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  حوزه علميه قم 
  

  
  
 

قم از نخستين شهرهايی است آه در ايران مذهب تشيع را پذيرفت و از ربع آخر قرن اول هجری فرهنگ 
خمس فرستادند و ) ع( آسانی بودند آه برای امامانشيعی فرهنگ مردم اين ديار شد مردم آن نخستين

 . يادآردند ائمه شيعه بارها از اهل قم و اين سرزمين مقدس اسالمی به عظمت
 

 : فرمايد می) ع(امام علی
 
. هم اهل رآوع و خشوع و سجود و قيام و صيام... سالم الّله علی اهل قم و رحمة الّله علی اهل قم«

هم اهل الدين و الوالية و حسن العبادة صلوات الّله عليهم و رحمة الّله و . ماءهم الفقهاء العلماء الفه
 » .برآاته

 
اند آنان فقيهان، عالمان و  آنان اهل رآوع و سجود و خشوع و نماز و روزه... سالم خدا بر مردم قم«

ود خدا و رحمت و اند در و اهل عبادتهای شايسته) ص(هوشمندانند آنان ديندار و دوستدار خاندان پيامبر
 » .برآت بر او و بر آنان باد

 
 دوره اول 

های درس ايشان اختصاص دارد آه پس  نخستين دوره از حوزه علميه قم به عصر امامت و شاگردان حوزه
از اخذ علم و توانايی در نشر فرهنگ اسالمی، قم را به عنوان پايگاه شيعه انتخاب نموده و در آن به 

 . اند اختهترويج مكتب علوی پرد
 

قم در قرن سوم هجری مرآز نشر حديث اماميه گرديد و آن زمانی است آه آوفه به عنوان نخستين 
و برادرش ابتدا به »  حسين بن سعيد اهوازی«پايگاه شيعی نفوذ خود را از دست داد و محدثانی بسان 

 . اهواز و از آنجا به قم آمدند
 

 دوره دوم 
پنجم هجری اختصاص دارد آه شاگردان دوره اول يا شاگرد شاگردان آنها اين دوره به دو قرن چهارم و 

 . باشند می
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در قرن چهارم رونق حوزه علميه ری حوزه علميه قم را تحت الشعاع قرار داد چرا آه با وجود 
دادند ليكن نبايد از  شخصيتهايی چون شيخ صدوق در ری دانشجويان اسالمی ری را بر قم ترجيح می

است آه در شهری بخصوص ساآن  داشت آه سيره علمی محدثان اسالمی بر اين بودهخاطر دور 
به فراگيری احاديث از اساتيد فن ) ع(نباشند و با مسافرتهای خويش عالوه بر نشر احاديث معصومين

همت گمارند لذا دانشمندان حوزه ری و قم نوعی تبادل فرهنگی داشتند و شايد از اين روست آه 
 . دارند  قم و ری، برخی از دانشمندان اين دوره رابه شهر خويش منسوب میمورخين تاريخ

 
با اين حال شيخ آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعالم الشيعة نام دهها دانشمند قمی را در اين دوره ذآر 

 . است آرده
 

 آه شاگردان اند بدين ترتيب دوره دوم حوزه علميه قم را گروه آثيری ازمحدثان و فقهای شيعه شكل داده
 . اند دوره اول و اساتيد علمای شيعه قرن پنجم بوده

 
 تن از شاگردان شيخ صدوق را در ٢٧ تن از اساتيد و ٢۵٢دانشمند متتبع شيخ عبدالكريم ربانی شيرازی 

آتب شيخ صدوق آه در اين دوره نگارش .است نقل آرده) چاپ مكتبه صدوق(» معانی االخبار«مقدمه 
شود و اگر ثمره تحرك علمی اين دوره را فقط به آتب  ترين آتب اماميه شناخته میاست از مهم يافته

شيعه اختصاص دهيم بايد آن را ارج نهاد چرا آه شيخ صدوق توانست آثار روايی شيعه از پيشينيان را به 
 . ارث برد و با تاليف سيصد آتاب مبانی اسالمی را با مهارتهای قابل تحسين تدوين نمايد

 
 سوم دوره 

حوزه علميه قم در اين دوره از وضع مناسبی  اين دوره از قرن ششم تا قرن نهم هجری را شامل است
هر چند مدتی نيز پايتخت تيموريان . برخوردار نبود و مردم آن بارها قتل عام شده و شهر روبه ويرانی نهاد

