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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 چهارموشماره هفتاد، نوزدهمسال 

  7931 تابستان

 یسنجش تمدن یک ی؛شهر حله در قرن هفتم تا نهم هجر

 1/7/67: ییدتأ یختار  22/5/65 :یافتدر یختار

  1 یاتب یعل 

  2 یگیکاظم ب یمحمدعل

  3بابائیاله  حبیب

به    تواند یم ی،تمدن یدجد یها از شاخص یریگ با بهره یخیتحوالت تار یواکاو
 یندفرا یزانسنجش سطح و م یر،وجود، و در صورت اخ یادر باره فقدان  یداور
 یلیتحل ینوشتار، ب  بررس ینمدد رساند. ا یخیگوناگون تار یها در برش یتمدن

هها   شهاخص  یهن   بهر ا یه و تحوالت شهر حل  در عصر مغهوالن بها ت    ها یژگیو
انهد از    عبهارت  یندر مطالعهات نهو   یتمدن یها شاخص ینتر پرداخت  است. مهم

 یگهاه جا ی،و مهار خشهونت، عمهران و ابهادان    یعلم و دانش، روادار ی،گستردگ
 .یاتزنان و فرودستان، و ادب

شههر   ی،دوره بحرانه  ینک  در انشانگر ان است  شده، یشواهد گرداور مجموع 
 ی هرد پهژوهش بها رو   یهن بوده است. ا یتمدن یندفرا یک یحل ، دارا نشین یع ش

ماننهد    یخیبهر منهابت تهار    یه  و با ت  یو تمدن یخیتار یبیو با روش ترک یتمدن
 هااالمعارفدائرةتراجم،  ی،عموم یختوار ی،حل ، فهارس نسخ خط یمحل یختوار

 نو انجام گرفت  است. یها پژوهش یا و پاره

                                              
 .دانشگاه تهران یاردانش. 1

 .دانشگاه تهران یاردانش. 2

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، رشته تاریخ تمدن و ملل اسالمی، رئیس مرکز مطالعات  . استادیار3

 .habz109@gmail.comاجتماعی و تمدنی: 
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 .یتمدن اسالم ی،سنج تمدن یع،تش یخحله، عصر مغوالن، تار: کلیدواژگان

 مقدمه

توان  توان بررسی نمود؛ از یک دیدگاه، می نسبت تمدن و تشیع را از دو دیدگاه متفاوت می

وجو کرد و پیشینه دنیاا  اسا ر را باا     جست تاریختحوالت تمدنی در میان شیعیان را در 

تاوان تشایع و    رکز بر نقش و سهم شایعیان بررسای نماود و از دیادگایی دیمار، مای      تم

یا  آن را نه در گذشته و تاریخ، بلکه در وضعیت کنونی و آیناده مااععاه کاردز از     ظرفیت

این جهت، تشیع، نه به مثابه یک رخداد تاریخی، بلکه باه مثاباه یاک گفتماان فکار  و      

 گیردز مذیبی مورد بررسی قرار می

یا  متعدد   توان به یر دو جنبه تشیع و تمدن تأکید کرد و مقاالت و کتاب رچه میگ

یاا  تااریخی و    گیرد، جنبه مورد تأکید قرار می مقاعهدر این باره نماشت، اما آنچه در این 

یا  برجسته  تجربه تمدنی در گذشتۀ تاریخ تشیع استز در پیشینه تاریخی تشیع، یم نقاه

یا  تااریخی  تشایع    دنی قابل مشایده است که شایسته است در دورهفراوانی به عحاظ تم

تشیع از عصار اماار جعفار     1، دورۀ تأسیس مانند دورۀ بسیط تشیع در دوره امیرمؤمنان

، و دورۀ دفاع و ردّ شبهات از دورۀ غیبت کبر  تاکنون، تحلیل و بررسی شاودز  صادق

آنچه در این نوشته مورد تأکید قارار دارد، تحاوالت و تااورات تمادنی در شاهر رلاه در       

ترین شرایط تاریخی  آن، یعنی در دوره رمله مغول اساتز تمرکاز اصالی در ایان      بحرانی

تمدنی، یعنی ادبیات مدرن امروز، بر شهر تاریخی یا  نوین  مقاعه، طرح و تابیق شاخص

رله است تا معلور گردد آیا شهر رله ا آن یم در مقیاا  شاهربودنش ا در دوره زماانی       

یاا    تواند به عنوان یک نمونه تمدنی، آن یام باا شااخص    قرن یفتم تا نهم یجر  می
                                              

هایدومبهبعدنیست.تأسایسشدنآندرسده،بهمعنایبهوجودآمدنتشیعوساخته«تأسیس».لفظ1

یادبیاتآندرقالا کاگگفتماانمتمااک بااگیراصلتشیع،مربوطبهدورهعصرنبویاست؛اماشکل

باشد.میهوکتیمتفاوتودرنسبتباجرکاناتکالمیوفقهیدکگر،مربوطبهدورهامامصادق
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نند رله، توانساته  اش در شهر  ما مدرن امروزین مارح شود؟ آیا تشیع در گذشته تاریخی

است مثاعی تمدنی از مذیب تشیع به وجود آورد؟ تأکید بر دورۀ زمانی قرن یفتم تاا نهام   

روست که مکتب رله، چندین دوره تاریخی را سپر  کرده است: اعا.ز دوره   یجر ، ازآن

شود و تا سال  یجر  آغاز می 565تمهید که نخستین دوره فرینمی در رله است، از سال 

 926یجر  شروع شده و تا  592یابد؛ بز دورۀ تأسیس که از سال  ادامه می یجر  592

یجر   921یابد؛ جز دوره ط یی و یا شکوفایی فرینگ رله که از سال  یجر  ادامه می

یاباد؛ دز دورۀ   یجر  )رفات فخراعمحققین( اساتمرار مای   771)زمان محقق رلی( تا سال 

 151شاروع شاده و و باه ساال      771ساال  ضع. و رکود و پسرفت علمی در رله کاه از  

زمان با دوعت مشعشعیان در ایواز و تسر  آن به بغداد، نج. و رله باه پایاان    یجر  یم

فرایند انحااط  651تا سال  151دوره زوال فکر و فرینگ در رله که از سال یز رسد؛  می

 رسدز فکر  و فرینمی در آن به انجار می

یا  سور )نقاۀ اوج( و چهاارر رلاه )شاروع     ت، دورهآنچه در این مقاعه مورد توجه اس

یا  نوین تمدن بر شاهر رلاه، دو    دورۀ رکود( خواید بودز در این مقاعه، با تابیق شاخص

تاوان در مقیاا     یا  تمدن و گاه خاود تمادن را مای    شود: اوّالً، شاخص مسئله ثابت می

بناد  تمادن یماواره     صورت تر  مانند یک شهر نیز مااععه و یا اثبات کرد؛ ثانیاً، کوچک

 توانساته ا  عار دینی و فراتر از مذیب نبوده است؛ بلکه گاه یک مذیب مانند تشیع  پدیده

 یا  تمدنی بیافریندز  ا  تمدنی داشته، یا نمونه است تجربه

 در این باره، آثار ذیل قابل توجه است: 

ناگ و تمادن   بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرینمی رله و نقاش آن در فری »ـ 

 ، از دکتر زهرا طاهری پور )دانشگاه پیام نور(؛«اس می از سده پنجم تا سدۀ نهم

، از دکتـر مممـد حـا ی    «مکتب رله از منظر تاریخ و جایماه آن در اندیشه امامیه»ـ 

 تقی )دانشگاه شهید بهشتی(؛
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الصالتالثقافیةبینالحلهومدنالشرقاالسالمیمنخاللرحاالتالعلمیاة»ـ 
، از ایمان عبید وناس )دانشگاه بابل «منالقرنالسابعحتینهاکةالقرنالتاسعالهجرکین

 در حله(؛

، از ماجد عبد زید «الحیاةالفکرکةفیالحلةفیالقرنینالسابعوالثامنالهجرکین»ا 

 ارمد اعخزرجی )دانشماه مستنصریه بغداد(ز 

یا  متعدد  نیز در این  و عراق، کتاب یا  ایران یا  فوق در دانشماه ع وه بر رساعه

 توان به این موارد اشاره کرد: باره نوشته شده است که از جمله آنها می

، مزیدیان، پژویشی دربارۀ اوضاع سیاسی و فرینمی امیرنشین مزید  اسد  در رلهـ 

 از عبدالجبار نا ی یاسری؛

ازعیسایحسان،مدرسةالحلةالعلمیةودورهافیحرکاةالتأصایلالمعرفایـ 
 ؛حکیم

،ازعبدالرضااالحوزةالعلمیةفیالحلةنشاأتهاوانکماشاهااالسابااوالنتاائ ـ 
 ؛عوض

 ؛ازکوسفالشمری،خاللالقرنالتاسعالهجریةفیالحلةالفکرکةالحیاـ 

،ازحیدرالسیدموسیوتوتمدرسةالحلةوتراجمعلمائهامنالنشوءالیالقمةـ 
 .الحسینی

در این موضوع، سه مقاله از احمد رضا خضری )مزیـدیان و نقـآ انـان در رشـتر      

تمدن اسالمی(، مممد حا ی تقی ) غرافیای تاریخی حله؛ بشتر شکوفایی مدرسه حله در 

مزید و حوزه علمـی   دوره ایلخانی( و همچنین یداهلل نصیریان )سیف الدوله، امیر نامدار بنی

