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چکیده
سنت بلنددامنه اجوبهنویسی از روزگار ائمه اطهار (ع) آغاز شد و پس از غیبت امام زماا
(عج) به علمای شیعی رسید .عالما شیعه از طریق اجوبهها ،به پرسشهاای گونااگونی
در زمینههای اعتقادی ،اقتصادی ،حقوقی ،مسائل نوپدید (مستحدثه) بناابر نیازهاای آ
روزگار ،پاسخ میدادند .از اینرو ،اجوبههای عالما شیعه مجموعهای غنی و اساتنادپ یر
در معارف دینی به شمار میروند .این اجوبهها افزو بر اهمیّت ما هبیشاا  ،دادههاای
ارزشمندی در زمینه تاریخ اجتماعی در بردارند؛ زیرا مضمو آنها تعاملهاای قشارهای
گوناگو جامعه با یکدیگر است و افزو بر این ،نیازهای فکاری ،حقاوقی و اقتصاادی
مردم آ روزگار را بازمیتایند .این مقاله باه تحلیال محتاوای اجوباههاا مای پاردازد و
محتوای آنها را برای گرفتن دادههای اطالعاتی از آنها به انگیزه تدوین تاریخ اجتمااعی
برمیرسد و نشا میدهد که محتوای اجوبهها ،گوشه و کنار حیات اجتماعی عصر خاود
را آشکار میکنند که از مواد ناگزیر برای تاریخنگاری اجتماعیاند.

 .1تاریخ دریافت  92/4/12تاریخ پذیرش.92/6/18
** دانشــیوی رارشناســی ارشــد تــاریخ اســالمی دانشــگاه بیرجنــد ،گــروه تــاریخ ،بیرجنــد ،ایــران.
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طرح مسئله

طبقه اجتماعی علما در حیات سیاسی ،اعتقادی ،اجتماعی جامعه ایـران بسـیار تـیریر
گذاردند .آنان افزون بر آموزش علوم دینی و تدوین آرار مذهبی ،امـور ضاـایی و حـل
اختالفات اجتماعی مردم را سامان میدادند« .اجوبهها» بر ارر ویژگیهای خـود بـهویـژه
انگیزههای نوشتن آنهـا ،جایگـاه برجسـته میـان آرـار عاامـان مـذهبی دارنـد .اجوبـهها
آگاهیهای ارزندهای در زمینههای فقهی ،اعتقادی ،اضتصادی ،سیاسـی ،حقـوضی و نمـام
اندیشگی هر عصر در برگرفتهاند .حتی میتوان نمـام دانـایی هـر دوره را از آنهـا در
ررد .این مقااه اجوبههای عاامان دین را منبعی ناتاریخنگارانه در مطااعات تاریخی برمی
رسد .پرسش اصلی این پژوهش بـر پایـه هـد

یـاد شـده ینـین اسـت :اجوبـهها در

پژوهشهای تاریخی یه راررردی دارند؟ تا رنون تحقیق مستقلی در این زمینه صورت
شده است.
تأثیر عالمان دین در تاریخ ایران

تاریخ اجتماعی ـ سیاسی ایران از تـیریر تعیینرننـده علمـای دینـی در رویدادهـا و
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

دگرگونیهای زمانه خبر میدهد .مبانی نفوذ و تیریرگذاری روحانیان را در جامعه ایـران
در دورههای باستانی تاریخ این سرزمین میتوان جُست .پس از ورود اسالم به ایـران و
رواج آموزههای دینی در این سامان ،شین علما و جایگاه اجتماعی آنـان در سـنیش بـا
جایگاه آنان در دورههای پیشین ،برتری یافت؛ زیرا بنـابر روایـات منسـوب بـه امامـان
شیعه(ع) ،بر برتری مقام دانشمندان شیعه و اهمیت آنان بارها تیرید شده است؛ ینانره
مقام آنان را از حریم عابدان باالتر دانستهاند (حیتی.)94 ،

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-05-19

نگرفته و برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش ،از روش تحلیل محتوای ریفـی اسـتفاده

ساختار اصیل روحانیت و تبیین راررردهای این طبقه را پیامبر از صدر تاریخ اسـالم
پایه گذارد .آن حارت ،افرادی رارآمد از میان اصحاب و تربیتیافتگـان متتـخ خـود
76

در عرصههای سیاسـی ،نمـامی ،فرهنگـی و مـذهبی برخـوردار بودنـد و بـه گسـترش
آموزههای اسالمی و تربیت ضرآنی میپرداختند (علیزاده بیرجندی .)9 ،شواهد فراوانی را
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برای تبلیغ دین برگزید .این افراد رابط پیامبر (ص) و مردم و از تـیریر سرنوشتسـازی

در تاریخ ایران میتوان یافت ره بر نقش و حاور فعال علمـا در رخـدادهای سیاسـی،
جنبشهای اجتماعی ،حررتهای ضد استبدادی و ضـد اسـتعماری و جن هـا دالاـت
میرنند .علی دوانـی (ب  )33-32در نهضت روحانیون ایران شـواهدی
تاریخی برای تبیین حاور علما در رخدادهای سیاسـی و اجتمـاعی عرضـه مـیرنـد و
میگوید« :به شهادت تاریخ ،روحانیت شیعه در ضااخ انقالبات و تحوالت و نهاتهای
ملی و دینی رـه در ضـرون متمـادی در ممااـال اسـالمی روی داده ،همـواره پـیشرُو و

تیریر علمی مدارس در عصر صفویه

مشعلدار بوده است( »...دوانی.)32-33 ،

افزون بر این ،رارهای علمی ـ فرهنگی از مهمترین مسئوایتهای علما بـوده اسـت.
عاامان شیعه در دورههای گوناگون تاریخ ،در تدوین ،حفـ و گسـتراندن علـوم دینـی
تیریر گذارده و در تبیین انواع احتام فقهی و علومی مانند رالم ،تفسیر ،حدیث ،رجال و
دیگر دانشهای دینی ،بسیار روشیدهاند .تربیـت طـالب ،تقویـت و توسـعه حوزههـای

با توجه به این راررردهای عاامان و تیریر آنان در رفع مشتالت اجتماعی ،حقوضی و
دینی ،تعامالت این طبقه با توده مردم از دیگر طبقههـا بـیشتـر بـوده اسـت .وجاهـت
معنوی علما و بافت مذهبی جامعه ایران از عوامل مهم نفوذ علما در جامعـه بـه شـمار
میآیند و آرار و تیایفات آنـان ،از عوامـل تیریرگـذاری علمـا در ایـن جامعـه بـه شـمار
میروند .آرار علمای شیعی را از دید موضوع و رارررد به ینـد دسـته میتـوان تقسـیم
ررد :رسااههای عملیه؛ اَجوبهها؛ تقریرات درسی؛ شرح آرار ضدما؛ رتابهـای تـیایفی در
حوزههای گوناگون (تاریخ ،فقه ،حدیث ،ملل و نحل ،رالم ،فلسفه ،عرفان و.)...
با بررسی محتوایی هر یال از این آرار ،تیریر آنان را در پویایی فرهن

تشـیع و بسـط

اندیشههای دینی و آموزههای اسالمی میتوان نشان داد ،اما اجوبهها به دایل ویژگیها و
دالیل نگارششان ،جایگاهی خاصی در این میان دارند.