 . بود
 

 از ويرانگرترين ۶٣١حمله مغول در سال خوريم ولی شايد  در تاريخ قم به قتل عامها و تخريب شهر بر می
نوع آن قتل عامها و تخريبها به شمار رود آه تا عصر تيموريان باقی بوده و زآريای قزوينی و حمدالّله 

 . است به اين دوره نسبت داده شده»  مدرسه رضويه«اند و تنها تاسيس  مستوفی به آن اشاره آرده
 

م الشيعه متجاوز از سی تن از دانشمندان قرن ششم را نام با اين حال شيخ آقا بزرگ در طبقات اعال
است و در قرن ششم تنها يك نفر نام برده و  است آه رقم آنان در قرن هفتم به سه نفر تقليل يافته برده

است بدين ترتيب رآود علمی از قرن ششم شروع شد و  هفت تن از علمای قم را در قرن نهم ذآر آرده
های ويرانگر مغول و تيموريان رشد آرد در قرن نهم علمای قم با  با حضور سلسلهدر قرن هفتم و هشتم 

های علمی در حوزه پرسابقه  اخذ تدابير زيرآانه به مقابله با رآود فرهنگی برخاستند و در صدد تحكيم پايه
 . قم برآمدند
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 دوره چهارم 
های صفويه افاغنه، افشاريه،  شود و تا قرن سيزدهم معاصر با سلسله اين دوره از قرن دهم شروع می

 . يابد زنديه، و قاجاريه امتداد می
 

نخستين بخش از اين دوره معاصر با سلسله صفويه است آه با مهاجرت علمای شيعه جبل عامل لبنان 
است و آن زمانی است آه در چند سال اول دولت صفوی  ی شيعه همراه بودهبه ايران و نشر تفكر اصول
بود آه منصب حكومت از آن ولی فقيه است ليكن پس از چندی اين تفكر به  چنين تشخيص داده شده

ای بسان محقق آرآی به عتبات عاليات همراه  شد آه با بازگشت دانشمندان فرزانه فراموشی سپرده
های جهان تشيع در اين دوره است  ترين حوزه ان به موجب توجه صفويان از پرتحركبود حوزه علميه اصفه

با تاسيس مدارس شيعی در اصفهان و ديگر شهرهای ايران چون قم، شيراز، قزوين و مشهد دانشهای 
 .  رو به رشد گذاشت- فلسفه و آالم -دينی و تفكر شيعی و از آن جمله علوم عقلی 

 
حوزه اصفهان نه تنها علمای اصولی اين حوزه را ترك آردند بلكه برخی از گری در  با رشد اخباری

مال «فيلسوف پرآوازه صدرالدين شيرازی مشهور به . دانشمندان علوم عقلی نيز از اين ديار رانده شدند
 . در اين زمره قرارداشت» صدرا

 
عقلی را در حوزه اصفهان به هجرت صدر المتالهين شيرازی از اصفهان به قم هر چند موجبات رآود علوم 

همراه داشت ولی باعث رونق دانشهای عقلی در حوزه علميه قم گرديد و با پرورش شاگردان و تاليفات 
درحالی آه حوزه قم تا قبل از اين دوره ; خويش زمينه پذيرش تفكر اصولی را در اين حوزه فراهم ساخت

ن نكته را ناديده گرفت آه محدثان قم خود از آن بيشتر مهد پرورش محدثان شيعه بود و البته نبايد اي
آردند و در مقابل برخی آه به نقل روايات ضعيف  فرزانگانی بودند آه هر حديثی را براحتی قبول نمی

سهل بن زياد آدمی » « احمد بن محمد بن خالد برقی«دادند چنانكه  پرداختند عكس العمل نشان می می
بزرگ عالم قم از اين »  احمد بن محمد بن عيسی«از سوی »   صيرفیابوسمينه محمد بن علی«و »  رازی

 ق به نام سال تبعيد محدثان و علما از قم شهرت يافت بعدها خالد برقی ٢۵۵شهر تبعيد شدند و سال 
رابه قم بازگردانيدند ولی آن دو نفر ديگر همچنان در تبعيد به سربردند بعلت تبعيد اين افراد نقل روايات از 

