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 یهرا  در حرززه  یهراد و فق ینر  و عملکردد عاممراد د   ها یدگاهغفلت از د

هرا ممترد،    و اقدامات آد یکددهارو ید،است تداب سبب شده   مختلف اجتماع

نخبگراد و   یرار سرتد،، ممترد در ا ت   یردا  م یر  شرزد و ا   نقد و بدرسر 

 یهراد فق یگد . تزجه به منشیددبعد قدار گ یها در سده  اجتماع ینادآفد نقش

ها  دچار بحداد  مه جامعه اسالم یخاز تار  در مقاطع یژهبه و ین د اممادو ع

بد رزردار اسرت. عرد      یشرتدی ب یتاست، از اهم بزده  یدفداگ یها و چامش

  سبب شده است بد ر   ر اجتماع یخ تار یها گزنه، پژوهش ی تزجه به ا

  فدهنگ یجبستدها و نتا یط،به شدا تزجه   متهم به ب ین ،د یمدامز و نهادها

 گددند.    اجتماع هایمنش  و اجتماع

-یف تزصر  یکردد و استفاده از رو یا  انه بد منابع متاب یهمقامه با تک ای 

 یهرا  حلره در سرده   یهادمسئله است مه فق ی به ا ی گز پاسخ  در پ یل تحل

حمله مغزل و سرقز    آمدهای  مه جهاد اسال  دچار پ یهفتم و هشتم هجد

ها در حززه نشد فدهنر    بزد از مدا  بستدها، ابزارها و قامب   الفت عباس

                                              

 .(mahdiemah@isu.ac.ir): دانشگاه امام صادق یعلم یئتاسالم و عضو ه یختار یدکتر. 1
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 یلحله به تسه یهادبه اهتما  فق تزاد  مقامه م ی ا یجاند؟ از نتا بهده بدده ین د

 برد  یدتأم  ،به مذامدات علم  سزق دادد مناقشات مذهب  ،مداودات فدهنگ

از  یزپده  ،فدهنگ یدیپذ یتمسئزم  ،فدهن  اسالم یبنا یدا الق به عنزاد ز

 یهرا  استفاده از ابزارها و قامرب  و ین منفعالنه در حززه فدهن  د یها قدائت

 اشاره مدد.  مذهب یها در حززه نشد فدهن  و آمززه  فدهنگ
 

 .یعتش ی،اجتماع یگر حله، کنش ینی،فرهنگ د یهان،فق :کلیدواژگان

مقدمه.1

فرهنگ از دیر باز به عنوان روح حاکم بر حیات مادی و معنوی جوامعع، ققعش مهمعی در    

 سبب فرهنگی مسائل و ها چالش از غفلت ها داشته است. ها و ملت تعالی یا اقحطاط دولت

 بعا وجعود   دینعی  و اجتمعاعی  معثرران  و قخبگعان  اقعاامات  و ها سیاست ها، تالش شود می

یابی، تعالی و سعادت جوامع بشری گردد. توجعه بعه    اقا زمینه ساز کامتوفیقات ظاهری قتو

گیری خواها تواقست عالوه بر جبران  های تصمیم قیازها و مسائل فرهنگی در تمامی حوزه

خألهای فرهنگی، فرآینا توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی و معههبی را تسعریع   

گعویی بعه    از به دلیل رسالت مستمرشان در پاسخکنا. عالمان دینی به ویژه فقیهان از دیرب

ها و مسعائل فرهنگعی جامععه، بعیش از دیگعر       مسائل روزمره و گسترده مکلفان با چالش

 اقا. اقا و کمتر از بسترها و قتایج فرهنگی فتاوای خود غافل شاه بوده عالمان دینی مواجه 

کننا، احکعام   ی تالش میکار بستن قواعای، چون احکام راقو ایشان در مواردی با به  

شرایط فرهنگی تعایل قماینا. عالمان شیعه در عصر پر تالطم قرن هفتم    اولیه را قاظر به 

هجععری کععه جامعععه اسععالمی بععه سععبب هجععوم مفععوبن و سععقوط خالفععت عباسععی بععا 

بعود، تعالش    های پردامنه و خطیر سیاسی، اجتماعی و به ویژه فرهنگعی مواجعه    دگرگوقی

کنار ایفای ققش دینی و علمی خود به عنوان یک فقیعه، اواعاو و تحعوبت    کردقا در  می
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های علمی و فرهنگی خعود را قعاظر بعه آن     کننا و کنش دقت دقبال  فرهنگی جامعه را به 

 تحقق بخشنا.

فقیهان شیعه این عصر به ویژه فقیهان قلمروی جفرافیایی حله بعا تقویعت و ارتقعای     

ققش فرهنگی و مههبی حله به عنوان کاقون رهبری علمی شیعیان در ایعن دوره تعالش   

های فرهنگی جامعه را حفظ کننا و روقق بخشنا. این تحقیق با تکیعه بعر    کردقا بنیان می

گویی به این مسعلله اسعت کعه     تحلیلی در پی پاسخ -فیای و روش توصی خاقه منابع کتاب

کارهایی را قاظر به مسائل و تحوبت فرهنگ دینی عصر خویش  فقیهان شیعه حله چه راه

 اقا؟ به کارگرفته

های اسالمی، عالوه بعر تخریعب   در دوره زماقی این تحقیق، حمله مفوبن به سرزمین

 خالفت عباسیان،های مهمی از سرزمیندر بخش  مصادیق و منابع غنی فرهنگی و تماقی

 از جملعه . بسیاری از مراکز تمعاقی  سطوح مختلف جامعه را فرا گرفته بودیأس و قاامیای 

 .قاها در جریان یعورش مفعوبن ویعران شعا    خاقه  ها، مسجاها و مکتب خاقه ، کتابماارس

هعای   کعاقون های مادی و معنعوی ایعن    گشتنا و پشتواقه  ها و محافل علمی متفرق اقجمن

 تماقی از میان رفت. 

های اداری، اجتماعی، فرهنگعی و علمعی،    گسستن ساختارها و سازمان چنین از هم هم

همعت   که بعا  1قمود. در این میان، حله امیا هرگوقه بازسازی فرهنگی را به یأس مبال می

ا تاابیر و ه.ق.( به کاقون علمی شیعیان تبایل شاه بود ب    404-545) مردان بنی مزیا دولت

ه.ق.( مشهور به محقعق      676)د.  الاین جعفر بن حسن    اقاامات گسترده عالماقی چون قجم

)د.  ه.ق.( مشهور به عالمه حلی، محما بن حسن    726)د.  حلی، حسن بن یوسف بن مطهر

ه.ق.( مشعهور بعه       664)د.  الاین علی بن موسی    ه.ق.( مشهور به فخرالمحققین، رای    771

                                              

 ه.ق. تأسدی   954این شهر به دست چهارمین امیر مزیدی به نام صددهه بدن موردور در سدا      . 1

 شد. 



 پسازحملهمغولیحلهدرنشرفرهنگاسالمیهانفقیگرکنش 000 

قما حلی ققش مضعاعفی را   ه.ق.( مشهور به ابن    680)د. ، جعفر بن محما 1سیا بن طاووس

 در صیاقت و بازآفرینی فرهنگی و مههبی بر عهاه داشت.

طعی گهشعت دو   این شهر  شاقا سببداقشمناان و تعظیم دعوت مردان حله با  دولت 

. هفتم هجری تبایل شود در ساه ترین مراکز علمی فعالبه یکی از  آن قرن از روقق اولیه

)د.  قصعیرالاین طوسعی   منااقعه برخعی عالمعان شعیعه ماقنعا خواجعه        در کنار تاابیر هوش

در مصون ماقان حلعه از   4و سیا بن طاووس 2ه.ق.(665الاین حلی )زقاه     ه.ق.(، سایا672

قیهان ایعن شعهر، ققعش مهمعی در     سوز مفول، جامعیت عملکرد عالمان و ف حمله خاقمان

 است.  صیاقت و توسعه فرهنگ اسالمی ایفا قموده 

یعابی بعه راه آبعی، میعرا       روقق، تأسیسات رفعاهی، دسعت   خیزی حله، بازار پرحاصل

آرار  ،ماقاه از بزرگان حوزه بفااد و قجف، ماقنا شیخ طوسی در قرن چهارم منا باقی ارزش

از بودن به عتبات عالیعات   قزدیکو      قرن ششماین شهر در ماقاه از بزرگان علمی  جای  بر

آفرینی بودقا. این بسترها سبب شاقا عالوه بعر   عوامل مستقیم و غیرمستقیم در این ققش

