
 فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

 53 -86، صص 9315 تابستان، 67دهم، شمارههفسال 

 

 

 هاي آن در فرهنگ ايران  حلّۀ عربي و نشانه

 هاي هفتم تا نهم هجري قمري( )طي سده

 1حبيب اله بابایي

 

چکیده 

شهر ررری و ررننییِ دلّه در دورۀ گذار قرن نفتم تا نهم نرری قمری، از سه طریق علمی 

نای ترباری(   نای دج( و اقتصادی )کاروان نای عالمان و اندیشمندان(، معنوی )قارله )ردله

در سه بُعد دینی، عررانی و ررری در ررننگ ایرانیان مؤثر واقع شد. از نظر دینبی و دانشبی،   

نبا ببه ایبران     ای در انتقال دانبش دلّبی   و ررزندش رخرالمحققین، نقش برجسته دلّیعالمة 

رنها در تغییر مذنب تسنن به تشیع در ایران مهم بوده است. به لحباظ    چنانره نقش ؛اند داشته

سبی د  و دلّبی  بن طاووس و ابن میثم بحرانی، ابن رهد سی د عررانی و معنوی، عالوه بر سهم 

 . بوده است رراوان نان در روابط دوسویه نیز دائز انمیتدیدر رملی، جاییاه ر
 

 :واژگان کلیدی

 نا دلّة عربی، ررننگ ایران، نشانهایران، 
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  مقدمه

ایزران و دانشزگاه بابزل در حلّزه و      هاي ملفل  دانشگاه با وجود انبوهي پژوهش در

هاي ورزل فرهنگزي    اي به نقطه یا نوشفه  ، كمفر رسالهدر عراه دانشگاه مسفنصری  بغداد

قلمزرو فرهنزگ عربزي در     ،قلمرو فرهنگ فارس در شره عالم اسزال  و حلّزه   ،ميان ایران

ر فرهنگ مذهبي شره عزالم  اخفصاص یاففه، حال آنکه یکي از نقاط مؤثر د دنياي اسال 

 1اسال  در این دوره، شهر حلّه و مدرس  فکري و فرهنگي آن بوده است.

بزر ایرانيزان اسزت و كوشزش      قطه و تأثير فرهنگي حلّه در عراهمویوع این مقاله همين ن

شده است تا روابط فرهنگي حلّه با ایران در شرایط تزاریلي دور  مغزوالن بررسزي شزود. بزدین      

من ور، در گا  نلست به ویعيت فرهنگي و مذهبي ایرانيان با مدرس  حلّزه خزواهيم پرداخزت،    

آنگزاه   ،هد شزد قمري، تصویري فرهنگي ارائه خواهاري سپ  از شهر حلّه در قرن هففم تا نهم 

هاي ارتباطي حلّه با دیگزر منزاطق دنيزاي شزره اسزال ، آثزار فرهنگزي و         با ترسيم و تبيين راه

 مذهبي این شهر و این مدرسه را در سه جهت دیني، معنوي و علمي بررسي خواهيم كرد.  

 

 وضعيت تشيع در ایران پيش از ایلخانان

برخزوردار از درخشزش ادب   پيش از ایللانان، دور  سزامانيان بزه لحزاظ فرهنگزي     

فارسي، وجود تسزامح مزذهبي و دینزي و فضزاي نسزبفًا آزاد بزراي زیسزت مسزلمانان و         

                                                           
( در منزابع تزاریلي و   43: 1364 اند همسفوفي قزوینزي،  خوانده "دل ایران شهر" است كه عراه عرب را اساساً. شایان ذكر 1

البفه مراد از آن نه این است كه بابل همزه ایزران، بلکزه     وجغرافيایي اقاليم ایران شهر مطابق سرزمين بابل دانسفه شده است 
كه بزر سزرزمين ایزران یزا امپراتزوري ایرانيزان اطزاله         "ایران شهر"قسمفي از قلمرو ایران بوده است. در عين حال باید بين 

 "مملکز  الفزرس  "و تفکيک كرد. برخي مانند ابن العبري بالد فارس را معادل با شهرهاي ایراني  "بالد فارس"داشفه است و 
شزهر،   اند. برخي نيز مانند ابن خلدون بالد فارس را معادل بزا ایزران   فرمانروایان قلمداد كرده  را قلمرو پادشاهي ایران و سلسل

 آورده"بالدالفزرس "را معزادل   "ایزران "در جایي نيز نا  او اند.  را برابر با قلمرو پادشاهي ایرانيان به كار برده "مملک  الفرس"و
بزه جزاي ایزران و سزرزمين      "الفزرس  همملک"و  "الفرس همملک"و  "فارس"نيز از  هاري قمريت. مورخان قرون ششم اس

 آیزد،  قدر اطالعات به دست مزي آنچه از این  (.23-22: 1331، ر.ك: ساادي، تفصيلاند. هبراي  پادشاهي ایران اسففاده كرده
 .هایي وجود داشفه است تفاوت ایران با بالد ایران، احياناً تمملک مياناین است كه 
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آثار فراواني به دو زبزان فارسزي و عربزي در     بود و غيرمسلمانان و دور  رشد دین و دانش

(. در این دوران، عالوه بر تحوالت دانشزي،  131 :1334والیفي،ایران سامانيان پدید آمد ه

هزاي بززر     توان در انبزوه آثزار عربزي و فارسزي و تأسزي  كفابلانزه       آن را مي نمادكه 

، كفابزت،  1هزاي معمزاري   ( و عالوه بر تحوالت هنري در حزوزه 131 :همانمالح ه كرد ه

ماعيليان از و اسز  4، نباید از آثار فرهنگي و مذهبي روفيان از یک سزو سفالگري و نقاشي

سوي دیگر غافل ماند. در این ميان، اسماعيليان با انگيز  تبليغات عمزومي، آثزار فراوانزي    

 (.124: همانپدید آوردند ه

هزاي رواداري   زمينه ،ه.(، رواش عقاید شيعي 344ز 221هدر دور  فرهنگي آل بویه 

(. 143-114و  62-61: 1311كرمزر،  بيشفري را در ميان مسزلمانان فزراهم آورده بزود ه   

هاي خشزونت ميزان شزيعه و سزني وجزود       بویه، همواره زمينه البفه در بغداد در دور  آل

داشت و به همين سبب امراي بغداد از رشد عقاید افراطزي شزيعي در بغزداد جلزوگيري     

علمزاي  كزه  دادنزد   بویه اجزازه مزي   (. فرمانروایان آل11و  33: 1333ساادي،كردند ه مي

اي آراي خود را ابراز كنند و همين امر، موجب رشزد   هر گروه و فرقه حدی  و كال  و رجال از

هزا و   تنهزا كميزت نوشزفه    ها و مناظرات، نزه  مناظرات علمي و دیني در این دوران شد. رقابت

هاي مذهبي، موجزب دقزت و كيفيزت     علو  را رشد داد، بلکه فضاي رقابت و گاه نقد و چالش

تزر و   روز مفنزوع  بزه  ، مویوعات علمي و پژوهشي نيزز روز در آثار پدید آمده شد. عالوه بر این

(. تنزوع و تکثزر   .121: 1334والیفزي، ها بيشزفر شزد ه   مسائل آن در اثر تضارب افکار و اندیشه

هزاي علمزي و    علمي در آثار، مویوعات و دانشمندان موجب حضور آزادان  شيعيان در عررزه 

فرهنگي شد. شاخص  فکزري شزيعيان در ایزن دوره، توجزه بزه علزم كزال  بزراي پاسزخ بزه           

هاي فلسفي در باب عقاید اسالمي بود. این رویکرد عقالني و كالمي، جایگاه اجفمزاعي   پرسش

                                                           
 كزرد.  مالح زه  توان در آرامگاه امير اسزماعيل و چنزد تزن از شزاهزادگان سزاماني در بلزارا       هاي آن را مي نمونه .1

 . (124 :1334والیفي،ه

 .ه313ه. و ابوبکر سراش طوسي مفوفاي سال  334مانند ابوبکر كالباذي  مشهوردر همين دوره، برخي از عرفاي  .4

 . (121 :1334والیفي،ه ظهور كردند
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سنت مففزاوت كزرد و بزر درجز  اهميزت حضزور دانشزي  آنهزا در          از موقعيت اهل شيعيان را

 (.121 -121: همانمواجهه با فلسفه و علو  غيردیني افزود ه

ه.(، شعر و ادب در شاعران بزرگي مانند فردوسي تبلزور   322 -133در دوران غزنویان ه

فکززار علمززي خواجززه  ه.( بززا اب 243 -ه. 134( و در دور  سززلاوقيان ه111: همززانیافززت ه

هزا و مزدارس    هزا، خانقزاه   الملک، مدارس ن اميز  بغزداد، ارزفهان و همچنزين كفابلانزه      ن ا 

گوناگون توسعه یاففند. انگيز  نلست براي چنين موش علمي، عالقه بزه علزو  دینزي و البفزه     

جانبداري از مذهب شافعي و اشاع  طریق  كالمزي اشزعري بزود كزه خواجزه از هزواداران آن       

ها این بود كه افرادي در ایزن مزدارس تربيزت     شد. هدف از رشد و توسع  ن اميه وب ميمحس

شوند تا در برابر تبليغات وسيع اسماعيليان و داعيان خلفاي فاطمي بایسفند و زمينزه را بزراي   

 .( 123 -113: 1334نوذري، گرایش به مذهب شافعي فراهم آورند ه

صر سلاوقيان قابزل توجزه بزود. اساسزاً     شعر و شاعري، با رنگ و بوي مذهبي در ع

هاي رقابت بين شيعه و سزني در شزعر و شزاعري و منقبزت خزواني ظهزور        یکي از جلوه

هاي درخشان فرهنگي و حفزي هنزري در دور  سزلاوقيان، نززاع و      رغم نقطه كرد. به مي

هاي ملفل  در سده ششم قمري شدت یافت. بعد از یزع  خالفزت    درگيري ميان فرقه

هزا بزه شزهرهاي اسزالمي بيشزفر شزد و دولزت         هاي رليبي ن حمالت و شبيلوعباسي، 

 .(111 :همانسلاوقي نيز به تدریج رو به تازیه گذاشت ه

نکف  مهم اینکه، به رغم تسنن در ميان سزلاوقيان، اوالً برخزي از اعضزاي خانزدان     

در سزنت   مذهب تمایل داشفند و ثانيزاً بزا وجزود اهزل     سلاوقي به خلفاي فاطمي شيعي

قلمرو سلاوقيان هدر اواخر قرن پنام قمري(، جماعت اسماعيلي در شزهرهاي بززر  رو   

برخي بر این ن رند كه مذهب تسزنن در ایزن    .(611 :1333 اوزگودنلي،ه به فزوني بودند

مشزفرك دینزي    مویزوع دوران، فقط بر رعایت قوانين كلي  مورد وفاه اكثریت و بر چند 

یگانگي خدا، نماز، روزه، خم ، زكات، رل  ارحا  و انفال  وفاه داشفند، مانند شهادت به

رغزم حمالتزي    (. از این رو، به11: 1363هاجسن، كرد ه و همين، امکان رشد شيعي را فراهم مي

رغم مقابل  برخي از سالطين سلاوقي بزا معزارف    شد و به بویه به تفکر شيعي مي كه پ  از آل
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خزالف   شيعيان بزر (، 141 : 1334 والیفي،و نقلي شيعه هالسال  و علو  عقلي  ائمه اطهار عليهم

كردنزد و در   اهل سنت، از فررت حضور مزذاهب و سزنن در اطزراف خزود اسزففاده مزي      

هزاي منطقزي و    ایزن روش »یاففنزد.   ماال  اهزل سزنت و ملالفزان شزيعه حضزور مزي      

شزان   جویان  علما و پيروان شيعه، اسباب اقفدار معنوي آنها و نيز تحکيم موقعيت مسالمت

گرفزت، فزراهم    هایي كه با آنها رورت مزي  الفترغم همه مل را نزد سالطين سلاوقي، به

 (..113 :همان« ه ساخت مي

حزال،   ایزن  ه.( نيز دور  سيطر  اهزل سزنت بزود. بزا     213 -616دور  خوارزمشاهيان ه

انزد. اخفالفزات    ساداتِ عمدتاً شيعه نيز در مناطق تحت سلطه خوارزمشزاهيان حضزور داشزفه   

ا خوارزمشاهيان به ویژه سزلطان محمزد، بزه    شد ت سياسي خوارزمشاهيان با خليفه موجب مي

(. 113: 1331جعفریزان، شيعيان و عقاید شيعي تمایل نشان دهند و از آن اسزفمداد جوینزد ه  

طرفزدار علویزان و    نيزز ( ه. 111 -644خليفزه النارزر لزدین اهلل هخالفزت      جالب اینکه خود

مفمایل به مذهب تشيع بزود. شزيعيان در ایزن دوره، بزه حزدي از آزادي دسزت یاففنزد كزه         

