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 سخن پژوهشگاه

در ] هـای انسـانی ریزی و ضبط و مهار پدیـده منظور شناخت، برنامه به[انسانی پژوهش در علوم 
نـار کهای وحیـانی در  ارناپذیر و استفاده از عقل و آموزهکراستای سعادت واقعی بشر ضرورتی ان

های اصیل جوامـع، شـرط  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت داده
 .ها در هر جامعه است گونه پژوهش ارآیی اینکنمایی و  اساسی پویایی، واقع

سو و اسـالم  کیهای جامعه از  اسالمی در گرو شناخت واقعیت ارآمد در جامعه ایرانکپژوهش 
ترین مؤلفه فرهنـگ ایرانـی از سـوی دیگـر اسـت؛ از  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  عنوان متقن به
سازی  گیری از آن در پژوهش، بازنگری و بومی اسالمی و بهره رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف این

 .ای برخوردار است مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه
جمهوری اسالمی، زمینـه  گذار بنیان توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی

و بـا راهنمـایی و عنایـت  کردفراهم  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   اریکگیری دفتر هم لکش
تجربه موفق این نهاد، زمینه . ل گرفتکایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی ش

های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢شد و در سال  تأسیس» اهده حوزه و دانشگکپژوهش« ١٣٧٧
 .ارتقا یافت» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  علمـی ارائـه  جامعـهنون در ایفای رسـالت سـنگین خـود خـدمات فراوانـی بـه کپژوهشگاه تا
  تـاب و نشـریه علمـی کهـا  توان به تهیه، تـألیف، ترجمـه و انتشـار ده ه از آن جمله میکاست  کرده

 .ردکاشاره 
  

 سه



منبع درسی برای دانشجویان رشته تاریخ با گرایش تاریخ اسالمی و تاریخ  عنوان تاب بهکاین 
هایی مانند تـاریخ فرهنـگ و تمـدن اسـالمی و تـاریخ  تشیع در مقطع کارشناسی ارشد در درس

های علمیه و همچنین به عنوان منبع مطالعـاتی بـرای دانشـجویان رشـته علـوم تربیتـی بـا  حوزه
های آموزشی دینـی  هایی مانند نظام ریزی درسی در درس برنامه گرایش تعلیم و تربیت اسالمی و

مطالعه ایـن کتـاب را بـه طـالب . های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد و مطالعات تطبیقی نظام
شـود  پیشـنهاد می. کنیم ویژه طالب حـوزه علمیـه قـم سـفارش مـی های علمیه شیعی و به حوزه

بـر جامعـه  امیـد اسـت عالوه. وزه علمیه قم قرار گیردمطالعه این کتاب به عنوان دروس جنبی ح
 .مند گردند مندان نیز از آن بهره حوزوی و دانشگاهی سایر عالقه

اری، راهنمـایی و پیشـنهادهای کـشـود بـا هم نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
رد نیـاز تاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـوکاصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح 

  .جامعه دانشگاهی یاری دهند
و نیـز  کاشانی اکبر زهره علیهای نویسندۀ گرامی، آقای  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

علیرضا اعرافی در به ثمر نشستن ایـن پـژوهش و همچنـین از  هللا های ارزشمند آیت از راهنمایی
شانی که ارزیابی اثـر را بـر فروصفری  هللا یان دکتر محمد داودی و دکتر نعمتبرادران ارجمند آقا

  .اند سپاسگزاری کند عهده داشته
  
  

 

  
 چهار



  
  
  
  
  
  

  باچهید

حضـرت محّمـد بر پیامبر رحمت و رأفت خاتم األنبیاء بیکران پس از حمد و ثنای الهی و درود 
عنوان یـک نهـاد تعلـیم و  حوزه مقدس علمیه قم بـه؛ و خاندان پاک و مطهرش مصطفی

اش صدها شخصیت و چهره علمی و دینـی جهـان تشـیع را بـه  تربیت دینی در طی تاریخ دیرینه
خود دیده و توانسته است صدها هـزار دانشـمند و فاضـل فرهیختـه و روحـانی دینـی را پـس از 

در مـوارد بسـیاری تغییـرات و تحـوالت . شیعی تحویل دهدتحصیل در آن به جامعه اسالمی و 
عنوان یکـی از  بـه. کردگان این حوزه بوده است جهان اسالم و ایران تحت تأثیر بزرگان و تحصیل

ترین تحوالت در سده اخیر، انقالب اسالمی و برقراری حکومت جمهوری اسالمی در  شاخص
یافتگـان ایـن  های برجسـته و تربیت صـیتایران به شکل غیرقابل انکاری تحت تأثیر جدی شخ

سـاله و  ١٢٠٠نوشتار حاضر درصدد است با مـروری بـر تـاریخ  .بوده است بیت حوزه اهل
امیـد . مندان این حوزه دسـت یـازد نظام آموزشی و پژوهشی کهن حوزه به شناساندن آن به عالقه

بـه جهانیـان و  ۀ قـممیـعلکوچک در راه معرفـی حـوزۀ  هرچندگامی است این اثر توانسته باشد 
خصوصًا حوزویان  ،پیشاپیش از خوانندگان محترم. نمایش عظمت این حوزه دیرپا برداشته باشد

سازند، سپاسـگزاری  و اهل نظری که نگارنده را از تذکرات اصالحی و تکمیلی خود محروم نمی
  . شود می

کـه از  رضا اعرافیعلی هللا آیت حضرت دانم از استاد فرزانه در پایان بر خود فرض و مسّلم می
هـای سـودمند و  خصوص بـه دلیـل راهنمایی جهات عدیده بر این جانب حقوق بزرگی دارند، به

و از خداونـد منـان بـرای  ، سـپاس و تشـکراین اثرهای ایشان در تدوین  ه و نیز تشویقناندمخرد
  .ایمآرزو نم روزافزونایشان توفیقات 
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  نیسخن آغاز 

» 
َ
  یِإنِّ  یَّ ُبَن  ْی أ

َ
ْرُت ُعُمَر َمْن کُ َو ِإْن َلْم أ ْعَماِلِهْم َو فَ  یَفَقْد َنَظْرُت فِ  یاَن َقْبلِ کَ ْن ُعمِّ

َ
ـأ  یْرُت ِفـکَّ

ْخَباِرِهْم َو ِسْرُت فِ 
َ
ی ُعْدُت  یأ َحِدِهْم َبْل کَ آَثاِرِهْم َحتَّ

َ
نِّ کَ أ

َ
ُمـوِرِهْم َقـْد  یَّ ِبَما اْنَتَهی ِإَلـ یأ

ُ
ِمـْن أ

ِلِهْم ِإَلی آِخِرِهْم َفَعَرْفُت َصْفَو َذلِ  وَّ
َ
ْرُت َمَع أ َدِرِه َو َنْفَعـُه ِمـْن َضـَرِرِه َفاْسَتْخَلْصـُت کَ ِمْن  َک ُعمِّ

