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میرزاابوالقاسـمشـفتیگیالنـی،معروفبهمیرزایقمیاسـت،که
در)11۵1ق.(متولـدشـدوبعـدازهشـتادسـالزندگـیبابرکت
در)1۲31ق.(دیـدهازجهـانفـروبسـتودرنزدیکـیحرممطهر
حضـرتمعصومـهدرقبرسـتانمعـروفشـیخانودرکنـارمزار
تعدادیازاصحابائمه بهخاکسـپردهشـد.مزارآنبزرگوار

ازروزوفـاتتاکنـونزیارتگاهمردممیباشـد.

علمای حوزه علمیه قم، 
از ارتحـــال 

 تا رحلت آیت هللا مؤسس
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مسـیر  نوشـتار،  ایـن  در   

علمیـه  دانـش حـوزوی حـوزه 

قـم از ارتحـال میـرزای قمـی، 

تـا زمـان ارتحـال مرحـوم حـاج 

شـیخ عبدالکریـم حائـری یزدی 

یعنـی  1315ش.(؛  )1355ق. 

فاصلـه زمانـی 124سـال مـورد 

بحـث و بررسـی و ارزیابـی قـرار 

می گیـرد، کـه ذکـر چنـد نکته به 

ترتیـب می آوریـم: رصـد احـوال 

حـوزه علمیه قـم، علمای قمی و 

علمـای مهاجـر به قم، افرادی که 

در این حوزه علمیه درس خوانده 

و در تحـوالت علمـی، اجتماعـی و سیاسـی آن 

سـهیم و دخیـل بوده انـد. بر همین اسـاس این 

مقالـه در دو بخـش پیـش رو خواننـدگان قـرار 

می گیـرد: 

بخـش نخسـت: دربارۀ پیشـینۀ حوزه علمیه 
قـم از زمـان ارتحـال میـرزای قمـی تا تأسـیس 

فاصلـه  در  یعنـی  قـم؛  علمیـه  نویـن حـوزه 

زمانی109سـال؛ یعنـی از زمـان ارتحـال صاحب 

قوانین تا احیای مجدد حوزه از )1231-1340ق.( 

وضعیـت حـوزه علمیه قـم و فرازوفرودهای آن 

مـورد کنـکاش قـرار خواهـد گرفت.

بخـش دوم: دربـارۀ تحـول پانزده سـاله حوزه 
علمیـه قـم بـا تمرکـز بـر علمـای ایـن حـوزه 

می باشـد. علما و شـخصیت هایی در این حوزه 

حضـور داشـتند و در تأسـیس حـوزه علمیـه بـه 

یـاری و کمـک شـیخ عبدالکریم حائـری یـزدی 

شـتافتند، نیز علما و شـخصیت های دیگری در 

ایـن بـازه زمانـی به شـهر مقدس 

در  تـا  کرده انـد،  هجـرت  قـم 

مجموع مشـخص شـود، پیشینه 

و بسـتر قبلـی حـوزه علمیـه قـم 

پـس از دوران درخشـان عصـر 

میـرزای قمـی تـا ایـن ایـام بـه 

چـه کیفیـت بـوده اسـت؛ البتـه 

در ایـن زمینـه تحقیـق دقیـق و 

مناسـبی صـورت نگرفته اسـت، 

تـا نشـان دهـد کـه حـوزه علمیه 

قـم در ایـن زمـان کامًا منفعل و 

فاقـد فعالیت هـای علم و دانش 

نبـوده اسـت، امـا در عیـن حـال 

نظـام حـوزوی بـه صـورت کاسـیک و رسـمی 

جریـان نداشـته اسـت. دیگـر این کـه اهمیـت 

همـکاری علمـای قمـی و غیـر قمـی در پانـزده 

سـال نخسـت حـوزه علمیـه قم، که مصـادف با 

ارتحـال شـیخ عبدالکریـم حائری یـزدی اسـت، 

چـه نقـش و تأثیـری در حمایـت از اقدامـات 

ایشـان و تثبیـت نظـام نویـن حـوزه علمیـه قم 

داشـته اند.

  قداست تأسیس حوزه علمیه قم
درخصـوص پیشـینه تأسـیس حـوزه علمیه 

قـم، چنـد قـول وجود دارد، که اشـاره می شـود. 

اشـتهاردی  علی پنـاه  شـیخ  حـاج  آیـت اهلل 

ایـن نکتـه را از قـول آیـت اهلل شـیخ مرتضـی 

حائری یـزدی می گویـد، کـه آخوند خراسـانی در 

عصـر مشـروطه بـا پیشـنهاد هجرت بـه ایران و 

تأسـیس حـوزه علمیـه در قـم مواجـه شـد، در 

در  شــخصیت هایی  و  علمــا 
ایــن حــوزه حضــور داشــتند و در 
تأســیس حــوزه علمیــه بــه یــاری 
و کمــک شــیخ عبدالکریم حائــری 
و  علمــا  نیــز  شــتافتند،  یــزدی 
شــخصیت های دیگــری در ایــن 
ــازه زمانــی بــه شــهر مقــدس قــم  ب
هجــرت کرده انــد، تــا در مجمــوع 
مشــخص شــود، پیشــینه و بســتر 
قبلــی حــوزه علمیــه قــم پــس از 
دوران درخشــان عصــر میــرزای 
قمــی تــا ایــن ایــام بــه چــه کیفیــت 

بــوده اســت.
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جـواب فرمـود در آینـده شـخص دیگـری غیر از 

مـن، در قـم حـوزه را تأسـیس خواهـد کـرد.

 هم چنیـن داسـتان خـأل تأسـیس حـوزه 

علمیه قم توسـط شیخ عبدالکریم حائری یزدی 

توسط عالم اخاقی مافتحعلی 

سـلطان آبادی نیز معروف است، 

آمـده  مختلـف  منابـع  در  کـه 

گونـه  ایـن  آن  اجمـال  اسـت، 

اسـت، کـه روزگاری در سـامرا 

ایـن عالـم ربانـی جمعی از فضا 

را مشـاهده می کنـد؛ از جملـه 

شـیخ فضـل اهلل نـوری و شـیخ 

عبدالکریـم حائری یـزدی و در آن 

مجلس هم از شـهادت شـیخ فضل اهلل نوری در 

تهـران خبـر می دهـد و هـم از ایـن کـه روزگاری 

علـم اسـام در ایـران و تأسـیس حـوزه علمیـه 

قـم، بـر دوش شـیخ عبدالکریـم حائری یـزدی 

می باشـد.

از  نیـز   امـام خمینـی دیگـر،  از سـوی 

تأسـیس حـوزه علمیـه قـم بسـیار بـا تعظیم و 

احتـرام یـاد می کـرد. آیـت اهلل شـبیری زنجانـی 

نقـل می کنـد، کـه امـام خمینـی فرمـوده، 

تأسـیس حوزه علمیه در آن عصر خفقان توسـط 

مرحـوم حائـري در کنار پایتخـت )تهران( کمتر 

از تشـکیل جمهـوری اسـامی ایـران نیسـت. 

اشـکالی  در  نیـز   خمینـی امـام  چنانچـه 

گوناگـون در کتـاب چهـل حدیـث از مقامـات 

بلنـد علمـی و اخاقی مرحوم شـیخ عبدالکریم 

حائـری یـزدی یـاد می کند. بدین وسـیله حوزه 

علمیـه قـم تأسـیس می گـردد، اگرچـه در آن 

روزگار بـه سـبب این کـه ایـران از دهـه قحطـی 

عبور کرده و بسـیاری از شـهرها و روستاها دچار 

آسـیب های فراوانـی شـده بودنـد، تعداد طاب 

چنـدان نبـود جنـگ جهانـی اول چند سـال بود 

بـه پایان رسـیده بـود وضع ایران 

نامناسـب بـود؛ امـا تعداد طاب 

و روحانیـون حـوزه علمیـه قم در 

روزگار شـیخ عبدالکریم را حدود 
سـيصد نفـر یـاد کردند.1

 تأسیس حوزه علمیه قم 
حـوزه علمیه قم، در )1340ق. 

شـیخ  توسـط  1301ش.(  برابـر 

عبدالکریـم حائری یـزدی تأسـیس شـد. حـاج 

شیخ عبدالکریم، یکی از علمای برجسته و بزرگ 

شـیعه که در اراک سـاکن بود و به فعالیت های 

دینی و اجتماعی اشـتغال داشـت. ایشـان برای 

زیـارت حضـرت ثامن االئمـه از مسـير قـم در 

نـوروز)1301( وارد قـم شـد و ماننـد بسـیاری از 

علما، هنگام تحویل سـال، در صحن حرم مطهر 

اسـتقرار و منزلـت نمـود. در آن هنـگام تعدادی 

از علمـا و وعـاظ دور ایشـان را گرفتنـد و ایشـان 

را بـرای سـکونت دائـم در قـم تشـویق می کنند. 

