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  تأثیر مھاجرت علماي جبل عامل بر فرھنگ و انديشه ديني ايرانیان 

  خانم عصمت رمضاني مشکاني

  عضو ھیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شھرري ، گروه فقه و مباني حقوق اسالمي 

   

تاريخ فقه بررسی علل و عوامل موثر بر مھاجرت علمای جبل عامل به ايران از موضوعات بحث برانگیز در : چکیده

اين تحقیق در پی پاسخ .باشد ھای علمیه و در نتیجه انديشه دينی در جامعه ايران می شیعه و روند تحوالت حوزه

به اين پرسش است که چه عواملی بر روند مھاجرت علمای جبل عامل موثر بود، تنوع فکری مھاجرين را بررسی 

  .شیعی ايران بررسی می کند رفتاری آنھا را برجامعه - نموده، تاثیر الگوھای فکری

  مقدمه

عوامل متعددی از جمله عوامل داخلی و خارجی در . دوران صفويه شاھد مھاجرت علمای جبل عامل به ايران بود

گیرد که آيا  با توجه به شرايط فکری علمای مھاجر به ايران، اين سوال پیش روی قرار مي.وقوع اين پديده دخیل بود

روند . گرفتند فکری قرار داشتند و يا مھاجرين به ايران در يک طیف گسترده فکری قرار می علمای مھاجر در يک گروه

  .مھاجرت علماي جبل عامل به ايران در عھد صفوي از چند زاويه تأمل برانگیز است

  ھاي مھاجرت ايشان عوامل داخلي بوده است يا خارجي؟  پیش زمینه - 

  وي چه برخوردي با علماي مھاجرداشتند؟ـ جامعه علماي شیعه داخل كشور در عھد صف

  ـ آيا علماي مھاجر ازجبل عامل در يك طیف فكري بودند يا ديدگاھھاي متفاوت داشتند؟ 

  ھاي علمي شیعه داخل ايران چه تأثیري داشتند؟  ـ علماي مھاجر در روند فكري حوزه

  ان موثر بود؟ رفتاري علماي مھاجر تا چه اندازه بر جامعه شیعي اير - ـ الگوھاي فكري

  ـ علماي مھاجرازجبل عامل درسیاست مذھب و اقتصاد عھد صفوي چه دگرگونیھايي را ايجاد كردند؟

قبل از پرداختن به بیان مطالب مذكور الزم است كه مختصرَا موقعیت جغرافیايي جبل عامل در زمینه تاريخي  

ه در مھاجرت علماي جبل عامل تأثیر بسزايي ھاي مختلف ك ھاي علمیه در سده شیعیان آن ناحیه و ھمچنین حوزه

  . داشتند مورد بحث وبررسي قرار گیرد

   

  موقعیت جغرافیايي منطقه جبل عامل يا جنوب لبنان 

منطقه جبل عامل به عنوان بخش جنوبي سرزمین لبنان از ناحیه جنوب در ھمسايگي سوريه و از ناحیه غرب در  

گفتند كه بعدَا بر اثر كثرت استعمال به جبل عامل   بتدا اين منطقه را جبل عامله ميدر ا. كنار درياي مديترانه قرار دارد

اند به طوری که در حال  ھر يک از طوايف لبنانی تا حدودی در منطقه خاصی از اين کشور سکونت گزيده. شھرت يافت

ھای  ت و شھرحاضر شیعیان به طور عمده در منطقه جبل عامل که ناحیه کوھستانی درجنوب لبنان اس

صیدا،نبطیه،مرجعیون،بنت جبیل و روستاھای حومه را شامل می شود و نیز شھربعلبک وھرمل واقع در دره بقاع و 

  ١.اطراف بیروت موسوم به فالحیه سکونت دارند

   

  زمینه تاريخي شیعیان لبنان

اي است  جبلیه كه منطقهسوم ھجري به بعد جوامع شیعه بین رود علوي در شمال و ناحیه /از قرن نھم میالدي 

شیعیان ديگري نیز دربخش شمالي دره بقاع و ھمچنین در طرابلس . معروف به جبل عامل در جنوب سكونت داشتند
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شھر طرابلس يكي از . و كسروان واقع در لبنان شمالي سكونت اختیار كردند اھالي كسروان صددرصد شیعه بوده اند

