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 چكيده

ن راستا بـا  ي قم نشسته است و در ا     ية علم ةس حوز يخ تأس ي تار ة دربار يقينوشتار حاضر به تحق   
ت يآنگاه وضع . ش آن پرداخته است   يدايها و عوامل پ     نهيل زم ي، به تحل  يخياستناد به منابع تار   

 .كشد ير ميل به تصوي در دو قرن پس از تشكي و آموزشي، علمين حوزه را از نظر فرهنگيا
 بـراي  رو از ايـن . باشـد  مـي  اي كتابخانـه  شـيوة  بـه  توصيفي ـ تحليلي  نوع از و بنيادي تحقيق، اين
بنـدي     پس از طبقـه    .شود  مي استفاده) برداري  فيش (برداري  يادداشت روش از اطالعات آوري  جمع

 .پردازيم گيري و تدوين مي اطالعات گردآوري شده، با استفاده از روش تحليل محتوا به نتيجه
 در پايـان   به عنوان نهاد تعليم و تربيـت دينـي   قمة علميةحوزدهد كه    هاي اين تحقيق نشان مي      يافته
) عليهماالسـالم ( رضـا و جـواد    سوم هجري، در عصـر حضـور امـامين   ة دوم و يا در ابتداي سد   ةسد

 مقـدس بـا قـدمتي بـه طـول هـزار و دويسـت و انـدي سـال، داراي                      ةاين حوز . شكل گرفته است  
 . شريف نجف استةتر از پيشينه حوز اي طوالني پيشينه
 ي حوزه در قـم نقـش اساسـ        ييل و در برپا   ي تشك ةنيجاد زم ي در ا  يثان و دانشمندان اشعر   محد
 ياسـ ي آن و به دنبال استقالل س      يت اقتصاد ي در توسعه شهر و وضع     يآنان پس از سع   . ندا داشته
ـ ان و سـادات، و تثب     يعيان، ش ير اشعر يدن به شهر قم، با فراخواندن سا      يبخش ن اسـالم و    يـ ت د ي

ي حضور و اجتماع دانشمندان      الزم را برا   ي و فرهنگ  ي اجتماع يها  نهيع در آن، زم   يمذهب تش 
ـ . نـد ن شهر فراهم آوردي در ا يعيثان ش و محد   امامـان  يثان و صـحاب ي محـد طين شـرا يدر چن
ـ ي و د  يل جلسات علم  ي هم بودند با تشك    يكه غالباً از خاندان اشعر    ) السالم هميعل(معصوم   ، ين
ي و  اشـعر يسـ يد بـن ع  توان از محمـ     ي، م يخيبنابر شواهد تار  .  قم را برپا نمودند    ةي علم ةحوز
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ـ گ  قم در زمـان شـكل  ة حوز.برد قم نام ةي علمة حوزين رؤسايلپسرش احمد به عنوان او     يري
ات ين مرحله از حيتوان ا  يت م ي كه با قاطع   يا  گونه  ال و پر رونق بوده است، به      يار فع خود بس 
 .ن دوران آن دانستي از شكوفاتريكيآن را 
 

 انيخ قم، اشعري، تاره قميخ آموزش و پرورش، حوزه علمي، تارينيآموزش د: هاي كليدي واژه
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 مقدمه

 هيـ  علم يها  ان حوزه يدر م  ي و م و تربيت دين   يبه عنوان نهاد تعل   ران  يم در ا   ق يه علم ةحوز
مـن، حجـاز، عـراق، شـام، مصـر، انـدلس،        ي يهـا   مانند حوزه ( جهان   ة در گستر  ياسالم
ن، ي، چـ  يه، قفقاز، هند، پاکستان، بـنگالدش، انـدونز       يا، ماوراء النهر، ترکستان، ترک    ياسپان
 .ارد د ييت بسـزا  ي اهم ،يعي ش هي علم يها  ص در حوزه   به خصو  ،) غيره ا، افغانستان و  يمالز

 ،شيانـد   ختـه و آزاد   يون فره يها و روحـان     ها، چهره   تيت شخص يم و ترب  يا تعل ن حوزه ب  يا
ـ  بـا ا . در حفظ، رشد و درخشش اسالم در جهان داشته اسـت        يريگ اثر و نقش چشم     ني

ژه نسـبت بـه    يـ و   ات آن و بـه    يـ خ ح ي تـار  ة دربار يق، مستند و مستقل   ي، اطالعات دق  حال
 گرفتـه  هـايي صـورت    کوشش راستا اين در البته.  آن وجود ندارد   شيدايخ پ ينه و تار  يشيپ

  بـه  آثـار  و مقاالت اين است، ولي  شده تنظيم مرتبط آثار در مطالبي و چاپ مقاالتي است؛
 ،»قـم  تـاريخ «و در قالـب مباحـث ديگـري، همچـون            سطحي احياناً گذرا، پراکنده، شکل

، »حـوزه  نظـام  «و »روحانيت سازمان «،»بزرگان و حديثي رجال حال شرح« ،»تشيع تاريخ«
 ، بـا  قـم  علميـه  حوزه تاريخ از هايي  برگ کتاب محترم  مؤلّف .اند  ارائه كرده  را حوزه تاريخ

 : اسـت كـه     نوشـته  کـرده،  زمينـه  ايـن  در که تتبعي با و داشته که اي  تاريخي دانش وسعت
 ميـان،  اين در... است يافته نشر] حوزه تحول و تأسيس يختار [زمينه اين در اندکي آثار ...«

كـه   اسـت   بـديهي  .)۹ص،  ۱۳۸۱،  يـان جعفر (»است مانده بر جاي  متوني گريخته و جسته
اي که پـس از ايـن بيـان خواهـد شـد،                طوالني ةاي با چنين اهميتي و با پيشين        تاريخ حوزه 

 نهادهـاي  ةيـرا تـاريخ و پيشـين   باشد؛ ز تري مي  هاي بيشتر و عميق     سزاوار بررسي  و شايسته
 . علوم تربيتي استة يکي از مباحث مهم و ضروري مربوط به رشت،آموزشي

 علميه قم جـاري اسـت، ايـن    ةبنا بر آنچه بر زبان بيشتر حوزويان و آشنايان به حوز         
 ۱۳۴۰ شمسي مطابق با سال      ۱۳۰۱از اوايل سال    ( مقدس نزديک به نود سال پيش        ةحوز

. انـدازي شـد    تأسـيس و راه 1)ره(هللا حاج شيخ عبـدالکريم حـائري  توسط آيت ا  ) هجري
                                                           

جان آن بزرگوار پس از عمري  پيکر بي.  هجري است۱۳۵۵يزد و متوفّاي » مهرجرد« هجري در روستاي ۱۲۷۶ايشان متولّد . ١
ايشـان  . ــ بـه خـاک سـپرده شـد      سالم اهللا عليها  جوار مرقد قدسي حضرت معصومه ـ   تالش و تحمل رنج و مشقّت در

هاي علميه شـيعه و دانشـمندان آن    خدمات ارزنده و مهمي به فرهنگ شيعه و جوامع اسالمي کرد و حق عظيمي بر حوزه       
هاي علميه کربال، اراک و  مرحوم آيت اهللا العظمي حاج شيخ عبدالکريم حائري نقش بسزايي در حفظ و رونق حوزه            . دارد
حاج شـيخ   «: براي کسب اطالع از زندگينامه حاج شيخ عبدالکريم حائري ببينيد         . خصوص حوزة علميه قم داشته است       به  

  .۱، جالحجةآثار شريف رازي، :  و نيز۱۱۹ـ۱۰۵ ص،۱۳۶۴، مرداد ۱۱، شنور علم، مجله »عبدالکريم حائري يزدي
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 اراک را بر عهده داشت، بـا حضـور خـود در    ة علميةايشان که در آن زمان رياست حوز   
 فعال و پر رونق آنجا به اين شهر، سـبب پيـدايش و تأسـيس                ةقم و پذيرش انتقال حوز    

. کننـد   مي ياد  قم ةعلمي ةوزح »مؤسس «به عنوان  به همين خاطر، از ايشان    . شد قم   ةحوز
 ۱۲اي طوالني بـه مـدت حـداقل      مقدس داراي پيشينهةاما حقيقت آن است که اين حوز  

ما سعي داريم با تحقيقي نو و به شکلي مستند، پيشـينه و تـاريخ تأسـيس                 . باشد  قرن مي 
 فعـال و شـکوفاي آن روز را نيـز           ةهمچنين حـوز  . اين حوزه مقدس را مشخص نماييم     

حوزه در آن هنگام به دليل ويژگـي مکتـب حـديثي خـود از مرجعيـت             . کنيم معرفي مي 
هـاي    جاي گذاشته و با ساير حـوزه       علمي معتبري برخوردار بوده، آثار مهمي از خود بر        

اين نکات همراه با کثرت جمعيـت   .  است  اي داشته   علميه معاصر ارتباطات عميق و قوي     
 نشـاط و تحـرک فـراوان آن در ابتـداي      قم به خوبي بيـانگر   ةمحدثان و دانشمندان حوز   

 .استهاي سوم و چهارم  تشکيل و طي سده
 
 ن موضوع ييم و تبيمفاه

 ثبـت  عيوقـا  آن از آنچـه  اي و داده يرو گذشته در كه ي گويند عيوقا به خيتار :تاريخ
 .است دهش

: اسـت  بـاب  نيهم از. باشد  يم مجتمع و مرکز ه،يناح يمعنا به لغت در هحوز :حوزه
 .)»هحوز«مدخل تا،  بيدهخدا،  (درس  هحوز و ئيقضا هحوز نتخابات،ا هحوز

. رود يمـ  کـار   بـه  علم به يءش کي نسبت يبرا و است صفت) يعلم مؤنث (:علميه
ـ  در نسـبت  علـت  مـثالً . اسـت  متفاوت موصوف اساس بر نسبت نيا علت  کتـاب  کي

 .باشد آن يعلم روش پژوهش، کي در اي و آن يعلم يمحتوا تواند يم
 عـام،  طور  به و از نظر لغت   تواند  يم »هيعلم حوزة «عبارت شد، گفته آنچه  اساس رب
 و پژوهان  دانش که يمرکز هر به اي و رود کار  به دانشمندان و عالمان اجتماع محل يبرا

، مـدخل   همـان  (شـود     اطـالق  دارنـد،  اشتغال دانش و علم ليتحص به آن در علم طالبان
 عالمـان  اجتمـاع  محـل  بـه  ،خاص طور به و از نظر اصطالحي   عبارت نيا اما. )»يهعلم«
 نيـ د غيتبل و جيترو يبرا اجتماع آن که شود يم گفته يا »ينيد «علوم رانيفراگ و »ينيد«

 .باشد شده ليتشک
 :شود استفاده مي ريز نکات ف،يتعر نيا از

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ۴۹             ) ييش و شکوفايدايها و عوامل پ نهيلي بر زميتحل( مس تا سده چهارياز تأس تاريخ حوزه علميه قم

 

 آن رب اجتماع محل و مرکز اطالق که ينيد طالبان و دانشمندان از يتعداد وجود .۱
 باشد؛ حيصح

 يبـرا  تـدرس  و سيتـدر  يها  کالس يبرگزار و يعلم يگفتگوها بالفعل وجود .۲
 يکـاف  دانشـمندان  و عالمـان  وجود صرف يعني   ؛ينيد يها  آموزه و ميمفاه انتقال

 باشد؛ ينم حيصح يهعلم اطالق ،صورت نيا ريغ در  وستين
 ،صـورت  نيا ريغ در ؛اعاجتم آن ليتشک از  )نيد غيتبل و نشر (ياله هدف وجود .۳

 محقّق و موجود يقبل مورد دو  اگر يحت ،نديگو مين هيعلم ةحوز آن اصطالحاً به 
 خواهد بـود   يا  يآموزش مرکز و ، دانشگاه ين هدف يبدون چن  ، زيرا آن حوزه   باشد
 مـثالً  ،شـود   يالقـاء مـ    و س، امـالء  يحوزه تـدر   دروس نوع از يدروس آن، در که
ـ ا از. شود  يم ياسالم عرفان اي و فلسفه  ات،ياله  بـر  »دانشـگاه  «اطـالق  در ،رو   ني
 نيمحصـل  بـه  و طلبـه  ه،يعلم يها  حوزه رانيفراگ به. است تسامح ينوع »حوزه«

 .نديگو دانشجو ها، دانشگاه
ـ  و يهنيحسـ  مدرسـه،  بزرگ، اي کوچک باشد؛ چگونه سيتدر محل نکهيا  مسـجد،  اي
ـ  و باشـد  شده گرفته نظر در طالب و دياسات يبرا يخاص محل  کمـک  ليوسـا  ر،يـ خ اي