ْمٍر َنِخ کُ ِمْن  َک لَ 
َ
  1.َمْجُهوَلُه  َک َلُه َو َصَرْفُت َعْن یَجِم  َک ُت لَ یْ َلُه َو َتَوخَّ یلِّ أ

سـتم و در یشان نگر ای یارهاکام، اما در  ستهیاند نز  ش از من بودهیه پکآنان همۀ اندازۀ من به  هرچند! مکپسر 
یکـی از ایشـان  کـه ای گونه به ،ای مانده مالحظه نمـودمجبر   دم و آثاری را که از آنانیشیشان اندیهاسرگذشت

گاهی کبل ).ام با ایشان سپری کردهعمرم را  ،ای از زمان و در برهه( دمش ردم کـ کسبه از احوال ایشان که با آ
رو، از میان اخبار آنان صحیح را از مشـتبه  از این .ام زندگانی کرده ،ن تا آخرینشانیاز نخست ،ی با تمام آنانیگو

ه کـرا آنچـه و ت برگزیـدم را برای نکات سازنده و نیکوهمۀ آنها ان یاز مسپس  .و آموزنده را از زیانبار بازشناختم
  .» کننده بود از دسترس تو دور نگاه داشتم ناشناخته و گمراه

 اسـالمی های علمیـۀ ، از میان حوزهنییت دینهاد تعلیم و ترب عنوان به در ایران ۀ قمعلمیحوزۀ . ١
، ، ماوراء النهـر، اسپانیا، اندلس، مصر، شام، عراق، حجازهای یمن مانند حوزه، جهان در گسترۀ
و  2،غیـرهو  ، افغانسـتان، مالزیا، چین، اندونزی، بنگالدش، پاکستان، هند، قفقاز، ترکیهترکستان

ایـن . بسزایی در دنیای معاصر برخوردار است اهمیتهای علمیۀ شیعی از  به خصوص در حوزه
انـدیش اثـر و نقـش  ن فرهیختـه و آزادیـاهـا و روحان ها، چهره شخصـیتحوزه با تعلیم و تربیت 

بـا وجـود ایـن، . در جهـان داشـته اسـتو تشـیع چشمگیری در حفظ، رشد و درخشش اسالم 
نسـبت بـه پیشـینه و تـاریخ  ویژه بـهاطالعات دقیق، مستند و مستقلی دربارۀ تاریخ حیـات آن و 

                                           
        .٣١، نامه هالبالغ نهج . ١
  .١٢، صهای علمی شیعه سیر حوزهصافی گلپایگانی،  . ٢
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دن کـرو بررسی و بازگو » قدمت«این تحقیق درصدد بازیابی و کاوش در . پیدایی آن وجود ندارد
  . این حوزۀ مقّدس و مهم است» تاریخ«

تاریخ حس کنجکاوی انسان را . دشو بخش است و باعث تحریک اندیشه می تاریخ لذت. ٢
های تـاریخی  ر به تنهایی تالش انسان را برای بررسیولی این مقدا. کند تا حدود زیادی ارضا می

تاریخ نسبت به گذشته . هر عملی باید دلیل محکم عقالنی و منطقی داشته باشد. کند توجیه نمی
» آینـده«و » حـال«دارد  اهمیت به خودی خودآنچه . معنا و مفهوم دارد، اّما گذشته گذشته است

سـر ه ای است که در آن بـ کنیم و آینده ظرف زمانی میحال دورانی است که در آن زندگی . است
پس چرا باید با این جدّیت و در این حجم، از گذشته سخن بگوییم؛ دلیل عقالنـی . خواهیم برد

  مباحث تاریخی چیست؟
اگر انسـان دورانـی را کـه در آن . در زندگی فردی و جمعی، معّلم زندگی انسان است ،تاریخ
بینـی  تواند به اهداف خود برسد و اگر آینـده را تـا حـدودی پیش یبهتر م، کند بشناسد زندگی می
طراحی نمایـد کـه زودتـر بـه آرزوهـای خـود  ای گونه بههای زندگی خود را  تواند برنامه کند، می
اریخ تا حدود زیادی از طریـق مطالعـۀ تـ) بینی آینده شناسایی حال و پیش(و این دو . دست یابد
   .شود میّسر می

ای،  در هر سطحی و زمینـه ،اندرکاران امور مردم گذاران و دست برای سیاست تاریخ همچنان
» بهـره«و در راه آینـده از آن » بیاموزنـد«از گذشـته » آمـوزد می«چون به آنهـا . بسیار مفید است

مثبـت  شناساند و نقاط ها و تصمیمات تاریخی را می ها، اندیشه شخصیت به ایشان تاریخ. گیرند
  .سازد ظاهر میآنها  برو منفی آن را 

تـاریخ گرچـه . پل زدن از گذشته به آینـده مطالعـه کـردمنظور  بهخالصه آنکه، تاریخ را باید 
صـدد بـا مطالعـۀ تـاریخ بایـد در. سـتولـی حـدیث دوام و اسـتمرار فردا ،حدیث دیروز است

ـُه َال َخ َو اْعَلـْم «د؛ زیرا کرنده را جستجو روشنگری اندیشه بود و از درون آن دورنمای آی نَّ
َ
 یَر ِفـْیـأ

  1.»ْنَفُع یَ ِعْلٍم َال 
رخـدادها و . دکـربایـد بـه علـل پیـدایش وقـایع توجـه کـافی  نخسـت،برای چنین منظوری، 

موضوعات را در ظرف زمانی خود مطالعه کرد و به شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصـادی 
                                           

  .٣١، نامه نهج البالغه . ١
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حـت شـرایط زمـانی و مکـانی معینـی یع تچه اینکه وقا ؛ها در آن زمان بذل عنایت کرد و سایر زمینه
یـک از شـرایط فرهنگـی،  کـدامعبارت دیگر، قطع نظر از اینکه بـرای   به. کنند یده و نشو و نما مییزا

ها نقش مؤثری در سازندگی  شرایط و موقعیت، اصالت قائل شویم... سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و
امور فرهنگی، سیاسی و سایر اموری کـه مـردم بـا آن : عبارت است از مبنا و پایۀ تاریخ. تاریخ دارند
 بنـابر. تر نظـر داشـت بخش باید در نگاه به تاریخ بیشتر به نقاط مؤثرتر و نتیجه ؛ دوم،کنند زندگی می

ْمٍر  لِّ کُ ِمْن  َک َدِرِه َو َنْفَعُه ِمْن َضَرِرِه َفاْسَتْخَلْصُت لَ کَ ِمْن  َک َفَعَرْفُت َصْفَو َذلِ « :فرمایش امیرمؤمنان
َ
أ

ن آن را از یریهـای روشـن و شـ بایـد قسـمت »َمْجُهوَلـُه  َک َلُه َو َصَرْفُت َعْنـیَجِم  َک ُت لَ یْ َلُه َو َتَوخَّ یَنِخ 
انبارش متمایز ساخت، سپس نکـات یاش بازشناخت؛ بخش سودمند آن را از دوران ز هریهای ت بخش

