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Abstract 

Purpose: To identify cities and centers where Shiite jurisprudential texts were compiled and copied. 

Method: Data was collected by searching the Indexes of the Union Catalog of Manuscripts of Iran 

=(فهرستگان نسخ خطی ایران )  . 

 Findings: Out of 554 titles identified, 392 had notes of place. Around 50 % (192 titles) were written or copied 

in Mashhad and Isfahan, Shiraz, Qazvin, Kashan, and Tabriz. Only for 86 titles the center was mentioned. Of 

this number 65 were produced in 47 seminaries. The rest were reproduced in centers such as shrines, mosques, 

private houses,   Nezamiyehs ( institutions of higher learning in the Muslim world), Khangahs (Sufi centers for 

spiritual retreat), and local communities. 

Conclusion: Proliferation of Shiite schools in the first half of the Safavid period in major cities played an 

important role in reproduction of Imami jurisprudential texts for teaching purposes. Authors of contemporary 

works were jurists like Mohaghegh Karki and Sheikh Baha'i and the works of famous jurists who immigrated 

from Jabal Amel to Iran upon the invitation of Safavid monarchs to help with the promotion of Imami Shiism 

among the population which the majority used to be Sunnis until then. Calssical works by authors such as 

Allameh Helli and Mohaghegh Helli were also copied vastly.  
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 نخست  نیمۀدر  یعیش یفقه آثار استنساخ و فیتأل یها وکانون شهرها

 .(ق 8001-709) یصفو دولت
  8اهلل عظیمی حبیب

 Habibazimi@yahoo.com  ؛رانیا تهران، ران،یا یمل کتابخانةاسناد و  سازمان ،یپژوهشاریدانش. .1

 دهیچک

 نیداشت. ا هیدر دوران صفو عیجامعه و گسترش تش یو التزام عمل یفکر یها انیبن تیدر تقو یسهم بزرگ نیشیپ یآثار فقه ساخناست و فیتأل: هدف

 .کندیم یمعرفق( 1001 تا 709ق.( تا عصر شاه عباس اول )از 709سلسله ) نیا دنیاز به قدرت رس را آثار نیا دیتول یها کانونپژوهش 

 یوارس اههیس در آثار یشناسنسخه یها داده. شد جووجست هاآن کتابت محل و آثار)فنخا(  رانیا یخط نسخ فهرستگان یها هینما از استفاده با :روش

 . شد لیتحل و درج جدول چند در مرتبط اطالعات سپس. شد وارد

 مشهد در هادرصد آن 50به  کیهستند؛ نزد  کتابت محل حیتوض یعنوان دارا 073دوره،  نیدر ا شده فیتأل یعنوان کتاب و رسالة فقه 555 از: ها افتهی

 استنساخ کانون نام نسخه 18 در فقط. اندشده کتابت زیتبر و کاشان ن،یقزو راز،یش در هیبق و( یفرهنگ و یاسیس تختی)پا اصفهان و( یمعنو تختی)پا

 شده است. هیها ته ها و محله و خانقاه ها، هیها، نظام ها، مسجدها، خانه نسخه در حرم 30 فقطو  ینید رسةمد 59 در نسخه 85 انیم آن از. است شده ذکر

 و ها هینظام مساجد، مطهر، یها حرم. بودند هیامام یفقه آثار انتشار و استنساخ یاصل کانون رانیا بزرگ یشهرها در یعیش سینوتأس مدارس: یریگ جهینت

 خیش ،یفیقط میابراه خیش ،ییبها خیش ،یهمچون محقق کرک یهانیها آثار فق نسخه .بودند استنساخ یها کانون زین درس مراکز منزلة به علما منازل یحت

 یفقها آثار نیهمچنآمده بودند.  رانیبه ا فیاحساء و قط ن،یعامل، حله، بحر از جبل یشاهان صفو قیکه به تشو ندبود یحرعامل خیو ش یبحران وسفی

 یعیشهرها بود: الف( وجود مدارس متعدد ش ریاز سا شتریمشهد و اصفهان به دو جهت ب یها در شهر یو محقق حلّ یمانند عالمه حلّ نیمشهور متقدم

در  رانیخارج از ا یعیمراکز ش ریعامل و سا مهاجر از جبل ةیامام یاصفهان؛ ب( حضور فقها یعنی هیحکومت صفو تختیمشهد و در پا یدر شهر مذهب

 . یدو شهر بزرگ و مذهب نیا

 رانیا یها کتابخانه یخط نسخ ،یصفو دورة اول مةین عه،یش یفقها ،یفقه آثار کتابت و فیتأل استنساخ، یها کانون: ها کلیدواژه

 یپژوهش :مقاله نوع

 35/13/1500: رشیپذ ؛08/13/1500 :اصالحات نیآخر افتیدر ؛31/11/1500: افتیدر خیتار

  :استناد

 یمطالعات کتابدار ،.(ق 1001-709) یصفو دولتنخست  نیمةدر  یعیش یفقه آثار استنساخ و فیتأل یها وکانون شهرها (.1501) اهللبیحب ،یمیعظ
 :NASTINFO.20 Doi/22.3120.212410.30484 .88-55 :(3)00 ،هی اطالعاتندو سازما
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  مقدمه
پادشاهان صفوی پس از تشکیل حکومت مرکزی کوشیدند رود.  می شمار ای مهم در تاریخ ایران و اسالم به صر صفویه دورهع

با استفاده از روحانیت تشیع در داخل و خارج کشور و ترغیب آنان به تقویت و تبلیغ مذهب و تدوین کتب و رسائل شیعی، 

 از نخبگان علمی بسیاریهای  های این دوره، نوع فعالیت ترین ویژگی یکی از مهماستحکام بنیان مذهبی را فراهم سازند.  ةزمین

های این گروه از  گیری جهتآفرین بودند.  نقش ، رویارویی با سایر مذاهب اسالمی ةعرصاست که در  فقهای امامیه  وشیعه  

تقویت بنیادهای اعتقادی شیعی و توسعه و گسترش فقه امامیه در برابر سایر سبب  به  در برابر سایر مذاهب اسالمی عالمان

لیف و أشک ت بیداشت. اهمیت فراوان  دولت عثمانیدولت صفوی در برابر  سیاسیهای  مذاهب اسالمی و البته تقویت بنیاد

فکری و التزام عملی افراد های  ت بنیاناستنساخ منابع جدید فقهی و کتابت آثار فقهی علمای پیشین، سهم بزرگی در تقوی

 جامعه و گسترش تشیع در دوران صفویه دارد.

