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ھجرى فقط عده اندكى از خواص شیعیان و وكیالن آن حضرت از وجود فرزند ايشـان  260در زمان رحلت اما يازدھم در سال 
اين در حالى بود كه خلیفه عباسى اقدامات وسیعى براى يافتن فرزند و جانشـین امـام . يعنى امام دوازدھم با اطالع بودند

سگرى) 1.(يازدھم ترتیب داده و مدت ھا خانه و خانواده امام را تحت مراقبت قرار داده بود خود) ع(امام ع , پیـش از رحلــت 
فى نمـود خود معر صحاب  نوان نايـب امـام دوازدھـم بـه ا . عثمان بن سعید عمروى از وكیالن و ياران خاص خـويش را بـه ع

سكونت گزيـد, )ع(عمروى پس از برگذارى مراسم تدفین امام به بغـداد عزيمـت كـرد و در آن جـا  از وقـايع دوران . از سـامرا 
خى توقیعـات امـام مى رسـیده ) ع(نیابت او اطالع زيادى در دست نیست و تنھا مى دانیـم كـه بر شیعیان  از طريـق او بـه 

صوب ) ع(عثمان به فرمان امام. ھجرى رخ داده است 267گويا تاريخ وفات او پس از ) 2.(است پسرش محمد را به نیابــت من
بود. كرد مال شـده از طـرف . دوران نیابت محمدبن عثمان دورانى طوالنى ھمراه با سـختى ھـاى زيـاد  فشـار و اختنـاق اع

يه و , انحرافات دينى و فرقه اى, عباسیان ند زيد شیعى مان ساير فـرق  ھاى روبـه تزايـد  كت  ناگون و حر القاى شبھات گو
ھجرى درگذشت و پـس از او  305محمدبن عثمان در سال . مھم ترين مشكالتى بودند كه او با آن ھا روبرو بود, اسماعیلیه

شد خود . حسین بن روح نوبختى به نیابت منصوب  تدبیر و كیاسـت  با  يب دوم بـود  ستیاران نا ھا از د مدت  نوبخـتى كـه 
اوضاع مساعدى را براى جامعه شیعه فراھم سازد و تا حد ممكن از فشارھايى كه از طرف حكومت , توانست در اوج بحران

نامطلوبى را . بر آن ھا اعمال مى شد بكاھد نش و عكـس العمـل  بود ھیــچ ت سیاست دينى وى كه با تقیه شديد ھمـراه 
صى بیابـد. علیه شیعیان پديد نمىآورد بار و نـزد عالمـان سـنى مـذھب موقعیـت خا با ) 3.(او با اين روش توانسته بود در در

شد,  ھجرى 326درگذشت نوبختى در سال  فى  ھارم معر يب چ نوان نا سال . محمدبن على سمرى بـه ع در ' ه329او در 
نوان , گذشت و در آخرين توقیعى كه شش روز پیش از وفاتش به دست او رسید مإمور گرديد كه پس از خود كسى را به ع

 .اين توقیع در واقع اعالم آغاز غیبت كبرى بود) 4.(نايب امام معرفى نكند
شبھاتى ھمـراه بـود و , يكى از مشكالت اساسى در عصر غیبت قإ  ظھور مدعیان نیابت بود كه اغلب با ايجاد انحرافات و ال

مھم ترين اين مدعیان كه حركت انحرافى نسبتا گسترده اى را پديد آورد . خطر جدى براى جامعه شیعه به شمار مى رفت
ھالل .  محمدبن على شلمغانى بود كه توقیعى در ذم و لعن او صادر شد مدبن  گر از جملـه اح در اين توقیع نام چند تـن دي

شار و ) 5.(محمدبن نصیر نمیرى و محمدبن على بن بالل نیز ذكر شده بود, عبرتايى جو ف شیعیان  ترين مشـكل  اما مھـم 
از اواخر سده سوم ھجرى با فراھم شدن موقعیت , با اين حال. اختناق بود كه از سوى حكومت علیه آن ھا ايجاد شده بود

براى شـیعیان شد, ھاى بھـتر سیاسـى  مذكور كاســته  شار و اختنـاق  فت و . از شـدت ف ضعف و سسـتى دسـتگاه خال
بار فـراھم سـاخته بــود, درگیرىھاى امرا و درباريان براى كسب قدرت بیش تر فوذ شـیعیان در در براى ن از . زمینه مسـاعدى 

فت) 'ه320ـ295(دوران خالفت مقتدر  مذھب بــنى فـرات در دســتگاه خال تازه اى در موقعیــت , با نفوذ خانـدان شـیعه  رونـد 
سال . سیاسى شیعیان پديد آمد على بن محمدبن فرات معروف به ابن فرات اول و فضل بن جعفر معروف به ابن فرات دوم 

یت سیاسـى خوبـى ) 6.(ھا تصدى مقام وزارت را به عھده داشتند نیز از موقع حسین بن روح نوبختى سومین نايـب امـام 
گى ) 7.(برخوردار بود تإثیر بسـزايى در وضـعیت اجتمـاعى و بـالطبع اوضـاع فرھن مذكور  یت ھـاى سیاسـى  بى شك موقع

 .شیعیان داشت
فعالیت ھاى علمى شیعیان در عصر غیبت صغرى از روندى روبه جلو , در كنار تحوالت سیاسى كه روندى كند و آرام داشت
یتى آن , در بررسى وضعیت علمى شیعیان. و ھمراه با تحوالت جديد در ابعاد مختلف برخوردار بود توجه بـه پراكنـدگى جمع

بع گزارش ھايى كه از. ھا از جھت شناخت حوزه ھاى فعالیت علمى شیعه حايز اھمیت است  منابع جغرافیايى و ديگر منا
حاكى از آن است كه شیعیان در نواحى مختلف سرزمین ھاى اسـالمى بـا تـراكم ھـاى جمعیـتى متفـاوت , به دست آمده

صلت معـروف , شھر قم مھم ترين شھر شیعه مذھب بود و در میان آثار جغرافى نويسان قرن چھارم. مى زيستند به اين خ
شیع داشـتند) المسالك و الممالك(بلخى در . بود مذھب ت روايـات متعـددى , ھم چنیــن) 8.(گفته است كه مردم قم ھمه 

ین شـھر داراى گـرايش ھـاى , كوفه گرچه از جھت سابقه تاريخى) 9.(درباره قم و شیعیان آن از امامان نقل شده است اول

غیبـت امـام دوازدھـم وضـعیت جديــدى را در جامعـه شـیعى پديـد آورد كـه موجـب تحوالتـى در زمینــه ھـاى 
ترين آن. فرھنگى و علمى آن گرديد جود آمـد كـه مھـم  گى بـه و لف فرھن عاد مخت ين تحـوالت در اب تغییـر , ا

از ابعاد ديگر مى توان به توسعه مكاتب جديد علمى و گسترش تإلیف و تدويـن . مرجعیت علمى شیعیان بود
شاره نمـود شیعیان ا بت صـغرى از آن جھـت حايـز . كتب و مصادر علمى  بررسـى وضـعیت علمـى عصـر غی

عه شـیعه بـود . اھمیت است كه اين عصر دوره گذار و انتقال از يك وضعیت ثابت به وضعیت ثابت ديگر در جام
بت كـبرى بـود, در حقیقت جاد , غیبت صغرى كه اتصال دھنده عصر حضور به عصر غی دوره آمـاده ســازى و اي

مى پديـد آمـده در ايـن ) ع(زمینه ھاى الزم براى پذيرش غیبت طوالنـى امـام يده و تحـوالت عل محسـوب گرد
 . گام اولیه براى شكوفايى علمى و فرھنگى تشیع بود, عصر
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مقدسى تإكید مى كند كه برترى جمعیتى در كوفه ـ به جز . در رتبه دوم قرار داشت, اما از نظر تراكم جمعیتى, شیعى بود
و دو ) 11(در بغداد شیعیان قسمت عمده اى از جمعیـت شـھر را تشـكیل مـى دادنـد) 10.(در محله كناسه ـ با شیعیان بود

.(در خراسان شھرھاى نیشابور و بیھق مركز سكونت شیعیان بـود) 12.(محله كرخ و باب الطاق به ايشان اختصاص داشت
موده ) 14.(وجود وكالى متعدد امام دوازدھم در اين نواحى شاھد اين امر است) 13 بنابه گزارش ھايى كه مقدسى ارائه ن

