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روحانیت و حوزه هاي مرجعیت،
شیعهعلمیه
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ه قمیحوزه علم

ن و يتره قم پررونقياست و حوزه علمهيامامانيدر مينيعلوم دمراکز آموزشيمتأخر برايعنوانهيحوزه علم
.باشديدر عصر حاضر مهيعلميهاحوزهنيتربزرگ

عه در قميمذهب ش

در لهيقبافرادمهاجرتن شهر است که بايدر اعهيمذهب شينگيريه قم، خود حاصل دياد حوزه علميار زيقدمت بس
دوم، شهر سدهدريعيان شيش مهاجرت اشعريگسترش و افزا]۱[.ق دارديوند وثيپقمبهکوفهازياشعريمنياصل 

عيتشاهلينامه محدثان و علمايزندگيبررس.ل کرديمذهب تبدعهين شينشمسلمانياز شهرهايکيبه يقم را به زود
ن ين شهر از نخستيدر ايعيه شيحوزه علمنياند، نشان دهنده تکوکردهيمياول، در قم زندگيا حتيکه در سده دوم، 

.استيسده دوم هجريهادهه

هيحوزه علم

]۲[در قم در فاصله سده اول تا چهارم که جعفر مهاجرياندان اشعرختن از دانشمندان و محدثان۹۱از فهرست 

دهد که از اواخر قرن اول و در طول سده ين رقم خود نشان مياند که استهيزيتن در سده دوم م۳۳کرده، يگردآور
.ستدوم حوزه قم کامال فعال بوده ا

خاندان ابوبکر بن عبداهللا

السالم هيعلامام صادقيصحابومحدثزنده در اواخر قرن اول،يابوبکر بن عبداهللا بن سعد بن مالک بن عامر اشعر
، سعد بن مالک،ابوبکر بن عبداهللاياين]۵[]۴[]۳[.د آمدنديپديارين افراد است که از نسل او دانشمندان بسياز جمله ا

انيراوز ازينيعبداهللا بن سعد اشعرگر از فرزندانيازده تن دي]۶[.به قم بوده استيسرسلسله مهاجران خاندان اشعر
که امام صادقيصحاب،۱۱۴زنده در يبن سعد اشعربن عبداهللا يموس:از جمله]۷[اندبودهيو محدثان سده دوم هجر

السالمهيعلان امام صادقيراواز۱۱۴زنده در سع بن عبداهللاي]۹[]۸[عه در قم بوديج مذهب شيو تروغيتبلگامشيپ
ي، صحاب۱۸۳زنده در هللاس بن عبدايادر]۱۵[]۱۴[]۱۳[امام صادقيصحاب۱۱۴زنده در عقوب بن عبداهللاي]۱۲[]۱۱[]۱۰[

]۱۷[]۱۶[.السالمهيامام صادق عل

.بود۱۸۳بن محمد زنده در يز بن مهتديدر قرن دوم عبدالعزيگر از دانشمندان اشعريديکي
عه يشيثيحدکتب اربعهدرثيحدکم شانزدهداشته و نامش در اسناد دستوکالتالسالمهيعلامام رضااز جانبيو

]۱۹[]۱۸[.آمده است
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عه قرن سوميشيعلما

ن يتن در ا۴۴]۲۰[ش گفته،يکه بنا بر فهرست پش داشته، چنانيبه افزايچنان روسوم همقرندرعهيشيعلماشمار
،يخاندان برقگر از قرن سوم به بعد، ماننديديهان رقم اگر در کنار شمار دانشمندان خاندانيا.اندستهيزيرن مق

مت،يم بن هاشم قميابراه،يريحتَ/ليابن مع يپرور نهاده شود، گسترش سردانشيهاگر خاندانيه و ديل، ابن بابويم
.دهدينشان ميحوزه قم را در قرون سوم به بعد به خوب

يخاندان برق

اصحاب از۲۲۰زنده قبل از ي، ابوعبداهللا محمد بن خالد بن عبدالرحمان برقين دانشمند خاندان برقيسرسلسله و نخست
.ل قرن سوم بوده استيده دوم و اواو محدث معروف سيراوهمايعلاهللاسالمامام رضاوامام کاظم

ن خاندان يگر دانشمندان ايدياست براخانداننين دانشمند ايدارترناماحمد بن محمد،يمحمد بن خالد برقفرزند
.]۲۱[دين منبع رجوع کنيبه ا

يريخاندان حم

امام ويامام هاداني، از راو۳۱۰ح يمتوفيريعبداهللا بن جعفر حم، ابوالعباسيرين فرد خاندان حميمشهورتر
.آمده استيث به نقل از ويحد۱۸۰ش از يبيعيشيالم بوده که در کتب اربعه فقههماالسيعليعسکر

]۲۵[]۲۴[]۲۳[]۲۲[.صاحب االمريقرب االسناد ال، والرضايقرب االسناد النوشته است، مانندياريبسيهااو کتاب

کرده مکاتبهالسالمهيعلامام عصربوده و بايفاتيان سرشناس و موثق و صاحب تأليز از راويفرزندش، ابوجعفر محمد ن
]۲۶[.است

م بن هاشميخاندان ابراه

و شاگردياصالتآ کوفيو.در حوزه قم بوديعلميز سرسلسله خاندانين۲۴۷زنده در يقمم بن هاشميابواسحاق ابراه
ان را يث کوفياند که احاددانستهين محدثيرا نخستيو.در قم بودثيعلم حدگامانشيو از پونس بن عبدالرحماني

م يبن ابراهير عليتفسار مشهوريبسيمفسرمحدث ويم قميبن ابراهيعلفرزندش،]۲۸[]۲۷[.در قم نشر داده است
.بوده استينيکلخيو از مشايقم

يل قميخاندان متَ

مصنف و محدث ۳۰۰زنده پس از ليحسن بن مت.اندز در شمار محدثان برجسته بودهينيل قميل/ متَيفرزندان مت
بوده خ صدوقيشخي، از مشاليبن متيعلبرادرش]۳۰[]۲۹[.به نام نوادر داشته استيدر قم بوده و کتابيمشهور

]۳۱[.است

چنان آنب خاص امام زمانيناني، دوميمحمد بن عثمان عمرل و فرزندش جعفر بن احمد نزد ابوجعفرياحمد بن مت
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يکيبه ابت خاصهين،محمد بن عثمانباً مطمئن بودند که پس ازيعه تقريشياز علماياند که برخداشتهيقدر و اعتبار
]۳۲[.دين دو تن خواهد رسياز ا

هيخاندان ابن بابو

ه تا اواخر سده ششم در يخاندان ابن بابو.استهيخاندان ابن بابوين خاندان حوزه قم و سپس ريتراما بلندآوازه
ن ين دانشمند ايز مانند نخستين خاندان نين دانشمند ايآخرين رازيالدمنتجب.اندبلند داشتهيناميرقم ويهاحوزه

.داشته استيو نام علهيابن بابوهيکنخاندان،

هيفقخ ويرا شيو]۳۳[يبزرگ بوده و نجاشيمحدث۳۲۹يمتوفيه قميبن بابوين بن موسيبن حسيابوالحسن عل
ن بن يفرزندش ابوعبداهللا حس.است، نام برده استياحکام فقهها دراز آنيارياو را که بسيهاان خوانده و کتابيقم
ش از ياو خود گفته که پ]۳۴[.داشته استثياجازه نقل حده داشت و از پدرشيه ابن بابويز همانند پدر کنينيعل
]۳۵[.کرديزده م، مستمعان را شگفتياو در حل احکام فقهيداشته و حاضرجوابسيتدرمجلسيست سالگيب

ن عضويتره، معروفيخ صدوق و ابن بابويمعروف به شين، ابوجعفر محمد بن عليبن حسيگر ابوالحسن عليفرزند د
]۳۶[.اوستيهاعه از نوشتهيشيـ فقهيثياز کتب اربعه حديکي، هيحضُره الفقيمن الکتاب.استين خاندان علميا

مهاجرتجابه آن۳۳۹ــکه پس از ين چهره حوزه قم و سپس ريترتوان نماد و برجستهيرا در واقع مخ صدوق يش
سنگ همحوزه بغداددريخ طوسيشتوان با آوازهيميرا در حوزه قم و رصدوقآوازه و اعتبار.دانست]۳۷[کردــ،
.دانست

ان و ساداتيعلو

ن شهر بود، يدر اساداتوانيعلوچه بر رونق حوزه قم افزود، حضور پرشمارپرور، آندانشيهان خاندانياگذشته از
.رساندنديارين حوزه يق اق به رونيکم به دو طران دستيعلو

آنان که سخت مزارکهنيگر ايخ حوزه قم ظهور کردند و ديدر طول تارياديان آنان دانشمندان زيکه از منخست آن
عهيامامان شانيطبق بينيعلوم دميتعلس ويتدريبرايدن به قم، به کانونيمردم بود ضمن تقدس بخشاحتراممورد

.]۴۱[]۴۰[]۳۹[]۳۸[دين منابع رجوع کنيبه اامامان معصوماتيرواش از قم دريستايل شد برايالسالم تبدهميعل
امام يتعهديواليو در پ۲۰۲ه نام برد که در عصومحضرت فاطمه مامام رضا،خواهرد ازيباان قميعلودر رأس
از يکيو رانيادريارتين محل بزرگ زيمزار او امروزه دوم]۴۲[.شد و در قم درگذشتاسانخرعازمنهيمدهشتم، از

قيکه نسلشان از طريعلوهيفقوعالماز چند]۴۳[خ قميتاردريقم.ن شهر استياهيحوزه علمرونقيعوامل اصل
بن يموسن در منابع از نسل اماميچنهم.رسد نام برده استيالسالم مهيعلامام جعفر صادقبهيضيبن جعفر عريعل

]۴۴[.اد شده استيه ير فقياسحاق با تعببن يموسبنمحمد، به فاصله پنج پشت، ازجعفر
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يرضوفرزندان او در قم شهرت]۴۵[.بود که به قم مهاجرت کردييالسالم از فضالهيعلامام جوادفرزندمبرقَعيموس
يدانشمنديو.۳۷۱ه در زندبن احمديموسداشت به نام ابوالحسني، پسرياحمد بن موسفرزندش،]۴۶[.افتندي

به او و خورزنکاشانوآوهان قم وي، نقابت علويسبب شد تا با وجود جوانيت ويدار بود و درافروتن و مردم
.سپرده شود

مبرقع، به فاصله سه ياز نسل موس]۴۷[.تن بوده است۳۳۱در زمان او شمار سادات در قم و اطراف از خرد و کالن، 
ف کرده از جمله انساب آل الرسول و اوالد يبوده و چند کتاب تألزگاريپرهيعالم و محدثيداهللا بن موسيعبپشت،

نيحسالبنيعلبنديزنسلازاحمدبنمحمدبنحمزة،يعالمان علوگرياز د]۴۹[]۴۸[.ان و الملليالبتول و االد
صدوقيدر قم برا۳۳۹رجبد و خود دريث شنيدر قم حدم بن هاشميابراهبنيعلازيو.همالسالم استيعل

]۵۰[.کردنقلثيحد

ت يالسالم رواهيعليامام حسن عسکراند که ازشمردهييرا از فقهايو]۵۱[خ قميسنده تاريان، که نويگر از علويديکي
گر يديعلويفقهاعلما ويالسالم بوده است براهين عليبن الحسيبن عليعلبنحسنبننيحسوالفضلکرده، اب
.]۵۲[دين منبع رجوع کنيخ قم به ايدر تار

حوزه قميگسترش کم

ن شهر را از آغاز تا سده يعه در ايمشهور شيعلما]۵۳[خ قم،يحوزه قم چندان بوده که صاحب تاريگسترش کم
، در قم چندان بوده ثيعلم حدژهي، به وينياقبال به علوم د.تن ذکر کرده است۱۴را يسنيعلماو شمار۲۶۶چهارم 

ست هزار يخ صدوق قرن چهارم بالغ بر دويخوانده که در عصر شيگفته در کتاب]۵۴[يمجلسيمحمدتقاست که
.اندستهيزيمحدث در قم م

همه بهخواصوعوامخود قابل باور ساخته است که در قميگونه برانيمحدثان را ايار باالين رقم بسيايمجلس
.بوده استثيدانش حدان بهيقمين رقم در هر صورت نشانه اقبال عموميا.انددهيکوشيمثيحفظ حد

مهارتباط با ائ

و حضور گسترده يعلميهاقدمت حوزه و کثرت خاندانيعنيحوزه قم، يذکر شده برايهايژگيها و وتين مزيا
امامانک بايارتباط نزديعنين حوزه، يت و اعتبارآور ايار پراهميو بسيت اصليرو با مزچيان در آن، البته به هيعلو

قم بهيعلمايهاگرفته و هم در قالب مسافرتيصورت مينگاروند هم در قالب نامهين پيا.ستياس نيقابل قمعصوم
تن با ۴۶قم، يتن از علما و محدثان اشعر۹۱ان ياز م]۵۵[در فهرست سابق الذکرِ مهاجر.و خراسانحجازوعراق

ن رقم ياز ايراشعريغيبا احتساب علماامامانيصحابانيشمار قم.انددار داشتهيارتباط و دامام معصوما چنديک ي
]۵۶[.روديهم باالتر م
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بدل کرده بوده يعلوم اسالمدر حوزهياريه اعتبار روزافزون حوزه قم شده و آن حوزه را به مرجع و معين ارتباط مايا
ب خاصين ناي، سومن بن روحيحسک باري]۵۸[يو به نقل از او محمدباقر مجلس]۵۷[يخ طوسيشبه نوشته.است

جا نظر خود را در باب صحت و سقم آنيب ــ را به قم فرستاد تا فقهايــ کتاب التأديفقهيالسالم کتابهيعلامام زمان
.مطالب آن بازگو کنند

هاها و کتابدانش

ينيعلوم د

ها ــالبته با توجه و مقدمات آنينيعلوم ديهابآ همه شاخهيافت که در حوزه قم تقريتوان دريه منابع گوناگون ميبر پا
.شديس ميهاــ تدراز آن علميابودن مراحل پارهييبه ابتدا

الشعر و يهان حوزه دو کتاب به ناميدر ايو.تبحر داشتيبالغويعلوم ادبدر۲۸۰ا ي۲۷۴يمتوفيابوجعفر برق
يهيز فقينهيلويماجداهللا عبداهللا ملقب بهياز شاگردان او، ابوعبداهللا محمد بن عبيکي]۵۹[.ف کرديو النحو را تألالشعراء

چند يو.بودسمکهل ملقب بهياحمد بن اسماعيدر حوزه قم ابوعليگر استاد برجسته علوم ادبيد]۶۰[.بودبياد
.مانند خوانده استيآنها را ب]۶۱[ينجاشکتاب داشت که

يعلوم قرآن

ر يتفسدريالسالم کتابهيلعان امام رضايراوازيعبداهللا بن صلت قمابوطالب.وجه حوزه قم بودز محل تينيعلوم قرآن
ر يبه نام التفسيگريز کتاب دير، و نيل و التعبيبا نام کتاب التنزريتفسدريکتابيابوعبداهللا برق]۶۲[.نوشته بودقرآن

امالالسالم آن راهيعليجلد داشت که امام حسن عسکر۱۲۰در يريز کتاب تفسينحسن بن خالدبرادرش]۶۳[.داشت
يار، کتابيبسيفقهيهاسنده کتابي، از محدثان ارجمند قم و نو۲۹۰يمتوفمحمد بن حسن صفار]۶۵[]۶۴[.کرده بود

ن يدر هميخاندان اشعرهيخ و فقي، شيقميرسعد بن عبداهللا اشعابوالقاسم]۶۶[.درباره قرآن با نام فضل القرآن داشت
م بن يبن ابراهير عليتفسن دورهيدر هم]۶۸[]۶۷[.نوشت، با نام ناسخ القرآن و منسوخه و محکمه و متشابههيباره کتاب
.قرار گرفتيبعدر مأثوريتفاسازياريه بسيشد که پانوشته۳۰۷زنده در يهاشم قم

علم کالم

بت امام دوازدهميغبود و مباحث مربوط بهيو کالميم مسائل اعتقاديس در حوزه قم قديف و تدريگرِ تأليموضوع د
ض و يکتاب الجبر و التفو:ها نام بردن کتابيتوان از اينمونه ميبرا.ن مباحثات قرار داشتيايدر نقطه مرکزامامتو

زاهر ياحمد بن ابف مؤمنان در وضع فقدان امام، از ابوجعفريه وظافْقُدون االمام، دربارين يفعل الناس حيکتاب ما
۳۱۰حيمتوفيقميريعبداهللا بن جعفر حمبة و کتاب االمامة از ابوالعباسيکتاب الغ]۶۹[۲۶۲زنده قبل از يقمياشعر

رة ضبط کرده است؛ کتاب االمامة و التبصرة من يبة و الحيکه نام کتاب نخست را الغ]۷۱[يد به نجاشيرجوع کن]۷۰[
]۷۳[]۷۲[.۳۲۹يمتوفهين بن بابويبن حسيعلرة ازيالح
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رد غالت

.افتييسامان مغالتيانحرافيهاشهيحوزه قم، در چهارچوب مبارزه با انديکالميهاتياز فعاليبخش قابل توجه
سعد بن عبداهللا بن و ابوالقاسم]۷۵[۲۹۰يمتوفيمحمد بن حسن صفارِ قم]۷۴[،۲۲۰زنده در يد اهوازين بن سعيحس

.در رد غالت نوشتنديک کتابيهر ]۷۷[]۷۶[عهيشه برجستهيخ و فقي، شيخلف اشعرياب

ايخ و جغرافيتار

علوم به اخبار و ]۷۸[يبه نوشته نجاشيابوعبداهللا برق.بودايجغرافوخيتارم،يگر علوم محل توجه در حوزه قم قدياز د
پسرش ابوجعفر .نة و کتاب حروب االوس و الخزرج، نوشتيعرب آگاه بود و چند کتاب، از جمله کتاب مکة و المد

يانساب االمم، االوائل، بنات النب:ف کرد از جملهيخ تأليش تارين کتاب با گرايبان و مورخان حوزه قم، چندياز اديبرق
ا با عنوان البلدان و يدر موضوع جغرافيچنان که کتاببقات الرجال؛ هم، و طيخ، کتاب المغازيو ازواجه، کتاب التار

]۷۹[.ز بوديخ قم نيالمساحة نوشت که از مآخذ تار

او، يخيفات تارياز جمله تأل.تبحر داشتخيدانش تارز دريل، ملقب به سمکه ني، احمد بن اسماعيشاگرد ابوجعفر برق
ده و آن ين کتاب ديارا در ين عباسياخبار اميده هزار ورق داشته و نجاش]۸۰[يبوده که به گفته نجاشيکتاب العباس

بوجعفر محمد بن عبداهللا ا.هم استفاده کرده است]۸۱[خ قمي، مؤلف تاريحسن بن محمد قمن اثر،ياز ا.را ستوده است
ف يتأليا آگاه بود و کتاب المساحة و البلدان را بر اساس کتاب ابوجعفر برقيخ و جغرافيز به تارينيريبن جعفر حم

]۸۲[.کرد

خ يشو استادثيحدوفقهخين مشاي، از نامورتر۳۶۸يمتوفهيابن قولوابوالقاسم جعفر بن محمد بن جعفر، معروف به
]۸۳[.هايخ الشهور و الحوادث فيخ داشت از جمله تاريز چند اثر در تاري، نديمف

علم رجال

به نام کتاب ياثريظاهرآ ابوجعفر برق.داشتنديافات قابل مالحظهيز تألينعلم رجالوتراجمدربارهقميعلما
، ابوجعفر محمد بن ۲۶۰زنده در ياحمد بن اسحاق اشعريگر چون ابوعليدي، علمايعالوه بر و]۸۴[.الرجال داشت

ابن ،۳۴۳يمتوفديمحمد بن حسن بن ول،۳۰۰تا ۲۹۹، متوفى بين ي، سعد بن عبداهللا اشعر۲۸۰حيمتوفياشعرييحي
قرن يه قمين بن حسن بابويحساشخ صدوق و برادرزادهي، ش۳۶۸يمتوفين داوود قماب،۳۵۰يمتوفيدؤل قم

، خ صدوقيشه وي، و ابن قولويابن بطه قمزين]۹۰[]۸۹[]۸۸[]۸۷[]۸۶[]۸۵[.انددر علم رجال داشتهيک کتابيچهارم هر 
]۹۱[.اندنوشتهف شدهيتأليهادر ذکر فهرست کتابيهر کدام کتاب

ثيعلم حد

.جا نبوده استدر آنثيعلم حدرواجيرو به گستردگچيم، البته به هين علوم متنوع در حوزه قم قديرواج ا

يگستردگ←
.دوم تا چهارم به شمار آوردسدهعه دريشين جنبش علميترن دانش، بلکه گستردهيترد نه تنها مسلطيث را بايحد
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در سلسله يبررس.ديگرديمنيتدووبيتهذشد، در حوزه قميت ميرواکوفهونهيمدکه نخست درث امامانياحاد
ن يتراز بزرگيکي.ن مدعاستيبر اي، شاهديچون المحاسن، نوشته احمد بن محمد بن خالد برقييهااسناد کتاب

آمده ثيحد۶۴۱۴ش از يمانند بود و نامش در اسناد بيت بي، در کثرت روايم بن هاشم قمين حوزه، ابراهيمحدثان ا
مطالعه .م بن هاشم نقل شده استيق پدرش ابراهيم، از طريبن ابراهياز عليکافثيداز احايميبخش عظ]۹۲[.است

از ين خود حاکيا.انديقمينيکليثيخ حديمشاش از هشتاد درصد ازيدهد که بينشان ميث کتاب کافيدر اسناد احاد
]۹۳[.را از محضر عالمان حوزه قم استفاده کرده استيزمان نه چندان کوتاهينيآن است که کل

يياگرمتن←
.بوده استينيها در موضوعات مختلف دآنيث و ساماندهيقم، توجه به متن حديثيمدرسه حديهااز شاخصه

ز در ينيمهم، آثاريثيـ حديرود، عالوه بر نگارش چند اثر فقهيبه شمار ميثين مکتب حديخ صدوق که نماد ايش
ن و يکمال الدواتيالهدر مباحثديالتوحها کتابن آنيف کرد، که از مشهورتريث تأليحديبر مبنايمباحث کالم
ان يدر واقع م.شان استياطول عمرببت ويو غيدر استدالل بر امامت حضرت محمد بن الحسن العسکرتمام النعمة
بود که يث کالمياحادازياچه وجود داشت مجموعهمصطلح وجود نداشت، آنينابه معيمکتب کالميمحدثان قم

ش يرا گرايز تفاوت داشت، زينثياهل حدقم با مکتبيثيمکتب حدييگرامتن.شديح همراه ميگاه با شرح و توض
ن افراد بهيمخالفان از ا.طرفدار نبوديز بينعهيمحدثان شانيغالب بودــ در ماهل سنتانيث ــکه در مياهل حد

]۹۷[]۹۶[]۹۵[]۹۴[.اندر کردهيز تعبينهيحشوومقلده

را با هر يتيدند و هر روايسنجيمثينقد حديارهايث و معيت حديث را با اصول و قواعد رواياحادمحدثان قميول
يداشتند و با افراديجديريگسختانيغالث مجعولياحاداز وروديريگشيپيژه برايرفتند و به ويپذينميتيفيک

يسيکه ابوجعفر احمد بن محمد بن عکردند؛ چنانيرفتار ميکردند، به تنديت ميرمعتمد روايف و غيان ضعيکه از راو
اد ي، سهل بن ز]۹۸[ههمين و فقييخ القميقم در آن زمان شيت علمين شخصي، از محدثان بزرگ قم و باالتر۲۷۴زنده در 

ت آن يث و روايحدسماعرون کرد و مردم را ازيدانست ــ از قم بيپرداز مو دروغيرا غاليرو که ورا ــاز آنيآدم
ديتبعف از شهر قميات از افراد ضعيرا به سبب نقل رواياحمد بن محمد بن خالد برقيويحت]۹۹[از او بازداشت

عمامه شرکت يپا برهنه و بيبرقع جنازهييتشپوزش خواست و خود درياو را بازگرداند و از ويبه زوديکرد ول
]۱۰۰[.ار متأثر شديکرد و در مرگ او بس

در نزد ين محدث کوفيرا ايکرد، زيت نميروا۲۲۴ـ۱۴۹حسن بن محبوبشواهد، ابوجعفر ازين بنا بر برخيچنهم
]۱۰۲[]۱۰۱[.بوده استده يکه او را ندنيپرداخته با ايميابوحمزه ثمالاتياصحاب متهم بود که بدون واسطه به نقل روا

ابن ن نظر برگشت و ازيمان شد و از ايپشمرگش ازيپيسيبر آن است که احمد بن محمد بن ع]۱۰۳[يکشاگرچه
را از ابن ايث رؤيحديمحمد بن قاسم نوفلقيکه از طرت پرداخت، چنانيتر از او به نقل رواميو محدثان قدمحبوب

نبود، بلکه او مطمئن شده بود که ابن يعلميارهايعدول از معير روش به معنايين تغيالبته ا.محبوب نقل کرده است
.نان از صحت انتساب آن به ابوحمزه، آن را نقل کرده استيافته و پس از اطميمحبوب به نسخه کتاب ابوحمزه دست 

]۱۰۴[
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ييگرانقد متن←

خ يشمانندحوزه بغداديو نقد علمايريگوه متکلمان، خردهيث به شيحدياز نقد و بررسيريگو فاصلهييگران متنيا
را صدوقة، روشيح االعتقاد، و المسائل السرويچون تصحيد در آثاريخ مفيش.داشتيرا در پيد مرتضيسوديمف
ش بهيه به گرايز درباره اتهام اسالف امامينيد مرتضيس.]۱۰۶[]۱۰۵[دين منابع رجوع کنين باره به ايد در ايکشنقدبه

۱۱۳۸يمتوفيعامليف فتونيبعدها ابوالحسن شر]۱۰۷[.ان کردين قول را بيايخ نادرستيد و شيد پرسيخ مفياز شهيتشب
اندــ رد کرده بودهمشبههومجبرهها جز صدوقيقمکه ن نوشت که در آن اتهام مذکور را ييالقمه يبه نام تنزيکتاب

]۱۰۸[.است

هيمحدثان فق←

شناسان آنان ث موجب شده بود که رجاليرش حدينش و پذيحوزه قم در گزين توجه و دقت علماي، احتماال هميبار
ار يکه در اختيثيان نصوص حديه محدثان بودند، چرا که از ميفق]۱۰۹[يمجلسيمحمدتقريآنان به تعب.بنامندهيفقرا

ن بود که يچن]۱۱۰[.تخالف را باهم سازگار سازندث ميتوانستند احاديز ميدند و نيگزيح را بر ميات صحيداشتند، روا
احمد بن ]۱۱۱[،۲۲۴يمتوفبن محبوبيمحمد بن عله خوانده شدند، مانندياز محدثان بزرگ قم، در منابع فقيبرخ

سعد ]۱۱۳[ه قرن سوم،يلويه ماجالقاسم معروف بيابوعبداهللا محمد بن اب]۱۱۲[،۲۷۴زنده در ياشعريسيمحمد بن ع
]۱۱۷[.قرن چهارمبن حسن بن شاذانيعلو]۱۱۶[۳۲۹يمتوفهين ابن بابويبن حسيعل]۱۱۵[]۱۱۴[،يبن عبداهللا اشعر

.انددر احکام فقه نوشتهيفراوانيهان علما کتابيا

ويياحکام جزاوحج،روزه،نمازمثلياحکام عبادن کتاب دربارهيبن محبوب چنديمثال محمد بن عليبرا
، در يسعد بن عبداهللا اشعر]۱۱۹[.داشته استيکتاب فقهيمحمد بن حسن صفار افزون بر س]۱۱۸[ف کرد،يتأليفريک
کم دست۳۵۰يمتوفين معروف به ابن دؤل قمين محمد بن حسو احمد ب]۱۲۰[ف بوديصاحب تأليتر ابواب فقهشيب

]۱۲۱[.نوشته بوده استيکتاب فقه۳۵

يآموزشيهاروش

.سان بودش هميکمابينيديهاآموزش در همه حوزهيهاوهيش

تياجازه روا←

آمدند ي، نزد استاد گرد ميا فرديين بوده که طالبان دانش، گروهياثيآموزش حدژه دريوار معمول به يک روش بسي
.نوشتنديخواند و آنان درس استاد را به حافظه سپرده و ميته بر آنان منوشيا از رويرا از حفظ ثياحادو استاد

را نزد يگريا دياز آن استاد يز شاگرد کتابيگاه ن]۱۲۲[.گونه از آموزش بوده استنيو مجالس حاصل اياماليهاکتاب
نان از تبحر شاگرد در سماع ي، استاد پس از اطميبه هر رو.کرديد مييد و تأيشنيکرد و استاد آن را مياستادش قرائت م

ان کتابِ اجازه يا در پاييها بر کاغذن اجازهيمعموال ا.داديمتياجازه روايامانت او به وو وثاقتث ويحدفهمو
.شديداده شده نوشته م
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.افت کرده استيت درياجازه رواياحمد بن محمد عطار قماز۳۵۶در سال يد قميجيابن اب]۱۲۳[،يطوسبه نوشته
ت يه خوانده بود که به فالن فرزند فالن، روايابن بابويخ صدوق، محمد بن عليبه خط شيکتابدر پشت]۱۲۴[ميابن ند
.گانه خودم را اجازه دادمهجدهيهاگانه پدرم و کتابستيدويهاکتاب

اقتصاد حوزه

ن منابع ياز ا.شوديب محقق نميم قم نصيحوزه قديو اداريدرباره نظام ماليم اطالع چندانيات منابع قدياز محتو
حثشد و استادان و شاگردان در کنار درس و بين ميق کسب و کار تأميعموماً از طرعلماشتيمعد کهيآين بر ميهم
.کردنديمکار

يد قميحسن بن ولعة به اتفاق محمد بنيابواب الشري، محدث و صاحب کتاب بزرگ الجامع فحجاليحسن بن عل
را چون در کار فروش حجل = خلخال بود، يو]۱۲۶[يبه گفته نجاش]۱۲۵[.کردنديمتجارتبه اشتراک۳۴۳يمتوف

يو محمد بن حسن صفار متوف]۱۲۷[با نام النوادر، بزازي، صاحب کتابيوهب بن محمد قما ابونصرياند؛ حجال گفته
م، از محدثان قم و از استادان ابوالقاسم قرن چهارهين بن شاذويحسو]۱۲۸[گري، صاحب بصائر الدرجات رو۲۹۰

]۱۲۹[.ه، صحاف بوديجعفر بن محمد بن قولو

امامان معصومرا وقفيفراوانيکشاورزيهانيها و زميدها و آباقم، خانهيهايآمده که اشعر]۱۳۰[خ قميدر تار
اماماناند، نزدبودهيز قميها ناز آنياريکه بسائمهيوکالقياموال خود را از طرخمسنيچنهمکردند ويم
.فرستادنديم
.بوده استيو مراکز علمطالبنهين هزيتأم،اوقافنياز مصارف ايکيتوان احتمال داد که يم

استيعرصه س

.اوردياست و اجتماع در نظر نيوند آن را با حوزه سيتوان پيم، نميه قم قديجامع درباره حوزه علميدر بررس
شهر، دوم يوانيدمناصبيو تصدياسيحوزه در امور سيدخالت علمايکي:داشته استيوند دو گونه تجلين پيا

در باب مسائل يف و پژوهش نظريشده ــ توجه به تأليميعلما ناشياسيو سيــکه خود از عامل حضور اجتماع
.ينياز منظر ديمبتال به عمل

يوانيب دمناصيتصد←

بود، که قميتينمود آن، بافتار جمعيها، صرف نظر از گونهياسيو سيوند حوزه قم با مسائل اجتماعيپيسبب اصل
ار يت را در اختيان که اکثريعيان شياز مانيقاضان و هميرو هم والنياز ا.ن بوده استيعه نشيپارچه شکييشهر

]۱۳۱[.شدنديده مياند، برگزداشته

قم کرد و به او يوالراامام رضاانيراو، ازيسع بن عبداهللا قميحمزة بن ۱۹۳ـ۱۷۹:حکديلرشهارون انمونه،يبرا
، عامر بن عمران ۱۹۲در سال فهيخلنيهم]۱۳۲[.برپا کندنماز جمعهجامستقل و در آناصفهاناجازه داد تا قم را از

د يديبر خود الزم ميشد، وينمحوزه انتخاب يان علماياگر هم حاکم شهر از م]۱۳۳[.ديت قم برگزيرا به والياشعر
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يسين منظور با احمد بن محمد بن عيقم به هميکه والد، چنانيت در اداره شهر نظر آنان را جلب نمايموفقيتا برا
]۱۳۴[.کرديدار ميدياشعر

ز تا اواخر قرن يرا نيد، قاضيآيبر م]۱۳۵[خ قميچنان که از تارآن.مردم شهر بودمذهبز بريني، قاضيعالوه بر وال
تصاب قضات را معمول و آنان را از مرکز رسم ان۲۹۵ـ۲۸۹:حکيکه مکتفنيدند، تا ايگزيسوم، مردم شهر خود بر م

.شدندين ميشهر مععهيشيعلماانيز قضات معموال از مين صورت نيدر ا.ل کرديخالفت به قم گس

تقواوفتواو اهلعالموزاهدهمه]۱۳۶[ينيل قزويعبدالجلکه به گفتهيدار قميشهر قم خاندان دعوين علماياز ب
بن ين محمد بن عليبن هبةاهللا، عالءالدين عليرالديلمناقب ظهابوا:پرداختند، از جملهيمقضابودند، عمدتآ به کار

اد شده است، مانند يقم يز به عنوان قاضينيگرين از عالمان ديچنهم]۱۳۷[.ن محمد بن سعد بن هبةاهللايالدهبةاهللا، رکن
ششم دست در کار قرنمه نخستيکه در سرتاسر نييم بابويابوابراهيقاض]۱۳۸[،ين قمن ابومحمد بن حسيدالديسد

و حکومت بر مذهب صادق يهمه فتاو«در قم ]۱۴۰[ينيل قزوين بود که به گفته عبدالجلين چنيا]۱۳۹[.قضا در قم بود
.بوديعيا شييعلوشهريو قاض» و باقر

حکومتينظرمباحث←

ش به موضوعات يز کمابيني، در مباحث نظرمنصب قضاژهي، به ويوانيمناصب ديحوزه قم عالوه بر تصديعلما
دادند؛ از يتوجه نشان مجهادودفاعبا نامسلمانان،مسلمانان، قضا، مناسباتزکاتمس،، خخراجماننديحکومت

با نام ۳۶۸ـ۲۹۰ه ح ياست از ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولوين مباحث بوده، اثرير هميکه در مسيفاتيجمله تأل
ف ابوالحسن محمد بن احمد يعمل السلطان، تأليالرسالة فاست با نامِيگر کتابينمونه د]۱۴۱[.القضاء و آداب الحکام

]۱۴۲[.ان در روزگار خوديخ قميه و شيفق۳۶۸يبن داوود متوف

انيدوران سلجوق

گر دريمشابه ديهاته بود، با رونق حوزهافيسوم و چهارم شکوه فراوان يهاژه در سدهيم که به ويه قم قديحوزه علم
آن کاسته نيشيپنجم، از شکوه پسدهدرمذهبيسنانيسلجوقافتنيژه به علت قدرت يو به وبغدادو سپسير

.شد
نامه ياز زندگيرازينيل قزويعبدالجلوين رازيالدمنتجبيعنييل راهعهيشسندهيدو نويهان همه، گزارشيبا ا

ن يشيرونق پيهان حوزه به ساليدهد که مخصوصاً در قرن ششم، اين شهر، نشان ميو آموزش ايعلما و وضع علم
برخاستند که ياريپنجم تا هفتم عالمان بسيهادر سدهيدار قميخاندان دعوکه گذشت ازچنان.ک شده بوديخود نزد

ن حوزه را رونق يز اينيگرين خاندان، دانشمندان ديرون از ايب.افتنديشهر دست يچند تن آنان به منصب قضا
.دنديبخش
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ق قم بود که نزد يب جامع عتيخطيمشهور قم در قرن ششم ابومحمد حسن بن حسولة بن صالحان قمياز فقهايکي
]۱۴۳[.بوديل قميشاذان بن جبرئز از شاگردانياز مردم طرشت درس خوانده و نيستيابوعبداهللا جعفر بن محمد دور

.کرديمحکمتياهل بذهبمه نخست سده ششم در قم مطابق ميز در ني، نييم بابويابوابراهيه صاحب فتوا، قاضيفق
]۱۴۴[

ت ي، در حوزه قم فعال۵۵۰حيمتوفيراونديحسني، استاد فضل اهللا بن عليشابورينين ابوجعفر محمد بن عليچنهم
]۱۴۷[]۱۴۶[]۱۴۵[.النحو بوديداشت و صاحب چند اثر از جمله الحدود و الموجز ف

ييو پارساعلمز داشت ــ درينياــکه مدرسهين محمد بن عليالدر شرفيکبي، مرتضيدزکيسياز خاندان علو
]۱۴۸[.در سده ششم در حوزه قم فعال بودندين ابوالفضل رضويالدر شمسين و اميالدشهره بود و برادرانش تاج

ز به نام او ينياداشت و مدرسهاشتغال سيتدربود که به امر قضا وييز از فقهاينينيرة بن شرف شاه حسين اميالدنيز
ضبط يالقميف الحسنير بن شرف شاه الشريکه نامش را ام]۱۵۱[يبن حجر عسقالناقس]۱۵۰[]۱۴۹[ر بوديدر قم دا

.کرده است

ن شهر يدر ا]۱۵۲[ينيل قزويح عبدالجليدر قم در سده ششم نبود و به تصرر يدامدرسهرة بن شرف شاه تنهايمدرسه ام
از ده مدرسه آباد در قم نام برده يو.ر بوديدرس دايهاها و حلقهيف مختلف، و کرسيها انباشته از کتب طواکتابخانه

ج، و مدرسه يز، ابوالحسن کمين عبدالعزيرالدي، ظهين مرتضيد عزالديد سعيرالملک، شهيسه سعد، اثمدر:است، از جمله
ين مزار اوقافيشد و ايس ميتدرينيعلوم دزيها نياهللا علسالمفاطمه معصومهن در بارگاهيچنهم.ين مرتضيالدشمس

]۱۵۳[.شدين مينه طالب و استادان و مدرسان از آن تأميداشت که هز

حمله مغول

به يز رويحوزه قم ن]۱۵۴[،۶۲۱ن شهرها در سال يگسترده در ايرانيو ويزيربه قم و کاشان و خونحمله مغوالنبا
و ]۱۵۶[نفر۳قرن هفتم ]۱۵۵[نفر،۳۴اند، در قرن ششم داشته» يقم«که نسبت ياز عالمانيآقابزرگ طهران.زوال نهاد

م قم يها اهل و مقن فرض که ممکن است همه آنين رقم ــ صرف نظر از ايا.را نام برده است]۱۵۷[نفر۷در قرن نهم 
نفر۳۸:در قرن هشتم]۱۵۹[نفر،۳۴:در قرن هفتم]۱۵۸[نفر،۱۶:در قرن ششمحلهسه با شمار عالمانينباشند ــ در مقا

گر ين دوره ديدر ا.کشدير ميبه تصويها به خوبن دورهيه قم را در ايحوزه علمرکود]۱۶۱[نفر،۱۰:و در قرن نهم]۱۶۰[
اد، يار زيز بسين حوزه، با افت و خيايهاتين همه فعاليبا ا.ستينياز مدارس متعدد و پررونق قم سده ششم خبر

.افته استيش تداوم يکماب

.ر بوده استيو داياد کرده که در روزگار او باقيدر قم هيرضوبه ناميااز مدرسه]۱۶۲[۶۹۳ـ۶۴۷ابن طاووس
.از همان مدرسه استيادگاريم قم واقع است يقده در منطقه بازاريکه امروزه با نام مدرسه رضويااحتماال مدرسه

امام از نوادگانيبطحانين عليناصرالدک واقع در بازار قم کهيواقع در محله سورانياز از مدرسهين]۱۶۳[ابن عنبه
ن يالددر شرح حال برهان]۱۶۴[در دستور الوزراءريخواندم.اد کرده استيالسالم در آن مدفون بوده، هيعليحسن مجتب

در آن منزل ياد کرده است که ويدر قم يا، از مدرسهيشاهان گورکانياز وزرا۸۷۷حيمتوفيد کرمانيعبدالحم
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به دستور خواجه ۷۳۰ه بوده که در حدود ياثين همان مدرسه غياحتمال داده که ا]۱۶۵[يطباطبائيمدرس.ه بودديگز
.تاسيآن باقيهاز سردر و منارهياهللا بنا شده بود و اکنون نن فضليدالديرمحمد پسر رشين امياث الديغ

تا قاجاريعصر صفو

ت حوزهيوضع←
آن و هيحوزه علمو قدمتاصالتقم ويت مذهبينهاده بود، اهمافولکه حوزه قم از سده هفتم تا نهم رو بهبا آن

ش مداوميکمابيهاتيحما.ن حوزه شديباره و زوال کامل اکيين شهر مانع فروپاشيعه در ايشيدار بودن علماشهير
ست شامل يبايبود، ماصفهانونيقزودريعيشيها، که از عوامل رشد و رونق حوزهعهيمذهب شوعلماازانيصفو

مدرسه ازدهم با ناميکه تا اواخر قرن هيضيمدرسه فصرف نظر از.ز شده باشديران، نيايعين شهر شيترقم، باسابقه
ن در قم اقامت و احتماال يمعيمدتيعه ولو برايشيعلمايدوره صفوبآ در سرتاسريشد، تقريشناخته مآستانه

.اندس کردهيتدر

مشهوريعلما←

:ن دانشمندان در خور ذکرندياز جمله آنان ا

قرن دهم←←
يدان که شرحياضيو رمتکلم،ين عاملي، از شاگردان بزرگ بهاءالديزدين يحاج حسيمول]۱۶۶[ين عامليبهاءالد

]۱۶۸[]۱۶۷[کرديس ميتدره قميمدرسه معصومنوشت و در اواخر عمر درير طوسيخواجه نصديمفصل بر تجر

هشت سال در قم نزد ]۱۷۰[که به گفته خود۱۰۹۱يمتوفيض کاشانيف]۱۶۹[مالصدرامشهور بهيرازين شيصدرالد
ن يشاگرد و داماد صدرالد۱۰۷۲يمتوفيجيمال عبدالرزاق الهپرداخت؛اضتيروتلمذبهيرازين شيصدرالد

سنده ي، نويمتکلمان دوره اسالمنيتراز محققيکير، بلکه ين متکلمان چهار قرن اخيتراز بزرگيکيو يرازيش
يدر قم به قميبه سبب اقامت طوالنيجان بود وليمعروف شوارق االلهام و گوهر مراد که اصال اهل الهيهاکتاب

]۱۷۳[]۱۷۲[]۱۷۱[.خاص داشتيه قم مدرسياو در مدرسه معصوم.مشهور شد

قم بود و در آن شهر به خ االسالميشيو]۱۷۴[.يعالمه مجلسخ اجازهيمشااز۱۰۹۸يمتوفيمحمدطاهر قميمول
]۱۷۶[]۱۷۵[.نوشتتصوفنقدوثيحدوکالمدريمتعدديهامردم اشتغال داشت و کتابياداره امور مذهب

ازدهميقرن ←←
چون رساله ششم از کتاب يکه آثارهيابن بابوديالتوحسنده شرح معروف برينو۱۱۰۷يمتوفيد قميسعيقاض

و الصُورة و النَفسِ و فوائد يوليقِ الهيتحقيةُ فيات خود را تحت عنوان االَنوار القُدسيات لکشف انوارِ القُدسينياالَربع
۱۰۸۸ة الحرکة و وجودها در يقِ ماهيتحقيفيو رساله هفتم آن را تحت عنوان المقَصد االَسن]۱۷۷[۱۰۸۵رم اُخَر در مح

]۱۸۰[]۱۷۹[.در قم به اتمام رساند]۱۷۸[
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در يو.بزرگ بوديو متکلمميحک، که مانند پدرشيجيعبدالرزاق اله، فرزند مال۱۱۲۱يمتوفيجيرزا حسن الهيم
ن يفخرالديمول]۱۸۳[]۱۸۲[]۱۸۱[.کرد و در همان شهر درگذشتفيتألوسيتدروليتحصجاقم زاده شد و همان

به ماوراءالنهرده بود ازيگروعهيمذهب شبهمذهب اهل سنتکه ازيو.که معاصر شاه عباس دوم بوديماوراءالنهر
]۱۸۴[.ز داردينيآثاريو.قم درس خوانديجا ساکن شد و نزد علماقم آمد و در همان

قرن دوازدهم←←
خ ين آنان شين و مشهورتريتراشتغال داشتند که مهميت علمياز عالمان در قم به فعاليرز شمايزدهم نيسقرندر

بود و از جاپلق، که يد بهبهانيوحاز شاگردان مبرِزيو.، استيقميرزايم، معروف به۱۲۳۱يمتوفيابوالقاسم قم
، که در زمان يزنوز.ف پرداختيس و تأليجا به تدرکرد و در آنمهاجرتجا ساکن شده بود، به قمپدرش در آن

اد کرده و يعلم اصول فقهو ماهر درمجتهدوان عالم فاضل کاملکتاب خود را نوشته، از او به عنيقميرزايات ميح
]۱۸۵[.د، ستوده استيان رسيدر قم به پا۱۲۰۵يع الثانيف آن در آخر ربياو را، که تألن المحکمهيالقوانکتاب

از يکيست که بعدها يسبب نيفش شهرت داشته و بات مؤلين کتاب در زمان حيشود که ايمعلوم مياز نوشته زنوز
از جملهار دارديبسيهاها و رسالهز کتابينفقهدريقميرزايم.شده استهيعلميهاحوزهدريکتب معتبر درس

احمد داشت از جمله ماليمشهور، شاگردان متعددعتبات عراقدر دوران اقامت دريو.جامع الشتاتواميغنائم اال
.]۱۸۶[دين منبع رجوع کنيل به ايتفصيبرامفتاح الکرامه، صاحبيد محمدجواد عامليسود عبداهللا شُبريس،ينراق
ن حال، يبا ا.، رفتندنجفتر،تر، و از همه مهمفعالين شهر را ترک کردند و به مراکز علمي، اياز شاگردان قمياريبس

در ينيم و تعلم ديد و حضور او به تداوم رشته تعليقم گرديتر علمشياو در دوران اقامت خود در قم موجب رونق ب
.ديقم انجام

زدهميقرن س←←
:توان نام بردين افراد مياند از اپرداختهيت علميدر قم به فعاليقميرزايز پس از مرگ ميات و نيکه در حياز کسان
۱۳۰۳يمتوفيقميدجواد فاطميس]۱۸۷[ل کرديتحصيقميرزايها در قم نزد مکه مدت۱۲۶۳يمتوفيبرغانيمحمدتق
ر را بر عهده شهينياست ديدرس خوانده بود و در قم ريخ انصاريشم قم که در نجف نزديدانشمند مقياز فقها
س يها را تدرداشت و آنييتر علوم آشناشيقم که با بير علماياز مشاه۱۳۵۳يمتوفيخ ابوالقاسم قميش]۱۸۸[داشت

]۱۸۹[.کرديم

آن عصر قم يعلماين شاه قاجار، از برخيمان قم در اواخر عهد ناصرالديخ داراالي، مؤلف تاريک ارباب قميبيمحمدتق
علم خ محمدحسن که دريکرده، شينافذ الحکم معرفيمالمحمد صادق که او را از علماينام برده است، از جمله حاج

رزا ابوالقاسم يو حاج آقا جالل امام جمعه و ميد عبداهللا، آخوند مالعليرزا حسن، آقا سيسرآمد بوده، ممنقولومعقول
]۱۹۰[.يقميرزايمنوادهخ االسالم،يش

رزا يو حاج معتباتيهاحوزهآموختگان، از درس۱۳۳۸يمتوفيدصادق قميحاج سياواخر دوره قاجارياز علما
و مؤلف چند کتاب يعباس قمخيو از استادان شيآخوند خراسانويب اهللا رشتيرزا حبي، شاگرد ميمحمد ارباب قم

]۱۹۲[]۱۹۱[.اندبوده۱۳۲۰ه چاپ يو اثبات الوص۱۳۱۸چاپ يبه نعمانيچون الغييهاز مصحح کتابيو ن



١٥

فهرست منابع

.۱۴۰۳/۱۹۸۳روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقيعة، چاپ عليف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران۱
.۱۳۹۲/۱۹۷۲روت ي، بيمنزوينقيالمائة السابعة، چاپ علياالنوار الساطعة ف:عةي، طبقات اعالمالشيمحمدمحسن آقابزرگ طهران۲
.۱۳۹۲/۱۹۷۲روت ي، بيمنزوينقيسادس القرون، چاپ عليون فيالثقات الع:عةي، طبقات اعالمالشيمحمدمحسن آقابزرگ طهران۳
.۱۹۷۵روت ي، بيمنزوينقيالمائة الثامنة، چاپ عليالحقائق الراهنة ف:عةي، طبقات اعالمالشيمحمدمحسن آقابزرگ طهران۴
.ش۱۳۶۲، تهران يمنزوينقيالتاسع، چاپ علالقرنياء الالمع فيالض:عةيطبقات اعالمالش، يمحمدمحسن آقابزرگ طهران۵
.خيالتارير، الکامل فيابن اث۶
.ش۱۳۶۱، قم ياکبر غفارياالخبار، چاپ عليه، معانيابن بابو۷
.۱۴۲۳/۲۰۰۲روت يزان، چاپ عبدالفتاح ابوغده، بيالم، لسانيابن حجر عسقالن۸
.۱۳۸۰/۱۹۶۱العلماء، نجف ، معالمابن شهرآشوب۹

.۱۴۱۹/۱۹۹۸، قم يب موسوين آلشبيهالسالم، چاپ تحسيعلين عليرالمؤمنين قبر امييتعيفيابن طاووس، فرحةالغر۱۰
.تاياة، بيدارمکتبةالح:روتيطالب، بيانساب آل ابيابن عنبه، عمدةالطالب ف۱۱
.۱۴۲۲، قم يجاللينيدرضا حس، چاپ محمي، الرجال البن الغضائريابن غضائر۱۲
.م، الفهرست، تهرانيابن ند۱۳
.۱۴۰۳/۱۹۸۳روت يالطرق و االسناد، ب، جامع الرواة و ازاحة االشتباهات عنيلياردبيمحمد بن عل۱۴
.ش۱۳۸۳الرجال، تهران ، کتابي، کتاب الرجال، در ابن داوود حلياحمد بن محمد برق۱۶
.ش۱۳۷۵، قم ۱، ج يران از آغاز تا قرن دهم هجريدر اع يخ تشيان، تاريرسول جعفر۱۷
.ش۱۳۵۵، تهران يسيد نفير، دستورالوزراء، چاپ سعين خواندميالدن بن هماميالداثيغ۱۸
.ثي، معجم رجال الحدييخو۱۹
.، قاموس الرجاليشوشتر۲۰
کنگره :، قم۱۸صادق، در المقاالت و الرساالت، ش درضا آل، ترجمه محم»ديخ المفيخ الصدوق و الشيالش:نين العلَميب«، يلطفاهللا صاف۲۱

.۱۴۱۳د، يخ مفيهزاره شيجهان
.۱۴۱۳د، يخ مفيهزاره شيکنگره جهان:، قم۵۲، ش ي، در مقاالت فارس»يد در بحاراالنوار مجلسيصدوق و مف«راد، يحسن طارم۲۲
.ش۱۳۸۴ة، قم يعي، قم عاصمة الحضارة الشيمحمدجواد طبس۲۳
.الف۱۴۲۰، قم ياصفهانيومي، چاپ جواد قي، رجال الطوسيمد بن حسن طوسمح۲۴
.ب۱۴۲۰، قم يز طباطبائياالصول، چاپ عبدالعزن و اصحابيعة و اصولهم و اسماء المصنفي، فهرست کتب الشيمحمد بن حسن طوس۲۵
.۱۴۱۷احمد ناصح، قم يو عليبة، چاپ عباداهللا طهراني، کتاب الغيمحمد بن حسن طوس۲۶
.ش۱۳۵۸، تهران ين محدث ارمويالد، نقض، چاپ جاللينيل قزويعبدالجل۲۷
.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيالد، چاپ جالليقميخ قم، ترجمه حسن بن علي، کتاب تاريحسن بن محمد قم۲۸
.ش۱۳۴۸، مشهد ي، چاپ حسن مصطفويص محمد بن حسن طوسيار معرفةالرجال، تلخي، اختيمحمد بن عمر کش۲۹
.، بحاراالنواريمجلسيمحمدباقر بن محمدتق۳۰
.۱۴۱۴، قم ۱ه، ج ي، المشتهر بشرح الفقي، لوامع صاحبقرانيمجلسيبن مقصودعليمحمدتق۳۱
.ش۱۳۵۰، قم ي، قم در قرن نهم هجريطباطبائين مدرسيحس۳۲
.ش۱۳۷۴عه، تهران يث شيخ حديدر تاريد معارف، پژوهشيمج۳۳
.۱۴۱۴/۱۹۹۳روت ي، بيم انصاريالمقاالت، چاپ ابراهد، اوائليمحمد بن محمد مف۳۴
د، عرض و يخ المفياالمام الشية من اماليعة االماميالشنينهم و بية والفرق بيالمعتزلة من العدلمخالفاتيات فيد، الحکايمحمد بن محمد مف۳۵
.۱۴۱۳، قم يجالليني، چاپ محمدرضا حسيف مرتضية شريروا
.ش۱۳۶۶، قم ين محدث ارمويالد، الفهرست، چاپ جاللين رازيالدهللا منتجبدايبن عبيعل۳۶
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.ش۱۳۵۳، قم يطباطبائيخ قم، چاپ مدرسي، تذکره مشايمنعل قمين علينورالد۳۷
.۱۴۲۴ـ۱۴۱۸مؤسسة االمام الصادق، :، قميموسوعة طبقات الفقهاء، اشراف جعفر سبحان۳۸
.۱۴۲۹همالسالم، قم ين و اصحاب االئمة عليمحدثن من الييجعفر مهاجر، رجال االشعر۳۹
.الف۱۳۸۱، قم يقمين، چاپ محمدرضا انصارييذکر شرافة قم و القمين في، انوارالمشعشعينين نائيبن حسيمحمدعل۴۰
يحمدرضا انصارن، چاپ مين و المتأخرين من المتقدمييترجمة الرواة و العلماء القمين فياض المحدثي، رينين نائيبن حسيمحمدعل۴۱
.ب۱۳۸۱، قم يقم
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل۴۲
.، معجم البلدانياقوت حموي۴۳
.ش۱۳۵۳، قم ييطباطباين مدرسيمان قم، چاپ حسيخ داراالي، تاريارباب قميمحمدتق۴۴
.۱۴۰۱، قم ينياض الفضالء، چاپ احمد حسياء و حاض العلمي، رياصفهانيافنديسيعبداهللا بن ع۴۵
، يخوئيصدرائيالثالث عشر و الرابع عشر، چاپ عليالقرنية فيعة االماميالشموسوعة تراجم اعالم:، مرآةالشرقيخوئين اماميمحمدام۴۶
.ش۱۳۸۵قم 
.۱۴۰۹، قم يحائريرة، چاپ محمد سمامي، االجازة الکبيرين جزايعبداهللا بن نورالد۴۷
رضا هزار، يص علي، تلخ۱۵ـ۱ده ستارگان حرم يا مدفون در قم، گزييتن از دانشمندان و بزرگان قم۲۰۴يبه زندگيدانشوران قم، نگاه۴۸
.ش۱۳۸۴زائر، :نژاد، قمادهمين محمدتقيتدو
.ش۱۳۷۰، قم يعيرفيالجنة، چاپ علاضي، ريمحمدحسن بن عبدالرسول زنوز۴۹
.ش۱۳۴۰ن نصر، تهران يمالصدرا، رساله سه اصل، چاپ حسيرازين شيم صدرالديمحمد بن ابراه۵۰
، ۳۰و ۲۹مجموعه مقاالت :راني، در عرفان اي، چاپ شهرام پازوکيض کاشاني، شرح صدر فيض کاشانيفيبن شاه مرتضمحمد۵۱

.ش۱۳۸۵قت، يحق:ش، تهرانيآزماين مصطفيو تدويگردآور
.ش۱۳۸۱، تهران يبيحبيقلات، چاپ نجفيات لکشف انوارالقدسيني، االربعيد قميسعيقاضديد بن محمد مفيمحمدسع۵۲
.۱۴۰۷، قم ينياآلمل، چاپ احمدحسم املي، تتمينيقزويبن محمدتقيعبدالنب۵۳
.۱۳۵۰ن يفرورد۱د، ش يه، وحيضي، مدرسه آستانه مقدسه فيطباطبائين مدرسيحس۵۵
ران و يتو ايستيان:، تهرانيانين آشتيالدتا زمان حاضر، چاپ جالليرفندرسکيرداماد و مياز عصر م:رانيايالهياز آثار حکمايمنتخبات۵۶

.ش۱۳۵۵انجمن فلسفه، :ش، تهران۱۳۵۱فرانسه، 
.ش۱۳۷۸ـ۱۳۷۵مسائل الحالل و الحرام، قم يام في، غنائم االيقميرزايابوالقاسم بن محمدحسن م۵۷
.ش۱۳۷۸زد ي، يزدي، چاپ احمد مدقق يتذکره نصرآباد،يمحمدطاهر نصرآباد۵۸
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سيپانو

.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيالد، چاپ جالليقمي، ترجمه حسن بن عل۲۴۰، ص۱خ قم، جي، کتاب تاريحسن بن محمد قم.۱
.۱۴۲۹، قم ۱۹۵-۱۹۲، ص۱همالسالم، جين و اصحاب االئمة علين من المحدثييجعفر مهاجر، رجال االشعر.۲
.ش۱۳۸۳الرجال، تهران ، کتابيداوود حل، در ابن۴۳، ص۱، کتاب الرجال، جياحمد بن محمد برق.۳
.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيالد، چاپ جالليقمي، ترجمه حسن بن عل۲۴۱، ص۱خ قم، جي، کتاب تاريحسن بن محمد قم.۴
.۱۴۲۹، قم ۲۶، ص۱همالسالم، جين و اصحاب االئمة علين من المحدثييجعفر مهاجر، رجال االشعر.۵
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۱۶، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۶
.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيالد، چاپ جالليقمي، ترجمه حسن بن عل۲۷۸، ص۱خ قم، جي، کتاب تاريحسن بن محمد قم.۷
.ش۱۳۸۳الرجال، تهران ، کتابي، در ابن داوود حل۳۰، ص۱، کتاب الرجال، جين محمد برقاحمد ب.۸
.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيالد، چاپ جالليقمي، ترجمه حسن بن عل۲۷۸، ص۱خ قم، جي، کتاب تاريحسن بن محمد قم.۹

.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيالد، چاپ جالليقمي، ترجمه حسن بن عل۲۷، ص۱خ قم، جي، کتاب تاريحسن بن محمد قم.۱۰
.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيالد، چاپ جالليقمي، ترجمه حسن بن عل۲۴۱، ص۱خ قم، جي، کتاب تاريحسن بن محمد قم.۱۱
.۱۲۵، ص۲۰ث، جي، معجم رجال الحدييخو.۱۲
.ش۱۳۸۳الرجال، تهران ، کتابي، در ابن داوود حل۲۸، ص۱، کتاب الرجال، جياحمد بن محمد برق.۱۳
.«قم«ل ي، معجم البلدان، ذياقوت حموي.۱۴

.۱۴۲۹، قم ۱۸۷ـ ۱۸۶، ص۱همالسالم، جين و اصحاب االئمة علين من المحدثييجعفر مهاجر، رجال االشعر.۱۵
.۱۴۰۸/۱۹۸۸ت روي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۶۰، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۶
.الف۱۴۲۰، قم ياصفهانيومي، چاپ جواد ق۱۶۳، ص۱، جيالطوس، رجال يمحمد بن حسن طوس.۱۷
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۶۰، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۸
.۱۴۲۹، قم ۹۶، ص۱همالسالم، جين و اصحاب االئمة علين من المحدثييجعفر مهاجر، رجال االشعر.۱۹
.۱۴۲۹، قم ۱۹۵ـ۱۹۲، ص۱همالسالم، جين و اصحاب االئمة علين من المحدثييجعفر مهاجر، رجال االشعر.۲۰
.ش۱۳۸۳الرجال، تهران ، کتابي، کتاب الرجال، در ابن داوود حلياحمد بن محمد برق.۲۱
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۱۹ـ۱۸، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۲۲
.الف۱۴۲۰، قم ياصفهانيومي، چاپ جواد ق۳۸۹، ص۱، جي، رجال الطوسيمحمد بن حسن طوس.۲۳
.الف۱۴۲۰، قم ياصفهانيومي، چاپ جواد ق۴۰۰، ص۱، جي، رجال الطوسيمحمد بن حسن طوس.۲۴
.۱۴۲۴ـ۱۴۱۸مؤسسة االمام الصادق، :، قم۲۳۸، ص۴، جيقهاء، اشراف جعفر سبحانموسوعة طبقات الف.۲۵
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۵۳، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۲۶
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۸۹، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۲۷

ز ي، چاپ عبدالعز۱۲ـ ۱۱، ص۱االصول، جو اصحابن يعة و اصولهم و اسماء المصنفي، فهرست کتب الشيمحمد بن حسن طوس.۲۸
.ب۱۴۲۰، قم يطباطبائ

.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۱۵۵، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۲۹
.ش۱۳۵۳، قم يطباطبائي، چاپ مدرس۳۷، ص۱خ قم، جي، تذکره مشايمنعل قمين علينورالد.۳۰
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، چاپ ۴۹۵، ص۱ن، جين و المتأخريمن المتقدمنييترجمة الرواة و العلماء القمين فياض المحدثي، رينين نائيبن حسيمحمدعل.۳۱
.ب۱۳۸۱، قم يقميمحمدرضا انصار

.۱۴۱۷احمد ناصح، قم يو علي، چاپ عباداهللا طهران۳۶۹، ص۱بة، جي، کتاب الغيمحمد بن حسن طوس.۳۲
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۹۰ـ۸۹، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۳۳
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۱۸۹، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۳۴
.۱۴۱۷احمد ناصح، قم يو علي، چاپ عباداهللا طهران۳۲۱، ص۱بة، جي، کتاب الغيمحمد بن حسن طوس.۳۵

ز ي، چاپ عبدالعز۴۴۳ـ۴۴۲، ص۱االصول، جن و اصحابيعة و اصولهم و اسماء المصنفي، فهرست کتب الشيمحمد بن حسن طوس.۳۶
.ب۱۴۲۰، قم يطباطبائ

.ش۱۳۶۱، قم ياکبر غفاري، چاپ عل۱۹ـ۱۸، ص۱االخبار، جيه، معانيابن بابو.۳۷
.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيالد، چاپ جالليقمي، ترجمه حسن بن عل۱۰۰ـ۹۰، ص۱خ قم، جي، کتاب تاريحسن بن محمد قم.۳۸
.۳۱۷، ص۴۸، بحاراالنوار، جيمجلسيمحمدباقر بن محمدتق.۳۹
.۲۱۴، ص۵۷، بحاراالنوار، جيمجلسيمحمدباقر بن محمدتق.۴۰
.۲۱۷، ص۵۷، بحاراالنوار، جيمجلسيمحمدباقر بن محمدتق.۴۱
.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيالد، چاپ جالليقمي، ترجمه حسن بن عل۲۱۳، ص۱خ قم، جي، کتاب تاريحسن بن محمد قم.۴۲
.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيالد، چاپ جالليقمي، ترجمه حسن بن عل۲۲۸ـ۲۲۴، ص۱خ قم، جيکتاب تار،يحسن بن محمد قم.۴۳

۱۳۸۱، قم يقمي، چاپ محمدرضا انصار۵۱۷، ص۱ن، جييذکر شرافة قم و القمين في، انوارالمشعشعينين نائيبن حسيمحمدعل.۴۴
.الف

.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيالد، چاپ جالليقمي، ترجمه حسن بن عل۲۱۵، ص۱خ قم، جي، کتاب تاريحسن بن محمد قم.۴۵
.تاياة، بيدارمکتبةالح:روتي، ب۲۳۰، ص۱طالب، جيانساب آل ابيابن عنبه، عمدةالطالب ف.۴۶
.ش۱۳۶۱ان ، تهرين طهرانيالد، چاپ جالليقمي، ترجمه حسن بن عل۲۲۰، ص۱خ قم، جي، کتاب تاريحسن بن محمد قم.۴۷
.ش۱۳۶۶، قم ين محدث ارمويالد، چاپ جالل۷۸، ص۱، الفهرست، جين رازيالدداهللا منتجبيبن عبيعل.۴۸

۱۳۸۱، قم يقمي، چاپ محمدرضا انصار۲۶۹، ص۳ن، جييذکر شرافة قم و القمين في، انوارالمشعشعينين نائين حسبيمحمدعل.۴۹
.الف

.ش۱۳۶۱، قم ياکبر غفاري، چاپ عل۳۰۱، ص۱االخبار، جيه، معانيابن بابو.۵۰
.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيالد، چاپ جالليقمي، ترجمه حسن بن عل۲۲۸، ص۱خ قم، جي، کتاب تاريحسن بن محمد قم.۵۱
.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيالد، چاپ جالليقمي، ترجمه حسن بن عل۲۲۵، ص۱خ قم، جي، کتاب تاريحسن بن محمد قم.۵۲
.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيالد، چاپ جالليقمي، ترجمه حسن بن عل۱۸، ص۱خ قم، جي، کتاب تاريحسن بن محمد قم.۵۳
.۱۴۱۴، قم ۱ه، ج ي، المشتهر بشرح الفق۴۷۷ص، ۱، جي، لوامع صاحبقرانيمجلسيبن مقصودعليمحمدتق.۵۴
.۱۴۲۹، قم ۱۹۵ـ۱۹۲، ص۱همالسالم، جين و اصحاب االئمة علين من المحدثييجعفر مهاجر، رجال االشعر.۵۵
.ش۱۳۸۴، قم ۱۲۱ـ ۱۱۸، ص۱ة، جيعي، قم عاصمة الحضارة الشيمحمدجواد طبس.۵۶
.۱۴۱۷احمد ناصح، قم يو علي، چاپ عباداهللا طهران۳۹۰، ص۱بة، جي، کتاب الغيمحمد بن حسن طوس.۵۷
.۳۵۹، ص۵۱، بحاراالنوار، جيمجلسيمحمدباقر بن محمدتق.۵۸
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۰۶ـ۲۰۴ص،۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۵۹
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.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۵۱، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۶۰
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۴۶، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۶۱
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۱۴ـ۱۳، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۶۲
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۲۱ـ۲۲۰، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۶۳
.۱۳۸۰/۱۹۶۱، نجف ۳۴، ص۱اء، جالعلمابن شهرآشوب، معالم.۶۴
.۲۲۸، ص۳، قاموس الرجال، جيشوشتر.۶۵
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بينيدجواد نائ، چاپ محم۲۵۲، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۶۶
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۴۰۲ـ۴۰۱، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۶۷
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۴۰۴، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۶۸
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۳۱ـ۲۳۰، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۶۹

ز ي، چاپ عبدالعز۲۹۴، ص۱االصول، جن و اصحابيعة و اصولهم و اسماء المصنفي، فهرست کتب الشيمحمد بن حسن طوس.۷۰
.ب۱۴۲۰، قم يطباطبائ

.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۱۹ـ۱۸، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۷۱
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۸۹، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۷۲
.۱۴۲۴ـ۱۴۱۸مؤسسة االمام الصادق، :، قم۲۸۴، ص۴، جيموسوعة طبقات الفقهاء، اشراف جعفر سبحان.۷۳

ز ي، چاپ عبدالعز۱۵۰ـ ۱۴۹، ص۱االصول، جن و اصحابيو اسماء المصنفعة و اصولهمي، فهرست کتب الشيمحمد بن حسن طوس.۷۴
.ب۱۴۲۰، قم يطباطبائ

.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۵۲، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۷۵
.ش۱۳۵۵انجمن فلسفه، :ش، تهران۱۳۵۱ران و فرانسه، يتو ايستيان:، تهرانيانين آشتيالدچاپ جالل.۷۶
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۴۰۲ـ۴۰۱ص، ۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۷۷
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۲۱، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۷۸
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۰۶ـ۲۰۴، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۷۹
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۴۷ـ۲۴۶، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۸۰
.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيالد، چاپ جالليقمي، ترجمه حسن بن عل۲۳۷، ص۱خ قم، جي، کتاب تاريحسن بن محمد قم.۸۱
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۵۳، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشيد بن علاحم.۸۲
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۰۶ـ۳۰۵، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۸۳
.ش۱۳۸۳الرجال، تهران ، کتابي، کتاب الرجال، در ابن داوود حلياحمد بن محمد برق.۸۴
.۱۴۰۳/۱۹۸۳روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۸۳، ص۱۰عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۸۵
.۱۴۰۳/۱۹۸۳روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۸۵، ص۱۰عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۸۶
.۱۴۰۳/۱۹۸۳روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۹۴، ص۱۰عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۸۷

روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۱۱۲، ص۱۰عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريطهرانمحمدمحسن آقابزرگ.۸۸
۱۴۰۳/۱۹۸۳.

روت ي، بينزوو احمد ميمنزوينقي، چاپ عل۱۱۸، ص۱۰عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۸۹
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۱۴۰۳/۱۹۸۳.

روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۱۴۳ـ۱۴۲، ص۱۰عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۹۰
۱۴۰۳/۱۹۸۳.

روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۳۷۵ـ۳۷۴، ص۱۶عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۹۱
۱۴۰۳/۱۹۸۳.

.۳۱۸، ص۱۱ث، جي، معجم رجال الحدييخو.۹۲
.ش۱۳۷۵، قم ۱، ج ۲۰۹، ص۱، جيران از آغاز تا قرن دهم هجريع در ايخ تشيان، تاريرسول جعفر.۹۳
.۱۴۱۴/۱۹۹۳روت ي، بيم انصاري، چاپ ابراه۷۴، ص۱المقاالت، جد، اوائليمحمد بن محمد مف.۹۴
.۱۴۱۴/۱۹۹۳روت ي، بيم انصاري، چاپ ابراه۱۰۰، ص۱المقاالت، جد، اوائليمحمد بن محمد مف.۹۵
.۱۴۱۴/۱۹۹۳روت ي، بيم انصاري، چاپ ابراه۱۲۱، ص۱المقاالت، جاوائلد،يمحمد بن محمد مف.۹۶
.۱۴۱۴/۱۹۹۳روت ي، بيم انصاري، چاپ ابراه۱۲۵، ص۱المقاالت، جد، اوائليمحمد بن محمد مف.۹۷
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بينيواد نائ، چاپ محمدج۱۹۷ـ۱۹۶، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۹۸
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۴۱۷، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۹۹

.۱۴۲۲، قم يجالليني، چاپ محمدرضا حس۳۹، ص۱، جي، الرجال البن الغضائريابن غضائر.۱۰۰
.ش۱۳۴۸، مشهد ي، چاپ حسن مصطفويص محمد بن حسن طوسي، تلخ۵۱۲، ص۱ار معرفةالرجال، جي، اختيمحمد بن عمر کش.۱۰۱
.ش۱۳۷۴، تهران ۳۸۵، ص۱عه، جيث شيخ حديدر تاريد معارف، پژوهشيمج.۱۰۲
.ش۱۳۴۸، مشهد ي، چاپ حسن مصطفويص محمد بن حسن طوسي، تلخ۵۱۲، ص۱ار معرفةالرجال، جي، اختيمحمد بن عمر کش.۱۰۳
.ش۱۳۷۴، تهران ۳۸۵، ص۱عه، جيث شيخ حديدر تاريد معارف، پژوهشيمج.۱۰۴

صادق، در المقاالت و الرساالت، ، ترجمه محمدرضا آل۵۹ـ۷، ص۱، ج»ديخ المفيخ الصدوق و الشيالش:نين العلَميب«، يلطفاهللا صاف.۱۰۵
.۱۴۱۳د، يخ مفيهزاره شيکنگره جهان:، قم۱۸ش 

خ يهزاره شيکنگره جهان:، قم۵۲، ش ي، در مقاالت فارس۵۲ـ ۲۱، ص۱، ج»يد در بحاراالنوار مجلسيصدوق و مف«راد، يمحسن طار.۱۰۶
.۱۴۱۳د، يمف

، ۱د، جيخ المفياالمام الشية من اماليعة االماميالشنينهم و بيرق بة والفيالمعتزلة من العدلمخالفاتيات فيد، الحکايمحمد بن محمد مف.۱۰۷
.۱۴۱۳، قم يجالليني، چاپ محمدرضا حسيف مرتضية شري، عرض و روا۷۸ـ ۷۷ص

.۱۴۰۳/۱۹۸۳روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۴۵۷، ص۴ة، جعيف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۱۰۸
.۱۴۱۴، قم ۱ه، ج ي، المشتهر بشرح الفق۴۷۶، ص۱، جي، لوامع صاحبقرانيمجلسيبن مقصودعليمحمدتق.۱۰۹
.۱۴۱۴، قم ۱ه، ج ي، المشتهر بشرح الفق۴۷۶، ص۱، جي، لوامع صاحبقرانيمجلسيبن مقصودعليمحمدتق.۱۱۰
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بينيحمدجواد نائ، چاپ م۲۴۵، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۱۱
.۱۴۰۳/۱۹۸۳روت ي، ب۶۹، ص۱الطرق و االسناد، ج، جامع الرواة و ازاحة االشتباهات عنيلياردبيمحمد بن عل.۱۱۲
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۵۱، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۱۳
.ش۱۳۵۵ن فلسفه، انجم:ش، تهران۱۳۵۱ران و فرانسه، يتو ايستيان:، تهرانيانين آشتيالدچاپ جالل.۱۱۴
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۴۰۱، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۱۵
.، تهران۲۴۶، ص۱م، الفهرست، جيابن ند.۱۱۶
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.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۰۲، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۱۷
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۴۵، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۱۸
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۵۲، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۱۹
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۴۰۳ـ۴۰۱، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۲۰
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۳۳ـ۲۳۲، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۲۱

روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۳۰۶ـ۳۰۵، ص۲عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريرانمحمدمحسن آقابزرگ طه.۱۲۲
۱۴۰۳/۱۹۸۳.

.الف۱۴۲۰، قم ياصفهانيومي، چاپ جواد ق۴۱۰۴۱۱، ص۱، جي، رجال الطوسيمحمد بن حسن طوس.۱۲۳
.الف۱۴۲۰، قم ياصفهانيومي، چاپ جواد ق۴۱۱ـ۴۱۰، ص۱ج، ي، رجال الطوسيمحمد بن حسن طوس.۱۲۴
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۱۵۵، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۲۵
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۱۵۵، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۲۶
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۹۲، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۲۷
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۵۲، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۲۸
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۱۸۴، ص۱، جيرجال النجاش، ينجاشياحمد بن عل.۱۲۹
.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيالد، چاپ جالليقمي، ترجمه حسن بن عل۲۷۹، ص۱خ قم، جي، کتاب تاريحسن بن محمد قم.۱۳۰
.ش۱۳۵۸، تهران ين محدث ارمويالد، چاپ جالل۴۵۹، ص۱، نقض، جينيل قزويعبدالجل.۱۳۱
.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيالد، چاپ جالليقميبن عل، ترجمه حسن۲۸، ص۱خ قم، جي، کتاب تاريحسن بن محمد قم.۱۳۲
.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيالد، چاپ جالليقمي، ترجمه حسن بن عل۱۰۲، ص۱خ قم، جي، کتاب تاريحسن بن محمد قم.۱۳۳
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۱۷ـ۲۱۶، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۳۴
.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيالد، چاپ جالليقميبن عل، ترجمه حسن ۱۷، ص۱خ قم، جي، کتاب تاريحسن بن محمد قم.۱۳۵
.ش۱۳۵۸، تهران ين محدث ارمويالد، چاپ جالل۲۱۲، ص۱، نقض، جينيل قزويعبدالجل.۱۳۶
.ش۱۳۶۶، قم ين محدث ارمويالد، چاپ جالل۱۲۲، ص۱، الفهرست، جين رازيالدداهللا منتجبيبن عبيعل.۱۳۷
.ش۱۳۶۱، تهران ين طهرانيلدا، چاپ جالليقمي، ترجمه حسن بن عل۴۰، ص۱خ قم، جي، کتاب تاريحسن بن محمد قم.۱۳۸
.ش۱۳۵۸، تهران ين محدث ارمويالد، چاپ جالل۴۵۹، ص۱، نقض، جينيل قزويعبدالجل.۱۳۹
.ش۱۳۵۸، تهران ين محدث ارمويالد، چاپ جالل۴۵۹، ص۱، نقض، جينيل قزويجلعبدال.۱۴۰
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۰۶ـ۳۰۵، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۴۱
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۰۵ـ۳۰۴، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۴۲
.۴۲، ص۱۰۶، بحاراالنوار، جيمجلسيمحمدباقر بن محمدتق.۱۴۳
.ش۱۳۵۸، تهران يث ارمون محديالد، چاپ جالل۴۵۹، ص۱، نقض، جينيل قزويعبدالجل.۱۴۴
.ش۱۳۶۶، قم ين محدث ارمويالد، چاپ جالل۱۰۳ـ ۱۰۲، ص۱، الفهرست، جين رازيالدداهللا منتجبيبن عبيعل.۱۴۵
.ش۱۳۵۸، تهران ين محدث ارمويالد، چاپ جالل۲۱۲، ص۱، نقض، جينيل قزويعبدالجل.۱۴۶
.۴۰۸، ص۸ن، جيام.۱۴۷
.ش۱۳۵۸، تهران ين محدث ارمويالد، نقض، چاپ جالل۱۹۵، ص۱، جينيل قزوي، عبدالجل۲۲۵ـ۱۴۸.۲۲۴
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.ش۱۳۶۶، قم ين محدث ارمويالد، چاپ جالل۳۶، ص۱، الفهرست، جين رازيالدداهللا منتجبيبن عبيعل.۱۴۹
.ش۱۳۵۸، تهران ين محدث ارمويالد، نقض، چاپ جالل۱۹۵، ص۱، جينيل قزوي، عبدالجل۱۵۰.۴۵۹
.۱۴۲۳/۲۰۰۲روت ي، چاپ عبدالفتاح ابوغده، ب۲۱۸، ص۲زان، جيالم، لسانيابن حجر عسقالن.۱۵۱
.ش۱۳۵۸، تهران ين محدث ارمويالد، چاپ جالل۱۹۵، ص۱، نقض، جينيل قزويعبدالجل.۱۵۲
.ش۱۳۵۸، تهران ين محدث ارمويالد، چاپ جالل۱۹۵، ص۱، نقض، جينيل قزويعبدالجل.۱۵۳
.۴۱۹، ص۱۲خ، جيالتارير، الکامل فيابن اث.۱۵۴

روت ي، بيمنزوينقي، چاپ عل۲۲۶ـ۲۲۵، ص۱سادس القرون، جيون فيالثقات الع:عةيالش، طبقات اعالميمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۱۵۵
۱۳۹۲/۱۹۷۲.

روت ي، بيمنزوينقي، چاپ عل۱۶۵، ص۱المائة الثامنة، جيالحقائق الراهنة ف:عةيالش، طبقات اعالميمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۱۵۶
۱۹۷۵.

.ش۱۳۶۲، تهران يمنزوينقي، چاپ عل۱۱۰، ص۱التاسع، جالقرنياء الالمع فيالض:عةيالش، طبقات اعالميمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۱۵۷

روت ي، بيمنزوينقي، چاپ عل۸۶ـ۸۵، ص۱سادس القرون، جيون فيت العالثقا:عةيالش، طبقات اعالميمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۱۵۸
۱۳۹۲/۱۹۷۲.

روت يب،يمنزوينقي، چاپ عل۵۶ـ۵۵، ص۱المائة السابعة، جياالنوار الساطعة ف:عةيالش، طبقات اعالميمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۱۵۹
۱۳۹۲/۱۹۷۲.

روت ي، بيمنزوينقي، چاپ عل۶۲ـ۶۱، ص۱المائة الثامنة، جيالحقائق الراهنة ف:عةيالش، طبقات اعالميمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۱۶۰
۱۹۷۵.

.ش۱۳۶۲، تهران يمنزوينقي، چاپ عل۵۴، ص۱التاسع، جالقرنياء الالمع فيالض:عةيالش، طبقات اعالميمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۱۶۱
.۱۴۱۹/۱۹۹۸، قم يب موسوين آلشبي، چاپ تحس۱۳۱، ص۱هالسالم، جيعلين عليرالمؤمنيقبر امن ييتعيفيابن طاووس، فرحةالغر.۱۶۲
.تاياة، بيدارمکتبةالح:روتي، ب۹۲، ص۱طالب، جيانساب آل ابيابن عنبه، عمدةالطالب ف.۱۶۳
.ش۱۳۵۵، تهران يسيد نفي، چاپ سع۳۸۰ـ۳۷۷، ص۱ر، دستورالوزراء، جين خواندميالدن بن هماميالداثيغ.۱۶۴
.ش۱۳۵۰، قم ۳۸ـ۳۷، ص۱، جينهم هجر، قم در قرن يطباطبائين مدرسيحس.۱۶۵
.۱۳۵۰ن يفرورد۱د، ش ي، وح۱۲۸، ص۱ه، جيضي، مدرسه آستانه مقدسه فيطباطبائين مدرسيحس.۱۶۶
.۱۴۰۱، قم يني، چاپ احمد حس۱۹۶ـ۱۹۵، ص۲اض الفضالء، جياض العلماء و حي، رياصفهانيافنديسيعبداهللا بن ع.۱۶۷
.۱۴۰۱، قم ينيچاپ احمد حس، ۴۵۳ـ۴۵۲، ص۲اض الفضالء، جياض العلماء و حي، رياصفهانيافنديسيعبداهللا بن ع.۱۶۸
.ش۱۳۴۰ن نصر، تهران ي، صپنج ـ شش، چاپ حس۱مالصدرا، رساله سه اصل، جيرازين شيم صدرالديمحمد بن ابراه.۱۶۹

مجموعه مقاالت :راني، در عرفان اي، چاپ شهرام پازوک۱۵۱، ص۱، جيض کاشاني، شرح صدر فيض کاشانيفيمحمد بن شاه مرتض.۱۷۰
.ش۱۳۸۵قت، يحق:ش، تهرانيآزماين مصطفيو تدوي، گردآور۳۰و ۲۹

.ش۱۳۷۸زد ي، يزدي، چاپ احمد مدقق ۲۲۶، ص۱، جي، تذکره نصرآباديمحمدطاهر نصرآباد.۱۷۱

:، تهران۲۷۲، ص۱، جيانين آشتيالدتا زمان حاضر، چاپ جالليرفندرسکيرداماد و مياز عصر م:رانيايالهياز آثار حکمايمنتخبات.۱۷۲
.ش۱۳۵۵انجمن فلسفه، :ش، تهران۱۳۵۱ران و فرانسه، يتو ايستيان

.۱۴۰۱، قم يني، چاپ احمد حس۱۱۴، ص۳اض الفضالء، جياض العلماء و حي، رياصفهانيافنديسيعبداهللا بن ع.۱۷۳
.۱۳۱ـ ۱۲۹، ص۱۱۰، بحاراالنوار، جيمجلسيمحمدباقر بن محمدتق.۱۷۴
.ش۱۳۷۸زد ي، يزديمدقق ، چاپ احمد ۲۳۸، ص۱، جي، تذکره نصرآباديمحمدطاهر نصرآباد.۱۷۵
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.۱۴۰۱، قم يني، چاپ احمد حس۱۱۱، ص۵اض الفضالء، جياض العلماء و حي، رياصفهانيافنديسيعبداهللا بن ع.۱۷۶

۱۳۸۱، تهران يبيحبيقل، چاپ نجف۱۹۵، ص۱ات، جيات لکشف انوارالقدسيني، االربعيد قميسعيد قاضيد بن محمد مفيمحمدسع.۱۷۷
.ش

۱۳۸۱، تهران يبيحبيقل، چاپ نجف۲۱۱، ص۱ات، جيارالقدسات لکشف انويني، االربعيد قميسعيد قاضيد بن محمد مفيمحمدسع.۱۷۸
.ش

مالصدرا، يرازين شيم صدرالديکرد، محمد بن ابراهيس ميه تدريز در علم کالم تبحر داشت و در قم در مدرسه معصوميکه او ن.۱۷۹
.ش۱۳۴۰ن نصر، تهران ياپ حسرساله سه اصل، چ

.۱۴۰۹، قم يحائري، چاپ محمد سمام۱۴۲، ص۱رة، جي، االجازة الکبيرين جزايعبداهللا بن نورالد.۱۸۰
.۱۴۰۷، قم يني، چاپ احمدحس۱۱۱اآلمل، ، ص م املي، تتمينيقزويبن محمدتقيعبدالنب.۱۸۱
.۱۴۰۱، قم يني، چاپ احمد حس۲۰۸ـ۲۰۷، ص۱اض الفضالء، جياض العلماء و حي، رياصفهانيافنديسيعبداهللا بن ع.۱۸۲

:، تهران۲۱۹، ص۳، جيانين آشتيالدتا زمان حاضر، چاپ جالليرفندرسکيرداماد و مياز عصر م:رانيايالهياز آثار حکمايمنتخبات.۱۸۳
.ش۱۳۵۵انجمن فلسفه، :ش، تهران۱۳۵۱ران و فرانسه، يتو ايستيان

.۱۴۰۱، قم يني، چاپ احمد حس۳۳۲ـ۳۳۱، ص۴اض الفضالء، جياض العلماء و حي، رياصفهانيافنديسيعبداهللا بن ع.۱۸۴
.ش۱۳۷۰، قم يعيرفي، چاپ عل۵۲۳، ص ۱الجنة، قسم اضي، ريسن بن عبدالرسول زنوزمحمدح.۱۸۵

۱۳۷۵۱۳۷۸، قم ۴۸۴۹ان، صيزي، مقدمه تبر۱مسائل الحالل و الحرام، جيام في، غنائم االيقميرزايابوالقاسم بن محمدحسن م.۱۸۶
.ش

، ۳۱۵ـ۳۱۴، ص۱الثالث عشر و الرابع عشر، جيالقرنية فيعة االماميالشموسوعة تراجم اعالم:، مرآةالشرقيخوئين اماميمحمدام.۱۸۷
.ش۱۳۸۵، قم يخوئيصدرائيچاپ عل

، ۳۶۴ـ۳۶۳، ص۱الثالث عشر و الرابع عشر، جيالقرنية فيعة االماميالشموسوعة تراجم اعالم:، مرآةالشرقيوئخين اماميمحمدام.۱۸۸
.ش۱۳۸۵، قم يخوئيصدرائيچاپ عل

، ۲۲۳ـ۲۲۲، ص۱الثالث عشر و الرابع عشر، جيالقرنية فيعة االماميالشمموسوعة تراجم اعال:، مرآةالشرقيخوئين اماميمحمدام.۱۸۹
.ش۱۳۸۵، قم يخوئيصدرائيچاپ عل

، چاپ ۳۱ـ۳۰، ص۱ث عشر و الرابع عشر، جالثاليالقرنية فيعة االماميالشموسوعة تراجم اعالم:، مرآةالشرقيخوئين اماميمحمدام.۱۹۰
.ش۱۳۸۵، قم يخوئيصدرائيعل

ده ستارگان حرم ي، گز۱۲۲ـ ۱۲۱، ص۱ا مدفون در قم، جييتن از دانشمندان و بزرگان قم۲۰۴يبه زندگيدانشوران قم، نگاه.۱۹۱
.ش۱۳۸۴زائر، :نژاد، قمادهمين محمدتقيرضا هزار، تدويص عليلخ، ت۱۵ـ۱

ده ستارگان حرم ي، گز۱۲۶ـ۱۲۵، صص۱ا مدفون در قم، جييتن از دانشمندان و بزرگان قم۲۰۴يبه زندگيدانشوران قم، نگاه.۱۹۲
.ش۱۳۸۴زائر، :نژاد، قمادهمين محمدتقيرضا هزار، تدويص علي، تلخ۱۵ـ۱
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ه نجفیحوزه علم

رمؤمنانيامخاصانيعيشوانيعلوازيبود که برخينيم، سرزيخ طوسيشقبل از هجرتشهرنيا
را نجف اشرفيعلوم اسالمانيدانشجويخ طوسيشهجرتکن بايداده بود ليا در خود جار)السالمهيعل(

نيدر ايعيل کردند و پس از آن هزارن دانشجو و متفکر شيتبدهيعه اماميشو دانشگاه بزرگعهيشبه مرکز
ز ينيخ طوسيش از شياگر چه پ.همت گماردند)السالمهميعل(تيمعارف اهل بافته به نشريپرورش دانشگاه

.شکل گرفته بوده استهيحوزه علمالسالم برقرار وهيرمؤمنان علياممرقدبحث و درس در جواريهاحلقه

سيتأس
.وجود دارديه نجف دو نظر اساسيس حوزه علميدرباره تأس

را بنا هيحوزه علمي، ونجفبهبغداداز۴۴۸در يخ طوسيشهجرتورند که پس ازن بايگروه نخست بر ا
مرقدبحث و درس در جواريهاخ، در نجف حلقهيش از آمدن شيگر معتقدند پيديو شمار)ادامه مقاله(نهاد 

را در اثبات ين عده شواهديا]۲[]۱[.ه شکل گرفته بوده استيالسالم برقرار و حوزه علمهيعلرمؤمنانيام
نجف ازيلميدار عضدالدوله ديبه هنگام د]۳[،ابن طاووسکنند؛ از جمله بنا به گزارشيخود ذکر ميمدعا
.اندن شهر بودهيدر اهيفق۱۷۰۰، ۳۷۱در 

ابن ، مشهور بههبةاهللا بن احمد کاتببزرگ،محدث، از جملهعهيشبه مالقات خود با دانشمندان]۴[ينجاش
اجازه يکوفيابن خُمردر نجف از۴۰۰سال ن اظهار کرده که دريچنهم]۵[يو.، اشاره کرده استةيبرنِ
تمار گفته که او را ين اسحاق بن حسن عقرائيدر شرح حال ابوالحس]۶[ينجاش.افت داشته استيدرتيروا

.کرده استيت ميروايا از خود ورينيکلده که کتابيد)نجفيعني(کوفهمجاور
ياز محمد بن علثيحددنيو شنخ صدوقيشچونگر در نجف، هميديو علمينيديهاتيحضور شخص

اهل يهااز خاندانيو اسکان تعداد،ابن سدرههمانندانيعيشينقبايز اقامت برخيو ن]۷[بن فضل دهقان،
خ الطائفهيشش ازيدر نجف، پيدر زمره مستندات وجود حرکت علم]۹[]۸[، در نجفآل طحانعلم، مثل

.)]۱۰[دين منبع رجوع کنين آرا به ايانقداطالع ازيبرا(، ذکر شده است يطوس
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ش از يشان پيايگر، ضمن اذعان به حضور و آمد و شد دانشمندان به نجف و تالش علمين همه، گروه ديبا ا
ه بر آن يدر نجف چندان که بتوان نام حوزه علميل جامعه علميتشکيبراي، معتقدند اقدام اساسيخ طوسيش

]۱۱[.افته استيخ تحقق يشمهاجرتنهاد، پس از

يخيادوار تار
:اند ازکرده است که مراحل آن عبارتيرا سپريبيخ با فراز و نشيتاريوه نجف پس ازيحوزه علم

تين و تثبيدوره تکو
ديخ مفيشکه از شاگردان برجستهيو.مقارن است)۴۶۰ـ۴۴۸(در نجف يخ طوسين دوره با حضور شيا
انيعيشياست علميريهدعلم الوفاتبود، پس از)۴۳۶يمتوف(يعلم الهديد مرتضيسو)۴۱۳يمتوف(

.بغداد را بر عهده گرفت
قبال به نجف يخود وکهياو را در حالکتابخانهخانه و۴۴۹به بغداد، در يپس از ورود طغرل سلجوقياندک

ن شهر آغاز کرد و حوزه بزرگ يخود را در ايت علميخ فعاليبعد، شيمدت.زدندآتشمهاجرت کرده بود
در نجف را که تا آن يليو اوضاع تحصعهيشيعلماخ توانست مراوداتيش.او پا گرفتيهانجف با تالش

.را تشکل بخشديدرسيهازمان آشفته و نابسامان بود تحت نظم درآورد و حلقه
وستند و يده بودند، به او پيا شهرتش را شنيخ از بغداد به نجف رفته يکه همراه شياندک شمار از کسانياعده

خ گواه يا المجالس شييکتاب امال.را از آن خود کردعيتشيو فکريت علميکزد که شهر نجف مريينپايريد
ن مجلس ينخست(س نجف در انتقال علوم به شاگردانش برقرار کرده بود ياست که او در حوزه نوتأسيانضباط

.)السالمهيرمؤمنان عليامحرمدر۴۵۶صفر۲۶:امال
بود، چه در بغداد و چه ياجتهادويفقه استداللو شاگردان خود بهعلماخ، سوق دادنيگر شيکار سترگ د

ادگار يو کتاب ناتمام شرح الشرح، ار معرفة الرجالياختت شاگردان، کتابيعالوه بر پرورش و ترب.در نجف
.خ در نجف استيشيدوران زندگ

ت و رکوديدوره تبع
رکودجاديدر ايعوامل متعدد.افتيدهم ادامه قرنليآغاز شد و تا اوايخ طوسيبا وفات شين دوره طوالنيا

.ل بودنديخ دخيپس از ش

عوامل رکود←
در حوزهيعيفقه تفرو دفاعش ازفقهواصولدر حوزهيخ طوسيکه به رغم ابتکارات شگرف شنخست آن

ل يها به دلتا مدتيوات يآرا و نظر]۱۲[استنباطواستدالليهام روشيج و تحکيقش در ترويو توفعتيشر
ک قرن يش از يروانش بيافت و پير رواج يعه بدون معارض و نقدناپذيشيت او در مجامع علميعظمت شخص
.امدندياتش برنينظريو نقد و بررسيريگدر صدد خرده
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.او بودنديهاتههمه فقها تنها ناقل گف]۱۴[،يد ثانيابن شهو صاحب معالم،]۱۳[يد ثانيشهريبه تعب
چون بغداد، در برخورد با هميمراکزيتوانست همپايحوزه نجف بود که نمي، جوانييستاين ايگر ايعامل د

کم يخ از بغداد به نجف، تنها تعداديکه هنگام مهاجرت شداشته باشد، مخصوصاً آنييايگوناگون، پويآرا
]۱۵[.کرده بودنديشمار او را همراه

ت خود داشتند، عامل يعه را تحت حمايشيعلميهاتيوسته مراکز و شخصيکه پهيآل بوان رفتن قدرتياز م
يعه تحت فشارهاي، شسالجقهبه دستعراقبر رکود بود و مخصوصاً از همان آغاز تصرفيگرياثرگذار د

.روزافزون قرار گرفت
ن يهمين شهر را به همراه داشت ولياهيحوزه علمدر حله رونق)۵۹۸يمتوف(يس حليمحمد بن ادرظهور

.ديبخشيشتريه نجف شتاب بيمسئله به رکود حوزه علم
م و يتسليخ طوسيشيکه در برابر آرا و فتاواهيامامخيمشايراچون و چيبيرويه پيتوانست به روحيو

دنظر را به محافل يو نقد و تجدقيتحقخ، روحيشيهاروشيآرا و برخينقادان دهد و بايمنقاد بودند، پا
.وردعه باز آيشيعلم

ءعلما←
خ ي، فرزند شيطوسيابوعلاز.دور نمانديعلميز حوزه نجف از تکاپوين دوره نين احوال، در ايبا همه ا

عه يشينزد علمايو.مانده استيبه جايل المتعبد و االماليسبيچون المرشد الياثر)۵۱۵يمتوف(، يطوس
]۱۷[]۱۶[.شهرت دارديد ثانيبا عنوان مف

ن بن احمد بن يو ابوعبداهللا حسانيمجمع البمؤلفيفضل بن حسن طبرسي، ابوعليابن شهر آشوب مازندران
]۱۸[.نديافتگان محضر اويت يتربيطحال مقداد

محمد بن هبةاهللا خ ابوعبداهللايو شيه قميحسن بن بابوخ ابومحمدي، شيعبدالجبار رازخ ابوالوفاءين شيچنهم
ابن هيکتاب شرح کاف]۱۹[.انده نجف بودهياز شاگردان پدرش در حوزه علميمعاصران او و جملگيطرابلس
يماقياال]۲۰[،)۶۸۶يمتوف(ين محمد استرآباديالديرضاز نجم االئمةديالحديابن ابو شرح قصائدحاجب

نجف اشرفو بعدحلهياز علمايعبدالرحمان بن عتائقب الزبدة در طب ازيو شرح تعريالقيشرح االيف
)۸۲۶يمتوف(فاضل مقدادمشهور بهيوريمقداد بن عبداهللا سعيشرح مختصرالشرايع فيح الرايو التنق]۲۲[]۲۱[
.ن دوره حوزه نجف استياز جمله آثار دانشمندان ا]۲۳[

و شاگردانيليدوره محقق اردب
.به حوزه نجف بازگشتيدهم رونق علمقرنمه دومياز ن
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عوامل رشد←
يدنيآب آشام←←

و ساخت يتوسط شاهان صفوانهارق حفرياز طريدنيآشامآببهيل دسترسيچون تسهياقدامات اثرگذار
.مجدد حوزه نجف شمرده شده استييساکنان، به عنوان عوامل شکوفايت جانين امنياستوار و تأميباروها

ي، برخانيصفوش ازيرا باز آورده باشد، چه پيعلمييشکوفاييابه تنهييهان طرحيد است چنيبعيول]۲۴[
به يدر برابر بغداد سنيعينجف شيايبه احياسيسيکرديبا رويريو جاليلخانيران ايان و اميروافرمان

]۲۵[.کسب نکرده بودنديق چندانيا توفدست زده، امياقدامات مشابه

يليمحقق اردب←←
ه يرونق حوزه علميابيدر بازيليمحقق اردب/مقدسمشهور به)۹۹۳يمتوف(يلياحمد بن اردبينقش مول

.ار برجسته بودين دوره بسينجف در ا
و توجه ثياحادتتبع همه جانبه دريعنياو، ينجف و مقبول افتادن مکتب فقهدر حوزه يليحضور محقق اردب

سلَف قرار گرفته بودــ در برابر قول به يا اعراض فقهاييياعتنايح السند ــکه چه بسا مورد بيث صحيبه احاد
]۲۷[]۲۶[.را در حلقات درس او حاضر ساختياريبسطالبگران و، پژوهشمشهوريفتوارشيپذ

يليشاگردان اردب←
و)۱۰۰۹يمتوف(مدارک االحکام، صاحبيد ثانيشهنوه،يعامليمحمد بن علنيالدچون شمسيکسان

ت شدگان بزرگ مکتبِ ياز ترب)۱۰۱۱يمتوف(معروف به صاحب معالم يد ثانيد شه، فرزننيالدنيحسن بن ز
]۲۹[]۲۸[.او هستنديو اصوليفقه

فقهاست و متن آن بهاصول فقهن دريالدنيحسن بن زنِين و مالذ المجتهديالدمعالممقدمه کتاب
بوده و ياصوليف تا به امروز محل توجه فقهاين مقدمه از زمان تأليا.اختصاص دارد که ناقص مانده است

ب يتهذيعليديالشرح العميعنيــ هياماميهاحوزهاصول فقه دريميگانه تعلسهيهان کتابيگزيجا
مختصر ابن الحاجب ــ شده و يعليمختصر ابن الحاجب و شرح العضُديالعالمة، شرح العالمة عل

]۳۰[.روديبه شمار معهيشيمياصول فقه در نظام تعليمقدماتين کتاب درسيترمتداول

علما←
ن بن يالدييمح:ستيت نيسندگان، کم اهميث تعداد دانشمندان و نويخ حوزه نجف از حين دوره کوتاه از تاريا

مؤلف )۹۸۱يمتوف(يزديمالعبداهللا ]۳۳[]۳۲[]۳۱[داشتيدستادبوشعردر)۱۰۳۰يمتوف(يمحمود نجف
ن دوره حوزه نجف بوده و کتاب او يمتعلق به هميب المنطق و الکالم اثر تفتازانيه بر بخش منطق تهذيحاش
]۳۴[.ه استيعلميهاج در حوزهيرايهانامهاز درسيکيچنان هم

اد شده، صاحب ين يکه از او به عنوان افقه المحدث)۱۱۴۰يمتوف(ينجفيعامليخ ابوالحسن فتونيش
فات ين تأليترمفصلر در زمره يکتاب اخ.استکالمن درياء العالميو ضريتفسچون مرآة االنوار درييهانوشته
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محدثانبهتيرؤوهيتشبنسبتين در نفييه القميبا عنوان تنزين کتابيچنهميو]۳۵[.روديبه شمار ميکالم
.ف کرده استي، تألقم

ان و افول آنانيدوره اخبار
.شديگرياخبارر موضوعيدرگعهيشيهاحوزهگريانند ده نجف هميازدهم حوزه علمياز دهه چهارم قرن 

ياسترآباد←
که خود درس آموخته حوزه يو.داشت)۱۰۳۳يمتوف(ين استرآباديمحمدامنيبن ير را در اين تأثيتربزرگ

ة در يف کتاب الفوائد المدنيداشت با تألتياجازه رواه نجف بود و از صاحب معالم و صاحب مدارکيعلم
در حوزه يخ الطائفه طوسيشيراث پربهاي، که معهيمجتهدان شيو فقهيسخت روش اصولي، به نقاد۱۰۳۰

.د، پرداخته نجف بويعلم
را به يعالمه حلترشيو از همه بيخ طوسيش،يد مرتضيس،ديخ مفيش،ليعقيابن اب،ديابن جناو امثال

رااسيقو اعتقاد بهيبر افکار عقليه آنان به کالم و اصول فقه مبتنيکرد و تکيمتهم مائمهقتيانحراف از طر
.)]۳۸[]۳۷[]۳۶[دين منبع رجوع کنينمونه به ايبرا(شمرد يمبدعت

گسترش←
را به هانيفقترشينفوذ و بنيبحرورانياوعراقيگر مراکز علميو دنجف، با شتاب، دريمکتب اخبار

ه نجف يار خوردند و حوزه علميلطمات بسيان از جنبش اخباريدانش اصولِ فقه و اصول]۳۹[.خود جذب کرد
ا يز در نجف به نام دانشمندان ين دوره نيستاد و در اياز حرکت بازنايول]۴۰[ها مصون نماند،بيآسنيز از اين

.ميخوريبر مياآثار برجسته
ن آثار يتراز مهم)۱۰۸۵يمتوف(ينجفيحيطُرين بن محمدعليفخرالدخين اثر شيها مجمع البحران آنياز م

]۴۱[.استثيحدوقرآنشود، که موضوع آن واژگان دشواريقلمداد م

آموختگان نجف بود ن روزگار و از دانشيف اير التأليسندگان کثياز نو)۱۰۹۹ا ي۱۰۹۸يمتوف(يفاضل شروان
يقوشچديه بر شرح تجريع و حاشيچون شرح الشراييهامهاجرت کرد و ضمن نوشتن کتاباصفهانکه به

ح يصاحب تنقيخ حسن بالغياض العلماء، شيمؤلف ريرزا عبداهللا افنديچون مپرورد، هميشاگردان بزرگ
]۴۲[.يد بهبهانيوحپدريمحمد اکمل اصفهانيالمقال و مول

بر سر تسلط بر عراق، هراس مردم از مهاجرت به عراق، فشار بر انيعثمانوانيصفووستهيپيهايريدرگ
ن دوره يدر ايش رکود علمياچون وبا در افزيعيطبيدادهايها و رويعه پس از سلطه عثمانيشيمذهبيعلما

]۴۳[.ر نبودنديتأثيب

يپژوهان به نجف کاسته شود و حتازدهم از آمد و شد طالب و دانشيان قرن ين عوامل باعث شد تا پايهم
]۴۴[.ابديانتقال کربالبهعيتشت جهانيمرکز
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افول←
وصولتان بردنيدر از مينقش مهم)۱۲۰۵يمتوف(يد بهبهانيمعروف به وحمحمدباقر بن محمد اکمل

.تان داشياخبارقدرت
يش از آمدن بهبهاني، عراق، خصوصآ کربال و نجف، پي، شاگرد بهبهان)۱۲۱۶يمتوف(يحائريبه قول ابوعل

ز ازيپرهيرا حمل کند، براياجتهادياز آن فقهايخواست کتابيميجا که اگر کسان بود تا آنيآکنده از اخبار
]۴۵[.گرفتي، آن را با دستمال به دست مشدننجس

مشهور بهيبن مرتضيمحمدمهددر کربال آغاز کرد، در نجف ثمر داد و با آمدنيد بهبهانيکه وحيجنبش
مات دوره ي، حوزه نجف با پشت سر گذاشتن ناماليد بهبهاني، از شاگردان وح)۱۲۱۲يمتوف(بحرالعلوم

]۴۶[.گام نهاديدي، به دوره جديگرياخبار

آنان، به يراث علميز ميو نيدانشمندان اخباريد از نظر دور داشت که مجموعه انتقادهايز نبايت را نين واقعيا
، الحدائق الناضرةاو،يو کتاب مهم فقهينوسف بحرايخيان، شين جريبردار اه نامين فقيآخريهاژه تالشيو

.داشته استير درخور توجهيد، تأثين دوره جدياييو شکوفايدر بالندگ

يدوره زعامت علم
توان عصر کمال و اوج يابد، مييو تا زمان حال ادامه مشوديزدهم شروع ميرا که از قرن سيدوره بعد

.حوزه نجف دانستيدرخشش و زعامت علم

بحرالعلوم←
ت شده يتربيد بهبهانيکه به همت وحياريهان بسيت عالمه بحرالعلوم در نجف و عالمان و فقيبا آغاز فعال

.ل شديع تبديجهان تشيافت و از نو به مرکز علميو شکوه خود را بازعظمتبودند، حوزه نجف

کمال اصول فقه←
به شبهات ييگوو پاسخيگريمعطوف مبارزه با اخباريد بهبهانيم وحيرمستقيم و غيشاگردان مستقيهاتالش

]۴۷[.شداستنباطدرياز به قواعد اصوليآنان و اثبات ن

باب بحث و نقد و يسوسبه طور محنه فقهيرا به کمال رساند و در زمعلم اصولها ثمربخش بود؛ن کوششيا
هر يان اخباريکه جرو سرانجام آن]۴۸[ان و ادله آنان گشوده شدينيشيپيل موضوعات و کاوش در آرايتحل

در حوزه نجف يسيفنيهاکتابيد بهبهانيوحيدر امتداد سبک علم.ان نرفت، به شدت محدود شديچند از م
.ر درآمديبه رشته تحر

کاشف الغطاء←
.رسانديارييان اخباريو کنار زدن جراجتهادعالمه بحرالعلوم، به استوار کردن مکتبيهانگاشته

ه نجف ياست حوزه علميو رهيامامزعامتبهکاشف الغطاء، معروف بهيجعفر بن خضر نجفخيپس از او ش
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يمکتب اخباريايحفظ و احيکه به شدت برا)۱۲۳۲يمتوف(يشابوريرزا محمد نياو، ميبا مساع.ديرس
.ان بازمانديمتوسل شده بود، از رقابت با اصولزينقاجاربه حکومتيد و حتيکوشيم

شاه يطرد او نزد فتحعليرزا محمد عدوِ العلماء خود را برايب الميکاشف الغطاء رساله کشف الغطاء عن معا
]۵۰[]۴۹[.ران فرستاديبه ا

مؤثريعلما←
ين فية المسترشديدر هدا)۱۲۴۸يمتوف(ياصفهانيمحمدتقچونه نجف، هميگر دانشمندان حوزه علميد

يمتوف(يمحمدباقر شفتدية، حجةاالسالم سيدر الفصول الغروين اصفهانيمحمدحسن،يشرح معالم الد
د محمد مجاهد يسدر اشارات األصول،)۱۲۶۱يمتوف(يم کلباسيمحمدابراهخيشدر الزَهرة البارقة، )۱۲۶۰

خيو سرانجام شصولن االيقواندريابوالقاسم قمرزايح االصول، ميدر مفاتيد بهبهانيوحينوه دختريطباطبائ
يکر اخباردر نقد فيهر کدام سهم مهم)مشهور به رسائل(فرائد األصولدر)۱۲۸۱يمتوف(يانصاريمرتض

.اندو توسعه علم اصول داشته

يخ انصاريش←
مشهور به صاحب يمحمدحسن نجفخيو شکاشف الغطاءيعلخيد محمد مجاهد و شياز شاگردان سيانصار

]۵۱[.ل آمديناعهيت شيمرجعبه۱۲۶۶جواهر در نجف بود و پس از وفات صاحب جواهر در 

او در يژه طرح ابتکاريرود؛ به ويعه به شمار ميمذهب شياصوليهان نوشتهيکتاب رسائل او از برتر
.گشوده استمجتهدانوفقهانو در برابرييها، افق»حجت«مباحث يسامانده

شود و هم يمسيتدرياست که هم در مرتبه سطوح عاليعيشيهامهم حوزهيهانامهن کتاب از درسيا
ن کتاب يخود را در علم اصول، بر محور اي، دروس اجتهادهيعلميهاحوزهاز استادان و مجتهدانياريبس

.دهنديارائه م

يرازيشيرزايم←
رزايچند تن از شاگردان برجسته او، و در رأس آنان ميجديريگيبا پ، يخ انصاريشيـ اصوليمکتب فقه

جا حوزه رفت و در آنسامرابهيخ انصاري، پس از شيرازيشيرزايم.افتياستقرار يرازيمحمد حسن ش
سامرا شدند و با يز راهيحوزه نجف نياز مجتهدان و فضاليبه دعوت او شمار.س کرديتأسيدرس

در .دنديکوشينصارخ ايشين آراييت و تبيعه بود، در تثبياالطالق شي، که مرجع عليرازيشيرزايت ميمحور
.داشتياز حوزه نجف بود و صرفاً با آن فاصله مکانيد، بخشييم قرن پايک به نيواقع، حوزه سامرا که نزد

يآخوند خراسان←
در علم اصول فيتصنوفيتأل، دست بهيخ انصاريدر حوزه نجف، پس از شيگريکه دانشمندان دنيبا ا

.دندينرس)۱۳۲۹يمتوف(يمال محمدکاظم خراسانک به رتبه آخونديچيهيزدند، ول
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خ انطباق يات شياو در همه مباحث با نظريآراياست، وليخ انصاريشيت شدگان مکتب اصولياز تربيو
.)ديرجوع کنيروزآباديفيد مرتضية االصول اثر سين دو تن به عنايايآرايقيتطبيبررسيبرا(ندارد 

او در ة األصوليکفاکتاب.گذاشته استيعيشيعلميهار را بر حوزهين تأثيشتري، او بيخ انصاريپس از ش
رات يقات و تقريف شده، شروح و تعليبه طور موجز تألاست و چونيابداعييهاانيات و بيبردارنده نظر

مورد استفاده يعلم اصول در سطح عالين متن آموزشيز به عنوان آخرين کتاب نيا.اندبر آن نوشتهياريبس
.رديگيقرار م

عوامل رشد←
از ياديو شمار زيخ انصاريشيافتگان مکتب اصوليسده چهاردهم از پرورش يهان برجسته اصولياغلب فق

.دانبودهيآخوند خراسانآنان شاگردان
ابوالحسن ،)۱۳۵۲يمتوف(يمحمدجواد بالغخيچون شيرا درک کردند و برخيصدها تن محضر خراسان

، آقا)۱۳۶۱يمتوف(ين اصفهاني، محمدحس)۱۳۵۶يمتوف(ينين نائيمحمدحس،)۱۳۵۸يمتوف(ينيمشک
ن آل کاشف الغطاءيمحمدحسخي، ش)۱۳۶۵يمتوف(يد ابوالحسن اصفهاني، س)۱۳۶۱يمتوف(ين عراقياءالديض
)۱۳۸۰يمتوف(يردن بروجيحسآقاو حاج)۱۳۷۷يمتوف(ين عامليالدن شرفيد عبدالحسيس،)۱۳۷۳يمتوف(

]۵۲[.ل آمدنديناتيمرجعواجتهادن مدارجيبه باالتر

شکل يخراسانيبر محور آثار و آرايخ انصاريدر دو حوزه فقه و اصول، پس از شي، زعامت علميبه طور کل
.ن مکتب قرار دارديار شاگردان ايعه از آن زمان تا عصر حاضر در اختيت شيژه نظام مرجعيگرفته و به و

آن با ظهور يو ارتقايد بهبهانيوحتالشيدر استنباط، در پياز آن گذشته، پس از استقرار مجدد روش اصول
يهاآموختگان و استادان حوزهسو درسکيعه شد؛ از يشيمينظام تعلي، حوزه نجف کانون اصليخ انصاريش
نينشعهيشيو شهرهالبنانعراق ويران و شهرهاياير شهرهايو سامشهدوتهرانواصفهانگر، مثليد

گر مجتهدان و يدينجف شدند و از سويل مدارج باالتر راهيتکميا، برافغانستانوپاکستانوهند
ه يت بنيگر امکان تقويديا اقامت در شهرهايآموختگان حوزه نجف پس از بازگشت به موطن خود دانش

ن موضوع به ياطالعات در باره ايبرا(گر را به دست آوردند يديهاحوزهييا برپايموجود يهاحوزهيعلم
.)]۵۵[]۵۴[]۵۳[ديوع کنن منبع رجيا

دانش فقه
را ياصول استنباط به عرصه مباحث فقهيهاحوزه نجف، بازگشت روشخ ين دوره از تاريز در ايدانش فقه ن

.آزمود
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مفتاح الکرامة←
از )۱۲۲۶يمتوف(يمحمدجواد عاملفيتألن دوره، ياياز آثار فقهشرح قواعد العالمةيمفتاح الکرامة ف

آنان در هر موضوع را به يرود و آرايبه شمار ميعيشيفقهاياست که مجمع آرايد بهبهانيشاگردان وح
.آورده استروان يخوش و متنيبياختصار و با ترت

عةيمستند الش←
عالمه يدرسيهادانش آموخته حلقه)۱۲۴۵يمتوف(يراقمال احمد نعهياحکام الشريعة فيمستند الش

گوناگون يهاان جنبهيو بياست که با شم استداللير فقهينظدر نجف، از کتب کمکاشف الغطاءبحرالعلوم و
]۵۶[.ستف شده ايمختلف درباره آن تصنيهر مسئله و آرا

جواهر الکالم←
ر است ينظير و بيگن دوره چشميايبزرگ فقهيهاان مجموعهيدر مشرح شرائع االسالميجواهر الکالم فاما

گران دانش فقه قرار پژوهشيفرارويعلميدرخور و نقاديگذشته را با تتبعيفقهايهاو آرا و استدالل
.دهديم

د ياز شاگردان س)۱۲۶۶يمتوف(، مشهور به صاحب جواهر يخ محمدحسن نجفين اثر سترگ شيمؤلف ا
رساله وم المعادييگر او نجاة العباد فيديکتاب فقه.استجعفر کاشف الغطاءخيو شيمحمدجواد عامل

نان با نوشتن شرح يآمد و ايهان به شمار ميفقيقيجزء متون تحقيعروة الوثقفياوست که تا زمان تألهيعمل
]۵۷[.آن بودنديهايدگيچيح مطالب و گشودن پيدرصدد توض

مکاسب←
يانصاريخ مرتضيشمکاسبن دوره حوزه نجف کتابيايفقهيهان نوشتهين و ارزشمندتريترياز جد

.طالبيو اجتهاديسنجش فهم فقهياست براياري، و معيسطوح عالياست که تا به امروز متن درس
يوجوه گوناگون هر مسئله بررسيآن است و با روش استدالليرامونيو مباحث پداد و ستدموضوع کتاب

.انده استينمايرا در فقه به خوبيو فقهيسنده کاربرد و اثر قواعد اصوليشده و نو
ت يحکايان محققان حوزويمت آن در ينوشته شده از اهمين متن فقهيکه بر اياريبسيشروح و حواش

.کنديم
ق و ارائه يتحقيبوده است برايکه خود مجالقهيتعلوشرح،هيحاش،ريتقرن دوره، نوشتنيکه در انيگر ايد

در يخ انصاريم شيرمستقيم و غياز شاگردان مستقيارينمونه از بسيافته و برايوع فراوان يد، شيجديآرا
ن منبع يها به ااز آنياطالع از برخيبرا(در دست است از دروس و آثار اويريحوزه نجف شرح و تقر

.)]۵۸[ديرجوع کن
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يعروة الوثق←
ب ي، ترتيت، روانياست که به جامعيطباطبائيزديد محمدکاظم يسيين اثر فتوايمشهورتريعروة الوثق

ژه در بابي، به و)ن کتاب مطرح شده استياز فقه که در ايابوابفرع در۳۲۶۰(ار يمناسب، و داشتن فروع بس
.تا زمان مؤلف، ممتاز و مشهور استمسائل مستحدثه

ن ير، اياخيهادر دوره.ن نجاة العباد صاحب جواهر شديگزين کتاب به سرعت با استقبال فقها مواجه و جايا
د محسن يسنيمنهاج الصالحيش از آن برايو بيد ابوالحسن اصفهانيلة النجاة سيکتاب وسيگاه برايجا
.د آمده استيپدميحک

علم رجال
ز در حوزه نجف محل توجه بوده است و چند اثر ي، نيثيمطالعات حديهاخهاز شايکي، به عنوان علم رجال

.ن دوره نجف استيايز از دستاوردهاينيرجالينگارجامع و تک
.، استاد برجسته رجاليد ابوتراب خوانساريسفير تأليبصياحوال ابير فيمة النظيرساله عد:از جمله