موجب شد  ،ویژه در مدارس روزگار صفویه در ایران ههای استنساخ و ب کانون در ،ویژه فقه به ،رونق تعلیم و تعلم معارف شیعه

ثیر أتهای دینی مذهب تشیع اثنا عشری در عراق از شکوفایی علوم دینی در ایران  حکومت صفویه، کانون ةدور ةمیانکه از 

بپذیرند. پایتخت حکومت صفویه )اصفهان( و شهرهای مهمی همچون مشهد و شیراز در این زمینه تأثیرگذار بودند و سرانجام 

از مؤثرترین و  ،(. مدارس این عصر115 ،1097 ان،یجعفر) منتقل شدمرکز علمی و فقهی تشیع تا دو قرن و نیم به ایران 

پایدارترین حامیان تشیع فقاهتی بودند و تدریس بسیاری از متون مهجور شیعه و تألیف آثار جدید و استنساخ آثار فقهی امامیه 

جوی آثار شیعی و و جست العلماء اضیروره مانند مدارس آن روزگار رواج یافت. براساس گزارش منابع تاریخیِ این د در

درسی، تألیف آثار های  به تبع افزایش میزان تعلیم و تعلم فقه امامیه در مدارس و حوزه عصر صفوی در فهارس نسخ خطی،

فاضالن و کاتبان، آشکارا  دست بهو استنساخ کتب فقهی علمای متقدم شیعه و فقهای این دوره  فقها دست بهجدید فقهی 

آن  ةشد استنساخهای  این ویژگی را از متون آموزشی و کتاب»و روند صعودی آن ادامه یافته است.  داشتهفزونی و پیشرفت 

 (.109-130 ،1070 ،استاد یبخش« )توان استنباط کرد دوره نیز می

ة حوزویژه در  هکتابت متون دینی ب تدوین، ترجمه، استنساخ و صفوی، تألیف و ةدورگرفتن مذهب شیعه در مدارس  رونقبا 

تدوین و استنساخ بسیاری از  ةهای فراوانی دربار ویژه در مدارس گسترش یافت. گزارش هب ،های استنساخ فقه شیعی در کانون

در کتب خطی این دوره در دست  دوم عصر صفوی، ةنیمصفوی و تداوم این روند در  ةدوراول  ةنیممتون دینی شیعی در 

« اند یافتهها در عصر صفوی سامان  توان دانست که بیشتر آن مانده از آن دوره می با بررسی متون شیعی و فقهی برجای. »1است

اند که در  شدهتوجهی از این آثار در مدارس این دوره، تألیف یا کتابت  شایان. تعداد (13 ،1073 ،یاحمد و استاد یبخش)

 شده در این دوره، نام مدرسه محل کتابت و کاتب آن نیز ذکر شده است. )ترقیمه( برخی از نسخ خطیِ کتابت انجامه

و گستردگی  تألیف و استنساخزیادی ارائه داد که بر فزونی میزان های  توان نمونه می ،با بررسی فهرستگان نسخ خطی ایران

توان دریافت که کاتبانِ  می ،خطی این دورههای  های استنساخ آثار فقهی شیعی در این دوره داللت دارد. با توجه به نسخه کانون

مین نیاز خود أ( که برای ت100-130 ،1070 استاد، یبخش) اند بودهها، فاضالن و طالبان علوم دینی  بخش فراوانی از این نسخه

آموختگان مدارس  این آثار از مدرسان و دانش بیشتر نویسندگان یا مترجمان»اند.  استنساخ کرده را به منابع درسی، آثار فقهی

 . (15 ،1073 ،یاحمد و استاد یبخش« )اند بودهدورة صفوی 

نهادی  منزلة بهوتربیت  تعلیم ها و مدارس. خانه مکتبهای تعلیم و تعلم در ایران دورة صفویه عبارت بودند از: مساجد،  کانون

مراکز آموزشی اهتمام ورزیدند  تأسیسو آنان برای پیشبرد اهداف خود به  را به خود معطوف ساختتأثیرگذار توجه صفویان 

. جریان علمی عصر صفوی (130 ،1ج، 1013 ترکمان، گیاسکندرب) ف تشیع محور بودکه در آن تعلیم علوم دینی و معار

                                                      

  .305 ص ،19 ، ج10 ص ،18 ، ج101 ص ،15 و ج 390 ص ،13، جیمرعش اهلل تیآ کتابخانه یخط یهانسخه فهرست. برای نمونه رجوع شود به: 1



  

 

 1501(، تابستان 3) 00مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعات،  59

ة دورترین مرکز نهاد آموزش در  شد. مدرسه مهمعلمی، یعنی مدارس پیگیری میهای  دار فعالیتبیشتر در مراکز کهن و ریشه

 حکومت صفوی و دیگر اقشار بانفوذ جامعه برخوردار بود. های  رفت و از حمایت شمار می بهصفوی 

(. 57 ،1073زاده، قنبرها وجود داشت ) تنگاتنگی میان آن ةرابطکردند و ها فعالیت می مدارس در کنار مساجد و یا در ضمن آن

قرار  مدنظرسطح باال از علم  جریانی نسبتاً ،که در آنرفت شمار می بهمدرسه در تعریف این دوران، نوعی کالج یا دانشگاه 

کردند، فقط ها فعالیت میدینی داشتند. عالمانی که در این مدرسه ةجنباین مدارس  ةهماین بود که  توجه شایان ةنکت داشت.

در کشور  در یک حوزه متخصص نبودند. پس از تثبیت حکومت صفوی و ایجاد ثبات سیاسی و درنتیجه پیشرفت اقتصادی،

 (.300 ،1073 استاد، یبخش) روند احداث مدارس سیر صعودی یافت

ای که صنعت چاپ در ایران  دورهمدارس عصر صفویه نقش مهمی در جایگاه تولید و استنساخ کتاب داشتند. این نکته در 

نداشتن صنعت چاپ در ایران، تکثیر متون علمی  رونقنماید؛ زیرا در این دوران با توجه به  میته بود بسیار مهم هنوز رونق نیاف

بیشتر طالب متون درسی را  همچنینفراوانی در پی داشت. ة هزینبرداری یا استنساخ کتاب ممکن بود و  نسخهاز طریق  فقط

 (. این009 ،5 ج ،ق1507 ،یریجزا) کردندیمین را تأم شانهای آنان از این راه هزینه و حتی شماری از کردند می خود استنساخ

، از عوامل تأثیرگذار در گسترش متون 1رفت شمار می هکانون استنساخ دانشمندان و فاضالن ب وجزشایع در مدارس، که  ةپدید