عراق) 17(فارس) 16(,اھواز) 15(,شیعیان در گرگان و طبرستان, است و در شـام از جملـه ) 18(و برخى شـھرھاى شـمال 
.(وجود وكالى امام در اين نواحى نیز گواه اين مطلب است. مى زيستند) 20(و در اسكندريه مصر) 19(نابلس و امان, طبريه

.نیز گزارش شده اســت... آذربايجان و, كرمانشاه, ھمدان, ھم چنین وجود وكیالن امام در شھرھاى ديگرى چون قزوين) 21
خوردار ) 22( شیعى بر مردم آن از گـزارش ھـاى قـوى  از جمله شھرھاى مھم شیعه نشین در اين عصر شھر رى بـود كـه 

ند صر ظھـور يافت حى . بودند و محدثان و فقیھان بزرگ شـیعه در ايـن ع شھرھا و نوا بديھى اسـت پراكنـدگى شـیعیان در 
در . مختلــف تــإثیر چشــم گــیرى در گســترش علــوم و عقايـد تشـیع داشــت و حــوزه ھــاى علمــى متعــددى را پديــد مىــآورد

ترى داشـت غیبـت امـام. شھرھايى كه شیعیان از برترى جمعیتى برخوردار بودند فعالیت ھاى علمى آن ھا توسعه بیـش 
مى كـرد) ع( سبب . موقعیتى را پديد آورده بود كه بیش از پیش بر ضرورت فعالیت ھاى علمى تإكید  یت كـه بــه  ين موقع ا

تغییر در مبانى مرجعیت علمى تشیع پديد آمده بود منشإ تحوالت چشم گیرى در نظام علمى و انديشه اى شیعیان گرديد 
پس از  ستاوردھاى نھـايى آن چنـد دھـه  كه شكل گیرى و تكوين اولیه اين تحوالت در عصر غیبت صغرى صـورت گرفـت و د

ـ ھماننـد . غیبت صغرى بروز يافت و دوران نوشكوفايى فرھنگى تشیع را پديد آورد در بررسى وضعیت علمـى عصـر غیبـت 
تب علمـى, مرجعیـت علمـى: ھمه اعصار ـ بايستى شاخص ھاى اصلى را به قرار زير مورد توجـه قـرار داد ھا, مكا , حـوزه 

 .دانشمندان و انديشمندان, دستاوردھا
 

 مرجعیت علمى
ستقیم . امامان معصوم بودند, مرجع اصلى و نخستین شیعیان در مسايل علمى) ع(در دوران حضور ائمه شیعیان به طور م

ھل بیـت  با آن ھا در تماس و ارتباط بودند و آن چه نیاز داشتند فراگرفته و براى ديگران نقل مى كردند و بدين ترتیب علـوم ا
شكل گرفتــن . مرجع علمى بودند كه ديدار امام بر ايشـان میسـر نبـود, راويان و محدثان. در بالد اسالم منتشر مى شد با 

ند و . مردم از شھرھاى دور و نزديك به وكالى امام مراجعـه مـى كردنـد, نظام وكالت مردم و امـام بود طه میـان  در واقـع راب
 .فاصله میان آن ھا را كوتاه مى كردند

نى در بعـد ) ع(آغاز غیبت و عدم حضور امام كه ركن اصلى تشیع و تكیه گاه شیعیان در مسايل علمى بود را مى توان بحرا
مدھا و دشـوارىھاى بسـیار . علمى و فرھنگى در مذھب تشیع تلقى كرد ين بحـران پیا با ا شدن  طبیعى بـود كـه روبـه رو 

صدمات حاصــل از آن ; سختى به ھمراه داشت از اين رو تإسیس نظام نیابت در اين دوران در واقع حركتى در جھت كاھش 
شان در ارتبـاط بودنـد اينــك معتبرتـرين مصـدر . بود نواب خاص امام كه از عالمان برجسته و اصحاب ائمه بوده و سال ھا با اي

شكالت , در واقع. زيرا آن ھا تنھا راه ارتباط با امام غايب بودند; علمى محسوب مى شدند يكى از وظايف مھم آن ھا حل م
بود ) ع(آن ھا در عصرى كه امكان دسترسى به امام معصوم.  علمى و مسايل مستحدثه شیعیان بود براى ھمگان میسـر ن

با عقايـد , در اين زمینه. در مسايل كالمى و عقیدتى مرجع تعیین حقانیت و جلوگیرى از انحرافات بودند له  به خصـوص مقاب
مروى نايــب دوم, به عنوان مثال; فرقه ھا و نحله ھاى مختلف اھمیت زيادى داشت , وقـتى شـیعیان از محمـدبن عثمـان ع

تكذيب ) ع(عقايد مفوضه را در نسبت دادن خلق و رزق به ائمه, او در پاسخ, درباره گفتار مفوضه و عقايد آن ھا سوال كردند
 )23.(كرده و اين افعال را از شوون ذات مقدس الھى برشمرد

سايل  صل مشـكالت و م به حـل و ف يق  ين طر ند از ا توجه به اين نكته كه نواب خاص در ارتباط با امام ھسـتند و مـى توان
شان را  علمى و عقیدتى شیعیان بپردازند نوعى يقین و اطمینان گفتار آن ھا براى شیعیان پديد مىآورد كه پذيرش سخن اي

شمنان بـر . بدون ھیچ شك و ترديدى امكان پذير مى ساخت سلط د لت ت وقتى يكى از شیعیان از حسین بن روح درباره ع
 :او پاسخ مفصل و قانع كننده اى ارائه داد به طورى كه راوى مى گويد, سوال كرد) ع(امام حسین

اگر : در اين كه او اين پاسخ ھا را از جانب خود مى گويد ترديد كردم ولى بدون آن كه سخنى بگويم او روبه من كرد و گفت(
. آسمان بر سرم فرود آيد يا بادھاى سھمگین برمن بوزد بھتر است از اين كه به رإى و نظر خود در امور دينى سـخن بگـويم

 )24).(اين مطالب را از اصل يعنى حجت خدا شنیدم
به . آرامشى را پديد مىآورد كه از شدت بحران پیش آمده مى كاست, اين اطمینان و يقین طرف امـام  ھايى كـه از  در نامه 

قوب . شیعیان مى رسید بر صیانت و مورد اعتماد بودن نايبان خاص تإكید مى شد سحق بـن يع در نامه اى كه به مسايل ا
مه و , جواب داده شده بود كم نا آمده بود كه محمدبن عثمان نايب دوم مورد اعتماد است و نامـه ھـا و جـواب ھـاى او در ح

 )25.(جواب آن حضرت است
یف , بر اساس برخى شواھد به نظر مى رسد كه نواب خاص به نوعى بر فعالیت ھاى علمـى شـیعیان و نقـل روايـات و تإل

شلمغانى) ع(پس از صدور توقیع امام, بطور مثال; كتاب ھا اشراف و نظارت داشتند يكـى از مسـايلى , مبنى بر ذم و لعـن 
ين گونــه رفـع ) ع(اما حسین بن روح با استناد به گفتار ائمه, كه راويان با آن روبه رو شدند نقل روايات او بود اين مشكل را ا

 :نمود كه
من ھمان جوابى را به شما مى دھم كه امام عسگرى در پاسخ به كسانى گفت كه پرسیدند ما با كتاب ھاى بنى فضال (

ھر چه را روايت كرده اند بگیريد و آن چه خود نظر داده اند رھـا : چه كنیم كه خانه ھاى ما از آن ھا پر است و حضرت فرمود
 )26). (كنید

شت) التكلیـف(نقل شده است كه وقتى شلمغانى ـ پیش از انحراف اعتقاديش ـ كتاب , ھم چنین سین بـن , خود را نو ح
ستى در آن نديـد گر) 27.(روح آن كتاب را خواست و به طور كامل مطالعه كرد و مطلب نادر تابى بـه نـام , در مـوردى دي او ك

نده ) 28. (را براى علماى قم فرستاد تا درباره صحت و سقم مطالب آن نظر دھند) التإديب( اين اقدام نوبختى كه نشان دھ
مى  اھتمام او به بررسى علمى كتاب ھاى نوشته شده است را مى توان در واقع اقـدامى در جھــت سـنجش وضـعیت عل
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بود تشخیص درسـتى و ) ع(زيرا بدون شك براى او كه نايب امام و در ارتباط مستقیم با امام; قم و عالمان آن ديار تلقى كرد
 .نادرستى مطالب كتاب مذكور به راحتى میسر بود

