ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﷴرﺿﺎ ﮐﺎﺷﻒاﻟﻐﻄﺎء
ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء از ﻓﻘﮫﺎ و ادﺑﺎی ﻣﺒﺮز ﺷﯿﻌﻪ ﻋﺮاق در ﻗﺮن ﺳﯿﺰدھﻢ و ﭼﮫﺎردھﻢ ھﺠﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟ ﻤﺎﻟﯽ
 - ٢ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﯾﺮان
 - ٣ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
 - ۴آﺛﺎر و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت
 - ۵ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ۶ﻣﻨﺒﻊ

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ
او ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺦ ﷴرﺿﺎ و از ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ »ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء« ﺑﻮد .در ﺣﺪود  ١٢۶٨ق در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﺎھﺖ و رﯾﺎﺳﺖ
دﯾﻨﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ .وی ﻧﺨﺴﺖ داﻧﺶھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ را آﻣﻮﺧﺖ و ﺳﻄﻮح را در ﻣﺤﻀﺮ ﻓﻀﻼی ﺧﺎﻧﻮاده و دﯾﮕﺮان ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و در آن ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﻓﺖ.
او ﺑﺴﯿﺎر ﺗﯿﺰھﻮش ﺑﻮد و ﺣﺎﻓﻈﻪای ﻗﻮی داﺷﺖ ﮐﻪ وی را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘ ﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.

ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ در  ١٢٩۵ق ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮد و ﻣﺪﺗﯽ در اﺻﻔﮫﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ،ﺗﮫﺮان و ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ھﺸﺖ ﺳﺎل در ﺳﯿﺮ و ﺳﻔﺮ ﮔﺬراﻧﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در  ١٣٠٢ق ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎزﮔﺸﺖ .در آن ﻣﺪت و در ﺧﻼل ﺳﻔﺮھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻋﻠ ﻤﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن آﻧﺠﺎ ارﺗﺒﺎط ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻞ آﻧﺎن را از ﺷﻌﺮ و ﻧﺜﺮ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮش ﺳﺮﺷﺎر ﺳﺎﺧﺖ .او ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﻋﻠ ﻤﯽ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت و ﺷﻨﯿﺪهھﺎ و دﯾﺪهھﺎ و داﺳﺘﺎنھﺎ را اﻓﺰون ﺑﺮ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﺪان ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮدم ﻋﺮاق و اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺴﻠ ﻤﺎن ﻧﺸﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ،اﻣﯿﺮان و
ﺑﺰرﮔﺎن ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺖ .او دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ،ﻣﺮاوده و دوﺳﺘﯽ اﺳﺘﻮاری ﺑﺎ ﺣﮑﺎم ﺗﺮک ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺳﺮی ﭘﺎﺷﺎ ﮐﻪ در  ١٣٠۶ق ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق
ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ،داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺮی ﭘﺎﺷﺎ ﻣﺮدی ادﯾﺐ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻢ و ادب و از ﺟ ﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل وی ﺑﻪ دﯾﺎر ﺑﮑﺮ،
ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﺷﮫﺮ رﻓﺖ و ﻣﺪﺗﯽ را در آﻧﺠﺎ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺠﺎز ،ﺳﻮرﯾﻪ و ھﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺑﻪ طﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ
ﻣﺠ ﻤﻮﻋﻪھﺎی زﯾﺎدی از ﮐﺘﺐ ﺧﻄﯽ و ﭼﺎﭘﯽ در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ادﺑﯿﺎت ﮔﺮد آورد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ھ ﻤﺮاه آورد ﮐﻪ در ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎی ﻋﺮاق وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
وی ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و اﻋﺘ ﻤﺎد ﻣﺮاﺟﻊ و ﻋﻠ ﻤﺎی ﻋﺮاق ﺑﻮد .و در روز  ٢٢ﺟ ﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ  ١٣٣۶ق ،آﯾﺖﷲ ﯾﺰدی ﺟﻠﺴﻪای در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رھﺒﺮان ﻗﯿﺎم ﻧﺠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ
داد ﺗﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﺠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮای اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ھﯿﺎﺗﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء و ﺑﺮادرش و ﺷﯿﺦ ﺟﻮاد ﺟﻮاھﺮی از
اﻋﻀﺎی آن ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﮕﻠﺴﯽ در ﮐﻮﻓﻪ دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ.
در اﺛﻨﺎی اﺟﺮای طﺮح ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق ،او و ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺟﺰاﯾﺮی ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎمھﺎی ﮐﺘﺒﯽ از ﺷﯿﺦ ﺧﺰﻋﻞ )ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن( ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰدی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق دﻋﻮت
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠ ﻤﺎی ﻧﺠﻒ و از ﻣﺸﺎھﯿﺮ آﻧﺎن و دارای ﺷﺎن و اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺰد ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم و اﻣﺮا در ﺷﮫﺮھﺎ و ﻏﯿﺮه ﺑﻮد .او از ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی
ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﺷﯿﺦ راﺿﯽ ﻧﺠﻔﯽ ،ﺷﯿﺦ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻮﺷﺘﺮی ،ﺷﯿﺦ ﷴﺣﺴﻦ ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ ،و ﺷﯿﺦ ﷴﺟﻮاد ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﺟﺎزه رواﯾﺖ داﺷﺖ .وی در ﺻﺒﺢ روز اول
ﻣﺤﺮم  ١٣۵٠ق در ﮔﺬﺷﺖ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺷﺪ و در ﻣﻘﺒﺮه ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.