                                              

 است. آداب دیوی زیارات و، ادعیه، زمیوه اوراد ، بیشترین آثارش در فقیه شاعر و،  ، ادیب محدث. 1

 عالمده للدی و  ، مانودد  بزرگ داشته است. بسدیاری از فقهدای بدزرگ    ارزش و ای با     خانه کتاباو 

روایدت   از او ، محمد بن المدد بدن صدالل القسدیوی     ، ابن فهد للی ، عبدالکریم بن طاووس پدرش

 اند.  کرده

از سدید  او . ، مدرس و بزرگ فقیهان و متکلمان عرر خود بوده اسدت  ، محقق پدر عالمه للدی. 2

سدالم بدن    ، و ه.ق.(    009)د.  ، سید علی بن موسى ابن طاووس ه.ق.(    036)د.  فخار بن معد موسوی

،  عریضدی ، یحیى بن محمد بن الفرج سوراوی، سید المد بن یوسد  بدن المدد     محفوظ بن وشاح

  ، علی بن ثابت بن عریده سوراوی، سید محمد بن لسن لسیوی بغدادی خواجه نریرالدین طوسی

 ه.ق.( روایت کرده است.      099)د.  و مهذب الدین لسین بن أبی الفرج بن ردة الویلی

 .45، ص 3، ج االهبا  باالعما  الحسوة فیما یعمل مرة فی السوة،  . ابن طاووس3
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در  اععر   معیعه و آل  مطهر، آل طاووس، آل قما، آلآلهای مهمی ماقنا  ها، خاقاانشخصیت

زعامت فرهنگی و مههبی این شهر و به تبع آن، سایر جوامع شعیعی   بستر زماقی طوبقی،

 را برعهاه گیرقا.

در  قگعارش  بعه  منای ارزش آرار کالمی، و فقهی تحوبت در حله ققش مواوو درباره

 کمتعر  فرهنگعی  تحعوبت  عرصه در شهر این فقیهان گری کنش گیری پیاما   است،  آماه

 مکتعب  در سیاسعت  و فقعه : از عبارت اسعت  آرار ینا از برخی. است قرارگرفته توجه مورد

 حلی عالمه: تقریب پیشگامان ،2حله مارسه کالمی جریان دو کشاکش در شهیاین، 1حله

 دوره در حله مارسه شکوفایی بستر حله تاریخی جفرافیای ،4حله( آفتاب) مطهر بن یوسف

 میعان  قخبگعان  ،تمعاقی  سعنجش  یعک  هجری؛ قهم تا هفتم قرن در حله شهر، 4ایلخاقی

  5.گرایی جهان و گرایی وطن

 ایعن  فقیهعان  از برجای ماقاه آرار دوره و این تاریخی منابع به مراجعه چنین، با هم    

 زیعر  محورهای در اسالمی فرهنگ عرصه در را حله فقیهانگری   کنش توان می شهر

 .برشمرد

فرهنگاسالمیمؤثردرهاوطبقات.الگوسازیوصیانتازشخصیت2

های مختلف فرهنگی و هویتی دچار دگرگوقی پس از حمله مفول، جامعه اسالمی در حوزه

تواقست تا حاودی  می ساز فرهنگی و سردرگمی شاه بود که برجسته ساختن عناصر هویت

                                              

 .2 ، سا 134۱ تابستان و بهار ،لکومتی فقه گفتمان،  . رهدار1

 .13۱۱ زمستان ،نظر و نقد،  سبحانی. 2

 . 11 ، ش13۱0 ،تقریب اندیشه،  ابوالحسوی. 3

 . 2 ش ،13۱۱ بهار ایران، تاریخ،  تقی لاجی. 9

 . 0 ش ،13۱1 ،سیاست و لقوق پژوهش ، مردیها. 5
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تأکیا بر جایگاه و    های فرهنگی مجتمع کنا و اقسجام بخشا. آحاد جامعه را پیرامون مثلفه

به عنوان گروهی اجتماعی که یادآور باورهعا و       م سادات و منتسبین به رسول خااتعظی

 های اسالمی بودقا، مورد توجه بسیاری از قخبگان و بزرگان قرار گرفت.  سنت

که خود از سادات قبودقعا   این  چون محقق حلی و عالمه حلی با وجود  هم  فقیهان حله، 

دات به صورت ویژه، عموم مردم را بعه تعظعیم جایگعاه    عالوه بر بیان احکام اختصاصی سا

هععا در مععواردی بععه صععورت بیععان احادیعع    قمودقععا. ایععن توصععیه سععادات توصععیه مععی

تأکیا در وصایا معورد     در این خصوص و در مواردی به عنوان یک بنا مورد معصومین

محققین که عالمه حلی در وصیت بعه فرزقعا خعود، فخعرال     گرفت. به طوری توجه قرار می

هعای اجتمعاعی    جویی از علویان و سادات را مقام بعر سعایر طبقعات و گعروه     محبت و دل

داقا و احترام و خامت به سادات را موجب از بین رفتن گناهان و هم قشینی با پیامبر و  می

 شمارد.  در بهشت بر می اهل بیت

کرد جایگاه اجتمعاعی سعادات در سعایر     می  گفته، تالش های پیش  او عالوه بر تکریم

 بن مهناتأییا کنا. به عنوان قموقه، زماقی که یکی از ققیبان حجاز به قام    ها را قیز  سرزمین

سثابت دینی را به قزد وی ارسعال     فهرستی از  (ه.ق.754د.) بن عباالوهاب حسینی سنان

 1سعثابت او پاسعخ داد.     ای مستقل، پس از تعظیم و تکریم به تمامی  مه در رسالهکرد، عال

هعای سیاسعی،   میلی قسعبت بعه پعهیرش مسعلولیت     برخی از سادات فقیه حله با وجود بی

پهیرفتنا. حتی اگر این منصعب از سعوی     می سادات بود مناصبی را که حافظ اعتبار و شأن

شعا. یکعی از ایعن فقیهعان،      ایلخاقی به آقان اعطعا معی   حکمراقان جائری، چون سالطین

الاین علی بن طاووس بود که منصبت ققابت را تا پایان عمر بر عهاه داشت. سیا بن     رای

 قویسا:  طاووس در بیان اهتمامش به تصای این منصب می

این منصب توانستم چند نفر را از مرگ نجات بخشمم هما ایمن ااتخمار       در

                                              

 . 21، 26، ص ةالمسائل المهوائی ةاجوب،  . عالمه للی1
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   1هنم. آن را اراموش نمی است برا  من و

ه.ق.( دیگعر ععالم حلعه اسعت کعه از سعوی           656)د.  الاین محمعا بعن طعاووس       مجا

الاین عباالکریم بن احما بعن      غیا  2دار منصب ققابت سواحل فرات شا. هالکوخان عهاه

بعن   الاین ابوطاهر احما بن الحسن بعن موسعی      سیا قوامو  4ه.ق.(704)د.  موسی طاووس

از دیگعر فقهعایی بودقعا کعه ققابعت سعادات را عهعاه دار بودقعا.          4ه.ق.(674)د.  طاووس

الاین طعاووس کعه فقیهعی        الاین احما بن علی بن رای    الاین ابوبکر عبااهلل بن قوام    قجم

دیگر از آل طاووس بود پس از پارش، ققابت سادات حله و سعامرا را بعر عهعاه داشعت و     

 5شا. ا خواقاه میققیب النقب

                                              

 ،  3، ج االهبا  باالعما  الحسدوة فیمدا یعمدل مدرة فدی السدوة      ،  . سید علی بن موسی بن طاووس1

 .4۱ص
 ،  1، ج بودا  المقالدة الفاطمیدة فدی نقدس الرسدالة الع مانیدة       ،  . سید المد بن موسی ابن طداووس 2

 .39-31ص
عروضی و عالم به علدم انسداب و علدوم مختلد  دیگدر کده       ،  ، نحوی ، شاعر ، ادیب فقیه متبحر 3.