 . بود) ع(ان ضعيف و يا شهرت به غلو در حق ائمهراوي
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از فالسفه و متكلمان و مفسران شيعه است .) ق١٠۵٠ - ٩٧٩(صدرالمتالهين محمد بن ابراهيم شيرازی 

گيری و  است و دوران حضوری وی در حوزه علميه قم مقارن با عصر گوشه زيسته آه در اين دوره می
تاليف و تصنيف پرداخته و تامل در علوم را بر آميزش با مردمان انقطاع اوست آه به پرورش شاگردان و 

  . است ترجيح داده

 
  
 

 ظهور علم اصول 
عث ظهور علم اصول در آن گرديد چرا حضور حكمای الهی در اين دوره از حوزه علميه قم با چنانكه گذشت
ای چون صدرالمتالهين شيرازی زمينه انديشه آزاد را در حوزه قم ايجاد آرده بودند لذا ميرزای  آه فالسفه

مندی از اساتيد فقه و اصول حوزه  پس از تحصيل در عتبات عاليات و بهره) ١٢٣١ - ١١۵١(قمی قدس سره
بهانی دامنه اصول فقه را از عتبات عاليات به قم آشاند و آن علميه نجف اشرف و آربال بسان وحيد به

زمانی بود آه پس از بازگشت از عراق حوزه اصفهان و شيراز را مناسب مقام خويش نيافت و وقتی وارد 
حوزه علميه قم شد تشنگان معارف جعفری را با فقه شيعی و مبانی اجتهادی آن آشنا ساخت و مرجع 

د شد و با تاليف و تدريس اصول استنباط و منطق اجتهاد به محقق قمی دينی شيعيان در عصر خو
باشد آه تا زمان ما از  از مهمترين آتب وی می»  القوانين المحكمة فی علم االصول«آتاب . مشهور گرديد

 . گرديد ها محسوب می آتب درسی حوزه
 

و » ابوسهل نوبختی«، » يونس بن عبد الرحمن«، .) ق١٩٩متوفی (بدين ترتيب اگر هشام بن حكم 
بودند نخستين دانشندان شيعی و مؤلفان علم ) ع(را آه از اصحاب ائمه»  حسن بن موسی نوبختی«

اصول و ترويج دهندگان آن بدانيم ميرزا ابوالقاسم قمی در آن رديف از چهارمين دوره مدرسه اصول شيعه 
هر چند پيش از وی سيد ; گزيده استاست آه حوزه علميه قم را برای تربيت دانشمندان علم اصول بر

حوزه نجف  بود و شيخ طوسی در مرحله نخست مرتضی حوزه علميه بغداد را برای اين مقام انتخاب آرده
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اگر چه فرزانگانی ; اند های شيعه دراين علم شريف بوده و در مرحله دوم حوزه علميه قم از پرآارترين حوزه
اند مخالفان   نيز به اين علم پرداخته و با تبحری آه داشتهدر حوزه علميه مشهد»  فاضل تونی«بسان 

 . اند اخباری را پاسخ داده
 

حضرت آية الّله العظمی ميرزا ابوالقاسم قمی قدس سره با سعی وافری آه در ايجاد جنبش اصولی از 
د سي«شد و با پرورش شاگردانی بسان  داد احياگر علم اصول در حوزه علميه قم شناخته خود نشان

آقا احمد «، » آقا محمد علی هزار جريبی«، » حاج محمد ابراهيم آلباسی» « محمد باقر حجة االسالم
، » ميرزا ابوطالب قمی«، » سيد علی خوانساری«، » سيد محمد مهدی خوانساری«، » آرمانشاهی

های  حوزه، تفكر اصولی را از حوزه قم به » حاج مال محمد آزازی«، » حاج مال اسد الّله بروجردی«
های خويش تحولی شگرف به حوزه قم بخشيد و  اصفهان، قمشه و آرمانشاه انتقال داد و با نوآوری

 . سالها رآود و سكوت را به عصر طاليی جهاد و اجتهاد تبديل نمود
 

 دوره پنجم 
 . يابد شود و تا عصر حاضر امتداد می اين دوره از اواخر قرن سيزدهم شروع می

 
شود آه حضرت آية الّله العظمی حائری قدس سره در اين حوزه  وره از زمانی آغاز مینقطه تحول اين د