خصوصَا در عصر فاطمیان و عماريان كه دولت اخیر از دول شیعه امامیه  پايگاھھاي مھم شیعه و حكومتھاي اسالمي

  ٢.در شام است به شمار آمده است

در مورد سلسله مقتدر عماريان الزم است اشاره شودکه اصل و نسب ايشان از قبیله كتامه در مغرب است،آنھا در 

. ان نظامي دولت فاطمي در مصر و شام شدندزمان رونق مذھب امامیه در مغرب به تشیع روي آوردند و از فرماندھ

ھا به شھر طرابلس سالھاي زيادي مقاومت كردند و باالخره در اوايل قرن ششم ھجري اين  بنو عمار در تھاجم صلیبي

  . شھر سقوط كرد

فتاده از تاريخ شیعه لبنان يا به عبارت بھتر شیعه جبل عامل استمرار يك سنت نیرومند علمي در ھمین نواحي دور ا 

  . شود  و فقیر روستايي بدون حمايت حكام يا شھرھاي بزرگ مشاھده مي

قوت اعتقاد در ايماني كه ھمواره شیعیان علي تا حدودي بواسطه . توان ديد  دلیل اين مطلب را در چند چیز مي 

ست عالوه بر اين دور سالله او و نیز وجود شھرھاي مقدس شیعي عراق بدان ممتاز بوده اند دورادور اين پديده موثر ا

افتادگي نسبي جبل عامل از مراكز قدرت، سطح معیشت نازل و باالخره فقر منابع اقتصادي آن كه ھمگي سبب 

شدند حكام شھرھاي بزرگ تا زمانیكه مردم اين ناحیه منشأ تھديد سیاسي نبودند خود را براي تصرف ياكنترل   مي

  ٣.مستقیم آن به دردسرنیندازد

ھاي برجسته شیعي آن نه تنھا سبب تداوم و استمرار يك  جغرافیايي اين ناحیه و حمايتھاي خانواده دور افتادگي 

سنت شیعي در اين ناحیه گرديد كه ھنوز ھم پابرجاست بلكه باعث جلب و جذب شیعیان امامیه از ساير بخشھاي 

  . سوريه به اين ناحیه نیز شد

جبل عامل را شايد بتوان در فقدان فاصله میان سنتھاي علمي سني و دلیل ديگر تداوم علوم و تعلیمات شیعي در  

  ۴.شیعه پیدا كرد بدين معنا كه امكان استفاده و علم آموزي علماي سني و شیعه از ھمديگر فراھم بوده است

    

  ھاي علمیه شیعه در آستانه سده دھم ھجري قمري  حوزه

ھاي علمیه، مركز نشر و  بغداد و نجف اشرف جايگاه حوزه از سده سوم تا قرن ششم قمري ابتدا ري و قم و سپس  

اما پس از آنكه تركان سلجوقي بر ايران و عراق تسلط يافتند با تعصب خشك و خشونت، . اشاعه معارف شیعي بودند

  . مدعي دفاع از مذھب اھل سنت و خالفت عباسیان گرديدند

عصب و بي فرھنگ، به سرزمینھاي باتالقي بین النھرين گروھي از شیعیان براي رھايي از فشار و تعدي سالجقه مت

) حله(اين گروه تحت زعامت افرادي از قبیله بني مزيد شھر. حركت كردند تا در پناه نیزارھاي آن منطقه سكني گزيدند

و  در سايه آرامش. را بر ساحل فرات میان بغداد و كوفه بنا نھاده و حیات سیاسي اجتماعي ديني خود را پي گرفتند

امنیتي كه در حله حاصل شد ابن ادريس حلي فقیه و محقق بزرگ شیعي مذھب حوزه علمیه آنجا را بنا نھاده و اداره 

اي ھمچون محقق حلي زعامت و رھبري حوزه علمیه را  ھاي برجسته آن را به دست خود گرفت و پس از او شخصیت