یکی از مشـوقان ایشـان، شـیخ محمد کجوری 

معـروف بـه سـلطان الواعظین از خطبـای عصر 

مشـروطه بـه شـمار می رفـت، بـود )شـرح حال 

ایـن واعـظ برجسـته در دفتر 29 سـتارگان حرم 

اسـت(. شـیخ محمد سـلطان الواعظین  آمـده 

رئیـس وعـاظ تهـران نيـز بـود، کـه در آن سـال 

بـه زیـارت آمـده بودنـد. وی در منبـری کـه در 

نقـل  زنجانـی  شـبیری  آیـت اهلل 
 خمینـی امـام  کـه  می کنـد، 
فرموده، تأسـیس حوزه علمیه در 
آن عصـر خفقـان توسـط مرحـوم 
حائـري در کنـار پایتخـت )تهـران( 
جمهـوری  تشـکیل  از  کمتـر 

نیسـت.  ایـران  اسـامی 
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صحـن مطهـر بـرای مردم مهیا شـده بـود، مردم 

را ترغیـب و تحریـک نمـود، تا شـیخ عبدالکریم 

را در قـم نگه دارنـد و رو بـه مـردم 

گفـت: شـما روزگاری پیراهـن را 

بـه اعتبـار این کـه پیراهـن امام 

ِدعبـل  از  اسـت،   معصـوم

خزاعـی گرفتیـد، اینـک نایـب 

امام معصوم در قم است و او 

را در این جـا نگه دارید؛ همچنین 

گفـت: میرزا محمدتقی شـیرازی 

اجتهاد شـیخ عبدالکریم حائری 

یـزدی را تصدیـق نمـوده اسـت. 

علمـا و وعـاظ دیگـری کـه در آن 

روز شـرکت داشـتند، نیز تشـویق 

بـه ماندن حاج شـيخ عبدالکریم 

در قـم و انتقـال حـوزه علمیـه 

اراک را بـه جـوار حضـرت معصومه خواسـتار 

شـدند. بدین وسـیله بـرگ جدیـد و زرينـي در 
حـوزه علمیـه رقم می خـورد.2 

 پاسخ یک شبهه
شـاید اشـکال شـود، کـه حـوزه علمیـه قـم 

پیشـینه هزار سـاله داشـته اسـت، چگونه کلمه 

تأسـیس را بـرای ایـن حـوزه بـه کار می بریـد و 

شـیخ عبدالکریم را آیت اهلل مؤسـس می نامید؟

در پاسـخ بایـد گفـت، مقصـود ایـن نیسـت، 

کـه حـوزه علمیـه قم که در سـال )1340ق. برابر 

1301ش.( تأسـیس شـده، قبـل از ایـن حـوزه 

بـدون پیشـینه بـوده اسـت. کلمـه تأسـیس به 

علـت تحـول عظیمـی اسـت کـه پـس از عصـر 

شـیخ عبدالکریم ایجاد شـده است؛ یعنی هرگاه 

در منطقـه و زمـان یـک دوره فتـرت و رکـوردی 

برقـرار باشـد و سـپس جریـان 

حادثـه و اتفـاق عظیمـی روی 

بدهد، که بسیار متفاوت از دوره 

قبـل خود باشـد، کلمه تأسـیس 

در ایـن مـوارد بـه کار مـی رود 

شـخصیت هایی  جملـه  از  و 

کـه حـوزه علمیـه قـم بـا لفـظ 

تأسـیس و شـیخ عبدالکریـم را 

بـا لفـظ مؤسـس یادکـرده، امـام 

خمینـی می باشـد، چنانچـه 

در پیـام تسـلیت شـیخ مرتضـی 

حائری یـزدی بـه کلمه تأسـیس 

حـوزه علمیـه قـم دو بـار اشـاره 
دارد.3

بخش اول: علمـای تحصیل کننده یا مدرس حوزه 
قم قبل از تأسیس حوزه

 میرزا علیرضا طاهری قمی 
میـرزای قمـی صاحـب یـک پسـر و هشـت 

دختـر بـود؛ ولی پسـرش در زمـان حیات وی به 

رحمت خدا رفت و نسـل میرزای قمی از جانب 

دختـری اسـتمرار پیدا کـرد و داماد های وی که 

اکثـرًا از علمـا بودنـد و بـه نسـل میـرزا اسـتمرار 

بخشـیدند؛ بنابرایـن وضعیـت حـوزه علمیـه 

قـم پـس از ارتحـال میـرزای قمـی از جهاتـی 

توسـط برخـی از دامادهـا و نـوادگان دختـری 

ادامـه یافتـه اسـت. یکی از بخش های قسـمت 

اول مقالـه اشـاره اجمالـی بـه نقـش دامادهای 

کلمــه تأســیس بــه علــت تحــول 
عظیمــی اســت کــه پــس از عصــر 
شــده  ایجــاد  عبدالکریــم  شــیخ 
اســت؛ یعنــی هــرگاه در منطقــه و 
زمــان یــک دوره فتــرت و رکــوردی 
جریــان  ســپس  و  باشــد  برقــرار 
روی  عظیمــی  اتفــاق  و  حادثــه 
بدهــد، که بســیار متفــاوت از دوره 
قبــل خــود باشــد، کلمــه تأســیس 
مــی رود  کار  بــه  مــوارد  ایــن  در 
شــخصیت هایی  جملــه  از  و 
لفــظ  بــا  قــم  علمیــه  حــوزه  کــه 
را  عبدالکریــم  شــیخ  و  تأســیس 
بــا لفــظ مؤســس یادکــرده، امــام 

می باشــد.  خمینــی
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میـرزای قمـی و نوه هـای دختـری کـه در قـم 

باقـی مانده انـد دارد کـه میـزان تأثیـر آن هـا در 

حوزه علمیه قم از )1231-1340 ق.( نشـان داده 

شـده است.

میـرزای قمـی دامادهـای معروفـی داشـت، 

کـه اسـامی آنـان عبارت انـد از: میـرزا ابوطالـب 

قمـی، مااسـداهلل بروجـردی، میـرزا علیرضـا 

طاهـری، مامحمـد نراقی، شـیخ علی بحرینی، 
آقـا مهـدی کلباسـی، ماعلـی بروجـردی.4 

یکـی از دامادهـای میـرزای قمـی کـه در 

اسـتمرار حرکـت علمـی حـوزه علمیـه قـم پس 

از ارتحـال آن بزرگـوار سـهیم بود، ميـرزا علیرضا 

طاهری قمی نام دارد. او یکی از شـاگردان مبرز 

صاحـب قوانیـن بـود و مـورد عنایـت و محبـت 

ایشـان قـرار داشـت، کـه پس از ارتحـال میرزا از 

جملـه رؤسـای بـزرگ و از دانشـمندان مشـهور 

قـم بـه شـمار می رفـت؛ یعنـی در واقـع میرزای 

قمـی در زمـان حیات خـود مرافعات و منازعات 

شـرع را بـه وی ارجـاع می داد و بـه همین دلیل 

محضـر او و پـس از او محضـر فرزنـدش سـید 

جـواد قمـی نـوه دختـر میرزای قمـی محل حل 

و فصـل خصومـات و رفـع دعـاوی بـود.

میـرزا علیرضـا در اجـرای احـکام شـرع و 

انجـام امربه معـروف و نهی ازمنکـر از سـرزنش 

و مامـت دیگـران نمی هراسـید، در رفـع ظلم از 

مـردم کوشـش داشـت و خدمـات زیـادی را بـه 

سـرانجام رسـاند. گفتنی اسـت که میرزا علیرضا 

طاهـری از جانـب مـادری از نسـل مامحمـد 

)متوفـا  قـم  شیخ االسـام  قمـی،  طاهـری 

1098هــ.( و مدفـون در شـیخان بـود؛ ازایـن رو 

به طاهری شـهرت داشـت. پسـر وی سـیدجواد 

قمـی از علمـای بـزرگ قـم، از فاصلـه ارتحـال 

میـرزای قمـی تـا تأسـیس حـوزه علمیـه قـم 

اسـت، کـه عمری طوالنـی یافته بود، در )1333 

ق.( وفـات یافـت، بـه شـرح حـال وی خواهیـم 

پرداخـت. میـرزا علیرضا طاهـری در )1248 ق.( 

وفـات یافـت و در شـیخان دفـن شـد.5  

 شمس العلمای گرکانی
میرزا محمدحسـین قریـب گرکانی، معروف 

بـه شـمس العلما از دانشـمندان بـزرگ قریـه 

گـرکان آشـتیان می باشـد، کـه در )1262هــ.( 

متولد شد. تحصياتش را در ایران و عراق ادامه 

داده و بـه مـدارج بلنـد علمی دسـت يافت. وی 

در زمینـه فقـه، اصـول، ادبیـات، تراجـم، تاریخ، 

عرفـان و کام دارای برجسـتگی هایی بـوده و 

هم چنیـن مدت ها در کشـورهای شـرقی ایران؛ 

ماننـد هنـد بـه تبلیـغ معـارف دینـی پرداختـه 

اسـت. وی از مشـایخ روایی عده ای از بزرگان از 

جمله آیت اهلل مرعشـی نجفی می باشـد.6 وفات 

او در )1345ق.( و در سـن 83 سـالگی بـود. 