به تإلیف و نگارش كتاب يا رساله اى دست نزدند و در اين باره خبر يا گزارشى , نايبان خاص به رغم فعالیت گسترده علمى
يب اول. به دست ما نرسیده است سايل و , تنھا خبرى كه در اين باره نقل شده اين است كه عثمان بن سعید نا خى م بر

به نايـب  احكام فرا گرفته از امام يازدھم ھمراه با مسايلى كه از امام دوازدھم فرا گرفته بود را در مجموعه اى گـرد آورده و 
ھم چنـان در . دوم سپرد بنا به نقل دختر او اين مجموعه مسايل پس از مرگ نايب دوم به حسین بن روح نوبختى رسـید و 
موقعیت خطر آن ھا به گونه اى بود كـه . شايد عدم اقدام نايبان به تإلیف كتاب جھت رعايت تقیه بوده است)  29.(نزد او بود

 . مى بايست ھر گونه مرجعیت دينى و علمى را از خود نفى كنند
شده بـود يب كـامال قطـع ن صال از طريـق . توجه به اين نكته حايز اھمیت است كه اتصال علمى شیعیان بــا امـام غا ين ات ا

نده بـود مام, در مـوارد بسـیارى. مكاتبه و نامه نگارى و توسط نواب خاص برقرار ما مه بــه ا سال نا با ار مان شـیعه  , )ع(عال
ھا ) ع(اين نامه ھا از طريق نواب خاص به امام. مسايل علمى خويش را از ايشان سوال مى نمودند مى رسید و جواب آن 

شده اســت, نمونه بارز آن. باز گردانده مى شد در ايـن . مكاتبات محمدبن عبدهللا حمیرى است كه جواب چھار نامه او نقل 
, وكیل امام, مى توان به جواب مسايل اسدى, ھم چنین) 30.(جوابیه ھا به تعداد زيادى از سواالت پاسخ گفته شده است

 )31.(اشاره نمود
ستم وكالـت در . وكیالن امام در شھرھاى مختلف نیز مرجع علمى شیعیان در آن نواحى بودنــد, گذشته از نايبان خاص سی

ند ھا . عصر غیبت به كار خود ادامه مى داد و در كلیه نواحى اى كه شیعیان سكونت داشتند وكیالنى تعییـن شـده بود آن 
 )32.(ذكر گرديده است, نام بسیارى از اين وكیالن در ضمن اخبارى كه نقل شده. رابطه مردم با نواب خاصه بودند

ست , در واقع. فقیھان و محدثان بودند, سومین مرجع علمى شیعیان در عصر غیبت مرجعیت اين گروه امرى بود كه مى باي
به عنـوان مرجـع ) ع(اگر چه زمان حضور ائمه. در اين دوران تثبیت و تحكیم مى شد ھا  گاه فقیھان و محـدثانى از طـرف آن 

. حضور امام موقعیت آن ھا را كامال تحت الشعاع خود قـرار مـى داد, اما با اين حال) 33(,علمى شیعیان معرفى مى شدند
ھان و , شرايط دوران غیبت به گونه اى بود كه اين امر به قطعیت نسبى رسید مى فقی به خصوص كه مسـإله مرجعیـت عل

كه از ) ع(اسحق بن يعقوب نقل كرده است كه امـام. بود) ع(مورد تإكید و تإيید امام دوازدھم, محدثان در جـواب سـواالت او 
جت مـن ; در حوادث پیش آمده به راويان احاديث ما مراجعه كنید: (فرموده بودند, طريق نايب دوم به دستش رسید آن ھا ح

بايد توجه داشت كه فقیھان شیعه در واقع ھمان راويان و محدثان بودند و اطالق ) 34). (بر شمايند و من حجت خدا ھستم
مرجعیت علمى فقیھان تا پايـان , بدين ترتیب. نام فقیه بر عالمان شیعه تا دوران غیبت صغرى چندان مرسوم و معمول نبود

 .عصر غیبت صغرى كامال در جامعه شیعه نھادينه شد
 

 مكاتب علمى
لم و دانـش شـیعیان رواج داشـت, در عصر غیبت با توجه به موقعیت علمى آن مده در مراكـز ع مكتـب : دو مكتب علمى ع

شت, كالمى و مكتب حديثى بر ايـن دو. كه ھر يك تحت تإثیر عوامل و عناصر تإثیرگذار زمانى قرار دا مـى تـوان بـه , عـالوه 
پس , يعنى زمان حضور امامان, وجود نوعى مكتب فقھى در اين عصر اشاره كرد كه با مكتب فقھى پیشین و مكتب فقھى 

 .مى توان آن را انتقال از يك دوره ديگر تلقى كرد, در واقع. از آن ـ در اوايل قرن پنجم ـ تفاوت داشت
 

 مكتب كالمى
ـ در گفتـار امامـان كه از قـرن دوم رواج يافـت  ـ بـه معنـاى اصـطالحى آن  مى  حث كال يژه در كـالم ) ع(گرچه طرح مبا به و

مام صـادق, امیرالمومنین سابقه ديرينه اى داشت به دوران ا توان  شاگردان آن ) ع(اما شكل گیرى كالم شـیعى را مـى  و 
كسانى چون ھشام ; طبقه اول متكلمان شیعه را شاگردان مبرز امام ششم و ھفتم تشكیل مى دادند. حضرت نسبت داد

كه اكثـر , مركز بروز و ظھور كالم شیعى. مومن طاق و ديگران, محمدبن نعمان, ھشام بن سالم, بن حكم شـھر كوفـه بــود 
كوفه تا اين زمان مركزيت مكتب . دوران ظھور طبقه دوم متكلمان شیعه بود, عصر غیبت صغرى. اين افراد در آن مى زيستند

یت , كالمى شیعه را كه در تقابل دايم با مكتب اعتزالى بصره بود حفظ كرده بود به دلیـل موقع اما با پیدايش شھر بغـداد و 
شیعه بـه بغـداد , تا حد زيادى از اھمیت شھر كوفه كاسته شده بود و در اين عصر, ممتاز علمى آن مى  مركزيت مكتب كال
صغرى. انتقال يافته بود صر غیبــت  ظرات كالمـى , بى شك در شكل گیرى مكتب كالمى فوق و تكوين آن در ع خورد بـا ن بر

بود, معتزلیان و آراى فرقه ھا و نحله ھاى مختلف اسالمى و غیر اسالمى كه به وفور در بغـداد حضـور داشـتند تإثیر ن . بـى 
یش تـر داراى گـرايش ھـاى  شبھات مخالفـان كـه در ايــن عصـر ب مالت و  عالمان شیعه ناگزير بودند براى پاسخگويى به ح

اما بايد توجه داشت كه ايـن امـر دلیـل بــر وام گـیرى و . به شیوه و روش خود آن ھا متوسل شوند, كالمى و اعتزالى بودند
ند ـ  باور دار سلمان  تإثیر پذيرى كالم شیعى و متكلمان شیعه از مكتب اعتزال ـ چنان كه بسیارى از دانشمندان غربى و م

 .مبانى كالمى شیعى تفاوت ھاى اساسى با كالم معتزله داشت, نیست و در حقیقت
متكلمان بزرگى در بغداد و ديگر شھرھا و حوزه ھاى علمى شیعه ظھور كردنـد كـه مھـم تـرين آن ھـا خانـدان , در اين عصر

سته , كه رياست شیعیان بغداد را به عھده داشت) 'ه311متوفى (ابوسھل اسماعیل بن على نوبختى . نوبختى بودند برج
بن موسـى , پس از او) 35.(ترين فرد اين خاندان بود كه شیخ طوسى با القاب و عناوين وااليى از او ياد كرده است سن  ح

از ديگر حوزه ھاى شـیعى كـه مكتـب كالمـى در ) 36. (متكلم و فیلسوف بزرگ شیعه در بغداد بود) 'ه310متوفى (نوبختى 
ھور خاصـى , آن رواج داشت شھر رى بود در اين شھر به رغم تإثیر پذيرى شديد از مكتب حديثى قم بروز و ظ كالم شیعى 

ين . اين امر بیش تر به جھت رويارويى عالمان شیعه با معتزلیان و زيديان رى بود. داشت به رازى از متكلمـان ممتـاز ا ابن ق
ترى بـود, در خراسان) 37.(شھر بود مى بیـش  شیعه نیشـابور ماننـد ابـن . شھر نیشابور داراى گرايش ھاى كال متكلمـان 