  .آینده از آن بهره برد اصالحاتت و تحوالمهم و ارزشمند آن را آموخت و به کار بست و در 
   ،مانند تاریخ هر نظام آمـوزش و پـرورش دیگـری ،تاریِخ نظام آموزش و پرورش حوزوی. ٣

  سـعی مـا در . کـرد و از آن آموخـت توجـه آنهـاهایی دارد که باید به  ها و درس خود پیامبه سهم 
اضر این است که به یاری خداوند متعـال و بـا ح کتاببه قلم کشیدن تاریخ این نظام مقّدس در 

از رهگذر آن بـه نتـایج عملـی مفیـدی،  ،عصر ولیحضرت  ،استعانت از یگانه خلیفۀ الهی
منـدان بـه  پروردگان و عالقه ن، دسـتاین وظیفۀ همۀ مسئوال. ل شویمیهرچند جزئی و ناچیز، نا

بینی و با پیشامدهای ناخواسته مبارزه و  عمیق تاریخ آن، آیندۀ آن را پیشمطالعۀ حوزه است که با 
کـه  گونـه حـوزه را آنآیندۀ بلکه با بررسی دقیق تاریخ آن،  1؛از پیشامدهای مطلوب استقبال کنند

آنکه در دو دهـۀ گذشـته بحـث  ویژهبه. بسازندکه مطلوب است  گونه دلخواه است رقم بزنند و آن
با نگاه به گذشـتۀ حـوزه و فـراز و فرودهـای آن، . تر شده است تر و فراگیر جدی اصالحات حوزه

ریـزی  برنامـهبـا طراحـی و همچنـین، . تر و پرامیدتر برای آن تصویر کرد ای روشن توان آینده می
بـر  افـزونرو، در اینجـا  از ایـن. تر سـاخت تر و پررونـق پویاتر، کامل ای صحیح و اصولی، حوزه

و  مباحث تاریخی، نوعی نگرش به آیندۀ حوزه خـواهیم داشـت و نسـبت بـه اصـالحات حـوزه
  .های اصالحی آن در آینده نکاتی ارایه خواهد شد روش

                                           
ْبَصَر :  ّی اِإلَماُم َعلِ  . ١

َ
ُموَر أ

ُ
ُموَر َتَح . َمِن اْسَتْقَبَل اْأل

ُ
ارهـا رود بـا کش بـه اسـتقبال یه از پـکَر؛ هر یَّ َمِن اْسَتْدَبَر اْأل

گاهی با آنها یب یی بـا آنهـا آمـاده رو  روبـهند و خود را بـرای که به آنها پشت کشود، و هر  می رو روبهنش و آ
و  ٧٨٠٢، ح١۶۶، ص۵ ، جمکـبـر غـرر الح شرح خوانسـاری(ماند  نسازد، در تدبیر و کنترل آن سرگردان می

٧٨٠٣ (.   
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کـه  دارد، ارکـان و ابعـاد مختلفـی ۀ قمعلمیحوزۀ  هاز جمل ،هر نظام آموزشی و پژوهشی. ۴
مـواردی ، دکـرنیـز توجـه  آنهاباید ضمِن مباحث پیدایی و فراز و فرودهای تاریخی این نظام، به 

ی آموزش، ها انو مک ها رسهآموختگان، مد ، دانشتادانآموزشی، اس ت، اقتصاد، موادمدیرینظیر 
تـوان از  بر این، نمی افزون. ها و آثار آن ریه، روش تدریس، روش ارزشیابی، پژوهشاجرت و شه

های بـزرگ و صـاحب نفـوذ حـوزه در هـر دوره  تنامۀ علمی مؤسسان، رهبران و شخصی زندگی
نیز پرورشی و پژوهشی و  ،های آموزشی هایی از زندگانی ایشان که به ایده جنبه. پوشی کرد چشم
مسلمًا  .ای دارد ویژه اهمیت زشی آنان اشاره دارد برای مای و آمومدیریتهای  و سیاست ها تصمیم

آنان که در هر دوره از تـاریخ حـوزه دارای شـواهد هسـتند و تـاریخ  یادشده،از میان موضوعات 
  .استساکت نمانده قابل بازگفتن  آنهانسبت به 



 

 

  
  
  
  
  
  

  فصل اول
  

  اتکلیّ 

  گفتار شیپ
  موضوع یمحدوده و قلمرو 

این مهـم از آن سـبب الزم . تحقیقی، گریزی از تعریف و تحدید موضوع و قلمرو نیستهیچ در 
ــوگیری شــود و  ــق از ســردرگمی و انحــراف از موضــوع جل ــد تحقی ــه در رون ــهاســت ک  جای ب

هـای جدیـد و زوایـای  آن افق یله وارد شده و در پرتـوئاری به عمق مسک ندهکپیمایی و پرا ساحل
  .های مهم موضوع گشوده شود تاریکی از جنبه

ها و  صـنف روحانّیـت بـا اهـداف، رسـالت ایسازمان  عنوان به، نه ۀ قمعلمیدر اینجا، حوزۀ 
یک نظام مسـتقل بـا کارکردهـای  عنوان به، بلکه غیر آنسیاسی، اجتماعی و تبلیغی، کارکردهای 

پژوهـان ورودی  ن و دانشمحصـال عنوان بـهطّالب . آموزشی، پرورشی و پژوهشی مّد نظر است
هـای آن را تشـکیل  روحـانّیون فرهیختـه نیـز خروجیشبهشوند و روحانّیون و  این نظام تلقی می

  .دهند می
مـان  تـاکنون از ذهـن یستأسـ گـوییم، تـاریخ آن را از هنگامی که از تاریخ حوزه سـخن می

را  ۀ قمعلمیما حوزۀ . مان فقط موشکافی و بیان جزئیات حوزۀ معاصر نیست گذرانیم و هدف می
با مراحل و مقـاطع متعـددی ) تر از حوزۀ مقّدس نجف حّتی طوالنی(با پیشینه و قدمت طوالنی 

  .سازد از تاریخ آن را می) البته مقطع اخیر(کنونی فقط مقطعی حوزۀ بینیم که تاریخ  می
یک کـل و واحـد یکپارچـه و گسـترده کـه دارای ارکـان و  عنوان بهحوزۀ معاصر را  ،همچنین
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مهم را به تنهـایی  ییک از آن ارکان و اجزا هیچگیریم و  های متعّدد و مهّم است در نظر می بخش
اش،  های زیـر مجموعـه مدیریتبا  حوزه مدیریتشورای عالی  ،رو ایناز . انگاریم نمی حوزۀ قم

بینیم و  سازندۀ حـوزۀ معاصـر مـی یرا اجزا ءجامعة الزهراو  العالمیة جامعة المصطفی
بـدیهی اسـت . کنیم را ملحقات و حواشـی آن تلقـی نمـی دام را مستقًال حوزه و سایر اجزاک هیچ

 هر یک از این ارکان که در خـارج از شـهر قـممجموعۀ و پژوهشی زیر  یمدارس و مراکز آموزش
از نظـر آمـاری و  ،بعـدی هـای نخواهنـد بـود؛ هرچنـد در گزارش قرار دارند، مشمول حوزۀ قـم