شزيعيان    ها موجب توسع  فعاليت گففند. این زمينه شاعران شيعي در نکوهش رحابه شعر مي

نصزيرالدین  سزيّد  ، وزیر علوي خليفه، عصر حایر(. در  141 :1334والیفي،در این دوره شد ه

نقيزب بزالد عازم بزود. مزادر       ،دار نيابت نقيب عزالدین مرتضي قمي ي رازي، مدتي عهدهعلو

الشزهدا در احزد   سيّد السال  و نيز قبر حمز   النارر، باني بناهاي فراواني براي قبور ائمه عليهم

المسفعصم باهلل، یعني ابن علقمي شزيعي را بایزد در    . همچنين آخرین وزیر خليف  عباسيبود

 1كه دبيران شيعي در كنار وي مشغول به كار بودند. ن ر داشت

گيري مدرس  حلّه و پدیزد آمزدن روابزط     در دور  پيش از مغول و قبل از شکلاوالً 

ها و ایرانيان، شيعيان در ایران، حفي در منزاطق اهزل سزنت     فکري و فرهنگي ميان حلّي

اهزل  هزاي   ثانياً تمایل به تشيع حفزي در ميزان حکومزت    ،اند حضور آشکار و مؤثر داشفه

تشزيع اسزماعيلي در ایزن دوران رواش داشزت و افزراد و       شزد و ثالثزاً   سنت نيز دیده مزي 

                                                           
دانست كش  الغمهل  كفاب ؤشيعي و م  توان علي بن عيسي اربلي ادیب برجسف یک مصداه و مثال از آن را مي .1

 . (116: 1331جعفریان، ه
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گرفت. با توجه به حضور و جایگزاه تشزيع در ایزران قبزل از      برمي جریانات مفنوعي را در

هزا   شود كه ایران در دور  مغوالن كامالً سني نبود و در این باره زمينه مغوالن، معلو  مي

در  حکومت آنهزا، دور   طيهایي براي حضور رسمي تشيع از ناحيه عراه عرب  و ظرفيت

اظ مذهبي یکباره نبزوده اسزت. نکفز  مهزم     ایران وجود داشفه و تأثير مدرس  حلّه به لح

دیگر در این فارله، رواش زبان عربي در ميان ایرانيزان و شزعراي ایرانزي اسزت. نزه فقزط       

شد، بلکه شعر نيز به دو زبزان فارسزي    بسياري از آثار دیني و علمي به زبان عربي نوشفه مي

، هزم بزه لحزاظ هنزري،     و عربي رواش داشت. نکف  سو  اینکه، ایران در دور  قبل از مغزول 

خوشنویسي، معماري و نقاشي، برجسفه و شاخص بزود، هزم بزه لحزاظ دانشزي، موقعيزت       

هاي بزر  و همچنين رردخانه در ایزران فعزال    ها، كفابلانه مناسب داشت. مدارس، ن اميه

هزاي تبزادل و تعامزل     هاي فرهنگ مفرقي ایرانيان بزود كزه زمينزه    بودند و اینها همه نشانه

 كرد. ا ميان ایران و مناطق فرهنگي در عراه و جاهاي دیگر تسهيل ميفرهنگي ر

 

 فرهنگ حلّه  

اي بزه تناسزب    هاي گونزاگون داشزفه اسزت و هزر دوره     فکر و فرهنگ در حلّه دوره

یزن  ها، در مناطق پيراموني و شهرهاي شرقي مؤثر بوده است. مروري كوتزاه بزر ا   ظرفيت

هزاي   كنزد و نقطزه   تزر مزي   هاي ظهور و افول آن روشن و دوره ها، تصویر ما را از حلّه دوره

بندي فرهنگزي حلّزه، پزنج     دارد. در دوره مماس فرهنگي آن را تا حدي با ایران معلو  مي

 دوره قابل شناسایي است: 

در  ؛یابد ه. ادامه مي 164شود و تا سال  ه. آغاز مي 231. دور  تمهيد كه از سال 1

یابنزد. اهميزت ایزن دوره،     یدیان بر شهر حلّه امارت ميبا تأسي  شهر حلّه، مز این دوره

در نزدیکي كوفه در ویعيت نابسامان اویاع  ،ها در حيره ظهور مزیدیان در حلّه و منذري

عباسيان، آل بویه و سلاوقيان بود. دربار منذریان بزا جزذب شزعرا بزه كزانون فرهنگزي       

در دور   .(11: 1334،مزان هكردنزد ه  تبدیل شد و مزیزدیان نيزز از اهزل شزعر اسزفقبال      

هزاي زیبزا و    هاي عمراني ملفلفي ماننزد سزاخت پزل، سزد، ایازاد بزاغ       مزیدیان، فعاليت
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در عين حال،  .(11: 1334ناجي الياسري،هد سيهاي با شکوه در حلّه به اناا  ر ساخفمان

هزا و   هاي بدوي و رحرانشيني داشفند و خواسفه مزیدیان به سبب عالیق فرهنگي، زمينه

گرایزي را همچنزان    اي مانند عالقه به شعر، شااعت، بلشندگي و گاه قبيلزه  سالیق قبيله

 .(63 :1334خضري، در ویعيت شهرنشيني جدید حفظ كردند ه

اعري، آنچه در این دوره به لحاظ فرهنگزي  عالوه بر تحوالت عمراني و رونق شعر و ش

وجود جمعيت شيعه مزذهب بزود كزه     ،اهميت دارد، رواش تشيع در حلّه است. خاسفگاه آن

تزوان از روسزفاها نزا  بزرد:      در مناطق بسياري از حلّه سکونت داشفند. در این خصوص مزي 

ميانزه، طفزوف،    هزاي عليزا، سزفلي و    بربيسيا، مطيرآباد، اميریه، اسکندریه، مزیدیزه، سزيب  

قوسان یا قسين و روسفاي رودخان  ساب ، قصر ابزن هبيزره، جزامعين، كزوثي، ابوحطزب،      

نامي یا ناميه، سورا، بابل، برس، برمالحه، برمنایا، بغله، بنزوري، حصارزه، خالصزه، دارخ،    

زاق ، زاویه، سوري، سيور، رزدرین، رزریفين، الصزروات، قبزين، قناقيزا، قنطزره، قيلویزه،        

-43تا:  ، بيوتوت الحسينيه مباركه، نايمه، نهرالدیر، نرس، واسط، هرقله و یهودیهقوسان، 

اند كه از آن جمله بایزد   كرده  منابع به آنها كمفر اشاره واند  (. روسفاهاي دیگري هم بوده11

(. آنچه در این ميزان اهميزت   43، همانبه روسفاهاي قم، دوالب، ایوب و بنشيا اشاره كرد ه

مناطق مياني فرات، شامل سرزمين ميزان دو شزهر مقزدس ناز  و كزربال در      دارد، وجود 

 قلمرو مزیدیان است. اینکه چرا اغلب شيعيان تا سقوط خالفت عباسزي در شزره، مركزز و   

غرب جهان اسال  درمناطق روسفایي و نه شهري ساكن بودند، چندان روشن نيست. شزاید  

مناطق شزهري در جوامزع شزرقي و     گري در بدین سبب است كه غلب  فضا و فرهنگ سني

 مركز و غرب دنياي اسال  بوده است.

ها كه از حلّه تا نا  پراكنده بودند، شماري از مززارات و مقامزات    عالوه بر مراقد و زیارتگاه

السزال  در شزهر نيزل و مقزا  همزان       مانند مقا  اما  موسي كاظم عليزه  حلّه ملفل  در مناطق

. ایزن روسزفا   ر شيوع فرهنگ شيعي مؤثر بوده استسهم خود دبه  حضرت در روسفاي مطيرآباد

، قبزر  ودطور در سورا كه از توابع حلّه بز  مصابيح از سادات علوي بوده است. همين گاه بني سکونت

 .(413-412: 1334ناجي الياسري،السال  قرار داشت ه قاسم بن موسي كاظم عليه
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فرهنگي حلّزه اسزت كزه از سزال      -. دور  فرهنگي دو ، دور  تأسي  مکفب فکري4

هاي درسزي شزکل گرفزت و     ادامه یاففه است. در این دوره حلقه .ه 644آغاز و تا ه.  164

هاي فکري و سياسي براي ظهور دانشمنداني همچون ابن ادری  فراهم آمزد. عوامزل    زمينه

ین دوره نقش داشت. عالوه بزر موقعيزت طبيعزي و    ملفلفي در حركت رو به رشد حلّه در ا

جغرافيایي شهر حلّه، حمایت حکا  آل مزید از علما و شعرا، هارت انبوهي از علما بزه ایزن   

ملفل  علمي در حلّه و روابط علمي ميان آنها، جنبش فکري و فقهزي    شهر، حضور خاندان

و  بزر  و مقدس در حلّزه وجود اماكن  1ادری ، تسامح مذهبي، جدید علمایي همچون ابن

كزه بسزياري از علمزا در پزي پناهگزاهي بزراي       -امنيت حلّه در شرایط بحراني حمله مغول 

سزهم  همزه در تأسزي  و نضزج فرهنزگ حلّزه در ایزن دوره        -بودند  فعاليت علمي و دیني

 (.121 -113.: ه 1232عوض،هاند  مهمي داشفه

وفزات   -.ه 111تزا  حلّزي  ، یعنزي از زمزان محقزق    .ه 641. دور  طالیي از سال 3

تزرین مراكزز    . در این دوره، شهر حلّزه بزه یکزي از مهزم    گرفت را در برمي -فلرالمحققين

خواجه نصيرالدین طوسي در حلّزه   ؛(42 :1334 كمال الدین،فرهنگي عراه تبدیل شد ه

هم هزر تفکزر   هم هر تفکر عقالنزي( بزا ابزن تيميزه     حلّي حلقات درسي دایر كرد؛ عالم  

هاي دیني، عرفاني، انساني و علو  مربوط به  سلفي( به مقابله برخاست؛ تأليفات در زمينه

هزا توسزعه یافزت     و كفزاب و تأسزي  كفابلانزه    ساب اوش گرفت هجامعيت نسبي علو (ان

نگاري فقهي رونق گرفت و مسزائل اخفالفزي    (. همچنين موسوعه461 .:ه 1232عوض، ه

. شدتر  تر و علمي هاي خالف روشن آوري و تدوین و نقطه ماميه جمعميان فقهاي عامه و ا

 رود. این دوره، نقط  اوش فکري، علمي، فرهنگي و احياناً تمدني شهر حلّه به شمار مي

يان در اهزواز  عآغاز و همزمان با تأسي  دولت مشعش .ه 111. پسرفت حلّه از سال 2

شزود. در ایزن    به دور  پایان نزدیک مي .ه 321در سال  و توسع  آن به بغداد، نا  و حلّه

                                                           
 بزه  در ادبيزات دینزي   ، امزا وجود دارد، مففاوت است toleranceهرچند تسامح مذهبي با آنچه كه در غرب به عنوان  .1

است و در مباني دیني نيزز بزر نزوعي از وفزاه و همزدلي ميزان مسزلمانان و         شدهبودن اشاره  "سمحه و سهله"نوعي از 

 به چنين فحوایي باشد.اشاره تواند  بر اخوت دیني ميان اهل كفاب تأكيد شده است كه مي همچنين اخوت اسالمي و
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قوینلو و منازعات بين ایزن دو قبيلزه، شزهر     قوینلو و آه هاي قره بين، در پي حمالت تركمن

 (.312 -311ه.:  1214الغراوي،را تسریع كرد ه آنحلّه عرر  درگيري شد و افول 

ایزن ميزان    امزه یافزت. در  اد .ه 311تا سال 321از سال  . دور  پایان و ركود حلّه1

حوز  ، رونق .ه 316در سال عالوه بر حمالت مشعشعيان به شهر حلّه و تصرف این شهر 

.: ه 1232عزوض،  شهر حلّه رونق پيشين را از دست بدهزد ه كه ي  نا  موجب شد معل

ها و منازعات سياسي نيز در رونزد   در این ميان، برخي عوامل سياسي مانند رقابت (.312 -311

ها تصزميم گرففنزد    ركود علمي و فرهنگي این شهر مؤثر بود. به همين سبب، بسياري از خانواده

 (.261 -213:هماناز حلّه به نا  مهاجرت كنند ه

فایي حلّزه و آثزار آن در   شود، دور  طالیزي و شزکو   آنچه در این مقاله بر آن تأكيد مي

 امزا شره عالم اسالمي است. تأثير دیني و دانشي حلّه بيشفر مربوط به همزين دوره اسزت،   

تزوان پيگيزري كزرد كزه نهضزت       تأثيرات روفيانه را نيز در دور  مفزأخر و دور  ركزود مزي   

مشعشعيان حارل و نفيا  آن بود. گففني اسزت عزالوه بزر علمزاء كزه عزامالن ارزلي در        

بندي فرهنگ حلّه و توسع  آن به شره عالم اسال  بودنزد، طبقزات دیگزري هزم در      رورت

آن جملزه بایزد بزه سياسزفمداران شزيعي،       داشزفند، از  سازي در حلّه تزأثير  فرایند فرهنگ

 شاعران، ادبا و راحبان حِرَف اشاره كرد كه در این مقاله برخي از آنها را ذكر خواهيم كرد.  