رواج مكتب كالمى در عصر غیبت صغرى تإلیف كتاب ) 38.(عبدك جرجانى تحت تإثیر مكتب كالمى بغداد و متكلمان آن بودند
ھاى كالمى بسیارى را در بیان و اثبات عقايد شیعه و رد اقوال مخالفان در برداشت بخش عمده اين تإلیفات در بغداد انجام 
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ست. گرفت و سھم عمده اى از آن ھا متعلق به ابوسھل نوبختى بود (;شیخ طوسى بیش از سى كتاب از وى نام بـرده ا
بود. ولى ھیچ يكى از آثار او موجود نیست) 39 عددى  عه ,  حسن بن موسى نوبختى نیز كـه داراى تصـنیفات مت يك مجمو

نام ) 40.(نوشته بود كه موفق به اتمام آن نگرديد) االرإ و الديانات(كالمى به نام  تاب در بـاب امامـت بـه  به رازى دو ك ابن ق
ھاى ابوالقاسـم بلخـى) المسـتثبت(و ) االنصاف(ھاى  سانى, نوشـت كـه در رد كتـاب  متإسـفانه از ) 41.(بود, متكلـم خرا

سحاق ابـراھیم بـن ) الیاقوت(كتاب , با توجه به برخى شواھد. تإلیفات كالمى اين دوره اثرى باقى نمانده است نوشته ابوا
مكتب كالمى اين عصر دستاوردھاى ارزنده اى داشــت كـه , به ھر حال) 42.(نوبخت نیز از تإلیفات قرن ششم ھجرى است

طبقه سوم متكلمان شیعه كه در رإس آن ھا شیخ مفید . موجبات تكامل كالم شیعى در آغاز غیبت كبرى را فراھم ساخت
ثار ايشـان. در واقع شاگردان ھمین مكتب كالمى بودند كه به اصالح و تنقیح آراى كالمـى آن پرداختنـد, قرار داشت به , از آ

برد, ويژه شیخ مفید پى  صغرى  تاب . مى توان تـا حـدودى بـه آراى كالمـى متكلمـان عصـر غیبـت  ید در اوايـل ك شـیخ مف
 )43. (به نقد پاره اى از آراى نوبختیان پرداخته است) المقاالت(

 
 مكتب حديثى

صومین ھمـواره منبـع . مكتب حديثى شیعه مكتبى ديرپا و اصیل بود كه حیات خود را با ظھور اسـالم آغـاز كـرد احاديـث مع
ستقیم بـه امـام. دانش شیعیان و فصل الخطاب مسايل اختالفى بوده است سى م عدم دستر , )ع(در عصر غیبت به رغم 

ند گرد آورده بود مى ممتــازى , شیعیان به جھت در اختیار داشتن انبوه احاديثى كه در طى سال ھاى متمـادى  بع عل از من
ند. برخوردار بودند لم كـالم و , محدثان با استناد به برخى احاديث كه از پرداختن به كالم و جدال نھى مـى كرد جه بـه ع تو

ند حتى از آن پرھـیز مـى كرد صدوق. بھره گیرى از آن را ضرورى نمى دانسـتند و  ممتـازترين پـرورش يافتـه مكتــب , شـیخ 
تنوع موضـوعى , به عقیده محدثان) 44.(خود آورده است) التوحید(بخشى از اين احاديث را در پايان كتاب , حديثى اين عصر

فروع و بواب و اصـول و  فت... احاديث كـه تمـامى ا بر مـى گر به مسـايل و , را در  يى  مـى توانسـت آن ھـا را در پاسـخ گو
شھرھاى شـیعه , راويان احاديثى كه فقیھان شیعه نیز از میان آن ھا ظھور مى كردند. مشكالت علمى يارى دھد در ھمه 

شھر قم را مى توان مركز مكتب حديثى شیعه در اين عصر دانست كه ھیچ گونه گرايش , با اين حال. نشین حضور داشتند
چه مـردم قـم و . كالمى در آن وجود نداشت اين امر را بايد ناشى از پاىبندى عالمان قم به مكتب حديثى و نـیز تشـیع يكپار

ند كـه از ) 45.(عدم حضور صاحبان ملل و نحل ديگر اين شھر دانست قم گـرد آمـده بود عده بسـیارى از محـدثان شـیعه در 
آل بويه و خانـدان , از میان آن ھا مى توان به خاندان ھاى اشعريان. گزارش ھاى افراطى و تفريطى و فرقه اى به دور بودند

ظھور محـدثان بزرگـى . شھر رى به جھت مجاورت با قم بیش ترين تإثیر را از مكتب حديثى قم گرفته بود. برقى اشاره نمود
پیروان . گواه بر اين امر است, از اين شھر چون محمدبن يعقوب كلینى كه سرآمد محدثان اين عصر بود در كوفه و بغداد نــیز 

محدثان قمى بسیارى از راويان . اما مكتب حديثى اين دو شھر با مكتب حديثى قم متفاوت بود, مكت حديثى وجود داشتند
شى از جــو مـذھبى كوفـه و ) 47(و البته اين امر تا حـدى صـحت داشـت) 46(كوفى را به غلو و ارتقاع متھم مى كردند و نا

ھا در مسـإله  يان و عقیـده آن  وجود انديشه ھاى افراطى و تفريطى در آن و نیز شیوه خاص محدثان قمى در برخورد با راو
سوعه ) 48.(غلو بود تإلیف مو مه مھـم تـر  شت كـه از ھ مكتب حديثى اين عصر دستاوردھاى علمـى ارزنــده اى در پــى دا
با , اخالق, حديث در ابواب مختلف اصول و فروع 16199مجموعه اى حاوى ; بود) الكافى(حديثى  سیره و آداب و ســنن كـه 

 .تإلیفات حديثى ديگرى نیز در اين عصر انجام پذيرفت, )كافى(عالوه بر . نظم و ترتیب خاصى به رشته تحرير درآمد
 

 مكتب فقھى
شمار مىآمـده اسـت, از میان مصادر تشريع احكام سى تـرين آن ھـا بــه  مه. سنت مھم تـرين و اسا ضور ائ مان ح , )ع(در ز

كه در واقـع حـامالن . شیعیان احاديث احكام را به طور مستقیم از امامان فرا گرفته و به آن عمل مى كردند يث  راويـان احاد
ند, به تدريج. فقه اھل بیت بودند اين احاديث را نقل و بدان استناد مى كردند ھى بود در , احاديث مزبور كه ھمان احكـام فق

ضوع فقھـى , جمعآورى گرديدند و پس از چندى) اصل(كتاب ھايى به نام  به مو كتاب ھاى فقھى كه شامل احاديث مربوط 
ند, خاصى بودند شته تحريـر درآمد سوم. به ر خر قـرن  ناوين , تـا اوا ھى تحـت ع , )نـوادر(, )جـامع(, )اصـل(كتـاب ھـاى فق

در كلیه اين كتـاب ھـا . توسط محدثان شیعه نوشته شدند كه برخى مفصل و مبسوط و برخى مختصر بودند... و, )مسايل(
يات ) ع(روايات با سلسله سندھاى آن ھا كه در نھايت به امام منتھى مى شد ذكر نشده بود و فقھا فقـط بـه ذكـر ايــن روا

ند ھا نمـى ديد خر قـرن سـوم) 49.(بسنده كرده و نیازى به بحث و درايت در آن  بت صـغرى, امـا در اوا , يعـنى در دوران غی
یش , تحولى جديد صورت گرفت و فقیھان تدوين مصـادر فقھـى در پ شیوه فقاھتى خويش را تغییر دادند و روشى جديد در 

به استخراج احكام شرعى از میــان , فقھا به جاى اين كه در ھر مسإله فقط به ذكر روايات آن بپردازند, در اين شیوه. گرفتند
ھا ) 50.(جاى بیان روايات و احاديث را گرفت, فتواھاى شرعى فقیھان در ھر باب,  بدين ترتیب. روايات و احاديث پرداختند آن 

شرعى بـود بیـان , به جاى نقل احاديث فقھى براى مردم به استنباط احكام از میان آن ھا پرداخته و نتیجه آن را كه فتاواى 
مى و . مى كردند مردم كـه از آگـاھى عل اين شیوه ھم قدرت استنباط فقھى فقیھان را تقويت مى كرد و ھم براى عمـوم 