  .قابل تفکیک نباشند این مراکز از مراکز مستقر در قم ،آماریغیر
های بسـیاری بـه خـود دیـده  ، فـراز و نشـیبیادشده یبا قلمرو ۀ قمعلمیات طوالنی حوزۀ یح
تاریخ تعلـیم و «. بر عهده دارد» تاریخ تعلیم و تربیت«های آن را  شناخت این مسیر و ویژگی. است
تحقیـق حاضـر را  ،رو از ایـن. ای واسطه میان دو دانش تعلیم و تربیت و تاریخ اسـت رشته» تربیت

  . آورد که مشکالت و اقتضائات خاص خود را دارد ای به حساب رشته باید از تحقیقات میان
  
  شناسی مومفه
دربـارۀ چگـونگی و زمـان وقـوع و علـل و ه در گذشـته روی داده و یـا آنچـه کبه وقایعی  :تاریخ

 .است تاریخ گویند شدهثبت موجبات آنها 
حوزۀ : از همین باب است. باشد در لغت به معنای ناحیه، مرکز و مجتمع می »هوزح« :هحوز 

  1.انتخابات، حوزۀ قضایی و حوزۀ درس
وجـه ایـن . رود کار مـی صفت است و برای نسبت یک شئ به علم بـه و یمؤنث علم :هعلمی

تواند محتـوای علمـی آن و  کتاب می بارۀوجه نسبت در ؛نسبت بر اساس موصوف متفاوت است
مباحثـات جلسـات و  یبرگـزار، هعلمیـهـای  حوزهبارۀ در .پژوهش روش علمی آن باشد بارۀرد

  .علمی مجوز چنین نسبتی است
بـه هـر مرکـزی کـه تواند  میطور عام،   لغتًا و به ،»هعلمی ۀحوز«بنابر آنچه گفته شد، عبارت 

تحصیل علم و دانش اشـتغال دارنـد اطـالق تدریس و به گرد آمده و طالبان علم در آن عالمان و 
  و فراگیـران » دینـی«و به طور خاص به محل اجتماع عالمـان  اصطالح در عبارت اّما این 2.شود 

                                           
   .»علمیة«مدخل همان، . ٢     .»حوزة«، مدخل دهخدانامه  لغت . ١
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دیـن  میتعلـشود که آن اجتماع برای تـرویج و  گفته می عشری اثنی عیبا مذهب تش  »دینی«علوم 
» مدرسـه«ر مـذاهب اسـالمی از اصـطالحات دیگـری همچـون یبرای سـا. تشکیل شده باشد

  .رود به کار می Seminaryتعابیری همچون  شود و برای ادیان دیگر استفاده می
  :زیر نهفته استو عناصر تعریف نکات  این در
 طالقا حدی که به(ک مکان یدر  شیعی امامیهوجود تعدادی از دانشمندان و طالبان دینی . ١

هایی از تاریخ مشاهده شده است وجود یـک  در برهه .)باشد مرکز و محل اجتماع بر آن صحیح
 هعلمیـعامل برگزاری جلسات علمی، مباحثات دینی و تشکیل حـوزه  ،به تنهایی ،دانشمند بزرگ

» حـوزه«احـراز عنـوان  حضـور تعـداد قابـل تـوجهی از فراگیـران بـرایبا این حال، . بوده است
  ؛استناپذیر  اجتناب
هـای تـدریس و تـدّرس بـرای  علمی و برگزاری کالس جلسات و مباحثاتوجود بالفعل . ٢

و » حـوزه«بـرای  »هعلمیـ« وصـف صـورت، در غیر ایـن .دینی علوم یها آموزه و انتقال مفاهیم
در تمـام ایـن جلسـات  برگـزاری امـا .باشـد صـحیح نمـیآن مکـان بـه » هعلمی ةحوز«انتساب 
، بلکـه برگـزاری نمایـد انتسـاب ایـن صـفت ضـروری نمیدرستی برای  م دینیوی علها ساحت

   ؛کافی است امرمباحثات علمی در تعداد محدودی از علوم دینی برای این 
حّتی اگر  ،در غیر این صورت .از تشکیل آن اجتماع  )دین میعلنشر و ت(وجود هدف الهی  .٣

بدون چنـین هـدفی . نگویند هعلمی  ، اصطالحًا به آن حوزۀدنقبلی موجود و محّقق باش ویژگیدو 
آموزشی خواهد بود که در آن دروسی از نـوع دروس حـوزه تـدریس،  نهادیدانشگاه و  ،مرکزآن 

از . ها فلسـفه و یـا عرفـان اسـالمی در دانشـگاه  رشته الهّیات،مثل دروس ، شود امالء و القاء می
طلبـه  هعلمیـهای  به فراگیران حوزه. نوعی تسامح است» حوزه«بر » دانشگاه«در اطالق  ،رو این
  .ها دانشجو ین دانشگاهمحصلو به گویند  می

باشـد، ) یـا مسـجد همدرسـه، حسـینی(و کجا ) کوچک یا بزرگ(اینکه محل تدریس چگونه 
برای اساتید و طّالب درنظر گرفته شده باشـد و یـا خیـر، وسـایل کمـک آموزشـی  خاصیمحل 

ی آموزشی امروزین، دخالتی در اطـالق ایـن ها ناهای دیگری از مک داشته باشد و یا خیر و جنبه
و حتـی منـزل اسـتاد یـا   مثل امامزاده ،تواند در هر جایی باشد مکان آموزش می. اصطالح ندارد

م و تعّلـم یغ و تـرویج دیـن الهـی از تعلـیو قصد تبل فعالیتتعداد،  الکم. ل یکی از طّالبمنز
  .است
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  پیشینه و ضرورت تحقیق
 کـه ای گونه به ،داردقـدمتی بـس طـوالنی  ۀ قـمعلمیـحوزۀ  ،آنچه در این نوشتار خواهد آمد بنابر

و  تأسیسبه این پیشینۀ  توجهبا . اند در آن سمت استادی داشته جمعی از اصحاب ائّمۀ اطهار
از  قمری سال ١٢٠٠ بیش ازپیشینه حوزۀ معاصر، دربارۀ همچنین با عنایت به اطالعات موجود 

 .گـذرد می حوزۀ علمیۀ معاصـر در قـم تأسیسسال از  ٩٠ حدودحوزۀ علمیۀ نخست و  تأسیس
دربـارۀ  مهمیبنابر اطالعات نگارنده، تاکنون به شکل مستقل اثر منسجم و  ،ولی با کمال تأسف

از جملـه ، هایی در این راستا صورت گرفتـه اسـت البته کوشش. تاریخ آن به چاپ نرسیده است
شکل   این مقاالت و آثار بهبا این حال، . مقاالتی چاپ و مطالبی در آثار مرتبط تنظیم شده است

بـدیهی اسـت . انـد را ورق زده ۀ قـمعلمیحوزۀ  پراکنده، گذرا، غیرمستقل و احیانًا سطحی تاریخ
 وانی همچون حوزۀ قـمافر اهمیت حایزی طوالنی و تاریخ کامل یا نسبتًا کاملی از نهادی با قدمت