.ييد ابوالقاسم خويسفيث تأليو معجم رجال الحديعبداهللا مامقانيف موليح المقال تأليتنق

يعلوم عقل
و پرورش اياجتهاد پوژه فقه و اصول،ي، به ويعلوم نقله نجف بهيحوزه علميشهرت و اعتبار علم

شان، به يز آثار اياند و نکه در افق علوم معقول ظاهر شدهين دو دانش بود و عالمانيشمندان در قلمرو اياند
اطالعات، در حوزه يه برخيبر پايست؛ حتيشان نيهاو نوشتهيسه با اصحاب علوم نقليقابل مقايچ رويه

ق و يتحقيبراييهان حال، تالشيدر ع]۵۹[.شده استيمخالفت مفلسفهد، با خواندنيره جدنجف، در دو
.گرفته استين علوم صورت ميس ايتدر
يهمدانينقليحس←

مال که آخوندتا آن]۶۰[کرديس ميتدريعلوم عقل)۱۲۹۲يمتوف(ينجفيگانيگلپايمحمدتقخيمثال ش
رحل اقامت افکند و شاگردان نجف، دريسبزواريمال هاد، شاگرد حاج)۱۳۱۱يمتوف(يهمدانينقليحس
مکتب جياز ترويتر ناششيهر چند شهرت او ب]۶۱[آشنا ساختمالصدراهيحکمت متعالش را بايخو

.ن حوزه استيدر ايعرفانيسلوک

يان بادکوبهيحس←
در ير علوم عقلم و نشيت اثرگذار در تعلين شخصيترمهم)۱۳۵۸يمتوف(يان بادکوبهيد حسيسان،ين ميدر ا

درس آموخت و پس از مهاجرت به نجف، نزد استادان آن حوزه تهرانيحوزه فلسفدريو.حوزه نجف بود
عروف او، از جمله شاگردان م.همت گماشتيس متون فلسفيفقه و اصول آن را فرا گرفت؛ سپس به تدر

.بودين طباطبائيد محمدحسيسلسوف معاصر،يف
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ر فلسفه بر اصوليتأث←
ش از ين حوزه نجف، پآموختگااز استادان و دانشيد توجه کرد که شمارِ نه چندان اندکيز باين نکته نيبه ا

تهران و اصفهان، به درس و بحث فلسفه يهاا پس از بازگشت به موطن خود، در حوزهين شهر يانتقال به ا
نزد يآخوند خراسان:ر گذاشته بوده استيز تأثيآنان نين ورود و وقوف، در مباحث اصولياند و ااشتغال داشته
ن يتررا در مهميفلسفيهانگرشيرزا ابوالحسن جلوه فلسفه خوانده بود و برخيو ميسبزواريحاج مال هاد

، دو مجتهد برجسته يآمليمحمدتقخيو شيانياحمد آشترزايم]۶۳[]۶۲[ة االصول، مطرح ساخت؛ياثرش، کفا
اند و ز درس دادهيکرده بودند، فلسفه نياجتهاد را در نجف طيدهم تهران، که مراتب عالمه دوم قرن چهارين

.اندداشتهيبر متون فلسفيشروح

يانات فکريجر
ان فلسفه غربيجر←

يمناسبيهاه نجف را به تکاپو واداشت تا پاسخي، حوزه علمغربيفلسفيهاشهير، ورود اندياخيهادر دهه
.، ارائه کنديگريفلسفه مادژه دربارهي، به ويات و مسائل مطرح شده توسط دانشمندان غربيات و فرضيبه نظر

]۶۴[

که آن را در)۱۳۶۲يمتوف(يمحمدرضا مسجدشاه، آقايف عالم بزرگ اصفهانيکتاب نقد فلسفة داروِن، تأل
و يگريمادهر دو در رد)۱۳۵۲يمتوف(ياز محمدجواد بالغيدر نجف نوشت و کتاب انوار الهد۱۳۳۱

طرفداران فلسفه يبرايزيآودسته تکامليفرضژه از آن جهت کهيان نوشته شده است؛ به ويگراعتيطب
.انده پرداختهين فرضيها به نقد ان کتابيشده بود، مؤلفان ايگريماد

ه ين فرضيز نقد همين)ش۱۳۷۲يمتوف(از مراجع معاصر يسبزواريد عبداألعلير مواهب الرحمن سيدر تفس
ش از يبعهيشواسالميم فکرياز حريدر موضوع پاسداريمحمدجواد بالغ]۶۶[]۶۵[.ه بوده استمورد توج

.همه فعال بود

يانحرافيهافرقه←
، يمکتب اخبارومذهب تسننيعني، يعه اجتهاديشيسنتيگفته و رقباشيپيانات فکريدر کنار جر

.د آمدنديپدتيبهائوهيباب، وهيوهاب،هيانيقادچوناسالم همياير در دنيدر سده اخيانحرافييهافرقه
غيتبليجوامع اسالمآزادانه درييت استعمارگران اروپايتحت حمايحيمسيريتبشيهاگر، گروهيه دياز ناح

.کردنديم
يهاآموخت و کتابيو عبريسيآنان، زبان انگليغات ضداسالميو تبليريت تبشيمقابله با فعاليبرايبالغ
]۶۷[.ف کرديتألنصاراوهوديارة، را در ردير المدرسة السي، نظياريبس
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]۶۸[.ز توسط او نگاشته شده استيان نيان و بهائيدر رد بابيه و نصائح الهديانيدر نقد قاديح الهديمصاب

ل يگسعراقمختلفيحوزه را به نواحياز فضاليز شماريمرجع بزرگ نجف نيد ابوالحسن اصفهانيس
.زنديبرخيها به مقابله فرهنگيسيانگليريان تبشيکرد تا با جريم

ن راه به خرج داد، از جمله يدر ايجديدر جنوب عراق، تالشيندگان ويب بن محمد مهاجر از نمايحب
]۶۹[.اد چند مدرسهيو بنيبه نام الهدياخانه، نشر مجلهمارستان، چاپيس بيتأس

از يمتعدديهان نوشتهيچنهم.ديه نجف گرديدر حوزه علمييهاز موجب بروز واکنشينهيخيشانيجر
خ جعفر کاشف الغطاء يشدر دست است که منهج الرشاد لمن أراد السداد يگرينجف در رد وهابيعلما
کاشف الغطاء در مقابله با يهاتير فعاليسايبرا(]۷۰[رودين فرقه به شمار ميدر رد ايعين نوشته شينخست

.)]۷۱[دين منبع رجوع کنيبه نجف به اانيوهابحمالت مکرر

سميکمون←
و طالبدامنيچندان بود که حتيجوانان عراقانيدر ميستيکمونغ افکاريکه رشد و تبلييهادر سال
غات در ين تبليشد و مقابله با اه نجف يبزرگان حوزه علمين امر باعث نگرانيز گرفته بود، ايرا نعلمافرزندان

ه يعراق به توصيدر سطوح مختلف در شهرهايتيو تربيس مؤسسات علميتأس.کانون توجه آنان قرار گرفت
.ان بوديرن جيدر برابر اياز جمله اقدامات فرهنگميد محسن حکيساهللاتيو امر آ

ن يهميوبچون فلسفتُنا و اقتصادنا و البنک الالرييهاف کتابيز با تأليند محمدباقر صدريسدياهللا شهتيآ
.رسالت را ادامه داد

هاکتابخانه
.اندشکل گرفتههيحوزه علماستادان و طالبين منابع مطالعاتيتأميدر شهر نجف براياريبسيهاکتابخانه

.ا بوده استيدنيان مراکز کتابخانهيترن و مهمياز معتبرتريکيل، نجف همواره ين دليبه هم

هيدريح←
نه آن به قرن چهارم و يشيکه پ)ةيالخزانة الغرو:گر آنينام د(ه يدريچون کتابخانه حها همهن کتابخانياز ايبرخ
يم بعثيت رژيبوده است، در دوران حاکميعالمه حلچونيبزرگيرسد و شاهد نظارت فقهايتر مد قبليشا
ت يدر عراق فعالعهيت شيمرجعر نظريشد و زين بازسازياما پس از سقوط صدام حسد،يار ديب بسيآس
.السالم واقع استهيعلرمؤمنانيامحرمن کتابخانه در مجموعهيا.کنديم

هاينه شوشتريحس←
.رفتن يج از بينجف بود که به تدريهان کتابخانهيها از معتبرتريه شوشترينيحسکتابخانه
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آل کاشف الغطاء←
نجف و مورد استفاده اهل علم بوده و يهان کتابخانهين آل کاشف الغطاء از مشهورتريخ محمدحسيکتابخانه ش

يهار کتابخانهياند، نظخوش زوال شدهمدارس نجف، دستيهااز کتابخانهيبرخ]۷۳[]۷۲[.ر استيز دايهنوز ن
يزدييد محمدکاظم طباطبائيچون کتابخانه مدرسه سهميبرخي؛ وليو آخوند خراسانيليمدارس قوام، خل

]۷۴[.اندچنان حفظ کردهت خود را همياهم

رمؤمنانياميکتابخانه عموم←
ش از پنجاه ي، در بريالغد، مؤلف کتابينين اميعبدالحسخيالسالم، به دست شهيرمؤمنان علياميکتابخانه عموم

ن است کتابخانه يچنن شهر است؛ هميايهان کتابخانهيترياز غنيکيس شد و يتأسنجفش دريسال پ
ها، عالوه بر فراهم آوردن منابع ن کتابخانهيا.يم در مجموعه مسجد هنديد محسن حکيت اهللا سيآيعموم

.ز هستنديپژوهان نر دانشي، مورد استفاده سايامطالعات حوزه
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.۱۳۹۵/۱۹۷۵، چاپ افست تهران )۱۳۸۵(دة لالصول، نجف يمحمدباقر صدر، المعالم الجد)۱۷(
.ش۱۳۷۵)تهران(خ فقه و فقها، يراد، تاريحسن طارم)۱۸(
.۱۳۸۷، تهران يکشفية، چاپ محمدتقيمامفقه االي، المبسوط فيمحمد بن حسن طوس)۱۹(
.، در موسوعة النجف االشرف»ةيللجامعة النجفيالدور الثان«ه، يمحمدجواد فق)۲۱(
.ش۱۳۷۵خ فقه و فقها، تهران ي، تاريابوالقاسم گرج)۲۲(
.۱۴۱۶احوال الرجال، قم يالمقال في، منتهيحائريل مازندرانيمحمد بن اسماع)۲۳(
.۲۰۰۳/ ۱۴۲۴روت ين، چاپ رضا محمد حدرج، بين، بهجةالراغبيالدشمسمحمدرضا )۲۴(
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.)۱۳۶۵شوال (۵، ش ۱ان، سال ي، الب»عةيف الشيتصانيعة اليالذرينظرات ف«جواد، يمصطف)۲۵(
.ش۱۳۶۶، قم ين محدث ارموي، الفهرست، چاپ جالاللدين رازيالدداهللا منتجبيبن عبيعل)۲۶(
.۱۴۲۴ـ۱۴۱۸مؤسسة االمام الصادق، :، قمياء، اشراف جعفر سبحانموسوعة طبقات الفقه)۲۷(
.۱۴۱۰شرح شرائع االسالم، قم ي، مدارک االحکام فيعامليموسويمحمد بن عل)۲۸(
.۱۴۰۷، قم يزنجانيريشبي، چاپ موسيعة المشتهر ب رجال النجاشيالشي، فهرست اسماء مصنفينجاشياحمد بن عل)۲۹(
.۱۴۱۵عة، قم ياحکام الشريعة في، مستند الشينراقيمهداحمد بن محمد)۳۰(
:روتي، بيلي، در موسوعة النجف االشرف، جمع بحوثها جعفر دج»هاية فيمدرسة النجف و تطور الحرکة االصالح«، يآصفيمحمدمهد)۳۱(
.۱۴۱۷/۱۹۹۷داراالضواء، «
.۱۴۰۶/۱۹۸۶روت يالنجف و حاضرها، بيجعفر بن باقر آل محبوبه، ماض)۳۳(
.)۱۳۶۶قعده يذ(۲۸، ۲۷، ش ۲ان، سال يالنجف، البي، الدراسة فيسيد عياحمد مج)۳۴(
.ش۱۳۷۷)قم(عةالعراق، ياسحاق نقاش، ش)۳۵(
.۱۹۷۵ن، بغداد يلثورة العشريز، او، الشرارة االولياالنگلي، ثورةالنجف عليحسن اسد)۳۶(
.۱۹۷۵نجف االشرف، بغداد مدرسة النجف، در موسوعةالياعالم المعقول ف)۳۷(
، در موسوعةالنجف »النجف و نظام الحلقاتيرة حول اسلوب الدراسة فيکلمات قص«، يو فاضل جماليشرقين و عليمحسن ام)۳۹(

.۱۴۱۵/۱۹۹۵داراالضواء، :روتياالشرف، ب
.ش۱۳۵۹دان، يجاو:رج افشار، تهراني، چاپ ايقمر۱۳۳۰ـ۱۳۲۵يت مربوط به سالهاياب مشروطياوراق تازه)۴۰(
.)۱۴۱۴(۱۸، الموسم، ش »لةيامها الطويالنجف عبر اية فيالجامعة العلم«محمد بحرالعلوم، )۴۱(
يمؤسسة االعلم:روتي، بيليف جعفر خلي، در موسوعة العتبات المقدسة، تأل»النجفيخها فيالدراسة و تار«محمد بحرالعلوم، )۴۲(

.۱۴۰۷/۱۹۸۷للمطبوعات، 
گران، در موسوعة النجف االشرف، يه و ديفقيمحمدتق)از(النجف و نظام الحلقات، ياملة حول اسلوب الدراسة فبحوث ش)۴۳(

۱۴۰۷/۱۹۸۷.
.۱۴۱۳/۱۹۹۳روت يم، ب۱۹۸۰ـ۱۹۲۰ه/ ۱۴۰۱ـ۱۳۳۹ة، يمعالمها و حرکتها االصالح:النجفية في، الحوزة العلميبهادليعل)۴۴(
.۱۴۲۲/۲۰۰۲روت يم، ب۱۹۱۴ه/ ۱۳۳۳ـ۱۳۳۲عام :ف و حرکةالجهاد، النجف االشريکامل سلمان جبور)۴۵(
.ش۱۳۸۶ران، تهران يت و ايع در عراق، مرجعيان، تشيرسول جعفر)۴۶(
.)۱۴۱۴(۱۸، الموسم، ش ينية جودت قزويالعربي، نقله ال»ةينيجامعةالنجف الد«، يفاضل جمال)۴۷(
.ش۱۳۶۴م عراق، تهران يان مقيرانينقش اران ويت در ايع و مشروطي، تشيحائريعبدالهاد)۴۸(
.ش۱۳۸۵ن، قم ين حرزالديه عبدالرزاق محمدحسيخ النجف االشرف، هذَبه و زاد علين، تارين حرزالديمحمدحس)۵۰(
.۱۴۲۰/۲۰۰۰روت ي، بياسيخ العراق السيصفحات من تار:امي، تلک االيرازيشينيمحمد حس)۵۱(
.ش۱۳۸۰ن، چاپ ناصر افشارفر، تهران يخ ذوالقرني، تاريرازيشيخاورياهللا بن عبدالنبفضل)۵۲(
.)۱۴۲۸(۵، ش ۲ة، سال ي، آفاق نجف»عن النجف االشرفياتيذکر«ن، يل الزيمحمد خل)۵۳(
.، در موسوعة العتبات المقدسة»ثةيمة و الحديمکتبات النجف القد«، يليجعفر خل)۵۴(
.، در موسوعة النجف االشرف»ثةيالحدمة و يمدارس النجف القد«، يليمحمد خل)۵۵(
.، در موسوعة النجف االشرف»النجف االشرفيفيتطور الدرس الفلسف«، يعبدالجبار رفاع)۵۶(
.۱۹۸۵روت ي، ب)۱۹۲۴ـ۱۹۰۰(يخية و الواقع التاريالجذور الفکر:العراقية فيخ الحرکة االسالمي، تاريميم رهيعبدالحل)۵۷(
.ش۱۳۶۲ان، تهران يروس سعدونديو س)ينظام ماف(ه يه در روزگار، چاپ منصوره اتحادي، واقعات اتفاقيف کاشانيشريمحمدمهد)۵۸(
.)۱۳۳۰محرم (۷، العلم، ش »يةاهللا الخراسانيفاجعة حضرة آ«، ين شهرستانيهبةالد)۵۹(
.ش۱۳۷۴ـ۱۳۶۱رج افشار، تهران يصادق صادق، خاطرات و اسناد مستشارالدوله صادق، چاپ ا)۶۰(
.)تايب(دارالفکر، :مجاهد اسالم، قميعراق و نقش علما۱۹۲۰يخ انقالب اسالميبه تاري، نگاهيتهرانيمحمد صادق)۶۱(
.۱۴۲۳/۲۰۰۲روت ينة العلم و العمران، بيمد:، النجف االشرفيحيمحمدکاظم طر)۶۲(
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.)تايب(الثقافة للطباعة و النشر، دار:، قم۱۹۹۰ـ۱۹۱۴:العراقية فيعة و الدولة القومي، الشيحسن علو)۶۳(
.۱۴۱۴/۱۹۹۴روت يالنجف االشرف، بية في، الحوزةالعلميمحمد غرو)۶۴(
.، در موسوعة النجف االشرف»النجف االشرفية فيخ الحرکات االصالحية من تاريصفحات مطو«، يمحمدحسن قاض)۶۵(
.ش۱۳۶۳ران، تهران يخ مشروطه اي، تارياحمد کسرو)۶۶(
.ش۱۳۵۵جان، تهران يجده ساله آذربايخ هي، تاريحمد کسروا)۶۷(
.ش۱۳۵۹، تهران يآخوند خراسانيزندگان:در نوري، مرگيد کفائين مجيعبدالحس)۶۸(
.ة، در موسوعة النجف االشرفينيمدرسة النجف الد:يمدرسة الجزائر)۶۹(
ن يفرورد(۱، ش ۱۰، حوزه، سال »يلنگروديمحمدحسن مرتضوديةاهللا حاج سيمصاحبه با حضرت آ«، يلنگروديمحمدحسن مرتضو)۷۰(

.)۱۳۷۲بهشت يو ارد
۱۳۳۹تا ۱۲۹۲، يو بروجردي، حائري، قمي، اصفهانينيات عظام نائياز آييهااسناد و گزارش:استيت در عرصه اجتماع و سيمرجع)۷۱(

.ش۱۳۷۹رازه، يش:ن منظوراالجداد، تهراني، به کوشش محمدحسيشمس
.ش۱۳۷۱ه، تهران يدوره قاجاريو اداريخ اجتماعيا، تاريمن، ي، شرح زندگانيبداهللا مستوفع)۷۲(
.ش۱۳۸۳نژاد، تهران ين زرگريران و روس، چاپ غالمحسياول ايهاخ جنگيتار:هي، مآثر سلطانيمفتون دنبليعبدالرزاق بن نجفقل)۷۳(
.۱۴۲۶/۲۰۰۵روت يم، ب۱۹۳۲ـ۱۹۰۸:يحار االصالي، النجف االشرف و حرکة التيمفرجيعد)۷۴(
.۱۴۲۲/۲۰۰۲روت ي، ب۱۹۵۸ـ۱۹۴۱:ياسيخ النجف السياض، تاريمقدام عبدالحسن ف)۷۵(
.ش۱۳۷۱ران، تهران يت ايخ انقالب مشروطيزاده، تارملکيمهد)۷۶(
.ش۱۳۷۶، قم ي، شافعيعه، حنفيش:رانيه ايعلميحوزههايبا متون درسيي، آشنايمحمد ملک)۷۷(
.ش۱۳۶۲، تهران يشاکري، چاپ رمضانعليقوچانينامه آقانجفيا، زندگياحت شرق، ي، سيقوچانيمحمدحسن نجف)۷۹(
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ه اصفهانیحوزه علم

ياه مدرسهين کاکويالددانند که عالءيچهارم مقرنرا اواخراصفهاندرانيعيشيعلميهاتيآغاز فعاليبرخ
ن شهر پس از يدر اهيحوزه علميرسميريگاما شکل]۲[]۱[س کرد،يتأسنايابن سيبرايسه عالئمدربا نام
.جا بوده استتخت به آنيژه انتقال پايو به ورانيادرهيصفودر دورهعيمذهب تششدنيرسم

خچه شهر اصفهانيتار
صد سال از طرفيان آن تا سيرواو فرمان]۳[داديروعمردر زمان خالفتيهجر۲۳در سال اصفهانفتح

به انيعهد سلجوقو در]۴[تخت بوديپاانيسلجوقوهيآل بور در زمانن شهيلذا ا.شدندين ميمعخلفا
.ديکشور گردين شهرهايترکرد و جزء مهميسرعت ترق
، ياو پنبهيشميو اشاره به منسوجات ابريچهارم هجرقرنمه دوميدر ناصفهانفيضمن توصابن حوقل

يتجاريشهرخراسانتاعراقاز:ديگويشد، مير نقاط صادر ميگوناگون آن که به سايهاوهيزعفران و م
مور يورش تيکه چنان رو به رشد بود تا آنت همين موقعيا]۵[.استوجود نداشته ير، جزاصفهانتر ازبزرگ

.شدرانيايهاياز شهر و آباديو سقوط تعداديسبب خراب
تختيق، پا۱۰۰۰در سال ]۶[.از سر هفتاد هزار نفر مقتول برپا دارندييهادستور داد که منارهاصفهاندريو

د و عالوه بر مرکز يران گردياين شهرهايگر از آبادتريبه اصفهان منتقل شد و اصفهان بار دنيقزوازهيصفو
جهانواال مقام به يبزرگ با دانشمندانياز به شمار آمد و حوزهينيعلم–ي، مرکز فرهنگياجتماع–ياسيس
ت سابق آن يتحت الشعاع واقع و از مرکزه قميحوزه علمسيحوزه اصفهان پس از تأس.داشتيارزانعهيش

.ديکاسته گرد

سيخچه تأسيتار
عالمان ازيوارد شده بود، برخيعثماندر قلمروانيعيشکه بريديشدي، با توجه به فشارهاهيدر دوره صفو

ن کشوريبه اعهيشمذهب جيزه ترويران و به انگيدر اياسيش سين گشايبا اغتنام فرصت از اجبل عامليعيش
.)]۷[ندين منبع رجوع کين باره به ايدر ا(کردند مهاجرت
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مهاجر ين علمايقبال از ان نقش را در استيترمهم)۹۸۴ـ۹۳۰:حک(يز شاه طهماسب صفوين سو نياز ا
بن هالل منشار يعلنقش کردند، از جملهيفاياصفهان ايحوزه علميريگدر شکلعلمانياز ايبرخ.داشت

ن دوران به يکرده بود و در اليتحصيکرکيبن عبدالعاليعلکه نزديامامهيفق)۹۸۴يمتوف(يعامليکرک
]۸[.دياصفهان رسيخ االسالميمنصب ش، به)۹۸۴ـ۹۳۰:حک(ران آمد و از طرف شاه طهماسب اول يا

ز در آغاز ينيئخ بهايشپدرويد ثانيشه، از شاگردان و دوستان)۹۸۴يمتوف(ين بن عبدالصمد حارثيحس
.ديران در اصفهان اقامت گزيورود به ا

سه سال در اصفهان يحارث.خ االسالم اصفهان، از او استقبال کرديشيعامليبن هالل منشار کرکيجا علدر آن
]۹[.اشتغال داشتسيتدربه

احکامز اعتقاد و التزام شخص او بهيبه علما و نشاهت خاصيدر دوران حکومت شاه طهماسب به سبب عنا
پس از شاه طهماسب، در دوره شاه .افتنديياژهيرونق و نفوذ وعهيشيعلميهاحوزه]۱۱[]۱۰[،عتيشر

يدر انزوا قرار گرفتند و حتيعيعالمان ش،اهل سنّتش شاه بهيبه جهت گرا)۹۸۵ـ۹۸۴:حک(ل دوم ياسماع
]۱۲[.آنان برآمدقتلشاه در صدد

.نشدهيحوزه علمبهيتوجه)۹۹۶ـ۹۸۵:حک(محمد خدابندهز در دوره سلطانيل دوم نيپس از شاه اسماع
افتند، ييشترينفوذ بيعيو اقدامات او عالمان ش)۱۰۳۸ـ۹۹۶:حک(يت شاه عباس اول صفوبا استقرار سلطن

.س شديتوان گفت حوزه اصفهان در واقع در دوره او تأسيجا که متا آن

مؤسس
درس يو.استيمال عبداللّه تسترشودياد ميه اصفهان يکه از او به عنوان مؤسس حوزه علمياز عالمانيکي

ساکن مشهددرياو سپس برههبه اصفهان آمدکربالاز۱۰۰۶بود و احتماال در حدود حوزه نجفخوانده
خواست به يکرد و از وميتکرکه شاه عباس اول به مشهد رفته بود با او مالقات و او را۱۰۰۹شد، اما در 
در آن مدرسه به يو.س در آن را به او سپرديساخت و تدريااو مدرسهيشاه در اصفهان برا.گردداصفهان بر

ه اصفهان رونق فراوان يحوزه علميتستريهابر اثر تالش.پرداخترجالوثيحد،اصول،فقهسيتدر
.نهادنديث و فقه در اصفهان رو به فزونيحدطالبافت وي

در زمان ورود ينيعلوم دبوده است، تعداد محصالنيکه خود شاگرد تستريمجلسيمحمدتقبه نوشته
]۱۳[.اندک به هزار تن بودهينزد)۱۰۲۱(اتش به اصفهان پنجاه تن و در زمان وفيتستر

هادوره
هيعصر آل بو←

هيآل بوه اصفهان به زمان سلطنتين دوره از ادوار حوزه علميده، نخستيخ نقل گرديچه در تاربر اساس آن
مدرسه ]۱۴[.رفتينزد ونايابن سبود، اصفهانيرواه فرمانيکه ابو جعفر عالءالدوله کاکويزمان.رسديم

.ادگار آن دوره استياصفهان 
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ييمدرسه عال←←
، در خدمت او بود، با وجود اصفهاندريلميه ديدر زمان امارت عالءالدوله کاکونايسيابو علکهيمدت

و در » در دشت«در محله ييعاليابو علموسوم بهيگنبد.پرداختيس هم مي، به تدريمشاغل وزارت
در آن يانا و متعلق به مدرسهيسياند مدرس ابو علموجود است که گفتهه اصفهانيعيمدرسه شفيکينزد

]۱۵[.هنگام بوده است

يابوعبداهللا معصوم←←
.استاد مسلم بودفلسفهوحکمتدر علوماست کهاسالمبزرگياز محققان و حکمايابو عبداهللا معصوم

يعلوم اسالمويعيعلوم طبل دانش پرداخت و دريتولّدش در اصفهان اتفاق افتاد و در آن سامان به تحص
س و مصاحب او يوسته جليدر اصفهان، ابو عبداهللا پنايسيابو علسيخ الرئيشهنگام توقف.افتيتام يتبحر

.داديح مير شاگردان ترجيوسته او را بر سايخ پيش.خود پرداختيل مقامات فلسفيبود و به تکم
د، او به ابو عبداهللا يها را جواب گوس فرستاد که آنيخ الرئيده مسأله نزد شجيهيرونيجان بيابوريند وقتيگو

.پنجم اتفاق افتادقرنمهيوفات او حدود ن.ل فلسفه استيل وسعت فکر و نظر او در مساين دليمحول کرد و ا
.ه و اعداد عقول و اعداد مبدعاتيمفارقات عقل«است در يار است؛ از جمله کتابيرا مؤلفات بسيو
سيارسطاطالبمنزلةيابو عبداهللا من:ن گفته استيبه نام او نوشته و درباره او چنعشقدرياس رسالهيخ الرئيش

]۱۶[.داشتش افالطون يپارسطورا داراست کهيابو عبداهللا در نزد من همان مقام«؛ «افالطونمن

انيعصر سلجوق←
ارس ن عصر از طرف خواجه نظام الملک، نهضت احداث مديدر ا.استانيسلجوقزمان با عصرن دوره هميا

هر چند .ستيچندان مشخص نعهيحوزه شخين سبب تاريمطرح شد، به اياسيس–يمذهبيهاو رقابت
د يها محل تردبودن آنيعيشيرده است ولن عصر اشاره کي، به شش مدرسه در ارانياخ مدارسيمؤلف تار

.است

ورش مغولي←←
از غازان خاناز حمله مغول تا زمانمغولورشيتا يمه دوم قرن پنجم هجريران از نيتوان گفت ايم

قدرت را به دست يکه ونيبرد تا ايبه سر ميو فرهنگياسيسيدر آشفتگ)۷۰۳-۶۹۴(يلخانيپادشاهان ا
د و محمود خوانده شد و از اطاعت خان بزرگ مغول مستقر در يگرون اسالمييآبهييمذهب بوداگرفت و از

.ديچين سرپيچ
ج يرا وضع نمود که نتاين و قواعديدار و قواناصالحات دامنهيک سريبهبود وضع کشور يغازان خان برا

ن يو جانش]۱۸[آوردنداسالمب صدهزار نفر از مغول،ياز غازان خان قريرويبه پ]۱۷[.به بار آورديدرخشان
لقب محمد خدابنده،انيعيشيداشت، از سوعهيمذهب شکه بهيبه مناسبت تعلق)۷۱۶- ۷۰۳(توياولجايو
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و لخانيحکومت ادولت ويمذهب رسمن اسالمييران، آيلخان ايب تا انقراض سلسله اين ترتيبد]۱۹[.افتي
غ ينسبت به قاآن خانبالرانيلخانان اياخين تاريکه تا ايد و اطاعتيگرديمبتنيآداب اسالمبر اساس شرع و

]۲۰[.ديمقطوع گرديلخانيغ و دربار اين خانباليج رابطه بيان رفت و به تدريداشتند از م

مدارس←←
:ن قرار استين عصر بديه اصفهان در ايمدارس حوزه علم

هيمدرسه امام–مدرسه باباقاسم .١
مدرسه جنب مسجد جمعه.٢
هيمدرسه عصمت.٣
دشتدرمدرسه.٤
مدرسه شهشهان.٥
شامل سه –ين عليمدارس صدرالد.٦

مدرسه

مدرسه اوزون حسن.٧
هيمدرسه باقر.٨
مدرسه ترکها.٩

مدرسه درب کوشک.١٠
يمدرسه خواجه ملک مستوف.١١

ييدوره شکوفا←
.ه اصفهان استيحوزه علميهان دورهيتراز پررونقيکين دوره يا

جبل عامليعلما←←
ه اصفهان ي، حوزه علميعهد صفودراصفهانافتنيران و مرکزيت يبه اجبل عاملبا دعوت علما و دانشمندان

يخواجه نظام الملک برايکه نهضت احداث مدارس از سو–نقطه مقابل دوره دوم .ديرسييبه اوج شکوفا
ه يمدارس علمن دوره از حوزه اصفهان نهضت احداثيدر سوم–به وجود آمده بود يمذهب شافعجيترو

و فساد خرافاتوعيکن شيل.اده شدان نهيبنرانيان نقاطيتردر دورافتادهمدرسههاداد و دهيرويعيش
را فراهم هيصفوبه علوم و ادبيات عوامل انحطاطيتوجه-ي، بيمظاهر مادوايدنبهيآورياخالق و رو

.ساخت
يو مرکز پرورش دانشمندان و فرزانگان در علوم مختلف اسالمهيعه اماميشرباز دانشگاهيکه از دجبل عامل

از آن عهيشيفقهاو دعوتعيتشل بهيش شاه اسماعيبود، با گرااخالقوکالموريتفس،فقهوثيحدچون
.ديگرديعيساز رونق تفکر شنهيسامان، زم

را در «ةيشقاللمعة الدم»کتابد اوليشهاست ويران از قرن اول و دوم هجريع در ايهر چند سابقه تش
۷۸۳- ۷۶۶يهان ساليحاکم ب» يطوسيد علويبن المؤين، علينجم الد«مقابل درخواست حاکم خراسان 

ار ياز آن ديپاسخ مثبت داده شد و دانشمندانانيرانيان بار به دعوتيکن ايل]۲۱[ران ارسال نمود،يبه ايهجر
.ران آمدنديبه ا
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:انداز آن جمله
).ق۹۴۰-۸۷۰(يالکرکيبن عبد العاليعل.١
الدين درويش محمد بن الحسن العامليکمال.٢
.)ق۹۹۳يمتوف(يبن هالل الکرکيعل.٣
.)ق۹۴۸- ۹۱۸(ين بن عبدالصمد الجباعيحس.٤
.)ق۱۰۳۰–۹۵۳(ين العامليبهاءالد.٥
فراهم فيتألوترجمهيدر پيفرهنگيران الزم بود حرکتيدر اعيمذهب تشويعينشر تفکر شين برايهمچن

.رفتيرعت پذن حرکت سيران ايبه اجبل عاملد که با حضور دانشمندانيآ

کتب ترجمه شده←←
آشنا سازد فروغ احکامان دارد و بهيرا بعهياصول اعتقادات شن دوره ترجمه شد تايکه در اياز جمله کتب

:ر استيزيهاکتاب
.کشف الغمه في معرفة االئمة.١
يا، ترجمه زوارهخ صدوقيشدر معرفت اعتقادات، ازلة النجاةيوس.٢
ي.نيقزوي، ترجمه مال محمد صالح بن محمد باقر روغنهيفه سجاديصح.٣
د محمد بن محمد باقر ي، مترجم سييخ بهايشثين حديث، ترجمه کتاب اربعين حديشرح اربع.٤

ي.آبادني خاتونيحس
ي.، به فارسيفتح اهللا بن شکراهللا کاشان،نيالصادقر منهج يتفس.٥
ي.به فارسيفتح اهللا کاشان،شرح نهج البالغه.٦
ي.ان زوارهيبن حسياز عل–ياحمد بن فهد حل،يعدةالداع، ترجمه کتابمفتاح النجاح.٧

ثيکتب حد←←
و يگر علوم و نهضت فرهنگيو دأتيهواتياضيروثيحدوفقهوعهياعتقادات شن دوره در گسترشيا

:ديف گردين عصر تأليث در ايگانه حدکه کتب سهرا برداشت، چنانيبلنديهاگامعيمذهب تشنشر
.ق)۱۱۰۴- ۱۰۳۳(محمد بن الحسن الحر العاملي،وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة.١
ق).۱۰۹۰-۱۰۱۰(فيض کاشاني،الوافي.٢
ق).۱۱۱۱- ۱۰۳۷الثاني (–محمد باقر مجلسي،بحاراالنوار.٣

هيصفو←←
يروزيشده و پيروحانياسيستم سيل به سيآن تبديبود که صورت روحانتصوفبرخاسته ازيدولتهيصفو

کن يآورد؛ ليبه نظر مياسيرا در امور سيمفهوم واحدانيعيشامامآنان با» قطب«آنان را فراهم ساخته بود و 
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دولت ن رو و دريرد؛ از ايتعلق گيمرشدتوانست به هرينمتيوالگرفت ويرا نميمحدوده امام هر قطب
.ان شديسه قدرت نمايصفو

تصوف.١
شاهوسلطنت.٢
(عج)نايب امام عصربه عنوانفقهاي اماميه.٣

طه يداشت تا هماهنگ با او در حيهياز به فقينيجامعه اسالمادارهيل براي، از جمله شاه اسماعيدولت صفو
يکيموجود يان فقهاين جهت از ميم را فراهم سازد؛ بديرژتيمشروعن جامعه به کار پردازد وياينيامور د

بهلبنانيفقهاازياريز دعوت او و فرزندش طهماسب بسياز و نين نيل هميد و به دليبرگز» صدر«را به عنوان 
.مهاجرت کردندرانيا

خيشبود، عنوان» صدر«تر از او فزونيکه مرتبه علمييجا، از آنرانياو حضور دريمحقق کرکبا هجرت
افتاءو مقاميشتر جنبه مذهبيبخ االسالميشيخته بود وليدرآمياداريدادند؛ صدر با کارهايبه واالسالم
ويقاض، مدارس، نمازشيپ، مجتهدنيج بود، عناويرايره صفوکه در دوينيگر عناوين از ديچنهم.داشت

.اندخاص داشتهيو اجتماعينيت ديک موقعياست که هر يمفت

فلسفه←←
سيبه تدراصفهاندرينا مدتيسيس ابوعليخ الرئيه اصفهان اشاره شد، شيکه در دوره نخست حوزه علمچنان

گونه همان.آشناستيعلوم عقلبااصفهانيپرداخته است و در واقع از قرن چهارم و پنجم هجريعلوم عقل
انتقال داده همدانبهبغدادرا ازفلسفهخ، مرکز ثقلين قرن به برکت وجود شيدر اه همدانيحوزه علمکه

ن دوره چندان درخشان يدر ااصفهانيحوزه فلسفاصفهاندريبو علکن به جهت اقامت محدودياست، ل
.ستين

رسد که در زمانيميرازين شيصدرالمتألهوييخ بهاي، شرداماديمان به عصراصفهيدرخشش حوزه فلسف
.نمودنديحوزه اصفهان را اداره مانيحکومت صفو

داده يرا در خود جايو علوم عقلفلسفهيبهازدهم در گرانيازدهم تا قرن سيگر، اصفهان از قرن يان ديبه ب
يت علوم عقلي، مرکزتهرانبهميآقا حکمعروف بهيمال عبداهللا زنوزمتيزدهم با عزيسکه در قرننيبود، تا ا

.افتيجا انتقال به آن
ش يپياان وقفهاصفهيدر حوزه فلسفقماز اصفهان بهنيصدرالمتألهاست که با مهاجرتيادآوريالزم به 

را در اصفهان تا يمکتب فلسفرداماديگر شاگردان مين شهر شد؛ البته ديدر ايآمد که موجب رکود علوم عقل
و يرازيشنيصدرالمتألهچونيااز استاد فرزانهيبا برخوردارحوزه قمکنيزدهم ادامه دادند، ليقرن س

.شدهيحکمت متعالدارشاگردان مبرزش وام
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ييارويو←←
نيياخبارکهياگر بود؛ به گونهيدياز دانشمندان با بعضينمود، مقابله برخيکه در دوره روياز مشکالتيکي

.در جامعه شدنديو اعتقاديفرهنگيختگيستادند و باعث گسيافالسفهونيياصولدر مقابل
.نقش پرداختنديفايبه اهيصفويخ االسالم در نظام حکومتيبه عنوان شفقهاشتر،يو پناياخبار

ه يش آورد و صفويرا پياسيرکود سويجمود فکرخت ويدر هم آمياواخر عهد صفوياطلبيغفلت با دن
را به يب االماميتواند منصب نايميکه کسبود ين در حاليدند ايافته ديان يش را پايکار خوياز چندپس

سنتوقرآنق آن تخصص و تبحر داشته باشد ويو رموز و دقاعلوم اسالميخود اختصاص دهد که در تمام
]۲۴[]۲۳[]۲۲[.ابديد، دريرا آن طور که با

مدارس←←
:ن دوره عبارتند ازيمدارس ا

مدرسه ذوالفقار.١
مدرسه اسفنديار بيک.٢
پريخان خانم.٣
زينب بيگم.٤
عباس ناصري.٥
سليمانيه.٦
ميرزاخان.٧
ساروتقي.٨
فاطميه.٩

آقاکافور.١٠
دده خاتون.١١
در محله –شفيعيه .١٢

دردشت
عربان.١٣
مال عبداهللا.١٤
گچ کنان.١٥
مقصود عصار.١٦
باغ سهيل.١٧
آقانور جوال.١٨
کوچه آقامله.١٩

آقا شيرعلي.٢٠
وزير.٢١
جعفريه.٢٢
دارالبطيخ.٢٣
گلگوز.٢٤
صفوي.٢٥
خواجه محرم.٢٦
جده بزرگ.٢٧
جده کوچک.٢٨
ميرزا تقي.٢٩
حاج باقر مه آبادي.٣٠
کاسه گران.٣١
ايلچي.٣٢
ميرزاحسين.٣٣
الماسيه.٣٤
در محله –شفيعيه .٣٥

احمدآباد
شيخ علي خان زنگنه.٣٦
خواجه محبت.٣٧
مبارکه.٣٨

محرميه.٣٩
آقا کمال خازن.٤٠
مرتضويه.٤١
نجفقلي بيک.٤٢
جالليه.٤٣
نوريه.٤٤
مريم بيگم.٤٥
اسماعيليه.٤٦
قاسميه هاشم.٤٧
سلطاني چهارباغ.٤٨
نيم آورد.٤٩
شمس آباد.٥٠
شاهزاده.٥١
افندي.٥٢
ميرزامهدي.٥٣
صدر بازار.٥٤
صدر خواجو.٥٥
پاقلعه.٥٦
کلباسي.٥٧
ديمسجدس.٥٨
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هيدوره پس از صفو←
.يپهلووقاجار،زند،افشاريهاه اصفهان برابر است با حکومتين دوره از حوزه علميچهارم

اند و بلکه تنها هدفشان و علوم نداشتهفرهنگبهيه و توجهيق و فروماينااليها، افرادمين رژيحكّام ا
ک آشنا يشاه از نزديو با فتحعلران حضور داشتيها در ال که مدتيژنرال گاسپار دروو(» نيانباشتن خزا«

هم انباشتن يجز رويلذتييشاه نامنتها است، گويو خست فتحعلبخل:ديگوياو مخستبود، در مورد
.ن ندارديخزا

.زديريهم ميها روها را در صندوقخرد و آنيبها مگرانجواهرون فرانکيليه ساله ده تا دوازده ماو هم
ش را يزود کشور خويست که به زودينين رو شکيز اکند؛ ايميآورز جمعينيحسابيبيطالضمناً

نهضت تر بود که بهياز رويامتيازات، اعطاياز جمله امت(» ازيدادن امت«و ]۲۵[.خواهد کرديدچار ورشکستگ
.استيخارجيبه کشورها)ديانجامتنباکو

را به همراه خود يتهاجم فرهنگگانه شد ويبيهابا دولتيمنجر به قبول هر نوع قرارداديفقر اقتصاد
از کشورها چون يران بود که برخيدر ايس مدارس خارجيروانه کشور کرد؛ از جمله قراردادها قبول تأس

.ر کردنديران دايه در ايس، آلمان، فرانسه و روسيانگل
افت در يش يم در اصفهان گشا۱۹۱۰امبر سال بود که در ماه سپتياز جمله مدارس» ستاره صبح«مدرسه 

]۲۶[.آموزان خود بودت دانشين شهر مشغول تربيشتر در ايپ» مدرسه جلفا«که يحال

ه بسان شمع سوختند تا ن دوريشه و فرزانگان اصفهان در ايد خاطرنشان ساخت که دانشمندان تقواپيالبته با
که ش ادامه دادند، چنانيخويت علمايحرا افراشته نگاه دارند و استوار چون کوه بهنيدوعلمپرچم
د و به جهان يرا در خود پرورياهللا بروجردةيآود حسن مدرسيسديشهاهللا مجاهدةيز چون آينيبزرگان

ن شهر بازگشتند و مبارزه بر ضد احمد شاه و رضاخان را يسپس به اصرار مردم تهران به ا.داشتيارزان
.ل کشانديشان را به تعطيايو سخنرانمسجدچ گاه نتوانستيکه رضاخان هادامه دادند؛ چنان

يت فقهيمرجع
از آثاريکيمثال .ن دوره استيهميهاز از شاخصينان هنديعيشيحوزه اصفهان برايت فقهيمرجع

]۲۷[.ةيالمسائل الهندهاست، با عنوان اجوبةو پاسخ آناستفتائاتنياز ايامجموعهيمحمدباقر مجلس

ثيحد
، مورد توجه قرار يمجلسيمحمدتقو شاگردشين عامليالدبهاءداتيدر اصفهان با تأکثيحدتوجه به

، از بحاراالنوارهور، صاحبمشمحدثيو.افتيياژهي، اعتبار ويگرفت و با اقدامات محمدباقر مجلس
خ يس داشت و به منصب شيتدريگر بود و در اصفهان کرسيديو برخيمجلسيشاگردان پدرش محمدتق

اطالع از شاگردانيبرا(]۳۰[]۲۹[]۲۸[اندش از هزار تن نوشتهيشمار شاگردان او را ب.ديرسياالسالم
.)]۳۱[دين منبع رجوع کنيبه ايمجلس

هيدوره افشار
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)۱۱۶۱ـ:۱۱۴۸حک (دن نادرشاه افشار يتصرف اصفهان به دست محمود افغان و سپس به قدرت رسيدر پ
ناچار از علماازيا از دست داد، چنان که شمارن خود ريشين شهر، حوزه اصفهان رونق پيو ناامن شدن ا

]۳۳[]۳۲[.گر شدنديديشهرهامهاجرت به

ات خود، ي، باز هم به حيعصر صفويبها و پربار علمراث گرانياز ميريگن همه، حوزه اصفهان با بهرهيبا ا
.، ادامه دادييزهايهر چند با افت و خ

زنده در (يفه سلطانيمحمدباقر بن حسن خل:اند ازن دوره حوزه اصفهان عبارتياز علما و مدرسان ايبرخ
]۳۵[]۳۴[.شرح اللمعة از آثار اوستيقات عليکه تعلي، شاگرد محمدباقر مجلس)۱۱۴۸

ونماز جمعهکهيشاگرد محمدباقر مجلس، )۱۱۵۹يمتوف(يآبادشمسيبن محمدکاظم الماسيمحمدتق
]۳۷[]۳۶[.ث بوديو حدفقهدر زمان نادرشاه بر عهده او و مرجع طالب دريجامع عباسدرجماعت

ث وينظر در فقه و حدو صاحبمتکلموميحک،)۱۱۷۳يمتوف(يين خواجويل بن محمدحسيمال اسماع
.س و مطالعه کرديرا تدرنايابن سيشفاباريس فلسفه داشت و گفته شده است سيتدريکه کرسريتفس

ييخواجو.اندبودهيابوالقاسم مدرس اصفهانويدآباديمحمد ب،ينراقيمحمدمهداز جمله شاگردان او
]۳۹[]۳۸[.نوشته استيو فلسفيفقهيهابر کتابياديزيحواش

ع يمحمد بن رفاصفهان بود و نزديعرفاز از حکما وين)۱۲۱۷ا ي۱۲۱۲يمتوف(يالنيمال محراب گ
]۴۰[.بوديم کلباسيمحمدابراهيکرد و خود استاد حاجيشاگردييل خواجويو مال اسماعيدآباديب

ه برجسته، جد صاحب روضات الجنات، يفق)۱۲۴۰يمتوف(ين خوانساريجعفر بن حسن ابوالقاسميچنهم
را کالموحکمتل مقدمات نزد پدرش در خوانسار به اصفهان رفت و در مدرسه چهارباغ،يپس از تحص

يد محمدمهدياز سيو.آموختاصفهانيلماعگريمشهور به مدرس و ديآبادابوالقاسم خاتوننزد
]۴۱[.ت داشته استيبحرالعلوم اجازه روا

دوره قاجار
.ه اصفهان پررونق بوديس فقه و اصول در حوزه علميتدريز کرسين)۱۳۴۴ـ۱۲۱۰:حک(ه يدر دوران قاجار

وزهاوضاع ح←
الت يل تحصيتکميگرفتند و براين شهر فرا ميالت و سطوح را در ايتر عالمان تحصشين دوره بياما در ا

و اجتهاداز آنان پس از کسب درجهيالبته برخ.کردنديممهاجرتافته بوديکه از نو رونق حوزه نجفبه
ينيگر شئون ديديس و تصديگشتند و به تدريبه اصفهان باز ميدرسيل شدن به مراتب باالينا
.پرداختنديم

.گام بماندشين مبرِّز پچنان در پرورش مجتهدان رفت و آمد سبب شد که اصفهان هميهم

علما←
د يوحاض و نوادهيصاحب ريطباطبائيد علي، فرزند سد محمد مجاهديسچونيمشهوريه اصوليفق
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معتبر داشت، به اصفهان آمد و يگاهيجد و پدرش شرکت کرده و جاي، که خود در درس اجتهادينبهبها
]۴۲[.ت طالب همت گماشتي، به ترب)۱۲۳۱(چند سال، تا هنگام درگذشت پدرش 

خود را در مازندران و ينيالت ديم مشهور که تحصيحک)۱۲۴۶يمتوف(يد نوريبن مال جمشيمال عل
نيقزو
س يسپس به تدريو.ل خود را ادامه داديتحصيدآباديکرده بود، به اصفهان رفت و نزد آقا محمد بآغاز

يهاه بر کتابين حاشيچندينوريمال عل.ت کرديتربيادياصفهان پرداخت و شاگردان زدريعلوم عقل
]۴۳[.نوشتينصرانيپادردر رديو کتابسوره حمدبرمنظوميريتفس،مالصدرا

ن در ية المسترشديف کتاب مفصّل هدايل تأليکه به دل)۱۲۴۸يمتوف(يم اصفهانيبن محمدرحيمحمدتق
است که در اصفهان ياو مدرس برجستهيه و اصوليه مشهور شده، فقيشرح معالم االصول، به صاحب حاش

خاندانيو جد اعال)۱۲۲۸يمتوف(جعفر کاشف الغطاءخيداماد شيو.پرورش دادياديشاگردان ز
.اصفهان استيهايو مسجدشاهيآقانجف

ل يتحصنيکاظمونجف،کربالرفت و درعتباتل بهيتحصين بود که برايوراميوانکياو اصالتآ اهل ا
.کرد

.مهاجرت کرد)اصفهان(ران يبه ا۱۲۲۵، احتماال قبل از ۱۲۲۱به کربال در هايوهابپس از حمله
ن يدر واقع، از ا]۴۷[]۴۶[]۴۵[]۴۴[.کردنديماصفهان در درس او حدود چهارصد نفر شرکت يلچيدر مسجد ا

ن شهر، يآموخته نجف با استقرار در اتابع نجف شد و استادان درسيهازمان به بعد، اصفهان رسماً از حوزه
.گذاشتنديار طالب ميآن را در اختيعلميدستاوردها

يموضوعات درس

فقه←
در حوزه اصفهان با علم فقهسيتدر.ها فقه بوده استمحور آموزشهاحوزهريدر حوزه اصفهان مثل سا
را يمجلسياز جمله محمدتقياديافت و او شاگردان زين شهر رواج يدر اياقامت مال عبداللّه تستر

ت و اعتبار فقه، سبب ياساساً اهم.کردنديانين علم در اصفهان کمک شايايپرورش داد که به رواج و ارتقا
س آن تا يکه تدريدر حوزه اصفهان برخوردار شود، به طوريگاه خاصياز جااصولشد که علم فقه و

مؤثر ياز رخدادهايـ اصوليرواج مجادالت اخبار.افتيرج فقه و اصول تا دوران معاصر ادامه مرتبه خا
.ل کرديمتمايان اخبارياعاظم حوزه اصفهان را به جريبرخيدر حوزه اصفهان بود و حت

ثيعلوم حد←
ث در حوزه اصفهان يتوجه به حد.استثيعلوم حدوثيحدبارز حوزه اصفهان توجه بهيهايژگياز و

ن يترن دو، مهميبوده است و پس از اين عامليلداو بهاءيعبداللّه تستريش از هر کس، مرهون موليب
يعنيعه يشيثيحديهان مجموعهيتراز بزرگيک.يو شاگردان اوستير از آن محمدباقر مجلسينقش و تأث
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نيدر اثياجازه نقل حدونقلبود و از آن پس سنّتيمحوزه علنيمحدثان ابحاراالنوار محصول کار
.افتين دوره رواج يدر ايثيث و متون حدين، نگارش شرح بر احاديعالوه بر ا.افتيادامه حوزه

فلسفه←
.بودفلسفهآموختنديکه در حوزه اصفهان رواج داشت و عالمان حوزه معموال آن را مياز علوميکي

)مالصدرا(يرازين شيالدصدر،يرفندرسکيابوالقاسم مرزاي، م)د الفالسفهيس(رداماديمچونيسانحضور ک
ن يشين دوره بر آثار فالسفه پيکه در ايو شروح متعدديز حواشيف کردند و نين فالسفه تأليکه ايو آثار

ياز شروح و حواشيبرخيبرا(ه اصفهان به فلسفه است يژه حوزه علميگواه توجه وينوشته شد به روشن
.)]۴۹[]۴۸[دين منابع رجوع کنيابه

و ن منصوريالداثيغ،يسهروردچونيش توسط کسانيکه از پنايابن ساز فلسفهير اشراقيدر واقع تفس
از يکيد و يرداماد و مالصدرا، به اوج خود رسيچون مياز شده بود، در اصفهان به همت کسانگران آغيد
.ه شديفلسفه دوره صفويهايژگيو

م ارباب به يآقا رحچون حاجيافت و کسانيز ادامه يس فلسفه در اصفهان تا دوران معاصر نيسنّت تدر
.ت شدگان اوستيترباز يين همايالدجالل.دانش اهتمام داشتندنيس ايتدر

طب و نجوم←
علم طباز عالمان حوزه دريبرخ.شديس ميز در حوزه اصفهان تدريننجوموطبماننديعلوم

در اصفهان به يدوره صفويه بوده از اطبايعالم و فقيب که فردين طبيرزا حسيم:اندف بودهيصاحب تأل
]۵۰[.روديشمار م

فاضل و معاصريمي، متکلم و حکبياد)۱۰۳۷يمتوف(ييم شفايمعروف به حکيحسن اصفهانن يالدشرف
]۵۱[.شته استدر علم طب دايفيرداماد بوده و تصانيو ميبهائخيش

يزبان فارسة بهية القلبيصاحب کتاب االدويمان صفويبان شاه سليز از طبيم نيحکيد محمدباقر موسويس
ن عصر در دوره اول قانونچه يافته و در ايز ادامه يس طب در اصفهان تا قرن چهاردهم نيتدر]۵۲[.ودب

س بر الموجز و بر اسباب و عالمات يس، دوره دوم شرح ابن نفيالقانون ابن نفيو الموجز فينيچغم
ن علم آخوند مال عبدالجواد بوده ياز استادان ا.اندخواندهيرا منايقانون ابن سوين سمرقنديالدبينج

]۵۳[.است

اتياضير←
قرندر.بوده استاتياضيراندبه آن توجه داشتهياديشده و عالمان زيس ميکه در اصفهان تدرياز علوم

يمال علئتيهيو فارسيخ بهائيات در اصفهان خالصة الحساب شياضيا پنج مدرس ريچهاردهم چهار 
]۵۴[.اندکردهيس ميرا تدريطوسريخواجه نصفصليو سيقوشچ

از او با عنوان ]۵۵[يباقر مجلسبوده و محمديدر عهد صفوياضياز مدرسان بنام ريجين الهيالدقطب
]۵۶[.نام برده است» اتياضيالرياستاذنا ف«
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مقابله با انحرافات

يحيان مسيريتبش←
و مقابله با اقدامات تيحيمسبريسيه نويردهيه اصفهان در دوره صفويحوزه علميهايژگياز ويکي

نيعالوه بر ا.را در اصفهان سکونت دادارامنهازيوهه، شاه عباس گريدر دوره صفو.آنان بوديريتبش
که به يانييز اروپايبودند، و نيدر دربار صفويگريا با هر عنوان ديرياس،گروگانکهيگرجانيحيمس

يافکنز شبههيو نيريتبشيهاتيآمدند، فعاليبه اصفهان ميگردا جهانيي، نظامياسي، سيجهات تجار
.افکار آنان شدنقدت ويحيتر عالمان حوزه اصفهان به مسشين باعث توجه بيداشتند و اياعتقاد

، مصْقل صفا يلوامع ربانيهارداماد، کتابي، شاگرد و داماد م)۱۰۵۴يمتوف(يداحمد علوير سيمنمونهيبرا
د محمدباقر يست نوشتند ويحيکتاب نصرة الحق را در رد مسين تفرشيالدريه و ظهيو لَمعات ملکوت

]۵۷[.ترجمه کرديرا به فارسل اربعهياناجزينيآبادخاتون

را با ليانجيخان استرآباديرزا مهديدا کرد و ميز ادامه پيه نيافشارش و توجه بعدها در دورهين گرايا
تهران (يل نادرشاهيبا نام انجيآبادخاتونينيحسير عبدالغنير محمدمعصوم و فرزندش ميميهمکار
س کرد که يتأس» صفاخانه«را به نام ي، مرکزيه اصفهانآقا نوراللّتر، حاجاز آن مهم.ترجمه کرد)ش۱۳۸۸

ز با عنوان االسالم ينيان مرکز مجلهيا.ت بوديحيو مساسالمنيجلسات گفتگو بيآن برگزاريهدف اصل
.ساختيمنتشر م

يفرق انحراف←
را ييهاز واکنشي، نتيبهائوتيبابو متعاقب آن،هيخيشانيجريريگو شکليياحمد احساخيظهور ش

، معروف بهيخ محمدتقيو شيمحمدباقر نجفخيا نقش شين قضايدر ا.در حوزه اصفهان موجب شد
]۵۸[.رگذار بوديو تأثيار اساسي، بسيآقانجف

يترجمه متون به فارس
.بوديبه فارسياد به ترجمه متون عربيار زيتوجه بسيحوزه اصفهان در دوره صفويهايژگيگر وياز د

صورت ينيعلوم دزبانان بايعموم مردم و فارسييآشنايبراين اقدام که معموال به دستور شاهان صفويا
.گرفتيز در بر ميرا نيو فقهيو فلسفيشروع شد و گاه متون کالميثيه حديگرفت از متون اوليم

و هم در نگارش يبود که هم در ترجمه متون عربيان محمدباقر مجلسين جريت ايشخصنيترشاخص
]۵۹[.داشتيجدياهتماميآثار فارس

يمحمدتقسد و ازيبنويبه فارسيشرحينيکليکافخواست بر کتابينيل قزويخلمالشاه عباس دوم از
.را نوشتيلوامع صاحبقرانسد و اويبنوهيحضره الفقيمن البر کتابيفارسيز خواست شرحينيمجلس

]۶۰[

مفسر و مترجم مشهور )۹۷۰يمتوف(يابن حسن زوارهين دوره علين مترجمان ايتراز مشهوريکياما 
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را يطبرساالحتجاجو)ع(ير امام حسن عسکريتفسچونياديار زيبسيهااست که کتابيدوره صفو
دين منبع رجوع کنين دوره به ايايهاگر مترجمان و ترجمهياطالع از ديبرا(]۶۲[]۶۱[ترجمه کرديبه فارس

]۶۳[(.

تصوف
ه مخالفتيحکومت صفويانيپايهاژه در دههيحوزه اصفهان به ويهايژگياز ويکي، تصوفمخالفت با

الرد ية فيبه نام کسر اصنام الجاهليارسالهيرازين شيالدصدر.بوده استانيصوفف وبا تصوفقهاوعلما
از يرلوحيد محمد مية، سيرد الصوفيالسهام المارقة فيعامليخ علين شيچنهم.ة نوشتيالصوفيعل

]۶۴[.ة را نوشتنديالصوفيالرد علييل خواجوين و مال اسماعيرسالة أعالم المحبين عامليالدءشاگردان بها

ش پدرش به يتصوف پرداخت و گرايوة به نقد نظرين الحيز در کتاب عينيمحمدباقر مجلس]۶۶[]۶۵[
هيصوفکه در رديهاگر و رسالهيکديان با يهان و صوفيفقيياروياز رويآگاهيبرا(]۶۷[تصوف را رد کرد

.)]۶۸[دين منبع رجوع کنينوشته شده به ا

مدارس
بوده يسازه، رونق مدرسهيالخصوص در دوره صفويه اصفهان عليحوزه علميهايژگيگر از ويديکي

.است
.اندساختهيها من مدارس را حاکمان و وابستگان آنيشتر ايب

ميدوران قد
:ن قرارين رفته است؛ بديج از بيبه تدرياز آن مدارس موجود و برخيبرخ

لياده اسماعزامام←
در دوره شاه سلطان يوزباشيک يم بيل، از مدارس کهن اصفهان که حاج محمد ابراهيزاده اسماعمدرسه امام

ز يک نيم بيرو به مدرسه ابراهنين کرد و ازايير و تزيآن را تعم۱۱۱۵در يو به دستور وين صفويحس
.معروف است

که در شده بود تا آنيو خشکسالين و آوارگان قحطيمحل سکونت مساکيدوران پهلون مدرسه دريا
]۷۰[]۶۹[آن ساکن شدنديهار شد و طالب در حجرهيتعمياحمدآباده يمحمد فقآقابا نظارت حاج۱۴۰۰

ن مدرسه سکونت يدر ايمدت)۱۳۶۵يمتوف(يد ابوالحسن اصفهانياللّه ستيآ]۷۱[يبه گفته موحد ابطح
.داشته است

له يبه وس۱۱۱۴است که در ين صفويا احمدآباد از مدارس دوره شاه سلطان حسيه يمدرسه جالل
]۷۲[.م بنا شده استين محمد حکيالدجالل

هيالماس←
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به دست حاج الماس از غالمان خاص شاه يمان صفويدر زمان سلطنت شاه سل۱۱۰۴ه در يمدرسه الماس
خ ياللّه شتيآ۱۳۲۰ور يپس از شهريب کرد ولياصفهان آن را تخراوقافاداره۱۳۵۵در .ساخته شد

]۷۳[.بنا کرد که تاکنون پابرجاستياار گرفت و در همان مکان مدرسهين مدرسه را در اختيزمينجفيمهد

از )۱۳۳۵يمتوف(يضاويبيمحمدحسن الرخيش:اند ازن مدرسه عبارتياز مدرسان مشهور ايبرخ
د يساز شاگردان)۱۳۷۲يمتوف(ين ابرقوئيالعابدنيد زيس؛ينجفيمحمدباقر مسجدشاهخيشاگردان ش

که در مدرسه جده )۱۴۰۹يمتوف(يهرستانيمهدويد مصطفيس؛يآخوند کاشوياحمدباقر درچهم
که جامع منقول و معقول و از )۱۴۱۲يمتوف(يآبادبيب حبياديعلعباسخيکرد؛ شيس ميز تدريبزرگ ن

]۷۴[.يمحمدرضا محقق خراسانخيمدرسان مشهور اصفهان بود و ش

ثقة االسالم←
خان مدرسه ثقة يدر جنوب مسجد ساروتَق۱۳۱۷و ۱۳۱۶ز در يثقة االسالم نياصفهانيخ محمدعليحاج ش

]۷۶[]۷۵[.االسالم را ساخت

هيعيشف←
]۷۷[.ساخته شدينيرزا حسيع ميه همت محمدشفبيمان صفويدر عهد شاه سل۱۰۹۹ز در يه نيعيمدرسه شف

]۷۸[

خ االسالميش←
.کرده استيل ميدر آن تحصيارن دوره است که مال محمدباقر سبزويز از مدارس ايخ االسالم نيمدرسه ش

]۷۹[]۸۰[

مال عبداهللا←
]۸۲[]۸۱[.ساختيمال عبداللّه تستريبرايمدرسه مال عبداللّه را شاه عباس اول صفو

آوردمين←
ن ياند، از همل بودهيدر آن مشغول تحصياديطالب زيته ولداشحجرهآورد، که چهارميمدرسه کوچک ن

.ن مدرسه سکونت داشته استيدر ايورود به اصفهان مدتيدر ابتدايرياللّه جزاد نعمتيس.دوره است
]۸۳[

گميم بيمر←
]۸۵[]۸۴[.ديبنا گرد۱۱۱۵بود در يشاه صفدخترگميم بيآن مريگم که بانيم بيمدرسه مر

هازادهشاه←
مال از مدرسان معروف آن.ساختين صفويز شهربانو خانم دختر شاه سلطان حسيها را نزادهمدرسه شاه

]۸۷[]۸۶[.بوده استميعبدالجواد حک
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جده بزرگ و کوچک←
س در ياست تدريو رتيتول.ساخته شديمدرسه جده بزرگ و جده کوچک در زمان شاه عباس دوم صفو

]۸۸[.بودين خوانساريآقا حسن مدرسه ابتدا بر عهدهيا

حجره و ۶۷مدرسه جده بزرگ يچهاردهم شمسقرنلياوايعنيدر زمان او ]۸۹[يبه گفته جناب اصفهان
.طلبه داشته است۲۵حجره و ۳۸و مدرسه جده کوچک طلبه۵۰

هيفاطم←
]۹۰[.ر بوده و طلبه داشته استيدا۱۰۶۷ه در يمدرسه فاطم

يکلباس←
.ل به خانه شديتبد۱۳۵۷بود، در يم کلباسيآن حاج محمدابراهيک که بانيبيچاا قرقييکلباسمدرسه 

]۹۱[

اهللاخ لطفيش←
چون آقا ينر بوده و عالمايه دايز در دوره صفوينيا مدرسه خواجه ملک مستوفياللّه خ لطفيمدرسه ش

ش از يخچه آن به پين مدرسه خواجه ملک بوده و تارينام ا.اندل علم کردهيجا تحصدر آنين خوانساريحس
ن يکرد و بديآن را بازساز)۹۳۰ـ۹۰۷:حک(يل صفويخواجه ملک در زمان شاه اسماع.رسديه ميصفو

ها در آن مدرسه مدتيسياللّه ملطفخياما چون در دوره شاه عباس، ش.افتيجهت به نام او شهرت 
]۹۳[]۹۲[.ز معروف شده استياللّه نخ لطفيکرد، به مدرسه شيس ميتدر

ن يدر قرن دوازدهم ناظر ا.ن مدرسه همان مدرسه عربان باشدياحتمال داده که ا]۹۴[يمهرآباديعيرف
بود که در کتاب فرائد الفوائد ياز شاگردان محمدباقر مجلسيزيتبريعلمال محمدزمان بن کلبمدرسه

چون مدارس همانيعيشياللّه را براخ لطفيمدرسه شيو.ن مدرسه داده استيدرباره ايش اطالعاتيخو
تعلموميتعلن مدرسه بهيکه در اعهيشيفقهاوعلماازياريدانسته و به نام بساهل سنّته نزدينظام

]۹۵[.اند اشاره کرده استمشغول بوده

کيبيقلنجف←
]۹۶[.ديان رسيبه پاين صفويدر زمان شاه سلطان حس۱۱۰۴ز در يک نيبيقلساخت مدرسه نجف

يرزا رضيم←
]۹۷[.ه صدارت داشته استيکه در دوره صفواستيصدر اصفهانيرزا رضيمياز بناهايرزا رضيمدرسه م

يرزا تقيم←
يبرا۱۰۷۱در زمان شاه عباس دوم در يآبادبن محمدباقر دولتيرزا تقيبه کوشش ميرزا تقيمدرسه م

با توجه .ل اشتغال داشتيدر آن سکونت و به تحصچند ساليريساخته شد و جزايرياللّه جزاد نعمتيس
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ز يگم نيرا مدرسه حوا بمدرسهنيا.ه بوده استيبه خالصيبه سردر مدرسه نام آن ظاهرآ مدرسه طيبه کت
]۹۸[.اندخوانده

هيمبارک←
کتاب ۱۱۰۰در يلياردب.بوديمان صفويه به نام آقامبارک از خواجگان شاه سليا مبارکيمدرسه آقامبارک 

مان، عالمان بزرگ آن روزگار يبه دعوت شاه سلياان رساند و در جلسهين مدرسه به پايجامع الرواة را در ا
از خطبه و ياگران در آن مدرسه با نوشتن کلمهيو ديآقا جمال خوانسار،يمجلساز جمله محمدباقر 
ان يآن نسخه را افتتاح کردند و سپس کاتب، کتابت آن را در همان سال به پايبردارمقدمه کتاب، نسخه

]۹۹[.وقف کرديمان صفويآن نسخه را از طرف شاه سلياند و مجلسرس

هيلياسماع←
ياديزيهان مدرسه ساليا.بنا کرد)۱۱۱۶يمتوف(يآبادل خاتونير محمداسماعيه را ميليمدرسه اسماع
]۱۰۰[.آن طالب سکونت دارنديهاتر حجرهشياست و در بر ياکنون دايمتروکه بود ول

دارالعلم←
ف يفضائل العترة الطاهرة تأليات الظاهرة فيل اآلياز تأويااست که نسخهياز مدرسهيمدرسه دارالعلم ن

.جا نوشته شده استدر آن۱۰۶۵در يبه خط ناصر بن محمد نجفيباداسترآينيحسين عليالدد شرفيس
]۱۰۱[

شاه←
ده حجره داشته و پانزده طلبه ]۱۰۲[ي، که به گفته جناب اصفهانيامع عباسمسجد جا مدرسهيمدرسه شاه 

م و يدر آن به تعلياديزيعلمابود و عهيشيو آموزشيعلميهاگاهين پايتراند، از مهمدر آن ساکن بوده
.تعلم پرداختند

ن مدرسه بوده و در يل از طالب ايتحصي، در ابتدايوة الوثقعر، صاحبيزدييد محمدکاظم طباطبائيس
کرده يگر شاگرديديو جمعيمحمدباقر مسجدشاه، صاحب روضات، ويمحمدباقر خوانسارمحضر
.)]۱۰۵[دين منبع رجوع کنيکردهاند به ايل ميحصن مدرسه تيکه در ايگر عالمانيديبرا(]۱۰۴[]۱۰۳[است

]۱۰۷[]۱۰۶[.وده استبيمحمدباقر سبزوارليز محل تحصيخ االسالم نيمدرسه ش

ييخ بهايش←
يمحمدتقکرده ويس ميجا تدرآنين عامليالدبهاءخيبوده و شمسجد جامعمجاوريخ بهائيمدرسه ش

]۱۰۹[]۱۰۸[.مالقات کرده استهيفه سجاديصحرا در آن مدرسه در حال مقابلهيخ بهائيش،يمجلس

يعبداهللا افند←
]۱۱۰[.بوده استيس ويز محل تدرياض العلماء نيصاحب ريرزا عبداللّه افنديممدرسه
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ديدوران جد
ت حوزه ياز اهمه قميحوزه علمسير با تأسياگر چه در قرن اخ.ديه اصفهان در دوران جديمدارس علم

.اندعلم مشغوليرين شهر پابرجاست و طالب به فراگيدر اهيمدارس علمچناناصفهان کاسته شد، اما هم

يسلطان←
ر يمانده، هم اکنون دايا از گذشته باقيس شده ير در اصفهان تأسياخيهاه که در سالياز مدارس علميبرخ

است و اکنون مدرسه امام ين صفويکه از آثار شاه سلطان حس)يسلطان(درسه چهارباغ از جمله ماست
ن مدرسه اصفهان بوده يترحجره بزرگ۹۶ن مدرسه با يا.ن استينشالسالم نام دارد و طلبههيعلصادق
]۱۱۱[.است

ديس←
ن جهت به مدرسه يمشهور به حجت االسالم بنا کرد و بديد محمدباقر شفتيسزيد را نيو مدرسه سمسجد

ن نشد و فرزند و د محمدباقر ممکيات سين مدرسه در حيايسازاتمام ساخت و آماده.د معروف استيس
]۱۱۳[]۱۱۲[.ل کردندياش آن را تکمنواده

ريالغد←
ن، يد العراقيا سيقرالعلوم، مدرسه صدر پاقلعه السالم، مدرسه باهيعلين عليرالمؤمنير، مدرسه اميمدرسه الغد

.گر مدارس مشهور اصفهان هستندياز د]۱۱۴[ه، و مدرسه رکن الملکيمدرسه جواد

صدر←
س کرد، يآن را تأسزدهميقرن سيدر ابتداين خان صدراعظم اصفهانيمدرسه بزرگ صدر که محمدحس

]۱۱۵[.دارديا مدرسه سلطانيمشابه مدرسه چهارباغ يانقشه

چون يمجتهدان و عالمان بزرگ.طلبه داشته است۶۰حجره و ۶۲]۱۱۶[ين مدرسه به گفته جناب اصفهانيا
يآخوند مال محمد کاشان،)۱۳۲۸يمتوف(يين قشقارخايجهانگ،)۱۳۲۳يمتوف(ين محالتيعبدالحسخيش
يمتوف(ين فشارکيآخوند مال محمدحس،)۱۳۵۳يمتوف(يد ابوالقاسم دهکرديآقا س،)۱۳۳۳يمتوف(

ين طباطبائيحسآقا، حاج)۱۳۵۵يمتوف(يم خراسانيمحمدحک،)۱۳۵۳يمتوف(يزدييخ عليآقا ش،)۱۳۵۳
ز يمدرسه صدر چهارباغ خواجو ن]۱۱۷[.اندکردهسيتدرايليتحصن مدرسهيگر در ايدياريبسويبروجرد

.استين خان صدراعظم اصفهانياز آثار محمدحس

هيمحمود←
]۱۱۸[.گر اصفهان استيز از مدارس دينيرزا مهديم خان و مدرسه ميه، مدرسه مسجد رحيمدرسه محمود
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انعرب←
د يس۱۳۲۰ور يبود، اما پس از شهريرانيکردند، رو به ويل ميها در آن تحصمدرسه عربان که عرب

]۱۱۹[.معروف استياللّه خادمتير کرد و اکنون به مدرسه آيآن را تعميخراسانمحمدرضا

گرانکاسه←
به ۱۱۰۵در يالملک اردستانميمشهور به حکينيحسيحسنير محمدمهديگران که به همت امه کاسهمدرس

]۱۲۱[]۱۲۰[.ن استينشاکنون پابرجا و طلبهد، همياتمام رس

يناصر←
]۱۲۲[.صورت گرفتيراتين شاه قاجار تعميالدز در دوره ناصرينيدر مدرسه ناصر

هينور←
۲۲حجره داشت و ۲۲]۱۲۳[ياست و به گفته جناب اصفهانيعهد صفوليز از مدارس اوايه نيمدرسه نور

آن را نامهوقف.بودياصفهانين محمدجابر انصاريالدن مدرسه از نوريايبنا.طلبه در آن سکونت داشتند
]۱۲۴[.شوديده ميديمجلسيه آن خط و مهر محمدتقيسپنتا آورده و در حاش

س در مساجديتدر
در مسجد شاه مدرسان و .رواج داشته استينيعلوم دسيز تدرينمساجد اصفهانين در برخيعالوه بر ا

ل و يزده مدرس داشته است که دو روز هفته را تعطاين مسجد يا.اندداشتهيخاصيف و مقرريطالب وظا
]۱۲۵[.اندبودهمسجدس دريام هفته را موظف به تدريه ايبق

منابع درآمد
ن منبع ين اوقاف به اياز اييهانمونهيبرا(ن منابع درآمد مدارس در اصفهان بوده است يتراز مهماوقاف

.)]۱۳۰[]۱۲۹[]۱۲۸[]۱۲۷[]۱۲۶[ديرجوع کن
ه پادشاهان بوده يريها از آثار ختر آنشين در اصفهان خبر داده که بينشمدرسه طلبه۵۷به عالوه، شاردن از 

مدرسان و طالب از جانب يکردند و براين ميشان را شاهان تأميهانهيها و بالطبع هزر و مدرسان آنيو مد
]۱۳۱[.شده استين مييتعين مواجب و مستمريسالط

مردان دولتيهابچهيللگايسرخانه يچون استنساخ کتاب، معلمييز به کارهاياز طالب نيبرخ
يسبزواريحاج مال هاد]۱۳۲[.کردندين ميش را تأميل خويصو تحينه زندگين راه هزيپرداختند و از ايم

جاد شد، يه ايکه در اواخر دوره صفوياز مناصب مهم]۱۳۳[.گذرانديميکشاورزش را از راهيخويزندگ
فه و يافت وظيشد، دريان اهل علم انتخاب ميکه از ميمالباشفياز وظايکي.بوديگر» يمالباش«منصب 

]۱۳۴[.م آن بوديو تقسحکومتازطالبيمقرر
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فهرست منابع

.۱۴۰۳/۱۹۸۳روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقيعة، چاپ عليف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران)۱(
.۱۴۰۴، مشهد ۲ـ۱، قسم الکرام البررة:عةي، طبقات اعالم الشيمحمدمحسن آقابزرگ طهران)۲(
.۱۴۲۷، قم يفيل نايو خليبغداديدر محمدعلي، چاپ ح۳الکرام البررة، قسم :عةي، طبقات اعالم الشيمحمدمحسن آقابزرگ طهران)۳(
.۱۴۰۴، ۴ـ۱القرن الرابع عشر، مشهد، قسم ينقباءالبشر ف:عةي، طبقات اعالم الشيمحمدمحسن آقابزرگ طهران)۴(
، يبهبهاني، چاپ محمد طباطبائ۵القرن الرابع عشر، مشهد، قسم ينقباءالبشر ف:عةي، طبقات اعالم الشيقابزرگ طهرانمحمدمحسن آ)۴(

.ش۱۳۸۸
.ش۱۳۴۰ف االصفهان، چاپ منوچهر ستوده، تهران يتعري، نصف جهان فيبن محمدرضا ارباب اصفهانيمحمدمهد)۵(
.۱۴۰۳/۱۹۸۳روت يحة االشتباهات عن الطرق و االسناد، ب، جامع الرواة و ازايلياردبيمحمد بن عل)۶(
.۱۴۰۱، قم ينياض الفضالء، چاپ احمد حسياض العلماء و حي، رياصفهانيافنديسيعبداللّه بن ع)۸(
.احوال العلماءي، روضات الجنان فيخوانسار)۹(
.ش۱۳۷۳سره، قم قدسيخ انصاريت شيو شخصي، زندگانيانصاريمرتض)۱۰(
.)تايب(دانشگاه اصفهان، :خ فرهنگ اصفهان، اصفهانيه، تاريمانيايمجتب)۱۱(
.ش۱۳۷۳ان، تهران يدر احوال مدارس و مساجد، چاپ رسول جعفر:، فرائد الفوائديزيتبريعلمحمدزمان بن کلب)۱۲(
.۱۳۶۶تهران ين، چاپ سنگي، کتاب علماء معاصريابانيخيزيتبريعل)۱۳(
.ش۱۳۸۳، تهران يو عفت کرباسي، قصص العلماء، چاپ محمد برزگر خالقيمان تنکابنيمحمد بن سل)۱۴(
.ش۱۳۲۱)اصفهان(و همه جهان، يخ اصفهان و ري، تاريانصاريمحمدحسن جابر)۱۵(
.۱۴۰۹، قم يحائريرة، چاپ محمد سمامي، االجازة الکبيرين جزايالدعبداللّه بن نور)۱۶(
.ش۱۳۷۴، قم )يمشهور به فاضل هند(ين محمد اصفهانيالدو آثار بهاءان، احواليرسول جعفر)۱۷(
.ش۱۳۸۸، تهران ياست و فرهنگ روزگار صفويان، سيرسول جعفر)۱۸(
.ش۱۳۷۱، االصفهان، چاپ عباس نصر، اصفهان يجناب اصفهانيعل)۱۹(
.ش۱۳۸۵عصار، اصفهان ، چاپ رضوان پور)االصفهان(ر اصفهان ي، رجال و مشاهيجناب اصفهانيعل)۲۰(
.ش۱۳۶۲، چاپ افست قم )۱۳۸۵(، بغداد ينياآلمل، چاپ احمد حس، امليمحمد بن حسن حر عامل)۲۱(
.۱۴۱۰، قم يو المجازون منه، چاپ محمود مرعشي، تالمذة العالمة المجلسياشکورينياحمد حس)۲۲(
، چاپ يهجر۱۱۹۵خلقت تا سال يانه از ابتدايساليهاا، گزارشيعوام، ن و االيع السني، وقايآبادن بن محمدباقر خاتونيعبدالحس)۲۳(

.ش۱۳۵۲، تهران يمحمدباقر بهبود
.ش۱۳۵۲اصفهان، تهران ي، آثار ملّيمهرآباديعيابوالقاسم رف)۲۵(
.ش۱۳۸۵، اصفهان يشناسمجموعه مقاالت اصفهان:اميآورد ا، رهياحين ريمحمدحس)۲۶(
.ش۱۳۴۶خچه اوقاف اصفهان، اصفهان يتا، تارن سپنيعبدالحس)۲۷(
.ش۱۳۷۵، تهران يراد، عالمه مجلسيحسن طارم)۲۸(
.ش۱۳۷۱، اصفهان ييرخان قشقايگم جهانيحکي، زندگانيقرقانيمهد)۲۹(
.۱۴۰۷، قم ينياآلمل، چاپ احمد حسم املي، تتمينيقزويبن محمدتقيعبدالنب)۳۰(
.ش۱۳۸۵، قم يدهنديبية، چاپ ناصر باقرياحوال علماء المذهب الجعفرية فيو، الفوائد الرضيعباس قم)۳۱(
.۱۴۰۳/۱۹۸۳روت ي، بحاراالنوار، بيمجلسيمحمدباقر بن محمدتق)۳۲(
.ش۱۳۵۸ن، قم ي، کتاب االربعيمجلسيمحمدباقر بن محمدتق)۳۳(
، يپناه اشتهارديو عليکرمانيه، چاپ حسن موسويه الفقحضُريشرح من الين في، روضة المتقيمجلسيبن مقصود عليمحمدتق)۳۴(

.۱۴۱۳ـ۱۴۰۶قم 
.۱۴۱۴، قم ۱ه، ج ي، المشتهر بشرح الفقي، لوامع صاحبقرانيمجلسيبن مقصود عليمحمدتق)۳۵(
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.ش۱۳۷۴حانة االدب، تهران ي، ريزيمدرس تبريمحمدعل)۳۶(
.۱۴۱۸خ، اصفهان يه اصفهان در طول تاريعلمع و حوزهيتشيهاها و جلوهشهي، ريحجت موحد ابطح)۳۷(
.۱۴۲۴ـ۱۴۱۸مؤسسة االمام الصادق، :، قميموسوعة طبقات الفقهاء، اشراف جعفر سبحان)۳۸(
.۱۴۱۰/۱۹۸۹روت ية، بياسية و السية ونتائجهاالثقافيخياسبابها التار:يالعصر الصفويران فياية اليجعفر مهاجر، الهجرةالعامل)۳۹(
۱۳۸۶فروشان، اصفهان ليح، اضافات محمدرضا نيق، تصحياصفهان، تحقينيمدارس د:، اصفهان دارالعلم شرقين مهدويالدمصلح)۴۰(

.ش
ر، قم ياصفهان در دو قرن اخيو اجتماعيخ علميا، تارية، يذکر اعقاب صاحب الهداية فيان سبل الهداي، بين مهدويالدمصلح)۴۱(

.ش۱۳۶۷
.ش۱۳۷۸، تهران ياقيرسيذکرة الملوک، چاپ محمد دبعا، تيرزا سميم)۴۲(
.۱۴۱۲/۱۹۹۲روت يشرح شرائع االسالم، بي، جواهر الکالم فيمحمدحسن بن باقر نجف)۴۳(
.ش۱۳۷۱)قم(ران، ياست غرب در ايم سياز تحريفتاوائاست ويت و سيعرفان، مرجع:ي، حکم نافذ آقانجفينجفيموس)۴۴(
.ش۱۳۷۸زد ي، يزدي، چاپ احمد مدقّق ي، تذکره نصرآباديمحمدطاهر نصرآباد)۴۵(
.۱۴۲۰ـ۱۴۱۵، خاتمة مستدرک الوسائل، قم ينورين بن محمدتقيحس)۴۶(
.ش۱۳۷۲رهاشم محدث، تهران يان، چاپ ميران در روزگار صفويا:ني، خلد بريوسف واله اصفهانيمحمد)۴۷(
م دهگان، ي، چاپ ابراه)۱۰۷۳ـ ۱۰۵۲(يساله شاه عباس ثان۲۲يشرح زندگاناينامه، ، عباسينيد قزوين وحيمحمدطاهر بن حس)۴۸(

.ش۱۳۲۹اراک 
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سيپانو

.۱۴۱۸، اصفهان ۴۸ـ ۴۷، ص۲، جخيه اصفهان در طول تاريع و حوزه علميتشيهاها و جلوهشهي، ريحجت موحد ابطح.۱
.ش۱۳۸۵، اصفهان ۱۲۶، ص۱، جيشناسمجموعه مقاالت اصفهان:اميآورد ا، رهياحين ريمحمدحس.۲
.۳۰۸، ص يفتوح البلدان، بالذر.۳
.۳۰۸، ص ۱ران، ج يکامل ايايجغراف.۴
.۱۰۶، به نقل از صورةاالرض، ص ۹۴، سلطان زاده، ص رانيدر اينيخ شهر و شهرنشيبر تاريمقدمه ا.۵
.۵۰، ص ۱۳۳۹، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ينجاتيمور، ابن عبرشاه، ترجمه محمدعليشگفت آور تيزندگان.۶
.۱۴۱۰/۱۹۸۹روت ية، بياسية و السية ونتائجهاالثقافيخياسبابها التار:يالعصر الصفويران فياية اليجعفر مهاجر، الهجرةالعامل.۷
.ش۱۳۷۲رهاشم محدث، تهران ي، چاپ م۴۳۰، ص۱ان، جيران در روزگار صفويا:ني، خلد بريوسف واله اصفهانيمحمد.۸
.ش۱۳۷۲رهاشم محدث، تهران ي، چاپ م۴۳۴ـ۴۳۳، ص۱ان، جيران در روزگار صفويا:ني، خلد بريوسف واله اصفهانيمحمد.۹

.۱۴۰۱، قم يني، چاپ احمد حس۴۶۰ـ۴۵۵، ص۳اض الفضالء، جياض العلماء و حي، رياصفهانيافنديسيعبداللّه بن ع.۱۰
.۳۶۳، ص۴احوال العلماء، جيوضات الجنان ف، ريخوانسار.۱۱
.۳۲۳ـ۳۲۱، ص۲احوال العلماء، جي، روضات الجنان فيخوانسار.۱۲

و يکرماني، چاپ حسن موسو۳۸۲، ص۱۴ه، جيحضُره الفقيشرح من الين في، روضة المتقيمجلسيبن مقصود عليمحمدتق.۱۳
.۱۴۱۳ـ۱۴۰۶، قم يپناه اشتهارديعل

.۳۰۱، ص يهيه، فقيآل بو.۱۴

، آموزش و پرورش، سال نهم، ينعمان، ترجمه فخر داعي، شبلياسالميم در کشورهاي؛ آموزش قد۹۹ران، ص يخ مدارس ايتار.۱۵
.۴۳۱، ص يمهرآباديعياصفهان، ابوالقاسم رفي؛ آثار مل۳۰، ص ۳شماره 

.۲۱۱و ۲۱۰اصفهان، دکتر لطف اهللا هنرفر، ص .۱۶
.۳۱۵اب، ص رآفتيرلو، ترجمه دکتر محمود ميران، بر تولد اشيخ مغول در اي؛ تار۱۶۰اصفهان، دکتر لطف اهللا هنرفر، ص .۱۷
.۲۵۶، ص يانيخ مغول، عباس اقبال آشتيتار.۱۸
.۳۰۸، ص يانيخ مغول، عباس اقبال آشتيتار.۱۹
.۲۵۹، ص يانيخ مغول، عباس اقبال آشتيتار.۲۰
.۶۶، جعفر المهاجر، ص يالعصر الصفويران فياية اليالهجرة العامل.۲۱
.۱۹۹، ص »نية المعارضة لملجتهديالحرکة االخبار«ه، فصل يالهجرة العامل.۲۲
.۲۶۰ص » هين و صوفييدرباره حکما، اصوليجلسان، فصل در رساله مي، رسول جعفرياست در دوره صفوين و سيد.۲۳
.۳۵۷، ص »منشاء اختالف االمة المرحومةيقة فيالکلمات اطر«يض کاشانياز في، رساله ايانتقاد از دانشوران دوره صفو.۲۴
.۱۸۱، ص ييحيل، ترجمه جواد يسفرنامه دروو.۲۵
.۱۵۵، ص يران و فرانسه، ابوالحسن غفاريخ روابط ايتار.۲۶

روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۹۴، ص۲عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۲۷
۱۴۰۳/۱۹۸۳.

.۱۴۰۳/۱۹۸۳روت ي، ب۷۹ـ۷۸، ص۲ازاحة االشتباهات عن الطرق و االسناد، ج، جامع الرواة ويلياردبيمحمد بن عل.۲۸
.ش۱۳۶۲، چاپ افست قم )۱۳۸۵(، بغداد يني، چاپ احمد حس۲۴۸، ص۱اآلمل، ج، امليمحمد بن حسن حر عامل.۲۹
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.۱۴۰۱، قم يني، چاپ احمد حس۳۹، ص۵اض الفضالء، جياض العلماء و حي، رياصفهانيافنديسيعبداللّه بن ع.۳۰
.۱۴۱۰، قم يو المجازون منه، چاپ محمود مرعشيالعالمة المجلس، تالمذةياشکورينياحمد حس.۳۱
.۳۶۲ـ۳۶۰، ص۲احوال العلماء، جي، روضات الجنان فيخوانسار.۳۲
.۱۴۲۴ـ۱۴۱۸مؤسسة االمام الصادق، :، قم۳۸۰، ص۱۲، جيموسوعة طبقات الفقهاء، اشراف جعفر سبحان.۳۳
.۱۴۰۷، قم يني، چاپ احمد حس۸۰ـ۷۹، ص۱اآلمل، جم املي، تتمينيقزويبن محمدتقيعبدالنب.۳۴
.۱۸۸، ص۹ن، جيام.۳۵
.۱۴۰۷، قم يني، چاپ احمد حس۸۲، ص۱اآلمل، جم املي، تتمينيقزويبن محمدتقيعبدالنب.۳۶
.۸۸، ص۲احوال العلماء، جي، روضات الجنان فيخوانسار.۳۷
.۱۴۰۷، قم ينيچاپ احمد حس،۶۸ـ۶۷، ص۱اآلمل، جم املي، تتمينيقزويبن محمدتقيعبدالنب.۳۸
.۱۱۹، ص۱احوال العلماء، جي، روضات الجنان فيخوانسار.۳۹

ل يو خليبغداديدر محمدعلي، چاپ ح۳، قسم ۲۹۲، ص۱الکرام البررة، ج:عةيطبقات اعالم الش، يمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۴۰
.۱۴۲۷، قم يفينا

.۴۰۵، ص۲ن، جيام.۴۱
.۱۴۷ـ۱۴۵، ص۷احوال العلماء، جي، روضات الجنان فيخوانسار.۴۲
.ش۱۳۷۴، تهران ۲۶۲ـ۲۶۱، ص۶حانة االدب، جي، ريزيمدرس تبريمحمدعل.۴۳

اصفهان در دو يو اجتماعيخ علميا، تاري، ۱۳۲، ص۱ة، جيذکر اعقاب صاحب الهداية فيان سبل الهداي، بين مهدويالدمصلح.۴۴
.ش۱۳۶۷ر، قم يقرن اخ

اصفهان در دو يو اجتماعيخ علميا، تاري، ۱۳۸، ص۱ة، جيذکر اعقاب صاحب الهداية فيان سبل الهدايب،ين مهدويالدمصلح.۴۵
.ش۱۳۶۷ر، قم يقرن اخ

اصفهان در دو يو اجتماعيخ علميا، تاري، ۱۴۴، ص۱جة،يذکر اعقاب صاحب الهداية فيان سبل الهداي، بين مهدويالدمصلح.۴۶
.ش۱۳۶۷ر، قم يقرن اخ

دو اصفهان در يو اجتماعيخ علميا، تاري، ۱۴۶، ص۱ة، جيذکر اعقاب صاحب الهداية فيان سبل الهداي، بين مهدويالدمصلح.۴۷
.ش۱۳۶۷ر، قم يقرن اخ

.ش۱۳۷۴، تهران ۲۶۲ـ۲۶۱، ص۶حانة االدب، جي، ريزيمدرس تبريمحمدعل.۴۸
.۳۱، ص۸ن، جيام.۴۹
.۱۴۱۸، اصفهان ۴۸۵، ص۲خ، جيه اصفهان در طول تاريع و حوزه علميتشيهاها و جلوهشهي، ريحجت موحد ابطح.۵۰
.۱۴۰۱، قم يني، چاپ احمد حس۱۶۲ـ۱۶۱، ص۱اض الفضالء، جياض العلماء و حي، رياصفهانيافنديسيلّه بن ععبدال.۵۱
.۱۸۸، ص۹ن، جيام.۵۲
.ش۱۳۷۱، چاپ عباس نصر، اصفهان ۱۰۶، ص۱، االصفهان، جيجناب اصفهانيعل.۵۳
.ش۱۳۷۱، چاپ عباس نصر، اصفهان ۱۰۵، ص۱، االصفهان، جيجناب اصفهانيعل.۵۴
.ش۱۳۵۸، قم ۱۹۲، ص۱ن، جي، کتاب االربعيمجلسيمحمدباقر بن محمدتق.۵۵
.ش۱۳۷۵، تهران ي، عالمه مجلس۹س ي، پانو۱۲، ص۱راد، جيحسن طارم.۵۶
.ش۱۳۸۸، تهران ۹۸۵ـ۹۷۳، ص۲، جياست و فرهنگ روزگار صفويان، سيرسول جعفر.۵۷

ران، ياست غرب در ايم سياز تحرياست و فتاوائيت و سي، مرجع۱۹۰ـ۱۶۵، ص۱عرفان، ج:ي، حکم نافذ آقانجفينجفيموس.۵۸
.ش۱۳۷۱)قم(
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.ش۱۳۷۵، تهران ۹۶ـ۸۹، ص۱، جيراد، عالمه مجلسيحسن طارم.۵۹

، )۱۰۷۳ـ ۱۰۵۲(يساله شاه عباس ثان۲۲يا شرح زندگاني، ۱۸۵ـ۱۸۴، ص۱نامه، ج، عباسينيد قزوين وحيمحمدطاهر بن حس.۶۰
.ش۱۳۲۹م دهگان، اراک يچاپ ابراه

.۱۴۰۱، قم يني، چاپ احمد حس۳۹۶ـ۳۹۴، ص۳اض الفضالء، جياض العلماء و حي، رياصفهانيندافيسيعبداللّه بن ع.۶۱
.۳۷۷ـ۳۷۶، ص۴احوال العلماء، جي، روضات الجنان فيخوانسار.۶۲
.ش۱۳۸۸، تهران ۱۳۸۸ـ۱۳۴۷، ص۲، جياست و فرهنگ روزگار صفويان، سيرسول جعفر.۶۳

روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۲۰۰، ص۲عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۶۴
۱۴۰۳/۱۹۸۳.

روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۲۰۴، ص۱۰عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۶۵
۱۴۰۳/۱۹۸۳.

روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۹۵، ص۱۱عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۶۶
۱۴۰۳/۱۹۸۳.

.ش۱۳۷۵، تهران ۲۴۲ـ۲۱۸، ص۱، جيمجلسراد، عالمه يحسن طارم.۶۷
.ش۱۳۸۸، تهران ۹۲۹ـ۷۸۸، ص۱، جياست و فرهنگ روزگار صفويان، سيرسول جعفر.۶۸
.ش۱۳۵۲، تهران ۷۵۹، ص۱اصفهان، جي، آثار ملّيمهرآباديعيابوالقاسم رف.۶۹
.۱۴۱۸، اصفهان ۱۱۱ـ۱۰۸، ص۲خ، جيه اصفهان در طول تاريع و حوزه علميتشيهاها و جلوهشهي، ريحجت موحد ابطح.۷۰
.۱۴۱۸، اصفهان ۱۱۱، ص۲خ، جيه اصفهان در طول تاريع و حوزه علميتشيهاها و جلوهشهي، ريحجت موحد ابطح.۷۱

ح، اضافات محمدرضا يق، تصحي، تحق۱۰۱ـ۱۰۰، ص۱اصفهان، جينيمدارس د:، اصفهان دارالعلم شرقيدون مهيالدمصلح.۷۲
.ش۱۳۸۶فروشان، اصفهان لين

اصفهان در دو يو اجتماعيخ علميا، تاري، ۲۹۲، ص۳جة، يذکر اعقاب صاحب الهداية فيان سبل الهداي، بين مهدويالدمصلح.۷۳
.ش۱۳۶۷ر، قم يقرن اخ

.۱۴۱۸، اصفهان ۱۰۸ـ ۱۰۷، ص۲خ، جيه اصفهان در طول تاريع و حوزه علميتشيهاها و جلوهشهي، ريحجت موحد ابطح.۷۴
.ش۱۳۲۱)اصفهان(، ۳۱۲، ص۱و همه جهان، جيخ اصفهان و ري، تاريانصاريمحمدحسن جابر.۷۵

اصفهان در دو يو اجتماعيخ علميا، تاري، ۲۹۲، ص۳ة، جيذکر اعقاب صاحب الهداية فيهداان سبل الي، بين مهدويالدمصلح.۷۶
.ش۱۳۶۷ر، قم يقرن اخ

.ش۱۳۵۲، تهران ۴۰ـ۳۹، ص۱اصفهان، جي، آثار ملّيمهرآباديعيابوالقاسم رف.۷۷

ح، اضافات محمدرضا يق، تصحي، تحق۱۷۰ـ۱۶۸، ص۱اصفهان، جينيمدارس د:، اصفهان دارالعلم شرقين مهدويالدمصلح.۷۸
.ش۱۳۸۶فروشان، اصفهان لين

.ش۱۳۵۲، تهران ۴۰، ص۱اصفهان، جي، آثار ملّيمهرآباديعيابوالقاسم رف.۷۹

رضا ح، اضافات محمديق، تصحي، تحق۱۸۰، ص۱اصفهان، جينيمدارس د:، اصفهان دارالعلم شرقين مهدويالدمصلح.۸۰
.ش۱۳۸۶فروشان، اصفهان لين

۱۳۴۰، چاپ منوچهر ستوده، تهران ۷۲، ص۱ف االصفهان، جيتعري، نصف جهان فيبن محمدرضا ارباب اصفهانيمحمدمهد.۸۱
.ش

.ش۱۳۵۲، تهران ۴۹۷ـ۴۹۴، ص۱اصفهان، جي، آثار ملّيمهرآباديعيابوالقاسم رف.۸۲

۱۳۴۰پ منوچهر ستوده، تهران ، چا۷۲، ص۱ف االصفهان، جيتعري، نصف جهان فيبن محمدرضا ارباب اصفهانيمحمدمهد.۸۳
.ش
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۱۳۴۰، چاپ منوچهر ستوده، تهران ۷۲، ص۱ف االصفهان، جيتعري، نصف جهان فيبن محمدرضا ارباب اصفهانيمحمدمهد.۸۴
.ش

.ش۱۳۲۱)اصفهان(، ۳۰۵، ص۱و همه جهان، جيخ اصفهان و ري، تاريانصاريمحمدحسن جابر.۸۵

۱۳۴۰، چاپ منوچهر ستوده، تهران ۷۳، ص۱ف االصفهان، جيتعري، نصف جهان فيبن محمدرضا ارباب اصفهانيمحمدمهد.۸۶
.ش

.ش۱۳۵۲، تهران ۳۹، ص۱اصفهان، جي، آثار ملّيمهرآباديعيابوالقاسم رف.۸۷
.ش۱۳۷۸زد ي، يزدي، چاپ احمد مدقّق ۲۲۱، ص۱، جي، تذکره نصرآباديمحمدطاهر نصرآباد.۸۸
.ش۱۳۷۱، چاپ عباس نصر، اصفهان ۱۱۰، ص۱، االصفهان، جيجناب اصفهانيعل.۸۹
.ش۱۳۵۲، تهران ۴۴، ص۱اصفهان، جي، آثار ملّيمهرآباديعيابوالقاسم رف.۹۰
.ش۱۳۵۲، تهران ۴۴ـ۴۳، ص۱اصفهان، جي، آثار ملّيمهرآباديعيابوالقاسم رف.۹۱
.ش۱۳۵۲، تهران ۳۸، ص۱اصفهان، جي، آثار ملّيمهرآباديعيابوالقاسم رف.۹۲
.)تايب(دانشگاه اصفهان، :، اصفهان۸۲، ص۱، جخ فرهنگ اصفهانيه، تاريمانيايمجتب.۹۳

.ش۱۳۵۲، تهران ۳۸، ص۱اصفهان، جي، آثار ملّيمهرآباديعيابوالقاسم رف.۹۴

ان، تهران ي، چاپ رسول جعفر۲۹۹ـ۲۹۴، ص۱در احوال مدارس و مساجد، ج:، فرائد الفوائديزيتبريعلمحمدزمان بن کلب.۹۵
.ش۱۳۷۳

.ش۱۳۵۲ن ، تهرا۴۰، ص۱اصفهان، جي، آثار ملّيمهرآباديعيابوالقاسم رف.۹۶
.ش۱۳۵۲، تهران ۴۱، ص۱اصفهان، جي، آثار ملّيمهرآباديعيابوالقاسم رف.۹۷
.ش۱۳۵۲، تهران ۴۲ـ۴۱، ص۱اصفهان، جيآثار ملّ،يمهرآباديعيابوالقاسم رف.۹۸
.۱۴۱۸، اصفهان ۲۲۹ـ۲۲۸، ص۲خ، جيه اصفهان در طول تاريع و حوزه علميتشيهاها و جلوهشهي، ريحجت موحد ابطح.۹۹

.۱۴۱۸، اصفهان ۱۰۶، ص۲خ، جيه اصفهان در طول تاريع و حوزه علميتشيهاها و جلوهشهي، ريحجت موحد ابطح.۱۰۰

ح، اضافات محمدرضا يق، تصحي، تحق۱۳۸، ص۱اصفهان، جينيمدارس د:شرق، اصفهان دارالعلم ين مهدويالدمصلح.۱۰۱
.ش۱۳۸۶فروشان، اصفهان لين

.ش۱۳۷۱، چاپ عباس نصر، اصفهان ۱۱۰، ص۱، االصفهان، جيجناب اصفهانيعل.۱۰۲
.ش۱۳۷۴، تهران ۳۹۲، ص۶حانة االدب، جي، ريزيمدرس تبريمحمدعل.۱۰۳
.۱۴۱۸، اصفهان ۲۴۷ـ۲۴۶، ص۲خ، جيدر طول تاره اصفهانيع و حوزه علميتشيهاها و جلوهشهي، ريحجت موحد ابطح.۱۰۴
.۱۴۱۸، اصفهان ۲۴۷ـ۲۴۶، ص۲خ، جيه اصفهان در طول تاريع و حوزه علميتشيهاها و جلوهشهي، ريحجت موحد ابطح.۱۰۵
.ش۱۳۵۲، تهران ۴۰، ص۱اصفهان، جي، آثار ملّيمهرآباديعيابوالقاسم رف.۱۰۶

ح، اضافات محمدرضا يق، تصحي، تحق۱۸۰، ص۱اصفهان، جينيمدارس د:، اصفهان دارالعلم شرقين مهدويالدمصلح.۱۰۷
.ش۱۳۸۶فروشان، اصفهان لين

.۱۴۰۳/۱۹۸۳روت ي، ب۲۷۷، ص۵۳، بحاراالنوار، جيمجلسيمحمدباقر بن محمدتق.۱۰۸

اضافات محمدرضا ح، يق، تصحي، تحق۳۰۶، ص۱اصفهان، جينيمدارس د:، اصفهان دارالعلم شرقين مهدويالدمصلح.۱۰۹
.ش۱۳۸۶فروشان، اصفهان لين

فروشان، ليح، اضافات محمدرضا نيق، تصحي، تحق۶۲، ص۱اصفهان، جينيمدارس د:، اصفهان دارالعلم شرقين مهدويالدمصلح.۱۱۰
.ش۱۳۸۶اصفهان 

.ش۱۳۷۱، چاپ عباس نصر، اصفهان ۱۰۹، ص۱، االصفهان، جيجناب اصفهانيعل.۱۱۱
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.)تايب(دانشگاه اصفهان، :، اصفهان۱۴۵ـ۱۴۴، ص۱خ فرهنگ اصفهان، جيه، تاريمانيايمجتب.۱۱۲

ح، اضافات محمدرضا يق، تصحي، تحق۱۶۱ـ۱۶۰، ص۱اصفهان، جينيمدارس د:، اصفهان دارالعلم شرقين مهدويالدمصلح.۱۱۳
.ش۱۳۸۶فروشان، اصفهان لين

.۱۴۱۸، اصفهان ۲۹۵ـ۲۸۸، ص۲خ، جيه اصفهان در طول تاريع و حوزه علميتشيهاها و جلوهشهي، ريحجت موحد ابطح.۱۱۴

۱۳۴۰، چاپ منوچهر ستوده، تهران ۷۱، ص۱ف االصفهان، جيتعري، نصف جهان فيبن محمدرضا ارباب اصفهانيمحمدمهد.۱۱۵
.ش

.ش۱۳۷۱، چاپ عباس نصر، اصفهان ۱۰۹، ص۱، االصفهان، جيجناب اصفهانيعل.۱۱۶
.۱۴۱۸، اصفهان ۳۱۶ـ۳۰۳، ص۲خ، جيه اصفهان در طول تاريع و حوزه علميتشيهاها و جلوهشهي، ريحجت موحد ابطح.۱۱۷
.۱۴۱۸، اصفهان ۳۲۳ـ۳۱۶، ص۲خ، جيه اصفهان در طول تاريع و حوزه علميتشيهاها و جلوهشهي، ريبطححجت موحد ا.۱۱۸

اضافات محمدرضا ح،يق، تصحي، تحق۲۰۳ـ ۲۰۲، ص۱اصفهان، جينيمدارس د:، اصفهان دارالعلم شرقين مهدويالدمصلح.۱۱۹
.ش۱۳۸۶فروشان، اصفهان لين

۱۳۴۰، چاپ منوچهر ستوده، تهران ۷۲، ص۱ف االصفهان، جيتعري، نصف جهان فيبن محمدرضا ارباب اصفهانيمحمدمهد.۱۲۰
.ش

ح، اضافات محمدرضا يق، تصحي، تحق۲۱۸ـ۲۱۶، ص۱اصفهان، جينيمدارس د:، اصفهان دارالعلم شرقين مهدويالدمصلح.۱۲۱
.ش۱۳۸۶فروشان، اصفهان لين

ح، اضافات محمدرضا يق، تصحي، تحق۲۵۹، ص۱اصفهان، جينيمدارس د:، اصفهان دارالعلم شرقين مهدويالدمصلح.۱۲۲
.ش۱۳۸۶فروشان، اصفهان لين

.ش۱۳۷۱صفهان ، چاپ عباس نصر، ا۱۰۹، ص۱، االصفهان، جيجناب اصفهانيعل.۱۲۳
.ش۱۳۴۶، اصفهان ۱۱۰ـ۷۴، ص۱خچه اوقاف اصفهان، جين سپنتا، تاريعبدالحس.۱۲۴
.ش۱۳۴۶، اصفهان ۶۰ـ۵۸، ص۱خچه اوقاف اصفهان، جيتارن سپنتا، يعبدالحس.۱۲۵
.ش۱۳۴۶، اصفهان ۱۰۹ـ۷۴، ص۱خچه اوقاف اصفهان، جين سپنتا، تاريعبدالحس.۱۲۶
.ش۱۳۴۶، اصفهان ۱۶۹، ص۱خچه اوقاف اصفهان، جين سپنتا، تاريعبدالحس.۱۲۷
.ش۱۳۴۶، اصفهان ۱۹۰، ص۱خچه اوقاف اصفهان، جين سپنتا، تاريعبدالحس.۱۲۸
.ش۱۳۴۶، اصفهان ۱۹۸ـ۱۹۷، ص۱خچه اوقاف اصفهان، جين سپنتا، تاريعبدالحس.۱۲۹
.ش۱۳۴۶، اصفهان ۲۰۱ـ۲۰۰، ص۱خچه اوقاف اصفهان، جين سپنتا، تاريعبدالحس.۱۳۰
.۱۵۷، ص۱، جياسکندر منش.۱۳۱
.۹۴۰، ص۳، جياسکندر منش.۱۳۲
.ش۱۳۷۴، تهران ۴۲۳، ص۲حانة االدب، جي، ريزيمدرس تبريمحمدعل.۱۳۳
.ش۱۳۷۸، تهران ياقيرسي، چاپ محمد دب۲ـ۱، ص۱عا، تذکرة الملوک، جيرزا سميم.۱۳۴
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ه بغدادیحوزه علم

.نبوده استشهرنيخ ساخت و افتتاح ايچندان متأخرتر از تاربغداددريعيحوزه شنُضج گرفتن

قدمت

تقارن .نبوده استشهرنيخ ساخت و افتتاح ايچندان متأخرتر از تاربغداددريعيحوزه شنُضج گرفتن
و يعلميهاهشيها و راني، از قدمت بنکاظميامام موسامامتبا شروع)۱۴۸سال (بغداد يخ بنايتار

.حوزه بغداد نشان دارديمعنو

د يگرديزندانن شهريبه بغداد آورده شد و در انهيمد، ازديهارون الرشخالفتکاظم در زمانيامام موس
در واقع از .به خاک سپرده شد)نيکاظمامروزه شهر(شيقرا رفت و در مقابرين شهر از دنيو سپس در هم

.دندين شهر اقامت گزيدر اانيعيشازيهمان آغاز، شمار

و )۲۲۰سال (وفاتتا هنگام۲۱۵در بغداد از امام جوادز، با توجه به حضوريبعد نيهاوند در سالين پيا
امام شمال بغداد، و سپس اقامتيلومتريک۱۲۴، در سامرابهيبن محمد الهاديامام عليانتقال اجبار

ن يا.چنان قابل مالحظه استدر بغداد همنواب اربعهت همهيگاه فعالن شهر و آنيدر هميحسن عسکر
در بغداد يعيمعارف شس ويس مراکز تدريخ مشخص تأسيق ما از تارياطالع دقيسخن البته به معنا

سدهان از اواخريعيد که شيآين به نظر ميچنيعيعالمان شازينامه شماريزندگيگرچه با بررس.ستين
.اندبودهيعلوم اسالمتعلموميتعلدوم در بغداد در کار

قرن دوم و سوميعلما

ن دويبودند، در اصحابه ائمهکه عموما ازريعميابن ابونيقطيبن يعلچونهميگبزريعيشيعلما
.انجام دادندياريدر بغداد خدمات بسقرن
ينيقطيخاندان ←

داشته،يعلميهاتين سو در بغداد فعالي، که از اواخر سده دوم به ايعيشيهان خاندانيترمياز قديکي
.استينيقطيخاندان 
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نيقطيبن يعل←←
ژه ازيکاظم بوده، به ويو امام موسامام جعفر صادقاصحابکه از)۱۸۲يمتوف(ين بغداديقطيبن يعل

کتاب ما سئل عنه الصادق من امور المالحم و کتاب مناظرته يو.ار نقل کرده استيبسثياحادامام کاظم
]۲[]۱[.للشاکّ بحضرة جعفر را نوشته است

يسيمحمد بن ع←←
.ث بوديبرجسته حدانيراوو ازيامام محمدتقاز اصحابديعببنيسيعبنمحمد،خانداننياز هم

ِء و يا، کتاب الفَيکتاب االمامة، کتاب المعرفة، کتاب الوصا:ف کرد، از جملهيتألياريبسيهاکتابيو
]۳[.الخمس و کتاب الرجال

ونس بن عبدالرحماني←←
ونس بن عبدالرحمانيار پراعتبار،يبسمفسرومحدثوهيفقوعالمزينينيقطيان وابستگان خاندان ياز م

بن يامام علکاظم وين بود، از امام موسيقطيبن يعلياز موالکه يو.، ظهور کرد)۲۰۸ـ۱۲۵قبل از (
عه بر يشياست که علمايونس از بزرگاني.ار نقل کرده استيث بسيهما احاديعلاللّهسالمالرضايموس

.کرده استيه ميبه او توصيان را به مراجعه علميعيشدانش و صدق گفتار او اتفاق نظر دارند و امام رضا
ام و ير، کتاب الصيع، کتاب العلل الکبيجامع اآلثار، کتاب الشرا:کتاب نوشته، از جملهيش از سيبيو

، )هيواقف/واقفه)ان وقفيونس، مقابله با جرييزندگيدادهاين رويتراز مهم]۶[]۵[]۴[.ثياختالف الحد
]۷[.بودالرضايبن موسيعلحضرتامامتازامام کاظم و دفاعشهادتپس از

ريمحمد بن ابن عم←
ا يز در بغداد به دنيهماالسالم نيکاظم و امام رضا علياز اصحاب امام موس)۲۱۷يمتوف(ر يعميمحمد بن اب

يو.کردتيرواراهياماماز آثار اصحابياديشمار زيريگيت و پيست و با جديشهر زآمد و در همان 
آشکار کردن ير شد و برايد دستگياو در دوره خالفت رش.محترم بوديمذاهب اسالمروان همهيدر نظر پ

خواهرش در هنگام .ه او مواجه شدندبا مقاومت سرسختانيبه او زدند ولانهيتازان، هزاريعيشينام و نشان
سپس از يو.ها شدان رفتن آنين موجب از ميپنهان کرد که انيزمش را دريهاحبس چهار ساله او، کتاب

۹۴ش از يبيو]۸[.اعتماد کننديوات مرسلِيروااو موجب شد که بهوثاقتيگفت، وليث ميحفظ، حد
]۱۰[]۹[.االمامةيث، و االحتجاج فيالحدکتاب نوشت، از جمله اختالف 

خاندان همام←
تبار بغداد، ازيرانين خانواده ايگر وابستگان ايو ديمحمد بن همام اسکافو فرزندشليهمام بن سه

.بودندثيان حديراو
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محمد فرزندش.کرديممکاتبهيداشت و با امام حسن عسکرياژهيمنزلت ويامامين علمايهمام در ب
]۱۱[.خ االئمة از اوستيتاريکتاب االنوار ف.بودعهيمحدثان بزرگ شز ازين)۳۳۶يمتوف(ياسکاف

قرن چهارم و پنجم
يهاقرن دوم و سوم در بغدادند، در قرنيعياز انبوه عالمان شيادهين علما، که فقط گزيايعلميهاتيفعال

ت حوزه بغداد ين دوره فعاليرتريگچشميبه طور کلگرفته شد ويپيشتريچهارم و پنجم با شتاب و عمق ب
يخلفاکهيش از صد ساليژه در بيانه سده پنجم است، به ويتا من قرن چهارمينخستيهامربوط به دهه

.نداشتنديگر قدرت چندانيدهيآل بوعه مذهبيتحت سلطه حاکمان شيعباس

مشهوريعلما←
حوزه بغداد يخ طوسيشويد مرتضيس،ديخ مفيش،ديابن جنمثليرگذارين دوره با ظهور عالمان تأثيدر ا

سته به دست ين دانشمندان برجسته و پرورش شاگردان فراوان شايظهور ا.ديخود رسييبه اوج شکوفا
.ن دانشمندان بوده استيات زمانه ايها در حوزه بغداد، خود از مقتضآن

هاهفرق←
ژه در سده يدر بغداد به و.ن پا نگرفتينشعهيک دست شيبآ يط تقري، در مححوزه قمحوزه بغداد، بر خالف

ان، يعينان بر خالف شيا.کردنديمي، از مذاهب مختلف زندگيسنّپرشمارمسلمانانان،يعيچهارم در کنار ش
.توجه نشان دادندياجتهاديهاشيار زود به گرايبس

ياختالفات کالم←
.ر بوديار نظرگيان بسيعيان شيز ميو نيروان مذاهب مختلف اسالميان پيميکالماختالفات گسترده

رفته اهل سنّت يشکل پذيمکتب فقهتوانست باينميو رقميثي، مکتب صرفآ حديفکرين فضايدر ا
طرهيها خود متأثر از ساز آنياريمتعدد که بسيکالميهاشيکه مقابله با گراکند؛ چنانيدر بغداد، هماورد

ن بود که يچن.ان دشوار کرده بوديعيحاکم بر بغداد بود، کار را بر شيبر روح فکريونانيمنطقوفلسفه
ان معارف يکردن ميدو دفاع از اصول آن و مرزبنعيمکتب تشازيباننگاهيان بغداد برايعيشيحوزه علم

.بر عهده گرفتيب نقش منحصر به فرديو مذاهب رقيعيش
ات زمان را در نظر يعه مقتضيمتکثر، آن بود که عالمان شين نقش، در آن جامعه مذهبيايفايايالبته مقتضا

بت امام يغژه وقوعيد، به ويآورند و با توجه به اوضاع جدير دانشمندان رويبا سايآورند و به تعامل علم
بپردازند و سيتدروقيتحقوپژوهشه بهيو در همه مباحثات متنازَع فيعلميها، در همه حوزهدوازدهم
.ژه نشان دهنديتوجه وکالموريتفس،فقه،اصول فقهچونييهابه دانش
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جيرايهادانش
:دهدينشان ميد آن را به خوبيکرد جديبغداد رويج در حوزه علميرايهادانش

فقه و اصول فقه
.بغداد بوديحوزه علمياصليهامهس فقه از برنايتدر

نوينظام فقه←
د يخ مفي، ش)قرن چهارم(يد اسکافيابن جنپژوهان برجسته، مانندفقهي، افزون بر فراوانحوزهنيدر ا

، )۴۴۸يمتوف(يلميسلّار د،)۴۳۶يمتوف(يعلم الهديد مرتضيس،)۴۱۳يمتوف(ابن المعلّممشهور به
.ميهستينو در نظام فقهيکردي، شاهد رو)۴۸۱يمتوف(ابن براجو)۴۶۰يمتوف(يخ طوسيش

انيگراثيحد←←
يعنيانيگراثيحد، روشين روش فقهيترجين و رايتريچهارم و پنجم، جديهاش از حوزه بغداد سدهيپ

استنباط احکامرا درياجتهاديها، استداللخ صدوقيشوينيکلنان ماننديا.بودفقه منصوصمعتقدان به
ان يخود بيتوافرا به مثابهثيمتن حده داشتند و البته،يتکنصوصتر برشيبدادند ويدخالت نم

.کردنديمينقادعلم رجالنيرا بر اساس موازاتيرواکهکردند، ضمن آنيم

ديابن جن←←
.کردياستفاده ماحکاماستنباطدراسيقود که ازبيد اسکافيکرد ابن جنيدر برابر آنان، روش و رو

يو.يالمحمدالفقه يفياالحمدوعةيعة الحکام الشريب الشريتهذمهم داشت،يد دو کتاب فقهيابن جن
]۱۲[.کرديز توجه مينمذاهبگريبه فقه دعهيفقه شدر کنار بحث از