  .بر عھده گرفتند

. ل معارف ديني در سطح عالي از سراسر جھان اسالم راھي آنجا شدندحوزه علمیه مركزيت يافت وطالب براي تحصی

شكوفايي رونق و دوران طاليي حوزه علمیه حله تا اوايل سده دھم ھجري بطول انجامید و اكثريت فقھاي نامور شیعه در 

اين مدت به كلي  باشند البته حوزه علمیه نجف اشرف در  اين فاصله زماني دانش آموخته و تعلیم يافته اين حوزه مي

ھاي علمي  در لبنان خصوصَا منطقه كوھستاني جبل عامل نیز مدارس و حوزه. تعطیل نشد اما فروغ آن بسیار كم بود
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كوچك و بزرگي وجود داشت كه در زمان شھید اول رونق و بالندگي بیشتري يافته بود و در ابتداي قرن دھم ھجري حوزه 

شكوفايي خاصي پیدا كرد وشاگرداني ) شاگرد ابن فھد حلي( بن ھالل جزايريعلمیه و كرك نوح با زعامت شیخ علي 

  . چون محقق كركي ابن ابي جمھور احسائي و عزالدين عاملي در محضر وي به تحصیل پرداختند

حوزه علمیه نجف نیز در اواخر قرن نھم ھجري بواسطه سكونت شیخ شرف الدين حسن بن عبدالكريم فتال در آن 

در ايران از سده نھم ھجري بويژه نیمه دوم آن سده، علما و فقھاي شیعه حضوري . یت خود افزودشھر بر فعال

ھا و مدارس علمي شیعه احیاء  چشمگیرو فعال داشند و در شھرھاي شیعه نشین مانند كاشان و مشھد و قم حوزه

خ جمال الدين مقداد حلي و احمد بن رضي الدين عبدالملك فتحاني از خاندان فتحاني قم و شاگرد شی. و يا داير گرديد

فھد حلي با مھاجرت به كاشان و تأسیس حوزه علمیه آن شھر گام بزرگي را در نشر و اشاعه معارف شیعي در ايران 

تر آن است كه حوزه  اما صحیح. برداشت و پس از حوزه علمیه كاشان ملجأ بسیاري از علما و فقھاي شیعه قرار گرفت

  . و مشھد و كاشان وجود نداشته است علمیه آنچنانی در قم

مؤلف روضة . در خراسان نیز تعدادي از علماي شیعه مذھب به تدريس وحل و فصل امور شرعي مشغول بودند

  . برد كه به مزيد علم و فقاھت از سادات مشھد مقدس ممتاز و مستثني بود  الصفا از سید غیاث الدين افضل نام مي

ديگر عالم شیعي مذھب مشھد است كه ھمكاري و حمايت او از استادش ابن ابي  سید محسن بن محمد رضوي قمي،

برخي از نقباي سادات . جمھور احسائي قدم مؤثري در تقويت و نشر مباني فكري و اعتقادي مكتب تشیع درايران برداشت

حبیب اله شريفي، باني مدرسه  رزا در شیراز فقیه و واعظ شیعي مذھب مي     .خراسان نیز در زمره معلمان ومدرسان بودند

ھجري قمري در مسجد جامع شیراز بعد از اداي خطبه،  ٩٠٧كرد و در سال   حبیبیه، سالھا به نشر علوم و مواعظ اقدام مي

  . نام ائمه اثني عشر را بگفت و از دنیا رفت

    

  ھاي علمیه و روحانیت شیعه در سده دھم ھجري حوزه

كرد   رسمیت مذھب تشیع اثني عشري و اتحاد سیاسی ايران بر مبناي يكپارچگي مذھب شیعه امامیه اقتضاء مي

تا زير بناي . تا جنبشي نیز در حوزه فرھنگ تشییع صورت گیرد و حركت تألیف و ترجمه را تسريع وتقويت بخشد

ھاي  ي و فقھي قوي در ايران عرضه كند و آموزهكالم  اعتقادي و فكري و فقھي تشیع را در چارچوب مكتبي با پشتوانه

عقیدتي مذھب جديد براي تثبیت و استحكام نومذھبان، تبیین و تقسیم گردد و قواعد و قوانین فقھي جھت راھنماي 