رارررد اجوبههای علمای شیعی درمطااعات تاریخ اجتماعی ایران

پیامد آن ،رواج سنت علمی پویا و مبتنی بر فرهن

اصیل اسالمی است.
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علمیه و تیایف آرار ارزنده ،از دیگر خدمات فرهنگی علما به شمار میرود ره مهمتـرین

تعریف اجوبه و دالیل اهمیّت آن

َِ
بة( :تال :جواب) ،پاسخها (پرتو.)50 ،
 .1اجو
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اجوبهها ،1میموعهای از پرسشها و پاسخها فقهـی اسـت رـه بـا عنـوان «سـوال و

جواب» یا «اجوبة اامسائل» یا «جواب اامسائل» ،گردآوری و تنمیم شدهاند .این آرار
متتوب بر جای مانده از محدران و فقیهان شیعه ،بخشهای مهمی از معار
فرهن

اسـالمی و

اصیل شیعی در بردارند .خاستگاه پیدایی اجوبهها و تقریراتی از این دست ،خود

ائمه اطهار(ع)اند (اباذری .)74 ،پرسشها و پاسخهای فقهی در آغاز به شـیوه روایـی و
شــفاهی مطــرح مــیشــد و بســیاری از روایــات پیشــوایان شــیعه (ع) ،پاســخهــایی بــه
پرسشهای مردم عادی و دانشمندان بـه شـمار مـیرفـت .ایـن پاسـخها در بردارنـده
ضواعدی بود ره راه روشش علمی را برای فقهای دورههای بعدی هموار رـرد (وحـدتی
شبیری .)50 ،برای مطااعه اجوبهها و ارزیابی تیریر آنها در فرهن

تشیع ،ناگزیر باید آنها

را بر پایه معیارهایی تقسیم ررد:
 .1طراحان سؤال و سطح علمی و جایگاه آنان؛
 .2مامون و محتوای اجوبهها؛
 .4مسائل و نیازهای زمانه.
معیار اخیر (تیریر نیازهـای عصـری) در پیـدایی اجوبـهها بسـی تـیریر گـذارد؛ زیـرا
تحوالت اجتماعی و فنآورانه (تتنیتی) ،تحقق رویدادهـای خـاص تـاریخی (جنـ
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

و ،)...ظهور اندیشهها و فرضهها در یال زمان ،مردم را در ضلمرو اندیشه و عمل به بحران
دیار میررد.
اجوبههای علمای عصر صفویه نیز از اوضاع اجتماعی و فرهنگـی آن روزگـار تـیریر
پذیرفتند .فراز و فرودهای اهل طریقت ،مباحث تصو

و تقابل شریعت و طریقـت در

این عصر ،مسائل فراوانی را در ذهنهای بسیاری از فرهیختگان پدید آورد و این مسائل
در اجوبههای علمای این دوره بازتابید .اجوبه مال محمدباضر میلسی معرو

به «پاسـخ
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 .3شین و جایگاه علمی پاسخدهنده؛

به سه پرسش مال خلیل ضزوینی» دربـاره طریقـه حتمـا ،میتهـدان و اخباریـان بـهویژه
طریقه صوفیان ،نمونهای از این دست است ره بخش بزرگی از آن بـه طریقـه صـوفیان
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داشتهاند .1برای آگاهی از محتوای این اجوبه بخشهایی از آن گزارش میشود:
 .1برای آگاهی بیشتر در اینباره ،ر : .علیزاده بیرجندی ،زهرا (« )1370روییرویی اهل شریعت با اعل
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میپردازد .اابته رسانی در صـحت انتسـاب ایـن جوابیـه بـه مـال محمـدباضر شـال روا

اما مسئله سیُم ره از حقیت و بطالن طریقه صوفیه سؤال ررده بودنـد؛ بایـد
دانست ره راه دین یتی است و حق ـ تعاای ـ یال پیغمبر فرستاده  ،...ایتن
مردم در مراتخ عمل و تقوا مختلف میباشند و جمعی از مسلمانان ره عمل
را به ظواهر شرع شریف نبوی (صـلی ا علیـه و آاـه) رننـد و بـه سـنن و
مستحبات عمل نمایند  ...و پیوسته اوضات خود را صر

عبادات و طاعـات

رنند و از ارثر خلق ره معاشرت ایشـان موجـخ تاـییع عمـر اسـت رنـاره

تیریر علمی مدارس در عصر صفویه

جویند ،ایشان را مؤمن زاهد متقی گویند و مسمّی به صوفیه سـاختهاند  ...و
این جماعت زبده مردمند و ایتن یون در هر سلسه جمعی داخل میشـوند
ره آنها را ضایع میرنند و در هر فرضه از شیعه و سنی و زیـدی و صـاحبان
مذاهخ باطله میباشند و همینین در میان سلسله صـوفیه شـیعه و سـنی و
ملحد میباشند و ینانره سلسله شیعه در میـان علمـا از سلسـلههای دیگـر
ممتاز بوده ،همینین سلسله صوفیه شیعه نیز از غیر ایشـان ممتـاز بـوده ...

سامان مییافتهاند .نزاع و رضابت این دو در این رسااه آشتار است .بنابراین ،اجوبـه یـاد
شده بازتاباننده بخشی از تاریخ اجتماعی و درگیریهای گروههای فتری عصر صـفوی
به شمار میرود .اجوبههای دوره ضاجار نیز مسائل مهم اجتماعی آن دوره را در بردارد و
در آنها مهمترین مسائل جامعه آن روز مطرح شده است؛ یعنی این اجوبهها نیز نیازهای
فتری ،عقیدتی ،اضتصادی و حقوضی جامعه خود را پاسخ گفتهاند .بـا بررسـی برخـی از
اجوبههای عصر ضاجار و مباحـث مطـرح در آنهـا ،اهمیّـت و گنیـایی اجوبـهها بـرای
استخراج دادههای تاریخ اجتماعی آشتار میشود:
« .1لب الخطاب فی رد شبهات اهل کتاب»

برخی از اجوبههای علما شیعه ،پاسخ به شبهات و سؤاالتی است درباره اهل رتاب و

رارررد اجوبههای علمای شیعی درمطااعات تاریخ اجتماعی ایران

محتوای این رسااهها نشاندهنده این است ره بنابر نیازها و اوضاع فتری آن دورههـا

علی شریعتی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
 .1مال محمد باضر میلسی« ،اجوبه مال محمّدباضر به مال خلیل» ،محمّـدتقی میلسـی تشـویق ااسـااتین،
(یاپ سنگی ،سال 1311ه.ق ).5-4 ،
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طریقت در عصر صفوی» .پایاننامه دوره رارشناسی ارشد تاریخ دانشتده ادبیات و علوم انسانی درتر
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(میلسی.)5-4 ،

1

دیگر ادیان در روزگار حیات آنان است .ینین رسااههایی بیشتر بر ارر اوضاع فتری و

ر

بیاها

ویژگیهای مذهبی جامعه پدید آمدهانـد .لب الخطاب فی
اهل کتاب نوشته محمدباضر آیتی بیرجندی ،نمونهای از این آرار است ره سـؤاالت
و شبهاتی درباره اهل رتاب بهویژه یهـود و نصـارا در بـردارد .محمـدباضر آیتـی هنگـام
نوشتن این رتاب در بیرجند بوده و با استناد به متون دینی و از راههای گوناگون به ایـن
شــبهات پاســخ داده اســت .در آن زمــان شــمار انــدری یهــودی و مســیحی در بیرجنــد
میزیستهاند(1خسروی .)85 ،هیئتهای تبلیغی و تبشیری در دوران ضاجار؛ یعنـی زمـان
نوشتن این ارر ،بـه تالشهـای گسـتردهای بـرای رواج آیـین مسـیحیت در رشـورهای
اسالمی بهویژه ایران پرداخته و در این زمینه آراری را نیز به انگیزه تبلیغ مسیحیت منتشر
ررده بودند .2گمان میرود این رسااه سؤال و جواب نیز برای مقابله با ایـن تبلیغـات و
جلوگیری از انحرا

جامعه اسالمی سامان یافته باشد.

این رتاب را فـتحا بنمحمـدجواد شـریعت اصـفهانی ( 1266-1339ق) نوشـته و
فهرست منابع یـاپ سـنگی اداره مخطوطـات آسـتان ضـدس رضـوی آن را بـا عنـوان
ضراردادی «وسیلة اامعاد» ربت ررده است .این رتاب سؤالها و جوابهـایی دربـاره
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

مسائل فقهی مانند ربا ،صلح ،ضمانت ،شرارت ،ضراض و مااربه ،ارث ،طـالق و دیگـر
مسائل متفرضه در بردارد .3گزیدهای از این پرسشها و پاسخها از این رسااه بدین شـیوه
گزارش میشود:
س :در میان پدر و پسر و میان زن و شوهر و میان مملو ره مختص مـوال
او و میان مسلمان و رافر حربی اخذ ربا حرام است؟
 .1محمّدباضر آیتی بیرجندی ( 1352-1276ق) از فقها و میتهدان بزرگ شیعه و صاحخ آرار و تیایفات
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« .2سؤال و جواب مسمی بالوسیله»

فراوانی در مباحث فقه استدالای ،رجال ،مهدویت و ...بود .برای آگاهیهـای بیشتـر دربـاره شـین و
مقام علمی این عاام بزرگ ،ر : .علیزاده بیرجندی.)66 ،
 .3ضراض و مااربه بر پایه تعریف شریعت اصفهانی در رسااه «سؤال و جـواب؛ مسـمی بااوسـیله» ،آن
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است ره شخصی ماای را به غیر بدهد تا معامله رند و از این طریـق در نفـع بـا او بـه حصـه معینـی
شریال باشد( . ...شریعت اصفهانی.)135 ،
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 .2در اینباره ،ر : .حائری.)529 ،