»  آية الّله مؤسس«مسكن گزيد و با انفاس قدسيه خويش حوزه علميه قم را جانی تازه بخشيد و به 
 . شهرت يافت

 
ف به قم پيش از آية الّله حائری عالمه مجاهد آية الّله شيخ محمد تقی بافقی يزدی از نجف اشر

آية الّله «و »  آية الّله حاج شيخ ابوالقاسم آبير قمی« مهاجرت آرد و با هماهنگی بين دانشمندانی چون
آورد آنان پس از بحث و  مقدمات تاسيس حوزه را فراهم»  آية الّله حاج محمد ارباب«و » حاج شيخ مهدی

ه رايت علم و فقه را در حوزه برافرازد بررسی به اين نتيجه رسيدند آه فردی خارج از قم به اين شهر آمد
شخصی آه خود از جهات علمی و تقوايی به مدارج عالی آمال نايل آمده و توانايی رهبری و 

باشد اين شخصيت برجسته آسی جز آية الّله شيخ عبدالكريم  حوزه علمی شيعه را داشته رياست
) ع(ليات بهره برده و به دريای علوم اهل بيتای آه از محضر اساتيد عتبات عا حائری نبود دانشمند فرزانه

  .پيوسته بود
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ای اهميت دارد آه  الّله حائری از اراك به قم و سامان بخشيدن به نظام آموزشی آن به اندازههجرت آية 
حضرت امام قدس سره حضور نيافتن ايشان در آن دوره را برابر با از ميان رفتن اسم و رسم مسلمانی 

 . اند دانسته
 

 دوره برابر با تهاجم به پيكره دين الّله همواره دور از مبالغه است و تاريخ اين چه آنكه بيانات حضرت روح
حضور ايشان نه  زيرا بی. نامند باشد و از اين روست آه آية الّله حائری را آية الّله مؤسس می اسالم می

 . بست ماند بلكه آيين توحيدی نيز رخت برمی تنها از حوزه علميه قم اثری نمی
 

و مرجع تقليد آنان بر اصول سياست گذاری شد آه رهبر شيعيان  نزديكی حوزه علميه قم به مرآز باعث
باشد و اگر اصلی با موازين اسالمی موافق نباشد به مخالفت پردازد و اين پايه  دولتها نظارت داشته

مرآز (گذاری نهضت علمی در قم به متابعت از تشكل حوزه در شهر سامرا بود آه در نزديكی بغداد 
 . بود جای گرفته) عراق

 
 حوزه علميه قم مقارن با تبعيد برخی از مراجع عظام و نوابغ قرن چهاردهم هجری نخستين سال تاسيس
 . از عتبات به ايران بود

  
 

 

  آية الّله سيد ابوالحسن اصفهانی - ١
 
 آية الّله ميرزا حسين نائينی - ٢
 
  آية الّله سيد علی شهرستانی - ٣
 
  آية الّله سيد عبدالحسين حجت آرباليی - ۴
 
 ّله شيخ محمد حسين اصفهانی غروی  آية ال- ۵
 
  آية الّله شيخ مهدی خالصی - ۶
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   ديدار    شاه   با    اهللا آيت    بروجردي

 
ه العظمی بروجردی قدس سره به حوزه علميه قم بود هر چند برابر با ورود حضرت آية الّل.  ق١٣۶٣سال 

گيری از مناصب اجتماعی  بود ليكن آناره ايشان در زمان آية الّله مؤسس از سوی وی به قم دعوت شده
سه مرجع  دوران رياست.  ق١٣۶٣را ترجيح داده، دعوت آية الّله حائری را اجابت نكردند تا در اواخر سال 

 .  به قم آمده، در حوزه علميه قم اقامت اختيار آردند-اری، حجت، صدر  خوانس-بزرگوار 
 

حضرت آية الّله بروجردی عالوه بر علوم اسالمی چون فقه و اصول و رجال و حديث در فلسفه و آالم و 
هيات يدی طوالنی داشت وخود تا پيش از ورود به حوزه علميه قم به تدريس فلسفه مشغول بود و با 

 تدريس فقه و اصول را آغاز نمود آه درس اصول شش سال دوام يافت و درس فقه را تا آخرين ورود به قم
  . روزهای حيات تدريس نمود

  