  . عمل به احكام شرعي ارائه شود

قبل از صفويه عمدتًا از آنجا كه بیشتر متون و منابع مذھبي شیعه به زبان عربي بود و نمايندگان فرھنگ شیعي  

آوردند در آغاز تشكیل حكومت صفوي ترجمه و شرح كتب   عرب بودند و يا آثار خود را به زبان عربي به نگارش در مي

بنابراين ترجمه و شرح و تفسیر متون در آثار مزبور عرصه آزموني براي علماي . ديني در اولويت اساسي قرار داشت

  . عداد خود را در تبیین معرفت ديني از نوع شیعي آن در ايران بروز دھندشیعي مذھب بود تا خالقیت و است

و ) فلسفه(ھاي تعلیمي ايران در آستانه خیزش نھضت صفوي به طور غالب حكمت گرايش فكري و علمي حوزه 

 گرفت اما چون  عرفان بود و ھر چند كورسويي از تفقه نیز از جانب برخي حكماي فقیه و عارف مشرب صورت مي

شد نمود چنداني نداشت اما اقوي آن است كه گرايش به تصوف و عرفان و فلسفه  ضرورت علمي آن احساس نمي

  .در كل جھان اسالم بوده است نه فقط در شیعه

اي از علماي ايراني با وقوف به ضرورتھاي مذكور به تكاپو افتادند تا مباني و معارف  از ابتداي تأسیس حكومت صفوي عده

علیه (و ائمه اطھار) سلم و وآله علیه اهللا صلي(يعني متون ديني تاريخ زندگاني و سیره و سنت حضرت رسول مكتب تشیع
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و استنباطھاي فقھي و كالمي و تفسیري علما و متفكران شیعه را براي ھموطنان شیعه مذھب خود تشريح و )السالم

دھم ھجري به علوم شرعي مثل حديث و فقه و تفسیر اين گروه معدود از علماي ايراني كه در آغاز قرن . تفھیم سازند

كردند اغلب حكماي تعلیم يافته مكتب فلسفي ايران بودند كه تفقه اين عده   روي آوردندو بعضًا ادعاي فقاھت ھم مي

بصورت منفرد و پراكنده و بدون آنكه فعالیت آنان شكل منسجم و منظمي داشته باشد بنا به ذوق و عالقه خود كوشیدند 

  . ھاي خود را در قالب تألیف و ترجمه ارائه دھند تا در مجموعه معارف شیعي غور نمايند و يافته

  : برجسته ترين نمايندگان اين گروه عبارتند از

  حسین بن شرف الدين عبدالحق معروف به الھي اردبیلي

  دشتكي شیرازي، .... جمال الدين بن عطاء ا

  .روف به شاه طاھررشاه طاھربن رضي حسیني كاشاني مع مي  

    

  حوزه علمیه جبل عامل و مھاجرت فقھاي آن به ايران 

بعد ازحوزه علمیه عراق،حوزه علمیه جبل عامل که منطقه کوھستانی وشیعه نشین درلبنان است، اھمیت خاص  

ھای سیاسی  ھای علمی عراق و ايران که از حمايت حوزه علمی دينی جبل عامل بر خالف حوزه.خود را دارد

ھا و پشتوانه مادی شیعیان متمکن برخوردار بودند نه حامی سیاسی داشت ونه قدرت مالی و بر عکس  کومتح

  .گذراندند ھای سنی مذھب و در فقر و تنگدستی روزگار می طالب و مدرسین آنجا در فشار حکومت

حت فشار بودن شیعیان جبل وجود دو فقیه شھید میان علمای شیعه که ھر دو از اين مرز و بومند، دلیل روشنی بر ت

با وجود چنین فشارھا و فقر و تنگدستی عالمان صاحب نامی که در فقه پرآوازه بوده و نظراتشان مرجع . عامل است

ھای پر ارجی به خصوص در فقه به  اند وکتاب مسائل فقھی است، در جھان تشیع از اين منطقه سخت درخشیده

  .اند مجموعه کتب شیعه افزوده

یه جبل عامل حوزه ای خود جوش ومتکی بر ايمان و باور فرد فرد افراد و از لحاظ مالی اگر بتوان برای آن حوزه علم