ن يدر عيوريفاضل مقداد سود دوميشه،د اوليشهچونيمتأخريو فقهايد مرتضين همه، سيبا ا
اس را به يد به قيش ابن جنياند گرادهيز کوشينيبرخ.اندد را معتبر دانستهيابن جنياس، آرايقمخالفت با

]۱۳[.موجه سازندينحو

ديخ مفيش←←
بغداد را با خود عهيشيفقهااو توانست غالبيد و شاگردان حوزه درسيخ مفيکرد شيان، روين ميدر ا

ش يکرد و گرايو استفاده گسترده از آن در استنباط احکام، رواخبارن توجه بهين گروه در عيا.همراه سازد
شبه يهادند و نه با استفاده از دادهيديميرا در استنباط احکام کافمحدثاننان نه روشيا.داشتندياجتهاد

را ابواب فقهرا نوشت که همهالمقنعةدگاه سوم، کتابين دييتبيد برايمف.داشتنديفقتاس موايو قيعقل
.در بردارد

تيره اهل بيسو با تمسک بهياستوار عقليهاستداللان داد و با ايمحدثان بر فقه پايبه سلطه فقهيو
.ديکوشيآنان مييظاهرگراالسالم، در ردهميعل
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ن مسائل را يده ايگزيو.پرداختيمسائل اصوليدانست که به گردآوريهين فقيد نخستيد را بايخ مفيش
د يد، شاگرد ممتاز او، سيخ مفيپس از ش]۱۴[.نهادالتذکرة باصول الفقهگرد آورد و نام آن رايدر کتاب
.را در فقه نگاشتاتيناصرواالنتصارول فقه و کتابرا در اصعةياصول الشريعة اليالذر، کتابيمرتض

]۱۷[]۱۶[]۱۵[.عه استيشين کتاب اصوليترد، جامعيخ مفيعه او پس از اصول الفقه شيکتاب الذر

.ن کرده استييدگاه خود را تبيو سپس ديبررسگر مذاهب رايدياصولين کتاب اقوال علمايد در ايس
ز مخالفت ينعهيان شيظاهرگراکه بااشاعرهنه تنها بايو.ژه داشتيگاه ويد جايسياصوليعقل در مبان

.کرديم

يخ طوسيش←←
.د آورديفراوان پديهايدر فقه و اصول با نوآوري، آثار متعدديخ طوسيد، شاگرد او شيپس از س
چنان برپا بود و تا همه حلّهيحوزه علمششم و آغاز درخششسدهاد نهاده بود تايکه او بنيايمکتب فقه

در يخ طوسيش.نبوديخ طوسيشيرا تصور مخالفت با آرايکس)۵۹۸يمتوف(يس حلّيابن ادرزمان
ين کسينخستيح کرد که ويتصر]۱۸[ن کتاب،يرا نوشت و در مقدمه اعدة االصولصول، کتابموضوع ا

يش اجتهاديرا با گراالمبسوطن کتابيهمچنيو.جامع نوشته استين فن کتابياست که در اعهيشدر
.ف کرديتأل
يهاگر دادهيو داستحساناس وياز به قين راه، بدون نيع فروع پرداخت و از اين کتاب به تفريخ در ايش

آماده يف المبسوط، برايش از تأليپيو.جامعه پاسخ دهديفقهيازهاي، در صدد برآمد به نيشبه عقل
ن نوشته بوده يشيپيرا به روش فقهاهيالنّهان روش، کتابيرش ايپذيعه برايشيساختن ذهن جامعه علم

يعيشيعلميهاحوزهي، کتاب درسيمحقق حلّفيتألشرائع االسالمفيش از تألين کتاب تا پيا.است
، به الخالفگرش،ياب ددر کتيخ طوسيش]۱۹[.دادنديبود و علما آن را به شاگردان خود اجازه م

از منابع شناخت يکيز ين کتاب امروزه نيا.مذاهب پرداخته استيفقهايان آرايسه ميبه مقايگستردگ
.گران استو مرجع پژوهشيمذاهب اسالميفقهيآرا

ثيعلم حد
ش از سدهيپيعيشيعلميهاحوزهعموميبه طور کلوميقم قدويحوزه رز ماننديبغداد نيحوزه علم

يهاکه در حلقهيحضور محدثان.بوده استيثيحديان عمدتآ حوزهينِ تکويچهارم، در مراحل نخست
را يکردين رويچنيهانهيآموخته بودند در شهر بغداد، زمثيحدعهيشيبعدامامانوامام صادقيدرس

.کرديهموار م

محدثان←
اصحاب امام ازيحفْص بن بخْتُر،ونس بن عبدالرحمانيوريعميابن ابچونيعالوه بر محدثان بزرگ

السالم که به بغداد هيعلامام جواداصحابازيد انباريزيعقوب بن ي]۲۰[هماالسالم،يعلامام کاظموصادق
]۲۲[ديسکونت برگزيکه بغداد را برايد کوفينضر بن سو]۲۱[شد،يمنتصر عباسنقل مکان کرد و کاتب
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ان يمعتبر در ميگاهيکه در محله کرخ بغداد ساکن شد و جاي، محدث کوفيمحمد بن محمد بجلو
ه يت بنيز در تقوينيگريکسان د]۲۳[بازگشت،کوفهخود بهييناياز دست دادن بيدر پيافت، وليان يعيش

.داشتندين حوزه سهم جديايثيحد

ينيکل←←
جامع منتشر شده در بغداديثين مجموعه حدين و معتبرترين و مشهورتريتران، بزرگين مياز جمله در ا

.بود)۳۲۹يمتوف(ينيعقوب کليمحمد بن فيتأليکاف
يتَلّعکْبريهارون بن موست کرد وين کتاب را در بغداد روايا]۲۴[بود،يخ بزرگ ريکه خود از مشاينيکل
عبداللّه بناحمدبنمحمدو ابوعبداللّهيکاتب نعمانو ابوعبداللّهيابوغالب زُرارو)۳۸۵يمتوف(

بغداد در يحوزه علميف در شمار متون درسين کتاب بالفاصله پس از تأليا]۲۵[.آن را نوشتنديصفوان
]۲۶[.آمد

يخ طوسيش←←
.ون حوزه بغداد استيز مدي، نبيتهذواالستبصار،عهيکتب اربعه شگر از مجموعهيف دو کتاب ديتأل
.)ب االحکامياستبصار؛ تهذ(ف کرده است يتأليخ طوسين هر دو کتاب را شيا

يه قميقولو←←
ث پرداخت و يز در بغداد به نشر حديند يخ مفي، از استادان ش)۳۶۸يمتوف(يه قميجعفر بن محمد بن قولو

]۲۷[.نوشتيو آثار متعدد فقهاراتيکامل الزکتاب

اتيرواينقاد←
، با يخ طوسيد و شيمحدثان بغداد مانند مف.بوديجديات کاريروايز نقادينبغداديثيحوزه حددر

، يو کالميقهد در مباحث فيخ مفيش.کردنديگر جدا ميکديها را از م آنيح و سقيات، صحيروايبررس
نان به يث را از نظر اطميکه احادچنانرفت، هميپذيد، نميديمتعارضح دريصرعقلرا که بايثياحاد

ات يروادر شناختييهاز کتابيبغداد نعهيمحدثان شگر ازيدياعده.داديقرار ميصدور مورد بررس
، از اصحاب امام دهم و يت بن محمد عسکريثُبکه ابومحمدچنان.ف کردنديتألموضوعاتويساختگ

]۲۸[.ث الموضوعة را نوشتيث و ذکر االحاديالحدية فياميدات بنيازدهم، کتاب تولي

يهاتيفهرست و رجال خود، عالوه بر بر گزارش آثار و شخصيهاز در کتابينيخ طوسيو شينجاش
.کردنديز معرفيها را ننو امثال آيغالدقت وش و کمياندان سادهياز آغاز تا آن زمان، راوعهيشمهم

کالم و حکمت
ان مذاهب يميو کالميسوم به بعد، و مشاجرات مستمر فلسفقرنزبغداد، ايو فرهنگيفکريفضا
يو فلسفي، موضوعات و مباحث و مناقشات کالمياشعرومعتزلهبزرگفرقهژه دويمختلف، به ويفکر



٧٠

ت يکرد، هم به سبب تبعيت مين مجادالت فعاليبغداد که در کانون ايعيحوزه ش.ان آورديرا در ميمتعدد
يزمان، به دروس و موضوعات کالميهاو هم به تبع ضرورتيبه مباحثات عقالنعهيامامان شهياز توص
حوزه بغداد قرار گرفت و استادان يدرسيهادر شمار برنامهکالمرو درسنياز ا.ژه نشان داديتوجه و

.شدنديمباحث کالمسيتدرمشغولينامور

هشام بن حکم←
امام که در کوفه زاده شد و سپس در مکتبيو.بودهشام بن حکميعيمتکلمان شنيترمياز قديکي

.پرداختي، به مباحثات کالمتجارتآمد و ضمنبه بغداد ۱۹۹افت، در سال يپرورش امام کاظموصادق
خ يالزنادقة، کتاب الشيو رد بر مخالفان نوشت، مانند الرد علينيديکتاب در حوزه باورها۲۷او دست کم 

تاد بوده است، کتاب اختالف ان شاگرد و اسيد، که ظاهرآ به سبک پرسش و پاسخ ميالتوحيو الغالم ف
ييهاکتاب]۲۹[.ديالتوحيد، و کتاب المجالس فيالتوحيس فيارسطاطالياالمامة، کتاب الرد عليالناس ف

ن يژه او در دانش کالم است؛ از جمله ايگاه ويهشام نوشته شده نشانه جايکالمياآريو بررسنقدکه در
ز در نشر يشاگردان هشام ن]۳۰[.استينوبختيمذهب هشام نوشته حسن بن موسيها االستطاعة علکتاب

استادش، هشام، را يسخنان کالمبن منصوريعلکه ابوالحسنداشتند، چنانيااو نقش ارزندهيمکتب کالم
]۳۲[]۳۱[.د و االمامة گرد آورديالتوحير فيدر کتاب التدب

يخاندان نوبخت←
، يخاندان نوبختاند،ها برخاستهان آنياز مياکه متکلمان برجستهيعلميهان خاندانيتراز شاخصيکي

.استانينوبخت

ابوسهل←←
است که در زمان خود از )۳۱۱ـ۲۳۷(يل بن علياسماعابوسهلبتيعصر غن خاندان درين فرد ايترمهم

بوده ياصحاب امام عسکرو در شمارير اماميو غيخ متکلمان اماميش]۳۳[ير نجاشيبعه و به تعيبزرگان ش
.است

نقل کرده است، از ميابن ندز ازيگر را نيرا خود نامبرده و چند کتاب دياب از وهفده کتيخ طوسيش
]۳۶[]۳۵[]۳۴[.الصفاتيالغالة و کتاب فيهود، الرد عليالياالمامة، الرد عليفاء فياالست:جمله

.منحرف جدا سازديهاعه را از گروهيد نظر شيکوشيگر، ميديمذاهب کالمدر مناظرات خود با سرانيو
.بوديکرد و مجلس درس او کانون نقد و کندوکاو مسائل کالميس ميدر حوزه بغداد تدريو

عه، يشيمدون کالمديعقاازعالوه بر دفاع يکه وت دارد؛ نخست آنيتالش او در کالم از دو جهت اهم
ن دو را به آيهاآموزهيرد و حتيبه کار گانيامامير مسائل کالميمعتزله را در تقريهاد روشيکوش

ان يو بامامتبود که در اثبات وجوبين کسانياز اوليکه ابوسهل نوبختو دوم آن]۳۷[ک کنديگر نزديکدي
]۳۸[.اکتفا نکرديادله نقلآورد و بر خالف متکلمان گذشته بهيل عقليدالاماماوصاف
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)۳۶۷يمتوف(يشِ بلخيابوالجن آنانيترت کرد که از مهميدر کالم تربياشاگردان برجستهيابوسهل نوبخت
ة ياالمامة، و نقض العثمانيچون النکت و االغراض فييهااست که کتابيمشهور خراسانمحدثومتکلم

يابوالعباس احمد بن عليش را برايهااز او کالم آموخت و کتابديخ مفيش.الجاحظ را نوشته استيعل
]۳۹[.کرديمعرفينجاش

يحسن بن موس←←
خواهرزاده )۳۱۰ـ۳۰۱ن يبيمتوف(ينوبختيحسن بن موس، ابومحمديگر متکلم برجسته خاندان نوبختيد

و در رد بر ديتوحژه در موضوعيو کالم به وحکمتحدود چهل کتاب دريو.استيابوسهل نوبخت
انات او را، که يکتاب اآلراء و الد.ده استيعه او به دست ما رسيمخالفان نوشته که از آن همه فقط فرق الش

]۴۰[.کرديس ميد در حوزه بغداد تدريخ مفيفراوان بود، شيهادانشيحاو

يم نوبختيابراه←←
.مه اول قرن چهار ماستيدر نعهيمتکلمان شيز از بزرگان و قدماينيم نوبختيابواسحاق ابراه

کتاب االبتهاج يفات وياز جمله تأل.اد کرده استي» خ اقدم و امام اعظميش«از او با وصف ]۴۱[يعالمه حلّ
کتاب .آن را شرح کرده استياقوت است که عالمه حلّيز کتاب اليو نيتعالة للّهياثبات اللذة العقليف
]۴۳[]۴۲[.عه استيشيکالميهان کتابيترمياقوت از قديال

يبن عبداهللا بغداديعل←
)۳۶۵يمتوف(يف بغداديوصبنعبداللّهبنيعل،علم کالمدر حوزهياز شاگردان ابوسهل نوبختيکي

اهل مدحدريارين اشعار بسيچنهم.کرديدفاع ميمامها با شور و حرارت از معتقدات ادر مناظرهيو.بود
]۴۴[.سرودتيب

ديبن جنا←
کتاب در کالم نوشت، از جمله کتاب يش از سيز بياد شد، نين از او يش از اي، که پيد اسکافيابن جن

]۴۵[.ر، و کتاب کشف االسرارير و التقريالتحر

ديخ مفيش←
، محمد بن محمد بن نعمان جهان اسالمن استادان کالم در حوزه بغداد و بلکه در سرتاسريتراز بزرگيکي

، يحارث
]۴۶[.ف کرديتأليدر موضوعات مختلف کالميمتعدديهاا ابن المعلّم بود که کتابيد يخ مفيمعروف به ش

يمشترکيرو بود که آراان پرقدرت معتزله روبهيژه در مسئله امامت، با جري، به ويکالميهادر مناظرهيو
يان اماميعيد شيدر عقايخود و مناقشه جديهادگاهيج ديو تروغيتبلداشتند و سخت سرگرمهيديزز باين

يهادگاهين رساله در نقد ديچنديو.بوديعيشيزمان در صدد ارائه مستدل و مدون باورهابودند؛ او هم
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و مقابله با يعيشيهاآموزهياستدالليز در ساماندهينيف کرد و آثار متعدديمعتزله تأليکالم
.د آورديپديرعلميغييگراثيحد

، خ صدوقيشهياعتقاد االمامبرز نقدها و اعتراضات او يحات و نيتوضياو، حاوح االعتقاديتصحکتاب
در جلسات مناظره با ز بود،يآور نزبانيکه مرديو.ر استين مسيدر هميويعلميهاتياز فعاليانمونه

در يويروزيپ.درباره امامت معروف استيعبدالجبار معتزليبا قاضيومناظره.کرديبان شرکت ميرق
د يسد چونيشاگردان مف]۴۷[.منجر شديلمياو نزد عضد الدوله ديگاه واالين مناظره به کسب جايا

.ز در کالم خبره بودندينيابوجعفر طوسخ الطائفهيشويمرتض

يد مرتضيس←
عصمت و معتزله دربارههيامامانياختالف نظر در مي، بر نقطه مرکزاءيه االنبيتنزدر کتابيد مرتضيس
معتزله فقط ارتکابيشوند، ولينمخطاگونهچيمرتکب هنامبرايپاند کهه برآنيامام.نهديانگشت مايانب

ن کتاب ضمن رد يد در ايس.داننديممحالشوديها مآناستخفافرا که موجبيو گناهانرهيگناهان کب
.)اءيبه االنيتنز(ز پاسخ داده است يامبران نيبر پقانيزنديهانظر معتزله، به شبهه

يخ طوسيش←
تر، شرح بخش کالم کتاب جمل العلم و العمل ف کرد که از همه مهميتألين اثر کالميز چندينيخ طوسيش
.علم الکالميالمدخل الياالمامة و مقدمة فيز المفصح في، و ند االصوليتمهاست با عنوانيد مرتضيس
]۴۸[

بت اماميامامت و غ←
ن شهر، موضوع امامت ويايمطرح در حوزه بغداد و بلکه در محافل علمين موضوعات کالميتراز مهم

.داشتيبان و مخالفان سرسختيبت بود، رقيحوزه بغداد که مدافع امامت و غ.بودبت اماميغ

مخالفان امامت←←
ستند ينگريخود مياسيسيبودند که همواره به امامان به چشم رقبايعباسيخلفادر رأس مخالفان امامت،

گر مخالفان امامتياز د.کردندينميخودداريچ کوششيان امامت از هيجريف و نابوديتضعيو برا
.بودندهايلحنب
رجحان خلفاگري، بر ديان را، از نظر علميعيالسالم امام اول شهيعليعلز گرچهيان پرقدرت معتزله نيجر

.دانستن منشأ آن مخالف بوديانيه در امامت و وحيامامباورنهاد، بايم
يهاز از فتنهينائمهيوکالونوابو مخالفت کنندگان بايبت صغريغدر دورهامام زمانتيبابانيمدع

ياسيسيهايبت امام و تنگناها و دشوارياز غينان با سوء استفاده از مشکالت ناشيا.بودنديدرون مذهب
نيان دروغيمدعنياز اينام برخ.کردنديگر مينادرست ديهايامام و دعويندگينمايعه، ادعايجامعه ش

احمد بن هالل ]۴۹[ت امام زمانيبابيازدهم، مدعياز اصحاب امام دهم و يعيابومحمد شر:هاستنيا
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د؛ يچيسرپمحمد بن عثمانرش وکالتيکه از پذين عسکراز اصحاب امام حس)۲۶۷يمتوف(يکرخ
يو خود دعويمان خودداربه محمد بن عثامامم کردن امواليبن بالل که از تسليابوطاهر محمد بن عل

ي؛ و محمد بن علمفوضهوانيغالجنون ازمحمد بن مظفّر معروف به ابودلَف م]۵۱[]۵۰[کردوکالت
ن بن روح يحسابتينامخالفت بيعه که بعدها در پياز عالمان بزرگ و مبرِّز ش)۳۲۲يمتوف(يشلمغان
]۵۲[.در خود انحرافش آشکار شديحلول روح خداونديت امام زمان و ادعايبابيو سپس دعوينوبخت

]۵۳[

تالش علما←←
ب و يرقيهافرقهيهاامامت و دفع شبههين مبانييو دشوار حوزه بغداد، تبين وضع، رسالت جديدر ا

.السالم بودهيعلابت امام زمانيان نيمدعژهيبه ويدرون مذهبيهايزيانگمقابله با فتنه
ان اوصاف و يت و بامامياسيو سيگاه معنوين جاييبغداد به تبين بود که متکلمان و محدثان خردگرايچن

چند کتاب در اثبات محمد بن هارون وراقيسيابوع.بت همت گماشتنديم موضوع غيشروط امامان و تفه
]۵۴[.عة و المقاالتيفة، و اختالف الشيقعه در امامت نوشت، مانند کتاب االمامة، السيمعتقدات ش

ز در رد ينيبت، کتابيث درباره امامت و موضوع غيس و شرح صدها حديو تدريافزون بر گردآورينيکل
را کهانيعيشوانيقرمطييسوهماتهاماز آنان،يعه اماميشيک آرايو با تفک]۵۵[نوشتقرامطهانيجر

.ردزدند، رد کيبدان دامن مانيعباس
عه بغداد که در درس يخ شياز مشا)۳۴۲بعد از يمتوف(يکاتب نعمانم بن جعفر معروف بهيمحمد بن ابراه

]۵۷[]۵۶[.ة را نوشتيلياالسماعيبة و کتاب الرد عليبود، کتاب الغيکافانيکرد و از راويشرکت مينيکل

شده يس ميبغداد تدريقه واقع در جنوب شرقيبة در مشهد العتيکتاب الغ]۶۱[،ينجاشبه نوشته]۶۰[]۵۹[]۵۸[
.است

کتاب )۳۳۶ـ۲۵۸(يو از معاصران ابن همام اسکافيعي، محدث شيمحمد بن قاسم معروف به ابوبکر بغداد
]۶۲[.بة را نوشتيالغ

ست اما ين کتاب اکنون در دست نيا.ف کرديه تأليه نام التنبببتيغدر بابيز کتابينيابوسهل نوبخت
ز عالوه بر چند کتاب يد نيخ مفيش.درج کرده است]۶۳[نيکمال الده در کتابياز آن را ابن بابوييهاقطعه

بة، کتاب يالغيالمسائل العشرة ف:د آورد، از جملهيبت پديدر بحث امامت، چند اثر درباره امام زمان و غ
.)السالمهيعل(يالمهد)االمام(خروج يبة، الجوابات فيالغيفيالطلحيبة، النقض عليالغيمختصر ف

ن يايوي.نوشت از جمله الشّافيارزشمنديهاز در موضوع امامت کتابينيعلم الهديد مرتضيس]۶۴[
خ يشن کتاب رايا]۶۵[.نوشتيعبدالجبار معتزلي، اثر قاضيخ مطالب بخش امامت المغنکتاب را در پاس

در رد آن نقض ين بصريابوالحسو بعدها )يص الشافيتلخ(ص کرد ي، تلخيد مرتضي، شاگرد سيطوس
النقض را منتشر ساخت و همه يعلر، النقضين اثر اخيدر رد ايلميسلّار ديعليرا نوشت که ابويالشاف

]۶۶[.اتفاق افتاديد مرتضيساتيحها در مدتنيا
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يهادگاهيان دياست و تفاوت ميعيم شيدر تعلامامتدهيد در شناخت عمق عقيار مفيبسين کتاب اثريا
با ناميز کتابيبت ني، در موضوع غيسنده الشافينو]۶۷[.دهدينشان ميرا به خوبمعتزلهو باهيديزباعهيش

ن يايو.نگاشتبةيالغبا ناميبت کتاب مبسوطيز درباره غينيخ طوسيش.نوشته استبةيالغيالمقنع ف
.مخالفان نوشتيهابت و پاسخ به شبههين جوانب مختلف غييد در تبيخ مفيه استادش شيکتاب را به توص

]۶۸[.ق و مستدل پاسخ داده استيدقيابت به گونهين اثر به همه جوانب مسئله غيدر ايخ طوسيش

ر قرآنيتفس
)۳۱۰يمتوف(ينوبختيحسن بن موسابومحمد:ت شدنديتربياپژوهان برجستهدر حوزه بغداد قرآن

القرآن يکتاب ما نزل فياحمد بن محمد جوهرابوعبداللّه]۶۹[.به القرآن را نوشته و ذکر متشايکتاب التنز
]۷۰[.ف کرديتألصاحب الزمان رايف

ف چند کتاب يبغداد، عالوه بر تألثقهلماناز عا)۳۲۸زنده در (ابن جحاممعروف بهمحمد بن عباس
از عالمان يت را در هزار ورق نوشت که به شهادت گروهياهل البي، کتاب ما نزل من القرآن فيفقه
ريتفسوعلوم قرآنژهيوييهاز، کتابيد نيخ مفيش]۷۱[.ف نشده بوديروزگارش مانند آن تا زمان او تألهم

.القرآنيان عن غلط قُطْرب فيف القرآن، و البيتأليان فيقرآن، البوجوه اعجاز الينوشته بود، مانند الکالم ف
ف کرد، از جمله حقائق يتألين اثر قرآني، چنديد مرتضيد و برادر سيشاگرد مف)۴۰۶يمتوف(يد رضيس]۷۲[

.القرآنيل، و معانيمتشابه التنزيل فيالتأو
خود، الموضح عن جهة ين اثر قرآنيتردر مهميو.پژوهان بزرگ حوزه بغداد بودز از قرآنينيد مرتضيس

پژوهان قرار مطرح کرد، که مورد توجه و نقد قرآناعجاز قرآنرا در بابه صرفهينظراعجاز القرآن،
مشکل، حاصل هشتاد اتيآازيادير شمار زيا غررالفوائد و دررالقالئد او، در تفسييکتاب امال.گرفت

]۷۳[.ديان رسيبه پا۴۱۳شد و در سال ياست که متناوبآ برگزار مبغداداش دردر خانهيس ويجلسه تدر

خ يشيعنين حوزه، ين استاد برجسته اير را در حوزه بغداد، آخرين تفسين و مشهورتريترامعن و جيترمهم
.نوشته استيطوس

يخيتارويالم، کي، فقهينحوويصرف،يعيبد،يلغوگوناگونيهابه جنبهانيالتبر مشهوريدر تفسيو
تر صبغه شيحاکم بر بغداد آن روزگار بير فضاير او تحت تأثيکه تفستوجه کرده است، ضمن آناتيآ

.دارديکالم

خ و تراجم و رجاليتار
ن يترياز اصليکيبغداد، که يعيدر حوزه شيدر بغداد و رونق مباحث کالميعموميسيخ نويتاررواج

يکه نقد و بررسعه بود؛ چنانيائمه شيخ زندگيژه به تارير از توجه ويمسائل آن موضوع امامت بود، ناگز
از .بودعلم رجالژه بهيها و توجه وان آنيراويها محتاج شناخت و بررسآنليجرح و تعدوثياحاد

.ار محل توجه واقع شديدر حوزه بغداد بسيحال و آثار رجالشرحيهاخ و کتابيرو تارنيا
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مورخان←
ار نوشت، از يبسيهان باره کتابيدر ايعيشناس بزرگ شمورخ و تذکره)۳۵۵ـ۲۸۴(يمحمد بن عمر جعاب

ن يبن الحسيث و طبقاتهم، کتاب اخبار عليعة من اصحاب الحديطالب، اخبار بغداد، الشيمله اخبار آل ابج
]۷۴[.هماالسالميعل

ز از ين)۳۸۷يمتوف(يبانيابوالمفضل محمد ش.نوشتعهيخ شيتارز خصائص االئمة را درينيد رضيس
ثَ يحدين، کتاب من روين، مزار الحسيالمؤمنرياو مزار اميخيتاريهادان بغداد بود؛ از کتابخيعالمان تار

استفاده يخيدان در حوزه مسائل تارخين استاد تارياز اينجاش.فة استيحنير خم، و کتاب اخبار ابيغد
خ يدر باب مسائل تار)۴۰۱يمتوف(ياحمد بن محمد جوهرفاتياز تأليبخش بزرگ]۷۵[.ار کرده استيبس

شاعريريد حميسيعني(د يذکر الشجاج، کتاب اخبار السي، کتاب فياست مانند، اخبار جابر الجعف
يآثار مهمعهيامامان شخيتارز در حوزهيد نيخ مفيش]۷۶[.، کتاب اخبار و کالء االئمة االربعة)يعيمعروف ش

و بصرهدرجنگ جمل، و الجمل دربارهالعباديمعرفة حجج اللّه علياالرشاد فف کرد، از جملهيتأل
بر دوش حوزه بغداد بوده يعلميهاز سهم عمده پژوهشينيشناسو رجالتراجمدر دانش.ل آنيتحل

.است

رجال←
، ينجاشخين بغداد و از مشاساک)۳۹۲ا ي۳۹۰يمتوف(يابن الجنداحمد بن محمد بن عمران معروف به

زنده پس از (يابن عضائرمعروف بهين بن عبداللّه غضائرياحمد بن حس]۷۸[]۷۷[.کتاب الرجال را نوشت
به انيراوليدر جرح و تعديحوزه بغداد بود و نجاشيرجالي، از علمايدرسان نجاشاز هم)۴۱۱

ه اطالعات موجود در منابعِ يبر پايابن غضائرياثر رجال]۸۱[]۸۰[]۷۹[.دادياو توجه نشان ميهادگاهيد
برد شياما سهم عمده در پ.ده استيبه چاپ رسقمش در۱۳۸۰شده و با نام الرجال در نيتدون،يسپس

و ابوالعباس احمد بن يخ الطائفه ابوجعفر طوسيعه، از آن شيخ شيعلم رجال در حوزه بغداد و بلکه در تار
را عهيشيکتب اربعه رجالک تنه سه کتاب ازييخ طوسين مالحظه که شيبوده است؛ با اينجاشيعل
:ف کرديتأل
، )۴۰۸:فيخ تأليتار(ن و اصحاب االصول يعة و اصولهم و اسماء المصنّفيا فهرست کتب الشيالفهرست)۱

ت کرده بودند، همراه با يرا روايا آثاريف بوده يتأليداراکه يصد شرح حال از کسانکه در آن حدود نه
]۸۲[.ف آنان عرضه شده استياز تصانيفهرست

]۸۳[.ها بوده استعه و آثار آنيمؤلفان شين فهرست معرفيم ايدر تنظيهدف اصل

ن کتاب از يا]۸۴[.استيابوعمرو کَشّنيمعرفة الناقلافته ازيسامان يادهي، که گزار معرفة الرجالياخت)۲
ان با امامان و يعيان مناسبات شيد که به بيآيات امامان به شمار ميدوران حعه دريخ شين اسناد تاريمعتبرتر

ل يگذاران و جرح و تعدان و بدعتيعان، شناخت غالياز متشيبرخيهايها و دعوعه و رقابتيالت شيتشک
.ان پرداخته استيراو
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ها و ناميف آن، احصايان امامان است و غرض از تألينفر از راو۵۸۰۰ش از يبيمعرفي، که حاوالرجال)۳
شناس رجال)۴۵۰ـ۳۷۲(يعه را نجاشيشين کتاب رجاليچهارم.ها بوده استن طبقات آنييها و تعجمع آن

)کتاب الرجال(الرجالعنوانکتاب او که از سنخ فهرست است، غالبآ با.مسلّم حوزه بغداد نوشته است
.شوديميمعرف

، يخ طوسيش گفته شيمشابه، از جمله سه اثر پيهابر کتابياز محققان، کتاب نجاشياديبه اعتقاد شمار ز
.)]۸۷[دين منبع رجوع کنيل به ايتفصيبرا(]۸۶[]۸۵[ح دارديترج

گريديهادانش
يتوجهيبيبه معنارجالوکالموثيحدواصولوفقهج در حوزه بغداد چونيرايهاذکر دانش

ن علوم خوش يت است که اوال حوزه بغداد در اين واقعيان ايست؛ بلکه مراد بيگر نيحوزه بغداد به علوم د
ها و پژوهش شن دانيس ايها تدرآنيو رسالت مذهبيعيشيهان موضوع حوزهيتريآ اصليده و ثانيدرخش
.محلّ توجه بوده استحوزهنيز در اينيگريداست که علوم ديپوگرنهها بوده است؛در آن

يعلوم ادب←
، يهم در سطح عالو ي، در حوزه بغداد، هم در سطح مقدماتينيديهامانند همه حوزهيعلوم ادبمثال
عقوب بن اسحاق يوسف يد به ابويدر بغداد بايعيبان شين عالمان و اديترمياز قد.شده استيس ميتدر

اشاره کرد که در لغت و صرف و يامام هادوامام جواداصحاباز)۲۴۴ـ۱۸۶(تيابن سکّمعروف به
المنطق، کتاب االلفاظ، کتاب االضداد، کتاب المذکر و اصالح :ف کرد، از جملهيتألييهاع کتابينحو و بد

]۸۸[.المؤنث

يمتوف(ء االصغريناشف معروف بهيبن عبداللّه بن وصيچون عليگريت، اشخاص ديعالوه بر ابن سکّ
)۳۷۸ا ي۳۸۴يمتوف(يمحمد بن عمران مرزبانداللّهيابوعب]۸۹[،تياهل بو شاعر مشهورمتکلم)۳۶۵ح
وشعردريد رضيو شاگرد سيعيشاعر خالق ش)۴۲۸يمتوف(يلميار ديمهو]۹۰[عهيب مشهور شياد

]۹۱[.، درخور ذکرندادب

يف رضياند، شرخواندهشيقرن شاعريتراو را بزرگيعه در بغداد که برخيب و شاعر شين اديتراما بزرگ
.ده استيوان شعر او هم به دست ما رسيو د]۹۳[]۹۲[حوزه بغداد بودهيمااز عل

يکاربرديهادانش←
.شديس ميز تدرينيکاربرديهاگر دانشيو دطب،نجوم،هندسه،اتياضيرن در حوزه بغداد،يعالوه بر ا

کتاب :داشت، از جملهيفاتيز تألينيعيعلوم طببود، دريت ادبيک شخصيتر شيت که بيمثال ابن سکّ
، صاحب يبن حسن علويعل]۹۴[.ةين و الجبال و االودير، کتاب النبات، کتاب الوحش، و کتاب االرضيلطا
و يابوعبداللّه احمد بن محمد جوهر]۹۵[.ار برجسته بغداد بوديجِ ابن اعلم، از منجمان بسيوم به زج موسيز

]۹۶[.با نام اللؤلؤ و صنعته و انواعه داشته استي، کتابيفات مذهبيعالوه بر تأليابوالعباس نجاشخياز مشا
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آموزشيهاکانون
شده و از معلمان و شاگردان اشارهيشتر به اساميخ آموزش، بيموجود درباره تاريهادر عموم گزارش

مقدس از يهاو مکانمساجدست کهينيدين حال ترديبا ا.ار کم سخن رفته استيآموزش بسيهامکان
.آموزش در حوزه بغداد بوده استياصليهاکانون

مساجد و اماکن مقدس←
کاتب در يشجاعيرا نزد محمد بن عليم نعمانيمحمد بن ابراهبهيکتاب الغياعده]۹۷[يبه گزارش نجاش

.خواندندينة المنصور، ميمديان در جنوب شرقيعيشينيقة، از مراکز ديمشهد العت
کاتب در ين احمد بن احمد کوفيتوسط ابوالحسينيکليکافس کتابين شاهد تدريچنهم]۹۸[ينجاش

ق يدارالرقيدر مسجدش در کويابن صلت اهواز]۹۹[،يطوسبه نوشته.بغداد بوده استيمسجد لؤلؤ
.کرده استيمثيحدسيتدر۴۰۹بغداد در سال 

خانه علما←
س يشاهد تدر]۱۰۰[يمثال نجاش.س بوده استيعمده تدريهاز از محليعلما نيهادر کنار مساجد، خانه

.در خانه خودش در بغداد بوده استيتلّعکبريابومحمد هارون بن موس
روان همه مذاهب يشد و از پيل مياش در محله درب رباح تشکد در خانهيخ مفيشمناظرهودرسجلسات

ث عبدالواحد بن محمد، مشهور يدر حلقه درس حد۴۱۰در سال يخ طوسيش]۱۰۱[.کردنديدر آن شرکت م
از يگريدر مجلس د۴۱۱ز در ي، و نيدان ابن مهديدر مياقع در خانه او در درب زعفران، ويبه ابن مهد
]۱۰۳[]۱۰۲[.شرکت کردبغدادث در منزل ابن بشران معدل دريدرس حد

برکه زلزل بغداد مجلس درس داشته يدر منزلش در کو۴۲۹ز در ينين بن محمد بن حسن حلوانيحس
]۱۰۴[.است

يمتوف(يب بغداديخطخيو از مشاي، محدث امام)۴۳۹يمتوف(يالحمامحسن بن محمد معروف به ابن 
س يها پس از تأسس در خانهين رسم تدريا]۱۰۵[.کرديس ميکرخ بغداد تدريخود در کويدر سرا)۴۶۳

.ز ادامه داشتيمدارس بزرگ ن
س ياز تدرعيتشه را به جرمياستاد درس نحو نظام)۵۱۶يمتوف(يحيبن محمد فصيابوالحسن عليوقت
جا که از حوزه بغداد، تا آنينظام آموزش]۱۰۶[.داديمخود به طالبان دانش درسيدر سرايداشتند، وباز

.س و جوامع بوده استو مداريعلميهاحوزهش ماننديد، کمابيآيمنابع بر م

ينظام مال
در دست يق امرار معاش استادان و شاگردان هم اطالع قابل توجهيحاکم بر حوزه بغداد و طرياز نظام مال

.ستين
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کسب و کار←
ا القاب مانند بزاز و وراق و سباک همراه با يها از اسمياز عالمان و از وجود برخياز مرور سرگذشت برخ

.کردنديميرد که آنان از راه کسب و کار گذران زندگيگين نظر قوت مياز آنان، ايمارشينام اصل
ن يمحصالن و استادان به کتاب و دفتر موجب رونق اياز دائميبود، چه نعلماياز مشاغل برخيکييوراق

، ونس بن عبدالرحمانيسوم و از اصحابقرنيسنده امامي، عالم و نويعباس بن موس.دشغل شده بو
]۱۰۷[.گفتنديبوالفضل وراق من رو به او ايکرد و از هميميوراق

]۱۰۸[.، وراق بودينجاشکاتب، معاصر و معاشريعقوب معروف به ابوالفرج قنانيبن يمحمد بن عل

ضرب درحکمهشام بن ارانيو از شاگردان و يو صاحب چند اثر کالممتکلم،يل بغداديمحمد بن خل
مه قرن چهارم در ياز متکلمان برجسته ن)۳۶۵يمتوف(ف يبن عبداللّه بن وصيعل]۱۰۹[.مهارت داشتسکه

]۱۱۰[.ار ماهر بوديها بسليژه قندين به ويل برنجيلوازم و وساکار ساخت 

ريموقوفات و افراد خ←
خود يتوانست موجب گذران زندگيمشخص دست باال مياداست که اشتغال استادان و عالمان به حرفهيپ

که نيگو ا.ن و مستمر بوديسنگياازمند بودجهينطالبوينه مراکز آموزشين هزيآنان گردد، اما تأم
يمرکزيد مرتضيس.اندشدهيت مير حمايافراد خيهاو کمکتموقوفاقيتر از طرشيگونه مراکز بنيا

انه يماهيمقررن دارالعلميخود در ايکرد و به شاگردان حوزه درسيموسوم به دارالعلم را اداره م
نار پرداخت يز بن براج، هشت ديو به عبدالعزناريددوازدهيماهيخ طوسيکه به شپرداخت، چنانيم
]۱۱۱[.کرده بودوقفو طالبفقهان کاغذيتأميرا برايين روستايچنهميد مرتضيس.شديم

پرورحاکمان دانش←
با توجه به اهتمام .کردنديميماليهاکمکينيعلوم ديهاز به حوزهيپرور نها حاکمان دانشنيعالوه بر ا

، متکلمان، مفسران،محدثانمختلف، اعم از فقها،يهاان رشتهدانشمنديبه وضع ماليدگيعضدالدوله به رس
د وضع ياحتماال با]۱۱۲[،نجفوکرباليه آبادان، شاعران، پزشکان و مهندسان و اهتمام خاص او بينحو

.بغداد هم در دوره او بهتر شده باشديعيشيزه علمحويمال

دوره افول
ده بود، با يرسييخ الطائفه به اوج شکوفايشيت علمي، با مرجعهيآل بوژه در عصريحوزه بغداد که به و
.، از رونق افتاد۴۴۷در يفه عباسيبه بغداد، به دعوت خليورود طغرل سلجوق

.ان دهندياه بر بغداد پيبه نفوذ آل بويان مذهبيگراک فرقهيمذهب توانستند با تحريحنفانيسلجوق
ان مورد هجوم قرار گرفت و بخش اعظم يعيشيهاان، مدارس و مساجد و کتابخانهيبه دنبال حمله سلجوق

، با يلميرِ بهاءالدوله دي، وز)۳۸۱س يتأس(ر يکتابخانه شاپور بن اردش.ان رفتيعه از ميراث مکتوب شيم
غارتز بهيرا نيخ الطائفه ابوجعفر طوسيکتابخانه ش.ده شديکشآتشافزون بر ده هزار جلد کتاب به
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رمؤمنانياممرقدارتيزيکه قبل از ورود طغرل و سپاهش به بغداد، برايخ طوسيبردند و آتش زدند و ش
]۱۱۶[]۱۱۵[]۱۱۴[]۱۱۳[.جا شدز از اقامت در همانيالسالم به نجف رفته بود، ناگزهيعل

.بوده استنجفرساليدحوزهنيه بغداد و سرآغاز تکويان درخشش حوزه علمي، پاياجبارمهاجرتنيا
کرد، يحوزه بغداد تلقيعلميهاتيان بخش همه فعاليد پايباان به بغداد را نين حال، درآمدن سلجوقيبا ا

ت شاگردان در حوزه بغداد اشتغال يس و تربيف و تدريش به تأليز کمابيها بعد نتا قرنعهيشيعلماچرا که
.اندداشته
امام جوادوامام کاظمعه،يبغداد و مزار دو تن از امامان شي، از محالت غربنيکاظمکهچنان
عه يشيگرفته بود و علماي، رونق)۶۲۲ـ۵۷۵:حک(يژه در دوره خالفت ناصر عباسيهما، به ويعلاللّهسالم

مستقل در شمال بغداد و ين که بعدها به صورت شهريکاظم]۱۱۷[.درس داشتنديهاحلقهحرمدر اطراف
ر مکتب نجف يــ البته تحت تأثيمستقليحوزه علمين سو دارايزدهم به ايسسدهوسته به آن درآمد، ازيپ

ز يننيکاظميحوزه علمرا مؤسسيکه ويکاظميخالصيمحمدمهدژه از زمانين حوزه به ويا.ــ شد
يهاانهيبآ از مياما تقر.جا ظهور کردنددر آنيمشهوريعلميهافت و خاندانايت مضاعف يدانند، اهميم

حلّهبغداد، ابتدا نجف و سپسيبه جايعيحوزه شيهاتيفعالين، کانون اصليسپسيهاقرن پنجم و سده
.بوده است
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فهرست منابع

.۱۴۰۳/۱۹۸۳روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقيعة، چاپ عليف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران)۱(
.۱۳۹۱/۱۹۷۱روت ي، بيمنزوينقيالقرن الخامس، چاپ عليالنابس ف:عةي، طبقات اعالم الشيمحمدمحسن آقابزرگ طهران)۲(

.۱۳۹۰/۱۹۷۱روت ي، بيمنزوينقيرابعة المئات، چاپ علينوابغ الرّواة ف:عةي، طبقات اعالم الشيزرگ طهرانمحمدمحسن آقاب)۳(
.ش۱۳۷۱)مشهد(، ي، ترجمه غالمرضا اکبر)هماالسالميعل(ن يخ حرم کاظمين، تارياسيمحمدحسن آل )۴(

.)۱۳۹۷(، تهران ياکبر غفاريبة، چاپ علينب، کتاب الغيزيابن اب)۵(
.خيالتارير، الکامل فيابن اث)۶(

.ش۱۳۶۳، قم ياکبر غفارين و تمام النعمة، چاپ عليه، کمال الديابن بابو)۷(
.۱۴۱۲/۱۹۹۲روت يعبدالقادر عطا، بيخ الملوک و االمم، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفيتاري، المنتظم فيابن جوز)۸(

.انيات االعيابن خلّکان، وف)۹(
.)تهران(م، الفهرست، يندابن )۱۰(

.۱۴۰۱، قم ينياض الفضالء، چاپ احمد حسياض العلماء و حي، رياصفهانيافنديسيعبداللّه بن ع)۱۱(
.ش۱۳۵۷، تهران ي، خاندان نوبختيانيعباس اقبال آشت)۱۲(

و يديبه اهتمام جعفر شهيقيمجموعه مقاالت تحق:ينيادنامه عالمه امي، در »علم رجاليچهار کتاب اصل«، ياخامنهيعل)۱۳(
.ش۱۳۶۱مؤسسه انجام کتاب، :، تهرانيميمحمدرضا حک

ي.خ بغدادي، تاريب بغداديخط)۱۴(
.۱۴۱۴، المعجم الموحّد، قم ياب نجفيمحمود در)۱۵(

.ش۱۳۶۳، مفاخر اسالم، تهران يدوانيعل)۱۶(
ه، ۴۶۰ـ۴۴۱ات ي، حوادث و وفياالعالم، چاپ عمر عبدالسالم تدمرر ويات المشاهيخ االسالم و وفي، تاريمحمد بن احمد ذهب)۱۷(

.۱۴۱۴/۱۹۹۴روت يب
.، قاموس الرجاليشوشتر)۱۸(

:ان، قمي، بهکوشش رسول جعفر۲ران، دفتريايراث اسالمي، در م»يخطوسيخ شيو مشايت علميشخص«، يز طباطبائيعبدالعز)۱۹(
.ش۱۳۷۴، ينجفيتاللّه مرعشيکتابخانه آ

.۱۴۱۴، قم ي، االماليمحمد بن حسن طوس)۲۰(
)قم(نجف، ي، چاپ محمدمهدينيقزويل بن غازية، لخليلية الخليله الحاشي، عدةاالصول، و بذيمحمد بن حسن طوس)۲۱(

۱۴۰۳/۱۹۸۳.
، قم يئز طباطباين و اصحاب االصول، چاپ عبدالعزيعة و اصولهم و اسماء المصنفي، فهرست کتب الشيمحمد بن حسن طوس)۲۲(

۱۴۲۰.
.)۱۳۹۸(بة، تهران ي، کتابالغيمحمد بن حسن طوس)۲۳(

.ش۱۳۶۳)قم(، يزنجانياقوت، چاپ محمد نجميشرح الي، انوارالملکوت فيوسف عالمه حلّيحسن بن )۲۴(
.۱۳۷۳/۱۹۵۴م، قاهره يغررالفوائد و دررالقالئد، چاپ محمد ابوالفضل ابراه:يالمرتضي، امالين علم الهديبن حسيعل)۲۵(

.ش۱۳۴۸ـ۱۳۴۶، تهران يعة، چاپ ابوالقاسم گرجياصول الشريعة الي، الذرين علم الهديبن حسيعل)۲۶(
.۱۴۱۰ب، تهران يخطينياالمامة، چاپ عبدالزهراء حسيفي، الشافين علم الهديبن حسيعل)۲۷(

.ش۱۳۸۵، قم يشيبخشايقيم عقي، چاپ عبدالرح)ع(ه يجعفريه در شرححال علمايد رضوي، فوايعباس قم)۲۸(
ي.، اصول کافينيکل)۲۹(

.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل)۳۰(
.۱۹۹۳روت ي، معجماالدباء، چاپ احسان عباس، بياقوت حموي)۳۱(
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سيپانو

.)تهران(، ۲۷۹، ص۱م، الفهرست، جيابن ند.۱

.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۱۰۸ـ۱۰۷، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۲
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۱۹ـ۲۱۸، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۳
.)تهران(، ۲۷۶، ص۱م، الفهرست، جيابن ند.۴

.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۴۲۲ـ۴۲۰، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۵

ز ي، چاپ عبدالعز۵۱۱، ص۱ن و اصحاب االصول، جيمصنفعة و اصولهم و اسماء الي، فهرست کتب الشيمحمد بن حسن طوس.۶
.۱۴۲۰، قم يطباطبائ

.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بينيالحق، چاپ محمدجواد نائي، ثَبتَ علي، رجال النجاش۴۲۱، ص۲، جينجاشياحمد بن عل.۷
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۰۶ـ۲۰۵، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۸

روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۲۸۳، ص۱عة، جيف الشينتصايعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۹
۱۴۰۳/۱۹۸۳.

روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۳۶۱، ص۱عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۱۰
۱۴۰۳/۱۹۸۳.

.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۹۷ـ۲۹۵، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۱
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۱۰، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۲
.ش۱۳۶۳، تهران ۲۰۸، ص۳، مفاخر اسالم، جيدوانيعل.۱۳

روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۲۰۹، ص۲عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۱۴
۱۴۰۳/۱۹۸۳.

روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقيچاپ عل،۳۶۰، ص۲عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۱۵
۱۴۰۳/۱۹۸۳.

روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۲۶، ص۱۰عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۱۶
۱۴۰۳/۱۹۸۳.

روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۳۷۱ـ۳۷۰، ص۲۰عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۱۷
۱۴۰۳/۱۹۸۳.

نجف، ي، چاپ محمدمهدينيقزويازل بن غية، لخليلية الخليله الحاشي، و بذ۳۶، ص۱، عدةاالصول، جيمحمد بن حسن طوس.۱۸
.۱۴۰۳/۱۹۸۳)قم(

، بهکوشش رسول ۲ران، دفتريايراث اسالمي، در م۳۶۸، ص۱، ج»يخطوسيخ شيو مشايت علميشخص«، يز طباطبائيعبدالعز.۱۹
.ش۱۳۷۴، ينجفيلّه مرعشتاليکتابخانه آ:ان، قميجعفر

.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۲۴، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۲۰
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۴۲۷ـ۴۲۶، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۲۱
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۸۴، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۲۲
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۱۸ـ ۳۱۷، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۲۳
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روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائي، رجال النجاش۲۹۱ـ۲۹۰، ص۲، جينجاشيمد بن عل، احيوقته بالريخُ اصحابنا فيش.۲۴
۱۴۰۸/۱۹۸۸.

.۲۰ـ۱۹محفوظ، صينعلي، مقدمه حس۱، جي، اصول کافينيکل.۲۵
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۹۱، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۲۶
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت يب، يني، چاپ محمدجواد نائ۳۰۶ـ ۳۰۵، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۲۷
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۹۳، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۲۸
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۹۸ـ۳۹۷، ص ۲، ج ي، رجال النجاشينجاشين علاحمد ب.۲۹

روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۲۷، ص۲عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۳۰
۱۴۰۳/۱۹۸۳.

.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۷۱، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۳۱
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۹۸ـ۳۹۷، ص۲، جي، رجال النجاشيجاشنياحمد بن عل.۳۲
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۱۲۱، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۳۳
.)تهران(، ۲۲۵، ص۱م، الفهرست، جيابن ند.۳۴

ز يعبدالعز، چاپ ۳۲ـ۳۱، ص۱ن و اصحاب االصول، جيعة و اصولهم و اسماء المصنفي، فهرست کتب الشيمحمد بن حسن طوس.۳۵
.۱۴۲۰، قم يطباطبائ

.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۱۲۱، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۳۶
.ش۱۳۵۷، تهران ۱۰۲، ص۱، جي، خاندان نوبختيانيعباس اقبال آشت.۳۷
.ش۱۳۵۷، تهران ۱۰۳ـ۱۰۲، ص۱، جي، خاندان نوبختيانيعباس اقبال آشت.۳۸
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۷۴ـ۳۷۳، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۳۹
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۱۸۰، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۴۰
.ش۱۳۶۳)قم(، يزنجاني، چاپ محمد نجم۲اقوت، صيشرح الي، انوارالملکوت فيوسف عالمه حلّيحسن بن .۴۱
.ش۱۳۵۷، تهران ۱۷۱، ص۱، جي، خاندان نوبختيانيس اقبال آشتعبا.۴۲
.ش۱۳۵۷، تهران ۱۷۷، ص۱، جي، خاندان نوبختيانيعباس اقبال آشت.۴۳
.۱۹۹۳روت ي، چاپ احسان عباس، ب۱۷۸۶ـ ۱۷۸۴، ص۴، معجم االدباء، جياقوت حموي.۴۴
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۱۰ـ۳۰۶، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۴۵
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۳۱ـ۳۲۷، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۴۶
.۱۴۰۱، قم يني، چاپ احمد حس۱۷۸، ص ۵اض الفضالء، ، ج ياض العلماء و حير، ياصفهانيافنديسيعبداللّه بن ع.۴۷
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۳۳ـ۳۳۲، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۴۸
.)۱۳۹۸(، تهران ۳۹۷، ص۱بة، جي، کتاب الغيمحمد بن حسن طوس.۴۹
.)۱۳۹۸(، تهران ۳۹۹، ص۱بة، جي، کتاب الغيمحمد بن حسن طوس.۵۰

ه، ۴۶۰ـ۴۴۱ات ي، حوادث و وفير و االعالم، چاپ عمر عبدالسالم تدمريات المشاهيخ االسالم و وفي، تاريمحمد بن احمد ذهب.۵۱
.۱۴۱۴/۱۹۹۴روت يب

.)۱۳۹۸(، تهران ۳۰۴۳۰۷، ص۱بة، جي، کتاب الغيمحمد بن حسن طوس.۵۲
.)۱۳۹۸(، تهران ۴۱۴، ص۱بة، جي، کتاب الغيمحمد بن حسن طوس.۵۳
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۸۱ـ۲۸۰، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۵۴
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ز ي، چاپ عبدالعز۳۹۴، ص۱االصول، جن و اصحابيعة و اصولهم و اسماء المصنفي، فهرست کتب الشيمحمد بن حسن طوس.۵۵
.۱۴۲۰، قم يطباطبائ

.)۱۳۹۷(، تهران ياکبر غفاري، چاپ عل۶۰، ص۱بة، جينب، کتاب الغيزيابن اب.۵۶

.)۱۳۹۷(، تهران ياکبر غفاري، چاپ عل۱۳۹ـ۱۳۸، ص۱بة، جينب، کتاب الغيزيابن اب.۵۷

.)۱۳۹۷(، تهران ياکبر غفاري، چاپ عل۱۸۸، ص۱بة، جينب، کتاب الغيزيابن اب.۵۸

.)۱۳۹۷(، تهران ياکبر غفاري، چاپ عل۲۰۲، ص۱بة، جينب، کتاب الغيزيابن اب.۵۹

.)۱۳۹۷(، تهران يغفاراکبر ي، چاپ عل۱۲، ص۱بة، جينب، کتاب الغيزيابن اب.۶۰

.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۰۲، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۶۱
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۹۸، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشيمد بن علاح.۶۲
.ش۱۳۶۳، قم ياکبر غفاري، چاپ عل۸۸۹۴، ص۱ن و تمام النعمة، جيه، کمال الديابن بابو.۶۳
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۳۰ـ۳۲۷، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۶۴
.۱۴۱۰ب، تهران يخطيني، چاپ عبدالزهراء حس۳۳، ص۱االمامة، جيفي، الشافين علم الهديبن حسيعل.۶۵

، تهران ي، ص پانزده، چاپ ابوالقاسم گرجي، مقدمه گرج۱عة، قسمت ياصول الشريعة الي، الذرين علم الهديبن حسيعل.۶۶
.ش۱۳۴۸ـ۱۳۴۶

، تهران ي، ص پانزده، چاپ ابوالقاسم گرجي، مقدمه گرج۱عة، قسمت يصول الشرايعة الي، الذرين علم الهديبن حسيعل.۶۷
.ش۱۳۴۸ـ۱۳۴۶

.)۱۳۹۸(، تهران ۳، ص۱بة، جي، کتاب الغيمحمد بن حسن طوس.۶۸

ت روي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۴۵۵، ص۴عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۶۹
۱۴۰۳/۱۹۸۳.

.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۲۵، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۷۰
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۹۵ـ۲۹۴، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۷۱
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۳۱ـ۳۲۷، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۷۲

، چاپ محمد ۲۰م، ص ي، مقدمه محمدابوالفضل ابراه۱غررالفوائد و دررالقالئد، قسم :يالمرتضي، امالين علم الهديبن حسيعل.۷۳
.۱۳۷۳/۱۹۵۴م، قاهره يابوالفضل ابراه

.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۲۰ـ۳۱۹، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۷۴
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۲۲ـ ۳۲۱، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۷۵
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۲۶ـ۲۲۵، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۷۶
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۲۴، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشيبن علاحمد.۷۷

روت ي، بيو احمد منزويمنزوينقي، چاپ عل۸۴، ص۱۰عة، جيف الشيتصانيعة الي، الذريمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۷۸
۱۴۰۳/۱۹۸۳.

.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۰۳ـ۳۰۲، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۷۹
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۵۸، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۸۰
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۴۱۸ـ۴۱۷، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۸۱
.۱۴۱۴، قم ۲۳، ص۱، المعجم الموحّد، جياب نجفيمحمود در.۸۲
ز ي، چاپ عبدالعز۶۷، ص۱ن و اصحاب االصول، جيعة و اصولهم و اسماء المصنفي، فهرست کتب الشيمحمد بن حسن طوس.۸۳
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.۱۴۲۰، قم يطباطبائ
.۲۶ـ۲۵، ص۱، قاموس الرجال، جيشوشتر.۸۴
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۱ـ۱۵، صيني، مقدمه نائ۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۸۵
.۱۴۱۴، قم ۳۰، ص۱، المعجم الموحّد، جياب نجفيمحمود در.۸۶

به اهتمام يقيمجموعه مقاالت تحق:ينيادنامه عالمه امي، در ۴۱۲ـ۳۷۲، ص۱، ج»علم رجاليچهار کتاب اصل«، ياخامنهيعل.۸۷
.ش۱۳۶۱مؤسسه انجام کتاب، :، تهرانيميو محمدرضا حکيديجعفر شه

.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بينيجواد نائ، چاپ محمد۴۲۵، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۸۸
.۳۷۱ـ۳۶۹، ص۳ان، جيات االعيابن خلّکان، وف.۸۹
.۳۵۶ـ۳۵۴، ص۴ان، جيات االعيابن خلّکان، وف.۹۰
.۳۶۳ـ۳۵۹، ص۵ان، جيات االعيابن خلّکان، وف.۹۱
.۴۱ـ۴۰، ص۳، جيخ بغدادي، تاريب بغداديخط.۹۲
.۴۳۰ـ ۴۱۴، ص۴ان، جيات االعيابن خلّکان، وف.۹۳
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۴۲۶ـ۴۲۵، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۹۴

روت ي، بيمنزوينقي، چاپ عل۱۷۸، ص۱رابعة المئات، جينوابغ الرّواة ف:عةي، طبقات اعالم الشيمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۹۵
۱۳۹۰/۱۹۷۱.

.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۲۶ـ۲۲۵، ص۱، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۹۶
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روتي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۰۲، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۹۷
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۹۱، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۹۸
.۱۴۱۴، قم ۳۳۱، ص۱، جي، االماليطوسمحمد بن حسن.۹۹

.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۴۰۸ـ۴۰۷، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۰۰

روت يعبدالقادر عطا، بي، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطف۱۵۷، ص۱۵خ الملوک و االمم، جيتاري، المنتظم فيابن جوز.۱۰۱
۱۴۱۲/۱۹۹۲.

.۱۴۱۴، قم ۲۵۷، ص۱، جي، االماليمحمد بن حسن طوس.۱۰۲
.۱۴۱۴، قم ۳۹۴، ص۱، جي، االماليمحمد بن حسن طوس.۱۰۳

روت ي، بيمنزوينقي، چاپ عل۶۶، ص۱القرن الخامس، جيالنابس ف:عةي، طبقات اعالم الشيمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۱۰۴
۱۳۹۱/۱۹۷۱.

.۴۵۵ـ۴۵۴، ص۸، جيخ بغدادي، تاريب بغداديخط.۱۰۵
.۱۹۹۳روت ي، چاپ احسان عباس، ب۱۹۶۴، ص۵، معجم االدباء، جياقوت حموي.۱۰۶
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۱۲۰، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۰۷
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۳۲۶، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشيلاحمد بن ع.۱۰۸
.۱۴۰۸/۱۹۸۸روت ي، بيني، چاپ محمدجواد نائ۲۱۱، ص۲، جي، رجال النجاشينجاشياحمد بن عل.۱۰۹
.۱۹۹۳روت ي، چاپ احسان عباس، ب۱۷۸۶ـ۱۷۸۵، ص۴، معجم االدباء، جياقوت حموي.۱۱۰
.ش۱۳۸۵، قم يشيبخشايقيم عقي، چاپ عبدالرح۳۳۵ص، ۱، ج)ع(ه يجعفريحال علماه در شرحيد رضوي، فوايعباس قم.۱۱۱
.۷۰۴۷۰۵، ص۸خ، جيتارالير، الکامل فيابن اث.۱۱۲
روت يعبدالقادر عطا، بي، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطف۱۶، ص۱۶خ الملوک و االمم، جيتاري، المنتظم فيابن جوز.۱۱۳
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۱۴۱۲/۱۹۹۲.
.۳۵۰، ص۹خ، جيالتارير، الکامل فيابن اث.۱۱۴
.۶۳۷۶۳۸، ص۹خ، جيالتارير، الکامل فيابن اث.۱۱۵

، حوادث و ي، چاپ عمر عبدالسالم تدمر۴۹۱ـ۴۹۰، ص۱ر و االعالم، جيات المشاهيخ االسالم و وفي، تاريمحمد بن احمد ذهب.۱۱۶
.۱۴۱۴/۱۹۹۴روت يه، ب۴۶۰ـ۴۴۱ات يوف

.ش۱۳۷۱)مشهد(، ي، ترجمه غالمرضا اکبر۳۷، ص۱، ج)هماالسالميعل(ن يخ حرم کاظمين، تارياسيمحمدحسن آل .۱۱۷
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ه حلهیحوزه علم

.س شديتأس، شهر حلهليبا از زمان تکميتقرحلههيحوزه علم

قدمت
ن ي، چندان اشهر حلّهل ساختي، زمان تکم۵۰۰د از حدود سال ينباحلّهدريعيشيحوزه علمسيتأس

يهاحوزهشهر،يا سه دهه پس از بنايبآ دو يتوان حدس زد که تقريمييهابر اساس نشانه.باشدسوتر
حلّه در عهيعالمان شازينامه شماريگها از مطالعه زندن نشانهيا.جا برپا بوده استدر آنزينيعيشيعلم

.سده ششم به دست آمده است

علما←
ازياريبس]۱[،يذهباست که به نوشته)۵۸۰پس از يمتوف(يمسافر حلّبنيعربن عالمان،ياز جمله ا

را به يکتاب او نام عربيهاا کاتبان نسخهييالبته ذهب(رفتند يتعلم نزد او مياز مناطق اطراف براانيعيش
.)اندضبط کرده» يعرب«که همه نام او را ]۵[]۴[]۳[]۲[ن منابعيد به ايرجوع کن()اندضبط کردهياشتباه عل

در حلّه به)۵۷۹يمتوف(يعيسنده شي، دانشمند و نويرطبه سواربنهبةاللّهبننيحسن ابوعبداللّهيچنهم
]۶[.اشتغال داشته استسيتدر

، است که به )۵۹۸يمتوف(يس حلّيابن ادر، معروف بهسيمحمد بن ادرتر ابوعبداللّهن دو معروفياز ا
از درس او يادياران و شاگردان زيعه مانند نداشت و يشيان علمايش در ميدر دوره خو]۷[يذهبگفته 
.گرفتنديبهره م

يگزارش حمص←
ششم، در سدهدرعهيمتکلمان شخي، شينِ حمصيدالدياست که از سفر سدياتر گزارشين شواهد گوياز ا

بوده در مقدمه]۸[، صاحب الفهرست،ين رازيالدمنتجبکه از استادانيصن حميدالديسد.دست است
، به حجح کرده است که در راه بازگشت از سفريد تصريالتوحيد و المرشد اليکتابش با نام المنقذ من التقل

ف کرده و در آن يتصن۵۸۱جا در ن کتاب را در همانيده و ايک چند در حلّه اقامت گزيعه يشياصرار علما
]۱۰[]۹[.مشغول بوده استيمذاکره علمس ويام، به تدريا

ن يح دارد، بلکه در عيدر چند دهه آخر سده ششم تصرعهيشيحوزه علمن چند گزارش نه تنها بر رونقيا
و چه يس و استادين عالمان در حلّه، چه در مسند تدريکند که با وجود ايت ميت حکاين واقعيحال از ا

.رسديششم مقرنش از اواسطيه حلّه به پيدر حلقه شاگردان، سابقه رونق حوزه علم
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يگزارش ابن مشهد←
در دست است که ]۱۲[]۱۱[،)۶۰۵يمتوف(يابن مشهد، مشهور بهيمحمد بن جعفر مشهدهم ازيگزارش

برد و يششم سده ششم به عقب مدههه حلّه را تايحوزه علميل جلسات درسيهم به صراحت، زمان تشک
يدرسيهان حلقهيز در ايکه خود ن]۱۴[]۱۳[،يبه گفته ابن مشهد.کنديس را ذکر ميهم محلّ مشخص تدر

ز يو ن۵۶۹ر شهر حلّه در دهبةاللّه بن نمادر خانه ابوالبقاءثيحدسيشرکت داشته است، مجالس تدر
به ۵۶۵خ يتاريبرا(ر بوده است يدر حلّه دا۵۷۳در يبن مسافر عباديعربدر خانهيگريمجلس مشابه د

.)]۱۵[دين منبع رجوع کنيا
جنب مشهد صاحب ياکه چند دهه بعدتر، از مدرسهعلما منحصر نبوده، چنانيهاس به خانهيالبته تدر

که خود يحلّيابن نمان محمد بن جعفر، معروف بهيالدبياد شده است که نوه هبةاللّه بن نما، نجيالزمان 
جا را در آنهانيفقازيکرد و گروهيبازساز۶۳۳آن را در يهان شهر بود، اتاقياز استادان برجسته ا

]۱۶[.اسکان داد

حمله مغول
مغولگررانيهجوم وياز شهرها که در سده هفتم در پياريبسيه حلّه بر خالف مراکز علميحوزه علم

پس از ]۱۷[به نوشته وصّاف الحضره،.رونق گرفتانيعباسشدند، پس از سقوطيستينيدچار رکود و حت
ني، و مجدالد)۷۲۶يمتوف(يعالمه حلّ، پدروسف بن مطهرينيدالدي، سد)۶۵۶(بغدادغلبه هوالکو بر

به ياز مردم حلّه با مکتوبيندگيبه نمامحمد بن العزنيالدشمسو يطاووس حلّبنحسنبنمحمد
ق اخبار يمغوالن را از طريروزيگفتند که خبر پيبه ويبرداردرگاه هوالکو رفتند و ضمن اعالم فرمان

ز آنان را نواخت و يهوالکو ن.انددهيالسالم، شنهيعلرمؤمنانيامژهيبه وعهيامامان معصوم شش،ياجداد خو
وآرامشحلّه ويعلماريتدبنيجه ايظاهراً در نت.جا فرستادآنيرا به شحنگين عجميلدتکلّه و عالءا

يافندشد؛ چندان که به نوشتهياماميعلماژهيبه وعلماگاه و مجمعن شهر پناهيامتعاقب آن، تيامن
.ستنديزيدر حلّه مهيفقومجتهد۴۴۰، يدر روزگار عالمه حلّ]۱۸[ياصفهان

شده بود، بعد از فتح بغداد و امان يگذارهيش از حمله مغول پايها په حلّه که ساليب، حوزه علمين ترتيبد
، يطوسنيرالديخواجه نصداريد.شدعهيشيحوزه علمنيتريلخان مغول، اصلينامه گرفتن مردم شهر از ا

، که يمحقق حلّز او در مجلس درسيآمو حضور احتراميحوزه علمنيدر مقام صدر اعظم هوالکو، از ا
ن حوزه ياينده علميز پرسش از آيگر و نيکدين دو با يايو مکاتبه علميک پرسش و پاسخ فقهيبه 

]۱۹[.ن حوزه استيگاه معتبر ايد، نشانه جايانجام

ها و دستاوردهايژگيو
و طالبچون کثرتيعوامليژه در قرن ششم تا هشتم، با بررسيحوزه حلّه و رونق آن، به ويات علميح

ژه در يکه به ويمهميهاآموختگان و کتابو اعتبار مدرسان و دانشحوزهنياير علميمدرسان و مشاه
برداشته شده ياسالميهابرد دانششيکه در پييهاق گاميز از طريف کرده بودند و نيتألاصولوفقهحوزه
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مند و زمانيخيحوزه حلّه ــ البته با نظر به تاريها و دستاوردهايژگين ويترمهم.شوديبود مشخص م
:زاند اهاــ عبارتبودن آن

قيروح تحقياياح←
خ يشيوه فقهيش.باشديها و دستاوردها ميژگياز ويکيقيتحقروحيايو احيمواجهه با رکود علم

خ و روش يشيادت علميت و سيان شده است، به علت شخصيبالمبسوطژه در کتابي، که به ويطوس
ها شارح و ناقل آرا و س از او تا مدتهان پيبوده و فقيهان اماميفقانيوه مسلط ميک سده شياو، تا ياعتدال
]۲۰[.آمدندياو بر نمياو بودند و در صدد نقد آرايفتاو

ن يتراز بزرگيکي، يس حلّي، را ابن ادرخ الطائفهيش، مشهور بهيخ طوسياز شديتقلين سنّت طوالنيا
القاسم يمحمد بن ابنيچون عمادالديس نزد استادانيابن ادر.ه حلّه، درهم شکستيحوزه علميعلما
ياديگردان زاو شا]۲۶[]۲۵[]۲۴[]۲۳[]۲۲[]۲۱[.ن بن هبةاللّه بن رطبه درس خوانديبن مسافر، حسي، عربيطبر

يمحمد بن جعفر بن هبةاللّه بن نما]۲۸[]۲۷[،يها فخّار بن معد موسوان آنيرا در حلّه پرورش داد که از م
ژه با ياو به و.درخور ذکرند]۳۳[]۳۲[يو احمد بن مسعود اسد]۳۱[اطيخييحيبن يعل]۳۰[]۲۹[،يحلّ
را با يفقه امامبرحاکم رخوتش گرفت وينقد اسالف را پع خود، السرائر، راهيبديف کتاب فقهيتأل
.ان برديش از ميخوياجتهادوهيش

ت يحجس بايمخالفت ابن ادر.استيخ طوسيح او از شيصريتر به سبب انتقادهاشيبسيابن ادرشهرت
و لزوم خروج از يشيدر واقع اصرار او بر آزاداند.بوديخ طوسيح مخالفت او با شياز موارد صرخبر واحد

]۳۴[.شرفت و تکامل دانش فقه را فراهم کرديپيهاهيبزرگ مايفقهايو اهتمام در نقد آراد از بزرگانيتقل

]۳۵[]۳۶[

يار مثبت حوزه علميبسياز کارکردهايکيبزرگان يفقهيق و انتقاد از آرايروح تحقياين رو احياز ا
.روديحلّه به شمار م

ث و رجاليد علم حديمرحله جد←
در حوزه حلّه،.استين آثار رجاليو تدوسندبه اعتبارثياحاديبنده حله، دستهيگر حوزه علميديژگيو

ييدادهايدر واقع، دور شدن از عصر حضور و وقوع رو.شديديز وارد مرحله جدينرجالوثيعلم حد
مختلف و گاهيان در شهرهايعيشيهايز پراکندگيان در بغداد و نيعيمهم شيهان رفتن کتابخانهيمانند از ب
يشد که محدثان متقدم در گذشته برايها و قرائنروشيدست موجب ناکارآمدآنان به نقاط دورمهاجرت

.گرفتنديدرست از نادرست به کار ماتيرواصيتشخ
، طرح )۶۷۳يمتوف(بن طاووسياحمد بن موسنيالدد جماليحوزه حلّه، سيرجالوهيفقن رو،ياز ا
صورت گرفته بودــ در اهل سنّتان محدثان متقدميشتر در ميث از نظر سند را ــکه پياحاديبندميتقس

.ارائه کردفيضعوحسنوموثقوحيصحچهار قسم
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پس از او تا زمان ]۳۷[.خود به کار گرفتيهام کرد و در استدالليتحکيرا عالمه حلّيبندمين تقسيا
به عالوه، در .، مورد توجه و استناد فقها بوده استيو اصالحيلين روش، با مالحظات تکميمعاصر، ا

.ن شديتدويابن داوود حلّويو عالمه حلّابن طاووسنين حوزه، سه کتاب مهم رجال توسط هميهم

ييفتوايثين حديسبک نو←
.باشديفقه مسيتدرونيتدودر» ييـ فتوايثيحد«ن ي، ارائه سبک نوين حوزه علميگر ايدستاورد د

محمد بن ،ينيکلعه مانند آثاريشيفقهيها، کتاببتيدوران غيهان دههيتا نخستعصر حضور اماماندر
ها ن کتابين کنندگان ايث بود و تدوياحاديتر حاوشيبهين بن بابويبن حسيعلو پدرشهيبن بابويعل

کردند؛ در يخود عرضه ميفقهيفتواعنوانث را به يشوندــ متن احاديخوانده مثياصحاب حدــکه
يمتوف(يد مرتضيس،)۴۱۳يمتوف(ديخ مفيش،)قرن چهارم(يد اسکافيابن جنچونيهانينان، فقيمقابل ا

از يانمونهيبرا(در موضوعات مختلف نوشتند فتوامختصييهاکتاب)۴۶۱يمتوف(يخ طوسيشو)۴۳۶
ن دو را يث و فتوا ايختن احاديبا درآم)۶۷۶يمتوف(ي، اما محقق حلّ)]۳۸[دين منبع رجوع کنيبه اين فتاويا

]۳۹[.ارائه کرديقيکنار هم و به سبک تلفدر 

و در حوزه ]۴۱[]۴۰[کردتلمذيو فخّار بن معد موسويچون ابن نما حلّيدر حلّه نزد بزرگانيمحقق حلّ
، محمد يسنده فرحة الغريم بن احمد بن طاووس نوي، عبدالکريچون عالمه حلّيارياو شاگردان بسيدرس

صاحب کشف الرموز در يآبيوسفيطالب ين حسن بن ابي، عزالديلّبن طاووس، ابن داوود حيبن عل
]۴۵[]۴۴[]۴۳[]۴۲[.افتنديشرح مختصر نافع، پرورش 

و يساز کتب دريکيچنان بود و همياست که از همان آغاز کتاب درسع االسالميشران اثر او،يترمهم
]۴۶[.اندبر آن نوشتهياريبسياست و شروح و حواشهيفقه امامدرييمتون فتوا

يدر ابواب فقهيينوگرا←
.ه حله محقق شديبود که در حوزه علميديجدياز دستاوردهايموضوعات فقهيبنددر بابيينوگرا

يبندميشه تقسيرا به اندي، محقق حلّيخ طوسيمناسب در کتاب المبسوط شيعدم نظم و انسجام موضوع
قاعاتياوعقود،احکام،عباداترا در چهار بخشفقهيهاباباو همه.رهنمون شديق مباحث فقهيدق

]۴۷[.اندرفتهينکات پذيرا ضمن افزودن برخيبندمين تقسيز ايمعاصر نيفقها.کرديبنددسته

مشهوريعلما
يحلّمحقق←

رانه و يگيپيهاصل کوششه حلّه، حايحوزه علميها و دستاوردهاياز نوآوريبخش در خور توجه
حلّه، ين عالم حوزه علمين و مشهورتريبوده که پس از او به دست مؤثرتريژرف محقق حلّيهادقت

او عالوه بر پدرش، نزد .افته استيتداوم يوسف بن مطهر معروف به عالمه حلّين حسن بن يالدجمال
فقه احمد بن طاووسوبن طاووسيد عليسويثم بحرانيابن م،ين طوسيرالدي، خواجه نصيمحقق حلّ

.خوانداتياضيرومنطقوفلسفهوکالمث ويو اصول و حد
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يعالمه حلّ←
ن آنان فرزندشيت کرد که مشهورتريه حلّه تربيدر حوزه علمياريز شاگردان بسيخود نيعالمه حلّ

ن يالدن عبداللّه و تاجياءالدين عبدالمطلب و ضيدالديگانش، عم، خواهرزاد)۷۷۱يمتوف(نيفخرالمحقق
،ارشاد االذهانيهاکتاب]۵۰[]۴۹[]۴۸[.بودنديقطب تحتانمعروف بهين محمد رازيالدو قطبيحسن

در دانش اصول،ب الوصوليتهذدر فقه،تذکرة الفقهاءوعةيتلف الشمخ،قواعد االحکام،نيتبصرة المتعلّم
در کالم از عشريالباب الحادولمرادکشف ا،يدر مباحث رجالخالصة االقوالدر منطق،ديالجوهر النض

ن يشتر ايب.)]۵۲[ديمنبع رجوع کنن يآثار او به ايليگزارش تفصيبرا(]۵۱[فات متعدد اوستيجمله تأل
.ه نوشته شده استيها شرح و حاشاند و بر آنه بودهيعلميهاحوزهيها متون درسکتاب

را با توجه به يعيفقه تفر،يو محقق حلّيخ طوسياسالف خود، شياز روش فقهيرويعالمه با پ
او با نگارش دو کتاب .ديکمال بخشيقواعد فقهاز تسلط خود بريريگو با بهرهيمحقق حلّيبندموضوع

اختالفات يعة، در بررسي، و مختلف الشيمذاهب مختلف اسالميو نقد آرايدر بررستذکرة الفقهاء، 
ان يرا بنيمذهب اماميقيفقه تطبرا به کمال رساند و هم در واقعيخ طوسي، هم کار شياماميفقهاييفتوا

.گذارد
فقه يبخشز در کمالينعلم االصولينهج الوصول الب الوصول و کتابياو چون تهذياصوليهاکتاب

.داشتير جديه تأثيامام

نيفخرالمحقق←
پدرش يو کالمياو بر چند کتاب فقه.ن بودين دانشمند حوزه حلّه فخرالمحققيبردارترپس از عالمه، نام

ن شرح ياو در ايمطالب استدالل]۵۳[.است)شرح قواعد(ضاح الفوائدياوشت که از همه مشهورترشرح ن
]۵۵[]۵۴[.بوده استيانصاريخ مرتضيشچونيمؤلف همواره محل توجه افراديبه سبب دقت و موشکاف

]۵۶[]۵۷[]۵۸[

محمد بهره بردند که از جمله آنان)نيفخرالمحقق(ن استاد حوزه حلّه ياز محضر درس اياريدان بسشاگر
ابن متوج ن احمد بن عبداللّه معروف بهي، فخرالد)۷۸۶يمتوف(د اوليشهمعروف بهيعامليبن مکّ
]۵۹[.استطيالقاموس المحصاحبيروزآباديفويبحران

ه يل خود از قريل مراحل تحصيتکميااو که بر.دا کرديار پيد اول شهرت بسين شاگردان، شهيان ايدر م
و برادرش ينين حسياءالديد ضين، نزد سيبه حلّه سفر کرده بود، عالوه بر فخرالمحققجبل عاملنيجزّ
را در شام يعلوم عقلوحکمتدرس خواند وگران يو ديه حسنين ابن معيالدد تاجين و سيدالديد عميس

]۶۰[.حلّه بودــ فرا گرفتيافتگان حوزه علميخود از پرورش كهيمحمد بن محمد رازنيالدنزد قطب

.او بوده استيسيو تدريعلميهاتيمرهون فعاله جبل عامليحوزه علمييس و شکوفايتأس]۶۱[
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دوره رکود
يعين حوزه شين و پرکارتريتبرترهفتم و هشتم معقرنه حلّه که از اواسط قرن ششم و سرتاسريحوزه علم

:حک(لخانانياپس از سقوطيفيکه در دوره ملوک الطوايمکرريهايريبود، عمدتاً به علت درگ
نظر از دوره در واقع صرف.دادداد، رفته رفته رونق خود را از دستيتصرف حلّه روبر سر)۷۵۰ـ۶۵۴

انيموريتباانيريجالمکرريهايريحلّه را فتح کرد، به سبب درگ۷۳۹که در يريخ حسن بزرگ جاليش
ن ينلوها، ايان و قره قويريان جاليم۸۵۰ها تا يرين درگيتا دهه نخست قرن نهم و سپس تداوم ا۷۹۵از 

.)ز حلّهين]۶۲[شهر سخت ناامن شد
، يحلّيوريفاضل مقداد سحوزه حلّه،متکلموهيفقکهحوزه حلّه مؤثر افتاد، چنانرکودها درين ناامنيا

ن شهر را يحلّه، ابزرگ ياز علماياري، به همراه بسيابن فهد حلّن و استاديد اول و فخرالمحققيشاگرد شه
]۶۴[]۶۳[.ن شهر درگذشتيدر ا۸۲۶به قصد نجف ترک کرد و در 

ه/ يموسوم به زعيکه مدرسه علمچنان.ت حوزه حلّه متوقف نشديها فعالن حادثهياين همه در طيبا ا
ن محمد، مشهور به ابن فهد يالدن احمد بن شمسيالدر بود و جماليه در حلّه دايه/ رعينه/ زعنيزعبه/ زع

د محمد بن فالح يستيمهدويادعايسرانجام در پ]۶۵[.س اشتغال داشتين مدرسه به تدري، در ايحلّ
گر رانيويها، و تسلط او بر حلّه و سپس جنگيمشعشع، درس خوانده حوزه حلّه و شاگرد ابن فهد حلّ

]۶۷[]۶۶[.خت بر بستاز شهر حلّه ريت به کلينلوها، امنياخالف او با آق قو

شده يگذارهيدهه هشتاد قرن هشتم پايانيپايهاه جبل عامل، که در ساليگونه به مرور حوزه علمنيبد
حاکمان شهر دوباره رو به رونق يتيو امنياقدامات رفاهي، که به سبب برخحوزه نجفبود، و سپس

گر يستاد، ديکامال از حرکت بازناحوزهنيکه ابا آن]۶۸[.ه حلّه شدندين حوزه علميگرفتن داشت، جانش
.و درخشان خود بازنگشتييگاه به دوران طالچيه
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فهرست منابع

.۱۳۹۲/۱۹۷۲روت ي، بيمنزوينقيسادس القرون، چاپ عليون فيالثقات الع:عةي، طبقات اعالم الشيمحمدمحسن آقابزرگ طهران)۱(
.۱۹۷۵روت ي، بيمنزوينقيالمائة الثامنة، چاپ عليالحقائق الراهنة ف:عةي، طبقات اعالم الشيحمدمحسن آقابزرگ طهران)۲(
.ش۱۳۸۷خرسان، قميموسوي، چاپ محمدمهديرالفتاويلتحريکتاب السرائر الحاو:يس الحلّي، موسوعة ابن ادريس حلّيابن ادر)۳(
.۱۴۱۶، قم يپناه اشتهارديف عليد، تأليابن الجني، مجموعة فتاويکافد اسيابن جن)۴(
.ش۱۳۴۲، تهران ين محدث ارمويالد، کتاب الرجال، چاپ جالليابن داوود حلّ)۵(
.۱۴۱۹، قم ياصفهانيومير، چاپ جواد قي، المزارالکبيابن مشهد)۶(
.)۱۴۰۵قم (، چاپ افست ۱۳۲۱ز يتبريپ سنگة، چاي، الفوائد المدنيف استرآبادين بن محمدشريمحمدام)۷(
.ش۱۳۷۸، مشهد يي، ترجمه احمد نمايعالمه حلّيکالميهاشهيتکه، اندينه اشميزاب)۸(
.۱۴۰۱، قم ينياض الفضالء، چاپ احمد حسياض العلماء و حي، رياصفهانيافنديسيعبداللّه بن ع)۹(
.۱۴۱۱، کتاب المکاسب، قمين انصاريبن محمداميمرتض)۱۱(
يمؤسسة االعلم:روتي، بيليف جعفر خلي، در موسوعةالعتبات المقدسة، تأل»النجفيها فخيالدراسة و تار«محمد بحرالعلوم، )۱۲(

.۱۴۰۷/۱۹۸۷للمطبوعات، 
.)تايب(ن، چاپ محمدصادق بحرالعلوم، قم ي، لؤلؤة البحريوسف بن احمد بحراني)۱۳(
.ش۱۳۶۲، چاپ افست قم )۱۹۶۵(، بغداد ينيآلمل، چاپ احمد حس، امل ايمحمد بن حسن حر عامل)۱۴(
.ش۱۳۷۲، چاپ افست قم ۱۳۸۵/۱۹۶۵خ الحلة، نجف ي، تاريوسف حلّي)۱۵(
.۱۴۱۴ـ۱۴۱۲د، قم ي، المنقذ من التقليرازيحمصيمحمود بن عل)۱۶(
.۱۴۰۷ثاً، قم يد اول، االربعون حديشهيمحمد بن مک)۱۹(
.۱۴۲۹/۲۰۰۸روت يم دباغ، و عدنان دباغ، بيمحفوظ، عبدالکرين عليمالآلمل، چاپ حسحسن صدر، تکملة ا)۲۰(
.، بحاراالنواريمجلس)۲۱(
.۱۳۸۹/۱۹۶۹بقال، نجف ين محمدعليمسائل الحالل و الحرام، چاپ عبدالحسي، شرائع االسالم فيجعفر بن حسن محقق حلّ)۲۲(
.ش۱۳۶۲پژوه، تهران دانشي، چاپ محمدتق)يمه فارسترج(:، مختصر نافعيجعفر بن حسن محقق حلّ)۲۳(
.۱۳۱۸)تهران(يشرح المختصر، چاپ سنگي، المعتبر فيجعفر بن حسن محقق حلّ)۲۴(
.ش۱۳۶۶، قم ين محدث ارمويالد، الفهرست، چاپ جاللين رازيالدداللّه منتجبيبن عبيعل)۲۵(
.۱۴۲۴ـ۱۴۱۸مؤسسة االمام الصادق، :قم، يموسوعة طبقات الفقهاء، اشراف جعفر سبحان)۲۶(
.۱۲۶۹يبمبئيخ وصّاف، چاپ سنگياللّه وصّاف الحضره، تارعبداللّه بن فضل)۲۷(
ات يروت، حوادث و وفي، بير و االعالم، چاپ عمر عبدالسالم تدمريات المشاهيخ االسالم و وفي، تاريمحمد بن احمد ذهب)۲۸(

.۱۴۱۷ه، ۵۸۰ـ۵۷۱
ات يروت، حوادث و وفي، بير و االعالم، چاپ عمر عبدالسالم تدمريات المشاهيخ االسالم و وفي، تاريذهبمحمد بن احمد)۲۹(

.۱۴۱۷ه، ۵۹۰ـ۵۸۱
ات يروت، حوادث و وفي، بير و االعالم، چاپ عمر عبدالسالم تدمريات المشاهيخ االسالم و وفي، تاريمحمد بن احمد ذهب)۳۰(

؛۱۴۱۷ه، ۶۰۰ـ۵۹۱
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سيپانو

روت، ي، بي، چاپ عمر عبدالسالم تدمر۴۰۱ـ۴۰۰، ص۱ر و االعالم، جيات المشاهيخ االسالم و وفي، تاريمحمد بن احمد ذهب.۱
.۱۴۱۷ه، ۵۸۱۵۹۰ات يحوادث و وف

.ش۱۳۶۶، قم ين محدث ارمويالد، چاپ جالل۹۱، ص۱، الفهرست، جين رازيالدداللّه منتجبيبن عبيعل.۲
.۱۴۱۹، قم ياصفهانيومي، چاپ جواد ق۵۶۶، ص۱ر، جي، المزارالکبيابن مشهد.۳
.۱۴۰۱، قم يني، چاپ احمد حس۳۱۰، ص۳اض الفضالء، جيو حاض العلماءي، رياصفهانيافنديسيعبداللّه بن ع.۴
.۱۴۱۸۱۴۲۴مؤسسة االمام الصادق، :، قم۱۷۸، ص۶، جيموسوعة طبقات الفقهاء، اشراف جعفر سبحان.۵

روت، حوادث و ي، بيچاپ عمر عبدالسالم تدمر، ۲۸۶، ص۱ر و االعالم، جيات المشاهيخ االسالم و وفي، تاريمحمد بن احمد ذهب.۶
.۱۴۱۷ه، ۵۷۱۵۸۰ات يوف

روت، حوادث و ي، بي، چاپ عمر عبدالسالم تدمر۳۱۴، ص۱ر و االعالم، جيات المشاهيخ االسالم و وفي، تاريمحمد بن احمد ذهب.۷
.۱۴۱۷ه، ۵۹۱۶۰۰ات يوف

.ش۱۳۶۶، قم ين محدث ارمويالد، چاپ جالل۱۰۷، ص۱، الفهرست، جين رازيالدداللّه منتجبيبن عبيعل.۸
.۱۴۱۴ـ۱۴۱۲، قم ۱۸ـ۱۷، ص۱د، جي، المنقذ من التقليرازيحمصيمحمود بن عل.۹

.۱۴۱۴ـ۱۴۱۲، قم ۴۰۲، ص۲د، جي، المنقذ من التقليرازيحمصيمحمود بن عل.۱۰
.۱۴۱۹، قم ياصفهانيومي، چاپ جواد ق۴۳۴۴۳۵، ص۱ر، جي، المزارالکبيابن مشهد.۱۱
.۱۴۱۹م ، قياصفهانيومي، چاپ جواد ق۵۶۶۵۶۷، ص۱ر، جي، المزارالکبيابن مشهد.۱۲
.۱۴۱۹، قم ياصفهانيومي، چاپ جواد ق۴۳۴۴۳۵ص،۱ر، جي، المزارالکبيابن مشهد.۱۳
.۱۴۱۹، قم ياصفهانيومي، چاپ جواد ق۵۶۶۵۶۷، ص۱ر، جي، المزارالکبيابن مشهد.۱۴

، يمنزوينقي، چاپ عل۳۳۵ـ۳۳۴، ص۱سادس القرون، جيون فيالثقات الع:عةي، طبقات اعالم الشيمحمدمحسن آقابزرگ طهران.۱۵
.۱۳۹۲/۱۹۷۲روت يب

.۱۴۲۹/۲۰۰۸روت يم دباغ، و عدنان دباغ، بيمحفوظ، عبدالکرين علي، چاپ حس۴۲۵، ص۴اآلمل، جحسن صدر، تکملة امل.۱۶
.۱۲۶۹يبمبئي، چاپ سنگ۳۶، ص۱خ وصّاف، جياللّه وصّاف الحضره، تارعبداللّه بن فضل.۱۷
.۱۴۰۱، قم يني، چاپ احمد حس۳۶۱، ص۱اض الفضالء، جياض العلماء و حي، رياصفهانيافنديسيعبداللّه بن ع.۱۸
.)تايب(، چاپ محمدصادق بحرالعلوم، قم ۲۳۱ـ۲۳۰، ص۱ن، جي، لؤلؤة البحريوسف بن احمد بحراني.۱۹

:روتي، بيليف جعفر خلي، در موسوعةالعتبات المقدسة، تأل۵۰ـ۴۸، ص۱، ج»النجفيها فخيالدراسة و تار«العلوم، محمد بحر.۲۰
.۱۴۰۷/۱۹۸۷للمطبوعات، يمؤسسة االعلم

.۱۴۰۷ثاً، قم ي، االربعون حد۲۲، ص۱د اول، جيشهيمحمد بن مک.۲۱
.۱۴۰۷ثاً، قم ي، االربعون حد۳۵، ص۱د اول، جيشهيمحمد بن مک.۲۲
.ش۱۳۶۲، چاپ افست قم )۱۹۶۵(، بغداد يني، چاپ احمد حس۸۰، ص۱ج، امل اآلمل،يمحمد بن حسن حر عامل.۲۳
.۳۸۳۹، ص۱۰۶، ج، بحاراالنواريمجلس.۲۴
.۶۵، ص۱۰۷، بحاراالنوار، جيمجلس.۲۵
.۷۰، ص۱۰۷، بحاراالنوار، جيمجلس.۲۶
.۱۴۰۷، قم ۸۱، ص۱ثاً، جيد اول، االربعون حديشهيمحمد بن مک.۲۷
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.۷۹، ص۱۰۴، بحاراالنوار، جيمجلس.۲۸
.ش۱۳۴۲، تهران ين محدث ارمويالد، چاپ جالل۵تون ، کتاب الرجال، سيابن داوود حلّ.۲۹
.ش۱۳۴۲، تهران ين محدث ارمويالد، چاپ جالل۶، کتاب الرجال، ستون يابن داوود حلّ.۳۰
.۱۳۵، ص۱۰۴، بحاراالنوار، جيمجلس.۳۱
.۱۴۰۷، قم ۲۱۲۲، ص۱ثاً، جيد اول، االربعون حديشهيمحمد بن مک.۳۲
.۱۴۰۷، قم ۳۵، ص۱ثاً، جيد اول، االربعون حديشهيمحمد بن مک.۳۳

، چاپ ۷۳خرسان، صي، مقدمه موسو۸، جيرالفتاويلتحريکتاب السرائر الحاو:يس الحلّي، موسوعة ابن ادريس حلّيابن ادر.۳۴
.ش۱۳۸۷خرسان، قميموسويمحمدمهد

، چاپ ۱۰۹خرسان، صي، مقدمه موسو۸، جيرالفتاويلتحريرائر الحاوکتاب الس:يس الحلّي، موسوعة ابن ادريس حلّيابن ادر.۳۵
.ش۱۳۸۷خرسان، قميموسويمحمدمهد

، ۱۱۶ـ۱۱۴خرسان، صي، مقدمه موسو۸، جيرالفتاويلتحريکتاب السرائر الحاو:يس الحلّي، موسوعة ابن ادريس حلّيابن ادر.۳۶
.ش۱۳۸۷خرسان، قميموسويچاپ محمدمهد

.)۱۴۰۵قم (، چاپ افست ۱۳۲۱ز يتبري، چاپ سنگ۸۸ـ۸۷، ص۱ة، جي، الفوائد المدنيف استرآبادين بن محمدشريمحمدام.۳۷

.۱۴۱۶، قم يپناه اشتهارديف عليد، تأليابن الجني، مجموعة فتاويد اسکافيابن جن.۳۸
.۱۳۱۸)تهران(يپ سنگ، چا۷، ص۱شرح المختصر، جي، المعتبر فيجعفر بن حسن محقق حلّ.۳۹
.ش۱۳۶۲، چاپ افست قم )۱۹۶۵(، بغداد يني، چاپ احمد حس۲۵۳، ص۱، امل اآلمل، جيمحمد بن حسن حر عامل.۴۰
.۳۴۷، ص۵، جيخوانسار.۴۱
.ش۱۳۴۲، تهران ين محدث ارمويالد، چاپ جالل۸۳، کتاب الرجال، ستون يابن داوود حلّ.۴۲
.ش۱۳۶۲، چاپ افست قم )۱۹۶۵(، بغداد يني، چاپ احمد حس۴۹، ص۱، امل اآلمل، جيمد بن حسن حر عاملمح.۴۳
.ش۱۳۶۲، چاپ افست قم )۱۹۶۵(، بغداد يني، چاپ احمد حس۸۱، ص۱، امل اآلمل، جيمحمد بن حسن حر عامل.۴۴
.۱۸۳، ص۲، جيخوانسار.۴۵

ست و چهار، چاپ يست و سه ـ بيپژوه، ص بشگفتار دانشي، پ)يترجمه فارس(:، مختصر نافعيجعفر بن حسن محقق حلّ.۴۶
.ش۱۳۶۲پژوه، تهران دانشيمحمدتق

بقال، ين محمدعلي، مقدمه بقال، صن، چاپ عبدالحس۱مسائل الحالل و الحرام، جي، شرائع االسالم فيجعفر بن حسن محقق حلّ.۴۷
.۱۳۸۹/۱۹۶۹نجف 

.ش۱۳۶۲، چاپ افست قم )۱۹۶۵(، بغداد يني، چاپ احمد حس۸۱، ص۱، امل اآلمل، جيمحمد بن حسن حر عامل.۴۸

روت ي، بيمنزوينقي، چاپ عل۵۳ـ۵۲، ص۱المائة الثامنة، جيالحقائق الراهنة ف:عةيطبقات اعالم الش،يحمدمحسن آقابزرگ طهران.۴۹
۱۹۷۵.

.۱۴۱۸۱۴۲۴مؤسسة االمام الصادق، :، قم۷۹، ص۸، جيموسوعة طبقات الفقهاء، اشراف جعفر سبحان.۵۰
.ش۱۳۶۲، چاپ افست قم )۱۹۶۵(، بغداد يني، چاپ احمد حس۸۵ـ۸۲، ص۱مل اآلمل، ج، ايمحمد بن حسن حر عامل.۵۱
.ش۱۳۷۸، مشهد يي، ترجمه احمد نما۱۱۴ـ۵۰، ص۱، جيعالمه حلّيکالميهاشهيتکه، اندينه اشميزاب.۵۲
.۱۴۰۱، قم يني، چاپ احمد حس۷۷، ص۵اض الفضالء، جياض العلماء و حي، رياصفهانيافنديسيعبداللّه بن ع.۵۳
.۱۴۱۱، قم ۱۲۸، ص۱کاسب، ج، کتاب المين انصاريبن محمداميمرتض.۵۴
.۱۴۱۱، قم ۲۳۸، ص۲، کتاب المکاسب، جين انصاريبن محمداميمرتض.۵۵
.۱۴۱۱، قم ۶۳، ص۳، کتاب المکاسب، جين انصاريبن محمداميمرتض.۵۶
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.۱۴۱۱، قم ۶۸، ص۳، کتاب المکاسب، جين انصاريبن محمداميمرتض.۵۷
.۱۴۱۱، قم ۷۶، ص۳، کتاب المکاسب، جين انصاريبن محمداميمرتض.۵۸

روت ي، بيمنزوينقي، چاپ عل۱۸۵، ص۱المائة الثامنة، جيالحقائق الراهنة ف:عةي، طبقات اعالم الشيحمدمحسن آقابزرگ طهران.۵۹
۱۹۷۵.

.۵۹، ص۱۰ن، جيام.۶۰
.۶۲ـ۶۱، ص۱۰ن، جيام.۶۱
.ش۱۳۷۲، چاپ افست قم ۱۳۸۵/۱۹۶۵، نجف ۱۰۸ـ۱۰۰، ص۱حلة، جخ الي، تاريوسف حلّي.۶۲
.۱۴۰۱، قم يني، چاپ احمد حس۲۱۶، ص۵اض الفضالء، جياض العلماء و حي، رياصفهانيافنديسيعبداللّه بن ع.۶۳
.۱۴۱۸۱۴۲۴مؤسسة االمام الصادق، :، قم۲۸۴۲۸۶، ص۹، جيموسوعة طبقات الفقهاء، اشراف جعفر سبحان.۶۴
.۷۲، ص۱، جيخوانسار.۶۵
.۷۴ـ۷۳، ص۱، جيخوانسار.۶۶
.ش۱۳۷۲، چاپ افست قم ۱۳۸۵/۱۹۶۵، نجف ۱۱۲ـ۱۰۸، ص۱خ الحلة، جي، تاريوسف حلّي.۶۷

:روتي، بيليف جعفر خليوعةالعتبات المقدسة، تأل، در موس۵۹ـ۵۷، ص۱، ج»النجفيها فخيالدراسة و تار«محمد بحرالعلوم، .۶۸
.۱۴۰۷/۱۹۸۷للمطبوعات، يمؤسسة االعلم
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ه مشهدیحوزه علم

يخياست، مراحل تاريعيه شيعلميهاحوزهنين و معتبرتريترنک در شمار مهميکه امشهدهيحوزه علم
بزرگ خراسانست، بلکه بهين شهر نيخاص امشهدهيحوزه علم.را پشت سر گذاشته استيمختلف

ک يتنها در امامرد ويگيرا در بر م)السالمهيعل(امام رضان دوره عصر حضوريچرا که ا.اختصاص دارد
اهتمام يمعارف علوبه نشرمختلف يعبور از شهرهايتا خراسان در طنهيمدشهر ساکن نبودند، بلکه از

.از آن موارد استيکيراد شد ياشابورينکه در]۲[]۱[ث سلسلة الذهبيحدداشتند و

يمکتب رضو

، در محاصره يم غاصب عباسيرژينقش پرداخته که امام از سويفايبه ايار در حاليسيحوزه علمنيا
:سدينويمديخ مفيشکهچنان.دور باشدانيعيشانتخاب شد که امام از دسترسييهاکامل قرار داشت و راه

اهواز،بصرهرا از راهطالبيخاندان ابازيو گروه)السالمهيعل(به فرستادگان خود دستور داد امام مأمون
-قم، کرمانشاه وعراق، جبل درکوفهگر را که همان راهيو راه د]۳[حرکت دهندمرويبه سوفارسو

چون ممکن بود با مشاهده امام .نستروا ندا-ان بود يعين و مراکز قدرت شينشعهيشکه از نقاط
شان به مرو يش نگاه داشته، مانع از حرکت ايرا نزد خويرد و وير را فرا گيان مسيعيشيجانيه)السالمهيعل(

ان بردنياز ميبود که مأمون برايگريدتوطئهزمان بابه مرو هم)السالمهيعل(ورود امام رضا .گردند
.افکنده بوديامام پ«يعلم لدن»در خصوصيعيفرهنگ ش

مخدوش يجز براانيادگريو ديفرق مختلف اسالمومذاهبل جلسات با حضور دانشمندانيتشک
نيکه تمام اييجااز آنيول.نبوديگريز ديچامامتو از اعتبار انداختن منصبعلم امامجلوه دادن

ت قرار يهمراه بود، مأمون بر آن شد که امام را در محدود)السالمهيعل(امام رضا يروزيبا پيمناظرات علم
.کنديخوددارمناظرهجلساتييدهد و از برپا

امام شه متضاد شد کهيدو نوع انديياروين مسأله باعث رويبود و انهضت ترجمهبرابر بايعصر رضو
که ياز جلمه موارد.فرموديبه آن پاسخ ميمباحث کالمش بايخويديدر مکتب توح)السالمهيعل(رضا

:ل استين ذيده است عناويبه دست ما رس
م خداونديتجسوهيتشبمقابله با
يصفات الهفيتوص
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خداوندتيرؤشهيمقابله با اند
را در اسالمدگاهين و شرح شده و دين همه مناظرات و احتجاجات امام تدويکه ا...و بداءمسأله

]۴[.ان داشته استيباتيالهمبحث

تفکر افت و در نشريشان تداوم ر نظر شاگردان برجسته يپس از وجود مبارک حضرت زيمکتب رضو
.مؤثر افتاديعيش

مشهد الرضا
مدفون «سناباد»به نامطوساز قراءياهيقرشان دري، ارانياان دريعيشيشواين پيهشتمشهادتپس از

جاد حلقات درس در کناريش قرار داد و با ايخويفرهنگين نقطه را مرکز علمياز آن پس اعهيشد ويگرد
.آن امام بر رونق منطقه افزوده گشتتربت

يخ طبرسيشويخ طوسيشبسانيگردد که در آن بزرگانيرا شامل ميسوم تا نهم هجرقرنن دوره ازيا
مذهب و يسنيهاکار بودن دولتين دوره با رويکن اوضاع آشفته ايل]۵[.اندستهيزيق م۵۸۴يمتوف

، مغوالنوانيموريتانهيو حمالت وحشهاجنگمانند خواجه نظام الملک و وجودهار آنيگرجال سخت
ني، کتاب وزيو فرهنگيهمه حمالت نظامنيبا وجود ا.ده استيگردحوزهنيدر ايرکود علمباعث

.افته استيه مشهد نگارش ين دوره از حوزه علميدر ايخ طبرسيشاثرر القرآنيتفسيان فيمجمع الب
:وجود داشت عبارت بودند از)السالمهيعل(مشهد الرضان دوره دريکه در ايمدارس
السالم)مدرسه مشهد امام رضا (عليه.١
مدرسه باالسر.٢
زاديمدرسه پر.٣
مدرسه دو در.٤
]۷[]۶[يدير سيمدرسه ام.٥

يدوران بالندگ
.گردديزدهم را شامل مين دوره از قرن دهم تا سيا

قرن دهم←
ن شهر چندان ياهيحوزه علمشد،يمياز جنبه مذهبمشهدکه بهيا در قرن دهم با وجود توجه فراوانيگو

ن جهت بوده کهيد به همياند و شااشتغال نداشتهسيتدرمعروف در آن حوزه بهيرونق نداشته و علما
.اد نشده استيدر آن بنيديکرد و مدرسه جديتجاوز نميميا سه مدرسه قديآن از دو يمدارس علم

در ازبکاناست که به دست) ق ۹۹۷يمتوف(يمال عبداهللا شوشتريکين قرن، يادر معروف مشهديعلما
ياش به علماازدهم که نامهيل قرن ياوايمتوفيدارموالنا محمد رستم يگريده و ديرسقتلهرات به

.اوستين و مطلع الشمس نقل شده و گواه دانش و قدرت علميؤمنل در مجالس الميازبک به تفص
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ازدهميقرن ←
اند؛ س مشغول شدهيافته و علما و مدرسان معروف در آن به تدريياديازدهم وضع حوزه تفاوت زيدر قرن 

ازدهم يقت قرن يدر حق.انداستفاده از هر سو گرد آمدهين برايو محصلطالببنا شده ويمدارس متعدد
ن قرن، حوزه مشهد يمه دوم ايدانست؛ مخصوصاً در نمشهديحوزه علمت و عظمتيتوان مبدأ اهميرا م

گر به يدياز شهرهاطالبقرار گرفت وعهيشمهميهاف حوزهين در ردياز لحاظ کثرت علما و مدرس
مؤلف يمحقق سبزوارمعروف به» موالنا محمد باقر«چون هميمدرس بزرگ و معروفيآن رو آوردند و حت

بود، در خ االسالميشقب بهو ملياست علميمقام ريدارااصفهانکه درفقهه دريره و کفايدو کتاب، ذخ
ده ينام» هيباقر«که از آن پس به نام او -را » هيعيسم«يميکرد و مدرسه قدهجرتن قرن به مشهدياواخر ا

.شاگردان مشغول شدت يس و تربيد بنا نمود و خود در آن به تدرياست، تجدين نام باقيشد و تاکنون به ا
]۸[

خ محمد حر يشدند،يد را رونق بخشه مشهين دوره حوزه علميکه در اعهيشگر رجال علم و دانشمندياز د
ث ياحادنيدر تدواثبات الهداةوعةيئل الشوساش بسانيفات خويق است که با تأل۱۱۰۴يمتوفيعامل
او تا يثيغ نموده و کتاب حديتالش بل)السالمهميعل(امامان معصومتيو اثبات حقانهيعه اماميشيفقه

ل آن همت يبه تکممستدرکن کتابيبا تدويمحدث نوراست وهياماميفقهازمان ما مورد رجوع
.گمارده است

زدهميقرن دوازدهم و س←
رونق خود را از دست داد و يهجر۱۳و ۱۲و قرن ت پربار، در ديک قرن فعاليه مشهد پس از يحوزه علم

ل يبه ادامه تحصنجفواصفهانهيعلميهاحوزهو سطح، دريعلوم مقدماتيپژوهان پس از طدانش
.پرداختنديم

دوران تکاپو
.گردديرا شامل مين دوره دو قرن چهاردهم و پانزدهم قمريا

يعلوم عقل←
.بوده استعهيه شيعلميهاحوزهيشرو تماميپيادبويعلوم عقله مشهد درين دوره حوزه علميدر ا

و يآموزش سطوح عاليبرخوردار بوده و طالب برايشترياز رونق بحوزه نجفدراصولوفقههرچند
.اندشدهيمحوزه نجف اشرفيراهاجتهاداخذ

س حوزه قميتأس←
ق است که باعث تحت ۱۳۴۰در سال ه قميحوزه علمسيش آمد، تأسين دوره پيکه در ايگر مسائلياز د

.ديه مشهد گرديالشعاع قرار گرفتن حوزه علم
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دياسات←
:دوره عبارتند ازنيحوزه مشهد در احکمتوفلسفهويد علوم ادبياسات

.ادبياتق استاد۱۳۴۴متوفي شيخ عبدالجواد اديب نيشابوري.١
.فلسفهواصول،فقهق استاد۱۳۴۲متوفي «حاجي فاضل»ال محمدعلي، معروف بهم.٢
ق استاد فلسفه.۱۳۵۵متوفي » آقا بزرگ«، معروف به ميرزاي عسکري شهيدي.٣
ق استاد فلسفه.۱۳۴۲متوفي شيخ اسداهللا يزدي.٤
کنند، شاگردان حوزه يبسان او افتخار ميبيبه حضور در مکتب اديشابوريب نيادگونه که شاگردانهمان

حکمت سيفش را در تدريسال از عمر شر۲۳که بالغ بر يز به استادينيديشهيعسکريرزايمدرس 
.دينماياست، مباهات مده يگذارنيفلسفه اسالموياله

کنند که دريه مشهد دارند اشاره ميکه از حوزه علميگزارشيط)يالعالمدظله(يااهللا خامنهةيآحضرت
بسانيبود و دانشمندان مبرزخارج فقه و اصولاز حوزه درسيه مشهد خاليچهاردهم حوزه علمقرن

مال - فاضل يق و حاج۱۳۴۱يمتوفيد عباس شاهروديسق و۱۳۴۰يمتوفيستانيسيد عليس
هيزه علمکه دو مدرس بزرگ که از حونيدند، تا ايورزيس دروس سطح قناعت ميبه تدر-يمحمدعل

ه و س خارج فقيده بودند، در حوزه مشهد به تدريرسمقام اجتهادل شده و بهيفارغ التحصنجف اشرف
.اصول همت گماردند

ق.۱۳۶۶متوفي اهللا حاج آقا حسين قميآيةحضرت.١
ق.۱۳۵۶متوفي -آقازاده -حاج ميزا محمد کفايي خراسانياهللا آيةحضرت.٢

از .ديس خارج اشتغال ورزيز به تدريق ن۱۳۵۶يمتوفيانيآشتيخ مرتضيشن دو بزرگيپس از ا
:ر نام برديد از افراد زيس سطح اشتغال داشتند بايکه به تدريدانشمندان و مدرسان

ق.۱۳۵۳شيخ حسن برسي متوفي .١
شيخ حسن کاشي..٢
ق.۱۳۶۶شيخ حسين پايين خياباني متوفي .٣
]۹[ميرزا مهدي اصفهاني..٤

ياسياقدامات س
.استيانقالب اسالموام گوهرشاديق،تيانقالب مشروط،تنباکوينهضت اسالمن دوره مقارن بايا

ام گوهرشاديق←
.ه مشهد برخاسته استياز حوزه علمگوهرشادقت ناميدر حق

اميقيرهبر←←
ق از۱۳۳۱که در سال ين قميحاج آقا حس.مشهد بر عهده داشتندديمراجع تقلرايام اسالمين قيايرهبر
رضاخانانهيگراس خارج فقه و اصول اشتغال داشت، در مقابل افکار غربيآمد و به تدرخراسانبهنجف
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، يخراسانييرزا محمد کفايشد و حاج مديتبععراقبهرانياش از۱۳۱۴ق/۱۳۵۴که به سال ستاد تا آنيا
ن رو ياز ا.ن نهضت نقش فعال داشتيز در اينيآخوند مال محمد کاظم خراسانفرزند» آقازاده«معروف به 

]۱۰[.د شديل تبعيو سپس به اردبيز زندانينيليونس اردبيد ياهللا سةيآد ويد گرديتبعزديز بهينيو

ان يخود را با شاه در ميهاران آمد و خواستهيبه ارضاخانپس از مرگين قمياهللا حاج آقا حسةيآ
.بازگشته نجفيحوزه علمگر بار بهيدياسالميوااليهادن آرمانيگذاشت و پس از جامه عمل پوش

هاخواسته←←
:شان عبارت بودند ازيايهاخواسته

ايچادرانست باتوينميبود و کسياجبارکشف حجابآزاد شود؛ تا آن موقعحجابکهنياول ا-
.خارج شودخانهازيروسر

يگر بار به عنوان کتاب درسيآموزان حذف شده بود، دکه از برنامه درس دانشينيمات ديتعلکهنيدوم ا-
.رديقرار بگيدر برنامه آموزش

داد ين، وزارت فرهنگ اجازه نميبود که تا قبل از اينيمدارس دجاديشان هم اين درخواست ايسوم-
]۱۱[.اداره شودينيبه صورت ديمدارس مل

دوره رکود←
هد را از ه مشيحوزه علميخراسانييرزا محمد کفايو حاج مين قميچون حاج آقا حسييد فقهايتبع

ن رکود يا.آورديگر بار رويدحوزهنيبه ايرکود علموفترتو دورانيدانشمندان درجه اول خال
يعرفان اسالموفلسفهبا«ياصفهانيرزا مهديم»د شد و آن مخالفتيز تشدينيگريه دياز ناحيعلم
بود که يفلسفياشناخته شود، حوزهيو اصوليفقهياکه حوزهش از آنيه مشهد پيچرا که حوزه علم.بود
]۱۲[.بهره شديز بيلت نين فضي، حوزه مشهد از امکتب ضد فلسفهيگذارانيبا بن

ق به ۱۳۷۳شان به سال يکه انيتا ا.ادامه داشتيالنيميمحمدهادد ياهللا سةيآن رکود تا ورود حضرتيا
س يرفته با تدريرا پذحوزه مشهديعلماآمدند و خواهش)السالمهيعل(مشهد الرضابهارتيزمنظور

.دنديش به حوزه مشهد رونق بخشيخو
.بوديکمپانين اصفهانيخ محمدحسيشوين قمي، حاج آقا حسينيائنيرزايماز شاگردانيالنياهللا مةيآ
عهيشج يرايهاحوزهفيو آن را در ردييش حوزه مشهد را به عصر شکوفايتوانست با حضور خويو

.قرار دهد
د،يمنجر گرديلياردبونسيد ياهللا سةيو آين قمياهللا حاج آقا حسةيد آيکه به تبعام گوهرشاديقعالوه بر
.داشتيرا در پيياهللا زاده کفاةيآشهادت
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يانقالب اسالم←
به مشهدهيمدارس علمبه بعد۱۳۴۱يهاساليدر طينيامام خمام شکوهمنديو قرانياريدر حوادث اخ

فکر روشنطالبازياريدادها بسين رويهميد و در پيل گردينظام طاغوت تبدهيمقاومت عليهاکانون
ن شعله مقدس را يبا تمام قدرت و توان، نتوانست ايم پهلويرژد گرفتار شدند ويو تبعزندانو مبارز به

.خاموش سازد
ن ياوج اساواکآنان با مأموران و عماليريش و درگ۱۳۵۴ه مشهد در سال يام طالب مدارس علميق

نيترر شدند و تحت سختيدستگياز طالب انقالبيمبارزه قهرمانان است که به دنبال آن گروه
اهللا تيو آنژاديد هاشميشهع دانشمند بزرگوارين وقايقرار گرفتند و در هميو جسميروحيهاشکنجه

ت و يکه از موقعيااهللا خامنه ةيآر شدند و حضرتياز طالب مبارز دستگيگريو گروه ديواعظ طبس
.د شديستان و بلوچستان تبعيون برخوردار بود، از مشهد به سيان مردم و روحانيدر ميم اجتماعيگاه عظيپا

ژه نسل جوان داشت، سبب شد يان اقشار مختلف مردم و به ويکه در ميريون به موجب تأثيمبارزه روحان
م يمبارزه ضد رژيهارا که به کانونهيمدارس علمده،يشيااندالعمل نک عکسيدر يشاهم ستميکه رژ

ن يران و طالب را آواره سازد تا به ايوحرم مطهرده بود، به بهانه طرح توسعه اطراف فلکهيل گرديتبد
ب، يب مدارس، سرکوب و تعقيم با تخريرژيول.خود را استوار کندحکومت يهاهيپايله چند صباحيوس

.ابديتسلط هيحوزه علمن خشم مقدس را خاموش سازد و بريانست انتوطالبديشکنجه و زندان و تبع
د يتأکينيامام خمازيرويو پهيت فقيوالويچنان به مبارزه خود بر اساس خط رهبرطالب مبارز هم

]۱۴[]۱۳[.افتياستقرار ياسالمينظام جمهورد ويروز گرديپکفربراسالمدند تا سرانجاميورز
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تاریخ مستقل نهاد مرجعیت
يقوچان

د که يخ مفيو شيخ طوسيدهند. عهد شيعه را به قرن پنجم نسبت ميظهور مفهوم اجتهاد در مذهب ش
امامان يهامعتبر است که تالشين گزاره البته تنها زمانيبودند. اينين روش استنباط احکام ديگذاران اهيپا
ت را در يمستقل اهل بيس مکتب و مشرب و مذهب فقهيتاسيعه بخصوص امام جعفرصادق(ع) برايش

افتن عصر امامان و عصر نواب يان يم که پس از پايرين فرض را بپذيم و اينيش مجتهدان ببيداينه پيزمپس
ه بود که کتاب يبابون فقها ابنين ايهان قرار گرفت. از اوليعه بر عهده فقين فقه شيفه تدويامام زمان، وظ

علوم يفيالکاف«که مولف ينيخ اسحاق کليز شيبود و نيد اسکافيجنابنيگريرا نوشت و د» عيالشرا«
» المقنعه«د که يمفخ يبود و ش» هيحضره الفقيمن ال «خ صدوق ظهور کرد که مولف يبود. پس از او ش» نيالد

يک در جمع محدودين فقها البته هر يعه بود. ايکه استاد استادان فقه شيالهدعلميدمرتضيرا نوشت و س
که يب بود و درباره امامانيکه امام آن غايحکومتيکردند و برايس ميعه تدريت شيان اقلياز طالب و در م
نوشتند و قانون اداره يده بودند فقه ميبه قدرت نرس(ع) يعلبنطالب(ع) و حسنيبن ابيجز در عهد عل
عه به همت يشيعلمين نهادهاين و مهمترياز اوليکين زمان يکردند. در اين ميعه را تدويجامعه از نگاه ش

شود. به يس شد که امروزه حوزه هزارساله شناخته ميه نجف تاسيشکل گرفت و حوزه علميخ طوسيش
ن ي، اما اوليو عالمه حليه ظهور کردند: محقق حليعه در عراق و لبنان و سوريشين فقهايج بزرگتريتدر

يبرايازمند قانونيس کردند و نيان خراسان دولت سربداران را تاسيعيرخ داد که شيزمانيتحول اساس
ن ياه و عراق نامه نوشتند و طلب فقه کردند.يعه در لبنان و سوريشين رو به علماياداره جامعه شدند از ا

پس از اسالم بود. يرانين قانون اداره جامعه ايکه آمد اوليبين ترتيعه بدياست که فقه شيح ضروريتوض
الن) يران (مازندران و گيه از شمال ايار و آل بويمانند آل زييهاران دولتيگرچه پس از ظهور اسالم در ا

آمدند يت به حساب ميعه مذهب اهل بيشآنان يرو مذهب اهل سنت نبودند و امرايشکل گرفته بودند که پ
ان يعياز شيبرخيو حمدانيفاطميهاه در دولتيان مصر و سوريمياسالميهانيگر سرزميو گرچه در د
خ حکومت يل فقدان تاريران بود که به دليايعين دولت شيس کرده بودند اما سربداران اوليحکومت تاس

رد. او يدولت خراسان را در دست گينيديو از او خواستند رهبرد اول نامه نوشتنديت به شهيروان اهل بيپ
ن دولت سربداران يقه را نوشت که کتاب قانون بود. با وجود ايسربداران لمعه و مثيز کرد اما برايپره

ن هجوم و انحطاط يران دوميمغول و ترک بر ايامرايدولت مستعجل بود و با سقوط آن و سلطه طوالن
عه تا طلوع يشياورد و فقهايان سر بر نيران تا ظهور صفويس از حمله عرب شکل گرفت و اران پيايخيتار

ات يت به حيه و مصر به عنوان رهبران مذهب اقليران دور بودند و در لبنان و عراق و سوريان از ايصفو
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ان عصر يواند که معه خيشين فقهايد متقدميد اول را بايه تا شهيبابون فقها از ابنيدادند. ايخود ادامه م
عه وجود داشت و نه دولت ين نه مملکت شيکردند. در عصر متقدميميت زندگيامامت و عصر مرجع

ت نداشت و در ياکثرينيچ سرزميدر هيدوازده اماميعه جعفريت بخصوص مذهب شيعه. مذهب اهل بيش
الن و سپس در يه (در گيآل بوار (در مازندران)،يزآليهاپراکنده بود. دولتياسالميهانيسراسر سرزم

يعه به معنايه) دولت شيان سوريان مصر) و آل حمدان (حمدانيران تا مرز بغداد)، آل فاطمه (فاطميسراسر ا
کوتاه در ياشدند. خاطره سربداران هم خاطرهيمحسوب ميشتر دولت اسالميکلمه نبودند و بيفقه

خراسان بود که به دست مغول نابود شد.
لبنان ين بار هم آنان رو به سويخ سربداران خراسان تکرار شد. ايران اما تاريه در ايس دولت صفويبا تاس

از يد ثانيران باشند. شهيعه ايبان دولت شيخواستند پشتيد ثانيو شهيا محقق ثانييکردند و از محقق کرک
عه شد و در عهد يشيه رسمين فقيعامل لبنان بود که هم او اولاز مردم جبليبعلبک و محقق کرکياهال
عه پس از يشين مقام فقهايمهمترياالسالمخيد. مقام شيران رسياياالسالمخيبه مقام شيطهماسب صفوشاه

ت حکومت و يذکننده مشروعيطالب بود که آنان را در مقام تنفياببنيعصر امامت بلکه امامت عل
ياسيه به عنوان دو جزء مکمل قدرت سيقام شاه و فقخ دو مين تاريداد. از ايبخش دولت قرار متيمشروع

عه يدانستند براساس سنت فقه شيران که ميشوند و شاهان ايه ميعه تعبيران شيبت امامت در ايدر عصر غ
(تا عهد يستيهمزيشوند و به نوعيعه متوسل ميشياعمال قدرتند به فقهايت الزم برايفاقد مشروع

ش يداياست که همزمان با پيران اتفاقيش دولت متمرکز و مقتدر در ايدايپرند. يگيش ميرضاخان) در پ
هم بودند وقوع يهمپايخين دو نهاد تاريکه ايدهد و تا زمانيع رخ ميت متمرکز و مقتدر در تشيمرجع

ز يس مذهب بود دولت نيمقتدر رئيهيران فقيخ هر زمان که در اين تاريممکن نبود. از ايانقالب اسالم
ن رساله ينگونه بود که اوليت برقرار بود. اين تعادل تا وقوع انقالب مشروطيقدرتمند داشت و ايسيرئ

نام ينوشته شد که جامع عباسيعباس صفودر عصر شاهييخ بهايبه قلم شيبه زبان فارسيه فقهيعمل
ين اساسيه و قوانيها عملرسالهيايد آن را نين رو بايبود و از ايک دوره ساده فقه به زبان فارسيداشت و 

ران دانست. يا
ران در يا شد و قدرت دولت اياحياقتدار از دست رفته دولت صفو» ييخ بهايشاه عباس/ ش«در عصر 

ن تداوم سنت قدرت ين حال ايقرار گرفت در ع» يشاه طهماسب/محقق کرک«باالتر از عصر يحتيگاهيجا
ه است؛ يدوپاينهادياسالميتا جمهورين از عهد صفورايجالب توجه است. در واقع دولت اياهيدوپا

د که برخالف يرسيمجلسيه به مرحوم محمدتقيان عصر صفوياالسالم در پاخيخ و شاه. مقام شياتحاد ش
نسبت به اهل کتاب را يعت داشت و تساهل و تسامح عصر عباسيانه به شريگرامنعينگاهييخ بهايش

نان ينشهيعه را از حاشيشيعلما و فقهايدر عصر صفوياالسالمخيمقام شيخين تطور تاريفروگذارد. همچن
ا مقدس يطهماسب در عهد شاهيد ثانيمانند شهييل کرد و گرچه علمايقدرت به ساکنان متن قدرت تبد

وجود آمد اما بهيمرزبنديدولتيو فقهايمدرسيان فقهايعباس وارد قدرت نشدند، مدر عصر شاهيلياردب
ر يدر سيداد مهم عصر صفويگر رويت قرار گرفت. ديعه در زمره ارکان حاکميت شيمجموع روحاندر
در دوره ياسترآبادنيخ محمداميچون شييتوسط علمايش مکتب اخباريدايعه پيت شيخ مرجعيتار
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يطوسخ يها قرار داشتند که از عصر شين دوره در مقابل اجتهاديها در ايعباس بود. اخبارسلطنت شاه
ين علت با مبانيبودند و به همييگراثيو حدييگرارو نصيعه بودند. آنان پيدار فقه شن سو پرچميبد

ه در يعت بودند بخصوص با سقوط دولت صفويها اهل ظاهر شريداشتند. اخباريعه مرزبنديفقه شيعقل
فاصله حمله افغان و ظهور قاجار قدرت گرفتند.

