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مقدمه

مرجعیت عا ّم شـیعیان به
در سـال 1281ق .بعـد از رحلـت شـیﺦ کبیـر ،مرتضـی انﺼـاری،
ّ

سیدمحمدحسـن شـیرازی ،ملقـب بـه میـرزای شـیرازی ا ّول رسـید .وی بـه مـدت  31سـال،
مرجعیت شـیعیان را برعهده داشـت .او در نیمة شعبان سـال 1291ق .بعد از  10سال مرجعیت در
نجـف ،بـه قﺼد زیارت امام حسـین -علیهالسـالم -راهی کربال شـد و از همانجا بـرای زیارت

مرقد امامین عسـکریین -علیهمالسـالم -به سـامرا رفت.

با اینکه هدف میرزای شـیرازی از این سـفر ،جدایی از نجف و سـکونت دائم در سـامرا بود،

هیـچ کـس را از قﺼد خود آگاه نکرد؛ بهگونهای که بعد از گذشـت ماه مبارك رمضان ،شـاگردان

وی هنوز منتظر بازگشـتﺶ بودند.

بعـد از انتشـار خبـر سـکونت میرزا در سـامرا ،هـزاران نفر از طـالب و اسـتادان حوزة علمیة

نجـف ،بـه تدریﺞ عازم سـامرا شـدند .بدین ترتیب شـهر سـامرا که تـا پیﺶ از ایـن ،تنها مکانی

بـرای زائـران امامین عسـکر ّیین بود ،بـه دلیل حضور زعیم شـیعیان ،میرزای شـیرازی ،به حوزه
علمیـهای بزرگ ،متشـکل از بـزرگان علوم دینی تبدیل شـد؛ نوابﻐی همﭽون سیدحسـن صدر،

سیداسـماعیل صـدر ،سـیدمحمد کاﻇم یزدی ،سـیدمحمد فشـارکی اصفهانی ،میرزا اسـماعیل
شـیرازي پسـرعموی میـرزای شـیرازي ،محقق خراسـاني ،حاج محمدحسـن آل ُک ّبـه و حاجآقا

رضـا همدانی.
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طالبان علـوم دینـی ،از هر مکانی بـرای تحﺼیل
پـس از آنکـه سـامرا اهمیـت علمی یافـت،
ِ

علـم بـه آنجا میآمدند .از این رو میرزای شـیرازی در آنجا دو مدرسـة علمیه به نام «ﻣﺪرﺳـةاﻻﻣام

الشـیرازي» بنا کرد.

عمـر حـوزة سـامرا کوتاه بـود و از آغـاز تا پایان ،بیﺶ از  20سـال نشـد؛ اما بـه دلیل حضور

علمـی ویـژهای در آن شـکل گرفـت که به مکتب سـامرا
ف ّعـال اسـتوانههای علمـی ،رویکـرد
ِ

شـهرت دارد .ایـن مکتـب در تربیـت عالمان و مجتهدان ،بسـیار موفق بـود و افـراد بزرگی را به

جامعه شـیعی تقدیم نمود(.انﺼاری ،المکاسب(المحشـی)  )134در این نوشـتار ،به صورت کوتاه

برخـی از ویژگیهـای نظـام آموزشـی مکتـب سـامرا را بیان نمـوده ،چند تن از شـخﺼیتهای

برجسـته آن را معرفـی میکنیم.

ویﮋگیهای نظام آموزشی مکتب سامرا
 .1ژرفاندیشی و نظریهﭘردازی

سـبک آموزشـی میرزای شـیرازی ،بر پایه ژرفاندیشـی در مسـائل و نظریهپردازی ،به جای

تمرکـز بـر نقل دیدگاههـای دیﮕران بود .اهمیت تفکر در مسـائل ،نـزد میـرزا از روش مطالعه او
بـه خوبـی روشـن اسـت .ایشـان در این زمینـه میگوینـد ،روش مـن در مطالعه ،این اسـت که

قلـم برمیگیـرم و آنﭽـه را در ذهن دارم ،مینویسـم؛ سـپس دربـاره آن تفکـر میکنم(.آقابزرگ

طهرانـی ،میـرزای شـیرازی  )190مکتب سـامرا ،ایـن رویکـرد را در آموزش نیز بـه کار میبُرد.
کالسهای درس میرزای شـیرازی در سـامرا ،گاهی سـه تا هفت ساعت به درازا میانجامید؛

بـه ایـن دلیـل کـه در آنهـا ،هر مطلـب را از همه جهت بررسـی میکردنـد و نظر همـه را دربارة

آن جویا میشـدند.