ریاست طالبیان را برعهده داشت. او در کربال به دنیا آمد و در لله رشد یافت و در بغداد تحردیل  

کرد و در کداممین از دنیدا رفدت. مودزلش محدل لضدور علمدا و بحدب و درس بدود. از جملده           

  است )سید المد بدن موسدی   الغری بررلة الغریالشمل الموظوم فی مروفی العلوم وفرلة  آثارش

کتاب ،  ابن داود للی؛ 23، 22، ص 1، ج  بوا  المقالة الفاطمیة فی نقس الرسالة الع مانیة،  بن طاووس

 (. 136، ص الرجا 

، شاعر و متکلم شهیر امامی است. او نخستین کسی بدود کده اهسدام     ، ادیب ، رجالی ، محدث . فقیه9

جلد کتاب نوشته  ۱۱بیش از  ، لسن و ضعی  تقسیم نمود. ، موثق گروه صحیل لدیب را در چهار

 (. 3۱، 37، ص 7، ج موسوعة طبقات فقها ،  است )گروهی از نویسودگان

 .39-31، صبوا  المقالة الفاطمیة فی نقس الرسالة الع مانیة،  بن طاووس  سید المد بن موسی. 5
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داقستنا و به  های فرهنگی و دینی میفقهای حله پس از سادات، عالمان دینی را اسوه

ای داشتنا. عالمه حلی در برخی آرار کالمی خود، عالوه بر آیات  ها اهتمام ویژه تعظیم آن

یح به او عالوه بر تصر 1پردازد. و روایات به اقامه ادله عقلی در وجوب پیروی از عالمان می

های دیگری چون وصیت، شاگردان و فرزقاان خود را به این مواوو در آرار خود در قالب

هعای   منعای  قه تنهعا بهعره      کنا و با تکیه بر حایثی از رسول خاا این مهم توصیه می

  2دها. تأکیا قرار می   قشینی با علما را مورد  علمی، بلکه هم

و  پیعروی از عالمعان را پیعروی از معصعومین     المههب الباروابن فها حلی قیز در 

او صرف قظر از ارائه براهین قرآقعی و روایعی در لعزوم مراجععه بعه       4داقا. اولیای دینی می

یابی به احکام و معارف دینی، تعظیم ایشان را خواست خااوقعا و   عالمان دینی برای دست

تأکیا بر تحصیل علم    شود،  می برخالف آقچه تصور 4کنا. یک ارورت اجتماعی قلمااد می

یا تعظیم جایگاه عالمان، محاود به مردان قبوده است و زقعان عالمعه قیعز معورد سعتایش      

رسا آشکار کردن تعظیم زقعان   می به قظر 5گرفتنا. می فقهایی، چون سیا بن طاووس قرار

  6عالمه در آرار مکتعوب و مخاطعب سعاختن ایشعان بعا عنعاوینی چعون فااعله و صعالحه         

تواقا باون مالحظات فرهنگی بوده باشا؛ زیرا رسوخ یافتن براهین و ادبیات علمی در  قمی

ها، زمینه ساز ظهور قسعلی فرهیختعه در جوامعع     طبقات مختلف اجتماعی و تا اعماق خاقه

 خواها بود.

                                              

 .9، ص 1، ج الکالمنهایة المرام فی علم ،  . عالمه للی1
 .717-719، ص 3ج،  هواعد األلکامهمو، . 2

 .93: . نحل3

 .01-06ص،  الوافع المهذب البارع فی شرح المخترر،  . ابن فهد للی9

 . 27،  20،  5ص،  سعد السعود،  بن طاووس  سید علی بن موسی. 5

 . همان . 0
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شرایطمحیطیواجتماعی.تسهیلمراوداتفرهنگیومذهبیمتناسببا3

های قخست، شناخت یا اعتقادی به مععارف و   که به ویژه در قسل حکومت سالطین مفول

های اسالمی قااشتنا از طرفی و از میان رفتن سعاز و کارهعای فرهنگعی و معههبی      آموزه

هعایی را ایجعاب   بودقا از طرفی دیگر، اعرورت  معمول در جوامعی که مفلوب ایشان شاه 

ها و باورهای اعتقادی آحاد جامعه بود.  موزهتأکیا بر آ   ها،  ترین این ارورت قمودقا. مهم می

چنین، صیاقت از شریعت و احکام اسعالمی در مقابعل طوفعاقی از تردیعاها و باورهعای       هم

 التقاطی که حکومت سالطین غیر مسلمان به وجود آورده بودقا.

تعرین علعوم از حیع      فاال مقااد با درک این چالش معرفتی، علعم کعالم را از مهعم   

او قه تنها تحصعیل علعم کعالم،     1داقا. و، قیاز و مقام بر سایر علوم دینی میبرهان، مواو

با تکیه بعر همعین اعرورت،     2داقا. بلکه تکرار و تهکر آن را از اروریات برای مکلفان می

عالمه حلی آرار متعادی را در حوزه علم کالم و مواوعات و مسعائل اعتقعادی قوشعت و    

نزه کردن مردم از باورهای غلط و اقحرافی و قجات امت هاف خود را از قگارش این آرار، م

 4اسالمی از االلت و گمراهی اعالم کرد.

ارورت دیگر، تسهیل مراودات فرهنگی و مههبی بود. فقیهان حله در این راستا چنعا  

 اقاام مهم را دقبال قمودقا:

قخست، قگارش آرار تخصصی و پرهیز از پرداختن به مباح  کلی و عمومی: به عنوان 

سعثابت و     را بعه صعورت پاسعخ بعه      رساله مهنائیعه ای با عنوان  قموقه، عالمه حلی رساله

مطالبات مردم ماینه به قگارش در آورد و از ارجاو ایشان به منابع عمعومی در ایعن حعوزه    

او ارر دیگری را که مشتمل بر مباح  کالمی، فقهعی و اخالقعی    ن،چنی هم    خودداری کرد. 

                                              

 .۱6، ص الکالمیة المبالب فی االلهیة اللوامع،  للی. فاضل مقداد 1

 . 74، ص  همان . 2

 . 37،  3، ص  کش  الردق نهج الحق و،  عالمه للی. 3
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ه.ق.( وزیر     711)د.  الاین محما بن علی ساوجی    قوشت و به سعا رساله سعایهبود با عنوان 

 اولجایتو اهاا کرد.

های بعزر  و غنعی در شعهرهای     خاقه دوم، کتابت و استنساخ کتب: از بین رفتن کتاب

هعا و   رسی بعه کتعاب   بود دست ها سبب شاه  ها و دارالحکمه شان دارالعلمبزر  و تعطیل 

های احما علعی مجیعا    منابع علمی برای عموم مردم، امری دشوار گردد. با توجه به یافته

های علمای حله و اقااماتی کعه در مارسعه صعاحب     رسا، یکی از توصیه الحلی به قظر می

 1است. ها و منابع مورد قیاز بوده  ستنساخ کتابپهیرفت، کتابت و ا می الزمان اقجام

رسعی بعه محتعوای منعابع و      هایی که دسعت  سوم، مختصر قویسی: یکی دیگر از روش

ها و خودداری از تطویعل   داد، کاستن از حجم کتاب می عالقه عمومی به مطالعه را افزایش

تعوان   معی  حظه راای و غیر اروری بود. از مصادیق رعایت این مال و طرح مباح  حاشیه

قوشته عالمه حلی داقست؛ زیرا او بعه   مختصر المراسم العلویهو کتاب  رساله سعایهکتاب 

 2کنا. این مواوو در کتاب خویش تصریح می

چهارم، تأسیس مراکز علمی رابت: یکی دیگر از اقااماتی که مورد توجه فقیهعان حلعه   

گعهار یکعی از    اعل مقعااد، بنیعان   کعه فا  واقع شا، تأسیس ماارس علمی بود. بعه طعوری  

ای که جز قامی از آن بعاقی قماقعاه    است. مارسه ترین ماارس علمی در قجف بوده  قایمی

روی مسجا اصاغه واقع شاه بود و تا اواخر قرن  این مارسه در محله مشراق و روبه 4است. 

شعاگردان ابعن    ه.ق.( به ققل از ابن هیکعل از     1454)د.  سیا حسن صار 4.دهم، معمور بود

 قویسا: فها حلی می

                                              

 .94-24، ص تاریخ مقام اإلمام المهدی فی الحلة،  للی  . المد علی مجید1
 .116، صةمختررالمراسم العلوی،  عالمه للی. 2

 .55، ص األنوار الجاللیّة للفرو  الوّریریّه،  مقداد للی . فاضل3
 .12۱، ص 7، ج المدخل الى موسوعة العتبات المقدّسة،  . الخلیلی9
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ه.ق.( محمد بن جعفر بن هبة اهلل، مشهور با ابمن نمما  ی،می،        636در سال ) 

ا  را در هنار مشهد صایب الزمان شهر ی،ا بنا هرده اسمت و رروهمی از    مدرسا

 1است.  ع،ما را در آن سکونت داده

پنجم، تأسیس ماارس سیار: یکی از ابااعات این دوره، تأسیس ماارس سیار بود. ایعن  

هعای سعیار، کتعاب، منعابع      شا دارای خیمه ماارس که در مالزمت اردوی سلطاقی برپا می

کرد در شهرهای مختلف،  درسی و لوازم آموزشی بود که به داقشمناان و عالمان کمک می

خود را برپا قماینا. این ماارس در عها اولجایتو ابعااو  محافل و مجالس علمی و آموزشی 

 شا و عالمه حلی مایریت آن را بر عهاه داشت. 