به تعبــیر آيــه هللا . درك فقھى بااليى برخوردار نبودند مفید بود يا  توان آن را فقـه منصـوص و  كه مـى  يد  مكتـب فقھـى جد
يه ) 51(,المسايل المتلقاه نامید, بروجردى سط ابـن بابو شد) 'ه329متوفـى (نخستین بار تو بزرگ قمـى ابــداع  حدث  او . م

ھا را در , فتواھاى خود را در رساله اى كه براى فرزندش شیخ صدوق نوشت سیارى از آن  صدوق نـیز ب بیان نمـود و شــیخ 
مود) الھدايه(و ) المقنع(, )من اليحضره الفقیه(كتاب ھاى فقھى خود مانند  .(ذكر كرده و پس از پدر ھمین شیوه را دنبـال ن

يث مربــوط را , فقھا به جھتى رعايت احتیاط در بیان فتواھاى خــود, در ابتداى شكل گیرى مكتب جديد) 52 عیـن الفـاظ احاد
بود, فتواھاى مذكور, مىآوردند و در واقع شده  مكتـب فقھـى اى . ھمان روايات بودند كه سند و انتساب آن ھا به امام ذكر ن

يد آورد , كه در اين عصر شكل گرفت در اوايل غیبت كبرى تكامل يافت و با ايجاد پاره اى تغییرات يدى را پد مكتب فقھـى جد
 .مبتنى بر علم اصول فقه بود و توسط شیخ طوسى به اوج تكامل رسید, كه عالوه بر مصادر چھارگانه تشريع احكام
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 حوزه ھا
شمندان شـیعى در ھـر . فعالیت ھاى علمى شیعیان در دو قالب كلى آموزش و تإلیف دنبال مى شد مان و اندي حضـور عال

يه , حوزه ھاى علمى فعالى را پديد مىآورد كه ھر يك به فراخور حال و شرايط موجود, شھر و ناحیه فعالیت ھـاى علمـى ارا
ند , در اين میان. مى دادند ترى بھـره منـد بود مان بیـش  شتند و از حضـور عال شھرھايى كه جمعیت شیعى بیش تـرى دا

 .اھمیت زيادترى داشتند
 
 قم

نام و شـیعه مذھـب . تشیع در قم با مھاجرت گروھى از اشعريان كوفه به اين شــھر رواج يافـت ندان ھـاى ب اشـعريان از خا
گسترش يافت و اين شھر خیلى زود به صورت يكى از ) ع(مناسبات شیعیان با امامان, با گسترش تشیع در قم. كوفه بودند

درباره نقـش اساسـى . مراكز اصلى تشیع و قطب ھاى علمى آن در آمد و علوم اھل بیت به طور وسیعى در آن رواج يافت
قم مجمع عالمان شیعه و محدثان بود , در آغاز غیبت صغرى) 53.(رواياتى نقل شده است, عالمان قم در حفظ و ترويج دين

ستند شمندان شـیعه در ايـن شـھر مـى زي مھـم تـرين آن ھـا . و چندين خاندان علمى برجسته عالوه بر عده كثیرى از دان
بت. اشعريان بودند كه از ديرباز زعامت دينى و علمى قم را به عھده داشتند صر غی مدبن محمـدبن عیسـى , در اوايل ع اح

مه نقـل كـرد. عھده دار اين امر بود, محدث بزرگ, اشعرى لوم قرآنـى , او روايات بسـیارى از ائ نیز در عقايـد و ع و تإلیفـاتى 
شامل ) نـوادرالحكم(موسـوعه , از ديگر محدثان بزرگ قـم, محمدبن احمد اشعرى) 54.(داشت بود بـه  23را  تاب فقھـى  ك

به نـام ) 55.(رشته تحرير درآورد تاب (از ھمین خاندان مى توان به سعدبن عبدهللا اشاره كرد كه موسوعه فقھى ديگـرى  ك
 )56.(نوشت) الرحمه

سین , چھره شاخص اين خاندان در عصر غیبت صغرى. خاندان بابويه نیز از خاندان ھاى علمى معروف قم بودند على بن ح
كه . بود كه پايه گذار مكتب جديد فقھى در اين عصر بود) 'ه329متوفى (بابويه  شت  يد دا قه و عقا او تإلیفات بسیارى در ف

 )57.(در دسترس مى باشد) االمام و التبصره من الحیره(كتاب ارزشمند او به نام 
لف  ضوعات مخت به يكصـد كتـاب در مو يك  سى نزد احمدبن محمدبن خالد برقى نیز از محدثان بزرگ قمى بود كه شیخ طو

صفار , از ديگر دانشمندان حوزه قم بايد به ابن قولويه) 58.(فقھى و قرآنى از وى نام برده است متوفـى (محمدبن حسـن ال
فات متعـددى ) 'ه298متوفى (عبدهللا بن جعفر حمیرى , )'ه290 كه ھـر يـك داراى تإلی كرد  شاره  و على بن ابراھیم قمى ا

ين . بودند كه برخى از آن ھا به جاى مانده است قم كـامال متـإثر از ا حديثى بودنـد و جـو علمـى  عالمان قمى پیرو مكتب 
فات عقیـدتى و . به طورى كه انديشه ھاى كالمى در آن وجـود نداشــت, مكتب بود شدت بـا مظـاھر انحرا عالمـان قـم بـه 

آن ھا از نقل روايات ضعیف و احاديثى كه شائبه غلو داشت جلوگیرى مى كردند و راويانـى . افراطى گرى مقابله مى كردند
قم موقعیـت علمـى ) 59.(را كه به غلو و انحرافات اعتقادى متھم بودند از شھر اخراج مى كردند حوزه علمـى  جو حاكم بر 

به عنوان مثال ــ ھمـان گونـه كـه ; ثابت و مقبولى را پديد آورده بود كه مى توانست مرجع حل و فصل مسايل علمى باشد
 )60.(قبال اشاره شد ـ حسین بن روح نوبختى كتابى را براى بررسى صحت و سقم مطالب آن به نزد علماى قم فرستاد

 
 كوفه

شیعیان كوفـه بـا ائمـه. شھر كوفه نخستین شھرى بود كه تمايالت شیعى به طور وسیع در آن بروز و ظھور يافت مراودات 
صحاب ائمـه. به موقعیت علمى كوفه شكل خاصى بخشـید, به اوج خود رسید) ع(كه در زمان امام صادق) ع( بسـیارى از ا
حوزه كوفه پیرو دو مكتب كالمى و حديثى بود و متكلمان و محدثان شیعه حضـور فعالـى . در اين شھر سكونت داشتند) ع(

يرا ; امـا ھماننــد گذشــته نبـود, اين شھر گرچه موقعیت علمى خود را حفظ كرده بـود, در عصر غیبت. در اين شھر داشتند ز
فه را , ظھور شھر قم به عنوان مركز مكتب حديثى شیعى و شكل گیرى تدريجى حوزه بغداد موجبات ضعف حوزه علمى كو

 .فراھم ساخت
از عالمان اين خانـدان مـى . آل اعین بزرگ ترين خاندان شیعى كوفه دراين عصر بودند كه زعامت علمى شھر را نیز داشتند

 .اشاره نمود) 63(و محمدبن سلیمان) 62(على بن يحیى زرارى) 61(,توان به على بن سلیمان
 )64.(از ايشان ياد كرده است) بیت من اصحابنا(آل نھیك بودند كه نجاشى با عبارت , از ديگر خاندان ھاى علمى اين شھر

دسترسى عالمان كوفى به اصول اربع مائه بود كه اساس فقه مكتوب شیعه را تشكیل , يكى از امتیازات حوزه علمى كوفه
على بن محمدبن زبیـر . بیش تر اين اصول در اختیار محدثان و راويان كوفى قرار داشت و آن ھا را روايت مى كردند. مى داد

 ) 65.(از كسانى بودند كه بیش تر اين اصول را در دست داشتند) 'ه346متوفى (و احمدبن محمدبن عمار ) 'ه248متوفى (
 

 بغداد
فه قـرار داشـت مھـاجرت فقیھـان و . حوزه علمى بغداد حوزه اى نوپا بود كه تحت تإثیر مكتب حديثى قم و مكتب كالمى كو

مھاجرت نايب اول . عالمان شیعه به اين شھر كه از اوايل قرن سوم شروع شد موجب شكل گیرى و تكوين حوزه بغداد شد
مى بـراى آن پديــد آورد ھاجران بـه . از سامرا به بغداد و استقرار نواب اربعه در اين شھر نوعى مركزيت عل یف م در میــان ط

