حوزهها و مراکز علمي حله
د.يوسف الشمري

ترجمه :محمدمهدي رضايي

چکيده
اگ��ر بخواهي��م در ط��ول تاري��خ عل��م اس�لامي ،نش��انههايي از توجه عمي��ق و اصولي
مس��لمانان ب��ه عل��م و دانشآم��وزي را رص��د کني��م ،ب��ه نمونهه��ا و مصادي��ق متنوع
و بس��ياري خواهي��م رس��يد ک��ه گوناگون��ي اماک��ن تدري��س و اس��تفاده مدرس��ان و
علمآم��وزان از هر موقعيت مکاني حتي در ابتداييترين ش��کل آن ،ب��راي تعليم و تعلم،
از جمله آنهاست.
آنجا که فضاي حاکم بر ش��هري شيعهنش��ين همچون حله اجازة نش��ر و گس��ترش علوم
اهل بيت :را به طور آشکار نميدهد و سلطه محافل رسمي و دولتي بر آموزش ،بهانهاي
اس��ت براي تضييق و اعمال خش��ونت از طرف حاکميت ،خانههاي علما و اتاقهاي محدود
و ام��ن ،بهترين جايگاه تدريس و انتقال معارف اصيل اس�لامي به طالبان و حقيقتجويان
است .البته مساجد و اماکن مقدس نيز در اين عرصه جايگاه ويژهاي دارند و مجمع و مقصد
مسلمانان براي مقاصد گوناگون از جمله يادگيري علوم دينياند .حله تا قرن نهم هجري از
نظر فعاليتهاي علمي و فرهنگي پررونق است و بارقههاي بحث و تحقيق علمي در گوشه
گوشه آن ميدرخشد.

کليدواژهها :حله ،مراکز علمي ،مسجد زينبيه ،مقام صاحبالزمان.
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عمده حلقههاي تدريس و تعلم در ش��هر حله ،عبارت بوده از خانه علما و اماکن زيارتي
و مساجد و ما تا پايان قرن نهم هجري ،در منابع تاريخي و علمي مربوط به حله سراغ نداريم
که به وجود يک مدرس��ه رس��مي و حوزه معمول در اين شهر اشاره شده باشد؛ جز مدرسهاي
به نام «مدرسه زينبيه» که در بعضي يافتهها از آن ياد کردهاند .بنابراين مهمترين مراکز فکري و
حوزوي حله ،مواردي است که در ادامه به معرفي آنها ميپردازيم:
خانه علما
منزلگاه عالمان در طول تاريخ اس�لامي ،همواره يکي از محلهاي ثابت تدريس و مجمع
حضور شيفتگان علم و دانش بوده است .اين پديده زاييده گذشت زمان و رسمي پيداشده در
گذر تاريخ نيست؛ بلکه در همان آغاز نمونههايي از آن وجود داشته و گزارشهاي تاريخي آن
به ما رسيده است (طبري ،بيتا ،ج ،3ص .)444در زمان رسولخدا 9خانه ارقم بن ابي ارقم جايي
بود که حضرت در آن اصول دين جديد را به مردم ميآموخت .نشستهاي علمي و معرفتي
نيز در منازل اصحاب برگزار ميشد (ابن شبه1404 ،ق ،ج ،2ص.)659
تشکيل جلسات درس در خانهها و اتاقها به طائفه خاصي از مسلمانان منحصر نبود؛ بلکه
همه طوائف اسالمي در ميان خود به چنين شيوهاي عمل ميکردند .شيعه اماميه که اين روش
تعليم را ميپسنديد ،آن را ادامهداد؛ چون احساس ميکرد با چنين رويکردي ميتواند افکار و
عقايد خود را به بهترين شکل محافظت کند و آن را از دستبرد حاکميت مسلط عصر خود ،که
ميکوشيد شيعيان را از جهت فکري و اعتقادي در تنگنا و تحت فشار بگذارد ،دور نگه دارد
(فياض1392 ،ق ،ص .)86اين پايداري و استقامت ،ميطلبيد که شيعيان فعاليتهاي علمي خود را
از ديد نظام سلطه پنهان کنند تا به باورهاي حقشان آسيبي نرسد و اين معارف و حقايق دست
به دست منتقل شود و در اختيار نسلهاي آينده قرار گيرد.
نمونههايي که ذکر ميکنيم ،در شمار برجستهترين خانههاي تعليم و دانشگستري در حله
بودهاند:
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 .1خانه شيخاحمد بن فهد احسائي حلي (م806 .ق) :وي براي علمآموزي خود را از احسا
به حله رساند و در خدمت علي بن متوج بحراني کسب دانش کرد؛ ساکن حله شد و همانجا
رخت از جهان بر بست و مدفون گرديد (حرزالدين1391 ،ق ،ج ،1ص.)79
خانه شيخاحمد بن فهد در حله يکي از مراکز تفکر شيعي بود که حقيقتطلباني از حله و
بحرين به آن وارد ميشدند و با کولهباري از معرفت و معنويت آن را ترک ميگفتند .کساني
همچ��ون ش��يخناصر بن احمد بن مت��وج بحراني (859ق) و محمد بن ابيجمهور احس��ائي
(898ق) و شيخحس��ن مش��هور به ابن مطوع جرواني احس��ائي ،از جمله شاگردان اين عالم
بزرگ��وار بودند که در خانه وي ،از او کس��ب فيض ميکردند (بحران��ي1414 ،ق ،ص67؛ حر عاملي،