ارزشمندی است که در موضـوع حلـه و البتـه بـا رویکـردی      حله سیفیه(، از  مله مقاالت 

متفاوت از رویکرد تمدنی در این مقاله، نگاشته شـده اسـت. رفتنـی اسـت کـه بـا و ـود        

نوشته شده است، اما تطبیق « حله»های متعددی که در موضوع  ها، مقاالت و رساله نوشته
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حله در تاریخ اسـالم،   های تمدن در ادبیات  دید بر تموالت فرهنگی و ا تماعی شاخص

 ای مورد بررسی قرار نگرفته است.  تاکنون در هیچ نوشته و مقاله

 های مدرن آن  تعریف تمدن و شاخص. 1

یا، در گار اوّل نیازمند  شهر رله در تمدن اس می در دوره مغول پژویش در باره مرکزیت

ت؛ تا بتوان با ذکر یا  نوین تمدن اس تبیین و تعری. مفهور تمدن، و در گار دور شاخص

گفت  بایدشواید تاریخی تمدنی در این شهر، به مدعا  خود دست یافتز در تعری. تمدن 

ترین نظار  )ابرنظار( اجتماعی  در رال تحوّل، توسعه  ترین و پیچیدهکه اساساً تمدن، بزرگ

یاا  اجتمااعی ر     تارین ساارت   و تسرّ  است که در بساتر رواباط انساانی و در کا ن    

یا  تمدن، چاه   برا  بررسی ابعاد تمدنی در مورد شهر رله، الزر است شاخص 1یدزد می

یک در تااریخ   به گاه یک در ادبیات مدرن و چه در ادبیات دینی و قرآنی بررسی گردد و آن

یاا    وجو و اناباق داده شودز موضوع اصلی این مقاعاه، تابیاق شااخص    شهر رله جست

یا   یا  مدرن تمدن، ضرورتاً در تضاد با شاخص مدرن تمدن بر شهر رله استز شاخص

یرچند تقریر و تبیین یریک از منظر اس می و غربی، ممکن اسات کاام ً    2دینی نیستند؛

 متفاوت باشدز

شدن، گستره و وسعت   بودن و تمدن   در ادبیات مدرن غرب، نخستین شاخص در تمدن

جغرافیاایی )وساعت جغرافیاایی(،    باودن، در ابعااد    یک تمدن استز این گستردگی و ک ن

یا  تمدنی دیمر(، سیساتمی )شاموعیت سیساتمی در یاک      ارتباطی )ارتباط با دیمر نقاه

  3یا و تبار تاریخی( استز جامعه( و تاریخی )ریشه

                                              
 .8ا7صنقدونظر،،«تنوعاسالمیدرفراکندتمدنی».ر.ک:بابائی،1

هرکگازشاخص2 می. تمدنتواندشاخصیبرایتمدنهایمدرنفوق، نی بودنوکا شدنجهاناسالم
هابرمبانیعرفیوسکوالرغرابنیاننشوندوقرائتلیبرالازآنهابردکگرباشد؛البتهاگراکنشاخص

 شود.هایممکنازعلم،حقوقبشر،دموکراسی،تساهلوکنترلخشونتتحمیلنرواکت

3 . See Edward A. Tiryakian, "Introduction : The Civilization of Modernity and the 

Modernity of Civilizations", International Sociology 2001 16: 277, p. 281.  
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باشاد،   پژویان غربی می ترین آن که مورد ع قه تمدن شاخص مهم دیمر و شاید مهم

یاا  انساانی را    یا در درون خود، خشونت دنکنترل خشونت در یک تمدن استز یمه تم

آورنادز اساسااً معناا      کنند و ساحی از صلح و امنیت را در جامعه به وجود می کنترل می

  1بودن تمدن نیز در یمین مهار خشونت نهفته استز ینجار 

شاخص سور برا  تمدن در ادبیات مدرن، وجود نظم و انضباط استز نظم ماذکور باه   

 ( disciplineنی، صرفاً نظم و انضباط اجتماعی نیست؛ بلکه انضاباط ) عنوان شاخص تمد

 با تأکید بر مقوعه نظام   2گیردز ( افراد و جامعه را نیز دربرمیcultivationو پروردگی روح )

 توان گاه به عنوان ریشه و خاستماه نظام و انضاباط، و گااه     و انضباط، مقوعۀ عداعت را می

 ابه یک شااخص مهام تمادنی در عصار جدیاد باه رسااب        به عنوان راصل نظم و به مث

 آوردز 

دیند، توانایی تمدن  آخرین شاخص مهمی که متفکران جدید آن را مورد توجه قرار می

در استفاده از فناور  برا  ایجاد و تأمین رفاه و آساایش )متفااوت از آراماش( در جامعاه     

درن، متص. به تمدن نخوایاد  استز جامعه فاقد این ویژگی، بدون شک از منظر ادبیات م

 3شدز

شدن ذکر شده است؛   یا  دیمر  در تمدن یا  تمدنی  فوق، شاخص ع وه بر شاخص

از جمله اخ ق و آزاد ، جایمزینی قوانین شهر  به جا  رقوق و قوانین نظامی و رفا   

 5یا  مختل. اجتماعیز عناصر و سازه« بودن علمی»و  5رقوق زنان و ضعیفان
                                              

1. See: Arpad Szakolczai, "Civilization and its Sources", International Sociology 

2001 16: 369, p. 371-372.  

2 . See: Jay Newman, "Two Theories of Civilization", Philosophy, Vol. 54, No. 210 

(Oct., 1979), pp. 473-483, p. 476.  

3   .  See Mazlish, "Civilization in a Historical and Global Perspective", p. 297.  

4 . Ibid.  

5 . Bierstedt, "Indices of Civilization" p. 483-490. 



 17   7931 تابستان، چهارمهفتادو، شماره نوزدهمسال              

 1شهر حلهتشیع در . 2

ماذیبی بودناد کاه در منااطق زیااد  از رلاه        خاستماه تشیع در شهر رله، مردمان شیعه

یاا  علیاا، سافلی و     سکونت داشتندز روستایا  بربیسما، مایرآباد، امیریه، مزیدیه، سایب 

یبیره، جامعین، کاوثی،   قوسان یا قسین و روستا  رودخانۀ سابس، قصر ابن میانه، طفوف،

 2نجمیه، سورا، بابل، نر  و قلیدیه، یمه ساکنانش شیعۀ امامی بودنادز  ابوراب، نجمی یا

، در مناقۀ فرات میاناه  بیت یا و مراقد امامان و فرزندانشان از ایل بسیار  از زیارتماه

که در بین دو شهر مقد  نج. و کرب  قارار دارد، پراکناده بودنادز عا وه بار مراقاد و       

جود داشته، مقامات قابل توجهی در مناطق مختلا. رلاه   یا که از رله تا  نج. و زیارتماه

اند؛ مانناد مقاار اماار موسای      وجود داشت که یریک در شیوع فرینگ شیعی اثرگذار بوده

در روستا  مایرآبادز ع وه بر ایان، علماا     در شهر نیل، و مقار امار کاظم کاظم

اند که یرکدار در رواج فریناگ شایعی ساهمی     امامی  بسیار  یم از این شهریا برخاسته

اکنون سؤال این است که مذیب شیعی و فراگیربودن آن، چه تأثیر اجتماعی  3وافر داشتندز

جربیااتی در سااوح   در رله داشته است و آیا در وضعیت شیعی، مسلمانان در این شاهر ت 

اند و یا رضور این مذیب در این شهر، عم ً نظار مناسبات انساانی در آن را   تمدنی داشته

یاا    مختل کرده، امکان تجربه تمدنی در آن را بازستانده بود؟ در ایان قسامت، شااخص   

شود تا فرایند تمدنی و ساح آن، مورد  یک بر این شهر تابیق داده می به مدرن تمدن یک

 ابی و بررسی قرار گیردزارزی
                                              

.حله،شهریقدکمیدرمیانهعراقومرک استانبابلاستکهدراواخرقرنپنجمتوسطسیفالدوله1

هایششمتانهم،ککیازمراک م کدیبناگردکدهاست.اکنشهر،بینراهبغدادبهنجفقرارداردودرسده

 مهمشیعیوخاستگاهب رگانیهمچونعالمهحلیومحققحلیبودهاست.