کردقعا. سعیا    معی  برخی از عالمان، عالمه حلی را در این مارسعه، همراهعی و یعاری   

الاین محما بن محما بن زیا آوی حسعینی، مععروف بعه ابعن داععی کعه از سعال            رای

هعای معاارس سعیار مشعارکت      زیست، بیش از پنج سعال در فعالیعت   می ه.ق. در حله642

العاین،      ها و زحمات عالمه حلی در این سفرها چنان بود که خواجعه رشعیا   تالش 2داشت.

  وزیر شافعی مههب اولجایتو، عالمه را برای تقبل این مجاهات با القعاب سعترگی سعتوده   

 4است.

اتعلمی.سوقدادنمناقشاتمذهبیبهمذاکر4

های مههبی، فقهای شیعه به ویژه عالمه  ستیزه جویاقی، چون ابن تیمیه به دلیل خصومت

آمیعز از او بعه جعای ابعن      دادقا. ابن تیمیه در اقاامی تعوهین  حلی را مورد سرزقش قرار می

                                              

 .925، ص 9، ج تکملة امل اآلمل ، . صدر1

 .39۱-396ص،  المواسعة ،  سید علی بن موسی بن طاووس. 2

 .55، ص بیان الحقائق ،  . همدانی3



 پسازحملهمغولیحلهدرنشرفرهنگاسالمیهانفقیگرکنش 011 

اما تالش فقیهان شیعه برای تععایل مناقشعات معههبی      ،1مطهر به ابن منجس تعبیر کرد

شعا کعه بعا سعقوط خالفعت عباسعی و برخعی         متوقف قشا. این هاف در حالی دقبال می

تعامالت پراکناه قخبگان شیعی با سالطین ایلخاقی، این امکان فراهم شاه بود که اقلیعت  

 ه مفتنم بشمارد. جویاق محروم قگهااشته شاه شیعه، فرصت را برای هر اقاام تالفی

با این حال، فقهای شیعه سعی خود را جهت برقراری تعامالت علمی و حسن معاشرت 

ها سبب شا برخی از علمعا و قخبگعان    های اسالمی به کار بستنا. این تالشبا سایر فرقه

اهل سنت، زبان به تحسین و تعظیم جایگعاه رفیعع علمعی فقهعایی، چعون عالمعه حلعی        

ملعک  ال الاین و عطعا     مردان، وزرایی چون خواجه رشیا ه از میان دولتچنان ک بگشاینا. آن

الاین ابوالقاسم قجیبجوینی و از میان عالمان، افرادی چون ابن کثیر دمشقی، عالم شیعی 

قاای و  4ةلطیف النادر و ةالمعاشر و ةکان حسن المحااررا به  2معروف به ابن عود  ،حلی

عالمعه حلعی را بعا عنعوان امعام       ،التنزیل اقوار معروف سیرتف قویسناه ،قاصرالاین بیضاوی

از بزرگان شافعیان، عالمه حلی را به سعالمت   الاین عباالملک مراغی    قظامو  4المجتهاین

 5دین یاد کردقا.

برقراری احترام متقابل در مناسبات علمی و گستردگی مناظرات علمی فقهایی، چعون  

اهل سنت، همگی شاهای بر رویکرد وی در سعوق   عالمه حلی با طیف وسیعی از عالمان

حکومعت   با وجعود  دادن مناقشات مههبی به سوی مهاکرات علمی است. در عصر ایلخاقی

                                              

 . ۱5، ص  13، ج  الوافی بالوفیات ،  . صفدی1

 ،  والوهایدة  البدایدة  ، ابن ک یدر ) متهجد شیعی و عابد،  عالم،  فقیه،  شاعر ه.ق.(    5۱1-075. ابن عود )2

 (.335، ص 13ج 
 . همان. 3
 .3۱3، ص 1، ج ریاض العلما  و لیاض الفضال  ،  افودی اصفهانی .9

 . 571، ص  مجال  المؤموین ،  شوشتری. 5
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هایی، مناقشات معههبی در   رسا در راستای چنین تالش سالطین غیر مسلمان به قظر می

 است.  سطح کمتری در مقایسه با مقاطع پایاقی خالفت عباسی بوده 

 ،قااعی قاصعرالاین بیضعاوی   عالمه حلی در طول عمر علمی خود با بزرگعاقی چعون   

، قفائس الفنعون  قویسناهبن محمود آملی  ، محمودمواقفقویسناه  قاای عضاالاین ایجی

 1دیگران مناظره کرد. الاین عبیری و    برهان مالبارالاین شوشتری، مالعزالاین ایجی، سیا

شا. او در یکی از مناظرات خویش بعا   اووس قیز دقبال میاین مناظرات از سوی سیا بن ط

در کاظمیه بفااد برگزار شعا، تواقسعت    علمای زیایه که در مرقا امام موسی بن جعفر

عالوه بر دفاو از باورهای شیعیان ارناعشری عالم زیای را به مههب امامیه مشرف سعازد.  

  2دها. شرح می ةکش  المحجة ل مرة المهجابن طاووس این مناظره را در 

بر اساس برخی از منابع، این مناظرات عامل اصلی گرایش اولجایتو به معههب تشعیع   

های  مردان مفول و روا  آموزه بوده است. گرایشی که منجر به شیعه شان جمعی از دولت

و ارب سکه بر اسعاس   خطبهشیعی در قلمروی سیاسی اولجایتو شا. به دستور اولجایتو، 

 اولجایتو که پس از اظهار ایمان، سعلطان کنا می کثیر تصریح ابن ییر یافت.شعائر شیعی تف

 4ماقا. تا آخر عمر بر مههب تشیع پایاار شا می  خواقاه محما خاابناه

.توجهبهخصایصفرهنگیمخاطباندرصدورفتوا5

عالمه حلی به عنوان یکی از فقهای شاخص حله، توجه خاصی قسبت به شرایط فرهنگی 

داشت. او عالوه بر پشتیباقی علمی از علما و قخبگان  و اجتماعی مناطق مختلف مبهول می

گهاری آرارش به قام  کرد با اقااماتی چون قام فرهنگی و مههبی مناطق مختلف، تالش می

                                              

 .295، ص 9، ج مفاخر اسالم ،  . دوانی1

 .۱5، ۱9ص ،  کش  المحجة ل مرة المهجة ،  سید علی بن موسی بن طاووس. 2

 . 77، ص 19، ج ةوالوهای ةالبدای،  ابن ک یر. 3
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گاه و سازمان فرهنگی مناطق را محترم شمارد. عالمه قه تنهعا  ، جای1این دسته از قخبگان

شعمرد، بلکعه هعر شعهر و      بافت و ساختار فرهنگی و مههبی مناطق مختلف محتعرم معی  

داقسعت و توجعه بعه آن را بعرای      ای را دارای عرف و فرهنگی عمومی متمعایز معی   منطقه

 شمرد. او معتقا بود: عالمان و فقیهان اروری بر می

پم  االم ق خبماه بما آن      .شهر  عرف خاصمی دارد  ت ها هرشکی نیس 

شمهر    رردد و قضیا این است ها ارر بین شهرها اخت ف باشد، همر  منصرف می

 االیکما  بما آن صمرایت     و نهایمة  ةچنان هما در تمرهر   هم .یکم خودش را دارد

   2.است  شده

الیف الهی منطق عالمه حلی در دخالت عرف و فرهنگ عمومی شهرها در احکام و تک

شود و او در مقام اربات این تأریرگهاری در صاور فتعوا بعه    به مباح  پیش گفته ختم قمی

 کشعف المعراد  قمعود. بعه عنعوان قموقعه، وی در      فلسفه احکام و مصالح غایی استابل می

 قویسا:  می

مصالح هستند و مصالح نیز با تغییر زمان متغیر و با اخمت ف   رایکا  دایر مدا

ممکن است، یکم معینی در زمانی برا  قمومی   بنابراین .شوند خت،ف مین مامک،ف

 و در زممانی    موربما خواهمد بمود   أصمورت م  ایمن  مص،حت داشمتا باشمد هما در   

 عنما  صمورت منهمی  ایمن دیگر، بمرا  قمومی دیگمر مفسمده داشمتا باشمد هما در       

  3خواهد بود.