 

 عناصر فرهنگی در حلّه )دورة طالیی(

 و هاي كالمي، فقهي و حزدیثي بزود   ساز در حلّه، مکفب از عنارر فرهنگي و فرهنگ

هزاي   فه در این مکفب علمي و فکري، ن ا  آموزشي  آن و تنوع دانزش یکي از نقاط برجس

موجود در این شهر بوده اسزت. نفز  تنزوع و تکثزر دانزش در حّلزه موجزب شزکوفایي         

 امزا حلّه در فقه و ارول تلصص داشزفند،   يهرچند بيشفر علما و فرهنگي  حلّه شده بود

هزاي   با دانش -ید، ادبيات، حدی انند كال  و عقاهایي م هاي بسيار دیگري در دانش كفاب

وجود داشفه اسزت. البفزه    آنهاو تفسير در ميان  -زیر ماموع  آن مانند رجال، فقه الحدی 
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هاي مربزوط بزه كزال  و     ميزان اهفما  علماء در هریک از این علو  نيز یکسان نبود و نوشفه

 (.344 -322ه.: 1232الشمري،هها و تأليفات تفسيري بوده است  فهعقاید، بيشفر از نوش

از دیگر نکات مهم علمي و فرهنگي در شهر حلّه، تردد و رفت و آمد پيوسزف  علمزا   

از شهرها و مناطق دیگر به این شهر و هارت بسياري از علما از این شهر به دیگر نقزاط  

دنياي اسال  از جمله شره عالم اسالمي است. حلّه یکي از مقارد سفرهاي علمي طزالب  

پژوهان بسياري از شهرهاي ملفل  عراه و دیگر شزهرهاي اسزالمي بزه ایزن      دانشبود و 

شزدند و همانازا نيزز از     كردند. برخي از مهاجران علمي در حلّه ساكن مزي  شهر سفر مي

در  ؛كردنزد  رففند و برخي نيز در حال تردد بودند و مکرر به حلّه رفت و آمزد مزي   دنيا مي

 .(113 :همانه كردند و كفاب تألي  مي دادند ميخواندند، درس  آن درس مي

شزود.   جایگاه ویژ  زنان مربزوط مزي  به از دیگر عنارر فرهنگي در ن ا  آموزشي حلّه، 

تحصيل علو  در حلّه منحصر به مردان نبود، بلکه زنان نيز نقش فعالي در بناء مدرس  حلّزه  

تعلزيم دخفزران    مشزوّه سياري از علما و فقهزاي حلّزه   ب (.141 : .4443 ،عليويهاند  داشفه

بودند و همين مویوع، سبب ظهور عالماني از ميان زنان حلّه گردید. دخفران علمزا و بزرگزان   

بسزياري از زنزان از بيزوت علمزا     . از امکانات علمي و آموزشي مازا و مسفقل برخوردار بودند

 كردنزد  مزي شزد، اسزففاده    هایي كه در بيت خودشان برگززار مزي   برخاسفه بودند و از درس

 و نقش مهمي در آموزش زنان داشزفند  "هاي نسائيه حلقه" (.144 -144 .: 4441وناس، ه

هزاي   دادنزد، از نمونزه   درس مزي  در این حلقات برخي از شيوخ و یا حفي برخي از وعاظ زن

  ( اشاره 1113ه./  112هتبغدادي توان به مال  درس شيله شهده بنت االبري  آن مي

 (.416.: 1331العسيري، كرد ه

عنصر دیگر فرهنگي در شهر حلّه كه آن را از دیگر مراكزز فرهنگزي ماننزد ناز  و     

هاي مفنوع علمي و فرهنگي است؛ ماننزد آل   كرد، وجود خاندان كربال ممفاز و مفمایز مي

هاي بزر  علزم و ادب   مزید از بنيانگذاران حلّه و اولين امراي آن، آل به طریق از خاندان

هزاي علزم و فقاهزت، آل سزعيد از      اَعرش از سادات حسني و در شمار خانداندر حلّه، آل 

آل مطهر از قبيل  بني اسزد، آل مُعَيّزه از سزادات     هاي بزر  علمي و دیني شيعه، خاندان
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هاي فکري و فرهنگزي،   هاي مهم حركت حسيني و از نقيبان عراه، آل طاووس از خاندان

ياري در دور  مغوالن در شهر حلّه گزرد آمدنزد   هاي علمي بس آل نما و آل سعيد. خاندان

. بدین طریزق، حلّزه،   ندكه تأثير چشمگيري در رشد و توسع  فکري آن شهر برجاي نهاد

ميراث تمدن بابل را در خود احياء كرد و مؤسسان عالم و دانشزمند بسزياري را در خزود    

ثابززه طبيعززي اسززت هززر خانززدان بززه م .(116 ه.:1232 / .4413عززوض، ه پززرورش داد

هزا در   كرد. اهميزت فرهنگزي خانزدان    دیني ایااد مي -اي فرهنگي، موش فرهنگي خانواده

بندي فکر و فرهنگ و بلکه تمدن در شهر حلّه آنقدر اهميت داردكه برخي اساسزا   رورت

ها از شهر حلّه به سزمت ناز  مربزوط     انحطاط حلّه را به هارت و خروش همين خاندان

 (.214ه.: 1232عوض، دانند ه مي

دیگر عنصر مهم فرهنگي در شهر حلّزه، تنزوع و تکثزر مزذهبي و فرهنگزي اسزت.       

جمعيت حلّه هم به لحاظ مليفي و هم به لحاظ دیني بسيار مفکثر بودند. جمعيزت حلّزه   

تركيبي از كُرد با خصوريت شااعت و اقدا  كه در پيزروزي بنزي مزیزد نقزش ارزلي را      

ها و قبيل  بني اسد  ( بودند. البفه غلبه با عرب311 :همانداشفند، عرب، ترك و ایرانيان ه

(. درسزت اسزت كزه    21 :1333حزاجي،  و بعد قبيل  خفاجه و قبایل عباده و عقيل بزود ه 

بزدان   امزا انزد،   شهر حلّه اساس شيعي داشت و همواره در آن شيعيان امامي غلبه داشزفه 

ه است. مسيحيان در نبودمعنا نيست كه در این شهر كسي از ادیان و مذاهب دیگر ساكن 

یکزي از بزرگفزرین    و (32 ه.:1232شهر حلّه در محلز  جُزبّ سزکونت داشزفند هالشزمري،      

این شزهر تزا قبزل از     در .(16.:  1313الهروي، هاي بومي در حلّه یهودیان بودند ه اقليت

هزار یهودي غالبا در منطق  برمالحه هذي الکفل( كزه قبزر حزقيزال     14 قرن نهم هاري

با این همه، هيچ نوع برخزوردي   .(113  .:4443 ،عليويه اند در آنااست، سکونت داشفه

 ميان شيعيان و یهودیان در حلّه گزارش نشده است. جالب اینکه شغل یهودیان در حلّزه، 

و ایزن البفزه    حضور در امزور حکزومفي بزود   بابت یا هاي تاریلي، تاارت، ط گزارشبنا بر 

 .(32 ه.: 1232 الشمري،ه نشان از آزادي آنها دارد
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عنصر مهم دیگر فرهنگي در حّله، وجزود رثزاء، عززا و مزاتم از یزک سزو و اميزد و        

هزاي   در ادبيات و در مراسم و آیين .(412 :1331زیني وند، است ه دیگرآمادگي از سوي 

تزرین   كزربال یکزي از مهزم    .ها مقول  رثاء یکي از عنارر ارلي در شعر شزاعران بزود   حلّي

محورهاي شعري حلّه بود؛ چندان كه در حلّه شاعري نبود كه در رثاي اما  حسين عليزه  

به اقام  عززا در  ها  مزیدي .(63  .:4414الناار، السال  و خانواد  او شعري نسروده باشد ه

بن منصزور در محزر     هردقروز عاشورا ملفز  بودند و اولين مال  عزا در حلّه به همت 

 (. 61:ه 1231عوض، هه. برپا گردید  231سال 

 

 های ارتباطی فرهنگ حلّه با شرق دنيای اسالم راه

هزاي   هزا و خزاك حارزلليز و نللسزفان     هواي مناسب و معفدل از یک سو، رودخانزه 

را در مسير تاارت قزرار داده بزود و ایزن    فراوان و محصوالت كشاورزي از سوي دیگر، حلّه 

راه  .(21 ،1333 حزاجي، به رنایع مسف رفه و رنعت بافندگي نيزز شزهرت داشزت ه   شهر 

هزاي حازاش از جسزر حلّزه      كاروانكرد، مسير  ميدیگري كه حلّه را به جاهاي دیگر مفصل 

طریق سو  اتصال حلّه به دیگر نقاط دنيزاي اسزال ، مسزير     .(431 .: 4414الشمري، ه بود

ها به دیگر نقاط عزالم   يهاي سفر حلّ پذیر بود و هم زمينه علمي بود. شهر حلّه هم مهاجرت

آمدنزد و   ي بزه حلّزه مزي   شره اسالمي در آن وجود داشت. افراد بسياري از شزهرهاي شزرق  

رففنزد و تعامزل و تبزادل علمزي      علمایي هم از حلّه به ایزران و منزاطق فارسزي زبزان مزي     

 اي را بين این دو منطقه موجب شدند.   گسفرده

 

 آثار حلّه در فرهنگ ایرانيان 

آثار فرهنگي حلّه را در سه قسمت آثار دیني یا مذهبي، آثار فکري و دانشي و آثزار  

 توان دنبال كرد:  نوي ميعرفاني و مع
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از جهت مذهبي و دیني، حضور علماي شيع  حلّزه   آثار مذهبی حلّه در ایران:

. رسميت تشزيع،  1در ایران، در سه جهت قابل بررسي است: حلّي با محوریت عالم  

. آزادي دیني و مذهبي. تمایل سلطان محمود غازان به مزذهب تشزيع   3 توسع  تشيع. 4

خدابنده اولازایفو، دور   محمّد ( و پذیرش تشيع از سوي سلطان 412 :1313مرتضوي، ه

در ایران رقم زد. نقش اسامي ائم  دوازده گانزه  را درخشاني از ایران شيعي قبل از رفویه 

هزاي   ها در دور  غازان خان و انداخفن نا  خلفزاي سزه گانزه از خطبزه از نشزانه      بر سکه

(. ادوارد براون در اشاره 131و  433 :1321مرتضوي، ه گسفرش تشيع در این دوره است

اسزالميت در غزازان بنيزاني محکزم     »به تمایل غازان به ارول عقاید شيعه نوشفه اسزت:  

داد و بزه   عالوه تمایل نمایاني نسبت به شيعه و ارزول عقایزد آنزان بزروز مزي     ه داشت، ب

طوري كه ذكر كردیم حر  مبزارك كزربال را بزه هزدایا و تحز  مززین و غنزي سزاخت.         

در مشهد نذور و موقوفاتي تقدیم  (عههمچنين به مقبر  اما  هشفم علي بن موسي الریا 

 (.16 :4131برون، « هكرد

 امزا هاي رشد تشيع مؤثر بزود،   ي غازان خان در تسهيل زمينهچند تمایالت شيع هر

خدابنده و بعد از غازان خان رخ داد. وقفي مناظره محمّد رسميت تشيع در زمان سلطان 

سزلطان  د، سزي ها در حضور سلطان به نفياه نر ها و شافعي و مباحثات مذهبي بين حنفي

نکه اميرطرمطزاز وي را بزه تشزيع    خدابنده در گرایش به دین اسال  دچار تردید شد، تا آ

تشویق كرد. در همين اثنا سلطان به زیارت مشزهد علزي عليزه السزال  رفزت و در آنازا       

هزایي   خوابي دید كه انگيز  وي را براي مسلماني تقویت كرد. در پي این خزواب و زمينزه  

یزران  در تمامت ممالک ا»اعال  تشيع كرد:  كه از قبل براي سلطان پدید آمده بود، رسماً

زمين تغيير كنند خطبه را و نا  رحاب  سه گانه ریي اهلل عنهم از خطبه بياندازنزد و بزر   

نا  اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب و حسن و حسين سال  اهلل عليهم اخفصزار نماینزد و   

ميرالمومنين كردند و حيّ تغيير سکه كردند در سن  تسع و سبعمائه از نا  رحابه با نا  ا

در پي این تحزوالت، برخزي از علمزاي حلّزه ماننزد       .مل در اذان اظهار كردندالععلي خير

بزراي سزلطان   حلّزي  از سوي اولاایفو به سلطانيه دعوت شدند. تحف  عالمه حلّي، عالم  
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 همن بزاب االمامز   همنهاش الکرامدر كال  و  نهج الحق و كش  الصدهاولاایفو و دو كفاب 

همرتضزوي،   «در اثبات عقاید شيعي، در تثبيت ن ر سلطان در باب تشيع بسيار مؤثر بزود 

1313 :423-421 .) 