1962م ،ج ،2ص.)21
 .2خانه ش��يخاحمد بن متوج بحراني (م820.ق) :وي يکي از عالمان زبده حله به ش��مار
ميرفت و خانهاش محل ديدار و گردهمايي مردان فکر و انديش��ه بود .بسياري از دانشوران،
تحت تعليم او به مدارج باالي علمي رسيدند و به داشتن اجازه از او مفتخر شدند .در ادبيات
عرب سرآمد بود و سفرهاي علمي فراوان در کارنامه حيات فکري او ثبت و ضبط شده است
و در رثاي اهل بيت :نيز اشعاري دارد (افندي1403 ،ق ،ج ،1ص.)45
ش��يخاحمد بن فهد بن ادريس احس��ائي حلي (م806.ق) از جمله کس��اني است که شيخ
متوج در خانه خود به او اجازه داد که بخش نخست کتابش ،تلخيص التذکره را نقل و روايت
کند (بحراني ،بيتا ،ص .)178همين شيخاحمد بن فهد و نيز فرزند عالم مورد بحث ،شيخناصر بن
احمد متوج (م859.ق) و شيخحسن بن مطوع جرواني احسائي و شيخاحمد بن محمد سبعي
(م860.ق) از شاگردان خانگي شيخ احمد بن متوج بحراني بودند.
 .3خانه ش��يخعلي بن حسن بن عالله حلي (زنده در822 :ق) :از فقيهان و مجتهدان حله
و از علمايي بود که ش��يخمحمد بن ابيجمهور احس��ائي در خانهاش ،نزد وي فقه و حديث
آموخت (بحراني ،بيتا ،ص182؛ افندي1403 ،ق ،ج ،4ص.)199
 .4خانه ش��يخمحمد بن ش��جاع قطان حلي (م832.ق) مجلسي 4درباره وي گفته است:
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«ش��يخ فاضل محقق» (مجلس��ي ،بيتا ،ج ،105ص .)150خانهاش مقصد علمي دانشجوياني بود که
سيراب شدن از چشمه جوشان و زالل دانش وي ،آنان را متوجه او ميساخت (افندي1403 ،ق،

ج ،4ص.)82
 .5خانه شيخعزالدين حسن بن محمد بن علي مهلبي (زنده در840 :ق) :از خانهاي اصيل و
ريشهدار ،و از فقيهان بود که دو فضيلت علم و ادب را با هم داشت و شعرهاي نيکو ميسرود
(افندي1403 ،ق ،ج ،1ص325؛ يعقوبي1951 ،م ،ج ،1ص .)131در خانهاش در حلة سيفيه ،تدريس ميکرد
و کتاب مينوش��ت .کتاب االنوار البدرية في رد ش��بهة القدرية از اوس��ت که به گفته افندي،
تأليف آن را در روز شنبه ،ششم جمادياآلخر سال  340قمري در خانه خود به انجام رساند
(افندي1403 ،ق ،ج ،1ص.)181
 .6خانه شيخحسن بن حسين بن مطر جزائري حلي (زنده در849 :ق) :او که پژوهشگري
برجس��ته ،و از عالمان ش��هر حله در نيمه نخست قرن نهم هجري است ،در خانهاش تدريس
ميکرد .شيخحسن بن عبدالکريم فتال حلي ،در خانه اين شيخ محقق ،نزد وي دانش آموخت
(همانجا).
حلقههاي درسي
از جمله مراکز علمي در حله ،مجالسي و حلقههاي تعليم فراواني بود که انديشمندان حلي،
بيرون از خانه خود ،در مکانهايي خاص تشکيل ميدادند؛ مکانهايي به صورت صحني وسيع
با غرفههايي در اطراف .اين حلقههاي تدريس در حله به اين صورت بود که استاد در جايي
مخصوص مينشست و شاگردان پيرامون او حلقهوار قرار ميگرفتند و اندک اندک ،آن محل
به «جلسه درس» فالن عالم شهرت مييافت (حرزالدين1391 ،ق ،ج ،1ص64؛ وناس2006 ،م ،ص.)35
برجستهترين مجالس و حلقههاي درسي در حله عبارتاند از:
 .1جلس��ه درس ش��يخعلي بن محمد بن عبدالحميد نيلي (زنده در800 :ق) :وي يکي از
چهرههاي ش��اخص علمي بود که در اواخر قرن هش��تم و اوائل قرن نهم در حله ميزيسته و