                                              

عالمه للی در پاسخ به سؤاالت یکی از بزرگان مدیوه به نام مهودا بدن سدوان بدن عبددالوهاب      . 1

 نوشت.  ةالمسائل المهوائی ةاجوبای را به نام      ه.ق.( رساله    759)د.  الحسیوی

 . 30، ص  13، ج  ةالعالم فی شرح هواعد ةمفتاح الکرام،  عالمه للی. 2

 .299، ص االعتقاد کش  المراد فی شرح تجریدهمو، . 3
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ای در اعمن   به جز عالمه، محقق حلی قیز به اعتبار و ارورت مالحظه عرف منطقعه 

 قویسا:  یک بیان فقهی می

رونا بدانیم ها در نظر شریعت را )در این یکم( اینبا الور یتمی، ها ما  این  

، ثابت نشمده  بود هردن بنا شده هردن و وزن عصر پیامبر )این یکم( براساس هیل

با این ثبوت داریم، این یکم با عادت همر شمهر ارجماا داده     و ارر ما جهلاست 

 شمهر یکمم خمودش     هرچند این عادت در هر شهر  متفاوت باشمد، همر   .شود می

 1.را دارد

هاوابزارهایفرهنگیدرتوسعهمعارفدینی.استفادهازقالب6

رات تکلیفی و توان آن را در تعریفی عبادی با حواشی و رم زیارت از مفاهیمی است که قمی

اخروی محاود کرد. زیارت عالوه بر رمرات معنوی، تحصیل رواب و راایت خااوقا، ققش 

مثرری در اقسجام فرهنگی و اجتماعی جوامع دارد و به صورت قهری، عامل الگوساز     بسیار 

گیری هویت فردی و اجتماعی افراد است. این مواعوو در فرهنعگ شعیعی کعه      در شکل

جویا از اهمیت  و اولیای دینی می در وبیت پهیری و پیروی از ائمه صراط مستقیم را

 ای برخوردار است.  ویژه

ه.ق.( در مقامه یکی از آرارش درباره مقتعل      664)د.  الاین علی بن طاووس    سیا رای

درباره هاف و اقگیزه خعود   اللهوف یا الملهوف علی قتلی الطفوف با عنوان امام حسین

  قویسا: از قگارش این کتاب می

سخن را هوتاه نمموده و بما    ها زائران ارصت هم دارند، رشتا این  توجا با  با

هما  انمدوه بما اممر      ا  و همین اندازه هاای اسمت هما در   الور اختصار بیان هرده

                                              

 .34، ص 2، ج شرائع االسالم فی مسائل الحال  والحرام،  . محقق للی1
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یقمای    ،ین الفما  و ااراد با ایمان را رستگار سازد و در قالب اشود خواننده باز 

   1ایم. ا  نهاده ارزنده

توجه به تولیا منابعی قابل خالصه، جهاب و قابل استفاده برای عموم معردم، گعام   

کعه زیعارت    این  های مادی و معنوی زیارت است. به ویژه  مثرری در پربار قمودن بهره    

از دیرباز، عنصر شکل دهناه اقایشه سیاسعی، اجتمعاعی، فرهنگعی و     امام حسین

معرفتی جوامع مختلف شیعه و حتی اهل سنت بوده است. جعفر بن محما، معروف به 

  سعبل ابشعجان   و منیعر مثیر ابحزان ه.ق.( کتابی را با عنوان     680)د.  ابن قمای حلی

 ف خعود از قگعارش ایعن کتعاب را     وی قیعز هعا   .در بیان مصایب عاشورا قوشته است

کنعا و در ایعن بعاره     جلب قظر خواقنعاگان و سعهولت در اسعتفاده مطالعب بیعان معی      

 قویسا: می

و در مقابمل بعضمی بسمیار     نمد چون بعضی از هتب مقاتل بسیار الوالنی بود 

   2نوشتم. ،مختصر، این هتاه را ها ید وسبی از هتاه دیگر است

کتاب به ایجاد اعتاال و توازن در حجم و محتوا محاود  البته، اهااف او در قگارش این

اسعت. او در ادامعه، قگعارش چنعین آرعاری را مقامعه و بسترسعاز تعرویج شععائر و           قماقاه 

داقا و خواقناگان را به ققش آفرینی در ایعن حعوزه دععوت     های فرهنگ مههبی می قشاقه

 قویسا: کنا و می می

عاشورا( و از    )اما  یسین در صحناارر از شراات یار !شنوندرانا     پ 

مقاب،ا با لشکر دشمن محرو  شدید از رریا بر ایمن سمروران و بزررمان خانمدان     

پیامبر و پوشیدن لباس عزا و غم ها محرو  نشمدید و از میمل بما مکاامات روز     

                                              

 .24، ص الطفوفاللهوف علی هتلی ،  سید علی بن موسی بن طاووس. 1

 .15، ص االلزان و مویر سبل االشجان م یر،  للی . ابن نما2
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   1.آخرت و ازونی سهم ثوابمان ها محرو  نشدید

هعایی در مقتعل    ه اسعت تعا گعزارش   ای سبب شا رسا چنین روش و اقگیزه به قظر می

قویسی این دو قویسناه یافت شود که فاقا پیشینه در منابع قبلی است. با این توایح که با 

 لهوف ها از توجه به سال فوت ابن قما بعیا قیست که او در سبک و محتوای برخی گزارش

 سیا بن طاووس اقتباس قموده باشا.

هعا و   تعوان در ابعااو آیعین    های فرهنگی را می قالبمنای فقیهان حله از  توجه و بهره

وجو کرد. به عنوان قموقه، سیا بن طاووس از قخسعتین   هایی با اهااف مههبی جست سنت

جایگاه علمی و معنوی خویش، روزهایی را به عنوان روز جشن و  با وجود افرادی است که

توان آیه یا روایتی  ا، اما قمیهایی که دارای اهااف مههبی بودقشادی تعیین قمود. مناسبت

 ها یافت. یکی از مصادیق این امر، برپایی جشن و مراسم شادی بعه مناسعبت   را دال بر آن

گهار این  رسیان پسران به سن تکلیف است. او چنین روزی را عیا و خود را قخستین بنیان

 قویسا: داقا و در این باره می جشن می

 لا مرا بدان رهنمون شد و تاهنون هسمی  جیکی از چیزهایی ها خداوند جلّ

داشت زمان تشرف  باره با من سخنی بگوید، تعظیم و بزرگ این ا  ها در را نیااتا

  2با تک،یف و اضایل مرتبط با آن است.

شمرد در مرحله عمل قیز، این جشن را در  او که چنین ابااعی را از الطاف خااوقا برمی

واده برای فرزقاش، محمعا در تعاریخ پعنج شعنبه قهعم      قالب ایافتی با حضور اعضای خاق

ق در قجف برگزار کرد. او بر اساس قظر فقهی خود مبنی بر معیار زمعاقی  656محرم سال 

ای بعرای تعیعین روز و سعاعت     برای تعیین سن تکلیف، پیش از این مراسم از منجم خبره

                                              

 . همان . 1

 .365، ص رساله التشری ،  سید علی بن موسی بن طاووس. 2
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طعاووس از بعاب   بعود. سعیا بعن      دقیق به تکلیف رسیان فرزقاش دعوت به عمعل آورده 

بود که در صورتی که فرزقاش، سن   سازی برای چنین جشنی، ماتی قبل تعها کرده زمینه

  1دینار صاقه دها. 150تکلیف را درک کنا، مبلغ 

او برای توسعه دادن چنین آیینعی، برگعزاری جشعن تکلیعف را مخعتص بعه        چنین، هم    

تا عالوه بر اهمیت دادن  2ار قمودداقست و جشن مشابهی را برای دخترش برگز پسران قمی

های جنسیتی موجعود در حعوزه تربیعت و خعاقواده را مرتفعع       به این آیین، برخی از تبعیض

که به همین مناسبت  التشریف بتعیین وقت التکلیفقمایا. قگارش کتابی مستقل با عنوان 

ایعن   قوشته شاه است، دلیلی دیگر بر اهتمام سیا بن طاووس قسعبت بعه قهادینعه شعان    

داشت ایعن جشعن    شود. او در سرزقش کوتاهی مردم در بزر  رویکرد فرهنگی داقسته می

 قویسا:  می

 است شده  واقع یقیر و اهمیت بى تک،یف با تشرف روز آدمیان برا  چرا پ 

 یال با تا من است. متروک مک،فین میان در آن ذهر و مجهول هم آن نا  یتى ها

با ادا  ی  مهم آن اهتمما    و باشد شده  مهیا بزرگ روز این براى هسى ا  ندیده

ج لا واجب و الز  اسمت  باشد و آنچا از تعظیم و تج،یل براى خداوند جل  نموده

رویما روزى   .باشمد   ها بر اموت آن تأسمف خمورده    این  باشد و یا   مراعات نموده

 3نیست ها خداوند از آن سؤال نماید.

