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چکيده

خاندان بزرگ سلماسی از طایفه های سرشناس سامرا و نزد مردم این شهر، بسیار محترم 
بودند. این خاندان از آذربایجان ایران به ســامرا مهاجرت کرده بودند و بسیاری از بزرگان 
آنان، عهده دار ســاخت و ساز و تعمیرات حرم امامین عســکریین8 و کاظمین بودند. 
بزرگ این خاندان، میرزا محمد سلماســی بود که افزون بر مقام واالی علمی و مذهبی، 
به ســبب عشق و ارادت به اهل بیت:، شــیعیان را به مشارکت در ساخت و ساز حرم 
امامان معصوم: تشــویق می کرد.فرزند و نوه های او نیز در کنار انجام وظایف علمی و 
دینی خود، در امر ســاخت و ساز حرم امامین عســکریین8 و کاظمین کوشا بودند و 
پس از درگذشت، در مقبره خانوادگی خود در رواق شرقی حرم کاظمین به خاک سپرده 
شــدند. از بزرگان بافضیلت این خاندان، کراماتی همچون دیدار با امام زمان)عج( روایت 
شده است. این مقاله، خاندان محترم سلماسی و برخی از بزرگان آن را معرفی و خدمات 
شایســته این خاندان در ساخت و ساز حرم امامان معصوم: را بیان می کند و مطالبی 

که درباره آنان در آثار دانشمندان مسلمان آمده را نقل می کند.

 واژگان کليــدی: خاندان  سلماســی، میرزا محمد سلماســی، شــیخ زین العابدین 
سلماسی، میرزا محمدباقر سلماسی، میرزا اســماعیل سلماسی، میرزا ابراهیم سلماسی، 

سامرا، کاظمین.

نقش خاندان سلماسی
در سامـراء

عبدالرحیم میانجی
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خاندان سلماســی، یکی از خاندان های معروف و مورد احترام در شهر سامراء و کاظمین 
به شــمار می آیند. بزرگ ایــن خاندان، مرحوم میرزا محمد سلماســی، فرزنــد مالمحمدباقر 
سلماســی از شــاگردان وحید بهبهانی اســت و اولین نفر از این خاندان می باشد که به دستور 
»احمدخان ُدنبلی«، حاکم خوی به عراق هجرت کرد و مســئولیت ساخت وســاز و تعمیرات 

حرم عسکریین و کاظمین را برعهده گرفت.
صاحب »اعیان الشــیعه« از شیخ حســین مازندرانی، از علمای کربال نقل می کند که حاج 
میرزا محمد سلماســی عشق و عالقه شایانی به اهل بیت: داشت و بسیاری از اهالی سلماس 

و ارومیه به وی عالقه داشتند و با او در ارتباط بودند.
ایــن عالــم والیتی، همواره مردم را در جهت کمک به ساخت وســاز حرم عســکریین و 
کاظمین تشــویق می کرد. ازجمله دو برادر به نام های ســردار حسن  خان و سردار حسین  خان، 
از رجال نظامی و سرشــناس دوره قاجار بودند که به ارشــاد و هدایت میرزا محمد سلماســی 
دیوار بزرگی در اطراف شــهر ســامراء بنا نهادند و مدرسه ای هم در کربال تأسیس کردند که 
بعدها به »مدرسه حسن  خان« معروف شد و موقوفات بسیاری هم برای این مدرسه قرار دادند. 
مرحوم ســید محســن امین پس از نقل این مطلب، می گوید که دیوار شــهر سامراء هنوز هم 

پابرجاست.1
میرزا محمد در 1219قمری درگذشت و پیکرش در رواق شرقی حرم کاظمین، روبه روی 

مقبره شیخ مفید به خاک سپرده شد.
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مالزین العابدین سلماسی
دومین شــخصیت از خاندان سلماسی، مرحوم شیخ زین العابدین سلماسی، فرزند میرزا محمد 
سلماســی اســت که از علمای فاضل، عابد و متخلّق به اخالق و آداب اســالمی بود. وی از 
شــاگردان بارز ســید محمد مهدی بحرالعلوم و از اصحاب خاص آن مرحوم به شمار می آید 
و بیشــتر کرامات بحرالعلوم ازطریق وی نقل شده اســت.2 مرحوم شیخ آقابزرگ تهرانی در 
توصیف مقام علمی ایشان، وی را به عنوان: عالم بزرگ، فرزند عالم بزرگ و پدر عالم بزرگ 

معرفی می کند.3
شــیخ زین العابدین پس از رحلت پدر، راه او را ادامه داد و در بازســازی حرم عسکریین 
و کاظمین و ســرداب مقدس، کارهای بسیاری انجام داد و دیوار بزرگ اطراف شهر سامراء 
اگرچــه در زمان مســئولیت میرزا محمد آغاز شــده بود، اما در ســایه همــت و تالش فرزند 
برومندش شــیخ زین العابدین به اتمام رسید. او در این مسئولیت، از جانب فقیه بزرگ عصر، 