 ،يامـروز  يآموزشـ  يهـا   مکـان  از يگـر يد يهـا   جنبـه  و ريخ اي و باشد داشته يآموزش
 مـثالً  ،باشـد  ييجـا  هر در تواند يم آموزش مکان. ندارد اصطالح نيا اطالق در يدخالت

ـ فعال تعـداد،  مهمبحث  . طلّاب از يکي منزل اي و استاد منزل يحت و  امامزاده  قصـد  و تي
 يا  ن حـوزه  ي چن ةنيشيق، پ ين تحق ي ما در ا   .است تعلّم و تعليم از ياله نيد جيترو و غتبلي

 .ميکن ي مبررسيرا در قم 
 

 ه قمي علمحوزهس ي تأسيها نهيزم

ان ياشـعر . گره خورده اسـت  »انياشعر«خ يقم کامالً با تاريه  علم ةخ حوز يخ قم و تار   يتار
ه در آن   يـ  علم ة حـوز  يي و برپـا   يساز  نهيز در زم  ي و ن  1م قم ي شهر قد  ييدر رشد و شکوفا   

 . اند  داشتهزيادينقش 
                                                           

داراي قدمت تاريخي است و پـيش از ظهـور اسـالم بنـا شـده                )  کنوني ةالبته نه محدود  (بنا بر نقل مورخان، شهر قم       . ١
ن شـهر از چنـد   يـ م ايدان ي ميست، ولين شهر در آن زمان در دست ن  يت ا يت و موقع  ي وضع اطالعات زيادي از  . است

 : و نيـز ۶۷، ص۱۳۳۱ مسـتوفي،  .ک.ر. کردنـد  ي مـ يان زندگيان و زرتشتيهوديها   شده بود که در آن قلعه  ليقلعه تشک 
 .۶۷، ص۱۴۱۲نوري، ي د؛۲۱۸، ص۱تا، ج ي، بيعقوبي
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ـ م بـا  کـه  بودنـد  يليقبـا  معـدود  از و مني مشهور و يقحطان ليقبا ان از ياشعر  و لي
بـه   مسلمانان سپاه ارکان از و شرکت اسالم فتوحات در شانيا. دنديگرو اسالم به رغبت
 يابوموسـ توسـط    اصـفهان  ينـواح  و »قـم  «جملـه  از ،جبـل  ةمنطق فتح. آمدند  يم شمار
 لـم يد مـرز  تـا  ساوه شمال فتح و )۳۱۹، ص ۱۹۵۹بالذري،   (يهجر ۲۳ سال در ياشعر

ـ ا از ياشعر عامر بن مالک توسط . )۷۳۰، ص ۱۳۸۵ ،ي قمـ  اشـعري (اسـت    فتوحـات  ني
 يطـور  بـه . شـدند  مستقر جا  همان در و آمدند کوفه به اسالم، فتوحات از پس انياشعر

 .بودند برخوردار يديشد يامو ضد هيروح از آنان دهد، يم نشان يخيتار نيقرا که
هـاي گونـاگوني نقـل        ، قـول  قم از کوفه به   ياناشعر هجرت يچگونگ و علت ةدربار

بزرگـان  ( 1که عبداهللا و احوص  ن است يت دارد، ا  ينجا اهم ي ما در ا   يآنچه برا . است شده
 کوفه را ترک    ،طقه امن ک من يخود به قصد     خدمتکاران و برادران همراه با  )خاندان سعد 

، همــان(وارد شــدند  »رانيــا مرکــز«در  شــمال غــرب قــم  بــهي و پــس از مــدتكردنــد
 کـه  گونـه  همـان  بلکه است، نبوده ياتفاق چندان ن منطقه يالبته انتخاب ا  . )۷۰۲ـ۷۰۱ص

 سـاوه  شـمال  شـهرهاي  و ياشـعر  يابوموسـ  توسط اصفهان و قم ،بيان شد  نيا از شيپ
 از يگروهـ  اصـفهان،  فـتح  زمـان  از. بـود  شـده  فـتح  ،عـامر  نب مالک ،شانيا جدتوسط  

 با زين ،ساوه شمال يها  نيسرزم فتح درمالك  . بودند شده ساکن آنجا در آنها عموزادگان
. کرد آزاد شانيا دست از را تخرودروستاي   ساکنان از دياتعد غارتگر، انيلميد به حمله
ـ ا ،مالـک  خانـدان . فتنـد گر قـرار  يو خدمتکاران ةزمر در ،يآزاد از پس آنان  ةواقعـ  ني
ـ ا از يآگاه با آنان .)۷۳۱ـ۷۳۰ ص ،همان(بودند   دهيشن خود جد و پدر از را يخيتار  ني

 آزادشـدگان  از ايـ  و شوند ملحق خود عموزادگان به تا آمدند منطقه نيا به موضوعات،
 سلمأ «شناخت با قم شهر يسو به آنان که است آن تر  يقو احتمال. طلبند ياري جدشان
ـ يروا بـا  سـعد  خانـدان . کردنـد  حرکـت  »المواضع أسلم «و »المدن  و نيتـر   امـن  کـه  يت
 .بودند آشنا بود، کرده يمعرف »قم ةقصب «را مکان نيتر آرام
ـ  يرو اْلأَشْعرِي يموس أَبا إِنَّ اْلبْلدانِ ِكتَابِ ِفي اْلهمداِني اْلَفِقيه اللَّهِ عبدِ أَبو قَالَ«  سـأَلَ  هأَنَّ
ـ  هيطَالِبٍ ـ عل  أَِبي بنَ عِلي الْمؤِْمِنينَ أَِميرَ  ُنـزُولِ  ِعْند الْمواِضعِ َخيرِ و الْمدنِ أَسَلمِ عنْ السالم 
 وقَعتِ و نُُخرَاسا اضَْطرَبت َفإِذَا اْلجبلِ أَرض يومِئذٍ الْمواِضعِ أَسَلم َفقَالَ السيفِ ُظهورِ و اْلِفتَنِ

                                                           

 عبـداهللا،  يهـا   پـنج فرزنـد بـه نـام    يسـعد نيـز دارا  .  سائب و سعد داشتيها   دو فرزند به نام    يمالک بن عامر اشعر   . ١
 .م بودي بکر و نعاحوص، عبد الرحمن،

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ۵۱             ) ييش و شکوفايدايها و عوامل پ نهيلي بر زميتحل( مس تا سده چهارياز تأس تاريخ حوزه علميه قم

 

رْبنَ اْلحيلِ بانَ أَهرْجج تَانَ ورِسَطب و تتَانُ َخرِبِسِجس َلماِضـعِ  َفأَسوِئـذٍ  الْمموة  يـبقَص  ُقـم 
ةُ تِلْكْلدالَِّتي اْلب ْخرُجا يِمْنه اررِ أَنْصأَباً النَّاسِ َخي اً وأُم اً ودج و  ةً ودـاً  جمع ـةً  ومع  تِْلـك 
 َشـرِب  منْ الَّذِي الْماء ِمْنه َنبع الَّذِي الْموِضع هو و جبرَِئيلَ َقدمِ موِضع ِبها الزَّهرَاء يُتسم الَِّتي
اءِ مِنَ أَمِنَ ِمْنهالد مِنْ و اءِ ذَلِكجِنَ الْمِملَ الَّذِي الطِّينُ عع  َئـةِ  ِمْنـهيـرِ ال َكهطَّي و  ْغَتِسـلُ  ِمْنـهي 

ـ  هيـ عل الرِّضَا ـ  عصـا  و إِبـرَاِهيم  َكـبش  يْخـرُج  الْموِضع ذَلِك مِنْ و السالم  وسيم و  َخـاَتم 
 .)۴۷ح، ۲۱۸ ص،۱۳۳۱ ،يمجلس(  »سَليمانَ
 نـزول  ةهنگام در دميپرس  ـ السالم هيعلـ  يعل مؤمنان ريام از: ديگو ياشعر يابوموس«

 پاسـخ  حضـرت  آن کجاست؟ مکان نيبهتر و نيسرزم نيتر  امن جنگ، شيدايپ و ها  تنهف
 پـس . اسـت ) قـم  ةمنطقـ  شـامل  (جبـل  نيسـرزم  روزگار، نيا در مکان نيتر  امن: دادند
 رديـ گ در طبرستان و جرجان اهل نيب جنگ و شود پا بر آشوب خراسان در که يهنگام

 .»...که يشهر است؛ قم ةقصب موقع، نيا در مکان نيتر امن ،شود رانيو سجستان و
 يابوموسـ  رزم هـم  عـامر  بن مالک ةواسط به ديبا و است ياشعر يابوموس از تيروا
 مشاور (ياشعر عامر بن مالک بن سائب قيطر از اي و سعد خاندان و قم فتح در ياشعر

 کوفه، نيساکن عنوان به آنان عالوه، به. باشد دهيرس آنان به تيروا نيا) يابوموس داماد و
 تحقـق  شـاهد  قـبالً  آنان. بودند آشنا  ـ السالم هيعلـ  نيالمؤمن ريام يها خطبه و سخنان با

 و هيعل اهللا يصلـ   خدا امبريپ از دهيرس اتيروا. بودند حضرت آن يها  ييگو  شيپ يبرخ
 ۲۰۷ح، ۷، صهمـان  (گرفت  دهيناد دينبا زين را قم مکانت و شرافت هدربار  ـ سلم و آله
 .)۲۱ح، ۲۱۲ ص؛۳۶ح، ۲۱۵ص: نيزو 

 يروسـتا  بـه ) ۶۸۸ ص ،۱۳۸۵ ي، قمـ  اشـعري  (يهجـر  ۹۴ سال در آنان حال، هر به
 بـزرگ  فـادار  زداني با ،يعيوقا از پس آنجا در. شدند وارد قم جنوب دشت  در ابرشتجان

ـ  را يا  نامـه     عهد منطقه، آن انيمجوس ـ ن و مـال  ،نفـس  در گريکـد ي محافظـت  بـر  يمبن  زي
 و صـلح  در هـا   سـال  تـا  يهمگـ  ب،يترت نيا به. نمودند امضاء يگفتار  راست و قتاصد
 شده يداريخر بردگان و غالمان از استفاده با انياشعر ،مدت نيا در.  زندگي كردند  صفا

 آنجـا،  يهـا  نيزم کشت تيقابل و کوفه در خود امالک فروش از حاصل کالن ةيسرما با
 .کردند کمک همنطق آن رشد و يآبادان به و دادند توسعه را زرع و کشت

 انيمجوسـ  از يا تـازه  نسـل  اسـت ير و يهجر ۱۱۵ سال در فادار زداني مرگ از پس
 نظـر  در بـدون  آنهـا . شـد  آشـکار  اي و آغاز انياشعر و آنها انيم اختالف و تنش جوان،
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 برابـر  در آنـان  از محافظت ها سال و انيلميد با جنگ در انياشعر ينظام خدمات گرفتن
 و کـار  جـاد يا و منطقـه  آن يکشاورز رشد در انياشعر يتصاداق خدمات و شانيا ةحمل
 صيتشـخ  مضـر  خـود  يبـرا  را ياشـعر  عرب قدرت و شوکت ،يبوم مردم يبرا شغل
 از و کردنـد  نقض هيسو کي را نامه  عهد،  رو   نيا از. دنديد خطر در را خود منافع و دادند
 بـر  انيمجوس اصرار با زين نيطرف انيم مذاکرات. شوند خارج قم از تا خواستند ياناشعر
از بزرگـان و  (احوص بن سـعد     ريتدب با ،هنگام نيا در. اثري نداشت  قرارداد، فسخ لزوم

شـب  (سـال    چهارشـنبه  شـب  نيآخـر  در ياشـعر  غالمـان  ،)سلحشوران خاندان سـعد   
 گانـه   چهـل  يحصـارها  در را زرتشـت  بزرگـان  و سران از تن هفتاد ،)يچهارشنبه سور 

 از يمقـاومت  چيهـ  بـدون  ذمه اهل يمجوس دهقانان ةغلب به ياناشعر ر،يتدب نيا با. کشتند
 توانسـتند  و کردنـد  تثبيـت  قم دشت سرتاسر در را خود ةسيطر و داده انيپا مردم يسو

 فـرو  يپرسـت   آتـش  و کفـر  يدژها اقدام، نيا با. ندكن فراهم را نو يا  جامعه سيتأس زمينه
 گروه  گروه بودند، شده نيااشعر ةمانيرک رفتار و يعلو اسالم ةدلباخت که مردم و ختير

 فرزندان از انياشعر ،زمان نيا در. کردند بنا مساجد ،ها آتشکده يجا به و شدند مسلمان
 خواستند بودند، رفته اصفهان به و شده جدا سعد آل از نهاوند در راه ةانيم در که سائب

) انياشـعر  يهـا  يـره ت از تن صدها شامل (آنها کنند، هجرت قم به اصفهان از زين آنان که
 يترقّـ  و يآبـادان  نيا. نمودند زيادي تالش شهر، يآبادان و توسعه در و 1کردند نيچن زين