ده فقیهان در حوزه اقتقال معارف دینعی و معههبی،   های مورد استفایکی دیگر از قالب

هایی است که دارای حقیقت بیروقی قبودقا و در قالب هایی به صورت روایت قگارش کتاب

                                              

 .۱7، ص کش  المحجة ل مرة المهجة ،  همو. 1

 .۱0، ص همان . 2

 .365، 369، ص همان . 3
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ها و رخاادهای واقععی قبودقعا، امعا    ها دارای شخصیتیافتنا. این روایت می داستان اقتشار

سیا بن طاووس در کتابی با عنوان  قمودقا. محتواهای خطیر فکری و اعتقادی را دقبال می

کنا که در قالعب   ، شخصیتی غیر مسلمان را تصویر میالطرائف فی معرفه مهاهب الطوائف

 هعای مختلعف اسعالمی در پعی یعافتن       وگعو و منعاظره بعا عالمعان و رهبعران فرقعه       گفت

 حقیقت است. 

سعازد کعه    معی  غیر مسلمان، ایعن ایعراد را مطعرح   از قول این فرد  او به عنوان قموقه،

نا و یعا از  هست  اقا؟ آیا آقان از تابعین پیامبر اسالم را درک کردهکاامیک از رؤسای مهاهب 

الْیَدوممَ    ، بعا طعرح آیعه   دشعنو  جواب قفی می ،اقا؟ وقتی این فرد حای  و روایت شنیاه ،آقان
، اسعت  کامل شعاه در زمان حیاتش گویا: پس اگر دین پیامبر می أَکْمَلْتُ لَکُمم دِیوَکُمم

 1پس این اختالف عظیم بعا از وفات او برای چیست؟

.تأکیدبراخالقبهعنوانزیربنایفرهنگاسالمی7

قامه خویش، جامعه عصر خود را به دلیل ظهور رذایل  سیا بن طاووس در بخشی از وصیت

ی عصعر  شعرایط اخالقع     کنعا و دربعاره    و مفاسا اخالقی، هماقنا عصر جاهلی توصیف معی 

  قویسا: میخویش 

)عمل با معروف و تمرک منکمر(    ارر از سر راستی و ادا  امانت با این هار

رردند و تو با جا  یاد خدا بما دشممنی بما ممرد       پرداز  با یقین هما دشمن تو

   2ررد . مشغول

گران عصر ایلخاقی، اقحطاط فرهنگی، اجتماعی و اخالقی  از دیاگاه بسیاری از پژوهش

رود؛ زیعرا اسعتیالی مفعوبن، اسعتبااد شعحنگان و       های این دوره به شعمار معی   از ویژگی

                                              

 .2، 1، ص مذاهب الطوائ  ةمعرفالطرائ  فی ،  سید علی بن موسی بن طاووس. 1

 . 161، ص  کش  المحجة ل مرة المهجة ،  همو. 2
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از سعویی دیگعر،    1بود، اصول و فضایل اخالقعی مهجعور ماقعا.    ستمگری امرا موجب شاه 

امعا موجعب شعاه بعود       گردیا، تظاهر به تقوا و زها از سوی شاعراقی، چون حافظ ققا می

علم، تقوا، ععاالت، ایثعار، صعااقت و سعخاوت      جویناگان تقوا و پارسایی مأیوس گردقا و

 سیری قهقرایی را تجربه قمایا.

تأکیا فقها و    شایا به همین دلیل بود که زها، تقوا و پارسایی بیش از پیش، مورد  

گرفت. به طوری که عالمعه حلعی بعا اوصعافی چعون       عالمان دینی این دوره قرار می

شعناخته   4کان من ازهعا النعاس و قتقعاهم    ،2ةیابخالق النبو و ةسیالمثیا بالنفس القا

، عالمه را به 5و صفای 4شا و حتی بزرگاقی از اهل سنت ماقنا ابن حجر عسقالقی می

العاین      چون سعیا جمعال   هم  که عالمه حلی، استادان خود  این  شناختنا.  حسن خلق می

گعر   ، حکایت6ستود یم احما بن طاووس را در کنار علم و داقایی به تقوا و اخالق قیکو

 چنعین، حسعن بعن علعی حلعی       به زها و پارسایی است. هعم  اهتمام ویژه فقهای حله

 ه.ق.(     660)د.  یکی دیگر از فقهای حله در توصیف استادش، یحیعی بعن سععیا حلعی    

 قویسا:  می

ورا و تقوا، جامع ع،و  و انمون،   بن سعید، اسوه شیخ و استاد ما ع ما یحیی

 . بود پرهیزرارترین اض  و زاهدترین ایشان

                                              

هدای  فرلوامه پدژوهش ،  «تحلیل بسامدی نقد اجتماعی در آثار عبیدزاکانی»،  و مسعودی . باهری1

 . 32، 31، ش  ادبی

 . 16، ص  1، ج ایضاح الفوائد،  فخرالمحققین. 2

 .305-354،  لیاض الفضال  ریاض العلما  و ،  . افودی اصفهانی3

 . 3۱0، ص  لسان المیزان،  ابن لجرعسقالنی. 9

 . 59، ص  13، ج  الوافی بالوفیات ،  همو ؛243، ص  2، ج اعوان الورر اعیان العرر و،  . صفدی5

 . 3۱، ص  7ج ،  طبقات الفقهاة موسوع،  گروهی از نویسودگان. 0
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هایسیاسیپذیریفرهنگیباوجودپرهیزازفرصتطلبی.مسئولیت8

جا که از منظر شیعیان هم خالفعت عباسعی و هعم سعلطنت ایلخاقعان مفعول، فاقعا         از آن

و پهیرش مناصب دولتی، مگعر   مشروعیت بود، بیشتر فقیهان و قخبگان شیعی از همکاری

گیری در مواردی به معنای تخطی از فرمان و  قمودقا. این کناره در موارد خاص اجتناب می

ساز بود. بعا ایعن    شا و برای ایشان هزینه به چالش کشیان مشروعیت حاکمان داقسته می

اقتخعاب  کشیاقا و در صورت  ممکن، خود را از اقتخاب شان، کنار می حا وجود، عالمان تا

قمودقعا. بعه عنعوان     شان با عهر آوردن و یا به صراحت از پهیرفتن مناصب خودداری معی 

 قویسا:  می قموقه، سیا علی بن طاووس در وصیت قامه خویش در این باره

 و ریممت  صمایب  خداونمد  و ممن  میان ها رسترد شیبان ها دامى اول پ 

 خیمر  عنما  اهلل جمزاه  خ،یفما  مستنصمر  ها بود این اندازد، ىیجدا ج لا جل ایسان

 اتموى  اممر  متصمدى  خ،فماء  عمادت  و دستور الب  بر ها هرد تقاضا من از الجزاء

ارر من در آن روز با ایشان موااقت همرده بمود  و در    !... اى ارزند  محمدررد 

 هاى اهل دنیا با آنان همراهى هرده و باز  ایشان اامر اتواى دنیوى، و قواعد باال،

بمود  و همانما ممرا در آنچما میمان ممن و         راى همیشا ه ک شمده آینا ببود  هر 

 1.بودند  انداخت وارد نموده ى مییپروردرار عالمیان جدا

این رویکرد، اختصاص به فقیهان شعیعه حلعه قااشعت و رویکعردی مسعتمر در میعان       

از مجالسعت و   2ق(666 )د. گیری ابن میعثم بحراقعی   عالمان شیعه بود. به طوری که کناره

                                              

 .119، ص المحجة ل مرة المهجةکش   ،  . سید علی بن موسی بن طاووس1
  اسدت. از زنددگى    مشهور شیعى  و متکلم  ، فقیه  ، محدث  بحرانى  می م  بن  على  بن  می م  الدین کما . 2

  بده   ، مانود لله شیعیان  و در مراکز تجمع  رود در عراق . التما  می است  در دست  اندکى  او، آگاهى

 برگزیده است.  بازگشته است و گوشه عزلت بحرین   به  از آن  پرداخته است، اما پ   علم  تحریل
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بود عوام شعیعه، او را سعرزقش     مشارکت در محافل بزرگان سیاسی و اجتماعی سبب شاه

های اجتماعی در حعوزه   توجه به مسلولیت توان عالمان شیعه را بی با وجود این قمی 1کننا.