و فرزنزدش  حلّزي  برخي از مورخان مانند حافظ ابرو، بر نقزش علمزاي شزيعه و عالمز      

 اند. به نوشف  ابن بطوطه:   فلرالمحققين در ارل توجه و تمایل سلطان به تشيع تأكيد كرده

خدابنده را در زمان كفر مصاحبي بود بنا  جمال الزدین  محمّد پادشاه عراه سلطان 

آمزد   آمد. چون این پادشاه بدین اسزال  در  ميبه شمار بن مطهر كه یکي از فقهاي شيعه 

و مغوالن به تبعيت از او اسال  پذیرففند در مراتب تع يم و احفرا  فقيه مذكور بيفزود و 

در ن ر پادشاه جلوه داد و حکایزت احزوال  رزحابه و مزاجراي      این فقيه مذهب تشيع را

خالفت را با او در ميان آورده گفت عمر و ابوبکر وزیران پيغمبر بودند در رزورتيکه علزي   

بایسفي ميراث خالفت هزم بزه او برسزد و بزراي      قاعده ميبنا بر  داماد و پسر عم او بود و

از اجداد و اقزارب خزویش بزارث بزرده      تقرب ذهن پادشاه مثل از خود او زد كه سلطنت

است. سلطان كه هنوز تحت تأثير رسو  مألوف مغول بود و بقواعد دیزن اسزال  آشزنایي    

زیادي پيدا نکرده بود، تسليم این اسفدالل شد و فرمان داد كه مرد  را در همه جزا وادار  

ربایاان و شهرهاي عراه عرب و عراه عام و فارس و آذه قبول مذهب تشيع كنند و به ب

ابزن  هزا فرسزفاد تزا ایزن مهزم را عملزي گرداننزد ه        ارفهان و كرمزان و خراسزان فرمزان   

 .(231.:ه 1233مرعشي تسفري،  ؛413 -413: 1361بطوطه،

بزه  »یکي از محققان به حضور عالمه قبل از تغيير مذهب ایللانزان اشزاره كزرده اسزت:     

كه عالمه قبل از تغييزر مزذهب    رغم روایات ید و نقيض مورخان، دالیل محکمي وجود دارد

اي بزراي   در شهر سلطانيه اجزازه  143. عالمه در ربيع الثاني سال ایللانان وارد دربار شده بود

 143تاش الدین عبدالواحد رازي نوشفه است. بعالوه به نقل رشيد الدین، عالمه در رجب سزال  

 .(1311:131 جعفریان،« ههمراه ایللان به زیارت قبر سلمان فارسي رففه بود
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، كه توجه به آن بسيار مهم است مواجه  سزلطان  1بنابر ن ر دیگري از جودی  پفایفر

عطزا و  سزيّد  ، اني و شيوخ روفيه مانند ازبزک خزان  هاي كاریزماي عرف اولاایفو با شلصيت

الدین باخرزي شيخ كبزروي سزلت قابزل توجزه بزه ن زر        بركلان بزر  و همچنين سي 

 -631: 1331  اح،سّز مه بابا، روفي مشهور عصر ایللانزان  این محقق، بر نقش براه .رسد مي

در تشيع سلطان تأكيد و بر آن تمركز كرده است، به ویژه این عقيد  بزراه بابزا كزه     4(634

خدابنزده تالزي   محمّزد  السال  تاسد و تاسم الهي بوده و او به نوبز  خزود در    علي عليه»

. به نوشف  پفایفر، شيخ بابا از شيوخ مزورد عالقز  سزلطان    (Pfiffer,1999:44)« یاففه است

اگزر چنزين    (.ibidهاولاایفو بود و سلطان نيز بعد از فوت او، برایش حر  و خانقاه برپا كرد 

در تشيع سزلطان اولازایفو   حلّي نقشي براي براه بابا درست بوده باشد، بالطبع نقش عالم  

 دانست.توان انحصاري  را نمي

                                                           
1. Judith Pfiffer 

بابزا مزبهم اسزت، امزا      و احفماالً وي را مالقات كرده است. مزذهب بزراه   الدین بللي بود جاللعصر موالنا  بابا، هم براه. 4

اولاایفو كه خود داراي گرایش شيعي بود، او را به سرزمين گيالن گسيل داشت تا ظاهراً به تبليغ آیين تشزيع بپزردازد.   

مانزدهان ایللزاني بزه نزا  قفلزغ را در اسزارت       در آن هنگا ، گيالن دسفلوش آشوب و ناآرامي بود و گيالنيان یکي از فر

كرد تا موجبات آزادي او را فراهم آورد، امزا چزون    بابا، به همراهي قطلياا در این مأموریت كوشش مي خود داشفند. براه

 نوشزف  ایزن واقعزه، بزه     د، مرد  آن سرزمين او را به اتها  جاسوسزي بزه قفزل رسزاندند. پز  از     رسيبه حدود الهياان 

نزد و  دیگري را به گمان اینکه جسد اوسزت، بزه سزلطانيه آورد     كشف شلص بابا اسفلوان اسم كاشاني، مریدان براهابوالق

بابزا   بر سر آن بنایي ساخفند و اولاایفو نيز مبلغي به عنوان مقرري براي مریدان او معين كرد. با آنکه بزراه  دفن كردند و

رسد كزه وي همچنزان پيروانزي بزا عنزوان براقيزون در        شد، به ن ر مي عمر خود را در ایران گذرانيد و در هماناا كشفه

هزایي آمزده و    بابا و مریدانش در مآخذ موجود، خاره منابع عربي، آگزاهي  نواحي آناتولي دارد. در باب عقاید و آراي براه

وده اسزت. از  مایه طعن و تمسلر مسلمانان شا  بز  حفي هيأت ظاهري ایشان نيز ور  شده و گویا همين مویوع دست

 انزد. بزا ایزن    كرده پيروي مي "هاي شمني سنت"بابا و پيروانش به نحوي از  توان دریافت كه براه روي همين اوراف، مي

بابزا محفسزبي را    انزد و حفزي بزراه    اردهذگز  همه، گففه شده است كه او و مریدانش هر روز مانند دیگر مسلمانان نماز مي

بابزا و پيزروانش بزه طریقزت      اند كه براه این تناقضات، برخي چنين نفياه گرففه  گماشفه بوده است. با مالح  بدین كار

انزد، زیزرا آن جنزبش در     براقيه را گاه منسوب به جنبش بابائيه نيز دانسفه  اند. فرق حيدریه، از گروه قلندریه وابسفه بوده

اش  ه.( پا گرفزت و دامنزه   241-141آناتولي و در قلمرو سالجقه رو  ههمزمان با یورش مغوالن در  .ه 1اول قرن   نيم

هاي تزرك و از اوليزاي بکفاشزيه بزوده      بابا، ساري سلفوه از درویش به ایران نيز رسيد. عالوه بر این، از آناا كه مراد براه

 .(634 -631: 1331  اح،سّمه« اند او را به این فرقه نيز منسوب كرده ،است
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و احياناً برخي شيوخ روفيه، مانند براه بابزا  حلّي در هر حال، عالوه بر نقش عالم  

در تشيع اولاایفو، یع  و فروپاشي دسفگاه خالفت نيزز در رواش و رونزق تشزيع بسزيار     

تأثير داشت. ورود مغوالن به بغداد، پایگاه رسمي و قدرتمند خالفت اهل سنت را یعي  

ي تقویت تشيع فراهم آورد. نفایج یع  و زوال خالفت عباسزي بسزيار   كرد و زمينه را برا

. با از بين رففن دسفگاه خالفت، نفوذ و سلط  مركزیت اسالمي بغزداد هزم از   1مهم بود: 

. بزا كزاهش تعصزبات    3. بروز یع  در مركزیت و نفوذ مذاهب اهل سزنت؛  4بين رفت؛ 

یني و مذهبي، بيشفر تسهيل شزد؛  دیني، آزادي مذهبي و امکان گفت و گو و مناظرات د

خدابنزده قززوت گرفززت و  محمّززد هززا غزازان خززان و سزلطان    . تشزيع در پرتززو حمایزت  2

هزاي   بار به عنوان مذهب رسمي و درباري ایران پذیرففه شزد و زمينزه   طریق، اولين بدین

 .(2 :1321مرتضوي، قطعي تسلط تشيع فراهم آورد ه

د و مذاهب ملفل ، یع  در مراكز پشفيبان از سوي دیگر، تعدد و تنوع افکار، عقای

اهل سنت، تازه مسلماني ایللانان كه قبل از آن دیزن دیگزري داشزفند، اخزفالف امزراي      

مغول در انفلاب دین و شک و تردیزد تزازه مسزلمانان مغزول در انفلزاب بزين تشزيع و        

د تسنن، همه دست به دست هم داد و عمزالً محزيط نسزبفاً آزاد و معفزدلي بزراي عقایز      

سلطان تازه مسلمان كه در پي بهفزرین و   .ملفل  دیني از جمله عقاید شيعي پدید آورد

ترین گزینه در اسال  بود، براي كش  چند و چزون مزذاهب اسزال  برآمزد تزا بزا        مناسب

ایللان اجازه مزي داد  »سبب كه  تري برگزیند. بدین اسففاده از آراء علما بفواند راه درست

آنکه بيمي از تکفير داشزفه باشزند، در حضزرت     اسال  آزادانه و بيعلماي مذاهب ملفل  

سلطنت به بح  و مناظره و رد ن ر یکدیگر بپردازند و این خود محزيط آزاد و مسزاعدي   

همزين سياسزت    .آورد در مباحثات و مناظرات دیني و اظهار عقاید مذهبي به وجود مزي 

ار كمک كرد تزا علمزاي بزرگزي    آزادي مذهبي و غيرمذهبي، مسفقيم و غيرمسفقيم، بسي

در تشيع ظهور كننزد و  حلّي عالمه در مذهب تسنن و  الدین عبدالملک مراغه ن ا چون 

 (.133 -134 :1313مرتضوي، در تعامل و گاه تقابل با یکدیگر بکوشند ه
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تمایل ایللانان به تشزيع، تصزوف را نيزز در ایزن      ار عرفانی و معنوی حلّه در ایران:آث

در جلزب حمایزت ایللانزان از     .(133: همانها منار شد ه كرد و به توسع  خانقاهدوره تقویت 

اعفنائي بزه حزوادث    ها و علل دیگري هم وجود داشت: توكل به خدا و بي مشایخ تصوف، زمينه

مندي عمو  براي تهذیب نف  و حمایت مؤثر خواجزه رشزيدالدین    هاي روزگار، عالقه و بحران

عزالوه بزر ایزن،     .(333 :همزان ه غياث الزدین، از طایفز  رزوفيه ه   فضل اهلل و فرزند وي خواج

خدابنزده هاولازایفو( و   محمّزد  بسياري از حاكمان مغول و ایللانان مانند غازان خان، سزلطان  

سلطان ابوسعيد و نيز برخي از وزیران مانند خواجه نصير، رشزيدالدین فضزل اهلل و فرزنزد وي    

هاي مفعدد و وق  اموال و امالك بزر آنهزا، از جریزان     قاهبه تصوف تمایل داشفند و با بناي خان

هزاي سزاخف  غزازان خزان در تبریزز و       توان بزه خانقزاه   كردند. از جمله مي روفيه حمایت مي

 همدان، خانقاه ساخف  اولاایفو در سلطانيه و همچنين خانقاه رشيدالدین در یزد اشاره كرد.

در دوره ایللانزان، بلکزه در دور    تأثير حلّزه در عرفزان و تصزوف ایرانزي نزه فقزط       

تيموریان و در اواخر قرن هشفم و طول قرن نهم بسيار آشکار بزوده اسزت. در ایزن دوره،    

هاي عرفاني و اجفماعي مانند سزربداران،   حيدر آملي و جنبشسيّد و حلّي نقش ابن فهد 

 نوربلشيه، نهضت حروفيه، و نهضت مشعشعيه اهميت خاص داشت.  