حوزه , بدين ترتیـب) 66.(رى و حتى سمرقند به چشم مى خـورد, قم, بصره, نام محدثان و عالمان بسیارى از كوفه, بغداد
لى در ايـن , اما با ايـن حـال; بغداد تحت تإثیر مكتب ھاى حديثى و كالمى شكل گرفت مى و مباحـث عق ھاى كال گـرايش 

مى كوفـه و محیـط خـاص فرھنگـى شـھر بغـداد بـود. حوزه غلبه داشت تب كال در بغـداد .  اين امر ناشى از مجـاورت بـا مك
ھا  متكلمان بزرگى ظھور يافتند كه معروف ترين آن ھا ابوسھل نوبختى و حسن بن موسى نوبختى بودند كه بیش تر از آن 

قه داشـت. سخن به میان آمد , اما از فقیھان بزرگ بغدادى بايد به ابن جنید اسكافى اشاره نمود كه تإلیفات بسـیارى در ف
طرود و مـتروك مانـده بـود, ولى بنا به گفته شیخ طوسى گويا به واسطه قايل بودن به حجیت قیاس او دو . كتاب ھـاى او م

به ) المختصر االحمدى فى الفقه المحمدى(جلد و  20در ) تھذيب الشیعه الحكام الشريعه(موسوعه فقھى به نام ھاى  را 
 )67.(رشته تحرير درآورد

Page 5 of 9

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\47.htm



 
 رى

شت, حوزه علمى رى نیز ھمانند حوزه بغداد حديثى آن قـرار دا تب  حوزه قـم و مك . حوزه اى نوپا بود كه شديدا تحت تإثیر 
خى  محدثان و راويان احاديث اھل بیت پیش گامان علم و دانش در آن بودند كه برخى از ايشان از اصحاب امام يــازدھم و بر

علم كالم از سوى برخى عالمـان ايـن , به رغم تإثیرپذيرى شديد حوزه رى از حوزه قم) 68.(ديگر از شاگردان حوزه قم بودند
قرار گرفتـه بـود گى در آن مـى . حوزه مورد توجه و عنايت  شت و متكلمـان بزر مى در رى قـوت زيـادى دا گـرايش ھـاى كال

بن ) 69.(پیش تر از ابن قبه رازى متكلم بزرگ شیعى در رى نام برديم. زيستند اما شخصیت ممتاز حـوزه علمـى رى محمد
بود و اواخـر ) الكافى(محدث بزرگ و نويسنده كتاب ) 'ه329متوفى (يعقوب كلینى  حديثى قـم  بود كه پرورش يافتـه مكتـب 

 )70.(عمر خويش را در بغداد گذرانید
 

 خراسان و ماورإالنھر
یش تشـیع بـروز و , ھمان طور كه قبال اشاره شد در خراسان در شھرھاى نیشابور و سبزوار و در ماورإالنھر و در سمرقند ك

شاذان در آن , نیشابور شھرى علم پرور بود كه در اوايل عصر غیبت, ظھور بیش ترى داشت بن  عالمان نامدارى چون فضل 
كه در منـابع. مى زيستند , فضل از اصحاب امام دھم و يازدھم بود و شاگردان او پس از وى گردانندگان حوزه نیشابور بودند 

على بن قتیبه نیشابورى و محمدبن , محمدبن شاذان ـ كه برادران فضل بودند ـ , نام برخى از ايشان مانند على بن شاذان
شیعه در . ذكر شده است) 71(,اسماعیل بندقى كه از مشايخ روايت كلینى بودند مان بـزرگ  جانى از متكل بن عبـدك جو ا

 )72. (نیشابور بود كه به شیوه متكلمان بغداد عمل مى كرد و تإلیفات چندى داشت
مى رفـت به شـمار  يد مرھـون . شھر سمرقند در اين عصر از پايگاه ھاى علمى شـیعیان  ين شـھر را با یت علمـى ا موقع

بود. فعالیت ھاى محمدبن مسعود عیاشى دانست ين ناحیــه  شیعه در ا اسـتادان و مشـايخ او . او از بـزرگ تـرين عالمـان 
عیاشى در منزل خود مجالس درس و بحث بسیارى داشت و اھل علم و طالبان . كوفه و بغداد بودند, جمعى از محدثان قم

ھا مـى پرداختنـد, دانش پیوسته در آن جا حضور داشته له كتـاب  ئت و تصـحیح و مقاب از شـاگردان . به نسخه بردارى و قرا
از ديگر چھره ھاى شاخص ) 73(,عیاشى مى توان به ابوعمر و كشى صاحب رجال و محمدبن نعیم سمرقندى اشاره نمود

او فقیھى متكلم بود . بود كه پرورش يافته حوزه قم بود, از اصحاب امام يازدھم, حسین بن اشكیب سمرقند, حوزه سمرقند
طى ) 74.(و كتاب ھايى در رد مخالفان و زيديه نوشت شكل گرفـت در  شكیب  سط عیاشـى و ابـن ا كه تو حوزه سمرقند 

او تمام مصنفات و . توسط شاگردان اين دو كه مبرزترين آن ھا حیدربن محمدبن نعیم بود اداره مى شد, دوران غیبت صغرى
 )75. (راوى كلیه مصنفات عیاشى بود, ھم چنین; اصول شیعه را از طريق مشايخ قمى روايت مى كرد

 
 تإلیفات و تصنیفات

پیـش از غیبــت . تإلیفات علماى شیعه به نحو چشم گیرى افزايش يافت و به انسجام و تمركز رسـید, در زمان غیبت صغرى
. بـود) اصول اربع مائـه(نیز كتاب ھاى بسیارى توسط دانشمندان و بزرگان شیعه نوشته شده بود كه نمونه بارز آن ) ع(امام

مه يابـد, با اين حال يى . شرايط عصر غیبت اقتضا مى كرد كه اين امر با توسعه و گسترش بیش ترى ادا ندگى جغرافیا پراك
به , شیعیان كه دست يابى مستقیم به مراكز علمى و فرھنگى را دشوار مى ســاخت مام  ضور ا بت و عـدم ح در كنـار غی

كسـانى . عوامل اساسى در اين امر محسوب مى شـدند, عنوان نخستین مرجع در حل و فصل مسايل و مشكالت علمى
جع  ند مر مى شـدند نیازم كه در پى فراگیرى علوم اھل بیت بودند و يا آنانى كه در مسايل و احكام دينشان دچار مشـكل 

حدوديت زمانــى . ذىصالحى بودند كه نیاز آن ھا را برآورد و عدم امكان دسترسى به امام اين مشكل را دو چندان مى كرد م
شكالت مـى , و مكانى نواب خاصه و نیز مشكالت سیاسى و فشارھاى اعمال شده از سوى دسـتگاه حكومـتى ين م بر ا

تا ) ع(تنظیم و گردآورى علوم اھل بیت, از اين رو. افزود به صورت مدون و مكتوب و به گونه اى كه در اختیار مردم قـرار گـیرد 
ھايى از , در ھمین حال. پاسخ گوى مسايل و رفع كننده مشكالت آن ھا باشد ضرورت داشت تقاضا براى ارائه چنین كتـاب 

به ايـن نیازھـا بــود  طرف مردم و طالبان علم زياد بود و اساسا برخى از كتاب ھاى معتبر نوشته شده در اين عصر در پاسخ 
كلینى است كه در نوع خود مھم ترين كتابى است كه در اين عصر ) الكافى(كه نمونه بارز آن ـ چنان چه اشاره شد ـ كتاب 

كه از درك . تإلیف شده است شت  ست كسـى نو كرده اسـت كـه ايـن كتـاب را بـه درخوا كلینى در مقدمه كتابش تصريح 
مانیش را ھـدايت كنـد .(حقیقت روايات و علل و اسباب آن ھا اظھار عجز كرده و خواستار كتابى شده بود كه او و برادران اي

ھم مسـايل را , از گفتار كلینى برمىآيد كه عدم دسترسى به عالمان فرھیخته و نیز كثرت روايات و آراى فقھـى) 76 درك و ف
كز . اين يك شكل عمومى بود كه شیعیان در اكثر نواحى با آن روبرو بودنـد, در حقیقت. براى مردم دشوار ساخته بود در مرا

اين , ولى در ديگر نواحى, علمى چون قم و كوفه و بغداد كه محدثان و فقیھان بزرگ حضور داشتند اين مشكل قابل حل بود
با ھمیـن مشـكل روبـرو , به طورى كه شیخ صدوق چند دھه پس از غیبت صغرى, مشكل ھم چنان باقى بود در ماورإالنھر 