داشتند.  های مذهب تشیع را دربر مدارس، آموزهشده در  های تولید و استنساخ دینی تشیع در این دوره بود؛ زیرا بیشتر کتاب

های فقهی در عصر صفوی شد. نفوذ  ویژه کتاب به ،کتب شیعی این عوامل، موجب افزایش تألیف و استنساخ و تکثیر ةمجموع

قه و همانند ف ـ ویژه علمای مهاجر در دربار پادشاهان صفوی، رویکرد جدیدی را در این دوره در گسترش علوم دینی هعلما ب

عامل، بحرین و حتی هند به ایران انتقال یافت و عراق، جبل که بسیاری از آثار شیعی از ؛ چنانشکل داددر جامعه  ـ حدیث

 . شدتحول مها  استنساخ برخی از دانشبیشتر، گسترش و تکثیر و 

تبریز، قزوین، اصفهان و مراکز صفوی، شهرهای شیراز،  ةدوراول  ةنیمهای دینی در از مراکز تجمع مدرسان و طالبان دانش

های دیگری در مشهد، قم، کربال و نجف بود؛ عالوه بر آنکه حوزه مانندشهرهایی همچنین و  ثروتمندهای ها و ایالتوالیت

 شهرهای عراق محل توجه قرار گرفته بود. 

و آثار مکتوب را برای  بودندول هزاران کاتب به استنساخ کتاب مشغ ،ویژه در اصفهان در این دوره در شهرهای بزرگ، به

 ةکتابخانشده به  کتابِ استنساخ سپس .کرد کردند. کاتب کتاب را استنساخ می خود یا به درخواست دیگران کتابت می ةاستفاد

با دادن پول یا  شد. ممکن بود عالمی کتابی را خود استنساخ کند می ای منتقل مدرسه ةکتابخانشخصی عالم یا وزیر یا شاه یا 

سالطین صفوی، کتب هر علمی را تصحیح و »نویسد:  می خصوص چنین واگذارد. تحویلدار در این دیگریکار استنساخ را به 

ها را به خط خوش نویسانده، وقف فرموده، یک دسته را در کتابخانه مبارکه امام ثامن حضرت  تنقیح کرده، سه دسته از کلّ آن

فرستاده بودند. دسته دیگرش را در  -قدّس اهلل روحه -و یک دسته در کتابخانه شاه صفی -لثناءعلیه آالف التحیه و ا -رضا

های مدارس و  ها، بعضی دون بعضی در کتابخانه از نسخ آنکتابخانه دولتی مدرسه چهارباغ اصفهان ضبط و محفوظ داشتند و 

 (.51 ،1019 لدار،یتحو)« والیات و مملکت بود

های فقهی که  یا نسخهو  اند کردهتألیف کتبی که مؤلفان )اعم از  بررسی فراوانی تولید کتب فقهیاین پژوهش، اصلی  ةمسئل

های  های فقهی در شهرهای مختلف و تعیین مراکز و کانون ( و تعیین میزان پراکندگی کتابت نسخهاند کرده کاتبان استنساخ

و یا لیف أتصفوی فقها  ةدورکه در  ،صفوی است. پس از تعیین فراوانی نسخ خطی فقهی ةدوراول  ةنیماستنساخ آثار فقهی در 

رشد توجه به علم فقه امامیه  توان به روند روبه می ها نسخهاین  های استنساخ و تعیین کانون اند کرده استنساخفاضالن و کاتبان 

گسترش  راستایصفویه در دورة بعدی پی برد و به این نتیجه رسید که های  در این دوره و تداوم این سیر صعودی در دوره

عطفی در نقطة ها،  استنساخ آثار فقه شیعی در آن کانون ةفزایندها مدارس شیعی و رشد های استنساخ و در رأس آن کانون

                                                      
 رود. شمار می به ها نیز از مراکز دیگر کانون استنساخ دانشمندان و فاضالن  . مساجد و خانقاه1
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کتب دینی  مانندمعتقد است که  ،علمای پس از عصر صفویه از ،نیالمؤمن محافل ةنویسندکه  چنان ؛آید می شمار تاریخ ایران به

 .(101-109 ،1010 ،یعامل ینیحسدیگری نوشته نشده است )دورة این دوره، در هیچ 

ثار فقهی در مناطق جغرافیایی آ پراکندگی استنساخ ،ایرانهای  خطی موجود در کتابخانههای  نسخه با استناد به ،پژوهش حاضر

های  را در کانون های فقهی امامیه این بررسی همچنین میزان کتابت نسخه .کند می صفویه بررسی ةدوراول  ةنیمدر  را ایران

 .گیرد می دربر همان دوره مختلف استنساخ در

 گویی به سؤاالت زیر است: پژوهشگر درصدد پاسخ ،با توجه به اهداف فوق

 است؟ کدام یصفو دورةاول  مةین در یفقه آثار استنساخ و کتابت مراکز یشهرها

چه میزان نیمة اول دورة صفوی  های استنساخ دانشمندان و کاتبان درفقهی تولیدشده در مراکز وکانونهای  فراوانی نسخه

 است؟

 کهشده  می ها کتابت و استنساخ کتب خطی انجام های استنساخ در این پژوهش، مراکزی است که در آن منظور از کانون

تعلیم و نشر دانش کتابت شده و بیشتر برای ای و درسی  های مدرسه ند از: الف( کانون دانشمندان که در آن نسخها عبارت

ها به  های نفیس و اهدای آن تولید کتاببرای منظور تأمین نیاز متون علمی اهل علم شکل گرفته است؛ ب( کانون دیوانی که  به

ورّاقان حسب نیاز اهل علم یا با  که در آن ر شده است؛ ج( کانون ورّاقان و کاتبانها دای دربارها و دیوان حاکمان و سالطین و

دادند و کاتبان هم با دریافت دستمزد به سفارش ورّاقان و یا به  می هایی را در اختیار کاتبان قرار دریافت سفارش، نسخه

 (.17 ،1078 عظیمی،)کردند  می های خطی درخواست اهل علم، اقدام به کتابت نسخه

 کاتبان( است. دست بهمؤلف و استنساخ و کتابت آن  دست بهتولید کتب فقهی نیز شامل تألیف و کتابت آن )تألیف کتاب 

های  نویسان ایرانی در دوره است. از آداب کانون نسخهدست کاتب  بهاز اثر  ای منظور از استنساخ نسخ خطی، کتابت نسخه

کاتب  دست بهمأخوذ( نسخة  )اصطالحاً از کتاب یدیگرنسخة جدید از روی نسخة تاریخی، استنساخ و رونویسی مختلف 

 (.05-01 ،1078 ،یمیعظبوده است )