ج :حرام نیست و اتن رافر حربی از مسلمان نمیتواند اخذ ربا رند.1
س :در میان جد و نواده و میان پدر و دختر و میان مااال و مملو بیع ربـا
یه صورت دارد؟
ج :ما بین پدر و دختر و ما بین مااال و مملو  ،ربا نیست؛ اخذ زیاده جایز
است و در ما بین جد و نواده ،اَحوط عدم جواز است و احوط این است ره
شوهر و زوجه منقطعه نیز از یالدیگر اخذ زیـاده ننماینـد؛ ینان ـه بعاـی
یهود و نصارا ره جزیه میدهند (اصفهانی.)2124 ،

تیریر علمی مدارس در عصر صفویه

فرمودهاند و احوط ،بلته اضوی عدم جواز اخذ رِباست از رافر ذمّـی؛ یـون
س :زنهایی رـه مـو و بدنشـان را از نـامحرم نمیپوشـانند مثـل ایـالت و
بادیهنشینان؛ یه اعراب و یه غیر اعراب ،یه صورت دارد؟

ج :بایــد مــردان یشــمان را از ایشــان بشوشــند ،بلــی بــر وجــه و رفتــین

س :هرگاه زوج ،مِهری معیّن ررد از برای زوجه و ضصـد دادن آن را نـدارد،
عقدش صحیح است یا نه؟
ج :بلی عقدش صحیح است (اصفهانی.)162 ،
« .3ذخیرة العباد لیوم المعاد»

این رتاب را ابوااحسن اصفهانی ( 1246-1324ق) نوشته و در فهرست منابع یـاپ
سنگی اداره مخطوطات آستان ضدس نمایهسازی شده است .مُهر نویسـنده ذیـل عبـارت
«عمل به این رسااه شریف صحیح است» ،در نخستین صفحه این رسااه دیـده میشـود
(اصفهانی .)1 ،این رسااه پرسشهایی درباره اجتهاد ،تقلید ،آداب معاشـرت ،یگـونتی
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 .1س و ج :حرو اختصاری برای دو رلمه سؤال و جواب است.
 .2احوط [اَ وَ] :نعت تفایلی از حوط است .با احتیاطتر ،به احتیاط نزدیالتر ،اجتناب (دهخدا.)1480 ،
گفتنی است مبحث ربا از مباحث مطرح در دوره ضاجار به شمار میرفت؛ ینانرـه سـید محمـدعلی
باب بنیادگذار بابیه ،خواهان ضانونی شدن بهـره وام بـود و ایـن خواسـته در آموزههـای اضتصـادی ـ
اجتماعیاش باز تابید (فوران.)241 ،
 .3ریبه [رَ] :در شال افتندن رسی را و گمان بردن در شـال را و تهمـت رـردن وی ،بـه یشـم بـد در
محارم نگریستن ،نمر مرد به نامحرم نه به وجه تقوا (دهخدا.)249 ،

رارررد اجوبههای علمای شیعی درمطااعات تاریخ اجتماعی ایران

(اصفهانی.)162 ،
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اجنایة نمر رردن جایز است؛ به شرط آنره ریبه و تلذّذ در او نباشـد

3

برگزاری آیین عزاداری و شروط اهل رتاب در بردارد ره نمونههایی از آنها بدین شـیوه
گزارش میشود:
س :ردّ سالم زن ینانره معمول و رسم است به صـیغ مـذرّر میرننـد بـر
ذمّه میشود یا باید به صیغ مؤنث مثل «علیالِ ااسالم» یـا «علـیتَن ااسـلَام»
ردَ رنند؟
ج :امر در تینیث و تذریر سهل است و جواب سالم باید صحیحاً واضع شود؛
پس اگر اراده شخص نماید و تذریر به اعتبار شخص باشد ،ظـاهراً صـحیح
است ،بلته اگر اراده هم ننماید ،یون وجه صحیح دارد صحّت بعید نیست.
س :مزیقه با طبل و شیشور و ضنج در تعزیهداری سیّدااشهداء (علیـه و علـی
اوالده ااسّالم) زدن یه صورت دارد؛ شرعی است یا نه؟
ج :شرعی نیست و حرام و تعزیهداری مسوّغ آن نیست( 1اصفهانی.)134 ،
ینانره رسم است؟
ج :رجـوع بــه غیــر نماینــد ،اگــر میتهـد عــادای تیــویز رننــد در اتّبــاع او
میذون هستند.
س :اهل رتاب پارَند یا نه و مـراد از آنهـا آیـا ارمنـی و روس و انگلـیس و
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

فرانسه و جهودانند یا غیر از اینها؟
ج :همه اینها از اهل رتابَند و ضـول بـه طهـارت آنهـا در امامیّـه نـادر اسـت
(اصفهانی.)44 ،
 .4رساله «سؤال و جواب»

این رسااه را محمد بنفالعلی شرابیانی ( 1245-1322ق) در مباحث فقهی نوشته و
فهرست منابع یاپ سنگی اداره مخطوطات آستان ضدس رضوی با نمایهسازی آن را یاد
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س :سر را به ضمه و نحو آن میروح رردن در عاشـورا جـایز اسـت یـا نـه؛

ررده است .گزیدهای از سؤال و جواب این رسااه ینین گزارش میشود:
س :به زن ناشزه ره فقیر شده باشد جایز است زرو دادن یا نه؟
اطاعة شوهر پس اطاعت میرند و نفقه به خود از شوهرش (شـرابیانی،
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 .1مسوّغ [مُ سَ وِ و] :روا دارنده ،میوّز ،جایز رننده (همان.)447 ،
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ج :جایز نیست اگر شوهر غنی و نفقهدهنده باشند؛ زیرا ره ضـادر اسـت بـر

.)335
 .5رساله «ذخیرةالمعاد فی تکالیف العباد»

این رسااه از آنِ زینااعابدین بنمسـلم حـائری مازنـدرانی ( 1227-1309ق) اسـت.
دیبایه رتاب شرحی درباره سفرهای این عاام به عتبات ،رسخ تحصیل فقه و اصول در
بردارد .بر پایه تصریح مقدمه رتاب ،سؤالهای گوناگونی از جایهای مختلف بهویژه از
هند از او پرسیدهاند و نویسندة رسااه به شیوه رایج در ینین آراری ،بدانها پاسـخ گفتـه

تیریر علمی مدارس در عصر صفویه

است .نخستین پرسشها و پاسخهای مطرح در آن ،درباره تقلید و اجتهاد و پرسشهای
بعدی درباره مسائل اجتماعی و حقوضیاند (حائری مازندرانی 572-566 ،بـا تلخـیص).
نمونهای از سؤال و جوابهای این رسااه بدین شیوه گزارش میشود:

س :زید پول ناجائز از نورریِ حتومت نصارا و غیر آن ره بودجه ناجائز از

پول آیا میشود ره زید این پول را به حارم شرع دهـد و مصـااحه رنـد بـه
اینته حارم شرع آن پول را از طر

خود به او بدهد و رد رند تا او به حـج

برود و مستطیع شود و عوض این مصااحه زیـد بـرای حـارم شـرع ییـزی
مواجخ از پیش خود معین رند و همیشه به او بدهد یا نه؟
ج :بلی این عالج واضعی میباشد و گذشت حارم شـرع میتوانـد رـه او را
مستطیع رند به دو نحو :یتی به بذل و یتی بـه اسـتطاعت و عـوض «مـال
اامصااحه» به اضساط به شرط حیات یا مطلقاً معلوم نماید (حائری.)632 ،
س :در جواب استفتای حقیر در توجیه مسئله «ااصلوة غیر من اانـوم» ایـن
عبارت بعد عبارت دیگر ره ضلمی فرمودهاند رـه «حقیـر مـن هـذا اابـاب و
ااتقیه گفتم ااخ» اف «و ااتقیه» از نو

ضلم بسیار باریال و مشـتو

نوشـته

شده است .آن اف «و ااتقیه» است یا اف دیگـر و بعـده افـ «اابتـه رـواب

رارررد اجوبههای علمای شیعی درمطااعات تاریخ اجتماعی ایران

نمیتواند ،جمع ررده است؛ میخواهد به حج برود و مستطیع شـود .از ایـن
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مسلم و رفار گرفته است و مـال مسـلم بـه صـاحخ و وررـهاش رد رـردن

دارد» است یا دیگر و اگر «اابته رواب دارد» اسـت ،ربـط عبـارت یـه طـور
ج :آن افـ «و ااتقیــه» میباشــد و اابتــه رــواب دارد بــه جهــت آنتــه تقیــه
بسیار رـواب دارد و ا ااعـاام .و انـا اال ضلمـی زیـن ااعابـدین اامازنـدرانی
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میشود؟ بینوا.