سید ابراهیم قزوینی »صاحب ضوابط« منصوب شده بود.4
محدث بزرگ میرزا حسین نوری که ظاهراً از وی اجازه روائی داشته و او را استاد خطاب 
می کنــد، در برخی از آثار خــود حکایت ها و کراماتی را از این عالــم پرهیزکار نقل می کند؛ 
ازجمله از مادر صالحه شخصی به نام آقا محمد که فرد امین، عادل و خادم حرم عسکریین بوده 

و مسئولیت روشنایی و رسیدگی به شمع های حرم را برعهده داشته است. مادر وی می گوید:

روزی با همســر شــیخ زین العابدین سلماســی در ســرداب مقدس بودیم که این 
عالم بزرگ برای ساخت وســاز حرم و بنای قلعه و دیوار اطراف شهر، در سامراء 
ســکونت داشت. روز جمعه بود و ایشان مشــغول خواندن دعای ندبه شد و مانند 
زن مصیبت دیده و عاشــق در فراق دوســت گریه و ناله می کرد و ما نیز در گریه 
و ناله با او همراهی می کردیم. در این حالت بودیم که ناگاه بوی عطری به مشــام 
رسید و در فضای سرداب منتشر شد؛ به طوری که همه را سرمست کرد. پس همه 
ساکت شدیم و متحیر ماندیم. کسی قدرت سخن گفتن نداشت. اندکی گذشت 
و این حالت برطرف شد و ما با وی به قرائت دعای ندبه ادامه دادیم. وقتی مراسم 
تمام شد و به منزل بازگشتیم، از جناب آخوند مال زین العابدین از علت این ماجرا 

پرسیدم. او از پاسخ دادن اعراض نمود و فرمود: تو را چه کار به این سؤال؟!
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مرحــوم محدث نوری پس از نقل این ماجرا، از عالم عامل و متقی آقا علی رضا اصفهانی 
نقل می کند که می گفت:

روزی از مرحــوم شــیخ زین العابدین سلماســی درباره تشــرف وی به حضور 
حضرت حجت)عج( پرســیدم؛ چون گمان داشــتم او هم مثل اســتادش ســید 
بحرالعلوم به محضر امام معصوم مشــرف می شــود و او همین قضیه ســرداب را 

برایم نقل کرد.5
این مطلب را مرحوم عالمه مجلسی نیز در بحاراالنوار نقل کرده است.6

کرامات دیگر
مرحوم میرزا حسین محدث نوری صاحب »مستدرک الوسائل« در ادامه نقل کرامات از میرزا 

زین العابدین سلماسی می گوید:
عالــم صالح و متقی، میرزا محمدباقر سلماســی، فرزنــد خلف صاحب مقامات 
عالیه و مراتب ســامیه، آخوند مال زین العابدین سلماسی )رحمهما اهلل تعالی( از 
جناب میرزا محمدعلی قزوینی که مردی عابد، زاهد و مورد اعتماد بود و عالقه 
زیادی نیز به تحصیل علم جفر و حروف داشت و در این راستا مسافرت هایی به 
شــهرهای مختلف کرده بود، او با والد رحمة اهلل رفاقتی داشــت. مدتی که ما در 
ســامراء ساکن و مشــغول تعمیرات حرم و قلعه عسکریین بودیم، او هم آمد نزد 
ما منزل اختیار کرد و ساکن سامراء شد. سه سال با هم در سامراء بودیم. بعد که 
کار عمارت حرم به پایان رســید، با هم به کاظمین برگشتیم. او روزی پیش من 
آمد و گفت: ســینه ام تنگ شده و صبرم تمام گشته اســت؛ به تو حاجتی دارم. 
گفتم: چیســت. گفت: در آن ایامی که در ســامراء بودم، حضرت حجت7 را 
در خواب دیدم. پس از حضرت خواســتم حقیقت علومی را که من به دنبال آن 
هستم، برایم آشکار کند. حضرت فرمود: آن در نزد دوست تو می باشد و اشاره 
کرد به والد تو، شــیخ زین العابدین سلماسی. پس عرض کردم: او اسرار خود را 
از من پوشــیده می دارد. فرمود: چنین نیست؛ از او درخواست کن که وی از تو 
منع نخواهد کرد. از خواب بیدار شــدم و به راه افتادم تا به نزد او بروم. در میان 
راه دیــدم که از طرف صحن حرم به ســوی من می آید. چــون مرا دید، پیش از 
آن که ســخن آغاز کنم فرمود: چرا در نزد حضرت حجت)عج( از من شکایت 
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کردی؟ تو کی از من مطالبی پرســیدی و مــن از جواب آن امتناع ورزیدم؟ در 
این هنگام غافلگیر و خجل شــدم و سر به زیر انداختم و چیزی نتوانستم بگویم. 
حال که ســه ســال مالزم و مصاحب او بودم، نه او حرفی دراین باره فرمود و نه 
من قدرت ســوال از او داشــتم. اکنون از تو می خواهم این مشــکل را برای من 