 .است کردهمستقل فقهی تألیف منزلة اثر  بهکتابی استداللی در ابواب مختلف فقهی است که مؤلف آن اثر را  کتاب مستقل فقهی

فقهی اثر فقهی استداللی مشتمل بر مباحث  ةرسالکه  همچنان ؛دیگر یکتاب غیرمستقل کتابی است در شرح یا حاشیه بر کتاب

 ةرسالزکات، رساله در نماز جمعه.  مانند رساله در نماز، رساله در خمس و ؛یک یا چند باب از ابواب مختلف فقهی است

 دیگر( باشد. ة)شرح و حاشیه بر رسال یا غیرمستقل مستقل ةرسال فقهی هم ممکن است

های استنساخ کتب فقهی اعمّ از مدارس، مساجد و  منظور از پراکندگی جغرافیایی، تعیین شهرهای محل کتابت و کانون

مدارس فقهی وجود داشته و آثار فقهی  ها ، در آنمدنظر ةدور هاست. شهرهای مهم ایران نیز شامل شهرهایی است که در خانقاه

 شده باشد.نسخه( استنساخ و کتابت  پنجبیش از  کم دستمتعدد )

 پژوهش پیشینۀ
 ن،یآر پور ؛3107 ،زادهقنبر؛ 1070 ،یالسادات سیرئمتعددی در ایران )های  صفویه، پژوهشدورة در موضوع تولید آثار فقهی در 

 2017Lakzaei Roger ,( و در خارج از ایران )1075 حمزه، و کزادین؛ 1710 ان،یسف؛ 1018 ،یصالح؛ 1070 ،یبهمن؛ 1087

Savory, 1971; Rula Gurdi Abisaab, 1994; Jean Aubin, 1970; )ذیل بررسی  موارد ها در بیشتر آنکه  انجام شده

بزرگ شیعه از مناطق  مهاجرت فقهایها و  صفویه، سیاست مذهبی صفوی ةدورتشکیل دولت با رویکرد جدید در  شده است؛

و نقش آنان در دولت  اصفهان ةدارالسلطنبه  عامل جبلویژه  شیعی خارج از ایران همچون بحرین، قطیف، احساء، حلّه و به

 ،حاضر پژوهش. این دوره و روند افزایشی تولید آثار دینی و فقهی در صفوی، نهادهای آموزشی، نقش و تأثیر مدارس مذهبی

با استناد به انبوهی از  جو وو با جست پژوهشاین های  ویژه آنکه یافته هب است؛متفاوت  مشابه های پژوهشبا  کامالً
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فرد این  هو این وجه، از ویژگی منحصرب یافتهای ایران تحقق خواهد  شده در کتابخانه های نسخ خطی فهرست مجموعه

 .است پژوهش

 پژوهش روش
لیست است که در  شود؛ یکی از ابزارهای روش پیمایشی، چک می به روش پیمایشی از نوع تحلیل محتوا انجام پژوهشاین 

، نخست پژوهشهای  برای پاسخ به پرسش الزمبرای گردآوری اطالعات  منابع اصلی از آن استفاده شده است. پژوهشاین 

و ( /https://scripts.nlai.irآدرس )الکترونیکی آن به  ةنسخسپس جلدی فهرستگان نسخ خطی ایران )فنخا( و  50مجموعه 

 است.  (https:// Aghabozorg.ir) در موارد معدودی سایت آقابزرگ طهرانی با آدرس

صفویه، از ابتدا تا عصر شاه عباس  اول ةدورها در  و مراکز استنساخ آن کتب فقهی با توجه به گستردگی موضوع، قلمرو تحقیق

 ةدورفقهی در  ةنسخ پنجها بیش از از آن یکهرایران )که در  جغرافیایی شهرهای مهم ةمحدودق( و در 1001 تا 709)از  اول

وتحلیل  صورت کیفی تجزیه همطالب علمی و ادبیات پژوهش، ب ها نیز با استفاده از استنساخ شده( است. یافته شده مطالعه

 .شود می

 ها یافته
 زیر است: پژوهشهای  پاسخ به سؤال پژوهشهای  یافته

 کدام است؟ نیمة اول دورة صفوی  شهرهای مراکز کتابت و استنساخ آثار فقهی در. 1

چه میزان نیمة اول دورة صفوی  های استنساخ دانشمندان و کاتبان در کانون های فقهی تولیدشده در مراکز و فراوانی نسخه. 3

 است؟

های استنساخ و کتابت  صفوی، شامل شهرهای بزرگ و مهم است که کانون ةدورنیمة اول  مراکز مهم تولید کتب فقهی در

کانون تألیف دانشمندان و کانون  منزلة ؛ همچنین شامل مراکزی مانند مدارس و مساجد است که در هر شهر بهرفتند شمار می به

های استنساخ دانشمندان  رفته است. در بخش نخست، شهرهای مهم مراکز استنساخ و سپس کانون می شمار استنساخ کاتبان به

 .شود میو کاتبان بررسی 

 صفویهدورة نیمۀ اول الف( شهرهای مراکز کتابت و استنساخ آثار فقهی در 

نیمة  فقهی در ةرسالعنوان کتاب و  555 درمجموعمعلوم شد که  ،آمده از فهرستگان نسخ خطی ایران عمل بهجوهای و در جست

شده )با تاریخ  های کتابت عنوان از آن آثار، دارای نسخه 073از تألیف و کتابت( شده که تعداد  تولید )اعماول دورة صفوی 

 .است 1شده در این دوره بدون نسخة کتابت ،عنوان دیگر 183و  ق(1001تا  709کتابت بین 

ها همان  پراکندگی جغرافیایی مراکز استنساخ آثار فقهی در این دوره، مبنای بررسیة نحوتابت و بنابراین در بررسی فراوانی ک

شده در شهرهای مهم ایران  کتابهای فقهی  فراوانی نسخه 1. جدول است شده در این دوره اثر فقهی تألیف و کتابت 073

  دهد. می شده( را نشان تنسخه از آثار فقهی کتاب پنجها بیش از  از آن یک)شهرهایی که در هر

 شده در نیمۀ اول دورة صفوی پراکندگی جغرافیایی استنساخ آثار فقهی کتابت -8جدول 

                                                      
1
عنوان کتاب فقهی یافته شد که هم زمان تألیف  073آن است که « شده در این دوره است عنوان از آن آثار دارای نسخة کتابت 073»عبارت منظور از  

بدون »های ایران موجود است. منظور از عبارت  ق در کتابخانه 1001تا  709شده بین تاریخ  های خطی استنساخ ها در این دوره است و هم نسخه آن