ـ نزد هم به قم دشت هگان هفت اي شش يروستاها ميحر جيتدر ه  ب که بود يا  گونه   به  کي
 اسـت  به همين خاطر   .دمآ وجود به محله هفت حداقل با يجامع و  هماهنگ شهِر و شد
 بـه  ،است شده جاديا ياسالم عصر در که يديجد شهر را قم ،يخيتار منابع از يرخب که

 .)۳۹۷ص ،۱۳۹۹ حموي، (اند  آورده شمار
 انياشـعر  و قـم  مهـم  عيوقا از گريد يکي ،انياشعر توسط قم در عيتش مذهب ظهور

 ،ياشـعر  عبـداهللا . گـردد  يم باز دوم ةسد از اول ةمين به يخيتار ةواقع نيا رخداد .است
ـ امام مـذهب  يدارا و کوفه ةشد تيترب که داشت يموس نام به يپسر  امـام  يصـحاب  و هي
 و يامـو  عصـر  خفقـان  جو رفتن انيم از با يو. بود  ـ هماالسالميعلـ  صادق امام و باقر

 قـم،  در انياشـعر  شيافزا با زين و عباس يبن خالفت نيآغاز يها  سال در ها  يسنّ از ترس
                                                           

شان از فرزندان سـائب  ي ابرشتجان تا دعوت ا يان به روستا  يشتر از حوادث بعد از ورود اشعر      ي کسب اطالعات ب   يبرا. ١
 .۷۲۴ ـ۷۰۲، ص۱۳۸۵ ،ي قماشعري. ك.، ر هجرت به قميبرا
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 خـويش را    عيتش مذهب و هکرد اقتدا او به زين قم ياهال. کرد اظهار را خود عيتش مذهب
 يحـال  در،  )۷۷۹ـ۷۷۸، ص ۱۳۸۵ ،يقماشعري  :  و نيز  ۳۹۸ـ۳۹۷، ص همان(کردند   اظهار

 بعـد . بود نگرفته صورت يعلن صورت به ياظهار نيچن يا  منطقه چيه در موقع آن تا که 
 عنـوان  بـه  قم شهر و دش مطرح مسلّم اصل کي صورت به خاندان نيا در عيتش ،يو از
ـ ا در. کـرد  تيتثب را خود گاهيجا ،نينش  يسنّ يشهرها انيم در يعيش شهر کي  حـال،  ني

. شـد  گـر يد يشـهرها  و اطـراف  يروسـتاها  يسو از ،عيتش مذهب به شيگرا عامل قم
 ماننـد  ،شـهرها  گـر يد نيساکن مهاجرت و سو کي از ،ديگر يشهرها به ها  قمي مهاجرت
ـ ا ينحـو  بـه  تاباعث شد    گر،يد يسو از  به قم  کوفه و اصفهان  بـه  نيراسـت  مـذهب  ني
 .دشو صادر تفرش و فراهان کاشان، آبه، بلخ، مانند يي،شهرها
 از هـا   ياشـعر   خـوب  اسـتقبال   ارتباطات اهالي قم و عراق و      ةادام خ،يتار نيا از پس

 طنقـا  ريسـا  در انيعيش بر حکومت فشار و سو کي از  ـ السالم هميعلـ  تيب اهل انيعيش
 و مسـکن  قـم  ج،يتـدر   بـه . كننـد  کـوچ  قم يسو به انيعيشباعث شد تا     گر،يد يسو از

 يطالب سادات السالم ـ به خصوص  هميت ـ عل يب اهل دوستار و اخالص با انيعيش مجمع
ـ  نبودنـد،  سيتدر يکرس يدارا و فيتأل صاحباينها   چه اگر. دش )۷۸۰، ص همان(  يول

 محدثان از استقبال و يعلم يمرکز به رييتغ يبرا کامالً را قم ياجتماع و يفرهنگ طيمح
 . کردند آماده ينام يفقها و بزرگ

 و يعباسـ  يخلفاخالفت   دانستن غاصب با ع،يتش مذهب يپرتو در ياشعر خاندان
 نظـر  تحت يوال انتخاب و قم ياسيس استقالل در يسع همواره خراج، پرداخت از امتناع
 هـارون  کـردن  متقاعـد  بـا  توانسـت  )قم زرگانب از( ياشعر سعي بن حمزة. داشتند خود
. )۸۲، ص همـان  (دهـد  ياسـ يس استقالل آن به و خارج اصفهان تيتابع از را قم د،يالرش

 سـال  در بـود،  شـده  انتخـاب  شهر نيا حاکم و يوال عنوان به که حمزة توسط قم سپس
ـ ا ةالزمـ  کـه  (جمعه امام و جامع مسجد صاحب يهجر ۱۸۹ شـد  ) بـود  مسـتقل  االتي

 .)۱۰۴، صانهم(
قـرن   يک از کمتر مدتي در به خاطر عواملي که همگي توسط اشعريان و        بنابراين،

ـ  ـ عليهم بيت اهل حرم ايجاد شده بود، شهر قم به شـد و   تبديل امامان شهر و السالم 
 و بلکه ( ها  قرن براي اسالم جهان در علمي مرکزي و شيعي علميه ةحوز تأسيس ةآماد
هـاي     در مجموع، عواملي که شهر قـم را از نظـر زمينـه             .ن شد در آ  )سال هزاران براي
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 پيدايش حوزه مقـدس قـم نمـود، عبـارت           ةاقتصادي، فرهنگي، سياسي و مذهبي آماد     
 :است از

 قم؛ بر انيو نفوذ اشعر تسلّط ــ
 ؛ياسيس استقالل  ويد با توسعه اقتصاديجد يشهر شدن ساخته ــ
 ع؛يتش مذهب و اسالم نيد تيتثب ــ
ر يسـا  نيمحـدث  از و علم اهل شانيا از ياري بس  كه قم؛ به سادات و انيعيش دورو ــ

 .بالد بودند
 گونه اند، بلکه همان     قم نبوده  ةي علم ة حوز ييساز برپا   نهيان فقط زم  ياشعر آنکه جالب

 و سيتأسـ  افتخـار    پر   تيجمع نيهم توسط ن حوزه يا ،گفت ميخواه يبعد بحث در که
 .شود يم جاديا

 

 ه قمي علمزه حوسيتأس

 در آن رونـق     يثي و حـد   يل جلسات علم  ي شيعه به قم، تشک    ين و علما  ابا هجرت محدث  
 زمـان  ةدربـار . ا و با نشـاط در آن شـد        ي پو يا   حوزه يين امر باعث برپا   يافت و ا  يفراوان  

 بـا  1،قـم  خيتـار  کتاب. ستين دست در يمستند گزارش قم يهعلم ةحوز يزير  هيپا قيدق
 بـر  بنـا  گرچه. ندارد يا اشاره موضوع نيا به آن، اطالعات و موضوعات يگستردگ تمام

 از تـن  ۲۶۶ شـانزدهم،  باب دركه    است  داشته قصد محترم مؤلّف کتاب، ابواب فهرست
 و نسـاخ  ،منجمان ن،امهندس لسوفان،يف ،هفدهم باب در و م ق خواص از نفر ۱۰ و علماء
ـ ا اوالً کنيل د؛يانم يمعرف شان  يعلم آثار با همراه را قم در ساکن وراق  بـه  هـا  فصـل  ني

 ةحـوز  ماًيمسـتق  آنهـا  موضوع اًيثان ،ستندين دسترس در نشدن نوشته اي شدن مفقود ليدل
 بـا  اطالعـات  آنهـا  از بـود،  مـا  ارياخت در فصول نيا اگر قطعاً البته. است نبوده قم يهعلم
ـ ا از. بـود  تفادهاسـ  قابـل  قـم،  ةحوز يريگ شکل زمان و يچگونگ ةدربار يارزش  ،رو  ني
 .ستين يخيتار نيقرا و شواهد بر اعتماد جز يا چاره

 گـاه يپا بـه  انياشعر توسط يهجر دوم ةسد لياوا از قم شهر ،گذشت که گونه همان
ـ ن ياشـعر  محدثان و ثيحد يخيتار ةسابق. شد ليتبد عهيش ـ ي ،دوران نيهمـ  بـه  زي  يعن

                                                           

کتـاب موجـود   ن يتـر  يمي، قـد يجـر   ه۳۷۸ تأليف سـال  ي، قمي اثر حسن بن محمد بن حسن اشعر،خ قم يتارکتاب  . ١
 .خ قم استي تارةدربار
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 يکشـ  آنچه ر اساسب. گردد يم باز) يهجر ۱۴۸ ـ  ۸۰ ( ـ السالم هيعلـ  صادق امام دوران
 بـن  يسـ يع ،او بـرادر  و يقمـ  عبداهللا بن عمران بار نينخست ،است آورده خود رجال در

ـ ا اتيروا مطابق. دنديرس  ـ السالم هيعلـ  صادق امام خدمت به عبداهللا ـ ا دانشـمند،  ني  ني
ـ ا درحضرت  . کنند داريد حضرت آن باكه   شدند موفق متعدد يها نوبت در برادر دو  ني
ـ ب اهـل  عنـوان  بـا  آنـان  از و نمود احترام و ميتکرآنها را    دارهايد فرمـود   اديـ  خـود  تي
 نمـاز  مـورد  در هـا   مالقات نيا از يکي امام در  خصوصاً. )۶۰۹ـ۶۰۶، رقم ۱۳۴۸طوسي،  (

 يعيسـ  ي،نجاش قول به بنا. )۶۱۰رقم، همان(نمود   اهللادعب بن يسيع به يمهم يها  هيتوص
ـ  أبي از ألشعريا مالك بن سعد بن عبداهللا بن   ـ عليهماالسـالم ــ   الحسـن  أبـي  و اهللادعب

 .)۸۰۵، رقم۱۴۰۷نجاشي، (است  کرده نقلروايت 
 اهـل  ثيحـد  و فقه گسترش در يمهم نقش ،عهيش امامان با تماس قيطر از انياشعر

 بـه ن آنـا  يعلمـ  جلسـات . )۱۳۸۵اشعري قمـي،   (گرفتند عهده به  ـ السالم هميعلـ  تيب
 يعلمـ  ةيبن با يمستقل يدرس و يثيحد ةحوز يزير  هيپا اعثب که افتي گسترش يا  گونه

 .دش قم شهر در شانخود تيريمد و استير تحت قرن دو به کينزد مدت به يا يقو
  ـ هماالسـالم يعلــ   نيصـادق  دوران بـه  عهيشـ  امامـان  ،انياشـعر  تماس ةسابق گرچه

 يهجـر  سوم ةدس لياوا و يهجر دوم ةسد اواخر به قم ةحوز يريگ  شکل يول رسد،  يم
 ،دارد الزم يخيتـار  نيقرا و شواهد ،مهم رخداد نيا خيتار آوردن دست به. گردد  يم باز
 .ديآ يمادامه  در که

 و رجـال  يهـا   کتـاب  از يتـوجه  قابـل  يهـا   بخش معموالً يقم رجال و نامحدث نام
 مـورد  شـواهد . اسـت  داده اختصاص خود به را يعيش يها  ينگار حال شرح و ها  هترجم
 نامحـدث  و يقمـ  يعيشـ  رجـال  يها  حال شرح انيم در و ها  کتاب نيا در توان  يم ار نظر

 .کرد جستجو ياشعر
ـ ا. انـد   بيان كرده  را يقم و ياشعر يعلم بزرگان از ياريبس نام ي،رجال يها  کتاب  ني

 : رنديگ يمقرار  گروه نيچند در ياعتبارات بر بنا ها تيشخص و رجال
 از اشـعري  يسع بن حمزة. باشند مي قم »کومتيح و سياسي رهبران« اول، گروه .۱

ـ    کـاظم  امـام  و صادق امام ةصحاب  از وي. يكـي از آنهاسـت   ــ عليهماالسـالم 
 ۱۸۹ سال در ،)الرشيد هارون (وقت حاکم کردن متقاعد با که است قم بزرگان
 شـهر  ايـن  والـي  عنوان به و كرد مستقل را آن و جدا اصفهان از را قم هجري،
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 عيسـي  بـن  محمـد  بـن  أحمـد . )۱۰۴، ص ۱۳۸۵ ي، قمـ  عرياشـ (شد   انتخاب
 بـين  رابـط  و قم نماينده وي .است گروه اين از ديگري شخصيت نيز األشعري

 شيخ اهللا رحمة جعفر أبو و... جعفر أبا يكني ...«.  است بوده وقت سلطان و ايشان
 انالسـلط  يلقـي  الـذي  الرئيس أيضاً كان و. مدافع غير فقيههم، و وجههم و القميين

 ).۱۹۸، رقم۱۴۰۷نجاشي،   (»بها
السـالم ـ    ائمه معصـوم ـ علـيهم    قم و يا وکالي اهل »ديني رهبران« دوم، گروه .۲