(حائری.)632 ،
« .6سؤال و جواب»

سؤال و جواب را شیخ مرتای انصاری نوشته و محمدیوسف اسـترآبادی آن
را به انگیزه دستیابی آسان مردم بدان ،به صورت سؤال و جواب درآورده است تـا بـه
وضت ضرورت آن را بخوانند .این رتاب افزون بر سؤالها و جوابهایی درباره تقلیـد و
اجتهاد ،به مباحث دیگری مانند نماز و زرات میپردازد .همینین احتام طهارت زنان و
جزئیات آنها همراه با نتتههای ارزندهای در این زمینه ،در این رسااه گنیانده شده است
(انصاری.)4-9 ،
« .7سؤال و جواب»

علی بنمحمّد وای خراشادی (م  1279ق) معرو

بـه آخونـد مـال علـی از علمـای

دو رسااه بر جای مانده است:
 .7-1رسالهای در سؤال و جواب فقهی

این رسااه در پایان نسخه خطی «هدایه اامتدینین» از این عاام برجسته آمـده رـه بـه
اصل این نسخه پیوسته 1و گویی بر پایـه مشـهودات بخشـی از رسـااهای بلنـد دربـاره
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

سؤالها و پاسخهای مسائل شرعی سامان یافته است .آن رسـاا فارسـی ،شـواهدی بـه
عربی دارد و شاید نسخه به خط مؤاـف بـوده باشـد .بخشهـایی از مطااـخ ،افتـاده و
پرارنده شدهاند.
 .7-2بخشی از نسخه خطی رساله «منجی العالمین»

این رسااه سؤال و جواب به مسائل شرعی میپردازد ره آن را مال علی خراشادی در
پاسخ به سؤاالت نوشته و پایان نسخه افتاده و دو صفحه خاتمه رنونی ،بدان ملحق شده
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بزرگ و میتهدان بلندپایه ضاینات از دیگر عاامانی است ره ینین رسااههایی دارد .از او

است .بر پایه نشانههای فـراوان ،شـاید گونـهای از تقریـرات بـوده باشـد رـه رسـی از
مستمعان آن را گرد آوری است .برگهای آغازین (رمابیش دوازده برگ) انشای بسـیار
84

 .1مطااخ سؤال و جواب فقهی از صفحه رو از برگ  45آغاز میشود.
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مغلقی به نام ناصراادین شـاه و دواـتمردان ضاجـاری هم ـون حسـام ااسـلطنه وااـی

خراسان ،امیر علمخان حارم منطقه ضاینات و شورش فرضه اسماعیلیه در بردارد و از دید
تاریخی نیز مهم مینماید (نسخ خطی شماره  ،58074 ،58050 ،8075-5سازمان اسـناد
رتابخانه ملی ایران).
 .8رساله «اعتقادات و اصول معارف»

این ارر دیدگاههای مال محمّدحسن هردنگـی و اسـتادش را در بـردارد .مـال محمـد

تیریر علمی مدارس در عصر صفویه

حسن هردنگی از علما و فقیهان منطقه ضهستان بوده و جایگاه علمی او نزد مرارز علمی
ضاینات و دانشمندان آن عصر پوشیده نبوده است و فاضالن وضت در محاـر درس وی
تلمذّ میرردهاند (راشد2 ،؛ غوث .)1 ،زندگی میان مردم و مراجعه به مـردم بـرای حـل
مسائل شرعیشان ،نزد او ـ بنابر دیدگاه فقهیاش ـ بر یالجانشینی و مانـدن در انتمـار
آنان ،راجح بود و به همین دایل با اینته همه زمینههای مادی در بیرجند و ضاین بـرایش

بهویژه اشتاالت عامه فاضـل هـروی را در بـردارد و بـه آنهـا پاسـخ داده و اشـتاالتی
ابتتاری را در پارهای از مسائل درباره اصول ایشان مطـرح رـرده و گـاهی از توحیـد و
معاد سخن گفته و در اربات آنها از اصول فالسفه سود برده اسـت (علیـزاده بیرجنـدی،
 .)111میموعهای از اجوبهها ،از آرار او و از دید موضوعی و محتوایی ،گسترده و بسیار
متنوعند .نمونههایی از این اجوبهها ینین گزارش میشود:1
س :زید مثالً توایت حسینیه را غصخ ررده و از تصر عمرو متوای بیـرون
رشیده ،اشخاصی ره توایت را مال عمرو و درتصر زید عرض میدانند و
عاامند به اینته عمرو راضی نیست رـه برونـد و در ایـن حسـینیه بنشـینند
وگوش به روضه بدارند و شربت و ضهوه میل نمایند .آیا مباح است بـر آنهـا
رفتن و صر شربت (بینوا وتوجروا 1308 ،محرم ااحرام).

رارررد اجوبههای علمای شیعی درمطااعات تاریخ اجتماعی ایران

نوشتههای بسیاری مانده است ،اما بیشتر آنها آشفتهاند .این رتـاب بـه مباحـث امامـت

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-05-19

فراهم آمد ،این مناطق را تر ررد و به هردن

و پیرامون آن رفت .از این عاام بزرگوار

ج :بسم ا اارحمن اارحیم

 .1همه نمونههای عرضه شده ،با بهرهگیری از بایگانی اسناد خـانوادگی مـال محمّدحسـن هردنگـی بـه
همت بازماندگان ایشان ،گرد آمده است.
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در صورت مفروضه مباح نیست و غصخ است و غصخ االیات شرعیه عامه

و خاصه نیز مثل غصخ اعیان است.

وظیفه رسیدگی به نیازها و مشتالت شرعی و دینی عامه ،بنابر سنت رایج بـر عهـده
متخصصان دین و علماست؛ یعنـی مـردم بـرای یـافتن پاسـخ مسـائل خـود نـزد آنـان
میرفتهاند (شعبانی .)137 ،با بررسی این مسائل میتوان به فاای فتـری ،دغدغـههای
دینی ،نگرش مردم ،باورها و همه مسائل «مبتال به» مردم در این حوزه دست یافت و به
در

روشنی از تاریخ اجتماعی آن دوره رسید .اجوبهای یاد شده نمونهای از این دست

مسائل است.
س :اختال رردهاند ره آیا اشیاء موجودات عاام معدوم صِر میشـوند و
بعد اعاده میشوند یا متالشی و اضمحالل روی میدهد و اجزاء از یالدیگر
متفرق میشود و بعد از تفرق در حشر جمع میشوند.
ج :الستحااه اعاده معدوم ااصر و ازوم ااملم فی عقاب اامعاضبین و ااسـفه

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

س :خدای تعاای در مقام صفات ییست؟
ج  :خدای ـ تعاای ـ در مقـام صـفات ایـن اسـت رـه او را در آن صـفات
مشارری از ممتنات نیست؛ یون علم و ضدرت و حیات و اراده و غیر اینهـا
از صفاتی ره متتلمین صفات ربوتیهاش نامیدهاند و ماننـد مررـخ نبـودن و
غیر اینها ،از صفاتی ره صفات سلبیهاش نامیدهاند و فـی ااحقیقـه رـل ایـن
صفات یه اربات رردهاند نه به معنایی است رـه در ممتنـات بـه رـار بـرده
می شود .مثالً علم در ممتن امر است ورای ذات او و معنایی است ره ضـائم
است به نفس عاام و شیئی است مغایر با او و همینین ضدرت او و غیر این
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بیهودهراری در رواب بندگان مطیع.
 .2بخش معاد رسااه «اعتقادات».
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 .1به جهت محال بودن برگشت معدوم خااص و اـزوم در عقـاب گناهرـاران و الزم آمـدن سـفاهت و
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و االغو فی رواب اامثابین1؛ زیرا ره اگر معدوم شود ،صرفاً و باز بعد موجود
شود ،پس آن یتی اول نخواهد بود؛ پس عقاب او ظلم خواهد بود و جزا و
رواب دادن به او اغو؛ زیرا ره تعَخ عبادت را دیگری رشیده و از اینیاسـت
ره محقق طوسی در تجرید گفته اسـت« :و یتـیول فـی اامتلـف بتفـرق
االجزاء»؛ یعنی فنا و هال متیول است در متلف به متفرق شدن اجزاء. 2