حـوزۀ ایـن تـاریخ  ،همچنـین. گنجـد به شکل شایسته و بایسته در یک مقاله یا نوشتار کوتاه نمی
توان به شکل غیرمستقل و در ضمن مباحـث  نمیرا  اش های آموزشی و پژوهشی با جنبه، مقدس

سـازمان «، »رجـال حـدیثی و بزرگـان حال شـرح«، »تـاریخ تشـّیع«، »تاریخ قم«دیگری مانند 
  .بررسی کرددرخور  ای گونه به» نظام حوزه«و » روحانّیت

، و اسـالم پرچم، اسالم آیینای است که در مجالت  ها مقاالت پراکنده از جملۀ این کوشش
انـد نوشـته  شاهده کردهنویسندگان حوزوی و یا کسانی که حوزه را از نزدیک مبه قلم  ها خواندنی
ها عنوان از مجّالت و نشریات حـوزوی  هایی که در ده مقاالت یا مصاحبه ،همچنین. شده است

و غیـر آن  یـاد، حوزه پگاه، پژوهش در حوزه، حوزه، نور علم، مکتب اسالمحوزوی، مانند غیرو 
  .به چاپ رسیده است

ــه ــار در ،طورکلی ب ــن آث ــاگردان  ،ای ــتاز ش ــیخ  هللا آی ــاج ش ــدح ــائر عب ــریم ح   و  یالک
کمـابیش از ایشان یـا از افـراد دیگـری کـه  نایا از شاگردان معاصر سّیدحسین بروجردی هللا آیت

. انـد اند، از زوایای مختلف به نقـل تـاریخ پرداخته نزدیک شاهد رخدادها و تحوالت حوزه بوده
اشخاص و رجال دینی، انقالبـی، سیاسـی و حکـومتی قلـم بـر  حال شرحن در قالب برخی ناقال

تـاریخ را  تاریخ شهر مقدس قـمذیل بحث اند و برخی دیگر  یا لب به سخن گشوده  ساییدهکاغذ 
گروهی دیگر نظام حـوزه یـا سـازمان روحانّیـت را توصـیف  ،از اینان که بگذریم. اند بازگو کرده

بـوده باشـد و  توان یافت که هدف مستقیم آن ترسیم تاریخ حوزۀ قـم کمتر موردی را می. اند کرده
  .به شکل منسجم و پیوسته بیان و ضبط شده باشد در آن تاریخ حوزۀ قم
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هایی از درخت تنومند تـاریخ حـوزه  هایی نیز به ترسیم برگ کتاب ،شده غیر از نشریات اشاره
کـه در تابسـتان  رسـول جعفریـاناثـر  هایی از تاریخ حوزۀ علمیۀ قـم برگکتاب .اند دست یازیده

. ها اسـت به چاپ رسید، از جملۀ این کتاب مرکز اسناد انقالب اسالمیاز سوی شمسی  ١٣٨١
قـرار داده » ۀ قـمعلمیـتـاریخ حـوزۀ «خود را » اصلی«این کتاب شاید تنها اثری باشد که عنوان 

، و پرچم اسـالم، آیین اسالمدر واقع مجموعه مقاالت همان مجالت با این حال، این اثر . است
  .است ها خواندنی
بـا حـذف ( تـابک، فهرسـت مجالت مزبور و محتـوای کتـاب و آشنایی با مقاالتمنظور  به

  :استچنین  )شمارۀ صفحات
  مقّدمه«
  ۀ قمعلمیآخرین حوزۀ  تأسیستاریخ  .١

  جشن افتتاح مدرسه حجتّیه
  مسیر روحانّیت در قم .٢
  العلم قم جشن غدیر در دار .٣

  مدرسین قم
  قم مدارس

  ردیبروج هللا    محضر آیت
  ۀ قمعلمیو اوضاع حوزۀ  عاشورای قم .۴

  ۀ قمعلمیاوضاع حوزۀ 
  مدرسین درجه دوم
  مدرسین سطوح

  وضع معاش دانشجویان اسالمی
  سّیدصدرالدین صدر هللا آیتنامه  زندگی .۵
  هفتاد و دو روز در قم .۶

  ها چیست؟ منشأ این حرف
  اعتراضات روی هوا و هوس استوار شده است

  گری بسته به دو چیز است شیعهبقای 
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  ها باز به راه افتادند  موکب
  ۀ قمعلمیحوزۀ ] نظام درسی و تحصیلی[
  ]ها هستند ای ها بدتر از توده بهایی[
  ]نادرستی نظریه جدایی دین از سیاست[
  ]های آموزشی بهتر است از سیاست دور باشد محیط[

  ها له خواندنیماجرای مج
  ]بروجردی هللا آیتدر سایه زعامت  ۀ قمعلمیرشد حوزۀ [

  نواقص باید مرتفع شود
  قرآن در اجتماع امروزی ما

  ها نسبت به قرآن اما احترام حکومت
  نسبت به قرآن اما احترام وزارت فرهنگ

  قرآن باید در اجتماع ما زنده شود
شـدن یتخصصضرورت وجود درس تفسیر در حوزه و [ توجه فرمایند ۀ قمعلمیگردانندگان حوزۀ 

  ]ها رشته
  ]برای اجرای تدریس قرآن در حوزه[چند پیشنهاد 

  اخالق و لزوم تدریس آن
  اهمیت آنزبان عربی و 

  ]زبان عربی جایگاه گذشته را در میان ما ندارد[
  ریاست عامه و مرجعیت تامه

  بروجردی هللا آیتشخصیت 
  ]بروجردی هللا آیت خدمات علمی[
  ]بروجردی هللا آیتکیفیت تدریس [
  ]احادیث الشیعهطرح تدوین جامع [
  ]طرح تألیف کتاب رجال[
  ]انتشار میراث شیعه[

  خدمات عمرانی
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  ]قم بنای مسجد اعظم[
  تاریخ ساختمان مسجد

  آنهزینۀ مسجد و نقشۀ 
  ثروتمندان غیرتمند مسلمان توجه فرمایند

  بیمارستان قم
  دینی و فساد مبارزه با بی

  شهر برگزیده دختر باب الحوائج قم .٧
  مقّدمه
  ۀ قمعلمیحوزۀ 

  »مدرسه حجتیه

کـه از اسـت کتاب دیگـری  ۀ قمعلمیتاریخ حوزۀ با عنوان فرعی  شفاهی انقالب اسالمی تاریخ
از مرکز اسـناد  رضا کرباسچی تألیف غالم این اثر. استفاده کرده است» ۀ قمعلمیتاریخ حوزۀ «عنوان 

دارای دو بخـش  طورکلی بـهکتـاب . باشـد شمسـی می ١٣٨٠، منتشر شده در سال انقالب اسالمی
  .»سّیدحسین بروجردی هللا آیتدورۀ «و » حاج شیخ عبدالکریم حائری هللا آیتدورۀ «: اصلی است
های شـاهدان  ای از مصـاحبه تاب پیداست، اوًال این کتاب نیز مجموعهکاز عنوان که  گونه همان

