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 1هاي علماي شیعی درمطالعات تاریخ اجتماعی ایران اجوبه کارکرد

 *علیزاده بیرجندي زهراا
 **عباسلو سمیرا

 ***زاده محمدحسن الهی

 چکیده
 زمان امام بتیغ از پس و شد آغاز) ع( اطهار ائمه روزگار از یسنوی اجوبه بلنددامنه سنت

 یگونـاگون  يهـا  پرسش به ها،اجوبه قیطر از عهیش عالمان. دیرس یعیش يعلما به) عج(
 آن يازهـا ین بنـابر ) مستحدثه( دینوپد مسائل ،یحقوق ،ياقتصاد ،ياعتقاد هاينهیزم در

 ریاسـتنادپذ  و یغن ايمجموعه عهیش عالمان هاياجوبه رو، نیا از. ددادنیم پاسخ روزگار،
 هـاي داده شـان،  یمذهب تیاهم بر افزون هااجوبه نیا. روند یم شمار به ینید معارف در

 يقشـرها  يهـا  تعامل آنها مضمون رایز بردارند؛ در یاجتماع خیتار نهیزم در يمند ارزش
 ياقتصـاد  و یحقـوق  ،يفکر يازهاین ن،یا بر افزون و است گرید کی با جامعه گوناگون

 و پـردازد  یمـ  هـا اجوبـه  يمحتـوا  لیـ تحل بـه  مقاله نیا. ندیتا یبازم را وزگارر آن مردم
 یاجتمـاع  خیتار نیتدو زهیانگ به آنها از یاطالعات هايداده گرفتن يبرا را آنها يمحتوا
 خـود  عصر یاجتماع اتیح کنار و گوشه ها،اجوبه يمحتوا که دهد یم نشان و رسد یبرم
 .اندیاجتماع نگاريخیتار يبرا ریاگزن مواد از که کنند یم آشکار را
 دواژگانیکل

 .یسنوی اجوبه ،یعیش يعلما ،یاجتماع خیتار
                                                           

 .18/6/92تاریخ پذیرش 12/4/92تاریخ دریافت  1.
 zalizadehbirjandi@birjand.ac.irند، گروه تاریخ، بیرجند، ایران. استادیار دانشگاه بیرج *

ایــران.   دانشــجوي کارشناســی ارشــد تــاریخ اســالمی دانشــگاه بیرجنــد، گــروه تــاریخ، بیرجنــد،   **
samiraabbaslu@yahoo.com 

 mhelahizadeh@birjand.ac.irاستادیار دانشگاه بیرجند، گروه تاریخ، بیرجند، ایران.  ***
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 طرح مسئله
بسـیار تـأثیر   ایـران   در حیات سیاسی، اعتقادي، اجتماعی جامعـه  علماطبقه اجتماعی 

تدوین آثار مـذهبی، امـور قضـایی و حـل     و  افزون بر آموزش علوم دینیگذاردند. آنان 
ویـژه  خـود بـه  هاي  ویژگیبر اثر  »ها اجوبه. «دادند را سامان میاجتماعی مردم اختالفات 

هـا   اجوبـه دارنـد.   میـان آثـار عالمـان مـذهبی      برجسـته جایگـاه  نوشتن آنها، هاي  انگیزه
هاي فقهی، اعتقادي، اقتصـادي، سیاسـی، حقـوقی و نظـام      اي در زمینه هاي ارزنده آگاهی

توان نظـام دانـایی هـر دوره را از آنهـا درك      . حتی میاند برگرفتهاندیشگی هر عصر در 
مینگارانه در مطالعات تاریخی بر تاریخنا یهاي عالمان دین را منبع اجوبه مقالهاین کرد. 
هـا در   اجوبـه  :اسـت یـاد شـده چنـین    هـدف  پایـه  پرسش اصلی این پژوهش بر د. رس

در این زمینه صـورت  تحقیق مستقلی کنون هاي تاریخی چه کارکردي دارند؟ تا  پژوهش
از روش تحلیل محتـواي کیفـی اسـتفاده     ،براي پاسخ به پرسش اصلی پژوهشو نگرفته 

 شده است.