.77ا22صمدرسةالحلهوتراجمعلمائهامنالنشوءالیالقمة،.وتوتالحسینی،2

پژوهشیدربارهاوضاعسیاسیوفرهنگیامیرنشینم کدیاسدیدرحله،؛م کدکان،ناجیالیاسری.7

 .212ا217ص
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 شاخص نخست: گستردگی و وسعت شهر حله

مسلماً شهر رله به عحاظ جغرافیایی شهر  کوچک بوده و وسعت چندانی برا  ایجاد یک 

تمدن و یا رتی یک رکومت نداشته استز از جهت تاریخی نیز رله مانند شهر کوفه، تبار 

گی ارتباطی و سیستمی، ایان شاهر   ا  نداشته است؛ وعی به جهت گسترد تاریخی طوالنی

تنیده داشته اسات   برخوردار از عنصر وسعت در تمدن بوده استز شهر رله، فرینمی دریم

یاا  متناوع علمای و فرینمای      توان در وجود خاندان یا  مهم آن را می که یکی از جلوه

)از  گاذاران رلاه و اوّعاین امارا  آن(، آل باریاق      مشاید کرد؛ مانناد آل مزیاد )از بنیاان   

یا   یا  بزرگ علم و ادب در رله(، آل أعرج )از سادات رسنی و در شمار خاندان خاندان

یا  بازرگ علمای و دینای شایعه(، آل      علم و فقایت در روزۀ رله(، آل سعید )از خاندان

اسد(، آل مُعَیّه )از سادات رسینی و از نقیباان عاراق(، آل طااوو  )از     ماهر )از قبیلۀ بنی

یا  فکر  و فرینمی در روزه رله(، آل نما و آل ساعید کاه باا     هم ررکتیا  م خاندان

شان، از نظم و انضباط علمی و فرینمی برخوردار بودناد و یماین    وجود تنوع و گستردگی

اساساً یر خانادان،   1گذاشتز امر، تأثیر بسیار بزرگی در رشد و توسعه فکر  در رله برجا 

آورَد و افراد و  عظیم فرینمی ا دینی به وجود می در جایماه یک نهاد بزرگ فرینمی، موج

مند و انباشته از علما و بستمان(، از  اش )یک نهاد نظار مخاطبان متنوعی را با قدرت جمعی

کندز امواج فرینمی برآمده از چندین خاندان، در کنار یکدیمر، فرینگ یاک   خود متأثر می

گیار  یاک    گون ساخته، زمینه شکلکلی دگر شهر و یا جغرافیا  فرینمی یک ملت را به

سازد که نموناه آن را در   تر، ممکن می موج تمدنی را یرچند در مقیا  جغرافیایی کوچک

 توان مشایده کردز )تونس امروز(، می2دوره قبل از می د در تمدن کارتاژ 

                                              

الحلةالعلمیةالحوز،عوض.1 األةفی وانکماشها )نشأتها والنتائ  ،م(1222ا1127ق/121ا222سباا
.122ص
hadasht-Kartت:قرتحدش»فنیقی برگرفتهازواژهΚαρχηδών:کونانیبه.کارتاژکاهمانقرطاج)2

درشمالآفرکقا)تونسقبلازمیالد122تا812(،دردورهزمانیCarthago؛بهالتین:بهمعنایشهرِنو
کنونی(وجودداشتهاستوبامرک کتخودتوانستهبودتمدنیپدکدآورد.
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یا  ارتباطی و تجار  دنیا  عارب در   به عحاظ گسترۀ ارتباطی، شهر رله یکی از راه

بعد از اس ر بوده استز از یک سو، یوا  مناسب و معتدل رله، و از ساو  دیمار،   قبل و 

یا  فراوان و محصوالت کشاورز  رله باعث شده  خیز، نخلستان یا، خاک راصل رودخانه

ق( آباادانی  526اعدوعه )ت  بود که رله در مسیر تجارت قرار گیردز این شهر در زمان سی.

  1وآمد تجّار به این شهر افزایش یافتز رفتبیشتر  پیدا کرد و در نتیجه، 

 شاخص دوم: رواداری و کنترل خشونت

ترین وضعیت اجتماعی و سیاسی، توانست خود را از  شهر رله، در بدترین شرایط و بحرانی

یکی از مختصاات  خشونت دور نماه داشته و روادار  و تسایل را در این شهر ایجاد کندز 

ع و تکثر  بود که جمعیت رله یم به عحاظ ملیتای و یام   مهم فرینمی در شهر رله، تنو

یا  کرد )با خصوصیت شجاعت، اقدار  به عحاظ دینی داشتندز جمعیت رله، ترکیبی از ملت

یجار (  نقاش اصالی را     555تاا   356مزیاد )  گر  که در پیاروز  بنای   و روریه نظامی

اساد، و   یا و قبیلاۀ بنای   رببود که اعبته غلبه با ع 2داشتند(، عرب، ترک و فار  )دیلمیان(

مسیحیان، در محلۀ جُبّ  سکونت داشتند و  3سپس قبیله خفاجه و قبایل عباده و عقیل بودز

یا  باومی در رلاه،    ترین اقلیت یکی از بزرگ 5از آزاد  در زندگی و عمل برخوردار بودندز

یازار   تا قبال از قارن نهام یجار ، ده     شهرگفته شده است که در این  5یهودیان بودندز

بوده است، ساکونت   اعکفل( که در آن قبر رزقیال یهود  غاعباً در مناقه برم ره )ذ 

اندز رضور یهودیان در این شهر، برا  فعاعیت تجار  بوده استز چهاار معباد بارا      داشته
                                              

.27،ص1جالمناق الم کدکةفیاخبارالملوکاالسدکة،الحلی،.1

.711ص،سبااوالنتائ نشأتهاوانکماشهااألةفیالحلةالعلمیةالحوزعوض،.2

7 کرگوش، . ص1جتارکخالحلة، 21ا28، نی ؛ و القرنةفیالحلةالفکرکةالحیا،الشمریر.ک: خالل

 .72ا71صالتاسعالهجری،

 .72صهمان،.2

.72صال کارات،ةشاراتالیمعرفاإل،الهروی.2
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ر( از 1215ق/ 911ابی بکار اعهارو  )ت    بن یهودیان وجود داشته است که ابواعحسن علی

شهر سوراء که از مراکز اطراف شهر رله باود، مقار رأ  اعجااعوت     1آن دیدن کرده استز

دار  کاه میاان یهودیاان و     با وجود یهودیان در این شاهر و دشامنی ریشاه    2بوده استز

ییچ نوع برخورد  میان شیعیان و یهودیان در رله گازارش   3مسلمانان وجود داشته است،

ر  مسلمانان به ساحی از توانایی رسیده نما داد، تاریخ نشده استز اگر چنین اتفاقی ر  می

بود که یمانند واقعه کر  بغداد، گزارشی از برخوردیا  خشن در شاهر  مانناد رلاه )در    

یاا    کاه گازارش   چناان  نزدیکی بغداد( ثبت کندز جاعب اینکه شغل یهودیاان در رلاه آن  

است و این، دید، تجارت، طبابت و یا رضور در دستماه دیپلماسی بوده  تاریخی  نشان می

 5در این شهر داشته استز آنهانشان از آزاد  

شرایط متنوع فرینمی و مذیبی در رله و اینکه رله، رلقه اتصاال شاهریا  مقاد     

یا  درسی و علمای خاود را برپاا     عراق، باعث شد دیمر مذایب نیز بتوانند در رله کرسی

ارز ایان تساامح را   سازند و در خصوص آرا  یکدیمر تحمال و تساامح بورزنادز نموناه با     

                                              
 .همان.1

ازسویبرخیدکگراز،اکنسخن.72ص،خاللالقرنالتاسعالهجریةفیالحلةالفکرکةالحیا،.الشمری2

استکهشدهمحققانرد ه ارکهودیدرحلهوعنوانشده مربوطبهدوران،وچهارکنیسهدرآن،ده

وضع،هاوسقوطخالفتعباسی.ازنظرعلیکاملحم هسرحانشودونهدورهمغولعباسیدرحلهمی

آنهابسیارکمشد.دگذشتوتعدایارسختمیکهوددرعهدجالئرکینبسیاربدبودوزندگیبرکهودکانبس

توانست،نفوذداشتونغراهاآنگاهکهسعدالدولهکهودیدردستگاهقبلازجالئری،البتهازهمینمنظر

ةدراس،ةالیهودفیالحلحم هسرحان،علیکاملر.ک:)سلطانرانسبتبهاهمیتونقشکهودآگاهکند.