وقتـی بـه سـیر تحصیـات او مي پردازیـم، 

مشـاهده می شـود، کـه پس از گذرانـدن مراحل 

ابتدایی تحصیل راهی شهر مقدس قم می شود 

و تحصیاتـش را در ایـن شـهر ادامـه می دهد و 

از محضـر اسـاتید قـم بهره منـد می گـردد. نکته 

حائـز اهمیـت این که دوران تحصیل وی قبل از 

تأسـیس حوزه علمیه بوده اسـت. قبل از این که 

شیخ عبدالکریم حائری از اراک به قم بيايد، در 

این حوزه درس خوانده و از محضر دانشـمندان 
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حـوزه بهـره برده اسـت. دانشـمندانی کـه اغلب 

حـوزه تدریـس را در منـزل خـود 

برپـا  یـا حجـرات حـرم مطهـر 

می کردنـد و مـدارس از حالـت 

رسـمی خارج شـده اسـت. 

از  پـس  العلمـا  شـمس 

تحصیل راهی نجف اشـرف شـد 

و در آن جـا مانـدگار مي شـود و 

بـه تحصیاتـش ادامـه می دهد 

او  اسـاتید  از  این کـه  بـا  مـا 

در قـم اطاعـی نداریـم، ولـي 

از  بخشـی  کـه  می دانیـم  مـا 

تحصیـات وی در ایـران و در 

حـوزه قـم بـوده شـمس العلما 

نیز شـعر می سـروده اسـت و تخلص وی گاهی 

ربانـی و گاه غریـب بـود آن عالـم جلیل القـدر 

احتمـااًل در حـدود سـال 1280 قمـری وفـات 

یافتـه اسـت.7  

  میرزا محمدتقی گرکانی
از دانشـمندان ديگـری کـه در فاصلـه ارتحال 

میرزای قمی و تأسـیس نوین حوزه علمیه قم، 

در این شـهر و حوزه درس خوانده اسـت، عامه 

میـرزا محمدتقـی گرکانـی، معـروف بـه مجتهد 

گرکانـی و میـرزا محمدتقی مدرسـی می باشـد. 

ایشـان بـرادر بزرگ تـر شـمس العلمـای گرکانی 

اسـت، کـه در برخـی از منابـع نـام ایشـان را بـه 

غلـط گرگانی نوشـته اند. 

ایشـان بـه همـراه بـرادرش راهـی قـم شـد و 

پیـش از تحصیـات در عتبـات در شـهر مقدس 

قم درس خوانده است. شرح حال وی به صورت 

منظـم و مرتـب در جایي مندرج 

از  پـس  ایشـان  ولـی  نیسـت؛ 

تحصیـل علوم دینی در قم راهی 

تهران شـد و در مدرسـه جواهر و 

برخـی از مـدارس دیگـر تهران به 

تدریـس پرداختـه اسـت و بدین 

صـورت شـرح حالـی از ایشـان 

ازجملـه  می شـود؛  مشـخص 

آقابـزرگ  شـاگردان وي، شـيخ 

تهرانـی اسـت، کـه می نویسـد: 

مـن در آغـاز تحصیاتم بخشـی؛ 

ازجملـه مکاسـب و قوانیـن را 

از محضـرش فـرا گرفتـم. او در 

سـال )1336ق.( در تهران درگذشـت و عاوه بر 

شـیخ آقابزرگ تهرانی شـاگردان دیگر نیز مانند 

سـید عبدالمجیـد َوفسـی طلبـه شـهید ابتدای 

مشـروطه داشـت. بر این اسـاس به علت این که 

بخشـی از تحصیاتش در قم طی کرده؛ ازجمله 

علمـای تحصیل کننـده در قـم در فاصلـه زمانی 

ارتحـال میـرزای قمی تا تأسـیس حـوزه علمیه 
قـم بوده اسـت.8

 سیدصادق قمی
آیـت اهلل سـیدصادق قمـی، از علمـای بـزرگ 

شـهر مقـدس قـم می باشـد، کـه در )1255ق.( 

متولـد شـده اسـت. علـوم مقدمات و بخشـی از 

سـطوح را در قـم خوانـد و سـپس بـه تهـران که 

مکتـب فلسـفی معروفـی داشـت، تحصیـات 

فلسـفی و عرفانـی را در ایـن حـوزه فـرا گرفـت؛ 

در  کــه  دیگــری  دانشــمندان  از 
قمــی  میــرزای  ارتحــال  فاصلــه 
و تأســیس نویــن حــوزه علمیــه 
قــم، در ایــن شــهر و حــوزه درس 
میــرزا  عامــه  اســت،  خوانــده 
گرکانــی، معــروف بــه  محمدتقــی 
مجتهــد گرکانــی و میرزا محمدتقی 
مدرســی می باشــد. ایشــان بــرادر 
بزرگ تــر شــمس العلمــای گرکانــی 
منابــع  از  برخــی  در  کــه  اســت، 
گرگانــی  نــام ایشــان را بــه غلــط 

. ند شــته ا نو
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سـپس در 24سـالگی؛ یعنی در )1279ق.( راهی 

نجف اشرف شد و حدود دو دهه در این شهر به 

تحقیق و تدریس پرداخت و اواخر حیات شـیخ 

انصاري را درک نموده، سـپس راهی سـامرا شـد 

و مدتـی نیـز در ایـن حـوزه از محضـر میـرزای 

شیرازی بهره علمی کسب نمود. در )1298ق.( به 

شـهر مقدس قم بازگشـت و تا اواخر زندگی اش 

بـه مـدت چهـل  سـال به خدمـات علمـی دینی 

و عمرانـی مشـغول شـد؛ به ویـژه 

بعـد از ارتحـال سـیدجواد قمـی 

در )1333ق.( محوریـت داشـت. 

از  بسـیاری  میـان  در  وی 

طبقـات مـردم در شـهر قم دارای 

منشـأ  سـر  و  بـود  محبوبيـت 

خدمـات عمرانـی و اجتماعـی 

شـد و در رفـاه عمومـي همـت 

راسـتای  در  او  داشـت.  وافـر 

حفـظ معـارف دینـی و ترویـج 

آموزه هـای دینـی کـه بـرای اهل بیـت تاش 

داشـت و گره از کار مردم می گشـود، به تحقیق 

و نوشـتن اهتمام ورزیده و حوزه درسـی داشت، 

کـه علمـا و دانشـمندان از آن جـا برخاسـته اند، 

کـه می تـوان بـه میـرزا محمـد اربـاب و شـیخ 

حسـن فاضلـی اشـاره کـرد. وی در )1338ق.( 

دیده از جهان فرو بسـت و در قبرسـتان شـیخان 

بـه خـاک سـپرده شـد. از نسـل وی پنـج عالـم 

و دانشـمند برخاسـتند، یکـی از آن هـا میـرزا 

محمـود روحانـی نـام داشـت. وی پـدر مرجـع 

صـادق  سـیدمحمد  آیـت اهلل  معاصـر  تقلیـد 

روحانـی می باشـد، کـه همه فرزندان دانشـمند 

وي از شـاگردان آیـت اهلل مؤسـس حـوزه علمیه 

قـم بـه شـمار می رونـد.

 میرزا ابوطالب قمی
یکـی از برجسـته ترین علمـای فاصلـه بیـن 

ارتحال میرزای قمی و شـیخ عبدالکریم حائری 

فرزانـه  دانشـمند  علمیـه،  تأسـیس حـوزه  و 

میـرزا ابوطالـب قمـی می باشـد. وی از سـادات 

جلیل القـدر شـهر مقـدس قـم و 

شـاگرد برجسـته و داماد میرزای 

قمـی بود. 

میــرزا بــه وی اعتمــاد و وثوق 

بســیار داشــت و امــور شــرعی را 

بــه وی ارجــاع می نمــود. میــرزا 

ابوطالــب قمــی از معروف تریــن 

ــان  ــرن ســیزدهم جه علمــای ق

و  علمــی  زمینــه  در  تشــیع 

رســیدگی بــه ایتــام و بینوایــان 

بــود، بــه صورتــی کــه موقوفــات وســیع و 

دامنــه داری او در آن روزگاران بــه انــدازه اي بــود، 

ــود  ــل می نم ــان را تکف ــیاری از بینوای ــه بس ک

و اقدامــات اجتماعــی و عام المنفعــه مفیــدی 

را انجــام دادنــد، ماننــد آب انبــار بــزرگ جنــب 

میــدان کهنــه قــم را بنــا نمــود و بخــش زیــادی 

از منطقــه زنبیل آبــاد کنونــی و شــهر قنــوات از 

موقوفــات وي بــود؛ ولــی پــس از زندگــی یــک 

ــارف  ــر مص ــف ب ــود را وق ــاک خ ــوم از ام س

خیريــه نمــود. از نســل وی افــراد زیــادی 

برخواســتند، کــه در ادامــه شــرح حــال پــاره ای 

ــای  ــی از کتاب ه ــم آورد. یک ــان را خواهی از آن

علمــای  برجســته ترین  از  یکــی 
میــرزای  ارتحــال  بیــن  فاصلــه 
قمــی و شــیخ عبدالکریــم حائــری 
علمیــه،  حــوزه  تأســیس  و 
دانشــمند فرزانــه میــرزا ابوطالــب 
از ســادات  قمــی می باشــد. وی 
جلیل القــدر شــهر مقــدس قــم و 
گرد برجســته و دامــاد میــرزای  شــا

بــود.  قمــی 
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علمــی میــرزا ابوطالــب قمــی، ســؤال و جــواب 

نــام دارد. وفــات وی در )1242ق.( روی داد و در 

بقعــه جنــاب زکریــا بــن آدم دفــن گردیــد. در 

برخــی منابــع بــه اشــتباه وی را ابوطالــب یــاد 

کرده انــد.9  

 میرزا حسین خلیلی تهرانی
خانـدان خلیلـی تهرانـی از خانـدان مطـرح 

جهان تشـیع در دو قرن اخیر در زمینه فقاهت، 

شـخصیت  و  می باشـد  سیاسـت  و  طبابـت 

برجسـته ایـن خانـدان، میـرزا حسـین خلیلـی 

مي باشـد، کـه در )1233ق.( متولـد می شـود. 