 عالمان دین در تاریخ ایرانتأثیر 
و  دادهـا  رويعلمـاي دینـی در    کننـده  تعیـین از تـأثیر  سیاسی ایران ـ تاریخ اجتماعی  

در جامعه ایـران  را ن اگذاري روحانی ثیرأت . مبانی نفوذ ودهد خبر میزمانه هاي  دگرگونی
ورود اسالم بـه ایـران و   . پس از  ستجتوان  میباستانی تاریخ این سرزمین هاي  در دوره

آنـان در سـنجش بـا    اجتماعی جایگاه شأن علما و در این سامان،  هاي دینی رواج آموزه
بـه امامـان   روایـات منسـوب   ؛ زیـرا بنـابر   افتبرتري ی ،پیشینهاي  جایگاه آنان در دوره

که  ؛ چنانشده استبارها تأکید مندان شیعه و اهمیت آنان  برتري مقام دانشبر  ،شیعه(ع)
 ).94 (حجتی،اند  دانستهاز حریم عابدان باالتر آنان را مقام 

اسـالم  صدر تـاریخ  از را پیامبر تبیین کارکردهاي این طبقه  ساختار اصیل روحانیت و
یافتگـان مکتـب خـود     از میان اصحاب و تربیـت رآمد افرادي کا آن حضرت، .دگذار  پایه

سـازي   سرنوشـت و از تـأثیر   (ص) و مردم این افراد رابط پیامبر براي تبلیغ دین برگزید.
گسـترش  بـه  و برخـوردار بودنـد   مـذهبی   فرهنگـی و  نظـامی،  هاي سیاسـی،   در عرصه

شواهد فراوانی را  ).9 (علیزاده بیرجندي،پرداختند  میاسالمی و تربیت قرآنی هاي  آموزه
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 علمـا در رخـدادهاي سیاسـی،   فعال حضور بر نقش و توان یافت که  در تاریخ ایران می
داللـت  هـا   هاي ضد استبدادي و ضد اسـتعماري و جنـگ   حرکت هاي اجتماعی، جنبش

بـراي  تـاریخی   يشـواهد  نهضت روحانیون ایـران ) در 33-32 علی دوانی (بکنند.  می
بـه  «گویـد:   کنـد و مـی   عرضه مـی اي سیاسی و اجتماعی ه تبیین حضور علما در رخداد

هاي ملی و دینـی   روحانیت شیعه در قالب انقالبات و تحوالت و نهضت ،شهادت تاریخ
دار بـوده   و و مشـعل ر همـواره پـیش   ،که در قرون متمادي در ممالک اسـالمی روي داده 

 ).32-33 (دوانی، »است...
 اسـت. بـوده  هاي علمـا   ترین مسئولیت مهم فرهنگی ازـ   کارهاي علمیاین، افزون بر 

علـوم دینـی   گسـتراندن  حفـظ و   در تدوین، ،هاي گوناگون تاریخ دورهعالمان شیعه در 
رجال و  حدیث، تفسیر، کالم،و علومی مانند  احکام فقهیانواع و در تبیین تأثیر گذارده 
هـاي   حـوزه  تربیت طـالب، تقویـت و توسـعه   اند.  بسیار کوشیده ،هاي دینی دیگر دانش

تـرین   که مهمرود  به شمار می از دیگر خدمات فرهنگی علما، تألیف آثار ارزندهو  علمیه
 رواج سنت علمی پویا و مبتنی بر فرهنگ اصیل اسالمی است. ،پیامد آن

در رفع مشکالت اجتماعی، حقوقی و تأثیر آنان و عالمان کارکردهاي این با توجه به 
بـوده اسـت. وجاهـت    تـر   هـا بـیش  دیگر طبقهاز وده مردم تتعامالت این طبقه با  دینی،

نفوذ علمـا در جامعـه بـه شـمار     عوامل مهم معنوي علما و بافت مذهبی جامعه ایران از 
ـ و آیند  می بـه شـمار   جامعـه  ایـن  ثیرگـذاري علمـا در   أتعوامـل  از ان، آثار و تألیفات آن
تـوان تقسـیم    د دسـته مـی  موضوع و کارکرد به چندید آثار علماي شیعی را از روند.  می

هـاي تـألیفی در    کتـاب  شرح آثار قدما؛ ت درسی؛اتقریر ها؛ جوبهاَ هاي عملیه؛ رساله کرد:
 عرفان و...). فلسفه، کالم، ملل و نحل، حدیث، فقه، هاي گوناگون (تاریخ، حوزه
را در پویایی فرهنگ تشـیع و بسـط   تأثیر آنان  ،یک از این آثار بررسی محتوایی هربا 
و  ها ها به دلیل ویژگی اجوبهتوان نشان داد، اما  میهاي اسالمی  هاي دینی و آموزه شهاندی

 ی در این میان دارند.جایگاهی خاص ،دالیل نگارششان

 و دالیل اهمیت آن تعریف اجوبه
و  سـوال «عنـوان  بـا  هـا فقهـی اسـت کـه      ها و پاسخ اي از پرسش مجموعه، 1ها اجوبه

                                                           
 ).50ها (پرتو،  : (تک: جواب)، پاسخجوِبۀا. 1
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انـد. ایـن آثـار     گردآوري و تنظیم شـده  ،»جواب المسائل« یا »المسائل  اجوبۀ«یا » جواب
از معارف اسـالمی و  مهمی  هاي بخش ،شیعه نهایمحدثان و فق زمانده ابر جاي مکتوب 