آﺛﺎر و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت
او ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت و ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ﮐﻪ از ﺟ ﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎﺳﺖ :اﻟﺤﺼﻮن اﻟ ﻤﻨﯿﻌﻪ ﻓﯽ طﺒﻘﺎت اﻟﺸﯿﻌﻪ ،اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺮﻓﯿﻌﻪ ﻓﯽ طﺒﻘﺎت اﻻﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻌﻪ ،ﺳ ﻤﯿﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮ و
اﻧﯿﺲ اﻟ ﻤﺴﺎﻓﺮ ،اﻟﻨﻮاﻓﺢ اﻟﻘﺒﺮﯾﻪ ﻓﯽ اﻟ ﻤﺂﺛﺮ اﻟﺴﺮﯾﻪ ،ﻧﮫﺞ اﻟﺼﻮاب ﻓﯽ اﻟ ﻤﮑﺎﺗﺐ و اﻟﮑﺘﺎﺑﻪ و اﻟﮑﺘﺎب.
] [١ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺮاق )١٩٢۴-١٩٠٠م( ،ص.٢٢٢-٢٢١
] [٢آﻗﺎﺑﺰرگ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﷴﻣﺤﺴﻦ ،طﺒﻘﺎت اﻋﻼم اﻟﺸﯿﻌﻪ ،ﻧﻘﺒﺎء اﻟﺒﺸﺮ ﻓﯽ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،ج.۴
] [٣ص.١۴۴١-١۴٣٧
] [۴ﻧﻘﺶ ﻋﻠ ﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻌ ﻤﺎر ،ص.١٧٧

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 ↑ .١ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺮاق )١٩٢۴-١٩٠٠م( ،ص.٢٢٢-٢٢١
 ↑ .٢آﻗﺎﺑﺰرگ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ،ﷴﻣﺤﺴﻦ ،طﺒﻘﺎت اﻋﻼم اﻟﺸﯿﻌﻪ ،ﻧﻘﺒﺎء اﻟﺒﺸﺮ ﻓﯽ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،ج.۴
 ↑ .٣ص.١۴۴١-١۴٣٧

 ↑ .۴ﻧﻘﺶ ﻋﻠ ﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻌ ﻤﺎر ،ص.١٧٧

ﻣﻨﺒﻊ
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ،ﻓﺮھﻨﮕﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠ ﻤﺎی ﻣﺠﺎھﺪ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء«.