اگرچـه برخـی منابـع تولـد او را در نجـف یـاد 

کرده انـد؛ ولـی ایشـان تهرانـی اسـت و پـدرش 

میـرزا خلیـل رازی نیـز اهل تهران بـود؛ اما طبق 

گزارش شـاگردش صدراالسـام امين خوئی در 

جلد نخسـت مراةالشـرق متولد شهر مقدس قم 

می باشـد و سـپس به نجف مهاجرت کرده و تا 

پایـان عمـرش در نجف باقی ماند و اسـتاد فقها 

و مجتهدیـن می شـود. 

همچنین اولین فقیهی اسـت، که مشـروطه 

را امضـا می نمایـد و در کتـاب آخوند خراسـانی 

و ماعبـداهلل لنگـرودی معـروف بـه مازندرانی، 

کـه آیـات ثاثه نجف شـناخته می شـود و میرزا 

حسـین خلیلـی و بـرادرش ماعلـی خلیلـی بـر 

ایـن اسـاس کـه مدتی در قـم تحصیل مقدمات 

پرداخته انـد، بعدهـا نیـز میـرزا حسـین خلیلی 

سـفرهایی بـه قـم، تهـران و گلپایـگان داشـته 

اسـت و ایـن سـفرها و مقدمـات تحصیـل، در 

زمـان پـس از میـرزای قمی و پیش از تأسـیس 

حـوزه علمیـه قم بوده اسـت. 

این عالم برجسته از فقهای سترگ روزگارش 

بـود، کـه ریاسـت مذهـب امامیـه و مرجعیـت 

عامه به وی منتهی و منحصر شـد، تا این که در 

شـوال )1326ق.( در 93 سـالگی چشـم از جهان 

فرو بسـت. گفتنی اسـت میرزا حسـین خلیلی 

و خاندان خلیلی اصالتی قمی داشته و از نسل 

شـیخ صدوق می باشـند؛ چنان که ماعلی رازی 

در کتاب رجال خویش که اخیرًا نیز چاپ شـده 

بـه ایـن مطلـب تصریـح می کند، که ما از نسـل 

شـیخ صدوق هستیم. 

 عالمه فقیه سیدجواد قمی
حـاج سـيدجواد قمـی، از علمـای بـزرگ در 

فاصلـه میـان ارتحـال میـرزای قمی و تأسـیس 

حـوزه علمیـه قـم اسـت، کـه یکصدسـال پیش 

از تأسـیس حـوزه علمیـه قـم، در شـهر مقـدس 

قـم متولـد شـد. نـام اصلـی وی محمدتقـی 

اسـت، که معروف به سـیدجواد شـده اسـت و 

پـس از طـی مقدمـات علـوم دینـی در قم راهی 

اصفهـان شـد و نـزد شـیخ محمدتقـی اصفهانی 

و حجت االسـام شـفتی مشـغول تحصیل فقه 

و اصول شـد؛ سـپس به نجف اشـرف مهاجرت 

کرد و از محضر صاحب جواهر و شـیخ انصاری 

بـه تکمیـل معلومـات پرداخـت؛ سـپس بـه 

وطـن خـود بازگشـت و بـه تدریـس و تألیـف، 

امـام جماعـت، امـر بـه معـروف و نهـی از منکر 

اشـتغال ورزیـد. وجـود او مـردم را از منکـرات 

بـاز می داشـت و در حفـظ حدود شـرعی از هیچ 

نقطـه ای فروگـذار نمی کرد. تخصص وی در فقه 
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و اصول است؛ ولی در تراجم و حدیث تألیفاتی 

دارد که مقالیداالحکام در فقه و یا بیان االحکام 

در حدیـث می باشـد، نیـز کتابـی در علـم رجـال 

از جملـه تألیفـات اوسـت. وي در )1269ق.( 

از مامحمـد قاضـی اجـازه دریافـت نمـود و در 

پایـان، سـیدجواد قمـی در )1303ق.( در سـن 

63 سـالگی وفات یافت و پیکرش در قبرسـتان 

شـیخان مدفون اسـت.10  

 مالسلمان یکه باغی
علمـای جليل القـدر در ایـن 

مقالـه این گونه نیسـت که همه 

اهـل شـهر مقـدس قـم باشـند، 

بلکـه برخـی منسـوب بـه نواحی 

اطـراف قـم، مانند کهک، قاهان، 

و  یکه بـاغ خلجسـتان  نویـس، 

سـایر نواحـی قـم نيـز هسـتند. 

یکه بـاغ روسـتایی زیباسـت، که 

از توابـع بخـش خلجسـتان کـه 

فاصلـه آن تـا قـم هشـت فرسـخ 

است. ماسـلمان یک باغی عالم 

جلیل القـدر، فقیـه، عـارف متقی 

و پرهیـزگار اسـت، کـه از تاریـخ تولـد و زندگـی 

علمـی آن بزرگ مـرد الهـی اطاعـات زیـادی در 

دسـت نیسـت؛ ولـی تحصیـات علـوم دینـی 

را در حـوزه علمیـه قـم طـی کـرده و از جملـه 

علمـای بـزرگ و دارای مقامات علمی و معنوی 

مي باشـد. خانـم سـلمانی، نـوه پسـری آن عالم 

جلیل القـدر کـه خـود بانويـی عابـده، متدیـن و 

عالمه بوده، درباره جدش ما سـلمان یک باغی 

گفتـه اسـت مـا سـلمان هـم فقيـه بـود و هـم 

عارف و صاحب کرامات فراوان، که زبانزد مردم 

قم و خلجسـتان اسـت. بسـیاری از آبادی های 

اطـراف کـه داراي بیمـاری صعب العـاج بودند 

به برکت دعای آن بزرگوار شـفا گرفتند. او محل 

مراجعـه مـردم و مـورد وثـوق علمـای بـزرگ در 

حـل و فصـل اختافـات مـردم و رفـع ظلـم و 

خصومات بسـیار سـاعی و کوشا 

بـود. مـا سـلمان در )1291ق.( 

در یکه بـاغ وفـات یافـت و پیکـر 

پاکـش در قبرسـتان شـیخان در 

 نزدیـک مقبـره زکریـا بـن آدم

بـه خاک سـپرده شـد.11  

 سیدزکریای قزوینی
بـا این کـه حـوزه علمیـه رایج 

در فاصلـه میـان ارتحـال میرزای 

قمـی و شـیخ عبدالکریم حائری 

در قـم وجـود نداشـت؛ ولـی بـه 

دلیـل این کـه دانشـوران دینـی 

در ایـن شـهر مقـدس همـواره 

سـکونت داشته اند و نیز احادیث 

دربـاره هجـرت بـه قم و برکت خاک و هوای این 

ناحیـه وارد شـده اسـت و ایـن شـهر بـه آشـیانه 

اهل بیـت و حـرم آنـان خوانـده می شـود، 

همـواره علمـا بـرای هجـرت و سـکونت در ایـن 

شـهر رغبـت و تمایـل نشـان می دادنـد. یکـی از 

شـخصیت های غیـر قمـی کـه در آن ایام به اين 

شـهر مهاجرت نموده اسـت، سـیدزکریا قزوینی 

نـام دارد. 