دو بدین سبخ است.1

دو سؤال اخیر بر این دالات میرنند ره مباحث فلسفی نیـز از مسـائل مطـرح در آن
دوره بوده و ذهن گروهی را از مردم جامعه به خود سرگرم داشتهاند؛ ینانره رواج آنها
را در رسـااه «االجوبة االسراریة عن االسئلة العرفانییة»
(دوره ضاجار) میتوان دید .این رسااه را فیلسو

حاج مال هـادی بنمهـدی سـبزواری،

نوشته است .او به حتمت و رالم و استتشا
او را در دوره ناصراادین شاه همسن

اسرار و دضائق فلسفه آگاه بود؛ ینانرـه

با مالصدرا در عصر صفوی میدانستند (مـدرس

تبریزی .)422 ،این رسااه پاسخهای فیلسـو
متخلص به عار

تیریر علمی مدارس در عصر صفویه

عاام و حتیمی رامل از بزرگان فالسفه و حتمای اسالمی اواخر ضـرن سـیزدهم ضمـری

را بـه پرسـشهای اسـماعیل بینـوردی

در انشقاق ضعر ،رجعت اهلاابیت ،ظهور حیت ،معـاد جسـمانی و...

نبودند ،بلته گاهی پرسشهای فلسفی را پاسخ میگفتنـد و نمـام فتـری و عقیـدتی و
حتی فرضهشناختی دوره خود را بازمیتابیدند .رسیدگی به امور ضاـایی جامعـه در دوره
ضاجار ،در دو محتمه صورت میگرفت .1 :محارم مذهبی یا شرعی به ریاست علما؛ .2
محارم عرفی به ریاست مقامات حتومتی (فلور.)137 ،
مردم برای حل مشتالت خـود در زمینـه ارث ،دعواهـای خـانوادگی و دیگـر امـور
روزانه زندگی نزد علمای مذهبی مراجعه میرفتند و سخن آنان را پی میگرفتند .علمای
مذهبی در دادگاههایی معرو

به «محارم شرع» بدین درخواستها رسیدگی میرردنـد،

اما اتهامها یا جرمهایی مانند نشرداختن ماایات یا شورش بـر ضـد حتومـت ،تخلـف از
دستورهای حتومتی به شمار میرفت ره در محتمهای با نمـارت و ریاسـت مـیموران
دواتی مانند رالنتر یا مسئول نممیه ،بدانها رسیدگی میرردند .این محتمهها را «محـارم

رارررد اجوبههای علمای شیعی درمطااعات تاریخ اجتماعی ایران

بنابراین ،اجوبهها از دید محتوایی همـواره بـه مسـائل نمـاز ،روزه ،غسـل و ...نـاظر
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در بردارد (تهرانی.)97 ،

عر » میخواندند .حتم این محتمهها را میموران حتومت اجـرا میرردنـد .بـاالترین

 1بخش مبدأ رسااه «اعتقادات».
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مرجع ضاایی خود شاه بود ره جرمهای مهم و مشتل را نزد او مطرح میرردنـد .اابتـه

همیشه مرز دضیقی میان این دو محتمه نبود (ااگار.)19 ،
بهرغم وجود این محتمـهها در دوره ضاجاریـه ،ضاـاوتی غیـر رسـمی و رجـوع بـه
شخص رااث یا حَتَم نیز رواج داشت رـه مرجـع ضاـایی پذیرفتـ مـردم بـود .احاطـه
نداشتن حتومت بر وضع ضااوت و پرارندگی جمعیت گسترده در سطح رشور موجخ
شده بود ره مردم برخی از مناطق دوردست و روستاها ره به ضاضی دسترس نداشتند ،به
علمای مقبول عامه آن منطقه رجوع رنند و این علما بـه مسـائل حقـوضی و خصوصـی
هم ون طالق و نتاح و دیگـر احتـام ا و حقـوق اانـاس ،تعیـین حـدود و اجـرای
ضصاص ،دیات و تعزیـرات رسـیدگی میرردنـد (ضشـقایی .)3 ،اابتـه دادنامـه رتبـی یـا
میموعه آرای ضاایی از آنان بر جای نمانده است ،اما از طریق میموعـههای سـؤال و
جواب موجود میتوان از مسائل ضاایی بسیاری در این دوره آگاه شد (وحدتی شبیری،
میتوان به موضوعهای اجتماعی مهمی پی برد .نمونههایی از این مسائل ضاایی ینینند:
س :زید فوت میشود و بعد از فوت او عمرو سندی بیرون میآورد ره مـن
از زید طلخرارم .وارث زید میگوید ره من نمیدانم وجه ایـن سـند را بـه
پدرم داده یا نه؟ وجه تو را میدهم ،اتن ضسم یاد رن رـه ایـن وجـه را بـه
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

پدرم دادهای .آیا میشود عمرو را ینین ضسـمی بـار نمـود در صـورتی رـه
هرگاه عمرو ضسم وارد نماید ،وارث ضسم میخورد ره این وجه را به پـدرم
ندادهای.
ج :باسم ا اارحمن اارحیم
عمرو باید رابت رند طلخ خود را از زید به بیّنه و ضسم نیـز بخـورد و اگـر
بخواهد وارث زید را ضسم بدهد ،اگر دعوای علـم ایشـان را بـه طلـخ دارد
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 )52ره خود نشاندهنده مسائل حقوضی و ضاایی خاص آن دوره و متانَند و با بررسی آنهـا

میتواند ایشان را ضسم «نفی ااعلم» دهد نه آنته طلخ نـدارد .بتّـا و جزمـاً و
ا ااعاام.
س :مدعی میت باید ضسم بخورد و مدعیات خود را بگیرد تـا ضسـم نخـورد
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ج :باسم ا (تعاای)
خیر .تا ضسم نخورد ،یال فلسی نمیتواند بگیرد ،بلته ضسم باید اوالً یاد رند
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میتواند مدعیات خود را بگیرد یا نه؟

یون ضسم بیّنه است و االّه ااعاام باحتامه.

جامعه عصر ضاجار ،مذهبی و همه اصول خانواده بر پایه مذهخ استوار شـده و داد و
ستد ،معامالت ،عقد و ایقاعات و مناسبات و روابط افراد ،تابع احتام دینی بـوده اسـت
(شمیم .)368 ،به همین سبخ روحانیان این دوره جایگاه شایسـتهای داشـته و در همـه
عرصههای زندگی مردم حاضر بودهاند .بنابراین ،بخش فراوانی از اجوبـههای علمـا بـر

تیریر علمی مدارس در عصر صفویه

محور مسائل اضتصادی و مِلتی میگشت ره از مامون آنها میتوان بـه سـیاق معیشـتی
مردم ،شیوههای تواید ،اضتصاد رشاورزی و مسائلی از این دست پی بُرد .جامعه ایران در
عصر ضاجار بر پایه اضتصاد رشاورزی اسـتوار بـود .برخـورداری از زمـین و بـه تبـع آن
برخورداری از سهم آب ،معیار رروت ،اعتبار و جایگاه اجتمـاعی بـه شـمار میرفـت و
مردم جامعه آن روز در این میروشیدند ره این دو ابزار رروت و ضدرت اجتماعی را بـه

جوابها ینینند:
س :صاحخ اختیارا!

آب یال ضنات روستایی خرابـی میرنـد .در اراضـی پـایین ،زارعـین آب را
جمع ررده و به رودخانه میفرستند .شخصی از آن روستا مدعی میشود ره
شما حق انیام این رـار را نداریـد و آب را برگردانـده و روی رـاریز و بـر
اراضی میاندازد .ضمن اینته ملال زارعین از ملال آن روستا نمیباشـد و از
مازاد آن آب میخورد .اگر آن شخص شرعاً مسلط است ره شقّ جوی رند،
بیان فرمایید و اگر تسلط شرعی ندارد ،مرضومه فرمایید!
ج :دانست شما باشد ره ایشان را تسلطی نیست ره جوی روستا را شقّ رنـد
و آب را از اراضی بیاندازد ره ضطعاً محل خطر و مرافعه است .در خصوص

رارررد اجوبههای علمای شیعی درمطااعات تاریخ اجتماعی ایران

سریشمه میگیرد .این امر در اجوبهها بازتاب آشـتاری دارد .ینـدی از ایـن سـؤال و

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-05-19

دست بیاورند (فوران .)189 ،از اینرو ،بخش بسیاری از دعاوی حقوضی از ایـن مسـئله

ملال زیر ضنات یون آب مازاد از ضنات حتـم سـیالب دارد ،در آن دخـل و
س :بیان فرمایید ره زید امال خود را صلح میرند بـه عمـرو .بـه تمـام و
برخی از این امال شرط غیر بوده و برخی مَهـر زوجـات وی بـوده .حـال
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تصرفی برای مااتین آن روستا نیست و ا تعاای [اعلم].