روش آموزشـی ،بـا ژرفنﮕـری در مطالـب ارائـه شـده در کالس درس ،امـکان تجزیه
ایـن ِ

وتحلیـل و نقـد آنهـا را فراهـم میکنـد و زمینهسـاز تولید علـم و نظریهپـردازی افراد اسـت.
ﻧﮕﺎﻫﻰ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺳﺎﻣﺮا
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آموزش همراه با ﭘﮋوهﺶ
.2
ِ

مکرر در کالس ،بیشـتر بـه پژوهﺶ و تفکر
میـرزای شـیرازی ،شـاگردان را بـه جای شـرکت ّ

وامیداشـت .او در کالسـهای درس خـود ،بهویـژه درس اصـول فقـه ،به اختﺼار سـخن میگفت
و بـه شـاگردان فرصـت مـیداد تـا دربـارة مطالـب ،تحقیق کننـد .از ایـن رو در طول سـال ،بیﺶ

از دو یـا سـه مـاه تدریـس نمیکـرد .میـرزا بیان مسـائل مهـم را برای رسـیدن به کمـال علمی و

تحﺼیل افـراد ،باید به وسـیله پژوهﺶها
فقاهـت ،کافـی میدانسـت و بر ایـن باور بود کـه فرایند
ِ

و بررسـیهای علمی ،تکمیل شـود«(.بودجهی حـوزه سـامراء» « )81صاحبالذریعـه» در این باره

تدریس بعضی کتابهای فقه ،فقط به مسـائل مشـکل
مینویسـد]« :میرزای شـیرازی[ در هنﮕام
ِ

آنهـا میپرداخـت و از بیـان مباحـﺚ دیﮕر خـودداری میکرد .بدیـن جهت ،از درس او ،فقط کسـی
بهـره میگرفـت که با بررسـیهای قبلی در اطراف موضـوع ،به نظریات و دالیـل احاطه پیدا کرده

و تنهـا حـل معضالت علمی برایﺶ باقـی مانده باشـد(».آقابزرگ طهرانی ،میرزای شـیرازی )190
 .3اهمیّت تقریرنویسی و نگارش

یکـی از سـنتهای حـوزوی ایـن اسـت کـه در کالس درس ،شـاگردان سـخنان اسـتاد را

مینویسـند .این سـنت ،در «دروس خارج» حوزه معمول است و به آن «تقریرنویسی» میگویند.
«تقریرنویسـی» ،در مکتب سـامرا متفاوت بود .در این مکتب ،پس از تدریس استاد ،شاگردان

ف ّعـال کالس ،درس را بـرای سـایر شـاگردان ،شـرح میدادند و تبیین میکردند تـا مطالب برای

همـه ،کامـال روشـن شـوند .سـپس گوینده یا شـخﺺ دیﮕـری مطالـب را مینوشـت .میرزای
شـیرازی به این نوشـتهها بسـیار اهمیت میداد و نوشـتههای بهتر را در حضور دیﮕران معرفی

میکـرد .بـرای نمونـه ،میگوینـد زمانی که میـرزا حبیـباهلل مشـهدی ،از تقریرنویسـان درس
میـرزای شـیرازی ،تقریـرات خود را به وی عرضه نمـود ،میرزا آن را بر دیﮕر تقریـرات ترجیﺢ داد

و در منبر خود ،به آن تﺼریﺢ نمود( .آقابزرگ طهرانی ،نقباء البشـر  )32:1افزون بر تقریرنویسـی،
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میـرزا بـرای نـﮕارش نیـز ارزش فروان قائـل بـود .او از شـاگردان صاحبنظرش ،در رشـتههای

مختلـف علوم ،درخواسـت تﺄلیف و تﺼنیف میکرد( .حـرز الدین ،معارف الرجـال  )126:2یکی از
نویسـندگان معاصـر میـرزای شـیرازی که همراه پـدر برای تحﺼیل به سـامرا رفته بـود ،در این

بـاره مینویسـد :میـرزا باکمـال مهربانی از پدرم خواسـت تا رسـالهای در اصول عقاید بنویسـد و

دسـت شـبهه و عناد مخالفـان را کوتاه نماید .پدرم امراسـتاد محتـرم خود را اطاعـت کرد و پس

از چنـدی ،رسـاله « ُد َرر الفوائـد فی اصول العقاید» را نوشـت(.دولت آبادی ،حیـات یحیی )74:1
 .4استادﭘروری و تقویت شاگردان