. القمي، جزء اين گروه است     األشعري خلف أبي بن اهللا عبد بن سعد .باشند  مي
 الطائفـة  هـذه  شـيخ «: گويـد  مـي  و کنـد   مـي  توصيف قم اهل فقيه را او نجاشي

 رضـا  امـام  طـرف  از نيـز  آدم بـن  زکريا ).۴۶۷ رقم همان،  (»وجهها و فقيهها و
ـ  عليه ـ دينـي و   شـئون  در حضـرت  آن امين و شيعيان مرجع عنوان به السالم 

 لست و بعيدة شقتي) ع(للرضا قلت قال المسيب، بن علي عن«: شد معرفي دنيوي
 القمـي  آدم بـن  زكريـا  مـن  فقال ديني معالم آخذ فممن وقت، كل في إليك أصل

 مهتـدي  بن العزيز عبد). ۱۱۱۲، رقم ۱۳۴۸طوسي،   (»الدنيا و الدين علي لمأمونا
: گويـد  شـاذان  بـن  فضـل  .است السالم ـ در قم  ـ عليه رضا امام نيز وكيل قمي

) ع(الرضا وكيل كان و رأيته، قمي خير كان و المهتدي، بن العزيز عبد حدثني قال«
 ).۹۱۰رقم همان، ( »خاصته و

 .باشـند   يمـ  عهيشـ  امامـان  نـزد  »نامخصوص« از که يي هستند ها  چهره سوم، گروه .۳
 ريجر أبي ،يقم عبداهللا بن عمران ،ياشعر عبداهللا بن يسيع مانند يي،ها تيشخص
 ــ  صادق امام. گروه هستند  نيا از ي،قم يمهتد بن زيعبدالعز و ادريس بن زكريا

ـ  هو«: کردند فيتوص نيچن را عبداهللا بن يسي ع ـ السالم هيعل  مّنـا  هـو  و حـي  امّن
 اهللا أسأل«: کردند دعا نيچن عبداهللا بن عمران به نسبت و )۶۰۷رقم همان، (»ميت
 »ظلـه  إال ظـل  ال يـوم  عترتـك  و يظلـك  أن و محمـد،  آل و محمد علي يصلي أن
 آدم بـن  زكريا کردند؛ رحمت طلب جرير أبي به نسبت ايشان. )۶۰۶رقم همان،(

 عنه فسألني جرير أبي موت حدثان في لليلا أول من الرضا علي دخلت قال«: ديگو
 ةدر گروه دوم عبارت فضل بن شاذان را دربار         ).۱۱۵۰رقم همان،( »عليه ترحم و

  ـ السالم هيعلـ   از خواص امام رضايم که وينقل کرد يقم يمهتد بن زيالعز عبد
 .است بوده
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ـ ب اهل حرم يعلم رجال ،چهارم گروه .۴ ـ السـالم  هميعلـ ــ   تي  نداندانشـم  شـامل   
 بـن  اسـحاق  آدم، بن ايزکر: مانند ،باشند  يم مقام يعال و برجسته نامحدث بزرگ،
 .گريد محدث ها ده و ياشعر سعي بن سهل ،ياشعر عبداهللا

. انـد   شده توصيف »شيخ «مقام و عنوان با که هستند راوياني و محدثان پنجم، گروه .۵
 رفته كار به ها  قمي غير به اضافه با يا و مطلق شكل به يا آنها به نسبت تعبير اين اما

 طور مثـال،     به. نيست ها  قمي به نسبت آنان مقام شيخيت  گوياي حال، هر به. است
 بـن  محمـد  بـن  احمد القمي، االشعري عبداهللا بن محمد بن الصمد عبد بن الحسن
 زير عبارات. اند  گروه اين از القمي العطّار يحيي بن محمد و القمي االشعري عبداهللا

 أصـحابنا  مـن  ثقـة،  شـيخ، «: اسـت  شـده  صادر بزرگ مرد سه اين ةدربار ترتيب به
؛ )۱۹۰رقـم همـان،    (»ثقـة  أصـحابنا،  مـن  شيخ«؛  )۱۴۶، رقم ۱۴۰۷نجاشي،   (»القميين

 ).۹۴۶رقمهمان،  (» كثير الحديث ثقة، عين، زمانه، في أصحابنا شيخ«
 »نيـي القم خيشـ  «بـا  کـه  هسـتند  يبارز دانشمندان و نامحدث آخر، و ششم گروه .۶

 .اند شده ملقب
 کـار   بـه  يثيحد دياسات يبرا که است يميتعل يلقب ،»خيش «اصطالح ،يرجال منابع در

 از کـه  شـود  يمـ  اطالق يدانشمندان به و يفاتيتشر شکل به لفظ نيا يگاه البته. رود يم
 ،اشندب داشته دانشمندان ريسا به نسبت ياستاد تياهل و باشند گرانيد سرآمد يعلم نظر

 . صدوق خيش مانند
 مباحـث  بـه  قـم  ةحوز سيتأس از بعد اي قبل که هستند ينامحدث چهارم، گروه رجال

 »دياسـات  «از کـه  هسـتند  ييهـا  تيشخص ،پنجم گروه و اند داشته اشتغال يثيحد و يلمع
 از ييهـا   نمونـه  وجـود . انـد   بـوده  شاگرد چند اي کي يدارا و شوند  يم محسوب يثيحد

 رايز ؛کند ثابت آنها عصر در را قم يهعلم ةحوز وجود تواند  ينم و گروه، د نيا يها  چهره
 بيـان شـد   »ن موضوعييم و تبيمفاه «عنوان تحتـ كه   »حوزه «از شده هئارا فيتعر بر بنا
ـ  يعلم مباحثات يبرگزار و يعلم جلسات وجود ،حوزه احراز يبرا ـ ـ  دو نيب  چنـد  اي

 يکـاف  پژوهـان   دانـش  انـدک  تعداد حضور با يعلم جلسات يحت اي و شمار انگشت نفر
 رايـ ز ؛كنـد   نقص را برطرف مي    نيا ششم گروه به نسبت »نييالقم خيش «ريتعب اما. ستين
 عمـوم  نه و (دانشمندان و نامحدث منظور که »نييقم «مطلق به شانيا ياستاد و هخوخيش

 ختگـان آمو  دانـش  کثرت با جز نسبت نيا و است شده داده نسبت است، آن شهر ) مردم
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ـ  با ح  همراهتوان وجود حوزه قم را        يح، م ين توض ي ا  اساس  بر .ستين ممکن ثيحد ات ي
 .اند ن سمت ملقب شدهيکه به ادانست  ينا محدثيعلم

ـ  و »نييالقم خيش «عبارت از رجال، از نفر نه حال شرح در خود، کتاب در ينجاش  اي
 ايـن  ،واقع در .است کرده استفاده ،رساند   مي را سمت و لقب  معناي نيهم که يعبارات از

 اسـت ير تا حـدودي   بلکه اند،  داشته را حوزه و ثيحد ياستاد مقام تنها نه ،ها  تيشخص
 .اند بوده دار عهده شيخو عصر در زين را قم يثيحد ةحوز يعلم

 
 تشانتأليفا و آنان از يمختصر حال شرح با گانه نه نامحدث

 بـن  السـائب  بـن  األحـوص  بن مالك بن سعد بن اهللا عبد بن عيسي بن محمد بن أحمد .۱
 و القميـين،  شـيخ  اهللا رحمـة  جعفـر  أبو و... جعفر أبا يكني.  ... األشعري عامر بن مالك

 الرضـا  لقـي  و بها، السلطان يلقي الذي الرئيس أيضا كان و. مدافع غير فقيههم، و وجههم،
ـ   ـ عليه الثاني جعفر أبا لقي و كتب له ـ السالم عليه ـ  العسـكري  الحسـن  بـا أ و السـالم 
 .)۱۹۸ رقمهمان،( ...ـ  السالم عليه ـ

 القميـين،  أصـحابنا  شـيخ  .القمي المؤمن محمد أبو شهريار بن علي بن الحسين بن جعفر .۲
 له و مساجدها، و الكوفه فضل و المزار في كتاباً صنف و بها أقام و الكوفه إلي انتقل ثقة،

 .)۳۱۷ رقمهمان، (ثالثمائة و أربعين سنة بالكوفه جعفر توفي.  ...نوادر كتاب
 و فقيههـا  و الطائفـة  هـذه  شيخ .القاسم أبو القمي األشعري خلف أبي بن اهللا عبد بن سعد .۳

ـ  ـ عليه محمد أبا موالنا لقي.  ...وجهها  ألبـي  لقائه يضعفون أصحابنا بعض رأيت. السالم 
ـ  ـ عليه محمد  سـعد  تـوفي  . ...أعلـم  اهللا و عليه، موضوعة حكاية هذه يقولون و السالم 
 .)۴۶۷ رقمهمان، (مائتين و تسعين و تسع سنة قيل و ثالثمائة و إحدي سنة اهللاةرحم

 شـيخ . القمـي  العبـاس  أبـو  الحميـري  جامع بن مالك بن الحسين بن جعفر بن عبداهللا .۴
 ...فأكثروا، منه، أهلها سمع و مائتين و تسعين و نيف سنة الكوفة قدم وجههم، و القميين

 ).۵۷۳ رقمهمان،(
 و عصـره،  فـي  القميـين  شـيخ  .الحسـن  أبـو  القمي بابويه بن موسي بن الحسين بن علي .۵

 روح بـن  الحسـين  القاسـم  أبـي  مـع  اجتمـع  و العراق قدم كان. ثقتهم و فقيههم متقدمهم،
 هـي  و ثالثمائة و عشرين و تسع سنة الحسين بن علي مات و... مسائل سأله و اهللاةرحم
 .)۶۸۴ رقمهمان،  (...النجوم فيها تناثرت التي السنة
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 وجـه  و القميـين،  شيخ .علي أبو األشعري مالك بن سعد بن عبداهللا بن عيسي بن محمد .۶
ـ  ـ عليه الرضا علي دخل. السلطان عند متقدم األشاعرة،  عـن  روي و منه، سمع و السالم 

 .)۹۰۵ رقمهمان،( ... ـ السالم ـ عليه الثاني جعفر أبي
۷. عـين،  ثقـة،  زمانه، في القميين شيخ .جعفر أبو القمي األشعري محبوب بن علي بن دمحم 

 .)۹۴۰ رقمهمان،( ...المذهب صحيح فقيه،
 و متقـدمهم،  و فقـيههم  القميـين،  شـيخ  .جعفـر  أبـو  الوليد بن أحمد بن الحسن بن محمد .۸

 ثالثمائـة  و أربعـين  و ثـالث  سـنة  الوليـد  بن الحسن بن محمد جعفر أبو مات... وجههم
 .)۱۰۴۲ رقمهمان،(

 القميـين  شـيخ  و عالمها و الطائفة هذه شيخ .الحسن أبو علي بن داود بن أحمد بن محمد .۹
 دفـن  و ثالثمائـة،  و سـتين  و ثمـان  سنة داود بن الحسن أبو مات و... فقيههم و وقته في

 .)۱۰۴۵ رقمهمان، (قريش بمقابر
 وفـات  تـاريخ  و حيـات  زمان بر تأکيد با فوق رجال حال شرح به گذرا و دوباره مرور

 مفيـد  ديگـر  نکـات  برخـي  و علميه قـم   ةحوز تأسيس تشكيل و  تاريخ تعيين در تواند  مي
هـادي   امـام  جواد، امام رضا، امام ديدار شرف به عيسي بن محمد بن أحمد ابوجعفر. باشد

 حـديث  سـب ک بزرگواران آن محضر از و آمد نايل السالم ـ  ـ عليهم عسکري حسن امام و
 ۳۴۰ سـال  متوفـاي  القمـي،  المـؤمن  شـهريار  بـن  علي بن الحسين بن جعفر. کرد دانش و

 هجـري  ۲۹۹ يا ۳۰۱ متوفاي القمي، األشعري اهللا عبد بن سعد. است کوفه شهر در هجري
 بابويـه،  بن علي. است کرده مالقات را السالم ـ   ـ عليه عسکري حسن امام احتماالً و است
 يحيـي  بـن  محمد بن احمد و قمي العطار يحيي بن محمد قمي، يدول بن حسن بن محمد

 بـن  جعفـر  بـن  عبـداهللا . )۱۳۴ ص تـا،   بـي  ي، آقا بزرگ تهران   يخش (باشند    مي او شاگردان از
 .اسـت  رفته کوفه به سپس وه  كرد  زندگي مي  قم در اندي و ۲۹۰ سال تا الحميري الحسين