یتی مدعی است ره این صلح باطل است؛ به واسطه اینته برخی مـال غیـر
بوده .آیا صلح به نسبت به آن ه مال غیر است باطـل اسـت یـا صـلح تمـام
امال باطل است.
ج :باسم ا (تعاای)
صلح نسبت به ملال مصااح صحیح است وا اعلم.

برخی از دیگـر اجوبـهها در بردارنـده موضـوعهای مـرتبط بـا مسـائل و مشـتالت
خانوادگی آن دوره است ره بـا بررسـی آنهـا میتـوان بـه اطالعـاتی دربـاره دعواهـای
خانوادگی ،میزان مهریهها ،دیهها و ،...دست یافت.
س :تخ خوردگی 1زوجه مرحوم میرمحمد حسین بیال مالحمـه شـد .سـه
موضع ره یوب خورده بود و آرار سیاهی داشت .طوال به ضـدر سـه گِـره و
رمتر و عرضاً به ضد عرض دو ناخن بود .ناخن دست زوجـه محمدحسـین
میر محمدعلی پسر میر محمدحسین ضرب را وارد آورده بر زوجه پدر خود
و گویا یند نفر دیگر هم بودهاند .صاحبان حتم شـرع و عـر

مستفسـر و

جویا خواهند شد و حتم دیه را خواهند فرمود.
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

ج :باسم ا (تعاای شینه)
دیه سه موضع مایل سیاهی  4/5مثقال طالی ستهدار است و جراحت ناخن
باید ضصاص شود .اگر تراضی بر دیه حاصل شد ،نصف شتر ره معادل پـنج
مثقال طالست دیه میشود.

مسائل مطرح در اجوبههای شماری از علمای دوره ضاجار ،نتتههای ارزندهای درباره
تاریخ اجتماعی آن دوره به دست میدهد .جدول زیـر پاسـخهای علمـا را بـه مسـائلی
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هم جراحت و عارضه داشته است و از تقریر محمدحسین معلوم اسـت رـه

درباره شهر و منطقه خاص ،مسائل نو و مستحدره ،فرضهها و گروههای خاص اجتمـاعی
و ،...در بردارد ره آنها را بر پایه محتوا و مامونشان میتوان تقسیمبندی ررد:

 .1تَپّ  .1 :tappرتال؛  .2ضربه (این واژه تَاپ نیز تلفّ میشود) (رضایی.)135 ،
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عالمان

سال
قمری

 1337ـ 1247
1315
م 1186

تیریر علمی مدارس در عصر صفویه

شیخ یوسف
بناحمد
عصفور
بحرانی

 .1در پاسخ یند مسئله از
 .1أجوبة اامسائل مردمان تهران درباره نیاست
الرازیة؛
ااتل ،جواز عتسبرداری،
 .2أجوبة
جعبه عتاسی ،جواز تشریح
المسائل
اموات در مدارس طبی ،محل
العلمیة و
احرام رارخ طیاره و...؛
اافنون
 .2سؤال و جوابهایی
المتنوعة.
درباره علوم و فنون جدید.
 .1أجوبة
المسائل
با توجه به نام این اجوبهها،
الاحرانیة؛
 .2أجوبة
آنها پاسخ به پرسشهای
المسائل
مردم شهرها و منطقههای
الشیرازیة؛
 .3أجوبة
خاصَند.
المسائل
الکازرونیة.

 .1مدرس
تبریزی/3 ،
.132
 .2همان،
.133

مدرس
تبریزی/3،
.360

رارررد اجوبههای علمای شیعی درمطااعات تاریخ اجتماعی ایران

سید
شهاباادین
تبریزی

 .1ااسؤال و اایواب؛
 .2طریق اانیاة؛
 .3رسااه دیگری در
پاسخ به اهاای رشت
دارد.

 .1درباره مسائل فقهی است.
 .2بسیار روتاه است و با
عنوان «سؤال و جواب»
تنمیم و در  1330ضمری در
بغداد ،یاپخانه دار ااسالم
منتشر شده است.

 .1مدرسی
تبریزی/6 ،
.392
 .2جناتی،
.269
 .3همان،
.284
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سید
محمدراظم
طباطبایی
یزدی

نام اجوبه

موضوع

منابع

عالمان

1352ـ 1280

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

 1346ـ 1271

شیخ
محمدجواد
بنحسن
بالغی

استادی،237 ،
.223

 .1التوحید
و التثلیث؛
 .2أجوبة
المسائل
الاغدا یة؛
 .3أجوبة
المسائل
الشیرازیة؛
 .4أجوبة
المسائل
الحلیة؛
 .5از آرار یاپ نشده
او رسااهای در پاسخ
پرسشهای مردمان
تبریز درباره طالق و
تعدّد زوجات و
حیاب است.

 .1رسااهای در پاسخ به
رسااه فردی مسیحی از
سوریه است .این رسااه 65
صفحهای در صیدا یاپ
شده است ( 1332ق)؛
 .2رسااهای در پاسخ به
پرسشهایی بغدادیان از
ایشان درباره اصول دین
است.

 .1استادی،
 250ـ 241؛
 .2مدرس
تبریزی/1 ،
.278
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سید
عبدااعلی
ضیاءاادین
ابوتراب
خوانساری

 .1ااسؤال و اایواب؛
 .2اامسائل
ااخوانساریه؛
 .3اامسائل
الاحرانیة؛
 .4اامسائل
الکاظمیة.

 .1رتابی به سبال جامع
ااشتات میرزای ضمی است؛
 .2در پاسخ به مسائلی از
مردمان خوانسار نوشته شده
است؛
 .3پاسخ دوازده مسئله است
ره شیخ علی بنحسن
بحرانی (م  1340ق)
نویسندة انور اابدرین فی
تراجم علما ااقطیف و
االحساء و اابحرین آنها را از
مؤاف پرسیده است .مسئله
نخست آن در وجوب
معرفة ا است؛
 .4پاسخ مسائلی است ره
شیخ مهدی جرموضی
خراسانی راظم (م  339ق)
صاحخ شرح کفایة
االصول آخوند خراسانی از
ایشان پرسیده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1392.1.11.4.0

92

سال
قمری

نام اجوبه

موضوع

منابع

عالمان

سال
قمری

م 1246
م 1285
1289

 .1پاسخ فیلسو سبزواری
به پرسشهای سمیع خاخاای
در شرح برخی از رلمات
 .1األجوبة
األسراریة عن
امیراامومنین (ع) است؛
األسئلة
 .2پاسخ فیلسو سبزواری
ّة؛
السمیعی
 .2األجوبة
به پرسشهای اسماعیل
األسراریة
األسئلة عن بینوردی متخلص به عار
العرفانیة.
درباره انشقاق ضعر ،رجعت
اهلبیت ،ظهور حیت و
معاد جسمانی است.

تهرانی.97 ،

 1260ـ 1175

رساا ااسؤال و
اایواب

م 1312

 .1اجوبة
تحفة االحباب؛
 .2هزار مسئله.

 .1پاسخهای مسائل بسیاری
است؛
 .2ترجمه اافیه شهید رانی
(زیناادین علی) است.

همان/1 ،
.319

1260

األجوبة
الفاخرة (ف
رّ االباعرة)

در ردّ شبهات عبدااعزیز
دهلوی

تهرانی.97 ،

مدرس
تبریزی/2 ،
 27ـ .26

93

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1392.1.11.4.0

سید محمد
باضر
بنمحمد
تقی موسوی
شفتی
سید علی
محمد
بنمحمد
نقوی
اتهنوی
محمّد ضلی
بنمحمّد
بنحامد
رشمیری

مدرس
تبریزی/1 ،
.308

تیریر علمی مدارس در عصر صفویه

مال هادی
بنمحمد
سبزواری
(فیلسو
سبزواری /
اسرار)

 .1جوابا
األسئلة
التوحیدیة؛
 .2جوابا
األسئلة
الدهلویة؛
 .3جوابا
األسئلة
الشفیعیة.