فرهنگ و داقش داقست؛ زیرا از دیر باز و مبتنی بر قصوص دینی، هاایت مادی و معنعوی  

عهاه فقیهان جامع الشرایط قهاده شاه بود و عهای بود که خااوقعا بعر ایشعان    جامعه بر 

  2بود. قهاده 

داقعا کعه    ارشاد مردم به دست عالمان را از واجبعاتی معی   رساله سعایهعالمه حلی در 

شایا همین عقیعاه، او را وا   4کتمان آن، دوری از رحمت خااوقا را به دقبال خواها داشت.

بنعای بعر اصعل دقیعاگریزی،      بارگاه سالطین حضور یابا و با وجود پعای بود که در   داشته

رسالت مادی و معنوی خود را در برابر جامعه و امت به اقجام رساقا. عالمه حلی در کمعال  

رعایت تقوا و پارسایی تواقست اولجایتو را به مسیر هاایت رهنمون شود و بعه واسعطه او،   

قی متبلور سازد. ابن بطوطه پس از تصریح به ققعش  قور هاایت را در پهنای قلمروی ایلخا

 قویسا:  عالمه حلی در تشیع اولجایتو می

                                                                                                          

  بده   و از او خواسدتود کده    شدمردند  دانشمود مى  ، او را مردی لله  اهل  ، به خروص  عراق  دانشمودان

معاصر بود و بده اعتقداد     طوسى،  نریرالدین  با خواجه  بپردازد. او  و تروی   ، تألی  شاگردان  تربیت

  نسبت  می م  ابن  نزد خواجه، فقه و خواجه نزد او، کالم را فراگرفته است. لدود سی اثر به برخی، او

،   ؛ مدالوزی 227، ص  5ج  ریداض العلمدا  و لیداض الفضدال      ،  افودی اصدفهانی است )  شده  داده

الوا   روضات الجوات فی،  ؛ خوانساری97،  99،  93، ص  1، ج  ةالمی می ةفی الترجم ةالبهی ةالسالف

 . 210، ص  7، ج 362، ص  0، ج ت العلما  والسادا

 . 95-92ص ،  1، ج ةالمی می ةفی الترجم ةالبهی ةالسالف،  . مالوزی1

،  27، جةالدی تحردیل مسدائل الشدریع     ةوسدائل الشدیع  ،  لرعداملی ؛ 59، ص ۱ج،  کافی،  . کلیوی2

 .196ص

 . 7، ص  رساله سعدیه،  عالمه للی. 3
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 پادشاه دستورداد مرد  را با تشیع وادارند ودر این بماه بما عمراق عمره و    

  1شت.وهرمان ناما ن اصفهان و، آذربایجان، اارس، عجم

علما در مواجهه با  به رسالت اجتماعی المعتبر فی شرح المختصرعالمه حلی در کتاب 

 قویسا:  کنا و می های فرهنگی و مههبی تصریح می اقحطاط و چالش

ورزنمد و   هنند و با نقل و بیان محکمم اسمتناد ممی    اقیهان بر تحقی  تکیا می 

روینمد و بما وهمم     دانند نمی رویند. آنچا را درباره خدا نمی بررمان چیز  را نمی

ندارند، وقتی ها بدعت زیاد رمردد و همر   دهند و توهم و رمان را خوش  اتوا نمی

شود. در این زمان بر  رروهی خود را در رأس امر ببیند در بدعتش با او اقتدا می

هردنمد آشمکار    دانند نشر دهند و آنچا را هتمان می اهل ی  است ها آنچا را می

ا، ارماید: اذا ظهرت البدا ای امتی، ا،یظهر العمالم ع،مم   می هنند، پیامبر اهر 

   2امن یفعل اع،یة لعنة اهلل.

زقنا مورد  می های اجتماعی و فرهنگی خود سرباز او عالماقی را که از رسالت چنین، هم    

یکی دیگر از فقیهان حلی فاال مقااد حلی است که او قیز  4قمایا. لعن خااوقا توصیف می

ه طلبعی و دقیعا خعواهی    ماقنا عالمه با اذعان به منزه ساختن ساحت دین و فقیهان از جعا 

 قویسا: معتقا است و در این باره می

اى  اایمده  ،دین و یکومت دو همزاد و همراهنمد هما یکمى را بمدون دیگمرى     

بود. مقتضاى یکمت آن است ها این دو در یك تن اراهم آینمد وررنما    نخواهد

ارر عالم مجتهد از یضور و آراهى بر زمان و یاهمیت و ارائا اکر و نظر بمراى  

                                              

 . 3۱، ص 2ج،  تحفه الوظار فی غرائب االمرار رللة ابن بطوطة،  بطوطه . ابن1
 .14، ص المعتبر فی شرح المخترر،  . محقق للی2

 . 7، ص رساله سعدیه،  . عالمه للی3
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 1آید. هدایت اجتماا جدا شود، نقض غرض الز  مى

با توجه به همین مسلولیت پهیری اجتماعی و فرهنگی است که سیا بن طعاووس بعا   

وجود تصریح بر ماد الهی در خودداری از پهیرش منصب فتوا، خعاا را بعه دلیعل منصعب     

 قویسا:  گویا و در این باره و می ققابت شکر می

د نفر را از مرگ نجات بخشم هما ایمن ااتخمار     در این منصب توانستم چن 

   2هنم. است برا  من و آن را اراموش نمی

الاین عباالکریم بن احمعا      ، غیا 4ق(656)د.  به جز وی مجاالاین محما بن طاووس

الاین ابوطاهر احما بن حسعن بعن موسعی بعن         ، سیا قوام4ق(704)د.  بن موسی طاووس

 6الاین طاووس    الاین احما بن علی بن رای     این ابوبکر عبااهلل بن قوامال    و قجم 5طاووس

 دار منصب ققابت سادات بودقا. همگی از فقیهان حله و کساقی هستنا که عهاه

                                              

 .327، ص الکالمیة المبالب فی االلهیة اللوامع،  للی مقداد. فاضل 1

 .4۱، ص 3، ج فیما یعمل مرة فی السوةاالهبا  باالعما  الحسوة ،  . سید علی بن موسی بن طاووس2
 ،  1، ج بودا  المقالدة الفاطمیدة فدی نقدس الرسدالة الع مانیدة       ،  . سید المد بن موسی ابن طداووس 3

 .39-31ص
، عروضی و عالم به علم انساب و علدوم مختلد  دیگدر کده ریاسدت       ، نحوی ، شاعر ، ادیب فقیه .9

طالبیان را برعهده داشت. در کربال به دنیا آمد، در لله رشد یافدت، در بغدداد تحردیل کدرد و در     

الشمل الموظوم فی مروفی العلدوم و فرلدة الغدری بردرلة      کاممین از دنیا رفت. از جمله آثارش

،  1، ج بوا  المقالة الفاطمیة فی نقس الرسالة الع مانیة،  سید المد بن موسی ابن طاووساست ) یالغر

 (. 136، ص کتاب الرجا ،  ابن داود للی؛ 23،  22ص 

 . 757، ص 7، ج مجمع االداب و معجم االلقاب،  . ابن فوطی الشیبانی5

 ،  فدی نقدس الرسدالة الع مانیدة    بودا  المقالدة الفاطمیدة    ،  . سید المدد بدن موسدی ابدن طداووس     0

 .39-31ص
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تأکیدبرشرریعتبرهعنروانعامرلقروا بخرشهایمنفعالنهو.پرهیزازقرائت9

فرهنگاسالمی

اور برخی به ققش سازقاه تصوف در تسکین دردهعای جاقکعاهی   ب با وجود رسا می به قظر

که به واسطه حمله مفوبن بر پیکر جهان اسالم قشسته بود، قبایا از این قکته غفلت قمود 

مثرری در اقفعال و کنعاره گیعری جامععه از وظعایف         که تصوف با تمامی امتیازاتش، ققش 

اسعت. روقعق    اقی و معرفتی ایفا قموده فردی و اجتماعی در صیاقت از هویت فرهنگی، تم