) خرداد ١٥ قيام اوجردي تاز دوران زعامت آيت اهللا العظمي بر( انقالب اسالمي به روايت خاطره     
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حضرت آية اهللا العظمی امام الموسوی الخمينی از مراجع تقليد شيعه و از بزرگانی بود آه پس از آية اهللا 
بروجردی رهبری حوزه علميه قم را به دست گرفت امام خمينی ضمن تدريس و تعليم دانشجويان علوم 

 پهلوی ادامه داد تا اينكه توسط نظام حاآم به خارج دينی مبارزات سياسی خود را بر عليه رژيم منحوس
 . از وطن خويش تبعيد شد

 
ای است آه بنا به  از دانشمندان فرزانه»  حضرت آية اهللا سيد شهاب الدين حسنينی مرعشی نجفی«

درخواست آية اهللا مؤسس به قم آمد و به تربيت دانشجويان دينی پرداخت همزمان با ايشان آية اهللا 
 سيد محمد رضا گلپايگانی و آية اهللا شيخ محمد علی اراآی از اساطين بزرگ حوزه عليه قم العظمی

بودند آه زعامت و مرجعيت مردم و حوزه قم را به عهده گرفتند عالوه بر اين مراجع بزرگوار در اين دوره 
و تربيت قرار پژوهی و تعليم  رجال علم و دانشمندانی در علوم مختلف اسالمی حوزه قم را مرآز دانش

آنند آه ما فعال از ذآر نام آنها صرف نظر  اند و مدرسان و مجتهدان و مبلغان دوره آينده را تربيت می داده
 . آرده و در بخش معرفی علمای قم مفصال آنها را معرفی خواهيم آرد

  

  
  
 

 حوزه فلسفی قم 
های علميه جهان  حوزه با توجه به اينكه بحثهای عميق فلسفی در آالم پيشوايان شيعه وجود داشت

های اهل سنت به فلسفه روی آوردند و چون ايران مكتب تشيع را پذيرفته بود پس  تشيع بيش از حوزه
حوزه فلسفی به ايران انتقال يافت و قريب به اتفاق فالسفه بزرگ جهان » شيخ الرئيس ابن سينا«از

ه قم نخستين دوره از پيدايی حوزه اسالم از ميان شيعيان و ايرانيان برخاست دوره چهارم از حوزه علمي
و ) ١٠۵٠ - ٩٧٩(»  صدر المتالهين شيرازی«فلسفی در اين شهر مقدس است آه با هجرت 

قاضی سعيد «به وجود آمد و با دانش اندوزی »  فياض الهيجی» « فيض آاشانی«شاگردانی چون  تربيت
 . ادامه يافت»  قمی

 
سفی نجف اشرف و از اساتيد حوزه قم در دوره پنجم است عالمه طباطبايی آه خود از شاگردان حوزه فل
 : دارد تاريخ فلسفه اسالمی را اين گونه بيان می
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شيعه در حقايق معارف با روش تحليل و انتقاد و آنجكاوی عقلی آزاد بود و بحثهای  نظر به اينكه بحث«

فه نسبت به بقيه طوايف عميق فلسفی در آالم پيشوايان اين طايفه به حد وفور وجود داشت اين طاي
اسالمی استعداد بيشتری به فرا گرفتن فلسفه داشتند و از اين روی هنگامی آه آتب فلسفی يونان و 

با اين خاصيت آه مطالب فلسفی (غير آن به عربی ترجمه شد و آم و بيش در ميان مسلمين رواج يافت 
تر داشته است و نقشی  ثيری عميقدر نفوس شيعه نسبت به ديگران تا) در حوز افهام همگانی نيست

 . بست تر می روشن
 

اتباع (در ابتدای حال مكتب اشراقين در اسالم رواج نيافت و حكما و فالسفه اسالمی به مكتب مشائين 
برده و در صدد توفيق  اقبال نمودند ولی ديری نگذشت آه به نزديكی رابطه فلسفه و دين پی) ارسطو

ای ساده و ابتدايی انجام دادند اين حقيقت را در تاليفات  حثهايی تا اندازهميان فلسفه و دين برآمده و ب
شيخ الرئيس ابن «و پس از آن در تاليفات تقسيری »  نصر محمد بن طرخان فارابی معلم ثانی، ابی«