بــا این کــه حــوزه علمیــه رایــج در 
میــرزای  ارتحــال  میــان  فاصلــه 
قمــی و شــیخ عبدالکریــم حائــری 
در قــم وجــود نداشــت؛ ولــی بــه 
دینــی  دانشــوران  این کــه  دلیــل 
همــواره  مقــدس  شــهر  ایــن  در 
نیــز  و  داشــته اند  ســکونت 
احادیــث دربــاره هجــرت بــه قــم و 
ک و هــوای ایــن ناحیــه  برکــت خــا
وارد شــده اســت و ایــن شــهر بــه 
آشــیانه اهل بیــت و حــرم آنــان 
خوانــده می شــود، همــواره علمــا 
بــرای هجــرت و ســکونت در ایــن 
نشــان  تمایــل  و  رغبــت  شــهر 

می دادنــد.
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بــود؛  قزویــن  عالی قــدر  علمــای  از  او 

تحصیــات خــود را در نجــف اشــرف و ســامرا 

در نــزد شــیخ انصــاری و میــرزای شــیرازی 

ــه درجــه اجتهــاد نایــل  ــه پایــان رســانید و ب ب

گردیــد، کــه پــس از اتمــام تحصیــات راهــی 

ــدس  ــهر مق ــد و در ش ــران ش ای

کــرد  اختیــار  ســکونت  قــم 

فعالیت هــای  انجــام  بــه  و 

علمــی دینــی و تبلیــغ معــارف 

ــن  ــت؛ همچنی ــامی پرداخ اس

فرزنــدان اهــل علــم داشــت، کــه 

سیداســحاق قزوینــي یکــی از 

آن هاســت و نیــز دخترانــش بــه 

همســری علمــای عالی مقــام 

قــم، کــه در آن ایــام در ســن 

جوانــی بودنــد درآمدنــد؛ از جمله 

طباطبائــی  حاج آقــا حســین 

قمــی دامــاد ایشــان شــد و نیــز 

یکــی از دختــران همســر محدث 

شــهير شــیخ عبــاس قمــی شــد. اگرچــه همســر 

ایشــان بعدهــا درخواســت طــاق داد و از 

محــدث قمــی جــدا شــد.  وفــات ســيدزکریای 

قزوینــی، در حــدود )1313ق.( در قــم روی داد 

ــد.12   ــون ش ــدس مدف ــهر مق ــن ش و در ای

  مالمحمد کزازی
کـزاز از نواحـی اسـتان مرکـزی و در نزدیکـی 

شـهر اراک واقع شـده اسـت و علما و مدرسـین 

زیـادی از ایـن منطقـه برخاسـته اند، به خصوص 

در قـرن سـیزدهم عالمـان، فقیهـان و مدرسـان 

بسـیاری منسـوب به این خطه و بیشـتر آن در 

دو منطقه قم و کرمانشـاه هسـتند، که بيشـتر 

آنـان از میـرزای قمی و محمدعلی کرمانشـاهی 

بهره بـرداری کرده انـد. 

مامحمد کزازی از شـخصیت های برجسـته 

منسـوب بـه ایـن ناحیـه اسـت، 

کـه در زمـره فقیهـان عالمـان و 

مدرسـان يـاد شـده اسـت و او را 

از جهـت کثـرت حافظه و حسـن 

تقریـر و وسـعت نظر سـتوده اند. 

میـرزای قمـی خواهر او را به زنی 

گرفـت؛ از ایـن رو ایشـان برادرزن 

و شـاگرد میرزای قمی است و در 

نـزد مااحمد نراقی درس خوانده 

و دامـاد مامحمـد نراقی اسـت. 

بـا سیدشـفیع جاپلقـی صاحـب 

اجـازه کبیره هم بحث می باشـد. 

مامحمدکـزازی، پـس از آن

کـه از محضـر میـرزای قمـی و 

نراقـی ثانـی بهـره بـرد، همزمان با رحلـت نراقی 

در )1246ق.( بـه شـهر قـم بازگشـت و بـه ترویج 

دیـن، امامـت جماعت، قضـاوت، تدریس علوم 

و سـایر وظایـف اسـامی پرداخـت. از آثـار خیر 

او احـداث آب انبـار محلـه عشـق علی و نیز ثلث 

قریـه َتَجـره دسـتجرد و امـور خیریـه را می توان 

اشـاره کرد. همچنین از عالمان کزاز می توان به 

مامحمـد ابراهیـم کزازی اشـاره کرد، که اگرچه 

پـدرش اصالتـی مازندرانـی داشـت؛ ولـی در 

آسـتانه اسـتان مرکـزی که شـهری کوهپايه اي 

و جنب شـازند اراک اسـت، وارد و در زمره علما 

گرچــه حــوزه رســمی در فاصلــه  ا
تــا  قمــی  میــرزای  ارتحــال  میــان 
زمــان شــیخ عبدالکریــم در قــم 
بررســی  ولــی  نداشــت؛  وجــود 
اوضــاع تدریــس، تألیــف، رفــت و 
آمــد علمــای منطقــه حکایــت از 
می کنــد،  علمــی  جریــان  وجــود 
مشــاهده و بررســی ایــن جریــان 
نشــان می دهــد کــه بیشــتر از همه 
علــوم ادبــی، فقــه، اصــول، رجــال 
و تــا حــدودی حدیــث و اخــاق 
و  داشــته  وجــود  حــوزه  ایــن  در 
علــوم معقــول، حکمــت و فلســفه 
جریــان خاصــی نداشــته اســت. 
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قـرار گرفـت و سـپس بـه قـم مهاجرت کـرد و در 

آن جـا بـه خدمـات دینـی مشـغول شـد و تا آخر 
عمـر در قـم سـکنا گزيد.13

بخـش دوم: علمـای مؤثـر حـوزه قـم، در دوران 
ابتدایی تأسیس حوزه
 میرزا محمود کهکی

اگرچـه حوزه رسـمی در فاصلـه میان ارتحال 

میـرزای قمـی تـا زمان شـيخ عبدالکریـم در قم 

وجـود نداشـت؛ ولـی بررسـی اوضـاع تدریـس، 

تألیـف، رفـت و آمـد علمـای منطقـه حکایت از 

وجود جریان علمی می کند، مشـاهده و بررسـی 

ایـن جریـان نشـان می دهـد کـه بیشـتر از همه 

علـوم ادبـی، فقـه، اصـول، رجـال و تـا حـدودی 

حدیـث و اخـاق در ایـن حـوزه وجـود داشـته و 

علـوم معقـول، حکمت و فلسـفه جریان خاصی 

نداشـته است. 

یکـی از معروف ترین شـخصیت ها در رشـته 

حکمـت و فلسـفه قـم در زمـان میـرزای قمـی 

تـا زمـان شـیخ عبدالکریـم مامحمـود کهکـی 

قمـی اسـت و گرچـه از فیلسـوفان تهـران بـه 

شـمار می رفـت؛ ولـی به سـبب این کـه مقداری 

از تحصیـات خـود را در قـم گذرانـده، در ایـن 

مقالـه از آن شـخصيت علمـی یـاد می شـود. او 

اهـل کهـک قم اسـت، کـه برای تحصیـل به قم 

آمـده و پـس از مدتـی راهـی تهـران می گـردد. 

تولد ایشان در )1275هـ..( روی داد و از اساتید 

وی در تهـران بایـد بـه صهبای قمشـه ای اشـاره 

کـرد. وی نیـز شـاعر و ادیـب بـود و آثار فلسـفی 

و عرفانـی از خویـش بر جای گذاشـته اسـت. او 

در فلسـفه مشـرب اجتهادی داشـت. 

شاگردان اشان شیخ علی محمد جولستانی، 

میرزا ابوالحسن شعرانی، سیدابوالحسن رفیعی 

قزوینـی، آخوند ماعلی همدانی، سـیدمرتضی 

لنگـرودی و... اشـاره کرد. مرحـوم میرزا محمود 

کهکـی قمـی در شـعر تخلص ریحان داشـت. از 

ایـن جهـت بایـد وی را از علمای بـزرگ معقول، 

حکمـت و عرفـان کـه در ایـن بـازه زمانـی از قم 

برخاسـتند، یـاد نمـود. میـرزا محمـود کهکی در 

)1346ق.( دیـده از جهـان فـرو بسـت و در شـهر 
مقدس قـم آرام گرفت.14

 شیخ محمدحسن نادی قمی
در  فلسـفه  و  این کـه جریـان حکمـت  بـا 

فاصله زمانی که میرزای قمی و شـیخ مؤسـس 

ضعیـف بـوده اسـت؛ ولـی ایـن به معنـای عدم 

ورود عرفـا و حکمـا کـه بـه تدریج و یا به تحقیق 

و تألیـف در زمینـه حکمـت و عرفـان در ایـن 

زمـان پرداخته انـد، نیسـت یکـی از عالمـان و 

دانشـمندان قـم کـه افـزون بـر دارابـودن مقـام 

فقاهـت نیـز در زمینه معقـول، حکمت و عرفان 

برجسـتگی داشـت و در فاصلـه میـان ارتحـال 

میـرزا و شـیخ زندگـی می کـرد، شـیخ محمـد 

حسـن نـادی قمـی مي باشـد، کـه اهـل قـم بود 

و در نیمـه اول قـرن سـیزدهم و بـه گمانـم در 

حوالـی )1235ق.( بـه دنیـا آمـده اسـت و در نزد 

سـید اسـماعیل قمی از شـاگردان میرزای قمی 

درس خوانـد، سـپس در اصفهـان و تهـران بـه 

تحصیل فقه، فلسـفه و ادبیات همت گماشـت 

و در اواخـر زندگانـی صاحـب جواهـر بـه نجـف 
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اشـرف مهاجـرت کـرد و نیـز مدتـی را در نـزد آن 

بزرگوار و شـیخ انصاری به تحصیل پرداخت. او 

در نجف اشـرف با آخوند ماحسـینقلی همدانی 

هم بحث بود و از دوسـتان او به شـمار می رفت. 

ایـن دانشـمند فاضـل و برجسـته؛ همچنیـن با 

سـیدجمال الدین اسـدآبادی ارتباطات و حشر و 

نشـر داشـت و نامه نگاری می کرد و از دوسـتان 

او به شـمار می رفـت. مرحـوم نـادی قمـی، پس 

از مدتـی تحصیـل و اقامـت در 

نجـف به زادگاهش قم بازگشـت 

بـه  مذهبـی  شـهر  ایـن  در  و 

تدریـس، تألیف، اقامه جماعت، 

منبر و ارشـاد مردم پرداخت و در 

فنـون و علـوم مختلـف، تحقیق، 

تدبیـر و به حـل معضات ذهنی 

طـاب اهتمـام تـام ورزید.