.22ا11ص،ةوالسیاسیةواالقتصادکةاالجتماعیحوالهمألةتارکخی

«.ولنترضیعنگالیهودوالالنصاریحتیتتبعملتهم:»122ر.ک:بقره،آکه.7

فیةالفکرکةالحیا؛الشمری،222،صالعراقفیعهدالمغول؛خصباک،122صرحلةبنیامین،التطیلی،.2

.2،صخاللالقرنالتاسعالهجریةالحل
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عمار اعقایعای    بان  مشایده کرد که آن را ارماد  الشمول فی اسباب النزولتوان در کتاب  می

 1ر( از فقها  رنابله، در شهر رله نوشتز1191ق/ 593)

یاا  ماذیبی در    نیز نشان از روادار  با اقلیت سنّت شیوۀ مواجهه علما  شیعه با ایل

سنّت به عحاظ فکار  و باه    یجر ( نسبت به ایل 995طاوو   )ر بن این شهر داردز سید

یاا    طاوو  کتااب  بن عحاظ عملی و زیستی، نمایی گشاده و خارج از تعصب داشتز سید

وفاور در   و از آثاار آنهاا باه   سنّت خوانده بود و با ادبیات آنها کام ً آشنا بود  فراوانی از ایل

ساانّت در کتابخانااه  یااا  خااود نقاال کاارده اسااتز فراواناای کتااب علمااا  ایاال  نوشااته

سنّت )شاید بارا  منااظره باا سانّیان(      یا  ایل دید او به نوشته طاوو ، نشان می بن سید

از جملاه   2یا  خود نقال نماوده اساتز    ع قه داشته و بسیار  از مااعب آنها را در کتاب

سنّت نوشته شده استز یماین طاور    ایشان، بر پایه روایات ایل 5مالحمو یا  3 طرائفکتاب 

دینده تعداد باال   روایات سنّی سه برابر روایات شیعی است که نشان5 سعدالسعوددر کتاب 

که برا   9 الیقینطور کتاب سنّت نزد سیدبن طاوو  استز یمین یا  مربوط به ایل کتاب

                                              
.21صةالعلمیة،الحلةمدرس،لحکیما.1

سید2 کتابخانه آنچه میبن. جلوه مهم فرهنگی جهات به آن،دهدطاووسرا در کتاا انباشت صرف

نیست ؛کتابخانه کثرتکتاااستکه موضوعاتو تعداد، نوعکتاا، لحاظفرهنگیمهمآنبلکه به را

ابنمی برایفرزندشسازد. را ،طاووسکتابخانهخود انواعکتاامحمدتوصیفکرده کهو را هایخود

سیدبرایفرزندخوکشباقیمی )ر.ک: است. توضیحداده و برشمرده بنگذارد، برنامهسعادت،طاووس،

(172ا172ص،)ترجمه(

ش.1771رنشرنوکداسالم،دفت:قمطرائف،طاووس،.سیدبن7

قم:الشرکفالرضی.المالحموالفتنفیظهورالغاک المنتظر،.همو،2

ش.1727قم:منشوراتالرضی،سعدالسعود،.همو،2

ق.1217قم:دارالکتاا،بأمرهالمؤمنین،الیقینباختصاصموالناعلی.همو،2
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با یمین رویکرد  1سنّت استز ت، نوعاً مشتمل بر ارادیث و آرا  ایلمناظره نوشته شده اس

بود که سید توانست نیرویا  مذیبی  دربار خ فت را با شیعیان یمسو کندز و  باا وجاود   

یا  تند سیاسی علیاه ماذایب نشاان     گیر  اش، از خود جهت موقعیت اجتماعی و سیاسی

 2مهید نمودزنداد و نوعی آرامش و یمزیستی بین مذایب را ت

 شاخص سوم: عمران و آبادانی در حله 

یجار ( و   557ا322زمان بود با آل بویه ) یجر (در رله، یم 555ا356رضور مزیدیان )

صحرانشاین بودناد و    مزیاد  بنای سلجوقیان )سده پنجم و ششم یجر (ز با وجاود اینکاه   

یا  جنمی میان آنان رواج  یا  صحرانشینی یمچون پرورش نیرو  نظامی و شیوه ارزش

مزید برا  ساختن شهر رلاه   تصمیم بنی»یا  عمرانی آنان جد  بودز  داشت، وعی فعاعیت

در جا  کنونی و ت ش برا  بازساز  و شکوفایی این مناقه مهم ّ زراعی، دعیال روشانی   

یاا    مزیادیان فعاعیات   3«یا  مدنی و اقتصااد  اساتز   کر  آنان در زمینهبر س مت ف

یاا  باشاکوه در    یا  زیبا و ساختمان عمرانی مختلفی را مانند: ساخت پل، سد، ایجاد باغ

مزید، از نوع ویرانمر  صحرانشینی بنی»رله به انجار رساندند و این، نشان از آن داشت که 

به غارت و چپاول شهریا و روستایا و نواری آباد زراعی  و مخرب نبوده استز آنها نه تنها

یاا    فعاعیات  5«ساز بودنادز  و پرداختند، بلکه به عکس، ایل عمران و آبادانی و ساخت نمی

یبیره، نیل، جامعین و رلاه بسایار ایمیات     یا در بابل، سوراء، قصر ابن مزید  عمرانی بنی

یاا  بازرگاانی و     ، جغرافیاایی و راه داشت؛ وعی در این بین، شهر رله به جهت اقتصااد 

                                              
.21ا22صطاووس،بنکارسیدمعرفیوبررسیآثارواف،یکنیومهد.مهدکه1

.22همان،ص.2

،پژوهشیدربارهاوضاعسیاسیوفرهنگیامیرنشینم کدیاسدیدرحله؛م کدکان،ناجیالیاسری.7

.17ص

.همان.2
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یا  عمرانی مزیادیان،   نمودز گفتنی است با وجود فعاعیت تر از بقیه مناطق می زراعت، مهم

یاا و   یا  بادو  و صحرانشاینی داشاتند و خواساته     آنها به جهت ع یق فرینمی، زمینه

یی را یمچنان در گرا ا  مانند: ع قه به شعر، شجاعت، بخشندگی و گاه قبیله س یق قبیله

 1وضعیت شهرنشینی جدید رف  کردندز

 شاخص چهارم: دانش و دانشمندان در حله

گرایی، نواندیشی، ابداع و نوآور   یا  مکتب فرینمی رله، عقل ترین شاخص یکی از مهم

یا  مختل. زندگی استز در دوره تأسیس مکتب فکر  ا فرینمی رله )از ساال    در روزه

یاا    یا  درسی گوناگون در این شهر شکل گرفات و زمیناه   قهیجر (، رل 926تا  592

یجر ( فرایم گردیادز   561ادریس ) فکر  و سیاسی برا  ظهور دانشمندانی یمچون ابن

مزیاد از علماا و شاعرا،     ع وه بر موقعیت طبیعی و جغرافیایی شهر رله، رمایت رکاار آل 

  مختلا. علمای در رلاه و    یاا  یجرت تعداد بسیار  از علما به این شهر، رضور خاندان

ادریس،  دادوستد علمی میان آنها، جنبش فکر  و فقهی جدید توسط علمایی یمچون ابن

تسامح مذیبی، وجود اماکن بزرگ و مقد  در رله )مانند مقاار ردّ اعشامس، مقاار اماار     

مانادن رلاه از رما ت     و مقار اعغیباه(، و بعادیا نیاز سااعم     ، مقار امار صادقعلی

ن یم در شرایط بحرانی که یمه از جمله علما در پی پنایماایی بارا  فعاعیات    یا آ مغول

شان بودند، یممی در تأسیس و نضج فکر و فرینگ رله در این دوره سهم  علمی و دینی

 2مهمی داشته استز

یجر ( به  993)ر  خانیا ع وه بر تدبیر سیاسی در جلوگیر  از رم ت ی کو  رلی

تاوان در کماک باه     می نیز برخوردار بودند که نموناه آن را مای  این شهر، از فراست فرین

                                              
.28ص،12شمطالعاتتارکخاسالم،،«م کدکانونقشآناندرگسترشتمدناسالمی»،خضری.1

.178ا122،صسبااوالنتائ نشأتهاوانکماشهااألةفیالحلةالعلمیةالحوز،عوض.2
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بدین شاکل، آنهاا    1ساکنان بغداد و ارائۀ غذا در برابر کتاب )به عنوان ثمن( مشایده کردز