  .اصال وضع مالی تصور کرد متکی به خود عالمان و اداره کنندگان آن بوده است

عراق بدين  شايد علت آنکه پس ازتشکیل حکومت صفويه، بیشتر علمای جبل عامل به ايران مھاجرت کرده و عالمان

  ۵.امر تن در ندادند وجود ھمین تنگدستی وفشار حکومت عثمانی در منطقه باشد

ھای شیعه نشین افرادی به طور منظم برای کسب علوم دينی به جبل  دھد که از ديگر سرزمین تاريخ نشان نمی

اما . كرد تغییر میبود وضع سیاسی و اقتصادی آن منطقه  چه اگرچنین مھاجرتی می. عامل مھاجرت کرده باشند

متقابال علما و فقھای بسیاری را می بینیم که از آن منطقه به عراق وايران و حتی حجاز وترکیه مھاجرت کرده و بکار 

ھا به طور عمده وضع نابسامان اقتصادی بوده گر چه در  تعلیم و تربیت پرداخته اند و بدون شک عامل اين مھاجرت

ھای علمی شیعه مطرح شد ولی در جای ديگر کمتر مشاھده  عنوان يکی از حوزهاين بحث حوزه علمیه جبل عامل ب

ھای علمی دينی شیعه بحساب بیاورند اگرچه از علمای آن ھمیشه بعنوان  می شود که اين حوزه را در رديف حوزه

  .علمای طراز اول شیعه وصاحب نظر ياد شده است

   

  سیاست جامعه ايرانیتأثیر مھاجرت علمای جبل عامل در عرصه فرھنگ و 
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اي از علماي ايراني جالي  ھمانطور كه تحوالت سیاسي و مذھبي ايران در آغاز سده دھم ھجري باعث شد تا عده

وطن كنند اين تحوالت زمینه را براي مھاجرت گروھي از معرفت جويان عرب خصوصًا از منطقه جبل عامل لبنان به ايران 

  . زايي در عرصه فرھنگ و سیاست جامعه ايراني گرديدفراھم ساخت كه خود منشأ تأثیرات بس

رسمیت يافتن مذھب تشیع در كشور بزرگي ھمچون ايران و حمايت سیاسي دولت نیرومندي از آن بعالوه تھاجم 

تركان عثماني به منطقه شرق درياي مديترانه و تھديد آزادي و اعتقادات ديني سكنه شیعه مذھب منطقه   سنگین

و به خطر افتادن امنیت جاني رھبران مذھبي و علماي آنھا ايران را كانون توجه و مطمع علماي  جبل عامل لبنان

  . شیعه مذھب قرار داد

ھمانان را به فال نیك گرفتند و فرصت را غنیمت شمردند و از وجود آنان در جھت ترويج و  صفويان نیز ورود اين مي 

ز مھاجرت فقھاي عرب به ايران به دوران شاه اسماعیل اول بر سرآغا. ھاي مكتب تشیع بھره جستند تعمیم آموزه

ظاھرًا شیخ علي بن عبدالعالي معروف به محقق كركي يا محقق ثاني اولین فقیه عرب است كه در دوره . گردد  مي

د و بر آي  شیخ زين الدين ديگر فقیه عرب است كه در زمان شاه اسماعیل اول به ايران مي. شود  صفويه وارد ايران مي

  .نشیند  منصب شیخ االسالمي و قضاوت ھرات مي

در دوران سلطنت شاه طھماسب صفوي دومین فرمانرواي صفوي، روند مھاجرت علما به ايران فزوني يافت ابتدا 

. محقق كركي براي چندمین مرتبه عازم ايران شد و سپس شاگردانش و ديگر علماي ھموطنش راھي ايران گرديدند

ھاي علمي و  رين مأموريتي كه فقھاي مھاجر متقبل شدند بر پايي كالسھاي درس و تأسیس حوزهاولین و اصلي ت

حتي شاه اسماعیل اول كه يك دھم توجه و عنايت شاه طھماسب را نسبت به فقھاي . تربیت طالب ايراني بود