 » .توان يافت می» سينا
 

توان به  ه، عرفان، میدهند فالسفه اسالمی دريافتند آه با هر يك از سه راه دين، فلسف ايشان ادامه می
حقايق آليه آفرينش نايل گرديد با اين ويژگی آه زبان دين،زبان همگانی است آه با بيانی ساده آدمی را 

آند ليكن مطالب فلسفی تنها در خور فهم گروهی خاص است آه با رياضات  به اسرار آفرينش آگاه می
دهند و اهل عرفان با تعليمات دينی و  يز میعقلی ورزيده شده و برهان را از قياسات جدلی و خطابی تم

آنند عالمه  رياضات شرعی آيينه نفس را صيقلی داده و طبق عنايتهای الهی حقايق را مشاهده می
 : فرمايد طباطبايی پس از برشمردن سير فلسفی می

 
، »مصر» «آلد«آليد رمزهايی به دست اين فلسفه اسالمی افتاده آه هرگز در فلسفه های آهن «
  » .آيد به دست نمی»  اسكندريه«و »  يونان«
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 در نتيجه اوًال مسايل فلسفی آه به حسب آنچه از آتب فلسفی گذشتگان به عربی ترجمه شده و به
دست مسلمين رسيده و تقريبا دويست مساله بوده در اين مكتب فلسفی تقريبا به هفتصد مساله بالغ 

 . شود می
 

ها به طور غير منظم توجيه شده و نوع  مسايل فلسفی آه مخصوصًا درمكتب مشائين از يونانی: ثانيًا
 مسايل يك فن رياضی را مسايل از همديگر جدا و به همديگر مربوط نبودند در اين مكتب فلسفی حالت

اند به نحوی آه با حل دو سه مساله اولی آه فلسفه را افتتاح  پيداآرده و به همديگر مترتب شده
توان رابطه  توان حل و توجيه نمود وبه همين جهت به آسانی می آنند همه مسائل فلسفی را می می

 گونه برخورد و منافاتی ميان اين مكتب فلسفه را از طبيعيات قديم و هيات قديم قطع آرد و در نتيجه هيچ
 . افتد فلسفی و علم امروز اتفاق نمی

 
فلسفه تقريبًا جامد و آهنه به واسطه روش اين مكتب فلسفی به آلی تغيير وضع و قيافه داده و : ثالثًا

باشد و مسايلی را آه علم جديد تازه موفق به  مطبوع طبع انسانی و مقبول ذوق و عقل و شرع می
خود به طور عموم و آليت به   آنها شده يا اميد حل آنها را دارد اين مكتب فلسفی يا مايه شگرفتآشف

 . ريزد حل آنها موفق يا شالوده حل آنها را می
 

آه سيصد سال پيش با اين روش فلسفی حل »  حرآت جوهری«چنانكه به واسطه حل شدن مساله 
البته (»  نسبيت«روشن بدست آمده و با اين مساله به طور »  بعد چهارم در اجسام«شده است مساله 

روشن گرديده است و مسايل ديگری آه هنوز از راه علم مورد بحث نشده به ) در خارج از افكار نه در افكار
 » .است خاتمه يافته طور آليت

 
 ای را به خود ديد آه در تفكر فلسفی و سياسی در دوره متاخر حوزه فلسفی قم شخصيتهای فرزانه

های پيشين نيز با وجود حكيم الهی صدر  جهان اسالم نقش مؤثری داشتند همان گونه آه در دوره
 . المتالهين شيرازی و شاگردانش حوزه فلسفی قم نقش مهمی در دوره صفوی داشت
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از جمله شخصيتهای علمی و .) ق١٣٩۵ - ١٣١٠(»  حكيم متاله آية الّله سيد ابوالحسن رفيعی قزوينی«
دند آه علوم عقلی را در حوزه تهران از آية الّله حاج شيخ عبد النبی نوری، حكيم ميرزا فلسفی بو

در زمان آية الّله حائری به قم آمده . محسن آرمانشاهی، فاضل تهرانی و ميرزا محمود قمی آموخته بود
نی قدس ترين شاگردان ايشان در اين عصر حضرت امام خمي و به تدريس علوم عقلی پرداخت و از نخبه

 . سره است
 

آية الّله رفيعی قزوينی سپس مدتی در تهران اقامت نمود و مكتب فلسفی قم را شاگردان ايشان اداره 
آردند البته معظم له در زمان مرجعيت آية الّله بروجردی نيز دو ماه در قم اقامت نمودند ليكن انتقال  می