 علـي . اسـت  ــ  السالم عليه ـ عسکري حسن امام اصحاب از بوده و  عالمه و برقي نزد وي
. اسـت  قـم  مشـهور  محدثان و القدر جليل فقهاي از القمي بابويه بن موسي بن الحسين بن
. بودنـد  پذيرفته را او ديني و علمي رياست ها قمي و داشته بزرگي منزلت و جايگاه قم در
 بـا  همـواره  و انـد   بـوده  مستقر بغداد در اربعه نواب زيسته که  مي صغري عصر غيبت  در او

 عيسـي  بـن  محمد. است کرده رحلت هجري ۳۲۹ سال در وي. بوده است  ارتباط در آنان
 جـواد  امـام  و رضـا  امـام  حضـرت  ديـدار  بـه  او .اسـت  قـدر  عـالي  محدثان از عبداهللا بن
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 بزرگـوار  دو آن راويـان  از و کـرد  فـيض  کسـب  ايشـان  از و آمـد  ـ نايـل   عليهماالسالم ـ
 غيبـت  دوران در القمـي  األشـعري  محبوب بن علي بن محمد أبوجعفر. شود  مي محسوب
 و محـدثان  بـارزترين  از الوليد بن أحمد بن الحسن بن محمد أبوجعفر. زيست   مي صغري
 و قـم  سـاکنين  از ولـي  ؛نبـوده  قمي  وي اصل گرچه. است قم ةحوز حديثي مکتب فقهاي
 وي. باشـد  مـي  صـدوق  شيخ شاگردانش، ترين برجسته و بهترين از. است بوده آن بزرگان
توانمند  فقيه علي، بن داود بن أحمد بن محمد الحسن أبو. است هجري ۳۴۳ سال متوفاي
 از سـيرافي  نـوح  ابـن  و غضـائري  عبـداهللا  بـن  حسين مفيد، شيخ. است قم حديثي ةحوز

 در و کـرد  سـفر  شـام  بـه  بـود، سـپس    قـم  در هجـري  ۳۳۳ سال تا. باشند  مي او شاگردان
 .درگذشت بغداد در هجري ۳۶۸ سال در بازگشت

 بـن  يسـ يع بـن  محمـد  گانه،  نه خيمشا  اين انيم ن است که از   يحاصل مرور فوق چن   
 نکـات  بـه  توجـه  بـا . هستند متقدم نيريسا بر يخيتار نظر از أحمد يو فرزند و عبداهللا
 بـوده  پـا  بـر  دو، نيا اتيح از يقسمت در قم ةحوز حداقل، که بود مطمئن توان يم فوق
ـ  ست،ين دست در بزرگوار دو نيا وفات خيتار سفانهمتأ. است ـ ا کـه  آنجـا  از يول  دو ني
 ةحـوز  سيتأسـ  تـوان   يمـ  انـد،   بوده ـ السالم هميعلـ   جواد امام و رضا امام يصحاب جزء
ـ ا اتيـ ح نکهيا به علم با. داد نسبتاين دو امام بزرگوار      حضور عصر به را قم يهعلم  ني
 قـم  يـه علم ةحـوز  سيتأس است، دهيکش طول به يهجر ۲۲۰ تا ۱۴۸ از مجموعاً امام دو
 بوده)  مقدس نجف  ةش از تولد حوز   يپ( سوم ةسد لياوا در اي و دوم ةسد اواخر در ديبا

 تـوان  يمـ  باشـد،  يم يعيس بن محمد فرزند يعيس بن محمد بن أحمد که آنجا از. باشد
ـ  سپس و بوده يعيس بن محمد ارياخت در حوزه استير ابتداكه    زد حدس  فرزنـدش  هب
ـ بن از پـس  انياشـعر  ،قيـ طر نيا به. است شده منتقل احمد ـ ب اهـل  حـرم  نهـادن  اني  تي

 1.اند افزوده خود افتخارات به يگريد افتخار برگ ،ـ السالم هميعل ـ
 محمـد  بن أحمد: مانند ،اند بوده زين قم يمذهب و ينيد رهبران معموالً حوزه، يرؤسا

 .غيره ه ويبوبا بن يعل عبداهللا، بن سعد ،يعيس بن
 امامـان  حضور عصر در و هياول دوران در قم ةحوز يرؤسا قسيمت م،يگفت آنچه بر بنا

 ديشا. گرفت انجام ينجاش رجال کتاب اساس بر گانه  نه خيمشا به ـ السالم هميعلـ   عهيش
                                                           

هـا   هـا و دارالعلـم   گر حوزهيدر د. ت آن برشمرديتوان عرب  يرا م   قم در آن زمان    ة حوز يها  يژگي از و  يکنظر، ي ن  ياز ا . ١
 .است نکردي بر آن ريها جز اشعر  قم تا مدتةکه در حوزي اند، در حال  بودهي و مواليرانيا اه آنيسردمداران علم
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 و يخيتـار  يهـا     يبررسـ  با اي و باشند داشته افزودهبر اين تعداد     گريد يرجال يها  کتاب
 ةحـوز  استير در که يگريد يثيحد بزرگان ياسام به بتوان گريد ةموشکافان يها روش

 .افتي دست اند، داشته نقش قم
 
 يه قم علمحوزه با ييآشنا

 نبـوده  برخوردار رونق از اندازه يک به  چهارم، هميشه  ة علميه قم از آغاز تا سد      ةحوز
ضـعيت پـر    است، ولي در مجموع داراي حيات علمي پرشکوهي بـوده اسـت و در و              

 فـروغ  پـر  چراغ شيعه امامان ةصحاب دوره، اين در. برده است    سر مي   نشاط و فعالي به   
 بابويـه  بن علي زمان  قم از    علميه ةحوز. برافروختند قم در را حديثي و علمي مباحث
 مدرسـة  پيش از بيش صدوق شيخ و کليني شيخ چون بزرگاني،. يافت بيشتري شهرت

 کردنـد و نيـز     افـول  اشـعريان  چهـارم،  ة دوم سد  ةنيم در  گرچه .بخشيدند رونق را قم
قـم   ةحـوز  ولـي  گرفت؛ قرار ري علمية ةحوز تأثير تحت حدودي تا قم علميه ةحوز

 و بويـه  آل سـلطنت  تشـكيل  بـا . داد ادامه خود شکوهمند و علمي حيات به همچنان
 وجـود . آمدنـد  شهر دو  به اين  زيادي حديث و فقه بزرگان ري، و قم آنان از  حمايت
شـيعه   مـذهب  بويـه،  آل حكومت در عباد بن صاحب مانند شيعي، و دانشمند وزيران
 عـواملي  جمله از شيعيان، به محبت و دوستداري همچنين و بويه آل پادشاهان داشتن
 آن در و نمـوده  را منطقـه  ايـن  قصـدِ  کـه  برانگيخت را شيعه فقهاي و علماء که است
  .شوند جمع

بـر آن و     يثيحـد  قم با کـاهش نفـوذ و تسـلط مکتـب           ةزحو  چهارم، ةاز اواخر سد  
ـ ييتغ خود ةنوب   آن که به   در مدارس يشدايپ ز با ي و ن  يلتعق مکتب يسو چرخش به   يرات

 .شود ي ميدياست، وارد مرحله جد داشته همراه  به يدرس و يآموزش ةبرنام در را
 

  آنةين دور قم در اولةابعاد گوناگون حوز

  حوزهيثيمکتب حد. الف

  ـ  السالم هميعل ـ ائمه دوران از مکتب نيا و بودند انياشعر قم، يثيحد مکتب گذار انيبن
 آن يهـا   يژگـ يو. بـود  حـاکم  قـم  ةحوز بر سوم ةسد خصوص   به چهارم ةسد اواخر تا

 : از است  عبارت
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 با مبارزه زياد تياهمعلت  . ستحوزه ا  فرد   به منحصر يژگيو نيا غلو؛ با مبارزه .۱
 بـه  نسـبت  يجـد  يديتهد يگر يغال سوم، و دوم يها  قرن در که اين است  غلو

 .شد يم محسوب هيامام مذهب
ـ ا مرسـل؛  و فيضـع  ثياحاد از سالم ثياحاد حفظ بر يجد اهتمام .۲  يژگـ يو ني

ـ ا وعيشـ  از يريجلـوگ . سـت ين اول يژگـ يو بـا  ارتبـاط  دونب  و اخبـار  گونـه  ني
 .است بوده آن جيترو و يگر يغال انيجر با مبارزه يبرا يروش ديشا ث،ياحاد

 يجـا  بـه  عتيشر فهم و اجتهاد در ينيد متون بر هيتک وي  گر ياخبار به شيگرا .۳
 .يرأ به ريتفس و عقل ميمستق دخالت

 در کـامالً  بـود،  يعيشـ  ةحوز نيتر  مهم و نيتر  بزرگ هنگام آن در که قم يعلم مرکز
 .بود برخاسته از آن زياجتهادست جو و مکتب نيا ارياخت

 خيشـ  حمـالت  بـا  پنجم، ةسد لياوا و چهارم ةسد اواخر در قم يگر ياخبار بمکت
 روش بـر  بنـا . رفـت  نيب از عراق يعيش متکلمان گريد و يمرتض يخش شاگردش و ديمف
 مسلم ثياحاد و يقرآن يکل قواعد بر تكيه با ات،يروا از حيصح برداشت ن،ييعراق يفقه
ـ نظر مقابـل،  در و اعتبـار  دفاق  واحد اتيروا. است پذير  امكان مشهور، و  و مشـهور  اتي

 .است اعتبار يدارا عهيش نيب متداول
 چـون  ي،عيش يها  حوزه گريد از ين مکتب يچن داشتن با قم يثيحد ةبه هر حال، حوز   

 .دي گرديا ژهيو» يت علميمرجع« و   وجاهتي و دارا شدزي متماير و بغداد کوفه،
 
 ه حوزي علمتيمرجع. ب

 ايشـان  امضـاي  و تأييد مورد و گرفته شکل ائمه با عميق و محكم ندپيو در قم حديثي ةحوز
 ةحـوز  در مهمـي  علمـي  ةسيطر داراي چهارم، ةسد اوايل و سوم ةسد در رو،  اين از. بود نيز

 حضـرت  نايـب  سـومين  نـوبختي،  روح بـن  حسـين  کـه  اي  گونه  به   است، بوده تشيع جهان
 ارسـال  قـم  محـدثان  نزد را آن ،تأديبال کتاب احاديث صحت ميزان تعيين براي) عج(حجت

 نيـز  آنـان . دارنـد  اظهـار  کتاب، آن احاديث ةدربار را خود نظر که خواهد مي آنان از و کند مي
 .)۳۹۰ ص،۱۴۱۱طوسي، (کنند  مي تأييد مورد، يک جز به را آن ةهم بررسي، از پس

ـ  بـه ا   گـر ي القدر د  لي جل نا و محدث  انيهجرت راو  ن را   اسـتفاده از آ    ي حـوزه بـرا    ني
 مشـهور بـودن    زيـ  محـدثان و ن    ي و اعتبار باال   ي علم تي بر مرجع  ديگر ليدليك   توان يم
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 از  ييها  به نمونه » ه حوز ي علم اتارتباط«در بخش   .  آن دانست  ي و علم  يثيمباحثات حد 
 .ميکن يمموضوع اشاره 

 
  حوزهيارتباطات علم. ج

 در ،مثـال  عنـوان  بـه . دداشـتن  تفـاوت  گريکدي با گوناگون يها  جنبه از هيعلم يها  حوزه
 در. داشـتند  حضـور  بيشتر ازدهمي امام تا هشتم امام انيراو بغداد، حوزه مانند قم حوزه

 ثيحـد  و بود برخوردار يخاص تياقدم از ها  حوزه ريسا به نسبت کوفه ةحوز کهي  حال
 چيهـ  انيـ راو کثـرت  و تيروا تعداد نظر از و دش يم يمنته) ع(نيصادق شاگردان به آن

 محـدثان  و يـه علم يهـا   حـوزه  موضوع، نيا به توجه با. نبود سهيمقا قابل آن با يا  حوزه
ـ ا بـه  و از نبودند ين  يب گريکدي از خود اطالعات و علوم ليتکم در آن نامدار ـ ترت ني  ،بي
ـ  عنوان به استفاده و افاده يبرا گريکدي با محدثان ارتباط و ها  حوزه نيب آمد و رفت  کي

 يهـا  حـوزه  به قم ثيحد خيمشا سفر از ييها  نمونه به ادامه، در. دش متداول يعلم رهيس
 قـم  حـوزه  بـه  هـا   حـوزه  ريسـا  ثيحـد  خيمشـا  سفر و کوفه حوزه خصوص به ،گريد

 قـم  بـه  نقاط ريسا از محدثان يعلم هجرت موج دو  بهي،به طور کل   سپس و پردازيم  مي
 .شود يم اشاره