اظھار داشته است كه در ماورإالنھر با يكى از سادات شیعى برخورد داشـته ) من اليحضره الفقیه(وى در ابتداى كتاب . شد
بر آن ) 77.(و از او خواسته است تا كتابى بنويسد كه مرجع و معتمد او باشد درك ھمین موقعیت بود كه عالمـان شـیعه را 

 .داشت تا به طور گسترده به تإلیف كتاب ھايى در موضوعات بپردازند
عالمان شیعه مدت ھا با پیروان ساير . مسإله غیبت خود يك مشكل عقیدتى بود كه شیعیان را به خود مشغول داشته بود

خود بـدان اقـرار , فرق شیعى ـ مانند اسماعیلیه نك  فطحیه و واقفیه ـ كه معتقد به وجود امام غايب بودند در ستیز بود و اي
به , اين مسإله به قدرى حساس و خطیر بود كه طیف وسیعى از تإلیفات در زمان غیبت را به خود اختصاص داد. مى كردند

شد . طورى كه كتاب ھاى متعددى در زمینه تبیین مسإله غیبت و رفع شبھات پیرامون آن و رد اقوال ساير فرقه ھا نوشــته 
شد كـه ) الغیبته و الحیره(و يا ) كتاب الغیبه(اين كتاب ھا عمدتا تحت عنوان كلى  تإلیف مـى  ھا  و يا عناوينى مشابه ايـن 

كى از ) من الحـیره; االمامه و التبصره(كتاب . خود اشاره به وضعیت شیعیان در اين عصر داشت مى ي نوشـته ابـن بابويـه ق
صر غیبـت سـخن , بھترين مصاديق اين كتاب ھاست شیعیان در ع سردرگمى عــده اى از  وى در آغاز كتاب خود از حیرت و 
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گفته و ھدف خود از تإلیف اين كتاب را گردآورى اخبار و رواياتى بیان كرده است كه حیرت آن ھا را برطرف سازد و اندوه را از 
تاب ) 78.(ايشان دور نمايد غاز غیبـت كـبرى در مقدمـه ك صدوق در آ شیخ  مام (مشابه ھمین سـخنان را  كمـال الـدين و ت

بن . در اين عصر كتاب ھاى متعددى در موضوع غیبت نوشته شد, بدين ترتیب) 79.(بیان نموده است) النعمه به جـز كتـاب ا
بن محمـد ) الغیبه و كشف الیحره(كتاب , نوشته حمیرى قمى) الغیبه و الحیره(بابويه مى توان كتاب ھاى  نوشـته ســالمه 

 .شلمغانى اشاره كرد) الغیبه(ازونى و كتاب 
بیش تر كتاب ھايى كه تا . افزايش تإلیفات مجموعه اى بود, تحول جديدى كه در عصر غیبت در روند تإلیفات شیعه پديد آمد

ھى; اين زمان نوشته مى شد به صورت تك نگارى بود تاريخـى , عقیـدتى, بدين ترتیب كه ھر كتاب در يك موضوع خـاص فق
شته . نوشته مى شد... و ھى نو نوان يـك بـاب فق يك تحـت ع از اين قبیل كتاب ھا مى توان به انبوه تإلیفات فقھى كه ھر 

شیوه , در كلیه موضوعات. شده بود و يا كتاب ھاى تاريخى مانند مقتل ھا و تاريخ جنگل ھا اشاره كرد به ايـن  كتاب ھايى 
. به اين شیوه بود, نگارشى به اين شیوه در عصر غیبت نیز رايج بود و بخش عمده كتاب ھاى نوشته شده. تإلیف شده بود

يك , در اين شیوه بر خالف شیوه تك نگارى. اما تإلیفات مجموعه اى به نحو چشم گیرى فزونى يافت مطالب كتاب در قالب 
ين عصـر . عنوان و موضوع كلى و طرح مباحث گوناگون در ابواب مختلف نوشته مى شد نه كـه در ا اولین تإلیفات از ايـن نمو

اين كتـاب مشـتمل . سعدبن عبدهللا قمى باشد) الرحمه(نوشته شد موسوعه ھاى فقھى بود كه شايد اولین آن ھا كتاب 
تبر و مرجـع , و به گفتـه شـیخ صـدوق) 80.(صوم و حج بود, زكاه, صاله, بر چند باب فقھى طھارت تاب ھـاى فقھـى مع از ك

 )81.(فقیھان در آن عصر بود
نده ھمیــن ابـواب فقھــى ) الرحمـه(نوشته محمدبن على بن محبوب اشعرى قمى نیز ھمانند كتاب ) الجامع(كتاب  در بردار

ضاع, طالق, نوشته بود كه شامل احكام مربوط به نكاح) الضیإ و النور(او كتاب ديگرى به نام . بود .(بـود... ديـات و, حـدود, ر
بود) 82 غدادى  . بزرگ ترين و جامع ترين موسوعه ھاى فقھى كه در اين عصر نگارش يافت كتاب ھاى ابن جنید اســكافى ب

تاب ; وى دو موسوعه فقھى بزرگ داشت جلـد و  20بود كـه حـدود ) تھـذيب الشـیعه الحكـام الشـريعه(نخستین آن ھـا ك
بود كه آن نیز بر اساس ابواب فقھـى ) المختصر االحمدى للفقه المحمدى(مشتمل بر كلیه ابواب فقھى بود و كتاب ديگر او 

 )83.(مرتب شده بود
كتاب ھاى موسوعه اى ديگرى به رشته تحرير در آمد كه موضوع آن ھا فقط احكام , ھم زمان با تإلیف موسوعه ھاى فقھى

يكى از اين كتـاب ھـا كتـاب . تاريخى و آداب و سنن و گاه مباحث كالمى بود, بلكه در بر دارنده مباحث اعتقادى, و فقه نبود
یز , باب بود كه عالوه بر ابواب فقھى 23اين كتاب شامل . نوشته محمدبن احمدبن يحیى قمى بود) نوادر الحكمه( ابوابـى ن

كه ابـواب مختلـف ) المحاسن(از ھمین قبیل مى توان به كتاب ) 84.(تاريخ انبیا و مناقب داشت, در توحید برقى اشاره كـرد 
ھاى موسـوعه اى كـه بـا عنـوان كلـى و , در منابع) 85.(اخالقى در آداب و سنن را نیز دربر دارد به تعداد زيادى از اين كتاب 

 )86. (اشاره شده است, خوانده مى شدند) النوادر(مشابه 
كلینى است كه موسوعه اى روايى مشتمل بر مباحث اصولى ) الكافى(كتاب , كامل ترين و شايد آخرين كتاب از اين نمونه

 .مى باشد... آداب و سنن و اخالق و, ابواب فقھى, و اعتقادى
 

 منابع
 .' ه1407, آل البیت, االمامه والبصره من الحیره: ـ ابن بابويه على بن حسین

 .' ه1405, قم, آل البیت, رساله ابى غالب الزرارى, ـ ابوغالب زرارى
 .1407, قم, مكتبه المرعشى, المحاسن: احمدبن محمدبن خالد, ـ البرقى
 .بى تا, بريل, لیدن, المسالك و الممالك: احمدبن سھل, ـ بلخى

 .1367, تھران, امیركبیر, ترجمه آيه اللھى, تاريخ سیاسى غیبت امام دوازدھم: ـ جاسم حسین
ھان . 1371, سازمان تبلیغات اسالمى قم, تاريخ تشیع در ايران: رسول, ـ جعفريان له پروفسـور مادلونـگ دركی به نقل از مقا

 .انديشه
 .1369, انصاريان, جغرافیاى تاريخى و انسانى شیعه در جھان: رسول, ـ جعفريان

 .نجف, معجم رجال الحديث مطبعه االداب: ابوالقاسم, ـ خويى
 .تھران , امیركبیر, مفاخر اسالم: على, ـ دوانى
 .1368, تھران, نشر خیام, ترجمه مشكور, نسب نامه خلفا و شھر ياران: ـ زامبارز
 .فصل آخر' , ه1398, قم, موسسه النشر االسالمى, التوحید: محمدبن على بن بابويه, ـ صدوق
 .',ه1390, قم, موسسه النشر االسالمى, كمال الدين و تمام النعمه: محمدبن على بن بابويه, ـ صدوق
 .مقدمه مولف, قم, موسسه النشر االسالمى, من ال يحضره الفقیه: محمدبن على بن بابويه, ـ صدوق

