبوی، ص 13 و 22؛ 
م. جرفادقانی، علمای بزرگ ش��هید از کلینی تا خمینی، ص 364؛ زندگانی و ش��خصیت شیخ انصاری، 

ص 37. 
19. الکرام  البرره، ج2، ص 714؛ زندگانی و شخصیت شیخ انصاری، ص 359. 

20. خاتمه مستدرک الوسایل، ج2، ص114. 
21. فوائدالرضویه، ج 1، ص 384. 

22. الماثر واآلثار، ج 1، ص 188 و 189. 
23. همان، ج 2، ص 662. 

24. ريحانة  االدب، ج3، ص329. 
25. میرزا محمدعلی معلم حسیب آبادی، مکارم  اآلثار، ج8، ص 2773. 

26. اعیان الشیعه، ج 7، ص 439. 
27. حديقة  الشعراء، ج 3، ص 1561. 

28. سفرنامه عضدالملک به عتبات، به کوشش حسن مرسلوند، ص 20، 124 و 126. 
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29. کنت دوگوبینو، س��ه س��ال در آسیا، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، ص 427 و مذاهب و فلسفه در 
آسیای میانه، ترجمه همایون فره   وشی، ص128. 

30. الکرام البرره، ج2، ص 714؛ آقابزرگ تهراني، الذریعه، ج 11، ص 216؛ اعیان الشیعه، ج 7، ص 439. 
31. الذریعه، ج 1، ص 126. 

32. همان، ج 4، ص 142، ص 59 و60؛ اعیان الشیعه، ج 7، ص 438 و ج 9، ص 146؛ ريحانةاالدب، ج 3، 
ص 339؛ ناصرالدین انصاری، اختران فقاهت، ج 1، ص99 و 100. 

33. الکرام البرره، ج 2، ص 714؛ الذریعه، ج 15، ص 149؛ ريحانة االدب، ج3، ص 329.
34. الذریعه، ج21، ص 122. 

35. سید احمد حسیني اشکوري، تراجم  الرجال، ج2، ص25. 
36. الذریعه، ج21، ص122؛ تراجم  الرجال، ج2، ص 25. 

37. در کتاب گلش��ن ابرار، ج9، ص224 ادعا شده که این کتابخانه در کاظمین بوده، ولی با توجه به قرائن 
متعدد و منابع مستند متقدم و گزارش بزرگانی که از این گنجینه دیدن کرده اند، کتابخانه در کربال بوده، 

نه در کاظمین. الکرام  البرره، ج 2، ص715؛ المآثر واآلثار، ج 1، ص244 و ج 2، ص662.
38. اعیان الشیعه، ج7، ص439. 

39. جرج��ی زی��دان، تاریخ آداباللغ��ة العربیه، ج4، ص141؛ فیلی��پ دی تزاری، خزائ��ن  الکتاب  العربیه 
فی الخانقین، ج 1، ص310. 

40. ش��یخ محمدامی��ن کاظمی، هداية  المحدثین، ص306؛ محمدباقر مجلس��ي، بحاراالن��وار، ج 1، مقدمه 
مؤلف؛ فوائد الرضویه، ج 1، ص544. 

41. الکرام  البرره، ج 2، ص713. 
42. رساله نوادر االمیر، به انضمام نامه های امیرکبیر، تصحیح و تدوین سیدعلی آل  داوود، ص 314. 

43. آمار دارالخالفه، به کوشش منصوره اتحادیه)نظام مافی( و سیروس سعدوندیان، ص 167.
44. معارف الرجال، ج2، ص112.

 45. س��یدهادی حس��ینی خراس��انی، معجزات و کرامات، ج 1، ص15 و 16؛ مجله مش��کوة، ش��ماره 40،
ص 81 .

46. تاریخ ایران زمین، ص 346 � 348. 
47. رساله نوادر االمیر، تدوین سیدعلی آ ل داوود، ص 315 و 316. 

48. میرزا تقی خان امیرکبیر، ص 168.
49. رساله نوادر االمیر، ص 314 و 315. 
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50. میرزا تقی خان امیر کبیر، صص 373-374.
51. حسینعلی بهاء در لوحی که به نام شیخ صادر کرده سخت به وی تاخته و او را »غافل مرتاب« و عنصری 
»مکار« می خواند و ش��وقی افندی ، جانش��ین عباس افندی نیز در فحشنامه ای که با عنوان »لوح قرن« از 
خود به جا نهاده، کراراً ش��یخ را با الفاظی چون »ش��یخ خبیث«و »م��ردود دارین و مبغوض ثقلین« مورد 
هتک و ش��تم قرار داده است. ر.ک: داستانهایی از حیات عنصری جمال اقدس الهی، علی اکبر فروتن، 
موسسه ملی مطبوعات امری، 134 بدیع، ص 17؛ عهد اعلی...، ص 514    ، ص 568 ؛ توقیعات مبارکه 
، لوح قرن احباء ش��رق، مؤ سس��ه ملی مطبوعات امری، 123 بدیع، ص 67.رساله نوادر االمیر، ص 314 