 اندي و ۲۹۰ سال در قم، حوزه ايرؤس از و قمي محدثان از حميري، جعفر بن عبداهللا
 او ةدربـار  نجاشـي . پرداخـت  حـديث  نشر به اي گسترده شکل به آنجا در و رفت کوفه به
نجاشـي،   (»فـأكثروا  منـه،  أهلهـا  سـمع  و مائتين و تسعين و نيف سنة الكوفة قدم«: نويسد  مي

 ۲۹۷ سـال  در او کـه  دهـد   مـي  تـذکر  خود ةرسال در نيز زراري ابوغالب. )۵۷۳، رقم ۱۴۰۷
 . است کرده خوانده حميري محضر در را حديث اصحاب کتب از بسياري هجري

 عصـر  در قـم  محـدثان  اسـتاد  که يقم هيبابو نيحس بن يعل ةدربار ينجاش نيهمچن
 مسـافرت  عراق به يو« :سدينو  يم ،شده است   محسوب مي  آنان وثوق مورد و بوده خود
 آن از بعد نمود، پرسش يمسائل او از و گرفت تماس روح بن نيحس ابوالقاسم و با  دكر
 .)۶۸۴ رقمهمان، (»پرداخت مکاتبه به او با جعفر بن يعل قيطر از

 سـفرهاي  نظر از بزرگوار، تيشخص نيهم فرزند ،صدوق خيش عه،يش بزرگ محدث
ـ  در بـاً يتقر ،مختلـف  يهـا  حوزه در ثيحد ةاستفاد و افاده و يعلم  عهيشـ  محـدثان  نيب

 را عهيشـ  يها  حوزه تمام ،قم از سفر با خود معلومات ليتکم ربه خاط  يو. است رينظ  يب
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 از تـوان   يمـ  جملـه  از کـه  ،نمود مالقات عمده خيمشا با جا هر در و گذاشت سر پشت
نمـود   اديـ  سرخس و سمرقند بلخ، مشهد، همدان، کوفه، بغداد، مرورود، شابور،ين مراکز

 .)۱۷، ص۱۳۶۱صدوق، (
ـ ب ضـمن  در ــ  اسـت  بوده قم حوزه سيرئ خود که ـ يسيع بن محمد بن احمد  اني

 حسـن  ،شهر آن در و شدم خارج کوفه قصد به قم از ثيحد طلب در«: ديگو يم ينکات
 و قـالء  نيـ رز بن عالء کتب تا نمودم درخواست او از و کرده مالقات را وشاء يعل بن
ـ اخت در را کتـاب  دو نيا او پس .دهد قرار من ارياخت در را احمر عثمان بن ابان  مـن  اري
 .)۸۰، رقم۱۴۰۷نجاشي،  (» ددا قرار

 موفّـق  يو کـه  اسـت  قائل »ياشيع «،عهيش بزرگ يرجال و محدث مورد در ينجاش
ـ ن را قـم  خيمشا از ياريبس کوفه، و بغداد خيمشا از يجماعت درک بر عالوه ،شد  درک زي
 حسـن ال بن علي أصحاب سمع«: سدينو يم باره نيا در يو .کند ثيحد استماع آنان از و
 و البغداديين و الكوفيين شيوخ من جماعة و  الطيالسي خالد بن محمد بن عبداهللا و فضال بن

 خيمشـا  با را شيخو يها  مالقات از يبعض شرح خود ياشيع .)۹۴۴ رقم همان، (»القميين
 .آمده است ۱۰۱۴رقم با يکش رجال در که است کرده گزارش رجال و ثيحد

 هاشـم  بـن  ميابـراه  دارد، شـهرت  مسافرت و تاداسزيادي   به که يگرياشخاص د  از
 مشـهور  يقم به قم در سکونت ليدل به که است يکوف انيراو از اصل در او. است يقم
 او«: انـد   نوشـته  او ةترجم در )۹۴۴، رقم ۱۴۰۷ (ينجاش و )۶رقمتا،    بي ( يطوس خيش. دش
 او ،حـال  نيعـ  در امـا  .»نمـود  منتشـر  قـم  در را انيـ کوف ثيحد که است ياستاد نياول

 يهـا   رشـته  ،هاشـم  بن ميابراه. است داشته خود ارياخت در هم را ها حوزه گريد ثياحاد
 از را آنجـا  تـا  آمـد  قم به سپس و کرد ليتحص مختلف يها حوزه از را ثيحد گوناگون

 بغداد به محبوب بن امثال از انيکوف ثيحد ليتحص از بعد او. دي كن غن تيب اهل ثيحد
 بـود،  دانـش  و کتـاب  صـاحب  انجـ آ در کـه  يکسـ  هـر  از را نايبغـداد  ثيحد و رفت

 حمـاد  مالزمت در جمله از و کرد درک را يجماعت محضر بصره سفر دروي  . فراگرفت
 و افـزود  خـود  اتلوممع بر را زکات و نماز رشته در يفقه دستاورد نيباالتر ي،سيع بن
 ها  بهره  غيره و کرمان ،نهمدا ،شابورين ي،ر ،اهواز ،اصفهان ،کاشان ،عراق ،شام خيمشا از

 موجـود  يخيتـار  و يکالم ي،فقه ثيحد هزار هفت حدود در يو از  اكنون  هم. گرفت
 .است دهينرس او يپا به يکس ،اتيروا و استاد کثرت در و است
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 هجـرت  از مـوج  دو ن،يااشـعر  توسـط  قـم  حـوزه  يگذار انيبن از پس ،يکل طور   به
 :دش آغاز قم يسو به محدثان

 قـم  سـوي  بـه  علويـان  هـاي  تيـره  از زيادي هاي گروه قم، بر اشعريان ةطرسي از پس .۱
 خراسـان  سـامراء،  بغداد، مدينه، کوفه، محدثان از و علم اهل ايشان از بسياري. آمدند

 و خاصـي داد  تنوع و قوت قم به مدرسه  آنان، ورود. بودند نقلي هاي  گرايش با ري و
 .)۲۹ـ۲۷ص، ۱۳۸۵ي،  قماشعري (بخشيد  کثرت و توسعه را قم حديث

 مثـال،  عنوان به. است مربوط ـ السالم ـ عليهم  بيت اهلغير علوي    راويان به دوم موج .۲
 يعنـي  خـانواده،  ايـن  جـد  آنکـه  از بعد: است آورده برقي خاندان ترجمه در نجاشي
 عبـد  وي، فرزنـد  شد، کشته عمر بن يوسف نام به عراق علي، توسط والي   بن محمد

 در رود    بـرق  روسـتاي  بـه  نبـود،  بـيش  طفلـي  کـه  خالـد  خود پسر اههمر به الرحمن
 1.شدند برقي منسوب خانواده به اين زمان، اين از و كرد فرار قم نزديکي

 مباحثـات  عنـوان    به را قم کوفه، مانند ي،مرکز وجود با عهيش يعلما و فقهاء چرا اما
 کردند؟ استقبال يثيحد يعلم مرکز عنوان به قم از و انتخاب يثيحد
، قم به کوفه ثيحد انتقال ، به خاطر  اول: گفت پاسخ نکته دو با توان  يم را سؤال نيا
. آوردنـد  دسته  ب جا کي در را دو هر توانستند  يم قم، و کوفه ثيحد به مندان  عالقه كه

ـ دل به قم و بودند انيعباس فشار تحت کوفه يفقها و علماء آنکه دوم  مرکـز  از يدور لي
 . باشد ائمه اراني و محدثان يبرا يپناهگاه توانست يم يحترا به خالفت،

 يمقـدس و برگـزار    سـرزمين    شـيعه بـه ايـن        ين و علما  ا هجرت محدث  ،به هر حال  
ـ  پو يا  جاد حوزه ي آن، باعث ا   ة در حوز  يثي و حد  يجلسات علم   ا و بـا نشـاط شـد، بـه         ي

 .افتير آن را بتوان يد کمتر نظي که شايا گونه 
 

 ت حوزهيجمع. د

 در نبـوده، بلكـه    يـک گونـه    به گيري آن   پس از شکل   قم ةحوز دانشمندان و محدثان ضورح
 آورده خـود  رجـال  در طوسـي  شـيخ  آنچه به بنا. است بوده کمتر زماني در و بيشتر عصري

                                                           

 .۱۴۷ــ ۱۱۹، ص۱۳۸۴جباري، . ك.ب اطالعات بيشتر از روابط حديثي متقابل بين محدثان قم و ديگر مناطق، ربراي کس. ١

از خطيـب   »  فـي طلـب الحـديث      الرحلـة «کتـاب   : براي کسب آگاهي از سفرهاي علمي محدثان اسالمي، ببينيد         همچنين  
  .حدثان را در اين زمينه آورده استها، برخي از تالش م  گونه مسافرت وي ضمن بحث از فوايد اين. بغدادي
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 مشخص »قمي «تعبير با که ـ ـ عليهماالسالم  صادقين اصحاب در شيعه راويان مجموع است،
 امـام  دوران از آنکـه  حـال . )۳۴۲ـ۱۰۲، ص ۱۳۴۸ ي،طوس(کرد    نمي تجاوز نفر ده از اند،  شده

 قـم تشـکيل    اهـالي  را شـيعه  راويـان  از بعد تعداد زيادي   به) گيري حوزه   زمان شکل ( هشتم
 در اشـعري  محـدثان  كـه تعـداد    رسـد   مـي  نظـر  به .بودند اشعري خاندان از غالباً که دهند  مي

 غيـر  و اشـعري  محدثان مجموع تعداد ولياست؛   چهارم ةسد از بيشتر سوم و دوم هاي  سده
 کلّـي،  نگـاه  در. باشـد  مـي  پنجم و دوم هاي  سده از بيشتر چهارم و سوم هاي  سده در اشعري
خيلـي زيـاد    ـ السالم صادق ـ عليه   امام عصر از پس قم ةحوز دانشمندان و محدثان جمعيت

 رشـد . رسـد   مي نفر ۳۸ به )اشعري (محدثان تعداد دوم ةسد اواخر در که اي  گونه به شود،  مي
رسـد    مي نفر ۱۳۵ بيش از  جمعيتي به و يابد  مي ادامه نيز سوم ةسد در قم دانشمندان جمعيت

 پـنجم  ةسد آغاز و چهارم ةسد پايان به شدن نزديک با اما. )۲۳۱ـ۲۳۰ ص تا،   بي حاجي تقي،  (
 ةسـد  در را شـهر  اين دانشمندان تعداد خود ةمقال در تقي  حاجي .شود  مي کم ايشان تعداد از

در جلـد اول از کتـاب        تهرانـي  بـزرگ  آقا شيخ. )۲۳۱، ص همان(شمارد   برمي نفر ۷۲ چهارم
 نـام  را قمي دانشمند ها    مقام معرفي اعالم شيعي قرن چهارم، ده       در الشيعة اعالم طبقاتنفيس  

 1.اند بوده پنجم قرن شيعه علماي اساتيد و دانشمندان اين دوره از شاگردان كه برد مي
 از تـن  ۲۷ و اسـاتيد  از تـن  ۲۵۲ ،يشـيراز  يربـان  عبـدالكريم  شـيخ  حققم دانشمند

ـ  م يها    از دانشمندان ده  ( صدوق شيخ شاگردان  معـاني  ةمقدمـ  در را)  سـده چهـارم    ياني
 بـن  حسـن   كـه  ميگفت نيا از شيپ. ) ۷۲ـ۳۷، ص ۱۳۶۱صدوق،    (است  كرده نقل األخبار
 قصـد  قـم  خيتار يعني ،خود معروف تابک در ،۳۷۸ سال ايمتوف ي،قم حسن بن محمد
 راقـم    ةعيشـ  يعلمـا  خـواص  از نفر ۱۰ و علماء از تن ۲۶۶ شانزدهم باب دركه   داشته
 . است نبوده قم يعلما ةهم نام ن،ي ايو ةگفت بر بنا و کند ذکر

 
 حوزه ي علمآثار.  هـ

 و ثيحـد  يراو فقـط  يبرخـ  است؛ بوده تفاوت نيد در عمق و فهم نظر از انيراو نيب
 يبرخـ  و فيتـأل  و کتـاب  صـاحب  شانيا از يبرخ. اند بوده شناس  ثيحد و هيفق يبرخ
 . اند ث بودهيحد ناقل فقط

                                                           

، ۱۳۸۴ ،ي جبـار .ك.ر ي، محـدثان قـم در قـرون دوم، سـوم و چهـارم هجـر            يتر و اسام    ي کسب اطالعات جزئ   يبرا. ١
 .۲۰۸ـ۱۵۱ص
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 امـام  اي رضا امام ةصحاب از ،هاشم بن ميابراه يعني ،ريعم ابي ابن شاگرد آنکه از پس
 و کـرد  دنيدرخش به شروع قم داد، نشر قم در را نييکوف ثيحد  ـ السالم همايعلـ  جواد
 . افتي زيادي رواج آن در يسينو ثيحد