بازگشایی.
چون این ســخنان را شــنیدم، از صبر و تحمل او تعجب کردم، به نزد والد رفتم 
و آنچه شــنیده بودم، گفتم و پرســیدم: که شما از کجا فهمیدید او نزد حضرت 
از شما شــکایت کرده است؟ آن جناب فرمود: حضرت در خواب آن را به من 

فرمود، اما دیگر تفصیل خواب را توضیح ندادند.7
مال زین العابدین سلماســی در کنــار فعالیت های دینی و علمی پس از خدمت رســانی به 
حرمین شریفین عســکریین و کاظمین، در یازدهم ذی حجه 1266 چشم از جهان فروبست و 
پیکرش در جوار حرم کاظمی، رواق شرقی، مقابل مرقد شیخ مفید، جنب مقبره پدر به خاک 

سپرده شد.8

میرزا محمدباقر سلماسی
وی فرزند بزرگ شــیخ زین العابدین اســت. نام ایشــان در برخی منابع  »میرزا باقر سلماسی« 
ضبط شده اســت. عالمی جلیل القدر و دارای ورع و تقوا بود. از شاگردان شیخ محمدحسین 
آل یاسین و شــیخ عبدالحسین طهرانی معروف به شیخ العراقین به شمار می آید. در مقام علمی 
ایشان همین بس که عالم بزرگ سید حسن صدر دارای تألیفات بسیار ازجمله شاگردان وی 

بوده است.9
میرزا محمدباقر نیز همانند جد و پدر در توســعه و تعمیر حرمین عســکریین و کاظمین و 
به ویژه طالکاری حرم عســکریین سهم به سزایی دارد. او از سوی استادش شیخ العراقین به این 
مسئولیت برگزیده شد. همان گونه که استادش تولیت و رسیدگی به امور عتبات و عالیات را 
از جانب امیرکبیر بر دوش گرفته بود؛ چنان که مسجد شیخ عبدالحسین در تهران نیز به همت 

وی تأسیس و به نام او معروف می باشد.
وی در هفتم ربیع االول 1301 به رحمت ایزدی پیوست و در مقبره خانوادگی رواق شرقی 

حرم کاظمین آرام گرفت.10
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میرزا اسماعیل سلماسی
وی فرزند دیگر شیخ زین العابدین است. از جمله علمای مورد احترام و دارای فضل و کمال 
در حوزه کاظمین بود. ایشان امام جماعت صحن حرم امامین کاظمین بود. نماز جماعت ایشان 
باعظمت و شــکوه برگزار می شد و اغلب فضال و علمای سرشناس به وی اقتدا می کردند. او 
در ســوم رجب 1318 در کاظمین درگذشت و در مقبره خانوادگی سلماسی ها نزد پدر، جد 

و برادرش دفن شد.11

میرزا ابراهیم سلماسی
سومین فرزند شیخ زین العابدین در 1274قمری در کاظمین به دنیا آمد. مقدمات علوم اسالمی 
را در حوزه آن شــهر فراگرفت؛ ســپس خارج فقه را نزد میرزای شیرازی و شیخ محمدحسن 
آل یاسین در ســامراء آموخت. او از میرزا ابراهیم دنبلی خوئی صاحب  »الدرة  النجفیه« اجازه 

نقل حدیث داشت.12 صاحب »اعیان الشیعه« می نویسد:
او از کاظمین به ســامراء رفت و در درس میرزای شــیرازی حاضر شد و ده سال 
پیش از رحلت میرزا به دســتور پدر به کاظمین بازگشت و در حوزه کاظمین به 
درس و بحــث و تدریس پرداخت و در صحن حرم نیز اقامه نماز جماعت کرد. 

من، او و پدرش را زیارت کردم.13
وی در 1342 قمری درگذشت. شیخ راضی خالصی یکی از علمای بزرگ کاظمین برای 

وی نماز میت خواند و پیکرش در مقبره خانوادگی سلماسی ها دفن شد.
یکی دیگر از فرزندان میرزا زین العابدین، شــیخ محمدجواد سلماســی از شــخصیت های 
مورد احترام کاظمین اســت که در ســال 1307 قمری درگذشــت و در مقبره خانوادگی به 

خاک سپرده شد که اطالع بیشتری درباره ایشان به دست نیامد.
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