در  بزرگــی  شــخصیت های 

ــادی  ــزد شــیخ محمدحســن ن ن

قمــی بــه کســب علــم و دانــش 

ــا  ــامی آنه ــه اس ــد، ک پرداخته ان

عبارتنــد از: شــیخ ابوالقاســم کبیــر، شــیخ 

حســن فاضــل، شــیخ محمدعلــی حائــری، 

میــرزا محمــد اربــاب، میــرزا کاظــم اصفهانــی 

و... همچنیــن شــیخ محمدحســن کــه بیانــی 

شــیوا، شــیرین و گفتــاری گویــا و زیبــا 

ــای  ــم رث ــه و مراس ــج روض ــت و در تروی داش

اهل بیــت بســیار کوشــا بــود و دلــداده ائمــه 

ــمند در  ــی ارزش ــود و دارای تألیفات ــار ب اطه

ــه و  ــوم، هندس ــول، کام،  نج ــای اص زمینه ه

ــیخ  ــر ش ــر وی همس ــد. دخت ــفه می باش فلس

ابوالقاســم کبیــر قمــی بــود. دو تــن از فرزنــدان 

او در عرصــه دیانــت و سیاســت مشــغول 

ــم  ــم و حکی ــن عال ــن ای ــد و دف ــت بودن خدم

ــط  ــوا در وس ــا تق ــمند ب ــی و دانش ــزرگ دین ب

ــی از  ــادی قم ــد. ن ــیخان می باش ــتان ش قبرس

ــم  دانشــمندان جامــع معقــول و منقــول در ق
ــد.15 ــمار می آی ــه ش ب

 شیخ علی اکبر حکمی یزدی
ــه  ــوزه علمی ــیس ح ــا تأس ب

علــوم  رونــق  شــاهد  قــم، 

دینــی هســتیم، کــه در یــک 

تقســیم بندی کلــی بــه معقــول 

ــم؛  ــاهده می کنی ــول مش و منق

چــرا کــه بــا تأســیس حــوزه 

ــول و  ــاتید معق ــم اس ــه ق علمی

منقــول حــوزه بــازار گــرم دانــش 

را مشــاهده کــرده و نیــز در خارج 

ــي  ــم، علمای ــه ق ــوزه علمی از ح

در علــوم منقــول و معقــول 

بــه ایــن حــوزه مهاجــرت کــرده و بــه تدریــس 

پرداخته انــد. در ایــن بخــش، زندگانــي شــماری 

از اســاتید معقــول و منقــول حــوزه علمیــه قم و 

یــا علمــای منقــول و معقــول مهاجــر بــه حــوزه 

علمیــه قــم را بررســی می کنیــم.

میـرزا علی اکبـر حکمـی یـزدی، از علمـای 

فیلسـوف و حکمـی مشـرب شـیعه در قـرن 

سـيزده و چهارده قمری اسـت. او در دوره شـیخ 

عبدالکریـم حائـری یـزدی بـه تدریـس علـوم 

معقـول پرداخـت و شـاگردان فراوانـی ازجملـه 

علمیــه  حــوزه  تأســیس  بــا 
علــوم  رونــق  شــاهد  قــم، 
یــک  در  کــه  هســتیم،  دینــی 
تقســیم بندی کلــی بــه معقــول و 
منقــول مشــاهده می کنیــم؛ چــرا 
ــا تأســیس حــوزه علمیــه قــم  کــه ب
اســاتید معقــول و منقــول حــوزه 
بــازار گــرم دانــش را مشــاهده کرده 
و نیــز در خــارج از حــوزه علمیــه 
ــول و  ــوم منق ــي در عل ــم، علمای ق
معقــول بــه ایــن حــوزه مهاجــرت 
پرداخته انــد.  تدریــس  بــه  و  کــرده 
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امام خمینی، سـیداحمد خوانسـاری و حاج 

آقـا حسـین قمـی را پـرورش و تربیـت نمـوده 

اسـت و تألیفاتـی ازجملـه حاشـیه بـر قوانین و 

وسـایل و آثـار دیگـری دارد. شـعر می سـرود و 

تخلـص او تجلـی بـود. این عالم 

ابتـدای  همـان  در  جلیل القـدر 

تأسـیس حـوزه علمیه به رحمت 

خـدا رفتـه و داسـتان زندگـی و 

مراسـم رحلـت او، توسـط امـام 

خمینـی بـا تأسـف یـاد شـده 

اسـت، کـه چـرا از وی تجلیـل و 

تعظیـم مناسـبي یـاد نشـد.16   

  شیخ محمدعلی حائری قمی 
ایشـان از علمـا و اصولیـان 

برجسـته قـم بـه شـمار می رفت. 

نخسـت در تهـران علـوم معقـول 

بزرگانـی  نـزد  در  را  منقـول  و 

و  آشـتیانی  میـرزای  چـون 

میـرزا ابوطالـب زنجانـی فـرا گرفـت و سـپس 

بـه عتبـات عالیـات مهاجـرت کـرد و در نجـف 

اشـرف نزد آخوند خراسـانی و در سـامرا نزد میرزا 

محمدتقـی مجـدد شـیرازی بـه کسـب علـم و 

عـوارض پرداخـت؛ ولـی پـس از ارتحـال اسـتاد 

میـرزا محمدتقـی شـیرازی در )1338ق.( به قم 

بازگشـت پس از سـفر زیارتی به مشـهد به اصرار 

شـیخ عبدالکریـم حائـری در قـم ماندگار شـد و 

بـه تدریـس اشـتغال ورزید. بسـیاری از فضای 

حـوزه از محضـر او بهـره بردند همه عمر او صرف 

تدریس و تأليف شـده. حاشـیه بر کفایه ازجمله 

آثـار علمـی اوسـت. آیـت اهلل مرعشـی نجفـی از 

ایشـان اجازه روایت کسـب نموده اسـت. شـیخ 

عبـاس حائـری فرزنـد و شـیخ علـی صفائـی 

معـروف بـه عیـن صـاد نـوه او مي باشـند. او در 

)1358ق.( در قم وفات یافت.17  

  هجرت مراجع تقلید نجف به قم 
زمانی که فشـارهای سیاسـی 

اجتماعـی مضاعفـی بـه علمـای 

ایرانـی سـاکن عـراق وارد شـد؛ 

بسـیاری از آنـان مجبـور به ترک 

عـراق شـده و بـه قـم مهاجـرت 

کردنـد و شـماری از چنـد مرجـع 

تقلیـد بـزرگ و معـروف شـیعه، 

مانند آیات عظام سیدابوالحسن 

اصفهانـی، میـرزا محمدحسـین 

محمدحسـین  میـرزا  نائینـی، 

غـروی اصفهانـی و گروهـی از 

بـزرگان، عـراق تبعیـد شـدند و 

به مدت هشـت ماه در شـهر مقدس قم سـاکن 

شـدند و بـه تدریـس علـوم می پرداختند. شـیخ 

عبدالکریـم حائـری کـه بـا آنان رفاقـت و ارتباط 

مهربانانـه ای داشـته اسـت، طـاب را تشـویق 

می کـرد کـه در درس ایـن بـزرگان حاضر شـوند؛ 

بنابرايـن یکـی از جریان های علمی و مؤثر حوزه 

علمیـه از ابتـداي تأسـيس، افـزون بـر هجـرت 

علمـای مهاجـر از نقاط مختلـف به حوزه علمیه 

قـم ماننـد میـرزا محمدعلـی شـاه آبادی اسـتاد 

امـام خمینـی و علمـای بـزرگ دیگـر، حضور 

علمـاي نجـف در همین دوره کمتر از یک سـال 

سیاســی  فشــارهای  کــه  زمانــی 
اجتماعــی مضاعفــی بــه علمــای 
شــد؛  وارد  عــراق  کن  ســا ایرانــی 
بســیاری از آنــان مجبــور بــه تــرک 
عــراق شــده و بــه قــم مهاجــرت 
چنــد  از  شــماری  و  کردنــد 
معــروف  و  بــزرگ  تقلیــد  مرجــع 
عظــام  آیــات  ماننــد  شــیعه، 
سیدابوالحســن اصفهانــی، میــرزا 
میــرزا  نائینــی،  محمدحســین 
ــی  ــروی اصفهان ــین غ محمدحس
و گروهــی از بــزرگان، عــراق تبعیــد 
ــه مــدت هشــت ماه در  شــدند و ب
کن شــدند و  شــهر مقــدس قــم ســا
می پرداختنــد. علــوم  تدریــس  بــه 
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اسـت، کـه بـه صـورت اجبـاری و تبعیـد بـه قم 