ها در نیمة اول دورة صفوی است، اما  های فقهی یافت شد که تاریخ تألیف آن عنوان از کتاب 183آن است که « کتابت شده در این دوره نسخه

شده با  های ایران، کتاب خطی استنساخ ق است و در کتابخانه 1001عنوان کتاب، مربوط به بعد از تاریخ  183شده از این  های خطی استنساخ نسخه

 عنوان کتاب مشاهده نشده است. 183ق از این 1001تا  709کتابت بین  تاریخ

https://scripts.nlai.ir/
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،  صفوی ةدورنیمة اول  شده در فقهی تألیف و کتابت ةعنوان کتاب و رسال 073، از بین شود مشاهده می 1جدول در که  چنان

دهد که  می این جدول نشانهای  اند. داده شدهشهر کتابت  7ر از آن د( درصد 55عنوان )یعنی بالغ بر  311تعداد  درمجموع

های مهم  شهرهای مشهد )پایتخت معنوی( و اصفهان )پایتخت سیاسی و فرهنگی( با بیشترین کتابت آثار فقهی از کانون

مهاجر  ةامامیاند و این اهتمام به لحاظ وجود مدارس متعدد شیعی و حضور فقهای  بودهاستنساخ و کتابت آثار فقهی در ایران 

نیاز آن مدارس به منابع فقهی، فاضالن و کاتبان متعددی در این  منظور مذهبی بوده و به عامل به این دو شهر بزرگ و از جبل

 اند.  پرداختهبوده مدارس که نیاز دو شهر به کتابت آثار فقهی 

بررسی اجمالی عناوین پرکاربرد از آثار فقهی فقهای مذکور در شهرهای مشهد، اصفهان و شیراز در جداول زیر نیز تأییدی بر 

شده در این شهرها، جزو منابع درسی و برای تأمین مدارس شیعی بوده است. در این  کتابتنکته است که بیشتر آثار فقهی  این

تری، استنساخ و کتابت آثار  مالیمبر مشهد و اصفهان، در شهرهای شیراز، قزوین، کاشان، یزد و تبریز نیز با شیب  عالوه ،دوره

نمونه فقهایی که استنساخ آثار  برایفقهی مورد نیاز مدارس شیعی ادامه یافته است. برای بررسی محتوای آثار فقهی پرکاربرد، 

 شوند: می ارائه 0و  3بوده، در جداول  مدنظرمشهد و اصفهان بیشتر  آنان در دو شهر

                                                      

 کتاب و است؛ کرده فیتأل یفقه مستقل اثر منزلةبه را اثر آن مؤلف که است یفقه مختلف ابواب در یاستدالل یکتاب ،یفقه مستقل کتاب از منظور. 1

فقهی استداللی در یکی از ابواب مختلف فقهی است مانند  اثر ،یفقه رسالةمنظور از  که. همچنانگرید یکتاببر  هیحاش ایاست در شرح  یکتاب رمستقلیغ

 رساله در نماز، رساله در حج و یا رساله در ارث.

 شده نسخۀ کتابتتعداد  شده تعداد عناوین استنساخ نام شهر ردیف

 عنوان 53 مشهد 1

 عنوان 10 1کتاب مستقل

 عنوان 17 کتاب غیرمستقل نسخه 107

 عنوان 30 رساله

 عنوان 55 اصفهان 3

 عنوان 10 کتاب مستقل

 عنوان 11 کتاب غیرمستقل نسخه 78

 عنوان 35 رساله

 عنوان 31 شیراز 0

 عنوان 8 کتاب مستقل

 عنوان 15 کتاب غیرمستقل نسخه 00

 عنوان 1 رساله

 عنوان38 قزوین 5

 عنوان 13 کتاب مستقل

 عنوان 5 کتاب غیرمستقل نسخه 03

 عنوان 7 رساله

 عنوان 17 کاشان 5

 عنوان 1 کتاب مستقل

 عنوان 1 کتاب غیرمستقل نسخه 38

 عنوان 10 رساله

 عنوان 15 یزد 8

 عنوان 5 کتاب مستقل

 عنوان 5 کتاب غیرمستقل نسخه 11

 عنوان 5 رساله

 عنوان 10 تبریز 9

 عنوان 0 کتاب مستقل

 عنوان 1 غیرمستقلکتاب  نسخه 11

 عنوان 8 رساله

 عنوان 1 قم 1

 عنوان 5 کتاب مستقل

 عنوان 1 کتاب غیرمستقل نسخه 11

 عنوان 0 رساله

 عنوان 8 استرآباد 7

 عنوان 0 کتاب مستقل

 عنوان 3 کتاب غیرمستقل نسخه 9

 عنوان 1 رساله

 نسخه 050 عنوان311 مجموع 10
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 نان در مشهد کتابت شدهاز آثار آ یکیاز  شیکه ب ییفقها -2 جدول

 

 از آثار آنان در اصفهان کتابت شده یکیاز  شیکه ب ییفقها -0 جدول

 نام شهر محل کتابت ردیف
از آثارش  عنوان دونام فقیهی که بیش از 

 است استنساخ شده
 تعداد عناوین مورد شرح

 اصفهان 1

 عنوان 11 شیخ بهایی

 عنوان 9 محقق کرکی

 عنوان 5 شهید اول

 عنوان 5 عالمه حلّی

 عنوان 0 میرداماد

 عنوان 3 محقق حلّی

 عنوان 3 شهید ثانی

 عنوان 05 مجموع 3

 

کرده شهرهای مهم ایران استنساخ در  را فاضالن و طالب و کاتبان شانبا مالحظه و بررسی عناوین پرکاربرد از فقهایی که آثار

که در آیات االحکام  ـ نظر از آثار فاضل مقداد و شیخ طوسی و شیخ صدوق تحلیل رسید که صرف توان به این می ،بودند

های مستقل فقهی علمای  های فراوان مربوط به کتاب بیشتر آثار فقهی پرکاربرد با استنساخ ،در این دوره ـ واحادیث فقهی است

های فقهی فقهای معاصر صفویه مانند شهید  رمستقل و رسالههای غی متقدم همچون عالمه حلّی، محقق حلّی، شهید اول و کتاب

صفوی، فقهای این  ةدورنیمة اول  یافتن مذهب شیعه در بودن رسمیت . با توجه به نوپدیداست ثانی، محقق کرکی و شیخ بهایی

ن، مراجعه به آن های فقهی علمای متقدم بپردازند و به موازات آ دیدند که در مدارس به تدریس کتاب ای نمی دوره چاره