 .' ه1403, مشھد, نشر المرتضى, االحتجاج: احمدبن على, ـ طبرسى
 .1417, قم, آل البیت, اعالم الورى: فضل بن حسن, ـ طبرسى
 .' ه1402, قم, مكتبه المحقق الطباطبايى, فھرست كتب الشیعه و اصولھم: محمدبن حسن, ـ طوسى
 .' ه1411, قم, موسسه المعارف االسالمیه, كتاب الغیبه: محمدبن حسن, ـ طوسى

 .بى تا, تھران, انتشارات عابدى, سفینه البحار: عباس, ـ قمى
 .' ه1352, نجف, مطبعه المرتضويه, تنقیح المقال: عبدهللا, ـ مامقانى

 .دانشگاه مشھد, اوايل المقاالت: محمدبن نعمان, ـ مفید
 .1932, میدن, بريل, احسن التقاسیم: محمدبن احمد, ـ مقدسى
 .' ه1407, موسسه النشر االسالمى قم, الرجال النجاشى: احمدبن على, ـ نجاشى
 .مقدمه كتاب' , ه1378, تحقیق على اكبر ضیايى, الیاقوت: ابواسحق بن ابراھیم, ـ نوبخت
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 :پى نوشت ھا
 .پژوھشگر و دانش آموخته حوزه علمیه قم. الف

 .150ص , 2ج , 1417, قم, آل البیت, اعالم الورى, فضل بن حسن طبرسى. 1
 . 127ص ' , ه1411, قم, موسسه المعارف االسالمیه, كتاب الغیبه, محمدبن حسن طوسى. 2
 .237ص , ھمان. 3
 .252ص , 2ج ' , ه1403, مشھد, نشر المرتضى, االحتجاج, احمدبن على طبرسى. 4
 .232ص , الغییه, طوسى. 5
 .6ص  1368, تھران, نشر خیام, ترجمه مشكور, نسب نامه خلفا و شھر ياران, زامبارز: ك.ر. 6
 .300ص , 1367, تھران, امیركبیر, ترجمه آيه اللھى, تاريخ سیاسى غیبت امام دوازدھم, جاسم حسین: ك.ر. 7
 .35ص , بى تا, بريل, لیدن, المسالك و الممالك, احمدبن سھل بلخى. 8
 .55, 1ج  447;ص , 2ج , بى تا, تھران, انتشارات عابدى, سفینه البحار, عباس قمى: ك.ر. 9

 .120ص , 1932, میدن, بريل, احسن التقاسیم, محمدبن احمد مقدسى. 10
 .ھمان. 11
 .54ص , 1369, انصاريان, جغرافیاى تاريخى و انسانى شیعه در جھان, رسول جعفريان: ك.ر. 12
 .323ص , احسن التقاسیم, مقدسى. 13
 504ص ' , ه1390, قم, موسسه النشر االسالمى, كمال الدين و تمام النعمه, محمدبن على بن بابويه صدوق: ك.ر. 14
 .365ص , مقدسى. 15
 .415ص , ھمان. 16
 .439ص , ھمان. 17
 .141ص , ھمان. 18
 .179ص , ھمان. 19
 .200ص , ھمان. 20
 ... .و 430, 415, 211ص , كتاب الغیبه, طوسى. 21
210ص , الغیبه, طوسى,; 243ص ' , ه1407, موسسه النشر االسالمى قم, الرجال النجاشى, احمدبن على نجاشى. 22

. 
 .178ص , ھمان. 23
 .507ص , تمام النعمه, كمال الدين صدوق. 24
 .281ص , 2ج , احتجاج, طبرسى. 25
 .239ص , الغییه, طوسى. 26
 .ھمان. 27
 .240ص , ھمان. 28
 .221ص , ھمان. 29
 ... .و 303و  301ص , 2ج , احتجاج, طبرسى. 30
 .297ص , ھمان. 31
 .و بعد از آن 438ص , كمال الدين, صدوق: ك.ر. 32
 .594ص , بى تا, طیع نجف, كتاب الرجال, ابوعمرو كشى. 33
 .484ص , كمال الدين صدوق. 34
 .31ص ' , ه1402, قم, مكتبه المحقق الطباطبايى, فھرست كتب الشیعه و اصولھم, محمدبن حسن طوسى. 35
 .121ص , ھمان. 36
 .94و ص  51ص , كمال الدين صدوق. 37
 .548ص , فھرست, طوسى. 38
 .31ص , ھمان. 39
 .121ص , ھمان. 40
 .265ص , الرجال, نجاشى. 41
 .مقدمه كتاب' , ه1378, تحقیق على اكبر ضیايى, الیاقوت, ابواسحق بن ابراھیم نوبخت: ك.ر. 42
 .124و  90ص , دانشگاه مشھد, اوايل المقاالت, محمدبن نعمان مفید: ك.ر. 43
 .فصل آخر' , ه1398, قم, موسسه النشر االسالمى, التوحید, محمدبن على بن بابويه صدوق: ك.ر. 44
له پروفسـور  209;ص , 1ج , 1371, سازمان تبلیغات اسـالمى قـم, تاريخ تشیع در ايران, رسول جعفريان. 45 به نقـل از مقا

 .152ص , 52ش , مادلونگ دركیھان انديشه
 .155ص , 1ج ' , ه1418, آل البیت, نقد الرجال, تفرشى, محمدبن مصطفى: ك.ر. 46
 .332, رجال, نجاشى: ك.ر. 47
 .88ص , 3ج ' , ه1352, نجف, مطبعه المرتضويه, تنقیح المقال, عبدهللا مامقانى. 48
 .46و  45ص ' , ه1406, قم, موسسه نشر اسالمى, رسايل العشر, محمدبن حسن طوسى: ك.ر. 49
 .46ص , ھمان. 50
 .47ص , ھمان. 51
 .ھمان. 52
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 .52ص , 1ج , تاريخ تشیع در ايران, جعفريان: ك.ر. 53
 .61ص , فھرست, طوسى. 54
 .245ص , رجال, نجاشى. 55
 .80ص , 9ج , نجف, معجم رجال الحديث مطبعه االداب, ابوالقاسم, خويى: ك.ر. 56
 .142ص ' , ه1407, آل البیت, االمامه والبصره من الحیره, ابن بابويه على بن حسین: ك.ر. 57
 .51ص , فھرست, طوسى. 58
 .155ص , 1ج , نقدالرجال, تفرشى. 59
 .240ص , الغیبه, طوسى. 60
 .128ص ' , ه1405, قم, آل البیت, رساله ابى غالب الزرارى, ابوغالب زرارى. 61
 .219ص , ھمان. 62
 .226ص , ھمان. 63
 .430ص , رجال, نجاشى. 64
 .430ص ' , ه1380, مطبعه الحیدريه نجف, رجال الطوسى, محمدبن حسن طوس. 65
 .433ص , ھمان. 66
 .392, فھرست, طوسى. 67
 .414ص , نجاشى. 68
 .414ص , فھرست, طوسى. 69
 .بى تا, شرح و ترجمه مصطفوى, الكافى, محمدبن يعقوب كلینى: ك.ر. 70
 .161ص , 1ج , تھران, امیركبیر, مفاخر اسالم, على دوانى. 71
 .548ص , فھرست, طوسى. 72
 .354ص , نجاشى. 73
 .79ص , 2ج , نقد الرجال, تفرشى. 74
 .463ص , رجال, طوسى. 75
 .مقدمه مولف, 1ج , اصول كافى, كلینى: ك.ر. 76
 .مقدمه مولف, قم, موسسه النشر االسالمى, من ال يحضره الفقیه, محمدبن على بن بابويه صدوق: ك.ر. 77
 .مقدمه, االمامه و التبصره من الحیره, ابن بابويه: ك.ر. 78
 .2ص , كمال الدين, صدوق. 79
 .215ص , فھرست, طوسى. 80
 .مقدمه, من اليحضره الفقیه, صدوق: ك.ر. 81
 .411ص , فھرست, طوسى. 82
 .392ص , ھمان. 83
 .409ص , ھمان. 84
 .1407, قم, مكتبه المرعشى, المحاسن, احمدبن محمدبن خالد البرقى: ك.ر. 85
 ... .و 409, 70, 64, 62ص , فھرست, طوسى: ك.ر. 86
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