و 315.
52. َمعِقلی؛ قس��می ازخطوط عربی. نام خطی است که عرب های جاهلیت داشتند که تمام حروفش مسطح 
بوده و یکی از اقس��ام آن طوری بود که از س��فیدی وس��ط و اطراف آن هم حروف تش��کیل می شد. 

)لغتنامه دهخدا(.
53. احمدخان ملک ساس��اني، سیاس��ت گزاران دوره قاجار، ج 1، ص42 و 43؛ فریدون آدمیت، امیرکبیر 
و ای��ران، ص 343؛ مهدي بامداد، ش��رح ح��ال رجال ایران، ج 1 ص 220؛ عباس اقبال آش��تیاني، میرزا 
تقی خان امیرکبیر، به کوش��ش ایرج افش��ار، ص 368 و 369؛ حديقة  الش��عراء، ج 3، ص 1561، مجله 

مسجد، سال پنجم، ش 25، فروردین و اردیبهشت 1375، ص 67 – 69.
54. میرزا تقی خان امیرکبیر، ص 164 و 404؛  اکبر هاشمی رفسنجانی، امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار، 
ص 121، 139؛ روزنام��ه وقایع اتفاقیه، س��ال 1273، نمره ه��ای 259و261، ج 3، ص714 و 715؛ الماثر 

واآلثار، ج 1، ص 117؛ الکرام البرره، ج2، ص714.
55. الکرام  البرره، ج2، ص714 و 715. 
56. گلشن ابرار، ج9، ص220 و 221. 

57. هر ذرع برابر با 104 سانتی متر است.
58. ريحان��ة االدب، ج3، ص329؛ روزنامه وقایع اتفاقیه، 12 جمادی الثانی 1274، ش265، ج3، ص2435؛ 
روزنامه دولت علّیه ایران، هش��تم جمادی االول، س��ال 1277، ش��ماره 278، چاپ افست کتابخانه ملّی 

جمهوری اسالمی ایران، با مقدمه محمداسماعیل رضوانی، ج 1، ص64. 
59. المآثر واآلثار، ج 1، ص 244.

60. همان، ج 1، ص 83. 
61. همان، ص 99.

62. سفرنامه عضدالملک به عتبات ص 99و 194. 
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63. سیدالشهداء و یاران و خاندان وفادار او، ج3، ص437؛ سیدعباس کاشانی، سیمای کوفه، ص 256. 
64. روزنامه دولت علّیه ایران، 20 ذی  حجه 1277، ش 493، ج 1، ص187؛ مجله مسجد، ش 25، ص69. 

65. خاط��رات اعتمادالس��لطنه، ص134؛ تاریخ منتظ��م ناص��ری، ج3، ص300 و 305؛ ريحانةاالدب، ج3، 
ص329.

66. سفرنامه عضدالملک، ص20. 
67. همان، ص193 و 194. 

68. حديقة الشعراء، ج 3، ص1559-1561؛ شیخ مفید داور، تذکرة مرآت  الفصاحه، ص564 و 565. 
69. مستدرک  الوسایل، ج3، ص410؛ میرزا محمد کاظمینی همدانی، فصوص الیواقیت، ص11؛ محمدعلي 
حبیب آبادي، مکارم اآلثار، ج8. ص2775؛ محمدحس��ن  خان اعتمادالس��لطنه، مرآت البلدان، به تصحیح 
میرهاش��م محدث و عبدالحس��ین نوایی، ج 1، ص 399؛ المآثر واآلث��ار، ج 1، ص 244؛ ريحانةاالدب، 
ج3، ص329؛ الکرام البرره، ج2، ص714؛ اعیان الش��یعه، ج7، ص438؛ موس��وعة طبقات  الفقها، ج13، 

ص326.
70. ، مکارم اآلثار، ج8، ص2773؛ مرآت  البلدان، ج 1، ص399؛ دائرة المعارف تشیع، ج 1، ص189. 

71. الکرام  البرره، ج2، ص715؛ الذریعه، ج21، ص234؛ مستدرک  الوسایل، ج3،ص397.
72. گلشن ابرار، ج9، ص220.

73. دیوان سیدموسی طالقانی، ص270-285؛ مکارم اآلثار، ج8، ص2774. 
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