 بـت، يغ عصـر  و ائمـه  حضـور  عصـر  بـا  متناسـب  متفـاوت،  يفضا دو در قم ةحوز
ـ ارا السـالم ـ    ـ عليهم تيالب آل علوم نشر به نسبت يا ارزنده خدمات  محـدثان . دادنـد  هئ

 يثيحـد  ارزشـمند  اثر ها  صد مجموعاًكه   شدند موفق قم ةحوز در ياشعر ريغ و ياشعر
 آمده شيعه يحديث و يرجال يها  کتاب در قم انياشعر از تن ۸۲ نام. تأليف كنند  يهفق و

ـ  در .)۲۳۰ ص تـا،    بـي  حاجي تقـي،   (اند    بوده مؤلّف و نويسنده عمدتاً که است  ريـ غ نيب
 ذكـر  جلـد  سيصد را يو تأليفات تعداد نگاران هترجم صدوق، خيش ةدربار فقط انياشعر
 شـناخته   اماميـه  يهـا    كتاب ترين مهم از يو يها  كتاب .)۶۹۵، رقم تا  بيطوسي،    (اند  كرده

 شـيخ  يهـا   كتـاب  بـه  افته را فقـط   يس  ي تازه تأس  ةحوز يتحرک علم  ةثمر اگر و شود يم
ـ  آثـار  توانست صدوق شيخ كه چرا نهاد؛ ارج را آن بايد دهيم، اختصاص صدوق  يرواي
 يهـا   مهارت با را ياسالم يمبان كتاب، سيصد ليفأت با و برد ارث به را پيشينيان از شيعه
 . نمايد تدوين تحسين قابل

 قابـل  تعـداد  در ميمسـتق  ريـ غ کـه  انـد  داشته را قيتوف نيا ،يقم ن دانشمندان يهمچن
 نيـ حـوزه در ا    آثار کامل بررسي. ندكن فايا يمؤثر نقش يثيحد جوامع و آثار از يتوجه
 قم ةحوز يرؤسا آثار به فقط نمونه، عنوان  به ،رو   نياز ا  .طلبد  يم يگريد فرصت ،دوره

 .ميکن ياشاره م عهيش فقه چهارگانه منابع از مهم منبع دو به سپس و
. آورد دست   به آن دانشمندان ةترجم در جستجو با ديبا را قم ةحوز محدثان تأليفات

. اسـت  شـده  رجـوع  يرجال اربعه کتب از يکي ،ينجاش رجال کتاب به ،منظور نيا يبرا
 يمعرفـ  هـدف  بـا  اصل در ،است  الشيعة مصنّفي أسماء فهرست که کتاب نيا  يواقع نام

 انيعيش بودند، کرده ادعا کهاست   يکسان به پاسخ مقام درو   شده فيتأل عهيش يها  كتاب
ـ ن يطوس خيش الفهرست کتاب .باشند يم يفرهنگ و يعلم آثار فاقد  هـدف  نيهمـ  بـا  زي
 صـاحب  و فنـون  ي، داراي طوس خيش. ندارد را ينجاش رجال يغنا يول ،است شده هيته
 علـوم  از رشـته  نيا صرف فقط را خود عمر ينجاش که يحال در است، يفراوان فاتيتأل

 و يپژوهشـ  عمـرِ  نتيجـه  انـدکش،  حجـم  بـا وجـود    ينجاش رجال. ه است دكر ياسالم
 .است يو يعلم مجاهدِت
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اتش تأليفـ  و  خود ة دربار يحوزه، شما را به آنچه از نجاش       يرؤسا  اطالع از آثار   يبرا
نجـا  يم و از تکـرار آن در ا    يدهـ   ي، ارجـاع مـ    گفتـه   »ه قـم  يـ س حوزه علم  يتأس«در بحث   
ـ  تنها يدارا که است يعيس بن محمد فقط حوزه يرؤسا انيم از. ميکن  ي م يخوددار  کي

 ياديـ ز مـدت  که کرد يم يزندگ يزمان در و بود قم ةحوز سيرئ نياول يو. باشد  يم اثر
ـ  گذشـت،  ينم هاشم بن ميابراه طتوس قم در کوفه ثيحد نشر از  از پـس  يرؤسـا  يول
 .باشند يم اثر نيچند يدارا کدام هر يو

 که معنا نيا به 1.باشند  ينم أةم اربع اصول از گرچه هستند، ياصل آثار نيا از يتعداد
ـ راو از يانـدک  تعـداد  ةواسـط  با اي ماًيمستق چهارصدگانه اصول مانند آنها ثياحاد  از اني

ـ ا از. اسـت  شـده  تيروا  ـ السالم هميعلـ  نيمعصوم ـ  لفـان مؤ حـال  شـرح  در ،رو  ني  اي
ـ ا از يريتعاب به اتفمؤل  اإلسـناد  قـرب  «،»)ع...(عـن  كتـاب  لـه «: ميخـور   يبرمـ  قبيـل  ني
 .»)ع...(مكاتباتهم و الرجال مسائل «و» )ع...(إلي

ـ  قـرن  ربع (چهارم ةسد اول ةمين از هيامام ةعيش يفقها و محدثان نيتر  بزرگ  از شيپ
 و کردند  يم يزندگ قم شهر در پنجم ةسد اول ةمين تا) يهجر ۳۲۹ سال در يکبر بتيغ

ـ يکل خيشـ  همچون يي،علما .کردند فيتأل يمهم يثيحد يها کتاب  ،)يهجـر  ۳۲۹ م (ين
ـ بابو بن نيحس بن يعل ـ قولو ابـن  ،)يهجـر  ۳۲۹ م (صـدوق  خيشـ  پـدر  ،هي  ۳۶۸ م (هي

 ).يهجر ۲۹۰ م(صفّار  حسن بن محمد و) يهجر ۳۸۱ م (صدوق خيش ،)يهجر
 بـراي  حرکـت  ،ي گونـاگون علمـ  يهـا   در حـوزه يثين منابع حديام و تدويبا مرور ا  

 حضـره يال مـن  و الکـافي  ارزشمند آثار. شد آغاز يفقه و ييروا جوامع نيتدو و فيتأل
ـ اول مصادر نيا ظهور در خود از يفعال نقش قم ةحوز. است دوره نيا از هيالفق  يفقهـ  ةي

 .داد نشان
 قـم  انيراو از يريگ چشم شکل به يکاف ارزشمند کتاب فيتأل در ينيکل :کافي کتاب
خـود در   يقمـ  خيمشـا  از را آن اتيـ روا تقريباً تمامي که يا  گونه   به ،است کرده استفاده

 در آمـده  عمـل  بـه  يهـا  يبررس طبق. است کرده نقل آنجا نامحدث از و ن شهر ي ا ةحوز
 يکي با آن سند که دارد وجود جلد هشت قالب در تيروا ۱۵۳۳۹ مجموعاً ،يکاف کتاب

هشـتاد درصـد     ينيکل که دهد  يم نشان اسناد نيا يبررس .دشو  يم شروع ينيکل خيمشا از
                                                           

ـ السالم هميعلـ به دوران امام باقر تا امام کاظم  بيان شده، ف اصول ين و تأليق، زمان تدويبر قول تحق بنا . ١  .دگرد ي باز م 
  .۱۹۳ـ۱۹۲، ص۱۳۷۴معارف، . ك.ر
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ـ ا که نقل کرده است   قم خيمشا از را خود اتياز روا   يطـوالن  اقامـت  از نشـان  خـود  ني
ـ کتاب خصوصاً حوزه، آن منابع از او يريگ بهره و شهر نيا در ينيکل  يعلـ  ،اسـتادش  ةخان
 .دارد يقم ميابراه بن

 يفکـر   ةنـد ينما نيقدرتمندتر از يفقه ـ  ييروا مصدر نيا :کتاب من ال يحضره الفقيه    
 شمار به يقم نامحدث از يو. است صدوق خيش يعني ،چهارم ةسد در قم يثيحد  ةحوز

 بـه  پـدر بزرگـوارش،    همچـون  توانمنـدي،  دياسـات  از اسـتفاده  از پـس  چند هر د،يآ  يم
 سـفر  گـر يد يها  حوزه به سپس و  ساكن شد  و  كرد مهاجرت جاآن به ير مردم خواهش

 بـر  يفقه ثيحد ۵۹۶۳ کتاب، نيا در. نمود دانش و ثيحد کسب آنان دياسات از و كرد
ـ  عنـوان  به را کتاب ، اين صدوق خيش. است شده يگردآور يفقه موضوعات اساس  کي

 مسـائل  يپاسـخگو  بتواند که) يحوزو يدرس منبع کي نه (است نوشته يفقه خودآموز
 بـه  عهيش يفقها انيم در و کرد نفوذ ها  حوزه درون به ، تدريج  به يول باشد؛ مردم يشرع

ـ ا. دشـ  جيرا احکام صدور و استنباط الكم عنوان  دتياسـا  از يخـال  ابتـدا  در ،کتـاب  ني
 آن يبـرا  يا  خهيمشـ  خـود  شـد،  واقع علماء ةاستفاد مورد چون يول ،است بوده اتيروا
 احاديـث  بيشـترين  ارزشـمند،  کتـاب  نيا در صدوق شيخ خه،يمش نيا بر بنا. کرد فيتأل

 1.است برگرفته يقم راويان از را خود
 

 آموزش حوزه. و

ـ يد مباحـث  طرح و آموزش حوزه، ليتشک از شيپ تا  انجـام  يرسـم  ريـ غ شـکل  بـه  ين
 از پـس  .بود مشخص موضوع بدون و يمتوال ريغ کوچک، مباحثه جلسات  يعني شد؛  يم

 به. بود موضوع نه و کتاب اساس بر ميتعل ابتدا. افتي بهبود تيوضع نيا ،حوزه ليتشک
 موضـوع  آن يمحتوا گاه که کتاب کي ر،يتفس و فقه همچون ي،موضوعات يريگ يپ يجا

 بزرگـان  که ييها  کتاب ،مرحله نيا در. شد  يم قرائت يدرس کتاب عنوان به نبود، يخاص
 معمـوالً  ــ  السـالم   ـ علـيهم  ائمـه  شـاگردان . شـد  يمـ  سيتدر بودند، کرده فيتأل هيامام

 ةسـد  در 2.اسـت  بـوده  ميتعل محور ،ييروا جوامع نيتدو از قبل که اند  داشته ييها  کتاب
                                                           

، ۱۳۷۷لونـگ،  . ك.ها و اشعريان نسبت به علـم حـديث، ر       براي کسب اطالع از وضعيت حديثي شهر قم و خدمات قمي          . ١
 .۳۵۶ـ۲۰۹، ص۱۳۸۴جباري، . ك.تر و عناوين آثار حديثي محدثان قم، ر  همچنين براي كسب اطالعات جزئي .۱۳۴ص

 .اشاره شد»  حوزهيآثار علم« حوزه باشد که در مبحث ين شده توسط رؤساي آثار تدو از آنها همانيد برخيشا. ٢
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 و )۱۰۲۶، رقـم  ۱۴۰۷نجاشـي،    (بـود  عهيش يدرس يها  کتاب جزء يکاف کتاب زين چهارم
گيري و تدوين علوم،       از شکل  پس. کردند  يم سفارش کتاب نيا سيتدر به عهيش بزرگان

توانسـت    ايـن موضـوعات مـي     . گرفـت  آموزش در قالب موضوعات علوم صـورت مـي        
 . مشکالت جاري روز، اعم از احکام و يا مسائل عقيدتي رايج باشد

سـماع   ،ءامال شکل به گرفتند؛ گاهي  مي بهره اساتيد هاي گوناگوني از    از راه  دانشجويان
 بـه  کـه  مختلفـي  هـاي   اجـازه  دانشجويان .پاسخ و طريق پرسش و يا قرائت و نيز زماني از        

  1.کردند مي دريافت خود اساتيد از آمد، مي حساب به روزگار آن تحصيلي مدرک نوعي
 تالش بر آموزش رو،  از اين   . بودند نشده نهاده بنيان مدارس هنوز هاي آغازين   سده در

 بـراي  مشخصـي  درسـي  و يآموزشـ  ةمـدون و برنامـ     نظـام  داشت و  تکيه فردي تمايل و
 و اسـتاد  ميـان  شخصـي  ارتبـاط  برقراري صورت به بيشتر  آموزش .نداشت وجود تدريس
 و فلسـفه  از و بـود  فقـه  و حـديث  قم، ةحوز در مباحث با وجود اين، محور   . بود دانشجو

 الهـدي،  علـم  مفيـد،  شـيخ  ماننـد  سـتارگاني  شيعي، کالم آسمان در هنوز. نبود خبري کالم
 هـايي،   چهـره  نيـز  فلسـفه  در و بودنـد  ندرخشيده طوسي نصيرالدين خواجه و حلي عالمه
 آنچـه  از حـديثي قـم    ةحوز. بودند نشده ظاهر صدرامال و فارابي رشد، ابن بوعلي، همانند
 هـاي   ايـده  و يونـاني  فلسـفي  هـاي   ديـدگاه  از اي  آميختـه  و ترجمه عصر سوغات و ميراث