  .پرداخته است رویکرد تاریخ انقالب اسالمی به تاریخ حوزه قموقایع تاریخی است؛ ثانیًا با 
. انـد های اخیر پوشـش داده در دههفقط را  این دو اثر تاریخ حوزۀ قم یادشده،بر نکات  افزون

بلکه مقاطع  ؛گیرند در بر نمیها این فاصلۀ زمانی را به شکل پیوسته  حّتی این مقاالت و مصاحبه
 ،رو ناز ایـ. نـدکن ای از تاریخ آن را بـازگو مـی های پراکنده مختلف تاریخی را گزارش و تنها برگ

یک تسبیح را دارند که فاقد نظـم و پراکندۀ های  در آثار مکتوب تاریخی حکم دانه وقایع حوزۀ قم
  .نسق الزم برای آثار مکتوب تاریخی منسجم است

اّولین دائرة المعـارف حـوزۀ  یاآثار الحجة کتاب  کردد دیگری که باید به آن اشاره اثر ارزشمن
اطالعـات  ،این اثر کـه در سـه جلـد تهیـه شـده اسـت. است اثر محّمد شریف رازی ۀ قمعلمی

 و بروجـردی) و خوانسـاری ، صدرحّجت(، ثالث در عصر آیات حائری ارزشمندی از حوزۀ قم
بر محدودیت زمانی تاریخ حوزه در آن، بـا گـرایش  افزونلیکن . گذارد مندان می در اختیار عالقه

  .نگاری دانشمندان حوزه به موضوع پرداخته است حال شرح
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اثـر  ۀ شیعه در گسترۀ جهانعلمیهای  حوزهبریم کتاب قّیم  آخرین اثری که ما در اینجا از آن نام می
این کتاب که ما نیز در نگارش ایـن نوشـتار از . از دفتر انتشارات اسالمی است ضا سّیدکباریسّیدعلیر

است و شاید کرده بررسی و واکاوی  تاکنوناّولیه  های قرنرا از  ایم، مستقیمًا تاریخ حوزۀ قم آن بهره برده
بخـش کـوچکی از ایـن  ۀ قمعلمیبا این همه، تاریخ حوزۀ . ترین اثر به موضوع تحقیق ما باشد نزدیک

  .استسیده های شیعی و فراوان دیگر برر شکل خالصه در کنار حوزه آن را به مؤلف کتاب است و 
  ای که داشـته با وسعت دانش تاریخی یخ حوزۀ علمیۀ قمهایی از تار برگمؤّلف محترم کتاب 

 ۀ قـمعلمیـاند، طی اظهار نظر دربارۀ آثار مکتوب تـاریخ حـوزۀ  و با تتبعی که در این زمینه کرده
... نشـر یافتـه اسـت )و تحول حوزه تأسیستاریخ (آثار اندکی در این زمینه ... «: اند چنین نوشته

  1.»در این میان، جسته و گریخته متونی برجای مانده است
قابـل اثـر های اّطالعاتی داخلی و خارجی، بـه  اعم از بانک ،به آثار الکترونیک توجهرغم   به
المللی خارجی هیچ مقاله و اثری کـه  بینهای اّطالعاتی معتبر و  در بانک. ی دست نیافتیمتوجه

گونه بـه  ای اشـاره تنها مـوردی کـه یافـت شـد مقالـه. به این موضوع پرداخته باشد مشاهده نشد
های فارسی زبان بسـیار کمتـر از  جۀ جستجو در سایتینت. به طور عام بود 2موضوع مدرسۀ دینی

  .هایی از آنان بود وب و در واقع بخشآثار مکت
» تـاریخ حـوزۀ علمیـۀ قـم«د که موضوع کن ما را به این نکته رهنمون می فوق دّقت در نکات

 فـراوان قـم اهمیتآنجا که با وجود . ، در آثار گذشته دارای پیشینۀ قابل توجهی نیستطورکلی به
، اثـری در قمـری  تا اوایل سدۀ چهارده ق٣٧٨در سال  تاریخ قمب در روایات، پس از تألیف کتا
 نگـرشی خاص مثل با نگرش ویژه به ،ۀ قمعلمیدربارۀ تاریخ حوزۀ  3این زمینه پدید نیامده است،

 فاقـد تـاریخ مکتـوب، قـمآری، حوزۀ علمیـۀ . توان داشت میچه انتظاری  ،آموزشی و پژوهشی
در بتـوان تا  از علل و عوامل رونق و رکود آن است، چه رسد به تاریخی تحلیلیوسته یو پ منسجم

نگارنـده بـا تمـام . گرفت و با آگاهی و برنامه بـه اسـتقبال آینـده رفـت آن از گذشته درس یپرتو
با این بیان، نقطۀ تمـایز . شود» کنزدی«کند به این هدف  می» سعی«بضاعت ناچیز علمی خود 

  .شود نوشتار حاضر از سایر آثار تاریخی موجود آفتابی می
                                           

  .٩، صۀ قمعلمیهایی از تاریخ حوزۀ  برگ، )به کوشش( جعفریان . ١
2. Seminary 

  .دوانی، مقدمۀ ٢١، صتاریخ قم، ناصر الشریعة . ٣
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ایـن طلسـم  مراکـز پژوهشـی و تـاریخی حـوزۀ علمیـۀ قـم ،ای نزدیـک امید است در آینـده
 بـا تـألیف آثـار درخـورگرانسنگی در این زمینه نایل شوند و را بشکنند و به خلق آثار  ندیناخوشا

 علمـییکپارچـه و  جامع، راستی که جای اثری  به. ندکن شیرینمندان را در این زمینه  عالقهذائقۀ 
  .خالی است حوزویغیرحوزوی و در این زمینه از رجال 

حوزۀ علمیـۀ «، »کازرونۀ علمیحوزۀ «مانند  هعلمیهای  ناگفته نماند آثاری دربارۀ سایر حوزه
حـوزۀ علمیـۀ «، »حوزۀ علمیـۀ نجـف«، »حوزۀ علمیۀ پاکستان«، »حوزۀ علمیۀ بناب«، »قزوین
بـه همـین عنـاوین  نزدیـک غیر آنو » حوزۀ علمیۀ بندر عباس«، »حوزۀ علمیۀ زنجان«، »دزفول

  .اند وجود دارد که اساسًا از موضوع پژوهش ما خارج
  :این تحقیق به شکلی مستند و تحلیلی موارد زیر را هدف قرار داده استباری، 
آن و بـازگویی علـل و  تأسـیستـاریخ  اسـتخراجو  ۀ قـمعلمیحوزۀ پیشینۀ  شرحی از -

  ؛عوامل این رخداد
تـا عصـر حاضـر بـه شـکل پیوسـته و  تأسـیسو مراحل مختلف آن از  ها نابیان دور -

 منسجم؛
  .سرمشق مدیریت آیندهاهنما و ر عنوان بهاز آن آموزی  درسو  حوزه تحلیل کلی تاریخ -





 

 

  
  
  
 