ف شده بود و با ظهور نادرشاه افشار يصفهان و مکتب اصفهان به شدت ضعه اين دوره حوزه علميدر ا
اهل سنت را يعه در معرض خطر قرار گرفته بود. گرچه نادرشاه در دشت مغان علمايت مذهب شيرسم

ش از آنکه يکرد او بيکرد اما در مجموع روياز مذاهب اسالميکيبه عنوان يرش مذهب جعفريوادار به پذ
ت بود که عمرش کفاف نداد ياهل سنت و اهل بيکيم نزدييشدن و بهتر بگويجهت اسالمباشد دريعيش

يگرين زمان اخباريدند. در ايتام و تمام به قدرت رسيانيعيخان و آغامحمدخان هر دو به عنوان شميو کر
» ينقالب اصولا«ه در عهد آغامحمدخان قاجار يکرد تا آن که همزمان با ظهور قاجاريعه غوغا ميدر فقه ش
ها که از آن زمان تاکنون يان قرار گرفت. اصولياخباريارويرويد بهبهانيخ رخ داد و عالمه وحيدر فقه ش

ر آن و اجتهاد يکامل بودند و افزون بر نص، تفسيانياند اجتهادگراار گرفتهيعه را در اختيفقه شيگفتمان اصل
کرد و يمان همچون فلسفه حقوق در جهان مدرن عمل من زيدانستند. علم اصول در ايميدر آن را ضرور

مانند يبزرگيبود که علماين انقالب اصولين شدند. در اثر هميدر فهم دييگرادار عقلعه پرچميشيفقها
شاه قاجار ظهور کردند. يدر عصر فتحعليالغطا و مالاحمدنراقکاشف
بزرگ مانند نادرشاه و يدر حال نبرد با سردارانيهاا دولتيف يضعيهاا دولتييدولتيک دوره بيپس از 

گر نسبت سلطنت و يشاه ختم شده بود، بار ديه آغاز و به سلطنت فتحعليخان که از سقوط صفوميکر
بت نامشروع يبود که فقها همچنان سلطنت را در عصر غيهيل شد. بديعه تبديفقاهت به مساله فقه ش

شاه قاجار بر سر حاکم يو فتحعلينظر مالاحمد نراقمانند اختالفييهال نزاعين دليدانستند و به هميم
ن مباحثات يل امور منجر به ارائه اولين قبيت شکل گرفت و هميکاشان و مناسبات او با سلطنت و روحان

شاه بهيگر فتحعليديشد. از سويمانند مالاحمد نراقييبت به قلم علمايه در عصر غيت فقيفقها درباره وال
يخان و سفاکمينادرشاه و کريريت فقها بود. او از دليت محتاج حمايسبب ضعف دولت و فقر مشروع

خ يمناسبات شاه و شيدر بازسازيعه بود و سعيشيازمند علماين رو نيبهره بود و از ايآغامحمدخان ب
ه يت بودند. قاجاريمرجعت يبه موقعياالسالمخيت شين زمان در گذار از موقعيعه در ايشيداشت. اما فقها
ک دوره ينکرده بود و فقها هم پس از ينيبشيدر حکومت پياالسالمخيبه نام شيه مقاميبرخالف صفو

کردند. يم با آنان اجتناب ميمستقيظالم از همکاريهاآشوب و دولت
ن و يالنهرنيانه به بتريمديهاعه از کرانهيع در جهان و انتقال کامل قدرت شيوع تشيش شيگر افزايدياز سو

دا کند. يپيجهانيعه نگاهيرونق مکتب نجف در برابر مکتب اصفهان و مکتب لبنان سبب شده فقاهت ش
ه يآن. اصفهان هم حوزه علمياسيتخت سيران بود و هم پاياينيتخت ديه هم پاياصفهان در عهد صفو

نداشت و گرچه مقدمات يه معتبريلمه تهران بود که حوزه عيتخت قاجاريقاپو اما پايداشت و هم عال
ن نجف در عراق يه ايشاه فراهم آمد اما در سراسر دوره قاجاريه قم در عصر فتحعليعلميهامدرسهياياح

ه در برابر يتهران از نجف در دولت قاجاريين جدايآمد. هميران به حساب مياينيتخت ديبود که قلب و پا
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ه و ين از نهاد دولت در عصر قاجاريک و استقالل نهاد ديمه تفکه مقدياصفهان در دولت صفويکپارچگي
يخ مرتضيالطائفه شخيه و مشروطه شدن آن شد. ظهور شيه دولت قاجاريعه عليت شيام روحانيسرانجام ق

يک بود که معناين تفکيصاحب دو کتاب مهم رسائل در اصول و مکاسب در فقه نقطه اوج ايانصار
يانصاريخ مرتضيه مستقل) بود. شيت (فقي) به مقام مرجعيه حکومتي(فقياالسالمخيگذار از مقام شيواقع

ن شاه قاجار ظهور کرد و مکتب نجف را به اوج رساند و يعه است در عهد ناصرالديهان شيکه از اعاظم فق
ران و عراق و يانه در هندوستان و پاکستان و ايقاره هند تا خاورمره نفوذ خود را چنان گستراند که از شبهيدا

ج با مفهوم ين زمان به تدريد نام گرفت. از ايعه در جهان جدين مرجع عام شيه نفوذ داشت و اوليلبنان و ترک
از ساخت حکومت يد جزئين حال که مرجع تقليم در عيشويت (متمرکز و مقتدر) آشنا ميمدرن مرجع

ست. ين
ياست دخالت دارد و حتيکند اما در سياالسالم است و نه خود حکومت مخيشينه همچون محقق کرک

ن نوع يتنباکو نماد ايبزرگ صاحب فتوايرزايميرازيرزامحمدحسن شيکند. عملکرد مياعمال قدرت م
بزرگ چنان مستقل بود که يرزاياست بدون ورود به نهاد حکومت است. مياعمال قدرت و دخالت در س

ده يام تا سقوط شاه قاجار را ناديشنهاد ادامه قيود که پرا لرزاند و چنان منزه بيحکومت ناصريهاهيپا
يگرا (به معنااز مورخان اصوليکيبود. يانصاريخ مرتضيالطائفه شخيخ بزرگ شيراث شين ميگرفت و ا

را يه به صورت عام و گسترده کنونيت فقيشان واليمشهور است ا«خ نوشته است که: يآن) درباره شياسيس
ه يع است که در بحث از نظريخ در کتاب مکاسب بين شهرت به کالم خود شياستناد اقبول نداشته است. 

يت برايبه مقصود ندانسته و ثبوت واليه را وافين نظريهواداران ايل ارائه شده از سويه داليت فقيوال
ه يت فقيوالاز کتب به ياخ در پارهيات موجود شرعا ناممکن شمرده است... [اما] شيه را به استناد روايفق

از محققان معتقدند که تامل در مجموع ياش نشان داده است... پارهيط در امور عامه گرايالشراجامع
نشانند. يه ميت گسترده فقياو را در صف معتقدان به اصل واليخ در آثار گوناگون وياظهارات و سخنان ش

(که يدهد) و کتاب خمس و زکات ويه ميت فقيوالينفيخ در مکاسب (که بوين اظهارات شين گروه بيا
شود حق دخالت يمينفياند... (که) آنچه از نظر وگونه جمع کردهنيه دارد) بديت فقياشعار بر ثبوت وال

يکه حاکم و واليها و تصرفاتگران است... نه دخالتيديو خصوصيه در امور شخصيو تصرف فق
است: يمنذر: تراز س–يابوالحسني(عل» دارد.يه روا مش در جامعيخويت حقوقيجامعه... به اعتبار شخص

يجامع چون آخوند خراسانيهياست که از درون آن فقين مکتب فقهيبه هر حال هم) ۱۲۷- ۱۳۱ص 
ت يت دولت را با مشروطيدهد و مشروعيت سلطنت ميکند که از فراز مکتب نجف فتوا به مشروطيظهور م
گر يتوان دو نسل ديميو قاجاريعه در دو عصر صفويشيارنامه فقهابر کيزند. با مروريوند ميقدرت پ
ک کرد. يعه را از هم تفکيشياز فقها

يبدون داشتن دولتيمجازيبودند که در فضايهانيد اول) فقيه تا شهيبابومتقدم (از ابنينسل اول، فقها
نهاد ز تکيد اول و نيلمعه توسط شههان نگارشين فقيايد برايستاره امپرداختند. تکيبه فقاهت ميعيش
ه يانه در عصر صفويعهد ميبود. نسل دوم، فقهايخ طوسيه نجف توسط شيس حوزه علمين عصر تاسيا

هان ين فقيشان شناخت. اياالسالمخيد به صفت شي) بودند که آنان را بايتا عالمه مجلسي(از محقق کرک
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د يه (از عالمه وحيمتاخر در عصر قاجاريز فقهايل سوم نه بودند. نسيعه در عهد صفويت شياز حاکميجزئ
ن فقها در عرض يت ارتقا دادند. ايت به مرجعيخوخي) بودند که فقاهت را از شيتا آخوند خراسانيبهبهان

افتند و يام يل قدرت قين دليدولت بودند نه در طول آن. مستقل از حکومت بودند نه وابسته به آن و به هم
شدند، يران بودند و بخصوص به نام مکتب لبنان شناخته ميب کنند. نسل اول فقها دور از اتوانستند انقال

مانند يشدند گرچه برخينسل دوم متعلق به مکتب اصفهان بودند و نسل آخر به مکتب نجف شناخته م
اخان د و ظهور رضيران به عصر جديمستقل (مکتب سامرا) داشتند. با ورود ايخود مکتبيرازيشيرزايم

ر ين عصر به وجود آمد به شرح زيکه در ايديجديرهاين متغير کرد. مهمترييت نهاد فقاهت هم تغيموقع
به نام مکتب قم يديمکتب جديم حائريخ عبدالکريه قم توسط شيس حوزه علميبود: اول از همه با تاس

شد اما در يشاه قاجار نوسازيران بود و در دوره فتحعليع در اين مراکز تشيوجود آمد. قم از جمله اولبه
يه شد و تالش پهلويدر عصر قاجار» تهران–نجف «ن دوگانه يگزيجا» تهران–قم «عصر رضاخان دوگانه 

د.يت از قم به نجف به شکست انجاميانتقال مرجعيدوم برا
يمرتضخ يت شيت او در رده مرجعيبود که مرجعياهللا بروجردتين عامل در اقتدار قم ظهور آيمهمتر
، يگانياهللا گلپاتيمانند آييبا وجود فقهايشده است و پس از رحلت ويابيارزيرازيشيرزايو ميانصار

يها برايل تالش پهلويه قم کاسته نشد بلکه به دليت حوزه علمياز اهمينيو امام خميعتمدارياهللا شرتيآ
درآورد و يسرانجام سلطنت را از پان نهاد فقاهت بود کهيت ايگسستن رابطه دو نهاد سلطنت و مرجع

خ ي) از منظر تاري(انقالب اسالمياسين تحول سيق در ايه را به اجرا درآورد. تامل دقيت فقيه والينظر
يتحولياياست که تاکنون کمتر رخ داده است و نسبت مراجع وقت با انقالب که گويت اتفاقيمرجع
يزيستنيک از سه مرجع وقت در برابر دي. در واقع هر ت است مغفول مانده استيخ مرجعيدر تارياساس

ن و دولت دست زدند يها به ادغام ديها نه مانند صفوياند. پهلومتفاوت نشان دادهيرفتاريسلطنت پهلو
ن خارج کنند يکردند دولت را از حوزه دين و دولت تن دادند بلکه سعيها به استقالل ديو نه مانند قاجار

ن رفتارها سبب يت قرار گرفتند. هميت عمال در مقابل روحانياز فرقه بهائين وزارت به افرادبا سپرديو حت
نظام يآن شوند و به جايکار سلطنت را تمام شده بدانند و خواستار سرنگونينيمانند امام خمييشد علما

ه ينظريايکنند. احد دفاع يآيوجود مت بهيت روحانيکه از اتحاد جمهور ملت و مرجعيموجود، از نظام
ن منظور بود. يه به هميت فقيوال

ت داشتند و از يمناسبات سلطنت و روحانيدر بازسازيهوده سعيبيعتمدارياهللا شرتيمانند آياما افراد
خ يتارين برخوردهاياز مهمتريکين برخورد يکردند. ايرويه پيت فقيشکاک در واليمشرب فقها

اثرات خود يو چه در سطح فکرياسيفهم مغفول مانده اما چه در سطح سل قابليت بود که به داليمرجع
د دو حزب يروان دو مرجع تقلين بار پياوليبراياسيگذاشته است. در سطح سيران باقيرا بر جامعه ا

ينيروان امام خميکه پيت ملت با حزبياکثريو همدليل همراهيجاد کردند که سرانجام به دلياياسيس
و ياسير سين تقديکنار رفت. اياسيل شد و از عرصه سيز تبديناچيتيگر به اقليه بودند حزب دجاد کرديا

خ يعام از نوع شيشان را در رده مراجعير قرار داد و اينظيبيتيرا در موقعينيت امام خميمرجعيخيتار
قرار داد. ياهللا بروجردتيو آيرازيشيرزاي، ميانصار
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السالمنیابت و وکالت امامان علیهمساختار سازمان
يفيم لطيرح

چکيده
السالم است، هر چند امامان هميت عليبجامعه، از مناصب امامان اهلياسيو سيمعنويسرپرست

ها در حد ت و ارشاد انسانيباز ماندند، در اعمال هدايو حکومتياسيسياز رهبريالسالم بنابر عواملهميعل
ساز حضور نهيالسالم ، زمهميابت به دست امامان عليجاد سازمان و نهاد وکالت و نيا.کردندنيامکان کوتاه

توانست در ينهاد وکالت از ساختار هوشمندانه برخوردار بود که م.امت بوديفاء نقش امامت در زندگيو ا
يدورنما.ترش دهدالسالم را ادامه و گسهميت عليبج مکتب اهليغاصب و ظالم، راه ترويهادل حکومت

السالم قرار داشت و هيبود که رأس آن خود امام معصوم علينهاد وکالت به صورت هرميالتيشبکه تشک
در مرتبه پس از .شديتر مالت گستردهيرمجموعه تشکيرفت افراد زين و قاعده هرم مييهر چه به سمت پا

م با يل کارگزار که مستقيه و سپس وکياحل نيو سپس وک)ليل ارشد، سر وکينهاد، نخست باب (وکيرهبر
ندگان يها و نماليشبکه، وکيهاق تمام حلقهيکنترل دقينهاد برايرهبر.مردم در ارتباط بود قرار داشت

ن يدر ا.ز به امام برساندينيالتيها را خارج از سلسله مراتب تشکار و در حال گردش داشت تا گزارشيس
.رديگيقرار مياجماليوکالت مورد بررسها و شبکه نهاد نوشتار حلقه

.ه، باب، نوابيل ناحيابت، وکينهاد وکالت، نکليد واژه:

مقدمه
جامعه ياسيو سيمعنويدار سرپرستخدا و رسولش عهدهيالسالم که به نص و معرفهميامامان معصوم عل

يشدن از رهبرياطر حصر و زندانکه به خيزمان.نکردنديفه کوتاهين وظيگاه در انجام اچيهستند، ه
ت يامور مسلمانان و هدايابت و وکالت به سرپرستيجاد سازمان و نهاد نيم ممنوع شدند با ايو مستقيمباشر

ف يشود و سپس شرح وظايان مين نهاد بيايالتين نوشتار نخست ساختار و شبکه تشکيدر ا.آنان پرداختند
السالم و اهداف نهاد وکالت و شرح هيژه بعد از امام صادق عليوات بهيرواياز بررس.ديآين نهاد ميرهبرِ ا
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يد که دستگاه وکالت دارايآيالسالم ، به دست مهيوه عملکرد کارگزاران ائمه عليز از مطالعه شيف و نيوظا
هيک هرم تشبيشود به يساختار نهاد وکالت را ميدورنما.بوده استيار منظم و فوق سريبسيسامانده

ها د بابيآين مييب که به سمت قاعده پايالسالم قرار داشت، و به ترتهيکرد که در رأس آن امام معصوم عل
قاعده يانيکارگزار (مرتبط با مردم و در خط پايهاليه و وکيناحيهاليوک)هاليارشد، سروکي(وکال
ر يان مرکز و سايميوستيه خط پار همواريبودند که به صورت سيهالياز وکيحضور داشتند، شمار)هرم

.شودينهاد وکالت بسنده ميياجرايهارامون گاميپيح کوتاهين جا به توضيا.مناطق بودند

رهبري نهاد وکالت
السالم هيدار بود، چنانکه امام معصوم علنهاد را در هر دوره امام قائم همان عصر عهدهياست و رهبرير

رو و توان يامام به مثابه قلب در تار و پود مجموعه وکالت ن.اد بودن مرجع نهين مؤسس و آخرينخست
السالم از درون زندان، هيداشت، تا آنجا که امام کاظم عليها نگه مين نهاد را از آفات و تباهيد و ايبخشيم

پشت حجاب و السالم از هيعليالسالم و امام هادهيالسالم از راه دور خراسان، امام جواد علهيامام رضا عل
که يبت تا روزيالسالم از پشت پرده غهيامام عصر عليو حفاظت نهاد پرداختند حتيبه رهبريتيحصار امن

.نفرموديکوتاهياو تشکّل نظام وکالت لحظهيوجود نهاد الزم و کارآمد بود نسبت به رهبر

باب (سروکيل)
ک سو ويالسالم و امت، از هميان معصوم علعباس بر اماميه و بنياميبنيهاحکومتيهايريگسخت

السالم هميم مردم با امامان عليت تماس مستقيگر، موجب محدوديدين از سوينشعهيمناطق شيپراکندگ
کردند، اهل فن از يزيريان خود و مردم را پيمين خط ارتباطيالسالم نخستهميامامان علين روياز هم.شد

السالم هيل ارشد و معاون امام عليل، وکيسروک٣ل مطلق،يوک٢،يل اصليوک١به باب،يالتين حلقه تشکيا
به نگهبان و .گر، و جمع آن ابواب استيديا مکانيمحل ورود به خانه يعنيباب در لغت ۴.اندر کردهيتعب

اطالق ز بابيالسالم نهمين اساس به حاجبان و دربانان امامان عليبر هم۵.نديگويم» بواب«مالزم و دربان 
آن يو عرفيلغويگانه با معنايالسالم ، بهميخ ائمه عليت و تاريباب در اصطالح مباحث مهدو.شده است

امبر اکرم يدر کاربرد علم، شامل باب پ» باب«اصطالح .عام و خاص به کار رفته استينبوده و به دو معنا
ع برگرفته از يرسد واژه باب در فرهنگ تشيظر مبه ن.شوديامامان پس از او ميهاآله و بابوهيعلاهللايصل
نةُ العلم و ياَنا مد«:شده استيامبر معرفيالسالم باب پهيعليها امام علباشد که در آنيث نبوياحاديبرخ
ن شخص به يترکينزديعنين کاربرد باب يدر ا۶»أتها من بابهاينةَ و الحکَمةَ فَلْيبابها فمن اَراد المديعل
ن شخص به يترکيدهد که نزديميات گواهيکه صاحب سر و محرم راز او است، روايا امام کسيبر اميپ

نبود، در منابع از يالسالم کسهيعليآله که صاحب سر و محرم راز او باشد جز علوهيعلاهللايرسول اکرم صل
ثم تمار به يهاالسالم و از ميعلالسالم و از فضه به باب حضرت زهراهين عليرالمؤمنيبه باب اميسلمان فارس

السالم و از هين عليبه باب امام حسيد هجريهاالسالم و رشينب عليالسالم ، و از حضرت زهيعليباب مجتب
نهاد يخ آغاز به کار رسمياز آنجا که تار.ر شده استيالسالم تعبهيبه باب امام سجاد عليابوخالد کابل
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ين کاربرد عام به معنايهماالسالم است اصطالح باب در ايمام صادق علابت عصر امام باقر و ايوکالت و ن
در کاربرد خاص، اصطالح باب بر .ستيدر سازمان وکالت منظور نين حلقه ارتباطيل و نخستيسروک
فه يشد که وظياطالق ميبت صغريش از غيالسالم در عصر پهميخاص و برجسته ائمه علياز وکاليگروه
ها به ن بابيدار بودند، در بحث نهاد وکالت از همرا عهدهيمرتبه بعديص امام و وکالان شخيميارتباط

، محمدبن سنان، يد جعفيچون؛ جابربن زيشده است، کسانير ميل ارشد تعبيا وکيل و يعنوان سروک
يمعرف...کاظم والسالم ، امام هيالسالم ، امام صادق علهيامام باقر عليهابابر آنان کهيبن عمر و غمفضّل

بت، مصداق بارز باب يالسالم در عصر غهيعليان ذکر است که نواب خاص حضرت مهديشا٧.اندشده
ياز منحرفان به دروغ ادعايبود، برخيسترگيگاهيت جايالسالم هستند و از آنجا که مقام بابهميامامان عل

در منابع .ت دارديبا مباحث مهدويکيط نزده ارتبايبحث باب و بابين روياز هم.کردندين مقام را ميا
ر شده است که مراد همان يز تعبير نيالسالم به سفهيعليبان خاص حضرت مهديبت از نايمربوط به عصر غ

ت و يالسالم که همان مقام و منصب بابهيب خاص امام زمان علير و نايسف٨.استيليباب و مقام سروک
بن ني؛ حسي؛ محمدبن عثمان عمريد عمريبن سععثمان:ر بودنديب زيرا داشت چهار نفر به ترتيليسروک

ک سو با يبود چون از ياژهيت وياهميل دارايسمت باب و سروکي.بن محمد سمريو عليروح نوبخت
که يطيالسالم ، در شراهيگر با شخص امام عليديه و انبوه مردم در تماس بود و از سويوکالء ناح
از آنجا که .شديار مشکل ميجاد رابطه با هر دو سو بسيکردند ايميريگم به سختوقت اقدايهاحکومت

ج ي، تروينيبه شبهات ديي، پاسخگوينيس سازمان وکالت، ارشاد، آموزش ديها و اهداف تأسزهياز انگ
بگان و السالم نخهميائمه عليهاليها و سروکبود، باب...السالم وهميت عليبل اسالم و اهليفرهنگ اص

سرشناس امام يهاليبن حجاج از سروکعبدالرحمن.اندالزم بودهيهايمند از آگاهسته و بهرهياشخاص شا
نه به بحث و مناظره يبا اهل مد:فرموديميالسالم به وهيالسالم است، که امام علهميششم، هفتم و هشتم عل

ل ي، سروکيمفضّل بن عمر جعف٩.اد] باشدي[زعهيان مردان شيدوست دارم مانند تو در م.و گفتگو بپرداز
ش گرفته يز بوده است، در برابر ابوالخطاب که راه انحراف را در پيهماالسالم که باب نيامام ششم و هفتم عل

امام ١٠»االّ الحقيو علاللّهيقول عليفانه ال«:ف او فرمودنديالسالم در توصهيامام صادق عل.ستاديبود ا
تواند خدمت يراه نميبه علت دور:گفتيکه م» بيبن مسيعل«الم در پاسخ به درخواست السهيهشتم عل

ر اولِ حضرت يسف١١.ديمراجعه کنن استيا امين و دنيا بن آدم که نسبت به ديامام برسد؛ فرمودند به زکر
محمد قطان لِ سرشناس را در خدمت گرفته بود (احمدبن اسحاق،ياداره نهاد، سه وکي، برا)عصر(عجيول

ر دوم (تنها در ير نظارت سفيکند که ده نفر زيخاطرنشان ميتينقل روايطيخ طوسيش١٢)و حاجز و شاء
ن بن روح يحس١٣.ر سوم شديبن روح بود که بعدها سفنياز آنها حسيکيمشغول به کار بودند که )بغداد

ينواحيوکاليراساس شبکه منظمشد ب)ب خاص امام عصر(عجير و نايل بود و بعدها سفيز که سروکين
١۴.ران بوديايگر نواحيديکه خود ناظر بر وکاليرنظر داشت، مانند محمدبن جعفر اسديمختلف را ز
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وکيل ناحيه
ه داشت که يل ناحيک وکيبودند، ياديها زيها و آبادبخشيدوردست که دارايهر کدام از مناطق و نواح

ک منطقه به خاطر يشد که يميگاه.پرداختنديف مينظر او به انجام وظاريزياز کارگزاران محليشمار
دهد که يمتعدد نشان ميخياخبار تار«.ه بوده استيل ناحيچند وکيادش دارايت زيو جمعيگستردگ
ه بغداد، ينخست ناح:م کرده بودنديگوناگون به چهار بخش بزرگ تقسينواحيان را بر مبنايعيوکال، ش

سلسله مراتب ١۵».من و مصريچهارم، حجاز، .سوم، قم و همدان.دوم بصره و اهواز.د و کوفهمدائن، سوا
که امام يتياست، به عنوان مثال، در روايابيقابل رديات به خوبيروايالت نهاد وکالت از محتوايتشک
بوده يل محليالل، وکبن بيشود که علياند، معلوم مالسالم به وکالء دستورالعمل صادر فرمودههيعليهاد

يد را که دارايبن رشيالسالم ابوعلهيه بوده و امام علين بن عبدربه صاحب مقام وکالت ناحيبن حسيو عل
و ييز از کارآيبن بالل نيدهد و از آنجا که عليه قرار ميل ناحيعبدربه وکابنيالزم است به جايستگيشا

در يکه نجاشيدر گزارش١۶.ابدييه ارتقاء ميوده به وکالت ناحخود برخوردار بيه بوميژه در ناحياحترام و
ت يشود که مناطق بزرگ و پرجمعيآورد، روشن ميميبن محمد همدانميبن ابراهيشرح حال محمدبن عل

بن يبن محمدبن علک زمان قاسميدر .اندکردهيمراجعه مهيل ناحين وکالء به وکيل داشته که ايچند وک
ل بودند ير هر سه وکيربن زُهيبسطام و عزيابوعل)ل همدان بودنديخودش پدرش و جدش وکم (که يابراه

د که يآيبه دست مياز نقل کش١٧.گرفتنديمراجعه و از او دستور ميبن هارون همدانو مشترکا به حسن
او بوده که يه امام هشتم و امامان بعديل ناحيوکيبن محمد همدانميابراهيعنيبن محمد جد دوم قاسم

به نام يکتابيکه دارا)ني(ابوالحسيکوفيمحمدبن جعفر اسد١٨.ر نظر او بودنديکارگزار زيهاليوک
، يمحمدبن قطّان که در چهره لباس فروش.بوده استيدر رينواحيبوده، از وکال١٩»الجبر و االستطاعة«

يل اصليانه به وکيها را توسط او مخفنامهبود که وکالء درجه سوم وجوهات و يليکرد وکيفه ميانجام وظ
من در عصر امام دوازدهم ييم سرپرست وکاليجعفربن ابراهينيبه گفته مرحوم کل٢٠.دنديرسانيم

من را با مرکز يان وکالء يفه تماس مير اول، وظيز در زمان سفينيمانين يبن حسيو عل٢١السالم بودهيعل
٢٢.نهاد داشته است

روکالي کارگزا
ما با يبودند که مستقييهاليقاعده هرم قرار دارد، همان وکيانين حلقه نظام وکالت که در خط پايآخر
ن رده بوده، يف مهم اياز وظا...ها وشسها، پرافت وجوهات، نامهيدر.مردم سروکار داشتنديهاتوده

ها و افت پاسخيز دريها و نبابارشد و يا وکاليالسالم هيچنانکه حمل و نقل و پرداخت آنها به امام عل
)اريبن مهزميمحمد که پدرش (ابراه.ن گروه بوده استيف عمده ايز از وظايمنطقه نيدن آن به اهاليرسان

[نسبت به امر امامت ]مشکوک السالم عليهياز درگذشت امام عسکر:پسکنديل کارگزار در اهواز بوده نقل ميوک
ان يم.ميم تا اموال را به مرکز ببريشديبا هم سوار کشتيشده بود، روزجمعياديبودم، نزد پدرم اموال ز

با نامه که يدم شخصيبغداد رسيوقت.ت در مورد حفظ اموال، درگذشتيض شد و بعد از وصيراه پدرم مر
] صادر شد يعيل او دادم، چند روز بعد [توقيداد آمد اموال را تحوينزد من خبر ميهاياز تمام موجود
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کند که دست ينقل ميتي، روايقطب راوند٢٣.ميپدرتان منصوب کرديمحمد شما را بجايانکهيبر ايمبن
ل يکه در عراق شاهد داليوسف الشاشيمحمدبن .کنديممشخصيکم سه حلقه نظام وکالت را به روشن

ل ين کاتب که وکيگردد، محمدبن حصيبه مرو برميبوده است وقت)ر دوم (احتماالًيت سفيو عالئم حقان
پرسد، محمد آنچه مشاهده کرده بود يالسالم از او مهياز سرنوشت حضرت حجت عل٢۴کارگزار بوده،

را به او ٢۵ديزيوسف، حاجز بن يمحمد بن .ل اموال مشورت خواستيبازگفت، کاتب از او درباره تحو
خ يو آن شيوسف گفت بليدبن هست؟ محميز کسيا باالتر از حاجز نيد آيکاتب دوباره پرس.کرديمعرف
ل کارگزار و مرتبط با مردم؛ حاجزبن يت محمد کاتب وکين روايطبق ظاهر ا٢۶.است)ر دوم احتماالًي(سف

گونه نياز ا.السالم استهير مرتبط با شخص امام عليخ همان باب و سفيل ارشد و مرجع و شيد وکيزي
٢٧.اندر کردهيز تعبينيب شخصيوکالء به نا

ء سياروکال
نهاد و يپارچگکينهاد به خاطر حفظ يد که رهبريآيبرميخيتاريهاات گزارشيرواياز البال
ن يا.ار کرده باشديسيي، اقدام به نصب وکالياتيو حيدن اطالعات ضروريکارِ وکالء و رسانيهماهنگ

ن يزار گزارش آخرو وکالء کارگينواحيعه و نظارت بر کار وکالياز مناطق شيوکالء ضمن سرکش
نقل يکه کشيتياز روا.دنديرسانيرا به مرکز ميت نواحيت مرکز نهاد را به وکالء و گزارش وضعيوضع

احمد بن .السالم را به دست آوردهين امام جواد عليار و رابطيسيسه تن از وکاليتوان اساميکند ميم
ادآور شدند يل قم، يابن آدم وکيزکرييحيد از ابويالسالم ضمن تمجهيامام عل:ديگويميقميسيمحمد بن ع

و » مونيم«ان يام دادند که اختالف ميا به شما پياز است، عرض کردم زکرينيکه به اموال موجود نزد و
نامه مرا به او برسان :ر در ارسال اموال شده، امام فرمودنديکارگزار بودند] علت تأخي[که از وکال» مسافر«

هر کدام خواهان » مسافر«و » مونيم«د که يآيت برمين رواياز ظاهر ا٢٨.موال را بفرستدو دستور بده تا ا
يل قم، رابط سوميف وکيروشن شدن تکليارسال به محضر امام بودند که امام برايافت مال برايدر

کند تا يمدايت پيازدهم مأمورياز جانب امام يشابوريل نيبن اسماعاسحاق.دارنديل ميرا گسي)قم(احمد
، يم بن عبده، باللي، ابراهيشابورينيمتعدد برساند، از جمله به محمد بن موسينواحيامشان را به وکاليپ

دارد تا با يل ميه واسط گسيل را به ناحير دوم، جعفربن محمدبن متيسف٢٩.ل بغداديو دهقان وکيمحمود
ا يل رابط يمسأله وک٣٠.ل او دهدياز را تحويل مورد نيدار کرده و وسايم آنجا ديل مقيوکيدالنيحسن ص

شود، اعالم يوارد قم مين، شناخته شده بود تا آنجا که حالّج وقتينشعهيشينواحيرسولِ امام، نزد اهال
٣١.السالم استهيل امام عليدارد که رسول و وکيم

نقش تشکيالتي رهبر سازمان
.بودياتينقش حيتنها سرپرست سازمان وکالت داراس و يگاه رئيالسالم ، در جاهيامام معصوم عل

السالم هيبه واسطه وجود امام عليو نابسامانينهاد از فروپاشيو نگهداري، گسترش، هماهنگيگذارهيپا
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ر را انجام يزيهاتيف و مسئوليکارآمد کردن و تحقق اهداف نهاد، وظايالسالم در راستاهيامام عل.بود
:دادنديم

ب و نصب نواب و وکالءانتخا.١
از مناطق يسته خود داشت، بر طبق نياران و اصحاب شايامت و از يازمنديالسالم از نهيکه امام عليبا شناخت

مطلوب يهايستگيچنانکه براساس شا.فرستادينده و رابط ميل، نمايآنها وکيسته برايان اصحاب شاياز م
را به عنوان يبن عمر جعفالسالم مفضّلهيامام هفتم عل.کرديل خاص و باب مين وکيياقدام به نصب و تع

که درباره او از امام ششم و هفتم وارد شده ياتياز مطالعه شرح حال مفضّل و روا٣٢کننديميمرجع معرف
م بن محمد يالسالم ابراههيامام نهم عل٣٣.استيليت و سروکيشود که مراد از مرجع همان مقام بابيمعلوم م

بن راشد را يالسالم ابوعلهيامام دهم عل٣۴.کنديل قم منصوب ميعمران، وکيبن ابييحييرا به جايانهمد
بن راشد مقام يقد اقمتُ اباعليو انّ«کند: ين مييتعل مدائن و بغدادين بن عبدربه، وکيبن حسيعليبه جا

د يبن سعالسالم ، عثمانهيعليعسکرامام٣۵»...وييه و من کان قبله من وکالببن عبدرنيبن الحسيعل
درباره نصب يهقيه بيبن حمدوالسالم به عبداللّههيدر نامه امام عل٣۶.کننديميل خود معرفيرا وکيعمر
دفع يبن عبده لميو بعد، فقد نصبتُ لکم ابراه...«ن آمده: يهق چنيشابور و بيل نيم بن عبده به عنوان وکيابراه

السالم هيامام عل٣٧»ي...عند موالينيو أميکم، و جعلته ثقتيالواجبة عليتک حقوقيناحو اهليه النواحيال
د يعثمان بن سعانيشهدوا عل...«شان رفته بودند فرمود: يمن به نزد اين يکه از سرزميانيعيدر جمع ش

ر يبه فرزند سفکه يتيعصر(عج) در تعزيحضرت ول٣٨»کميمهديل ابنيو ان ابنه محمد وکيليوکيالعمر
ولدا يتعالد) ان رزقه اللّهيکان من کمال سعادته (عثمان بن سع...«اند: ن نوشتهياول صادر فرمودند چن

يبن محمد سمريعليبرايعيسرانجام با توق» ...هيترحم عليقوم مقامه بامره و يخلفه من بعده و يمثلک 
احد يفاجمع امرک و التوص ال«اعالم فرمودند: را يبت کبريو آغاز غيبت صغريابت خاص و غيان نيپا
۳۹»...بة التامةيقوم مقامک بعد وفاتک فقد وقعت الغيف

معرفي وکالء.۲
پذيرد و از او پيروي هاي طبيعي انسان، اين است که، بدون حجت و گواه سخن غير را نمييکي از گرايش

ها السالم که در دلائمه عليهم.شأن باشندعصر و همهمويژه اگر با هم مساوي،برد، بهکند و فرمان نمينمي
خريدند، براي ايجاد اعتماد و مقبوليت همگاني، به معرفي، شان را به جان ميجا داشته و مردمان سخن

پرداختند؛ و در موارد ديگر به افشاء چهره وکالء دروغين و ها و سفراء ميتوصيف و تمجيد از وکالء، باب
شوند (واقفه) السالم از کساني که امامت فرزندش امام رضا را منکر ميامام کاظم عليه.رداختندپمنحرفين مي
دهد که از پيروان ائمه راستين خواهد ماند و او را با دهد و به او بشارت ميخبر مي۴٠سنانبه محمدبن

الي امامته و امامة من يقوم مقامه في عمرک و تدعوفقال (امام) لي: يا محمد يمداللّه«کند: مفضّل مقايسه مي
من بصره فقلت من ذلک جعلت فداک؟ فقال: محمد ابنه قلت: بالرضي و التسليم فقال کذلک وجدتک في 

محمدبن ۴١»...السالم أما انک في شيعتنا أبين من البرق في الليلة الظلماء، ثم قالصحيفة اميرالمؤمنين عليه
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مود: اي محمد خداوند به عمر تو بيفزايد و تو مردمان را به امامت او گويد: امام کاظم به من فرسنان مي
.کنيالسالم ) امام است دعوت ميالسالم ) و امامت کسي که پس از او (امام رضا عليه(امام رضا عليه

ام السالم سؤال کردم: آن کس که امام جانشين فرزند تو (امدهد که از امام کاظم عليهمحمدبن سنان ادامه مي
» فرزند او، محمد [تقي] است«السالم فرمود: باشد؟ امام کاظم عليهالسالم ) است چه کسي ميرضا عليه

السالم راضي پرسد که در آن شرايط آيا به امامت امام تقي عليهمحمدبن سنان پس از وضعيت حال خود مي
گونه در صحيفه و کتاب امام علي همينفرمايد: تو را فرمايد: بلي و اضافه ميو تسليم امر او است؟ امام مي

فرمود: خدا السالم ميامام جواد عليه...ام تو در ميان شيعيان ما آشکارتر از برق در شب تاريک هستي ويافته
۴٢.گاه با من و پدرم مخالفت نکردبه خاطر رضايت من از او (محمد بن سنان) راضي باشد، او هيچ

بنابر .ق و امام کاظم عليهماالسالم و نيز وکيل آن دو امام همام بودبن عمر جعفي باب امام صادمفضّل
مصالحي مفضّل با اشخاص گوناگوني مراوده داشت که در ميان آنها افراد غيرشايسته و يا در ظاهر نامقبول 
بودند و اين امر مردم را نسبت به او مشکوک ساخته بود، افکار عمومي شيعيان دنبال رأي و نظر امام 

ماجرا از اين قرار بود که برخي از اهالي کوفه به .السالم بود تا وضعيت چنين شخصيتي روشن شودهعلي
السالم از رفتار مفضّل مبني بر معاشرت و نشست و برخاست با اشخاص و افراد به ظاهر امام صادق عليه

اي نوشت و در آن دستور داد نامهالسالم به عنوان رهبر نهاد به مفضّل امام عليه.بند و بار، شکايت بردندبي
مفضّل دستور امام را با همان .که مفضل چيزهايي را که مستلزم صرف هزينه و پول بود، خريداري کند

ياران مؤمن که شاکي بودند در ميان گذاشت، آنان در پاسخ اظهار داشتند که اين امر مستلزم هزينه است و 
بند و بار رفت و چيزي نگذشت هر چه در توان داشتند اهر بيسراغ همان ياران به ظمفضّل.کنار رفتند

پذيري آنان را به شاکيان منتقل کرد و گفت اينان چنين کساني حاضر کردند، مفضّل اين روحيه طاعت
تر به از راه امامت منحرف شد، شيعيان عراق خواستار شخص شايسته» ابوالخطاب«هنگامي که ۴٣.هستند

السالم مفضّل را معرفي و در حق او چنين فرمودند: از او بشنويد و امام صادق عليهجانشيني او شدند، که 
خواستم از امام گويد: ميهشام بن احمد مي۴۴.دهدبپذيريد که او جز حق را به خدا و به من نسبت نمي

که السالم درباره مفضّل بپرسم که پيش از طرح پرسش حضرت فرمود: قسم به خداي يگانه صادق عليه
امام هفتم ۴۵.بن عمر جعفي بنده نيکو و شايسته است او در شفقت و مهرباني مانند پدر استمفضّل

السالم مراجعين را به مفضّل امام عليه.فرمايد: مفضّل محلّ انس و مايه آرامش جان من استالسالم ميعليه
اي السالم در نامهامام جواد عليه۴۶.تندپذيرفدادند اموال، هدايا و نذورات را تنها از طريق او ميارجاع مي

هاي مقيم آنجا مانند نضر و ايوب معرفي شخصيت ابراهيم بن محمد همداني را براي مردم همدان و وکيل
ها يعني گويد امام برايم نوشت؛ حسابکند، تا او اعتماد و اطمينان و همکاري کنند: ابراهيم همداني ميمي

ها را با ما در دنيا و آخرت قرار ها راضي باشد و آنتو قبول کند و از آنخدا از.وجوهات برايم رسيد
براي ايوب و دوستانم در .براي نضر نوشتم که از تو فرمان پذيرد و جايگاه تو را بر او يادآور شدم...دهد

بن نوح يوبالسالم به عمروبن سعيد مدائني، در تعريف و توصيف اامام هادي عليه۴٧....همدان نيز نوشتم
خواهي به يکي از اهل بهشت نگاه کني، به او (ايوب) نگاه وکيل برجسته ايشان در کوفه، فرمودند: اگر مي

السالم و گستردگي فعاليت و انجام السالم بخاطر غيبت امام عليهنواب خاص امام دوازدهم عليه۴٨.کن
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السالم بودند، تا شيعيان ي از جانب امام عليهاموارد مهم به دست آنها، نيازمند تأييدات و تمجيدهاي ويژه
السالم و حتي السالم و امام دوازدهم عليهاطمينان به ادعا و دستورات آنها داشته باشند لذا امام عسکري عليه

اربعه هاي گوناگون به شناسانيدن و تجليل و بزرگداشت نوابالسالم در مواضع و مناسبتامام هادي عليه
فلما «فرمايد: السالم در بزرگداشت شخصيت اولين سفير به اسحاق نيشابوري ميمام هادي عليها.اندپرداخته

عنه برضاي عنه و تسلم عليه و تعرفه و يعرفک فانه الطاهر تخرجن من البلدة حتي تلقي العمري رضي اللّه
المسير آخر عمره ليوصل ذلک االمين العفيف القريب منا و الينا، فکل ما يحمل الينا من شي من النواحي فاليه

بن سعيد) در زمان حيات و اند: ابوعمرو (عثمانالسالم فرمودهنظير همين سخن را امام عسکري عليه۴٩».الينا
بعد از آن، امين و مورد اطمينان من است چنانکه مورد تأييد پيش از من (پدرم) بوده است، آنچه بگويد و 

پرداخت، بري نهاد وکالت گاهي با توقيعات به معرفي چهره وکال ميره۵٠.برساند از جانب من بوده است
وکاليي از ...احمد بن اسحق اشعري، ابراهيم بن محمد همداني، احمد بن حمزة، حاجز بن يزيد وشاء و

۵١.اين دست هستند

عزل و افشاي وکالي منحرف و دروغين.۳
غين مقام وکالت يا بابيت و افشاگري آنان تا مردم هاي منحرف و عزل آنها و مدعيان دروبرخورد با وکيل

برخورد رهبر نهاد با وکالي خاطي و منحرف؛ حکيمانه، خيرخواهانه و در عين .از گرد آنان پراکنده شود
پرداخت در صورتي که اين مرحله مؤثر رهبري نهاد در گام نخست به ارشاد و راهنمايي مي.حال قاطع بود

افتاد و وکيل به پرداخت اگر اين مرحله نيز کارگر نميبه افشاء و روشنگري ميافتاد در گام بعدينمي
خواستند در صورت توان و امکان به انزوا و السالم از ياران و امت ميداد، امام عليهانحراف خويش ادامه مي

عاي بابيت و امام هشتم در برخورد با محمدبن فرات از وکالي منحرف که اد.حذف وکيل خاطي اقدام کنند
سپس نبوت کرد و با سخنان منحرفانه و ارتکاب محرمات از جمله نوشيدن شراب، شيعيان و امام 

السالم ضمن ارشاد و امام عليه.کرد، از روش مديريتي گام به گام بهره گرفتالسالم را اذيت ميعليه
پس از دريافت سخنان و وي.راهنمايي محمدبن فرات براي او يک قطعه حصير و مقداري خرما فرستاد

السالم حصير را فرستاده تا بر آن نماز بخوانم و خرما را فرستاده تا هداياي حضرت، اظهار داشت: امام عليه
السالم او را مورد لعن و نفرين قرار داد و به ادامه داد، امام عليهرويچنان به کجشراب ننوشم ولي او هم

را صادر فرمود و از خداوند خواست تا گرماي آهن داغ را به او اصحاب و ياران فرمان بيزاري از او 
السالم امام نهم عليه۵٢.بن شکله به قتل رسيدبن مهديفرات به دست ابراهيمچيزي نگذشت که ابن.بچشاند

سياري که تنها مدعي دروغين وکالت بود تا به اموالي برسد، توقيعي (دست خط و در برخورد با ابوعبداللّه
۵٣»کند نيست و چيزي به او ندهيدآن شخص در جايگاهي که ادعا مي«مه) به اين مضمون صادر فرمود: نا

دهد که برخورد امام متناسب با گناه و خطا بود، اين تذکر امام مؤثر افتاد و مطالعه اين ماجرا نشان مي
السالم را خدا و خود را ه عليهحسکه که ائمالسالم در برخورد با ابنامام عسکري عليه۵۴.سياري توبه کرد

دانست، نخست چنين به روشنگري پرداخت: به خدا سوگند که نبي و معاف از انجام طاعات و عبادات مي
...آله و انبياي پيشين را بر پيروي از شريعت و برپايي نماز و دادن زکات ووعليهاهللاخداوند محمد صلي
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ت او کنيم مورد رحمت او و اگر نافرماني او کنيم مورد عذابش فرستاده و ما بندگان خدا هستيم اگر طاع
گيريم؛ وقتي اين تذکر و ارشاد، مؤثر نيفتاد حضرت اقدام به لعن و نفرين او کرد و خواستار بيزاري قرار مي

۵۵.و دوري ياران از او باشد

تعريف وظايف و اختيارات وکالء.۴
ياز اين است که وکيل بداند چه کارهايي را در کجا انجام دهد ترين نبعد از نصب و تعيين وکيل، ضروري

اي کار کند که با منطقه طور به گونههاي مهم را ترک و کارهاي بيهوده را انجام ندهد و همينتا رسالت
کاري وکالء ديگر برخورد نداشته باشد و يا مناطقي بدون وکيل و رابطه نمانند، رهبريت نهاد در راستاي 

جا که جمع وجوهات و از آن.شودهدف اقداماتي انجام داده که به ذکر برخي از آنها بسنده ميتحقق اين
السالم نيز بيشتر متوجه همين مهم دريافت امور مالي از وظايف عمده کارگزاران بود، دستور کاري ائمه عليه

بن و به ايوب۵۶»و ارتضيته لکمليقبض حقّي«کنند: بن راشد را چنين تبيين ميامام هادي وظيفه ابوعلي.بود
امام صادق ۵٧.دهد که در کارهاي ابوعلي مداخله نکند و تنها در محدوده خود فعاليت نمايدنوح دستور مي

يا «دهد: بن حجاج وکيل ارشد وظيفه مناظره علمي با مخالفان را ميالسالم براي عبدالرحمنعليه
بن السالم به عليامام کاظم عليه۵٨».الشيعه مثلکان يري في رجالعبدالرحمن، کلّم اهل المدينة فانّي اَحب

در ۵٩.دهد تا در دستگاه عباسي همچنان باقي بماند و به بينوايان و شيعيان کمک کنديقطين مأموريت مي
زمان غيبت صغري که نواب اربعه جانشين امامان بودند به هر يک از وکالء نواحي و کارگزار دستورالعمل 

در مورد تعيين محدوده قلمروِ کاري ۶٠.کردند که در اصل از خود ناحيه مقدسه بوده استعي صادر ميجام
بن نوح وکيل کوفه، گاهي از شيعيان ايوب.جا که نياز بود رهبريت نهاد به روشنگري پرداختوکالء، تا آن

کرد و اين موجب يافت ميبن راشد بود، وجوه شرعي درنواحي بغداد که مربوط به قلمرو وکالت ابوعلي
السالم آن دو را از دخالت در قلمرو همديگر منع و شد لذا امام هادي عليهمشکالت و خلط امور مي

السالم يک ماه پيش از درگذشت وکيل ري، پيشاپيش، محمودي امام عليه۶١.ارشادات الزم را مبذول داشتند
وارد شدي فالن » ري«يه است دستور دادند که وقتي به کرد وکيل همان ناحرا که عازم دينور بود و خيال مي

۶٢.کارها را انجام بده

نظارت و حسابرسي.۵
دارد، نظارت هميشگي ها و فروپاشي نگه ميها، آسيبيکي از اصول مديريتي که تشکيالت را از نابساماني

شود همواره در دايره او نظارت ميرهبري بر روند کار افراد سازمان است، زيرا هرگاه کارگزاري بداند که بر
مخفي بودن نهاد وکالت و حساسيت دشمنان خود، اين مهم .کندکاري خود منظم و حساب شده فعاليت مي

اينجا به بيان چند نمونه .پرداختندسازد، لذا رهبران نهاد وکالت به اعمال نقش نظارتي ميرا دوچندان مي
اي بودم که امام صادق گفت: شاهد صحنهکند که ميعمويش نقل ميحزازم از پدرش ياابن.شودبسنده مي

کرد و خود را انکار ميکرد، وکيل وي پيوسته خيانتالسالم وکيل خود را حسابرسي و مؤاخذه ميعليه
آله را براي وي يادآوري وعليهاهللاصليالسالم او را موعظه و حديثي از جدش رسول اللّهسرانجام امام عليه
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خالد «پانزده روز پيش از وفات .السالم با استفاده از علم غيب شنيدني استنظارت امام کاظم عليه۶٣.ردک
شرعي ات را با ديگران قطع و وجوهاتالسالم به دست او رسيد که رابطهاي از امام عليهنامه» بن نجيح

السالم بت جدي امام هشتم عليهاشراف و مراق۶۴.موجود را برايم ارسال کن و ديگر از کسي چيزي نپذير
، السالم عليهشيعه اماميه را از خطر انشعاب واقفيه نگه داشت، انحراف گروهي از وکالي سرشناسِ امام کاظم 

وي در حق واقفيه فرمودند: با .السالم مهار شدندنهاد وکالت را دچار نابساماني کرد و با تالش امام عليه
امام ۶۵.السالم با سران وقف شنيدني استميرند، مناظرات امام عليهکفر ميکنند و با سرگرداني زندگي مي

حضرت دو وکيل سيار نزد زکريابن .السالم روند کاري دورترين وکالِء ناحيه را زير نظر داشتجواد عليه
همين که ارسال گزارش به طول انجاميد حضرت احمدبن محمد قمي را جهت .فرستندآدم وکيل قم مي

وکيل امام يازدهم » ايوب بن ناب«نشيني معاشرت و هم۶۶.کنندري اعزام و نتيجه را دريافت ميگيپي
بن شاذان جمع السالم در نيشابور، با برخي از غالت و مفوضه، مورد اعتراضِ شيعياني که گرد فضلعليه

دادند را به او تحويل نميتوجهي کرده اموال شرعي در نتيجه گروهي از شيعيان به ايوب بي.بودند، واقع شد
بن شاذان و اطرافيان او به امام اي از فضلشد، ايوب طي نامهو اين امر رفته رفته به نزاعي تبديل مي

با آغاز دوران غيبت ۶٧.مشکل را حل کرد» بن عبدهابراهيم«السالم با اعزام السالم شکوه کرد، امام عليهعليه
السالم توسط صدور توقيعات و تر شد و در طول هفتاد سال، امام عليهصغري نقش نظارتي رهبر نهاد پررنگ

به عنوان نمونه، محمدبن حسين صيرفي .به مباشرت سفراء و ابواب، نهاد وکالت را، تحت کنترل داشتند
وکيل بلخ در سفر حج وجوهات دريافتي را که به صورت شمش طال درآورده بود با خود داشت تا به سفير 

محمد صيرفي در مسير راه وقتي متوجه .ماندها جا ميها در سرخس زير ريگيکي از شمش.سوم برساند
رسد و اموال را تحويل گذارد، وقتي بغداد ميهاي خود را بجاي شمش گمشده ميشود شمشي از مالمي

هد و دگرداند و آدرس شمش گمشده را به او ميروح شمش شخصي او را برميدهد، ابنبن روح ميحسين
کند که در سفر بعدي آن را بياور و من را ديگر نخواهي ديد، وقتي در سفر بعد محمد صيرفي آمد اضافه مي

روشن است که اين دقت و مواظبت بر ارسال و تحويل اموال، ناشي از نظارت ۶٨.سفير سوم درگذشته بود
.السالم است که برخوردار از علم غيب استخود امام عليه

سازي ورود به عصر غيبتامام بعدي و زمينهمعرفي.۶
حفظ السالم ، رعايت تقيه وها و برخوردهاي خونين دستگاه عباسي با شيعيان و ائمه عليهمگيريسخت

طوري که شايد و بايد به شد که گاهي امام بعدي آنساخت و اين امر موجب ميجان امام را واجب مي
لذا معرفي امام و نجات مردم .انجاميداف و انشعاب برخي شيعيان ميشد و به انحرعموم مردم معرفي نمي

از تفرقه و سردرگمي يکي از اهداف بلند نهاد بود، که بيشترين تالش متوجه رهبري بود و در گام بعدي 
کم در سه مورد جو اختناق موجب انشعاب در شيعه شد جريان دست.اين مهم به دوش وکالء بود

اما در ديگر موارد .السالم پديد آمدندهاي که به دنبال شهادت امام عسکري عليهو گروهاسماعيليه، واقفيه
در سه مورد مذکور نيز دامنه انشعاب مهار شد تمام .بخش بودطور کامل نتيجهگير رهبري بهتالش پي

ت السالم پديد آمده بودند به محوريت حضرت حجهايي که پس از شهادت امام عسکري عليهگروه
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عشري برگشتند و تنها السالم برگشتند، چنان که مذهب وقف در مدت کوتاهي به آغوش ائمه اثنيعليه
هايي از فعاليت رهبري در در اين مجال گوشه۶٩.اسماعيليه آن هم بنابر عواملي بر انشعاب خود باقي ماند

ينه نوشته بود: جانشين شود: منصور عباسي به محمدبن سليمان حاکم مدتأمين اين هدف بازخواني مي
السالم چهار نفر از جمله خود خليفه را وصي پس از خود معرفي امام عليه٧٠.جعفربن محمد را گردن بزن

السالم را جانشين و وصي اصلي خويش معرفي کرده کردند! اما در باطن آن چنان با مهارت امام کاظم عليه
د، حتي هادي عباسي نيز فهميد که جانشين اصلي شان هيچ سردرگمي ايجاد نشبودند که پس از شهادت

السالم مدت درازي از عمر امام کاظم عليه٧١.السالم است و ايشان را تهديد به قتل کردامام کاظم عليه
سپس هارون چهار مرتبه .خويش را در زندان به سر برد، نخست هادي عباسي آن جناب را زنداني کرد

هنگام شهادت کسي از شيعيان نزد .و ديدار شيعيان با او جلوگيري کردحضرت را زنداني و از رفت و آمد
دانند ام که شيعيان نميالسالم کاري کردهگفت: با کشتن (شهادت) امام کاظم عليهيحيي برمکي مي.وي نبود

ن را معرفي ترين امکانات، امام جانشيگيري از کماما رهبري نهاد، با بهره٧٢....شان زنده است يا مردهامام
گذار نهاد وکالت (امام صادق بنيان.ترين حد نگه داشتکرد و خسارت ناشي از سردرگمي را در پايين

السالم به شيعيان خبر داده ها پيش از امامت، شهادت و فضيلت زيارت قبر امام هشتم عليهالسالم ) سالعليه
ن زاره اليها عارفا بحقه اخذته بيدي يوم يقتل حضرتي بارض خراسان في مدينة يقال لها حواس م: بودند

السالم نيز همين شيوه را امام کاظم عليه» ...: تعلم انه امام مفترض الطاعة غريب شهيد...القيامة و ادخلته الجنة
السالم نيز و در مواردي که زمينه فراهم بود به معرفي خصوصي حضرت رضا عليه٧٣.در پيش گرفت

برد که امام رضا السالم دست نصربن قابوس لخمي را گرفته درون اتاقي ميهامام کاظم علي.پرداختمي
گويد اين کتابي است که تنها نبي يا وصي به بوده است و به او مي» جفر«السالم مشغول خواندن کتاب عليه

آله وعليهاهللالسالم که کنار قبر پيامبر صلييک بار شصت تن از ياران حضرت کاظم عليه٧۴.کندآن نظر مي
بن جعفر بن موسيامام ابتدا به امامت خود از آنان اعتراف گرفت و سپس فرمود: اين علي.گرد آمده بودند

ـ ۱۷۹السالم وقتي در زندان بود (حضرت عليه» فاشهدوا انّه وکيلي في حياتي و وصيي بعد موتي«است، 
السالم تا سنين امام هشتم عليه٧۵.ردندالسالم سپ) عمالً اجراي امور خود را به حضرت رضا عليه۱۸۳

.رو شيعيان نگران آينده امامت شده، خواستار معرفي امام بعدي بودندميانسالي فرزندي نداشت؛ از اين
السالم نوشت: چگونه امام هستي و حال آن که فرزندي نداري؟ امام قياماي واسطي به امام عليهابن

اليمضي االيام و الليالي حتّي يرزقني ولدا انّه اليکون لي ولد؟ واللّهو ما علمک «السالم پاسخ نوشت: عليه
ق متولد و حضرت رضا ۱۹۵السالم در دهم رجب حضرت جواد عليه٧۶».ذکرا يفرق به بين الحق و الباطل

السالم در اين مدت پنج سال، حضرت بارها امامت حضرت جواد عليه.ق روانه خراسان شدند۲۰۰در سال 
هاي گوناگون رهبر آينده شيعه و نهاد السالم نيز در مناسبتامام جواد عليه٧٧.ه ياران اعالم فرمودندرا ب

رفت، در پاسخ به درخواست ق وقتي از مدينه به سوي بغداد مي۲۲۰در سال .کردندوکالت را معرفي مي
؛ امر امامت پس از من از ٧٨»علياالمر من بعدي الي ابني «گرفتند فرمود: کساني که سراغ امام بعدي را مي
السالم در بستر شهادت نيز به معرفي و نصب حضرت هادي عليه.آن فرزندم علي (هادي) است

السالم هشت ساله و السالم در بغداد، حضرت هادي عليهبه هنگام شهادت حضرت جواد عليه٧٩.پرداختند
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ناگهان ديدم حضرت .السالم بودمادي عليهگويد: در مجلسي با حضور حضرت هفردي مي.در مدينه بودند
سؤال شد چه کسي به شما .در همين لحظه پدرم درگذشت«فرمود: .علت را جويا شديم.غمگين شدند

هاي ثابت همه امامان به پيروي يکي از سيره٨٠»...عظمتي در وجودم وارد شد که قبالً نبود«خبر داد، فرمود: 
له معرفي چهره حضرت مهدي(عج) و توجه دادن مردم به آن حضرت بوده آوعليهاهللاز رسول اکرم صلي

شد، لذا تر ميالسالم و امامان پس از ايشان به عصر مهدي(عج) نزديکروزگاران امام جواد عليه.است
السالم امام جواد عليه.سازي ورود شيعه به عصر غيبت بودتر اين عصر امامت زمينهوظيفه دوم و مهم

ر از عدل و داد پقائمي که خداوند به وسيله او سراسر زمين را از لوث کفار و ملحدين پاک و ...فرمودند: 
ها غايب است، بردن نام او بر مردم سازد کسي است که والدتش از ديدگان پنهان است، خودش از آنمي

السالم در تبعيدگاه عليهامام هادي٨١.آله استوعليهاهللاصليحرام است او همنام و هم کينه رسول اللّه
امام عسکري .السالم را در زمان حيات خود به کارهاي مربوط امامت گماردسامراء حضرت عسکري عليه

امام هادي ٨٢.السالم بيست سال در کنار پدر در سامراء مشغول خدمت به اسالم و نهاد وکالت بودعليه
السالم بود و در زمان حضور امام ز امام عسکري عليهتر االسالم فرزندي به نام محمد داشت که بزرگعليه

ترسيدند که مبادا جريان اسماعيليه نسبت به امامت گروهي از شيعيان مي.السالم از دنيا رفتهادي عليه
السالم به عنوان امامت بسيار مهم و السالم تکرار شود، بنابراين معرفي حضرت عسکري عليهعسکري عليه

سپاري پيکر محمد، در مجلس عام فرزند السالم در همان روز خاکهادي عليهلذا حضرت.جدي بود
و در موارد ديگر به کساني که گرفتار توهم ٨٣.السالم را معرفي کردندبزرگوارش، امام حسن عسکري عليه

السالم ) را ابني الخلف من بعدي، عنده علم ما يحتاج شده بودند فرمود: ابومحمد (حضرت عسکري عليه
تنها با .نشيني اختيار کردندسازي ورود به عصر غيبت پردهحضرت براي زمينه٨۴.»اليه و معه آلة االمامة

و براي نهادينه شدن مرجعيت علماء در عصر غيبت کبري، براي ٨۵.گفتندخاصّان رودررو سخن مي
دند: اين رفتار به پيروي از فرموشدند و به حاضران گوشزد ميدانشمندان الهي و صالح احترام بسيار قائل مي

خداوند مؤمنان و دانشمندان را درجات عظيمي بخشيده است؛ خداوند «قرآن کريم است آن جا که فرمود: 
السالم در راستاي معرفي تالش امام عسکري عليه٨۶».مؤمنان دانشمند را به درجاتي برتري داده است

ي ورود به عصر غيبت و همگاني ساختن مرجعيت ساززمينهآخرين امام و رهبر نهاد وکالت و همچنين
السالم زنداني حضرت عسکري عليهگويد: همبن صبيح ميعيسي.آميز بودگير و موفقيتعلماء بسيار چشم

پس از اينکه حضرت دو خبر غيبي (مدت عمرم و تولد فرزندي برايم) گفتند، از فرزندي که در آينده .بودم
حضرت براي فرزندي که هنوز عموم ٨٧.هم او مهدي امت است خبر دادندکند وخداوند به او روزي مي

کنند تا به امت اسالمي کند و اين کار را چندين بار تکرار ميشناسند، عقيقه ميمردم او را نديده و نمي
با اينکه خفقان و خطري جدي وجود حضرت ٨٨.بفهماند که والدت مهدي موعود مسلم و قطعي شده

السالم کرد، و مخفي بودن نام و نشان حضرت الزم بود، حضرت عسکري عليههديد ميحجت(عج) را ت
براي برطرف ساختن سردرگمي و هرگونه شک و ترديد طي مجلسي باشکوهي که از سران شيعه و موثقين 

با وجود کوتاهي زمان امامت ايشان ٨٩.السالم را به آنها نشان دادتشکيل شده بود، حضرت حجت عليه
سال) و مراقبت شديد دستگاه بر عملکرد ايشان، ۲۸سال) و کوتاهي عمر شريف امام يازدهم ((شش 
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.سازي غيبت حدود صد شاگرد تربيت کردند و چندين تأليف از خود به يادگار گذاشتندحضرت براي زمينه
٩٠.کردندخواندند و اصالح يا تأييد ميهاي شاگردان را مينيز کتاب

:سازد کهيروشن ميالسالم به خوبهمينهاد وکالت امامان عليو بررسمطالعه گيرينتيجه
.اندت جامعه بهره گرفتهيو هداينقش رهبريفاياين امکانات برايترالسالم از کمهميامامان عل.۱
و السالم را کنترل هيدا رابطه امت با امام معصوم عليعباس، شديه و بنياميغاصب بنياز آنجا که خلفا.۲

.ار هوشمندانه برخوردار بوده استيکردند، نهاد وکالت از ساختار بسين را مجازات ميرابط
ت، انسجام و حفظ آن يگاه رهبر نهاد در رأس هرم به کنترل، هدايالسالم در جاهيامام معصوم عل.۳
.پرداختيم

ه بود، باب يل ناحيوکيعنياد نهيمردم با حلقه بعدين حلقه ارتباطينخست)ل ارشديل، وکيباب (سر وک.۴
.کرديه منتقل و کار آنان را کنترل ميناحيهاليدستورات امام را به وک

ف آنان بوده ير وظايح و تفسيکارگزار با نهاد و توضيهاليارتباط وکيدار برقراره عهدهيل ناحيوک.۵
.شته استه دايل ناحيک وکيکم دست...ه مانند قم، کاشان، بصره وياست هر ناح

يهاان، نزاعيف آنان را بيفه ارتباط با مردم را داشتند وظاين حلقه نهاد وظيالن کارگزار به عنوان آخريوک.۶
.دادنديه ميل ناحيل وکيافت و تحويآنان را دريهاو نامهيآنان را حل، وجوهات مال

السالم را به آنان هيامام عليهاهيد و توصزدنينهاد سر ميهاما و سرزده به تمام حلقهيار مستقيالن سيوک.۷
.دنديرسانيم
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شيخ حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، تحقيق شيرازي، داراحياء التراث، بيروت. .٤
ق. ۱۴۰۳مجلسي، عالمه محمدباقر، بحاراالنوار، چاپ دوم، مؤسسة الوفاء، بيروت، .٥
ق. ۱۴۱۳سي، احمد بن علي، االحتجاج، چاپ اول، اسوه، قم، طبر.٦
مالکي، فاضل، الغيبة الصغري، چاپ اول، مرکز ابحاث العقايدي. .٧
۹جباري، محمدرضا، سازمان وکالت، چاپ اول، مؤسسه امام خميني، قم. .٨
ق. ۱۴۱۸نجاشي، احمد بن علي، رجال النجاشي، چاپ ششم، جامعه مدرسين، قم، .٩

الدين، الخرائج و الجرايح، چاپ اول، مؤسسه امام مهدي، قم. طبراوندي، ق.١٠
. ۱۳۶۹خوئي، سيدابوالقاسم، معجم الرجال الحديث، چاپ چهارم، آثارالشيعه، قم، .١١
طالب، انتشارات عالمه، قم. شهر آشوب، مناقب آل ابيابن.١٢
ق. ۱۴۰۹ناصري، رياض محمد حبيب، الواقفيه، چاپ اول، مؤتمر العالمي، مشهد، .١٣
ق. ۱۴۱۷طبرسي، فضل بن حسن، اعالم الوري، چاپ اول، آل البيت، قم، .١٤
مظفر، محمدحسين، تاريخ الشيعه، مکتبة بصيرتي، قم. .١٥
ش. ۱۳۷۸محمدي اشتهاردي، محمد، سيره چهارده معصوم، چاپ سوم، نشر مطهر، قم، .١٦
، اميرکبير. الهي، چاپ دومجاسم، حسين، تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم، ترجمه آيت.١٧
طبسي، محمدجواد، حياة االمام العسکري، چاپ اول، مکتب االعالم (دفتر تبليغات اسالمي). .١٨
ق. ۱۴۰۰جا، صدر، محمد، تاريخ الغيبة الصغري، چاپ دوم، مکتبة الرسول، بي.١٩
زبيدي، محمدمرتضي، تاج العروس، دارالمکتبة الحياة، بيروت. .٢٠
ق. ۱۳۷۱مقائيس اللغة، چاپ اول، دارالکتب، قاهره، فارس، احمد بن فارس بن زکريا،ابن.٢١
ق. ۱۴۰۶حامدحسين هندي، عبقات االنوار، مدرسة االمام المهدي، قم، .٢٢
.ق۱۳۸۱عالمه حلي، رجال العالمة الحلي، چاپ دوم، مکتبة الرضي و الحيدريه، قم و نجف، .٢٣

:هانوشتپي
. ۳۰۰، ص ۵۱راالنوار، ج ؛ مجلسي، بحا۵۵۴، ص ۲ر.ک: طبرسي، االحتجاج، ج .١
. ۱۵۴و ۱۵۱السالم ، ص جاسم حسين، تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم عليه.٢
. ۳۲۹السالم ، ص طبسي، حياة االمام العسکري عليه.٣
. ۱۰مالکي، الغيبة الصغري، ص .٤
. ۳۱۴، ص ۱فارس، معجم مقائيس اللغة، ج ؛ ابن۳۷۰، ص ۳زبيدي، تاج العروس، ج .٥
. ۱۶تا ۱۱، ص ۵ي، عبقات االنوار، ج حامدحسين هند.٦
. ۳۸، ص ۱جباري، سازمان وکالت، ج .٧
. ۱۷۰السالم ، ص جاسم حسين، تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم عليه.٨
. ۸۳۰، حديث ۷۴۱، ص ۲شيخ طوسي، اختيار معرفة الرجال، ج .٩

، ۶۲۰، ص ۲؛ شيخ طوسي، اختيار معرفة الرجال، ج ..»السالم قد اقمت عليکم المفضل اسمعوا منه و اقبلوا عنه فانه.فقال عليه«.١٠
. ۵۹۲حديث 
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من زکريا بن آدم القمي المأمون علي «السالم : ؛ فقال عليه۱۱۱۲، حديث ۸۵۸، ص ۲شيخ طوسي، اختيار معرفة الرجال، ج .١١
». الدين و الدنيا

. ۱۷۰تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم، ص .١٢
. ۳۴۱حديث ،۳۷۱شيخ طوسي، کتاب الغيبة، ص .١٣
. ۹۳جباري، سازمان وکالت، ص .١٤
. ۱۳۷السالم ، ص تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم عليه.١٥
عبدربه و ائتمنته علي ذلک بالمعرفة بما عنده الذي اليتقدمه احد، و قد أعلم انک شيخ اني اقمت اباعلي مقام الحسين ابن«.١٦

. ۹۹۱، حديث ۷۹۹، ص ۲يار معرفة الرجال، ج اخت» ناحيتک، فأحببت افرادک و اکرامک بالکتاب بذلک...
. ۹۲۸، رقم ۳۴۴نجاشي، رجال النجاشي، ص .١٧
منک و رضي عنهم... و قد بعثت اليک من الدنانير قال (ابراهيم همداني) و کتب (امام هشتم) الي قد وصل الحساب تقبل اللّه.١٨

و قد کتبتُ لک النضر امرته ان ينتهي عنک... و الي ايوب عليک بکذا و من الکسوة بکذا، فبارک لک فيه و في جميع نعمة اللّه
). ۱۱۳۶، رقم ۸۶۹امرته بذلک ايضا و کتب الي موالي بهمدان کتابا امرتهم بطاعتک (شيخ طوسي، اختيار معرفة الرجال، ص 

. ۳۹۴ـ ۳۹۱، حديث ۴۱۶تا ۴۱۵؛ کتاب الغيبة، ص ۱۰۲۰، رقم ۳۷۳رجال النجاشي، ص .١٩
. ۳۱۶، ص ۵۱ر، ج مجلسي، بحاراالنوا.٢٠
. ۱۲السالم ، حديث ؛ کتاب الحجة، باب مولد الصاحب عليه۵۱۹، ص ۱کليني، االصول من الکافي، ج .٢١
همان. .٢٢
. ۵السالم ، حديث ؛ کتاب الحجة، باب مولد الصاحب عليه۵۱۸همان، ص .٢٣
السالم جمع والي مربوط به امام عصر عليهاي که در خود همين روايت موجود است (قد جمع ماالً للغريم) يعني امبنابر قرينه.٢٤

شده. 
، به نقل از ۶۹۶، ص ۲السالم بوده است. ر.ک: حاشيه راوندي، الخرايج و الجرايح، ج وي از وکالء حضرت حجت عليه.٢٥

، به نقل از ربيع الشيعه. ۶۷، ص ۲؛ مجمع الرجال، ج ۱۸۹، ص ۴خوئي، معجم رجال الحديث، ج 
. ۱۰؛ فصل في اعالم االمام، حديث ۶۹۶، ص ۲ايح، ج راوندي، الخرايج و الجر.٢٦
. ۱۱مالکي، الغيبة الصغري، ص .٢٧
. ۱۱۱۵، حديث ۸۵۹، ص ۲اختيار معرفة الرجال، ج .٢٨
... علي اللّهعنه... و علي المحمودي عافاه اللّهو انت رسولي يا اسحق الي ابراهيم بن عبده... اقرء کتابنا علي الباللي رضي اللّه.٢٩

). ۱۰۸۸، حديث ۸۴۷و کلينا و ثقتنا والذي يقبض من موالينا... (شيخ طوسي، اختيار معرفة الرجال، ص هقان 
. ۳۵، حديث ۴۵، باب ۵۰۴الدين، ص ؛ شيخ صدوق، کمال۳۵، حديث ۱۱۱۹، ص ۳الخرايج و الجرايح، ج .٣٠
، باب ذکر المذمومين. ۳۷۰، ص ۵۱بحاراالنوار، ج .٣١
. ۲۹۹و ۲۹۸، حديث ۳۴۷؛ کتاب الغيبة، ص ۵۹۵، حديث ۶۲۱اختيار معرفة الرجال، ص .٣٢
. ۵۹۲، حديث ۶۲۰، ص ۲ر.ک: شيخ، اختيار معرفة الرجال، ج .٣٣
. ۳۹۷، ص ۴طالب، ج ابن شهرآشوب، مناقب آل ابي.٣٤
. ۹۹۱، حديث ۷۹۹اختيار معرفة الرجال، ص .٣٥
. ۳۱۸، حديث ۳۵۷شيخ طوسي، کتاب الغيبة، ص .٣٦
. ۹۸۳، حديث ۷۹۹اختيار معرفة الرجال، ص .٣٧
امض يا عثمان فانک الوکيل و الثقة المأمون علي «. صدر حديث چنين است: ۳۱۹، حديث ۳۵۶شيخ طوسي، کتاب الغيبة، ص .٣٨

». مال اللّه
، چاپ اول، اسوه، قم. ۳۴۹، رقم ۵۵۵، ص ۲طبرسي، االحتجاج، ج .٣٩
السالم ، امام کاظم و امام رضا و امام جواد ليهمالسالم و وکيل ائمه عمحمدبن سنان زاهري خزاعي، باب امام صادق عليه.٤٠

؛ شيخ طوسي، کتاب الغيبة، ص ۹۸۲، حديث ۷۹۷ـ ۷۹۶السالم است. ر.ک: شيخ طوسي، اختيار معرفة الرجال، ص عليهم
. ۳۰۴، حديث ۳۴۸
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دهد. ر.ک: سبت ميکند بلکه نقاظ ضعفي را به او ن؛ نجاشي از محمدبن سنان ستايش نمي۹۸۲اختيار معرفة الرجال، حديث .٤١
سنان نقل کرده، االصول من الکافي، ، اما شيخ کليني همان حديث کشي را عينا در مدح ابن۸۸۸، رقم ۳۲۸رجال النجاشي، ص 

. ۱۶السالم ، حديث ؛ باب االشارة و النص علي الرضا عليه۳۱۸، ص ۱ج 
ا آورده است. سنان ر، تحليل جالبي از مورد شخصيت ابن۴۴۴جباري، سازمان وکالت، ص .٤٢
. ۵۹۴ـ ۵۹۲، حديث ۶۲۱ـ ۶۱۹اختيار معرفة الرجال، ص .٤٣
همان. .٤٤
. ۲۹۷، حديث ۳۴۶کتاب الغيبة، ص .٤٥
اختيار معرفة، همان. .٤٦
. ۱۱۳۶، حديث ۸۶۹اختيار معرفة الرجال، ص .٤٧
. ۳۰۷، حديث ۳۵۰کتاب الغيبة، ص .٤٨
سالم کن ي باشد ـ زيارت نکردي از شهر بيرون نرو. بر او[اي اسحاق] تا عمري را ـ که خداوند بخاطر رضايت ما از او راض.٤٩

او را بشناس و او تو را بشناسد که او امانتدار، پاکدامن و به ما نزديک است هر آنچه از نواحي و اطراف براي ما برسد در پايان 
ها را به ما برساند. رود تا آنکار به سوي او مي

. ۳۱۵، حديث ۳۵۴کتاب الغيبة، ص .٥٠
. ۲۳، حديث ۴۵، باب ۴۹۹الدين، ص دوق، کمالشيخ ص.٥١
. ۳۹، باب محمد، حديث ۲۵۴؛ عالمه حلي، رجال العالمة الحلي، ص ۱۰۴۶، حديث ۸۲۹اختيار معرفة الرجال، ص .٥٢
. ۱۲۲۸، حديث ۸۶۵همان، ص .٥٣
. ۱۰۰۱و حديث ۹۹۷، حديث ۹۹۶و ص ۸۰۶همان، ص .٥٤
. ۹۹۲، حديث ۸۰۰اختيار معرفة الرجال، ص .٥٥
همان..٥٦
همان. .٥٧
. ۸۳۰، حديث ۷۴۱اختيار معرفة الرجال، ص .٥٨
خداوند در کنار هر طاغي و ظالمي وزيري دارد تا به وسيله آن از دوستان خود دفع بال کند تو (علي بن يقطين) از وزيران .٥٩

. ۸۱۷، حديث ۷۳۱الهي هستي. ر.ک: اختيار معرفة الرجال، ص 
. ۱۴الم االمام، حديث ؛ فصل في اع۶۹۸، ص ۲الخرائج و الجرائح، ج .٦٠
. ۹۹۲، حديث ۸۰۰اختيار معرفة الرجال، ص .٦١
. ۱۵، حديث ۶۹۸، ص ۲الخرائج و الجرائح، ج .٦٢
. ۱ها، باب تحريم الخيانة، حديث جلدي۲۰؛ کتاب الوکالة، ۲۹۰، ص ۱۳شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج .٦٣
. ۵۵معجزاته، حديث ؛ تاريخ االمام موسي، باب ۵۴، ص ۴۸مجلسي، بحاراالنوار، ج .٦٤
به بعد. ۱۵۵و ۱۵۱، ص ۱ر.ک: الناصري، الواقفيه، ج .٦٥
.۱۱۱۵، حديث ۸۵۹اختيار معرفة الرجال، ص .٦٦
. ۱۰۲۸، حديث ۸۲۱همان، ص .٦٧
. ۴۴السالم ، حديث ؛ في عالمات و مراتب نبينا و اوصيائه عليه۱۱۲۷ـ ۱۱۲۶، ص ۳الخرائج و الجرائح، ج .٦٨
السالم بود که زمينه را ري اسماعيليه در اوايل کار بود و ديگر زنداني شدن طوالني امام کاظم عليهبرخي از عوامل؛ پنهان کا.٦٩

براي فعاليت علني آنها فراهم کرده بود و... . 
. ۱۳، ص ۲طبرسي، اعالم الوري، ج .٧٠
. ۲۵، حديث ۴۰؛ تاريخ االمام موسي بن جعفر، باب ۱۵۱، ص ۴۸بحاراالنوار، ج .٧١
. ۴۷يعه، ص مظفر، تاريخ الش.٧٢
. ۱۴۱ـ ۱۴۰، ص ۱ر.ک: الناصري، الواقفيه، ج .٧٣
. ۸۴۸، حديث ۷۴۷، ص ۳اختيار معرفة الرجال، ج .٧٤



١٢٤

.۶۷۹اشتهاردي، سيره چهارده معصوم، ص .٧٥

ها نگذرد مگر اينکه خداوند پسري به من عنايت کند که به داني که فرزندي ندارم، سوگند به خدا که روزها و شبتو چه مي.٧٦
جعفر ؛ کتاب الحجة، باب االشارة و النص علي ابي۳۲۰، ص ۱و حق را از باطل جدا سازد (االصول من الکافي، ج وسيله ا

). ۴السالم ، حديث الثاني عليه
. ۳۵، ص ۵۰؛ بحاراالنوار، ج ۳؛ کتاب االطعمه، باب الموز، حديث ۳۶۱، ص ۶الفروع من الکافي، ج .٧٧
. ۳۲۳، ص ۱االصول من الکافي، ج .٧٨
. ۳۲۴، ص ۱ن، ج هما.٧٩
. ۲۱۹طبري، دالئل االمامه، ص .٨٠
. ۳۲۴، رقم ۴۸۱، ص ۲االحتجاج، ج .٨١
. ۱۷االمام الحسن العسکري من المهد الي اللحد، ص .٨٢
. ۳۲۷ـ ۳۲۶، ص ۱االصول من الکافي، ج .٨٣
همان. .٨٤
، به نقل از اثبات الوصية مسعودي. ۲۲۳صدر، تاريخ الغيبة الصغري، ص .٨٥
. ۳۳۲رقم ،۵۰۰، ص ۲االحتجاج، ج .٨٦
. ۲۷۵، ص ۵۰بحاراالنوار، ج .٨٧
. ۴۲، باب ۶، حديث ۴۳۰الدين، ص کمال.٨٨
بن عمري. ، عثمان۳۱۹، حديث ۳۷۵کتاب الغيبة، ص .٨٩
.۹۲۰ـ ۹۱۸اشتهاردي، سيره چهارده معصوم، ص .٩٠
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فهرست مراجع تقلید شیعه

قمريچهارمسده 

ابن ابي عقيل عماني
ابن وليد
ابوغالب زراري
ابن قولويه
ابن داود
صدوقشيخ
ابن جنيد اسکافي

قمريپنجمسده 

شيخ مفيد
سيد مرتضي
ابوالصالح حلبي
شيخ طوسي
سالر ديلمي
شريف جعفري
ابن براج

قمريششمسده 

مفيد ثاني
عبدالجليل رازي
 راونديحسيني
الدين راونديقطب
ابن زهره
عمادالدين طوسي
ابن ادريس

قمريهفتمسده 

ابن معد
ابن نما
ابن طاووس
محقق حلي

قمريهشتمسده 

عالمه حلي
الدين رازيقطب
فخرالمحققين
شهيد اول

قمرينهمسده 
فاضل مقداد سيوري
ابن فهد حلي

قمريدهمسده 

ابن هالل جزايري
عاملي ميسي
محقق کرکي
شهيد ثاني
ابن هالل عاملي
مقدس اردبيلي

قمرييازدهمسده 

صاحب معالم
شيخ بهايي
مؤسس (استرآبادي

اخباريون)
سلطان العلماء
مجلسي اول
قاضي سعيد قمي
مال صالح مازندراني
محقق سبزواري
فيض کاشاني
محقق خوانساري

دوازدهمسده 
قمري

مجلسي دوم
الدين خوانساريجمال
 جعفر بن عبداهللا

حويزي
فاضل هندي
خواجوي مازندراني
صاحب حدائق

سيزدهمسده 
قمري

بهبهانيمحمدباقر وحيد
مهدي نراقي
بحرالعلوم
کاشف الغطاء
ميرزاي قمي
احمد نراقي
العلماشريف
صاحب جواهر
محقق انصاري
محمدباقر شفتي
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چهاردهمسده 
قمري

سيدابوالحسن اصفهاني
عبدالکريم حائري يزدي
کمريمحمد حجت کوه
حسن حکيمم
 محمود حسيني

شاهروودي
آخوند خراساني
محمدتقي خوانساري
ابوالقاسم دهکردي
ميرزاي شيرازي
محمدتقي شيرازي
شيخ الشريعه اصفهاني
سيد عبدالهادي شيرازي
سيد حسين بروجردي
محقق يزدي
 محمدحسين غروي

اصفهاني
محمدحسين نائيني
آقانورالدين عراقي

همپانزدسده 
قمري

محمدعلي اراکي
محمدتقي بهجت فومني
جواد تبريزيميرزا
 سيد محمد حسيني

شيرازي
اهللا خمينيسيد روح
سيد ابوالقاسم خويي
 سيد محمدکاظم

شريعتمداري
سيد عبداهللا شيرازي
محمد صادقي تهراني
علي صافي گلپايگاني
سيد محمد صدر
سيد حسن طباطبايي قمي
اهللامحمدحسين فضل
سيد محمدرضا گلپايگاني
محمد فاضل لنکراني
الدين مرعشي سيد شهاب

نجفي
حسينعلي منتظري
 سيد محمدعلي موحد

ابطحي
نقويعلي نقي
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حياتدر قيد 

بيات زنجاني
جناتي
جوادي آملي
سيد کاظم حائري
ايخامنه
حسيني زنجاني
محمدسعيد حکيم
دستغيب
روحاني
جعفر سبحاني
سيستاني
شاهرودي
شبيري زنجاني
سيد صادق شيرازي
صافي گلپايگاني
عيصان
علوي گرگاني
علياريغروي
ياضمحمداسحاق ف
محمدعلي گرامي
محمدآصف محسني
محقق کابلي
مدرسي
مظاهري
مکارم شيرازي
مسلم ملکوتي
موسوي اردبيلي
بشير نجفي
محمدحسين نجفي
نوري همداني
وحيد خراساني
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چهره از چهره هاي مشخص از قرن سوم (از زمان غیبت صغرا) تا پایان قرن چهاردهم هجري قمري ما سی و هفت
روحانیت و فقها را داریم که مجاهدت بسیاري را در دنیاي فقه و اصول و علوم دینی داشته و همواره از زمان 

خودشان تا عصر حاضر نامشان و جد وجهدهاي علمی آنها ورد زبان مراکز علمی و مردم بوده است. 

بن علي بن بابويه معروف به شيخ صدوق، فقيه و صاحب فتوا مي ) پدر شيخ محمد٣٢٩ـ علي بن بابويه قمي (متوفاي ١
باشد.

ه.ق). ٣٢٠متوفاي حدود ـ عياشي سمرقندي (معاصر با علي بن بابويه قمي) شهرتش در تفسير است. (٢
) ٣٦٠ـ جعفر بن قولويه استاد شيخ مفيد. (متوفاي ٣
ايشان در فقه زياد نقل مي شود و از چهره هايي است که مکرر هجري) آراء۳۵۰تا ۳۳۰ـ ابن ابي عقيل عماني،( در حدود ٤

) آراء ابن الجنيد همواره در فقه مطرح بوده است.١٣٨١ـ ابن جنيد اسکافي (متوفاي ٥به نام او در فقه بر مي خوريم. 
)٤١٣ـ شيخ مفيد (محمد بن محمد بن نعمان) (متوفاي ٦
) عالمه حلي او را معلم شيعه اماميه خوانده است و آراء فقهي او مورد ٤٣٦ـ سيدمرتضي معروف به علم الهدي (متوفاي ٧

توجه فقهاء است 
) در فقه و اصول و حديث و تفسير و کالم تأليفات فراوان ٤٣٦ـ شيخ ابوجعفر طوسي (معروف به شيخ الطائفه) (متوفاي ٨

رتضي بود و بعلت يک سلسله آشوبها خانه و دارد رئيس مرکز بزرگ علوم و فرهنگ اسالمي بغداد، بعد از استادش سيدم
کتابخانه اش در بغداد به تاراج رفت. او مؤسس حوزه علميه نجف مي باشد. ايشان با کتاب مبسوط خود فقه را وارد مرحله 

جديدي کرده است و در عصر خويش مشروحترين کتاب فقهي شيعه بوده است. شيخ طوسي يکي از چند چهره معروفي 
اسر فقه نامشان برده مي شود.است که در سر

) است در طرابلس شام قاضي بود.٤٨١ـ قاضي عبدالعزيز حلبي معروف به ابن البراج (متوفاي ٩
)٤٤٧ـ شيخ ابوالصالح حلبي (متوفاي ١٠
)٤٦٣(متوفاي » ساالر ديلمي«ـ حمزه بن عبدالعزيز ديلمي معروف به ١١
)٥٨٥ـ سيدابوالمکارم بن زهر (متوفاي ١٢

ه.ق). ٥٨٥طوسي(متوفاى ابن حمزه طوسي معروف به عمادالدين ـ١٣
است، ايشان به » سرائر«) از فحول علماي شيعه است کتاب معروف او در فقه به نام ٥٩٨ـ ابن ادريس حلي (متوفاي ١٤

حريت فکر معروف است و نسبت به علما و فقها انتقادات بسيار شديد مي کرد.
حسن بن يحيي بن سعيد حلي معروف به محقق، کتاب شرايع ايشان در ميان طالب يک کتاب ـ شيخ ابوالقاسم جعفر بن١٥

درسي بوده و هست.
)، يکي از اعجوبه هاي روزگار است و در ٧٢٦ـ حسن بن يوسف بن علي بن مطهر حلي، معروف به عالمه حلي (متوفاي ١٦

است. فقه و اصول و کالم و منطق و فلسفه و رجال و غيره کتاب نوشته
) آراء ايشان در کتاب ايضاح از کتب فقهيه مورد توجه است. ٧٧١ـ فخرالمحققين، پسر عالمه حلي (متوفاي ١٧
به فتواي يک فقيه مالکي مذهب و تأييد يک ٧٨٦ـ محمد بن مکي معروف به شهيد اول، از اعاظم فقهاي شيعه، ايشان در ١٨

ان در فقه اللمعه است فقيه شافعي مذهب شهيد شده است کتاب معروف ايش
)٨٢٦متوفاي، ـ فاضل مقداد (١٩

)٨٤١ـ جمال السالکين ابوالعباس احمد بن فهد حلي اسالمي (متوفاي ٢٠
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)زاهد و متقي و جامع معقول و منقول بوده است.٩٣٧ـ شيخ علي بن هالل جزائري، (متوفاي ٢١
) از اکابر فقهاء شيعه است منصب ٩٤٠قق ثاني،( متوفاي ـ شيخ علي بن عبدالعالي کرکي، معروف به محقق کرکي يا مح٢٢

شيخ االسالمي براي اولين بار در ايران به او تفويض شد، کتاب معروف او که در فقه زياد نام برده مي شود جامع المقاصد 
است که شرح قواعد عالمه حلي است.

مردي جامع بوده است، اديب، شاعر، فيلسوف، )١٠٣٠ـ شيخ بهاءالدين محمد عاملي معروف به شيخ بهائي (متوفاي ٢٣
رياضي دان، مهندس، فقيه، مفسر، طبيب بوده است. اولين کسي است که يک دوره احکام فقه غيراستداللي به صورت رساله 

معروف است. (مالصدراي شيرازي و مالمحمدتقي مجلسي » جامع عباسي«عمليه به زبان فارسي نوشت. اين کتاب بنام 
بحاراالنوار و محقق سبزواري، از شاگردان او هستند،صاحب کتاب

) ايشان عالوه بر فقه و اصول از فلسفه و عرفان و طب و نجوم هم ٩٦٦ـ شيخ زين الدين معروف به شهيد ثاني (شهادت ٢٤
آگاهي داشته است. معروفترين تأليف او در فقه شرح لعمه و مسالک االفهام است.

)٩٩٣معروف به مقدس اردبيلي، ضرب المثل زهد و تقوا است (متوفاي ـ احمد بن محمد اردبيلي٢٥
جامع معقول و منقول بوده است. کتاب ) ايشان ١٠٩٠ـ مالمحمدباقر سبزواري معروف به محقق سبزواري (متوفاي ٢٦

است» کفايه«و ديگري به نام » ذخيره«معروف او در فقه يکي به نام 
ق)١٠٩٩-١٠١٦ه محقق خوانساري (ـ آقا حسين خوانساري معروف ب٢٧
) ١١٢٥ـ جمال المحققين معروف به آقا جمال خوانساري (متوفاي ٢٨
)١١٣٧متوفاي-١٠٦٢ـ شيخ بهاءالدين اصفهاني معروف به فاضل هندي(زاده ٢٩

ق ، کربال) هـ.۱۲۰۵متوفاي–هـ.ق ، اصفهان ۱۱۱۷ـ محمدباقر محمد اکمل بهبهاني، معروف به وحيد بهبهاني، (زاده ٣٠
کربال را مرکز قرار داد و شاگردان بسيار مبرز تربيت کرد.ايشان

) ١٢١٢ـ سيد مهدي بحرالعلوم (متوفاي ٣١
)١٢٢٨ـ شيخ جعفر کاشف الغطاء (متوفاي ٣٢

). اين کتاب را مي توان دائرة ١٢٦٦ـ شيخ محمدحسن صاحب کتاب جواهرالکالم معروف به صاحب جواهر (متوفاي ٣٣
ف فقه شيعه خواند. ايشان سي سال تمام يک سره کارکرد تا چنين اثر عظيمي به وجود آورد. المعار

اسب)، ) استدو کتاب معروف او (رسائل) و (مکنجفـ ۱۲۸۱متوفاي و دزفولـ ۱۲۱۴زاده ـ شيخ مرتضي انصاري، (٣٤
کتاب درسي طالب مي باشد. 

سال مرجع علي االطالق شيعه بود، با ٢٣ـ حاج ميرزا محمدحسن شيرازي، معروف به ميرزاي شيرازي بزرگ حدود ٣٥
تحريم تنباکو، قرارداد معروف استعماري رژي را لغو کرد.

گرد داشته است که حدود دويست نفر ) ايشان حدود هزار و دويست شا١٣٢٩ـ آخوند مال محمدکاظم خراساني (متوفاي ٣٦
آنها خود مجتهد بوده اند. کتاب کفاية االصول او يک کتاب درسي مهم است.

) از بزرگان فقهاء و اصوليون قرن چهاردهم هجري است.١٣٥٥ـ حاج ميرزا حسين نائيني (متوفاي ٣٧
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اجتماعی همانند، تأسیس خدمات عملی روحانیت در سطوح مختلف جاري بوده است چه در سطح خدمات
مدارس، مساجد، مراکز فرهنگی، بیمارستان و کمک به سیل زدگان، زلزله زدگان. خالصه اینکه در تعمیر بالد و 

نفی «تأمین عباد تالش هاي فراوانی را به منصه ظهور رسانده اند و در سطح خدمات سیاسی هم بر مبناي قاعده فقهی 
موضع گیري کرده اند و خدمات عملی بسیار جالب و ارزنده اي از خود به در مقابل سلطه گران خارجی» سبیل

جاي گذاشته اند که به برخی از آن خدمات سیاسی به صورت فهرست وار اشاره می کنیم:

جنگ روس و ايران و اقدامات آيت اهللا شيخ محمدجعفر نجفي معروف به کاشف الغطاء، ايشان براي دفاع از مرزهاي ـ ١
تواي جهاد صادر کرد.ايران ف

ـ آيت اهللا کاشف الغطا در غائله وهابيون (حمله به نجف) رهبري جهاد را بر عهده گرفت و در مقابل حمالت آنها سور ٢
نجف را ساخت و همراه با ساير علما مسلحانه با همکاري مردم استقامت کرد تا سرانجام وهابيون متواري شدند.

ت روس و رهبري آيت اهللا ميرزا مسيح تهراني در اين قيام.ـ قيام مردم تهران بر ضد سياس٣
ـ تصرف بوشهر توسط انگستان و واکنش علما.٤
ـ اعتراض علما به قرارداد رويتر٥
ـ محمدحسن حسيني معروف به ميرزاي شيرازي و فتواي تحريم تنباکو.٦
نوري.ـ علما و انقالب مشروطه، مهاجرت صغري و شهادت آيت اهللا شيخ فضل اهللا ٧
ـ علما و نهضت عراق (آيت اهللا سيدکاظم يزدي ـ آيت اهللا ميرزا محمدتقي شيرازي ـ و آيت اهللا شيخ الشريعه اصفهاني ـ ٨

همگي بر ضد انگليس فتواي جهاد صادر کردند.)
جهاد کرد ـ در تجاوز انگليس به جنوب ايران، آيت اهللا شيخ محمدحسين برازجاني بر ضد نيروهاي تجاوزگر جنوب اعالم ٩

و به رهبري ستاد جنگ پرداخت.
انگليس با دولت وثوق الدوله و مخالفت آيت اهللا سيدحسن مدرس. شهيد مدرس با طراحي در مجلس ١٩١٩ـ قرارداد ١٠

يکي ديگر از ١٩١٩چهارم آن قرارداد را از حوزه سياست کشور براي هميشه خارج کرد. عالوه بر اقدامات عليه قرارداد 
٢٣ي مهم ايشان مقابله با فعاليت هاي ضدمذهبي رضاخان بود.خدمات سياس

ـ مخالفت هاي آيت اهللا بافقي و کشف حجاب پهلوي اول.١١
. مخالفت هاي امام خميني با پهلوي دوم در قالب ضديت با اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي و مقابله با کاپيتوالسيون و ١٢

المي و برقراري جمهوري اسالمي ايران.نهايتاً بعهده گرفتن رهبري انقالب اس
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دوران باستان

پ.م.2700–3200ایالمی-نیا

پ.م.539–2700عیالم

پ.م.616–850منائیان

پ.م.550–678ماد

پ.م.)625–652سکاها(

پ.م.330–550هخامنشیان

پ.م.63–312سلوکیان

پس از میالد224–پ.م.247اشکانیان

651–224ساسانیان

هاي میانهسده

750–661امویان
1258–750فت عباسیانخال

گذار طاهر ذوالیمینینه. ق.) بنیان259-205طاهریان (-
ه.ق)316-227علویان طبرستان ( -
گذار یعقوب لیثه. ق.) بنیان287-261صفاریان (-

سامانیاسماعیلگذاربنیان.) ق. ه389-261(سامانیان-
زیارپسرمرداویجگذارانبنی.) ق. ه462-315) (زیاریان(زیارآل-
علیعمادالدولهگذاربنیان.) ق. ه440-320() بوییان(بویهآل-
گذار سلطان محمود غزنوي) بنیانم1186–963/ق. ه555-388(غزنویان-
گذار طغرل بیک ) بنیانم1194–1037/ق. ه590-429(سلجوقیان-
گذار (انوشتکین غرجه) ) بنیانم1231–1077. ق/ه617-470(خوارزمشاهیان-

حکومت هاي 

خود مختار

م) 1256تا 1219هـ.ق / 654تا 616مغوالن ( 
م)1335تا 1256. ق. / ه750تا 654ایلخانان یا ایلخانیان (

1357–1335چوپانیان 1393–1335مظفریان

1432–1336جالیریان 1376–1337سربداران
م) 1506-1370.ق/ه911–771تیموریان یا گورکانیان ایران (

1468–1406قراقویونلو

1508–1468قویونلوآق

معاصر اولیه

1736–1501صفویان

1796–1736افشاریان

1794–1760زندیان

1925–1796قاجاریان

معاصر

1979–1925دودمان پهلوي

1980–1979دولت موقت ایران

زامرو–1980جمهوري اسالمی



١٣٢

لیهم السالمدرآمدي بر روش تبلیغی ائمه ع
محمدشمس الدین، دیانی تیلکی
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فصل اول:
كليات تبليغ

واژه شناسي تبليغ
اهميت و اهداف تبليغ

عناصر و موانع تبليغ
فصل دوم:

هاي تبليغي ائمه:شيوه 
بخش اول: تبليغ گفتاري

خطا به و سخنوري
انواع خطابه:

خطابه به حماسي- ١
خطابه اخالقي و موعظه- ٢
خطابه اعتقادي- ٣
خطابه اجتماعي- ٤
ذكر مصيبت و مرثيه خواني- ٥
خطابه نماز جمعه - ٦

اصول و آداب خطابه
بالغت- ١
فصاحت- ٢
آگاهي از روش بيان- ٣
سخنتنظيم- ٤
فهم مخاطبين- ٥
علم و آگاهي- ٦
دقت و تامل- ٧
مقتضاي حال- ٨
وقت و زمان- ٩

تكريم و تشويق- ١٠
پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ حضوري
ايپرسش و پاسخ مكاتبه

پرسش وپاسخ با واسطه
تشويق مردم به پرسش

هدايت پرسش به امور مفيد
تصحيح عقايد ديگران با 

پرسش
با پرسشتصحيح رفتار ديگران 

افزايش سطح معرفت خواص 
پاسخ مستدل

سفارشات ائمه عليه السالم در 
زمينه پرسش و پاسخ

نهي از سوال و پرسش بيهوده
پاسخ ابلهان

تامل در پاسخ
پاسخ بدون پرسش و پاسخ به 

پرسش از ديگري
داندترک پاسخي كه نمي
شرم در پرسش ديني

ظرفيت مخاطب براي جواب
مناظره:

اب مناظرهاخالق وآد
ترک مناظره ممنوعه-الف

روايات نهي از جدل

روايت در نهي از مناظره با 
كلمه مناظره

دو نوع مناظره از ديدگاه ائمه 
آثار مناظره غير مشروع

كساني كه نبايد با آنان مناظره 
نمود

سعه صدر و تحمل-ب
نبودن خفقان و وجود -ج

آزادي بيان
عدم اهانت و دشنام-د
ل به سنتاستدال-ه
آشنايي با فنون مناظره-و
تفاهم-ز
مالطفت و محبت-ح

انواع موضوع مناظره

مناظره در اصل توحيد
مناظره در نبوت
مناظره در امامت

مناظره در اصل معاد
گيرينتيجه

تبليغ آموزشي (تعليمي)
هاآموزش شكل عبادت

داوري و بيان حكم الهي
آداب تبليغ گفتاري نزد ائمه 

السالمعليهم 
آغاز با بسم اهللا- ١
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ستايش خدا- ٢
استناد به قرآن- ٣
استناد به سنت- ٤
استفاده از تمثيل- ٥
استفاده از تاريخ- ٦

تبليغ رفتاري:
حسن معاشرت

معاشرت با كودكان
معاشرت با بردگان 

وخدمتگاران
معاشرت با ضعيفان
معاشرت با مؤمنين
مواجهه با ديگران

نمواجهه با معصيت كارا
مواجهه با معاندين

مواجهه با كفار
فصل سوم:

نيروسازي جهت تبليغ. 
الف: آموزش تبليغ

ويژگي هاي مبلغ نزد نزد ائمه 
عليه السالم:

سخن از روي علم:
شرح صدر:

دعوت با عمل:
اخالص در نيت :

نرمي گفتار:

شجاعت
ساده زيستي:

وقار: 
ظاهر مناسب:

حب مردم:
تواضع: 

ترك مخاصمه:
ليغ تدريجي:تب

صبر و استقامت: 
ترك مالمت و سرزنش 

ترك عجب و خودپسندي
تقيه:

ترك تملق:
چرايي اعزام مبلغ و تبليغ 

هدايت مردم به 
دعوت به اهللا:

نبوت:
هدايت به واليت:

فضايل اخالقي:
دانش توأم با تعقل:

مبلغان بر جسته:
ابان بن تغلب

هشام بن حكم
مومن طاق

ابو حمزه ثمالي
زنان مبلغ

فصل چهارم:
بستر تبليغي ائمه.

الف: شرايط زماني ومکاني 
ب : شرايط علمي اعتقادي
ج : شرايط روحي و رواني

د : بستر سازي ائمه براي تبليغ
مقبوليت مبلغ- ١
اهميت موضوع- ٢
هنربيان–٣

فصل پنجم

ائمه(ع) و استفاده از ابزارهاي 
تبليغي

الف: ابزارهاي معنوي:

: دعا
عزاداري:

وصيت
کتابت نامه

ب: ابزارهاي مادي و ظاهري:

ودايع رسالت

"کتاب علي"(ع) يا جامعه

انتساب به پيامبر(ص)

فصل ششم:

الگو گيري از شيوه هاي تبليغي 
ائمه در رسانه هاي جديد
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کلیات
ار داشته اند وبا آن روبرو ائمه اطهار عليهم السالم در موقعيت هاي متفاوت تبليغي ، در دوران هاي مختلف قر

بوده اند مانند:

دوران خانه نشيني ؛ که حضرت علي عليه السالم براي حفظ دين آنرا انتخاب نموده و به مخالفت با )١
حکام وخلفاء بر نمي خاسته است ودر همان حال به تبليغ وتبيين دين مي پرداخته است .

مام حسن عليه السالم در اختيار داشته اند .دوران حکومت ظاهري ؛ که امام علي عليه السالم وا)٢
موقعيت جنگي؛ که امام علي عليه السالم وامام حسن عليه السالم وامام حسين عليه السالم در آن نيز، )٣

قرار گرفته اند.
دوره خفقان؛ که امام زين العابدين عليه السالم، دردوره حکومت امويان با آن رو برو بوده است .)٤
زش؛ که امام باقر عليه السالم وامام صادق عليه السالم در اين وضعيت مناسب قرار دوره تعليم وآمو)٥

داشته واز طريق پرورش شاگردان، امکان نشر دين را داشته اند .
حصر و خفقان و وحشت ؛ که امام کاظم عليه السالم ،امام هادي عليه السالم وامام عسکري عليه )٦

السالم با آن مواجه بوده اند.
ره ، وضعيت خاصي که امام رضا عليه السالم با آن روبرو بوده است که خليفه وقت وي را وباالخ)٧

وليعهد خود اعالم مي کند ؛ اينها تقريبا" تمام وضعيت سياسي واجتماعي است که يک عالم دين ومبلغ 
هاي اسالمي، ممکن است با آن مواجه شود. تامل ودقت در اين دوران ها، انسان را در اتخاذ راهکار

عملي ومفيد راهنمايي مي نمايد واين امر نيز آشکار مي شود که همه مواقع براي تبليغ ونشر دين 
فرصت وجود داشته وجاي کار وجود دارد.

تبليغ گفتاري ائمه عليهم السالم، يا بصورت خطابه وموعظه وسخنراني بود ويا بصورت مناظره و جدال احسن، 
توسط دوستان ويا مخالفين سؤال مي شد ويا حتي توسط حکام و خلفاء ويا بصورت پاسخ به پرسش هايي که،

جور از آنان استمداد مي گشت. وباالخره ،آخرين نوع تبليغ گفتاري، تبليغ آموزشي مي باشد که امام عليه 
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السالم به تعليم وآموزش فردي وجمعي مي پردازد، که اين نوع آموزش ديني، به امر تبليغ ديني نزديکتر از 
عليم وتعلم مرسوم است .ت

تبليغ عملي امامان معصوم عليهم السالم نيزدر امور ذيل تجلي پيدا مي کرده است: آموزش دين با کردار وعمل 
، تبيين اخالق اسالمي در رفتار و هنگام برخورد با زير دستان، وباالخره، رفتاروبرخورد مناسب در مواجهه با 

ناصبي، شيعيان ودوستان مؤمن وفاسق خطاکار، و....کفار واهل کتاب ، مخالفين ومعاندين

مواد تبليغي ائمه عليهم السالم نيز؛عقايد،اخالق،واحکام بوده است که مبتني بر کتاب اهللا (قرآن مجيد) ،سنت 
پيامبر(ص)، واستدالالت عقلي بوده است.

موردبحث قرار مي گيرد:بر اين اساس مباحث ذيل از روش تبليغي امامان عليهم السالم ؛ در اين فصل، 

بخش اول : تبليغ گفتاري . 

سخنوري و خطابه .)١
مناظره وجدال احسن.)٢
پرسش وپاسخ.)٣
تبليغ آموزشي.)٤

بخش دوم : تبليغ رفتاري.

حسن معاشرت.)١
مواجهه با ديگران .)٢
الگورفتاري.)٣

مي گيرد. بخش مواد تبليغي نيز ،درفصل چهارم ،در موضوع محتواي تبليغ مورد مطالعه وبررسي قرار
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بخش اول:

تبليغ گفتاري

سخن و گفتار، مهمترين وجه تمايز انسان، از ديگر جانداران و واالترين، نمودار زندگي اين موجود انديشمند 
عليهم السالم كه عدل و همتايان قرآن و مفسر و مبين آن بودند در سخن مانند عدل اكبر، بي همانند است . ائمه

اند كه كالم خود را، در اختيار آنان نهاده بود الغت و فصاحت بي مثال. خداوندگاران سخن بودهاند و در ببوده
هاي هاي خود را در زمين آنان دوانده بود. سخنوران شيوهو زمام خود را به دستان آنان سپرده بوده ؛ و ريشه

ئمه عليهم السالم در سخن از همه پيشيآنان را پي گرفتند و واعظان از گفتار آنان ياري جستند. با اين وجود، ا
گرفتند و ديگران وا ماندند و عقب افتادند و به اين عجز اعتراف نمودند.چه زيبا امير سخن مي فرمايد: "اال ان 

يسعده القول، اذا امتنع و اليمهله النطق اذا التسع، و انا المراء اللكالم! فينا تنشبت اللسان بضعة من اال نسان فال
اي است از پيكر انسان اگر امتناع ورزد آدمي سخن "آگاه باشيد كه زبان پارهو علينا تهدلت غصونه .عروقه 

گفتن نتواند. و اگر آدمي بر گفتار توانا بود، گويايي؛ به زبان مجال درنگ ندهد. ما اميران گفتاريم! و سخن نزد 
ما ريشه دوانيده و شاخ و برگ خود را سر ما تنيده!".

ين است كه شخصيت انسان در زير زبانش پنهان است شخصيت آنان كه الهي است گفتار آنان نيز مگر نه ا
"نحن افصح و انصح و اصبح. ما خاندان، آيد:تجلي دانش الهي است كه عطر وحي و بيانات نبوي از آن مي

تر و خير خواهتر و خوشرفتارتريم .گشاده زبان

خطا به و سخنوري

توان مردم را به قبول امري كه مورد نظر است تا ه صناعتي علمي است كه توسط آن ميمعرفي اجمالي: خطا ب
گيرد. حد امكان اقناع و ترغيب كرد . اين عمل با استفاده از يقينيات، مقبوالت و مشهورات نزد مردم انجام مي

ست. و بعبارت بهتر، بنابراين سخنوري و خطابه تنها سخن گفتن در يك جمع نيست بلكه "اقناع" و "ترغيب" ا
"برانگيختن" افراد است نسبت به انجام يك كار و يا يك ترك يك فعل ورفتار.
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در اصطالح متعارف مبلغين اسالمي ومسلمانان ؛ خطابه، فني است كه با استفاده از آيات قرآن ، روايات 
ريخ امثال و حكم و... به تصرف در عليهم السالم ، بكارگيري عقل و وجدان، تاپيامبرصلي اهللا عليه وآله و امامان
پردازد.عواطف مخاطب و اقناع آنان مي

نتيجه اين نوع سخنراني (سخنوري) احقاق حق، ابطال باطل، امر بمعروف، نهي از منكر، استقرار عدل، بسيح 
راط نيروها، كوبيدن ظالمين، حل مشكالت فردي و اجتماعي استحكام عقيده ديني، جلوگيري از انحرافات و اف

باشد.و تفريط و... مي

شود. اگر سخنران و بنابر اين، تاثير؛ هر چند اندك و يا در دراز مدت باشد، جزء مقومات سخنراني محسوب مي
خطيب ، نتواند هيچگونه تاثيري در مخاطب بگذارد چه آنکه، گوينده ناتوان باشد و يا شنوندگان، هيچگونه 

شود. ولغو خواهد بود .ن سخن گفتن خطابه محسوب نميپذيرشي از سخن خطيب نداشته باشند. اي

انواع خطابه:

خطابه داراي نوع ها وشکل هاي مختلفي است. ائمه عليهم السالم از شيوه ها وانواع بهره کافي مي برده اند . 
نويسد: اش بر شرح مختصر نهج البالغه ميشيخ محمد عبده،اديب ودانشمند بزرگ اهل سنت مصر در مقدمه

ك تصادف سبب شد كه من فرافتي پيدا كنم و به مطالعه نهج البالغه بپردازم وقتي كه به مطالعه اين كتاب ي
پرداختم؛ انواع سخنان را در آن يافتم و سخت مرا تحت تاثير قرار داد . خود را در وقت مطالعه اين كتاب در 

اي شد. يك وقت صحنهها مرتب عوض ميشوم. پردهاي وارد صحنه ديگر ميديدم كه دائما از صحنهحالي مي
اند و آماده حمله ديدم كه پوست شير و پلنگ برتن كردهدر برابرم مجسم گويا مرداني را جلوي چشم خود مي

ديدم كه چنان تحت تاثير هستم كه ما مايليم بيمدان جنگ بروم، خون دشمن را هستند. خود را در حالي مي
ديدم، صفحه و صحنه عوض شد؛ با يك واعظ و مذكر روبرو هستم كه با يبريزم و خونم ريخته شود. باز م

شد چنين دهد. جاي ديگر پرده و صحنه عوض ميبخشد، صفا ميسخنان خود، بدل نرمي و رقت و لطافت مي
گويد. جاي ديگر مثل كردم كه يك خطيب اجتماعي و سياسي ايستاده، و از مصالح عمومي سخن ميحسن مي

خواهد مردم را بسوي عالم باال بكشاند .ديدم از عالم باال، دست دراز كرده و مياي را مي، فرشتهاين بود كه 

علي بن ابي طالب در سخنوري، در تمام انواع آن ، آري، توانايي امامان شيعه، خصوصا " ابواالئمه عليه السالم ،
اين اساس ضمن معرفي انواع خطابه، به چيزي نيست كه هيچ انسان بصيري بتواند آن را ناديده انگارد. بر

گرديم.نماييم وبدين طريق با روش آنان آشنا ميهاي ائمه نيز استشهاد ميهاي از خطابهبريده
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خطابه به حماسي:- ١

در اين نوع خطابه (كه خطابه بالمعني االخص هم هست) هدف خطيب، برانگيختن مخاطب، تهبيج و تشويق 
استقامت و پايمردي، و باالبردن روحيه سلحشوري و واداشتن اطاعت است. و در براي مبارزه و نبرد، يا 

شود كه احساسات بايد بر افروخته شود و يا سدي عظيم تشكيل شود و يا حكومتي آباداني مواقعي ايراد مي
د كه گفت كه؛ صدا ي فردي(ازشاميان) را شنيساز ايجاد شود. امام حسين عليه السالم بر روي منبر سخن مي

گويد!؟! آنحضرت در پاسخ فرمود: "نحن حزب اهللا الغالبون، و عترة گفت: اين كيست كه بر منبر سخن ميمي
رسول اهللا االقربون و اهل بيته الطيبون، واحدي الثقلين، الذين جعلنا رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله ثاني كتاب اهللا 

ا كانت بطاعة اهللا و رسوله مقرونة، قال اهللا عزوجل: اطيعوا اهللا و تبارك و تعالي، فاطيعونا، فان طاعتنا مفروضة اذ
اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم... 