دو قرن را درک کرده است .شيخاحمد بن فهد حلي ،کتاب شرائع االسالم في مسائل الحالل
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و الحرام از محقق حلي را در جلس��ه درس وي ب��ر او خوانده و در نهايت ،اجازه روايت آن
را از اس��تاد خود دريافتکرده است (افندي1403 ،ق ،ج ،4ص .)92شيخحسن بن سليمان بن خالد
حلي (زنده در802 :ق) نيز از ش��اگردان حلقه درس شيخعلي بن محمد نيلي است (خوانساري،

1411ق ،ج ،4ص.)334
 .2جلسه درس زينالدين علي بن حسن بن حسين استرآبادي (م837.ق) :او عالمي متقي و
پارسا بود و مجلس درسش رونق ويژهاي داشت .يکي از حاضران حلقه تدريس او ،شيخحسن
بن علي بن حسن حلي (زنده در833 :ق) است .شيخزينالدين براي يکي از طالب درس خود،

دو اجازه مرقوم داشته که يکي مربوط به نقل بخش نخست کتاب رجال ابن داود است و ديگري

به فاصله دو س��ال ،اجازه نقل نيمه دوم آن کتاب که نش��ان ميدهد اين شاگرد که نامش معلوم
نيست ،مدتي طوالني در مجلس درس وي حاضر ميشده و از شاگردان ثابتقدم او بوده است
(افندي1403 ،ق ،ج ،3ص412؛ بحرالعلوم1363 ،ق ،ج ،3ص.)278
 .3جلس��ه درس شيخعلي بن دقماق حس��يني حلي (زنده در840 :ق) :او هم عالم و فقيه
بود و هم ش��اعر و اديب ،و اين واقعيتي اس��ت که توصيف «کحالة» درباره او ،آن را مس��لم
ميگرداند« :ش��يخ عليبن دقماق ،اديب بود و کتاب نزهة العش��اق في االدب از آثار اوست»
(کحالة ،بيتا ،ج ،7ص.)196

قوامالدين عبداهلل بن س��يفالدين بن تائب ش��غرائي کتاب تحرير االحکام الشرعية را در

جلسه درس بر وي خواند و در تاريخ  806قمري از استاد خود اجازه نقل آن را دريافت کرد
(اللجنة العلمية في مدرسة االمام الصادق1420 ،7ق ،ج ،9ص.)163
 .4جلسه درس شيخاحمد بن فهد حلي (م841.ق) :مجلس درس شيخاحمد بن فهد ،خود
يک مدرسه جداگانه علمي بود و افراد بسياري براي تحصيل معارف ديني و گرفتن اجازه به
حلقه درسي وي ميپيوستند و فارغالتحصيل ميشدند .ابن فهد را به راستي بايد يگانه پرچمدار
حوزه علميه حله در قرن نهم هجري دانست که شاگردان پرنشاطي را پيرامون خود گرد آورده
بود و آنان را در پرتو چراغ پرنور دانش خود راه مينمود و به رش��د و تعالي ميرس��اند .از
شاگردان حلقه علمي او ،اين نامها پرآوازهاند :سيدمحمد نوربخش (م869.ق) ،سيدمحمد بن
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فالح واسطي مشعشعي (م870.ق) ،شيخعبدالسميع بن فياض اسدي حلي (م876.ق) و علي
بن هالل جزائري حلي (زنده در900 :ق).

ش��يخناصر بن متوج بحراني ،به دليل خوان��دن کتاب قواعد االحکام في معرفة الحالل و

الحرام در جلسه درس ابن فهد حلي ،از وي اجازه نقل دريافت کرد .در پايان اين اجازه آمده
است:

اين کتاب را ايشان ـ که خداوند سايهاش را مستدام ،و امثال او را بسيار گرداند ـ 
در جلسات متعدد براي من خواند و بحث و ضبط آن را به انجام رساند و آخرين
جلس��ه يازدهم جمادياآلخر س��ال  838قمري بود .کاتب :اضعف بندگان خدا،
احمد بن محمد بن فهد عفا اهلل عنه (افندي1427 ،ق ،ص.)460
دو اجازة ديگر نيز از ايشان در منابع نقل شده که در مجلس درس براي شاگردان
خود نوشته است (همان1427 ،ق ،ص482؛ طباطبائي1416 ،ق ،ج ،2ص.)84