 
  

    فصل دّوم
  

  قم شهر
وبررسی تحوالت آن از آغـاز  ۀ قمعلمیآشنایی با تاریخ حوزۀ  کتابگذشت، هدف که  گونه همان
کـه جایگـاه و خاسـتگاه  ولی برای این منظور آشنایی کوتاه و اجمالی با شـهر قـم ؛است تاکنون
  .تر ما از حوزه و تاریخ آن کمک کند تواند به درک بهتر و عمیق است، می ۀ قمعلمیحوزۀ 

  
  تاریخی شهر قمپیشینۀ 

است و پیش از ظهور اسالم این شهر دارای قدمت تاریخی البته نه دقیقًا در محدودۀ کنونی،  ،قم
نسـبت داده  1،سّومین پادشاه پیشـدادی ،را به تهمورث بنای شهر قم مستوفی. ه استاشتدوجود 
نیـز  دینـوری 3.را از شهرهای تحت حکومت سلسلۀ ساسانی نام برده اسـت قم یعقوبی 2.است

، کشور انوشیروان«: نویسد وی می. وجود این شهر را در عصر سلسلۀ ساسانیان تأیید کرده است
ی اخیر ختشنا های باستان کاوش 4.»از شهرهای قسمت دّوم بود را به چهار قسمت کرد و قم ایران

آثـار ایـن . دارای قدمتی هفت هـزار سـاله اسـت نشان داده است که شهر قم محل تپه قمروددر 
                                           

  .۶٧، صنزهة القلوب، یمستوف . ١
در شـاهنامه . زمـین بودنـد پیشدادیان آریایی نخستین سلسلۀ فرمـانروا در تـاریخ اسـاطیری و حماسـی ایـران. ٢

برخـی نویسـندگان وجـود چنـین . عنوان نخستین پادشـاه پیشـدادی یـاد شـده اسـت به فردوسی از کیومرث
   .دانند ای را در تاریخ در حد افسانه می سلسله

   .۶٧، صاألخبار الطوال، یدینور. ۴     .٢١٨، ص١، جتاریخ یعقوبییعقوبی،  . ٣
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هـای  تپـههـای جدیـد در  در حفاری .موجودند آستانه قمموزۀ باستان و نیز  ایرانموزۀ در ها  حفاری
سـال پـیش  ٣٠٠٠های عصر آهن با حدود  آثاری از کوره در نزدیکی مسجد جمکران درویش قلی
کنـد  رساند و مشـخص مـی اثبات میبه ین منطقه دست آمده است که حضور اقوام ایرانی را در اه ب

، بـه سـمت غـرب کشـیده این شهر در گذشته در شرق محل فعلی بوده و در اثر تغییر مسیر قمرود
   1.شده است

 یهودیـان و زرتشـتیان زنـدگی هـااز چند قلعه تشـکیل شـده بـود کـه در آن قبل از اسالم، قم
بـه هـر . ت این شهر در آن زمـان در دسـت نیسـتاّطالع زیادی از وضعیت و موقعی. کردند می

، سکنامحل  عنوان بهبه این شهر و انتخاب آن  2ق٩۴پس از ورود اشعرّیان در سال  مسلماً حال، 
که بـه یکـی آنجا تا  ،شد ه وسعت آن افزوده ت و به تبع آن ببه ترّقی نهاد و همواره به جمعی رو قم

سال آبـادانی و  ٢٨٠ادامه داشت تا اینکه پس از  آبادانی قم 3.تبدیل گردید از شهرهای مهم ایران
در نیمۀ دوم سدۀ چهارم شوکت ایشان از میـان  ،اشعرّیانبه دست سال استقالل سیاسی آن  ١٨٠
با قتل و غارت و ایجاد خرابـی  این انحطاط. و ویرانی نهاد رو به انحطاط از این هنگام، قم. رفت

در دهـۀ آخـر سـدۀ  و به احتمالی حملۀ امیر تیمور گورکـان هفتمسدۀ ل یاوادر  مغوالناز سوی 
شد و رو به آبـادانی و  وباره در دوران سلطنت صفویه احیابا آنکه این شهر د. افزایش یافت هشتم

بـه اوج خـود رانـی آن یو ق١٣۴٢−١١٣۴ های در سـال هـا نابا تاخت و تازهای افغـ ،ترقی نهاد
از  هـا ناکه یک قرن پس از حملۀ افغـ 4یکی از سیاحان اروپایی به نام فرازر«که  ای گونه رسید، به

شهر  5»، فقط تودۀ خاکی بر جا مانده استاز شهر آباد قم: نویسد این شهر عبور کرده است، می
هـای  نصیب نبود و در پـی آن بـه خرابی های قبل از قاجاریه بی های ناشی از انقالب از خرابی قم
  6.افزوده شد قم

  

                                           
 .شهر قم  فرهنگ هفت هزار سالهسرلک،  : ک.ر. ١
    .در همین فصل» و اشعرّیان قم« :ک.ر. ٣     .۶٨٨، صتاریخ قم، حسن قّمی . ٢

4. Fraser. 
   .تا بختیاری از خراساندر کتاب  ، به نقل از هانری رنه، مقدمۀ دوانی٨٩، صتاریخ قم، ناصر الشریعة . 5
  .١۴٢، صهمان، ناصر الشریعة . 6
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  و اشعرّیان قم
اشـعرّیان در رشـد و . گره خورده اسـت» اشعرّیان«پس از ظهور اسالم کامًال با تاریخ  تاریخ قم

  .اند نقش تاّمی داشته دیم قمشکوفایی شهر ق
و از معدود قبایلی بودنـد کـه بـا میـل و رغبـت بـه  اشعرّیان از قبایل قحطانی و مشهور یمن

. آمدنـد می شماربه ایشان در فتوحات اسالم، شرکت و از ارکان سپاه مسلمانان . اسالم گرویدند
و  1ق٢٣اشـعری در سـال  ابوموسـیبه دسـت  و نواحی اصفهان» قم«از جمله  فتح منطقۀ جبل
اشعرّیان پس از  2.از این فتوحات است عامر اشعری بن مالکتوسط  تا مرز دیلم فتح شمال ساوه

  . مستقر شدندآنجا و در رفتند  فتوحات اسالم، به کوفه
دو فرزنـد بـه  عـامر بن مالـک. داشـتندقرائن تاریخی، آنان روحیه ضّد امـوی شـدیدی بنا به 

 او پس از خروج مختار. بود از شیوخ شیعه در کوفه مالک بن سائب. داشت و سعد های سائب نام
و تـا آخـرین لحظـات در کنـار پیوسـت بـه او  ،ودقیام کرده ب که به دفاع از خون امام حسین

در مـاجرای  .کشته شد نیز به دست حّجاج سائب بن محّمد .دیرس ماند تا به شهادت  باقی  مختار
بـه  ، پنج فرزند از سـعدحاکم مروانی عراق ،علیه حّجاج اشعث بن محّمد بن شورش عبدالّرحمن