توصيف شديم، و ما نزديكترين عترت رسول خدائيم و ما اهل بيت - در قرآن- " ما ييم كه به حزب اهللا غالب
همطراز و دومين كتاب خداي عليه وآله آنرا مطهر پيامبريم، ما يكي از دو ثقلي هستيم كه پيامبر خدا صلي اهللا

تبارك و تعالي دانسته است... پس، از ما فرمان بريد! كه اطاعت ما واجب است و به اطاعت خداي و رسولش 
نزديكتر است، كه خداي متعال فرموده است: خداي را اطاعت كنيد! و رسول خداي را اطاعت كنيد ! و اولي 

يد!...امر بر خود را اطاعت نماي

آن حضرت از يك صداي اعتراض يا پرسش، خطابه را به تهييج و تشويق مسلمين، به نا فرماني از امويان و 
اين نوع خواند.دهد. و مردم را به اطاعت ازعترت پيامبر صلي اهللا عليه وآله فرا ميپيروي از اهل بيت تغيير مي

توان يافت. امير المومنين عليه السالم در صحراي صفين خطابه را در گفتار هاي امام علي (ع) در حد وفور, مي 
، چون مي بيند سپاه معاويه، مانع دستيابي سپاه او به آب شده اند؛ در خطابه اي اينچنين؛ لشکر خسته از سفر 

را، به جنگ وگرفتن حق خود، وعقب نشاندن دشمن تشويق و وادار مي کند: 

وتأخير محلة . او رووا السيوف من الدماء ترووا من الماء! . فالموت " قد استطعموكم القتال، فقروا علي مذلة!
في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين . أال وإن معاوية، قاد لمة من الغواة . وعمس عليهم الخبر، حتي 

راهي قرار جعلوا نحورهم أغراض المنية ". شاميان با بستن آب شما را به پيکار دعوت کردند.اکنون بر سر دو
داريد؛ يا به ذلت و خواري بر سر جاي خود بنشينيد، ويا شمشيرها را از خون آنان سيراب سازيد تا از آب 
سيراب شويد. پس بدانيد که مرگ، در زندگي توام با شکست است . وزندگي جاويدان، در مرگ پيروز مندانه 
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مراه آورده است و حقيت را از آنان مي پوشاند تا شما مي باشد. آگاه باشيد ! معاويه عده اي از گمراهان را ه
گلو هايشان را آماج تيغ هاي شما قرار دهد. 

اين نوع از خطابه، در امر تبليغ دين، کاربرد کمي دارد. زيرا هدف مهم در تبليغ؛ هدايت وارشاد مخاطب 
احساسات تاثير دارد، و ،افزايش فهم ودرک مخاطب، مبتني بر عقل است. و اين نوع خطابه، بيشتر در غليان

مبتني بر عقالنيت و انديشه نمي باشد. لذا به اين نوع از خطابه، در اين مجموعه کمتر مي پردازيم . با اينهمه 
،اين نوع از حطابه هاي حماسي واحساسي، در استحکام دين، وتبليغ به معناي اعم خود، يعني انتشار دين( نه 

و دارد.هدايت مردم )، تاثير بسزايي داشته

خطابه اخالقي و موعظه: - ٢

در اين نوع خطابه، خطيب؛ با مخاطب قرار دادن افراد شنونده ،آنانرا را به خودشناسي ودقت براي درك صحيح 
خواند. و آنانرا به توجه در عاقبت رفتار وكردار خود، در از ارتباط با خداي خود و ديگر بندگان خدا، فرا مي

نمايد. اين روش تبليغ دين، توسط تمام ائمه عليهم السالم بکار گرفته مي شده است . روز رستاخيز دعوت مي
مخاطبين، پس ازنرمي دلشان با موعظه، آمادگي شنيدن سخنان اعتقادي را نيز پيدا مي نمودند .

ني؛ هاي غراي اجتماعي ، سياسي و ديبر اين اساس ، حضرت اباعبداهللا الحسين عليه السالم ، پس از خطابه
موعظه را نيز بکار مي گيرد. تا شايد با نرم نمودن دل آنان، قلب آنانرا احيا نمايد وآنآنرا به تعقل وانديشه، 

فرمايد: "عباداهللا وانتخاب راه صحيح وادارد. حضرت درروز عاشورا، پس از حمد و سپاس خداي متعال مي
الحد، او بقي عليها احد، كانت االنبياء احق بالبقاء، و اتقواهللا و كونوا من الدنيا علي حذر!، فان الدنيا لو بقيت

ها بال، و نعميها اولي بالرضاء و ارضي بالقضاء، غير آن اهللا تعالي خلق الدنياء للبالء، و خلق اهلها للفناء، فجديد
لعلكم تفلحون" مضمحمل، و سرورها مكفهر والمنزل بلغة و الدار قعلة، فتزودوا! فان خير الزاد التقوي و اتقواهللا! 

"بندگان خدا! تقواي الهي پيشه کنيد وخويشتن بان باشيد و از دنيا بپرهيزيد! چه آنكه اگر دنيا ماندني بود يا . 
توانست باشد، پيامبران، براي بقاء سزاوارتر، و براي رضايت از دنيا مناسب تر، و انسان در آن باقي و پايدار مي

ترند. اما خداي متعال، دنيا را براي امتحان و ابتالء آفريد و پسنديدهبراي اين حكم وقضاي الهي محبوبتر
موجودات را براي نيست وفاني شدن. پس تازه آن کهنه شونده، وآسايش آن از بين رفتني است، و شادي 

ايي است ؛ كه در آن چند وشيريني آن تلخ شونده است، و منزلگاهي است که از آن كوچ خواهيد كرد و سر
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ها تقوي است با تقوي و خويشتن بان باشيد! بيش نخواهيد ماند. پس توشه بر گيريد! كه بهترين توشهروزي 
شايد كه رستگار شويد".

تفاوت موعظه با نوع نخست خطابه يعني خطابه حماسي (يا خطابه به معني خاص) در اين است كه؛ اگر چه 
ست ولي؛ خطابه حماسي براي تهييح و بي تاب زمينه فعاليت هر دو محدود به دايره احساسات و عواطف ا

كردن احساسات است، و موعظه براي رام كردن و تحت تسلط در آوردن احساسات.

خطابه آنجا به كار آيد كه؛ احساسات خمود و راكد است." يا اشتباه الرجال والرجال ". ولي موعظه آنجا 
كند،" يا ايها االنسان ماجراك علي ذنبك ". اي كند كه شهوات و احساسات خودسرانه عمل ميضرورت پيدا مي

انسان! چه چيز تو را بر گناه ومعصيت خداي، چنين دلير كرده است؟!.

طلبي، مردانگي، شرافت، طلبي، عزت خطابه؛ احساسات، غيرت، حميت، حمايت، سلحشوري، عصبيت، برتري
كند. "رووا و جنبش ايجاد ميآورد و پشت سر خود حركتكرامت، نيكوكاري و خدمت را به جوش مي

السيوف من الدماء !ترووا من الماء! فالموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين ". شمشير هاتان را 
از خون دشمن سيراب كنيد تا بتوانيد از آن سيراب شويد. مرگ اينست كه بمانيد ولي مغلوب و مقهور باشيد و 

نمايد. ها و هيجانهاي بيجا را خاموش ميپيروز باشيد . اما موعظه؛ جوششزندگي اين است كه بميريد ولي 
فرمايد: "يا ابن ادم! انك لم تزل في هدم عمرك، منذ سقطت من بطن امك، فخذ مافي يديك، امام حسن مي

مواره در اي هلمايين يديك ؛فان المومن يتزود و الكافر يتمتع ". اي فرزند آدم! از زماني كه از مادر زاده شده
باشي، از آنچه در دست داري(يعني؛ از عمر خود ) براي روزي كه در پيش رو حال نابود كردن عمرت مي

برد (وخود را سر گرم مي کند).گيرد و كافر لذت ميگير!، مومن از دنيا توشه ميداري (روز رستاخيز) توشه بر

سپارد، كند و به دست توفان احساسات ميميهاي عقل، خارج خطابه حماسي؛ زمام كار را از دست حسابگري
امام حسين عليه السالم فرمايد:" االترون ان الحق اليعمل به وان الياطل اليتناهي عنه، ليرغب المومن في لقاء اهللا 

مينه نشاند و زاما موعظه توفانها را فرو ميمحقا! فاني ال اري الموت اال السعادة، والالحياة مع الظالمين اال برما ".
كند." اياك و ظلم من اليجد عليك ناصرا االاهللا جل و عز " . " و را براي دور انديشي وعقالنيت، فراهم مي
اتقواهللا! عباداهللا و بادروا اجالكم باعمالكم" .

اي كه موقعيت ،جهت خطا به حماسي و موعظه اخالقي، هر دودر جاي خود ، ضروري و الزم است و ائمه
اند .از هر دوشيوه، استفاده نمودهاند خطابه داشته
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خطابه اعتقادي - ٣

در اين نوع، عمده مباحث سخنراني، به تبيين يكي از اصول پنجگانه دين، و مباحث توصيفي و استداللي، 
شود.اين نوع سخن که داراي جنبه علمي، وبراي پر کردن ذهن شنونده از وابسته به اين اصول پرداخته مي

.خطبه هاي آغازين نهج البالغه ،عمدتا اينگونه اند:اميرالمومنين عليه السالم درباره دانش و معرفت است 
توحيد،در خطابه اي اينچنين مي فرمايند:" أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به . وكمال التصديق به 

ة أنها غير الموصوف توحيده،وکمال توحيده االخالص له . وكمال االخالص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صف
وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة . فمن وصف اهللا سبحانه فقد قرنه! . ومن قرنه فقد ثناه! ومن ثناه فقد جزأه 

إليه! . ومن أشار إليه فقد حده! . ومن حده فقد عده! ، ومن قال !، ومن جزأه فقد جهله!. ومن جهله فقد أشار
. لي منه !"فيم فقد ضمنه! . ومن قال عالم فقد أخ

فرمايد: ايها الناس عليهم السالم در خطبه اي چنين ميعليه السالم نيز، دراستدالل بر واليت اهل البيتامام حسن
اعقلوا عن ربكم!، ان اهللا عزوجل اصطفي آدم و نوحا وال ابراهيم و ال عمران علي العالمين؛ ذرية بعضها من 

دم!، واالسرة من نوح!، والصفوة من ابراهيم!، و السالة و الساللة من بعض و اهللا سميع عليم. فنحن الذريه من آ
اسماعيل! و آل من محمد صلي اهللا عليه و اله! نحن فيكم كالسماء المرفوعه، و االرض المدحوة، و الشمس 

اهللا ثمرة الضاحية، و كالشجرة الزيتونة، الشرقية و الغربية التي بورك زيتها. النبي اصلها و علي فرعها، و نحن و
تلك الشجرة، فمن تعلق بغصن من اغصانها، نجا و من تخلف منها فالي النار هوي .

در اين دو خطبه که نخستين در اثبات توحيد است ودومين در اثبات واليت؛ و لزوم پيروي واطاعت از اهل 
ان، در زمينه مسايل بيت عليهم السالم .امامان ؛ در پي افزودن دانش مخاطبان خود،وآگاهي رسانيدن به آن

اعتقادي بوده اتد.اين نوع خطبه ها، خصوصا ،از امير امومنين عليه السالم بسيار بوده است که امروزه نيز تعداد 
ي از ان در دستان ما باقي مانده است.

خطابه اجتماعي:- ٤

ه راه حل براي اجتماعي خود، ذكر مشكالت و معضالت اجتماعي،و ارائ-آشنا كردن مردم به؛ حقوق سياسي
هاي اجتماعي است. ائمه عليهم السالم خطابه هاي اجتماعي نيز مشکالت مردم وجامعه، از وظايف سخنراني

عليه السالم داشته اند ويا در خطابه هاي خود ، بخشي را به مباحث اجتماعي، اختصاص مي دادند . امام علي
فرمايد:وعوامل پديدار شدن آن، چنين ميها و آشوب هاي جامعه اسالميدرخطبه اي،در تحليل فتنه
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"انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احكام تبتدع، يخالف فيها كتاب اهللا، و يتولي عليها رجال؛ رجاال، علي غير 
دين اهللا. فلوان الباطل خلص من مزاج الحق، لم يخف علي المرتادين. و لوان الحق ،خلص من لبس الباطل، 

لمعاندين . و لكن يوخذ من هذا ضغث، و من هذا ضغث، فيمزجان!. فهنالك يستولي النقطعت عنه السن ا
»" .الذين سبقت لهم من اهللا الحسني«الشيطان علي اوليائه، و ينجو

پيروي خواهشهاي نفساني است. و نوآوري درا حكام آسماني ، نو » هوا پرستي و«ها،"همانا آغاز پديد آمدن فتنه
از گروه ديگر ياري خواهند -با دو انحراف ياد شده-پذيرد، و گروهي آن را نميآوري هايي كه كتاب خدا

وبر گروه ديگر سلطه و واليت يابند، که بر خالفت دين خدا است. پس اگر باطل با حق در نياميزد، حقيقت 
ليكن اندكي از جو،حق را شناسد و داند. و اگر حق به باطل پوشيده نگردد!، دشمنان را مجال طعنه زدن نماند. 

اين واندکي ازآن گيرند، تا به هم در آميزد؛ و شيطان فرصت يابد، و حيلت برانگيزد تا بر دوستان خود، چيره 
شود و از راهشان به در برد!. اما آنرا كه لطف حق؛ دريافته باشد، نجات يابد و راه حق را به سر برد".

مني که براي جمعي از بر جستگان آن عصر ، که در ميان امام حسين عليه السالم، در خطابه اي در سر زمين 
که فساد –تن از صحابه پيامبر نيز حضور داشته اند در زمينه راه حل مشگل اجتماعي موجود ٢٠٠آنان حدود 

چنين مي فرمايد: "اعتبروا أيها الناس بما وعظ اهللا به أولياءه من سوء -هاي شايع جامعه وحاکمان بوده است 
و ... وإنما عاب اهللا ذلك عليهم »لوال ينهيهم الربانيون واالحبار عن قولهم االثم « االحبار إذ يقول : ثنائه علي

ألنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فال ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم 
المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون «وقال: » . خشون فال تخشوا الناس وا:« ورهبة مما يحذرون ، واهللا يقول 

فبدأ اهللا باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا اديت » بالمعروف وينهون عن المنكر 
واقيمت استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها ، وذلك أن االمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلي االسالم 

المظالم ومخالفة الظالم..." .مع رد

" أي مردم از آنچه خداوند اولياء خود را به آنها پند داده عبرت گيريد ، همانند بدگوئي أو از دانشمندان 
مسيحي ، آنگاه كه فرمود : " چرا بزرگان دين مسيحي آنان را از گفتار زشتشان باز نداشتند " ، و... ودليل آنكه 

رد آن بود كه كارهاي زشت وفسادانگيز را از ستمكاران روزگارشان مي ديدند ، اما خداوند ايشان را سرزنش ك
ايشان را از آن نهي نمي كردند ، تا از آنان بهره هاي مادي ببرند واز دشمني شان در امان باشند ، در حاليكه 

: " از زنان ومردان با خداوند مي فرمايد : " از مردم نهراسيد وتنها از من خوف داشته باشيد " ، ومي فرمايد
ايمان گروهي بر گروه ديگر برترند ،آنان را به كارهاي نيك امر واز كارهاي زشت باز مي دارند " . خداوند ابتدا 
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از امر به معروف ونهي از منكر كه امري واجب است نام مي برد ، زيرا مي داند كه هرگاه انجام پذيرد همه 
گيرد ، چرا كه امر به معروف ونهي از منكر، به اسالم مي خواند ، ضمن واجبات آسان ومشكل آنها انجام مي 

آنكه كارهاي زشت را رد وبا ستمكاران مخالفت مي ورزد... .

ذكر مصيبت و مرثيه خواني :- ٥

يكي از انواع سخن، که کارآيي بسياري در تبليغ داشته است و ائمه عليهم السالم در تمام دوران ها، خصوصا 
اند، ذكر مصائب خاندان عصمت و طهارت بوده ادت اباعبداهللا الحسين، به آن اهتمام جدي داشتهپس از شه

سني) از -است. ذكر مصيبت و مرثيه خواني اباعبداهللا الحسين عليه السالم بر اساس مستندات فريقين (شيعه
شيخ سليمان قندوزري حنفي، بر زمان پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله نزد اهل بيت مرسوم و متعارف بوده است. 

كند كه: امام علي عليه السالم در مسيرش به صفين عبورش به كربال اساس مصادر متعدد اهل سنت روايت مي
افتاد... پس گريست تا اشك آن حضرت زمين را خيس كرد و فرمود: بر پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وآله وارد 

يا رسول اهللا! پدر و مادرم فدايت، چه چيز ترا به گريه واداشته است كند عرض كردم:شدم ديدم پيامر گريه مي
. فرمود: جبرئيل نزدم بود و مرا خبر داد كه فرزندم حسين در ساحل فرات در سرزميني كه به آن كربالء 

ختيار رسد .آنگاه جبرئيل قدري از خاك آن زمين را به من داد كه آنرا بوييدم و لذا بي اگويند به شهادت ميمي
گريستم .

هاي مختلف نثري و در ذكر مصايب ، و تشويق ديگران به ذكر مصائب اباعبداهللا الحسين عليه السالم بصورت
ها، از جانب ائمه عليهم مجالس و اماكن مختلف، نشان از آن دارد كه اين روش تبليغي، يكي از كاراترين روش

نستند با ذكر الگويي آشكار از مبارزه حق و باطل ، و شده است و ائمه با اين طريق تواالسالم محسوب مي
فداكاري در راه حق به مبارزه با انحراف و ستمگري بپردازند.

دعبل خزاعي، يكي شعراي دوران امام رضا گويد: در ايام عزاء سيد و ساالر شهيدان بر امام رضاعليه السالم 
اند چون مرا ديد فرمود: داگرد او را گرفتهوارد شدم ديدم آنحضرت و غمگين نشسته است و اصحابش گر

مرحبا به تو اي دعبل!، مرحبا به كسي كه ما را با دست و زبانش ياري نمايد!. و آنگاه در كنار خود مكاني را 
گشود و مرا نزد خود نشانيد و فرمود: اي دعبل! دوست دارم شعري بسرايي كه اين ايام، ايام عزاي ما اهل بيت 

دشمنان ما خصوصا بني اميه است.است وايام سرور
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هاي ما ديگران را، حتي يك نفر را ،اجرش با خداست. اي اي دعبل !هر كسي كه بگريد و بگرياند بر مصيبت
هايي كه بر ما از جانب دشمنان ما وارد شده دعبل! هر كسي كه اشك از چشمانش روان شود بخاطر مصيبت

است خداي ما را با ما محشور گرداند.

اي دعبل! هر كسي بر مصيبت جدم حسين گريه كند، خدا گناهش را بيامرزد. آنگاه حضرت برخاست و پردهاي 
را آويخت و اهل بيتش را در پس پرده نشانيد تا بر عزاي جدشان حسين گريه نمايند آنگاه رو به من كرد و 

ي پس از ياوري در حد توان اي ياور و ستايشگرمايفرمود اي دعبل در رثاي حسين شعر بگو كه تو تا زنده
افاطم لو خلت الحسين مجدال و ردم و اين اشعار را انشاد كردم: خود كوتاهي منما دعبل گويد آنگاه گريه ك

قدمات عطشانا بشط الفرات ...

فرمايد: ما امام صادق عليه السالم نيز، در تشويق ديگران به بکار گيري اين روش تبليغي ، به جعفر ابن عفان مي
" هيچ كس نيست كه در رابطه احد قال في الحسين شعرا فبكي و ابكي به، االاو جب اهللا له الجنة و غفرله .من

با امام حسين عليه السالم نظمي بسرايد و ديگران را بگرياند و خود بگريد مگر انكه خداوند بهشت رابر او 
سازد.واجب مي

هاي سخن محسوب مي شود که به نوعي ولذا يكي از شيوهتاثير تبليغي ذكر مصيبت، بسيار زياد بوده است ؛
خاص، امر به معروف و نهي از منكر نموده و رسوا كنند ظالمان و طاغوتيان است. ذکر مصيبت، در حد 

هاي حماسي، بلکه بيشتر، آماده سازوتحريک کننده براي هر عمل خيري بوده است .خطابه

ه به محدوديت و خفقان موجود، از اين شيوه تبليغي، بهره برداري زيادي امام زين العابدين عليه السالم ،با توج
اي كه خلفاي اموي ناچار به كم نموده آزارها و رعايت حق امام، شدند. ويژگي اين نوع سخن نموده اند؛ بگونه

تبليغي، در امور ذيل است:

مر به معروف و نهي از الگو سازي: معرفي والگو سازي از ظلم ستيزي، و تالش براي حفظ دين و ا- ١
گيرند، نهادينه منكر امام حسين عليه السالم، براي تمامي آناني كه تحت تاثير اين گونه مجالس قرار مي

شود. در مقابل ، آنان نيز تشويق به حرکت در مسير آن الگوي بزرگ مي شوند. تمامي قيام هاي مي
ابر ظلم وستم و يا براي نجات دين، انجام شيعي، و بسياري از قيام هايي که توسط مسلمانان، در بر

شده است با الگو گيري از قيام ابا عبداهللا الحسين عليه السالم بوده است. آنگونه که معروف است 
"مهاتما گاندي" رهبر انقالب هند روش خود در مبارزه را روش مبارزاتي امام حسين معرفي نموده 
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حسين وديگر ائمه عليهم السالم، عمدتا از طريق ذکر است. آشنايي اين افراد،با راه و روش امام 
مصيبت وعزاداري ها بوده است. 

تبليغ دين: اين روش ، از راه تحريك عواطف، موجب جدا سازي خط ودين مداران وشهوت مداران - ٢
كند. اين شده و نا خود آگاه فرد را بسوي دين مداري، سوق داده و از شهوت مداري " يزيدي" دور مي

با روش مخصوص به خود، نهي از منکر نموده و عمل به واجبات ديني را تشويق مي نمايد. در شيوه
اند، و با الگو گرفتن از عمل نيز ثابت شده است که خيلي از اهل معاصي، در اين مجالس توبه كرده

را در راه اباعبداهللا الحسين عليه السالم سعي کردند در مقابل به کشتن دادن آن امام خود و عزيزانش
خدا، آنان نيز خواسته ها وهواي نفس خود را بکشند، وقرباني نمايند.

حب اهل بيت: از آنجايي كه طبق نص قرآن، "مودة في القربي" واجب است اين نوع سخن، انسان را به - ٣
دهد. مرثيه سرايي و ذكر مصيبت امام حسين، ذكر مصيبت تمام ائمه اين امر واجب ديني سوق مي

لسالم و تحبيب تمام ائمه است و تكريم اهداف اباعبداهللا الحسين عليه السالم است.عليهم ا
تعظيم شعاير الهي: ذکرمصيبت، تعظيم شعاير الهي است. هنگامي که خداي متعال عمل طبيعي و - ٤

را در جستجوي آب براي فرزندش، بين کوههاي صفاو -مادرحضرت اسماعيل-غريزي هاجر(س)
شمرد ومي فرمايد:" من يعظم شعائر اهللا فانها من تقوي را جزء "شعائر الهي" ميمروه، و هروله او 

القلوب" ؛ طبيعي است که گراميداشت رفتار فدا کارانه حضرت اباعبداهللا الحسين عليه السالم در دفاع 
از دين، تعظيم شعاير الهي مي باشد. 

جانبي اين نوع تبليغ، بسيار زياد است كه آنچه كه در اين نوع سخنوري مهم است اين است كه؛ تاثيرات 
توان به گسترش فضايل دين و اخالق، آشنايي مسلمانان با سيره ائمه عليهم السالم در اين مجالس، تحريك مي

مردم براي مقايسه نفس خود با يزيد و مقايسه ستمگران و يا حاكمان زمان خود با يزيد، اشاره نمود كه موجب 
شود. ماعي ميرشد اخالق فردي و اجت

خطابه نماز جمعه :- ٥

خطابه نماز جمعه، تنها خطابه واجبي است كه در اسالم وجود دارد. ومسلمانان ملزم به شنيدن وگوش فرا دادن 
به اين سخنراني هستند . اين خطابه كه از دو خطبه تشكيل شده است بدل از دو ركعت نماز ظهر جمعه 

مي؛ وخطيب منسوب از جانب وي ، فرصت مي دهد مواضع و افکار خود را باشد. اين فريضه به حاکم اسالمي
براي نماز گزاران روشن نمايد . اگر چه اين ظرفيت تبليغي، در زمان امامان شيعه عليهم السالم در اختيار آنان 
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نبوده بلکه، بر خالف حکمت تشريع آن، در اختيار حکام جور بوده است ؛ ولي در دوران کوتاهي که آن 
فرصت را بدست آوردند از اين روش تبليغي ،استفاده مطلوب را نمودند.

هاي كردند. اگر چه غير از خطبههاي گذشته، استفاده ميهاي جمعه، از انواع خطابهعليهم السالم در خطبهائمه
ان خبري اميرالمومنين عليه السالم وامام حسن عليه السالم، از خطبه جمعه ديگر ائمه عليهم السالم ، چند

هاي ايراد شده نيست. زيرا خطبه و خطابه جمعه از لوازم امارت و حكومت بوده است. ولي اين ائمه در خطبه
اند و ديگر ائمه نيز در هاي حماسي، سياسي و اجتماعي، اعتقادي موعظه و حتي مرثيه سرايي نيز داشتهخطابه

فرمايد: د. امام رضاعليه السالم در اين زمينه ميانمقام بيان دين در روايات خود به اين امور امر نموده
"انما جعلت الخطبه يوم الجمعه، الن الجمعه مشهد عام، فاراد ان يكون لالمير، سبب الي موعظتهم و ترغيبهم في 
الطاعه و ترهيبهم من المعصيه، و توفيقهم علي مااراد من مصلحة دينهم و دنيا هم، و يخبر هم بماورد عليهم من 

" در نماز روز جمعه، از اين جهت خطبه واجب شده اق من االهوال التي لهم فيها المضره و المنفعه،... .االف
است كه روز جمعه در اسالم، روز اجتماع عمومي است. و خداوند خواسته است كه امير و پيشواي مردم، 

هاي ديني و آنان را به مصلحتمردم را موعظه كند و به طاعت تشويق و ترغيب، و از معصيت و گناه بترساند،
افتد آنانرا آگاه كند و آنانرا در جريان بگذارد...".ها اتفاق ميو دنيايي شان آگاه كند، و آنچه كه در دور دست

شود كه ويژگي مهم خطابه جمعه، در نظر داشتن مصالح و منافع ديني و دنيوي ، از روايت ياد شده، استفاده مي
تر و دنيايي بهتر، هدفمند تر،با غيب آنان است براي داشتن ايماني قويتر، عملي صالحمردم است. تشويق و تر

آرامش وآسايش بيشتر.

اصول و آداب خطابه

خطابه هنر و فني مهم است که براي کارايي درست وکامل خود، نياز به رعايت اصول و مقرراتي دارد. ائمه 
وري، اصول و آدابي را در خطابه هاي خود، رعايت عليهم السالم ، بعنوان تواناترين اشخاص در سخن

فرمودند.نمودند و اصحاب و ياران خود را به آن راهنمايي، و يا امر ميمي

بالغت:- ١

بالغت كه گاه از جانب ائمه عليهم السالم به " رسانيدن مقصود، همراه با دليل" تعريف شده است شايد بتوان 
سخنوري است. و بسياري ازديگر آداب خطابه، كه از اين پس ذكر گفت: اولين و مهمترين اصل خطابه و

خواهد شد، آداب اصل بالغت ذكر شده است. و حتي گاه "فصاحت سخن" نيز، يك شرط اساسي براي اصل 
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بالغت ذكر شده است . بعبارت ديگر، سخن بدون فصاحت يا آداب ديگر، ممكن است خطابه خواند شود ولي 
شود.ه بد و ناتمام و ناقص هم محسوب نميبدون بالغت؛ حتي خطاب

فرمايد:" البالغه ما سهل علي النطق و خف علي الفطنه ". بالغت در تعريف بالغت اميرالمومنين عليه السالم مي
آن است كه: سخن آسان بر زبان جاري شود و فهم و دريافت آن آسان باشد. اين تعريف از امام نزديك به 

دانند كه با آن انسان، توانايي بر ايجاد كالم و سخن و اي ميست که: بالغت را ملكهتعريف اهل معاني بيان ا
رسا و بليغ داشته باشد . 

داند:امام صادق عليه السالم، بالغت را در رعايت سه اصل مي

بكارگيري نزديكترين لفظ براي معناي مورد نياز..١
دوري جستن از حاشيه روي و سخن زايد..٢
رد نظر، با كمترين کلمات .رسانيدن مطلب مو.٣

فردي از امام صادق عليه السالم سوال كرد بالغت چيست؟ حضرت در جواب فرمود: "من عرف شيئا قل كالمه 
فيه. و انما سمي البليغ، النه يبلغ حاجته با هون سعيه " . آن كس كه شناخت و معرفت نسبت به چيزي داشته 

شود كه بسادگي، معنا و مراد خود را ن بليغ به سخني گفته ميكند. و سخباشد سخن خود را كوتاه بيان مي
برساند.

راند! فرمود: فالني!، بالغت نه به بستن زبان روزي اميرالمومنين عليه السالم ديد خالد بن صفوان، سخن مي
. است و نه به زياده گويي، بلكه بالغت رسانيدن مراد و مقصوداست، و توجه داشتن به برهان و دليل است

فصاحت :-٢

يكي از مهمترين آداب سخن فصاحت است. فصاحت نزد بسياري از انديشمندان، همطراز با اصل بالغت 
شود و" سخن فصيح و بليغ" و" دانسته شده است. تا حدي كه، در سخنان دانشمندان، مقدم بر بالغت ذكر مي

مانند لسان العرب و القاموس المحيط شود. اما در كتب لغت و ادبيات عرببا فصاحت و بالغت" گفته مي
"البالغة و الفصاحه" گفته شده است كه بالغت در جايگاه تقدم خود آورد شده است. تفتازاني ضمن تقديم 

كند كه: فصاحت به بالغت مقدم شده است چون در تعريف بالغت كلمه فصاحت بر بالغت اينگونه توجيه مي
. .فصاحت وجود دارد
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ذكور، اينگونه تعريف شده است: " ملكة يقتدر بها عن التعبير عن المقصود بلفظ صحيح . فصاحت در كتاب م
كند مقصود خود را با الفاظي صحيح و فصاحت حالتي ثابت در نفس است كه با آن، گوينده توانايي پيدا مي

همين تعريف شايع، است كه عليه السالم نيز ناظر به عباراتي شيوا و رسا، بيان نمايد. ظاهرا اين گفتار امام علي
"المجيب ترين شخص كيست؟ حضرت در پاسخ فرمود: از حضرت سئوال نمودند من افصح الناس. فصحيح

المسكت عند بديهه االسوال" كسي كه (آنقدر از نظر واژگان كامل باشد كه) در هنگام پرسش ناگهاني و بدون 
دلنشين) بدهد .هاي روان و مقدمه، پاسخ رسا و قانع كننده (با واژه

ها و الفاظ، در مقابل مراد و معني، به جسم؛ در مقابل روح، تشبيه شده است. همانگونه كه روح در جسم واژه
سازند.كند، معاني نيز در الفاظ تشخص پيدا نموده، و زيبايي درخشش و شكوه خود را نمايان ميتبلور پيدا مي

فرمايند: "نحن اند تا آنجا كه اميرالمومنين ميساخته(آشكار) ميائمه در روش تبليغي خود، اين كمال را متجلي
ترين و خوشرفتارترين هستيم. ديگران نيز افصح و انصح و اصبح" . ما خاندان! فصيحترين هستيم، خير خواه

ون اين شيوايي سخن را اقرارداشته و دارند. عامر الشعبي گويد: اميرمومنان علي عليه السالم با لبداهه و بد
هاي بالغت را (از تعجب) بيرون جهانيد! و حكمتهاي جواهر نشان مقدمه، نه جمله را بيان کرده است كه چشم

(ديگران را که به آن مباهات مي کردند و مي با ليدند) را به يتيمي بي پدري(وبي ارزشي) نشانيد!. آن سخنان، 
ب:سه جمله در مناجات، سه جمله در حكمت است و سه جمله در آدا

اما آن سه جمله در مناجات آن است که فرمود:" الهي كفي بي عزا ان اكون لك عبدا، و كفي بي فخرا ان تكون 
لي ربا، انت كما احب فاجعلني كما تحب". خدايا! همين عزت مرا بس، كه بنده توام و همين افتخار مرا كافي؛ 

كن كه دوستم بداري!.كه تو پروردگار مني، تو چناني كه دوست دارم. پس مرا چنان 

اما آن سه جمله در حکمت آن است که فرمود:" قيمة كل امرء ما يحسنه "ارزش هر كس به توانايي و حرفه او 
است." ما هلك امرء عرف قدره" هر كس كه خود را شناخت، نيست و هالك نخواهد شد." المرء مخبوء تحت 

لسانه" آدمي، شخصيتش، پنهان در زير زبانش است.

سه جمله در آداب فرمايد: "امنن علي من شئت تكن اميره" به هر كه خواهي بخشش كن، تا امير او باشي. " اما 
و استغن عمن شئت تكن نظيره" از هر كه خواهي، بي نياز باش تا نظير و همطراز او باشي. " و احتج لمن شئت 

ي .تكن اسيره " به سوي هر كه خواهي دست نياز دراز کن، تا اسير او باش
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آگاهي از روش بيان:- ٣

معرفت و شناخت به طريقه و روش بيان موضوع مورد نظر، از مهمترين اصول بالغت و از مهمترين آداب 
خطابه است. هر موضوعي چه اخالقي يا اعتقادي يا احكام و يا حماسي و يا موعظه و...، شيوه بيان مخصوص 

وع مورد نظر خود، در جهت تاثير سخن و حفظ حرمت به خود را دارد؛ كه خطيب بايد به روش بيان موض
خود آشنا باشد.

فرمايد:" اياك و الكالم في ماال تعرف طريقته، و التعلم حقيقته!. فان قولك يدل اميرالمومنين عليه السالم مي
علي عقلك و عبارتك تنبي عن معرفتك، فتوق عن طول لسانك ما امنته، و اختصر من كالمك علي ما 

داني ، فانه بك اجمل و علي فضلك ادل" . بپرهيز از سخن در مورد موضوعي كه راه و روش آنرا نمياستحسنه
ها و عبارت تو، معرفت تو و با حقيقت آن آشنا نيستي! همانا سخن تو نشان از عقل تو دارد و جمالت و واژه

تواني خوب تا به جايي كه ميكند. پس زبانت را تا آنجا ببر؛ كه در امانش داري و سخنت را،را آشكار مي
ادايش كني اكتفا نما، كه اين براي تو زيبا تر، و نشانگر فضل و دانش تواست. بنابراين، يك خطيب در جهت 
اقناع شنوندگان و مخاطب خود مناسب است در حد اجمال با اصول روانشناسي و تربيتي آشنا باشد و بعالوه 

اي اطالعات گسترده و منظم، باشد و از واژگان مناسبي برخوردار در حد نياز محل خطابه و مكان سخن ،دار
باشد.

تنظيم سخن:- ٤

باشد. بيانات خود ائمه، هميشه از يك سخن و خطابه هدفمند، براساس هدف خود، كامل منظم و مرتب مي
يي" نظم خاص و از ترتيب مخصوص به خود بر خوردار بوده است. يعني در سخناني كه خيلي "تقطيع روا

شود ؛اگر انذار هست؛ بشارت هم هست. اگر بيم است، اميد نيز هست. اگر يك مشكل و نشده است ديده مي
شود. و باالخره، اگر عملي از انسان شود؛ بصراحت و يا بالكنايه راه حل آن نيز ذكر ميمعضل اجتماعي ذكر مي

ل به آن وجود دارد. و برترك آن، شود؛ و عده نعمت دنيوي و اخروي بر عممؤمن و مسلمان خواسته مي
شود.محروميت از نعمت، يا عذاب دنيوي و اخروي ذكر مي

شود كه وجه تشابه شنوندگان و مخاطبين، تنها، ايمان و خطابه ديني از آنجايي كه عمدتا، در جاهايي ايراد مي
گيرند. لذا خطاب قرار ميمعتقدات نسبي مذهبي آنان است، و افراد با ساليق و دانش و معرفت مختلف، مورد 
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بر خطيب ديني الزم است، نظمي را رعايت كند كه هر كس بفراخور حال خود، با هر سطح دانشي که باشد 
گيري نمايد.بتواند مطلب را درك كرده و نتيجه

خن، فرمايد: "احسن الكالم مازانه حسن النظام، و فهمه الخاص و العام " . برترين سعليه السالم ميامام علي
سخني است كه با نظم نيكو، زينت شده باشد و قابل فهم خواص و عوام باشد. و قال اميرالمومنين عليه 

من قام بفتق القول و رتقه فقد حازالبالغه " هر سخن وري، اين توانايي را داشته باشد كه دامنه سخن السالم،" 
سخن، دست يافته است. (يا راه بالغت را را بطورمناسب بگستراند و سپس آنرا خوب جمع نمايد؛ به بالغت 

يافته است).

دليل و باالخره، خاتمه و صاحبان فن خطابه -عرض -ارسطو خطابه را به چهار جزء تقسيم كرده است مقدمه 
كنند و آنرا بکار مي (خصوصا خطابه ديني و روحانيون) معموال، بصورت طبيعي، از اين روش استفاده مي

ه اهميت دارد اين است كه؛ اين سخن منظم و هدفمند بوده و در راستاي اقناع شنوندگان، گيرند. ولي، آنچه ك
در مورد هدف خود باشد. و از تناقض مطالب با يکديگر، يا مطلب و رفتار (خصوصا رفتار هنگام خطابه)، دور 

باشد.

ي از سخنان وي؛ ناقض بسياراتفاق مي افتد بخاطربي دقتي و عدم توجه خطيب، يا كمي مايه علمي وي، بخش
بخش ديگر است. البته در اغلب مواقع، خود خطيب نيز، به تناقض گويي خود آگاه نيست و اكثريت شنوندگان 

هاي شود. اين گونه سخنان، در سخنرانيشوند ولي با دقت و تامل، اين تناقض آشكار مينيز از آن آگاه نمي
ليه السالم اين نوع سخنراني را بدترين نوع سخن دانسته افتد. حضرت علي عخطباي سياسي بسيار اتفاق مي

فرمايد:" شرالقول ما نقض بعضه بعضا . بدترين سخنها سخني است كه قسمتي از سخن قسمت است و مي
ديگر را نقض نمايد.

فهم مخاطبين:- ٥

طبق مقدار يكي از مهمترين اصول خطابه، خصوصا، خطابه ديني سنجيدن ظرفيت مخاطبين؛ و سخن گفتن بر
فهم و درك آنان است. ائمه عليهم السالم در راستاي ماموريت پيامبران، بر سخن گفتن بر اساس مقدار ظرفيت 
عقلي مستمعين ومخاطبين، سطح فهم مخاطبين خود را در نظر مي گرفته اند و تا هنگامي كه آنان، نسبت به 

ت نياورند، ائمه عليهم السالم ، اين معلومات را برخي از معلومات و معارف اهل بيت، شايستگي الزم را بدس
در اختيار آنان قرار نمي دادند.
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ائمه عليهم السالم به مقدار فهم و استعداد مخاطبان خود، مطالب قابل فهم را با بسط و تكرار و تفصيل، توضيح 
د بلكه؛ در كتمان آن نيز، كوشا دادندادند. و برخي از معلومات را، نه تنها در اختيار برخي از آنان، قرار نميمي

اند. زيرا؛ القاء دانشي كه مخاطبان براي هضم و درك آن، استعداد و ظرفيت الزم را ندارند، موجب بوده
گردد.پريشاني خاطر و پراكندگي و تباهي ذهن، حتي اعتقاد آنان مي

شتر روشن مي گردد . اين سياست امامان معصوم عليهم السالم،از سفارشات آنان به اصحاب خود، بي
اميرالمومنين علي عليه السالم، روزي به يكي از اصحابش فرمود: اي حذيفه! سخن مگو براي مردم، در آنچه كه 

ها و اطالعات، درك و ها و دادهشوند. برخي از دانشكنند و كافر ميدر توان دانش آنها نيست كه طغيان مي
شوند! . ونيز فرمود: با هها فرود آوري از حمل آن ناتوان ميحمل آن سخت و مشكل است؛ اگر بخواهي بر كو

كنند. بدان كه دانش تو بر تو حقي دارد و كنند، سخن مگو كه تو را تكذيب ميجاهالن در اموري كه درك نمي
آن اين است كه دانش را در اختيار افراد شايسته قرار دهي و از در اختيار ناشايستگان قرار دادن خود داري 

ايي .نم

عليه السالم،در مورد رعايت ظرفيت فهم ودرک مخاطبين،از جانب امام سجاد عليه السالم ، امام صادق
فرمايد: روزي نزد امام زين العابدين(ع) سخن از تقيه بميان آمد: امام سجادعليه السالم فرمود: به خدا قسم مي

. با اينكه پيامبر بين آندو برادري ايجاد كرده كشتدانست آنچه كه در قلب سلمان بود او را مياگر ابوذر مي
گوييد نسبت به بقيه مردم! .بود. پس چه مي

علم و آگاهي :- ٦

اند؛ براساس علم ودانش ائمه عليهم السالم، كه عالمان به دين، فراگرفتگان دانش ،بغير طرق عادي بشري بوده
وارد و ميدان هايي که خداوند متعال دانش آنرا، به خدا دادي در خطابه هاي خود سخن مي گفتند. طبيعتا، در م

آنان نداده بود وارد نشده، وسخن نمي گفتند. ويا مي فرمودند: خدا مي داند ويا تنها خدا بر آن عالم است. بر 
اند.نمودههمين اساس، اصحاب خود را نيز، سفارش به سخن گفتن از روي علم و يقين مي

شود؛ داشتن علم و آگاهي از ز امر به معروف و نهي از منكر، محسوب ميخطابه ديني نيز كه يك نوعي ا
ضروريات است و بدون علم، سخن گفتن نه تنها واجب نيست بلكه حكم كردن و نسبت به دين دادن، حرام 

ئكة قال الباقرعليه السالم:" من افتي الناس بغير علم وال هدي من اهللا، لعنته مالئكة الرحمة و مالباشد.نيز مي
العذاب و لحقه و زرمن عمل بفتياه ". امام باقرعليه السالم فرمود: كسي كه بدون علم وآگاهي، و بدون اينكه 
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هدايت الهي يافته باشد(يعني مانند معصومين ,علم لدني وآسماني داشته باشد)، حکمي و امري را نسبت به دين 
كنند! و گناه و مجازات كساني كه به حكم وي بدهد، مالئكه رحمت ومالئكه عذاب او را لعنت و نفرين مي

اند بر گردن مبلغ و صاحب فتواي ناآگاه خواهد بود.عمل كرده

دقت و تامل :- ٧

گذرد آگاهي ندارد. بلكه؛ بوسيله الفاظ بكار رفته و جمالت ذكر مستمع از آنچه كه در قلب و نيت خطيب مي
ذا ائمه عليهم السالم، به دقت و تامل در گفتار و كالم اهميت كند. لشده، از منظور نظر خطيب آگاهي پيدا مي

دادند.آنان اگر چه بخاطر معصوم بودن،از خطا و لغزش در سخن محفوظ و در امان بودند. ولي زيادي مي
اصحاب خود را، از مبلغين و راويان احاديث را، به دقت و استحكام گفتار، و نقل قول از افراد مطئمن و مورد 

ها، سخن فرمايد:" احسن القول السداد " بهترين سخنفرمودند. امام علي عليه السالم مين، سفارش مياطمينا
درست و استوار است.

فرمايد: امام اميرالمؤمنين، در نامه خود به حارث همداني که مبلغ و فقيهي بزرگ و از خواص امام بود مي
ال ترد علي الناس كلما حد ثوك به! فكفي بذلك جهال "التحدث الناس بكل ماسمعت به! فكفي بذالك كذبا. و
شنود نقل كند! و در ناداني انسان همينقدر كافي است كه ". در دروغگويي انسان همينقدر بس كه هر چه را مي

فرمايد:" التحدث من غير ثقه فتكون كذاب ا" در جاي ديگر ميهرآنچه را كه از مردم شنيده است تكذيب كند.
ير ثقه و غير مطمئن، نقل مطلب منما، و گرنه كذاب و بسيار دروغگو! خواهي بود.از افراد غ

بنابراين اوال، دقت در مطابقت لفظ و جمله با مراد و قصد. و دوما، دقت در مطابقت مطلب با حقيقت، از 
ز اصول و اي ااين مجموعه، دسته اول از "اصول و آداب خطابه" بود كه مجموعهاست .ضروريات تبليغ ديني

آداب مهمي بود كه مربوط به خود خطابه بوده است. و در اصطالح فن خطابه مربوط به عمود و پيكر اصلي 
خطابه بوده است.

باشد و آيد بخش از آداب خطابه است كه مربوط به ارتباط خطيب و مخاطب ميدسته دوم كه از اين پس مي
شود. ما موارد اين بخش را تنها بعنوان ابه مربوط ميدر اصطالح فن خطابه اين قسمت عمدتا به اعوان خط

.نماييم"آداب خطابه" ذكر مي
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مقتضاي حال:- ٨

يکي از اصول مهم سخنراني، بلکه سخن گفتن، رعايت مقتضاي حال است.ائمه عليهم السالم اين اصل را بسيار 
در نظر مي گرفته اند.دقت داشته اند.آنان در سخنرانيها وسخنان خود ،فايده وتاثير سخنان را 

" قال حسين ابي علي عليه السالم، يوما البن عباس: التتكلمن فيما ال يعنيك! فاني اخاف عليك الوزر. و ال 
تتكلمن فيما يعنيك! حتي تري للكالم موضعا. فرب متكلم قد تكلم بالحق فعيب ". امام حسين عليه السالم به 

خورد و مفيد نيست سخن مگو.که من از بار سنگين آن تو نمياين عباس فرمود: هرگز در اموري كه بدرد 
ترسم كه گناه كار باشي. در اموري كه مهم است نيزهرگز سخن سخنان بر دوش تو، در قيامت خايفم و مي

مگو! مگر اينكه جايي مناسب براي عرضه سخن ببيني، چه بسيار سخنگويي كه سخن حق را گفته است ولي 
ت.(حق را) خراب كرده اس

بنابراين، در نظر ائمه عليهم السالم خطيب بايد در خطابه خود مقتضاي حال مخاطبين خود را در نظر بگيرد و 
عليه السالم نيز بايد امتناع نمايد. امام علياگر بهر علت مخاطبين تحمل سخن او را ندارند از سخن گفتن مي

يابي. سخن مگوي، هنگامي كه موقعيت سخن نميفرمايد:" والتنكلمن اذا لم تجد للکالم موقعا ". هرگزمي

دوم انکه اگر موقعيت براي سخن گفتن بود؛ آن سخني را مي بايد گفت كه براي گوينده و مستمعين فايده 
داشته باشد وگرنه ممكن است بسيار زيبا سخن گفته شود ولي گناه(اتالف وقت وعمر) مستمعين بر گردن 

: فاني اخاف عليك الوزر.گوينده باشد که امام مي فرمايد

سوم آنكه، هر حرف حقي را هر جايي نبايد زد كه رب متكلم قد تكلم بالحق فعيب: چه بسيار سخنراني كه، 
چون در غير جا و مكان مناسب، حق را بيان كرده است. حق را يا خود را خراب و معيوب كرده است.

بيان شود و اگر مخاطب بهر علت ظرفيت پس سخن بايد به مقتضاي حال مجلس و ظرفيت پذيرش مخاطب
فرمايد:" التحدث من شنيده مطلبي را ندارد خطيب ديني بايد از گفتن آن امتناع نمايد. امام علي عليه السالم مي

كنند سخنت را نگو. لذا علي عليه السالم دهي كه تو را تكذيب ميتخاف ان يكذبك ". اگر احتمال مي
گفت؟! يعني در زمان ، در زمان خالف ظاهري و حكومت خود به چاه ميمشكالت و دردهاي دل خود را

خالفت خود، شنونده اي مناسب براي سخنان خود پيدا نمي کرد.

و باالخره، مقتضاي حال خطيب ديني ملبس به لباس روحانيت شيعه، اين است كه از دين بگويد و تبليغ ديني 
ي يا اعتقادي و احكامي را براي مردم روشن نمايد. سخن گفتن نمايد. ويا مسئله اي از مسايل اخالقي اجتماع
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باشد) كه در راستاي مباحث ديني نباشد؛ خالف عقل و از غير مسايل ديني، (هر چند مباحث علمي ديگر مي
دستورات فوق است.

قال علي عليه السالم:" التقل ماالتعلم بل ال تقل كل ما تعلم " 

داني را نيز مگوي.نه فقط آنچه را كه علم ويقين نداري نگوي، بلكه هر چه كه ميامام علي عليه السالم فرمود: 

وقت و زمان :- ٩

شنوندگان؛ از ظرفيت مفيد خاصي، براي شنيدن واستماع بر خور دارند. پس ازپر شدن و پايان يافتن آن 
الت، سخن گفتن براي ظرفيت، ملول وخسته شده و تحمل گوش فرا دادن را از دست مي دهند. ودر اين ح

آنان فايده الزم را نداشته وموثرو مفيد نخواهد بود. ظرفيت زماني همه مخاطبين، اگر چه يکسان نمي باشد، 
ولي يک حد ميانه اي بطور معمول وجود دارد که خطيب ،با در نظر گرفتن زمان ومکان خطابه خود ونيز سطح 

ن، آن را به راحتي در مي يابد.سني ودانشي و...شنوندگان،ونيز دقت در چهره آنا

ائمه عليهم السالم به ظرفيت زماني تحمل مخاطبين خود، توجه کامل داشته اند. واز اين ظرف زماني، حد اکثر 
استفاده را نموده وبه آن سفارش مي فرمودند. از ديدگاه آنان، عدم استفاده الزم از اين فرصت، هدر دادن اين 

ا زياده گويي و عدم توجه به ظرفيت مخاطبين درمدت زمان درک مطلب، بر زمان، بيهوده گذراندن آن وي
خالف تبليغ حکيمانه دين است. 

بر اين اساس، خطيب ديني مقدار سخن را، با توجه به اقتضاي مجلس سنجيده، و به اندازه مقدار نياز و ظرفيت 
السالم:" خير االکالم ماال يقل و ال يمل " كند. قال اميرالمؤمنين عليه مخاطب، كالم خود را مختصر يا مطول مي

انگيز و طوالني. و ها سخني است كه نه بر خالف توقع كم باشد. و نه ماللاميرالمومنين فرمود: بهترين سخن
نيز فرموده است:" الكالم بين خلتي سوء، هما االكثار و االقالل. فاالكثار هذر و االقالل عي ". سخن در بين دو 

امطلوب قرار دارد. پر حرفي و كم گويي . پرگويي هذيان است (و كم مغزي) و كم گويي خالف مجاور به و ن
بيان است (وعدم استفاده از فرصت بيان حق است).

هاي ديني و مذهبي برخوردار شده است. بايد بنابراين، خطيب ديني كه از نعمت شنوند، و مخاطب به مناسبت
ه و عمر گرانبهاي خود و مستمعين را تلف ننمايد!. امام كاظم عليه السالم از كم گويي و زياده گويي پرهيز كرد

خطاب به هشام ابن حكم، دانشمند متكلم،ومبلغ تواناي شيعه، چنين فرمود: اي هشام!... هر كس نوآوريهاي 
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ن است حكيمانه و مطالب تازه و ارزشمند خود را، با طول كالم خويش محو نمايد و آن را بي اثر كند، مثل اي
كه هواي نفس خويش را، براي ويران ساختن عقل خود ياري و مساعدت نموده است. و هر كس با عقل خود 

چنين نمايد، دنيا و آخرت خود را فاسد كرده است .

امام علي عليه السالم فرموده است:" آفت الكالم االطاله" آفت سخن طوالني نمودن آن است و نيز فرمايد:" اياك 
م فانه يظهر من عبوبك ما بطن و يحرك من اعدائك ماسكن ". بپرهيز از زياد سخن گفتن، كه و فضول الكال

كند و دشمنان آرام تو را بحركت در آورد.هاي پنهان تو را آشكار ميعيب

تكريم و تشويق :- ١٠

گفتند وبا ميائمه عليهم السالم طبق دستور الهي و سنت اسالمي با مخاطبين خود، با احترام و تكريم سخن
اند، از جانب كردند. بگونه اي كه؛ مخاطبين آنان، داراي هر نوع شان و منزلت اجتماعي بودهاحترام رفتار مي

كردند و بدينگونه,ائمه عليهم السالم آنان را به توجه بهتر به سخنان، وعمل به ائمه(ع) احساس تحقير نمي
كردند .دستورات دين تشويق مي

ي نيز اثبات نموده است که هر چه مخاطب، بواسطه مبلغ ، تصوير مثبتي از خود پيدا نمايد، دانش روان شناس
اين نگاه موجب مي شود به مبلغ نيز نگاهي مثبت نمايد. اين موجب ترغيب وي به پذيرش پيام تبليغ مي گردد. 

پيامبر بوديم. آنحضرت با جماعتي فرمايد: همراه پدرم امام باقرعليه السالم، در مسجد عليه السالم ميامام صادق
از شيعه برخورد كردند... حضرت خطاب به آنان فرمود: "بخدا قسم من شما را دوست دارم. پس باريم دهيد به 

رسيد؛ مگر با ورع و پرهيزگاري، و تالش و ورع و اجتهاد (تا در قيامت شفاعتان كنم). بدانيد! به واليت ما نمي
بينيم امام باقرعليه السالم، براي دعوت به تقوي و عمل شما ياوران خدائيد و.. . مياجتهاد. شما شيعه خدائيد و

پردازد.تا به اين نيك ،عالوه بر چند سفارش، بيش از دو برابر آن جمالت، به تكريم و تشويق مخاطبين خود مي
االوان لكل شي عزا! و "طريق، به تاثير مناسب تبليغ خود دست يابد.حضرت در ادامه سخنان خود مي فرمايد:

عز االسالم، الشيعه". آگاه باشيد هر چيزي عزتي دارد و عزت اسالم شيعه است... "اال و ان لكل شي شرفا! و 
شرف االسالم، الشيعه". آگاه باشيد هر چيزي شرفي دارد و شرف اسالم شيعه است. "اال ان لكل شي سيدا! و 

هر چيز سرور و آقايي دارد و آقا و سرور تمام مجالس، مجالس سيد المجالس، مجالس الشيعه". آگاه باشيد 
است.شيعه 



١٥٧

بنابراين مناسب است خطيب اسالمي،با الگو گيري از ائمه عليهم السالم، به تكريم مخاطب پرداخته وبه هر 
ز صورت ممكن به ترغيب و تشويق مستمعين به اعمال خير، مبادرت نمايد. مثال براي آنها دعا نمايد و با ا

برجستگان آنان، باسم و بزرگي ياد نمايد.

پرسش و پاسخ

عليه السالم، كه در زمان ائمه ، كاربرد بسياري داشت، روش هاي تبليغ گفتاري ائمهدومين روش، از روش
هاي اکثرامامان معصوم، در ارايه خطابه و سخنراني اين روش پرسش و پاسخ است. با توجه به محدوديت

ها و امور مجهول، از دانايان، در مکتب دانش محور اسالم، پرسش از نادانستهشته است. کارايي بسياري دا
خصوصا ائمه عليهم السالم ، كه عدل اصغر و همتايان قرآن اند از وظايف مسلمانان دانسته شده است. قرآن 

، به ائمه عليهم السالم تعبير در تفاسير شيعه» اهل ذكر«فرمايد:" فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم التعلمون ". كريم مي
شده است.

هاي مهم تبليغي دين و مذهبي بوده است. شايد بر اين اساس، پرسش از ائمه و گاه پرسش ائمه، يكي از روش
ها بوده و حكام اموي و عباسي، آنچه كه موجب شده است با آنكه مذهب تسنن، مذهب رسمي حكومت

ين مذهب شيعه بتواند رشد قابل توجهي بدست بياورد اين بود كه، اند ، ابشدت با مذهب شيعه دشمني داشته
يافتند. و لذا اندك اندك، تشيع جايگاه وسيعي را هاي خود را نزد ائمه مياهل دانش و فرهيختگان، پاسخ سوال

در بين اهل انديشه بدست آورد.

ي تبليغي مورد كاربرد ائمه عليه هاترين ورسانا ترين شيوهپرسش؛ و يا پاسخ به پرسش، بعنوان يكي از قوي
السالم ،بصورت هاي زير انجام مي شده است.

پرسش و پاسخ حضوري: اين روش تبليغي، از شايع ترين ابزار تبليغي ائمه عليهم السالم ، از نظر .١
تعداد محسوب مي شود. ائمه عليهم السالم هميشه، خصوصا ايام حج، مورد پرسش هاي بسياري از 

عالقمندان ويامخالفين وحتا کفار و زنادقه قرار مي گرفتند. گاهي نيز انان با پرسش از جانب شيعيان و
ديگران، به تصحيح رفتار يا عقايد آنان مي پرداختند .

اين روش تبليغي، در زمان گذشته، تنها روش ارتباطي غير حضوري اي :پرسش و پاسخ مكاتبه.٢
ده است. روشي که، از اضافه و کم (وتحريف) خواسته مطمأن، ائمه عليه السالم با مردم دور دست بو
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ويا ناخواسته راوي و واسطه در امان بوده است. واين شيوه، در زمان غيبت صغري، اين تنها طريق 
شده است.ارتباط شيعه، با امام غايب(عج) محسوب مي

از اشخاص قابل اين روش نيز، داراي کار برد خود بوده است. واسطه ها کهپرسش وپاسخ با واسطه:.٣
اطمينان انتخاب مي شده اند، در حد مکتوبات اطمينان بخش بوده اند.

بار ٨٥٠رواج پرسش از ائمه عليهم السالم ، آنچنان شيوع داشته است كه تنها در "الكافي" مرحوم كليني بيش از 
ه پرسش و پاسخ دارد. با كلمات پرسشي با ريشه سأل بكار رفته است. اين نشان از اهتمام ائمه عليهم السالم ب

هاي مكتوب است.شود و صدها روايت نيز پرسشهاي مكتوب نمياينكه اين آمار شامل پرسش

هاي ذيل بوده است.روش تبليغي امامان عليهم السالم در اين ميدان داراي ويژگي

تشويق مردم به پرسش:

بلكه امر كردن مردم به پرسش است. نخستين ويژگي ائمه عليهم السالم در زمينه پرسش و پاسخ، تشويق،
دانند و به دانستن آن نياز دارند و يا مشتاق هستند. اميرالمومنين علي عليه السالم پرسيدن چيزهايي را كه نمي

فرمود:" سلوني قبل آن تفقدوني " يعني از من بپرسيد قبل از آنكه مرا نيابيد. امام صادق عليه بارها و بارها مي
شوند) زيرا كه شوند (و گرفتار دوزخ ميود:" انمايهلك الناس النهم اليسئلون " مردم هالك ميالسالم نيز فرم

"سثل عن الصادق عليه السالم في قول اهللا تعالي" فسئلوا اهل الذكر ان كنتم پرسند.هاي خود را نمينادانسته
لهم و لهم يؤمروا بسوال الجهال. و سمي التعلمون" قال: كتاب اهللا الذكر. و اهل ال محمد هم الذين امراهللا بسؤا

عليه السالم در مورد پرسش شوندگان اهللا القرآن ذكرا، فقال:" و انزلنا اليك الذكر ليبين للناس " " از امام صادق
دانيد) سئوال شد. حضرت فرمود: "ذكر" كتاب خداست اگر نمي» اهل ذكر«در آيه فاسئلوا اهل الذكر (بپرسيد از 

آل محمد صلي اهللا عليه وآله هستند كه خدا مردم را به پرسش از آنان فرمان داده است. و فرمان و اهل "ذكر" 
ناميده است آنجا كه به پيامبر فرموده است: ما ذكر » ذكر«پرسيدن از نادانان را نداده است خداي متعال قرآن را 

را بر تو فرو فرستاديم تا براي مردم بيان نمايي...

عليه وآله، نيز مردم را سفارش فرمودند كه: "از اهل بيت من بپرسيد و از آنان دين را فرا گيريد پيامبر صلي اهللا
آنجا كه فرمود:" انا مدينه العلم و علي بابها، فمن اراد الحكمه فلياتها من بابها ". من شهر علمم و علي(ع) 

ايد.خواهد به علي(ع) مراجعه نمدروازه آن شهر است هر كس كه دانش را مي

گذارم " تلويحا سفارش به پرسش و نيز آنجا كه فرمود:" من در ميان شما دو چيز گرانبها (ثقلين) را بوديعه مي
از آنان نموده است.
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امر به پرسش، وسؤال از امور مجهول ديني وعقيدتي، تنها در مورد ائمه عليهم السالم نيست. بلکه اين دستور 
امر در روايت امام باقر عليه السالم تاکيد شده است. قال الباقرعليه شود.اينشامل ديگر اهل علم هم مي

السالم:" العلم خزائن و المفاتيح السوال. فاسألوا يرحمكم اهللا! فانه يؤجر في العلم اربعه، السايل و المتكلم و 
ت پس بپرسيد! المستمع و المحب لهم ". امام عليه السالم فرمود: دانش را مخازني است كه كليد آن سؤال اس

برند پرسش كننده، پرسش شونده، شنوندگان خداي رحمتتان كند! در پرسش علمي چهار گروه اجر و ثواب مي
اند.بينند) و عالقمند به رفتار (پرسش و پاسخ) آنانو كساني كه (آنان را مي

هدايت پرسش به امور مفيد 

ار گرفته مي شده است هدايت پرسشها است. در عليهم السالم بکيكي ازاموري که در روشهاي تبليغي ائمه
مواقعي که پرسش پرسش كننده ناقص، يا غير صحيح و يا غير مفيد بوده است امام به مقتضاي حال شنونده و 
شنوندگان سؤال را تغيير داده و يا پاسخي مناسب مجلس يا مفيد براي پرسش كننده و ديگر شنوندگان ارائه 

داده است.مي

اش فرمود:" سلوني قبل آن تفقدوني اي خواند و در خطبهمومنين عليه السالم در مسجد خطبهروزي اميرال
افتد مگر آنكه شما هاي كه در آينده ميپرسيد از فتنهبپرسيد از من قبل از آنكه ديگرمرا نيابيد!. به خدا قسم نمي

نگام فردي (اشعث ابن قيس)از جاي بر را از كيفيت آن و محركين آن و رهبر آن فتنه خبر خواهم داد. در اين ه
خاست و گفت: يا اميرالمومنين! به من بگو چند تار مو در سر و ريش من وجود دارد. حضرت در پاسخ فرمود: 

اي است كه بخدا خليلم رسول خدا و صلي اهللا عليه و آله مرا از اين پرسش خبر داد. بر هر تار موي تو مالئكه
جنباند. و در منزل تو كودكي است كه ار موي صورت تو شيطاني است كه تو را ميكند. و هر تتو را لعنت مي

دادم. اگرسخت نبود اثبات آن چيزي كه بايد خبر ميقاتل فرزند رسول خدا است. اين است آنچه كه تو را مي
ان چيزي كردم. ولي نشانه همپرسيدي (يعني تعداد تارهاي موهاي سر و ريشت)، حتما تو را از آن آگاه مي

رفت است كه تو را خبر دادم از ملعون بودن تو و فرزند ملعون تو . آن كودك در آن زمان بر روي زانو راه مي
و در صحراي كربال همانگونه شد كه حضرت علي عليه السالم فرموده بود. ابن اشعث جز سرداران لشكر يزيد 

اي پاسخ به سؤال بيهوده اشعث، به بيان يک خبر در مقابل امام حسين قرار داشت. امام علي عليه السالم بج
طاووس يماني از امام باقر سئوال كرد: در چه زماني سودمند تر به حال پرسش کننده و ديگر شنوندگان نمود.

حضرت پاسخ داد: هيچ وقت! چون مرادت روز کشته شدن هابيل سوم جمعيت روي زمين كشته شدند؟.يك
طاووس گفت: صحيح اند.ي كه در آن زمان غيراز آن دو آدم و حوا هم بودهبدست قابيل بوده است. در حال
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گفتي و من اشتباه كردم . امام با اين پاسخ بيان مي کند که اگر مي خواهي درست پرسش کني حد اقل بپرس، 
مفيد و در بسياري از موارد ائمه عليهم السالم در هنگام بر خورد با پرسش هاي ربع ساکنان زمين کشته شدند.

غير مفيد ، با بي پاسخ گذاشتن پرسش هاي غير مفيد وگذشتن از آنها و پاسخ به سؤالهاي ديگر، عمال به 
تصحيح آن پرسش مي پرداختند.

تصحيح عقايد ديگران با پرسش:

نات اند مبارزه با انحراف بوده است. آنان در حد امکايكي از اموري كه ائمه عليهم السالم به آن اهتمام داشته
سياسي و اجتماعي زمانه خود،در اين زمينه تالش مي کردند. ائمه عليهم السالم اين عمل را گاه با پرسش از 

اي كه تمام راههاي فكري را براي فرد منحرف دادند بگونهفردي كه داراي انحراف عقيده است انجام مي
خاب نمايند. امام نعمان ابن ثابت ابو حنيفه، كردند تا خود آن فرد و يا ديگران تنها را هدايت را انتمسدود مي

امام مذهب حنفي يكي از كساني است كه بر اين اساس، تغييرات زيادي را(آگاهانه و ناآگاهانه) در فتاواي خود 
نماييم:پذيرفته است و به اصالح نظر خود پرداخته است. به روايتي در اين زمينه توجه مي

سالم گويد: نزد امام عليه السالم بودم كه جواني از قبيله كندة خدمت امام عليه اليكي از اصحاب امام صادق
رسيد و مسايلي را پرسش كرد وا مام پاسخ وي را داد. سپس پس از مدتي در كوفه نزد ابو حنيفه (امام اهل 

طاقت داد. كرد و ابو حنيفه پاسخ ديگري ميها را مطرح ميسنت) بودم همان جوان را ديدم كه همان پرسش
نياورده و ايستادم و گفتم: واي بر تو ابو حنيفه! امسال هنگام حج در مدينه خدمت امام جعفر ابن محمد صادق 

داند؟ من از او عليه السالم بودم و وي پاسخ ديگري داده است. ابو حنيفه پاسخ داد. جعفر ابن محمد چه مي
سال ديگر موسم حج در آموزد...او تنها از كتب ميداناترم من علم از دهان مردان علم فرا گرفتم در حالي كه

مدينه خدمت امام صادق رسيدم و قضيه را نقل كردم امام عليه السالم خنديد و فرمود: راست گفته است. من 
كتاب پدرانم صحف ابراهيم و موسي را مطالعه كردم چه كسي جز ما اين امكان را داشته است؟. در اين هنگام 

ابو حنيفه گفت: آيا اجازه نشستن ابو حنيفه وارد شد و سالم كرد امام پاسخ سالم وي را داد.درب را زدند... 
داد. تا فرماييد؟ امام توجهي نكرد. تا سه بار تكرار كرد امام با اصحابش و اطرافيان صحبت سابق را ادامه ميمي

جاست؟ عرض شد: اينجا نشسته است.اينکه ابو حنيفه بدون اجازه نشست. آنگاه امام سوال كرد: ابو حنيفه ك
دهي؟پاسخ داد امام روبه وي كرد و فرمود: تو فقيه اهل عراق هستي؟!پاسخ داد بله.امام پرسيد: چگونه فتوا مي

امام صادق فرمود: ابو حنيفه! به كتاب خدا معرفت داري؟! ناسخ را در منسوخ باز با كتاب خدا و سنت پيامبر.
فرمايد:" ميداد: بله. امام فرمود ادعاي بزرگي كردي!!... بگو ببينم اينكه خداي متعالشناسي .ابو حنيفه پاسخمي
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كنم در وصف بين مدينه پاسخ داد: گمان ميشبان و روزان با ايمني كامل مسافرت كنيد " در وصف كجاست؟
و مكه باشد. 

مسير اموالشان به تاراج راهزنان رفته و ايد كه مردمان زيادي در اينامام رو به اطرافيان نمود و پرسيد نشنيده
اند؟! عرض كردند: چرا.گاه كشته شده

د (و من دوباره امام روبه ابو حنيفه كرد و پرسيد: اين سخن خدا كه فرمود: هر كه در آنجا داخل شود ايمن باش
به كعبه حمله ور داني حجاج ابن يوسف با منجنيقپاسخ داد: كعبه.امام فرمود: ميدخله كان آمنا ) كجاست؟ 

اي در كتاب و سنت شد و اين زبير را درآن به قتل رسانيد؟. ابوحنيفه ساكت شد. امام از او پرسيد: اگر مسئله
امام فرمود: نخستين كسي كه كنم.كنم و به راي خود عمل ميميكني؟ابو حنيفه پاسخ داد: قياس نباشد چه مي

برترم مرا از آتش خلق نمودي و وي را از خاك، و آتش برترقياس كرد ابليس بود به خدا گفت: من از آدم
امام فرمود:( تر است يا جنابت (مني).ابو حنيفه گفت: بول است... آنگاه امام سوال كرد: اي ابوحنيفه! بول نجس

بر اساس مبناي قياس و تمثيل تو ) چرا مردم بايد از جنابت غسل كنند ولي از بول نه؟ابو حنيفه ساكت شد. 
اش امام فرمود: اي ابو حنيفه! نماز برتر است يا روزه. ابوحنيفه گفت: نمازامام سئوال كرد: چرا زن حائض روزه

ابو حنيفه جوابي نداشت. امام سه پرسش ديگر نمود كه ابو حنيفه پاسخي كند ولي نمازش را نه؟.را قضا مي
دانم. سپس (براي جو سازي عليه امام در بين نداشت ولذا گفت: فدايت شوم! به خدا چيزي در اين موارد نمي

كنندكه شما آنان را امر حاضرين و شانتاژ نمودن) رو به امام كرد و گفت: در كوفه گروهي اند كه گمان مي
كردي به اعالن برائت از فالني و فالني و فالني!؟.امام فرمود: واي بر تو ابوحنيفه! اينچنين نبوده است. پناه 

فرمايي؟!ابو حنيفه .ابوحنيفه گفت: ولي آنان بسيار اهتمام به اين امر دارند.امام فرمود: چه ميبرم به خدا!مي
نمايند.گفت. به آنان بنويس كه ديگر اولي و دومي را لعن ننمايند!.امام فرمود: مرا اطاعت نمي

فرمود: ابو حنيفه!... شما كنند... امامابوحنيفه گفت اگر نويسنده شما باشي و من پيغامبر شما حتما اطاعت مي
وارد منزل من شدي و سه بار اجازه نشستن خواستي من اجازه ندادم ولي بدون اجازه من نشستي بر خالف 

حالي كه فاصله من و آنان فرسنگ هاست كنند درنظر من عمل کردي چگونه آنان حرف مرا اطاعت مي
شد كه ائمه ديگر اهل سنت، با اينكه ير انحرافي، موجب !!؟...اينگونه رفتار امام عليه السالم در روشن گري مس

اند، ولي در روش خود، در عمل به قياس، تغييرات وسيعي بدهند و روش ابوحنيفه را شاگرد ابوحنيفه بوده
ادامه ندهند.
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تصحيح رفتار ديگران با پرسش :

وده است. اين روش، در جاي خود يكي از روشهاي تبليغي ائمه عليه السالم، تصحيح رفتار افراد با پرسش ب
هاي باشد و داراي ويژگيترين روش در ارشاد وهدايت وتبليغ است كه قابل الگوگيري ميبهترين و شايسته

گيرد و يا اي، سخن همچون شالقي بر سروروي انسان باريدن ميذيل است: در هنگام سخن و عظي يا خطابه
كشاند. ولذا بسيار امكان دارد"انانيت و خود راده و نيت واعظ ميهمچون ريسمان و طنابي، انسان را به طرف ا

خواهي" شنونده او را از همراهي با حقيقت باز دارد. و او را وادار به عکس العمل مخالفت گونه بنمايد. ولي در 
و كند روش پرسشي، پاسخ از نهاد و درون شنونده گرفته مي شود ولذا اراده پرسش شونده آنرا همراهي مي

باشد. مقدار مخالفت "انانيت" فرد با آن امر دريافت شده، بسيار كم مي

صفوان ابن مهران جمال، از شيعيان پرهيزگار و از اصحاب امام صادق و كاظم عليه السالم بود. و زندگي خود 
الرشيد كرد. روزي پس از آنكه شترهايش را جهت سفر حج به هارونرا از راه كرايه دادن شترهايش تأمين مي

خليفه عباسي كرايه داده بود خدمت امام موسي كاظم عليه السالم رسيد و به حضرت توضيح داد كه من شترانم 
را نه ازباب حرص و ازدياد ثروت، يا براي شكار و لهو و لعب، بلكه براي سفر حج، به هارون كرايه دادم. و 

ز وي پرسش فرمود: آيا وجه مبلغ كرايه تو در عهده او غالمان من خدمت به قافله شتران را بر عهده دارند.امام ا
داري كه آنان زنده بمانند تا كرايه هايشان ماند؟عرض كرد: بلي. حضرت فرمود: آيا دوست مياش ميو خانواده

را بپردازند؟

ه پاسخ گفت: بلي.حضرت فرمود: هر كس كه دوست داشته باشد بقاي ظالمين را او از آنها است و جهنم جايگا
ام شترهاي او خواهد بود!. صفوان گويد: رفتم و تمام شترهايم را فروختم. هارون مرا خواست و گفت: شنيده

دانم به اشاره چه كسي ام... هارون گفت: هرگز! من مياي؟ گفتم: بلي پير و ضعيف شدهخود را فروخته
السالم با چند پرسش او . امام کاظم عليهكشتماي اگر نبود همنشيني ديرين توبا ما، هم اكنون تو را ميفروخته

افزايش سطح معرفت خواص ائمه عليهم را با آثار عمل خود آشنا فرمود. وبه اين طريق او را هدايت فرمود.
اند. گرفتهالسالم در برابر گروهاي مختلف معرفتي، سطح تبليغي متناسب با شناخت و درك آنان در نظر مي

گيري از انحرافات مهم و عميق اکتفا مي کردند. براي مومنين از عوام، امر به معروف براي مخالفين،تنها به جلو
اند. براي صالحان امر بمندوب (مستحب) و نهي از مكره (مكروهات) را گرفتهو نهي از منكر را در نظر مي

اند. و دانستهياند. وباالخره براي خواص، آشنايي بيشتر با اسرار و معارف را مناسب مدانستهشايسته مي
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دانند) روش پرسش و پاسخ همانگونه كه در ابتداي اين بحث ذكر شد براي اين قبيل افراد (كه خود را آگاه مي
باشد.بهترين روش مي

سيد الساجدين، امام زين العابدين عليه السالم چون ابوبكر الشبلي را كه فردي زاهد بوده است آماده براي درك 
بيند) از اين شيوه براي شناخت بيشتر و ارتقاي درك او (يا شايد وي را مدعي معرفت ميبيند بيشتر امور مي

شود امام عليه السالم از او پرسيد: نمايد. شبلي پس از انجام حج در مدينه خدمت امام مشرف مياستفاده مي
حاجيان) رسيدي، آيا اي؟ شبلي: بلي يابن رسول اهللا.امام: زماني كه به ميقات (مكان محرم شدنحج گذارده

نيت كردي كه جامه معصيت را از خود بدر آوري و جامه طاعت بپوشي .شبلي: نه .امام: زماني كه از جامه خود 
برهنه شدي آيا نيت كردي كه از ريا و نفاق برهنه شوي .شبلي: نه.امام: زماني كه غسل كردي آيا نيت كردي 

شبلي: نه.امام آيا: خويشتن را پاكيزه كردي و احرام بستي و عقد شستشو دهي.خويشتن را از از بديها و گناهها
حج بستي .

شبلي: آري.امام: زمانيكه خود را پاكيزه كردي وعقد بستي آيا نيت داشتي كه آنچه خداوند متعال حرام كرده 
كه براي است بر خويشتن حرام كني. شبلي: نه.امام: زماني كه عقد حج را بستي آيا نيت كردي كه هر عقدي 

غير خداوند است گشوده باشي .

شبلي: نه. امام: خويشتن را پاكيزه نساختي، احرام نبستي و عقد حج نبستي .آنگاه امام عليه السالم بهمين 
كند. وبا پرسش او را به معارف عميق حجي كه او به جاي صورت از تمام اعمال حج يكي يكي پرسش مي

توجه مي دهد.و به اين طريق او را به معناي واقعي اعمال و مناسک حج دهد واو را به غفلتشآورده تذكر مي
اندوهگين شده بود،به رهنمون مي سازد. بر اين اساس آن زاهد نيز که از بي توجهي خود به معناي واقعي حج

از روي معرفت و يقين بجاي آموخت تا در سال ديگر حج راگريه مي افتد . ولذا پيوسته آداب حج را مي
. وردآ

پاسخ مستدل

ها مستدل و همراه با استدالل به قرآن و شود كه پاسخدر روش تبليغي ائمه عليهم السالم، آشكارا مشاهده مي
سنت پيامبر و يا دليل عقل بوده است زيرا ارزش پاسخ به استناد پاسخ به امر مورد قبول پرسش کننده يا پرسش 

لسالم، در سخنان خود در هنگام حكومت ظاهري و خالفتش ، در مورد کنندگان است. حتي اميرالمومنين عليه ا
مرا از آن خبر داده است و ديگر فرمود: پيامبر صلي اهللا عليه وآله ها و اخبار غير طبيعي، هميشه ميپيش گويي
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عليه السالم" ائمه نيز عالوه براستناد به قرآن براي تمامي مسلمانان، به سخنان ائمه قبل از خود و يا "كتاب علي
ه عليهم السالم اشاره مي نماييم:نمودند .به برخي از استنادات ائمهنگام پاسخ به شيعيان استناد مي

استناد به قرآن:

ائمه عليهم السالم در پاسخ هاي خود خصوصا به کساني که آنان را به عنوان امام معصوم باور نداشتند به آيات 
ه امام باقر عليه السالم اصحاب خود را دعوت مي کند که استناد به قرآن را از قران استناد مي کردند.تا جايي ک

من فرا گيريد!و از من در سخنانم سند از قرآن بخواهيد. قال الباقر عليه السالم:" اذا حدثتكم بشي فاسئلوني من 
بخواهيد. سپس هنگامي كتاب اهللا!"امام باقر فرمود: هنگامي كه از چيزي سخن گفتم از من از قرآن سند و دليل

هاي بي فايده كه آن حضرت از سخن گفتن با يكديگر و همهمه آنان را منع كرد و يا از اتالف مال واز پرسش
زياد آنان را منع فرمود. اصحاب عرض كردند: يابن رسول اهللا! در كجاي قرآن اين امور آمده است؟.

"الخير في كثير من نجواهم " هيچ فايده و خيري فرمايد:حضرت پاسخ داد: خداي عزوجل در كتاب خود مي
در سخنان سري (و در كوشي) آنان نيست و نيز فرمايد: "التوتوا السفهاء اموالكم التي جعل اهللا قياما " اموالي كه 
خداوند قوام زندگي شما را به آن مقرر داشته سفيهان را به تصرف مدهيد. و فرموده: "ال تسئلوا عن اشياء ان 

شويد .آيد و غمگين ميم تسوئكم " هرگز از چيزهايي مپرسيد كه اگر فاش گردد شما را بد ميتبدلك

استناد به سنت:

اگر چه در سنت استناد شده توسط امامان معصوم عليهم السالم تفاوت زيادي بوده است. مثال امام علي عليه 
ستناد مي فرمود ولي امام هادي عليه السالم به السالم تنها به سنت و روايت پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله ا

روايت تمامي امامان پيش از خود، عالوه بر پيامبرصلي اهللا عليه وآله، استناد مي فرمود. ولي در اصل استناد آنان 
- به سنت و روايت ها تفاوت چنداني بين ائمه عليهم السالم وجود ندارد.آنان تاکيد داشتند تا سؤال ديگران را

با استناد به سنت مقبوله نزد مخاطب پاسخ دهند. - رت نبودن استناد قرآنيدر صو

هاي نو آورده سؤال كرد حضرت فرمود: فردي از اميرالمومنين عليه السالم از روايات مخالف يكديگر و حديث
فظا و وهما. باطال. صدقا وكذبا. وناسخا و منسوخا. عاما و خاصا. محكما و متشابها. حآن في ايدي الناس حقا و

و لقد كذب علي رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله علي عهده، حتي قام خطيبا فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوء 
مقعده من النار "رواياتي كه دست مردم است حق است و باطل، راست است و دروغ، ناسخ است و منسوخ، 

ته سپرده شده است و آنچه كه حديثگو عام است و خاص، محكم است و متشابه، آنچه كه در خاطر و نوش
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بدان گمان برده است. بر رسول خدا صلي اهللا عليه وآله در زمان او دروغ بستند تا آنكه خطبه خواند و فرمود: 
سازد.هر كه به عمد به من دروغ بندد جايي در آتش براي خود آماده مي

استدالل عقلي:

ه پرسشهاي مردم از هر طيف و جمعي که بوده اند با هر نوع استدالل عقلي ويا سيره عقالء درهنگام پاسخ ب
اعتقادي که داشته اند، از کار ساز ترين شيوه ها، در تبليغ ائمه عليهم السالم بوده است. آنان در پاسخ هاي 
خود، گاه تنها به عقل استدالل مي کردند وگاه براي مسلمانان، با درهم آميختن استدالل عقلي و روش عقالء با 
آيات قران ومستندات روايي و حديثي، به پاسخ مي پرداختند. سئل اميرالمومنين عليه السالم عن قول الرسول 
صلي اهللا عليه وآله: "غيروا الشيب و التشبهوا ياليهود!" فقال: انما قال صلي اهللا عليه واله ذالك و الدين قل. فاما 

ار . از اميرالمومنين او كالم پيامبر پرسيدند كه فرمود: االن، قد اتسع نطاقه و ضرب بجوانه، فامرؤ و ما اخت
(محاسن را رنگ كنيد) و ظاهر پيري را بپوشانيد و خود را همانند يهود مگردانيد. (و به امام اعتراض داشتند 

حضرت فرمود: پيامبر كه درود خدا بر او و خاندانش باد چنين فرمود كنيد). ا چرا محاسن را خضاب نميشم
كه، پيروان و مردان دين اندك بودند اما االن ميدان اسالم وسيع گرديده و مسلمانان بسيارند. هر كس هنگامي

آن كند كه خواهد. 

سخن گفتن و مراد خود را رسانيدن با بيان ديگران و مستند به كالم خدا و سنت پيامبرصلي اهللا عليه وآله 
فتيم يعني عدم تحريك إنا نيت طرق مقابل را دارد.نمودن همان مزيتي كه در گذشته براي پرسش و پاسخ گ

سفارشات ائمه عليه السالم در زمينه پرسش و پاسخ

ائمه عليهم السالم در زمينه پرسش و پاسخ سفارشاتي داشته اند، که پرسش کنندگان و دين پژوهان را به آن 
است اشاره مي نماييم:سفارش مي فرمودند؛ به برخي از مهمترين سفارشهايي که مناسب اين مقام 

نهي از سوال و پرسش بيهوده:

شود و يا گاه از روي شود مبتال به پرسؤالي و پرسش زياد ميبشر همانگونه كه مبتال به پرگويي پرحرفي مي
شود اي براي پرسش كننده ندارد. نه دانشي افزوده ميكند كه هيچ گونه سود و فايدهكنجكاوي پرسش هايي مي

شود.ائمه عليهم السالم از پرسش هاي بيهوده که خيري براي دنيا و احكام الهي روشن ميو نه حكمي از
آخرت آنان ندارد منع فرموده اند. امام باقر عليه السالم در روايتي كه در بحث گذشته ذكر شد اصحاب خود را 
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وا التسئلوا عن اشياء ان تبد لكم هاي زياد نهي كرده است و استناد فرموده بود به آيه "يا ايها الذين امناز پرسش
ايد هرگز از چيزهايي مپرسيد كه اگر فاش شود و آشکار گردد، شما را بد تسوئكم " اي كساني كه ايمان آورده

كردند مانند اينكه اجلم كي فرا شويد. مردم گاه از معصومين اموري را سوال ميآيد و غمگين و غمناك ميمي
من چگونه خواهد بود. پدر واقعيم كيست. پدرم در آن دنيا چگونه است. نظر رسد، عاقبت دين و دنياي مي

شما در رابطه با فالني(كه مورد عالقه او بود) چگونه است. و بر اثر اصرار و الحاح و يا عواملي ديگر پاسخ را 
وناراحت مي شدند.آمدكردند و آنان را بد مياز پيامبرصلي اهللا عليه وآله، يا امام عليه السالم، دريافت مي

قال علي عليه السالم:" كثرة السؤال توجب المالل "امام علي عليه السالم از پاسخ دادن به همام درمورد صفات 
متقين، طفره رفت و چون اواصرار نمود امام بيان نمود و در نتيجه همام شيوني (وشيهه اي)كشيد و جان داد ...

پاسخ ابلهانترك 

و قال " ترك جواب السفيه، ابلغ الجواب " پاسخ ندادن به ابلهان رساترين پاسخ است.قال علي عليه السالم:
عليه السالم:" السكوت علي االحمق، افضل جوابه " سكوت بر گفتار احمق ، بهترين پاسخ است.اين كه پاسخ 

ند و پرسشي شود ممكن است دانايي، سخني از روي بالهت بزابلهان خاموشي است تنها شامل ابله ذاتي نمي
را از روي حماقت نمايد. و اين سكوت خود جواب است. قال علي عليه السالم:" لكل قول جواب " هر سخني 
پاسخي دارد. و قال عليه السالم:" رب كالم جوابه السكوت " چه بسيار سخن و پرسشي كه پاسخ آن سكوت 

است.
تامل در پاسخ:

ت، و تأمل در هنگام دادن پاسخ، و سرعت نكردن در پاسخ دادن يكي ديگر از سفارشهاي ائمه عليهم السالم دق
است. قال علي عليه السالم:" احبس لسانك قبل ان يطيل حبسك ويردي نفسك. فالشي اولي بطول سجن من 
لسان بعد عن الصواب ويتسرع الي الجواب ". زبانت را زنداني كن قبل از آنكه زبانت تو را بقيد و غل حبس 

به خطا نزديك باشد و در مايد. پس هيچ چيزي سزاوارتر به حبس طوالني، از زباني نيست كهكشد و خوارت ن
پاسخ عجول باشد.(و در پاسخ سرعت گيرد).وقال علي عليه السالم: "من اسرع الجواب لم يدرك الصواب " هر 

خواهد رفت).كسي كه در پاسخ تسريع كند (و عجله نمايد) راه صواب و درست را نخواهد يافت (يا بخطا

پاسخ بدون پرسش و پاسخ به پرسش از ديگري:

اميرالمومنين عليه السالم در سفارشات خود بسيار از پاسخ بدون پرسش، و يا پاسخ از اموري كه پرسش نشده 
اند. ان اميرالمومنين كان يقول:" ان من عالمة العاقل ان يكون فيه ثالث خصال: يجيب اذا سئل، است نهي فرموده
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فرمود: نشانه اميرالمومنين مينطق اذا عجز القوم عن الكالم، و يشير بالراي الذي يكون فيه صالح اهله ". و ي
گويد هنگامي كه از او پرسش شده است. سخن عاقل اين است كه در او سه منش و خصلت است: پاسخ مي

حت واقعي اهل و خويشان او در آن دهد كه مصلاند. و رأيي را ميگويد، وقتي كه مردم در سخن ناتوان شدهمي
است.

قال اميرالمومنين عليه السالم:" تعرف حماقه الرجل في ثالث، في کالمه فيمااليعنيه و جوابه عماال يسئل و 
شود. سخن بيهوده گفتن . و پاسخ دادن از چيزي تهوره في االمور ". با سه چيز ابلهي و حماقت مرد شناخته مي

باكي و بي تدبيري وي در امور.كه سوال نشده است و بي

داند:پاسخي كه نميترك 

يكي از دستورات مؤكد اسالمي، سخن گفتن و پاسخ دادن از روي علم و يقين است. ائمه عليه السالم نيز به 
اي را اندهر کس كه پاسخ مسئلهاند .آنان تاكيد فرمودهسخن و پاسخ از روي علم و يقينمند ، بسيار تاكيد داشته

دانم تا از عواقب خطرناک دنيوي واخروي کالم اينگونه در امان باشد. داند صريح و بي پرده بگويد كه نميمين
عما اليعلم، ان يقول ال اعلم ". چون از كسي پرسند چيزي را امام علي عليه السالم:" واليستحين احدا اذا سئل 

دانم.داند شرم نكند كه بگويد نميكه نمي

يه السالم:" اذا سئلت عماال تعلم فقل ال ادري، فان الادري خير من الفتيا ". امام صادق فرمود: اگر قال الصادق عل
دانم" بهتر است از اينكه فتوا بدهي ( و بدون علم دانم كه "نميدانستي پرسش شدي، بگو نمياز چيزي كه نمي

گام جهل به مسئله اي صريح بگوييد تاكيد ائمه عليهم السالم اين بوده است كه در هنويقين حكم بكني).
دانم! و حتي "اهللا اعلم" نگوييد که اين نشان از ادعاي تو به دانايي خود دارد. قال الصادق عليه السالم:" اذا نمي

سئل الرجل منكم عماال يعلم، فليقل ال ادري! و ال يقل اهللا اعلم! فيوقع في قلب صاحبه شکا "هنگامي از چيزي 
داند! كه در ذهن همراهت شك نيافريني( که مدعي دانم و نگو خدا ميرسش شدي بگو نميدانستي پكه نمي

دانايي هستي). و عنه عليه السالم:" للعالم اذا سئل عن شي و هو ال يعلمه ان يقول اهللا اعلم! و ليس بغير العالم 
اهللا اعلم" ولي غير دانشمند تواند بگويد كه "دانست، ميان يقول ذالك ". از دانشمندي اگر پرسش شد و نمي

در اين اساس بوده است، در هنگامي كه امام علي عليه السالم، "سلوني" تواند اين كالم را بگويد. نمي
فرمايد:" و اهللا ماالمسئول عنه با علم من پرسد حضرت ابتدا ميفرمايد فردي از زمان خروج رجال ميمي

دانم. ولي سپس به صورت لي ام) بيشتر از پرسش كننده نميالسائل". به خدا پرسش شونده(يعني من که ع
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پردازد . اين صراحت امام اميرالمومنين عليه السالم در اينكه مفصل به ذكر عالمات خروج رجال مي
كند، ضمن بيان روش صحيح در تبليغ، ما را از هرگونه دانم!؟" با آنكه دهها عالمت زمان خروج را ذكر مي"نمي

كند.بي نياز ميسفارش ديگري 

شرم در پرسش ديني:ترك 

يكي از سفارشات ائمه عليهم السالم هنگام سفارش به كسب علم دين، نداشتن شرم از پرسش ديني بوده است. 
شرم از پرسش، گاه شرم از سؤال بخاطرحفظ عفت کالم، در موارد سخيف درلفظ بوده است. وگاه بخاطر 

ه شدن ديگران از اينکه اوبه اين مسئله نادان است بوده است امامان احساس کسرشأن در پرسيدن وشرم از آگا
عليهم السالم در هر دو مورد سفارش به نداشتن شرم مي فرمودند.

كردند به آيه:" ان ائمه عليهم السالم در جهت تشويق مردم به پرسش مسايل خود بدون شرم و حياء استناد مي
ما براي اظهار حق شرم و خجلتي نيست. و شرم در اين زمينه را حياء اهللا اليستحيي من الحق ". خدا را بر ش

داند از امام صادق فرمود: "ال يستحيي الجاهل اذالم يعلم ان يتعلم ". شرم نكند كسي كه نمياند .دانستهحمق مي
داند.آموختن آنچه را كه نمي

ظرفيت مخاطب براي جواب:

د كه در اختيار هر كسي نيايد گذشته شود بلكه به مقدار ظرفيت درمباحث گذشته گفته شد، دانش حرمتي دار
فرمودند: اگر در اختيار افراد با ظرفيت كم، توان به او دانش آموخت. ائمه عليهم السالم گاه ميهر كسي مي

گويد:" انك لن تستطيع معي شوند . حضرت خضر به حضرت موسي كليم اهللا ميدانش بسيار بگذاري، كافر مي
پاسخ سوال نيز از اين امر * وکيف تصبر علي ما لم تحط به خبرا ". يعني ظرفيت اين امر را نداري.صبرا

باشد پس بايد ظرفيت مخاطب را سنجيد و هر پرسشي را به هرکسي پاسخ نداد.زراره گويد: از امام مستثي نمي
: پرسش شونده م پاسخ فرمود.عرض كردمباقرعليه السالم معني" فاسئلو اهل الذكر ان كنتم ال تعلمون " را پرسيد

كردم: پرسش كننده ما (مردم) هستيم؟.فرمود: بله.عرض كردم: پس بر ما الزم است عرضشمائيد؟فرمود: بلي!
حضرت فرمود: بلي.عرض كردم: پس بر شما الزم است پاسخ ما را بدهيد؟.حضرت فرمود: كه از شما بپرسيم؟.

گوييم. پس فرمود:" هذا گوييم، و اگر نخواستيم پاسخ نميستيم پاسخ ميخير! اين به ما مربوط است. اگر خوا
عطاؤ نا فامنن اوامسك بغير حساب "(خداي فرموده است) اين نعمت، سلطنت و قدرت اعطايي ماست به هر 
كه خواهي عطا كن و از هر كه خواهي (جلوگيري) منع نما . بنابراين ائمه عليهم السالم دقت داشته اند هر 

سشي را پاسخ نگويند حتي اگر پاسخ، متن آيه قرآن و يا سنت قطعيه بوده است و ظرفيت مخاطب را در نظر پر
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داشته اند. پس برگويندگان ديني است كه دقت داشته باشند و از الگو هاي خود پيروي نموده وهر پرسش و 
سخني را از هر کسي، جواب نگويند حتي اگر پاسخ از مسلمات قطعيه باشد .

مناظره 
داده است. تاثير اين روش در درجه نخست، مناظره نيز يكي از روشهاي تبليغي ائمه عليهم السالم را تشكيل مي

در جهت تحكيم عقايد شيعيان و دوستان ناظر بر مناظره، كاربرد وکارآيي داشته است. و در درجه دوم، گاهي 
شده است. بايد اذعان نمود در اكثر موارد، ق ميموجب تغيير در عقيده و تسليم مناظره شونده در برابر ح

شده است؛ بلكه رفتارهاي مناظره به تنهايي، موجب تسليم محكوم در برابر عقيده ائمه عليهم السالم نمي
آميز ائمه عليهم السالم همراه با تكريم و احترام مخاطب مناظره، كمك بسيار شاياني به اقناع اخالقي و محبت
ه، در پذيرش حق وپذيرفتن نظر امام عليه السالم نموده است. بر همين اساس در اين بخش، فرد مناظره شوند

شويم و در همين مبحث ابتداء در مبحث اخالق مناظره، روش ائمه عليهم السالم در مناظره را يادآور مي
ره ائمه عليهم گذاريم. سپس به بررسي انواع مناظنخست، مناظره ممنوعه و منهي عنه را نيز مورد بحث مي

نماييم و در السالم از نظر موضوع پرداخته و نمونه هايي را نيز تنها از باب ذکر نمونه و الگوگيري ذكر مي
نماييم.در لسان روايات از اين عمل، با گيري ميپايان، به جمع بندي و تاثير اين روش تبليغي پرداخته و نتيجه

نيز ياد شده است. كه برطبق بار ارزشي كلمات، ترتيب آن بدين عبارتهاي ديگر با معناي واحد و يا نزديك 
شكل است: احتجاج، مناظره، جدل و مجادله، مراء و باالخره گاه با توجه به نتيجه، مخاصمه نيز آورده شده 

گويند: است. اين الفاظ متقاربة المعنايند كه در روايات نهي از همه آنها وارد شده است ولي مي

ر مسايل علمي است، و مخاصمه در مسايل دنيوي است.مراء و جدل د.١
در مراء قصه اظهار فضل و كمال است. و در جدل تعجيز خصم و ذلت آن خصم است ..٢

اخالق وآداب مناظره

ترک مناظره ممنوعه:- الف

مواليان و تواند در استحكام عقديتي مناظره اگر چه جايگاه بسيار بااليي در احقاق حق و ابطال باطل دارد و مي
هاي خاصي كه اين محبان، و ايجاد تزلزل در بين مخالفين، نقش بسيارمهمي را بازي نمايد. ولي بخاطر ويژگي
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روش دارد، نمي تواند نقش مهمي در تبليغ در مناظره شونده مخالف، و اطرافيانش داشته باشد. بر اين اساس، 
اند مناظره شده است ؛ كه حتي برخي گمان كردهاي نكوهش و نهيدر روش تبليغ، بخشي از مناظرات بگونه

بصورت كامل، در مذهب اهل البيت ممنوع و منهي عنه قرار گرفته است. دقت در فلسفه اين نهي، و توجه
روايات نهي از تواند در تمام روشهاي تبليغ گفتاري موثر باشد.روانشناسانه به عوامل رواني اين قضيه، مي

السالم:"... و اترك المراء و ان كنت محقا ". امام صادق فرمود: از مناظره بپرهيز حتي اگر جدل: قال الصادق عليه 
بر حق باشي. و عن الصادق عليه السالم:" اني الحدث الرجل بالحديث و انهاه عن الجدال و المراء في دين اهللا 

فرمايد: من به برخي ام صادق ميو انهاه عن القياس فيخرج من عندي فيتاول حديث علي غير تاويله" . و نيز ام
كنم كه از جدال و مراء در دين خدا دوري نمايد و قياس در دين ننمايد پس از از شاگردان خودم سفارش مي

نمايد) امام علي عليه السالم نمايد. (و بر خالف عمل ميشود و حديث مرا تاويل غير صحيح مينزدم خارج مي
نتيجه مناظره، دشمني است. و نيز فرمايد: "اياك و المراء فانك تغري بنفسك فرمايد:" ثمرة المراء الشحناء " 

السفهاء ". از مناظره و مجادله دوري نما كه ابلهان را بخود مشتاق نمايي.

روايت در نهي از مناظره با كلمه مناظره: روي ان رجال قال لحسين ابن علي عليه السالم اجلس حتي نتناظر في 
السالم : يا هذا! انا بصير بديني مكشوف علي هداي، فان كنت جاهال بدينك فاذهب فاطلبه. و الدين. فقال عليه

مالي وللماراة؟ و ان الشيطان ليوسوس لرجل و يناجيه و يقول ناظر الناس في الدين كيال يظنوا بك العجز و 
لمان، فقد تركتما بذلك النصيحه الجهل. ثم المراء ال يخلو من اربعه اوجه: اما ان تتماري انت و صاحبك فيما تع

و طلبتما الفضيحه و اضعتما ذالك العلم. او تجهالنه فاظهرتما جهال و خاصمتما جهال. او تعلمه انت فظلمت 
صاحبك بطلبك عثرته. او يعلمه صاحبك، فتركت حرمته و لم تنزله منزلته. هذا كله محال فمن انصف و قبل 

نه و احسن صحبة دينه و صان عقله .الحق و ترك المماراة، فقد اوثق ايما

دو نوع مناظره: از ديدگاه ائمه عليهم السالم و مکتب اسالم ، مناظره بر دو نوع است: نخست: مناظره و جدل 
سازند احسن، که دانشمندان آگاه، وذي فن درامر مناظره، مأمورند در مقابل كساني كه در دين شبهه وارد مي

برهان و جدل احسن، دفاع نمايند تا دين را حفظ نمايند و يا نشر نمايند.اين نوع مقاومت نموده و با استدالل،
مناظره، بناچار با دين پيوند خورده است.

دوم: مناظره و جدل غير احسن: مناظره اي است که شرايط نوع نخست را نداشته باشد. اين نوع مناظره، عمدتا، 
و مباحث ديني خود آشنايي كامل ندارند ) به نيت دفاع از دين! توسط دينداران کم دانش،( كه با اصول مناظره 

انجام مي شود ولي موجب شکست وي، تخريب دين، يا انکار حقي از جانب اين شخص مي شود. اين نوع 
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مناظره نهي بسياري شده است. تا حدي که بسياري از ياران ائمه عليهم السالم گمان مي نمودند مناظره در دين 
عليه السالم كه نهي شده است و حرام است. به ترجمه بخشي از يک روايت طوالني از امام صادقاسالم کامال

حضرت امام حسن عسكري عليه السالم ناقل وراوي آن است در اين زمينه توجه مي نماييم. 

ه ميان آمد عليه السالم سخن از مناظره و مجادله ديني بامام حسن عسكري عليه السالم فرمايد: نزد امام صادق
اند. امام صادق فرمود: ازمجادله و مناظره كه، پيامبر صلي اهللا عليه وآله و ائمه عليهم السالم از آن نهي نموده

بصورت مطلق نهي نشده است؛ بلكه از جدل غير احسن نهي شده است. آيا نشنيده ايد كالم خداي عزوجل 
بصورت احسن (و نيكوترين طريق)" التجادلو اهل را؟ كه فرموده است: با اهل كتاب مجادله ننماييد مگر

الكتاب اال بالتي هي احسن " و فرموده است: بخوانيد خلق را سوي پروردگارتان همراه با حكمت و برهان، و 
موعظه نيكو، و مجادله نماييد با نيكوترين روش "ادع الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظة الحسنه و جادلهم 

مناظره احسن با دين پيوند خورده است. و جدل غير نيكوترين (غير احسن) حرام بالتي هي الحسن " پس
برخي از اصحاب عرض كردند: يابن رسول اهللا! است كه خداي تعالي آنرا بر شيعيان ما حرام نموده است.

و فردي كه تفاوت بين نيكوترين مناظره و غير آن را، بيان فرماييد؟ فرمود: مناظره ممنوعه اين است كه با خصم
در باطل است مجادله كنيد و او مطلبي را بگويد و شما بدون دليل(خدا پسند)، به انكار قول او، و يا به انكار 
حق، بپردازيد به اين بهانه كه خصم نتواند به كمك آن اقرار شما، باطل خود را اثبات نمايد. چون راه خالصي 

به دست خصم ندهيد!. اين روش بر شيعه ما حرام است. امام كنيد تا دليلدانيد پس حق را انكار ميرا نمي
صادق عليه السالم پس از استدالل به آياتي چند از قرآن، در تاييد روش مناظره صحيح و جدل احسن، و اينكه 
خداي متعال از اين روش در كالم خود استفاده فرموده است. گفت: اگر تو حقي را انكار كني چه تفاوت بين 

خواهي از باطلي كه درآن است بيرون بياوري به اينكه تو نيز حقي را انكار باطل است؟!. او را ميتو و خصم
كني؟! .

آثار مناظره غير مشروع (ممنوع):

اند كه علت ممنوعيت اين نوع مناظره را ائمه عليهم السالم براي مناظره غير مشروع آثار و عواقبي را ذكر كرده
شود كه مناظراتي كه اين عواقب را داشته باشد، ممنوع است و روايات آشكار مينمايد. واز اين روشن مي

باشد باشد. بعبارت ديگر اين حكم منع، "منصوص العلة" ميمناظراتي كه اين عواقب را نداشته باشد، ممنوع نمي
يهم السالم در اين و در جايي كه علت موجود نباشد حكم نيز موجود نمي باشد. در ابتدا به رواياتي از ائمه عل

زمينه نظر مي اندازيم. و سپس به بيان ويژگي هاي مناظره ممنوعه، و گروههايي كه نبايد با آنان مناظره نمود مي 
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پردازيم: 
عن ابي عبداهللا:" اياكم و المراء و الخصومه فانهما يمرضان القول علي االخوان و ينبت عليها النفاق " امام صادق 

جادله و خصومت (يعني با زبان درگيرشدن، ويک و دو کردن) كه اين دو قلب را نسبت به فرمود: بپرهيز از م
روياند.قال الصادق عليه السالم: "التمار فيدهب بهاؤك " مجادله مكن ميراند و نفاق را براي ميبرادارن ديني مي

اء " هر كس كه آبرويش را دهي.قال علي عليه السالم:" من ضن بعرضه فليدع المركه ارزش خود را از دست مي
قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله:" ذروا المراء! فانه اليفهم طالب است (و دوست دارد) از مجادله بپرهيزد.

شود و از فتنه هايش ايمن حكمته و التومن فتنته " مجادله را ترك نماييد؛ كه در مجادله حكمت آن فهميده نمي
باشيد.نمي

با شش گروه م :" ستة ال يمارون : الفقيه ، والرئيس ، والدني ، والبذي ، والمرأة ، والصبي "قال علي عليه السال
قال االمام الهادي عليه نبايد مجادله نمود: فقيهان ودانيان ديني، رييسان وباال دستان. بد زبانان، زنان، وکودکان.

يقه، و اقل مافيه ان يكون فيه المغالبه، و المغالبه اس السالم:" المراء يفسد الصداقة القديمه، و يحلل الحقده و الوث
اسباب القطيعه " امام هادي عليه السالم فرمود: مجادله دوستي قديمي را فاسد نمود و پيمانهاي محكم را 

گسلد. كمترين چيزي كه در مجادله است مغالبه است (يعني تالش هر يك براي غلبه بر ديگري) و مغالبه مي
ارتباط و از هم گسستن است.قال علي عليه السالم:" من عود نفسه المراء صار دينه " هر كس كه زير بناي قطع

خود را به مجادله عادت دهد دينش را از دست خواهد داد. امام صادق عليه السالم نيز فرمود: المراء داء ردي، 
خصلتي بدتر از آن وجود و ليس لالنسان خصله اشر منه " مجادله جويي بيماري بدي است و براي انسان

هاي اند كه داراي يكي از ويژگيشود ائمه عليه السالم مناظره را نهي كردهندارد.از آنچه كه ذكر شد فهميده مي
باشد.ذير مي

اگر چه موضوع ديني باشد، ولي مناظره براي تفوق هر يك بر ديگري و ارضاء انانيت باشد..١
يقت نباشد .هدف طرفين از مناظره، دست يابي به حق.٢
طرف محق، آشنايي كامل با دين و مذهب و شرايط و آداب و فنون مناظره نداشته باشد..٣
اين مناظره براي طرفين و اطرافيان آنان آثار و تبعاتي داشته باشد. مانند: كينه و عداوت و قساوت قلب .٤

و درگيري و...
زي از جانب طرف محق باشد، از قبيل ها، مستلزم ارتكاب فعل حرامي براي رسيدن به پيرواين مناظره.٥

انكار حقي و احقاق باطلي.
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هاي بي جا بر اساس سوء خلق و غيره بوده گاه در روايات مراد از مناظره، مراء و جدل، درگير شدن.٦
است. 

كساني كه نبايد با آنان مناظره نمود: ائمه عليهم السالم در سفارشات خود از مناظره و مجادله با 
شود.اند كه به برخي از آن اشاره ميي كردهگروههايي نه

مناظره با كساني كه عقل و علم ندارند قال علي عليه السالم" دع الممارات من العقل له و العلم"..٧
شود تو را از خود دور نمايند: "ال يمارين احدكم حليما... فانه من ماري مناظره با افرادي كه باعث مي.٨

حليما اقصاه".
يهوده با عالم، كه تو را از علم خود محروم مي کند." متي ماريت عالما منعك علمه".مناظره وبحث ب.٩

مناظره با ابلهان كه تو را آزار خواهند كرد" فانه من ماري سفيها آذاه".١٠
ابتدا کردن به مناظره با مخالفين از اهل اسالم . عن الباقرعليه السالم:" التخاصموا الناس، فان الناس .١١

يحبونا الحبونا. ان اهللا اخذ ميثاق الناس، فاليزيد فيهم ابدا و الينقص منهم ابدا". امام باقر لواستطاعوا ان
طلبيدند و به گمان خود مي خواستند آنان را هدايت به اصحابش (كه مردم را به مناظره مي

مردم نمايند،جهت ممانعت و دلداري) مي فرمود: با مردم (براي اثبات حق ما) درگير نشويد!. اگر 
بتوانند ما را دوست داشته باشند دوست خواهند داشت . خداي متعال از مردم پيمان گرفته است و از 

فرمايد:" انك التسمع الموتي و التسمع آنان زياد و كم نخواهد شد. خداي متعال در قرآن كريم مي
و ما انت بهادي العمي عن ضاللتهم " .-الصم الدعاء اذولو مدبرين

و تحمل :سعه صدر- ب

صدر و تحمل داشتن است. معموال خصم، يا بخاطر نا آگاهي و کم يكي ديگر از اصول آداب مناظره، سعه 
دانشي، مطلب نا مناسب و يا نا سزا مي گويد؛ و يا بخاطر آشنايي با فن جدل ومغالطه به تحريک وعصباني 

رست باز مي دارد و يا مضحکه حاضرين مي کردن مناظره کننده مي پردازد وبه اين طريق او را ازانديشيدن د
نمايد. و لذا ائمه عليهم السالم كساني را كه، سعه صدر نداشتند و با شنيدن حرف هاي نامربوط، سريع از كوره 

كردند. يكي از اصحاب رفتند وعصباني مي شدند و ديگر از مباحثه عاجز مي شدند را، از مناظره منع ميدر مي
اند كه شما شيعيان را از مناظره با م معروف به طيار به امام عرض مي کند: بما خبر دادهامام صادق عليه السال

كني. حضرت فرمود: "امام مثلك فال يكره، من اذا طار يحسن ان يقع، و ان وقع يحسن ان يطير مردم نهي مي
آيد و وقتي خوب فرود ميكندكنم كسي كه وقتي پرواز ميفمن كان هكذا النكرهه ". اما مانند تو را نهي نمي

كنم و كراهت ندارم. امام عليه كند. هر كس اينگونه باشد نهي نميكه فرو افتاده است خوب دو باره پرواز مي
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السالم با توجه به نامش، تمثيل مي زند به پرنده اي که با افتادنش دوباره اوج مي گيرد واز پرواز نمي افتد. اما 
و اوج بگيرند را كنند که مانند پرنده اي با سنگي مي افتند و دوباره نمي توانند پرواز امام عليه السالم کساني را 

نهي فرموده است.

هاي نامربوط خصم را، با سعه صدر، تحمل ها و حرفائمه عليهم السالم خود هنگام مناظره حتي دشنام
يثي خدمت امام باقر عليه السالم رسيد گذاشتند اصحاب نيز متعرض آنان شوند.عبداهللا بن معمرلكردند و نميمي

گويي؟ حضرت فرمود: خدا در كتابش حالل نمود و در سنت رسول خدا و گفت: در مورد متعه نساء چه مي
اند. عبداهللا گفت: عمر آنرا نهي كرده است!؟. صلي اهللا عليه وآله هم هست و اصحاب هم به آن عمل كرده

كنم. عبداهللا گفت: خوب است كه زنان هم به قول پيامبر عمل ميحضرت فرمود: شما به قول او عمل كن من
بستگان خود را بگويي متعه شوند ( و برايت كسب درآمد كنند!) حضرت فرمود: اي بي فكر! چه جاي اسم 
زنان بميان آوردن است. آنگاه حضرت با وي آنگونه با برهان و نرمي سخن مناظره فرمودند كه در پايان عبداهللا 

هاي آن از آن هاي دانش است، كه ميوه هايش از آن شماست و برگهاي شما، محل روئيدن درختسينهگفت: 
ديگران . 

در بيان و نبودن خفقان :وجود آزادي- ج

يكي از مهمترين روش تبليغي ائمه عليهم السالم در هنگام مناظره، دادن آزادي کامل به طرف مقابل، براي بيان 
و آزادانه سخن ،شبهات 

ايرادات خود بوده است.آنان اجازه داشتند هر آنچه مي خواهند هنگام مناظره بدون ترس و واهمه بگويند. اين 
اند نبوده است؛ بلكه اي كه حكومت و ابزار قدرتي نداشتهنبودن خوف و اعطاي آزادي فقط براي ائمه

عبداهللا بن الكواء كه از خوارج معروف اميرالمومنين عليه السالم در زمان قدرت و خالفتش به افرادي مانند:
بوده است و يا كعب االخبار يهودي اجازه مي داد که از آن حضرت آزادانه پرسش نمايند وآنان با آن حضرت 

كرد. همچنين امام نمودند و حضرت مانعي براي مناظره آزادانه آنان، با خود و ديگران ايجاد نميمجادله مي
ادق عليه السالم در جمع اصحاب خود به مخالفين اجازه سخن و مناظره بدون حسن عليه السالم و امام ص

دادند.خوف را مي

عدم اهانت و دشنام:- د

يكي از اموري كه در روش تبليغي ائمه عليهم السالم ، بصورت عام و در مناظره، بصورت خاص مشهود است، 
. تحقير، و هر عملي كه كينه فرد مقابل را بر هاي علمي استپرهيز از دشنام و اهانت كردن، خصوصا در بحث
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انگيزاند، هيچگونه تاثير مثبتي در تبليغ ندارد؛ بلكه كامال تاثير منفي و بازتاب نامناسب دارد. بكار بردن مي
سازد.ائمه عليهم كلمات بي دين و المذهب و... نيز، در بحث، ضعف مناظره كننده را در نزد حضار آشكار مي

اظرات خود اين امر را کامال رعايت نموده و اصحاب خود را به آن نيز سفارش مي فرمودند.السالم در من
خواند كه ديد ابن ابي العوجاء، كه يكي يکي از ياران امام صادق عليه السالم بنام مفضل، در حرم پيامبر نماز مي

عظمت کار اين آدم كه در كنم درباره گفت: من هر چه فكر ميهاي معروف است به دوستانش مياز زنديق
اينجا مدفون شده متحريم! ببين چه كرده است؟ چگونه به گردن مردم افسار زده است. در پنج وقت صداي 
شهادت به پيامبري او بلند است و سپس شروع كرد به كفر گفتن نسبت به خدا پيامبر و قيامت. مفضل آتش 

دشمن خدا در دين ملحد شدي و خدا را انكار گرفت و نتوانست طاقت بياورد، و جلو رفت و گفت: اي 
كني... ابن ابي العوجاء گفت:... اگراز اصحاب جعفر ابن محمد صادق هستي، نبايد اينگونه ما را مخاطب مي

گوييم. با كمال مهرباني سازي يا دليل آبكي بياوري. ما همين حرفها و باالتر از اينها را، در حضور خودش مي
كنيم كه تسليم حرف ما شده كند به طوري كه ما گاهي پيش خودمان خيال ميوش ميهمه حرفهاي ما را گ

كند... مفضل خدمت امام كني نميهايي كه ميدهد و از اين اهانتاست... بعد با سعه صدر جوابمان را مي
دهد. حضرت براي آشنايي مفضل، يك سلسله دروس توحيدي را به او رسد و قضيه را خبر ميصادق مي

دهد تا بداند چگونه با استدالل، پاسخ اينگونه افراد را بدهد. كتاب معروف "توحيد مفضل" مولود و نتيجه مي
اين قضيه است . اقرار ابن ابي العوجاء زنديق، بر رفتار امام با وي واصحاب وي، شاهد خوبي براين روش امام 

صادق و ديگر ائمه عليهم السالم است.

استدالل به سنت :- ه

وش ائمه در مناظرات خود، احتجاج و استدالل به سنت و عقل بوده است. خصوصا آنان به اصحاب خود ر
فرمودند كه در مناظره با مخالفين مسلمان از مذاهب ديگر، از حجت آوردن و استدالل به قرآن سفارش مي

قرآن و سنت بصورت توأم خودداري نمايند. خود نيز بعنوان مفسرين و همتايان قرآن، در برابر مخالفين، به
ظني « اند ولي در موارد مناظره بين مسلمانان، قرآن،» قطعي الدالله« فرمودند. زيرا عقل و سنت استدالل مي

قطعي « است. چون با توجه به جايگاه واالي قرآن کريم بين مسلمانان، آنجايي كه داللت آن آشكار و» الدالله
ن مسلمان وجود نداشته است.بوده است ديگر اختالفي بي» الدالله

اميرالمومنين عليه السالم به عبداهللا ابن عباس وقتي كه او را جهت مناظره با خوارج اعزامش مي نمود سفارش 
فرمود:"ال تخاصمهم بالقرآن! فان القرآن حمال ذو وجوه، تقول و يقولون، ولكن حاججهم بالسنة! فانهم لن 
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ان حجت مياور كه قرآن تاب معني هاي گوناگون را دارد. تو چيزي از يجدوا عنها محيصا " . از قرآن بر آن
شود) ليكن به سنت با آنان گفتگو گويي و خصم توچيزي از آيه ديگر ( و حرمت قرآن شكسته مياي ميآيه

ر شايد نهي ائمه عليهم السالم از استدالل به قرآن، بخاطماند.كن كه ايشان را راهي جز پذيرفتن آن باقي نمي
حفظ حرمت قرآن، ونهي از قرار گرفتن آن، بازيچه دست سخنوران و اهل مجادله بوده است. در روايات از 
مجادله در آيات خدا، و سخن گفتن در آن بدون يقين، علم نهي شده است. "و من جادل في آيات اهللا كفر "،" 

و التجادلوا في القرآن " 

يه، يقع ه! فاتها تحبط العمل و تمحق الدين و ان احدكم لينزع بآالعن ابي جعفرعليه السالم:" اياكم و الخصوم
فيها ابعد من السماء " 

كند كند و دين را محو ميامام باقر عليه السالم فرمود: بپرهيزيد از مجادله و درگيري زباني كه عمل را فاسد مي
شود؟!.ياي استناد كند به آن آيه، دورتر از آسمان مو اگر يكي از شما به آيه

عن ابي الحسن الرضاعليه السالم "المراء في كتاب اهللا كفر " امام رضا عليه السالم فرمود:مجادله در کتاب خدا 
از روايات متعدد فوق استفاده مي شود که بر دانشمندان ديني است که هنگام مناظره با دانايان کفر است.