 .5جلس��ه درس عبدالملک بن اسحاق قمي کاشاني (م851.ق) :او در کاشان متولد شد و
حله را مسکن و مأواي خويش ساخت و در زمره زبدهترين عالمان آن ديار در آمد .در پايان
اجازهنامهاي که براي شاگرد خود ،زينالدين علي بن حسين بن حسن استرآبادي در سال 891
قمري نوشته ،چنين آورده است:
زين��ت ملت و آيين علي ـ که خداوند عم��ر او و پدرش را طوالني گرداند ـ اين
کتاب را به قرائت و بحث و ش��رح و با کمال فهم و دقت ،در چند جلسه نزد من
آموخت و در  24ماه محرمالحرام از س��ال  851قمري آن را به پايان برد .کاتب:
اضعف بندگان خدا ،عبدالملک بن اسحاق (افندي1403 ،ق ،ج ،3ص.)398

 .6جلس��ه درس سيدعلي بن حسن بن حسين سرابشنوي حلي (زنده در851 :ق) :وي از
ب��زرگان فقهاي عصر خود بود .در مجلس تدريس او کتابهاي متعددي خوانده و ش��رح و
تحقيق ميشده است .اين را ميتوان از متن اجازهاي که براي شيخفخرالدين علي بن نصراهلل

بهاءالدين طبري در س��ال  806قمري پس از اتمام کتاب قواعد االحکام في معرف ة الحالل و

الحرام نوشته است ،به دست آورد؛ آنجا که مينويسد:
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و اج��ازه دادم ک��ه وي اين کتاب و ديگر تأليفات مؤل��ف و نيز مصنفات علماي
گذشته ـ رضوان اهلل عليهم اجمعين ـ را که نزد من خوانده ،براي هر که بخواهد،
روايت و بازخواني کند؛ چراکه وي شايستگي اين کار را دارد (طباطبائي1416 ،ق،

ج ،2ص.)142

 .7جلسه درس سيدمحمد بن جعفر ملحوس حسني حلي (م879.ق) :او از گرانارجترين
ل و اهل علم و فضل اس��ت که به س��ادات حسني ساکن در
علماي اماميه و از خانوادهاي اصي 
حله نس��ب ميرساند .محفل تدريس او ،يک مرکز پرنشاط علمي بود .طالبان علم به او روي
ميآوردند و روزها و سالها خوشهچين خرمن فکر و انديشه پربار او بودند و در اين جلسات،
پ��س از اتمام کتابهاي فقهي و روايي ،از او اج��ازة نقل دريافت ميکردند (همان1416 ،ق ،ج،2

ص.)85
 .8جلس��ه درس سيداحمد بن علي حسيني جزائري حلي (م883.ق) :او از استادان اجازه
حله بود و ش��يخ اجل ،يوسف بن حس��ين بن أبيقطيفي در خالل نيمه دوم قرن نهم هجري

(م890.ق) کتاب الدروس الش��رعية ش��هيد اول را نزد وي به اتمام رس��اند و مجاز به نقل و
روايت آن شد (افندي1427 ،ق ،ص.)468

 .9جلسه درس شيخيوسف بن حسن بن ابيقطيفي (زنده در891 :ق) :اويکي از مشايخ
اجازه بود و نامش در سلس��له اجازات جاي داش��ت و از تحصيلکردگان مکتب فاضل مقداد
سيوري حلي به شمار ميرفت (همان1427 ،ق ،ص.)467
 .10جلس��ه درس محمد بن ابيجمهور احس��ائي (ت 898ق) :محفل گرم درس و بحث
او ش��ماري بس��يار از طالب علم را پيرامون وي گرد آورده بود؛ چندان که تعداد فراواني از
علما به دس��ت او پرورش يافتند و در زمرة محدث��ان و ناقالن ميراث اهل بيت :درآمدند.
شيخمحمد بن صالح ،مشهور به غروي حلي (م890.ق) از کساني است که توانست از محمد

بن ابيجمهور احس��ائي اجازه نقل بگيرد و اس��تادش در آخرين جلس��ه درس کتاب ارش��اد
االذهان الي احکام االيمان براي وي نوشت:

بنده اميدوار به خداوند يکتا و بلندمرتبه ،محمد بن صالح مشهور به غروي حلي،
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کتاب ارش��اد االذه��ان الي احکام االيم��ان را نزد من خوانده و بن��ده از آغاز تا
پايان آن را از او ش��نيدهام و اين خواندن و شنيدن ،عالي و استوار بوده است .وي
درخواس��ت کرده اجازه ده��م کتاب را از من روايت نمايد .من خواس��تهاش را
اجابت کردم و در نيمه ماه جمادياالولي س��ال  898قمري اين اجازه را به رشته
تحرير در آوردم .کاتب :فقير درگاه الهي ،محمد بن علي بن ابيجمهور احسائي
(مجلسي ،بيتا ،ج ،105ص.)5

مساجد و زيارتگاهها
مساجد از پرجلوهترين جاهايي هستند که همواره در طول تاريخ تفکر اسالمي پيوند عميق
آنها با علم و جنبشهاي فکري ،رشد و تعالي مسلمانان را در پي داشته است .در آغازين سالهاي
اس�لام ،از مساجد براي گسترش تعاليم دين بهرهبرداري ميشد؛ همچنان که اساسيترين محل
براي عبادت و اجتماعات عبادي نيز بود .رسولخدا 9اصحاب خود را در مسجد تعليم ميداد.