یا  آمده از بغداد را موضوع در   توانستند میراث علمی و اس می را رف  نموده و کتاب

ب علمای و فقهای رلاه متحاول شاود و      این امر، موجب شاد مکتا  »و بحث قرار بدیندز 

و مرکز علور امامیه،  یا  مذیب امامی در رله توأر با نج. اشرف، شهر امار علی پایه

 2«تحکیم یابدز

رشد اندیشه سیاسی علما  مسلمان رله، در طول تاریخ تبلور بیشاتر  داشاته اسات؛    

الزر را نداشاته اساتز    وعی اندیشه اجتماعی، فرینمی و گاه تمدنی آنها تبلور و یا انعکا 

در آن زمانه که تحوالت سیاسی بر دیمر تحوالت اجتماعی ساایه انداختاه باود، دغدغاۀ     

یاا و یاا    تبع، به ابعاد سیاسی جامعاه معااوف باودز باا ایان یماه، گازاره        علما  دینی به

تاوان یریاک را باه عناوان      یایی از آن دوران و از علما  اس ر وجود دارد که می نوشته

یا  فرینمی و اجتماعی و گاه تمدنی تلقی  کردز یکی از این مقوالتی که در اندیشه  ایده

 علما  شیعه بازتاب پیدا کرده اسات، ضارورت وجاود زنادگی مادنی و اجتمااعی انساان        

گذار و مجر  قانونی در ایجااد نظام و انضاباط مادنی،      استز ضرورت نظم، قانون، قانون

گیاار   در ادبیااات علمااا  شاایعه داردز موضااعریشااه در یمااین بعااد اجتماااعی انسااانی 

طاوو  یم آنجا که در پاسخ به یوالکوخان در مدرسه مستنصریه که پرساید: آیاا    سیدبن

برخاسته از چنین رویکرد  باوده   3سلاان کافر عادل بهتر است یا سلاان مسلمان جائر؟،

 استز

                                              
 .72،ص1ج،تارکخالحلة،کرکوش.1

ناجیالیاسری،2 پژوهشیدربارهاوضاعسیاسیوفرهنگیامیرنشینم کدیاسدیدرحله،؛م کدکان.

 .222ص

 .72،صتارکخالحلةکرکوش،.7
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مردر و رکار اشاره ق( نیز به رقوق متقابل میان 561ا553ادریس ) بن ابوعبداهلل محمد

محقق رلای   1شماردز یا و مخاعفان و شرایط رقوق ایل ذمه را برمی نموده و رقوق اقلیت

ادریس، اعبته با دامناه و تأثیرگاذار     دینده ررکت فکر  و فقهی ابن ق( ادامه979ا962)

یاا    بیشتر بودز محقق رلی روابط میان مردر و رکار، شیوۀ تعامال مسالمانان باا گاروه    

طور عداعت و مصلحت را مورد تأکید قرار دادز ع وه بر ایان، محقاق    لمان و یمینغیرمس

رلی به راباۀ میان عقل و وری تأکید نمود و تحصیل و تأمین راه سعادت در زندگی را در 

ویاژه   گرو اعتزار به عقل و وری در مقار نظر و عمل دانست و بر ضرورت تفقه در دین، به

افازون بار ابعااد فکار  و جهاات       2امار و نبی تأکیاد کاردز   در ینمار عدر دسترسسی به

محقق رلی، و  یدایت علمی روزه علمیه رله را آن یام زماانی کاه مراکاز       شخصیتی

دیده بود، بر عهده گرفتز و  راوزه    علمی شیعه به سبب رم ت سهممین مغول آسیب

ا   شااگردان نخباه  علمیۀ رلّه را رونق داد و ع وه بر پاژویش در اصاول و مباانی فقاه،     

کرسی در  و ، دارا  چنان رونق علمی بود که چهارصد نفر از مجتهدان  3پرورش دادز 

کردندز این رویه بعد از محقق رلی یم ادامه پیدا کارد و توساعه یافات؛     در آن شرکت می

ق( پانصاد مجتهاد شارکت    729اا 926ا  که در یمان قرن در در  ع مه رلی ) گونه به

                                              
.222،ص2ج،السرائرالحاویلتحرکرالفتاویکتاا،حلیادرکسابن.1

.17ا18،ص1جالمعتبرفیشرحالمختصر،محققحلی،.2

علینجم7.  معروفبهدبیران)تبنعمربنالدکنمانند: ق(صاح کتاا272علیکاتبیق وکنیشافعی،

تألیفاتفراوانیداشت.اومذه بودودرحکمتومنطق،.ویازب رگانعلمایشافعیمجالسالمؤمنین

 )امین، است. استادعالمهحلیبوده ازشاگردانمحققحلیو ص2جاعیانالشیعه، ومحمد222، (؛

(کهازسرزمینفارسواردحلهشدهوازمحققحلیاستماعی7علیقاشی)ت.قرنبنالدکنابوجعفرجمال

 عاملی، )حرّ است. حدکثنموده ص2جاملاآلمل، ،281 صدر، ر.ک: نی  ؛ أملاآلمل، ،2جتکملة

(127ص
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رویداد بزرگ علمی، باعث شد رله به یکی از مراکز مهم علمی و فرینمی این  1کردندز می

یا  اس می بدل شود و به دنبال آن تحوالت گسترده فرینمای در رلاه باه     در سرزمین

 2وجود آیدز

ق( باودز  995اا 516طااوو  )  یکی دیمر از علماا  ماؤثر فرینمای در رلاه، سایدبن     

برجسته کرده استز  چند ویژگی دارد که او رااجتماعی طاوو ، به عحاظ فرینمی و  بن سید

ویژگی اوّل، دعانمار  و گاه انشا  دعاست که نوعی از فرینگ معنو  را به جامعه شیعی  

یا  شاورانمیز تااریخی    آن روز در رله و در پیرامون آن تزریق کردز ویژگی دیمر، نوشته

اساتز ویژگای ساور نیاز      یا  رثایی در این زمیناه  ایشان در مورد عاشورا و نوشتن کتاب

باشدز نکته مهم اینکاه   یا  سیاسی و اجتماعی زمانه خود می رضور و ورود و  به عرصه

طااوو  را باه فریناگ عق نای      بان  اگر فرینگ عرفانی و معنو  برخاسته از ت ش سید

شک، غنا  عق نی  ادریس ضمیمه کنیم، بی برآمده از ت ش محقق رلی و قبل از آن، ابن

 خوبی جلوه خواید کردز ررکت عرفا و فقها در رله و آثار فرینمی آن، بهو معنو  

ترین علما و مؤعفان امامیه در علور فقه، اصاول، کا ر، فلسافه،     از بزرگ ع مه رلی،

ا  باوده کاه    ردیث، تفسیر، ادبیات عرب، ریاضی و رجال بوده استز فضال او باه انادازه   

اإلطا ق،   اعدیر، ع مه علای  عالمةن: ع مه، بزرگان و محققان از و  با عناوینی یمچو

پدر و ، مرد  شاجاع و   3اندز دان و رئیس امامیه در معقول و منقول یاد کرده محقق نکته

باتدبیر بود که توانست ی کوخان مغول را از تعد  به شهریا : نج.، کرب  و رلاه بااز   

 5دزرا نوشته و به و  یدیه دی البشارةدارد و برا  ی کو کتاب

                                              
.272صتأسیسالشیعةلعلوماالسالم،؛ر.ک:صدر،28،ص2ج،رکاضالمسائلاکی،بطباط.1

 . 72ـ 72همان، ص  .2

.111ص،کتااالرجالداودحلی،.ابن7

.172صطال ،الطال فیانسااآلابیةعمدعنبه،ابن.2
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ق( در رکمات و  972اا 576گیر  ع مه رلی از علماایی مانناد: خواجاه نصایر )     بهره

عربای،   ق( در آشانایی باا آثاار و افکاار ابان     965ا915اعدین محمد کیشی ) فلسفه، شمس

ق( در 956ایاز نحو  )متوفاا    بن اعدین ق( در جدل، جمال971اعدین نسفی )متوفا  بریان

ق( در رکمات اشاراق، و   965ا  واساای )متوفاا    علم صرف و نحو، عزاعادین ابواععبا  

میثم بحرانای   ق(، ابن973طاوو  ) بن موسی بن اعدین صباغ کوفی در تفسیر، سید ارمد تقی

گیار    و یمچنین بسایار  از دانشامندان ماذایب دیمار، در شاکل     ( ق966یا976ا939)