 فلسـفي  افکار پيروي از حوزه اين. اشتد  مي برحذر را خود بود، مسيحيت کالمي منحرف
 خابط، بن احمد نظام، هذيل، ابو عطا، بن واصل مانند اعتزال، مکتب بزرگان هاي  انديشه و

 بـن  عمـرو  عمرو، بن هشام اشرس، بن مةثما عباد، بن ةمعمر معتمر، بن بشر حدثي، فضل
 بـارز  هـاي   مشخصـه  از گرايـي  عقـل  و رأي بـه  تفسـير  از پرهيز. کرد مي پرهيز غيره و بحر

 و اعتقـادي  مباحـث  صدوق، شيخ آن رأس در و قم حديثي مکتب. بود قم حديثي مکتب
 احاديـث  و روايـات  بـا  را غيـره  و تفويض و جبر نفي صفات، توحيد، مانند ،ديني معارف
 از ناشـي  حدودي تا توان  مي را فلسفي و عقلي هاي  بحث و کالم از دوري. كردند مي تبيين
 . قم بودندةريان نيز دانست که محدثان غالب بر حوزاشع عربي ةروحي

 مسـاجد  در شـتر يبهـاي مختلـف و        در مکان  تيترب و ميتعل ،مدارس شيدايپ از قبل
 بـر  عالوه ي،اسالم ةدور در که بود ينهاد نينخست مسجد ،يکل طور  به. گرفت يم انجام
 بـه  مسـاجد  آنکـه  يساسا علّت البته. شد گرفته نظر در تيترب و ميتعل يبرا يعباد امور

                                                           

 .۲۹۴ـ۲۸۹، ص۱۳۸۴ان مقدم، يني حس.ك.، رشتري کسب اطالعات بيبرا. ١
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 يبـرا  خطابـه  و وعـظ  از کهي  حال  در .بود يشرع علوم ميتعل درآمد، ميتعل مراکز شکل
 مسـاجد و گـاه در      در يدرسـ  يهـا   حلقـه  شد،  يم استفاده مردم ةتود و يعموم آموزش
ـ يد انيدانشـجو  يبـرا  روز ياسـالم  علوم آموختن يبرا يروش ،ايزوا و مشاهد . بـود  ين
 کـه  گونـه  نيبـد . بود حلقه صورت به معموالً شد، يم ليتشک سيتدر يبرا که يجلسات

 .نشستند يم وار حلقه صورت به خود استاد ه دورب شاگردان
و در آن، دروس پيشـرفته       کردنـد   مـي  تدريس معروف اساتيد بزرگ، و مهم در مساجد 

 ، از هاي ديگـر    در حوزه  شيعيان. ساير مساجد در اختيار ديگر اساتيد بود      . دادند  آموزش مي 
 آزادي مسـاجد،  اين گونه  در زيرا بردند؛  مي بهره تدريس براي کمتر جامع و بزرگ مساجد
 مراکـز  در شـيعيان  جلسات تشکيل مخالف حاکمان،. است نبوده فراهم شيعيان براي کامل

 در شـده  طـرح  مسـائل  سـنّت،  اهـل  عامـه  و دانشـمندان  ديگـر،  سوي از و بودند عمومي
 خـود  براي شيعيان رو،  اين   از. كردند  قبول نمي  را آن و ستنددان  مي بدعت را شيعي مجالس

 بـراي  شـد،    مـي  اداره دولت نظر زير معموالً که جامع مساجد در کمتر و داشتند مساجدي
 غيـر  صـورت  بـه  کـه  دادنـد   مي ترجيح شيعه دانشمندان. شدند  مي حاضر بحث و تدريس
. بپردازنـد  تدريس به ها  خانهکتاب يا مشاهد و  خانه، همچون خصوصي، هاي  مکان در رسمي

 شـکل  بـه  و نداشـت  وجـود  مالحظـاتي  چنـين  بود، شيعيان دست در که قم ةحوز در اما
 آموختـه  و تدريس السالم ـ در تمام مساجد کوچک و بزرگ  بيت ـ عليهم  اهل علوم رسمي

 مساجد در را خود مسائل تر  راحت بودند، اکثريت در شيعيان که کوفه در  همچنين .شد  مي
 ).۳۰۲ـ۳۰۱، ص۱۳۸۴ مقدم، ينيانحس(کردند  مي بيان عمومي اماکن و رگبز

 ي قـم، تفـاوت آن در محتـوا   ةيـ  علمةگـر در حـوز  يت ديـ ز اهمئ حـا  ي آموزشـ  ةنکت
 بـه شـکل   ،ن حـوزه يـ در ا.  اسـت دورانه در آن يـ گـر امام ي ديهـا   اش با حوزه    يآموزش

 يشهرها .شد  ياده م آموزش د  يعيش يفقه و يو نظرات اعتقاد   ءکپارچه آرا يو   هماهنگ
ـ دل بـه  خراسـان  و حلـب  ،ير بغـداد،  کوفـه،  يها  حوزه يعني ،هي امام يها  ر حوزه يسا  لي

را در خـود   ن مـذهب يد و مذاهب گوناگون، چند يدانشمندان و مردمان با عقا     يستيهمز
ـ پ يبرا  آنها يها   در حوزه  گوناگوني يها  حلقه  معموالً ،ن رو ياز ا .  داده بودند  يجا  رواني
 فرقـه  آن بزرگـان  و انيشـوا يپ از گفت يم درس که ياستاد و شد  يم ليتشک مذهب، هر
ر فـرق   ي سا يحلقات آموزش در آنجا    و هرگز چنين نبود   ن  يا قم ةحوز در   حال آنکه . بود
 .تشكيل نشد خود ي مذهبيها  آموزش نظرات و آموزهيبرا
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 رييگ بندي و نتيجه جمع

 بـر  آنـان  تسـلط  و يهجر ۹۴ سال در »انياشعر «ورود زمان از يطوالن قدمت کي با قم
 پسـر  ي،موس توسط عيتش مذهب دوم، ةسد از اول ةمين در. پيشرفت كرد  بهشروع   شهر،

ـ ب اهـل  انيعيشـ  از ياناشـعر   خـوب  اسـتقبال  بـا . افـت ي رواج قـم  در ياشعر عبداهللا  تي
 بـه  گريد انيعيش گر،يد يسو از انيعيش بر حکومت فشار و سو کي از ـ السالم هميعل ـ

 بـا  انيعيشـ  مجمـع  و مسـکن  قـم  ،جيتـدر   بـه . وستنديپ آنان به و کردند کوچ قم يسو
 بـا . گشـت  يطـالب  سـادات  خصوصبه   ـ السالم هميعل ـ تيب اهل انارددوست و اخالص
ـ تغ يبـرا  کـامالً  قـم  ياجتمـاع  و يفرهنگـ  طيمح ،يطالب سادات و انيعيش تجمع  بـه  ريي
 جمـع  ،هنگام نيا در. شد آماده ينام يقهاف و بزرگ محدثان از استقبال و يعلم يمرکز
 يهـا  حـوزه  و کـرده  اجتمـاع  شـهر  نيا در انياشعر از  ويژه  به ،محدثان از يتوجه قابل
 ةيـ علم ةحـوز  يخيتـار  هاي گونـاگون    دوره زمان، نيا از .ندداد ليتشکرا   ثيحد يعلم

ه چهـارم  تـا پايـان سـد     هيـ علم ةحوز سيتأس زمان به اول ةدور. شود  يم آغاز قم همقدس
 . دارد اختصاص

 ةحـوز  سيتأسـ  خيتـار  است، گرفته انجام نوشتار نيا در که يا  يخيتار يبررس بر بنا
مکتب حـديثي قـم     . گردد  يم باز يهجر سوم ةسد لياوا و يهجر دوم ةسد اواخر به قم

 .مرجعيت علمي خاص، نشاط باال و رونق فراواني بوده استدر اين دوره، داراي 
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 نابعم

 
 .البالغهنهج 

: ، قـم  ۱ج،  تاريخ اليعقـوبي  ،  )تا بي(بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح، أحمد           ا
 ).ع( و نشر فرهنگ اهل بيتهمؤسس

 يـق ، تحق  قـم  يختـار ،  )۱۳۸۵ ( حسن بن محمد بن حسن بن سائب بن مالك         ي، قم ياشعر
 .ي نجفي مرعشي العظماهللا يت بزرگ حضرت آهكتابخان:  قمي، قميرضا انصارمحمد 

 رضـوان محمـد رضـوان،    قيـ  و تعلقي، تحق فتوح البلدان ،  )م۱۹۵۹ (البالذري، ابو الحسن  
 . الكبريالمكتبة التجارية: مصر

 قـم از  يثي مکتب حـد ليشناخت و تحل:  قميثيمکتب حد،  )۱۳۸۴(، محمد رضا    يجبار
 .آستانه مقدسه: ، قميآغاز تا قرن پنجم هجر

مركز : ، تهران  قم يه علم ه حوز يخ از تار  ييها برگ،  )۱۳۸۱) (به كوشش  ( رسول ان،يجعفر
 .ياسناد انقالب اسالم

 .۵ ش،يثعلوم حدفصلنامه ، »ي خاندان اشعريشجره علم «،)تا بي ( محمد،يحاج تق
 ،ي احمـد خضـر    دي نظـر سـ    ريز،  يع تش يختار ،)۱۳۸۴(ن و ديگران    ي حس ، مقدم انينيحس

: و قـم  ) سـمت (هـا    انشـگاه  د ي كتب علوم انسان   نيسازمان مطالعه و تدو   :  تهران ،۲ج
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

، ۴ج ،معجـم البلـدان   ،  )م۱۹۷۹/ ق۱۳۹۹ (الحموي الرومي البغدادي، ياقوت بـن عبـداهللا       
 .دار إحياء التراث العربي: روتيب

 .دانشگاه تهران: ، تهرانامه دهخدان لغت، )تا يب( اکبر يدهخدا، عل
، تحقيـق عبـدالمنعم عـامر،       خبار الطوال األ،  )ش۱۳۷۰/ ق۱۴۱۲ (دينوري، احمد بن داود   

 .شريف الرضي: قم
چـاپ  ،   قم يه علم هالمعارف حوز ةري دا ين اول يا الحجةآثار  ،  )۱۳۳۲ ( محمد ،ي راز فيشر

 .ي برقعيکتابفروش: ، قمدوم
 ي نقـ  يتحقيـق علـ    ، الشـيعة  طبقات اعـالم   ،)تا بي ( محمد محسن  ي، آقا بزرگ تهران   خيش

 . اسماعيليانهسسمؤ: ، قمچاپ دوم ،۱ج ،يمنزو
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 ۱۳۸۸بهار و تابستان  / ۸ ش /۴س/ تربيت اسالمي             ۷۴

 

انتشـارات  :  علي اكبر الغفاري، قمقي، تحقمعاني األخبار،  )۱۳۶۱ (يمحمد بن عل  صدوق،  
 .ياسالم

 .دانشگاه مشهد: ، مشهد الرجال فةإختيار معر، )۱۳۴۸ (طوسي، محمد بن الحسن
 .ه المعارف االسالميهمؤسس: ، قمالغيبة، )ق۱۴۱۱( ــــــــــــــــــ
 . المرتضويه مكتبة:، نجف اشرفالفهرست، )ات بي( ــــــــــــــــــ

 .رياساط: ، تهراني سرابوالقاسم، ترجمه ي اسالميها فرقه، )۱۳۷۷(، ماد لونگ
 همؤسسـ : ، بيـروت  چاپ دوم  ،۵۷ج ،بحار األنوار ،  )م۱۹۸۳/ق۱۴۰۳ (مجلسي، محمد باقر  

 .الوفاء
 ي گـا حيو تصـح  و اهتمـام  ي، سـع  القلـوب ةنزهـ  ،)م۱۹۱۳/ ق۱۳۳۱( مستوفي، حمداهللا 

 .ليبر:  از بالد هالنددني ل،يسي انگلسترانجيل
 و  ي فرهنگـ  همؤسسـ :  تهـران  ،يعه شـ  يث حـد  يخ در تار  يپژوهش ،)۱۳۷۴(د  يمعارف، مج 

 .حي ضريهنر
 وابسته  يمؤسسه انتشارات اسالم  : ، قم رجال النجاشي ،  )ق۱۴۰۷ (نجاشي، احمد بن علي   

 . قمهي حوزه علمنيبه جامعه مدرس
 .۱۱، شنور علم، »)نجوم امت (يزدي ي حائرمي عبدالکرخيحاج ش «،)۱۳۶۴ (نام يب
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