تشـريف حضـور مي يافتنـد.18   

امـام خمینـی نیـز می فرمایـد: اوایـل کـه 

آمدیـم، اشـخاصی در جهـت حضـور و تقـوا بـه 

صـورت برجسـته وجـود داشـتند، ماننـد شـیخ 

ابوالقاسـم قمـی، سـیدمحمد برقعـی، میـرزا 

محمـد اربـاب و... منزل آن ها می رفتم و این ها 

ریاسـت صوریـه و معنـوی داشـتند، کـه میـرزا 

محمـد اربـاب و ایـن علمـا بسـیار ساده زیسـت 

بودند.19   

میرزا محمد ارباب در همان ابتدای تأسیس 

حوزه علمیه قم در )1341ق.( دیده از جهان فرو 

بسـت و علمـا و مـردم؛ به ویـژه آیـت اهلل حائری 

ناراحـت و متأثـر شـدند و در قبرسـتان شـیخان 

به خاک سـپرده شـد.20   

سـرانجام وقتـی شـیخ عبدالکریـم حائـری 

یزدی، حوزه علمیه را در قم تأسـیس می نماید، 

اگرچه حوزه رسـمی در قم وجود نداشـت؛ ولی 

علمـای برجسـته بسـیاری کـه بيشترشـان نیـز 

قمـی بودنـد، در ایـن حـوزه حضور داشـتند، که 

حتـی شـماری از آن هـا از حیـث طبقـه اسـاتید 

حائـری  عبدالکریـم  شـیخ  حـاج  بـر  مقـدم 

یـزدی بودنـد؛ ولـی در عیـن حـال در برابر شـیخ 

عبدالکریم، احترام و تعظیم نموده و از ایشـان 

پذیرایی کرده و چون او را در مقامات علمی برتر 

از خویـش دیدنـد، در برابـر او تواضـع و فروتنـی 

کـرده و باعـث شـکل گیری بهتر حوزه علمیه قم 

شـدند. آیت اهلل شـبیری زنجانـی می فرماید: که 

موضـوع از خودگذشـتگی علمـا، مـد نظـر امـام 

خمینـی  نیـز بـوده و از آن بـه عنـوان یـک 

دلیـل تهذیـب نفـس و طهـارت طینـت علمـای 

قـم یـاد می کنـد. آيـت اهلل سـیداحمد زنجانـی 

می نویسـد: ایـن کار تواضـع علمای قـم در برابر 

شـیخ عبدالکریـم باعـث می شـود کـه بگوییـم 

آن هـا نیـز در تأسـیس حـوزه دخیـل و صاحـب 

سـهم بوده انـد؛ چـون خویشـتن را تحـت پرچم 

شـیخ عبدالکریـم درآورده و پرچـم داری او را 

قبـول نموده انـد، تـا بدانجا که حتـی عالم بزرگ 

چون شـیخ ابوالقاسـم قمی در درس حاج شـیخ 

حاضر می گـردد.21   

  ابوالمجد اصفهانی
شـیخ محمدرضـا مسجدشـاهی اصفهانـی 

علمـای  از  اصفهانـی  ابوالمجـد  بـه  معـروف 

تحصیل کـرده عـراق بود، که شـیخ عبدالکریم او 

را در عـراق می شـناخته و بـه علمیـت او بسـیار 

اعتقـاد داشـت و تصمیـم داشـت او را وصـی و 

جانشـین علمـی خـود در حـوزه مسـتقر نمایـد. 

ایـن عالـم دانشـمند در علوم معقـول نیز دارای 

اطاعـات وسـیع بـود؛ ولـی بـه قـم مهاجـرت 

نمـوده و در مدرسـه فیضیـه بـه تدریـس علـوم 

مشـغول بـود و اوایـل )1344ق.( درس و بحـث 

خود در قم شـروع کرد و نزدیک به يک سـال در 

این حوزه تدریس نموده و ازجمله شـاگردان او 

می تـوان بـه امـام خمینـی  اشـاره کـرد. بعد 

از یـک سـال بـه علـت فـوت عمویـش حاج آقـا 

نـوراهلل اصفهانـی، بـه اصفهان مراجعـه نمود، تا 

این کـه در )1362ق.( وفـات یافـت.22   

  میرزا محمد ارباب قمی
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یکـی از علمـای برجسـته پيـش از تأسـیس 

حوزه علميه، میرزا محمد ارباب قمی اسـت، از 

علمای برجسـته عصر منتهی به تأسـیس حوزه، 

نیـز علمـای معـروف ابتـدای تأسـیس حـوزه 

مي باشـد. تولـدش در )1273ق.( 

بود و تحصیاتش را پس از قم در 

عتبـات محضـر علمای برجسـته 

شـیعه سـامرا و نجف طي نموده 

بـود، ماننـد آخونـد خراسـانی و 

ميـرزا حبيـب اهلل رشـتی و مدتی 

قبـل از آن در تهـران در محضـر 

علمـای برجسـته درس خوانـده 

اسـت. ایـن عالـم برجسـته پس 

از بازگشـت بـه قـم بـه ریاسـت و 

مرجعیـت می رسـد و بـه تدریس 

و  می پـردازد  حدیـث  و  فقـه 

شـاگردانی از جمله شـیخ عباس 

قمـی، میرزا محمـد فیض قمی، 

ميـرزا  و  برقعـی  سـیدعلی اکبر 

محمدتقـي اشـراقي واعظ )فرزنـدش( را تربیت 

اربعیـن  ازجملـه  آثـاری  دارای  می کنـد. وي 

حسـینی، انتخاب شـرح بر عینیه سید حمیری، 

حاشـیه جواهر الکام و حاشـيه بر اسـفار است. 

ایـن عالـم مهذب و شـیفته اهل بیـت دارای 

اخـاص و تواضـع بسـیار بـود، نیـز در ابتـدای 

تأسـیس حـوزه علمیـه قم در آن سـهیم بود.23   

 شیخ ابوالقاسم کبیر قمی
یکـی از برجسـته ترین علمـای حـوزه علمیـه 

قم شـیخ ابوالقاسـم کبیر قمی اسـت، که نقش 

مهمـی در پذیـرش و جاگیری شـیخ عبدالکریم 

حائـری در حـوزه علمیـه قـم را دارا می باشـد، 

او متولـد )1280ق.( اسـت. پـدرش نیـز از وزراي 

قـم بـوده و تحصیـات خـود را در قـم، کاشـان 

و اصفهـان پی گیـری نمـود و از 

محضـر عالمانـي، چـون آقا منیر 

بروجردی درس آموخت؛ سـپس 

بـه تهـران و نجـف مهاجـرت کرد 

و در نزد میرزای آشتیانی، آخوند 

خراسـانی و سـیدکاظم یـزدی به 

پرداخـت.  معلومـات  تکمیـل 

پـس از مدتـی شـاید طبـق نقـل 

پژوهشـگران  از  يکـي  قـول  و 

در)1322ق.( بـه قـم باز می گردد 

و بـه اقامـه جماعـت، تدریـس و 

حـل مشـکات مـردم مشـغول 

می شـود. از باقیـات الصالحـات 

و شـاگردانی کـه تربیـت کـرده 

بـود، می توان به اسـامی بزرگانی 

سـیدمحمدرضا  قمـی،  عبـاس  شـیخ  چـون 

میـرزا  و  زنجانـی  سـیداحمد  گلپایگانـی، 

محمدتقـی اشـراقی اشـاره کـرد. از او آثـاری در 

زمینه هـای مختلـف بـر جـای مانـده اسـت. در 

رابطـه بـا نقـش ایشـان در تأسـیس و تحکیـم 

حـوزه علمیـه قـم نقل قول هایـی وجـود دارد و 

حتـی عقیـده داشـت در آن زمـان ما یـک َعلم و 

پرچـم داریـم و بایـد همـه حول محـور آن جمع 

گردیـم )یعنـی شـیخ عبدالکریـم(. ایـن عالـم 

مهذب و پارسـاي متواضع مردم دوسـت و دور 

از شـهرت، عاقبـت در)1353ق.( وفـات یافـت 

مشــروطه  جریــان  از  بعــد 
از  یکــی  نیــز  تبریــز  در)1324ق.( 
کانون هــای مشــروطه نــام گرفتــه 
اســت. میــرزا جوادآقــا ملکی، فقیه 
تحصیل کرده هــای  از  و  عــارف 
ــروطه  ــوادث مش ــر ح ــف، در اث نج
تبریــز را رهــا کــرد و چنــد ســال پــس 
از تبدیل ســلطنت در )132۹ق.(؛ 
از  پیــش  ســال  یــازده  یعنــی 
تأســیس حــوزه علمیــه قــم، بــه 
مهاجــرت  مقــدس  شــهر  ایــن 
کــرده اســت. او عالمــی مهــذب و 
فقیــه اخاقــی اســت و بــه تربیــت 
مــردم و تهذیــب طــاب اهتمــام 

داشــت.  ویــژه 
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و شـعرا در رسـای وي شـعر سـرودند و پیکرش 

در مسـجد باالسـر حـرم حضـرت معصومه به 

خاک سپرده شد.24     

  سید فخرالدین قمی
او یکـی از عالمـان برجسـته 

راسـتای  در  کـه  اسـت،  قـم 

تأسـیس حوزه و تحکیم جایگاه 

شـیخ عبدالکریـم حائـری یزدی، 

نقـش برجسـته ای داشـت و از 

طرف مادری نسـل میرزای قمی 

مي باشـد. تولـد او در)1281ق.( 

قـم بـوده اسـت. تحصیات خود 

را در قـم، تهـران، نجـف و سـامرا 

در نـزد بزرگانـی چون میرزای آشـتیانی، میرزای 

شـیرازی و میرزا حبیب اهلل رشـتی تکمیل کرد و 

به مقام اجتهاد نایل شـده اسـت. او مورد عاقه 

شـیخ عبدالکریـم حائـری یـزدی بـوده اسـت و 

بارهـا بـه منزل ایشـان می آمد و با او سـاعت ها 

گفت وگـو می کـرد. ایـن عالم برجسـته بـر پیکر 

شـیخ عبدالکریـم حائـری یـزدی، نمـاز خوانـد. 