تفکر امامیاه  تعصب در  نظیر او مؤثر بودز بدین سبب، ع مه را نقاه اوج عدر شخصیت کم

برد، به  سنّت یرگز راه به جدل نمی ع مه رلی، در مناظرات با علما  ایل 1 اندز تلقی کرده

نماودز یماین    کرد، او را از آن کار مناع مای   کرد و اگر کسی چنین می صحابه تویین نمی

یجار ( تشایع را    719اا 763روش علمی و اخ قی ع مه رلی، باعاث شاد اوعجاایتو  )   

یاا  فاوق، بزرگاان     ع وه بر شخصیت 2رو  آوردز بیت به مذیب ایل انتخاب کند و

اند که ذکر نار یکایک آنها در ایان نوشاته کوتااه، ممکان      فراوان دیمر  یم در رله بوده

 نیستز

عنوان یک نهااد علمای و    یا  علمیه به ع وه بر تأثیر علما  رله، نقش ساختار روزه

مدنی آن عصر نیز جد  اساتز پایش از ظهاور    فرینمی در تغییر و تحوالت فرینمی و ت

بویاه ساهم    یا : مدینه، کوفه، قم و بغاداد در دوره آل  یا و مدرسه روزۀ علمیۀ رلّه، روزه

اندز روزه علمیه رله، قبال از ظهاور    فکر ، فرینمی و دینی در جامعه پیرامون خود داشته

  3شکل گرفت و ادامه پیدا کردز  مزید  ادریس در دوره بنی ابن

                                              
.722ا722،ص11،جتشیع)دانشنامه(المعارفةدائر.1

..همان2

.128ص،سبااوالنتائ نشأتهاوانکماشهااألةفیالحلةالعلمیةالحوزعوض،.7
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 عناوان یاک نهااد دانشای، بلکاه در جایمااه یاک         نقش روزه علمیاه، ناه صارفاً باه    

 نهاد فرینمی، اجتماعی و گااه سیاسای در شاهر رلاه برجساته اساتز محتاوا  درو ،        

 ا  و یاا شافایی    روش تدریس، ساختار رضور و غیاب ط ب و چمونمی تدریس مکاتباه 

 مراتااب موجااود در   وگویااا  علماای در کنااار سلسااله  یااا و گفاات و یمچنااین مناااظره

یمچنین، محل اندز  یا  فرینمی در شهر رله بوده یا  علمیه، یممی دارا  بازتاب مدرسه

وگویا  علمی در دربار خلفا و مجااعس اماراء )رابااه     جغرافیایی مدار  و برگزار  گفت

درت(، یمه دارا  آثار فرینمای و اجتمااعی داشاته    میان دانش و قدرت، و یا فرینگ و ق

 استز

شد و آن مکان باه اسام    در شهر رله، مجاعس در ، گرد استاد آن در  تشکیل می

اماا برخای از محققاان، مجااعس علمای مدرساان را        1شاد؛  گذار  می مدرّ   مربوط، نار

ه بر این مجاعس، ع و 2اندز یایی بوده، دانسته مجاعسی در صحنی بزرگ که اطراف آن اتاق

مدار  مخصوص به در  و تدریس در رله نیز مورد اشاره قرار گرفته استز اسامی چهار 

 مدرسه از این مدار ، عبارت است از:

ز مدرسه زینیه که گاه به نار مدرسۀ زینبیه و یا مدرسۀ دینیه در قرون یفتم و یشتم 1

ان در رلاه باوده اساتز    یجر  ذکر شده استز این مدرسه، در کناار مقاار صاارب اعزما    

  3شده در این مدرسه است؛ اط عات ما از این مدرسه، مریون نسخ خای نوشته

  5فهد رلی آمده است؛ ز مدرسه شرعیه که در ترجمه شیخ ارمد ابن2
                                              

.21ص،ةالفکرفیالحلةلحرکةمتابعاتتارکخیکاسین،آل.1

،دراسةفیآثارهاالفکرکةفیالقرنینالسابعوالثامنالهجرکین؛البیوتاتالعلمیةفیالحلةعبودالموساوی،.2

.77و1ا8ص

.122ا121صم،شمارهسوموچهارمیراثشهاا،،«زکنیهحلههمدرس».رحمتی،7

مدرسةالحلهوتراجمعلمائهامنالنشوءالی؛نی ر.ک:وتوتالحسینی،122،صتارکخالحلة.کرکوش،2

 .22ص،القمة
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 1ز مدرسه امار صارب اعزمان؛3

 2اعسبطز مدرسةاعفقیه یا  ز مدرسه ابن5

اعجمجمه و عبداعسمیع فیاض، و مقامات ع وه بر این مدار ، مساجد  مانند مسجد 

و مقاار   ، مقار صارب اعزمان، مقار امار صادقمختل. یمچون: مقار امار علی

ردّ اعشمس، در این موج فکر  و علمی در جامعه رله نقش داشات و در یریاک از آنهاا،    

مقار صارب اعزمان در رله، یک مقاار ماذیبی و    3شدز درو  و جلسات علمی برگزار می

یا  فکر  متعدد  مانند عملیات استنسا  کتاب، در آن   عنو  صرف نبود؛ بلکه فعاعیتم

وجود چنین اماکن معنو  برا  تعلیم و تعلم، باعث شاده باود کاه علام و      5شدز انجار می

شادن   شادنش، باه آساتانه فرینمای     دانش در رله، رنگ معنو  به خود بمیرد و با معنو 

 جا  پیدا کندز تر شده، در زندگی روزمره  نزدیک

یا  آموزشی در رله، منازل مسلمانان از جمیاع طوایا. اسا می     یکی دیمر از مکان

فهاد ارساائی    بان  بیت شیخ ارمد توان به: ترین منازل و بیوت علمی رله، می استز از مهم

ع عه رلی و دیمران اشااره   بن رسن بن رلی، بیت شیخ ارمد متوج بحرانی، بیت شیخ علی

یا و برخای از جایاا     یا، کتابخانه فروشی ر مدار  و مساجد و منازل، کتابکردز ع وه ب

یا  درسی و جلسات علمی مکتاب رلاه    یا نیز مکانی برا  فعاعیت غیررسمی مانند دکان

 5بوده استز

                                              
.122م،صشمارهسوموچهارمیراثشهاا،،«زکنیهحلههمدرس»رحمتی،.1

.21ص،مدرسةالحلةوتراجمعلمائهامنالنشوءالیالقمةوتوتالحسینی،.2

.221ص،سبااوالنتائ نشأتهاوانکماشهااألةفیالحلةالعلمیةالحوز.عوض،7

.177ص،خاللالقرنالتاسعالهجریةفیالحلةالفکرکةالحیاالشمری،.2

القرنةفیالعراقمنالقرنسادسالینهاکةالفکرکةعلیالحیاةالحلةاثرمدکن،الربیعیهناءکاظمخلیفه.2

 .11ا12صالثامنالهجرکین،
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یاا  مختلا. آموزشای، سایار و      در یر رال، چاه ایان مادار  و مجااعس و مکاان     

عنوان  مرکزمحور بوده باشد، نقش آن نه صرفاً بهاستادمحور بوده باشد و چه اینکه ثابت و 

صورت یک نهاد فرینمی و اجتماعی، مهم و برجسته بوده استز  یک نهاد دانشی، بلکه به

یا  آموزش )رضاور ، غیاابی،    یا و روش موضوعاتی چون چمونمی در ع وه بر این، 

راتاب آموزشای و   م ا  و یا شفایی(، برقرار  جلسات مناظره و نیاز وجاود سلساله    مکاتبه

یاا  فرینمای داشاته     تعلیمی در رله، از جمله موارد مهمی است که بدون شاک بازتااب  

 1استز

گویی علماا   یا  مهم در علور اس می و عاعمان مسلمان در رله، پاسخ یکی از ویژگی

از  جوابات المسائل الشامیة األولیبه مسائل فقهی و نیازیا  اجتماعی زمانه خود بوده استز 

یا  شار بودز یمین  ( برا  پاسخ به مسائل مکلفان در سرزمینق151ا757فهد رلی ) ابن

فهد به مسائل مکلفان در بحرین بوده  )اعبحرانیات( پاسخ ابن جوابات المسائل البحرانیةطور، 

است که نسخه خای آنها در کتابخانه آستان قد  و کتابخانه مجلاس شاورا  اسا می    

جواهر الکلماات فای   ر( مؤع. کتاب 1575ق/116سن صیمر  )ت ر بن مفلح 2موجود استز

کند که برخای از   در مقدمه کتاب، علت نوشتن این اثر را چنین بیان می ،العقود واإلیقاعات