از اُبي بن کعب نقل ش��ده اس��ت که گفت« :روزي وارد مسجدالنبي شدم .ديدم مردي در حال
قرآن خواندن اس��ت .گفتم :چه کس��ي به تو قرآن آموخته؟ گفت :رسولخدا( »9محمود1976 ،م،

ص32؛ ابن حنبل1414 ،ق ،ج ،1ص .)419همچنين از يکي ديگر از اصحاب نقل شده است« :در مسجد
خدمت پيامبر 9رس��يدم و گفتم :اي رس��ولخدا ،آمدهام علم بياموزم .فرمود :آفرين به تو که
طالب علمي» (شهيد ثاني1409 ،ق ،ص.)107
اين نمونهها نشان ميدهد که مسجد در تلقي مسلمانان ،نخستين مدرسه و محل يادگيري

معارف اسالمي بوده است .مسجد را معموالً در مناسبترين جاي شهر و در وسط و دسترس
عموم ميس��اختند و به عنوان مرکز عبادت و علمآموزي مورد اس��تفاده قرار ميدادند (خزعل،

2002م ،ص )229و اين از باب امتثال امر الهي بود که ميفرمايد:
َّ َ َ ْ ُ َ َ

َ

َ ْ َ َ

يْ ْ آْ

ََ َ

َّ لاَ َ

ىَ

َّ اَ َ

(إنما يعم ُر مساجد اهللِ من آمن باهللِ َو َ
الو ِم الخ ِِر َوأقام الص ة َوآت الزكة)(توبه)18 :
ِ
ِ
ِ

مساجد خدا را تنها کسي حق تعمير و آباداني دارد که به خدا و روز قيامت ايمان
داشته باشد و نماز به پا دارد و زکات بدهد.
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مس��اجد و اماکن مقدس و زيارتگاهها در ش��هر حله از جهت تالشهاي فکري و علمي،
نس��بت به ديگر مراکز کماهميتتر نبود .در منابع تاريخي ،از بعضي از اين مس��اجد ،همچون
«مس��جد جامع» و «مسجد مشهدالشمس» حله که هر کدام جزو آثار بزرگ تمدني و عمراني
ش��هر محسوب ميشوند ،نام برده شده اس��ت (هروي2002 ،م ،ص )68و نيز «مقام صاحبالزمان»
و «جامع عبدالس��ميع اس��دي حلي» (طباطبائي1416 ،ق ،ج ،2ص .)99گفتني است که دربارة «مقام
صاحبالزمان» و «جامع عبدالسميع بن فياض» در منابع تاريخي مطالبي وجود دارد که از خالل
آنها ميتوان به اهميت اين دو مکان ش��ريف در مرکزيت فکري و علمي ش��هر حله از آغاز تا
قرن نهم هجري پي برد و دانست که چگونه طي ساليان متمادي حلقههاي درس و تعليم در
آنها برقرار بوده و دانشوران حلي چگونه تجربههاي پرنشاط علمي خود را در قالب تعليم و
تعلم و صدور اجازات و نسخهبرداري از کتب و تأليف و تصنيف در اين دو مکان به نمايش
ميگذاشتهاند.
اما درباره مس��اجد و اماکن مقدس ديگر مطالبي در منابع وجود ندارد که به معلوماتي در
مورد فعاليتهاي فکري در آنها رهنمون شود و دست ما در اين زمينه خالي است.
وجود اطالعات تاريخي در باب «مقام صاحب الزمان» و «جامع الشيخ عبدالسميع» چه بسا
مرهون ظهور مکاني با نام «مدرس��ه زينبيه» در آغاز قرن نهم هجري ،در منابع مربوط به شهر
حله باشد و همچنان که خواهيم ديد ،اين مدرسه در مقايسه با ديگر مکانها ،در جذب طالب
حله و خارج آن ،قويترين مرکز بوده است.
 .1مدرسه زينبيه ،مجاور مقام صاحبالزمان :/تا قرن نهم ،اين مکان شاهد حرکتهاي
جدي و مس��تمر علمي بوده و اطالعات تاريخي دربارة آن ،صورت روش��ني از گذش��ته اين
مدرس��ه در اختيار ما ميگ��ذارد .افندي در تبيين جايگاه اين مرکز فک��ري و فعاليتهاي آن
ميگويد:
در قريه فاره در نزديکي زادگاه ابن ابيجمهور ،يعني احساء ،کتابهايي را ديدم