عاقبت در سـن 82 سـالگی در)1363ق.( وفات 

یافـت و پیکـرش در مسـجد باالسـر حـرم مطهر 

فاطمـه معصومـه دفـن گردید.25   

 میرزا جوادآقا ملکی تبریزی
بعـد از جریـان مشـروطه در)1324ق.( تبریـز 

نیـز یکـی از کانون هـای مشـروطه نـام گرفتـه 

اسـت. میـرزا جوادآقـا ملکـی، فقیـه عـارف و 

اثـر حـوادث  از تحصیل کرده هـای نجـف، در 

مشـروطه تبریـز را رهـا کـرد و چنـد سـال پـس 

از تبدیـل سـلطنت در )1329ق.(؛ یعنـی يـازده 

سـال پيـش از تأسـیس حـوزه 

علمیـه قـم، به این شـهر مقدس 

مهاجـرت کـرده اسـت. او عالمی 

مهـذب و فقیـه اخاقـی اسـت و 

بـه تربيـت مردم و تهذیب طاب 

اهتمام ویژه داشت. در نخستین 

ورودش بـه قـم تـا پایـان زندگی 

در )1344ق.( بـه فعالیت هـای 

و  مشـغول  مذهبـی  و  علمـی 

شـاگردان بسـیاری تربیـت کـرد؛ 

ازجملـه امـام خمینـی در آغاز 

ورودش بـه حـوزه علمیـه قـم، 

در درس اخـاق او شـرکت می کـرد. همچنیـن 

بـه آثـار علمـی ایشـان اهتمـام داشـته و آن هـا 

میـرزا  می دیـد.  سـودمند  مطالعـه  بـرای  را 

جوادآقـا ملکـی، دارای تألیفـات انـدک ولـی 

پربـار مي باشـد؛ ازايـن رو، او را بیشـتر بـا کتـاب 

املراقبات می شناسـند؛ ولی کتاب اسـرار الصاة 
و لقـاء اهلل ایشـان نیـز یکـی از آثـار ارزنده علمی 

به شـمار مـی رود.26      

  نتیجه گیری
بررسـی اوضـاع حـوزه علمیـه قـم، در فاصله 

زمانـی 110سـاله؛ يعنـی از ارتحال میـرزای قمی 

و تأسـیس حـوزه بـه دسـت شـیخ عبدالکریـم 

حائـری یـزدی، در)1340ق.( و نیـز پانـزده  سـال 

دوران زعامـت شـیخ عبدالکریـم حائـری بر این 

حـوزه، چنيـن بـه نظـر می رسـد، کـه علمـای 

بررســی اوضــاع حــوزه علمیــه قــم، 
در فاصلــه زمانــی 110ســاله؛ یعنــی 
از ارتحــال میــرزای قمــی و تأســیس 
حوزه به دســت شــیخ عبدالکریم 
حائــری یــزدی، در)1340ق.( و نیــز 
پانــزده  ســال دوران زعامــت شــیخ 
عبدالکریــم حائــری بــر ایــن حوزه، 
کــه  می رســد،  نظــر  بــه  چنیــن 
علمــای زیــادي در 110ســال دوره 
میانــی بیــن ارتحــال میــرزای قمی و 

تأســیس حــوزه وجــود دارنــد.
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زيـادي در 110سـال دوره میانـی بیـن ارتحـال 

میـرزای قمـی و تأسـیس حـوزه وجـود دارنـد؛ 

یعنـی این گونـه  نیسـت کـه حـوزه علمیـه قـم 

بدون علما بوده باشـد؛ ولی در عین حال، حوزه 

مسـتقل و رسـمی چنان که معهود است، در این 

شـهر برقـرار نبوده و علمـا غالبًا در منزل خویش 

و یـا بـه نـدرت در برخـی از حجرات حرم حضرت 

معصومـه بـه تدریـس می پرداختنـد.

در هميـن راسـتا، برخـی علمـا نیـز ماننـد 

سـیدصادق قمی مدارسـی تأسیس کرده بودند؛ 

ولـی رونـق ایـن مـدارس پس از تأسـیس حوزه 

علمیـه قـم بـوده اسـت، در دوره پانـزده سـاله 

زعامت حاج شـیخ عبدالکریم شـاهد هسـتیم، 

کـه شـمار علمـا و روحانیـون و محصـان رو به 

افزایش می رفت و تدریس علوم رونق می یافت 

و همچنیـن تمرکـزی کـه بر فقـه، اصول و رجال 

پیـش از تأسـیس حـوزه علمیه قـم بوده پس از 

آن در عرصه هـای جدیـد مانند حکمت، فلسـفه، 

عرفـان و اخـاق رونـق بیشـتری می یابـد، کـه 

افـزون بـر  تأثیرگـذاری علمـای قـم، بسـیاری 

از آن هـا علـوم خـود را در تهـران فـرا گرفته انـد، 

مهاجـرت علمای معقول حواشـی این حوزه نیز 

می باشـد؛ اگرچـه بـا توجه به فشـار رضاشـاه به 

حـوزه بسـیاری از آن هـا گوشـه گیر شـده و یـا 

مهاجـرت کردنـد و یـا امکان تدریـس علوم را به 

صـورت رسـمی نداشـتند؛ ولـی بـا همین وضع 

کـه در ایـن روزگار داشـتند کنـار آمدنـد و پـس 

از فـرار رضـا شـاه از ایـران، مبـدأ تحـول در حوزه 

شـد، کـه بـا ورود آیـت اهلل بروجـردی بـه قـم بـر 

دامنـه ایـن تاثیرگـذاری افـزوده شـد تـا بدانجا 

پيـش رفـت، کـه در دهه هـای پـس بـا رویکـرد 

کشـور عـراق نسـبت به حـوزه نجـف و تضعیف 

ایـن حوزه بـه مرور حوزه قم متمرکزترین قدرت 

و پررونق تریـن حـوزه علمیـه جهـان تشـیع بـه 

فعالیت هـای خویـش ادامـه داد و می دهـد. 

از تأسـیس حـوزه، نقش هـای  علمـای قبـل 

علمـای قـم و علمـای مهاجر در این میان حتمًا 

محفـوظ و مانـدگار خواهـد بـود.
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یـزدی،  ریحـان  سـیدعلیرضا  دانشـوران،  آیینـه   .5

.1372 قـم:  مرعشـی،  کتابخانـه 
6. میـراث اسـالمی ایـران، رسـول جعفریـان، کتابخانـه 

مرعشـی... .
7. طبقـات اعالم الشـیعه، آقـا بزرگ تهرانـی، ...بیروت: 

1390ق.
8. تراجم الرجال، سـیداحمد حسـینی اشکوری، دلیل 

ما، 1380ش.
9. ستارگان حرم، جمعی از مؤلفان، زائر قم، 1377.

10. گلشـن ابـرار، گروهـی از نویسـندگان حـوزه علمیـه 
قـم، قم: نشـر سـجاد، 1382.

11. االجـازه الکبیـره، آقـا بـزرگ تهرانـی، دلیل مـا، قم: 
.1390

12. علمـای عهـد ناصرالدین شـاه قاجار، محمدحسـن 
اعتماد السـلطنه، مؤسسـه شیعه شناسـی، قم: 1390.

شـبیری  آیت الله العظمـی  دریـا،  از  جرعـه ای   .13
.1398 قـم:  شیعه شناسـی،  مؤسسـه  زنجانـی، 

کالم،  جواهـر  عبدالحسـین  قـم،  پـاکان  تربـت   .14
.1382 قـم:  انصاریـان، 

15. اختـران قـم، ناصرالدیـن انصـاری قمـی، دلیـل ما، 
.1389

16. خدمـات متقابـل اسـالم و ایران، مرتضـی مطهری، 
صدرا، تهـران: 1426ق.

17. اعـالم الشـیعه، جعفـر مهاجر، دارالمـورخ، بیروت: 
1431ق.

18. تاریـخ علمـای و عرفـای متأخـر، منوچهـر صدوقـی 
سـها، حکمـت، قـم: 1381.

حضـرت  حـال  شـرح  صفـا  و  صـدق  آیینـه   .19
آیت الله العظمـی حـاج شـیخ محمدعلـی اراکـی، رضـا 

.1380 قـم:  اسـتادی، 
20. صحیفـه امـام، مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام 

.1368 خمینـی، 
21. حدیـث ناگفتـه، هـادی حائری، نشـر حدیـث، قم: 

.1377