 فاضالن و کاتبان شد. دست بهها  های متعدد از آن کتاب ، کتابت نسخهاش هکه نتیج ای مواجه شد ها با رشد فزاینده کتاب

های فقهای متقدم، فقهای معاصر صفویه همچون شهید ثانی و محقق کرکی و شیخ بهایی دست به  با افزایش مراجعه به کتاب

های  ب( رساله ؛ها های متقدمین در قالب شرح و حاشیه بر آن هایی در شرح و بسط کتاب کتاب لیف زدند: الف(أدو نوع ت

هایی در موضوعات  مسلمان همچون تألیف رساله ةمستقلی در موضوعات پرکاربرد برای تدریس در مدارس و رفع نیاز تود

نیمة اول دورة صفوی  توان گفت فقهای می پسخراج.  ةنماز، روزه، حج، خمس و زکات، عقود و ایقاعات، نماز جمعه و مسئل

های متعدد استداللی  و تألیف رساله ،اندیشی در آثار فقهی پیشینیان و نگاشتن شرح و حاشیه بر آن آثار از طرفی    با غور و ژرف

 ـ دوم(دورة صفوی بعد ) ةفقهای دور دست بههای فقهی مستقل و استداللی  لیف کتابأزمینه را برای ت رفته رفتهاز طرف دیگر، 

 تعداد عناوین مورد شرح
از آثارش  عنواندو نام فقیهی که بیش از 

 است استنساخ شده
 ردیف نام شهر محل کتابت

 شیخ بهایی عنوان 1

 مشهد

 
1 

 محقق کرکی عنوان 8

 شهید اول عنوان 8

 شهید ثانی عنوان 8

 علّامه حلی عنوان 5

 فخرالمحققین عنوان 0

 یمحقق حلّ عنوان 3

 3 مجموع عنوان 05
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که زمینه را برای  همچنان بودند؛ آماده کرده ـ  اند تأسیس این دوره نخست در مدارس علمیة تازه ةیافتگان فقهای دور که تربیت

 . بودند  آماده کردهتوسعه و گسترش فقه امامیه در جامعه 

 های استنساخ دانشمندان و کاتبان در نیمۀ اول دورة صفوی ب( کانون

های این  یافتهبراساس . شود نیمة اول دورة صفوی مشاهده می های کتابت و استنساخ آثار فقهی در مراکز و کانون ،5ل جدودر 

نسخه از آثار فقهی  18صفوی، فقط در  ةدورنیمة اول شده در  فقهی تألیف و کتابت ةکتاب و رسال 073جدول، از میان 

مدرسة فعال در این  59که بیشترین فراوانی استنساخ، مربوط به مدرسه است.  است شده ، کانون استنساخ ذکرشده بررسی

مرکز  18 درمجموعفاصلة معناداری دارند که  ها استنساخ، با سایر کانون 3با  1نظامیه 3استنساخ اثر فقهی، عالوه بر  85با  ،دوره

 5نسخه؛  9 حرم با 5ها چنین است:  فقهی در آن ةشد خهای بعدی و آثار استنسا . فراوانی کانونهستند استنساخ اثر فقهی 17با 

نسخه. جداول زیر میزان کتابت و استنساخ آثار  1 محله با 1نسخه؛  1خانقاه با  1نسخه؛  5منزل و خانه با  5نسخه؛  5مسجد با

 دهد. می های دیگر نشان فقهی را در مدارس و کانون

 شدهکتابت یها نسخه یاوانفر و یفقه آثار استنساخ یها کانون تعدد -4 جدول

 ها تعداد مراکز وکانون های استنساخ کانون نام مراکز و ردیف
های  شده در کانون کتابتهای  تعداد نسخه

 استنساخ

 نظامیه 3مدرسه،  59 و نظامیه مدرسه 1
 نسخه 85مدرسه: 

 نسخه 3نظامیه: 

 نسخه 9 حرم 5 حرم 3

 نسخه 5 مسجد 5 مسجد 0

 نسخه 5 منزل و خانه 5 منزل و خانه 5

 نسخه 1 خانقاه 1 خانقاه 5

 نسخه 1 محله 1 محله 8

 نسخه 18 عددکانون 85 مجموع 9

 

 شده کتابت یفقه یها نسخه یفراوان و یعیش مدارس یپراکندگ نحوة -5 جدول

 شده تعداد آثار کتابت نام مدرسه نام شهر نام کشور ردیف

1 

 
 ایران

 

 مشهد رضوی

 مدرسه( 7)

 الدین پیرزاد، باالسر، پریزاد، شاهرخ، یونس خواجه، امینامیر 

 شاروجیه، قدمگاه، میرافضل، یوسف خواجه
 نسخه 18

 شیراز

 مدرسه( 7)

خواجه مقصود بیکی، رفیعیه، رضویه، لطفیه، محبیه، منصوریه، 

 اهلل، نظامیه میرزا علی جابر انصاری، میرزا لطف
 نسخه 10

 اصفهان

 مدرسه( 8)

 

اهلل، عیدیه نزدیک مسجد جامع  عباس، شیخ لطف شاه جعفریه،

 کبیر، مبارکشاه، محمودشاه
 نسخه 8

 کاشان

 مدرسه( 5)
 نسخه 5 حسینیه، سعید، معینه، معینی

 تهران

 مدرسه( 0)
 نسخه 0 خواجه مقصود بیک، شاهزاده عبدالعظیم، فخرالدین

 نسخه 5 رزم ساریه قزوین

                                                      

او در . گذاری شد؛ به همین دلیل اسم این مدارس را نظامیه گذاشتند پایه الملک نظام خواجهدست  مدارس نظامیه در دوران سلجوقیان و بهها:  نظامیه. 1

روزی تأسیس کرد. این مدارس در شهرهای بزرگ آن دوره همچون اصفهان، نیشابور، بغداد، قاهره، بلخ، آمل و هرات  هر مهم، مدارس شبانهدوازده ش

 شد. های علوم و فنون روز پرداخته می . در این مدارس، به آموزشهای نیشابور و بغدادند های دورة سلجوقی، نظامیه ترین نظامیه معروف داشتند. فعالیت

https://www.daneshchi.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c/
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 شده تعداد آثار کتابت نام مدرسه نام شهر نام کشور ردیف

 مدرسه( 1)