مت به دوره نخست اقامت ايشان در قم شاگردان فلسفه و حك حوزه فلسفی تهران به قم و تربيت
 . گردد برمی

 
قدس سره حكيم متاله و عارف واصلی است آه پس از استاد »  حضرت آية الّله العظمی امام خمينی«

مكتب فلسفی وی را تداوم بخشيد ويژگی خاص حضرت امام ژرف نگری معظم له به مسايل فلسفی و 
 مباحث پراآنده فلسفی فقهی اخالفی و عرفانی را آه در توجه به ابعاد مختلف علوم اسالمی بود لذا

  انديشه فلسفه 
  

آامل »  واليت فقيه«سياسی نقش داشتند به صورت منسجم در مكتب درس ايشان مطرح شد و نظريه 
های علميه پيروانی يافت آه با گسترش آن از حوزه علميه قم  شده و در مكتبهای فلسفی و فقهی حوزه

  .  و تاسيس حكومت اسالمی انجاميدبه انقالب اسالمی
  
از ديگر شخصيتهای فلسفی بودند آه در اشاعه »  حضرت آية الّله سيد محمد حسين طباطبايی«

را تدريس نموده و » شفا«و » اسفار«ای داشت و چند دوره  انديشه صدرايی و رواج آن سهم عمده
لمتالهين به رشته تحرير درآوردند البته تاليفات را در ترويج مكتب صدر ا»  نهاية الحكمة«و »  بداية الحكمه«

شود ايشان دهها آتاب، رساله و يا تعليقه در فلسفه الهی  عالمه طباطبايی به دو اثر خالصه نمی
داشتند نقش مؤثر ايشان در حوزه فلسفی قم طرح نظريات فلسفه الهی به سبك جديد و پاسخ به 

با برپايی انجمنی علمی و طرح مسايل جديدی آه در حوزه . بود»  ماترياليسم ديالكتيك«فلسفه مادی 
تهيه ديد آه با شرح »  اصول فلسفه و روش رئاليسم«تفكر مادی مطرح شده پاسخ برهانی خويش را در

اعلی الّله مقامه الشريف اين سيره علمی در »  استاد شهيد آية الّله مرتضی مطهری«اش  شاگرد فرزانه
 . تشر شداقصی نقاط عالم اسالمی من

 
اش حضرت امام خمينی و عالمه  پيرو مكتبی فلسفی دو استاد فرزانه»  عالمه شهيد مرتضی مطهری«

طباطبايی بود آه با تدوين و تدريس آتبی در فلسفه تطبيقی و نقد تفكر مارآسيسم مبانی فكری 
نی، دانشجويان و فلسفه اسالم را در حوزه قم و تهران به اقشار مختلف فرهنگی اعم از طالب علوم دي

 . عموم مردم رواج داد
 

 : البته اساتيد ديگری نيز در حوزه فلسفی قم به تدريس اشتغال داشته و دارند آه برخی از آنها عبارتند از
 
  آية الّله عبد الّله جوادی آملی -
 
  آية الّله حسن حسن زاده آملی -
 
  آية الّله محمد تقی مصباح -
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 حوزه فلسفی اهميت ويژه دارد رشد تفكر فلسفه سياسی است آه شايد بتوان آنچه آه در اين دوره از
 . های علميه روی نداده است های فرهنگی اين رشد و شكوفايی در حوزه گفت در هيچ يك از دوره

 
يابد تا نظريه  در اين دوره مبانی انديشه سياسی اسالم مورد بررسی قرار گرفته و اصول اوليه تدوين می

به صورتی جامع و آامل مطرح شده و تا نقد مكاتب فلسفی غرب جايگاه خويش را در متن »  قيهواليت ف«
 . آند جامعه پيدا می

 
در اين دوره ديگر بار پس از هزار و چهار صد سال مبانی عقيدتی و فلسفه سياسی اسالم از آتابها و 

برپا »  مدينه فاضله اسالمی«ده های فردی خارج شده و در متن جامعه پياده ش ها و انديشه آتابخانه
 . گردد می

 
  های علميه شيعه در گستره جهان  اقتباس از آتاب حوزه

  سيد عليرضا سيدآباری
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