 بزه شزهيد اول،   در قرن هشفم از حزوزه علميز  حلّزه    ضت سربدارانتأسي و تأثر نه

بن مکي عزاملي شزهيد   محمّد گردد.  ميبازحلّي فرزند عالم   ،شاگرد مبرز فلرالمحققين

یياءالدین سيّد اول از قری  جزین جبل عامل به حلّه رفت و عالوه بر فلرالمحققين، نزد 

الزدین ابزن    تزاش سزيّد  ي( و زادگان عالم  حلّعميدالدین هخواهر سيّد حسيني و برادرش 

 هاللُّمعز معيه حسني و دیگر اسفادان حوز  حلّه به مدت پزنج سزال درس خوانزد، كفزاب     

را در پاسخ به درخواست حاكم سربداران تألي  كرد. سزلطان علزي بزن مؤیزد،      الدّمشقّيه

عهده گرفزت   ه. حکومت سربداران را در خراسان به 166آخرین پادشاه سربدار در سال 

و از جمله زمامداران شيعه است كزه بزا فرسزفادن نامزه و هزدایایي، دوسزفي و اخزالص        

خویش را نسبت به این مرجع و عالم دین اظهزار كزرد و بزه طزور رسزمي از شزهيد اول       

دار شود. در قسمفي از نام  حزاكم   خواست تا با سفر به خراسان، زعامت شيعيان را عهده
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ما در ميان خویش كسي كزه بزه ففزوایش از لحزاظ     »آمده است: سربداران به شهيد اول 

یزابيم. از   علمي بفوان اعفماد كرد یا مرد  بفوانند عقایزد درسزت را از وي فراگيرنزد نمزي    

خداي مفعال مسئلت داریم كه حضرت به ما اففلار حضور و افشزاندن نزور بلشزد، تزا از     

گاه لط  فرمایيزد و بزا توكزل بزه     از راه و رسمش رففار آموزیم. هر علمش پيروي كنيم و

امينزي،  «هخدا و پرهيز از عذر آوردن به این جا تشری  بياورید، مزید احسان خواهد بزود 

اند كه شهيد اول بدین نامه پاسخ داد، گرچه این نامه در حال حایزر   گففه .(163 :1331

ل بر یزک  را كه مشفم الدّمشقّيه هاللُّمعدر دست نيست. به سبب همين دعوت، وي كفاب 

دوره فقه عملي است، براي هدایت و راهنمایي شيعيان خراسزان در حکومزت سزربداران    

 .(36 :1314اماني، نوشت ه

و حلّزي  تأثير مکفب حلّه در نهضت عرفاني نوربلشيه در ایران از طریزق ابزن فهزد    

در بغداد  اماحيدر آملي گرچه از آمل برخاست، سيّد آملي قابل بررسي است.  حيدرسيّد 

و شزيخ فلرالزدین   حلّي و حلّه بزر  شده و در آناا در محضر موالنا نصيرالدین كاشاني 

علزم انزدوخت و همانازا هزم     المحققين معروف به فلزر حلّي بن حسن بن مطهر محمّد 

هزاي شزيعي/    حيدر بزا شزماري از گزروه   سيّد هاي  درگذشت. نزدیکي و همانندي دیدگاه

بن فالح مشعشزعي در سزد  بعزد، موجزب     محمّد نوربلش و محمّد روفي انقالبي مانند 

كریمزي زنازاني،   شده است كه برخي، هدف ارلي او را ایااد حکزومفي علزوي بداننزد ه   

هزاي   حيدر آملي در جمع ميان فقه امزامي و آمزوزه  سيّد نقش بسيار مهم  .(413 :1334

الیزت تمركزز و   عرفاني و وحدت وجودي ابن عربي بود، به ویژه آناایي كزه بزر مفهزو  و   

تأكيد كرد. همين نيز به نوعي از تسامح و دوري از تعصزب در اندیشز  مزذهبي انااميزد     

حلّزي  حيدر آملي، در محضر شيخ احمد بن فهزد  سيّد نوربلش، عالوه بر  .(411 :همانه

نيز شاگردي كرد. عقيزده بزه تشزيع در ميزان نوربلشزيان، بيشزفر برخاسزفه از همزين         

 .(32 :1331حکيمي پور، بلش از ابن فهد بوده است هنورمحمّد سيّد شاگردي 

بزن فزالح   محمّد سيّد در نهضت مشعشعيان هم آثار مکفب حلّه مشهود است. دسفيابي 

هزاي   ، آغازي بزراي فعاليزت  علو  غریبه و امور عايبه و كرامات مهيبهحلّي، به كفاب ابن فهد 
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علزم  حلّزي  هاي طوالني در محضزر شزيخ احمزد بزن فهزد       د، سالمحمّسيّد  بود.تبليغي وي 

بزا شزيخ   محمّزد  سزيّد  اندوخت. پيوند بين اسفاد و شاگرد، نه ررفاً علمي، بلکه با ازدواش مادر 

بزه انحزراف و   محمّزد  سيّد (. گرچه 122 -126 :1334رنابر، احمد بن فهد، سببي هم بود ه

رش از چارچوب شزرعي بهزره بزرد و بزه همزين      اي كه از علو  غریبه خا افراط رفت، به گونه

 .(123 :همانشاگرد خود را نکوهش و احياناً تکفير كرد هحلّي سبب، ابن فهد 

 

بزا   امزا هر چنزد مسزلمان نشزد،     هوالكو پ  از ورود به ایران آثار فكری و دانشی:

هاي علمزي و عمرانزي وزراي ایرانزي در دربزار      از طرح خواجه نصيرالدین طوسيمشورت 

هزاي علمزي، موجزب تحزوالت      (. همين حمایت131 :1313 مرتضوي،مغوالن بهره برد ه

علمي و بلکه نوعي از انقالب علمي در حلّه شد و رفت و آمد علما به این شهر نيز آثزار و  

ه و ع  از جمله ایران توسز نفایج برآمده از این نهضت علمي را به دیگر مناطق دنياي اسال

 تسري داد. 

یکي از مصادیق حضزور فرهنگزي حلّزه در ایزران، حضزور       -علمای حلّه در ایران

علماي آن شهر در ایران است كه بدون شک هم ناقل فرهنگ حلّه به ایران بودنزد و هزم   

كه به ایران سفر كزرده و برخزي   حلّي تفکر شيعي را در ميان ایرانيان رواش دادند. علماي 

 اند از:  نيز در آن سکونت گزیدند، عبارت

مدتي در ایران بود و به شهرهاي ملفل  ایران نيز سزفر  حلّي عالمه  -حلّیعالمۀ 

ه. در شهر جرجان، تألي  كفاب األلفين را به پایان برد 114كرده است. وي رمضان سال 

الدین رازي  ه. در ورامين به قطب113سال  (. عالمه در شعبان13ه.: 1216طباطبایي، ه

در حزوز    .(133 .:ه1243مالسزي،  فيلسوف و عالم برجسف  شيعه، اجزاز  روایزت داد ه  

برخزي شزيعيان ایرانزي از خراسزان و ارزفهان و طبرسزفان حضزور        حلّزي  درسي  عالمه 

هرسزت آثزار   انزد. ف  هایي از آثار عالمه و فرزندش را كفابت كرده اند. این افراد نسله داشفه

ها نوشفه شده یا كفابت آنها درشزهرهاي ایزران بزه پایزان       با كفابت ایرانيحلّي كه عالم  

 رسيده، از این قرار است: 
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ه.، ماد الزدین بزن    113: كفابت حسن بن حسين سبزواري در سال ارشاد االذهان .1

ه.، سعيد بن جعفزر بزن رسزفم     111الدین بن مغي  الدین ارفهاني در سال  شرف

ه.، حسين بن حسن بن حسين حاجي اسزدآبادي در شزهر    114جرجاني در سال 

 ه. 334اسفرآبادي تلفائي در سال محمّد اهلل بن  ههبه.،  133اسفرآباد در سال 

حيزدر آملزي در   سيّد : كفابت اسفقصاء البح  و الن ر في مسائل القضاء و القدر .4

 ه.  113سال 

 ه.  313بن احمد مدني در شهر ساري در سال محمّد كفابت  االلفين: .3

  ه. 141كفابت جعفر اسفرآبادي در سال  عين القواعد: هحکمایضاح المقارد من  .2

ربيزع   43توسط احمد بن حسن بن یحيي فراهزاني در   تحریر االحکا  الشرعيه .1

ه. و حسن بن حسين بن حسن سرابشنوي در شهر كاشان در  113االول سال 

 ه.  131سال 

: كفابزت علزي بزن حسزن بزن ریزي علزوي حسزيني         في علم الکزال   هاللالر .6

 ه.  116سرابشنوي در ذي حا  سال 

ه. در شزهر اردبيزل، جمزال     162: كفابت در ربيع الثاني سزال  هالسعدی هالرسال .1

 ه.  361الدین علي بن مادالدین سدید منصوري اسفرآبادي در سال 

و ایضاح السبل في شرح ملفصر منفهي السول و األمل في علمزي   الورول هغای .3

ملک طبري در ربيع االول محمّد بن محمود بن محمّد : كفابت االرول و الادل

 ه. در شهر سلطانيه زناان   142سال  

بزن ابزراهيم حسزيني    محمّزد  : كفابت الحالل و الحرا  همعرفقواعد االحکا  في  .3

بن مهدي بن مللص قمزي  محمّد بن محمّد ه.،  143دشفکي شيرازي در سال 

 ه.  113در هففم رمضان سال 

كفابت شم  الدین آملزي در بيسزفم محزر      كش  المراد في شرح تارید االعفقاد: .14

 ه.،   116بن أبي تراب وراميني در سال محمّد محمّد ه. در شهر كرمانشاه، ابو113
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طبزري در   كفابت هارون بزن حسزن بزن علزي     مبادي الورول الي علم االرول: .11

الدین ابو الففوح احمد بن ابي عبداهلل بلکو بن ابزي   ه. و جمال144شعبان سال 

و علي بن حسن بزن ریزي علزوي حسزيني      ه. 143رمضان  ماه طالب آوي در

 ه.  111سرابشنوي در سال 

: كفابت ابراهيم بن یوس  اسفرآبادي به سزال  هالشریعملفل  الشيعه في احکا   .14

ه.، جعفر بن حسين اسزفرآبادي  142بن ابي طالب آبي در سال محمّد ه.، 144

 ه.  141در سال 

بن ابزي طالزب بزن    محمّد الدین  كفابت شم  مرارد الفدقيق و مقارد الفحقيق: .13

 ه.  114آوي در شهر سلطانيه در سال محمّد حاش 

د جرجزاني  عيالدین بن عبداهلل بن س : كفابت كمالهاالماممنهاش الکرامه في اثبات  .12

 ه.، و ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم م اهري مازندراني   313در تاریخ سال 

آوي در سزال  محمّزد  الزدین   كفابزت شزم    المسفرشدین:نهج اي هم از  نسله .11

ه.،  141ه.، جمال الدین ابوالففوح احمد بن ابي عبداهلل بلکو آوي در سال 144

ه.،  111زین الدین علي بن حسن بن ریي علوي حسيني سرابشنوي در سال 

 (.  31 -416ه.:  1216 طباطبایي،ه

اي خزاص علزو  دینزي را داد و     به سلطان اولاایفو پيشنهاد تأسي  مدرسهحلّي عالم  

اي سيّار در هر جایي كزه عالمزه    اي ثابت در سلطانيه تأسي  شد و مدرسه در پي آن، مدرسه

. عالمه با حضور در ایزن مدرسزه و سزفر    (233.: ه 1216ابن فوطي،هشدند  و سلطان نازل مي

ه. شاگردان بسياري تربيت كرد كزه بسزياري از آنهزا     116به مناطق ملفل  در ایران تا سال 

تاش الزدین محمزود بزن زیزن     (: 66 -11ه.:  1234اللفاجي، ه موفق شدند از او اجازه بگيرند

عالمز   هالدین ابراهيم بن حسين بزن علزي آملزي     ، شيخ تقيبن عبدالواحد رازيمحمّد الدین 

محمّد بزن ابزي طالزب    شيخ شم  الدین  .(13 -12.: ه 1241 ،؛ افندي43.: ه1213حلي، 

سزيني دشزفکي   بزن ابزراهيم ح  محمّزد  ، شزيخ رزدر الزدین    (233 ه.: 1212حسيني،ه. آوي

بزن محمزود بزن    محمّزد  ، شيخ شم  الزدین  .(11 .:ه 1241 / .4442آل یاسين، هشيرازي 
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بابویزه  بزن ابزي جعفزر بزن     محمّد بن محمّد شيخ  (،163 ه.: 1216 طباطبائي،هآملي محمّد 

الزدین بزن    بزن ابزي المازد سزراش    محمّزد  شيخ حسن بن  .(1/163ه.:  1241افندي، هرازي 

 .(111 -111ه.:  4412عزوز، بهاءالدین سرابشنوي ه

و از حلّه به دنياي شره نيز مویزوع مهمزي    ها، تاارت كفاب از بغداد به حلّهعالوه بر این

در قرن هففم قمري، حركت گسفرده اي در انفقزال كفزاب    (.361  .:1331ابن فوطي، هاست 

 تزاجري بزه نزا  أبزو علزي قيلزوي      از حلّه به سمت شهرهاي شرقي از جمله ایران آغزاز شزد.   