 قم

 مدرسه( 1)
 نسخه 3 فاطمیه

3 
 آذربایجان

 )فعلی(

 شماخی

 مدرسه( 1)
 نسخه 1 جاللیه

0 
 افغانستان

 )فعلی(

 هرات

 مدرسه( 1)
 نسخه 1 نظامیه

 ترکیه 5
 قسطنطنیه

 مدرسه( 1)
 نسخه 1 شریفه قعریهمدرسة 

 سوریه 5
 دمشق

 مدرسه( 1)
 نسخه 1 خاتونیه

8 
 عراق

 )فعلی(

 حلّه

 مدرسه( 3)
 نسخه 3 صاحب الزمان، مرسیه

 هندوستان 9
 گُلکُنده

 مدرسه( 1)
 نسخه 1 شاه مردم

1 
 نامعلوم

 مدرسه( 9)

سلطان، سلطانیه، شیخ االسالم شیخ احمدبن ابی جامع، 

 قاضی علی، میرافضل عبیدیه، مجدیه، مال
 نسخه 1

 

صفوی؛ دورة ، تقسیمات کشوری است نه تقسیمات 5ها در کشور ایران و کشورهای دیگر در جدول  بندی شهر مبنای طبقه

شاه اسماعیل و دورة کل صفویه، شهر هرات در آن دوره جزو ایران بوده است. عراق در دورة برمبنای جغرافیای تاریخی  زیرا

یمة اول ن جز هشاه عباس و شاه صفی نیز جزئی از ایران بوده است. بحرین نیز بدورة شاه طهماسب و بخشی از دورة نیمی از 

جزو ایران دورة صفوی که در  ،جزو ایران بوده است. آذربایجان هم دوم کامالًنیمة ها بوده، در  که در چنگ پرتغالی ،صفویه

 شود. می تأسیس قلمداد تازههای  جمهوریزمرة در  ،بوده

شدن مذهب شیعه در ایران،  امامیه پس از اعالم رسمی ةشیع ةبا توجه به نیاز پادشاهان صفویه به گسترش فرهنگ و عقید 

نیمة اول دورة  پادشاهان صفوی درهای  اندازی مدارس شیعی در شهرهای بزرگ و مهم کشور از برنامه راهاهتمام به تأسیس و 

 ، تعداد مدارس شهرهای مشهد وشده صفوی، در میان آثار فقهی مطالعهدورة نیمة اول  بود. با بررسی مراکز کتابت درصفوی 

بعدی و تعداد مدارس رتبة هان از فراوانی باالیی برخوردار بودند و تعداد مدارس شهرهای کاشان و تهران در شیراز و اصف

(، 7)ذکرشده در جدول  مدارس ایران و حتی مدارس کشورهای دیگرهمة . در داشتندآخر قرار  ةرتبشهرهای قزوین و قم در 

 اند.  شوند کتابت و استنساخ شده می منبع درسی تلقی هایی که کتاب ،بیشترآثار فقهی فقهای مشهور امامیه و 
 شدهکتابت یفقه یها نسخه یمدرسه( و فراوان جز ه)ب یعیش گرید مراکز یپراکندگ نحوة -6 جدول

 نام مرکز نوع مرکز ردیف
نسخۀ  تعداد

 شده در مرکز تکتاب

1 
 مسجد

 مسجد( 5)

بکیجان بزاز، مسجد )مکه(، مسجد اولیاءاهلل، مسجد خواجه  مسجد الحرام

 )اصفهان( جامع قدیم
 نسخه 5

 

3 

 حرم

 حرم( 5)

)مشهد(، حرم مطهر امام حسین )کربال(، حرم مطهر امام  حرم مطهر رضوی

 )شهرری( )نجف اشرف(، حرم عبدالعظیم حسنی علی
 نسخه 9

0 
 منزل و خانه

 خانه ( 3منزل و  0)

منزل موالنا محمد الدین حسین شیرازی،  کمالمنزل قاضی اغلی، منزل 

 )مشهد( مال عبداهلل شوشتری ةمال حاجی بابا، خانخانة سمنانی،
 نسخه 5
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ها آثار فقهی فقهای  در آن و اند داشتههای مطهر فراوانی بیشتری  ، مساجد و حرم8شده در جدول  درمیان مراکز کتابت ذکر

مانند شهید اول، شهید ثانی، عالمه حلّی، محقق حلّی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، مقدس اردبیلی و محقق کرکی و  مشهور

 از منابع درسی کتابت شده است.بیشتر، 

های استنساخ و کتابت آثار فقهی پس از مدارس شیعی، بیشترین  دهد، در میان کانون می نشان 8های جدول  که یافته چنان

ائمة های مطهر  دهد که مساجد و حرم می فراوانی استنساخ آثار فقهی به اماکن مذهبی مسجد و حرم تعلق دارد. این یافته نشان

های استنساخ آثار مذهبی  کانون ةمثاب بهجز کارکرد عبادی، کارکرد آموزشی هم داشته و  هبدورة صفوی )علیهم السالم( در  اطهار

 های استنساخ در تولید و کانون درحکمهای علما نیز  خانه این دوره، منازل و عالوه بر آنکه در ؛اند داشتهو فقهی نیز فعالیت 

 اند. کتابت آثار مذهبی و فقهی نقش داشته

 گیری نتیجه
 : آمده استدست  ههای تحقیق نتایج زیر ب یافتهمطابق با 

شدن مذهب شیعه در ایران،  امامیه پس از اعالم رسمی ةشیععقیدة الف( با توجه به نیاز پادشاهان صفویه به گسترش فرهنگ و 

نیمة اول دورة  پادشاهان صفوی درهای  اندازی مدارس شیعی در شهرهای بزرگ و مهم کشور از برنامه راهو اهتمام به تأسیس 

شیراز و اصفهان از فراوانی  خود آورده، تعداد مدارس شهرهای مشهد و پژوهشدر  (1097) انیجعفرکه  بود. چنانصفوی 

 هایی که منبع درسی تلقی شیعی این دوران، آثار فقهی فقهای مشهور امامیه و کتاب مدارس همةدر  .باالیی برخوردار بودند

های استنساخ و کتابت آثار فقهی پس از مدارس شیعی، بیشترین فراوانی  اند. در میان کانون شوند، کتابت و استنساخ شده می

)علیهم السالم( در  های مطهر ائمه اطهار حرمیعنی مساجد و  ؛استنساخ آثار فقهی به اماکن مذهبی مسجد و حرم تعلق دارد

های استنساخ آثار مذهبی و فقهی نیز فعالیت  کانون ةمثاب بهجز کارکرد عبادی، کارکرد آموزشی هم داشته و  هبدورة صفوی 

 اند. داشته

های مهم  کانون )پایتخت سیاسی و فرهنگی( با بیشترین کتابت آثار فقهی از پایتخت معنوی( و اصفهان) ب( شهرهای مشهد