ها و عجایعب   بود کرامت  های متنوو و متعاد صوفیاقه در این دوره سبب شاه یافتن جریان

 های دینی در بازتولیا و قشر معارف دینی گردد.  گزین براهین و استابل ظاهری جای

ا خواقین مفول العاده مورد فهم و پسن ادبیات صوفیان در به ظهور رساقان اعمال خارق

صوفیان عالوه بعر ععوام معردم،     1ساخت. می بود و پیوقای قاگسستنی را بین ایشان برقرار

بعه   2فریفتنعا.  می العاده شاهان و سالطین مفول را قیز با این گوقه تظاهرها و اعمال خارق

اسالم ها و شکل رمزآلود از  اعتقاد برخی، مفوبن به دلیل خاستگاه فکری خویش، گفتمان

بعه تفکعر شعمنی،     های صوفی بعه جهعت شعباهت   چهرهپسنایاقا.  را در قالب تصوف می

گرفتنا و سوی آقان مورد احترام و عزت قرار می جهابیت بیشتری برای مفوبن داشتنا و از

  4.گرفت قرار می مورد استقبال مفوبن ،کارهای عجیب و غریب آقان

نا با روا  تصوف، جامعه بعه ذکعر و اوراد مشعفول    رسا، مفوبن اقتظار داشت می به قظر

شود و از مطالبات دقیایی خود دست بردارد و به سلطه مفوبن تن دها. ابن تیمیه در ایعن  

 خصوص معتقا است: 

دینمی   ظهور ایمدیان یا صوایا رااعی و تضعیف مستقیم نیمرو  بازدارنمده  

                                              

 .23، ص 9، ج المخترر فی تاریخ البشر،  الشافعی . اسماعیل بن علی بن محمود1

 .۱3ص،  التشیع والتروف )تا آغاز سده دوازدهم هجری(،  الشیبی. 2
 . 166،  44ص ،  ایران در هرون وسطی،  . مورگان3
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ال،بی با سستی، تنب،ی و تس،یمشرا و هراسانیدن مرد  و واداشتن آنان  با وابستا

  1ترین عامل غ،با مغوالن بوده است. از سو  ایشان بزرگ

منافع مشترک سبب شاه بود که سالطین، فرماقروایان و وزرای غیعر مفعول دربعار بعا     

الاین کبعری      های اولیه که منجر به کشته شان مشایخی، چون قجم برخی خصومت وجود

در این دوره، صرف قظر از اتهام  2بود در مقاطع بعای، مناسبات خوبی را برقرار سازقا. شاه 

رسا به دلیعل رفتارهعای زاهااقعه بعوده      می های صوفیاقه که به قظر برخی فقها به گرایش

به ویژه فقیهان حله، تالش زیادی را در قگارش و قشر منعابع فقهعی   است، عالمان شیعی  

 قمودقا.

الاین عبعاالکریم      غیا  5سیا علی بن طاووس، 4محقق حلی، 4آرار متعاد عالمه حلی،

ابن قمای حلی و دیگعران در حعوزه کعالم، فقعه، حعای  و       6بن احما بن موسی طاووس،

                                              

 .174، ص 1ج ، المسائل مجموعه الرسائل و،  . ابن تیمیه1
 .311، ص مسایل عرر ایلخانان،  . مرتضوی2
استقرا  الوظر فی القضا  و ،  ةفی العلوم العقلی ةاالسرار الخفی برخی از آثار وی عبارت است از:. 3

 . ةمختررالمراسم العلوی،  هواعد االلکام،  نهایة المرام فی علم الکالم،  ةالمسائل المهوائی ةاجوب،  القدر

 .المعتبر فی شرح المخترر،  الحرام شرائع االسالم فی مسائل الحال  وبرخی از آثار وی عبارت است از: . 9

جوداح   مردباح الزائدر و  ،  فدالح السدائل  ،  االهبا  باالعمدا  برخی از آثار وی عبارت است از: . 5

 . ةالمهج ةل مر ةکش  المحج،  اللهوف فی هتلی الطفوف،  العوایات موهج مهج الدعوات و،  المسافر

 ، الکُدرّ  ، المالذ فی الفقده ،  ، مجلدات فی الفقه بشرى المحققینبرخی از آثار وی عبارت است از: .  0

بودا  المقالدة    ، ال اهب المسخّر على نقس المشدجّر فدی أُصدو  الددین    ،  الفوائد العدّة فی أُصو  الفقه

زهدرة   ، عین العبدرة فدی غدبن العتدرة     ، الفاطمیة فی نقس الرسالة الع مانیة المسائل فی أُصو  الدین

، إیمدان أبدی    شواهد القدرآن ،  االَزهار فی شرح المیة مهیار ، ، عمل الیوم واللیلة الریاض فی المواعظ

 للّ االِشکا  فی معرفة الرجا . و ، طالب
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تعالش ایشعان بعرای ایجعاد سعای در       گر اخالق و تأسیس ماارس علمیه همگی حکایت

گوقعه سعیا     تأکیا و اصرار افراط   های صوفیاقه است.  گریزی برخی از جریان مقابل شریعت

بن طاووس در برگزاری جشعن تکلیعف بعرای دختعران و پسعراقی کعه بعه سعن تکلیعف          

رسیاقا، یادآوری اهمیت و ارورت اقجام فروو فقهی و شریعت اسالمی و تشویق بعه   می

به جای مشایخ و اقطاب یا حفظ قرآن به جای اذکار و  مام به زیارت امامان معصوماهت

هعای   چنعین، حفعظ قعرآن از سعنت     های این امر است. هم ترین قموقه اوراد صوفیه از مهم

است. سیا بن طاووس در اهمیت ایعن   معمول در بیوت و فرزقاان برخی فقیهان حله بوده 

 ویسا: ق می سنت در میان فرزقااقش

األشراف ها قرآن را در دوازده سالگی  مصحف مبارهی را برا  دختر  شرف

قرآن دیگر  را برا  دختر دیگر خود ااالما ها  ،چنین یفظ نمود، وقف هرد . هم

 سمالگی یفمظ    نما او قمرآن را قبمل از    .خداوند او را س مت بدارد، وقف نمود 

 1است.  هرده

.نتیجه11

حله   بیر، موااع، اقاامات و آرار بر جای ماقاه از فقیهان شیعه حوزهبا مروری اجمالی به تاا

زمان  در ساه هفتم هجری قمری که با سقوط خالفت عباسی و سلطه ایلخاقان مفول هم

و اسعتفاده از بسعترها و       رسا، صعیاقت از هویعت و میعرا  فرهنگعی      بوده است به قظر می

 سعالمی و معههبی معورد توجعه فقیهعان      های فرهنگی در عرصه تعرویج فرهنگعی ا   قالب

 است.  بوده 

ای از  ایشان عالوه بر الگوسازی و صیاقت از عناصر هویت بخش فرهنگعی، مجموععه  

کردقعا   بستنا و تالش می اقاامات و تاابیر را برای سهولت در مراودات فرهنگی به کار می

                                              

 .20، ص سعد السعود،  سید علی بن موسی بن طاووس. 1



 پسازحملهمغولیحلهدرنشرفرهنگاسالمیهانفقیگرکنش 011 

جامعه اسالمی را  مناقشات مههبی را که تا پیش از سقوط خالفت عباسی، توان و ظرفیت

سازی به سوی مهاکرات علمی و  بود تا حاود قابل توجهی با فرهنگ به خود مشفول داشته 

 مههبی سوق دهنا. 

فقیهان در این دوره بیش از پیش به امتیازات و خصایص فرهنگی اقوام و جوامع دقت 

جشن یا داسعتان  چون برگزاری  هم  ها و بسترهای فرهنگی،  کردقا و با استفاده از قالب می

پرداختنعا. ایشعان بعا     های فرهنگ اسالمی و مههبی معی  ها به ترویج مفاهیم و مثلفه قامه

پافشاری بر اقایشه سیاسی شیعه مبنی بعر فقعاان مشعروعیت خالفعت عباسعی یعا        وجود

های فرهنگی و مههبی خود غفلت قکردقا  ها و رسالت سلطنت ایلخاقان مفول از مسلولیت

بی در این حوزه از هویت و عناصر فرهنگ اسالمی تا حا تعوان صعیاقت   و با تصای مناص

های التقاطی که تعرویج دهنعاه اقفععال در حعوزه فرهنعگ اسعالمی و        کردقا و با گفتمان

 مههبی بودقا، مواجهه قمودقا.
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