ن و استدالل به قرآن خودداري نمايند،تا قرآن بازيچه ازمذاهب ديگر اسالمي و عالمان اسالمي، از حجت آورد
دست اهل مجادله قرار نگيرد و باصطالح امروزي، دچار قرائت هاي تفسيري گوناگون نگردد واز اعتبار ساقط 
نگردد. ولي در هنگام مناظره با کساني که آشنايي چنداني با دين ندارند ومدعي فهم ودانايي قرآن نيستند، و در 

دادن شما با آيه ديگري از قرآن نيستند، مي توان به آيات محکم وغير متشابه قرآن استناد نمود. پي پاسخ

آشنايي با فنون مناظره:- و

كردند كه مومن طالق، هشام ابن حكم، مفضل ائمه عليهم السالم در حالي كه جمعي را جهت مناظره تربيت مي
كردند ا نفر ديگر جلوگيري كرده و آنان را از مناظره نهي مياند از مناظره صدهو دهها نفر ديگر از آن جمله

بايست اند نمياند و تربيت شدهاي كه در اين زمينه آموزش كافي نديدهعلت اين امر و نهي اين است كه عده
ظره اند و با فنون مناخود را در آن بياندازند تا "دين و دنياي خود را خواب ننمايند" اما آنان كه تربيت ديده

ام و با اند حق، بلكه وظيفه مناظره دارند. عبداالعلي گويد: به امام صادق عرض كردم من فردي كالميآشناشده
داند در گيرند، حضرت فرمود: كسي كه مانند تو ميكنم ولي اصحاب اينكار را بر من عيب ميمردم مناظره مي

ي كه هنگامي که فرود مي آيد ويا فرو مي بحث چگونه فرود آيد و چگونه اوج گيرد پس خوب است اما كس
تواند دوباره پرواز كند و اوج بگيرد پس مناظره نكند .عالوه بر دانش ديني، امور ذيل نيز، جزء افتد، نمي
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اند اگر چه در روايات ائمه عليهم السالم، به آن تصريح نشده است:ابزاراوليه فنون مناظره
آشنايي با عكس د و تناقض كه بتواند از يك قياس چهار قياس بسازد.آشنايي با قياس منطق، عكس قياس، تضا

مستوي و عكس نقيض، نقض محمول و نقض موضوع تا بتواند اشكال خصم را متوجه شده و آشكار سازد، يا 
آشنايي با آداب ظاهري جذب مخاطب مانند آراستگي ظاهر، تواضع، استعمال الفاظ داليل اقامه كند.براي خود

ها و اشعار و سخنان بزرگان در حد مطلوب (به مقدار ادويه استفاده از مثللحن صداي مهربان و دلنشين .زيبا، 
در طعام) .

تفاهم:- ز

در روش مناظرات ائمه عليه السالم، شروع ائمه عليهم السالم از مسايل مشترك و مورد تفاهم بوده است، و از 
كه، ابتدا به ساختن زير بنايي كه بتوان بحث را بر روي آن بنا نمود اقدام اند. بلپراختهابتدا به مخالفت كامل نمي

نمودند، و سپس بوسيله استدالالت عقلي و نقلي، بهمراه شواهد و قراين، به ابطال موضوع مدعاي خصم، و مي
م سوال پرداختند. در يك مناظره، طوالني يحيي ابن اكثم از امام جواد عليه الساليا اثبات مدعاي خود مي

گوييد در اين فضيلت ابوبكر، كه روايت شده است: جبرئيل بر پيامبر نازل شد و عرض كرد: يا كند: چه ميمي
گويد: از ابوبكر بپرس كه آيا از من راضي است؟ من كه از او رساند و ميرسول اهللا! خداي عزوجل سالم مي

!، ولي! پيامبرصلي اهللا عليه وآله فرمود: پس از من راضي هستم. امام جواد فرمود: من منكر فضل ابوبكر نيستم!
شود. لذا هر وقت از من روايتي شنيديد عرضه كنيد به قرآن و سنت قطعيه من، آنچه بر من دروغ زياد بسته مي

كه موافق است آنرا بگيريد واخذ كنيد وآنچه مخالف است ترک کنيد. خداي متعال در قرآن مي فرمايد:"لقد 
ونعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب اليه من حبل الوريد " بر اساس اين آيه محال است كه خلقنا االنسان

بينم امام جوادعليه السالم ابتدا به خداي متعال از رضايت و عدم رضايت ابابكر از خود خبر نداشته باشد .مي
عا شده را متزلزل و قابل نفي ( كند اصل قضيه ادپردازد بلكه دو روايت معروف و قطعيه را ذكر ميمخالفت نمي
ريزد.كند؛ و بساط مدعاي يحيي ابن اكثم را در هم ميكند و سپس به يك آيه قرآن استدالل ميو اثبات) مي

مالطفت و محبت:- ح

احساسات و عواطف در زندگي انساني، نقش بسيار بااليي دارد. استفاده از مالطفت و محبت براي آماده نمودن 
ونده، براي دست برداشتن از لجاجت و خود خواهي، و گردن نهادن به عقل و منطق، تاثير طرف مناظره ش

بسيار باالي دارد.ائمه عليهم السالم به اين شرط، براي موفقيت و تاثير ارشادي مناظره، توجه و اهتمام كافي 
سرفرود آورده خصم براي حق اند كه استدالل عقلي يا شرعي، راه نمودهاند. آنان به اصحاب ياد آوري ميداشته
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نيست. بلكه بايد با رفتار محبت آميز، وي را از گردنكشي و لجاجت باز داشته، و گوشهاي قلب وي را براي 
تامل در گفتار منطقي باز نمايد.اسحاق الكندي، فيلسوف عراقي معاصر امام حسن عسكري عليه السالم، مدتها 

امام كرد.هاي قرآن را جمع آوري ميدر آن به گمان خود، تناقضكرد، كه وقت خود را صرف نوشتن كتابي مي
فرمايد: نزد استادت برو، و به او مالطفت حسن عسكري براي بازداشتن اين فرد، به يكي از شاگردان اسحق مي

اش او را مساعدت نما! و چون در قلب وي جاي باز كردي بگو: و محبت بسيار بكن، و در كارهاي شخصي
ذهن من پيدا شده است و مرا بخود مشغول داشته است. استادت در خواست خواهد كرد كه از او سؤالي در 

بپرسي. آنگاه بپرس اگر آورنده اين قرآن نزدت آيد، آيا ممكن است بگويد كه مرادش از آنچه كه گفته است، 
اه بگو:از کجا معلوم غير از آن معاني اي است كه تو گمان کردي مراد ماست؟!.او خواهد گفت: بله!.پس آنگ

رود آنچه كه شما فهميدي هماني باشد كه فرستنده و آورنده قرآن اراده كرده بودند؟.اين شخص نزد الكندي مي
گويد: سؤال را كند. الكندي ميپس از انجام دستور امام، در مورد مالطفت و مهرباني، سؤال خود را مطرح مي

انديشد و اين راي و سؤال را بر اساس دانش واژه در اين زمينه ميكند. استاد مدتي تكرار كن! او تكرار مي
داند... و سپس آتش طلب مي کند وتمام آنچه را كه در اين شناسي و علم محتمل، و از نظر عقل، معقول مي
شود اين است كه سوزاند . آنچه كه در اين قضيه فهميده ميزمينه با تالش جمع آوري كرده بود به آتش مي

فهمد. و اين گوش فرادادن را تنها به کمک ومساعدت مالطفت و محبت فرمايد اگر گوش فرا دهد ميميامام
فهمد.شود ولي يا گوش فرا نمي دهد يا نميپذير شده است وگرنه ميامكان

انواع موضوع مناظره

م السالم تمايل زيادي به با توجه به تاثير تبليغي اندكي كه مناظره، در ارشاد و هدايت خلق دارد؛ ائمه عليه
اند. خصوصا از مناظره با اشخاص جاهل و غير اهل مناظره با مردم واستفاده از اين روش تبليغي ، نداشته

نمودند. شايد بجرأت بتوان گفت: روش ائمه عليه انديشه و فرهيخته امتناع نموده و اصحاب را نيز نهي مي
نيز، مانند جدال و جنگ در اسالم، روش دفاعي بوده و هرگز خود السالم در مناظره و جدل با اهل فهم و درك 

طلبيدند بلكه اگر فرد در آن زمان يا در گذشته هجومي كرده بود امام، در صورت براي مناظره، مبارز نمي
كردند و از اعتقاد خود دفاع مي نموده اند وهميشه مناظره از جانب ديگران بگونه صالحديد باوي مناظره مي

يم يا غير مستقيم آغاز مي شده است. مطالعه کتاب احتجاج شيخ طبرسي وبيش از يكصد روايت در مورد مستق
مناظره، بيش از اين نظر، چيزي را اثبات نمي کند. 
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كردند اين بود که، اين روش مفيد فايده علت اينکه ائمه عليهم السالم اين روش تبليغي را، اعتناء زيادي نمي
و كمتر داريم كه ثمره مناظره ائمه عليهم السالم قبول حق از جانب مناظره شوند باشد؛ چون زيادي نبوده است. 

مناظره، إنانيت مناظره شونده را تحريك كرده وإنانيت وي، او را از قبول نظر مقابل باز مي دارد، لذا وي حق را 
ر مناظره، كاربرد وکارآيي بسيار خوبي نمايد. البته اين روش، در تحكيم عقايد شيعيان و دوستان ناظر بقبول نمي

آميز، تكريم و احترام داشته است . ائمه عليهم السالم نيز گاهي با بکار گيري رفتارهاي اخالقي و محبت
مخاطب مناظره، مناظره کننده را به پذيرش حق وپذيرفتن نظر امام عليه السالم موفق نموده اند، که اين تاثير 

هي تبليغ گفتاري، اثبات مي نمايد.تبليغ رفتاري را،در همرا

گان بر اين اساس، موضوع مناظره نيز نه از جانب ائمه عليهم السالم، بلكه ازعمدتا، از جانب مناظره كننده 
شده است. اگر مناظره كننده از ملحدين ويا يكي ازانواع کفار حربي مانند بت پرستان، دوگانه پرستان، تعيين مي

ه بوده است موضوع مناظره اصول توحيد، نبوت و معاد بوده است. و اگر مناظره كننده از و ستاره پرستان و غير
اهل كتاب از يهود، نصاري، مجوسيان و صائبين بوده است؛ موضوع مورد مناظره، اصول توحيد، نبوت ويا 

مت، ديگر اعتقادات اند موضوع مناظره، عدل، امااخبار پيشينيان بوده است. و اگر مناظره كنندگان مسلمان بوده
لسالم از اصلي و فرعي، بعالوه احكام و غيره بوده است. بر اين اساس نيم نگاهي به انواع مناظره ائمه عليهم ا

جهت موضوع خواهيم داشت.

توان در چهار گروه هايي كه در مورد اصل توحيد صورت گرفته است را ميمناظره در اصل توحيد: مناظره
اند.شدهاند كه آنان خود به چند دسته تقسيم مي: كفار ملحد بودهتقسيم كرد. گروه اول

اند.كردهاند كه وجود خدا و خالق، و هر امري ماوراء طبيعت را انكار ميدسته اول: دهريه بوده

اند ولي، قدرتي در طول يا عرض قدرت اند كه اصل وجود خدا را معتقد بودهدسته دوم: مشركين عرب بوده
اند. بودهبتان خود معتقد خدا براي

اند كه براي خورشيد، ويا ستارگان، ويا ماه قدرتي خدايي و ربوبي، در كنار خداي متعال دسته سوم: كساني بوده
اند. معتقد بوده

اند كه معتقد به تناسخ ارواح وحلول روح پس از مرگ در کالبد جانداران و... دسته چهارم: مشركيني بوده
اند كه، عالوه بر خداي متعال بعنوان خداي خير، به خداي ديگري براي االخره، دسته آخر ثنويه بودهاند. و ببوده

اند.شرور معتقد بوده
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اند و اصل نبوت و پيامبري، وآمدن گروه دوم: مناظره با كساني بوده است كه به خداي واحد، اعتقاد داشته
شود؛ ولي مرور زمان موجب شده بود كه اهل كتاب گفته ميكردند، در اصطالح به آنهاپيامبران را انكار نمي

گروه نسبت به تعداد مناظراتي كه با معصومين اعتقادات شرك آلود و انحرافات عميقي در آنان پيدا شود. اين
يهوديان اند.اند بترتيب ذيل اند:مسيحيان كه معتقد به ثليث و بودن مسيح فرزند خدا، بودهعليهم السالم داشته

كردند و باالخره صائبين مجوس كه آتش را در حد خدايي تقديس ميكه معتقد به پسر خدا بودن عزير بودند.
كردند.رسيدند و مناظره مياند و نزد ائمه عليهم السالم ميكه افكار شرک آلود ديگري داشته

اند ولي، بخاطر دوري ودهگروه سوم: مسلماناني بودند كه در اصل وجود خدا و يكتائيت خداي متعال بر حق ب
شدند: اشاعره، كه از اهل بيت و ثفل اصغر (يا عدل اصغر قرآن) دچار انحرافاتي شده بودند. اينان چند دسته مي

اند. معتزله، كه معتقد به تفويض وعدم اختيار خداوند در شدهاند و عدل الهي از منكر ميمعتقد به جبر الهي بوده
اند. مجسمه، گروهي از مسلمانان قشري كه براي خداوند، ل الهي اعتقاد داشتهافعال بنده بودند و به عد

سرودست و پاي جسماني معتقد اند. و دهها نحله وفرقه ديگر، كه بنوعي انحراف نظري در توحيد مبتال 
اند .شده

وحيد نظري داشته است اند كه، منافات با تاند و معتقداتي داشتهگروه چهارم: مسلمانان شيعه پيرو اهل بيت بوده
اند . از آنجايي مانند اعتقاد به تاثير نجوم و افالك و فال و... يا اينكه در مورد توحيد عملي سواالتي مي نموده

شود؛ لذا تنها بخشي از يكي از كه ذكر حتي يك نمونه از هر دسته، يا حتي از هر گروه موجب اطاله مي
نماييم. .ميليه السالم بسندهعمناظرات پيرامون توحيد از امام صادق

... مرد زنديق (كافر غير معتقد) پرسيد: چرا خداوند همه مردم را مطيع خود و مناظره امام صادق و زنديق 
امام صادق فرمود: اگر آنها را مطيع مي آفريد، ديگر ثوابي نبايد توانست؟نيافريد در صورتي كه ميموحد

ا نباشد و خداوند آنها را باجبار مطيع آفريده باشد، بهشت و جهنمي الزم بود؛ چون وقتي اطاعت كار آنهمي
نيست. ولي آنها را آفريد باطاعت امرشان فرمود و از گناهان نهي شان فرمود؛ و حجت را بوسيله پيامبران بر 

خود آنها باشد آنان تمام نمود و با انزال كتاب (قرآن) بهانه را از پيش پايشان برداشت تا اطاعت و معصيت، كار
و با اطاعت سزاوار پاداش، و با معصيت مستوجب كيفر شوند.زنديق پرسيد: پس كار نيكي كه از انسان سر 

زند عمل اوست و كار بدنيز كار خود است؟حضرت فرمود: كارنيك را بنده انجام داده و خدايش به آن امر مي
فرد زنديق پرسيد: آيا كار آناز آنها نهي نموده است.فرموده است و كار بد را فرد انجام داده است ولي خداوند

باشد؟گناه كار با اهمان ابزار وآلتي كه خدا به او داده است نمي
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توانست كار خير انجام دهد او توانست كار شر وبد امام صادق فرمود: چرا اما با همان اعضاعي و ابزاري كه مي
انجام دهد.

امام صادق: خداوند انسان را از چيز نهي نكرده است )، بر آن فرد هست؟زنديق: پس آيا چيزي (از مسئوليت
دانست او توان تواند آنرا ترك نمايد، و به چيزي دستور نداده است مگر اينكه، ميدانست او ميمگر اينكه، مي

د كه توانايي آن انجام آنرا دارد. زيرا خداوند ستمكار و بيهوده كار و ظالم نيست كه مردم را به كاري فرمان ده
تواند وي توانست ايمان بياورد؟ و آيا خداوند ميزنديق: كسي را كه خداوند كافر آفريده است آيا ميرا ندارند.

ها را مسلمان و بنده امام صادق عليه السالم: خداي متعال تمام انسانرا بازخواست كند، كه چرا ايمان نياوردي؟
كند "كفر" اسمي است كه پس از اين كه ترك دستور كرد، به فاعل نسبت يخود آفريد. و به آنها امر و نهي م

آفريند. بلكه او وقتي به بلوغ رسيد، و حجت به او رسيد شود. خدا وقتي كه فردي را آفريد كافر نميداده مي
يا ممكن است زنديق: آشود.كند، و با همين انكار، كافر ميرسد، او انكار حق ميشود. حقيقت به او ميكافر مي

خداوند براي عبد "شري" را مقدر نمايد اما او را به كار خير امر نمايد و او ( چون شر برايش مقدر شده است) 
امام صادق: شايسته عدل خدا و رأفت او نيست كه نتواند كار خير انجام دهد و خداوند او را عذاب نمايد؟

د كه او آن شر را انجام دهد، بعد او را امر كند بكاري كه برايش شري را مقدر نمايد، و اراده خدا به اين باش
تواند انجام دهد. و بخواهد كه دست بكشد از كاري كه قدرت ترك آنرا ندارد. آن وقت او را داند او نميمي

داند قدرت انجام آنرا ندارد...يعذاب كند بر ترك كاري كه م

يك بيستم از آنچه در كتاب احتجاج طبرسي آمده است را اين مناظره بسيار طوالني بوده است كه فقط حدود 
ذكر نموديم. اين طوالني بودن، نشان از اهتمام ائمه عليهم السالم به دفاع و پاسخگويي در مناظره اي است که 

دند. ياگر چه مي دانسته اند ثمره آن ايمان فرد نخواهد بود، ولي از دفاع از مکتب دست نکش

ره در اصل نبوت، يكي از مناظرات ائمه عليهم السالم بوده است كه، با اهل كتاب و مناظره در نبوت: مناظ
شده است. البته اگر بخواهيم امامت را در راستاي نبوت بدانيم، مسلمانان، در مباحث مربوط به نبوت انجام مي

داده است.را اين مبحث، تشكيل ميشايعترين مناظره ها 

ء، و مت، مباحث ذيل در مناظرات مطرح بوده است: هدف از ارسال رسل و انبيادر اصل نبوت فارغ ازمبحث اما
اهداف انبياء عليهم السالم.

هاي معجزهعصمت انبياء و پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وآله.داليل اثبات نبوت پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وآله.
شفاعت پيامبر و يه وآله، ظواهر و بطون ابن معجزه.انبياء عليهم السالم.قرآن، معجزه پيامبر اكرم صلي اهللا عل
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اند كه ائمه عليه السالم در مناظرات خود با آن روبرو توسل به پيامبر صلي اهللا عليه وآله.اينها جزء مباحثي بوده
امامنماييم.اند. به يكي از مناظرات حضرت امام علي ابن موسي الرضاعليه السالم در اين زمينه توجه ميبوده

اي با جمعي از علماي اهل كتاب، از يهوديان و مسيحيان و زرتشتيان و صائبين، كه رضا عليه السالم در مناظره
مامون ترتيب داده بود حاضر شد. و ابتدا مورد اعتراض دانشمندان نصراني قرار گرفت كه چگونه ما با كسي 

گويد كه ما (قرآن) را قبول نداريم و از پيامبري مينمايد كه ما آن كتاب مناظره نماييم كه، استدالل به كتابي مي
آورم و سپس ايمان به او نداريم. امام رضا عليه السالم فرمود: از انجيل شما، بر نبوت پيامبر اسالم دليل مي

حضرت بصورت مفصل به آياتي از انجيل موجود در رابطه با پيامبر استدالل فرمود و سپس براي نفي خدائيت 
ا بودن عيسي مسيح فرمود: اي نصراني و اهللا ما به عيساي مسيح كه مومن به پيامبر ما محمد صلي و فرزند خد

اهللا عليه وآله بود، ايمان داريم ولي تنها ايراد عيسي مسيح كمي توجه وي به عبادت و نماز و روزه بود. عالم 
؟ امام پرسيد چطور؟ گفت اينكه كردم دانشمندترين اهل اسالمينصراني گفت: دانشت را ضايع كردي گمان مي

كرد و هر دانند) مسيح در تمام عمرش عبادت زيادي ميكرد در حالي كه (همه ميگفتي عيسي كم عبادت مي
نمود؟ عبادت نشانه عبوديت است! پس نمود... امام رضا فرمود: چه كسي را عبادت ميشب تا صبح عبادت مي

ي كرد به عالم يهودي و فرمود آيا موسي عليه السالم در تورات باشد...سپس رومسيح خدا و فرزند خدا نمي
نفرمود؟ اي بني اسرائيل! پيامبري از برادرانتان بزودي خواهد آمد. او را تصديق كنيد و اطاعت نماييد! گفت: 

عيل، چرا حضرت فرمود: آيا بني اسرائيل غير از اوالد اسماعيل برادران ديگري دارند؟ آيا كسي از فرزندان اسما
كسي جز محمد صلي اهللا عليه وآله به پيامبري رسيده است؟ . 

مناظره در امامت : بخش مهمي از مناظرات ائمه با مخالفين در مسئله امامت، يا مسايل پيراموني بوده است كه 
د بحث امامت ائمه عليهم السالم ارتباط داشته است. موارد زير در مناظرات ائمه موربشكلي با اثبات حقانيت و

فضايل اميرالمومنين و افضليت وي بر تمام صحابه.غصب فدك .علم نياز به امام و لزوم امامت.اند:قرار گرفته
ائمه.عصمت ائمه و فاطمه زهرا سالم اهللا عليها.صفات امام معصوم. حكومت ناحق خلفاء.به دو گفتگوي كوتاه 

كنيم:مون توجه مييه السالم و مامرتبط به بحث به امامت، بين امام رضا عل

روزي مامون رو كرد به بحضرت امام رضاعليه السالم و گفت: يا اباالحسن! بگو ببينم كه جدت اميرالمومنين 
خيلي در اين شود؟چگونه قسمت كننده بهشت و جهنم است؟ " قسيم الجنة و النار" اين مقام چگونه توجيه مي

ام.رابطه فكر كرده
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كني ود: يا امير المومنين! مگر تو خود از پدران خود، از "عبداهللا ابن عباس" روايت نميامام رضاعليه السالم فرم
يمان و بغضه كه پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وآله فرمود: دوستي علي ايمان و دشمني علي كفر است "حب علي ا

كفر" جواب داد: چرا.

مين حب و بغض آنجناب است و بهحضرت فرمود: در اين صورت قسمت كردن بهشت و جهنم بر معيار
جهت قسيم الجنة و النار است.

دهم كه تو وارث علم پيامبري. ابو مامون گفت: خداي مرا بعد از تو زنده نگاه ندارد! يا ابالحسن. من گواهي مي
صلت هروي گويد: هنگامي كه به منزل رسيديم، گفتم: يابن رسول اهللا خوب پاسخ دادي. حضرت فرمود: اي 

صلت: جوابي كه به او دادم به طبق درك و بينش او بود من از پدرانم شنيدم پيامبرصلي اهللا عليه وآله به علي ابو
عليه السالم فرمود: يا علي! انت قسبم الجنة يوم القيامه، تقول للنار: هذا لي و هذا لك. اي علي! تو قسمت كننده 

روزديگري مامون خطاب كرد به ست و اين مال تو .گويي اين مال من ابهشتي در روز قيامت، و به آتش مي
امام رضا عليه السالم و گفت: يابن رسول اهللا! مراتب علم و فضل و زهد و تقوا و عبادت تو را شناختم و تو را 

تر از خود به خالفت دانستم... لذا، صالح ديدم كه خود را از خالفت عزل كنم،و خالفت را براي تو قرار اليق
تو بيعت نمايم. حضرت فرمود: اگر اين خالفت از آن توست، و خدا براي تو قرار داده است، نبايد دهم و با 

تواني آنچه كه مال لباسي را كه خداي بر تو پوشانيده به ديگري واگذار كني. و اگر خالفت از آن تو نيست، نمي
تونيست از آن من نماييي .

به جهان پس از مرگ، و معاد، در بين تمام اديان و مذاهب، حتي مناظره در اصل معاد: از آنجايي كه اعتقاد 
اديان شركت آلود، وجود داشته است. و تمام انسانها بصورت فطري، مانند نياز به پرستش، نياز به اميد به 

داده است. لذا زندگي پس از مرگ داشتند. و زندگي بدون اعتقاد به معاد هدف و معناي خود را از دست مي
گرفته است. و اين مناظرات هم نه در اصل معاد بوده، بلكه در رابطه با در اين مورد بسيار كم صورت مناظره

مسايل پيراموني معاد، مانند روز رستاخيز ( قيامت) و كيفيت ورود به مهشر و اوصاف بهشت و جهنم بوده 
يكي از زنادقه در كرين توجه فرمايد :اي در اين رابطه بين امام صادق عليه السالم و يكي از مناست. به مناظره

رسد به اين بحث كه مي كند تا ميامور مختلف بحث مييك مناظره طوالني با امام صادق عليه السالم در
كنند؟حضرت امام صادق فرمود: خير!اعمال كه جسم نيستند، بلكه پرسد: آيا اعمال را روز قيامت وزن مي

داند. بعالوه، كسي نياز به وزن چيزي دارد كهكميت و تعداد اشياء را نمياند.كيفيت كاري است كه انجام داده
بر خداوند كه چيزي مخفي و پوشيده نيست.پرسيد: پس معني "ميزان"( که در قرآن شما آمده است) چيست؟
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كس كه عملش حضرت فرمود: هرحضرت فرمود: عدل.پرسيد: پس معناي "فمن ثقلت موازينه" چيست؟
خورد رسد و آنرا مياي ميشود كه يکي از اهل بهشت، وقتي به ميوهپرسيد: چطور ميي يابد.رجهان و برتر

آيد و از آتش آن حضرت فرمود: اين مانند چراغي است كه فردي ميرويد؟!دوباره آن ميوه در جايش مي
د؛ و نور اين چراغ شود و ممكن است هزاران چراغ، از اين چراغ روشن شونگيرد ولي از نور چراغ كم نميمي

امام عليه السالم فرمود: آشامند ولي قضاي حاجت ندارند؟ يخورند و مپرسيد: چطور ميدنيا را روشن كند.
شود... .چون غذاي آنان رقيق و لطيف است، و ثقيل نيست و در بدن تماما مصرف مي

گيري:نتيجه
ت در اين مورد، و مناظرات علمي ائمه عليهم السالم اي، آنگونه كه از بيش از يكصد روايروش تبليغي مناظره

هاي ذيل است:شود، داراي ويژگياستنباط مي

اين روش به تنهايي، ناكار آمدترين روش تبليغي است. و حتي ممكن است تاثير منفي و معكوس - ١
، و اخالقيبگذارد. لذا اين روش بايد همواره با روش تبليغ عملي، و همراه با رعايت تمام اصول

محبت و تكريم خصم مناظره شونده باشد، شايد كه مفيد فايده، و كار آمد شود.
آيد؛ جز هنگام ضرورت و دفاع، از اين ائمه عليهم السالم، آنگونه كه از سيره اهل بيت، و تاريخ بر مي- ٢

ي كردند. بعبارت ديگر، همانگونه كه جنگ در اسالم اصالت آن با دفاع است ( حتروش استفاده نمي
دفاع هجومي يا هجوم دفاعي) مناظره ائمه عليهم السالم نيز اينگونه بوده است.

از ديدگاه ائمه: اين روش براي مبلغ ديني، بازتاب دروني و تاثير اخالقي مناسبي ندارد. و ممكن است - ٣
موجب خود خواهي، عجب، ارضاء نفس شيطاني هنگام موفقيت در مناظره؛ و موجب حقد و كينه و 

ب ( قلب معنوي) هنگام شكست شود.مرض قل
كند كه، اين روش موجب تحريك انانيت خصم و اتخاذ حالت تدافعي در برابر روانشناسي تاييد مي- ٤

از جانب ما، شروع شود. لذا ممكن است كه اگر مناظره سخن مناظره کننده، و عدم پذيرش حق مي
باشيم.شده باشد ما در اين گناه، يعني لجاجت و عدم پذرش، شريك 

شود.مناظره با افراد كم دانش و غير اهل انديشه، تنها موجب از دست رفتن آبرو، و دشمن تراشي مي- ٥
مناظره با دوستان و برادران ديني نيز، ممكن است موجب دوري، و قطع ارتباط بشود .- ٦
ب مباحثه مباحثه ديني، بر خالف مناظره ديني، از ارزش زيادي در راه كسب علم دارد. بشرطي كه آدا- ٧

رعايت شود نه اينكه به مناظره و مراء و جدل كشيده شود.
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شود ( مانند جنگ دفاعي) و آن در جايي است در پايان الزم است بيان شود كه، در مواردي مناظره واجب مي
ها، و تزلزل در هواداران خصم، كه، دين و ايمان مردم در خطر باشد. و مناظره موجب استحكام دين خودي

د نمايد لذا بر اساس آيه "واعدوا لهم مااستطعتم" كسب "علم آداب مناظره"، واجب است.ايجا
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تبليغ آموزشي (تعليمي)

از روش هايي که داراي کارايي بسياروسيعي، بوده است تبليغ آموزشي مي باشد. اين روش،از روش هاي موفق 
نه آن تمامي مسلمانان از هر فرقه و مذهبي را،فرا مي گرفته است. تبليغي ائمه عليهم السالم بوده است،که دام

همانگونه كه در گذشته نيز اشاره شد، از آنجايي که امامان شيعه عليهم السالم خود را در برابر هدايت تمامي 
راه نمي دانستند لدا در راهنمايي آنان به انجام صحيح عبادت، به خود ترديد مسلمانان، حتي مخالفين مسئول مي

شده دادند. بعبارت ديگر، آنان پيشواي اسالم بودند كه هدايت كل امت، جز وظايف كاري آنها محسوب مي
است.آگر عده اي در اصول هدايت يافته نبودند وبه امامت آنان اعتقاد نداشتند،ائمه عليهم السالم در فروع و 

ند.احکام و مسايل ديني سعي در هدايت آنان وجامعه اسالمي داشت

اند.آنان البته، مسلمانان آن زمان نيز، در عالم بودن آنان،وآگاه تر بودن آنان به احکام اسالم،معموال، ترديد نداشته
اکثرا، امام علي عليه السالم را "باب مدينه علم النبي" دانسته، اهل بيت عليه السالم را بخاطر قرابت با پيامبرصلي 

اند. لذا حتي كساني كه حقي براي آنان در رهبري مسلمانان قابل دانستهت" مياهللا عليه وآله،" ادري بمافي البي
هاي صادره از جانب آنان احترام قابل كردند، و براي حكمنبودند؛ از آموختن دين و احكام از آنان امتناع نمي

انشمندان اهل سنت بودند. اقرارهاي "لوال علي لهلك عمر" نيز از اين باب بوده است . همانگونه كه امروزه د
نيز، ائمه شيعه عليهم السالم را بعنوان اماماني غير معصوم، و آگاه به دين در حد ديگر ائمه اربعه اهل سنت 

اگر چه در فصل اول اين كتاب، در تعريف كنند.دانند و به سخنان آنان بابه كارگيري كلمه امام استناد ميمي
فاوت است، ولي تبليغ آموزشي متفاوت از تعليم و تعلم با معناي تبليغ بيان كرديم كه تبليغ با آموزش مت

متعارف است. در اين شيوه تبليغي، اصالت با تبليغ دين او ارشاد است. هدف آموختن احكام الهي به جامعه 
اسالمي است ؛ حتي اگر در آن زمان، تعدد متعلمين نباشد. و يا كرسي استاد و شاگردي وجود نداشته باشد.

نماييم:خي از انواع تبليغ آموزشي اشاره ميبه بر

ها، اهميت زيادي ها: در اسالم عالوه بر نيت ، مغز، و محتوي، به شكل،فرم و ظاهر عبادتآموزش شكل عبادت
داده شده است. و از انسان نخواسته است كه تنها با قلب و درون، متوجه خدا باشد بلكه براي امور ظاهري و 

ميت زيادي قايل شده است مثال پاكي لباس و بدن از نجاست، و داشتن غسل و وضو، فرعي عبادت نيز، اه
براي نماز شرط شده است. بعالوه، در تمام حركات، اضافه و كم، و يا تقدم يك عمل بر ديگري، ( مانند سجود 

مال، شود. آموزش اين اعو ركوع) موجب بطالن و بي ارزشي عمل، و گاه موجب كفاره و جريمه ديني مي
عملي از ابتدا توسط پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله انجام شده است و مثال آنحضرت مي -بروش گفتاري
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فرموده است: "صلوا! کما رأيتموني أصلي " نماز را آنگونه که من بجاي مي آورم بجاي آوريد! اين روش توسط 
اسالم و مسلمانان، گاه ائمه را بعنوان آگاهتر از شده است. اهل عترت وي و ائمه عليهم السالم نيز ادامه داده مي

اند.خصوصا در اعمالي مانند اعمال حج،که داراي ويژگيهاي مخصوص به خود خود، در آن مسئله قبول داشته
است و در صورت داشتن ايراد، کفاره هاي سنگين خود را دارد، انان سخنان ائمه عليهم السالم را بهتر 

خستين امام از ائمه اربعه اهل سنت، امام ابو حنيفه اقرار مي کند كه:" لوال جعفربن مپذيرفتند. تاجايي كه ن
جعفر ابن محمد الصادق عليه السالم نبود، مردم مناسك و محمد، ما علم الناس مناسك حجهم " يعني اگر(امام)

مناسك، اعمال و كفاره مردم آنگونه به دانش ائمه عليهم السالم در مورد اند.دانستهاعمال حج خود را نمي
اند که حتي به تحريم متعه حج، كه از جانب خليفه دوم اعالم شده بود، وقعي ننهادند. در حج،اعتماد نموده

دانستند، ائمه باز نظر خود را (اكثرا با شاهد و استدالل) ديگر مسائل كه خود و يا امثال خود را صاحب نظر مي
تر از زمان حكومت بني اميه و خلفاء، عليهم السالم در مذاهب بعيد الزمانكردند. لذا تاثير نظر ائمه بيان مي

موزشي به يك روايت از تبليغ آمشهودتر است و مذاهب مالكي و شافعي، نزديكي بيشتري با تشيع دارند .
نماييم.شكل عبادت توجه مي

د: يك روز امام جعفر صادق عليه يكي از ياران و شاگردان امام صادق عليه السالم بنام حماد ابن عيسي گوي
كردم: من كتاب حريز درباره نماز( كه از عرضتواني خوب نماز بخواني؟ !.السالم به من فرمود: اي حماد مي

حضرت فرمود: نه! برخيز و نماز را بجاي آور!، از جاي روايت شده است) را در حفظ دارم. شما خاندان 
ي قبله آغاز كردم و ركوع و سجود را بجاي آوردم.حضرت فرمود: اي برخاستم و در مقابل حضرت نماز را سو

خواني: چقدر زشت است كه فردي پنجاه يا شصت سال بر او بگذرد، حتي يك نماز با حماد! خوب نماز نمي
نماز با در خودم احساس خواري كوچكي و خجلت كردم و عرض كردم: فدايت گردم! آدابش نخوانده باشد.

بياموز!.آداب را، به من

حضرت از جاي برخاست روي به قبله كرد. دستهايش را در دو سوي بدنش آويزان و روي رانهايش گذاشت، 
قدمهايش را بهم نزديك كرد. تا حدي كه سه انگشت باز ميان آنها فاصله بود، و سمت آنها به قبله بود. با 

از پايان نماز آموزشي)، فرمود: اي حماد! اينگونه آنگاه ( پس كبيرة االحرام را ادا نمود و... آرامش و خشوع، ت
آنچه که در نماز را بجاي آور، ابن سو و آن سو ننگر ( و توجه منما)، و با دست انگشتان خود بازي مكن!... 

اين روايت اهميت دارد وقابل الگو گيري است، اين است که، امام عليه السالم براي تعليم يک نفر از جاي بر 
عمال اعمال را به او ياد مي دهد، و يک نفر را کم نمي داند، و اين کار را دون شأن خود نمي بيند.مي خيزد، و
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داوري و بيان حكم الهي:

تبليغ دين و بيان حكم الهي در مورد اموال، اعراض، و نفوس مردم، از اموري بوده است كه ائمه عليهم السالم 
شدند ئمه عليهم السالم اين بوده است كه در اكثر موارد،تا پرسش نميبه آن اهتمام داشته اند. با اينکه رويه ا

دادند؛ در اين موارد بخاطر اهميت امر، براي احقاق حق،و يا امر بمعروف و نهي از منکر، دخالت پاسخ نمي
چند نمودند تا جامعه اسالمي و حاکمان را، تا حد امکان از جهل و ناداني ،در اين موارد،نجات بخشند. بهمي

اي براي اجراي حد زني ديوانه را عدهنماييم:قضيه به عنوان شاهد رفتارتبليغي ائمه عليهم السالم، اشاره مي
بردند. امام علي عليه السالم پرسيد: چه شده است؟ عرض كردند: زنا نموده است خليفه عمر، دستور الهي مي

آوري . پس رو به خليفه كرد و فرمود: آيا بياد نمياجراي حد وي را داده است. حضرت فرمود: او را بازگرانيد
كه پيامبر اكرم فرمود: قلم تكليف ا زسه دسته باز داشته شده است. كودك تا بالغ شود، خواب تا بيدار شود، 
ديوانه تا خرد يابد . اين زن ديوانه است پس او را رهانما. خليفه تكبير گفت و" لوال علي لهلك عمر" را بر زبان 

روزي دو نفر نزد قاضي مدينه آمدند و امام باقر نيز در آنجا نشسته بود يكي شكايت كرد كه من شتر اين .آورد
مرد را كرايه كردم تا متاعم را به فالن مكان ببرد و با او شرط كردم كه با توجه به اينكه انجا بازار معامالت 

رايه را كم نمايم، و او قبول كرد. و االن اين است. هر روز که از روز موعد، تاخير كند مقداري مشخص از ك
اش را تمام و تعداد روز، مال التجاره مرا ديرتر رسانيده است. قاضي گفت: اين شرط فاسد است بايد كرايه

كمال بدهي. امام باقرعليه السالم كه در آنجا حضور داشت به آن فرد فرمود: شرط درست است و قابل اجرا 
اين موارد تبليغي ذکر شده ،تبليغ دين و احکام اسالم رتي كه تمام كرايه محو نشود . است تا وقتي كه در صو

بوده است که مخاطب آن حاکم دولت اسالمي يا حاکم شرع اسالمي بوده است. نتيجه ايجاد تغيير در فکر 
وانديشه "حاکم"، تغيير در فکر وانديشه محکومين و جامعه را بوده است .

ي نزد ائمه عليهم السالم:آداب تبليغ گفتار

اي بوده كردند. رعايت اين آداب گاهي بخاطر وظيفهائمه عليه السالم در تبليغ گفتاري خود آدابي را رعايت مي
اند مانند آغاز به نام الهي و عهد الهي و گاهي بجهت تاثير بيشتر سخن و است كه در برابر خداي متعال داشته

تر باشد مانند استناد به آيات و روايات و استفاده از ن آنان رساتر و قانع كنندهاستواري كالم بوده است تا بيا
.كندتمثيل و شعر. دقت در مهمترين آن آداب مادر قصد خود ياري مي
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) آغاز با بسم اهللا: ١

رفتن از اند و براي كمك جستن و استعانت گاي كه در برابر خداوند متعال داشتهائمه عليه السالم بخاطر وظيفه
نمودند.ذات باريتعالي سخن خود را با بسم اهللا الرحمن الرحيم آغاز مي

در تفسير منسوب به امام حسن عسكري عليه السالم آمده است: امام علي عليه السالم فرمود: همانا رسول 
"هر كار :خداصلي اهللا عليه وآله، به نقل از خداوند براي من نقل كرده است كه،خداوند چنين فرموده است 

و امام علي عليه السالم فرموده است:" قولوا عنه افتتاح گفته نشود نا تمام است ". ارزشمندي كه در آن بسم اهللا
كل امر صغير او عظيم: بسم اهللا الرحمن الرحيم: اي استعين علي هذا االمر باهللا الذي التحق العبادة لغيرة، 

جويم وچك يا بزرگ بگوييد: بسم اهللا الرحمن الرحيم يعني كمك ميالمغيث اذا استغيث... " در آغاز هر كار ك
امام كند آنكه را كه طلب كمك كند. كار به خدايي كه پرستش جز او را شايسته نيست و كمك ميبر اين

) بسم اهللا را رها نكنيد ١٠٢صادق عليه السالم فرمود:" التدع بسم اهللا الرحمن الرحيم و ان كان بعده شعر "(
ي اگر بخواهيد بعد از آن شعر بخوانيد.حت

) ستايش خدا:٢

در سخن معصومين عليهم السالم، سپاس و ستايش خدا، و گفتن "الحمد اهللا" در ابتداي سخن، سفارش زيادي 
هاي اند. بر اين اساس خطابهشده است و سخن بدون آن را، به "دست بريده" از جهت ناتمام بودن تشبيه نموده

السالم همه همراه با ستايش خداي متعال بوده است. حتي امام سجاد زين العابدين عليه السالم در ائمه عليهم 
فرمايد: الحمدهللا رب كند و ميآن وقت كوتاه در مجلس يزيد، سخن را با ستايش مفصل خداي متعال، آغاز مي

موات العلي، و قرب قشهد النجوي. العالمين، مالك يوم الدين، بارئي الخاليق اجمعين، الذي بعد فارتفع في الس
نحمده علي عظائم االمور و فجائع الدهور، و الم الفجائع و مضاضه اللواذع، و جليل الزرء و عظيم المصائب، 

الفاظعه الكاظعه الفادحة الجائعه. ايها القوم! ان اهللا وله الحمد ابتالنا بمصائب... 

هاي خود آورده است آنجا كه فرموده است: الحمد اهللا را در خطبهها اميرالمومنين عليه السالم، زيباترين ستايش
الذي اليبلغ مدحته القائلون، واليحصي نعمائه العادون، و ال يؤدي حقه المجتهدون، الذي اليدر كه بعد الهمم و 
الينال غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود و ال نعت موجود، والوقت معدود و الاجل معدود. فطر 

سپاس خداي را، كه سخنوران در ستودن وتد الصخور ميدان ارضه... اليق بقدرته، و نشر الرياح برحمته، و الخ
او بمانند، و شمارگران شمردن نعمتهاي او ندانند، و كوشندگان حق او را گزاردن نتوانند!. خدايي كه پاي 
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ياي معرفتش برسنگ؛ صفتهاي او انديشه تيزگام در راه شناسايي او لنگ است، و سرفكرت ژرف، رو به در
تعريف ناشدني است، و به وصف در نيامدني! و در وقت نا گنجيدني، و به زماني مخصوص نابودني!. به 

ها ميدان زمين را محكم و استوار قدرتش خاليق را بيافريد، و به رحمتش بادها را بپراكنيد، و با خرسنگ
گردانيد .

) استناد به قرآن :٣

شدند؛ لبيت عليهم السالم بر اساس روايت متواترفريقين، عدل و همتايان قرآن مجيد محسوب مياگرچه اهل ا
اند كه كالم خود را مستند به ها و سخنان خود، دقت داشتهبا اين وجود، ائمه اهل بيت عليهم السالم در خطابه

اند به آن استناد جسته و كالم هقرآن ارايه نمايند، و در صورتي كه شاهدي از آيات خدا، بر سخنان خود داشت
"اال وان الظلم ثالثه: فظلم اليغفر، فرمايد :اي ميه السالم در خطبهنمودند. امام علي عليخود را به آن متبرك مي

و ظلم اليترك و ظلم مغفور اليطلب. فاما الظلم الذي اليغفر، فالشرك باهللا؛ قال اهللا تعالي: "ان اهللا اليغفر ان 
اما الظلم الذي يغفر، فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات. و اما الظلم الذي اليترك فظلم العباد يشرك به ".

بعضهم بعضا؛ القصاص هناك شديد... بدانيد كه ستم بر سه گونه است: آن كه آمرزيدني نيست، و انكه 
نيست، همتا انگاشتن واگذاشتني نيست، و آن كه بخشوده است و باز خواست كردني نيست. اما آنكه آمرزيدني

براي خداست كه بزرگترين ظلمهاست! خداي در قرآن فرمود: ان اهللا اليغفر ان يشرك به. اما ستمي كه بر بنده 
ببخشايند، ستم اوست برخود به برخي كارهاي ناخوشايند. اما آنكه واگذاشتني نيست، ستم كردن بندگان است 

...بر يكديگر كه آن را قصاص است هر چه دشوارتر

نمودند. يحيي بن اكثم از امام ها و مناظرات خود نيز به قرآن استناد ميائمه عليهم السالم در پرسش و پاسخ
كند كه پيامبر فرمود: "لونزل جواد عليه السالم درباره روايتي منسوب به پيامبرصلي اهللا عليه وآله سؤال مي

كسي جز عمر از آن نجات پيدا نخواهد كرد .امام جواد العذاب لما نجي منه االعمر" اگر االن عذاب نازل شود 
فرمايد: اين روايت محال است، زيرا خداي متعال فرمايد:" و ماکان اهللا ليعذبهم وانت فيهم و ما عليه السالم مي

كند تا وقتي پيامبرصلي اهللا عليه كان اهللا معذبهم و هم يستغفرون" خداي خبر داده است كه كسي را عذاب نمي
كنند .مردم است ونيز تا وقتي كه آنان استغفار خداي متعال ميه در ميانوآل
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)استناد به سنت :٤

پس از استناد به قرآن، ائمه عليهم السالم براي ايجاد مقبوليت و پذيرش عمومي، سخن خود را مستند بر روايت 
فرمود: داد ميو از امور پنهان خبر مينمودند. اميرالمومنين عليه السالم در تمام مواردي كه از آيندهنبوي مي

پيامبرصلي اهللا عليه وآله مرا اينچنين خبر داده است؛ يا "شنيدم از پيامبر كه..." . امامان ديگر نيز، سند را از طريق 
فرمودند: سمعت عن ابي عن آباثه عن علي ابن ابي طالب قال: سمعت رساندند، مثال ميپدران خود به پيامبر مي

ائمه عليهم السالم گاهي، براي تاكيد بيشتر، دقت دادن مخاطب، ايجاد هللا... يا اخبرني رسول اهللا...رسول ا
كردند. اند،يا بهر جهت، اسامي آباء شريف خود را ذكر ميآمادگي بيشتر، يا براي افرادي كه درك كافي نداشته

علي ابن محمد، عن ابيه محمد ابن بمانند اين روايت از حضرت امام حسن عسكري، كه فرمود: حدثني ابي 
علي، عن ابيه علي ابن موسي، عن ابيه موسي ابن جعفر، عن ابيه جعفر ابن محمد الصادق، عن ابيه الباقر محمد 
ابن علي، عن ابيه علي ابن الحسين زين العابدين، عن ابيه الحسين ابن علي سيد المستشهدين، عن ابيه 

فه رسول رب العالمين، و فاروق االمة، و باب مدينه الحكمة و وصي رسول اميرالمومنين و سيد الوصيين و خلي
الرحمة، علي بن ابي طالب صلوات اهللا عليهم الجمعين. عن رسول رب العالمين، و سيد المرسلين، وقائد الغر 

م، المحجلين...قال: حملة القرآن المخصوصون برحمة اهللا، الملبسون نور الصمد... امام عسكري عليه السال
كند كه، نشان از شدت اهتمام به استناد سخن، به سلسله سند اين روايت را بصورت كامل، با القاب ذكر مي

روايت نبوي دارد.ائمه عليهم السالم، در جايي كه روايت نبوي نبوده است، و يا اينكه مستمعين شيعه، و يا از 
خن را از كالم اميرالمومنين عليه السالم نقل اند؛ سمحبين، و يا معتقدين به حضرت علي عليه السالم بوده

كردند:" عن ابي عبداهللا عليه السالم: قال اميرالمومنين عليه السالم: اال اخبركم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط مي
الناس من رحمة اهللا، و لم يؤمنهم من عذاب اهللا، و لم يرخص لهم من معاصي اهللا، و لم يترك القرآن رغبة عنه 

ي غيره " . امام صادق عليه السالم فرمود: كه اميرالمومنين عليه السالم فرموده است: بگويم فقيه واقعي ال
كيست؟ كسي كه مردم را از رحمت خدا نا اميد نكند، و از عذاب خدا ايمنشان نکند، و به معصيت خدا 

الم سخن خود را از زبان امام رخصت شان ندهد، و قرآن را بخاطر دانش ديگر ترك نكند. ائمه متاخرعليه الس
كردند.رضا عليه السالم ذكر مي

شود اهتمام براي استناد سخن به كسي كه نزد مردم جايگاه واالتري داشته باشد از آنچه ذكر شد مشخص مي
مورد نظر ائمه عليهم السالم بوده است تا بر مقبوليت سخن بيافزايند و در نظر شنونده بهتر جلوه كند و در او 

اند بدينوسيله به اهل دانش پس از خود بياموزند كه اثير بيشتري داشته باشند و شايد ائمه عليهم السالم خواستهت
ما پرتوي از انوار پيامبرصلي اهللا عليه وآله هستيم، شما نيز سعي کنيد از فيض ما استفاده نماييد!. تا آنان نيز 
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؛ تا اين دين بشكل اصيل خود، زنده و پاينده بماند . ذکر يک هاي خود را مستند ذكر نمايندبياموزند که آموخته
ک غرور تاثير نمونه ديگر، شايد براي دقت دادن نگارنده وخواننده،در اهتمام استناد سخن به روايات و تر

بهتري داشته باشد. 

م فقال: يابن عليه السالامام حسن عسكري در تفسير "الحمد اهللا رب العالمين" فرمايد: جاء رجل الي الرضا
رسول اهللا! اخبرني عن قوله عزوجل: "الحمد هللا رب العالمين" ما تفسيره؟ قال عليه السالم: لقد حدثني ابي، عن 

جاء الي اميرالمومنين عليه السالم فقال: اخبرني عن قوله جدي عن الباقر، عن زين العابدين عليه السالم ان رجال
سيره فقال عليه السالم: الحمد هللا، هو ان عرف اهللا عباده بعض نعمه عليهم عزوجل "الحمد هللا رب العالمين ما تف

اذ اليقدرون علي معرفة جميعها با لتفصيل،...جمال،

) استفاده از تمثيل:٥

بردند، ائمه عليهم السالم براي فهمانيدن بهتر مقصود خويش به مستمعين، از تشبيه و تمثيل، استفاده بسياري مي
ز مراد خود آگاهتر نمايند. ائمه عليهم السالم در استفاده از تشبيهات، تمثيالت، و كنايات، فرهنگ تا آنان را ا

دادند. امير سخن، اجتماعي زمان خود را در نظر گرفته، و آشنايي مخاطب با آن را مورد توجه قرار مي
خود توسط غاصبين، پس اميرالمومنين علي عليه السالم، در خطبه معروف "شقشقيه" پس از بيان غصب حق 

فرمايند: "فرايت ان الصبر علي هاتا احجي، فصبرت و في العين قذي، و ازرحلت پيامبرصلي اهللا عليه وآله مي
في الحلق شجي " پس چون نيك سنجيدم، صبر و شكيبايي بر آن را خردمنداندتر ديدم. پس صبر نمودم در 

رفته بود، و در گلويم استخوان روئيده بود. امام علي عليه حالي كه( مانند کسي بودم که) در ديدگانم خار فرو
السالم دوران صبر و تحمل خود را به وضعيتي تشبيه كرده است كه در چشم كه يكي از عزيزترين و 

ترين عضو انسان است خار فرو رفته باشد و يادرگلو استخواني بر آمده باشد كه كار تنفس را مشكل حساس
كنايه" از آن دوران سخت خانه نشيني گرفته است. سپس در پايان سخن چون فردي از اهل كرده باشد. وآن را "

ا كه اي قطع نمود اين عباس از آن حضرت تقاضا نمود كه سخن را از آنجعراق سخن آن حضرت را با نامه
قطع فرموده بود آغاز نمايد.

قرت" هرگز اي ابن عباس! اين حضرت در پاسخ فرمود: هيهات يا ابن عباس!، "تلك شقشقه هدرت ثم 
اي بود كه سركشيد و در جاي آرميد. امام علي عليه السالم لحظه شكواي خود را تشبيه به شقشقه نموده شقشقه

است كه آن پاره گوشتي است شبيه به بادکنک كه شتر به هنگام بانگ كردن ويا خشمگين شدن، از گوشه دهان 
و با آرام گرفتن فورا ناپديد مي گردد. و چون مدت درنگ اين پاره بيرون كند واز زير گلو بيرون مي زند 
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آرامد؛ حضرت اين لحظه را به آن "تشبيه" گوشت، در بيرون دهان شتر اندك است و بسرعت در جاي خود مي
نموده است. آنچه كه شاهد مثال ما است اين است كه، حضرت با توجه به فرهنگ آن زمان، كه قوم عرب با 

امام علي عليه السالم در مورد آناني كه به شر زيادي داشته است، از اين تشبيه استفاده كرده است.شتر حشرون
آورد" و فرمايد:" مثل الدنيا كمثل الحية لين مسها و السم الناقع في جوفها. يهودي دنيا فريفته گرديدند "مثل مي

است که؛ ظاهري خوش خط خال و نرم دارد. و اليها الغر الجاهل و يحذرها اللب العاقل ". دنيا همچون ماري 
گزيند.كند. و خردمند دانا از آن دوري ميدرون آن زهري مرگبار است. مغرور نادان به سوي آن ميل مي

امام باقرعليه السالم همين فريفتگان به دنيا را، از بعدي ديگر،به گونه ديگر "تمثيل" مي آورد: "مثل الحريص 
الغز، كلما از دادت من القز عل ينفسها لفا، كان ابعد لها من الخروج، حتي تموت غما " . علي الدنيا، كمثل دودة

مثل حريصان بر دنيا، مثل کرم ابريشم است .هر چه بر دور خود بيشتر بتند، خارج شدن وي سخت تر مي 
حرص دنيا) دق مي کند و مي ميرد.گردد. تا جايي که( حريص از غصه

:) استفاده از تاريخ٦

همچون قرآن كريم و روش پيامبرصلي اهللا عليه وآله، ائمه عليهم السالم در تبليغ گفتاري خود به تاريخ 
كردند. و در بسياري مواقع، سخن اخالقي خود را با ذكر يك قضيه از تاريخ هاي پيشين، زياد استناد ميامت

كردند، بدون آن كه قبل از بيان آن قضيه ميكردند؛ و يا پيام خود را در يك قضيه تاريخي بيان گذشته ذكر مي
تاريخي، موضوعي را مطرح كنند و سپس از تاريخ براي آن استشهاد نمايند. به يک استناد امام صادق عليه 

روزي امام صادق عليه السالم به السالم به يک قضيه تاريخي، براي بيان مراد تبليغي خود، توجه مي نماييم: 
كرد تا خداوند به او پسري عنايت از بني اسرائيل، مدت سه سال، پيوسته دعا مياصحابش فرمود: عابدي 

شد. روزي در ضمن مناجاتش عرض كرد: "يارب ابعيد انا منك فال تسمعني، فرمايد! ولي دعايش مستجاب نمي
دهي؟. در يشنوي؟ يا تو نزديكي ولي جوابم را نمام قريب فال تجيني" خدايا! من از تو دورم كه سخنم را نمي

عالم خواب به او خطاب کردند: مدت سه سال است كه خداي را با زباني كه به فحش و ناسزا عادت كرده، و 
خواهي زبانت را نيكو، قلبت را خداترس و خواني؛ اگر دعاي مستجاب را ميقلبي آلوده و نيت غير صادق مي

فرمود: آن مرد بدان عمل كرد و دعا كرد خدا نيت خود را پاك نما! تا دعايت مستجاب شود. سپس امام صادق 
پسري به او عنايت فرمود .
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حضرت امام صادق فرمود: يك روز حضرت موسي عليه السالم بمردي از پيروان خود گذشت كه در حال 
سجده بود؛ از آنجا رد شد پس از انجام دادن كار خود برگشت، باهم او را در حال سجده ديد. به آن مرد گفت: 

كردم. خطاب آمد: "يا موسي لو سجد حتي ينقطع عنقه، ما قبلته حتي اجت تو بدست من بود برآورده مياگر ح
پذيريم، مگر يتحول عما اکرهه الي ما احب". اي موسي اگر آنقدر سجده كند كه گردنش قطع شود از او نمي

رم دوست بدارد . آنكه قلب خود را از آنچه را كه من دوست ندارم پاك كند! و آنچه را دوست دا
تاثير اين روش بيان، در شنوندگان بسيار زياد بوده است. مخاطبين پس از شنيدن اين قضايا،اگر چه گويا 
مخاطب مستقيم خود آنان نبوده اند؛ ولي به انديشه و فکر وادار مي گردند و به تأمل در عمل و رفتار خود 

تبليغ را دريافت مي کنند و با عمق جان آنرا درک مي کنند. مجبور مي گردند. آنان بگونه اي غير مستقيم، پيام 
شوند كه مثال: علت عدم استجابت دعايشان چه بوده است. استجابت آنان بدون آنکه تصريح شود متوجه مي

دعا شرايطي دارد كه پاكي قلب شرط اول آن است. بايد از قبل از دعا ابتدا از بد زباني نسبت به خداي متعال 
و صالحان خود داري نمايند و...پيامبران

تبليغ رفتاري:

شايد تبليغ رفتاري ائمه عليهم السالم، مهمترين بعد تبليغي آنان را تشكيل بدهد. زيرا، اگر چه آنچه كه ماندگار 
شده است و به ما رسيده است، گفتارهاي ائمه عليهم السالم است كه در كتب روايي و... ذكر شده است. ولي، 

باعث ماندگاري اين روايات شده است رفتار، کردار وتعامل ائمه عليهم السالم با مردم ومخاطبين آنچه كه
اي از جان مايه بگذارند، ودر راه حفظ، انتقال و نشر تبليغي خود بوده است؛ رفتاري كه موجب شده است عده

اهي در سه بخش، به رفتار ائمه روايات بکوشند، تا اين روايات محفوظ مانده و به دست ما برسد. لذا نيم نگ
اندازيم:عليهم السالم و تبليغ رفتاري امامان معصوم مي

شود.ها و مومنين بررسي ميالف) حسن معاشرت: رفتار ائمه در معاشرت با خودي

شود.ب) مواجهه با ديگران: رفتار ائمه در مقابل با فاسقان و معاندان و كفار بررسي مي

شود.ر شخصي ائمه در امور، فارغ از ديگران به بررسي گذاشته ميج )الگو رفتاري: رفتا

الگو رفتاري به رفتار ائمه عليهم السالم که داراي مخاطب بوده است و براي آموزش و تبليغ در عمل، انجام مي 
شده است مي توان گفت.
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حسن معاشرت: 

ده است، حسن معاشرت و برخورد از روي كرآنچه كه امامان عليهم السالم را، از مردم زمان خود متمايز مي
رأفت، رحمت، نصيحت و خير خواهي براي مسلمانان بوده است. اگرچه در بين عرب، مانند تمام اقوام بدوي، 
اين چنين مرسوم بوده است كه با توانگران و قدرتمندان، بر خوردي همراه با عجز و خشوع و تواضع داشته 

خشونت ، تكبر و بي مهري ،برخورد مي کرده اند؛ ائمه عليهم السالم با تأسي اند، و با زير دستان از سر زور ،
به پيامبر رحمت صلي اهللا عليه وآله، روشي ديگري را در معاشرت، به نمايش گذاشتند. در اين رويه، معاشرت 

هيدستان و و برخوردها، همراه با حسن خلق و خوشرويي با تمام مردم بوده است؛ ولي برخورد با زيردستان، ت
ناتوانان، کريمانه، و همراه با نوعي تواضع، فروتني و محبت بوده است؛ و در مقابل برخورد با توانگران و 

زت نفس و با نوعي تكبر بوده است.قدرتمندان، همراه با ع

ها، در جامعه اسالمي بسيار زياد بوده است و موجبتاثير تبليغي اين نوع برخوردها، و اين شيوه معاشرت
شده است كه ائمه عليه السالم، از پذيرش سخن بيشتري در بين مردم برخوردار شده و جاذبه آنان براي نشر مي

نماييم: ها اشاره ميمذهب، روز به روز افزايش يابد. به برخي از اين معاشرت

اند و كودك را هائمه عليهم السالم در معاشرت با كودكان خوردسال، مالطفت و رأفت داشتمعاشرت با كودكان:
شدند؛ اند ؛ و براي كودكان داراي تشخيص، شخصيت و حرمت قايل ميتا هفت سال سيد و امير خانه دانسته

وبا سالم نمودن به آنان،اين حرمت گذاري را به نمايش مي گذاشتند.آنان ديگران را به دوست داشتن و محبت 
فرمايد: نمودند: امام صادق عليه السالم در ابن زمينه مينمودن به اطفال، والگو گيري از رفتار فوق سفارش مي

تر است؟ پاسخ آمد: دوست حضرت موسي عليه السالم به خدا عرض نمود:" خدايا! چه عملي نزد تو شايسته
اميرالمومنين فرمود:" من قبل ولده، كان له داشتن اطفال! چون فطرت آنان را بر توحيد خودم قرار دادم..." .

شود. و هر كس ن فرحه، فرحه اهللا يوم القيامة" . هر كس فرزندش را ببوسد، برايش حسنه نوشته ميحسنة. و م
نمايد.ز قيامت خدا او را شاد ميفرزندش راشاد كند، رو

امام رضاعليه السالم فرمود: فردي نزد پيامبر آمد و سوال كرد: حق اين فرزندم بر من چيست؟ حضرت فرمود 
اي داديد امام رضا عليه السالم فرمود: وقتي به كودكان و عدهو حفظ حرمت اجتماعي!نام نيكو، ادب نيكو 

كند آنگونه كه براي(بي رحمي به) زنان و دانند، خداي متعال غضب نميعمل نماييد! آنان شما را رازق خود مي
صاحب نقش در از آنجايي که کودکان پس از چند سال جواناني برومند، ومرداني كند .كودكان غضب مي

جامعه مي شوند؛ لذا سرمايه گذاري روي آنان، بسيار سريع ثمره مي داده است. ائمه عليهم السالم به اين امر، 
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توجه کافي داشته اند. اين سرمايه گذاري موجب پيدا شدن جواناني با حب اهل بيت عليهم السالم؛ و يا حد 
ي اميه گرديد، و به اين طريق، آمادگي براي پذيرش اقل، بدون بغض و دشمني، تبليغ و شايع شده توسط بن

استداللهاي منطقي پديدار گرديد.حق، و

ترين معاشرت با بردگان وخدمتگاران : در عصر و زماني كه، بردگان از جهت شخصيت اجتماعي، پايين
يك فرد با اند. ائمه عليهم السالم، در معاشرت با بردگان، برخوردي همچونشخصيت را در اجتماع داشته
شدند. امام رضاعليه اند و از اين جهت تفاوتي براي آنان، با بقيه مردم قايل نميشخصيت کامل انساني داشته

شد؛ و چون برخي او را از اين عمل غير شد و با آنان هم غذا ميالسالم با بردگان سياه خود هم سفره مي
ي من و آنان يكي است و مادر همه ما يكي است و فرمود: اين حرف را نزن! خداكردند ميمعمول، نهي مي

شويم . يكي پدر همه ما يكي است( وهمه فرزندان آدم و حوا هستيم) و بواسطه اعمال است كه جزا داده مي
كرد و در آن ديگر از خادمان حضرت امام رضاعليه السالم گويد: (گاه) حضرت خود لقمه اي را درست مي

داد . گذاشت و به من ميگردو مي

خريد و پس از تربيت اسالمي در آخر ماه رمضان آنان را آزاد امام زين العابدين عليه السالم بردگان زيادي مي
نمود). روزي يكي از اي مبلغ و ناشر دين نيز تربيت مينمود (و به اين طريق ضمن تبليغ و نشر دين عدهمي

حضرت فرمود: فرزندم!؟ مگر مرتبه سوم پاسخ داد.بردگان خود را دوبار صدا زد آن برده پاسخ نداد و در
آن بنده در پاسخ گفت: احساس دادي!؟حضرت فرمود: چرا پاسخ نميعرض كرد: چرا!شنيدي. صدايم را نمي

بردگانش وزير دستانش از او در امانند و خوف و وحشتي امان بودن از تو. حضرت خدا را شكر نمود كه
ندارند . 

ز كنيزان خواست براي حضرت آب براي وضو بياورد: از روي بن دقتي، ظرف از دستش رها هنگامي كه يكي ا
شد و صورت حضرت را مجروح كرد. حضرت امام زين العابدين سرش را باال آورد. كنيز چون نگاهش به 

فرمايد: و الكاظمين الغيظ (مومنين فرو صورت شكافته وخون آلود حضرت افتاد گفت: خداي متعال مي
خود را فرو خوردم.حضرت فرمود: خشم ردندگان خشم خودند).خو

كنيز حضرت فرمود: خدا تو را ببخشد و در گذرد.گذرند).كنيز گفت و العافين عن الناس (از بدي مردم در مي
امام فرمود: برو تو را آزاد كردم .عرض كرد: و اهللا يحب المحسنين (خداي نيكو كاران را دوست دارد).

سئوال ه امام حسين عليه السالم، يك شاخه گل هديه داد. حضرت وي را در راه خدا آزاد كرد. كنيزكي ب
حضرت فرمود: اين چيزي كه خداي متعال ما كردند: كه پاداش يك شاخه گل كه قيمتي ندارد، آزادي نيست!!
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شما را درود گفت ه كسيرا آموخته است كه فرموده است "اذا حييتم بتحيه فحيوا بأحسن منها او ردوها " هرگا
اي بهتر درود گوييد( درود احسن آزاد نمودن وي است ) .اميرالمومنين علي عليه السالم لباس شما بگونه

قنبر عرضكرد: شما اولي به لباس نمود.پوشانيد و لباس ارزانتر خود برتن ميگرانتر را به برده جوانش مي
گوييد.حضرت فرمود: توجواني و من از خداي متعال ميگرانتريد چون منبرمي رويد و براي مردم سخن 

معاشرت با ضعيفان: ائمه عليهم السالم، در برخورد با ضعيفان و كشم خود را بر تو برتري دهم .خجالت مي
گذاشتند و بد ينگونه به تبليغ و ارشاد الگو رفتارانه نيازمندان، عطوفت و رحمت پيامبر گونه را به نمايش مي

داد. بوسيد و سپس به نيازمند و فقير ميند. امام سجاد عليه السالم هنگام دادن صدقه، صدقه را ميپرداختمي
رسد و من نه بخاطر فرمود: صدقه قبل از آنكه بدست نيازمند برسد، بدست خدا ميچون دليل آنرا پرسيدند مي

و يادآوري شخصيت آنان، بوسم و بدينطريق ضمن آموختن دست فقير بلكه بخاطر دست خدا صدقه را مي
شد.ت واجب و مستحب را يا آور ميبصورت عملي، توجه به نيازمندان و لزوم اداء صدقا

كرد. به آنان روزي امام سجاد عليه السالم از كنار جمعي از جذاميان كه در حال خوردن غذا بودند عبور مي
ف غذا بفرما گفتند. حضرت در حالي كه سالم فرمود، آنان جواب سالم حضرت را داده و به حضرت براي صر

قدري از آنان دور شده بود، بازگشت و به آنان فرمود: من روزه دارم ولي آنان را به منزل خود دعوت نمود و 
امام حسن عليه السالم در حالي كه با مركب عبور به آنان هدايايي هم عطا نمود . پس از صرف غذا با آنان

خوردند. چون چشم آنان ستان مدينه برخورد كرد كه بر زمين نشستند بوده و غذا ميفرمود به جمعي از تهيدمي
كردند: اي پسر دختر رسول خدا! بفرماييد با ما غذا بخوريد. به امام حسن مجتبي عليه السالم افتاد عرض 

ارد) مانند آنان حضرت از مركب پياده شد و فرمود:" ان اهللا اليحب المتكبرين" (خداي تكبر ورزان را دوست ند
بر زمين نشست و با آنان مشغول خوردن غذا شد... سپس از آنان براي وقتي ديگر، به منزل خود دعوت به 

عمل آورد و پس از اطعام آنان، به آنان لباس و پوشاک هديه داد . 

در جامعه شود كه آنان به مبلغيني سيارمالطفت و عطوفت و شخصيت دادن به نيازمندان و ضعيفان موجب مي
، براي خود آن فرد اهل عطوفت در بيايند. و بدينگونه، جامعه بهتر پذيراي وي، و سخنان او باشد. ائمه عليهم 

مند بودند و بسياري از كساني كه از ديگران بي محبتي ديده بودند؛ السالم از اين امتياز بصورت كامل بهره
شد ندگان بي مزد! ائمه عليهم السالم بودند؛ كه اين موجب ميبخاطر محبت ائمه عليهم السالم به آنان، تبليغ كن

سيوطي از دانشمندان اهل سنت، دن سخنان ائمه بودند افزوده شود.كه روز بروز بر دامنه كساني كه آماده شني
در تاريخ الخلفاء روايت كرده كه هنگامي امام حسن عليه السالم در مكاني نشسته بود چون خواست برود 

ارد شد. امام به آن مرد فقير خوش آمد گفت و با وي مالطفت كرد و سپس به او فرمود: "انك جلست فقيري و
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علي حين قيام منا أفتاذن باالنصراف" اي مرد! وقتي تو نشستي كه ما براي رفتن برمي خاستيم آيا اجازه رفتن 
توجه به شخصيت اسالمي و انساني دهي. فرد فقير عرض كرد: "نعم يابن رسول اهللا"! . اين رفتار نشان از مي

افراد، فارغ از حيثيت اجتماعي آنان دارد.

اند مؤمنين در اينجا شامل تمام اشخاص مسلمان، كه عنادي با ائمه عليهم السالم نداشتهمعاشرت با مؤمنين:
م در معاشرت دهد. ائمه عليهم السالشود. ارتباطات ائمه با اين دسته، ميانگين معاشرت ائمه را تشكيل ميمي

خود با مردم عادي، همان اصول رافت، رحمت وعطوفت را كه در معاشرت با زيردستان و ضعيفان و كودكان و 
نمودند. بر اساس اصل رافت با مردم مهربان نمودند، اينجا نيز در شكل ديگري مراعات ميبردگان رعايت مي

آزردند.و بر اساس رحمت خود، بر خورد آنان با يبوده و آنان را در حد توان، اميد بخشيده، شادكرده و نم
مردم، بر نصحيت و خيرخواهي استوار بوده، و در راه هدايت مردم و دور نمودن آنان از گمراهي و ناداني، و 

شده است نمودند.اصل عطوفت نيز موجب ميشده است تالش ميآنچه كه موجب دخول مردم در عذاب مي
هاي مردم، خشم نگرفته و برآزار آنان صبر نمايند. و براي آنان از خداوند متعال، ها و ناسپاسيكه، بر ناداني

از آنجايي كه ائمه عليهم السالم، مانند پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وآله، "أسوة آرزوي بخشش و مغفرت نمايند.
ند. و چون ذكر حتي يك ااند؛ جامع تمام فضايل اخالقي، و ترك كننده تمام رذايل اخالقي بودهحسنة" بوده

نمونه، براي هر يك از رفتارهاي اخالقي ائمه عليهم السالم، و آثار تبليغي آن رفتار اخالقي، در گنجايش اين 
اند . لذا تنها به چند نمونه از هاي مثبت و منفي اخالقي بيش از يكصد واژهمختصر نيست، زيرا واژه

ابراهيم ابن عباس، در صفات معاشرت و رفتار نماييم:م توجه ميهاي ائمه عليهم السالم، با ديگر مردمعاشرت
امام رضاعليه السالم با مردم، گويد:" مارأيت اباالحسن الرضاعليه السالم، جفا احدا بكالمه قط. و مارأيت قطع 
علي احد كالمه حتي يفرغ منه. و ما رد احدا عن حاجة يقدر عليها. و المد رجليه بين يدي جليس قط. و 

اتكاء بين يدي جليس قط. و ال رايته شتم احدا من مواليه و مماليكه قط... . هرگز نديدم امام ابوالحسن الرضا ال
عليه السالم، كسي را با سخن خود بيازارد. و هرگز نديدم امام سخن كسي را قطع و كوتاه نمايد، تا وقتي كه 

نمود. هرگز برآورده كردن آن را داشت، رد نميگوينده خود سخن را تمام نمايد. هرگز تقاضايي را كه توان 
داد. كرد. وهرگز در مقابل كسي كه نشسته بود تكيه نميپاهايش را در مقابل كسي كه نشسته بود، دراز نمي

روزي امام رضاعليه السالم هرگز نديدم كه يكي از غالمان يا خدمتگذاران خود را دشنام دهد و ناسزا گويد...
امام را نشناخت و از امام خواست كه دالكي كند و بدنش را بسايد. حضرت انجام داد در در حمام بود فردي

اين بين باآمدن اطرافيان، امام راشناخت و شروع به عذر خواهي نمود امام او را آرام نمود و بساييدن بدن او 
كرد كه با كارواني سفر ميكرد امام سجادعليه السالم چون قصد سفر ميوزدودن چرك از بدن او ادامه دارد . 
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كرد. يك بار در بين راه مردي به اين كاروان برخورد كرد او را نشناسند و در كاروان به اهل كاروان خدمت مي
دانيد او چه كسي است؟آنان گفتند: نه! فردي است كه از مدينه شناخت از اهل قافله پرسيد: ميكه امام را مي

دويدند و خود را بدست و ابن حسين عليه السالم (زين العابدين) است.گفت: او علي همسفر ما شده است.
خواهي كه ما با آتش جهنم بسوزيم؟! چرا چنين پاي حضرت انداختند و گفتند: اي فرزند رسول خدا! آيا مي

م شناختند مسافرت نمودم باحتراايد!.حضرت فرمود: من يكبار با گروهي كه مرا ميعملي را با ما انجام داده
ها بصورت ناشناس رسول خداصلي اهللا عليه وآله مردم نگذاشتند من در قافله خدمت كنم. لذا در كاروان

كنم تا توفيق خدمت به برادران مسلمان براي من پيدا شود .حركت مي

مواجهه با ديگران:

مه، بلكه در مقابل ائمه مراد از ديگران افرادي است كه بخاطر رفتار و ياكردار و اعتقادات خود، نه در كنار ائ
گيرند مانند كفار، معاندين، فاسقين و ناهنجارها، بعبارت ديگر، در اين مبحث به عكس العمل و واكنش قرار مي

پردازيم.هاي زير ميائمه در برابر كنش

مواجهه با آزار = آزار اطرافيان و مردم، از روي ناداني نه از روي عناد و دشمني.)١
= كساني كه رفتار ديني و اخالقي آنان، مخالف دستورات ائمه است. و آلوده به مواجهه با فاسقين )٢

اند.گناه
مواجهه با معاندين = آناني كه بر اساس عقايد خود، موافق با اسالم ولي مخالف با اهل بيت، و ائمه )٣

اند.عليهم السالم بوده
اند و يا به آن اعتقاد مامان بودهمواجهه با كفار = آناني كه بر اساس عقايد خود مخالف اسالم و ا)٤

اند.نداشته
بسياري از مردم عرب خصوصا با ديه نشينان، بخاطر جهل و ناداني، و ندانستن آداب معاشرت، و يا بخاطر 

بينيم پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وآله آزردند. وقتي ميناهنجاري هاي رفتاري، ائمه عليه السالم را ناخواسته مي
بردند. آنگونه گذاشتند آب وضويش بر زمين بريزد و براي تبرك ميدانستند، و نميفرستاده خدا ميرا، كه مردم

اش استراحت اي كه، پيامبر را در حالي در حجرهكردند؛ بگونهمردم، باستناد آيات قرآن، آزار و اذيت مي
گفتند: حدثنا يا رسول اهللا!؟ پس ميزدند. و نزد آنحضرت پايشان را دراز مي كرده وسكرد، از بيرون صدا ميمي

اند.ائمه عليهم السالم در مقابل رفتار اينگونه آنان، تري را داشتهو... طبيعتا با ائمه عليهم السالم رفتار ناصواب
آموختد. و رفتار زشت آنان را كردند. و با رفتار خود، رفتار صحيح را به آنان ميتحمل و حلم را پيشه خود مي
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نمودند، و از خداوند براي آنان استعفار نموده و طلب بخشش ، و در مقابل آزارهايشان نيكي ميبخشيدندمي
نمودند. تاثير تبليغي اين رفتار ائمه عليه السالم بسيار باال بوده است. در حدي كه دشمنان را نيز، وادار به مي

زين العابدين عليه السالم فرمايد:" ما كرده است. امام اقرار در مورد فضايل اخالقي ائمه عليهم السالم مي
تر اي را نچشيدم كه، لذت بخشتجرعت جرعة، احب الي من جرعة غيظ، ال اكافي بها صاحبها " هيچ چشيدني
باشد ازفرو خوردن خشمي، كه من هيچ واكنشي در برابر آن انجام نداده باشم.

كرد، از جمله آنكه؛ به گوسفندي زيبا كه در ان ميامام حسن عليه السالم گناه و خطاي ديگران را به احسان جبر
اند. از غالمش پرسيد: چه كسي پاي اين گوسفند بي اش بود عالقه داشت. روزي ديد كه پايش را شكستهخانه

حضرت فرمود: چرا شكستي؟! غالم گفت: براي آنكه تو را ام!كسته است.غالم گفت: من شكستهچاره را ش
كنم. و خير و احسان را، بر تو ارزاني رمود و گفت: من در عوض، تو را شادمان ميناراحت كنم.امام تبسم ف

دارم. برو كه در راه خدا آزادي! .از اين قبيل رفتار از ائمه عليهم السالم در برابر بستگان، اطرافيان، مي
اند، موجب معرفت مردم به همسايگان، و مردم كوچه و بازار كه رفتار ناروايي در برابر ائمه عليهم السالم داشته

شده است. و اين موجب روي آوردن روز افزون مردم به ائمه عليهم جاللت قدر ائمه، و عظمت معنوي آنان مي
شده است. يكي از بستگان حضرت امام زين العابدين، نزد آنحضرت آمده و ايشان را در جمع مردم السالم مي

بعد از رفتنش؛ با صحاب روي نمود و فرمود: يزي نفرمود.ت. حضرت در جواب او چدشنام داد و ناسزا گف
اصحاب عرض كردند: ش او رويم، جواب مرا نيز بشنويد.شنيديد چه گفت؟ اينك مايلم با من بياييد، تا پي

خواند:" و حاضريم، ما ميل داشتيم همانجا جوابش را مي دادي!. امام حركت كرد و در بين راه اين آيه را مي
غيظ، و العافين عن الناس، و اهللا يحب المحسنين" راوي گويد: از خواندن اين آيه، فهميديم به او الكاظمين ال

چيزي نخواهد گفت. رسيديم بمنزل آن مرد ( كه يكي از عموزادگان و برادر همسر امام بود) او را صدا 
ه مقابل نموده بود. او شك كه آن شخص فهميد امام سجادعليه السالم آمده، بيرون آمد و خود را آمادزد.همين

نداشت كه آمدن حضرت براي پاسخ دادن به جسارتهاي اوست چون نگاه امام به وي افتاد فرمود:اي برادرم، 
خواهم مرا بيامرزد. و آمدي نزد من و گفتي آنچه را گفتي. اگر آن زشتيها كه شمرده در من هست از خدا مي

مرزد. در اين هنگام ناسزا گوينده پيش آمد وپيشاني حضرت را اگر آنچه را كه در من نيست خداي تو را بيا
بوسيد و گفت: آنچه را گفتم در شما نيست باينگونه نسبتها من شايسته ترم . 
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مواجهه با معصيت كاران:

ائمه عليه السالم، در مواجهه با فاسقين و اهل معصيت، چند دسته برخورد داشته اند:

دانستند اين عمل آنان معصيت است. ائمه عليه السالم به صيت كاران غافل، كه نميدسته اول: گناه كاران و مع
اي كه در آن بودند بيرون مي آوردند. در نمودند و آنان را از مستي و بي هوشيهوشيار نمودن آنان اقدام مي

از ياران حضرت بوده نهج البالغه آمده است كه: اميرالمومنين عليه السالم به خانه عالء بن زياد حارثي، كه 
خواهي چه كني؟ در قيامت به آن است، جهت عيات وارد شد. ديد خانه وسيعي دارد. فرمود: با اين خانه مي

تواني با اين خانه وسيع، به آخرت برسي. در اين خانه مهمان داري كن! صله نيازندتري. آري، اگر بخواهي، مي
يرون فرست!عالء عرض كرد. يا اميرالمومنين! از برادرم عاصم رحم انجام ده! و حقوق الهي را از اين خانه ب

گيري كرده. امام فرمود او را احظار كردند چون وضع او را ديد. شكايت دارم عبايي پوشيده و از دنيا كناره
كني و توجه اي دشمن خود! شيطان گمراهت نموده! چرا به زن و فزند خود رحم نميفرمود:" يا عدي نفسه"

آيد از آنها استفاده كني!؟ كني خداوند طيبات و چيزهاي حالل را برايت مباح كرده، بدش مي؟ خيال ميكنينمي
پوشي و باغذاي تر هستي!عاصم گفت: پس چرا شما لباس خشن ميدر نظر خدا از اين انديشه خوار و پست

بر پيشوايان عادل الزم كني؟حضرت فرمود: واي برتو! من مثل تونيستم. خداوند سخت و بي مزه زندگي مي
نموده، خود را در رديف ضعيفان جامعه قرار دهند؛ تا اين كه پريشاني، بيچاره و تنگدست را نگران نسازد . در 

دهد. تا آنان را از غفلت بيرون آورد. اين قضيه امام عليه السالم، اوال با صراحت، عمل ناصحيح آنان را تذكر مي
كند، و ديگري را به استفاده كردن از دارد. يكي را متوجه آخرت ميو تفريط باز ميثانيا، دو برادر را از افراط 

دهد، و از معصيت اعتزال و بي توجهي به زن و فرزند باز مي دارد. تا اعتدال و ميانه نعمتهاي دنيا، دستور مي
روي حاصل شود. و غرض از دنيا و آخرت حاصل شود.

از گناه بودن عمل خود آگاهي داشتند، و از گناه خود احساس شرم دسته دوم: معصيت كاراني بودند، كه
كردند؛ ولي اراده كافي برترك گناه خود نداشتند. ائمه عليهم السالم با اين عده، ضمن نهي از منكر آنان، با مي

دستورات دانستند. بعبارت ديگر، بر خالف كردند، بلكه عطوفت اسالمي را شامل آنان نيز ميآنان بي مهري نمي
خود به ديگران، كه مرحله اول نهي از منكر، نشان دادن ناراحتي از عمل حرام آنان، و ترك مراوده با اهل منكر 

گذاشتند اهل گناه از رحمت الهي مأيوس و نااميد شوند. ولي دانستند، ولي خود طبق وظيفه الهي، نميمي
اني مولي ( نسل آزاد شدگان توسط) رسول خدا نمودند. شقردرضمن محبت، آنان را ببدي عملشان آگاه مي

داد؛ ولي من كسي را نداشتم كه صلي اهللا عليه وآله گويد: روزي منصور دوانيقي به مردم صله و بخشش مي
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واسطه شود به من هم بخشش وصله بدهد. جلوي درب قصر منصور سرگردان ايستاده بودم، ناگاه چشمم به 
ته عرض كردم: فدايت شوم! من شقراني آزاد شده شما خاندان رسول هستم. امام جعفر صادق افتاد. و جلو رف

حضرت با من گرم گرفت و حاجت مرا پرسيد، حاجتم را عرض كردم. سپس نزد منصور رفت و پس از مدتي 
مراجعت فرمود حاجتم را برآورده ساخت. آنگاه به من فرمود: "ان الحسن من كل احد حسن، و انه منك 

قبيح من كل احد قبيح، و انه منك اقبح، لمكانك منا". كار نيكو از هر كس شايسته است ولي از احسن. و ان ال
تر است. و كار زشت نيز از هر كسي ناپسنديده است، از تو اگر صادر شود ناپسندتر است چون تو شايسته

رآورد ولي وي را با انتصاب به ماداري . امام صادق با اينكه از شرب خمر شقراني اطالع داشت حاجتش را ب
كنايه از نهي از منكر هم فرمود.

ورزيدند، و در آنان خيري از ترك گناه دسته سوم: اهل گناهي بودند كه به عمل ناشايست خود اصرار مي
اند. ائمه عليهم السالم با اين افراد، رفتار صريحتري در ترك شد، و يا قصد ترك گناه نداشتهمشاهده نمي

اند. و اگر مانند حكام و والي هاي فاسق، مجبور به ارتباط نبودند. با آنان قطع رابطه داشتهمجالست با آنان 
نشيني نمودند. ابوهاشم جعفري گويد: امام رضاعليه السالم به وي فرمود: چرا با عبدالرحمن بن يعقوب ميمي

شود.سوب ميدادم: او از بستگان من است و دايي من محترا ديدم با او نشسته بودي؟!جواب
كند به صفت جسمانيت؛ يا با حضرت فرمود: درباره خدا قايل به عقيده بدي است زيرا خداوند را توصيف مي

يا او بنشين ما را ترك كن و يا با ما بنشين او را واگذارعرض كردم: منكه بگفتار و طرز فكر او عقيده ندارم، آ
كني كه او مورد خشم خداوند واقع شود، تو نيز در آنجا ميامام فرمود: فكر نمراهم در اين مورد گناهي است؟

دهد: اگر اين معصيت، يعني ترك نهي از منكر، و شريك بالي او گردي .امام عليه السالم به ابو هاشم تذكر مي
مجالست با آن فرد را ادامه بدهي، حق همنشيني با ما را نداري!.آنچه اينجا مهم است اين است كه واكنش ائمه 

اند واكنش متناسب با عمل فرد، و براساس دستورات يهم السالم در برابر كساني كه آلوده به معصيت بودهعل
اسالم بوده است. و هرگز ائمه عليهم السالم در برابر اهل معصيت، هر چند كه اصرار به عصيان خود داشته 

غيبت، تهمت، و آزار بدني وغيره رفتار،خود يک معصيت ديگري، مانند كردند كه خود آنباشد، رفتاري نمي
باشد.

مواجهه با معاندين:

اند، و بدي آنان را به خوبي، ائمه عليهم السالم در مواجهه با معاندين و مخالفين نيز، رفتار بسيار ماليمي داشته
. رفتار امامان دادندناسزا و دشنام آنان را به مهرباني، و كينه آنان را به عطوفت، و آزار آنان را با حلم پاسخ مي
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آميز عليه السالم، در افراد و گروههاي متفاوت، داراي تاثير متفاوت بوده است. گاه مانند خوارج رفتار عطوفت
گذاشت؛ بلكه بر لجاجت و عناد خود امام علي عليه السالم با آنان، نه تنها تاثيري در هدايت آنان نمي

عليه السالم آورده است: روزي اميرالمومنين عليه السالم آفرزودند. شهيد مطهري در سيري در سيره ائمهمي
باالي منبر بود يك كسي سوالي كرد. امام بالبداهه، جواب بسيار عالي داد كه اسباب حيرت و تعجب همه شد. 
و مردم تكبير گفتند. يكي از خوارج آنجا بود گفت:" قاتله اهللا کافرا ما افقهه!؟" خدا بكشدش اين كافر را، چقدر 
داناست!؟ خواستند بريزند بر سر او. حضرت فرمود: چكارش داريد يك فحش به من داده حداكثر يك فحشي 

گذاشت، ولي ائمه عليهم به او بدهيد . رفتار ائمه عليهم السالم با اين افراد اگر چه تاثير تبليغي خود را نمي
دادند.ر را ادامه ميالسالم باز با اين دسته افراد كه بسيار اندك بودند اينگونه رفتا

شد، ولي ناچار در زمان حيات دسته دوم: كساني بودند كه رفتار فوق، موجب دگرگوني سريع در اين افراد نمي
كردند . در تاريخ ابن كثير آن امام، يا پس از شهادت امام، زبان به ذكر فضايل آن امام گشوده و به آن اقرار مي

كند. امام حسين به او فرمود: آيا د برجنازه امام حسن عليه السالم گريه ميآمده است که مروان بن حکم را ديدن
مروان گفت: من اين كار با كسي و چشانيدي آنچه را كه چشانيدي؟!گريي حال آنكه با او آن چنان نمودي،مي

دت داراي هاي خصوصي، در دراز متر از كوه بود .تاثير اين اقرارهاي پشت سر، حتي در جمعكردم كه حليم 
اثر تبليغي براي مذهب و اهل بيت بوده است. 

و باالخره دسته آخر، كه اين روش برخورد، در آنان تاثير خوب و سريع گذاشته است، و آنان را شرمنده كرده 
هاي از اين قبيل، بسيار ذكر شده است. كه به يك شده است. در تاريخ نمونهو موجب دگرگوني كامل آنان مي

گويد: من هنگامي كه به مدينه رفتم مردي را ديدم كه بر استري كنيم:مردي از اهل شام ميشاره مينمونه آن ا
سوار است كه(جاللت وعظمت او باعث شد که احساس کردم) زيباتر و خوش لباستر از او نديدم، و مركبي 

اين مرد كيست؟! گفتند: هم بهتر از مركب او مشاهده نكرده ام. من از آن مرد خوشم آمد. از شخصي پرسيدم: 
ام پر از بغض و كينه شد. و نسبت به علي ابن ابيطالب حسن ابن علي بن ابي طالب است؛ در اين وقت سينه

حسد بردم كه فرزندي اينگونه داشته باشد. نزد او رفتم و شروع كردم به دشنام او و پدرش، تا جايي كه 
او بودم) آن حضرت روبه من كرد و فرمود: "احسبك توانستم، چون سخنم تمام شد (منتظر عكس العملمي

م: آري!فرمود:"فان احتجت الي منزل؟ انزلناك. او الي مال؟ دداجوابغريبا؟" گويا در اين شهر غريب هستي؟
اوالي حاجة؟ عاوناك". اگرجايي براي استراحت نياز داري؟ به تو منزل دهيم. و اگر نياز به مالي داري؟ آسيناك. 
هيم. و اگر نياز ديگري داري، كمكت كنيم؟ شرمنده شدم، و از كرم او و اخالقش ،تعجب كردم! من از به تو بد

نزد آن حضرت رفتم، در حالي كه احدي در روزي زمين نزد من محبوبتر از حسن ابن علي عليه السالم نبود . 
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مواجهه با كفار:

اند. اگر در برخورد ري متفاوت با رفتار با مسلمين داشتهائمه عليهم السالم در مواجهه و برخورد با كافرين، رفتا
كردند؛ در برخورد با كافرين، اگر محبت و با مسلمانان، محبت و عطوفت خود را، در هر حال نثار آنان مي

شده است، به آنان احسان و محبت احسان، داراي اثر تبليغي بوده است، و موجب جذب آنان به اسالم مي
اند. زيرا محبت داشتهدر جايي كه اين اثر را نداشته است، ائمه به آنان محبت و عطوفت روا نميكردند. ولي مي

و نيكي به كفار، كه اثر نيكي نبخشد، در واقعي نيكي نيست بلكه بدي است به جامعه اسالمي و شخص وي، به 
بخشند؛ و لذا ائمه را ميها، اثر نيك خودها و محبتصورت نيكي!. البته حقيقت اين است كه اکثر احسان

دانستند؛ و بسياري از بديهاي آنان را نيز با عليهم السالم، به آنان نيز احسان و رحمت خود را شامل مي
كردند. به يك روايت از برخورد همراه با حلم امام باقر عليه السالم، با يك فرد بزرگواري خود گذشت مي

لطف حضرت شرمنده شد واين امر موجب اسالم آوردن فرد نصراني نصراني، كه در نهايت نصراني از اين همه 
شده است توجه نماييد:قال له نصراني: انت بقر؟ قال عليه السالم : انا باقر،قال النصراني: انت ابن الطباخة!؟قال 

قت غفراهللا عليه السالم: ذاك حرفتها،قال النصراني: انت ابن السود الزنجيه البذية!!قال عليه السالم: ان كنت صد
قال فاسلم النصراني نگاهي اجمالي به تاثر تبليغ گفتاري و رفتاري ائمه عليه لك!لها و ان كنت كذبت غفراهللا 

يابيم. در حالي با نگاهي اجمالي به تاريخ اسالم، تاثير تبليغ گفتاري و رفتاري ائمه عليهم السالم را در ميالسالم
رسيد.رفتار علي عليه السالم وآله تعداد شيعيان، به انگشتان دست هم نميكه بعد از رحلت پيامبرصلي اهللا عليه

سال، آنگونه مردم براي بيعت با اميرالمومنين عليه السالم اجتماع نمودند، و ٢٥چنان داراي تاثير بود که، بعد از 
آنچنان حكومتي را با وي بيعت كردند. و اگر معاويه، بهمراهي زر و زور و تزوير، و با جهالت مردم شامات،

پي ريزي كرد كه امام حسن و امام حسين عليهما السالم به شهادت رسيدند، و در منابر و بعد از نماز، مردم امام 
كردند؛ رفتار تبليغي امام زين العابدين، آنگونه بود، كه عمر ابن عبدالعزيز، لعن علي علي عليه السالم را لعن مي

گرداند. فدكي كه بر گردانيدن آن، بمعني ابطال خالفت مروانيان گرفته و بر ميكند، و فدك را ازرا ممنوع مي
رفتار تبليغي امامان، آنگونه بوده است كه، بني العباس ابابكر، و اثبات ادعاي فاطمه و علي عليهما السالم است.

برصلي اهللا عليه وآله ذكر علت قيام خود را، از بين بردن امويان و" للرضا من آل محمد" يعني خوشنودي آل پيام
كند كه نمايند. و مامون براي كسب هويت و قدرت امام رضاعليه السالم را دعوت نموده و اعالم ميمي
خواهد خالفت را به وي واگذار نمايد!؟ و باالخره، تاثير رفتار و گفتار ائمه عليهم السالم آنچنان بوده است مي

صد هزار نفرمسلمان جزيرةالعرب كمتر از يك نفر به خالفت علي ابن ابي كه، اگر بعد از پيامبر از ميان هر يك
طالب عليه السالم معتقد بود؛ امرزه نزديك به يك چهارم جمعيت بيش از يك ميليارد مسلمان، به خالفت 
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يه، نامند (چه شيعيان اثني عشري، يا زيدي، اسماعيلبالفصل علي عليه السالم اعتقاد داشته، و خود را شيعه مي
يهم السالم بهره، و...) اين نشان از موفقيت ائمه عليهم السالم در تبليغ، و تأثير تبليغ گفتاري و رفتاري ائمه عل

در بين مردم مي باشد.

آموزش تبليغ- الف 

تبليغ رساالت الهي، هدف مهم انبياء و ائمه عليهم السالم بوده است.ائمه عليهم السالم در تبليغ هاي خود، نشر 
دادند.آنان در اين راه، ضمن آنكه يق دين اسالم، جلوگيري از انحراف، و كج روي مسلمانان را مد نظر ميحقا

پرداختند؛ با واسطه، از طريق اصحاب و شاگردان نيز، امر تبليغ و ارشاد خود، بدون واسطه، به تبليغ دين مي
اف ائمه عليهم السالم در پرورش شاگرد بوده مسلمانان را پي ميگرفتند. تربيت مربي اسالمي و مبلغ يكي از اهد

نموده است . مثال امام جعفرصادق عليه السالم كه حدود چهار هزار شاگرد در دانشگاه اسالمي خود تربيت مي
است؛ عالوه بر اينكه اوال و بالذات، هدايت خود اين شاگردان را در نظر داشته است؛ هدايت كل امت اسالمي 

ها امام ن شاگردان و دانشجويان خود، در مد نظر آن حضرت بوده است. در اين آموزشرا نيز، با واسطه اي
آموخته صادق عليه السالم همچون ديگر ائمه عليهم السالم عالوه بر آنكه" چه گفتن" يعني محتواي تبليغ را مي

داده است.است؛ "چگونه گفتن" را كه همان روش تبليغ است، به آنان ياد مي

مبلغ نزد ائمه عليه السالم:هايويژگي

سخن از روي علم:

پردازد، شرط نخست داشتن بينش و دانش الزم در محتوايي كه فرد مبلغ ديني در آن زمينه به تبليغ و ارشاد مي
فرمايد: "اگر پيامبر صلي اهللا قدم گذاشتن در اين راه است. هنگامي كه خداي متعال خطاب به انسانهاي ديگر مي

هر آينه او را با قدرت و سختي و شدت - در رسانيدن پيام الهي، از خود نيز چيزي ببافد (وبيافزايد)عليه وآله،
بريديم" ؛ پس حساب ديگر افراد، كامال روش و واضح است. لذا ائمه سپس رگ جان دل او را مي-گرفتيممي

فرمودند. شوند، امر ميآن وارد ميعليهم السالم اصحاب خود را، به كسب دانش الزم، در آن زمينه هايي كه در 
نماييم: به برخي از اين زمينه ها اشاره مي

دانش در تبليغ عملي: اينگونه نيست كه آگاهي،دانش وبصيرت تنها شرط تبليغ گفتاري باشد. بلكه - ١
براي رفتار و تبليغ رفتاري نيز،فرا گيري دانش الزم، شرط است. عن ابي عبداهللا عليه السالم: "من عمل
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علي غير علم، كان مايفسده اكثر مما يصلح " امام صادق فرمود: كسي كه بدون علم عمل و رفتارنمايد، 
فساد كار او بيشتر از درستي كار او خواهد بود . امام علي عليه السالم نيزدر اين رابطه مي فرمايد: 

ه بيشتر رود، دورتر رود. كه هر چبدون علم عمل نمايد، مانند كسي است كه به بيراهه ميكسي كه
شود .مي

تفسير قرآن: داشتن علم در تفسير قرآن، براي ورود در اين حوزه يكي از ضرويات پذيرفته شده دين - ٢
اسالم است تا جايي كه امام رضا عليه السالم ازآباء خود روايت فرموده است كه خداي متعال در 

به خدايي من ايمان ندارد كسي كه كالم حديث قدسي مي فرمايد:" ما آمن بي من فسر برايه كالمي "
مرا براي خود تفسير نمايد.

حكم و قضاوت بين مردم: عن ابي عبداهللا الصادق عليه السالم:" من حكم برأيه بين االثنين، فقد كفر. و - ٣
من فسر آيه من كتاب اهللا، فقد كفر " . هر كسي بين دو نفر حكم دهد و قضاوت نمايد برأي خود، 

ت. و هر كس قرآن را برأي خود تفسير نمايد، كافر شده است.كافر شده اس
بيان احكام الهي: قال الباقرعليه السالم" من افتي الناس بغير علم و الهدي من اهللا لعنته مالئكه الرحمه - ٤

ومالئكه اعذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه " . امام باقرعليه السالم فرمود: هر كسي كه بدون علم فتوا 
كنند، و گناه هر و بخيال خود حكم الهي را ذكر نمايد) مالئكه رحمت و عذاب او را لعنت ميبدهد ( 

كسي كه به فتواي او عمل كرده است، بر گردن اوست.
پاسخ به سواالت مردم:" قال ابو عبداهللا عليه السالم:" ان من اجاب في كل ما يسئل عنه لمجنون ". هر - ٥

شود بدهد ديوانه و مجنون است .پرسيده ميكسي كه پاسخ هر آنچه را كه از او
خطابه و مناظره در بحث خود گذشت.- ٦
و باالخره امر بمعروف و نهي از منكر: كه شرط علم تامل به معروف و منكر از بديهيات فقه اسالمي - ٧

است.
آنچه كه عيان است اين است كه تبليغ مبلغ ديني در هر رشته اي كه مي خواهد باشد، بايد مبتني و
مستند به كتاب خدا و گفتار ائمه معصومين عليهم السالم باشد. و اين سخن امام زين العابدين عليه 

سازد:" ليس لك ان تتكلم خواهيم تبليغ كنيم، روشن مياي كه ميالسالم، وظيفه ما را، در هر رشته
خواهي بگويي ه ميتواني هر چبماشئت، الن اهللا عزوجل قال: و التقف ما ليس لك به علم ". تو نمي

زيرا خداي متعال در قرآن فرموده است" چيزي را كه بدان علم نداري دنبال مكن "
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شرح صدر:

اي است كه، براي درك صحيح، و شرح صدر، به معني ظرفيت روحي بسيار وسيع، و تحمل فوق العاده
، اگرچه اكتسابي است، كه رسانيدن پيام الهي، و دستورات اسالمي مورد نياز است. اين شرح صدر اسالمي

توسط پيام رسانان اسالمي، بايد كسب شود. ولي تفاوتي كه، با ديگر صفات اين مجموعه دارد اين است، كه 
اين ويژگي بايد از جانب خداي متعال، به پيام رسان ارزاني داشته شود و نيرويي است كه خداي متعال در 

فرمايد: د. امام صادق عليه السالم در معني شرح صدر ميدهاختيار هر كه بخواهد (از مومنين) قرار مي
"ان اهللا عزوجل يقذف نورا في قلب المومن، فينفسح بذلك قلبه، و يشرح للتسليم هللا و الثقه به، و السكون الي 

تاباند كه بدان قلب او گشاده گردد، وما و عده، حتي يطمئن اليه " يعني خداي متعال در قلب مومن نوري را مي
هاي الهي.در مقابل سعه باز شود براي تسليم در برابر خدا و اطمينان به او و آرامش يافتن و يقين داشتن و عده

صدر ضيق صدر است كه بمعني نداشتن درك صحيح اسالمي از دين، در برخورد با مسايل اجتماعي، اعتقادي، 
وانان، و نوجوانان، و افراد خاطي از و حتي سياسي است. برخورد متجحرانه و تنك نظرانه با مردم، از ج

مسلمانان، و اهل مذاهب ديگر اسالمي، از مصاديق ضيق صدر است. ائمه عليهم السالم بر خورد مناسب مبلغ 
هاي كردند، لذا افرادي كه داراي درك صحيح از برخورد مناسب، با پديدهاي سفارش مياسالمي را، با هر پديده

نمودند (كه در بحث ها، نهي ميالسالم، آن را از تبليغ، و رودر رو شدن با آن پديدهمذكور نبودند، ائمه عليهم 
مناظره به آن اشاره شده است ).امام صادق عليه السالم در زمينه شرح وضيق صدر مي فرمايد:" بدانيد! چون 

آن زبانش گوياي حق، خداي متعال در باره بنده اش اراده خير نمايد، او را شرح صدر عطا مي فرمايد، و او به
وقلبش با حق گره وپيوند خواهد خورد و پيرو حق خواهد شد، وبه آن عمل خواهد نمود. واگر (بخاطر اعمال 
و رفتار بنده)اراده خير به او نداشته باشد او را به خودش واگذار مي كند. صدرش را تنگ وبسته خواهد نمود. 

نخواهد داشت. و چون قلبش با آن پيوند نداشته باشد،به آن اگر حق بر زبانش جاري شود،قلبش با آن پيوند
عمل نخواهد نمود ...

عوت با عمل:د

از آنجايي كه تبليغ مبلغ اسالمي، نشر دين و تعاليم اسالمي است، و اين تعاليم و احكام اسالمي براي همگان، 
از گوينده وشنونده تبليغ

رعايت دين و تقواي الهي، و دعوت با عمل سفارش بسيار است. لذا ائمه عليهم السالم، گويندگان را به
كردند.آنان دعوت عملي را داراي كارايي بيشترمي دانستند. تا آنجا كه امام صادق عليه السالم تبليغ را به مي
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رفتار فرمايد: "كونوا دعاة الناس با عمالكم و التكونوا دعاة بالسنتكم ". مردم را بغير زبانتان بداند و ميعمل مي
نيك فرا خوانيد و ارشاد نماييد و با زبان خود مردم را دعوت به خير تبليغ ننماييد. 

فرمايد:" ايها الناس، اني واهللا ما احثكم علي طاعة، اال و اي ميامام اميرالمومنين علي عليه السالم در خطبه
سوگند به خدا من شما را اطاعتي تشويق اسبقكم اليها. و الانهاكم عن معصيه، اال اتناهي قبلكم عنها " اي مردم

نكردم مگر آنكه خودبه آن پيشي گرفتم،واز معصيتي نهي نكردم مگر آنكه پيش از شما از آن پرهيز كردم.قال 
ابوعبداهللا الصادق عليه السالم:" كونوا دعاة للناس بغير السنتكم. ليروا منكم الورع و االجتهاد و الصالة و الخير، 

ه ". مردم را( بسوي مذهب خود) بخوانيد بدون زبان خود، تا از شما تقوي، اجتهاد وتالش، نماز فان ذالك داعي
واعمال نيك ببينند، اين خود (مردم را به راه شما) دعوت كننده است.دو صد گفته چون نيم كردار نيست.

اخالص در نيت :

ن ور است. پس سخني كه از دل شود، خلوص نيت سخچيزي كه موجب كار آيي سخن سخن ور ديني ميآن
برخاسته باشد، بر دل خواهد نشست. ولي سخني كه از دل سخنور برنخاسته باشد، هر چند با كلمات زيبا، و 
بشكل دلنشيني بيان شده باشد. از گوشها فراتر نخواهد رفت و تاثير خود را بر قلب مخاطبين نخواهد گذاشت. 

ري كه از چله كمان خارج شود. همانگونه كه تير براي برد بيشتر، و نفوذ اند سخن را، به تيچه زيبا تشبيه كرده
عميقتر، بيش از نياز بكمان بزرگ و زيبا، يا تير بزرگ خوش نقش، نياز به كشش بيشتر چله كمان دارد، سخن 

چه بازوي نيز، بيش از نياز به زيبايي بيان، يا ظواهر سخنور، نياز به خلوص نيت سخنور دارد .همانگونه كه هر
شد، اثر سخن تر دارد، هر چه اخالص واعظ بيشتر باتر باشد وآنرا بيشتر بكشد، تير اثري قويكماندار قوي

بيشتر و عميقتر است.

هاي منسوب به ايشان فرمايند: "الكلمه اذا خرجت من القلب، وقعت في امام علي عليه السالم در حكمت
نشيند و هرگاه از زبان االذان . هرگاه سخني او دل برخيزد دل ميالقلب. و اذا خرجت من اللسان، لم تجاوز

ها در نگذرد و نيز فرموده است: "اذا طابق الكالم نية المتكلم قبله السامع، و اذا خالف بيرون آيد از مرز گوش
ارش ) هرگاه سخن گويند با نيت او همگون گردد شنوند گفت٤١٧٣نيته لم يحسن موقعه من قلبه )غرر الحكم 

نشيند.پذيرد و هرگاه گفتار ناهمگون با نيت او باشد گفتارش بخوبي در دل شنونده نميرا مي
موانع اخالص نيت مبلغ ديني، ريا، عجب، انگيزه كسب مال، مقام و غيره است كه مبتني بر خود محوري و 

خود پرستي است و با اصل دين محوري وخداي پرستي ؟ منافات دارد 
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نرمي گفتار:

چگونگي بيان، نرمي گفتار، و لحن ماليم در سخن، يكي از اصول مهم خطابه است، كه در علم روانشناسي 
اند. تا حدي كه شصت در صد اهميت را براي چگونگي بيان، و چهل در صد براي آن تاثير بسزايي قايل شده

دادند، تا جايي اين مهم، توجه كافي مياند. ائمه عليهم السالم پيروان را به اهميت را براي لفظ و كلمات، دانسته
اند:" يا اباعبيده! انا النعد الرجل فينا عاقال، حتييعرف كه امام باقر عليه السالم به يكي از اصحاب خود فرموده

دانيم مگر وقتي كه (لحن قول) و چگونگي بيان لحن القول ". اي اباعبيده! مافرد را در ميان خود مان عاقل نمي
ند.سخن را بدا

فرمايد، حضرت علي عليه السالم نيز، سفارش زيادي به نرمي سخن دارد، تا جايي كه در روايتي حضرت مي
آنچنان با مردم بنرمي سخن بگوييد، كه گويا حاجتمند و نيازمند مردم هستيد. امام صادق عليه السالم فرمايد:" 

تقار الي الناس، و االستغناء عنهم، فيكون افتقارك كان الميرالمومنين عليه السالم يقول:" ليجمتع في قلبك، االف
اميرالمومنين اليهم، في لين كالمك و حسن بشرك. و يكون استغنائك عنهم في نزاهة عرينك و بقاء عزك ".

فرمود: هميشه در قلب خود، دو احساس متضاد را با هم داشته باش. نيازمندي به مردم، عليه السالم هميشه مي
م، ات از مردمردم، پس نماد نيازمندي تو در نرمي سخن، و گشاده رويي توست و نماد بي نيازيو بي نيازي از 

در حفظ آبرو و بقاي عزت توست.

امام علي عليه و قال علي عليه السالم:" عود لسانك لين الكالم، و بذل السالم، يكثر محبوك، و يقل مبغضوك ".
ر، و ابتدا كردن به سالم، عادت ده!. تا دوستانت بيشتر، و دشمنانت فرمايد" زبانت را با نرمي گفتاالسالم مي

كمتر شوند.هنگامي كه خداي متعال به پيامبرش صلي اهللا عليه وآله، كه اصحابش بعنوان تبرك آب وضويش را 
لك " بردند، مي فرمايد:" لو كنت فظا غليظا القلب النفضو من حوگذاشتند به زمين برسد، و بعنوان تبرك مينمي

و فرمايد:" و اخفص جناحك لمن اتبعك من المومنين ". اهميت نرمي سخن مبلغان ديني كه قداست پيامبر را
شود.براي پيروانش دارا نيستند، بيشتر آشكار مي

شجاعت 

شجاعت براي مبلغان، به شرط آنكه بر اساس عقل و شرع باشد، و رنگ تهور به خود نگيرد، امري الزم و 
زيرا تبليغ ديني، سخن گفتن از دين خداست. و اوامر و نواهي الهي، مخالف هوا و هوس مردم، ضروري است. 

خصوصا صاحبان زرو زور و تزوير است، و الجرم مخالفت آنها را بهمراه دارد. لذا مبلغ بايد با شجاعت كامل 
ساالت اهللا) به خلق خدا، هاي الهي (رپس از بصيرت و خودشناسي ، حرف حق را بيان نمايد. و در بيان رسالت
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ترسد و از غير اوترسي ندارد. ائمه عليهم السالم ضمن طرد تهور و بي باکي غير عاقالنه، تنها از خدا مي
كردند. آنان ترک بيان حق، بخاطر درهنگام بيان او امر و نواهي دستورات الهي، ترسيدن از غير خدا را، نفي مي

زي و درآمد را، ازجانب علماي دين، عامل هالکت امت هاي گذشته حفظ مال و جان، و ترس از كم شدن رو
مي دانسته اند. قال علي عليه السالم:" انه لم يهلك من كان قبلكم من االمم، االبحيث ما اتو من المعاصي، و لم 

قوبة. فامروا ينههم الربانيون و االحبار، فلما تمادوا في المعاصي، و لم ينههم الربانيون واالحبار، عمهم اهللا بع
بالمعروف و انهو عن المنكر!، قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم. اعلموا ان االمر بالمعروف و النهي عن 
المنكر، اليقربان من اجل و الينقصان من رزق، فان االمر ينزل من السماء الي االرض كقطر المطر، الي كل نفس 

هاي پيشين هالك نشدند، مگر بخاطر نافرماني خدا و نهي مود: امتاميرالمومنين عليه السالم فراو اهل او مال ".
نكردن علما و دانشمندان!، پس چون در معصيت غوطه ور شدند، و علماء و دانشمندان آنانرا باز نداشتند، 

ها و محرمات مردم را باز ها و واجبات امر نماييد، و از بديخداي همه آنان را عقوبت فرمود. پس به خوبي
هاي پيشين كرد.بدانيد امر به معروف و نهي از منكر، اجل يد!، قبل از آنكه خداي با شما آن كند، كه با امتدار

سازد، (پس به وظيفه خود عمل نمايد، و نهراسيد!. زيرا) مرگ سازد، و روزي را كم نميو مرگ را نزديك نمي
آيد.اميرالمومنين عليه اني كه فرود ميو مصايب و روزي هر كسي، از جانب خدا مقدر شده است، مانند بار

ها، و بازداشتن آنان از بديها، نزديك سازنده اجل، و دور السالم در جاي ديگر فرمايد: واداشتن مردم به خوبي
سازنده روزي نيست. (پس به آن اهتمام ورزيد! که خداي) ثواب شما را چند برابر، و پاداش شما را زياد مي 

دو سخن مطابق عدل در برابر زمامدار ستمگر است.سازد. و بهتر از اين 

ساده زيستي:

كردند، يكي از رفتارهايي كه ائمه عليهم السالم براي تاثير بيشتر سخن، اصحاب خود آنانرا به آن تشويق مي
ساده زيستي و زندگي مانند متوسط مردم بوده است.ائمه عليهم السالم آنانرا از زندگي اشرافي و تجملي نهي 

نمودند. شايد به اين خاطر كه زندگي تجملي، آنان را از مخاطبين كه عمدتا از قشر متوسط يا ضعيف يم
كرده است. رفاه، برخورداري از تنعمات كرده، سخنان و پيام هاي تبليغي شان را كم تاثير مياند دور ميبوده

م تبليغ، حتي اگر بازگويي پيام الهي مادي، زندگي متفاوت با عموم مردم، همچون عايقي مانع از دريافت پيا
باشد، از جانب مردم مي گردد.در كتب روايي و رجالي آماده است امام باقرعليه السالم، به محمد بن مسلم بن 
رياح، يكي از اصحاب وراويان جليل القدر، که مالدار بوده و گله هاي دام اورا چوپانانش مراقبت مي کردند، 

محمد بن مسلم که بزرگ قوم خود بود، و از اين راه فروتني پيشه كن اي محمد!.محمد!"فرمود: "تواضع يا 
زندگي اش تامين بوده است، چون از مدينه به كوفه بازگشت، زنبيلي از خرما و ترازويي برداشت و بر در 



٢١١

كار مسجد کوفه نشست و مشغول خرما فروشي شد. قومش چون خبردار شدند، دور او را گرفتند و گفتند: اين
تو دور از شأن ماست!.محمد گفت: موالي من مرا امر فرموده بچيزيكه من از آن دست برنخواهم داشت. گفتند: 

خواهي كسبي كني پس در دكان بنشين و آرد فروشي كن! محمد بن مسلم پس از پايان بردن اگر ناچار مي
خرما فروشي در آن روز، پيشنهاد مردان قومش را قبول كرد . 

وقار:

كردند. اي است كه، ائمه عليهم السالم اصحاب خود را به اکتساب آن سفارش ميوقار يكي از صفات برجسته
كنند زيباترين خصلت انساني چيست؟ حضرت سه اهميت وقار در حدي است كه وقتي از امام سوال مي

بد ".امام صادق عليه كند كه نخستين آن وقاري است كه خوف همراه آن نباشد: "وقار بال مهاخصلت ذكر مي
نويسد، بعد از آغاز با نام خدا و آرزوي سالمتي آنان، اي نسبتا مفصل، كه به اصحاب خود ميالسالم در نامه

فرمايد:" و عليكم بالدعة و الوقار و السكينه!، و عليكم بالحياء!. اياكم و مماظه اهل الباطل! و عليكم بهدي مي
حلمهم و تغشعهم "وبر شما باد به طمانينه (راحتي) و وقار و آرامش!، و بر الصالحين و وقارهم!، و سكينتهم و

شما باد به حياء!. بپرهيزيد از بدخلقي و درگيري با اهل باطل!. و بر شما باد به رفتار صالحان، از وقار، و 
ادق عليه آرامش، و حلم و تواضع آنان.از اين روايت، و روايات اين باب ، فهميده مي شود، حضرت امام ص

السالم مبلغين را از جوش زدن، و حرص خوردن، و درگير شدن با اهل باطل، بازداشته است. بلكه آنان را به 
اند. و در همين "الدعة" يعني راحت و رلكس بودن، همراه با وقار و سكينه، و حلم و خشوع، سفارش نموده

له، يعني حسن برخورد و احوالپرسي داشته روايت شريفه، حضرت سفارش فرموده اند که، با اهل باطل مجام
باشيد!. كه حضرت اين را از نشانه هاي وقار عالم شيعه دانسته است.امام صادق عليه السالم به يكي از اصحاب 

هاي زيادي كه، برخي ناظر خود به نام عبداهللا اين جندب كه از مبلغين اسالمي نيز بوده است، در ضمن سفارش
فرمايند:" والتكن فظا غليظا!، يكره الناس قربك. و التكن و به محتواي تبليغ است، ميبه روش، و برخي ناظر

اهنا!، يحقرك من عرفك ". نه آنگونه تند خو وخشك باش، كه مردم از تو اجتناب ورزند!. و نه آنگونه خود را 
سبك و پست بدار، كه هر كه تو را شناسد تحقيرت نمايد!.