و این  است  کرده هنیز در تحقیق خود بدان اشار (1097) انیجعفر که چنان؛ اند استنساخ و کتابت آثار فقهی در ایران بوده

مهاجر از جبل عامل به این دو شهر بزرگ و مذهبی بوده و  ةامامیبه لحاظ وجود مدارس متعدد شیعی و حضور فقهای  ،اهتمام

نیاز آن مدارس به منابع فقهی، فاضالن و کاتبان متعددی در این  دلیلخود، به  پژوهشدر  (1070) استاد یبخشکید أتمنطبق با 

 اند.  پرداخته دو شهر به کتابت آثار فقهی مورد نیاز مدارس

دیدند که در  نمیای  چارهصفوی، فقهای این دوره دورة نیمة اول یافتن مذهب شیعه در  رسمیتبودن  ج( با توجه به نوپدید

 ای مواجه شد فزایندهها با رشد  کتابهای فقهی علمای متقدم بپردازند و به موازات آن، مراجعه به آن  مدارس به تدریس کتاب

 و کاتبان شد.  فاضالن دست بهها  بز آن کتاا متعددهای  ق(، کتابت نسخه1507) جزایریگفتة مطابق با  اش هکه نتیج

اندیشی در آثار فقهی پیشینیان و نگاشتن شرح و حاشیه بر آن آثار از طرفی، و تألیف     با غور و ژرف ،این دوره فقهای

بعد دورة فقهای دست  بهفقهی مستقل و استداللی  بکتتألیف را برای رفته بستر   رفتههای متعدد استداللی از طرف دیگر،  رساله

 بودند؛ آماده کرده ـ اند تأسیس این دوره تازهنخست در مدارس علمیة دورة یافتگان فقهای  که تربیت ـ دوم(دورة صفوی )

ی پرکاربرد با . بنابراین، بیشتر آثار فقهبودند  ه کردفراهم را برای توسعه و گسترش فقه امامیه در جامعه بستر که  همچنان

5 
 خانقاه

 خانقاه( 1)
 نسخه 1 بن محمدبن ابوعلی )استرآباد( ناصرالدینخانقاه 

 نسخه 1 الدشت )اصفهان( بابمحلة  محله 5

 نسخه11 مرکز 15 مجموع 8
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های مستقل فقهی علمای متقدم همچون عالمه حلّی، محقق حلّی،  مربوط به کتاب شده مطالعهدورة های فراوان در  استنساخ

 . است فقهی فقهای معاصر صفویه مانند شهید ثانی، محقق کرکی و شیخ بهاییهای  غیرمستقل و رسالههای  شهید اول و کتاب

 منابع

 .ریرکبیانتشارات ام :تهران افشار، رجیا حیتصح. یعباس یآرا عالم خیتار(. 1013ترکمان ) گیاسکندرب

 .یاسالم ذخائر مجمع: قم. اصفهان هیریخ امور و اوقاف کل ادارهنظر  ریز .اصفهان موقوفات اسناد(. 1019) دصادقیس ،یاشکور

 ملل تمدن و خیتار رشته ،یدکتر نامهانیپا. هیصفو عصر در آن یاجتماع و یعلم راتیتأث و مدرسه(. 1070) الرضا یموس استاد، یبخش

 دانشگاه تهران. ،یو معارف اسالم اتیاله دانشکده ،یاسالم

 نور. نیاسی :تهران. یصفو عصر در مدرسه گاهیجا(. 1073)الرضا  یاستاد، موس یبخش

 .39-9 ،(11)0 ،اسالم خیتار نامهپژوهش. هیصفو عصر در مدارس یعلم ریتأث(. 1073) نزهت ،یالرضا و احمد یاستاد، موس یبخش

 ،ارشد یکارشناس نامهانیپا. هیصفو عصر در عیتش تیتثب و گسترش در اصفهان یمذهب مدارس ریثأت یبررس (.1070) میمر ،یبهمن

 دانشگاه لرستان. ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب

 دانشگاه تهران. خ،یتار شیگرا ارشد یکارشناس .یصفو عصر رانیا یطلبگ نظام خچهیتار(. 1087) فؤاد ن،یپورآر

 انتشارات شنگرف. تهران: .ستوده منوچهر و عباسپور هومن راستارانیو ،اصفهان یایجغراف(. 1019) نیرزاحسیم لدار،یتحو

 .یاهلل مرعش تی. قم: کتابخانه آیحائر یمحمد سمام قیبه تحق ره،یالکب االجازهق(. 1507عبداهلل ) ،یریجزا

 .دانشگاه و حوزه پژوهشکده: قم. استیس و فرهنگ ن،ید عرصه در هیصفو(. 1097) رسول ان،یجعفر

 .یاسالم یها پژوهش ادیبن: مشهد. ییجغتا منصور و پورعرب میابراه حیتصح ،نیالمؤمن محافل(. 1010) عیمحمدشف ،یعامل ینیحس

 آزاد دانشگاه ،یاسالم معارف و اتیاله دانشکده ارشد یکارشناس نامهانیپا. هیصفو دوره در وفقاهت فقه (.1070) جواد ،یالسادات سیرئ

 .مشهد واحد یاسالم

 .لبنان دانشگاه ،ارشد یکارشناس نامهانیپا. عامل جبل یف العلماء لسلطه هیالمعرف االسوس(. 1710محمد ) ان،یسف

 عباس شاه تا اول لیاسماع شاه از یصفو دولت ینید التیتشک یریگشکل در عامل جبل یعلما نقش یبررس (.1018) رضا ،یصالح
 . ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب ،یاسالم دوره رانیا خیتار ارشد یکارشناس نامهانیپا. اول

ها.  نسخهفهرستنویسی، شناخت جعل و اصالت های  رویهشناسی،  نسخهاستنساخ، عناصر های  نامه: کانون نسخه(. 1087عظیمی، حبیب اهلل )
  های اسالمی. بنیاد پژوهشمشهد: 

 دانشگاه ،عیتش خیتار شیگرا ارشد، یکارشناس نامهانیپا. هیقاجار تا هیصفو دوره از انیعیش یآموزش ینهادها(. 1073) هیراض زاده،یقنبر

 .مشهد نور امیپ

 .73-91، (0)0المعاصر،  االجتهادالشیعه االمامیه.  المعرفیه للفقه السیاسی عند  المنهجیه (.3019) لکزایی، نجف

 .150-135 ،(8)3 ،یپژوهعهیشفصلنامه  .یصفو عصر در انیرانیا یاجتماع خیتار و عیتش(. 1075) نیحس حمزه، و اکبریعل کزاد،ین
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