به خط ش��ريف ابن ابيجمهور که بعضي از آ ِن خ��ود وي بود و بعضي متعلق به
ديگ��ر علما؛ از جمله بخش اول و دوم کتاب ش��رح تهذي��ب االصول از عالمه
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س��يدضياءالدين بن اعرج حسيني از اساتيد جليلالقدر شهيد اول ،محمد بن مکي
عاملي .در پايان يکي از اين نس��خهها نوش��ته بود« :اين نسخه در حله سيفيه عراق
در مدرسه مجاور با مقام صاحبالزمان در ماه صفر سال  883قمري نگاشته شد»
(افندي1427 ،ق ،ص.)210

اين سخن روشن ميکند که مدرسه مقام صاحبالزمان /مدرسهاي استوار و پرتکاپو و
محل شکلگيري و تقويت کارهاي متنوع علمي همچون نسخهبرداري در حله و خارج آن به
شمار ميآمده است .در منابع نيامده که در حله مدرسهاي رسمي و دولتي وجود داشته يا نه .اما
نام مدرسه صاحبالزمان /در کتابهاي تاريخ فراوان به چشم ميخورد ،بيآنکه به رسمي
و مرتبط بودن آن با مؤسس��ات دولتي تصريح و حتي اش��ارهاي شده باشد و اين نشان ميدهد
مدرس��ه مذکور ،وابسته به دولت نبوده اس��ت .علت اين امر هم روشن است .علماي حله ،به
خصوص عالمان اماميه ،هيچ تمايلي نداشتند با مدارس تحت اشراف حکومت مرتبط شوند و

رس��مًا جزو کارمندان دولتي در حيطه تعليم و تعلم به شمار آيند .ازاينرو هيچ مدرسه دولتي
در حله ثبت نش��ده است و چنانکه ميدانيم ،مذاهب ديگر ،غير از مذهب اماميه ،در تحوالت
گوناگون شهر حله جايگاه و نقش اساسي نداشتهاند.
وجود اختالف اساسي ميان شيعه و ديگر مذاهب بر سر مسئله خالفت و امامت ،و توصيه
ائمه :به وجوب دور بودن ش��يعيان از اماکن و ش��هرهايي که از ياد و نام اهل بيت :روي
گردانند ،س��ببي بود که ش��هر حله را دور از مرابطات دولتي و بر کنار از اعمال نفوذ آنان قرار
ميداد (فياض1392 ،ق ،ص .)75امام صادق 7فرموده است:
خداوند ،سه مجلس و گردهم آمدن را دشمن ميدارد و خشم خود را بر حاضران
آن فرود ميآورد :جلس��هاي که کسي در آن فتواي دروغ دهد ،جلسهاي که در
آن نام دشمن ما تازه و بر زبان باشد و نام ما کهنه و ناخوشايند و جلسهاي که در
آن مردم از ما بازداش��ته ش��وند و تو اين را ميداني .در چنين جلساتي و با چنين
کساني مجالست نکنيد (کليني1365 ،ق ،ج ،2ص.)378

بيگم��ان مقاومات و جبههگيريهاي فکري ش��يعه در دورههاي مختلف تاريخي ،عاملي
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مهم در روابط محدود و حسابش��ده جامعه شيعي با مخالفان و معاندان مکتب اهلبيت:

است و موجب شده که شيعيان از هرگونه تأثير و انفعال عقيدتي و ايماني در برابر جريانهاي
نامطلوب در امان باشند و هر روز بيش از پيش قوت گيرند.
از مدرس��ه مقام صاحبالزم��ان /در کتابها به تعبيرها و نامهاي متفاوت ياد ش��ده
اس��ت .گاهي به آن «مدرس��ه ش��رعيه» گفتهاند؛ مثل اين متن که س��خن از ابن فهد حلي و
مح��ل تدري��س وي به مي��ان آورده« :ابن فهد حل��ي احمد بن ش��مسالدين محمد بن فهد،
جمالالدين حلي اس��دي ش��يعي ،در مدرس��ه ش��رعيه در حله س��يفيه تدري��س ميکرد»...
(احمد بن فهد حلي1409 ،ق ،ص .)15چه بسا اين نام با توجه به تدريس علوم ديني و مذهبي اماميه
در اين مدرسه بر آن نهاده شده است.
«مدرسه زينبيه» نام ديگري است که بازهم در يادکرد از ابن فهد حلي به آن برميخوريم.
بحرالعلوم گويد« :جمالالدين احمد بن ش��مسالدين بن فهد اس��دي حلي ،در حله س��يفيه
زندگي داشت و در مدرسه زينبيه آن شهر طالب علمان را فقه و حديث ميآموخت» (بحرالعلوم،

1363ق ،ج ،2ص.)107
«مدرس��ه زعيّه و زعنيه» نيز به آن گفتهاند که در اين ميان ،نام صحيح و معروف« ،مدرسه