برخزي از   .(131 .:ه1244الصزفدي،  ها را به شا  و شهرهاي شرقي بزرد ه  يبسياري از آثار حلّ

خدابنزده در  محمّد از آن جمله سلطان  سالطين بالد نيز در این حركت نقش مؤثري داشفند،

ها بزه ایزران بسزيار مصزمم بزود و نقزش        ينقل و انفقال مصنفات اماميه از جمله مصنفات حلّ

 .(166 .: 4443 وناس،همهمي داشت 

هزا و مکاتبزات    در كنار جایگاه كفاب در انفقال معارف شيعي از حلّه به ایزران، نامزه  

شره اسال ، راه دیگري در انفقال معرفزت از حلّزه   علمي بين علماي حلّه و علماي دنياي 

ها بلش و جزء مهمي از حركزت تزألي  در آن زمزان بزوده      . این نامهبود به شره و ایران

حلبزي   هعلوي أبي المکار  ابن زهزر سيّد در پاسخ به سؤاالت حلّي است: نام  ابن ادری  

ه.: 1241افنزدي،  ت هدر امور مربوط به زكات غالت از جمل  همين مکاتبات علمزي اسز  

 1246ذهبزي،  و قایي بيضاوي شزيرازي ه حلّي مکاتبات و مراسالت بين عالم   .(4/441

هاي مکاتبزات علمزي بزوده اسزت.      (، مؤل  تفسير در باب طهارت، از دیگر نمونه413:.ه

الزدین ابزن    بن شيخ اما  سعيد جمالمحمّد همين طور مکاتبات شهيد اول با اسفاد خود 

 (.11 .:ه 1214شهيد أول، مصادیق دیگر همين مکاتبات بوده است همطهر نيز از 

رففند، آثار اسزفادان خزود را بزه     عالوه بر این، عالمان و طالبي كه به سفر علمي مي

هایي را كزه اجزاز  اسفنسزاخ و روایزت آن را      بردند، به ویژه كفاب هاي شرقي مي سرزمين

(، 11.:ه1211، هابزن زهزر  ي اشزاره كزرد ه  توان به بنو زهر  حلب داشفند، از آن جمله مي

همچنزين   .بن مکي عاملي كه از فلرالمحققين اجاز  دریافت كرده بودمحمّد شهيد اول 

(، 444-443/ 1ه.:  1241الدیزن مهنا بن سزنان مززدني هافنزدي،    است این عالمان: نام
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محمّد ن بمحمّد الدین مزدني از شاگردان فلر المحققين و شيخ  الدین حسن بن نامبدر

 .(124ه.:  1243 مالسي،رازي ه

و فرزندش فلرالمحققين، علماي دیگري را بزه ویزژه در قزرن    حلّي عالوه بر عالمه 

انزد و دیگزر بزه حلّزه      توان سراغ گرفت كه از حلّزه بزه ایزران مهزاجرت كزرده      هشفم مي

وي  زنده بزود؛  344كه تا سال حلّي اند؛ از آن جمله حسن بن سليمان بن خالد  برنگشفه

ه. به قم آمد و احيانا هماناا هم سزاكن شزد و دیگزر بزه حلّزه بازنگشزت.        344در سال 

 الشزمري، ه. بزه مشزهد مقزدس در ایزران آمزد و مانزد ه       313رجب برسي، كه در سال 

بزن  سزيّد  اند،  (. از جمله علماي مهم دیگر كه از حلّه به ایران آمده333 -333ه.: 1232

: 1334، بهبهزاني طاووس است. سفر وي به ایران، براي زیارت مشهد مقدس بود هارگاني 

بود و عالمه، اجازه روایت همز  مصزنفات او را داشزفه    حلّي (. او اسفاد عالم  144 -141

بن طاووس نيزز در ایزران در   سيّد (. از سوي دیگر، فرزند 23 ه.: 1234اللفاجي، است ه

 (. 33 -33: 1311 كلبر ،ضور داشت هآذربایاان و سلطانيه ح

  آن بن طاووس از اسفادان ایراني است و نمونسيّد هاي دیگري حاكي از تأثر  نشانه

 "رزنمي قزریش  "القاهر بن اسعد ارفهاني است كه دعاي شيخ ابو سعادات اسعد بن عبد

فه اسفاد ایرانزي دیگزري داشز   سيّد، 1بن طاووس بوده است.سيّد از آن اوست و وي اسفاد 

سيّد  621الثاني  جمادي 11قایي آوي اعامي كه در زیارت نا  در محمّد است به نا  

 .(41 :1311 كلبر ،همراه او بوده است ه

بن طاووس در قزرون هفزفم تزا نهزم كزه در      سيّد اي از آثار مهم  با این همه، نسله

 فزوف اللهزوف علزي قفلزي الط   ایران اسفنساخ شده باشد، در دست نيست. آثاري همچون 

(؛ 1133 /3: 1333 درایفي،هایي از قرن دهم به بعد در ایران اسفنساخ شده است ه نسله

، همزان ه مصزباح الزائزر   .(11 -16/ 4: 1333 درایفزي، ه اقبزال االعمزال  همچنين كفزاب  
                                                           

آنگونزه كزه ابزن طزاووس     : »نوشزفه اسزت  دیدار و مالقات سيّد بن طاووس با عبزدالقاهر ارزفهاني    باب  در اتان كلبر. 1

اي فزراهم كزرد. در همزين خانزه هدر نزدیکزي مأمونيزه در درب        گوید المسفنصر براي او در جانب شزرقي شزهر خانزه    مي

« مالقزات كزرد   631كنزد در رزفر سزال     و روایت ميالبدریين( بود كه عالم شيعي اسعد بن عبدالقاهر االرفهاني را كه از ا

 .(43 :1311 كلبر ،ه



 7331،تابستان71،ش71فصلنامهتاريخروابطخارجي،س/17

 كش در قرن هففم و كفاب  المالحم و الففناز ميان آثار ایشان، كفاب  .(614 /3: 1334

 .(1421 /3: همزان در اواخر قرن نهم در ایران اسفنساخ شده اسزت ه  هلثمره المها هالمحا

بزن طزاووس بزه ایزران سزفر كزرد یزا        سيّد دهد كه گرچه احفماالً  ها نشان مي این نمونه

شاگردان او به ایران آمدند، اما آثار ایشان در ایران در سه قرن هفزفم   فرزندان و برخي از

بایزد احفمزال از ميزان رفزفن      ؛ گزو اینکزه مزي   تا نهم چندان مورد توجه واقع نشده است

 ها را هم در ن ر گرفت.  شماري از نسله

انزد، برخزي از    غير از علماي دین كه آثار دیني، دانشزي و عرفزاني در ایزران داشزفه    

 اند:   و در آن آثاري برجاي گذاشفه  علماي ادب و شعر نيز از حلّه به ایران آمده

أفلزح عبسي از شعراي حلّه سيفيه كه بزا خزانواد    الملک ابوالقاسزم علي بن  جمزال

ه. به بغداد بازگشت و در همان سال  131خود در ارفهان اقامت گزید و سپ  در سال 

بن علي بن عبزد اهلل بزن   محمّد (، ابو سعيد 14 -11:  .1313ارفهاني، هم از دنيا رفت ه

المقامات از اوست. وي نلست از پيشوایان نحو كه آثار مفعددي مانند شرح حلّي حمدان 

به اربيل سفر كرد و سپ  در منطق  فزارس اقامزت گزیزد و همانازا هزم از دنيزا رفزت        

(، حسن بن معالي بن مسعود بن حسين باقالني نحوي معروف 134.: ه 1332سيوطي، ه

هزاي   اهل حلّه كه همراه امير خليفه الناررلدین اهلل به فارس و شوشفر سفر كرد و كفزاب 

بزن  محمّزد  (، مايزرالدیزن علزي بزن   114-111ه.: 1244 الصفدي،تألي  كرد هنفيسي 

علزي بن حميزص نيزلي أدیزب عالم ادبيزات، بزه آذربایازان سزفر كزرد و در مراغزه در       

 /2 :1312ابن فوطي،خدمت خواجه نصير ماند و در مدح خواجه نيز اشعار فراواني گفت ه

الزدین مرتضز     حلّه كه همراه نقيب ریي، اهل الدین علي حسيني سورائي (، كمال 113

علي بن طاووس، به همدان رفت. ابن فوطي وي را در كنار نقيب در محل اقامت سزلطان  

بن أحزمد بزن أبزي   محمّد الدیزن ابو نصزر (. عمزاد611/ 1 :همانخدابنده مالقات كرد ه

ن فزوطي وي را  سزعادات نيزلي از اهالي حلّه كه به ایران سفر كرد و وارد تبریز شزد و ابز  

الدین علي بن طاووس از نقبزاي حلّزه،    نقيب ریيسيّد (، 4/134: همانه. دید ه 142در 

كه به ایران آمد و در همدان، ميهمان سلطان خدابنده شزد و ابزن فزوطي بزا او در سزال      
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بزن  محمّد (، فلرالدین ابو عبداهلل احمد بن نصر بن  2/213 :همانه. مالقات كرد ه 142

كه ابن فزوطي بزا او در مسزير آذربایازان      ، از علماي بزر  حلّهكاتبحلّي خل  زبيدي 

 (.  111-4/113 :هماندیدار كرد ه

عالوه بر حضور علماي ملفل  حّلزه در ایزران، شزماري از علمزاي ایرانزي نيزز در حّلزه        

از: انزد   گشفند. برخي از این علمزا عبزارت  آنها هم به ایران باز ساكن و ماندگار شدند و برخي از

(، ابن شزيروی   116 ه.: 1232عوض، سدیدالدین محمود بن علي بن الحسين حمصي رازي ه

(، 236، 1 ه.: 1246، ابوعبداهلل ابن بابویزه هامزين،   (، فایل آبي13  .:4416، همانارفهاني ه

(، سزالر بزن   31  .:4416عزوض،  حسين بن فزفح اهلل بکرآبزادي از اسزفادان حمصزي رازي ه    

عزوض،  الزدین عبزدالرحمن همزداني ه    (، كمزال 36ه.:  1244حلّزي،  الم  عبدالعزیز دیلمي هع

علزي موسزوي فایزل مازنزدراني     (، فلرالزدین  114 :همان(، عزالدین زنااني ه143  .:4416

، 1 ه.: 1246هامزين،  الدین علي كاتبي قزویني شافعي معروف به دبيزران   (، نام113 :همانه

بن النارر بزن  محمّد ، حمداني قزوینيمحمّد الدین  ، برهانابو جعفر قاشيالدین  (، جمال244

عزوض،  علزوي آوي ه محمّزد  الزدین   ریي .(413، 1: 1213هسبحاني،  حمزه حسيني وراميني

یوسززفي آوي احمزد   محمّزد  الدین ابو  ، شيزخ زین(، خواجه نصيرالدین طوسي133  .:4416

ابزو   ،ن اسزفرآبادي (، جعفر بن حسزي 161 -163: همانمرعشي طبرسي آملي همحمّد بن ابي 

، عزالزدین حسزين بزن ابزراهيم     الدین حسن آوي (.، كمال133 :همانسعيد حسن سبزواري ه

(، علزي بزن   132 :همزان (، سعيد بن جعفر بن رسفم جرجاني ه116 -113 :هماناسفرآبادي ه

(، 444 :همزان (، علي بن عبداهلل بزن ابزي حسزن اردبيلزي ه    133 :همانهرشيدي آوي محمّد 

ه.:  1241الدین ارزفهاني هافنزدي،    الدین بن مغي  الدین بن شرف، ماداردبيليعيسي خان 

بن شاه حسزين  محمّد (، 414  .:4416عوض، .( ردرالدین ابراهيم حسيني دشفکي ه346 /2

شزيرازي فيروزآبزادي   محمّزد  بزن  بزن یعقزوب   محمّزد  (، 413 :همزان الزدین یززدي ه   شم 

، حسين بن عالءالدین بزن  بن احمد مرنديالدین علي  (، شيخ ریي4431ه.: 1234هخزرجي،

( و 113 :.ه1236بزن فزالح موسزوي حزویزي هفرحزان،     محمّزد  سيّد  ،فر بن نصراهلل قميم 

 علماي دیگر بسياري كه از ایران به حلّه رففند و در آناا سکونت گزیدند.
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 عالمان واسط بين حلّه و ایران 

عالماني كه از یک سو از حلّه برخاسفه یا تحت تأثير علماي حلّه قرار داشفند و از سزوي  

اخفصزاص یاففزه بزود، توانسزفند افکزار و باورهزاي        آنهزا دیگر در دربار ایللانان جایگاهي بزه  

برگرففه از تشزيع حّلزه را در ن زا  علمزي، فرهنگزي و اجفمزاعي جامعز  ایرانزي آن روزگزار          

آفزرین   گسفرش دهند. در این باره، سه نفر از علماي مدیر و سياسفمدار در این وساطت نقزش 

 ملک جویني.   ء همداني و عطابودند: خواجه نصير الدین طوسي، خواجه رشيدالدین فضل اهلل

چند خواجه نصير اهل حلّه نيست و بسا كه اندكي به دشزواري بفزوان وي را در    هر

با توجه به حضور ایشزان در شزهر حلّزه و تزدری  و حضزور در       امامکفب حلّه گناانيد، 