ي بر استفاده از محقق در مھاجر نداشت ھمان مرتبه اول كه محقق كركي وارد ايران شد به صراحت تمايل خود را مبن

سازد و براي او وظايف و اختیارات   امر تدريس و تعلیم ابراز داشته و مقدمات اقامت محقق را در كاشان فراھم مي

و حتي گفته شده است ھر ساله از جانب شاه اسماعیل ھفتاد ھزار دينار براي نفقه . سازد  زيادي در عراق معین مي

  . كرد  شد و آنھا را بین طالب تقسیم مي  ياو درتدريس علوم فرستاده م

در دوران سلطنت شاه طھماسب به خاطر مھاجرت گسترده فقھاي عرب به ايران، كار تدريس و تعلیم علوم شرعي 

  . خصوصًا فقه رونق بسزايي يافت

و روز به حوزه علمیه كاشان توسعه و گسترش پیدا كرد و اندك زماني پس از آن حوزه علمیه اصفھان تأسیس شد 

ھاي علمیه شیعه درخارج از ايران را تحت الشعاع خود قرار داد و نیز  آنجا كه مراكز و حوزه   روز بر فعالیت خود افزود تا

  . بر روند فعالیت مراكز علمي داخل ايران تأثیر نھاد

با زمان حیات به لحاظ فكري و علمي علماي ايراني در دوران سلطنت شاه طھماسب صفوي را كه تقريبًا مقارن 

  . توان به سه گروه تقسیم كرد  مقدس اردبیلي است، مي

  فقھا و طالب علوم شرعي  – ١

  حكما و متعلمان علوم عقلي  – ٢

  . اي از علماء كه طريق میانه را برگزيدند و به يكسان از خرمن حكمت و فقاھت توشه برداشتند عده – ٣

تأثیر آنان بر حیات فرھنگي و اجتماعي و سیاسي ايران متفاوت  محصول علمي و فكري ھر يك از گروھھاي مذكور و

  . و نا ھمگون است
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از يكسو برخي از . مسئله حضور علماء و روحانیون در حكومت صفوي از مسائل بحث انگیز دوره اخیر بوده است

اند و از سوي ديگر  كشاندهنويسندگان معاصر با ديدي انتقادي به اين حكومت نگريسته و آن را از زواياي مختلف به نقد 

  . گروھي از دانشوران و نويسندگان، آن را يك ضرورت تاريخي یاد كرده و از آثار مبارك و دستاوردھاي آن سخن گفته اند

علماي جبل عامل در قدرت سیاسي و فرھنگي عصر صفوي نقش بسزايي داشتند و از آن جمله می توان به نقش 

ھای فقه کرکی،بذل توجه خاص به پاره  يکی از مشخصه. اه اسماعیل اشاره کردمحقق كركي در تعديل سیاستھاي ش

بیشترفقھا ومجتھدان . ای از مسائل است که تغییرسیستم حکومتی وبه قدرت رسیدن شیعه در ايران بوجود آورده بود

عمیق ومتین او را با زيرا مجموعه حقوقی . اند شیعه پس از کرکی تا پايان دوره صفويه متأثر از روش فقھی او بوده

   ۶.ھای قوی ومحکم دربرابرخود دانسته اند استدالل

محقق كركي شش سال در عراق زندگي كرد و ظاھرًا ھجرت ايشان از ايران به عراق به واسطه ناھمسازي با 

در نجف اشرف بدرود حیات گفت كه البته فوت ايشان در زمان شاه  ٩۴٠وي در سال . سیاست شاه اسماعیل بود

اي كه حاكم صفوي خود را  بود به گونه از مھمترين آثار مھاجرت فقھا، تثبیت انديشه واليت فقیه.طھماسب بوده است

  . شمرد  نائب فقیه مي

    

  تحلیل شھید مطھري از نقش فقھای جبل عامل 

. دانیم صفويه درويش بودند  فقھاي جبل عامل نقش مھمي درخط مشي ايران عھد صفوي داشتند و چنانكه مي

ا روش فقھي فقھاي جبل عامل تعديل كردند اگر ب  راھي كه ابتدا آنھا بر اساس سنت خاص درويشي خود طي مي