زينبيه» است .آنچه اين رأي را تقويت ميکند ،وجود نصوصي است که نشان ميدهد عالماني
در همين مدرسه تحصيل کرده و فعاليتهاي متعدد فکري داشتهاند.
علت اين تعدد عنوان را شايد بتوان به اشتباهات نگارشي يا خطاهاي چاپي مربوط دانست.
محتمل است کساني که از اين مدرسه به «شرعيه» ياد کردهاند ،در اين باب اطالعاتي داشتهاند
که اکنون در دسترس ما نيست؛ چه اينکه در گذشته معموالً مصادر نقل قولها ذکر نميشده

و به اين کار اهميت چندان نميدادهاند.
موضوع ديگري که بايد در اينجا به آن اش��اره کنيم ،اين اس��ت که هر چند به اعتقاد رايج،
مدرس��ه زينبيه در قرن نهم هجري پايهگذاري شده است ،متون تاريخي با تأکيد ،اين مدرسه
را با مدرسه مجاور مقام صاحبالزمان يکي ميدانند و جز اختالف در اسم ،وجه تمايزي بين
آنها قائل نيستند .سخن افندي شاهد روشني در اين باره است:
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يادداش��تي به خط محمد بن ابيجمهور احس��ائي بر کتاب تهذيب االصول ديدم
که در آخر آن آمده بود« :احمد بن علي بن ابراهيم بن جمهور احس��ائي ،از قبيله
شيبان  ...نوشته شده در :حله سيفيه در مدرسه زينبيه مجاور با مقام صاحبالزمان،
در ماه صفر سال  883قمري» (افندي1427 ،ق ،ص.)210

درهاي مدرس��ه زينبيه به روي تمام عالمان و ش��يفتگان دانشهاي ديني گش��وده بود و
حلقههاي متعدد درس در آن برپا ميشد و در روزهاي معمول و مناسبات ديني که بزرگان و
علما گردهم ميآمدند و به هم ميرسيدند ،بازار مباحثه و تبادل آراي مربوط به مسائل ديني و
مصالح عامه ،در اين مدرس��ه داغ ميشد و گفتوگوها در موضوعات مناسبتي و جز آن ،بين
آنها باال ميگرفت .جناب شيخ خضر حبلرودي که براي زيارت اربعين امام حسين 7به کربال
ميرود ،هنگام عبور از حله سري هم به مدرسه زينبيه ميزند و با يکي از مدرسان آن حوزه به
نام شيخمحمد بن محمد بن نُفيع حلي که از دوستانش است ،ديدار ميکند و با او در موضوع

زيارت اربعين به بحث و مناظره مينشيند و همين امر سبب تأليف کتابي به نام التوضيح االنوار

به قلم شيخ خضر حبلرودي ميشود .او خود در اين باره گفته است:

چون در س��ال  839قمري تصمي��م به زيارت اربعين گرفت��م و در ميانه راه وارد
مدرس��ه زينبيه ش��دم ،دوس��ت عزيز و بااخالصم ،محمد بن نُفيع از من خواست
کتابي در موضوع زيارت اربعين تأليف کنم و. ...

خوب است نکتهاي هم در باب بنا و بازسازي اين مدرسه نقل کنيم .کرکوش ميگويد:
پس از آنکه رؤوف پاشا« ،مرادالعزي» را به عنوان حاکم شهر حله منصوب کرد،
وي در مدت مس��ئوليت خود در سال  1289قمري مدرس��ه رشديه را در ابتداي
«س��وقالعرج» بازسازي کرد و رونق دوباره بخشيد و اين همان مدرسه زينبيه بود
که به گمان بنده ،از جمله مدارس و حوزههاي علمي در آغاز نهضت فکري در
حله ،در قرون وسطا است (کرکوش1385 ،ق ،ج ،1ص.)145

 .2مس��جد شيخعبدالسميع بن فياض اس��دي حلي (م876.ق) :جز معلومات باارزشي که
طباطبائي در موضوع اين مس��جد ارائه کرده (ر.ک :طباطبائي1416 ،ق ،ج ،2ص )98در منابع تاريخي
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به هيچ مطلب و اشاره خاصي درباره مسجد دست نيافتهايم؛ همچنان که هيچ اشاره دقيقي هم

وجود ندارد که معلوم کند اين مس��جد در چه منطقهاي از حله قرار داش��ته و سازنده آن دقيقًا
چه کس��ي بوده است؟ آيا عبدالسميع بن فياض ،ش��خصًا خود آن را بنا کرده يا کار متعلق به

يکي از فرزندان اوست؛ فرزنداني همچون غياثالدين بن فياض که در نسخهبرداري از بعضي
کتب در همين مسجد نقش بارزي داشته ،هرچند که تاريخ استنساخ اين کتب به وسيله او ،به
سالياني اندک پس از قرن نهم مربوط ميشود؟
بر اساس گزارشها استنساخ کتابهاي فقهي و روايي از مهمترين فعاليتهاي فکري در

مسجد شيخعبدالسميع بوده است؛ از جمله استنساخ کتاب تذکرة الفقهاء عالمه حلي به دست
شيخ حامي بن بدر بن برکة بن صدقة بن شداد اسدي حلي که در پايان آن آمده است« :در روز
دوشنبه هشتم ربيعاالول  905قمري کار استنساخ کتاب در مسجد شيخعبدالسميع بن فياض

اسدي در حله به اتمام رسيد» .همچنين استنساخ کتاب الزکاة الي افعال الحج از مؤلفات عالمه

حلي در س��ال  917قمري و کتاب ديگر او قواعد االحکام و نيز کتاب تذکرة الفقهاء در سال
 918قمري به دست فرزند عبدالسميع بن فياض ،انجام شد( .همانجا).