هزم مزؤثر    ،را از جهت فکزري  اوتوان  مي ،.(143 /1ه.: 1241افندي، هحلّي درس محقق 

 .(343 :1314بياني، ه و هم مفأثر از مکفب حلّه قلمداد كرد هدر حلّ

اجفماعي از حلّه بزه ایزران،    هاي واسط در انفقال فرهنگي و احياناً یکي دیگر از شلصيت

تزوان   خواجه رشيدالدین فضل اهلل است. ربط و نسبت خواجه رشيدالدین با مکفب حلّه را مزي 

و رشيدالدین در بزاب فایزد    حلّي جست و جو كرد. مباحثات عالم  حلّي در پيوند او با عالم  

(، نشان از رابط  عالمزه و رشزيدالدین دارد. در مقدمز  رسزال      13 -32: 1311 افشار،زیارت ه

و د سزي ه. خدابنده به حدود بغداد و مزدائن ر  143بيان الحقائق آمده است كه چون در سال 

العزالم، یگانزه    هعالمالمع م ملک الحکماء و المشایخ،  موالنا»قصد زیارت سلمان كرد، در آناا 

است و مزالز  درگزاه   كه بر سرآمد  عصر حلّي و الدین ابن مطهر ال هالملو دسفور ایران، جمال 

بار  زیارت جسمي كه روح از كالبد آن بيرون رففه نموده و ایشان نيزز   الي دراز وي سؤ« اعلي

(. نقطز  ورزل دیگزر    133: 1311جعفریان، است ه این رساله را در پاسخ پرسش وي نگاشفه

اسزت. در آغزاز ایزن    حلّزي  در تقریرات خواجه به قلم عالم  حلّي خواجه رشيدالدین به عالم  

به دربار با شکوه ایللاني احضزار شزد . هنگزا  اقامزت در     »نوشفه است: حلّي تقریرات، عالمه 

رشيدالدین فضل اهلل شزركت   ها به مال  درس و بح  خواجه پایفلت سلطان، یکي از شب

 .(146 :1314عطزاردي قوچزاني،   « هكرد  تا از فضل و دانش آن وزیر دانشمند اسففاده كزنم 
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قابل توجه اسزت و نشزان    ،در این تقریرات در حق خواجه به كار بردهحلّي عباراتي كه عالمه 

 1از فضل و دانش باالي خواجه رشيدالدین در ن ر عالمه دارد.

ساالران ایرانزي، رشزيدالدین فضزل اهلل     انبه و نزدیک علما و دیواندر ارتباط دوج

نمون  مهمي است: هم عالم و مفسر بود و هم در دربار ایللانان جایگاه خارزي داشزت   

چنين ارتباطي عمالً موجب (. 64 -63: 1333، همداني ؛ فضل اهلل124 :1333ریوي، ه

اقوا  ایراني كاسفه شود و از سزوي دیگزر   ها بر  شد تا از یک سو، از فشار نامسلماني مغول

 ایران هبه لحاظ دیواني( و اسال  هبه لحاظ فکري و معنوي( در جامع  مغوالن مؤثر باشد.

ملک جزویني اسزت.    ءهاي واسط در فرهنگ حلّه و ایران، عطا یکي دیگر از شلصيت

نقش ارلي جوینيان كه با حمایت خواجه نصير به وزارت و حکومت در عراه دست یاففند، 

آباداني عراه داشفند. آنها خود ایراني و مفعلق بزه فرهنزگ ایرانزي بودنزد. جوینيزان در       در

هزاي   هاي مذهبي سني و دانشزگاه  عراه كفابلانه، دانشگاه و بيمارسفان بنا كردند، به كانون

اند، دسفگاه آموزشي و قضایي را نگاه داشفند و دیگران را  ن اميه و مسفنصریه خدمت كرده

كردند. سلطان شزيعيان، دانشزگاهي بزراي     به علم اندوزي و تصني  كفاب بسيار تشویق مي

ها  هاي عمراني جویني (. فعاليت114 -164: 1241 ،عاملي كورانياهل سنت تأسي  كرد ه

هزاي   طور ارتباط بزا خواجزه نصزيرالدین طوسزي در ایزران، زمينزه       در بغداد و حلّه و همين

خواجه و جویني از یک سو و تحوالت دو حزوزه فرهنگزي عزراه     ارتباطات دو سویه را ميان

 (.  241: 1336حداد عادل، عرب و عراه عام پدید آورد ه

كزه بزين   حلّي عالوه بر علماي واسط بين حلّه و ایران، باید به دیوان ساالران ایراني و 

ابهزري  محمّد الدین  اشاره كرد: ناررالدین مطهر ابن ریي ،حلّه و ایران در رفت و آمد بودند

(، یا قزوا  الزدین   121 .: 4441هوناس،  كه از ایران به حلّه آمده و نقابت را در دست گرفت

(، 143 /1312:3 ابن فزوطي، جویني كه والیت حلّه را در دست داشت همحمّد لط  اهلل بن 

كزه در اواخزر ایزا  خليفزه      عاائزب المللوقزات  بن محمود قزویني مؤلز   محمّد زكریا بن 

                                                           
فوجدت فضزله بحزرا الیسزاحل و علمزه الیقزاس و ال      : »نوشفه استوي و جلسه درسي وي  ور حلّي در   عالم. 1

 .  (141 -143: 1314عطاردي قوچاني، ه «من نفایج قریحفه هیماثل وحضرت في بعض الليالي في خدمفه لالسففاد
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محمّد الدین الدین حيدر بن ردر (، نام313 :1331 ،همانمسفنصر باهلل قایي حلّه بود هال

(، 161 /4 : 1312 ،همزان كه خاندانش به فضل و معرفزت مشزهور بودنزد ه    غزنوي قزویني

، راحب دیوان بغداد، كه به حلّه آمد و در آناا ماندگار شزد و همانازا   یحي  بکري قزویني

اما از دیوان ساالران ایراني كه بزه حلّزه آمدنزد و بزه      .(121: 1331 ،هماننيز از دنيا رفت ه

ایران بازگشفند و در سلطانيه مشغول خدمت شدند، فلرالزدین حسزين حسزيني راونزدي     

بزه   ه. 116امزت و كزار درحلّزه، در سزال     است كه در حلّه محفسب بود و بعد از مزدتي اق 

نيزز بزه ایزران سزفر     حلّزي  سزفمداران  برخزي از سيا  .(636/ 1: 1312 ،همزان سلطانيه رفت ه

   (.34.: ه1331كركوش، اند، از آن جمله ابوغره سالم بن مهنا كه به خراسان سفر كرد ه كرده

 

  نتيجه

این  هایي است كه در شک بسي بيش از اشاره مناسبات فرهنگي ميان شهر حلّه و ایران، بي

در برخي دیگر از آثار فرهنگي ماننزد هنزر   مقاله آمده است، به ویژه كه ارتباط ميان ایران و حلّه 

 معماري، هنر خوشنویسي و شعر و ادبيات چندان روشن نيست و به تحقيقات بيشفري نياز دارد.

نکف  مهم دیگر تأكيد بر دوسویه بودن تعامالت فرهنگي بين ایران و حلّه است. به رغزم  

 هر حلّه را نيز نباید نادیده گرفت.  تأثر ایرانيان از شهر فرهنگي حلّه، تأثير فرهنگي آنها در ش

هاي شيعي به ویژه علم كال  در دیار عراه و شهر حلّزه در دور    دانشآل بویه، گسفرش 

از جمله مسائل مهم دیگري است كه به تحقيق و پژوهش نيزاز دارد. از سزوي دیگزر    آل بویه، 

ان در ایزن شزهر در   شود كزه دال بزر حضزور ایرانيز     هاي ملفلفي در حل  امروز دیده مي نشانه

منطقه و محل  خسروي، طهمازیه و نادر و در بابل، در نزدیکي حلّزه  هاي اخير بوده است:  دوره

روسفاي كویرش همصغر كوروش(، كه ردا  حسين آن را تلریب و كاخ خود را در كنار بنزاي  

یزا در  اسکندر مقدوني بر آن روسفا بنا كرد؛ فرهنگ نوروز، نه فقط در شزهر مزدائن فارسزي و    

حلّزي  هزا، رواش اسزامي مشزفرك در منزاطق ایرانزي و       يميان اكراد عراه، بلکه در فرهنگ حلّ

انزد   ، برخي تأكيد كردهاین حالمانند قم، كيش، باوي، هم  اینها قابل تأمل و تحقيق است. با 

كه حلّه، برخالف كربال و نا ، اساساً عربي است، در حالي كه مدرس  نا  و كزربال فارسزي   
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، امزا  1هاي فارسي زبان جست و جزو كزرد.   هاي آن را باید در قم و شهرها و حوزه و ریشه است

انزد. از سزوي    بندي فقه و كال  اماميه سزهم عمزده داشزفه    بسياري از علماي ایراني در رورت

زنزي و   هایي مانند رنعت سراميک، آهن، نانوایي، كفابت، سکه ها در رنعت و حرفه يدیگر، حلّ

 4اند. خطاطي از اهل رنعت و حرف  ایراني بهره بردهقلم خط و 

فرایند انفقال ن ا  خالفت به الگوي والیت در تاریخ تمزدن اسزالمي و    ،نکف  پایاني

 .نقش مدرس  حلّه در این گذار و تمهيد تاریلي براي تشيع در دوران رفویه است

                                                           
 گو با عبدالریا عوض.  و  در گفت. 1

شایان ذكر است كه در كفاب مالمح به این قبيل رنایع و رنعفگران در حلّزه اشزاره   ؛ با دكفر عبد الریا عوض گفت و گو. 4

معمزاري بزود. ابزن    در  مزاهر زراعت و فالحت و حفزر چزاه و    در كارشده است مانند: فلرالدین ابو نصر محمّد بن مقدا ، كه 

ه.(، فلرالدین ابو عبداهلل احمد بن نصر بن محمّد بن خل  الزبيدي حلّي كزه بزه كفابزت اشزفغال داشزت،       646سکوني هت 

ه.( كه به امور زراعت و توسعه امزوال و حفزر چزاه     643فلرالدین ابو الفرش علي بن عمر الباجسري معروف به ابن حداد هت 

. پرداخزت  مزي ه.( كه بزه كفابزت و مسزاحت     631مّد اسماعيل بن الحسين ماسح هزنده در سال آشنا بود، علم الدین ابو مح

ه.( كاتب و خوش خط بود و عزالدین ابو عبداهلل الحسين بن علي معزروف بزه ابزن     624احمد بن عبداللطي  ابن تعاویذي ه

 .13. ص اشفغال داشتكفابت  به ( كهه. 634 زنده دركردوس حلّي ناسخ ه
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 و مآخذ منابع
 ، بيروت: داراالیواء. 11ش.  تصاني  الشيعه،الذریعه الي محسن، ه.، محمّد آقا بزر  طهراني، 

مفابعات تاریليه لحركزه الفکزر فزي الحلّزه منزد تأسيسزها و        ه.،1241 مفيد،محمّد آل یاسين، 
 .جامعه المسفنصریه :بغداد ألربعه قرون،
 بغزداد:  مفابعات تاریليه لحركزه الفکزر فزي الحلّزه،     ه. 1241/ .4442 مفيد،محمّد ، زززززززززز

 . الاامعه المسفنصریه

انفشارات علمي تهران:  علي موحد،محمّد دكفر  :ترجمه سفرنامه ابن بطوطه،، 1361ابن بطوطه، 
 .و فرهنگي
 . سسه اما  راده عليه السال ؤمقم:  ،1ش  غنيه النزوع،ه.  1211ابن زهره،
سسه انصزاریان  ؤمقم:  عمده الطالب في انساب آل ابي طالب،ه.، 1211،احمد بن علي ابن عنبه،

 . للطباعه و النشر

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.     تهران: مامع االداب في معام االلقاب،، 1312عبدالرزاه، ، ابن فوطي

 دارالغرب االسالمي. بغداد:  الحوادث الاامعه،، 1331عبدالرزاه،  ابن فوطي،

، قزم:  1چ النفوس في تزراجم رجزال آل طزاووس،     اني ، 1334 ارگاني بهبهاني حائري، محمود،
 نشر دارالهدي.
محمّزد   :تحقيزق  ،4ش. ،العصر، قسم شزعراء العزراه   هالقصر وجرید هخرید، 1313 ارفهاني، عماد،

 .منشورات المامع العلمي العراقيبغداد: األثري،  هبها
فضزل اهلل همزداني از آثزار    و رشيدالدین حلّي فایده زیارت: مباحثات عالمه  ،1311ایرش،  ،شارفا

 .43شماره  فرهنگ ایران زمين،، رشيدالدین فضل اهلل همداني
 مطبعه الليا .قم:  العلماء و حياض الفضالء، ریاض ه.، 1241 افندي، عبداهلل،

 سازمان تبليغات اسالمي.   :قم شهيد اول، فقيه سربداران، ،1314 حسن،محمّد اماني، 
 . دارالفعارف للمطبوعاتبيروت: اعيان الشيعه، ه. 1246 محسن،سيّد امين، 
 انفشارات روزبه. تهران: ف. ش، :ترجمه شهيدان راه فضيلت، ،1331 ، عبدالحسين،اميني

االعلمي سسه ؤم، بيروت: 1ش الغدیر في الکفاب و السنه و االدب، ه.،  1212، ___________
 للمطبوعات. 