   3.مشارکت داشتند و نعیم ، بکر، عبدالّرحمن، احوصهللاهای عبد نام
پس از قتـل  ،قولی بنابر. اقوال مختلفی است دربارۀ علت و چگونگی هجرت اشعرّیان به قم

قولی  بنابر 4.را ترک کنند کوفهسه روز مهلت داد تا به اشعریان  یوسف بن حّجاج، سائب بن محّمد
اشـعرّیان و فرزنـدان (بـر قـومی  اشـعث بـن محّمد بن عبدالّرحمنپس از شکست  حّجاج ،دیگر
که در این شورش با او همراهی کردند سخت گرفت و زندگی را بر ایشان ناگوار و ) مالک بن سعد

 با برادران خود و دیگر خدمتکاران از کوفـه سعد بن هللاعبد ،رو از این. آنان را خوار و ذلیل ساخت
بـه دلیـل بـدرفتاری و سـختگیری نسـبت بـه  پسر سعد قول سوّمی، احوص بنابر 5.بیرون آمدند
 هللابا وساطت بـرادرش عبـد ،پس از چهار ساللیکن . و زندانی او بود اسیر حّجاج دهقاناِن کوفه

 دسـتگیری مجـدد، ابتـدا احـوصاز در این شرایط به دلیل ترس  6.شدبزرگ خاندان سعد، آزاد 
را بـه  ، کوفـههللاو پس از آن برادرش عبد ،همراه با برادران، اهل و عیال و بعضی از خدمتکارانش

                                           
   .٧٣٠، صتاریخ قم ،حسن قّمی. ٢     .٣١٩، صفتوح البلدان، یبالذر . ١
   .٧٢٨، صتاریخ قم، حسن قّمی. ۴     .٣٩٧، ص۴ج ،معجم البلدان، یحمو  . ٣
   .۶٩٩−۶٩٧، صهمان. ۶       .٧٣۵و  ٧٣۴، صهمان . 5
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در آنجا برخـی از . با یکدیگر تالقی کردند 1،ایشان در ماه بصره. عزم یک منطقۀ امن ترک کردند
   2.ردندحرکت ک به سوی مرکز ایران آنگاه. آنان به وبا مبتال و جان باختند

بـه  و اصـفهان پیش از این آمد، قمکه  گونه همانبلکه  ،این انتخاب چندان اتفاقی نبوده است
از . فـتح شـده بـود عـامر بن مالکبه دست جّد ایشان  و بالد شمال ساوه اشعری ابوموسیدست 

های  در فتح سـرزمین. ، گروهی از عموزادگان ایشان در آنجا ساکن شده بودندزمان فتح اصفهان
را از دسـت  غارتگر، شماری از سـاکنان قریـۀ تخـرود با حمله به دیلمیان نیز، مالک شمال ساوه

این واقعـۀ  خاندان مالک. آنان پس از آزادی، در زمرۀ خدمتکاران وی قرار گرفتند. ایشان آزاد کرد
آنان با آگاهی از این موضوعات، به این منطقه آمدند  3.خود شنیده بودند تاریخی را از پدر و جّد 

تر آن  احتمـال قـوی. تا به عموزادگان خود ملحق شوند و یا از آزادشدگان جّدشـان یـاری طلبنـد
. کرده باشـندحرکت  به سوی شهر قم» أسلم المواضـع«و » أسلم المدن«است که آنان با شناخت 

 .معرفی کرده بود آشنا بودند» قصبۀ قم«ترین مکان را  ترین و آرام عد با روایتی که امنخاندان س
ُبو«

َ
ْشَعِر کِ  یفِ  یُّ ُه اْلَهْمَدانِ یاْلَفقِ  هللاَعْبِد َقاَل أ

َ
َبا ُموَسی اْأل

َ
ـُه  یَّ َتاِب اْلُبْلَداِن ِإنَّ أ نَّ

َ
مِ َرَوی أ

َ
َل أ

َ
َر یـَسـأ

بِ  یَّ َن َعلِ یاْلُمْؤِمنِ 
َ
ْسَلِم اْلُمُدِن َوَخ  َطاِلٍب  یْبَن أ

َ
ـیْ َعْن أ ِف یْ ِر اْلَمَواِضِع ِعْنَد ُنُزوِل اْلِفَتِن َو ُظُهـوِر السَّ

ْسَلُم اْلَمَواِضِع 
َ
ْرُض اْلَجَبِل َفِإَذا اْضَطَرَبْت ُخَراَساُن یَ َفَقاَل أ

َ
ْهـِل ُجْرَجـاَن یْ َوَوَقَعـِت اْلَحـْرُب َبـ ْوَمِئٍذ أ

َ
َن أ

ْسَلُم اْلَمَواِضِع 
َ
ِت  َک ِتلْ  ْوَمِئٍذ َقَصَبُة ُقمَّ یَ َوَطَبِرْسَتاَن َو َخِرَبْت ِسِجْسَتاُن َفأ ْنَصـاُر ْخُرُج یَ  یاْلَبْلَدُة الَّ

َ
ِمْنَهـا أ

ًة ِتلْ یْ َخ  ًة َوَعّمًا َوَعمَّ ّمًا َوَجّدًا َوَجدَّ
ُ
بًا َوأ

َ
اِس أ ِت  َک ِر النَّ ْهَراَء ِبَها َمْوِضُع َقـَدِم َجْبَرئِ  یالَّ ی الزَّ َل َوُهـَو یـُتَسمَّ
ِذ  ِذ  یاْلَمْوِضُع الَّ اِء  یَنَبَع ِمْنُه اْلَماُء الَّ ِمَن ِمَن الدَّ

َ
ـِذ یاْلَماِء ُعِجَن الطِّ  َک َوِمْن َذلِ َمْن َشِرَب ِمْنُه أ  یُن الَّ

َم َوَعَصـا یْبُش ِإْبـَراهِ َکـْخـُرُج یَ اْلَمْوِضـُع  َک َوِمْن َذِلـ َضاْغَتِسُل الرِّ یَ ِر َوِمْنُه یْ َئِة الطَّ یْ َه کَ َعِمَل ِمْنُه 
پرسیدم در هنگامۀ نزول  علی امیرمؤمناناز : گوید اشعری ابوموسی 4؛َمانیْ ُموَسی َوَخاَتُم ُسلَ 

: ترین سرزمین و بهترین مکان کجاست؟ آن حضـرت پاسـخ دادنـد ها و پیدایش جنگ، امن فتنه
پـس هنگـامی کـه در . اسـت) شـامل منطقـۀ قـم( ترین مکان در این روزگار، سرزمین جبل امن

                                           
 نهاوندقال لی، و ماه فارسو  وفهکماه الل ماه البصره و یقصبه البلد، و منه ق: الماه، بالهاء خالصه: ماه البْصره «. ١

بـه همـین معنـا  مـاه فـارسو  وفـهکمـاه الماه البصره؛ ماه به معنای شهر است و ماه البصره و  قّم و  همذانو 
 .۴٩و  ۴٨، ص۵، جمعجم البلدان، یالحمو ؛ » .گویند ماه بصره و قم ، همدانبه نهاوند. است
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