شد نظیر   شد به چیزي منتھي مي شد و اگر بوسیله آن فقھاء حوزه فقھي عمیقي درايران پايه گذاري نمي نمي

اين جھت تأثیر زيادي داشت در اينكه اوًال روش عمومي دولت ايران از آنگونه . آنچه در علويھاي تركیه و شام ھست

از اين رو فقھاي جبل عامل از قبیل . ًا عرفان و تصوف شیعي نیز راه معتدل تري طي كندخرافات مصون باشد و ثانی

  . ھا و تربیت فقھا حق بزرگي به گردن مردم ايران دارند محقق كركي و شیخ بھايي و ديگران با تأسیس حوزه

شايد . روشن نیست علت واقعي مھاجرت خانواده شیخ كامًال. شیخ بھايي در اصل از مردم جبل عامل لبنان است

كرد و   شھادت فجیع شھید ثاني استاد پدرش يا شرايط مشابھي كه دانشمندان شیعه را بیشتر و كمابیش تھديد مي

  . ھاي اين ھجرت باشد ھمچنین طلوع ستاره اقبال سلسله صفوي در ايران با داعیه تشیعي كه داشت بخشي از انگیزه

ذھب رسمي امپراطوري صفوي توسط شاه اسماعیل احیانًا به قصد آن اعالم مذھب امامیه اثني عشري بعنوان م

جلوي زياده رويھاي پیروان خود را بگیرد باالخره پايه اساسي براي . اي در بین افراط و تفريط بگشايد بود كه راه میانه

  . مشروعیت بخشیدن به سلطه و حكومت خود و خاندان خود تدارك ببیند

مذھب رسمي اين امپراطوري باشد بناگزير بايد معلماني براي ابالغ و تبلیغ اين مذھب و  اما اگر قرار بود كه تشیع

داشتند و در آن ايام چنین معلمان و فقھايي بندرت در خود ايران يافت   فقھايي براي تعیین و اجراي احكام آن وجود مي

ند ولي رجال و بزرگان شھرھاي بزرگي البته گروھھاي كوچك شیعی در خراسان، عراق و جاھاي ديگر بود. شدند  مي

  ٧. كه به خدمت صفويه درآمده بودند به رغم رواج گسترده در میانشان عمدتًا شیعي مذھب نبودند

سیر توسعه تشیع در ايران كند بود و در اوائل كار شاه اسماعیل و جانشین او شاه طھماسب براي تجھیز و تقويت 

به . كشورھاي عربي زبان يعني عراق ـ بحرين و جبل عامل به اين كشور آوردعلماي شیعه ايران علماي شیعه را از 

قدرت رسیدن صفويان و رواج مذھب تشیع در ايران وکوششی که آنان برای تحکیم اساس مذھب شیعه درايران 

و  که در آن دو مرکز عمده علمی -مبذول داشتند، موجب شد که بسیاری از علمای شیعی مقیم جبل عامل و بحرين
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به ايران و بین النھرين مھاجرت کنند و در امر نشر و تبلیغ مبانی مذھب شیعه جد و  - اجتماعی شیعه به شمار بود

  .جھد و سعی و کوشش نمايند

از کرک نوح در جبل عامل به بین النھرين  ٩٠٩مھمترين اين افراد محقق بن عبد العالی کرکی بود که پیرامون سال 

  ٨.آمد

. ه و مجدد دين در قرن دھم خوانده و تحکیم اساس تشیع را در ايران آغاز صفوی از او دانسته اندکرکی را مروج شیع

  .ومقام تقدم بر تمامی وزراء وامراء را به وی داده که در واقع بزرگترين مقام کشور پس از مقام سلطنت بود

ايران آمد اين تنھا كمي شمار اولین عالم شیعه محقق كركي است كه شاه اسماعیل از او دعوت كرد و او به 

علماي خارجي در ايران نبود كه به خدمت گرفتن كركي و نظاير او را از نظر خاندان جديد التأسیس صفوي ارزشمند 

اي در جامعه شھري  مسئله مھمتر اين بود كه به خدمت گرفتن علماي شیعه خارجي كه علقه و ريشه. ساخت  مي