رارررد اجوبههای علمای شیعی درمطااعات تاریخ اجتماعی ایران

سید راظم
بنضاسم
گیالنی
رشتی
حائری

میموعه سؤال و
جواب به فارسی

به ضواعد عقلیّه ،رفع شبهات،
اربات حقیقت خاتم االنبیاء
و ...اشاره ررده است
(تنتابنی.)164 ،

خرّمشاهی و
دیگران/1 ،
.19

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-05-19

آخوند
مالعلی
بنجمشید
نوری

نام اجوبه

موضوع

منابع

عالمان

1319

آضا محمد
باضر بنمال
محمد ارمل
بهبهانی

 1250ـ 1118

حاج مال
محمّد رضا
همدانی
(رورر
همدانی)

م 1247

حاجی مال
احمد
بنمحمّد
مهدی نراضی

 1245ـ 1185

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

1277

علی
بنعبدا
بحرانی

األجوبة
ّة
العلی
(للمسائل
ّة)
المسقطی

تهرانی.97 ،
رتاب جامع فقهی و فتوایی
اواست ره آن را شاگرد و
خواهرزادهاش احمد
بنمحمّد بناحمد بنسرحان
بحرانی بر پایه ترتیخ رتخ
فقهی گردآوری و در 1316
یاپ ررده است.

تنتابنی،
.248

اسئلة و
اجوبة

اربا
المضیلین ف
ناو خاتم
الناین

الرسائل و
المسائل

همان.97 ،

این رتاب مفتاح اانبوّة نیز
معرو است و عقل و
رتابهای انبیای سلف را با
یالدیگر جمع میرند و به
ردّ ادعای هانری پادری مبلغ
معرو دین مسیح (معاصر
مؤاف) میپردازد.
پاسخ سؤالهایی است ره از
رتابهای پدرش و از رشف
ااغطاء نوشته استادش مرحوم
شیخ جعفر نیفی مطاابی در
بردارد .این رتاب دو جلد
دارد :جلد اوّل آن به
پاسخگویی مسائل فتحعلی
شاه ضاجار و دیگران و جلد
دومش ،به برخی از مسائل
اصوای و حل برخی از
مشتالت میپردازد .رتاب
در  1230ضمری نوشته شده
است.

تنتابنی،
.164
ضراگوزاو،
.269
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درویش
علی
بنحسین
بغدادی
حائری

األجوبة
الحائریة
(ف انتصار
مذهب
الجعفریة)

حبیخ آبادی،
.1236 /4
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سال
قمری

نام اجوبه

موضوع

منابع

عالمان

سال
قمری

 1231ـ 1151
 1293ـ 1230

این رتاب برای مقلدان نوشته
وسیله
السائلین
شده است و نسخههای
(رساله سؤال
فراوانی از آن در ضاین هست.
و جواب)

تیریر علمی مدارس در عصر صفویه

تنتابنی.40 ،
جناتی.281 ،

علیزاده
بیرجندی،
.80

رارررد اجوبههای علمای شیعی درمطااعات تاریخ اجتماعی ایران

سید ابو
طااخ
بنسید
ابوتراب
(میتهد
ضاینی)

 .1جامع
الشتا
(اجوبة
المسائل)؛
 .2سؤال و
جواب.

رتابی سه جلدی در بردارندة
یال دوره فقه از مبحث
طهارت تا مبحث دیهها به
صورت سؤال و جواب است
و پرسشهای پرارنده و
عقاید دینی و مسائل رالمی
مانند ردّ صوفیه در پایان
رتاب آمده است و از بهترین
رتابهای فقهی مؤرر در
دیگر رسااههای سؤال و
جواب به شمار میرود.
 .2در بردارندة پارهای از
مسائل عبادات و معامالت
است

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1392.1.11.4.0
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میرزا
ابوااقاسم
بنحسین
جیالنی ضمی
(میرزا ضمی)

نام اجوبه

موضوع

منابع

 1281ـ 1214

آخوند مال
محمّد راظم
خراسانی

 1329ـ  1312 1255ـ 1230

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

شیخ
مرتای
انصاری

میرزا محمّد
تقی شیرازی

 1354ـ 1272

96

جناتی،
248ـ.246

ذخیرة
العاا لیوم
المعا

پرسش و پاسخهایی درباره
همه ابواب فقه از طهارت تا
دیات است.

همان.264 ،

ذخیرة
العاا لیوم
المعا
(ذخیرة
المعا )

رتابی فارسی درباره همه
ابواب فقه (از طهارت تا
دیات) به صورت سؤال و
جواب است.
این رتاب در عراق (بغداد
 ،)1341ابنان و امریتا یاپ
شده است و همه اعمال و
مناسال حج و عمره را در
بردارد.

اجوبة
المسائل

همان.266 ،

همان.270،
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آیتا سید
حسن صدر

 .1کتاب
مسئله؛
 .2ذخیرة
المعا ؛
 .3سرور
العاا .

 .1جُنگی از مسائل و
استفتائات مختلف داخلی و
خارجی است ره به
درخواست مقلدان گردآوری
و به صورت رسااه عملیه در
همه ابواب عبادات و
معامالت سامان یافته است.
 .2پرسش و پاسخهایی از
باب طهارت تا اعتتا است
ره آن را موای شیخ علی
شوشتری در ضااخ 1500
بیت شعر منتشر ررده است.
نسخهای از آن در رتابخانه
سامرا ،هست.
 .3پرسشها و پاسخهایی
است ره حاجی محمّد علی
یزدی آنها را در 1271
گردآوری و در زمان خودش
در بمبئی با حواشی میرزای
شیرازی یاپ ررده است
( 1302ق).
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عالمان

سال
قمری

نام اجوبه

موضوع

منابع

سال
قمری

عالمان

م 1365

آیتا حاج
آضا حسین
بروجردی

م 1380

شیخ
محمّدحسین
(راشف
ااغطاء)

م 1373

وسیلة
النجاة

بیشتر مسائل «مبتال به» مردم
را در بر دارد و با شیوهای
نیتو در ضااخ عبارات واضح،
احتام دینی را بازگو میرند.

همان.271 ،

انیس
المقلدین ف
احکام الدین

رتابی به صورت سؤال و
جواب است.

همان.272 ،

سؤال و جواب

این رتاب در نیف (1347
ق) یاپ شده است.

همان.284 ،

پیوستگی فرهن

تشـیع و گسـترش اندیشـههای دینـی و آموزههـای اسـالمی روشـن

میشود .افزون بر این ،اجوبهها میتوانند در رنار دیگر منابع ناتاریخنگارانـه ،دسـتمایه
مورّخان و محققان تاریخ اجتماعی باشند .اجوبهها را بر پایه معیارهـای زیـر بـه یهـار
دسته میتوان تقسیم ررد:
 .1طراحــان ســؤال و ســطح علمــی و جایگــاه طبقــاتی پرســشگران (دواــتمردان
حتومتی ،تاجران ،طاابان علوم دینی ،توده مردم و)...؛
 .2مامون و محتوا
 .2-1اعتقادی (اجتهاد ،تقلید ،نماز ،روزه ،ذرات ،حیاب ،غسل و طهارت ،یگونگی
برگزاری آیین عزادری و)...؛
 .2-2حقوضی (ارث ،طـالق ،دیـات ،مهریـه ،حـق اانـاس ،تعیـین و حـدود اجـرای

رارررد اجوبههای علمای شیعی درمطااعات تاریخ اجتماعی ایران

با بررسی شواهد پیشگفته و تحلیل محتوای اجوبهها ،اهمیّت تیریر آنها در پویـایی و
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نتیجه

تیریر علمی مدارس در عصر صفویه

آیتا سید
ابوااحسن
اصفهانی

نام اجوبه

موضوع

منابع

ضصاص و)...؛
آب و)...؛
 .3شین و جایگاه علمی (سلسله مراتخ موجود در نهاد روحانیت) پاسخدهنده ره بـر
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 .2-3اضتصادی (ربا ،ضـمانت ،شـرارت ،ضـراض و ماـاربه ،زمـین و امـال  ،سـهم

پایه آن نوع و شیوه پاسخگویی تغییر میررده است؛
 .4مسائل و نایزهای عصر و زمان (مباحث مطرح دربـاره ارتبـاط بـا دیگـر فرضـهها،
مسائل نوپدید  /مستحدره ره بر پایه آن ،برخی از اجوبهها نمام فتـری و عقیـدتی دوره
خود را بازمیتابند.
اجوبهها به دایل همین انعتاس ،در تدوین تاریخ اجتماعی بسیار رارآمدند و از طریق
آنها میتوان به آگاهیهایی درباره تاریخ اجتماعی دست یافت؛ آگاهیهایی ره گوشـه و
رنار تاریال حیات اجتماعی ایران را روشن میرنند.