101

شماره ،34بهار 1397

فهرست منابع
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4.4افن��دي ،عبداهلل اصفهان��ي (1403ق) .رياض العلماء و حياض الفضالء ،تحقيق :احمد حس��يني ،قم،
مکتبة المرعشي.
5.5ــــــــــــــــ (1427ق) .الفوائد الطريفة ،تحقيق :سيدمهدي رجائي ،قم ،مطبعه ستاره.
6.6بحران��ي ،علي بن حس��ن ب�لادي (1414ق) .انوار البدري��ن في تراجم علماء القطيف واالحس��اء و

البحرين ،بيروت ،موسسة االعلمي للمطبوعات.
7.7بحراني ،ش��يخ يوس��ف بن ابراهيم بن احمد (بيتا) .لؤلؤة البحرين في االجازات و تراجم الحديث،
تحقيق و تعليق :سيدصادق بحرالعلوم ،نجف ،مطبعة النعمان.
8.8بحرالعلوم ،سيدمحمدمهدي طباطبائي (1363ق) .رجال السيد بحرالعلوم المعروف بالفوائد الرجاية،
تحقيق :محمدصادق بحرالعلوم ،طهران ،مکتبة الصادق.
9.9حرزالدين ،محم��د (1391ق) .مراقد المعارف في تعيين مراقد العلويين والصحابة والتابعين والرواة

والعلماء واالدباء والشعراء ،تحقيق :محمدحسن حرزالدين ،نجف ،مطبعة اآلداب.
1010حرعاملي ،محمد بن حسن (1962م) .امل اآلمل في علماء جبل عامل ،تحقيق :احمد الحسيني ،قم،
مطبعة دار الکتاب االسالمي.
1111خزعل ،سهاد (2002م) .المساجد و اثرها في التعليم ،بغداد ،مجلة دراسات تاريخية.
1212خوانساري ،محمدباقر موسوي اصفهاني (1411ق) .روضات الجنات في احوال العلماء والسادات،
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بيروت ،الدار االسالمية.
1313شهيد ثاني ،زينالدين جبعي عاملي (1409ق) .منية المريد في آداب المفيد والمستفيد ،تحقيق :رضا
مختاري ،طهران ،مکتبة االعالم االسالمي.
1414طباطبائي ،سيدعبدالعزيز (1416ق) .مکتبة العالمة الحلي ،قم ،مطبعة ستاره.
1515طبري ،ابوجعف��ر محمد بن جرير (بيتا) .تاريخ االمم والملوک ،تحقي��ق :لجنة من العلماء االجالء،
بيروت ،موسسة العلمي.
1616فياض��ي ،عبداهلل (1392ق) .تاريخ الترابية عند االمامية واس�لافهم بين عهدي الصادق والطوس��ي،
بغداد ،مطبعة اسعد.
1717کحالة ،عمر رضا (بيتا) .معجم المؤلفين ،بيروت ،دار احياء التراث العربي.
1818کرکوش ،يوسف (1385ق) .تاريخ الحلة ،نجف ،المکتبة الحيدرية.
1919کليني ،ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اس��حاق (1365ق) .الکافي ،تحقيق :علياکبر غفاري ،طهران،
دار الکتب االسالمية.
2020اللجنة العلمية في مدرس��ة االمام الصادق1420( 7ق) .موس��وعة طبقات الفقهاء ،اش��راف :جعفر
سبحاني ،بيروت ،دار االضواء.
2121مجلس��ي ،محمدباق��ر (بيتا) .بحار االن��وار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطه��ار ،بيروت ،دار احياء
التراث العربي.
2222محمود ،علي عبدالکريم (1976م) .المسجد واشره في المجتمع االسالمي ،قاهره ،دار المعارف.
2323وناس ،د .زمان عبيد (2006م) .مالمح الحرکة التعليمية في الحلة منذ نشأتها حتي نهاية القرن الثامن

للهجرة ،حله ،دار الصادق.
2424هروي ،ابوالحس��ن علي بن ابيبکر (2002م) .االش��ارات الي معرفة الزي��ارات ،تحقيق :علي عمر،
قاهره.
2525يعقوبي ،محمدعلي (1951م) .البابليات ،نجف ،مطبعة الزهراء.
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