در یک کالس درس ،معموال اسـتعداد همه شـاگردان یکسـان نیسـت .مکتب سـامرا به این

مسـﺄله توجـه داشـت و بـرای ّ
حـل آن ،از روش ویژهای بهـره میبُرد .در سـامرا ،برای آمادهسـازی

افراد و اسـتفادة همه از کالس درس ،نخسـت ،شـاگردان بارز میرزا همﭽون محمدتقی شـیرازی،

سـیدمحمد فشـارکی و آخوند خراسانی با تشـریﺢ مباحﺚ ،به تقویت دیﮕر شـاگردان میپرداختند؛
سـپس همﮕی (شـاگرد و اسـتاد) ،در درس میرزا حاضر میشـدند.

یکـی از کسـانی کـه میـرزای شـیرازی افـراد را بـه او ارجـاع مـیداد ،آخونـد خراسـانی بود.

میگوینـد :او شـاگردان متوسـط خـود را تشـو یـق میکـرد کـه از محضـر «آخونـد» بیاموزند.

مدرس بـرای حوزهها و
(کفایـی ،مرگـی در نـور  )70از آﺛـار مهـم ایـن روش ،میتوان به تربیـت ّ
تقویت شـاگردان اشـاره کرد«(.بودجـهی حوزه سـامراء» )87
شخصیتهای بارز مکتب سامرا

آقابـزرگ تهرانی ،شـاگردان مکتـب میرزا که به تحﺼیل وتحقیق مشـﻐول بودنـد را افزون

بـر سـیﺼد و هفتاد نفر دانسـته اسـت .از بین آنها شـخﺼیتهای برجسـته زیر را نـام میبریم.

ﻧﮕﺎﻫﻰ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺳﺎﻣﺮا
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 .1سیدمحمدتقی شیرازی

آقابـزرگ تهرانـی ،دربـاره او مینویسـد :میرزامحمدتقـی حائری شـیرازی ،پیشـوای انقالب

عراق و نخسـتین برافروزنده شـعله آن شـورش و جنبﺶ ،از بزرگترین عالمان و مجتهدان عﺼر

خود بود .او یکی از مشـهورترین چهرههای شـناخته شــده در علم و تقوی و غیرت و شـهامت
دینـی بـود .وی بـا هممباحثـه خـود سـیدمحمد فشـارکی اصفهانی ،همراه نخسـتین دسـته از
مـهــاجران ،به سـامرا رفت و به محضر درس میرزای شـیرازی پیوسـت .سپس در شمار برترین

شـاگردان حـوزه درس میـرزای شـیرازی درآمد .سـیدمحمدتقی شـیرازی به دلیل شایسـتﮕی و

فضـل و دانـﺶ خـود ،پس از رحلت میرزای شـیرازی ،جانشـین او و مرجع تقلید شـیعیان شـد.
 .2آیتاﷲ سیدمحمد فشارکی اﺻﻔهانی

وی از نخسـتین شـاگردان میرزای شیرازی در نجف اشـرف بود .او پیﺶ از شرکت در درس

میـرزا از محضـر فاضـل اردکانی بهره میبرد .پس از مهاجرت میرزا به سـامرا ،در سـال 1291ق.
سـیدمحمد فشـارکی نیز بـه آن دیار هجـرت کـرد .از وی تقریـرات درس اصول میـرزا بر جای

مانده اسـت(.عاملی ،اعیان الشیعه )308:5
 .3آخوند مولیعلی روزدری

او پـس از اسـتفاده از محضر شـیﺦ انﺼـاری ،در حوزه درس میرزای شـیرازی شـرکت کرد.

وی بـه نمایندگـی از میـرزا به تبریز اعزام گردید .تقریرات اصول او ،مورد تحسـین و تقدیر اسـتاد

قرار گرفت(.آقابزرگ تهرانـی ،الذریعه )203:4
 .4شیﺦ عبدالکریم حاﺋری

شـیﺦعبدالکریم در سـنین جوانی با عزمی راسـﺦ و شـوقی غالب برای فراگیری بیشـتر علوم
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اسـالمی ،یزد را به مقﺼد عتبات مقدسـه ترك گفته ،راهی سـامرا شـد .در آن دیار ،سـالهای بسیار،
از محضر اسـاتید نامداری همﭽون میرزای شـیرازی ا ّول ،سـیدمحمد فشـارکی اصفهانی و میرزای

شـیرازی دوم ،که از علمای بزرگ و سرشـناس آن زمان بودند ،توشـههای فراوان گرفت .پس از وفات