وقار و مزاح:

شود. ائمه عليهم السالم دو عامل را ذکر کرده اند که، بيشتر موجب از بين رفتن وقار انساني ميدر روايات 
نخستين آن "مراء"، يعني بحث كردن، و درگير شدن با ديگران است. و دوم مزاح و شوخي كردن با مردم است. 
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عليك ". مراء و جدال با مردم امام صادق عليه السالم فرمايد:" التمار!، فيذهب بهاؤك. و التمازح!، فيجترء
كند. و مزاح نكن! كه (بواسطه از دست دادن وقار) بر تو جرأت پيدا منما!، كه ارزش و قيمت تو كاهش پيدا مي

كنند.مي

و نيز امام صادق عليه السالم به حمران ابن اعين، يكي از مبلغين قوي اسالمي ويکي از صحابه خود، فرمايد:" 
ه يذهب هيبة الرجل و ماء وجهه ". بپرهيز از مزاح! كه هيبت مرد را كاهش داده، و آبروي او اياك والمزاح!. فان

شود، اين است كه، دستورات فوق، بعالوه برد.آنچه كه از جمع روايات اين باب روايي استفاده ميرا مي
و مزاح را از حسن خلق كردند ،دستوراتي كه ائمه عليهم السالم اصحاب را، به مزاح كردن با يكديگر امر مي

دانستند؛ به اين معنا است که، اصحاب با يكديگر مزاح نمايند،تا روحيه شاد خود را حفظ نمايند. ولي با مي
مردم و مخاطبين خود مزاح ننمايند تا وقار آنان محفوظ مانده، و براي سخن آنان تاثير باقي بماند. و يا اينكه 

د و شوخي كنند (و سر به سر يکديگر بگذارند) که موجب کدورت مي مزاحي منع شده است كه به هم بخندن
اي كه گفته شود، حتي اگر از جانب مبلغ هم باشد، و حتي هنگام خطابه! شود. ولي با هم خنديدن! به لطيفه

وقار، وحفظ آبرو و متانت، ندارد.اشكالي نداشته باشد. زيرا منافاتي با 

ظاهر مناسب:

مورد پسند دريافت کنندگان پيام تبليغ، يکي از اصول ضروري تبليغ است. در مقابل رعايت ظاهر مناسب و 
عدم رعايت ظاهر مناسب، بگونه اي که موجب گريز مخاطبيبن، يا بي اعتنايي آنان شود، از تاثير تبليغ کاسته يا 

كردند. رعايت ميبي تاثير مي نمايد. ائمه عليهم السالم اصحاب خود را به رعايت ظاهر مناسب نيز سفارش
لباس مناسب، نظافت و نظم موي سر و صورت، در هنگام برخورد با برادران مؤمن، مورد سفارش بوده است. 
امام صادق عليه السالم فرمود:" البس و تجمل! فان اهللا جميل، و يحب الجمال، و يحب ان يري اثر نعمه علي 

ايي را دوست دارد. و دوست دارد آثار نعمتهايي كه بر عبده ".لباس زيبا و مناسب بپوش! خدا زيباست، و زيب
اش عطا فرموده است را ببيند.ندهب

اند: چگونه آثار نعمت را ظاهر نماييم؟.حضرت فرمود: با پوشيدن لباس مناسب، و از حضرت سؤال كرده
بهترين و امام صادق عليه السالم در توضيح لباس مناسب، فرمود:استعمال عطر، گچ كاري كردن منزل.

مناسبترين لباس، لباس معمول زمان، براي هر صنفي است .
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پوشيد!؟. كردند: امام علي عليه السالم، لباس پشمينه، ارزان و كوتاه ميعليه السالم عرض ميگاهي به امام صادق
ندان بود. گرفت. چون لباس متعارف آن زمان، براي نيازمفرمود: در آن زمان كسي به امام ايراد نميحضرت مي

اي است .ولي امروزه لباس متعارف، پنبه

حب مردم:

هاي ائمه عليه السالم، عالقه به مردم، و عالقه به نجات آنان از جهل و غفلت وناداني، و بيرون يكي از ويژگي
نمودن از خود پرستي و ظلمت، بسوي نور و خداپرستي و اخالق نيكو، بوده است. هدايت مردم و ارشاد آنان، 

دون حب آنان، و دوست داشتن براي آنان، آنگونه كه خود را دوست دارد، و براي خود دوست دارد، امكان ب
آموختند. آنان ندارد. عشق به هدايت مردم را، اصحاب و مبلغين اسالمي، قوال و فعال از ائمه عليهم السالم مي

يان پروردگار متعال، در تالش هستند؛ مي آموختند، همانگونه كه براي نجات خود، از جهل و بي خبري، و عص
خواهند، براي آنان نيز بخواهند، و به نجات آنان نيز اهميت دهند. و همانگونه كه بهشت را براي خود مي

همچون خود براي رهايي آنان، از عذاب آتش جهنم، سعي نمايند. امام باقرعليه السالم فرمود:" احبب اخاك 
ك.و أکره له ما تکره لنفسک ". برادر مسلمان خود را دوست بدار و براي او المسلم، و احبب له ما تحب لنفس
پسندي. و چه زيبا از جانب ائمه پسندي. ومپسند آنچه را كه براي خود نميبپسند آنچه را كه براي خود مي

م برادر شوند و همانگونه كه برادر غعليه السالم بر اساس فرهنگ اسالمي مسلمانان برادر يكديگر محسوب مي
خورد و تمايلي به گمراهي و در چاه افتادن برادر را ندارد رفع ضاللت برادران مسلمان نيز بر عهده خود را مي

هاي خود و كالن نجات دهد.برادران عالم است كه با محبت و توكل بر خداي متعال آنان را از گمراهي

تواضع:

هللا عليه وآله اين است كه، در برابر مومنين تواضع نما، و يكي از دستورات خداي متعال، به پيامبر اكرم صلي ا
بالهاي فروتني خود را براي آنان بگستران ، تا بتواني دستورات الهي را به آنان برساني، و دين الهي را تبليغ 

ه نمايي. از آنجايي كه مبلغين اسالمي، در رسانيدن رساالت الهي، در راستاي پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وآل
نمايند؛ لذا ائمه عليهم السالم مبلغين را، به تواضع و فروتني در برابر مومنين، و گيرندگان پيام الهي، حركت مي

اند كه تواضع و فروتني براي درك صحيح نمودند. ائمه عليهم السالم بر اين عقيده بودهامر فرموده و ارشاد مي
ها به مردم ديگر، در مرحله بعد، تاثير بسيار دارد: يافتهدانش، و دريافت حقيقت در مرحله نخست، و رسانيدن 

قال علي عليه السالم:" خفض الجناح زينه العلم ". اميرالمومنين عليه السالم فرمود: فروتني زينت دانش است. 
فرمايد: اي هشام رويش امام كاظم عليه السالم خطاب به هشام ابن حكم مبلغ برجسته دين و مذهب مي

رويد. "حكمت " نيز اينگونه است كه در قلب متواضع مين فرودست است و در بلندي چيزي نميزراعت در ز
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رگز نخورد آب زميني كه آموز اگر طالب فيضي هافتادگيشود .شود، و در قلب متكبر خشك ميفراگرفته مي
بلند است.

شتن تواضع دارد. در مرحله دوم، بنابراين، مبلغ براي درك حقيقت پيام، و درك وظيفه فعلي خود، نياز به دا
شود كه پيام مقدس مبلغين براي رسانيدن پيام نيز، فروتني پيام رسان در برابر پيامگيران و مستمعين، موجب مي

در جايگاه مناسب خود قرار گيرد.اسالمي،

ضع، أن يرضي الرجل، شمرد: ان من التوابرخي از عاليم فروتني را، امام جعفر صادق عليه السالم، اينگونه بر مي
بالمجلس دون المجالس، وان يسلم علي من يلقي، و ان يترك المراء و ان كان محقا، و ال يحب ان يحمد علي 

از عاليم فروتني، امور ذيل است: انسان در پي جايگاه مناسب در نشستن نباشد، با هر كه برخورد التقوي ".
ري زباني با مردم بپرهيزد حتي اگر حق با او باشد، و دوست نمود اظهار مودت نموده و سالم نمايد، از درگي

نداشته باشد كه مردم او را به خوب بودن و پرهيزگار بود بستايند. توجه داشتن به كنه و عمق دستوراتي مانند 
اين روايت، از جانب مبلغان صدر متقدم و صدر متاخر، موجب شده است كه دين و مذهب، در وسعتي چنين 

اگير شود. اگر ديگران(از صاحبان قدرت و مخاطبين)، در فراهم سازي جايگاه ارزشمند مبلغ، وظيفه گسترده فر
گماشتند، و تحيت دادند، آنان بدون توجه به آن، به امر تبلغ دين فروتنانه همت ميخود را درست انجام نمي

كلمه تواضع كبر و تكبر است، كه معناي در مقابل اند.خود را نثار مردم نموده، و از آنان انتظار ستايش نداشته
اند. مبلغ ديني آن خود برتر بيني يك انسان، نسبت به ديگران است. كه ائمه عليهم السالم از آن نهي فرموده

شود. و وي را از مردمي داند كه، دانش ديني و عناوين اجتماعي، موجب برتري يافتن وي، بر ديگران نميمي
سازد.امام صادق عليه السالم، در بخش ديگري از نامه مفصل كنند، برتر نميه ميکه از ارشادات وي استفاد

عليكم بحب المساكين المسلمين! فانه من حقرهم و تكبر عليهم نگارد:اصحاب و مبلغين اسالمي ميخود، به 
اهللا عليه المقت منه و فقد زل عن دين اهللا، و اهللا له حاقر ماقت... و اعلموا! ان من حقر احدا من المسلمين! القي 

المحقرة، حتي يمقته الناس، و اهللا له اشد مقتا. و اياكم و العظمه و الكبر! فان الكبر رداء اهللا عزوجل، فمن نازع 
اهللا ردائه، قصمه اهللا، و اذله يوم القيامه ".بر شما باد به دوست داشتن مساكين مسلمانان! پس هر كس كه آنان را 

ان تكبر ورزد، از دين خدا بيرون رفته است، و خدايش او را حقير كننده و خوار كننده حقير انگارد، و بر آن
است. بدانيد! هر كسي كه فردي از مسلمانان را خوار سازد، و تحقير نمايد، خداي متعال غضب خود را شامل 

رين خوار سازان سازد، تا مردم او را خوار سازند و حقيرش بدارند، خداوند شديدتكند، و خوارش مياو مي
است. بپرهيزيد از خود بزرگ انگاري و كبر!، كبر رداء خداي عزوجل است، هر كس با خدا در ردايش در 

سازد.كند، و در قيامت و روز رستاخيز او را ذليل ميآويزد، خداي متعال او را خورد مي
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ترك مخاصمه:

هي، و تمايل به تفوق و برتري بر ديگران انسان به طبيعت حيواني خود، داراي غريزه خود نمايي خود خوا
است. و از طرف ديگر، در مقابل كسي كه بخواهد بر او چيره شود و برتري يابد، ايستادگي نموده و از خود 

نمايد. يكي از راههاي ارضاي غرايز فوق، براي اهل دانش، درگيري زباني، و زبان زباني كردن، و دفاع مي
خواهد حيله گر انساني، براي اقناع خود، با دادن وجهه شرعي و الهي، ميخصومت در سخن است. گاه نفس 

آن غرايز را ارضا نمايد. و لذا مبلغ ديني را به درگير شدن با مردم، و فهمانيدن به آنان فهم بيشتر خود را!؟، وا 
دارد.مي

كردند و اين عمل ل، نهي ميائمه عليهم السالم اصحاب خود را از درگير شدن با مردم، و نزاعهاي علمي و جدا
را، بجز در مواردي كه در بحث مناظرات ائمه عليهم السالم ذكر شد، از جانب هر كسي كه آغاز شده باشد، بي 

دانستند. امام تربيت كننده مبلغان برجسته، امام جعفر صادق عليه السالم به اصحاب فايده و موجب خسران مي
فان الناس لو استطاعوا ان يحبونا الحبونا ". با مردم درگير نشويد و فرمايد: "التخاصمواالناس!سفارش مي

مخاصمه نكنيد!، مردم اگر بتوانند ما اهل بيت عليه السالم را دوست داشته باشند، دوست خواهند داشت.
ه و در جاي ديگر، در بيان علت نهي از در گيري زباني مي فرمايد:" ال تخاصموا بدينكم! فان المخاصمه ممرض

للقلب، ان اهللا عزوجل قال لنبيه صلي اهللا عليه وآله: انك التهدي من احببت، و لكن اهللا يهدي من يشاء . و قال: 
أفانت تكره الناس حتي يكونوا مومنين . ذروا الناس ". براي دين خود درگير نشويد! مخاصمه و درگيري، قلب 

تواني هر كه را كه بخواهي هدايت ه وآله فرمايد: تو نميكند. خداي متعال به پيامبرش صلي اهللا عليرا بيمار مي
كني تا ايمان نمايد... و نيز خداي فرمايد: آيا تو مردم را مجبور مينمايي ولي خدا هر كه را بخواهد هدايت مي

بياورند؟! مردم را رها كنيد!.

نان، سودي ندارد. بسياري از شود كه، درگير شدن با مردم، و مجادله باطل با آهاي فوق مشخص مياز روايت
توانند حق را بپذيرند، و يا تابع اهل بيت مردم بخاطر گذشته شان، از مال حرام و انجام معاصي و غيره، نمي

فرمايد، كه خدا هر كه را عليه السالم شوند. و لذا درگيري با آنان بيهوده است. آنچه كه خداي متعال نيز مي
ي جبري آن، بلكه همان آمادگي معنوي، براي پذيرفتن حق است، كه خداي نمايد، نه معنبخوهد هدايت مي

متعال، با آن معاصي كه، گوشهاي قلبشان را بسته، و مغزهايشان را از كار انداخته، هدايت آنان را محال ميداند. 
السالم امام صادق عليه السالم، در اشاره به وسوسه نفس به درگيري زباني، به نقل از امام حسين عليه 

فرمايد:" و ان الشيطان ليوسوس الرجل و يناجيه، و يقول: ناظر الناس في الدين! لئال يظنوا بك العجز و مي
الجهل. ثم المراء اليخلوا من اربعه اوجه، اما ان تتماري انت و صاحبك فيما تعلمان، فقد تركها بذالك النصيحة 
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، فاظهرتما جهال. و اما تعلمه انت، فظلمت صاحبك بطلبك و طلبتما الفضيحة و اضعتا ذالك العلم. او تجهالنه
گويد: با كند و ميعثرته، او يعلمه صاحبك، فتركت حرمته و لم تنزله منزلته ". شيطان در قلب انسان وسوسه مي

مردم در امر دين بحث و مناظره كن! تا نگويند كه توانايي بحث ندارد، يا جاهل است. درگيري زباني يكي از 
شکل را دارد: يا تو و طرف تو، هر دو عالم هستيد، كه بر خالف خير عمل كرده، و خود را با مجادله با چهار

يكديگر مفتضح ساختيد و دانش خود را تباه ساختيد. يا هر دو جاهليد، كه با اين درگيري جهل و ناداني خود 
به طرف خود ظلم كردي، كه خواستي بر داني، با اين بحث نمودن و درگير شدن، را آشكار ساختيد. و ياتو مي

داني، پس حرمت او را ترك كردي، و او را در جايگاه داند، و تو نمياو چيره گردي!. يا اينكه طرف تو مي
واقعي خود ننهادي!.آنچه كه از اين روايت امام حسين كه امام صادق عليهما السالم براي شاگردانش بازگو 

، در درگيري زباني خيري نيست. و ارشاد و تبليغ و هدايت ديني، تاحد شود اين است كهكند روشن ميمي
امكان بايد بدون ايجاد درگيري، وصف آرايي و در مقابل يكديگر ايستادن باشد؛ تا ثمره بخش بوده و تاثيرمثبت 

ا از مجادله باز داند، باز دانا رخود را به طرفين بگذارد. و لذا ائمه عليهم السالم در فرضي يكي كه از طرفين مي
دارند، چون اين عالم نيز بايد كوتاه بايد، و مايه خجالت طرف مقابل خود نشود، و حالت انتقام بخود نگرفته مي

و در پي ارضاي نفس خود نباشد.

تبليغ تدريجي:

ئمه اي، با توجه به ظرفيت درك و فهم مخاطبين است. اهاي کاري اسالم، تبليغ تدريجي و مرحلهيكي از شيوه
خواستند، توان تحمل مخاطبين خود را در دادند، و از آنان ميعليهم السالم اصحاب را به اين نكته توجه مي

نمايد. لذا نظر بگيرند، كه خداي متعال بر اساس طاقت و ظرفيت افراد، آنان را تكليف نموده و بازخواست مي
ن دانش و اطالعات، و حتي حكم الهي را مردمي را كه ظرفيت شخصي و يا اجتماعي آنان، وسعت تحمل اي

ندارد، آن را از آنان بازداشته، و براي آنان بازگو ننمايند، تا هنگامي كه ظرفيت تحمل آن را پيدا نمايند.
فرمايد:" رحم اهللا عبدا اجتر موده الناس الي نفسه، فحدثهم امام صادق عليه السالم خطاب به اصحاب خود مي

ينكرون ". رحمت خدا بر كسي باد كه محبت مردم را به سوي خود جذب كند! پس با بما يعرفون، و ترك ما
كنند و قبول مردم آنگونه سخن بگوييد كه قابل شناخت آنان باشد و بفهمند!، و ترك نماييد آنچه را كه انكار مي

د: با مردم از آنچه را كه نمايند!. در جاي ديگر امام صادق عليه السالم به پيام رسانان رسالت الهي مي فرماينمي
پذيرند رها كنيد! آيا دوست داريد خدا و رسولش مورد دشنام قرار پذيرند سخن بگوييد! و آنچه را كه نميمي

شوند؟! فرمود: وقتي كه آنچه را كه تحمل ندارند و باور گيرند!؟. گفتند: چگونه خدا و رسولش دشنام مي
ده اين سخن را لعنت كند! در حالي كه اين سخن خدا و رسول او بوده گوييد، مي گويند: خدا گوينكنند مينمي
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شود، بر مبلغ الزم است كه مخاطب خود را بشناسد، و آنگونه سخن بگويد از اين روايات مشخص مياست!! .
كه حرمت دين، و گوينده ديني، هر دو حفظ شود. اگر مردم تحمل شنيدن برخي از حقايق را ندارند، فعال، آنرا 

توانند باور نمايند. سپس پس از استحكام بيشتر ذكر ننمايد، كه وظيفه فعلي آنان، همان مقداري است كه مي
اند ذكر نمايد. روايتي بسيار زيبا از امام جعفر صادق در دين آنان، تدريجا بخش ديگري كه تحمل آنرا پيدا كرده

يكي از خدمتكاران امام صادق شود.تصار ذكر مياين زمينه است كه بخاطر طوالني بودن، ترجمه آن با كمي اخ
اي براي كاري، نزد گروهي از شيعيان فرستاد. ما در پي آن كار گويد: امام صادق عليه السالم مرا بهمراه عده

رفتيم و بازگشتيم، در حالي كه از اعمال آنان ناراحت بوديم. من خسته و بي حال خود را روي بستر انداختم، 
صادق عليه السالم را در كنار بستر خود ديدم. نشستم، حضرت باالي سر بسترم نشست. و از كاري ناگهان امام 

فتم: من از آنان گام كرده بود از من پرسيد، گزارش را عرض كردم. حضرت خداي را حمد گفت.كه روانه
جويم!بيزاري مي

گويند. آيا به اين خاطر وييد، آنان نميگحضرت فرمود: آنان واليت ما را قبول دارند، ولي آنچه را شما مي
عرض كردم: آري!. امام فرمود: پس چون آنچه نزد ماست، نزد شما نيست، ما نيز از شما جوييد؟ ت ميبرائ

برائت بجوييم؟!... و خدا نيز چون آنچه نزد اوست نزد مانيست، ما را رها و دور سازد.عرض كردم: نه به خدا ! 
: آنان را بدوستي گيريد، و بيزاري مجوييد! مسلمانان را برخي داراي يك سهم از حضرت فرمودپس چه كنيم؟

دين است، و برخي داراي دو سهم، و برخي داراي هفت سهم، و شايسته نيست آنچه بر دوش صاحب دو سهم 
است، بر آن كه داراي يك سهم است، تحميل شود. و همچنين آنچه بر دوش صاحب هفت سهم است، بر آنكه 

اي مسيحي داشت او را به اسالم زنم: مردي همسايهحب شش سهم است، تحميل شود. برايت مثلي ميصا
دعوت نمود و اسالم را برايش زيبا تصوير نمود. مسيحي اسالم را قبول نمود. آنگاه وقت سحر درب خانه 

تازه مسلمان ام.مبلغ اسالمي گفت: من فالنيا بيدار نمود همسايه گفت: كيست؟ مسيحي را کوفت و او ر
خواهي؟ گفت: وضو بگير و لباس پاكيزه بپوش و مهياي نماز همراه ما شو! تازه مسلمان وضو گفت: چه مي

گرفت و رهسپار مسجد شدند، و تا اذان صبح يكسره نماز خواندند، و سپس نماز صبح را اقامه نمودند، و صبر 
زلش برود، همسايه مبلغ مسلمان به او گفت: روز كوتاه كردند تا آفتاب طلوع نمود. تازه مسلمان خواست به من

است تا ظهر عبادت نماييم. و پس از نماز ظهر او را تا نماز عصر، و پس از آن تا نماز مغرب، نگاه داشت. و 
اش گفت تنها يك نماز مانده است. و او تا نماز عشاء ماند، آن گاه از چون تازه مسلمان خواست برود. همسايه

شدند. وقتي سحر گاه روز دوم شد، دوباره همسايه مسلمان، آن تازه مسلمان را بيدار ساخت.گفت: هم جدا 
تازه مسلمان گفت: براي چنين ديني به ام، آماده براي رفتن به نماز شو!.كيستي؟مبلغ اسالمي گفت: من فالني
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رم. آنگاه امام صادق عليه السالم دنبال كسي ديگر باش، كه از من بي كارتر باشد! من انساني تهيدست و عيالوا
فرمود: او را هدايت و وارد اسالم نمود، ولي بدين ترتيب او را از اسالم بيرون كرد .بنابر اين، مبلغ ديني، بايد 
در محدوده عقل، و به اندازه كشش فكري مخاطبين خود با آنان سخن بگويد. و تا هنگامي كه آنان نسبت به 

اهل بيت شايستگي الزم را بدست نياورند، مبلغ نبايد اين معلومات را در اختيار برخي از معلومات و معارف
آنان قرار دهد. در صورتي که با در اختيار گذاشتن اين معلومات غير قابل تحمل براي فرد، اورا بي دين و يا 

ود بنام عبدالعزيز عليه السالم به يكي از اصحاب خامام صادقضايع نمايد مسئوليتش بر عهده او خواهد بود.
توان از آن باال قراطيسي فرمود: اي عبدالعزيز! ايمان ده درجه دارد. مانند ده پله نردبان، كه يك پله يك پله، مي

رفت. پس نبايد آن كسي كه در پله دوم قرار دارد، به كسي كه در پله اول است، بگويد تو هيچ نيستي، و دين 
تر قرار دارد، تا آنكه از تو باالتر است، اين عمل با تو ننمايد. تو پاييننداري. پس خرده مگير به كسي كه از 
تر در دين قرار دارد، با ماليمت او را باالببر. و بر او آنچه را كه توان پس هنگامي كه ديدي كسي از تو پايين
د جبرانش نمايد. شكني. پس هر كس كه مومني را بشكند، بايكني و ميندارد، تحميل نكن! كه او را خورد مي

در اين نردبان ايمان، مقداد، پله هشتم. ابوذر پله نهم و سلمان پله دهم بود .صبر و استقامت:بردباري وپايداري، 
هاي حيات، براي يك فرد مسلمان از ضروريات است. صبر و استقامت در راه خدا، براي حفظ درتمام زمينه

، براي تداوم فرهنگ الهي؛ صبر و استقامت در برابر شخصيت انساني خويش؛ بردباري در برابر دشمنان
تمايالت حيواني و شهوات غلط خود، باالخره تحمل و خويشتن داري در مقابل اذيت و آزار دوستان نادان، 
دشمنان، و جهل جاهالن، و كم خردان، از موارد بردباري و شكيبايي تمامي مومنان، خصوصا مبلغان ديني 

نمودند، و آن را منحصر به لسالم نيز مبلغين را، به استقامت و صبر ترغيب و تشويق ميباشد. ائمه عليهم امي
اند.ايمان، ساري و جاري دانستهامر تبليغ دين ندانسته، بلكه در تمام مراحل زندگي انساني يك فرد با

فرمايد: اي حفص ميامام صادق عليه السالم، به حفص ابن غياث ، كه يكي از دانمشندان زمان خود بوده است،
هر كس شكيبايي ورزد، مدت كوتاهي خواهد بود. و هر كس بي تابي نمايد، بازمدت كوتاهي خواهد بود.(هر 

گذرد) سپس فرمود: برتوباد به بردباري در تمام امورت، خداي متعال پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وآله دو زود مي
ت مامور كرده و فرمود: " واصبر علي ما يقولون و اهجرهم هجرا را مبعوث فرمود، و او را به برباري و ماليم

گويند شكيبايي نما و به وجهي پسنديده و ماليم از آنان دوري بجوي... پس رسول خدا جميال "بر آنچه مي
صلي اهللا عليه وآله شكيبايي پيشه نموده، ولي آنان وي را بهتان زده، و ناسزا گفتند و وي را مجنون خواندند. 

س پيامبر از اين سخنان كافران دلتنگ شد، خداي عزوجل اين آيه را نازل فرمود:" لقد نعلم انك يضيق صدرك پ
گويند كه تو دانيم كه كافران در تكذيب تو سخناني ميما ميسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ".بمايقولون ف



٢١٩

رت را تسبيح گوي، و از ساجدان باش. باز سازد. غمگين مباش! و سپاسگذارانه پروردگارا افسرده و غمگين مي
هم پيامبر را تكذيب كرده و سخنان بيهوده گفتند. خداي متعال اين آيه را نازل فرمود:" قد نعلم انه ليحزنك 

و لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا علي - الذي يقولون فانهم اليكذبونك و لكن الظالمين بآيات اهللا يجحد ون
سازد در واقع آنان تو را تكذيب دانيم كه سخنانشان تو را اندوهگين مياتهم نصرنا ".ميما كذبوا و اوذوا حتي 

كنند . بيش از تو نيز پيامبراني دروغگو خوانده شدند ولي بر كنند بلكه آن ستمكاران آيات خدا را انكار مينمي
س هر كس شكيبايي ورزد براي آزار و تكذيب شكيبايي ورزيدند تا آنكه عنايت و ياري ما شامل آنها شد... پ

با آنچه كه در آخرت آنان را ذليلرود تا خداوند او را راضي كند در خواري دشمنانش، خدا، از دنيا نمي
خواهد نمود .

مالطفت مخاطب:

گويد: به امام باقرعليه يکي از روش هاي ائمه عليهم السالم مالطفت مخاطب بوده است. سعد االسكاف مي
كنم امام باقر گويم حق شما را و فضايل شما را بيان مينشينم براي مردم سخن ميدم من ميالسالم عرض كر

عليه السالم فرمود: وددت لو ان عل كل ثالثين ذراعا قاصا مثلك ". دوست داشتم در هر منطقه سي ذراعي 
هند.دفردي شبيه تو داشتم. بدينگونه حضرت سعد را مورد مالطفت و تشويق و تكريم قرار مي

كنم تو را كه كودكان مسلمان را فرزند خود فرمايد: سفارش ميامام باقرعليه السالم در اين زمينه به فرزندش مي
توان اينچنين فهميد و ميانساالن مسلمان را برادر خود و بزرگساالن مسلمان را پدر خود بداني . از اين جمله مي

هدايت آنان بكوشي و آنان را به كار خير تشويق نمايي و كه سعي كن همراه با احترام و تكريم آنان، در 
دهي به حفظ حرمت دنيوي و عاقبت اخروي آنان نيز تالش نما.همانگونه كه به عاقبت آنان اهميت مي

مالمت و سرزنش :

روش تبليغي ائمه عليه السالم، ضمن اصرار بر تكريم مستمع و تشويق مخاطبين، بر دوري از سرزنش و مالمت 
ساخته ومانع وعايقي اد مردم، استوار بوده است. از ديدگاه آنان، سرزنش و مالمت آتش لجاجت را شعله ور زي

در برابر دريافت پيام تبليغ ايجاد مينمايد.علي عليه السالم مي فرمايد:" اياك ان تكرر العتب، فان ذالك يغري 
كند.اين دستورات گناه خود جدي، و مغرور ميبالذنب ". بپرهيز از تكرار سرزنش، كه اين كار متخلف را به 

ائمه عليهم السالم، براي خطيبي است كه براي خدا، و از سر دلسوزي، به تذكرات عتاب مانند، و سرزنش 
پردازد. وگرنه اگر خداي ناكرده، از سر تشفي دل، و يا خود ستايي و تحقير مردم، به عتاب و سرزنش آنان مي

فرمايد: التبدي غ اسالمي،با كرام الكاتبين خواهد بود.امام صادق عليه السالم ميبپردازد. كه حساب آن مبل
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الشماتته ال خيك فيرحمه اهللا و يعيرها بك. و من شتم بمصيبت نزلت باخيه لم يخرج من الدنيا حتي يفتنن ". 
بخشد، و تو ميبرادر مومن خود را (بخاطر لغزشي كه از او سرزده است) شماتت و سرزنش نكن كه خدا او را

كند. هر كس بخاطر مشكلي كه براي برادر مومنش اتفاق افتاده، زبان به شماتت و سرزنش را گرفتار آن مي
رود مگر آنكه خود به آن مبتال و گرفتار گردد.بگشايد، از دنيا نمي

عجب و خودپسندي:

ودپسندي است. بر اساس اين اي كه مبلغان ديني در معرض آن قرار دارند، عجب و خيكي از صفات رذيله
بيند، و نعمتي كه خداوند به او صفت عجب، انسان خود عمل خويشتن را بزرگ شمرده، و خود را برتر مي

بيند. در حالي كه اگر به عمل خودش عجب دارد؟! عمل که پرتويي از ارزاني داشته است را از خود مي
و اگر به دانش خود عجب دارد كه دانش وي، عقل زندگاني اي است كه خداوند به وي ارزاني داشته است.

وي، حافظه وي، وسعي و تالش وي، همه و همه لطف خدا، از آن خدا، و از خدا است. "و العبد و ما في يده 
لمواله" بنده و هر آنچه در اختيار دارد، از آن موالست، و پرتويي از وجود فياض موالست. امام صادق عليه 

ريعه فرمايد:" العجب كل العجب، ممن يعجب بعمله، و هو اليدري بم يختم له ". كمال السالم در مصباح الش
تعجب است از كسي كه به عمل خود عجب دارد، و كار كرد خود را با شوق وذوق بسيار مهم و پسنديده 

داند خاتمه و نهايت كار او چيست؟ شقاوت است يا سعادت!.آورد، در حالي كه نميبحساب مي
كردند كه، از اين صفت نكوهيده، مبرا و اي تربيت مياساس، ائمه عليهم السالم اصحاب خود را بگونهبر اين 

كند وقتي دو نفر از اصحاب بنامهاي ابوكريبه ازدي و محمد بن مسلم بجهت اداء در امان باشند. زراره نقل مي
د، و چون آثار صالح و تقوي و شهادتي نزد شريك قاضي كوفه آمدند. شريك لختي در چهره آنان درنگ نمو

عبادت، در ناصيه آنان ديد گفت: دو نفر جعفري و فاطمي (منسوب به امام جعفر صادق عليه السالم و پيرو 
فاطمه) آنان گريستند، شريك سبب گريه آنان را پرسيد؟ گفتند: براي اينكه ما را شمردي از شيعيان، و جزء 

شوند برادر خود بگيرند، و هم نسبت دادي مي ورع، راضي نميمردماني شمردي كه ما را بخاطر قلت و ك
شود امثال ما را شيعه خود بگيرد ".زهري يكي از علماء بكسي (امام جعفر صادق عليه السالم) كه راضي نمي
رسد، در حالي كه گرفته و محزون بوده است، امام از او اهل سنت، خدمت امام زين العابدين عليه السالم مي

د چه شده كه غمگين و ناراحتي؟زهري گويد: از دست حسودان و طمع كاران و كساني كه نمك پرسمي
فرمايد: "احفظ لسانك تملك به اخوانك" زبانت اند دلشكسته و ناراحتم.حضرت مياند و نمكدان شكستهخورده

م.امام زين العابدين كنرا نگاهدار تا برادرانت را نگاهداري.زهري گويد: من با سخنم نيز به آنان خوبي مي
فرمود: هيهات هيهات، بپرهيز از خود پسندي و عجب بخودت. بپرهيز از سخني كه اگر چه نزد تو مخالفت 
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داني؟ كه كنند ولي در دلهايشان مخالفند... اي زهري چرا تمام مسلمانان را مانند اهل بيت خود نمينمي
را چون فرزندان، و همساالن را چون برادر خود بداني؟. كهنساالن آنان را چون والدين، و جوانان و خردساالن

كه به كدام يك از اينها دوست داري ظلم شود، و اتفاق بدي بيافتد، و يا آبرويش برود؟!.اگر ابليس ملعون به تو 
تلقين كرد كه تو را بر كسي از اهل قبله برتري است، نگاه کن اگر بزرگ تر از تو بود، بگو او سابق بر من است

به ايمان و عمل نيكو، و اگر كوچكتر بود، بگو من سابق بر اويم به گناه و معصيت خدا، و اگر همسال تو بود 
اگر ديدي مسلمانان تو را دانم، دارم، ولي حال او را نميبه شيطان (نفس خود) بگو من به گناه خود يقين

واري آنان است، و اگر از آنان ستم و بي مهري كنند با خود بگو: اين از بزرگشمارند، و احترامات ميبزرگ مي
ام، اگر اينگونه باشي زندگيت آسان، و دوستانت ديدي، با خود بگو: اين بخاطر رفتار بدي است كه داشته

شوي ..واقعا اين شوي و از جفاي آنان ناراحت نميبود. از نيكي آنان شاد ميفراوان، و دشمنانت كم خواهد
ذكر شد، يك دنيا انسان دوستي و دگر دوستي است. درسي عظيم براي مبارزه با عجب روايت، كه بخشي از آن

و خودبيني و خود پرستي است. اگر مبلغ ديني اين روايت را وجهه نظر خود قرار دهد مردم دست و پاي او را 
خواهند بوسيد كه اين مبلغ به آن نياز نخواهد داشت.

تقيه:

عليهم السالم، و پيروان آنان كار برد داشته است، واژه تقيه است. تقيه از ماده وقي هايي كه نزد ائمهيكي از واژه
بمعني نگاهداري" است، و در اصطالح ائمه عليهم السالم، بكار بردن نوعي سپر است، براي نشان ندادن، و 

فرمايد: "التقيه پذير بوده و ضربه خور است. امام صادق عليه السالم ميمحفوظ نمودن نقاطي است كه آسيب
ترس المومن و التقيه حرز المومن و ال ايمان لمن التقية له ". تقيه سپر مؤمن است، و تقيه قلعه و سنگر مومن 
است، و كسيكه تقيه ندارد و ايمان ندارد.تقيه در امر تبليغ بين هم مذهبان، متفرد نشدن به مباحثي است كه، 

شود. زيرا يك مبلغ ديني كه عالم ديني هم هست، از مبلغ ميپذيرش عمومي نداشته و موجب تخريب و جهه 
اش، براي دين و مذهب يك سرمايه است. و حداكثر نظر جان و مالش، مهمتر از همه، از نظر حيثيت اجتماعي

كوشش، براي حفظ اين نيروها، بايد بكار برده شود، ونبايد بي جهت هدر برود و تضعيف شود. بنابراين، در 
انسان توانايي براه انداختن موجي كارا را ندارد، نبايد حتي برخي از قطعيات ديني را مطرح نموده، مواردي كه 

و برخي از ضروريات ديني را كه مقبوليت عمومي ندارد را، ذكر نمايد. روزي نزد امام زين العابدين سخن از 
له، و لقد آخا رسول اهللا صلي اهللا عليه تقيه بميان آمده حضرت فرمود:" واهللا لوعلم ابوذر ما في قلب سلمان لقت

) صعب مستصعب، اليحتمله االنبي مرسل، او ملك ١٤٢وآله بينهما، فما ظنكم بساير الخلق، ان علم العلماء (
دانست آنچه كه در قلب سلمان بود او را ميمقرب، او عبد مومن امتحن اهللا قلبه لاليمان ". بخدا قسم اگر ابوذر
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كنيد ديگر مردمان را. بدانيد پيامبر بين آن دو برادري ايجاد كرده بود. پس چه گمان ميكشت، با اينكه مي
ستاده شده، و يا كند ثقل او، را مگر پيامبر فر"حقيقت اهل حقيقت" سخت و سنگين است كه تحمل نمي

اي مقرب،مالئكه

قيه رفعه اهللا، يا حبيب: من لم تكن له امام صادق فرمايد: شنيدم از پدرم كه فرمود: "يا حبيب انه من كانت له ت
تقية وضعه اهللا . اي عزيز من! هر كس كه تقيه داشته باشد، خدايش او را بزرگ نمايد. اي عزيز من! هر كس كه 

تقيه نكند، خدايش او را زمين زند و كوچك كند.

تملق:

اسالمي ناپسندتر است، تملق و اي كه، در هر فرد مومن و مسلمان ناپسند، ولي از مبلغ يكي از صفات رذيله
مدح ديگران است. تملق بمعني ستودن ديگران، بيش از مقدار شايستگي، و واقعيت است. ومدح بمعني ستودن 
ديگران، بخاطر طمع مادي، در مدح شونده است. مانند طمع در مال و مقام و غيره. و يا براي دريافت حيثيت 

كند كه فرمود:" احثوا في وجوه دق عليه السالم از پيامبر نقل مياجتماعي از شنودگان و ممدوحين .امام صا
مداحين، التراب ". به صورت مداحين خاك بپاشيدامام علي عليه السالم در اين باره فرمود:" اياك ان تثني علي 
احد، بما ليس فيه. فان فعله يصد ق عن وضعه و يكذبك " بپرهيز از ستايش كسي را، به چيزي كه در او 

كند.از تملق و مدح و مومنين ناپسندتر، مدح دهد، و تو را تكذيب ميست. كه فعل او از وصفش گواهي ميني
قدرتمندان و حاكمان و ظالمان است. كه پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وآله فرمود:" اذا مدح الفاجر، اهتز العرش و 

كند.پروردگار غضب ميآيد وشود عرش بلرزه در ميغضب الرب " وقتي كه فاجر ستوده مي
كند که فرمود:" من مدح سلطانا جائرا و خفخف و تضحضح له امام صادق عليه السالم از قول پيامبر نقل مي

طمعا فيه، كان قرينه في النار " هر كس كه سلطان ظالمي را مدح كند و خود را كوچك كند و پست بگيرد و 
بخاطر طمع در او همنشين او در آتش خواهد بود.

سخن زشتخوداری از 

يکي از دستورات ائمه عليهم السالم به اصحاب خود در امر تبليغ خصوصا در امر تبليغ زباني، خود داري از 
بکار گيري کلمات و واژه هاي نا مناسب است. از آنجايي که واژه آيينه معنا محسوب مي شود، ومعنا را به 

ا به بيان و سخن نيز سرايت مي دهد. استفاده کلمات مناسب تر، ذهن مي آورد، لذا ذکر واژه هاي قبيح ، قبح ر
ز آن وازه نا مناسب رها مي سازد.ويا بکار گيري واژه منفي شده مبلغ را ا
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فرمايد:" اياك و ما يستجهن من الكالم! فانه يحبس عليك اللئام، و يفر عنك الكرام ". از علي عليه السالم مي
دارد، و مستهجن، پرهيز نما!. كه زشتگويي، فرومايگان را در اطرافت نگاه ميبكارگيري كلمات زشت، و سخن 

سازد.وار را از گردت پراكنده ميافراد شريف و بزرگ

بنابراين مبلغ و خطيب ديني، بايد دقت كند كه در تبليغ ديني و كرسي خطابه، سخنانش به لغات زشت و 
ادب است بر زبان نياورد، وعند اللزوم به جاي آن سعي كلمات قبيح آلوده نگردد، و كلماتي كه بر خالف

نمايد، از كلمات مناسب و منفي شده استفاده نمايد. مثال اگر ضرورت پيدا كرد براي بيان حكم خدا، يا ذكر 
تاريخ، كلمات سبك را بكار گيرد، از كلمه "عمل منافي عفت" "رابطه نامشروع" "آميزش غير قانوني" "تجاوز 

فرمايد:: التسئ اللفظ، و ان ضاق عليك الجواب نند اينها استفاده نمايد.امام علي عليه السالم ميجنسي" و ما
".لفظ خود را خراب و بد مكن حتي اگر از پاسخ گفتن با زماني . 

چرايي اعزام مبلغ و تبليغ

بليغ و چرايي تبليغ خود چرايي اعزام مبلغ: از آنجايي كه اعزام مبلغ، ازجانب ائمه عليهم السالم در راستاي ت
ائمه، بوده است و همانگونه كه در ابتداي اين بخش ذكر كرديم، اعزام مبلغ، نوعي تبليغ ائمه عليهم السالم، مع 
الواسطه، و با هدف انجام وظيفه ارشادي و تبليغي بوده است؛ لذا جهت تبيين اين امر، به بيان چرايي تبليغ ائمه 

ترين عامل تبليغ ائمه دو امر ا خود به خود، چرايي اعزام مبلغ نيز آشکار گردد. عمدهپردازيم؛ تعليهم السالم مي
ذيل بوده است:

الف: هدايت مردم و نجات آنان از ضاللت و گمراهي و شرك: دعوت به، اهللا و توحيد، دعوت به نبوت پيامبر 
و عدل، فضايل اخالقي، دعوت به اسالم، واليت ائمه معصومين، عمل به احكام الهي، انجام عمل صالح و قسط

علم و دانش و مبارزه با تمام بديها و ظلم و رذايل اخالقي و... از مواردي است كه ائمه عليهم السالم در 
اند. ها را در نظر داشتههدايت مردم آن

و سواالت، جلوگيري از انحرافات وها ها، پاسخ دادن به پرسشب: رفع شبهه و روشنگري: رفع شبهه
داده است.ها و... دسته دوم از اهداف تبليغي ائمه عليهم السالم را تشكيل ميها كج فهميكجروي

هاي مختلف تبليغي ائمه عليهم السالم، از زمان خانه نشيني وحكومت ظاهري امام اميرالمومنين با دقت در دوره
، و غيبت صغراي امام زمان (عج) عليه السالم، تا زمان زندگي تحت محدوديت امام حسن عسكري عليه السالم
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تمام و يااكثر قريب به اتفاق مواردي كه ذكر شده است را، در تبليغات با واسطه و بدون واسطه امامان مشاهده 
مي توان نمود. حتي با كمي دقت، در روش دعاي تبليغي امام زين العابدين عليه السالم، اهتمام به ارشاد امور 

ود. امام سجاد بازبان دعا و مناجات نيز، به نشر اصول و فروع دين پرداخته، و شمذكور، كامال مشاهده مي
"اللهم اني اعوذ بك من هيجان نمايد:فضايل اخالقي را تبليغ و تشويق، و از رذايل اخالقي منع و جلوگيري مي

لشهوة و ملكه الحرص، و سوره الغضب، وغلبة الحسد، وضعف الصبر و قلة القناعة، و شكاسة الخلق، الحاح ا
الحمية، و متابعة الهوي، و مخالفة الهدي، و سنة الغفله، و تعاطي الكلفة، و ايثار الباطل علي الحق، و االصرار 
علي المأثم، و استصغار المعصيه و استبكار الطاعه... او ان نعضد ظالما، او نخذل ملهوفا، او نروم ماليس لنابحق، 

او نقول في العلم بغير علم و... .

هدايت مردم:

ترين پاسخ، هدايت مردم است. ائمه عليهم السالم، در خطاب به در بحث چرايي تبليغ، نخستين پاسخ و كلي
اند. عن االمام نمودهمبلغين، براي تبيين بهتر چرايي تبليغ، ضمن بيان پاداش تبليغ، هدايت مردم را مطرح مي

يم الذي انقطع عن ابيه، يتم يتيم اتقطع عن امامه، و البقدر علي العسكري عليه السالم عن آبائه:" اشد من يتم اليت
الوصول اليه، و اليدري حكمه فيما يبتلي به منه شرايع دينه. اال فمن كان من شعيتنا عالما بعلومنا، فهذا الجاهل 

في الرفيق بشريعتنا المنقطع عن مشاهد تنا يقيم في حجره، اال فمن هدا و ارشده، وعلمه شريعتنا، كان معنا 
االعلي " . امام حسن عسكري عليه السالم به نقل از پدران و اجداد طاهرين خود فرمايد: بي چاره تر از بي 
سرپرستي کسي كه بدون پدر شده است، بي چاره گي بي سرپرستي ا ست كه دسترسي به امام خود ندارد و 

شيعيان ما، كه آگاه به علوم ما باشد و در كنار داند. آگاه باشيد! هر كسي از احكام و وظايف ديني خود را نمي
خود اين شيعه ناآگاه به دانش ما را داشته باشد، و او را هدايت كند و ارشاد نمايد، و شريعت ما را بياموزد، در 

اي عام و بهشت همنشين ما (اهل بيت پيامبرصلي اهللا عليه وآله) خواهد بود.از آنجايي كه كلمه "هدايت" كلمه
ت؛ براي فهم بيشتر چرايي تبليغ ائمه عليهم السالم وتبليغ اسالمي ، برخي از مصاديق هدايت مردم را، كلي اس

نماييم:ذكر نموده و سفارش ائمه عليه السالم در آن مورد ذكر مي

دعوت به اهللا:

ارشادهايي كه ها وهاي ائمه عليهم السالم، هدايت مردم به سوي اهللا است. و تمام دعوتتبليغغايت و نهايت
گردد. تنها تفاوت در آناني است شود، نيز به دعوت به سوي اهللا باز ميدر اسالم توسط مبلغين اسالمي انجام مي

گيرند؛ اگر مخاطب دهري دو گانه پرست، بت پرست بوده است، هدايت به سوي اهللا كه مورد تبليغ قرار مي
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گر مخاطب غير مسلمان بوده است دعوت به نبوت پيامبر، دروي، باوراندن خداي واحد و خالق بوده است. و ا
نوعي دعوت به اهللا بوده است. و اگر مخاطب به واليت ائمه عليهم السالم اعتقاد نداشته است، دعوت به 

شود؛ كما اينكه دعوت به انجام طاعات و عبادات و ترك معصيت واليت، نوعي دعوت به اهللا محسوب مي
شود. بنابراين دعوت به سوي اهللا منحصر در مبارزه با بت پرستي ع هدايت محسوب ميخداوند نيز، از همين نو

شود بلكه دعوت به خدا پرستي، به تمام معنايي كه از لفظ متصور است، در تبليغ ائمه و مبلغان ديني وجود نمي
ستي و خود پرستي و ريا دارد؛ از دعوت به اعتقاد به وجود خدا گرفته، تا توحيد واقعي با كنار گذاشتن نفس پر

و شرك خفي، و اعتقاد به توكل و رضايت و اخبات عبد در برابر مالك." و اتقواهللا عباداهللا! و بادروا آجالكم 
باعمالكم! وابتاعو مايبقي لكم، بما يزول عنكم!. ترحلوا! فقد جد بكم، و استعدوا للموت! فقد اظلكم" . بندگان 

ماند بدانچه ،و پيش از رسيدن اجل مرگ به كار برخيزيد. آنچه را براي شما ميخدا، از نافرماني خدا بپرهيزيد!
رود بخريد!. دنيا را واگذاريد! و كردار نيك با خود ببريد. بار بربنديد كه شما را در اين خانه از دستان مي

گذارند و آماده مرگ باشيد كه سايه خود را بر شما افكنده است.نمي

نبوت:
مهم ائمه عليهم السالم هدايت و تبليغ بالواسطه و بالواسطه مردم در امر نبوت پيامبر اكرم صلي يكي از وظايف

اهللا عليه وآله و تعميق باورهاي مردم در اين زمينه بوده است. كوتاهي بسيار دوران بعثت پيامبر اكرم صلي اهللا 
ه،کمبود يا نبود وسايل ارتباطي و عليه وآله، درگير بودن آن حضرت با جنگهاي متعدد در آن دوران کوتا

تبليغاتي؛ از عواملي بوده است كه آگاهيهاي مسلمانان را از سيره پيامبراکرم صلي اهللا عليه وآله و شريعت و 
داده است.ارتداد برخي قبايل، ادعاي پيامبري از جانب كذابين، حكومت و امارت افراد احکام دين كاهش مي

امعه اسالمي، بعالوه ناآگاهي مسلمانان از اسالم واقعي؛ وظيفه ائمه را مشکل ناشايست، فاسق، و ستمگر بر ج
ساله حضور ائمه عليهم السالم در بين مردم، پاسخگويي به ٢٥٠نمود. در تمام دوران تر ميتر و حياتي

ن نبوت سؤاالت، شبهات و مشكالت مسلمانان و غير مسلماناني كه از اطراف و اکناف بسوي آنان بعنوان خاندا
مي شتافتند يكي از وظايف هدايت گرانه آنان در امر نبوت بوده است.

شد كه مسلمانان نيز تحت اين ها، و امرو نهي هايي كه در اسالم وجود داشته است، گاهي باعث ميمحدوديت
اشد؟! تا وسوسه قرار بگيرند كه؛ نكند اسالم ساخته و پرداخته بني هاشم و حضرت محمد صلي اهللا عليه وآله ب

شود به يزيد بن معاويه، خليفه اسالمي، كه پس از جنايت عظيمي که در به شهادت جايي كه نسبت داده مي
لعبت هاشم بالملك فال خبر جاء و كند:اين شعر را با خود زمزمه ميرسانيدن امام حسين و انجام داده بود 



٢٢٦

ادات مردم را تعميق بخشيده و قرآن كريم، كه سند الوحي نزل .لذا وظيفه ائمه عليهم السالم بوده است كه اعتق
رسالت پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله بوده است را در بين مردم نهادينه نمايند. در تاريخ آمده است كه حضرت 

نمودند كه افراد غريب و علي عليه السالم حتي در دوران خانه نشيني خود به اصحاب خود سفارش مي
آيند به نزد او راهنمايي نمايند. ديگر ائمه عليهم جهت پرسش در مورد اسالم به مدينه مينامسلماناني را كه 

اند .بردهالسالم نيز از اين شيوه، بهره مي

هدايت به واليت:

دعوت به امامت و واليت يكي از وظايف تبلغي ائمه عليهم السالم بوده است. و همانگونه كه دعوت و هدايت 
اكرم صلي اهللا عليه وآله دعوت و هدايت الي اهللا است دعوت به واليت نيز دعوت الي اهللا به نبوت و پيامبر 

فرمايد:" قل الاسئلكم عليه اجرا است. خداي متعال در قرآن كريم خطاب به پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وآله مي
خواهم مگر دوستي ذوي مياال المودة في القربي " بگو اي پيامبر! من از شما اجرو مزد و پاداش رسالت ن

القربي و اهل بيت من. در جاي ديگر فرمايد:" قل ما سئلتكم من اجر فهولكم ". بگو اي پيامبر! آن اجر و پاداشي 
ام باز براي خود شماست اجر پاداش من تنها با خداست. و دگر باره فرمايد:" قل ال كه در خواست نموده

ذ الي ربه سبيال " اي پيامبر بگو! من از شما سود ومزد رسالت اسئلكم عليه من اجر اال من شاء ان يتخ
خواهم مگر هر كه بخواهد ز پي من راه خداي خود را پيش گيرد. اين آيات ظاهرا متناقض با يکديگركه؛ نمي

خواهم!. در يك آيه گويد: بگو من اجر و پاداش رسالت از شما مردم نميدر آيات بسياري خداوند به پيامبر مي
فرمايد: مزد رسالت من مودت و دوستي في القربي است. و در آيه ديگر فرمايد: اين نيز براي خود شما و مي

داند. اينها هدايت خود شماست. و در آيه آخر اجر در خواست شده را راهي براي رسيدن به خداي متعال مي
السالم همان دعوت به سوي اهللا و همه دليل از قرآن است که، دعوت به واليت و امامت از جانب ائمه عليهم 

ادامه رسالت پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وآله است. نه دعوت به خود و دعوت به نفس!.امام صادق عليه السالم 
در اين زمينه مي فرمايد:" نحن الذين فرض اهللا طاعتنا، اليسع الناس اال معرفتنا، و ال يعذر الناس بجهالتنا، من 

من انكرنا كان كافرا. و من لم يعرفنا و لم ينكرنا كان ضاال، حتي يرجع الي الهدي، الذي عرفنا كان مومنا، و 
افترض اهللا عليه من طاعتنا الواجبه. فان يمت علي الضالله، يفعل اهللا به ما يشاء " مائيم كساني كه خداي متعال، 

شند. و مردم در جهالت به حق ما اطاعت ما را واجب نموده است. و مردم موظف اند به حق ما معرفت داشته با
معذور نيستند!. هر كس كه ما را بشناسد مؤمن است و هر كس كه ما را انكار كند كافر است. و هر كس كه 
(حق) ما را نشناسد، و انكار هم نكند، گمراه است؛ تا وقتي كه هدايت يابد به هدايتي كه بداند اطاعت ما بر او 
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اهي، خداي با او هر چه خواهد آن كند.از آنجايي كه پيامد اعتقاد به واليت واجب است. پس اگر بميرد بر گمر
و امامت ائمه، تاثير بسياري در پذيرفتن چگونگي اعمال و نيز قبولي اعمال مردم داشته است. ائمه عليهم السالم 

موده اند: "بني االسالم اند. تا جايي که امام صادق عليه السالم در اين زمينه فرتاكيد بسياري به اين امر داشته
علي خمس، الصلوة، والزکوة، والحج،والصوم، والوالية. ولم تناد بشي ما نودي بالوالية " اسالم بر پنج پايه بر پا 
شده است!نماز،زکات، حج،روزه وواليت. مسلمانان به چيزي مهم تر از واليت مامور نشده اند. امام رضا عليه 

جلسي ذكر ما نمايد و امر ما را احيا نمايد در رور رستاخيز و قيامت، كه همه السالم نيز فرمود:" هر كس در م
اند قلب او نخواهد مرد ".ها از وحشت و حزن مردهقلب

شريعت:
هدايت و تشويق مردم به عمل به شريعت اسالم، از انجام واجبات الهي و ترك محرمات، يكي ديگر از اهداف 

كردند كه اطاعت هاي خود، به مردم يادآوري ميمه عليهم السالم در تبليغائمه عليهم السالم بوده است. ائ
خداي متعال، در انجام فرايض، و خودداري از معصيت الهي، دليل عقل، و عاقبت انديشي يك فرد مسلمان 

جا، است. و اهمال در واجبات و عصيان پروردگار در انجام گناه، نوعي ناداني و غرور است. و رجاء و اميد بي 
آيد.به فضل پروردگار، بدون اطاعت و ترك معصيت، ممكن نيست؛ و نوعي حماقت به شمار مي

امام باقرعليه السالم به اصحاب خود، در پيامي به شيعياني که گمان مي کردند با داشتن محبت امير المؤمنين 
نال ماعنداهللا اال بعمل. و ابلغ شيعتنا! ان فرمايد:" وابلغ شيعتنا! انه لم يعليه السالم نيازي به عمل صالح ندارند مي

اعظم الناس حسرة يوم القيامه من وصف عدال ثم يخالفه الي غيره " به شيعيان بگوييد! بجز با عمل به شريعت، 
رسيد. به شيعيان بگوييد! بيشترين حسرت و پشيماني روز قيامت، از آن كسي به آنچه كه نزد خدا است نمي

اي تقد باشد، ولي عمل بر خالف آن كرده باشد.اميرالمومنين عليه السالم در خطبهاست كه دين حق را مع
فرمايد:" عباداهللا! ان من العزم ان تتقوا اهللا، و ان من العصمه االتغتروا باهللا. عباداهللا! ان انصح خطاب به مردم مي

يطع اهللا، يأمن و يستبشر. و من يعصه الناس لنفسه، اطوعهم لربه. و اغشهم لنفسه، اعصاهم له. عباداهللا! انه من 
يخب و يندم و اليسلم " بندگان خدا! تقواي الهي مطابق عقل و احتياط و عاقبت انديشي است و از پاكدامني 

ترين نسبت است فريفته نشدن بيهوده به خداي. بندگان خدا! خير خواهترين كس به خود، كسي است كه مطيع
فرد نسبت به خود، عصيان كارترين نسبت به خداي خود است. بندگان به خداي خود باشد. و بد كارترين

خدا! هر كس خدا را اطاعت نمايد در امان است، و بشارت است بر او (بهشت و عاقبت خير). و هر كس 
خداي را معصيت كند ضررکرده وپشيمان مي شود و در سالمت نخواهد بود.ائمه عليهم السالم به نشر و حفظ 
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اند. و حتي آناني را كه قايل به حق اهل بيت نبوده وآنرا ضايع ساخته بوده ، اهتمام كامل داشتهشريعت اسالمي
هاي ديگري نيز نموده بودند، باز آنانرا به رعايت شريعت و مخالف بودند. ويا گاهي، عالوه بر تضييع حق، ظلم

مر به معروف، و يا ذكر روايت نمودند. و به اسم طرف مشاوره، يا او احكام اسالمي هدايت و تشويق مي
پرداختند. تاجايي كه نقل شده است عمر پيامبرصلي اهللا عليه وآله و... به بيان احكام دين، و شريعت اسالمي مي

بار "لوال علي لهلك عمر" را ذكر نمود .٧٠نزديك به 

باشد، دعوت به مياز آنجا كه اسالم و شريعت اسالمي، شامل انجام تمام واجبات و ترك تمامي محرمات 
باشد.شريعت، دعوت به عمل به وظايف اجتماعي، و دعوت به قسط و عدل، و نفي ظلم و ستم نيز مي

فضايل اخالقي:

هدايت مردم و امت اسالمي، بسوي فضايل اخالقي، و نهادينه كردن آن بواسطه كردار و گفتار، يكي ديگر از 
اگرچه از ديدگاه ائمه عليهم السالم، خالفت اسالمي ضايع شده و اهداف تبليغي ائمه عليهم السالم بوده است. 

از دست رفته بود؛ و مردم نيز بخاطر كوتاهي دريافتن و احقاق حق اهل بيت پيامبرصلي اهللا عليه وآله، و 
شد كه ائمه عليهم السالم، از نشر فضايل اند؛ ولي اين باعث نمياطاعت از حکام غاصب، مقصر و ستمكار بوده

الق الهي، سعي و جامعه دست بكشند. بلكه از هر راه ممكن براي هدايت مردم، و آشنا كردن آنان به اخدر
نمودند.تالش مي

امام رضاعليه السالم، خطاب به مامون، كه قصد تنبيه و جنگ با عده اي از عباسيان كه اتفاقا امام رضا عليه 
ما التقت فئتان قط اال نصراهللا اعظمها عفوا. و قال عليه السالم" ان فرمايد:" السالم را نيز آزرده بودند را داشت مي

في صحف ابراهيم: ايها الملك المغرور! اني لم ابعثك لتبني البنا ،وال لتجمع الدنيا، لكن بعثتك لترد عني دعوة 
خداي متعال آن المظلوم، فاني ال اردها، ولو كانت من كافر ". هرگز دو گروه با يكديگر ستيز نكنند، مگر آنكه

اي كه بيشتر اهل گذشت باشند را پيروز فرمايد. و نيز فرموده است: در صحيفه حضرت ابراهيم مكتوب دسته
است: اي پادشاه مغرور! تو را قدرت ندادم كه قصر بسازي، و يا مال دنيا را گردآوري، بلكه قدرت دادم تا از 

بينيم امام رضاعليه السالم با عفو حتي اگر كافري باشد.ميجانب من حق مظلوم بستاني، من داد مظلومين بستانم
اي از بني العباس كه در مقابل مأمون گردنكشي نموده بودند؛ اخالق اسالمي را خود، و در خواست عفو آن عده

اند، بگذار با هم بستيزند!. و يا مامونكند كه هر دو گروه ظالمآموزد. حضرت اينگونه حساب نميبه مامون مي
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كه غاصب حق ما و اهل جهنم است، بگذار تا گناه و عصيان بيشتر نمايد، تا عذاب بيشتري ببيند. بلكه ائمه 
نمودند.عليهم السالم در حد ممكن به نهادينه كردن اخالق اسالمي، در جامعه اسالمي سعي و تالش مي

دانش توأم با تعقل:

آموختن علم و دانش" است بر تمامي مسلمانان، يكي از خصايص مكتب اسالم، واجب و فريضه دانستن "
خداي متعال فرمايد:" برفع اهللا الذين آمنو والذين اوتو العلم درجات ". و رسول خداصلي اهللا عليه وآله فرمايد:" 
طلب العلم فريضه علي كل مسلم، اال ان اهللا يحب بغاة العلم ". آموختن دانش، بر هر مسلماني واجب است. 

ائمه عليهم السالم نيز، به علم و دانش اهميت خداوند تالش كنندگان در راه علم را دوست دارد. آگاه باشيد! 
كردند؛ و خود در عمل و با زبان يا جهل و ناداني مبارزه دادند؛ و مردم را به آن هدايت و تشويق ميمي
تاكيد بر عقل و فهم، در كنار و كند، نمودند. ولي آنچه كه مكتب اهل بيت را از مذاهب اهل سنت متمايز ميمي

توأم با دانش و اطالعات است. زيرا ائمه عليهم السالم به عقل و انديشه عقالني اهميت زيادي داده، و عقل را 
اند. و خود آنان با غفلت و بي خبري، و تحجر و سبك مغزي، دانستهبراي انسان حجت الهي و پيامبر دروني مي

ه ائمه عليهم السالم، عقل پردازش، استنتاج و تجزيه و تحليل است و آن الزمه دانش نمودند. از ديدگامبارزه مي
و فراگيري است. علم و دانش بدون عقل، مانند مواد خام و اوليه است. كسي كه هر چيزي را شنيد، حتي اگر 

است كه حبوبات روايت منتسب به پيامبرصلي اهللا عليه وآله باشد به همان شكل ظاهريش باور كند، مانند كسي
يد يا طيخ نمايد، اش، بدون آنکه آرد نماآيد را، بهمان شكل اوليهو گوشتها و سبزيجات، و هر چه كه گيرش مي

متاسفانه فرق و مذاهب اهل سنت، عمال براي عقل جايگاه مناسبي در فقه و مسايل كالمي نمايد.مصرف مي
ني، در بين مذاهب اهل سنت نزديكترين زمان به پيامبراکرم اند. اگر در مذهب حنفي، كه از نظر زماقابل نشده

كه همان تمثيل منطقي - صلي اهللا عليه وآله را دارد، حنفيان به قياس و استحسان قايل شده اند؛ ولي قياس
آنگونه غير خردمندانه بوده است كه مذاهب بعدي اهل سنت،با آن مخالفت کرده وهمراه با آن، در -است

اند كه، روايات اند. آنان در اين زمينه آنقدر جمود و تحجر بكار بردهس، با عقل كامال مبارزه كردهمبارزه با قيا
اند. و به ظواهر آيات وروايات، سخت ضعيف منتسب به پيامبرصلي اهللا عليه وآله را، قابل اعتقاد و توجه دانسته

اند . و ايديهم" براي خدا دست جسماني قايل شدهاند. و لذا بر اساس ظواهر قرآن مانند:" يداهللا فوقمعتقد بوده
اند. ناچار قايل به داشتن چون و خداي را داراي ساق و قدم انگشت دانستند، و قايل به جسمانيت خدا شده

اند .رويكرد اكثر اهل سنت، در عقايد كالمي، به مكتب اشعري و چهار پا و مرکب !!؟ براي خدا نيز شده
شود.در مقابل مذاهب اهل سنت، در مكتب اهل بيت، به ي توجهي به عقل محسوب ميجبرگرايي نيز، نوعي ب
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عقل اهميت زيادي داده شده است. عقل يكي از منابع فقه و اخالق شيعه دانسته شده است. و تاكيد شده است 
در اين زمينه كه علم و دانش بايد توام و همراه با عقل باشد. امام كاظم عليه السالم خطاب به هشام ابن حكم 

فرمايد: " يا هشام! ان اهللا تبارك و تعالي، بشر اهل العقل و الفهم في كتابه، فقال: فبشر عبادالذين يستمعون مي
القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم اهللا و اولئك هم او لوااللباب . يا هشام! ان اهللا تبارك و تعالي اكمل 

بالبيان و دلهم علي ربو بيته باالدالء... يا هشام ان العقل مع العلم . اي هشام! للناس الحج بالعقول، و نصر النبين
اند. و فرموده است: بشارت ده اي خداي متعالي بشارت خير و مژده داده است به كساني كه اهل عقل و فهم

رين را انتخاب، و كنند و بهتدهند، و تعقل ميپيامبر! به بندگان من، آناني كه سخنان مختلف را گوش فرا مي
كنند. اينانند كساني كه خداوند هدايتشان فرمود و، ايشانند خردمندان. اي هشام! خدي متعال بواسطه پيروي مي

عقل، حجت را بر مردم تمام نموده و پيامبران را، با قدرت بيان ياري فرمود، و به ربوبيت و پروردگاري خود 
لم، با هم بايد توام و همراه باشند.يا هشام! ان لكل شي دليال، و داللتشان فرموده است... اي هشام! عقل و ع

دليل العقل التفكر، و دليل التفكر الصمت، و لكل شي مطيه؛ و مطيه العقل التواضع. و كفي بك جهال ان تركب 
االنبياء و ما نهيت عنه... يا هشام! ان هللا علي الناس حجتين، حجة ظاهرة، و حجة باطنة، فاما الظاهرة فالرسول و 

االئمه و اما الباطنة فالعقول... . اي هشام! هر چيزي را رهبري است، و راهبر عقل تفكر است، و راهبر تفکر 
سكوت است. هر چيزي را مركبي است، و مركب عقل فروتني است. در نافهمي تو همين بس كه، آنچه را كه 

مردم دو حجت(و پيامبر) دارد. حجت اي مرتكب شوي. اي هشام! خداي متعال برتوسط عقلت نهي شده
آشكار و حجت پنهان. حجت آشكار رسوالن و پيامبران و امامان اند و حجت(وپيامبر) پنهان عقل مردم است.

دهند. حفظ جامعه اسالمي از افتادن دسته دوم: از علت چرايي تبليغ و اعزام مبلغ را امور باز دارنده تشكيل مي
شوند، باز هايي كه موجب جهل به شريعت ميها، پاسخگويي به پرسشج فهميدر انحرافات، كجروي ها و ك

ها و برداشتن آن از برابر جامعه، حفظ سالمت رفتار و انديشه از رذايل دارندگي مردم از در ماندن در شبهه
م مبلغ ائمه اخالقي، و باالخره مبارزه با جهل و ناداني و بي دانشي و... بخش ديگر عوامل چرايي تبليغ و اعزا

داده است.در واقع اين دسته موجبات تبليغ، همان دسته نخست است كه در گذشته، عليهم السالم را تشكيل مي
به شكل ايجابي آن مطرح شده است و اينك به شكل سلبي و منفي آن ذكر شده و به گونه باز دارنده عمل 

نمايد.مي

مبلغان بر جسته:
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كر شد، راه يافتگان به مكتب علمي ائمه عليهم السالم كه افتخار شاگردي همانگونه كه در مباحث گذشته ذ
يافتند؛ خود بر حسب وظيفه شرعي، به مبلغان ائمه عليهم السالم را بصورت كوتاه مدت، يا طوالني مدت، مي

شدند. دانش آموختگان، بفراخور درجه علمي، توانايي و ذوق شخصي، از بخشي از دين و مذهب تبديل مي
شدند و پس از آن، بر حسب حال و بردند و سيراب ميرياي علوم ائمه اهل البيت عليهم السالم بهره ميد

شدند. برخي از آنان گرايش، و شوق و ذوق دعا توانايي خود، به مبلغيني براي ارشاد و هدايت مردم تبديل مي
مزه ثمالي و... ائمه عليهم السالم به آنان دعا اند؛ مانند كميل بن زياد، مقاتل بن سليمان، و ابو حو مناجات داشته

آموختند؛ تا از اين راه به تحكيم ارتباط خلق و خالق كمك كرده، و به ارشاد مردم بپردازند.برخي و مناجات مي
اند؛ مانند عبداهللا بن عباس، و ابان بن تغلب و... ائمه عليهم ديگر عالقه به تفسير و درك معرفت قرآن داشته

نموده و از علوم قرآن سيرابشان آيات را برايشان تفسير نموده، و محكم و متشابه قرآن را معرفي السالم 
نمودند، تا آنان از اين طريق راهنماي مردم كردند.جمعي ديگر همچون زرارة بن اعين ،ابي ابي عمير و حماد مي

ائمه عليهم السالم، پاسخگوي پرسشهاي اند و... به فقه و احكام عبادات و معامالت، تعلق خاطر بيشتري داشته
اي همچون هشام نمودند، تا آنان احكام را به مردم بياموزند.عدهآنان بوده، و احكام دين را برايشان روشن مي

دادند. حضرت به آنان كالم و ابن حكم، و مومن طاق و...به مناظرات در عقايد و ذوق خود را نشان مي
نان خلق را از ضاللت و گمراهي نجات بخشند . از اين طريق مبلغان، دهها شاخه آموخته است تا آاعتقادات مي

اند . هشام ابن سالم يك نمونه از تبليغ ديني دانش آموختگان علوم ديني و وابسته به دين را آموخته و نشر داده
اهل شام خدمت امام دهد:فردي ازدانشگاه امام جعفر صادق عليه السالم را، در حضور امام، اين چنين شرح مي

رسيد در حالي كه امام در بين جماعتي از اصحاب خود بود و از امام در خواست كرد كه امام پاسخ سوالهاي او 
ود: درچه موردي پرسش خواهي كرد؟.را بگويد. حضرت فرم

ن پاسخ : اي حمرامرد شامي پاسخ داد: در مورد قرآن و قرائت آن.حضرت رو به يكي از اصحابش كرد وفرمود
اين فرد را بده.

ن) را شكست دادي، مرا خواهم با شما مناظره كنم!.حضرت فرمود: اگر حمران (ابن ايممرد شامي گفت: مي
پس مرد شامي از حمران سوالهاي بسياري كرد تا خسته شد و حمران همه آنان را پاسخ شكست دادي!

ن شناسي) مناظره كنم!.حضرت رو كرد به ابان بن خواهم با شما در عربي(وزباداد...سپس مرد شامي گفت: مي
تغلب و فرمود: يا ابان بن تغلب با او مناظره كن! مرد شامي در اين مناظره شكست را پذيرا شد.. سپس مرد 

احكام دين با شما مناظره نمايم.خواهم در زمينه فقه وشامي گفت: مي
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آمد.مرد شامي در خواست بحث، در علم كالم را نمود! كه حضرت او را حواله به زراره داد كه زراره بر او فايق
حضرت حوالت او را به مومن طاق داد، كه او نيز غالب شد.مرد شامي درخواست كرد: با حضرت در 
استطاعت (تفويض در مقابل جبر) مناظره نمايد! حضرت به طيار اشاره فرمود و او نيز پيروز شد. مرد شامي 

وحيد سخن بگوييم ومناظره کنم. حضرت به هشام ابن سالم فرمود: با او مناظره کن خواهم در مورد تگفت: مي
خواهم در مورد امامت با شما بحث !. هشام ابن سالم نيز او را محكوم نمود.آنگاه مرد شامي گفت: مي

امامت با نمايم!حضرت روي به هشام اين حكم فرمود، و دستور داد با او مباحثه نمايد. هشام آنچنان در مورد 
او مناظره كرد،كه زبان شامي بندآمد، و هر چه كرد نتوانست مطلبي ديگر بگويد.آنگاه فرد شامي به امام رو كرد 

شوند!؟...ينچنين افرادي پيدا ميو گفت: خواستي نشان بدهي كه در بين شيعيانت ا

ها و ايرادات مناظره تك تك گيامام عليه السالم فرد شامي را به "يا اخا اهل الشام" مخاطب قرار داد ويژ
اصحابش را ذكر كرد و تنها از مناظره هشام ابن حكم ايراد نگرفت و چون مرد شامي از حضرت درخواست 
كرد كه او را از شيعيان خود قرار دهد و دين را به او بياموزد. حضرت رو به هشام ابن حكم فرمود: دوست 

مالي تعدادي ازمبلغين، دانش آموخته در مکتب اهل بيت عليهم دارم اين فرد شاگرد تو باشد . به معرفي اج
السالم، در برخي از دانش هاي ديني، مي پردازيم:

ابان بن تغلب:

ابان اين تغلب بن رباح يكي از اصحاب برجسته امام باقر و امام صادق عليه السالم است كه خدمت امام سجاد 
اديب بوده است كه كتابهايي را نيز تصنيف كرده است؛ مانند، نيز رسيده است. وي فردي فقيه، مفسر، لغوي و 

"الغريب في القرآن" در علم تفسير، "فضايل و احوال صفين" در عقايد و "االصل" در فقه. امام محمد باقرعليه 
ان السالم به او فرمودند: اي ابان! در مسجد مدينه بنشين و احكام دين الهي را بيان كن! دوست دارم مردم در مي

شيعيان من افرادي مانند تو را ببينند . نجاشي، صاحب كتب رجالي نقل نموده است كه: چون ابان بن تغلب به 
كردند كه غير از ستون مسجد كه براي او رفت مردم بجهت پرسش و استفاده آنچنان هجوم ميمسجد مدينه مي

ني بود كه با الهام از آموزشهاي ائمه اهل ماند .ابان بن تغلب از كساگذاشتند ديگر جايي خالي نميخامي مي
وزريد. ابان از امام صادق عليه السالم روايت بيت عليهم السالم به دفاع از تشيع و تبليغ اين مذهب اهتمام مي

كرده است كه امام فرمود: دوست دارم با تازيانه بر سر اصحابم بزنم تا آشنا و فقيه در دين گردند.به امام عرض 
دهد و در خانه نشسته است چه!؟.حضرت فرمود: ابن فرد چگونه داند ولي نشر نمياينها را ميشد: كسي كه

فقيه در دين است؟ در حالي نشر و تبليغ دين جزء دين است . بر اين اساس، ابان پيش از سي هزار حديثاز 
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م صادق عليه السالم به ابان اند. اماامام جعفر صادق روايت نموده؛ و نزديك به پنجاه راوي از وي روايت نموده
تغلب مراجعه كن و هر حديث كه از او شنيدي گويا (بدون واسطه) از من شنيدي . بن عثمان فرمود: به ابان بن

أبان در نزد اهل سنت نيز جايگاه محترمي داشت. اگرچه افرادي چون سعدي جوزجاني بخاطر تشيع وي او را 
دانند و در اند ولي او را از اهل صدق در روايات و صالح و ثقه مي"مذموم المذهب و منحرف از حق" دانسته

گويد: اند . ابان بن تغلب خود مياكثر كتب روايي اهل سنت (به جز صحيح بخاري) از وي روايت كرده
آيند و در مسجد از مراجعه اهل سنت به من زياد بود و لذا نزد امام صادق عليه السالم رفتم و پرسيدم: آنان مي

داني كنند. حضرت فرمود: اگر احكام را بفتواي آنان ميپرسند اگر جواب ندهم رهايم نميمن احكام رامي
هجري قمري همانگونه كه امام او را با خبر ساخته بود وفات يافت امام ١٤١برايشان بازگو نما .أبان در سال 

ند در گذشت ابان قلب مرا به آورده صادق عليه السالم بر او رحمت فرستاد و فرمود: خداي او را رحمت ك
است .

هشام بن حكم:

كرده هشام از اصحاب امام صادق و امام كاظم عليهما السالم است. وي درشهرهاي واسط و بغداد زندگي مي
هاي زيادي در عقايد و احكام روايت نموده است. هشام كتابهاي زيادي را در عقايد (كالم) است و حديث

اصحاب االثنين، الرد علي اصحاب الطبانع، الرد انند: توحيد، الرد علي الزنادقه، الرد عليتأليف نموده است م
علي المعتزله، و... هشام بن حكم فردي زيرك و حاضر جواب بود و ابتدا طرفدار مذهب جهميه (پيرو جهم بن 

عليه السالم، تغيير مذهب صفوان، يکي از افراد منحرف) بود. وي پس از چند جلسه مناظره با امام جعفر صادق 
شود. روزي امام صادق در حالي كه اصحاب آورد و از مبلغين سرسخت آن ميداده و به مذهب شيعه روي مي

فرمايند که جريان تبليغ، بزرگ آن حضرت از اكناف و اطراف جمع بودند به هشام كه جوانترين آنان بود امر مي
ان نقل نمايد!. عبيد را براي آنو مناظره خود با عمرو بن

كند و آنها گمراه نشيند و مردم را گرد خود جمع ميهشام گفت: شنيدم عمروين عبيد در مسجد بصره مي
گفت. حلقه كند(از واسط) به بصره رفتم و در مسجد، عمرو را در ميام مردم يافتم كه سوالهاي آنان پاسخ ميمي

م؛ به عمرو بن عبيد گفتم: جناب دانشمند من مردي جمعيت را گشودم و نزديك رفتم و روي دو زانو نشست
گفتم: آيا چشم داريد؟عمروين عبيد گفت: دهي؟عمروين عبيد گفت: بپرس!غريبم اجازه پرسش به من مي

كني؟.گفتم: پرسش من اينگونه است.گفت: باشد فرزندم بپرس حتي اگر فرزندم اين چه سوالي است كه مي
كني؟عمروين عبيد چشم داري؟عمروين عبيد گفت: آري.گفتم: با چشم به ميهايت احمقانه باشد!.گفتم:پرسش
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بينم.سپس از بيني و زبان و گوش و دست و پا پرسيدم، و كارايي هر يك را گفت: رنگها و اشخاص را مي
سوال كردم. سپس از مخ و مغز پرسيدم.عمروين عبيد پاسخ داد: هر چه بر اين اعضاء و جوارح و حواس وارد 

توانند از مركز انديشه بي نياز كنند.گفت: نه! دهم.پرسيدم: آيا اين اعضاء ترا نميشود بوسيله آن تشخيص ميمي
شنوند چشند يا ميبينند يا ميبويند يا ميحواس و اعضاء هر وقت در مورد چيزي ترديد داشته باشند آن را مي

دهند و اوست كه يقين را بوجود آورد و ترديد يكنند آنگاه به مخ ومغز که مركز پردازش است مو يا لمس مي
نباشد پرسيدم: پس خداوند مركز انديشه و پردازش را براي رفع ترديد اعضاء تو قرار داده و اگرزدايد.ميرا 

شود؟!.كار حواس كامل نمي

ه است عمروين عبيد گفت: درست است.گفتم: چگونه خداي متعال براي جسم تو سرپرست و راهنما قرار داد
ولي براي امت راهنما قرار نداده و آنانرا در سرگرداني و شك و اختالف رهايشان نموده؟!!.عمرو بن عبيد 
ساكت شد و مدتي چيزي نگفت آنگاه رو به من كرد و گفت: تو هشام ابن حكم هستي؟... و تا هنگامي كه 

ان خنديد و فرمود: اين مطالب در آنجا بودم ديگر سخن نگفت. امام صادق عليه السالم از شنيدن اين جري
صحيفه ابراهيم و موسي نوشته شده است .امام صادق عليه السالم در ميان بزرگان اصحاب خود بخاطر تبليغ و 

اش براي او تكريم خاصي قايل بود كه اين براي برخي از اصحاب سنگين بود. امام درباره وي ارشاد زيركانه
ه" و درباره وي دعا فرمود: "التزل مويدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك" . يعني فرمود:" هذا ناصرنا بقلبه و لسان

ح القدس ترا تاييد و ياري نمايد.تازماني كه بزيانت ياور ما هستي رو

هشام بن حكم، از کساني بود که چوبه دار خود را با زبان سرخ خود هميشه به همراه خود داشت. وي دشمنان 
ديگر اسالمي داشت؛ زيرا او با سخنان و استدالل خود آنانرا محکوم و رسوا و در بين فرقزيادي در بين علماء 

اند. بر همين اساس نيز، رفتار كردن وي در نزد حکام بودهساخت، لذا در پيگاطرافيانشان خوار و مفتضح مي
لرشيد پرسيد: اي هشام! مدتي نيز در زندان بني العباس گذارنده است. روزي يكي از آنان، در حضور هارون ا

اند باشد.هشام پاسخ داد: خير!دانشمند غير شيعه، پرسيد: به من آيا ممكن است حق با هر دو نفري كه نزاع كرده
ام بر حق بگو! علي عليه السالم و عباس عموي پيامبر كه درباره ميراث پيامبر نزد ابوبكر شكايت كردند، كد

بودند و كدام بر باطل؟.

با خود فكر كردم اگر بگويم عباس بر حق بود، كافر شدم. و اگر بگويم همانگونه كه ابابكر حكم هشام گويد:
داد ميراث از آن علي بود و عباس بر باطل، رشيد حكم قتل مرا خواهد داد. ياد دعاي امام صادق افتادم دانستم 

ود آمدند و گفتند:" خصمان بغي مانم گفتم: هر دو بر حق بودند مانند دو ملكي كه نزد داكه از جواب نمي
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بعضنا علي بعض" كدام يك از دو فرشته بر باطل بودند. هرچه كه بگويي من اينجا خواهم گفت!... آنان به اين 
شكل خواستند به ابابكر بفهمانند كه در مورد فدك ظلم كرده است و همانگونه كه عمامه، عصا، لباس، شمشير 

رسد.هارون (همانگونه كه به علي عليه السالم رسيد) فدك نيز به ارث ميرسدو زره و... پيامبر به ارث مي
الرشيد از اين پاسخ خوشش آمد .هشام اگر از اين دام رهايي يافت ولي اضطراب و ترس مداوم همانگونه كه 

هجري دار دنيا را وداع گفت.از حاضر جوابيهاي او ١٧٩گفت قلب او را از كار انداخت و در سال خود مي
نكات ذيل است: از او پرسيدند: آيا معاويه از "اصحاب بدر" است؟ گفت: بله! ولي از طرف مقابل!؟.اباهذيل به 

كنم و اگر من پيروز شدم تو او گفت: بيا با هم مناظره كنيم اگر تو پيروز شدي من مذهب تو را انتخاب مي
شدم تو مذهب مرا اختيار كن! ولي اگر تو مذهب مرا انتخاب كن!هشام پاسخ داد: انصاف نگفتي، اگر من پيروز

پيروز شدي (چون من امام و راهنماي زنده دارم) بايد به نزد امام من بروي و از او بپرسي . از او پرسيدند: علي 
گفت يا دروغ ؟ در هر حال شما شيعه بر باطل كرد راست ميعليه السالم كه به عمر يا اميرالمومنين خطاب مي

خواند. در گفت! همانگونه كه خداي متعال از زبان ابراهيم بتان را خدايان آنان مي: راست ميهستيد.پاسخ داد
حالي كه، آنان بواقع خداي کسي نيستند!.

مومن طاق:

ناميدند. وي در كوفه در محمد بن علي بن نعمان كوفي، معروف به شيطان طاق، كه شيعه او را مؤمن طاق مي
هاي تقلبي پيدا شده بود، كه غش و تقلب در باطن و شت؛ و در آن زمان سكهمحله "طاق" دكان صرافي دا

فهميد كه سكه در درونش غش دارد. درون آن بود، ولي در ظاهر سكه طال بود. او با دست (با لمس و وزن) مي
سجاد، به خاطر اين مهارتش، او را شيطان طاق! لقب داده بودند . مؤمن طاق فقيهي متكلم و از اصحاب امام 

شود. وي از تمام روشهاي متداول تبليغ گفتاري، مانند: خطابه، شمرده ميامام باقر و امام صادق عليهم السالم 
كرد. و چون در مباحثات بسيار زيرك و سريع الذهن بود، امام صادق عليه پرسش و پاسخ و مناظره، استفاده مي

فرمودند . مؤمن طاق از روش تبليغ به كتابت نيز استفاده السالم به وي اجازه مناظره داده و وي را تشويق مي
برده و بيش از ده كتاب اكثرا در علم عقايد و كالم تاليف نموده است مانند: احتجاج في امامة اميرالمؤمنين، 

يکي از اصحاب امام صادق بنام ابي خالد كتاب افعل التفعل، كتاب رد خوارج، كتاب المعرفة، كتاب الجمل و...
بلي گويد: مؤمن طاق را در "روضه پيامبر"صلي اهللا عليه وآله ديدم كه اهل مدينه لباسش را از بس كه كشيدند كا

داد و آنها سوال مي كردند. خود را به او رسانيدم و گفتم: امام صادق ما را از پاره كرده بودند و او جواب مي
بگويي؟!گفتم: نه! ولي به من فرمود با كسي مناظره مناظره با مردم نهي فرموده!.گفت: به تو فرمود كه به من 
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طاق با مردم نكنيم... خدمت امام رسيدم و جريان را ذكر كردم. امام تبسمي كرد و فرمود اي ابا خالد! صاحب
تواني به پرواز پرد. ولي تو اگر بالت را بچينند ديگر نمياندازند باز ميكند، و در پروازش او را ميمناظره مي

مومن طاق در كوفه با ابوحنيفه مناظرات و حاضر جوابيهاي بسيار داشته استه بدهي! .ادام
روزي ابوحنيفه با اصحاب خود نشسته بود كه طاق پيدا شد. ابو حنيفه چون چشمشش به او افتاد گفت: شيطان 

رين تؤزهم ازا " ما شياطين آمد. طاق چون اين را شنيد اين آيه را بر آنان خواند. "انا ارسلنا الشياطين علي الكاف
را بر سر كافرين فرستاديم تا سخت آنان را آزار كنند. و چون خبر شهادت امام صادق عليه السالم به كوفه 
رسيد ابو حنيفه به مومن طاق گفت: امامت مرد!؟ او(با اشاره به قران در مورد مهلت خدا به شيطان) پاسخ داد: 

كند يكي از خوارج بنام ضحاك شيخ طوسي روايت ميداده شدگان است .اما امام تو تا روز قيامت از مهلت
در كوفه خروج نموده و خود را اميرالمومنين خواند مومن طاق را گرفته و نزد او بردند.طاق گفت: من فردي 

ضحاك به داراي بصيرت در دين هستم و شنيدم تو اهل عدل و انصاف هستي دوست دارم جزء شما باشم.
ما شود كار ما رواج خواهد يافت.فت: اگر او ياراصحابش گ

جوييد و قتل او را حالل دانستيد؟.ضحاك مومن طاق از ضحاك پرسيد: چرا از علي ابن ابي طالب برائت مي
مومن طاق گفت: چون او در دين خدا حكم قرار داد... و هر كس در دين حكم قرار دهد خونش مباح است.

خود آشنا ساز تا با تو مناظره كنم. اگر تو پيروز شدي من نيز به سلك اصحاب تو گفت: پس مرا با اصول دين 
پيوندم. ولي فرد منصفي بايد بين من و تو داوري نمايد و حكم به خطاي خطا كار و درستي كالم فرد بر مي

ت؟ وي حق نمايد. ضحاك يكي از يارانش را انتخاب نمود.مومن طاق پرسيد: آيا اين فرد عالم به دين هس
ضحاك بدون توجه گفت: بله!آنگاه گفت: بله!طاق گفت: پس اين فرد حكم ما در دين مورد منازعه ماست؟

مومن طاق رو به اصحاب وي كرد و گفت: اينك امير شما در دين خدا حكم گرفت! شما دانيد و او.اصحابش 
فتنه آنان شکست خورد. بعدها چون اين را شنيدند با شمشير وغالف آن آنقدر بر او کوفتند تا هالك شد و

اي ارزشمند به مومن طاق بدهند. ولي امام صادق عليه السالم هارون الرشيد باشنيدن اين قضيه دستور داد صله
، و فرمود: من (از رهايي تو و موفقيتت) مسرور شدم، ولي سخن بر طبق حق نگفتي! زيرا به قياس سخن گفتي

قياس در دين ما راهي ندارد .

حمزه ثمالي:ابو 

يكي از مبلغين برجسته شيعه، ثابت ابن دينار ابوحمزه ثمالي است. وي از اصحاب امام سجاد و امام باقر و امام 
شود و از مفسران و فقهاي بزرگ اهل كوفه است كه ديگر فقهاي شيعه نزد او صادق عليهم السالم شمرده مي
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اي است كه به دعاها، و حمزه ثمالي از زاهدان برجستهنمودند. ابشده و از او اخذ علم و حديث ميجمع مي
نموده است و دعاي معروف سحرهاي داده و دعاهاي امام سجاد را جمع آوري و روايت مياهميت زيادي مي

شود. روش تبليغي وي مانند بسياري از ماه مبارك رمضان از امام .ين العابدين عليه السالم بنام وي شناخته مي
ليهم السالم تبليغ رفتاري و گفتاري بوده است و غير از روش مناظره، در تمام روشهاي تبليغي، اصحاب ائمه ع

صاحب روش بوده است. ابوحمزه ثمالي نخستين فرد ازدانشمندان شيعه است كه كتابي در تفسير قرآن نگاشته 
تبليغ به كتابت داشته است. است و كتاب نوادر در فقه، و كتاب زهد و ديگر كتب وي، نشان از اهتمام ايشان به

ابوحمزه دهد .نفر از روات شيعه و سني از ايشان نشان از توفيق ايشان در تبليغ گفتاري مي٤٠روايت بيش از 
رسند و سه پسر بود كه سه پسر وي همراه با زيدبن علي فرزند امام سجاد عليه السالم بشهادت مي٧داراي 

اند . اند كه از جانب ائمه عليهم السالم تاييد شدهمبلغين برجسته شيعه بودهفرزند ديگر وي از راويان ثقه و از
پس از پايان دوره بني اميه قبر اميرالمومنين علي عليه السالم در زمان امام جعفر صادق عليه السالم توسط آن 

زد قبر آن حضرت براي شيعيان و اصحاب آشكار شده بود. و ابوحمزه ثمالي شيعيان و فقهاي شيعه را ن
حضرت گردهم آورده و برايشان حديث گفته و تبليغ دين مي نموده است و حوزه علميه نجف يدنگونه 
پيدايش و نشأت يافته است و ابو حمزه ثمالي بنيانگذار آن حوزه مقدسه بوده است .امام رضاعليه السالم 

است : او چهار نفر از ما ائمه اهل ابوحمزه ثمالي را سلمان زمان خود لقب داده است و درباره وي فرموده 
البيت عليهم السالم را يعني امام سجاد و امام باقر و امام صادق و دوران كوتاهي امام كاظم عليهم السالم را 

خدمت نموده است .

: زنان مبلغ

زنان يا زنان در اسالم در تکاليف از واجبات و محرمات با مردان تفاوتي ندارند، بغير از مواردي که تکاليف
مردان استثنا شده است مانند: شرکت در جهاد ابتدايي براي مردان و... خداي متعال در قرآن کريم مي فرمايد:" 
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم " همانگونه 

ت، بين تمامي انسانها از زن ومرد تفاوتي ندارد. تمامي مسلمانان از هر که تکاليف بين ملتها وقبايل متفاوت نيس
جنس ونژاد در لزوم تبليغ با يکديگر برابرند. اگر چه تفاوتهايي در چگونگي تبليغ، وزبان تبليغ بين زنان و 

اسالم زنان درمردان يا بين ملتها و قبايل وجود دارد که اين تفاوت ها به اصل و ماهيت تبليغ بر نمي گردد.
مبلغ بسيار بوده اند، که در ميان زنا وحتا گاه در ميان مردان به تبليغ دين وبيان احکام مي پرداختند. پاسخ 
حضرت فاطمه زهراء سالم اهللا عليها و همسران پيامبر (رضي اهللا عنهن) به پرسش زنان و مردان در موضوعات 

بليغ در اسالم، امري است كه وظيفه ديني هر فرد مسلماني مختلف ديني از اين باب است. ولي از آنجايي كه ت
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شود. لذا در تاريخ كمتر از زندگي مبلغين، وحتا روش شمرده مي-صرف نظر از مذکر و مؤنث بودن وي-
تبليغي آنان سخن به ميان آمده است. و بغير از مناظرات و حاضر جوابيهاي مبلغين، کمتر در اين باره ذکري 

توان انكار امر در زنان مبلغ، مشهودتر و آشكارتر است. ولي با اينهمه، نقش تبليغي زنان را نميشده است. اين 
كي از شواهد كثرت زنان مبلغ است.نمود. وجود راويان احاديث از بين زنان ي

در اين بخش به معرفي تعدادي از زنان مبلغ که، بخاطر مناظره هايشان شناخته شده و ماندگار شده اند مي 
پردازيم:

حبابه والبيه:

حبابه زني از تيره اسد و منطقه والب است و ظاهرا كنيه او ام البراء بنت صفوان يا ام الندي بنت جعفر بوده 
ها نموده است او يكي از زنان زاهد وعايدي است كه خدمت اميرالمومنين عليه السالم رسيده و از او روايت

حبابه در زمان جنگ صفين همراه اميرالمومنين عليه السالم شود .اد ميها در فقه استناز آناست كه به برخي 
بوده است واز آن امام، دليل بر امامت امام معصوم خواست، كه حضرت او را راهنمايي فرمود. سپس او از امام 

ت او را در خواست كرد كه برايش دعا كند تا بر واليت او پايدار بماند در فتنه نيافته و گمراه نشود كه حضر
دعا كرد و فرمود: آنچنان عمر خواهي كرد كه فرزندم رضا را خواهي ديد و آنقدر زنده خواهي ماند، تا اينكه 

اش در جنگ خود آرزوي مرگ خود را بكني . گويند در دربار معاويه، معاويه بخاطر اشعار تحريك كننده
دهد چنان خواهد كرد. اطرافيان معاويه نيز صفين، او را نكوهش نمود. او پاسخ داد اگر دوباره فرصتي روي 

اي او در رثاي شهادت اميرالمومنين يادآوري كردند و او را مالمت نمودند .اشعار مرثيه
حبابه به تبليغ دين و مذهب اهتمام و سعي بسيار داشته است و عالوه به عبادت فردي دراين زمينه در حد 

گويد: همراه با عبايه بن ربعي نزد او رفتيم.او را ديدم در ميکمال سعي و تالش مي نمايد. عمران بن ميثم
حالي كه از عبادت رويش زرد شده بود. حبابه از عبايه پرسيد: كيست كه همراه توست؟ عبابه جواب داد: 
فرزند برادرت، ميثم است. حبابه گفت: آري بخدا فرزند برادرم است ( و بسيار برايم عزيز است) ولي من از 

اهللا الحسين عليه السالم شنيدم كه فرمود: هيچ كس بر فطرت پاك ابراهيم ( دين حنيف) نيست مگر ما اباعبد
گويد: نزد امام صادق عليه السالم بودم كه اهل بيت و شيعيان ما، و ديگر مردم از آن مبرا هستند .داود رقي مي
يگران از آگاهي زياد او، به حالل و حرام حبابه والبيه وارد شد. از مسايل ديني از او پرسش كردم، كه من و د

احكام، تعجب نموديم .حبابه همانگونه كه اميرالمومنين دعا فرموده بودند واليت مدار بود. او از امام حسين 
اي دارم كه معترف به فضيلت شما خاندان است آيا اسم او در زمره اسامي شيعيان شما كند برادر زادهسوال مي
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كند كه از امام حسن كند . شيخ طوسي از دختر حبابه نيز بعنوان راوي ذكر ميم تصديق ميهست يا نه؟ كه اما
همانگونه كه اميرالمومنين خبر داد، حبابه خدمت امام زين العابدين عليه و امام حسين روايت نموده است . 

رسد امام برايش م باقر ميكند كه نيروي جواني را بازيابد . و خدمت امارسد وحضرت او را دعا ميالسالم مي
رسد شود . و خدمت امام صادق ميكند لذا بيماري پوستيش برطرف و موهاي سرش دوباره سياه ميدعا مي

اند) در هنگام قيام قائم دوباره زنده دهد كه بهمراه چند زن ديگر ( كه فوت كردهامام صادق به او وعده مي
سال عمر داشته است فوت ١٦٠ليه السالم در حالي كه حداقل شود .او در سال نخست امامت امام رضا عمي
كند .مي

ام الخير:

ام الخير، بنت حريش بارقي نيز يکي از زنان مبلغ و ازصاحبان فصاحت وبالغت بود كه ياد و خاطره تبليغات و 
الخير را به شام به امداد. لذا به والي خود در كوفه نوشت كهسخنانش در هنگام نبرد صفين، معاويه را آزار مي

آوري در صفينكرد و گفت: بياد ميام الخير نزد معاويه رسيد؛ معاويه روبه او نزدش بفرستد. هنگامي كه
ام الخير پاسخ داد: گفتي؟ كردي و چه ميما تحريك ميچگونه پس از كشته شدن عمار ياسر مردم را عليه 

آورم!.معاويه از اطرافيان خود پرسيد: كه كدام ردم و بياد نميسخني از پيش آماده نبود و بعد نيز آن را ذكر نك
يك از شما سخن ام الخير را بياد دارد؟.مردي گفت: من برخي از آن سخنان را بياد دارم. او بر شتري خاكستري 

زد: ياايها الناس اتقوااي در دست داشت و همچون شتر خشمگين در ميان مردم فرياد ميسوار بود و تازيانه
ربكم، ان زلزلة الساعة شي عظيم ... اي مردم از پروردگارتان پروا كنيد كه زلزله رستاخيز حادثه هولناكي است. 
خداوند حق را برايتان آشكار فرموده، و حجت را عيان، و راه را روشن، و دانش را بلند ساخته است. شما را 

رويد؟ خداي رحمتتان كند! آيا از اميرالمومنين در سرگرداني و تاريكي رهايتان ننموده است!. پس به كجا مي
آوريد كه خداي ايد؟. آيا بياد نميايد، يا از حق برگشتهكنيد، يا از جنگ؟. از اسالم رويگردان شدهفرار مي

عزوجل فرمايد: و لنبلونلكم حتي تعلم المجاهدين منكم و الصابرين و نبلو اخبار كم . ما حتي شما را 
اهدان و صابران شما را با شناسيم و اعمال شما را آشكار كنيم. سپس سر را بسوي آسمان كرد آزماييم تا مجمي

ها سست گشته است، تو خود قلبهايشان را برهدايت متحد وفرياد زد : خداوندا! صبر و شكيبايي كم شده، يقين
عم رسول خداصلي اهللا داريد كه پسررويد؟ از امامي دست بر ميساز... خداي شما را رحمت كند!، كجا مي

عليه وآله و همسر دختر او و پدر فرزندان اوست؟!. همو كه از سرشت پيامبر آفريده شده، و از چشمه او 
جوشيده، و پيامبر او را از رازدل خود آگاه ساخته، و او را باب علم خود قرار داده، و منافقين را به دشمني او 

نزد معاويه نقل شده است از سخنان مفصل و پر فصاحت وي آشكار ساخته است .اگرچه بيش از آنچه كه
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بطرفداري از علي عليه السالم (كه فقط بخشي از آن در اين مختصر ذكر شده است) چيز بيشتري در تاريخ از 
ام. ولي اين شجاعت، و اين بيان، و اين استدالل، گوياي صاحب روش بودن اينان، در امر تبليغ وي پيدا ننموده

ين است. بعالوه، عدم خوف اينان از تهديدهاي معاويه در حالي كه بيش از يكصد هزار شيعه علي را تبليغ د
اند نشان از حسن اعتقاد و استحكام عقدتي اين افراد دارد.بقتل رسانيد است كه در بين آنان زنان هم بوده

سوده بنت عمارة:

خوريم كه تنها كار جنگ صفين، به زنان زيادي بر ميدر تاريخ، در نبردهاي اميرالمومنين عليه السالم، همچون
پرداخته اند. اگرچه اين رفتار داده، و با شعر و خطابه و... به امر تشجيع و تهييج جنگجويان ميتبليغي انجام مي

كند، اين اي از اينان را ممتاز ميدر بين جنگجويان عرب، امري شايع و مرسوم بوده است؛ ولي آنچه كه عده
خواست معاويه، در قصر وي كه، سالها پس از شهادت امام علي عليه السالم، از سر تقدير و يا با دراست

اند، و حتي تهديد به اند، و توسط وي و اطرافيانش مورد عتاب و شماتت و بي مهري قرار گرفتهحضور يافته
اند.اينان، سالها پس از شهادت آن اند، باز شجاعانه از اميرالمومنين علي عليه السالم دفاع كردهمرگ شده

اند. حضرت، در زمان مظلوميت شيعه و پيروان آنحضرت، در درون دستگاه مخوف معاويه، تبليغ را رها نكرده
ام الخير بارقيه بنت حريش، ام البراء بنت صفوان، زرقاء بنت عدي، ام سنان بنت از اين افراد تاريخ از سوده، 
ه بنت اطرش و دارميه حجونيه نام برده است .سوده بنت عماره همداني بر معاويه خيثمه، بکاره هالليه، عکرش

وارد شد، معاويه كه از قضيه صفين دل پرخويي داشت او را بنام جدش خواند و گفت: اي دختر اسك تو 
و گفتي: شمر لفعل ابيك يا بن العماره يوم الطعان كردي و ميبودي كه در جنگ صفين خطاب به برادرت مي

واقصد لهند و ابنها بهوان ان االمام اخا النبي محمد علم الهدي و ملتقي االقرآن و انصرعليا و الحسين ورهطه
برادرم مانند پدرت در هنگام نبرد و ائه قد ما بابيض صارم و سنان ...مناره االيمانفقه العمام و سر امام لو

لشكرش را ياري ده و بر هندو پسرش بتاز تاخوار برخورد سپاهيان شمشير را از قيام بركش. علي و حسين و
اين امام برادر پيامبر خداست كه پرچم هدايت و مناره ايمان است. پس پيشاپيش لشگر بر دشمن بتاز و شوند.

سوده گفت: آري! بخدا مانند مني از حق روي با شمشير پديد و نيزه جال داده شده بر آنان حمله آور.
كند.هي دروغين نميگرداند، و عذر خوانمي

سوده گفت: دوستي علي و پيروي حق...وچون سوده از والي خود، بسر كردي؟.معاويه پرسيد: چرا اينكار را مي
خواند كه مضمون آن كند. سوده شعري را مينهد واو را تهديد ميكند، معاويه وقعي نميبن ارطاة شكايت مي
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ر است و با وي عدالت نيز دفن شده است. او هم قسم به درود خدا بر روحي كه جسمش در قباين است :
ترين بود . ست او با حق و ايمانجحق بود و جز حق را نمي

سوده گفت: مرادم علي ابن ابي طالب است. نزد علي رفتم تا از موردي كه براي معاويه گفت مرادت كيست؟
صر كرد و از من پرسيد حاجتي داري؟ جمع آوري زكات فرستاده بود شكايت برم آن حضرت نمازش را مخت

داستان را گفتم علي عليه السالم شروع به گريه كرد و فرمود: خدايا تو شاهدي كه من آنان را به ستم بر خلق و 
ترك حق تو فرمان ندادم. آنگاه قطعه پوستي از جيب بيرون آورد و در آن نوشت: چون نامه مرا خواندي اموالي 

تاكسي بيايد و از تو تحويل بگيرد. و السالم . او را به همين راحتي عزل كرد و را كه نزدت هست حفظ كن 
معاويه گفت :هيهات چقدر علي ابن ابي طاب به شما جرات بخشيده است و حتي نامه را مهرو موم نكرد. 

مغرورتان كرده است 

حرة بنت حليمه سعديه:

ي اهللا عليه وآله است. از حره و تبليغات وي نيز چندان حرة دختر حليمه سعديه، دايه ي پاكدامن رسول اهللا صل
خبري در تاريخ وجود ندارد. ولي همانگونه که از حکايت وي با حجاج بر مي آيد وي نيز يکي از کساني بوده 
است که به فضيلت امير المؤمنين علي عليه السالم پس از پيامبرصلي اهللا عليه وآله بر تمامي خاليق معتقد بوده 

و آنرا بدون خوف از بني اميه تبليغ مي کرده است. روزي حره بر حجاج بن يوسف ثقفي خونريز است 
معروف بني اميه وارد شد. حجاج پرسيد: تو حره دختر حليمه سعديه اي؟! خدا تو را به اين جا، نزد من آورد!! 

خشمگين يافت پاسخ داد: آن كه ، شنيده ام تو علي را بر ابوبكر ، عمر و عثمان مقدم مي داري؟.حره چون اورا 
گفته است من او را فقط بر اين ها برتري مي دهم دروغ گفته است. من او را از آدم، نوح، لوط، ابراهيم، داود، 

سليمان و عيسي عليهم السالم نيز برتر مي دانم!

دليل نياوري خود حجاج گفت: واي بر تو! ، او را از پيامبران اولي العزم برتر مي داني؟، اگر براي ادعاي
حره با شجاعت گفت: اين سخن من نيست بلكه خداوند تبارك و تعالي در قرآن او را گردنت را خواهم زد .

برتر مي داند و بر ديگر ان فضيلت داده است. درباره ي آدم فرمود: "و عصي آدم ربه فغوي " آدم از 
" و كان سعيكم مشكورا " سعي و الم فرمود:در باره علي عليه السپروردگارش سر پيچي كرد و گمراه شد.

كوشش شما جزا داده شد.حجاج گفت: احسنت ياحره به چه دليل او را برنوح و لوط فضيلت مي دهي؟حره 
"ضرب اهللا مثال للذين كفروا امراة نوح و امراة لوط گفت: خداي عزوجل او را بر ايشان برتري داد و فرمود:
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لحين فخانتا هما فلم يغنيا عنهما من اهللا شيئا و قيل ادخال النار مع الداخلين كانتا تحت عبدين من عبادنا صا
"خداوند براي كساني كه كافر شده اند به همسر نوح و همسر لوط، مثل زد آن دو تحت سرپرستي دو بنده از 

ن، در برابر بندگان صالح ما بودند. ولي به آن دو خيانت كردند و وابستگي با اين دوپيامبر سودي به حالشا
در حاليكه علي ابن ابي طالب وارد شوندگان در آتش داخل شويد.عذاب الهي نداشت و به آنها گفته شد با

عليه السالم ازدواجش زير "سدره المنتهي" و همسرش فاطمه دختر محمد صلي اهللا عليه وآله و خداوند به 
! به چه دليل او را از پدر پيامبران، ابراهيم رضاي او راضي و از غضب او غضبناك مي شود .حجاج گفت: آفرين

خليل اهللا برتر مي داني؟ حره گفت: خداي عزوجل او را فضيلت داده است زيرا درباره ي ابراهيم فرمود:" و 
اذقال ابراهيم رب ارني كيف تحي الموتي قال اولم تومن قال بلي و لكن ليطمئن قلبي " ابراهيم گفت : 

بده كه چگونه مرده را زنده مي كني ! فرمود: آيا يقين نداري؟ ابراهيم گفت: چرا ، لكن پروردگارا، به من نشان 
براي اطمينان قلبم مي خواهم.مواليم امير المومنان فرمود:"لو كشف الغطا ما ازددت يقينا"اگر پرده ها كنار رود 

از مسلمانان فته است و كسيبر يقينم افزوده نخواهد شد.اين كالمي است كه هيچ شخصي قبل يا بعد از او نگ
در آن اختالف ندارد

خداوند در باره موسي حجاج گفت: احسنت، حال بگو چگونه او را بر موسي كليم اهللا برتري مي دهي؟گفت 
"فاصبح في المدينه خائفا يترقب "شب را در شهربه صبح رساند، در حالي كه هراسان بود. ولي مي فرمايد :

خوابيد و نترسيد.خداوند هم درباره او اين آيه را نازل فرمود:"و من الناس من يشري علي بر بستر رسول اهللا 
حجاج نفسه ابتغاء مرضات اهللا " از مردمان كساني هستند كه نفس خويش را براي رضاي خدا مي فروشند.

با اين آيه حره گفت: خداي متعال او را بر داود و سليمان برتري مي دهي؟گفت: احسنت! به چه دليل او را
فضيلت داد و فرمود :" يا داود انا جعلناك خليفا في االرض فهكم بين الناس بالحق و ال تتبع االهوي فيضلك 
عن سبيل اهللا "اي داود! ما تو را جانشين بر روي زمين قرار داديم پس ميان مردم به حق حكم كن و از هوي و 

حره گفت: در .حجاج پرسيد قضاوتش در مورد چه بود؟هوس پيروي نكن كه تو را از راه خدا گمراه مي سازد
باره دو مردي كه گوسفندان يكي وارد باغ ديگري شدند و انگورهايش ر ا خوردند و از بين بردند. صاحب باغ 
نزد داود شكايت برد و داود حكم كردكه گوسفندان را بفروشند و هزينه بازسازي باغ را بپردازند فرزند سليمان 

ايد از شير و پشم گوسفندان خسارت باغ را پرداخت كني ، نه اينكه خود گوسفندان را از صاحبش گفت: پدر، ب
بگيري !خداوند متعال هم فرمود :"ففهمنا سليمان "آن را به سليمان فهمانديم. مواليمان امير مومنان عليه السالم 

"از آنچه باالي عرش است از من " سلوني عما فوق العرش، عما تحت العرش سلوني قبل ان تفقدوني فرمود:
در بپرسيد (مي دانم) از آنچه زير عرش است از من بيرسيد. از من سؤال كنيد قبل از اينكه مرا از دست بدهيد.
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روز فتح خيبر هم ، پيامبرصلي اهللا عليه وآله رو به حاضران كرد و فرمود:" افضلكم و اعلمكم و اقضاكم علي". 
ين (عادلترين) شما علي عليه السالم است .حجاج گفت: آفرين بر تو! چگونه او را برترين عالمترين و قاضي تر
حره گفت: خداوند متعال او را برتري داد، آن جا كه فرمود :"رب اغفر لي وهب بر سليمان برتري مي دهي ؟

از من سزاوار آن لي ملكا ال ينبغي الحد من بعدي " پروردگارا مرا بيامرز و سلطنتي به من ارزاني دار كه كسي 
موالي ما امير مؤمنان فرمود:"طلقك يا دنيا ثالثا و الحاجه لي فيك"اي دنيا تو را سه بار طالق دارم و » نباشد.

"تلك الدار االخره نجعلها نيازي به تو ندارم .بدين سبب خداوند متعال اين آيه را در باره اش نازل فرمود:
سادا " اين سراي آخرت است به كساني اختصاص داديم كه خواهان للذين ال يريدون علوا في االرض و ال ف

برتري در زمين نباشند و عاقبت از آن پرهيز كاران است.حجاج گفت:احسنت بر تو اي حره ، چگونه او را بر 
"اذ قال اهللا يا عيسي بن مريم مريم برتر مي دهي ؟حره گفت: خداوند متعال او را برتري داد و فرمود:عيسي بن

انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون اهللا ". هنگامي كه خداوند به عيسي بن مريم عليه السالمفرمود: ء
اي عيسي تو به مردم گفتي كه من و مادرم را به عنوان دو معبود، غير از خدا، انتخاب كنيد؟ ( عيسي )گفت: 

اگر هم گفته باشم تو آن چه را در نهاد من منزهي تو و من حق ندارم آن چه را كه شايسته نيست ، بگويم و 
آن گاه خداوند حكم كردن را تا روز قيامت به تاخير .»است مي داني و من آن چه را در نهاد توست نمي دانم 

انداخت . ولي علي بن ابي طالب آن گاه كه گروه"نصريه " ادعاي موجوديت كردند، آنها را كشت و حكم كردن 
اين ها بخشي از فضايل آن حضرت بود و من فضايل ديگرش را نشمردم. ير نينداخت .باره آنان را به تاخدر 
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فصل چهارم:

بستر تبلیغی ائمه

الف: شرايط زماني ومکاني 

ب : شرايط علمي اعتقادي

ج : شرايط روحي و رواني

د : بستر سازي ائمه براي تبليغ

مقبوليت مبلغ- ١
اهميت موضوع- ٢
هنربيان- ٣

ه مقدم
هاي مهم شيعه نسبت به مذاهب ديگر اسالمي از اهل سنت اين است كه، پيشوايش نه تنها يكي از ويژگي

سال در ميان آنان زيسته است. آنان را در وضعيت هاي متفلوت، همراهي ٢٥٠بيست سال، بلكه بيش از 
لي اهللا عليه وآله نبوده است؛ وهدايت کرده است. بعبارت ديگر، منشاء تيين حكم الهي براي شيعه تنها پيامبرص

اند.كردهبلكه سيزده معصوم ديگر، عالوه بر پيامبر، به ابالغ و تبيين دين خدا اقدام مي
ساله ٢٥٠بينيم ائمه عليهم السالم در بستري حدود از آنجايي كه بحث ما در مورد ائمه عليهم السالم است، مي

نهاي متفاوت، مكانهاي مختلف، و شرايط متغير، روشهاي متفاوت و اند . آنان در زماتبليغ آشكار و عيان داشته
دادند. بنابراين الزم است در اين فصل، در بحث شرايط تبليغ: شرايط زماني و مكاني مختلف متغيري را ارائه مي

و تبليغ، شرايط علمي اعتقادي، شرايط روحي رواني، و در بحث محتوايي تبليغ، به موضوعات تبليغي پرداخته 
در نهايت نگاهي اجمالي و كوتاه به روش تبليغي هر يك از ائمه عليهم السالم داشته باشيم.