یا  کوچکی بنویسام کاه    یا  عقود و ایقاعات را در ورقه  دوستان تقاضا کردند من صیغه

ز پذیرش این تقاضا نداشتم و برا  یمین، ا  ج ایل معامله از آن استفاده کنند و من چاره

شود که نیازیا  فقهی و دینای از   از این نصوص استفاده می 3چنین کتابی را تأعی. کردرز

                                              
 .212ا288،صخاللالقرنالتاسعالهجریةفیالحلةالفکرکةالحیاالشمری،.1

.777ص.همان،2

7. ورقهجواهرالکلماتفیالعقودواالکقاعاتصیمری، الشمری1، بهنقلاز: ةفیالحلةالفکرکةالحیا،،

.722،صخاللالقرنالتاسعالهجری
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یا و رسائل علمی  گیر  برخی از کتاب یافته و عامل شکل سو  جامعه به علما انعکا  می

 1بوده استز

رله نیز مهم بوده استز بسایار  از   در این باره، ارتباط میان نهاد ثروت و نهاد علم در

کردندز پُرواضح است که چناین   متموالن و متمکنان، به ط ب علور دینی کمک ماعی می

رمایتی از نهاد علم و عاعم، باعث رونق علم از یک سو، و رضور علم و عااعم در ساارات   

عی متموالن ع وه بر رمایت ما 2شدز فرینمی و اجتماعی و اثرگذار  در زندگی روزمره می

و ثروتمندان از نهاد علم در رله، مدار  رله یم مستقل بوده و بر اوقاف و رقاوق دینای   

یا  علمیه از تأثیرات قادرت سیاسای کاه     متکی بودند و این امر، باعث شده بود که روزه

 3پیوسته در رال تغییر بود، تا رد  دور و آزاد بمانندز

 رله باید ماورد توجاه قارار بمیارد، ررلاه و       نکته مهم و مدرنی که در مقوعه دانش در

شهر رله، یکی از شهریایی بوده که بسیار  از علما در آن  5سفر علمی در رله بوده استز

 سان، این شهر یکی از مقاصد سفریا  علمای طا ب واقاع شاد      رشد پیدا کردند و بدین

و ط ب و علما  بسیار  از شهریا  مختل. عراق و دیمر شهریا  اسا می، باه ایان    

شهر سفر کردندز برخی از مهاجران علمی، در رله ساکن شدند و یمانجا از دنیاا رفتناد و   

کردندز آنها در رله ع وه بر  وآمد می بعضی از آنها در رال تردد بودند و مکرر به رله رفت

توان به موارد ذیل اشاره    متعدد  تأعی. نمودند که از جمله مییا در  و تدریس، کتاب

 کرد: 

                                              
.2ا7همان،ورقه.1

2. افندی، الطرکفة، 222صالفوائد ؛ الحلةالفکرکةالحیاالشمری، الهجری،ةفی التاسع القرن صخالل

.212ا212

 .217همان،ص.7

 .118همان،ص.2
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اعجیش مازندرانی )ت  أبی بن نصر أبی بن شهر آشوب بن علی بن ا محمد ابوجعفر رشیداعدین

ق(ز و  مازندران را ترک کرد و به شهریا  مختل. رفت تا باه شاهر رلاه رساید و     511

  1مدت زمانی را در آنجا اقامت کرد؛

محمااد طباار  )ت  باان اعقاساام علاای أباای باان شاایخ عماداعاادین أبااوجعفر محمااد ااا 

ر(ز او از علما  امامیه در قرن ششم یجر  و از فقها و محدثان ایان عصار   1136ق/525

بودز شیخ عماد، سفریا  متعدد  به دیمر ب د اس می داشته است که از آن جمله، سافر  

ز نکتاه مهام در ماورد ایشاان اینکاه،      به شهر رله و اقامت در آن به مدت دو سال اسات 

  2آمدند؛ یایی از بغداد، کوفه و دیمر نواری برا  استفاده از ایشان به رله می طلبه

ر(ز و  نخست به بغاداد  1115ق/516سعد اصفهانی )ت  أبی بن ارمد بن محمد بن ا زییر

ینه منوره رفت و از آنجا به شهر رله وارد شد و در آن به در  مشغول شدز او سپس به مد

  3رفت و از آنجا به واد  عرو  عزیمت کرد و یمانجا نیز از دنیا رفت؛

ر(ز او در نحو، رساب و یندسه 1355ق/759رسن اردبیلی )ت  أبی بن عبد اهلل بن ا علی

یاا    از برخی علما  رله در  گرفت و از بعضی نیز اجازه دریافت کردز و  در مسافرت

5یا  متعدد  استنسا  کردز اغه سفر کرد و کتابخود به مشهد، بغداد، رله و مر
 

« رلای »جاعب اینکه به موجب اقامت و تردد متعدد این افراد در شاهر رلاه، باه آنهاا     

  5شد؛ با آنکه آنها ایل بحرین، رلب و دیمر شهریا  اس می بودندز اط ق می

                                              
.212،ص2جروضاتالجناتفیأحوالالعلماءوالسادات،.خوانساری،1

 .72،ص2جرکاضالعلماء،افندی،.2

.187،ص12جتارکخبغداد،بغدادی،.7

 .77ا72،ص7ج،ةالکامنرالدرعسقالنی،؛128ا122صتارکخعلماءبغداد،السالمی،.2

 .118،صخاللالقرنالتاسعالهجریةفیالحلةالفکرکةالحیاالشمری،.2
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 شاخص پنجم: جایگاه زنان 

د نقش زنان در ررکات فکار  و فرینمای    اند اط عاتی در مور برخی از محققان نتوانسته

اند که قابل تأمل اساتز از   وعی بعضی دیمر در این باره نکاتی متذکر شده 1رله پیدا کنند؛

این منظر، تحصیل علور در رله منحصر به مردان نبوده؛ بلکه زنان نیز نقش مهم و فعاعی 

م اس می، تعلیم و تعلام  این بدان سبب بوده است که تعاعی 2اندز در بنا  مدرسه رله داشته

کاه تعلایم زناان، اساا  و پایاه در سااخت        طاور   را به زنان نیز توصیه نموده است؛ باه 

یا  مختل. بوده استز از سو  دیمر، بسایار  از علماا و فقهاا  رلاه بار تعلایم        تمدن

یایی ظهاور کننادز نکتاه     دختران رریص بودند و یمین باعث شد که از میان زنان، عاعمه

نکه برا  دختران علما و بزرگان، امکانات علمای و آموزشای مجازا و متفااوت از     جاعب ای

یمین طور برا  زنان، این امکاان   3یا  علمی و آموزشی پسران وجود داشته استز زمینه

منظور اختصاص یافته باود، بهاره    وجود داشت که از شیو  علما در منازل خاصی که بدین

لماان از زناان، از بیاوت علماا )ماادران، یمساران و       برده و سماع ردیث کنندز بیشتر متع

کردندز  شد، استفاده می یایی که در بیت خودشان برگزار می دختران علما( بودند و از در 

آمدند و از یمسران، دختران و گاه خود  ع وه بر این، زنانی از خارج از رله به این شهر می

طاورکلی،   باه  5شادندز  ز آنهاا موفاق مای   بردند و رتی به کسب اجازه ا علما بهره علمی می

یا  نسائیه، نقش مهمی در آموزش زنان داشتندز در این رلقات، برخی از شیو  و یا  رلقه

توان به مجلاس   یا  آن می پرداختند که از جمله نمونه به اقامۀ در  می 5رتی وعاظ زن
                                              

 .218ا217همان،ص.1

.121ص،بیداءعلیوی،الحلةفیالعهدالجالئری.2

الصالت الثقافیة بین الحلة ومدن الشرق االسالمی من خالل الرحالت العلمیة من ». ایمان عبید وناس، 7

 . 017ـ  011، ص «التاسع الهجریین القرن السابع حتی نهایة القرن

 همان..2

 .212،صالحیاةالعلمیةفیالعراقفیالعصرالسلجوقی،العسیری .5
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مختلا. را  ر( اشاره کرد که علور 1171ق/575)ت  االبر  بغداد  در  شیخه شهده بنت

ا  کاه کساانی    کرد؛ تا اینکه به یکی از بزرگان زمانه خود تبدیل شد؛ به گونه تدریس می

اعجااوز  )ت  باان ر( و عابداعررمااان1197ق/593ماننااد شاایخ عبااداعکریم اعساامعانی )ت 

ع وه بر ایشان، در شهر رله، اعا ر و مشااییر    1ر( از ایشان در  گرفتندز1266ق/567

 اند که ذکر  از آنها در تاریخ آمده است:  دیمر  از زنان بوده

طاووس که خـواهر   بن  عفر بن موسی بن الدین احمد الدین علی و  مال مادر رضی  .1

فـراس  ـاوانی )ت    ابـی  بـن  ادریس بود و انها در واقع دختران شیخ ورام مادر ابن

األشراف نیز فردی فاضله و صـالمه بـود    اند. دختر وی، شیخه شرف ق( بوده506

  2 ازه روایت حدیث دریافت کرد.الدین، و خواهر  فاطمه، ا که از والد خود رضی

کـه هنـوز بـه ن ـه      طاووس که حافظ قران بود؛ درحالی بن فاطمه، دختر سید علی .2

3سالگی نرسیده بود.
 