ازی اول ،شـیﺦ عبدالکریم به همراه اسـتادش آیتاهلل فشـارکی به نجف هجرت کرد.
میرزای شـیر ِ
 .5میرزای ناﺋینی

او در سـال 1303ق .از ایران راهی عراق شـد تا از محضر اسـاتید برجسـتة آن دوران ،کسـب

فیـﺾ نمایـد .میرزای نائینی در سـامرا اقامـت گزید و پس از شـرکت در درس میرزای شـیرازی از
«محرر» او شـد.
شـاگردان برجسـتة وی به شـمار آمد؛ بهگونـهای که در اواخر عم ِر میـرزا ،کاتب و
ّ

وی را از مشـاوران میرزای شـیرازی در ماجرای نهضت تنباکو دانسـتهاند(.نائینی ،تنبیه االمه )12
 .6عالمه سیدحسﻦ ﺻدر کاﻇمی

وی نویسـنده کتاب «تﺄسـیﺲ اﻟﺸـﯿﻌﺔ الکرام لعلوم اﻻسـالم» اسـت .او در سـال

1297ق .برای کسـب دانﺶ به سـامرا مهاجرت کرد و تا پایان عم ِر میرزای شـیرازی ،در آن شـهر
زیسـت و از محضـر او بهـره بـرد .عالمه سیدحسـن صدر از کسـانی بود کـه درس میـرزا را برای

شـاگردان تشـریﺢ میکردند( .آقابـزرگ طهرانی ،میرزای شـیرازی )41
 .7شیﺦ حسنعلی تهرانی مشهدی

او پیـﺶ از شـروع درس میـرزای شـیرازی ،فرازهایی از نهـﺞ البالغه را قرائت میکـرد .عالوه

بـر شـرکت در درس میـرزا ،بـرای برخـی از طـالب نیـز تدریس میکـرد .همﭽنیـن گاه به جای
میـرزا ،نمـاز جماعت اقامه مینمود .وی مـردی «دائم المراقبه» ،زاهد و «کثیرالبـکاء» بود(.آقابزرگ

طهرانی ،نقباء البشـر 455:1؛ عاملی ،اعیان الشـیعه )308:5
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 .8آیتاﷲ حاجآقارﺿا همدانی

میان شـاگردان میرزا ،از
آیتاهلل همدانی از مراجع تقلید و دانشـمندان بزرگ شـیعه بود .او در ِ

نبـوغ ویـژهای برخـوردار بود و جزء کاملترین شـاگردان او به شـمار میرفـت .وی در زهد و تقوا

بینظیـر بود .کتـاب «مﺼباح الفقیه» و «کتاب البیع»(تقریـرات درس میـرزا) ،از آﺛار برجایمانده

او هسـتند(.آقابزرگ تهرانی ،الذریعه 377-376:4؛ آقابزرگ طهرانی ،نقباء البشر )778:1
 .9شیﺦ عبداﷲ زنجانی

او فرزنـد آخونـد مولیاحمد ،نویسـندة کتاب «تسـهیل الوصـول الی علم االصول» اسـت .وی

از محضر بزرگانی همﭽون شـیﺦ زین العابدین مازندارنی ،سیدحسـن کوهکمری و شـیﺦ محمدآل
یاسـین بهـره برد و به مراتب باالی علمی رسـید .شـیﺦ عبـداهلل زنجانی ،زمانی که بـه زادگاهﺶ،

زنجـان ،مراجعـت کـرد ،به مقام مرجعیت دسـت یافت .با این حال پیـﺶ از سـال 1300ق .از مقام

و موقعیت خویﺶ کناره گرفت و برای اسـتفاده از محضر میرزای شـیرازی رهسـپار سـامرا شـد .او

تقریرات درس فقه میرزا را نوشـته اسـت(.آقابزرگ طهرانی ،نقباء البشـر )1192:1
 .10شیﺦ فضلاﷲ نوری

شـیﺦ فضلاهلل از نخسـتین شـاگردان میرزای شـیرازی و بزرگان آنها بود .میگویند ،میرزا به

او عالقـه فـراوان داشـته و دربـاره وی گفته اسـت« :میان من و شـیﺦ فضلاهلل ض ّدیتی نیسـت.

ایشـان خـو ِد مـن و نفـس من اسـت(».لنکرانی ،خاطرات مسـتر همفـر ) تقریـرات درس اصول

میرزا(بحﺚ مشـتق) نوشـتة این شـهید در سـال 1305ق .در تهران چاپ شـده اسـت(.آقابزرگ

تهرانـی ،الذریعه )372:4
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