شرايط زماني و مكاني- الف

ترين افراد به شرايط زمان و مكان بوده، و در ائمه عليهم السالم، به حسب معتقدات شيعه وگواهي تاريخ، آگاه
اند. بر حسب همين آگاهي الهي، ترين انسانها بودهرين و عارفامر تطبيق دين با شرايط زماني و مكاني، دانات
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پيامبرصلي اهللا عليه وآله آنان را به عنوان همتاي كتاب خدا، قرآن مجيد، معرفي فرموده است.بر اين اساس آنان 
ان را نمودند و ديگردر چگونگي تبليغ و محتواي تبليغ، "ظرف زمان و مكان" را كامال در نظر داشته و توجه مي

يكي از معضالت مهم جامعه دادند.يط اين ظرف توجه مينيز به در نظر گرفتن ظرف زمان و مکان تبليغ، و شرا
هاي اسالمي در تمام زمانها، دو نوع نگرش افراطي و تفريطي نسبت به اصول دين، احكام و تطبيق آن بوده

جهالت توقف و جهود.در جهالت است كه هر دو بخاطر نوعي جهالت بوده است، جهالت نو انديشي و
كنند. فرد بدون آنكه از معنا و مفهوم واقعي نوانديشي و دگرانديشي كه گاه آنرا روشنفكري نيز حساب مي

تشريع قانون و حكم الهي خبر داشته باشد، بر اساس تمثيل وتشبيه، و هم و خيال، هوي و هوس، دست به 
زند. اين رفتارها كه از علم و يقين و دستورات ديني ميهاي به جا در حكم الهيتغيير و دخل و تصرف

سرچشمه نگرفته و بر مبناي گمان و احتمال بوده است انحرافات زيادي در مسير اسالم بوجود آورده است. 
اند. مانند:حذف "حي علي خير العمل" برخي تغييراتي كه در زمان خليفه دوم، انجام شده است از اين نوع بوده

ماز كه بخاطر حفظ مردم از كسالت و بي ميلي در جهاد وحج و...صورت گرفته است . و يا تكفير در از اذان ن
قيام نماز( دست به سينه و گذاردن دست راست روي دست چپ) ، كه براي رعايت احترام بيشتر خداي متعال 

ء براي جلوگيري ازگسترش و در تأسي به رفتار ايرانيان نسبت به امراء خود انجام شده است .تحريم متعه نسا
کودکان تک سرپرست .ايجاد بدعت در نماز تراويح، براي ايجاد هماهنگي در عبادت مستحبي . اين رفتار پس 
از وي نيز ادامه داشته است. تا جايي که در زمان عباسيان دهها مذهب بوجود آمد . نگارنده وقتي عقايد برخي 

حساس کردم يکي از بزرگترين خدمت ها به اسالم، همين انحصار فرقه هاي آن دوران را مطالعه مي کردم، ا
مذاهب اهل سنت، در چهار مذهب بوده است. اين جهالت نو انديشي تا عصر حاضر ادامه يافته است. از اين 

زنند و معتقدند كه تحريم قبيل است آنچه كه توسط برخي نو انديشان ديني معاصر در مورد گوشت خوك مي
توان اين كرم انگلي را با وسايل و تكنولوژي رم زيانبار تريشن بوده است و چون امروزه مياسالم بخاطر ك

شود.در جهالت جمود و تحجر، بر خالف روش جديد از بين برد، لذا اين گوشت قابل خوردن و حالل مي
نمونه سازي نمايد، تواند با عقل خود به كنه وژرفاي امور تشريع پي ببرد و كرد: هر كس ميگذشته كه ادعا مي

شود؛ اصال در هيچ موردي عقل، حق و دخالت در امور شرعي را نداشته و او را در شريعت جايي ادعا مي
نيست. لذا بايد بدون تامل و انديشه، هر چه را كه به اسم شرع رسيده است، عمل نمود. حتي اگر تناقض نما 

ن رويه متضاد خود، اعتماد متحجر بر گمان و وهم بوده، يا خالف عقل باشد. در اين نوع طرز تفكر، همچو
اي از پيروان از جمود و تحجر اند كه در زمان ائمه باشد. خوارج نمونهباشد، و بازيقين و علم در كار نميمي

در جهالت جمود وتحجر، متحجرين آنچه را که به آن خو گرفته اند عين نمودند.ميدان داري ميم السالم عليه
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نند وحاضر به انديشه دوباره وکنکاش در سنت واعمال خود نيستند ويا استدالل ديگر بپذيرند وحتي اسالم ميدا
گوش فرا دهند. آنان معموال بر طبق خوي شخصي خود، به تحريم آنچه که دليلي بر حرمت آن ندارند، وبه 

مي باشند. وگر توانا واجب دانستن آنچه را که دليلي بر وجوب آن از جانب شرع اثبات نشده است، معتقد 
باشند ديگران را نيز بر اساس نظر خود مجازات مي نمايند. در اسالم، نمونه هاي بسياري از افراط و تفريط در 
تمام ابعاد دين وجود داشته و دارد. ظاهرا اين امر بشكل هولناكي در دوراني كه مذاهب اهل سنت منحصر در 

ها با استفاده از تمثيل ذاهب موجود نيز، در فروع دين و فقه، حنفيمذاهب اربعه نبوده وجود داشته است. در م
ها با انكار عقل بصورت كامل از طرف ديگر، دو تيغه جهالت نو و استحسان ظني از يك طرف، و حنبلي

اند اند. و در اصول دين معتزله و اشاعره اينگونه عمل كردهانديشي و و جهالت جمود را به نمايش گذاشته
به تار زندگي (اخالق زندگي) نيز مترفين و مسرفين و قاسطين از يك طرف، صوفيه از طرف ديگر دو جندر رف

طلبي ( و ائمه عليهم السالم از نظر درك شرايط زماني و مكاني، نه به معني فرصتاند. اين افراط و تفريط بوده
هان واقعي به شرايط، ظرفها، و معيارهاي تغيير مواضع فرصت طلبانه و روباه صفتانه) بلكه بمعناي واقعي، آگا

اند كه به آنان حق از هايي بودهاند. آنان نمونهالهي براي سنجش افراط و تفريط، و راه اعتدال و خدايي بوده
شده است؛ و از همه مهمتر اينکه قابل الگوبرداري باطل، سره از ناسره، و راستي از كژي و ناراستي شناخته مي

اند.به ذکر چند نمونه از رعايت شرايط زماني ومکاني در تبليغ ائمه عليهم السالم، ودر نظر دهو پيروي نيز بو
گرفتن فرصت ها و محدوديت ها از جانب آنان، مي پردازيم:

اكتفاء به تبليغ احكام و بخشي از اعتقادات :

نو مسلمانان، به آيين جاهليت ها وپس از انتشار خبر در گذشت پيامبرصلي اهللا عليه وآله، بسياري از قبيله
بازگشتند. ابوسفيان با توجه به غصب حق علي عليه السالم نزد وي آمد و گفت: چه شده است كه كار 

ترين خاندان از قريش عهده دار شود؟!، به خدا اگر بخواهي، مدينه را پر از سوار و پياده حكومت را بايد پست
دانست براي باقي ماندن نام و ظاهر گذشت كامال مطلع بود، و مييكنم . علي عليه السالم از آنچه كه ممي

گيري امامت خود كه اسالم، بايد خاموش بنشيند و به تبليغ احكام و بخشي از اعتقادات اكتفا نمايد، و از پي
پوشي نمايد. لذا به دعوت ابوسفيان كه درپي منافع خود، و باز يافتنبخش مهم دين و اعتقادات است، چشم

دهد.علي عليه السالم با توجه به محدوديت ها، وفرصت رياست از دست رفته خود بود، پاسخ دندان شكني مي
فرمايد:" يابن ابي طالب! كند كه حضرت فاطمه زهرا (س) آنرا اينچنين توصيف ميهاي اندک آنگونه مي

شكم مادر، دست و پايت را اشتملت مشيمة الجنين و قعدت حجرة الظنين " اي پسر ابوطالب! مثل جنين در
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كند:" چنين توصيف ميخود علي عليه السالم آنرا ايناي!. اي، و يك گوشه مانند متهمان نشستهجمع كرده
فصبرت، و في العين قذي، و في الحلق شجا، " پس صبر كردم در حالي كه خار درديدهداشتم و استخوان در 

در آن برهه زماني، از اصل اقامه حكومت حقه و بيان حقانيت گلو.علي عليه السالم بخاطر حفظ اصل اسالم، 
كند؛ و به بيان احكام، تبيين شريعت اسالمي، پاسخ به سؤاالت، وحل معضالت جامعه نو اسالم خود اعراض مي

شود،" لوال علي لهلك... را ذكر نمايند، يا در عمل به كند؛ تا جايي كه بارها غاصبين حق او مجبور مياكتفا مي
آن اقرار نمايند.ائمه ديگر نيز، در موارد بسياري، به تبليغ و ارشاد مردم در فروع دين اكتفاء كرده، از انحراف 
دانشمندان اسالمي، در احکام و مسايل فرعي، جلو گيري مي نمودند. و از اصول دين همچون امامت و 

آوردند.خالفت، نامي به ميان نمي

ي ديگران:تبيين شرايط زماني و مكاني برا

ائمه عليهم السالم ضمن اينکه خود، آگاه به شرايط زماني ومکاني، احکام ودستورات دين بوده اند. راه درک 
صحيح آنرا، به اهل علم و انديشه مي آموختند. آنان براي مردم اهل دانش، روشن مي ساختند که تمام 

ي و ابدي نبوده است بلکه، گاه براي محدوده دستورات پيامبر صلي اهللا عليه وآله و يا رفتار آن حضرت دايم
زماني و مکاني خاص بوده است. لذا حتي الگو گيري، بمعناي کپي گيري متحجرانه از رفتار آن أسوه هاي نيکو 
نبوده است.از حضرت علي عليه السالم درباره دستور پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وآله در مورد خضاب كردن 

مبرصلي اهللا عليه وآله امر فرمود: "غيروا الشيب و التشبهوا باليهود" راه پيري را با محاسن پرسيدند، كه پيا
خضاب بپوشانيد و خود را مانند يهود( شلخته ) مگردانيد. حضرت علي عليه السالم فرمود: اين تاكتيك پيامبر 

خواست دشمن گمان نكند اكرم صلي اهللا عليه وآله بود، در زماني كه تعداد مسلمانان و مردان دين، كم بود 
مسلمانان تعداد اندكي هستند، كه تعدادي زيادي از آنان، پيرو و ناتوان هستند. اما اكنون كه تعداد مسلمانان 

اميرالمومنين عليه السالم با بسيار شده است، و دعوت آن به همه جا رسيده است، هر كس آن كند كه خواهد . 
م دستورات پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله ابدي نبوده است؛ بلكه برخي، بيان اين نكته، روشن فرمودند كه تما

فرمايد: اگر اين توضيح امام علي عليه السالم نبود، اين دستور تابع زمان و مكان بوده است. شهيد مطهري مي
پيامبرصلي اهللا عليه وآله تا قيامت به ريش مردم چسبيده بود .

ي که سفيان ثوري، كه از فقها و متصوفه عصر خود بود، به امام بخاطر پوشيدن امام صادق عليه السالم، هنگام
كني چون پيامبرصلي اهللا عليه وآله چنان بود، مردم بايد تا ابد لباس لطيف اعتراض نمود؛ فرمود: تو خيال مي
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عصر و زمان و آن داني كه اين جزء دستور اسالم نيست؟. تو بايد عقل داشته باشي!، آن آنطور باشد؟!. تو نمي
منطقه را در نظر بگيري .

تبليغ در هر شرايط ممكن است:

امام زين العابدين عليه السالم، در دوران يزيد و مروانيان، نه فرصتي مانند پدر بزرگوارش امام حسين عليه 
بود، تا از السالم داشت، كه قيامي هدفمند را انجام دهد. و نه آزادي عمل نسبي همچون امام صادق برخوردار

دهد، و با دعا و رفتار طريق تربيت شاگردان، به تبليغ دين بپردازد. بااينهمه، امام فرصت تبليغ را از دست نمي
هاي خود، زند.امام سجاد عليه السالم، با دعاها و مناجاتهاي هدفمند، دست به تبليغ مياخالقي، و گريه

مي درست نمود. و از اين طريق، به نشر دين و فضايل اهل افتخاري براي شيعه، بلكه براي عرفان ناب اسال
پرداخت. توجه دادن به خداي متعال، بيان صلوات به پيامبر و اهل بيت او، معرفي نفس البيت عليهم السالم مي

داد، كه انساني، معرفي مكارم اخالق و... اموري است كه امام زين العابدين، با زبان دعا بين مردم نشر مي
باشد.ولي آنچه كه اينجا در پي بيان آن هستيم اين پذير نميتحليلي اين امر، دراين مقال اصال امكانتوضيح

است که،امام زين العابدين نمونه موفق براي استفاده از کمترين فرصت ها در زمان بيشترين محدوديت ها 
، فرصت براي تبليغ دين است. پس اگر چه شرايط مختلف است، ولي در همه شرايط، با همه محدوديت ها

پس بنابر هاي شديد زمان خود، نشان از اين امكان دارد.وجود دارد. و تبليغ ائمه عليه السالم، در محدوديت
اين، در همه موقعيت ها و شرايط، محدوديت ها و فرصت هاي موجود، بعالوه کارا ترين روش جهت تبليغ در 

يه تبليغ که هدايت مردم و نشر دين است رسيده شود.اين فرصت، بايد سنجيده شود؛ تا به هدف عال

شرايط علمي و اعتقادي:- ب

ائمه عليهم السالم در تبليغ خود، سطح علمي و اعتقادي مخاطبين خود را در نظر گرفته، و بر اساس آن به تبليغ 
و سوم، به اند. اگرچه در بحث مخاطب سنجي ائمه عليهم السالم در فصلهاي دومپرداختهو آموزش مي

مناسبت، دستورات ائمه به ديگران را در اين زمينه بيان كرديم. ولي در اين فصل، به بيان كالم ائمه، در مورد 
دهيم.اميرالمومنين خودشان پرداخته، و بستر تبليغي خود ائمه عليهم السالم را از اين جهت مورد توجه قرار مي

فرمايد:" ان كند و مييان اهميت دانش، به سينه خود اشاره ميعليه السالم خطاب به كميل بن زياد، پس از ب
ههنا لعلما جما لواصبت له حمله. بلي! اصبت لقنا غير مامون عليه، مستعمال آلة الدين للدنيا..." علم فراواني 
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با دين آموختم. آري! يافتم فرد تيز هوش را، ولي امين نبود،يافتم او را ميدارم، كه اگر فردي شايسته آن مي
قصد دنياطلبي داشت، و با نعمت خدا، قصد برتري بربندگان خدا را داشت. و به دانش بر دوستان خدا بزرگي 

هاي باريك علمي، او را فروخت. و يافتم برخي افراد متدين را، كه استعداد علمي ندارد. و در شناختن نكتهمي
اين يكي شايسته است، و نه آن را بايسته؛ يا كسي را بينشي نيست... بدان! كه براي فراگرفتن چنين دانشي، نه

كه سخت در پي لذت است و رام شهوت راندن؛ و يا شيفته زراندوزي است و مالي را بر مالي نهادن؛ هيچ يك 
.ام)شايسته آن دانش نيستند(و آدمهاي داراي استعداد علمي، همراه با استعداد و صالحيت اخالقي پيدا ننموده

رد از اهتمام وتوجه ائمه عليهم السالم، به شايستگي مخاطب، به عنوان ظرف پذيرش آن سخن، ويا به دو مو
تبليغ توجه مي نماييم:

امام حسين و رعايت شايستگي مخاطب:

اباعبداهللا الحسين عليه السالم در واقعه كربال، پس از آنكه از سرنوشت قافله خود خبردار گشت، به افرادي كه 
فرمودند كه خود را كنار بكشند، تا همراه حضرت كشته نگردند. ولي كردند، ميايشان حركت ميهمراه قافله 

زهير بن قين، يكي از اشخاصي بود كه در مسيرش به سوي كوفه، سعي داشت كه با قافله امام، و شخص آن 
شده و حسوب حضرت روبرو و يا نزديك نگردد. زهير يكي از كساني بود كه از طرفداران و حزب عثمان م

كند، كه ابتدا زهير اي، او را به سوي خود دعوت مياي به اهل بيت نداشته است. حضرت توسط فرستادهعالقه
كند كه پسر پيامبرصلي اهللا عليه وآله تو را كند تا اينكه همسرش (ديلم بنت عمرو) او را سرزنش ميامتناع مي

ر پس از مالقات با حضرت، آنچنان دگرگوني در او حاصل روي سخنان او را بشنوي؟!.زهيطلبد و تو نميمي
شود. سخنان زهير در شب گردد و وصيت كرده و آماده جانفشاني ميشود كه، از عقيده فاسد خود باز ميمي

عاشورا، و وفاداري او در روز عاشورا، بسيار حيرت آور، و باعث تعجب ديگر اصحاب حضرت مانند حبيب 
مر نشان از اين دارد كه شايستگي مخاطب، يكي از امور بسيار مهمي براي ائمه عليهم بن مظاهر بود . اين ا

السالم در دعوت هايشان بوده است.امام صادق و رعايت شرايط علمي و اعتقادي مخاطب امام صادق عليه 
ه است، نيز السالم بعنوان امامي كه فرصت بسيار خوبي نسبت به ديگر ائمه براي تبليغ و نشر دانش ديني داشت

اند؛ و شرايط علمي و اعتقادي مخاطب را در سخنان خود کامال رعايت مي بسيار به اين امر توجه داشته
اي كه بسياري از علماي اهل سنت، كه در زمان امام جعفر صادق، و در اعصار بعدي، نسبت به نمودند. بگونه

و تقواي امام صادق، اقرار كامل دارند. واز او اند، نسبت به دانش و علم و فضيلت شيعه دشمني عميقي داشته
به بزرگي ياد مي کنند، و او را از خود مي دانند. در حالي که اكثر اصحاب آن حضرت را، (آناني را كه شيعه 

توان از جاحظ، از علماي قرن دوم دانند. از اين افراد مياند،) افرادي اهل غلو، و پيرو مذهب ساختگي ميبوده
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عاصر امام، شهرستاني صاحب كتاب ملل و نحل، از علماي قرن پنجم، و محمد امين مصري، از و تقريبا م
شود اينان اينگونه نظري نسبت به امام داشته باشند؛ كه اكثر دانشمندان دوره معاصر نام برد .آنچه كه موجب مي

از خودشان بدانند، رعايت امام اصحاب امام صادق را خارج از مذهب امام بدانند، و امام صادق عليه السالم را 
عليه السالم شرايط علمي و اعتقادي شنوندگان است. امام عليه السالم، با هر كس به مقدار دانش، و قدرت فهم 

كرده است.گفته و هدايت ميخن ميو درك او، س

مناسبي داشته ائمه عليهم السالم در صورتي که افرادي واجد صالحيت مي يافتند که شايستگي و شرايط علمي 
است، از چشمه جوشان الهي خود، از ديگر علوم نيز به آنان مي چشانيده، و راهنمايي شان مي نمودند . امام 

ها، در علوم مختلف نام برديم، شاگردي دارد بنام صادق عليه السالم عالوه بر شاگرداني كه تاكنون بمناسبت
دهند، بيشتر كتابهايش در لد كتاب به او نسبت ميج١٥٠"جابر بن حيان" فردي عجيب و مرموز، كه حدود 

علوم عقلي، و در صنعت، و شيمي است. جابر بن حيان به پدر علم شيمي معروف شده است. ابن نديم سني و 
دانند و نسبت شاگردي او را به ابن خلقكان سني ، و اسماعيل با شاي بغدادي . او را از شاگردان امام صادق مي

دهند. اين نشان از همان رعايت اهليت علمي و اعتقادي مخاطب براي داشتن صادق نميهيچ كس جز امام 
دانش مورد نظر را دارد.

شرايط روحي رواني:- ج

در تبليغ ائمه عليهم السالم، رعايت شرايط روحي و رواني مخاطبين، بسيار مورد توجه بوده است. به اين معنا 
مام حجت تنها بوده است؛ وتاثير تبليغ در نظر نبوده است (مانند سخنان كه بجز در موارد معدودي كه بنابر ات

رواني مخاطب - اباعبداهللا الحسين عليه السالم بالشكر خصم در صحنه عاشورا) در بقيه موارد، وضعيت روحي
مخاطبين از جهت آمادگي پذيرش سخن، گاه آمادگي پذيرش ارشاد، واشتهاي شده است.در نظر گرفته مي

اند) مانند زمان حج، ائمه عليهم السالم از اين اند (و از نظر روحي و رواني آماده بودهفت پيام تبليغ را داشتهدريا
گاه مخاطبين، اند.نمودهآمادگي بهره برداري كامل نموده، و با رعايت اعتدال، از افراط و تفريط خودداري مي

ولي ائمه عليهم السالم بابستر سازي مناسب، شرايط آمادگي پذيرش سخن در آنان بالفعل وجود نداشته است،
صورت ائمه عليهم السالم بابستر توانستند بوجود بياورند. در اينمناسب روحي و رواني را براي پذيرش مي
صورت سوم مواردي است كه مخاطبين بخاطر اموري كه آوردند.سازي، آمادگي پذيرش تبليغ را به وجود مي

نع دروني مخاطب بيان كرديم، در وضعيت نامناسب روحي و رواني از نظر پذيرش در فصل نخست در موا
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كند، كه تبليغ ديني بر مرض و سخن قرار دارند، كه قرآن كريم از آنان با عنوان صاحبان قلب مريض ياد مي
ه و... از تبليغ افزايد ؛ در اين صورت ائمه از سخن گفتن با آنان امتناع كرده و يا اينكه با تقيعداوت آنان مي

اند.نمودهخودداري مي

عدم افراط و تفريط:

در تبليغ ديني، افراط و تفريط عمدتا، در امور زير متصور است. انذار، تبشير، و بي اعتباري دنيا. عدم اعتدال در 
شود حتي كساني كه آمادگي روحي و رواني مناسبي در پذيرش تبليغ دارند،بيان اين موضوعات، موجب مي

بيزار شده و پراكنده گردند. تخويف و انذار بيش از حد، و ترسانيدن مردم از عذاب و عقاب الهي، و ترسيم 
وضعيت ياس آوري از ثمرات اعمالشان، و نااميد سازي از بخشش خداوند، جنبه افراطي تبليغ دين را تشكيل 

كه همچون خوارج و متجرين، با اهل گناه آنان كساني را كردند.دهد. كه ائمه عليهم السالم از آن نهي ميمي
فرمايد: "اي بني! اند. اميرالمومنين به فرزندش امام حسين عليه السالم ميكردهرفتار خشني داشته اند، تاييد نمي

التؤيس مذنبا، فكم من عاكف علي ذنبه ختم له بخير، و كم من مقبل علي عمله، مفسد في آخر عمره، صائر الي 
منها. اي بني! كم من عاص نجا و كم من عامل هوي ". فرزندم! هيچ گناهكاري را از رحمت خدا النار نعوذ باهللا

نااميد مكن، چه بسيار مردمي كه آلوده معصيت بودند، و با حسن عاقبت از دنيا رفتند. و چه بسيار درست 
خدا از سوء عاقبت!. فرزندم! چه بريم به كرداراني كه آلود به فساد از دنيا رفتند، و راهي دوزخ شدند. پناه مي

بسا فاسقاني كه نجات يافته و چه بسا درست كاراني كه فرو غلطيدند... در مقابل اين افراط جنبه تفريط است، 
كه بندگان خدا را از عاقبت كردارشان آگاهي نداده، و از غضب الهي ايمن خاطرشان ساختن است. ائمه عليهم 

فرمايد: نمودند. امام باقرعليه السالم به جابر ميو اين طرز فكر را نيز طرد ميالسالم از اين روش دوري كرده، 
كند؟ به خدا شيعه ما نيست، مگر كسي كه از اي جابر! آيا ادعاي تشيع، وگفتن دوستي ما اهل بيت كفايت مي

ه نزد خداست برسيد!. خدا پروا كند و او را اطاعت نمايد!... پس تقوا پيشه كنيد و كردار نيك نماييد تا به آنچ
ترين فرد نزد خدا با تقواترين و درست كردارترين است... را با كسي خويشي و قرابتي نيست، و محبوبخداي

امر ديگري كه در تبليغ ديني بسيار مطرح است بي اعتباري دنيا، بي ارزشي شهوات و لذات، بدي دلبستگي به 
، و توجه به مرگ و قبر و قيامت، و سراي آخرت است. ائمه دنيا، آرزوهاي طوالني، تن پرستي و شكم پرستي

كردند. هاي دنيوي خود داري ميعليهم السالم در اين امر تعادل را حفظ كرده، و از افراط و نفي كامل زينت
هاي جسماني بلكه به استفاده معقول از لذايذ و مواهب دنيوي سفارش كرده، و از رهبانيت و ترك تمامي لذت

نمودند. امام زين العابدين عليه السالم فرمود: دلبستگي به دنيا، سرمنشاء تمام بديها است. و دنيا دوگونه نهي مي
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است، دنيايي كه وسيله عيش زندگي، و نيز رسيدن به آخرت است، كه اين نيك است. و دنيايي كه (هدف قرار 
شود) كه آن ملعون است .ستيده ميگرفته و پر

كرده و سفارش اند، نگاه ميبه جوانان، بعنوان گروهي كه آمادگي پذيرش تبليغ را داشتهائمه عليهم السالم 
نمودند. از آنجايي كه در جوانان تمايل به رفتار افراطي و تفريطي وجود دارد، ائمه عليهم السالم آنان را از مي

گيرينمودند. و آنان را از سختيپوشي كرده، و از مالمت آنان پرهيز مداشته، و بر خطاهايشان چشمآن باز مي
داشتند .برخود در عبادت باز مي

بستر سازي ائمه براي تبليغ:- د

بستر مناسب تبليغ، از جهت شرايط روحي و رواني، لزوما به معناي بالفعل بودن اين بستر نيست؛ بلكه ممكن 
ايط زماني و مكاني، علمي و اعتقادي است اين بستر مناسب را، مهيا و ايجاد نمود. بعبارت ديگر، اگر چه شر

مخاطب، در حيطه اختيارات مبلغ قرار ندارد؛ ولي شرايط روحي و رواني مخاطب، كامال از حيطه دسترسي 
تواند بابستر سازي مناسب، شرايط روحي و رواني مطلوب، را بوجود بياورد. و باشد. و مبلغ ميمبلغ خارج نمي

رصت موجود و بستر مناسب را از دست بدهد. ائمه عليهم السالم براي بهره يا برعكس، با سخن و رفتار خود،ف
نمودند. كه به برخي از آن برداري از شرايط روحي و رواني شايسته، به بستر سازي براي تبليغ اقدام مي

نماييم: روشهاي ( مبتني بر دين) اشاره مي

) مقبوليت مبلغ: ١

تر باشد، به به مقبوليت دارد. و هر قدر مقبوليت مبلغ نزد مخاطبين خود بيشدر هر شيوه تبليغي، مبلغ ديني نياز 
تر خواهد بود. ائمه عليهم السالم همان ميزان تاثير سخن او بيشتر خواهد بود. و اقبال مردم به ارشادات او بيش

كردند. مياند. و لذا در باال بردن سطح مقبوليت خود در جامعه، تالشبه اين مهم توجه كافي داشته

گرفت. مانند آنگونه كه ذكر اين عمل، گاهي ( به ندرت) با معرفي مستقيم خود براي شنوندگان صورت مي
كرديم امام حسن و امام حسين يا امام سجاد عليهم السالم خود را در برابر ديگران معرفي كردند. امام زين 

فرمايند:" ايها الناس! من را اينگونه معرفي ميالعابدين عليه السالم در هنگام اسارت در مجلس يزيد خود 
عرفني فقد عرفني، و من لم يعرفني فانا اعرفه بنفسي، انا بن مكة و مني، اناين المروة و الصفا، انابن محمد 

بيان و نشر رواياتي كه از پيامبرصلي اهللا عليه وآله، و اميرالمومنين عليه السالم، در مورد اهل بيت المصطفي... .
ده است، راهي نيمه مستقيم، براي ارتقاء سطح مقبو ليت بود. مانند روايت ثقلين، وروايت نسل من از صلب بو

علي عليه السالم است، وروايات امير المؤمنين در عظمت اهل بيت عليهم السالم. 
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الم با نشان دادن ولي كار آمدترين راه، براي ايجاد مقبوليت عمومي، معرفي غير مستقيم بود. كه ائمه عليهم الس
فضايل خود به مردم، مقبوليت عمومي را بدست مي آوردند. پيشگويي از آينده، خبردادن از امور نهان، تفسير و 

هاي مردم، بيان احكام دين و روايات، رفتار همراه با استدالل عميق به قرآن، پاسخگويي به شبهات و پرسش
بينيم كه دانشمندان مخالف مذهب ائمه عليهم السالم نيز، ذا ميحلم و رفق و... از جمله همان فضايل است. و ل

منه، و يا مارأيت احدا اتقي منه، و...ائمه ما را به دانش برتر، تقوا و با اصطالحاتي همچون: مارأيت احدا اعلم 
اند.عبادت بهتر، حلم زيادتر و رفتار بهتر ستوده

) اهميت موضوع:٢

ع از نگاه مخاطبين بيشتر باشد، ميل آنان به توجه و استماع سخن بيشتر خواهد در تبليغ، هر قدر اعتبار موضو
نمودند. و گاه براي كردند را، براي مخاطبين روشن ميبود. ائمه عليهم السالم اهميت موضوعاتي را كه بيان مي

توجه فراگيري و همت گماشتن مخاطبين به موضوع، براي آن بهاگذاري نموده، و با عبارات بهتر، اجر و ثواب 
توان گفت روايات زيادي كه د رمورد ارزش كسب علم، و تفقه در دين، نمودند. لذا مياهتمام به آن را، بيان مي

و فراگيري احكام است، از همين باب است. قال اميرالمومنين عليه السالم:" تعلم العلم، فان تعلمه حسنة، 
من اليعلمه صدقه، و هو عنداهللا الهله قربة. النه معالم الحالل و ومدارسته تسبيح، و البحث عنه جهاد، و تعليم 

الحرام، و سالك بطالبه سبيل الجنة، فهوانيس في الوحشة، و صاحب في الوحدة، يرفع اهللا به اقواما، يجعلهم في 
بد، و بالعلم يعرف اهللا و يوحد .الخير ائمة بقتدي بهم... بالعلم يطاع اهللا و يع

داند، و نهي از تفسير براي قرآن، ، و نسبت دادن به دين آنچه را كه نميفتن بدون علم و يقيننهي از سخن گ) ٣
جنبه ديگر اين امر است؛ كه آنان را از همانند سازي، و عمل به گمان، و سخن گفتن بدون مدرك و يقين؛ باز 

.داشته و آنان را ملزم به اخذ علوم از منبع اصلي، يعني اهل البيت نموده است

) هنربيان:٤

سخن گفتن همراه با فصاحت و بالغت، و دوراز زوايد و مالل، از اموري است كه شنونده را وادار به توجه و 
اند؛ كه زيبايي سخن آنان هنوز هم، موجب تحير اربابان كند. ائمه عليهم السالم از افصح الناس بودهاستماع مي

بار نهج البالغه را مطالعه كرده ٥٠كند بيش از مسيحي، اقرار ميدانش لغت و بيان است. تا جايي كه نويسنده 
تر از گذشته، به اعجاب او افزوده شده است.است، و هر بار بيش
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فصل پنجم

ائمه(ع) و استفاده از ابزارهاي تبلیغی

الف: ابزارهاي معنوي:

دعا: 
عزاداري:

وصيت
کتابت نامه

و ظاهري:ب: ابزارهاي مادي 

ودايع رسالت

"کتاب علي"(ع) يا جامعه

انتساب به پيامبر(ص)

ائمه عليهم السالم در مواقع بسياري، در روشهاي تبليغي خود، به جهت عدم امکان روشهاي متعارف تبليغ، يا 
وقابل براي تأثير بيشتر، از ابزارهاي معنوي وداراي باطن ومعناي غير حسي، ويا ابزارهاي داراي نماد ظاهري 

درک و رؤيت حسي استفاده مي کردند. استفاده از ابزارهاي معنوي، در واقع يک شيوه وروشي براي تبليغ دين 
بوده است، در حالي که استفاده از ابزارهاي مادي وظاهري، براي ايجاد کارآيي بيشتر روشهاي متعارف تبليغي، 

دسته، در ماهيت ارزشي ابزارهاي معنوي است؛ خصوصا براي افراد ظاهر بين بوده است. تفاوت ديگر اين دو
که اين دسته بنفسه خود تبليغ بوده، و در مقام بيان رساالت الهي بوده اند مانند: دعا، عزاداري، وصيت هاي ائمه 
عليهم السالم ونامه هاي وصيت گونه يا نصيحتي که براي فرزندان، بستگان و يا کارگزاران و شيعيان خود مي 

الق کلمه "ابزار" براي اين شيوه تبليغي ائمه عليهم السالم نيز، از باب تسامح شايع شده در اين باب نگاشتند. اط
است . در حاليکه ابزارهاي مادي، به خودي خود، ارزش تبليغي نداشته وبراي تأثير بيشتر تبليغ، بکار گرفته 

اشياء باقي مانده از پيامبر اکرم صلي اهللا شده ويا به آن استناد مي شده است مانند: استفاده از ودايع رسالت و
عليه وآله در حال تبليغ، استناد به "کتاب علي"، استناد به "صحيفه فاطمه" و...که توسط ائمه عليهم السالم به آن 

استناد مي شده است. 
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الف: ابزارهاي معنوي:

ستفاده مي کردند، که برخي از اين ائمه عليهم السالم از شيوه هاي مختلف تبليغاتي، براي اشاعه دين ومذهب ا
شيوه ها، در نگاه نخست در آن تبليغ دين يا مذهب مشاهده نمي شود؛ ولي در نگاه عميق تر، تبليغ و تبيين 
رساالت الهي کامال در آن مشهود مي گردد. با توجه به بکار گيري ابزاري اين شيوه ها بگونه مسامحه اي به اين 

وي ائمه عليهم السالم مي ناميم. موضوعاتي که در اين مبحث مورد بررسي قرار مي دسته، ابزارهاي تبليغي معن
دهيم امور ذيل است :

دعا هاي ائمه عليهم السالم که در آن امر تبليغ کامال در نظر گرفته شده است.- ١
عزاداري هاي ائمه عليهم السالم که صرف نظر از بيان حزن فردي، هدفمند انجام مي شده است.- ٢
.هاي ائمه عليهم السالم که وصيت فرد نبوده و به عنوان امام براي همه بيان مي شده استوصيت - ٣
مکتوبات نصيحتي، که بعنوان نامه توسط ائمه عليهم السالم نگاشته شده است.- ٤

دعا:- ١

، دعا، نيايش و ارتباط مخلوق با خالق خود است. سخني است که عبد، در راز ونياز خود، با مالک وخداي خود
در خلوت يا در جمع، بر زبان مي آورد. ائمه عليهم السالم ازاين امر فردي، و از ابزار دعا، براي تبليغ دين و 
آگاهي بخشي به ديگران، استفاده مي کردند. آنان در دعاهايي که به ديگران مي آموختند، ويا در جمع 

ه تنها خواندن خداي متعال است به اجابت، مسلمانان، از خداوند درخواست ميکردند، عالوه برهزاران دعايي ک
وقضاء حاجت ها!، صدها دعا نيز خوانده ويا آموخته اند که در کنار خواندن خدا، بندگان خدا را به اموري 

توجه داده و خوانده اند!؟. 

اي نموده و هر فرد مسلماني که اين دعاها را بخواند ، آگاهانه يا ناخود آگاه، به معاني و مفاهيم آن توجه ويژه
آن را آرزو مي نمايد. مثال، هر کس که در ماه رمضان دعاي "اللهم ارزقني حج بيتک الحرام" را در دعاهاي آن 
ماه تکرار مي کند عالقه اش به فراهم سازي مقدمات وصول به آن بيشتر مي شود؛ و يا هرکسي که به اين 

دعا مي کند و خداي را مي خواند"...و تفضل - يفعجل اهللا تعالي فرجه الشر-دعاي معروف آقا امام زمان 
علي علمائنا بالزهد والنصيحة، و علي المتعلمين بالجهد و الرغبة, و علي المستمعين باالتباع والموعظة... وعلي 
مشايخنا بالوقار والسكينة, وعلي الشباب باالنابة والتوبة, وعلي النساء بالحياء والعفة, وعلي أالغنياء بالتواضع 

السعة,..." جزء هر يک از اين گروهها که باشد در رفتار خود نيز تأمل ودقت خواهد نمود، و دوست خواهد و
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عجل اهللا تعالي فرجه -داشت آنگونه که دعا کرده است باشد. ويا بعبارت دقيق تر، دعاي آقا امام زمان 
ه تبليغي دعاها توجه داشته اند. لذا در مورد او صادق ومستجاب شود. ائمه عليهم السالم به اين فايد-الشريف

در نيايش ها، درمناجات ها و راز و نياز با خداوند متعال ، مسلمانان را در ضمن دعا، با اموري همچون: خداي 
متعال ونعمات وصفاتش، اصول اعتقادي، اصول اخالقي، وظايف ديني واخالقي و حقوق ديگران، وغيره آشنا 

با تکيه بر دعاهاي امام زين -مضمون هاي دعاهاي تبليغي ائمه عليهم السالم،مي نمودند . به چند دسته از 
دعا با مضامين خداشناسي: دعا در ذات خود، نوعي خدا نگاهي اجمالي مي اندازيم:-العابدين عليه السالم،

ک، معنا و شناسي و درک اجمالي رابطه انسان و خدايش را به همراه دارد. ولي ائمه عليهم السالم به اين در
مفهوم صحيح و واقعي آن را مي بخشيدند. تمام ائمه عليهم السالم، در ضمن دعاهاي خود، هنگام ثناي 
پروردگار و تسبيح او، ابعاد عظمت الهي را ياد آوري مي کردند. وبه اين طريق انسانها را با خداي متعال، 

زاران هستي (ماليکه)، کيفيت رابطه بنده وحدانيت او، نعمت هاي بي حد وحصرالهي، ويژگي هاي هستي، کارگ
وخداي، راه تقرب به خداي، قصورها وتقصيرات بشر در پيشگاه او و...آشنا مي نمودند. دعاي معروف جوشن 
کبير، انسان را با هزار نام، صفت، ونعمت الهي آشنا مي کند. ودعاي جوشن صغير، انسان را با گوشه اي از 

آشکار مي کند. دعاي کميل به نوعي ديگر ارتباط فرد و خدايش را معنا و مفهوم الطاف بيکران الهي، به بنده 
مي بخشد، جايگاه انسان را در مقابل پروردگارش مشخص مي نمايد، و قصورها و تقصيراتش در مقابل خداي 

ينمايد:" امام زين العابدين عليه السالم در مناجات عارفين اينگونه نيايش ممتعال روشن و آشکار مي سازد. 
إلهي! قصرت األلسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجاللك ، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك ، وانحسرت 
االبصار دون النظر إلي سبحات وجهك ، ولم تجعل للخلق طريقا إلي معرفتك إال بالعجز عن معرفتك " امام 

ن تشبيه مي نمودند و براي او دست وپاي و سجاد عليه السالم در دوراني که اکثر مسلمانان, خداي را به انسا
سر جسمي معتقد بودند، خداي را با بيان استداللي، اينگونه توصيف مي كند و مي خواند:" إلهي! بدت قدرتك 
ولم تبد هيئة جاللك ، فجهلوك وقدروك بالتقدير علي غير ما أنت به ، شبهوك وأنا برئ يا إلهي من الذين 

لك شئ إلهي ولم يدركوك ، وظاهر ما بهم من نعمة دليلهم عليك لو عرفوك ، وفي بالتشبيه طلبوك ، ليس كمث
خلقك يا إلهي مندوحة عن أن ينالوك ، بل ساووك بخلقك ، فمن ثم لم يعرفوك ، واتخذوابعض آياتك ربا ، 

فبذلك وصفوك ، فتعاليت يا إلهي عما به المشبهون نعتوك " . 

يي که داراي مضاميني بوده است که پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله را معرفي دعا با مضامين پيامبر شناسي: دعاها
مي نموده است از زمان اميرالمؤمنين عليه السالم توسط خود آنحضرت آغاز گرديد. وديگر ائمه عليهم السالم 

في پيامبر اکرم نيز به آنحضرت تأسي نمودند. معموال شناسانيدن اهل بيت پيامبر عليهم السالم، در راستاي معر
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امام زين العابدين عليه السالم، بخاطر محدوديت زيادي که از صلي اهللا عليه وآله نيز انجام مي شده است.
جانب امويان براي آنحضرت وجود داشت؛ استفاده از روش و ابزار دعا، براي تبليغ دين را شدت بخشيد.اين 

هللا عليه وآله واهل بيت آنحضرت، که محدوديت امر خصوصا در جهت تبليغ و معرفي پيامبر اکرم صلي ا
بيشتري وجود داشت شدت بيشتري بخود گرفت .امام زين العابدين عليه السالم با تاکيد بر صلوات بر پيامبر 
وآل او در تمامي دعاها، جايگاه پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله را از نامه رسان وپيام آور صرف، که با مرگش 

آنگونه که در گذشته امويان،و امروز خلف آنان وهابيان، - وتاريخ مصرفش بسر آمده استمسؤليت، وظيفه 
به جايگاه واقعيش نزد خدا و در اسالم، ارتقاء بخشيد. امام در درود فرستادن بر محمد وآل او - تبليغ مينمايند

چنين ياد مي کند:" . اللهم فصل در اکثر دعاها، اصرار مي ورزيد و در دعاها پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله را
علي محمد أمينك علي وحيك ، ونجيبك من خلقك ، وصفيك من عبادك ، إمام الرحمة ، وقائد الخير ، ومفتاح 

امام براي معرفي اهل بيت پيامبر عليهم السالم در دعاها، پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله و آنان را البركة، ..."
د:" اللهم صل علي محمد وآل محمد الكهف الحصين ، وغياث المضطرين، وملجأ اينگونه توصيف مي فرماي

الهاربين ، ومنجي الخائفين ، وعصمة المعتصمين... اللهم صل علي محمد وآل محمد الطيبين االبرار االخيار 
مار، امام صادق در دعايي که به معاوية بن عالذين أوجبت حقهم ومودتهم ، وفرضت طاعتهم وواليتهم. ". 

يکي از اصحاب ومبلغين ديني تعليم مي دهد، هم به درود بر پيامبر و آل او اهميت مي دهد و جايگاه واالي 
که عمده آن در آن زمان درک حقانيت -آنان را روشن مي سازد، و هم به حقيقت يابي و تشخيص حق از باطل

دهد. امام براي دعا اينچنين دستورمي دعا کرده و توجه نيز مي- ائمه اهل البيت عليهم السالم بوده است
فرمايند:" اللهم صل علي محمد وآل محمد ، صالة تبلغنا بها رضوانك والجنة ، وتنجينا بها من سخطك والنار ، 
اللهم صل علي محمد وآل محمد ، و أرني الحق حقا حتي أتبعه ، وأرني الباطل باطال حتي أجتنبه ، وال تجعلهما 

ع هواي بغير هدي منك ، واجعل هواي تبعا لرضاك وطاعتك ، وخذ لنفسك رضاها من علي متشابهين ، فأتب
نفسي ، واهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك ، إنك تهدي من تشاء إلي صراط مستقيم . 

دعا با مضامين تربيتي واخالقي: ائمه عليهم السالم گاه در نيايش هاي خود، نکات تربيتي اسالم را بيان مي 
. آنان در زبان نيايش تالش مي کردند جو روحي سالمي در جامعه اسالمي پديدار سازند که،هر فرد کردند

مسلمان بتواند در برابر تندباد هوسها وخواهش هاي نفساني، پايدار مانده وبه خدايش وابسته شود. امام زين 
ان تذکر مي داد، که ديگر نيازي العابدين عليه السالم در دعاي خود آنگونه انسان ها را به خصايل نيک وبدش

به موعظه اي جداگانه نبوده است آن حضرت در دعايي که با جمله "اللهم إني أعوذك من هيجان الحرص، 
برم از شر و شور آزمندي، و وسورة الغضب، وغلبة الحسد" آغاز مي شود مي فرمايد:"ِ بار خدايا!،به تو پناه مي
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يبايي، و اندك بودن قناعت، و بدي خلق و خوي، واصرار شهوت، و حسد، و ناتواني شكشدت خشم، و غلبه
برم از پيروي از هواي نفس، و مخالفت باهدايت، و فرو رفتن به چيرگي عصبيت. بار خدايا!،به تو پناه مي

بر حق، و اصرار بر گناه، و خرد شمردن گناه، و بزرگ خواب غفلت، و اختيار تكلف، و برتري دادن باطل
درويشان، و بد رفتاري با برم از به خود باليدن توانگران، و خوار داشتنت. بار خدايا!،به تو پناه ميشمردن طاع

برم از اينكه ستمگري را كرده است. بار خدايا!،به تو پناه ميزيردستان، و ناسپاسي در حق كسي كه به ما نيكي
دانشي نباشد،يا از روي بيما را در آن حقياي را خوار بداريم،يا قصد چيزي كنيم كه ياري كنيم،ياستمديده

سخن در دانش گوييم ".

دعا با مضامين حقوقي: امام زين العابدين عليه السالم دعا هايي دارد که در آن دعاها توجه زيادي به حقوق 
مردم ديگران، وصاحبان حق بر انسان از پدر ومادر گرفته تا همسايگان و ديگران نموده است. و بدينگونه امام

را به حقوق صاحبان حقوق بر انسان ياد آوري مي نموده است. به ترجمه قسمتي از دعاهاي آن حضرت نظري 
خواهم از مظلومي كه در حضور من به او ستم رسيده و من او را مي اندازيم: " خدايا من در پيشگاه تو عذر مي

شكر آن را بجا نياورده باشم، و از بدكرداري كه از ياري نكرده باشم، و از احساني كه در باره من انجام گرفته و 
من عذر خواسته باشد و من عذرش را نپذيرفته باشم، و از فقيري كه از من خواهشي كرده باشد، و من او را به 

ام مانده باشد و آن را خويشتن ترجيح نداده باشم و از حق حقدار مؤمني كه بر ذمهبرآوردن حاجتش بر
از عيب مؤمني كه بر من پديد شده باشد و آن را نپوشانده باشم و از هر گناهي كه برايم پيش نپرداخته باشم، و

آمده باشد و از آن دوري نكرده باشم ".دعا با مضامين پندي: ائمه عليهم السالم در دعاهاي خود، انسانها را به 
مي خواندند. ويا به اموري توجه مي توجه به احکام اسالم ،عمل به دستورات آن، عمل به تعاليم قرآن، و...فرا

دادند، که بشر در ذات خود تمايل به غفلت از آن دارد مانند: مرگ، معاد، پيامد اعمال بد، کوتاهي در اطاعت، 
فشار قبر، مواقف قيامت، بي اعتنايي دنيا واهل وفرزند، و... امام صادق عليه السالم در يکي از دعاهايي که مي 

للهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، ومن ضيق القبر ، ومن ضغطة القبر... ".آموزد ميفرمايد:" ا

و در زمينه قران، حضرت در دعاي تالوت قران اينگونه به خداي متعال عرض ميکند:" اللهم! فحبب إلينا حسن 
رة بنوره. اللهم! تالوته، وحفظ آياتة، وإيمانا بمتشابهه، وعمال بمحكمه، وسببا في تأويله، وهدي في تدبيره، وبصي

إنا نعوذ بك من الشقوة في حمله، والعمي عن عمله، والجور عن حكمه، والعلو عن قصده، والتقصير دون حقه. 
اللهم اجعلنا! نتبع حالله، ونجتنب حرامه، ونقيم حدوده، ونؤدي فرائضه. اللهم ارزقنا! حالوة في تالوته، ونشاطا 

ا اين دعا که بخشي ازآن ذکرشد،تمام تذکرات و پندهايي که در رابطه با في قيامه، ". امام صادق عليه السالم، ب
قران وعمل ودقت درآن، در نظر داشته اند، در ضمن دعا به مخاطب ياد آور شده اند. با دقت در اين دعا، که 



٢٥٩

جابت و بعد از تالوت قران خوانده مي شود؛ مي بينيم امام صادق عليه السالم، بيش از آنچه که خداي را به ا
استجابت خوانده باشد؛ قاري قران را، به درک جايگاه قران، فهم معاني آن،تشخيص محکم از متشابه آن، قيام 

شايد بجرأت بتوان ادعا نمود که ائمه عليهم السالم، خصوصا امام زين وعمل به دستورات آن، فرا مي خواند. 
واع ديگر روشهاي تبليغي، مي توان زد؛ در زبان دعا نيز العابدين، نشان داده اند که تمام سخن هايي را که در ان

مي توان بيان نمود. وامام عليه السالم براي آگاه نمودن مردم، شيوه و ابزار دعا را به كار برد؛ به گونه اي كه 
دعاهاي آن حضرت، رويدادها ومباحث مورد نياز آن عصر را تفسير مي كنند. دعاي داراي استدالل امام زين 

بدين عليه السالم، که در بخش خداشناسي بيان کرديم، شاهدي بر اين مدعا است . العا

عزاداري:- ٢

يکي از روشهاي بسيار کارآي ائمه عليهم السالم، استفاده از ابزار عزاداري بوده است. استفاده از اين ابزار، 
صلي اهللا عليه وآله، وغصب نخست مدت کوتاهي توسط ام االئمه عليها السالم پس از رحلت پيامبر اکرم 

حقوق اهل بيت توسط غاصبان، بکار گرفته شد. پس ازآن بگونه شايع و گسترده، بعنوان يک استراتژي 
مشخص، پس از شهادت ابا عبداهللا الحسين عليه السالم در واقعه کربال، کاربرد خود را بهتر نشان داد. اگرچه، 

، ذکرمصيبت و مرثيه خواني براي اباعبداهللا الحسين عليه السالم، همانگونه که در بحث انواع خطابه بيان کرديم
سني)، از زمان پيامبراکرم صلي اهللا عليه وآله، و نخستين امام اميرالمؤمنين -بر اساس مستندات فريقين(شيعه

علي عليه السالم، نزد اهل بيت مرسوم و متعارف بوده است.

بيشتر به زمان امام زين العابدين عليه السالم بر مي گردد. بر خالف استفاده از ابزار عزاداري نيز، همچون دعا،
دعا، که ديگر ائمه عليهم السالم در صورت فراهم بودن امکان بکار گيري ديگر روشهاي تبليغي، از روشهاي 

تبليغي، بحد معمول و کارآ تر، استفاده مي کردند؛ تمامي ائمه پس از امام زين العابدين عليه السالم، از اين ابزار
ممکن استفاده کرده و به آن سفارش مي فرمودند. به دو عامل از عواملي که موجب تأکيد ائمه عليهم السالم 

براستفاده از اين ابزار تبليغي مي گرديد اشاره مي نماييم:

، همراه با نخست آنکه، با عزاداري براي اباعبداهللا الحسين خصوصا، وديگرائمه و اهل بيت عليهم السالم عموما
، اقامه حق، و اثبات حقانيت آنان، وابطال طريقه دشمنانشان، از طريق عواطف اقامه مجلس عزا، و اجتماع در آن

شود. که اين عواطف همراه با استدالالت عقلي و نقلي، استحکام بخش دين ومذهب ميو احساسات شايع
خواهد بود.
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ن را دارا است، و مي تواند به زبان خود از ائمه عليهم السالم، دوم آنکه، عزاداري زبان ساده وقابل فهم همگا
خصوصا از اباعبداهللا الحسين عليه السالم، الگويي در پيروي وحفاظت از دين، براي تمام مردم نشان دهد. اگر 

ه حسين بن علي عليهما السالم، يا ديگر ائمه اي که براي آنان عزاداري مي شود، براي دين از جان خود گذشت
اند، شما نيز مي توانيد از جان خود، در راه حفظ و بقاي دين گذشت نماييد. در عمل نيز مي بينيم؛ از زمان قيام 
توابين، به رهبري سليمان بن صرد خزاعي، که چهار سال پس از شهادت امام حسين انجام شد، و با عزاداري بر 

نون، الگوي تمامي قيام هاي شيعي واکثر قيام هاي مزار سيد الشهداء و ديگر شهيدان کربال آغاز گشت ؛ تا ک
ديگر فرق اسالمي، قيام اباعبداهللا الحسين عليه السالم بوده است. اکثر قيام هاي شيعي با عزاداري آغاز مي شده 
است . و آگاهي قيام گران از روش امام حسين و ديگرائمه نيز، عمدتا از طريق عزاداري و ذکر مصيبت ها بوده 

اقل پيامي که عزاداري مي تواند داشته باشد اين است که، اگر ائمه عليهم السالم در راه خدا و حفظ حداست.
دين از جان خود گذشته اند، شما الاقل از هواي نفس خود، براي خدا و حفظ دين گذشت نماييد. درک اين 

در مجالس عزاداري تصميم به پيام ساده عزاداري، توسط مردم در عمل نيز ثابت شده است. بسياري از مردم، 
توبه و ترک معاصي، وانجام واجبات بدني و مالي شده اند. كودكان و نوجوانان نيز، از برپايي اين مراسم 

ويادآوري آن واقعه عظيم، شجاعت و ايثار و فداكاري را الهام مي گيرند.

عليه السالم، به فراموشي سپرده سوم آنکه، اين عزاداري ها موجب گرديد قيام خونين و روشن گر سيدالشهدا 
نشود و يا اصل قيام و شهادت آنان، مورد تحريف و انكار قرار نگيرد. چنانکه در زمان صدر اسالم ، شرايط 

عزاداري و نوحه خواني كنند؛ و لذا در -سالم اهللا عليها-اقتضا نكرد كه شيعيان براي حضرت فاطمه زهرا
هادت آن حضرت را انكار كرده و حتي مي گويند: اگر محسن فاطمه، تاريخ، برخي از مورخان مغرض، اصل ش

سقط و شهيد شده، پس قبرش كجا است؟ البد آنان اگر مي توانستند مي گفتند، اگرپيامبر اکرم صلي اهللا عليه 
وآله، دختري به نام فاطمه داشته و كشته شده ، پس قبرش كجا است؟!. 

، كه چه شد؟ با اهل بيت ومعصومين ما چه بر خوردي کردند؟ آنان در بنا بر اين عزاداري هم داراي محتواست
بايد كرد؟ مسؤليت ما در برابر برابر اين برخوردها، چه عکس العملي داشته اند؟.هم داراي پيام است، كه چه

ها و اهداف آن فداکاريها چيست؟ .جانفشاني 

السالم، ايد بتوان به امام اول، اميرالمؤمنين علي عليهاستراتژي عزاداري: سفارش به اتخاذ استراتژي عزاداري را ش
فاختار لنا شيعة ينصروننا، ويفرحون لفرحنا، و االرض، اهللا سبحانه وتعالي اطلع الي اهل نسبت داد که فرمود:"ان

ما يحزنون لحزننا، و يبذلون اموالهم و انفسهم فينا، اولئك منا و الينا" . خدا نظري به سوي زمين كرد، پس
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اندوه و عزاي ما اندوهناك و نمايند. و به شادي ما شاد، و بهياري ما ميراستود و شيعياني براي ما برگزيد كه 
گروه از مايند، و بازگشت ايشان به سوي كنند. اينباشند، و نفوس واموال خود را در راه ما بذل ميعزا زده مي

آنچه که در مبحث خطابه بيان کرديم، سفارش به اتخاذ اين رويه ما است. بيان "يحزنون لحزننا" شايد همراه با 
باشد. ولي در عمل اين استراتژي کار بردي، توسط ديگر ائمه عليهم السالم، خصوصا پس از واقعه دردناک 

بر اساس اتخاذ همين رويه، پس از واقعه کربال، امام زين العابدين عليه السالم کربال بکار گرفته شده است. 
امي که به نزديکي مدينه رسيدند، فرود آمد خيمه را برپا كرد وزنان خاندان را پياده نمود. آنگاه به "بشيربن هنگ

جذلم" که مردي شاعر بود دستور فرمود تا به مدينه داخل شود وخبر شهادت ابا عبد اهللا عليه السالم را به 
ن به مسجد رسول خدا صلي اهللا عليه وآله اطالع مردم برساند. بشير طبق دستور حضرت وارد مدينه شد. چو

رسيد، صدا را به گريه بلند نمود واين اشعار را فرياد زد:" يا أهل يثرب المقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي 
ج والرأس منه علي القناة يدار " ألجسم منه ، بكربالء مضرمدرار

اهنمايي نمود، که تقريبا، تمامي مردم به استقبال سپس مردم را به محل اقامت امام سجاد و خاندان امام حسين ر
آنان شتافتند. سپس امام زين العابدين عليه السالم خطابه جانسوزي را ايراد کرد و درآن فرمود:" واهللا لو أن النبي 

اجعون، من تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في الوصاية بنا، لما زادوا علي ما فعلوا بنا!، فإنا هللا وإنا اليه ر
مصيبة ما أعظمها وأوجعها وأفجعها وأكظها وأفظعها وأمرها وأفدحها. فعند اهللا نحتسب فيما أصابنا وأبلغ بنا فإنه 
عزيز ذو إنتقام! " . وبدينگونه بناي عزاداري براي اباعبداهللا الحسين عليه السالم، بعنوان يک استراتژي کار بردي 

ه السالم پس از اين روز، تا پايان دوران حيات خود، اين عزاداري را در عمل، امام زين العابدين علينهاده شد . 
خصوصا در سالگشت آن واقعه, حفظ نمود. از امام صادق عليه السالم روايت شده است كه :" امام زين 

ون العابدين چهل سال در مصيبت پدرش گريه كرد، در حالي كه روزها روزه دار وشبها به عبادت بيدار بود وچ
وقت افطار مي رسيد، خدمتگزارش آب وغذا در برابر او مي نهاد ومي گفت: " آقا جان! ميل فرماييد. " آن 
حضرت مي گفت: " چگونه غذا بخورم، در صورتي كه فرزند رسول خدا صلي اهللا عليه وآله گرسنه كشته شد؟ 

وپيوسته اين سخن را مي گفت وچگونه آب بنوشم، در صورتي كه فرزند رسول خدا با لب تشنه كشته شد؟ "
پس از ومي گريست، تا آب و غذا با اشك چشمش مخلوط مي شد. همواره با اين حال بود، تا از دنيا رفت ". 

امام زين العابدين، ائمه ديگر عليهم السالم، نيز رويه عزاداري را ادامه دادند، در حالي که فرصت نسبي بيان و 
يه السالم با فرصت استثنايي که براي آن حضرت بوجود آمده بود، و وجهه اي که تبليغ داشته اند. امام صادق عل

نزد علما و دانشمندان آن زمان بدست آورده بود، باز عزاداري را با امر يا رويه وشيوه ديگر عوض ننمود؛ بلکه 
ايان يافتن اميه و پبنيبه ديگران نيز عزاداري و ذکر مصيبت را سفارش فرمود. حتي آن حضرت انقراض 
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خالفت آنان را، که همراه با نابودي تقريبا تمامي بزرگان و سر شناسانشان، بدست خاندان بني العباس بود، را 
هللا الحسين عليه السالم ندانست. دليلي براي ترک عزاداري اباعبدا

السالم، عليهحضرت امام صادقمي کند: خدمت بن مكفوف نقليکي از مبلغين دين و مذهب بنام ابوهرون 
بخوان! پس خواندم. فرمود: بلند ودلسوز بخوان! آنچنانكه بر سر قبراو باشي، رسيدم فرمود: درباره حسين مرثيه

ساکت شدم، فرمود: باز بخوان، و مرثيه را زياد كن! پس شعري را خواندم، ديدم آن حضرت گريان شد. پس
هم به گريه بلند شد. سپس حضرت وعده بهشت زنان حرم و آن حضرت گريست و صداي پس من خواندم

السالم، فرمود بکسي که با شعرش عده اي را بگرياند .معاوية بن وهب نيز نقل مي كند حضرت امام صادق عليه
گفت:( خدايا!) رحمت كن نمود، ودر آن حال ميكنندگان ميعزاداري کنندگان و گريهدر حال سجده، دعا براي
سوزد، و كند و ميريزند! و رحمت كن بر آن دلهايي كه برما جزع ميميما اشك بر آن چشمهايي كه بر 

سپاريم, تا ميكنند. خدايا! اين نفوس و بدنها را به تو امانت هايي كه براي ما ميرحمت كن برآن فرياد و ناله
ي همه ائمه عليهم از حوض كوثر سيراب كني . اين خود تشويق عملي عزاداري براايشان را در تشنگي قيامت

السالم است.امام رضا عليه السالم، در دوران واليتعهدي ظاهري خود نيز، از سفارش به عزاداري کوتاهي 
نفرمود. امام در روز اول محرم، به "ريان بن شبيب" سفارش گريه براي امام حسين نمود و فرمود:" اگر خواهي 

با ما م فافوز فوزا عظيما". و اگر خواهي در درجات بهشت معهشهدا به تو برسد، بگو!" يا ليتني كنت ثواب 
باشي در اندوه ما اندوهناك; ودر شادي ما شاد باش!. و بر تو باد به واليت ما!، كه اگر مردي سنگي رادوست 
دارد خدا او را با آن محشورفرمايد ". تاکيد حضرت بر ذكر "يا ليتني کنت معکم"، الگوقرار دادن قيام اباعبداهللا
الحسين عليه السالم، و نشان از هدفمند بودن عزاداري بوده است. حتي اگر خود راوي، ويا برخي از نسل ها، 
پيام آن را درک نکرده باشند . گراميداشت اعياد: جنبه مقابل عزاداري، عيد گرفتن و شادي است که مورد توجه 

د: شيعيان ما در شادي ما شاد و در حزن و اندوه ما ائمه عليهم السالم بوده است. ائمه عليهم السالم، فرموده ان
غمگين هستند.بر همين اساس، در اعيادي ديني و مذهبي، مانند: عيد فطر، عيد قربان ، عيد غدير، عيد ميالد 
پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله وامامان معصوم، يا اعياد شخصي و فردي، مانند: بازگشت از سفرحج و زيارت ، 

د، ازدواج و عروسي و بسياري موارد ديگر دستور به جشن و شادي و مراسم ميهماني و اطعام داده تولد اوال
شده است. و حتي بر حسب تاريخ و روايات ، با اعياد ملي موجود در ديگر ملت ها، مانند ايرانيان مخالفتي 

جه ائمه عليهم السالم نبوده است. ننموده اند.با اينهمه، عيد گرفتن وشادي کردن، بعنوان ابزار تبليغي، مورد تو
زيرا مجالس شادي انسان ساز نبوده و تاثيري در رشد و تعالي انساني نداشته است، و حتا ممکن است داراي 
مضراتي از قبيل غفلت و فراموشي خداي متعال را نيز بهمراه داشته باشد. بعالوه، در اين جهت اهل باطل موفق 
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رام همچون غنا ولهو و رقاصه ها نيز براحتي استفاده مي کردند، وروز عاشورا را!؟ تر بوده اند، و از ابزارهاي ح
جشن مي گرفتند. و باالخره، و با توجه به مصايب پي در پي که بر آنان وارد شده بود، شادي چنداني آن 

ند. نداشتند. لذا ائمه عليهم السالم به همان سرور در اعياد مذهبي و گراميداشت آن اکتفا مي کرد

وصيت:- ٣

وصيت به معناي سفارش است. و در اصطالح، به سفارش هايي "خيري" که انسان براي بازماندگان و ديگران 
در هنگام مرگ خود مي کند، وصيت مي گويند. خواه اين "خير"، مادي و مالي باشد واز داشته هاي مادي خود 

بيات خود را براي آنان بوديعت گذارد . در اسالم به براي آنان باقي گذارد، يا معنوي و غير مالي باشد و تجر
وصيت نمودن براي پس از مرگ اهميت زيادي داده شده است؛ بگونه اي که پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله 
فرموده است:" هرکس که بدون وصيت از دار دنيا برود مانند کسي است که در دوران جاهليت و بدون معرفت 

. در فرهنگ عربي نيز مانند بسياري از ديگر ملل، عمل به وصيت و سفارش هاي هنگام اسالمي مرده است " 
مرگ را مهم مي شمرده و خود را به آن موظف مي دانستند؛ زيرا وصيت آخرين خواسته هاي فرد در دنيا 

ز با محسوب مي شود که، زمان اجراي آن، در وقت حيات وي نمي باشد و نفعي براي متوفا ندارد. اسالم ني
شرايطي، بر اين فرهنگ تاکيد کرده و گاه آنرا واجب شمرده است . جايگاه اين موضوع در فقه اسالمي در 

اسالمي در راستاي -بخش مستقلي بنام "کتاب الوصايا" بيان شده است. ائمه عليهم السالم از اين فرهنگ عربي
ا توجه به تأثير عميق وصيت، بخاطر وجود آمادگي نشر دين و تبليغ اسالمي نيز استفاده کاملي نموده اند. آنان ب

رواني وعاطفي، وحتا عقالني مخاطبين ، خصوصا در بازماندگان، اين روش را داراي کارآيي بسيار مي دانستند. 
آنان همانگونه که پيامبراسالم دستور داده بود، به هر مناسبتي مانند: هنگام رفتن به جنگ، مسافرت طوالني و يا 

...وصيت مي نمودند. اين وصيت ها شامل وصيت هاي شخصي به وصي خود، و وصيت هايي بيماري و
اخالقي، سياسي، اقتصادي به فرزندان و ديگر بستگان و اصحاب مي شده است. وصيت امام علي عليه السالم 

!" دارد؛ ويا به امام حسن وامام حسين عليهما السالم که در آن "اوصيكما وجميع ولدي، وأهلي، ومن بلغه كتابي
وصيت امام جعفر صادق عليه السالم که يس از جمع کردن تمام بستگان فرمود:" شفاعت ما خاندان نرسد به 
هرکس که نماز را سبک بشمارد " ازنمونه هاي کامل اين نوع تبليغ ديني است. به دو نمونه از وصيت هاي 

معروف ائمه عليهم السالم اشاره مي نماييم:
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ت اميرالمؤمنين عليه السالم به فرزندانش، پس از ضربت خوردن او توسط ابن ملجم وصيت نخست، وصي
است. اين وصيت نامه اخالقي وسياسي است وعالوه بر ديگر وصاياي آن حضرت است که شخصي ويا 

نهج البالغه آمده است؛ به برخي از اين ٢٤و٢٣اخالقي واقتصادي بوده است و بخشهايي از آن در نامه هاي 
أمركم، وصالح ذات يتنامه اشاره مي شود:"...اوصيكما وجميع ولدي واهلي ومن بلغه كتابي، بتقوي اهللا ونظموص

بينكم، فإني سمعت جدكما صلي اهللا عليه وآله يقول : صالح ذات البين أفضل من عامة الصالة والصيام.
اهللا في جيرانكم! فانه وصية نبيكم، ما زال يوصي اهللا اهللا في االيتام! فال تغبوا افواههم وال تضيعوا بحضرتكم.واهللا 

بهم حتي ظننت انه سيورثهم.واهللا اهللا في القرآن! ال يسبقكم بالعمل به غيركم.واهللا اهللا في الصالة! فانها عمود 
نفسكم دينكم،واهللا اهللا في بيت ربكم! ال تخلوه ما بقيتم، فانه ان ترك لم تناظروا.واهللا اهللا في الجهاد بأموالكم وا

والسنتكم في سبيل اهللا!. وعليكم بالتواصل والتباذل! واياكم والتدابر والتقاطع! ال تتركوا االمر بالمعروف والنهي 
امام حسن وامام حسين عليهما -عن المنكر، فيولي عليكم شراركم ، ثم تدعون فال يستجاب لكم ... ". شما را

اين وصيت به آنها مي رسد به ترس از خدا، ونظم در امور، و تمام فرزندان وخاندانم را،وکساني که- السالم
وايجاد اصالح ميانتان سفارش ميکنم. از جدتان پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله شنيدم که مي فرمود:" اصالح 

خدا را خدارا! در باره يتيمان، نکند آنها گاهي گرسنه نمودن بين مردم؛ از يکسال نماز وروزه برتر است".
ي سير بمانند، وحقوقشان ضايع گردد.خدا را خدارا! در باره همسايگان حقوقشان را رعايت کنيد، که وگاه

وصيت پيامبر شماست، همواره به خوشرفتاري با همسايگان سفارش ميکرد، تا آنجا که گمان کرديم همسايه از 
دستورات آن بر شما پيشي گيرند. همسايه ارث مي برد! خدا را خدارا! در باره قرآن، مبادا ديگران در عمل به 

خدا را خدارا! در باره نماز، که ستون دين شماست.خدا را خدارا! در باره خانه خدا، تا هستيد آنرا خالي 
خدا را خدارا! در باره جهاد با مالها وجانها و زبانهايتان مگذاريد! زيرا اگر متروک شود مهلت داده نمي شويد.

ه پيوند با همديگر و بخشش به همديگر. مبادا از يکديگر روي بگردانيد، و قطع رحم در راه خدا!. بر شما باد ب
نماييد!. امر بمعروف و نهي از منکر را ترک نکنيد که بدها از شما بر شما مسلط مي گردند ، انگاه هرچه خدا را 

بخوانيد جوابتان را ندهد".

چه آنچه که حضرت امر به کتابت -عمر گرانقدرشوصيت هاي اميرالمؤمنين عليه السالم در روزهاي پاياني 
سرشار از نصايح و خيرخواهي براي بشريت است، که -آن فرمودند، يا تنها بصورت شفاهي بيان نمودند

انسانها را با مهم ترين مباحث مورد نياز وي آشنا مي نمايد؛ بگونهاي که با نگاه نخست به اين وصيتها، انسان 
ه وصيتنامه بوده است يا مجلس وعظ. اگر چه شايدامروزه، بخاطر تأسي علماء و نمي تواند تشخيص دهد ک
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شهداء ما به اين شيوه امير المؤمنين و ديگرائمه عليهم السالم، وصيت نامه هاي موعظه اي، شايد ديگرآنچنان 
د. رتعجب مارا بر نيا نگي

لسالم است که نزد برادرش محمد حنفيه اجتماعي و دينمدار امام حسين عليه ا- وصيت ديگر، وصيتنامه سياسي
(رض) بوديعت ميگذارد. در اين نامه امام حسين مواضع خود را در قيام و حرکتش روشن مي سازد، تا آيندگان 
بدانند او چه مي خواست بکند. امام در تبيين مي کند که او نه زياده جوست ونه طغيانگر، ونه منفعت مادي 

ظر دارد. بلکه هدف واالي اقامه دين پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله را در نظر براي خود و خانواده خود در ن
دارد. وبدينگونه بپيروانش مي گويد، که آنان چرا بايد قيام کنند وچه بايد بکنند. حضرت در وصيتنامه سر بمهر 

، وانما خرجت لطلب خود اينچنين مي نگارد:"... واني لم أخرج أشرا ، وال بطرا ، وال مفسدا ، وال ظالما 
االصالح في أمة جدي صلي اهللا عليه وآله. أريد أن آمر بالمعروف وانهي عن المنكر ، وأسير بسيرة جدي وأبي 
علي بن أبي طالب ، فمن قبلني بقبول الحق ، فاهللا اولي بالحق ، ومن رد علي اصبر حتي يقضي اهللا بيني وبين 

ليك يا أخي ، وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب "القوم وهو خير الحاكمين . " وهذه وصيتي إ

کتابت نامه:- ٤

يكي از برترين و کارآمد ترين روشهاي تبليغي، تبليغ به کتابت بوده و هست. ولي ائمه عليهم السالم تنها به 
تناع نموده اند و متن کتابت نامه اکتفا نموده اند و به هر علت، ظاهرا از نوشتن کتاب، براي استفاده عموم، ام

هيج يک از کتاب ها وصحيفه هايي که توسط ائمه عليهم السالم نگاشته شده است بدست ما نرسيده است. و 
ظاهرا تمامي آنچه که منسوب به ائمه عليهم السالم است مانند: ديوان اشعار امام علي، صحيفه سجاديه امام زين 

رضا و فقه الرضا، تفسير امام عسکري وديگر صحيفه هايي که العابدين، مصباح الشريعه امام صادق، طب ال
منتسب به آنان است، توسط ائمه عليهم السالم شخصا نگاشته نشده است، بلکه در صورت صحت سند، توسط 
اصحاب ائمه و راويان، جمع آوري و نوشته شده است.تبليغ به کتابت اين ويژگي را دارد که با مخاطب يا 

ط عميق تري پيدا مي کند. زيرا مخاطب با آمادگي روحي رواني، وجسمي بهتري به پيام مخاطبين خود ارتبا
مکتوب مراجعه مي کند، و به او فرصت فکر و تأمل بهتر در سخن و دريافت صحيح ترپيام تبليغ داده مي شود، 

به اهميت امر و بدينگونه اثر بخشي بيشتري را نسبت به پيام هاي شفاهي خواهد داشت. ائمه عليهم السالم
کتابت وقوف کامل داشته اند؛ لذا امام علي عليه السالم گاه افراد و کارگزاران خود را، همراه با نوشته اي اعزام 

نهج البالغه به امام حسن مجتبي عليه السالم نشان ٣١مي نمود، و به سفارش هاي شفاهي اکتفا نمي نمود. نامه 
م به کتابت نامه اهميت بسياري مي داده اند. تنها در نهج البالغه بخشهايي ائمه عليهم السالاز اين اهتمام دارد.
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نامه اميرالمؤمنين عليه السالم آورده شده است. براي درک بهتر رعايت اصول روانشناسي تبليغ از جانب ٧٩از 
تمامي اصول مهم ائمه، بايد به تعدادي از نامه هاي تقطيع نشده آنان مراجعه نمود تا مشاهده نمود که چگونه 

تبليغ را ( که در فصل هاي دوم وسوم به برخي از آن اشاره کرديم) در نوشتاري نسبتا کوتاه، رعايت مي 
نمودند. نامه هاي ائمه عليهم السالم همانند تبليغ گفتاري، به انواع خطابه همچون حماسي، اخالقي وموعظه، 

قابل دسته بندي و تقسيم است، همانطوري که پاسخ به بيان احکام، بيان اعتقاديات و بيان مسايل اجتماعي 
پرسش هايي با مضامين فوق( بدون مضمون حماسي)، ومناظره هاي کتابتي داشته اند. به بريده هايي از نامه 

هاي ائمه عليهم السالم با برخي از موضوعات فوق اشاره مي نماييم:

اي حماسي به رزمندگانش چنين مي فرمايد: " ال تشتدن امام علي عليه السالم در نامه نامه اي حماسي نظامي:
عليكم فرة بعدها كرة، وال جولة بعدها حملة وأعطوا السيوف حقوقها! ووطئوا للجنوب مصارعها، واذمروا 
أنفسكم علي الطعن الدعسي، والضرب الطلحفي ". عقب نشيني که مقدمه حمله ديگري است، و ايستادني که 

گرانتان نسازد. حق شمشيرها را ادا کنيد و پشت دشمن را به خاک بماليد!. خود را براي يورش را در پي دارد، ن
فرو کردن نيزه ها و محکم ترين ضربه هاي شمشير آماده سازيد. امير المؤمنين عليه السالم با اين نامه اثبات 

ود حتي مي توان بجاي خطابه کردند، هرآنچه که با سخن مي توان بيان نمود، با کتابت نامه نيز مي توان ادا نم
حماسي که نيازمند بيان خاص همراه با کلمات گويا و برجسته است، تنها با جمالت آتشين نامه اي حماسي 

نگاشت.

هنگامي که عبداهللا بن عباس، استاندار حضرت در منطقه خوزستان و فارس بود، زياد را به نامه اي سياسي :
د. امام علي عليه السالم با توجه به شناختي که از روحيات زيادبن ابيه عنوان عامل خود در بصره گماشته بو

داشت در نامهاي به او چنين نگاشت:" وإني أقسم باهللا قسما صادقا! لئن بلغني أنك خنت من فئ المسلمين شيئا 
ورم!اگر به صغيرا أو كبيرا، الشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر ثقيل الظهر ضئيل االمر" . به خداي سوگند ميخ

من گزارش شود که در اموال عمومي خيانت کردي، کم يا زياد، چنان بر تو سخت گيرم که در هزينه عيال 
درمانده وخوار و سرگردان شوي!.والسالم.

اباعبداهللا الحسين عليه السالم در جواب نامه اي که از او نصيحتي کوتاه خواسته بود اينچنين نامه ي اخالقي:
ول أمرا بمعصية اهللا كان أفوت لما يرجو ، وأسرع لمجئ ما يحذر . هركس كاري را با معصيت نگاشت:" من حا

خدا بخواهد پيش ببرد، آنچه را که اميد دارد نمي رسد، و آنچه را بيم دارد زود سراغش خواهد آمد.
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به انسان مي پردازد و مي امام صادق عليه السالم در نامه اي به نفي تشبيه کنندگان خداي متعال نامه اي اعتقادي: 
فرمايد:" فتعالي اهللا الذي ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ، تعالي عما يصفه الواصفون المشبهون اهللا بخلقه 
المفترون علي اهللا . خداي برتر از ان است و اورا همانندي نيست، او شنوا وبينا است. خداي برتر از آن است 

انند گفت! او را به خلق او تشبيه ميکنند، وبر خدا دروغ وافترا مي بندند.که توصيف کنندگان اورا بوصف تو

امام جواد عليه السالم در نامه اي در رابطه با ازدواج با استناد به سخن پيامبر اکرم صلي اهللا عليه نامه اي اجتماعي :
ن فتنة في األرض وفساد كبير وآله چنين مي نگارد:" إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه ، فزوجوه، إال تفعلوه تك

". اگر كسي دين واخالقش مناسب بود، بهخواستگاري نزد شما آمد، به او زن بدهيد! وگرنه جامعه دچار فتنه و 
فساد خواهد شد.

اکثر نامه هايي که به ائمه عليهم السالم نگاشته مي شد پرسش هايي بوده است که در مورد نامه ي بيان احکام:
ده است. آخرين نمونه از نامه ها را اختصاص به نامه اي به آخرين امام معصوم، امام زمان مي احکام شريعت بو

دهيم: حضرت صاحب العصر(عجل اهللا تعالي فرجه) در دوران غيبت صغري، در پاسخ به سؤال از پارچه بافته 
وان بدون شستن آن مجوسيان، در حالي که آنان گوشت غيرذبح شرعي مي خورند و غسل نمي نمايند آيا مي ت

بافته با آن نماز خواند؟. در پاسخ مرقوم فرمودند: " ال بأس بالصالة فيها "

ب: ابزارهاي مادي و ظاهري:

ائمه عليهم السالم براي نزديک نمودن ذهن مخاطبين خود، به جايگاه خود، گاهي از ابزارهاي مادي و يا 
د داراي اهميت معنوي بوده اند ولي اهميتي مافوق خود ائمه ظاهري استفاده مي نمودند. اين ابزارها اگر چه خو

نداشته اند که آنان به آن اتکا نموده و يا استناد نمايند. بعبارت ديگر، سخن وعمل ائمه بدون اين استناد ها نيز 
دن براي شيعيان و راويان کامال حجت بوده و واجب االطاعة بوده اند. ولي ائمه عليهم السالم براي باال بر

ظرفيت تأثير و توان تبليغي سخن يا عمل خود، براي شيعيان، و تأکيد بر جايگاه خود، و رابطه خود با آن ابزار 
آنرا بکار مي بردند. 

بکار گيري اين ابزار ظاهري و مادي از جانب ائمه، بخاطر مأنوس بودن افراد ظاهر بين با اين امور ظاهري بوده 
السالم اين معنا را توصيف نموده است، هنگامي که آن حضرت عصايي بر است. چه زيبا امام صادق عليه 

دست داشتند از منزل بيرون آمدند. ابوحنيفه پرسيد: شما به سني نيستيد که بخواهيد عصا بدست بگيريد؟!
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است و بعنوان حضرت فرمود: اينچنين است که مي گويي! ولي،اين عصاي رسول اکرم صلي اهللا عليه وآله 
دست گرفتم.تبرک در

ابو حنيفه خم شد تا عصا را ببوسد. حضرت آستين را کناري زد وذراع خود را نشان داد و فرمود: بخدا قسم 
مي داني اين پوست پيامبر است، و اين موي از موي پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله است، واين را نمي بوسي 

نيد سر را بطرف دست آن حضرت نيز برد تا دست امام گويند ابو حنيفه چون اين را شوعصا را مي بوسي؟!!.
صادق را ببوسد! امام دست خود را پس کشيد و زير آستين مخفي ساخت!؟ و به داخل منزل بازگشت . در 
واقع به ابو حنيفه فهمانيد که: بوسيدن دست من نيز بتنهايي، ارزش و فايده اي براي تو ندارد، اين امور ظاهري 

فعي نمي رساند؛ همانگونه که بوسيدن شخص پيامبر نيز بتنهايي بدون پيروي واطاعت آن و يا ظاهر سازي ن
حضرت سودي نمي رساند، در حالي که، تو براي خودت، با ذهنيات خودت، مذهب و پيرواني درست کرده 

ت پيروي اي، و در عمل بر خالف دستور و سفارش پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله کرده اي، واز مذهب اهل بي
نمي نمايي!؟، و عترت او را اطاعت نمي نمايي. 

ودايع رسالت:- ١

اشياء بازمانده از پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله، بعنوان اشيايي متبرک، و يادگاران از رسول خدا هميشه مورد 
ر، خاتم توجه تمامي مسلمانان در صدر اسالم، بوده است. ودايع صاحب رسالت نبوي شامل: منبر پيامب

وانگشترپيامبر، عمامه، عصاي پيامبر، شمشير و زره، رداء رسول خدا، و... مي شده است. ائمه اهل البيت عليهم 
السالم، بعنوان وارثان مادي و آسماني پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله، بيشترين اشياء بجاي مانده از پيامبر را در 

، به جايگاه ارزشمند اين اشياء، بعنوان يادگار و بجاي مانده هاي اختيار داشتند. آنان بيش از هر کس ديگري
محبوب حق تعالي و محبوب خويش، واقف بودند وبه اهميت آن دامن مي زدند.

حرمت نهادن ائمه عليهم السالم به اين اشياء، تنها استفاده ابزاري از اين اشياء، براي نشان دادن جايگاه خود و 
بوده است، بلکه براي اين بجاي مانده ها، ارزش اکتسابي قايل بوده اند، و خود نيز نسبت شان با رسول خدا ن

بعنوان تبرک از استفاده مي کرده اند. همانگونه که در قضيه گذشته امام صادق عليه السالم با ابو حنيفه، نيز 
امام مهدي (عج) مي بروشني آشکار است. امام صادق عليه السالم، به شاگرد خود مفضل، پس از بيان عاليم 

فرمايد: گويا او را مي بينم که وارد مکه مي شود در حالي که رداء پيامبر بر دوش دارد و عمامه اي زرد بر سر، 
کفشهاي پينه خورده رسول خدا را بر پاي دارد وعصاي رسول خدا را بر دست دارد. در حالي که سالهاي 
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اس، ظهور مي کند و... . اين استفاده از لوازم رسول خدا، زيادي از سنش مي گذرد، مانند جواني بصورت ناشن
در دوراني کسي آن لباس و کفش و عصا را نمي شناسد،دليل بر ارزش ذاتي يافتن اين وسايل است، نه اينکه 

تنها از آن استفاده ابزاري بشود.

منبر رسول خدا

م از جانب خود پيامبر اکرم صلي اهللا عليه منبر رسول خدا، به عنوان جايگاه تبليغ و ابالغ رساالت الهي، آنه
وآله، ازجايگاه خاصي نزد مسلمانان برخوردار بوده است. مسلمانان براي اين سکوي چوبي بلند، که داراي سه 
پله از دو طرف آن بوده ، و پيامبر بر روي آن مي رفته و به ابالغ رساالت الهي مي پرداخته است، حرمت و 

مه عليهم السالم نيز بر اهميت اين جايگاه دامن مي زدند. امير المؤمنين عليه السالم براي احترام قايل بودند. ائ
معرفي جايگاه ارزشمند و حرمت منبر رسول خدا، به خلفاء پيشنهاد نمود، کساني که ادعايي دارند و نياز به 

ود، داخل مسجد النبي ونزد اداي سوگند است با توجه به اينکه بايد قسم در جاي مهم و داراي قداست انجام ش
منبر پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله اين قسم را جاري نمايند آنان نيز به آن عمل مي نمودند. امام حسين عليه 
السالم در دوران کودکي، روزي وارد مسجد النبي مي شود وخطاب به خليفه دوم مي کند ومي گويد:" از منبر 

نبر پدر خودت برو!" عمر بن خطاب مي گويد: پدر من منبر نداشته است ! پدرم رسول خدا پايين بيا و روي م
سپس اورا روي منبر کنار خود مي نشاند، تا کودک روي منبر جد خود آرام گيرد، و از اعتراض دست بردارد. 
به اين طريق در جمع مسلمانان، بزبان کودکي جايگاه منبر رسول خدا، و نسبت خود با اين منبر را ذکر مي

نمايد.

عمامه و شمشير رسول خدا

عمامه پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله، بنام سحاب، که رسول خدا در زمان حياتش، به امام علي عليه السالم 
بخشيده بود، از اشياء متبرکي بود که ائمه عليهم السالم در مواقع مهم آنرا بر سر مي گذاشتند، و ضمن تبرک 

براي رسانا تر نمودن تبليغ خود قرار مي دادند. اصبغ بن نباته گويد: هنگامي كه علي جستن به آن، آنرا ابزاري 
عليه السالم بر مسند خالفت نشست ومردم با او بيعت كردند، به سوي مسجد بيرون شد در حالي كه، عمامه 

در پا، رسول خدا صلي اهللا عليه واله وسلم را بر سر، وبرده آن حضرت را بر تن، وكفش آن حضرت را 
وشمشير آن حضرت را بر كمر داشت!؛ بر منبر باال رفت وبا وقار تمام بر آن نشست ، آن گاه انگشتان خود را 
در يكديگر فرو برد وفرمود : اي مردم!، "سلوني قبل ان تفقدوني" از من بپرسيد پيش از آن كه مرا نيابيد!.. . 
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م بجاي مانده از پيامبراکرم صلي اهللا عليه وآله، با ذکر" بدينگونه اميرالمؤمنين عليه السالم، با پوشيدن لواز
اباعبداهللا الحسين عليه السالم نيز در سلوني"، خود را بعنوان خليفه و جانشين بر حق پيامبر! معرفي نمود. 

بستن صحراي کربال، براي معرفي خود در برابر لشکر دشمن، با بر سرگذاشتن عمامه رسول خدا، و بر کمر
ن حضرت، به آنان اتمام حجت نمود. حضرت با پرسش از آنان در مورد نسبت خود با پيامبر اکرم شمشير آ

صلي اهللا عليه وآله، فرمود: شما را به خدا سوگند مي دهم ، آيا مرا مي شناسيد كه جد من رسول خداست ؟ 
سول خداست كه من به كمر گفتند : آري!... فرمود : شما را به خدا قسم مي دهم ، آيا مي دانيد اين شمشير ر

بسته ام ؟ گفتند : آري ، فرمود : شما را به خدا قسم مي دهم ، آيا مي دانيد كه اين عمامه پيامبر است كه بر سر 
نهاده ام ؟ گفتند : آري ! حضرت فرمود: " فبم تستحلون دمي" پس چرا خونم را حالل دانستيد؟!. و مرا شايسته 

کشته شدن مي دانيد؟! . 

رسول خدارداء 

رداء رسول خدا که روزهاي جمعه بر دوش مي انداخته است، نيز از بقاياي صاحب رسالت نبوي بوده است 
که، ائمه عليهم السالم آنرا حفظ کرده، و گاه بر دوش مي انداخته اند. در ابتداي نبرد صفين، پس از عقب رانده 

ر شاميان خدمت علي عليه السالم مي رسند تا تقاضا شدن لشکر معاويه از کرانه رود، دوازده تن از بزرگان لشک
نمايند امام به آنان نيز اجازه استفاده از آب رود را بدهد، اميرالمؤمنين عليه السالم در حالي که رداء پيامبر اکرم 

به صلي اهللا عليه وآله را بر دوش انداخته بود از خيمه گاه خارج مي شود و نزد آنان ظاهر مي گردد و با آنان 
سخن مي پردازد. به اين طريق هيبت واليي خود را آشکار ساخته و جايگاه خود را براي آنان آشکار مي سازد . 
گاهي در هنگام انجام معجزات و اعمال خارق العاده نيز امام رداء را بر دوش مي انداخته است . روشن نيست 

وشن نمودن آنچيزي است که تاکنون بيان نموديم، اين بكار گيري رداء پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله براي ر
يعني جايگاه خود پس از پيامبر بوده است. يا اينکه، يکنوع استمداد از آن رداء بوده است .

ائمه ديگرپس از امام حسين نيز، رداء، شمشير، زره، انگشترو وعمامه پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله را، در امر 
، ولي اينجانب نيافته ام که همچون امام علي و امام حسين بر قامت خود بپوشانند، بلکه تبليغ بکار مي برده اند

ده اند، آنرا نشان مي داده در صندوقي محفوظ مي داشته اند و گاهي خود و يا هنگامي که افرادي تقاضا مي نمو
اند .
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"کتاب علي"(ع) يا جامعه:- ٢

خنان خود را در احکام، اخالق، پيشگويي، تاريخ و غيره را، به ائمه پس از امام حسين عليهم السالم، گاهي س
کتابي باعنوان "کتاب علي" و يا "جامعه" مستند مي کردند. در حالي که در انظار عموم مردم، آن کتاب را عيان و 

ه آن معنايي از نوع ابزار ظاهري و مادي،البته ب-آشکار نمي ساختند. از نگاه ما اين استناد، نوعي استفاده ابزاري
از نام اين کتاب است. به چند نمونه از اين استنادها اشاره مي نماييم:امام باقر عليه -که خود روشن ساختيم

السالم فرمود: در "کتاب علي" يافتيم که پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله فرمود: اگر مردم زکات خود را نپردازند، 
لسالم فرمود: در"کتاب علي" خواندم که نوشته بود: خدا قبل از پرسش برکت زمين نيز ميرود امام صادق عليه ا

از جاهالن که چرا دانش را فرا نگرفته ايد! از دانشمندان پرسد که چرا نياموخته ايد؟!. زيرا دانش پيش از ناداني 
ز ماهيان است . از امام صادق در مورد مار ماهي پرسيده شد حضرت فرمود: در "کتاب علي" آمده است برخي ا

حرامند، نخوريدشان! سپس خودفرمود: هر ماهي اي که پوسته (فلس) نداشته باشد . ابا بصير گويد: امام صادق 
به من فرمود مي خواهي "کتاب علي" را ببيني؟ عرض کردم: هنوز از بين نرفته است؟ فرمود "کتاب علي" کهنه 

نگاه کردم و يک مساله در مورد ارث آموختم .نشده و از بين نمي رود!. سپس کتاب عظيمي را آورد در آن
ائمه ديگر همچون امام رضا و امام جواد عليهما السالم نيز، سخن خود را به "کتاب علي" مستند مي نموده اند. 
از نظر اينجانب اين استناد نوعي کار تبليغي بوده است؛ که به جهت توجه دادن بيشتر مستمع، تأکيد مجدد بر 

يره بکار گرفته مي شده است. و گرنه، مانند اينگونه سخنان را، راوياني که اين روايات را ذکر نسبت خود، و غ
کتاب علي چيست؟. "کتاب علي" نخستين کتاب "کتاب علي" نيز مي پذيرفته اند. کرده اند، بدون استناد به 

نوشته شده است . اين کتاب روايي در اسالم است که، نيازمنديهاي مسلمانان در احکام واخالق و غيره در آن
توسط پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله امالء شده، و توسط علي عليه السالم بر روي پوست، گردآوري و نوشته 
شده است. امام صادق عليه السالم مي فرمايد: در نزد ما "کتاب علي" است، که به آن "جامعه" گفته مي شود، 

در آن آمده است، حتا جريمه وديه خراشي روي پوست . در روايات هيچ حالل و حرامي نيست مگر حكم آن 
ديگر، امام عظمت اين کتاب را، طوماري بر هم پيچيده هفتاد ذراعي ذکر مي کند. افراد معدودي نيزمانند: زراره 

اند . ، ابابصير وديگران که ادعا مي نموده اند آنرا مشاهده کرده اند، بر عظمت و بزرگي آن کتاب شهادت داده 
ائمه عليهم السالم، به دو کتب ديگر نيز استناد مي کردند، بنامهاي "مصحف فاطمه" که توضيح آن خواهد آمد، 
و"کتاب جفر" که در آن اخبار حوادث آينده تا قيامت مکتوب شده بود . اين دو كتاب را، بر خالف کتاب 

نيز نکرده است. عاي مشاهده آنرانخسست، ائمه به کسي نشان نداده اند، و کسي اد



٢٧٢

صحيفه يا مصحف فاطمه(س):- ٣

ائمه عليهم السالم از کتابي نام ميبردند که از نظر حجم، سه برابر قرآن است، و همچون "کتاب علي" در آن از 
آيات قران چيزي وجود نداشته، و بر خالف آن کتاب، از حالل وحرام نيز چيزي در آن نيامده ، بلکه علم آينده 

پس از رحلت پيامبر، در آن آمده است . آنان گاهي سخنان خود را از آن نقل مي نموده و به آن و"ما يکون"،
استناد مي کردند. امام صادق عليه السالم در رواياتي، منشاء "صحيفه" يا" مصحف فاطمه" را چنين ذکر مي 

تابي مي نمود، جبرييل با او نمايد: بعد از رحلت پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله، حضرت فاطمه زهرا (س) بي
سخن مي گفت و او را دلداري داده واز احوال رسول خدا اورا با خبر مي ساخت، همچنين از وقايع آينده، فتنه 
ها و آنچه بر ذريه او خواهد آمد براي او ذکر مي نمود، و علي عليه السالم آن مطالب را کتابت نمود . اين 

سالم بوده، نسل به نسل دست بدست گشته است، تا به دست امام زمان عليه كتاب نزد امامان معصوم عليهم ال
السالم برسد .امام صادق عليه السالم، هنگامي که عباسيان براي موفقيت در قيام خود بر ضد امويان، با عبداهللا 

ر کتاب بن حسن بن حسن ، نوه امام حسن مجتبي عليه السالم بيعت نمودند، به فضيل بن يسار فرمود: من د
فاطمه مي نگريستم، اسامي تمامي اميران و پادشاهان در آن هست، ولي اسمي از فرزندان امام حسن عليه 
السالم در آن نديده ام . امام در مجلسي که با او بيعت مي نمودند، بيعت ننموده و به اطرافيانش فرمود: عباسيان 

مت مال آن جوان عباسي است که لباس آن رنگي او و پدرش را فريب مي دهند، و به قتلش مي رسانند. حکو
بر تن دارد. به اين طريق نخستين خليفه عباسي را مشخص مي نمايد.امام صادق عليه السالم در موارد بسيار 
ديگر نيز از آينده، فتنه ها، خلفاي بعدي وغيره خبر مي دهد، چون برخي مي پرسند از کجا چنين مي فرمايي؟ 

اطمه يافته ام . در يک مورد نيز، به محمدبن خالد قشيري، که ظاهرا از نسل فاطمه زهرا مي فرمايد: در کتاب ف
سالم اهللا عليها بوده و از طرف منصور دوانيقي امير مدينه بوده است، مي فرمايد: در کتاب مادرت فاطمه ديده 

ني إنما أخبرتك اني ام. و چون او خود يا منصور بدنبال صحيفه فاطمه مي فرستند، حضرت مي فرمايد:" إ
مي گفت، قرأته ولم اخبرك انه عندي" من گفتم آنرا خواندم و نگفتم ان کتاب را دارم!! . قشيري هميشه 

به -اينطوريش را ديگرهرگز نديده بودم. استناد به صحيفه فاطمه نيز، از ديدگاه اينجانب، نوعي استفاده ابزاري
گرنه مي توانستند مطلب را بفرمايند، بدون آنکه مستند به کتابي از اين کتاب است و -آن تعريفي که نموديم

نمايند که حتا امکان رؤيت آن براي خواص نيز وجود نداشته است. ولي با اين وجود، اين استناد تأثير تبليغي 
خود، يعني رسانا تر نمودن تبليغ را داشته است.
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انتساب به پيامبر(ص): - ٤

شر، داشتن انتساب به شخصيت هاي مهم ومحترم در نزد مردم است. در نزد يكي از بزرگترين افتخارات ب
مسلمانان شخصيتي واال مقام تر از پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله وجود نداشته وندارد. بر همين اساس، براي 

غيير نام داده مسلمانان صدر اسالم، که حتا نام شهر خود را از يثرب بنام شهر پيامبر خدا( مدينة رسول اهللا) ت
اند، هيچ انتسابي واالتر از انتساب به رسول خدا وجود نداشته است. پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله نيز با بيان 
اينکه "هر حسب و نسبي روز قيامت بريده ومنقطع خواهد شد مگر حسب ونسب من، وهر فرزندي به پدرش 

ت داده ميشوند " براين امر دامن زده اند. ائمه عليهم منتسب مي شود غير از فرزندان فاطمه، که به من نسب
السالم براي رسانا تر نمودن تبليغ ديني، در بيان انتساب خود به پيامبر اکرم صلي اهللا عليه وآله ، تأکيد داشته 
اند. آنان اين امر را، مانند بکارگيري ودايع رسالت، ابزاري براي تأثير بيشتر سخنان خود و ائمه ديگر مي 
خواستند. آنان تالش مي نمودند فرزند پيامبر بودن امامان حسن و حسين ونه فرزندش را براي مردم اثبات 
نمايند، تا بتوانند مخاطبين را به خضوع بيشتر در برابر ارشادات ديني ائمه وادار نمايند. ويا حد اقل، از بار 

نيز بر حسب خود در اثبات اين امر تالش بسيار فشارهاي حاکمان ظالم بر آنان بکاهند. امام علي عليه السالم 
نموده است. امام در شوراي انتخاب خليفه بعد از عمر، اين چنين مي فرمايد:" : نشدتكم باهللا هل فيكم احد ابناه 
ابنا رسول اهللا صلي اهللا عليه واله ؟" شما را بخدا! ايا در جمع شما پنج نفر کسي هست که دو فرزند او فرزندان 

ر اکرم صلي اهللا عليه وآله بحساب آيند؟. و در زمان خالفت ظاهري خود باز آنان را فرزند رسول خدا، نه پيامب
فرزند خود، خطاب مي کند و به امام حسن مي فرمايد:" : يا ابن رسول اهللا اثبت علي القوم حجتك واوجبت 

عليهم طاعتك ، فويل لمن خالفك .

ه خود را اينگونه معرفي مي نمايد:" وانا ابن النبي النذير البشير والسراج امام حسن عليه السالم در مجلس معاوي
المنير ، الذي جعله اهللا رحمة للعالمين " ومن پسر پيامبر بشارت دهنده وبيم دهنده وچراغ فروزان هستم ، كسي 

وليد امير مدينه ابتد امام حسين عليه السالم، در مقابل عنوان رحمت براي جهانيان فرستاد.كه خداوند او را به 
مي فرمايد:" أيها األمير ! إنا أهل بيت النبوة ، ومعدن الرسالة ، ومختلف المالئكة ، " سپس با روشن کردن 
جايگاه خود و ارتباط خود با پيامبر اکرم، و روشن کردن فسق يزيد، مي فرمايد:" ومثلي ال يبايع مثله" يعني 

از خاندان نبوت باشد با کسي مانند يزيد که شارب الخمر است اصال بحث من نيست!، کسي مانند من که 
هرگز بيعت نمي کند!. در صحراي کربال نيز نداي " هل من ذاب يذب عن حرم رسول اهللا " سر مي دهد.اگر 
سخنان امام حسين، در لشگر دشمن اثر خود را نمي بخشد، بخاطر عوامل متعددي مانند مال حرام، طمع به 

ياد، ترس از قدرت امويان وغيره است که در واقع عايقي گشته ومانع از اثر بخشي و رسانا وعده هاي ابن ز
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بودن سخن فرزند پيامبر در جنگجويان شده است. ولي سخن امام زين العابدين در مجلس يزيد، که با معرفي 
لصفا، انابن محمد المصطفي خود و بيان انتساب خود به پيامبر آغاز مي شود،"انا بن مكة و مني، انابن المروة و ا

" تأثير خود را در درون کاخهاي يزيد مي گذارد به حدي که يزيد را ناچار به عقب نشيني، و حفظ حرمت اهل 
لحسين عليه السالم، وا مي دارد. بيت پيامبر و خاندان اباعبداهللا ا

درک نموده و آنان را فرزند پيامبر پس از اين، مردم جايگاه ائمه عليهم السالم را، تا زمان امام حسن عسکري، 
مي شمارند، و هنگام احترام به آنان "يابن رسول اهللا" مي گويند. ائمه بعدي نيز با نشان دادن ودايع رسالت، و يا 

نتساب خود را عيان تر مي نمايند.بيان مستدل علوم نبوي، ا

فخر فروشي بود، که ائمه از آن مبرا هستند. ونه از ديد گاه نگارنده، اصرار ائمه براي بيان انتساب خود، نه براي 
براي نشان دادن جايگاه معنوي خود بود، که امري فردي است و ربطي به مردم ندارد. بلکه هدف تأثير بيشتر 

يعني انتساب به - سخن، ورسانا کردن تبليغ ديني خود در بين تمامي مسلمانان بود . در واقع اين امر معنوي
وسيله وابزاري قرار گرفته بود تا آنان بتوانند در لواي آن کسب اعتماد براي -اهللا عليه وآلهپيامبر اکرم صلي 

تبليغ دين ، ارشاد مسلمانان، بيان احکام خداوند وهدايت مردم بپردازند.
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فصل ششم:

الگو گیري از شیوه هاي تبلیغی ائمه در رسانه هاي جدید

:اهميت رسانه هاي جديد

رسانه ها در عصرحاضر آنچنان متنوع، فراگير و پيچيده شده اند كه فهم و استفـــــاده ازهريک از آنها، نياز به 
نرم و سواد خاص مخصوص به آن رسانه را دارد؛ اين سواد رسانه اي كه در جوامع عمدتا، بگونه اي غير 

ابان فکر در جامعه، امكان عرضه، استفاده ويا آکادميک، و مبتني برعرضه وجلب و تقاضا، بوجود مي آيد؛ به ارب
نقد و بررسي رسانه ها را مي دهد. و بر همان اساس نيز معين و روشن مي شودكه آن رسانه چه وظايف و چه 

باشند و نفوذ ها از اركان اصلي هدايت جامعه ها مي دارد.امروزه رسانه -بر پايه باورهاي آن جامعه-رسالتي را
ر عمومي دارند. ذايقه عمومي و انديشه هاي مردم در دستهاي جادويي رسانه ها، بخصوص در شگرفي در افكا

اختيار رسانه هاي فراگيرتر، يعني رسانه هاي تصويري تلويزيون و سينما مي باشد .فراگيري و گستردگي رسانه 
نه هاي جديد، همچون ها، امروزه مرزهاي جغرافيايي را در نورديده است؛ ارزاني وهمه گير بودن ابزاررسا

اينترنت، مطبوعات، عکس، پوستر، نقاشي، رمان، داستان، فيلم، سينما، تئاتر، حتا شبکه هاي راديويي و 
تلويزيوني و ماهواره اي ، براي صاحبان فکر در دنيا، امکان رد وبدل نمودن پيام ها، مبادله افکار، تضارب و 

ه بر خالف دهه ها و سده هاي گذشته، ارتباطات و بيان گفتمان گفتگو را (کم و بيش) فراهم نموده است. امروز
اي تبليغ هاي رسانهها دو سويـه شده است؛ دنياي اسالم و غرب در وضعيتي مشابه قرار گرفته اند. امپراطوري

غربيان اگر چه هنوز پيشرفته تراست و صنعت فيلم سازي هاليوود، همچون گوساله سامري به افسون و به 
دن جوانان دنياي اسالم مي پردازد وکم خردان را شيفته خود مي سازد ولي ديگر، هجوم افکار و رقص آور

عقايد تنها از جانب غربيان نيست. افكار معنويت شرقي وفلسفه متعالي اسالمي مرزهاي غرب را در نورديده 
ه و پر معنااست. اگرچه است. عرفان اسالمي و نوع نگرش اسالم به انسان نيز، براي غربيان امري قابل توج
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متاسفانه عمده ارتباطات الكترونيكي و ديجيتالي (ماهواره اي ، اينترنتي و...)، از جانب جوانــان مسلمان به 
گنداب هاي فساد آلوده غرب است؛ ولي از جانب صاحبان انديشه درغرب، اين ارتباط به انديشه هاي ديني، 

رشد گرايش به اسالم در بين غربيها وتاثير پذيري برخي فلسفه فلسفه متعالي و مغزهاي عميق فکري ماست. 
هاي غربي از فلسفه اسالمي از شواهد اين امر است. و لذا همانگونه که جهان اسالم خود را در معرض هجوم 
فرهنگ غرب مي بيند، امروزه غرب نيزكامال خود را در معرض افكار اسالمي و يا عربي مي بيند و احساس 

نتيجه اين تبادل اطالعات، اگرچه زود حاصل نمي شود ولي در درازمدت، تاثير انديشه هـاي ما .خطر مي كند
بر افکار آنان، بسيار عميق تر خواهد بود زيرا مغزها و افكار است كه ماندگار است. در تاريخ اسالم اين تأثير 

زلزل كننده افكـــــار شيعي محسوب انديشه، بين شيعه و اهل سنت بوجود آمد. اگردر ابتدا آنان اكثريت و مت
مي شدند، امروزه اثر جاي پاي افكار شيعي را در تمام يا اكثر تفكرات اهل سنت و در بسياري از احکام شرعيه 
آنان مي توان مشاهده نمود . اين واقعه تاريخي، امروزه بين دنياي غرب و دنياي اسالم در حال تکرار شدن 

ا بعنوان ابزار تعامل فکري و تبادل انديشه ها، پديدار شدن مرکزو نيرويي جديد عالوه بر وجود رسانه هاست.
و نسبتا، آبرومند جهاني بنام اهل بيت، تشيع واسالم، در سر زمين ايران، اهميت بکار گيري رسانه هاي نوين و 

رسالت رسانه هاي جديد، با توجه به امر فوق، جايگاه وپيشرفته، همراه با کارآيي قابل قبول را بيشتر مي کند. 
از قبيل: اينترنت و برنامه هاي رايانه اي، سينما وفيلم سازي ، راديو و تلويزيون، تئاتر ونمايش ، رمان و داستان 

شود. از آنجايي که درطول تاريخ هيچ گاه پيام ها به اين صورت منتشر نمي شده است؛ ميو... روشن 
نند در کنار تبليغ هاي گفتاري و نوشتاري و رفتاري بازي نمايند روشن تر رسالتي که هر کدام از اينها مي توا

مي گردد.

الگو گيري ازروش تبليغي ائمه :

ممکن است در ابتدا اين سؤال پيش بيايد که؛ آيا روش تبليغي ائمه عليهم السالم پس از دوازده قرن! قابل الگو 
فن آوري قرن بيست يکم است؟! پاسخ اين است: بله! اگر گيري و يا حتا بهره گيري در رسانه هاي جديد، با

چه تکنولوژي ظواهر زندگي انسان عصر کنوني را، دگرگون کرده است ولي ماهيت انسان تفاوتي با گذشته 
ننموده است. بعبارت ديگر، خلق و خوي ونياز هاي کلي انسان قرن بيست ويکم، با نياکان دهها قرن قبل خود، 

زار اعمال غرايز و خوي هاي انساني دستخوش تغييرات تکنولوژيک شده است. بعنوان نمونه، يکي است تنها اب
روحيه هاي افزون طلبي و احترام خواهي، همراه با خشونت وخشم و کينه، عالوه بر محبت هاي عاطفي 

لي وسيله همانگونه که در هابيل وقابيل و نسل آنان وجود داشت در انسانهاي نسل حاضر نيز وجود دارد؛ و
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ابراز خشونت در آن زمان سنگ بوده است و در اين زمان سالح هاي ليزري و اتمي. زياده طلبي انسان هاي 
اوليه، فقط در غذا و چند امر ساده و ابتدايي بوده است و امروز موضوعات آن گسترش يافته است.

ردم، با ابزار کهن تبليغي؛ بهترين راه ساله دوران تبليغي امامان شيعه در بين م٢٥٠عالوه بر اين ، طول مدت 
ودليل براي کسي است که بخواهد سيره امامان معصوم عليهم السالم در تبليغ را، در رسانه هاي جديد الگوي 

امرنشر دين از آن استفاده نمايد.خود قرار دهد ودر 

ختلف قرار داشته اند وبا آن موقعيت هاي متفاوت تبليغي، که ائمه اطهار عليهم السالم در آن در دوران هاي م
روبرو بوده اند مانند: دوران خانه نشيني و رو در رويي با تبليغات مزورانه، دوران حکومت ظاهري و رو در 
رويي با شانتاژهاي مخالفين، دوره خفقان و رو در رويي با حجم عظيم تبليغات مخالفين؛ دوره تعليم وآموزش 

م و رو در رويي با رويکرد فرهيختگان عصر براي کسب دانش و رفع امام باقر وامام صادق عليهما السال
شبهاتشان، دوره حصر و وحشت عسکريين عليهما السالم و رو در رويي با بسته بودن نسبي دستشان در تبليغ 

ي و ارشاد، هر يک مي تواند در وضعيت هايي که براي مبلغين ديني بکار گيرنده رسانه هاي جديد بوجود م
بر همين اساس، ما معتقديم، با توجه به عدم تفاوت ماهوي انسان در اعصار و بوده وراهنما باشد. آيد، الگ

مختلف، اصول کلي روش تبليغي ائمه عليهم السالم دراين عصر و در هر عصر ديگري، با رسانه هاي نوين نيز 
د نظر داشتن رسانه هاي نوين، قابل اجرا و کاربردي است. به برخي از اصول تبليغي ائمه عليهم السالم با م

نگاهي اجمالي مي اندازيم.

جلب نظر و توجه واطمينان مخاطب:

شايد نخستين ومهمترين بهره گيري از روش تبليغي ائمه عليهم السالم ، جلب نظر مثبت مخاطب نسبت به 
شود . مانند ابزار رسانه خود مي باشد و اين ازتمام فصول خصوصا، فصل پنجم نوشتار ما کامال استنباط مي 

تبليغي گذشته، رسانـه هاي نوين، تاثير خود را دارند بشرطي كه باورها و عاليق! مخاطب عايقـي بين پيام 
رسانه و پيامگير ايجاد ننمايد. اين بدين صــورت است كه، پيــام هاي هر رسانه اگر تظاهر به مخالفت با 

ر خواهد بود. ولي اگر مخالفت آشكـار باشد؛ مخـاطب، يا خود تمايالت و باورهاي پيامگير ننمايد احتماال مؤث
را اصال در معرض پيام مخــالف با عاليق خود قرار نمي دهد؛ ويا اگر نا خواسته در معرض قرار گرفت، پيام 

را را ناديده مي انگارد. و يا اينكـه، خود را در معرض پيام قرار مي دهد، تا در برابر آن جبهه گيري نموده و آن
نفي و يا رد نمايد.
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هدفمندي در تبشير و انذار و ارشاد

باشد. يك رسانه وحتي يک برنامه از يک رسانه هدفمند، براساس هدف خود، كامل، رسا، منظم و مرتب مي
بيانات خود ائمه عليهم السالم، هميشه از نظم خاص و از ترتيب مخصوص به خود بر خوردار بوده است. 

شود ؛اگر انذار هست؛ بشارت هم هست. اگر بيم سخنان، دعاها، مناجات ها و... مشاهده مييعني در خطابه ها، 
شود؛ بصراحت و يا به كنايه راه حل آن نيز است، اميد نيز هست. اگر يك مشكل و معضل اجتماعي ذكر مي

نيوي و اخروي بر شود؛ و عده نعمت دشود. و باالخره، اگر عملي از انسان مؤمن و مسلمان خواسته ميذكر مي
شود. بنا بر اين، عمل به آن وجود دارد. و برترك آن، محروميت از نعمت، يا عذاب دنيوي و اخروي ذكر مي

برنامه هاي رسانه نيز مي بايد تک ساحتي نباشد، بلکه بايد تمامي ابعاد اسالمي وانساني را در نظر بگيرد . اگر 
عقل را نفي ننمايد واو را نيز به کمک فرا خواند، و اگر بر احساسات و عواطف مخاطب تأثير مي گذارد،

عقالنيت را به ميان مي کشد مخاطب را تک ساحتي وبي احساس و خشک بار نياورد. هوشياري را همراه با 
اميد واري زنده سازد. معضالت را با راه حل ها بيان نمايد. به دنيا و اخرت،علم وايمان ، تعهد و تخصص،و... 

م توجه نمايد. و در يک کالم اعتدال اسالمي و امت وسط بودن قراني را رعايت نمايد.بصورت توأ

رسا و قابل فهم بودن

از آنجايي كه مخاطب عمده رسانه ها، افراد مختلف با ساليق ، دانش و معرفت مختلف و غير همسان است، 
و ايمان مخاطبين خود را در نظر گرفته، لذا بر رسانه هاي دينگرا الزم است ميانگين درک، دانش، سليقه، باورها

و نظمي را رعايت كند كه هر كس بفراخور حال خود، با هر سطح تدين و دانشي که باشد، بتواند در سطح 
گيري نمايد.خود، مطلب را درك كرده و نتيجه

سنجش ظرفيت مخاطبين

ها مخاطبين عام با سطح دانش بغير از رسانه هاي تخصصي که مخاطب مخصوص به خود را دارد؛ بقيه رسانه
و اعتقادات مختلف دارد. ائمه عليهم السالم تاکيد مي نمودند که ظرفيت پذيرش مخاطبين را در نظر بگيرند تا 
موجب بد بيني آنان به دين نگردند . بنابر اين بررسانه الزم است بمقدار فهم و استعداد مخاطبان خود، مطالب 

و تفصيل، توضيح دهند. و برخي از معلومات را، نه تنها در اختيار مخاطبين عام قابل فهم را با بسط و تكرار 
قرار ندهند بلكه؛ در كتمان آن نيز، كوشا باشند. زيرا؛ از ديدگاه ائمه عليهم السالم، القاء دانشي كه مخاطبان براي 

و تباهي ذهن، حتي هضم و درك آن، استعداد و ظرفيت الزم را ندارند، موجب پريشاني خاطر و پراكندگي
گردد.اعتقاد آنان مي
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رعايت دقت در رسا بودن رسانه

گذرد آگاهي ندارد. بلكه؛ بوسيله الفاظ، مکتوبات، و مخاطب از آنچه كه در قلب و نيت برنامه ريزان رسانه مي
لسالم، به دقت و كند. لذا ائمه عليهم احرکات بكار گرفته شده، پيام را درک مي کند و با رسانه ارتباط پيدا مي

دادند. پيام هاي نا رسا ، گاه تاثيرات معکوس دارد و يا تامل در چگونگي رسانيدن پيام، اهميت زيادي مي
دقت در انجام صحيح عمل هاي براي هجوم به شيعه و دين گردد. ممکن است توسط دشمنان ، دست آويزي

هميت بسياري برخوردار است. متاسفانه امروزه در ديني، در رسانه هاي تصويري نيز در راستاي بحث فوق، از ا
تلويزيون، بعنوان رسانه پيام بر شيعه اهل بيت، اين امر اصال رعايت نمي گردد و ظواهر باصطالح ديني بکار 
رفته در آن، يا در اصل با دين سازگاري ندارد، ويابگونه اي غير صحيح انجام مي شود. ولذا موجب وهن شيعه 

مي گردد .

يت مقتضاي حال آن رسانهرعا

در هر رسانه اي بايد مقتضاي حال آن رسانه رعايت گردد وگر نه زيان بکار گيري پيام ديني در آن رسانه بيشتر 
از بکارنگرفتن آن خواهد بود. زيرا همانطور که در فصل هاي گذشته بيان شد، ائمه عليهم السالم تاکيد داشته 

يغي را رعايت نماييد. سخن مگوييد ( و تبليغ دين را ننماييد، و پيام ديني را اند که: مقتضاي حال بيان پيام تبل
بکار نگيريد،) مگر اينكه جايي را مناسب براي عرضه پيام ببينيد!، چه بسيار سخنگويي كه سخن حق را گفته 

و پر کشش است ولي (حق را) خراب كرده است . بنابر اين در رمان و داستان که اقتضا ميکند قضيه اي جذاب
حکايت شود، براي تبليغ دين در اين رسانه مي بايد به اين امر توجه شود. درتئاتر ونمايش که حرکات انساني 
و يا عروسک ها، بهمراه الفاظ و گفتار، اصالت دارد؛ و لذا در ارسال پيام ديني اين امرنيز بايد رعايت شود. 

ول اين رسانه نوين است، لذا پيام مي بايد بگونه اي درراديو و تلويزيون که تنوع و پر کشش بودن از اص
شيرين، و حتي االمکان بصورت غير مستقيم بيان شود. در سينما و فيلم سازي، بيشتر از ديگر رسانه هاي نوين 
مورد بحث ما، مي بايد آنگونه عمل شود که، مخاطب متوجه نشود که مخاطب پيام ديني ما قرار گرفته است؛ 

اثير پيام قرار گيرد. و باالخره در اينترنت و برنامه هاي رايانه اي، با توجه به ويژگي هاي چندگانه تا بهتر تحت ت
اين رسانه نوين، تمامي ظرافت هاي متصور پيام رساني، بمقتضاي در خواست اين رسانه بايد در نظر گرفته 

شود.
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تكريم و تشويق :

گفتند وبا ي با مخاطبين خود، با احترام و تكريم سخن ميائمه عليهم السالم طبق دستور الهي و سنت اسالم
اند، از جانب ائمه كردند. بگونه اي كه؛ مخاطبين آنان داراي هر نوع شان و منزلت اجتماعي بودهاحترام رفتار مي

غي خود، كردند و بدينگونه ائمه عليهم السالم آنان را به توجه بهتر به پيام تبليعليهم السالم، احساس تحقير نمي
كردند. مخاطبين رسانه ها بايد احساس نمايند که رسانه آنانرا فهيم مي داند، وعمل به دستورات دين تشويق مي

و به درک آنان احترام مي گذارد. حتا در برنامه هاي طنزي و تخيلي نيز، مخاطب نبايد احساس نمايد که شعور 
اس نمايد به حرمت او و بخاطر او و بجهت جلب او به بازي واستهزاء گرفته شده است؛ بلکه بايد احس

رضايت خاطر او، اين برنامه بگونه اي غير واقعي و اغراق آميز، و ياحتا عجيب و قريب، تهيه وترسيم شده 
است.مخاطب هرچه بواسطه رسانه ، تصوير مثبت تري از خود پيدا نمايد؛ اين نگاه موجب مي شود به آن 

باشد. در نتيجه اين امر موجب ترغيب بيشتر وي به پذيرش پيام تبليغ رسانه مي رسانه نيز نگاهي مثبت داشته 
گردد.

ترک تحقير و مالمت

روش تبليغ ائمه عليهم السالم ضمن اصرار بر تكريم مستمع و تشويق مخاطبين، بر دوري از سرزنش و مالمت 
قيم ، از مالمت و سرزنش زياد مردم پرهيز زياد مردم، استوار بوده است. رسانه ها نيز بايد مستقيم ويا غير مست

نمايند! و حتا ازايراد گيري زياد از منتخبان مردم در امور مختلف خودداري نمايند که ايراد گيري زياد از 
منتخبان مردم، نوعي مالمت مردم بجهت آن انتخابشان محسوب مي شود. از ديدگاه ائمه عليهم السالم ، 

ساخته، ومانع وعايقي در برابر دريافت پيام تبليغ ايجاد مينمايد.شعله ور سرزنش و مالمت آتش لجاجت را

هدايت کنجکاوي به امور مفيد

بشر ذاتا موجودي کنجکاو ومايل به دانستن امور نامکشوف بر خود است. رسانه هاي اغواگر درپي ايجاد 
مي رساند. يکي از وظايف رسانه کنجکاوي و ايجاد عطش نسبت به موضوعاتي اند که آنان را به اهداف خود

هاي دينگرا، احياي فطرت خدا جويان و خدا گرايانه و سوق کنجکاوي مخاطبين خود نسبت به امور ديني 
است. ائمه عليهم السالم در جهت تصحيح ذايقه هاي پرسشي و کنجکاوي مخاطبان خود تالش گسترده اي را 

انجام ميداده اند.
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واژه هاي نازيبا

دستورات ائمه عليهم السالم به اصحاب خود در امر تبليغ خصوصا در امر تبليغ زباني، خود داري از يکي از 
بکار گيري کلمات و واژه هاي نا مناسب است. از آنجايي که واژه آيينه معنا محسوب مي شود، ومعنا را به 

دهد. استفاده کلمات مناسب تر، ذهن مي آورد، لذا ذکر واژه هاي قبيح ، قبح را به بيان و سخن نيز سرايت مي
ويا بکار گيري واژه منفي شده مبلغ را از آن واژه نا مناسب رها مي سازد.

نتيجه گيري

در يک نتيجه گيري اجمالي از آنچه در مجموع فصول گذشته بيان شد، روشن مي شودکه: اگر شرايط اوليه اي 
ن شده نيز برطرف شده باشد، روش تبليغي ائمه که در فصل نخست بيان شد موجود باشد و موانع تبليغ بيا

عليهم السالم کارا ترين روش تبليغ دين در تمام دوران ها است. شيوه هاي تبليغي ائمه عليهم السالم که در 
فصل هاي دوم و سوم بيان شد، با توجه به اينکه ماهيت انسان را مد نظر خود داشته است در تمام عصرها 

يرا در گذران عمر بشريت، تکنولوژي هاي پي در پي در عصرها، با تغيير ابزار هاي رفع کارآيي خود را دارد. ز
نياز هاي بشري، از رسانه هاي تبليغي وغيره آن، دگرگوني هاي ظاهري در زندگي بشر بوجود آورده است ولي 

سالم همچون گذشته ماهيت انساني در اين دوران ها تفاوتي نکرده است. بنا براين روش تبليغي ائمه عليهم ال
کارآيي خود را دارد. تنها تفاوت در اين است که انسان هاي هر عصري، بايد اين روش را، با ابزارهاي رسانه 

اي آن عصر بکار گيرند .

بر همين اساس در فصل چهارم بگونه اي تاريخي تحليلي، با اتکاء برقابليت الگو گيري، بستر تبليغي ائمه 
تبليغ آنان ذکر شده است. و به همين شيوه در فصل پنجم استفاده ابزاري ائمه عليهم عليهم السالم و محتواي

السالم از برخي ابزارهاي معنوي وغير محسوس ويا ظاهري ومحسوس در امر تبليغ دين بيان شده است. 
اي نوين و وباالخره بگونه اي بسيار اجمالي، الگو گيري از شيوه هاي تبليغي ائمه عليهم السالم در رسانه ه

.ابزارهاي جديد تبليغي را در فصل ششم بيان نموديم 