4ادریس، دختر مشعود ورام که زنی فاضل و صالح بوده است. مادر ابن .3
 

احمد اعر ـی کـه خـواهر     بن مممد بن فخرالدین علی بن الفوارس مممد همشر ابی .4

6حلی بوده است.عالمه 
 

عبـداهلل بـاهر    بـن  فاطمه کبری که همشر سید علی عریضی و دختر مممد ارقـ   .6

5بوده است.
 

                                              

الصالتالثقافیةبینالحلاةومادن»؛ نیز ر.ک: ایمان عبید وناس، 82، ص 2، ج تنقیح المقال. المامقانی، 0
ـ    011، ص «السابعحتینهاکةالقرنالتاسعالهجرکینالشرقاالسالمیمنخاللالرحالتالعلمیةمنالقرن

017. 
.228،ص2جرکاضالعلماءوحیاضالفضالء،.افندی،2

 .همان.7

.28صمعجماساتذةوطلبةحوزةالحلةالعلمیة،.عوض،2

.211،ص1جتراجماعالمالنساء،؛نی ر.ک:حائری،122.همان،ص2

.122صوطلبةحوزةالحلةالعلمیة،معجماساتذة.عوض،2
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معیـه   بـن  قاسم بن ق( که دختر سید حشین464همشر عمیدالدین بعد المطلب )ت  .5

  1ق( بوده است.445)ت 

معروف بـود.  « أمّ حشن»ق( که به 485مکی ) بن فاطمه، دختر شهید اوّل، مممد .4

رانه است که فردی فاضل بود. وی از ناحیه پـدر    یکی از مشایخ شآ فاطمه،

2ا ازه داشت و به دست پدر خود در حله درس خوانده بود.
 

3نما )حاکم حله(. ابی بن رمیثةبن دختر شیخ احمد .8
 

فخرالـدین   بـن  الفـوارس مممـد   خواهر عالمه حلی و همشر فقیه مجدالدین ابـی  .9

  4دوره بوده است.نیز از  مله عالمات این  حشینی

ــدالمطلب   .10 ــدین عب ــر عمیدال ــدین     بــن همش ــت فخرال ــد، بن ــدین ممم مجدال

م( که از اعالم و بزرران زنان 13/ی4)ت. قرن معیة بن المشین بن القاسم بن المشن

  6در ان دوره بود.

حازم العکبری که عالمه و فاضـله و   بن عبداهلل بن احمد بن فاطمه، دختر شیخ مممد .11

م(، از ایشان روایت کرده 1344ق/445)ت  معیة بن و سید مممدفقیهه بوده است 

  5است.

اند از: فقیهه أم  از  مله زنانی که به حله سفر کردند و در انجا تعلیم دیدند، عبارت

و دختر وی، فاطمه که همراه با برادران  4مکی العاملی )شهید األوّل( بن علی، همشر مممد

                                              
.171،ص2جتراجماعالمالنساء،؛نی ر.ک:حائری،122و122.همان،ص1

.222،ص2جرکاضالعلماء،.افندی،2

.222ا227ص،معجماساتذةوطلبةحوزةالحلةالعلمیةعوض،.7

.211،ص1جتراجماعالمالنساء،.محمدحسیناألعلمیحائری،2

.171،ص2.همان،ج2

.222،ص2،جرکاضالعلماء.افندی،2

 .222.همان،ص7
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زمانه در حله دست یافت. پدر وی، زنان را در  فقهایخود شارردی کرده و به ا ازاتی از 

  1داد. کشب مشائل و احکام فقهی به ایشان ار اع می

 شاخص ششم: ادبیات در حله 

یاا   فرینگ شعر، یمواره در فرینگ عربی رضور و نفوذ داشته و در زندگی روزمره عارب 

، باه جاا  اینکاه    یاا  معاجم عرب»راضر بوده است؛ تا جایی که به گفته برخی محققان: 

شاعر در  »رو، باه تعبیار کرکاوش رلای:      ازایان  2«معاجم ابجد  باشد، معاجم قافیه استز

فرینگ عربی آن زمان، مانند روزنامه در این زمان بود که تأثیر شدید  بر نفاو  ماردر   

مزیادیان، در   خصاوص در دوره بنای   ع وه بر این، مقار و موقعیت شعرا، به 3«گذاشتز می

مناد بودنادز در دوره    برجسته بوده و آنها از رمایات شاعر سیاسای شاعرا بهاره     رله بسیار 

شکوفایی رله نیز بسیار  از شعرا به این شهر یجرت کردند و در آن اقامت گزیدندز شاعر  

اش راکی از شعور و ارساا  ماردر در رلاه باوده و در      گیر  در شهر رله، از زمان شکل

نهضات ادبای و   اساسااً،  یاا باوده اساتز     رلیطول قرون گذشته، عنوان و نشان فرینگ 

در  شیعیرشد شاعران شعر و شاعر  در این شهر وجود داشت، موجب یایی که از  رمایت

شد که درآن  فرینگ شعر در رله، شامل یمه اقشار و طبقات میدر نتیجه، ز شده بودرله 

رمایت از شعر و  تندزداشنه فقط شعرا و ادبا، بلکه امرا، فقها و دانشمندان رله نیز مشارکت 

 5زداد افازایش مای  فراگیر  آن در میان طبقات مختل.، میزان اثرگاذار  فرینمای آن را   

بنابراین، علور دیمر نیز در شهر رله با شعر، نزدیک و آمیخته شدند و دیمر طبقات علمی 
                                              

الصالتالثقافیةبینالحلةومدنالشرقاالسالمیمنخااللالارحالتالعلمیاةمان»ایمان عبید وناس،  .1

 . 017ـ011، ص «القرنالسابعحتینهاکةالقرنالتاسعالهجرکین

 .122،صوطلبةحوزةالحلةالعلمیةمعجماساتذةعوض،.2

 .71،ص1ج،تارکخالحلةکرکوش،.7

اجتماعیوفرهنگیحلّهونقشآندرفرهنگوتمدناسالمی)ازبررسیاوضاعسیاسی،»پور،طاهری.2

.127ص،«سدهپنجمتاسدهنهمهجری
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ر و سیاسی رله، شامل بسیار  از علما، وعاظ و سیاستمداران رله نیز ایل ادب،  ینر و شع

 1بودندز

  نتیجه

یجر ، چون آتن بود برا  یونانیان در قرن پانجم   یفتم  دنیا  اس ر در قرن ارله، بر

قبل از می دز جایماه فرینمی رله را باید در قیا  با دیمر شاهریا  فرینمای در تااریخ    

توان ابعاد تمدنی آن را  وجو کرد و در چنین رویکرد  است که می یا  بشر  جست تمدن

رایندیا  تمادنی در ایان   بودن آن، مانع از ف طور شیعی کش. کردز شهربودن رله و یمین

شهر نشد و بلکه از جهاتی موجب رشد و توسعه فرایند تمدنی در این شهر گردیادز تااریخ   

توانناد در ساایه    یا نشان داده است که گاه مناطق کوچک به عحاظ جغرافیاایی مای   تمدن

یا  بزرگ تمادنی را موجاب شاوندز ایان      یا  بزرگ فکر  و فرینمی، جهش شخصیت

یا  مدرن و ناوین جهاان اماروز غارب قابال       تنها با شاخص ر رله، نه ررکت تمدنی شه

یاا    یا  دینای  تمادن کاه متفااوت از شااخص      مقایسه و ارزیابی است، بلکه با شاخص 

توان این شهر را محک زد و ررکت تمدنی در آن را  رداقلی و سکوالر غربی است نیز می

بار یریاک از نقااط جغرافیاایی و      یا و تابیاق آن  اثبات کردز بیان و توضیح این شاخص

ا  دیمر دنبال کرد و به اثباات مادعا و ارائاه     تاریخی در گذشتۀ مسلمانان را باید در مقاعه

 شواید تاریخی آن پرداختز 

 
 

                                              
.122،صمعجماساتذةوطلبةحوزةالحلةالعلمیةعوض،.1
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