، تهزران:  3ش.  تاریخ جزامع ایزران،  ، "عصر سلاوقيانایران در "،1333، عثمان غازي اوزگودنلي،
 مركز دائره المعارف بزر  اسالمي.

 .انفشارات اميركبيرتهران: ارغر حکمت،  علي :ترجمه، 3ش  تاریخ ادبي ایران، ،4131 براون، ادوارد،
ایضاح المکنون في الذیل علي كش  ال نزون عزن اسزامي الکفزب و     ، [بي تا]بغدادي، اسماعيل، 

 بيروت: دار أحياء الفراث العربي.الفنون، 
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 تهران: مركز نشر دانشگاهي.  دین و دولت در ایران عهد مغول، ، 1314بياني، شيرین، 

 .1شماره  نامه مفيد،، رواش تشيع در ایران، 1311جعفریان، رسول، 
تاریلي تشيع عراه و ایران، مکفب بغداد و نا  و حلّه بر تشزيع  پيوند ، 1311، _________

 . 11شماره  كيهان اندیشه،، ایران از قرن پنام تا هشفم
 .  نشر علمتهران: تاریخ تشيع در ایران از آغاز تا طلوع دولت رفوي، ، 1331 ،_________

حلّزه در دور   جغرافيزاي تزاریلي حلّزه، بسزفر شزکوفایي مدرسز         ،1333 تقزي، محمّد حاجي، 
 . 6/1شماره  تاریخ ایران،، ایللاني

 .بنياد دایره المعارف اسالمي :تهران، 11ش.  دانشنامه جهان اسال ، ،1336 حداد عادل، غالمعلي،
 .  1212اهلل الع مي مرعشي نافي،  تیمکفبه آ :قم ،1ش. ،تراجم الرجاله.، 1212احمد، سيّد حسيني، 

، "كاركردهاي اجفماعي طریقت نوربلشيه از آغزاز تزا عصزر رزفوي    " ،1331 حکيمي پور، اكبر،
پژوهشگاه علو  انساني و مطالعات فرهنگزي،   پژوهشنامه تاریخ اجفماعي و اقفصادي،احمد حاجيان، 

 .سال اول، شماره اول
، 2ش. العقد الفاخر الحسن فزي طبقزات أكزابر أهزل الزيمن،      ه.  1234خزرجي، علي بن حسن، 

 الايل الادید. یمن، رنعا: مکفبه
مطالعزات  مزیدیان و نقش آنزان در گسزفرش تمزدن اسزالمي،      ،1334 احمدریا،سيّد خضري، 

 .16، سال پنام، شماره تاریخ اسال 
من مشزاهير اعزال  الحلّزه الحيفزاء الزي القزرن العاشزر        ،  .4441/.ه 1243اللفاجي، ثامر كاظم،

 .مکفبه آیت اهلل مرعشي نافيقم: الهاري، 
مركزز بابزل   بغزداد:   في نشر الفشزيع، حلّي دور العالمه ال ه.،1234/ .4414،____________

 .للدراسات الحضاریه و الفاریليه
موزه و مركز  ،، تهران: كفابلانهایران هدنا( هاي نوشفه دستواره  فهرست ،1333درایفي، مصطفي، 

 اسناد مال  شوراي اسالمي.
سزازمان اسزناد و   تهزران:  ، هاي خطزي ایزران هفنلزا(    نسلهفهرسفگان  ،1334، _________

 . كفابلانه ملي جمهوري اسالمي ایران
 سسه الرساله. ؤم :بيروتسير أعال  النبالء،   .1246 بن احمد بن عثمان،محمّد ذهبي، اما  شم  الدین 

 اميركبير.انفشارات تهران:  شهر، سياست و اقفصاد در عهد ایللانان، ،1333 ریوي، ابوالفضل،
اجفمزاعي و فراینزد تحزوالت تزاریلي،      -مشعشعيان، ماهيت فکزري  ،1334 علي،محمّد رنابر، 
 .انفشارات آگه :تهران

ساخفارشناسي رثاي اهل بيزت عليزه السزال  در     ،1331ن ري،  گل ملک اهلل زیني وند، تورش، و
 . 31شماره  شيعه شناسي، ،عصر عباسي
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 قم: موسسه اما  راده هعليه السال (. موسوعه طبقات الفقهاء،  ه.، 1213سبحاني، جعفر، 
ي وكزاظم موسز   ،3جلزد   ،تاریخ جامع ایزران ، "بویه دولت و روزگار آل"، 1333ساادي، راده، 

 .المعارف بزر  اسالمي مركز دایرهتهران: بانوردي، 
 یرانشزهر امزروز،  ا، نلسفين قرون اسزالمي  نا  و قلمرو ایران و ایرانيان در، 1331، ________

 .3سال اول، شماره 
، 1ش. ، فزي طبقزات اللغزویين و النحزاه     هالوعا هبغي ه.،1332 سيوطي، جالل الدین عبدالرحمن،

 .مطبعه عيسي البابلي الحلبي
ه. و حفي نهایه  231االحوال االقفصادیه في مدینه الحلّه منذ عا  "  .،4414 الشمري، ظاهر ذباح،

 .1، رقم ماله مركز بابل للدراسات االنسانيه، "آثارها في بناء مدینه الحلّهالقرن الثامن الهاري و 
 محالت الحلّه القدیمزه دراسزه تاریليزه ميدانيزه تحليليزه،       .،4443ذباح،  ززززززززززززززززززز،
 .11، مسلسل 2، شماره ماله جامعه بابلالعلو  االنسانيه، 
 :النا  االشرف لّه خالل القرن الفاسع الهاري،الحياه الفکریه في الح ه.،1232 الشمري، یوس ،

 . منشورات دارالفراث
 جامعه مدرسين. قم: ،1، شالشرعيه الدروس  .،1214 شهيد أول،

 تهزران:  عليریزا ذكزاوتي قراگزلزو،    :، ترجمزه تشزيع و تصزوف   ،1313 الشيبي، كامزل مصزطفي،  
 انفشارات اميركبير. 

دار احيزاء   :بيزروت  ،14ش  ،الزوافي بالوفيزات   ه.،1244 الصفدي، رالح الدین خليل بزن ایبزک،  
 الفراث العربي.
السزال    سسه آل البيت عليهمؤمقم: حلّي، مکفبه العالمه ال ه.، 1216 عبدالعزیز،سيّد طباطبایي، 

 هحفز  نهایز   هعنزد علمزاء الحلز    هالعلمي هاإلجاز ه.، 4412 ساب ،چمحمّد عزوز، الحياء الفراث. 
 دانشکده تربيت و علو  انساني، دانشگاه بابل. ،القرن الثامن الهاري

مکزه   ،في العراه فزي العصزر السزلاوقي    هالعلمي هالحيا  .،1331 العسيري، مریزن سعيد مریزن،
 .الطالب الاامعي همکفب المکرمه:

حلّي، عزیزالدین، تقریرات خواجه رشيدالدین فضل اهلل به تحریر عالمه ، 1314عطاردي قوچاني، 
 .13، شماره زمين فرهنگ ایران
 .جامعه مدرسين :قم ،1ش.  ،قواعد األحکا  في معرفه الحالل و الحرا  ه.، 1213 عالم  حلي،
 قم: الشری  الریي. حلّي، رجال العالمه اله.  1244حسن بن یوس ، ، ززززززززززز

(،  .1231ه. / 331  ز   1331ه./ 133الحلّززه فززي العهززد الاالئززري ه ،4443 عليززوي، هززادي،
 .مركز بابل للدراسات الحضاریه و الفاریليهحلّه: ،ه.1234



 81/ هايآندرفرهنگايرانحلّۀعربيونشانه

 

هزا االسزباب و النفزائج     هزا و انکمزاش   الحوزه العلميه في الحلّه نشأت ه.،1232 عوض، عبدالریا،
 . دارالفرات للثقافه و االعالبابل: ،  (1122-1161ه.،  311-164ه

 -311یا  ازدهارها الفکزري  و طلبه حوزه الحلّه العلميه ا معام اساتذه .، 4416 ،_________
 چ دو ، حلّه: دارالفرات. ،ه. 164

 دارالفرات. بغداد: جذور الشعائر الحسينيه في الحلّه، ه.،1231 ،_________

 منشورات الشری  الریي.  ، قم:4ش  تاریخ العراه بين احفاللين، ه.، 1214الغراوي، عباس، 
 اسماعيليان، ص ید.   :قم ،1ش  ،إیضاح الفوائد ه.،  1331 فلر المحققين،

و المدارس الدینيه عنزد الشزيعه    علميهالحوزات التاریخ  ه.،1236فرحان آل قاسم، شيخ عدنان، 
 .بيروت: مركز دارالسال  ،االماميه

كزارل یزان، لنزدن:     :بزه اهفمزا   تاریخ مبزارك غزازاني،   ،  .1324فضل اهلل همداني، رشيدالدین، 
 اسففن اوسفين.

 المطبعه الحيدریه.  نا : ،تاریخ الحلّه ،.ه 1331 كركوش، یوس ،
گرایي در عصر رنسان  اسزالمي،   احياي فرهنگي در عهد آل بویه: انسان ،1311، كرمر، جوئل ل

 .مركز نشر دانشگاهيتهران: 
 .نشر ني تهران: هاي غيبت، اماميه و سياست در نلسفين سده ،1334 محمد، كریمي زنااني،
علزو  اجفمزاعي:   ، اي.  . پطروشفسزکي،  سزربداران در خراسزان  نهضت ، 1321 كشاورز، كریم،

 .14شماره  فرهنگ ایران زمين،
 .مطبعه المعارفبغداد: فقهاء الفيحاء او تطور الحركه الفکریه في الحلّه،  ،1334 هادي،سيّد الدین،  كمال

 .دليل ماقم:  خواجه نصيرالدین طوسي و مهار حمله مغول، ،1334 ،كوراني عاملي، علي
 دارالهدي. :قم و المغول، كي  رد الشيعه غز ه.، 1241، ___________

رسول  و علي قرائيسيّد  :مفرجمان كفابلانه ابن طاووس و احوال و آثار او، ،1311 كلبر ، اتان،
 .كفابلانه عمومي آیت اهلل مرعشيقم: جعفریان، 

 تهران: مركز دائره المعارف اسال . ، 11، ش المعارف بزر  اسالمي دائره ،1331ریوان،   اح،سّم
 .سسه الوفاءؤبيروت: م بحار األنوار،ه.، 1243باقر، محمّد مالسي،

 .فروشي تهران نشر كفابتبریز:  باره دوره ایللانان ایران، تحقيقي در ،1321 مرتضوي، منوچهر،
 .انفشارات آگاهتهران: مسائل عصر ایللانان،، 1314، __________
 .انفشارات مکفبه الحيدریهقم:  المومنين، ماال ه. 1233قایي نوراهلل،  مرعشي تسفري،

 .تهران: كفابلانه طهوري القلوب، هنزه ،1336بن نصر، محمّد قزویني، حمداهلل بن ابي بکر بن  مسفوفي
مزیدیان، پژوهشي در باره اویاع سياسي و فرهنگي اميرنشزين   ،1334، ناجي یاسري، عبدالابار
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.قم: عبدالحسين بينش،  :ترجمهمزیدي اسدي در حلّه، 
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ماله مركز بابزل  ، "الرثاء عند شعراء الحلّه" ،4414جابر، رائده مهدي علي و محمّد الناار، اسعد 
 .  4، شماره 4جلد للدراسات الحضاریه و الفاریليه، 

 انفشارات خاسفه. تهران: تاریخ اجفماعي ایران،، 1334نوذري، عزت اهلل، 
مدرسزه الحلّزه و تزراجم علمائهزا مزن       (،دست انفشزار هدر  موسي،سيّد حيدر الوتوت الحسيني، 
 .مركز تراث حلّهحلّه: ه.(،  324- 144النشوء الي القمه ه

 .  انفشارات امير كبير :تهران دوران اسالمي تا حمل  مغول، ایران از آغاز، 1334علي اكبر،  والیفي،
الصالت الثقافيزه بزين الحلّزه و مزدن الشزره االسزالمي مزن خزالل          ،4441 وناس، ایمان عبيد،

دانشزگاه بابزل،   بابزل:  ، الرحالت العلميه من القرن السابع حفزي نهایزه القزرن الفاسزع الهازریين     
تهزران:  اي،  فریزدون بزدره   :، ترجمزه فرقه اسزماعيليه  ،1363 هاجسن، مارشال،. دانشکده تربيت

 .سازمان انفشارات و آموزش انقالب اسالمي
المعهزد   :دمشزق  االشارات الزي معرفزه الزیزارات،     .،1313 الهروي، ابي الحسن علي بن ابي بکر،
 .الفرنسي بدمشق للدراسات العربيه
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