ين قدرت جديد التأسیس كه ھنوز قوام چنداني نیافته بود بسیار مطمئن تر از توسل و ايران آن ايام نداشتند از نظر ا

حتي از اين ھم . اي بود كه با طبقات ممتاز شھرھاي ايران منافع مشتركي داشتند تكیه بر علماي شیعي بومي

علیه (امام معصوم مھمتر آن بود كه متضمن تأكید بر نقش و وظیفه علماء بعنوان نگاھبانان شريعت و جانشینان

داد اجتھاد كنند و بنابر روشھاي معتبر استنباط و استنتاج نتايج مطلوب و   و به علماي صالح اجازه مي. بود) السالم

  ٩.مورد نظر را از منابع فقھي استخراج نمايند

اگر چه علماي . راھي را كه كركي گسترده بود ديگران در طول قرن دھم و نیمه اول قرن يازدھم قمري ادامه دادند

اي كه از خارج چه از جبل عامل و چه از بحرين به ايران آمده بودند ھیچگاه نتوانستند ھمه مقامات عالي را در  شیعه

اي مھاجر به منصب شیخ االسالمي در شھرھاي بزرگ تشكیالت مذھبي كشور قبضه كنند ولي با اين حال علم

توانستند نقش مھمي در اشاعه   شدند و به ھر حال مي  وعظ و تبلیغ در مساجد و تدريس در مدارس برگزيده مي

  . آموزه و آيین معتدل و مسئول شیعي در میان مردم ايران ايفا كنند

بنا بر آنچه . سیار در حیات مذھبي وسیاسي ايران داشتنداعقاب و وابستگان كركي تا سالھا ھمچنان نقش و نفوذ ب

شود كه نقش علماي مھاجر جبل عامل در دوره صفويه و تأثیرآنان را در نشر تشیع و علوم   كه اشاره شد نتیجه مي

 اگر: به عقیده مورخ معاصر و شیعه شناس لبناني سید حسن االمین. توان ناديده گرفت وابسته به آن در ايران نمي

علماي جبل عامل به داد پادشاھان صفويه نرسیده بودند گرايش اين سلسله به مسلك علي اللھي و غالة شیعه 

  ١٠.حتمي بود و در آنصورت سرنوشت ايران امروز از لحاظ مذھبي جز اين بود كه ھست

  . توان در موارد زير خالصه كرد  به طور خالصه علل مھاجرت علماي جبل عامل به ايران را مي

  ـ رسمیت يافتن مذھب تشیع در ايران در دوره صفوي ١

ـ تھاجم سنگین تركان عثماني به منطقه شرق درياي مديترانه و تھديد آزادي واعتقادات ديني ساكنین شیعه ٢

  مذھب منطقه جبل عامل لبنان 

ـ مكاتبه علي موبد آخرين حكمران سربداري و شھید اول و دعوت از وي براي آمدن به ايران براي برقراري و تثبیت ٣

  . شیعه اثني عشري

  . ـ استفاده از علماء براي كسب مشروعیت سلطه و حكومت خويش۴

  ).ه السالمعلی(ـ تحقق عیني وظیفه فقھا در نگاھباني از شريعت به عنوان دانشیاران امام معصوم۵

ـ عالقه حكمرانان صفوي در استفاده از علماي جبل عامل براي ترويج و گسترش مذھب امامیه اثني عشري و تعادل بین ۶

  . افراط و تفريطي كه در جامعه آن روز وجود داشت
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  .ـ در كشورھاي ديگر آن زمان مانند عراق مذھب رسمي سالھا تشیع بود و نیازي به گسترش آن نبوده است٧

   

  :ھا يادداشت

  .١١ص  - بیروت  - سفارت جمھوری اسال می ايران : تدوين- لبنان در يک نگاه  - ١

  .١٢ص  -مصطفی معینی آرانی  -ساختار اجتماعی لبنان و آثار آن  -٢

  .١۴ص  - ھمان منبع  -٣

  .١۵ص - ھمان منبع  -۴

  .٢٢٧ص -دکتر محمد جعفری ھرندی  -مروری بر تاريخ فقه و فقھا  -۵
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