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392
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کتابنامه

 .1اباذری ،عبداارحیم ( ،)1390تاارنامه حوزه و روحانییت از
صدر اسالم تا پهلوی اول ،تهران ،انتشارات سلمان فارسی.

 .2استادی ،شیخ رضا ( ،)1383نوز ه ستاره و یک میاه؛ بیر
حال چند نفر از فقها و حکما ،یـاپ دوم ،ضـم ،انتشـارات

 .3افشار ،ایـرج ( ،)1374چهل سیال تیاریا اییران
پا باه

ر

وره

ناصرالدین باه (اامآرر و اآلرار تیایف محمد حسن خان

اعتماد ااسلطنه) ،تهران ،اساطیر.

 .4اصفهانی ،ابوااحسـن ( ،)1345ذخیرة العاا

لییوم المعیا

ر

وره قاجار ،ترجمه ابوااقاسن سری ،تهران ،توس.

 .6انصاری ،مرتای بنمحمّد امـین (1275ق) ،سیؤال و جیواب ،گـردآوردة
محمّدیوسف استرآبادی  ،بیجا ،بینا.

 .7بحرانی ،علی بنحسن ( ،)1377انیور الایدرین فی

تیراجم

علما القطیف و الحساء و الاحرین ،نیف ،افست ضم.

 .8پرتو ،ابوااقاسم ( ،)1373واژهیاب فرهنگ برابرهای پارسی
واژگان بیگانه ،تهران ،انتشارات اساطیر.
 .9تنتابنی ،محمّد بنسلیمان ( ،)1383قصص العلماء ،تهران ،انتشارات علمـی
و فرهنگی.

 .10تهرانی ،آضابزرگ ( ،)1372مصنفا
الذریعه ال

بیعه (ترجمیه و تلخییص

رارررد اجوبههای علمای شیعی درمطااعات تاریخ اجتماعی ایران

 .5ااگــار ،حامــد ( ،)1369ییین و

ولییت

ر ایییران

نقیی

فترت ،ج،1یاپ  ،1بیجا ،بینا.
 .11جناتی ،محمّـدابراهیم ( ،)1374ا وار فقه و کیفیت بیان آن،
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تصانیف الشییعه) ،بـه اهتمـام محمّـد آصـف
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ر سؤال و جواب عامة الالوی ،نیف ،مطبه مرتاویه.

عالمان

تیریر علمی مدارس در عصر صفویه

ضدس.

تهران ،انتشارات ریهان.

 .12حائری مازندرانی ،زینااعابدین بنمسـلم ( ،)1318ذخیرةالمعیا

فی

تکالیف العاا  ،اتهنو ،مطبع ریاض اارضا.

 .13حائری ،عبدااهادی ( ،)1360تشیع و مشیروطیت
نق

ر اییران و

ایرانیان مقیم عراق ،تهران ،امیرربیر.

 .14ــــــــــــ ( ،)1380نخسییتین رویییاروی
ایران با

اندیشییهگران

و رویه تمیدن بیورژوازی بیرب ،تهـران،

امیرربیر.
 .15حبیخآبادی ،محمّدعلی معلم ( ،)1362مکارم اآلثار ،اصفهان ،نشر رمال.

 .16حیتی ،محمّـدباضر ( ،)1390آ اب تعلییم وتعلیم

آ اب المفیید و

المستفیذ از شهید رانی) ،یاپ  ،33تهران ،انتشارات نشر فرهن

اسالمی.

 .17خســروی ،فاطمــه ( ،)1391آیییتهللا بیییا محّ
مییدباقر آیتیی
گازاری و تحوال اجتماع و فرهنگ بیرجند از
 ،1313-1266پایاننامه رارشناسی ارشد ،تاریخ ایران دوره اسـالمی دانشـگاه
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

بیرجند.
 .18دوانی ،علی ( ،)1377نهضت روحیانیون اییران ،ج  1و  ،2تهـران،
مررز اسناد انقالب اسالمی.
 .19ــــــــــ ( ،)1377مفاخر اسالم ،تهران ،مررز اسناد انقالب اسالمی.

 .20دهخدا ،علی اربـر ( ،)1345لغت نامه

هخدا ،زیرنمـر محمـد معـین و

سید جعفر شهیدی ،ج 44؛ 26؛  ،4تهـران ،یاپخانـه مؤسسـه انتشـارات و یـاپ
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(تحریر جدیـد از منییة المریید فی

ر اسیالم

دانشگاه تهران.

 .21راشد ،محمّدحسـین ( ،)1345کتاب ناتمام آخوند مال محّ
مید
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 .22رضایی ،جمـال ( ،)1373واژهنامه گوی
هزینه محمود رفیعی ،تهران ،انتشارات روزبهان.

بیرجنید ،بـه اهتمـام و
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حسن هر نگ  ،بیجا ،بینا.

 .23شرابیانی ،محمّد بنفالعلی (1321ق) ،رساله سؤال و جواب ،بیجـا،
بینا.

 .24شریعت اصـفهانی ،فـتحا بنمحمّـد جـواد (1339ق) ،سیؤال و جیواب
مسم

بالوسیله ،تهران ،مطبه حاج عبداارحیم باسمهیی.

 .25شعبانی ،رضـا ( ،)1379ماان

تاریا اجتماع

ایران ،تهـران،

 .26شمیم ،علیاصـغر ( ،)1370ایران

ر

تیریر علمی مدارس در عصر صفویه

نشر توس.

وره سلطنت قاجاریه،

یاپ دوم ،تهران ،انتشارات علمی.

یار
 .27صــدر حــاج ســید جــوادی ،احمــد و دیگــران ( ،)1380ایرةالمعی
تشیع ،یاپ یهارم ،تهران ،نشر شهید محبی.

دانشتده ادبیات و علوم انسانی درتر علی شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد.

ییاهیر
ییدگان و مشی
ییاریا برگگیی
 .29ـــــــــــــ ( ،)1390تی
بیرجند ،یاپ دوم ،تهران ،فتر بتر.

 .30ـــــــــــ ( ،)1391عالمان

ین

ر خراسان جنوب  ،تهـران،

فتر بتر.
 .31غوث ،رمال ( ،)1390مروری بر آرار و زندگینامه آخوند مال محمّدحسن هردنگـی
بیرجندی ،فقه اهلبیت ،شماره  67و .66

 .32فلــور ،ویلــم ( ،)1366جسییتارهای
ایران

از تییاریا اجتمییاع

ر عصر قاجار ،ترجمه ابوااقاسم سری ،تهران ،توس.

رسا.
 .34ضراگوزاو ،غالمحسین ( ،)1373هگمتانه تا همدان ،تهران ،انتشـارات
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 .33فوران ،جـان ( ،)1386مقاومیت بیکننده؛ تیاریا تحیوال
اجتماع ایران از صفویه تیا سیالهای پیس از
انقالب اسالم  ،ترجمه احمد تدیّن ،یاپ هفتم ،تهـران ،خـدمات فرهنگـی

رارررد اجوبههای علمای شیعی درمطااعات تاریخ اجتماعی ایران

اهل طریقت

ر عصر صیفوی ،پایاننامـه رارشناسـی ارشـد تـاریخ
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 .28علیزاده بیرجندی ،زهرا ( ،)1370رویاروی

اهیل بیریعت بیا

اضبال.

 .35ضشقایی ،مهریه ( ،)1382قضا و قضاو

ر

وره اول قاجار

( 1264-1210ق) ،پایاننامه رارشناسی ارشد ،تاریخ ایران اسالمی ،دانشگاه
اازهرا.

 .36میلسی ،محمّدباضر (1311ق) ،اجوبه مال محّ
مد باقر بیه میال
خلیل محّ
مد تق مجلس تشیوی السیالکین ،یـاپ
سنگی .بیجا ،بینا.

 .37مــدرس تبریــزی ،میــرزا محمّــد علــی ( ،)1369ریحانییة اال ب فیی
ّ
اواللقب یا کنی
التراجم المعروفین بالکنیة
و القاب ،تهران ،رتابفروشی خیام.
 .38وحدتی شبیری ،حسـن (فـروردین و اردیبهشـت « ،)1377پرسـشها و پاسـخهای

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392
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