خود  ها و تقریراتی از این دست، اجوبه یخاستگاه پیدایدر بردارند. فرهنگ اصیل شیعی 
روایـی و   فقهی در آغاز بـه شـیوه   هاي ها و پاسخ ). پرسش74 (اباذري،اند ائمه اطهار(ع)

بــه  هــایی پاســخ ،(ع) و بســیاري از روایــات پیشــوایان شــیعهشــد  مطــرح مــیشــفاهی 
 در بردارنـده  هـا  پاسـخ ایـن   .رفـت  بـه شـمار مـی   مندان  دانش هاي مردم عادي و پرسش

(وحـدتی  هموار کـرد  بعدي هاي  راه کوشش علمی را براي فقهاي دورهکه بود قواعدي 
ناگزیر باید آنها  ،آنها در فرهنگ تشیعتأثیر ها و ارزیابی  راي مطالعه اجوبهب ).50 شبیري،

  کرد:تقسیم را بر پایه معیارهایی 
 ؛جایگاه آنانعلمی و  ال و سطحؤطراحان س .1
 ها؛ مضمون و محتواي اجوبه .2
 دهنده؛ شأن و جایگاه علمی پاسخ .3
 .زمانهنیازهاي مسائل و . 4

ـ بسـی  هـا   اجوبـه  یدر پیـدای  ي)عصـر هـاي  نیازثیر أت(اخیر معیار  زیـرا  گـذارد؛  ثیر أت
(جنـگ   هـاي خـاص تـاریخی    داد رويتحقـق  ، )تکنیکیآورانه ( فنتحوالت اجتماعی و 

بحران به در یک زمان، مردم را در قلمرو اندیشه و عمل  ها هو فرق ها ظهور اندیشه )،...و
 .کرد میدچار 

تـأثیر  فرهنگـی آن روزگـار   و  اجتماعیاوضاع از نیز عصر صفویه ي علما هاي اجوبه
در . فراز و فرودهاي اهل طریقت، مباحث تصوف و تقابل شـریعت و طریقـت   پذیرفتند

این مسائل از فرهیختگان پدید آورد و بسیاري  هاي این عصر، مسائل فراوانی را در ذهن
پاسـخ  « بهمعروف مال محمدباقر مجلسی   اجوبهید. هاي علماي این دوره بازتاب در اجوبه

ویـژه   حکمـا، مجتهـدان و اخباریـان بـه     طریقـه  بارهدر »به سه پرسش مال خلیل قزوینی
صـوفیان    بـه طریقـه  بزرگـی از آن  بخش اي از این دست است که  نمونه ،صوفیان  طریقه
روا شـک  باقر ت انتسـاب ایـن جوابیـه بـه مـال محمـد      در صـح کسـانی  . البته پردازد می

 شود: گزارش میهایی از آن  اجوبه بخشاین واي . براي آگاهی از محت1اند داشته
                                                           

رویأرویی اهل شریعت با اعل ) «1370اره، ر.ك: علیزاده بیرجندي، زهرا (ب تر در این . براي آگاهی بیش1
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اما مسئله سیم که از حقیت و بطالن طریقه صوفیه سؤال کرده بودنـد؛ بایـد   
دانست که راه دین یکی است و حق ـ تعالی ـ یک پیغمبر فرستاده ...، لیکن   

باشند و جمعی از مسلمانان که عمل  مردم در مراتب عمل و تقوا مختلف می
شرع شریف نبوي (صـلی اهللا علیـه و آلـه) کننـد و بـه سـنن و        را به ظواهر

مستحبات عمل نمایند ... و پیوسته اوقات خود را صرف عبادات و طاعـات  
کنند و از اکثر خلق که معاشرت ایشـان موجـب تضـییع عمـر اسـت کنـاره       

انـد ... و   جویند، ایشان را مؤمن زاهد متقی گویند و مسمی به صوفیه ساخته
شـوند   زبده مردمند و لیکن چون در هر سلسه جمعی داخل می این جماعت

کنند و در هر فرقه از شیعه و سنی و زیـدي و صـاحبان    که آنها را ضایع می
چنین در میان سلسـله صـوفیه شـیعه و سـنی و      باشند و هم مذاهب باطله می

هـاي دیگـر    که سلسله شیعه در میان علمـا از سلسـله   باشند و چنان ملحد می
 1چنین سلسله صوفیه شیعه نیز از غیر ایشـان ممتـاز بـوده ...    بوده، همممتاز 

 ).5-4(مجلسی، 

هـا   فکري آن دورهاوضاع و نیازها دهنده این است که بنابر  نشانها  محتواي این رساله
یـاد  اجوبـه   ،نزاع و رقابت این دو در این رساله آشکار است. بنابرایناند.  یافته سامان می

هاي فکري عصـر صـفوي    هاي گروه از تاریخ اجتماعی و درگیريبخشی  بازتابانندهشده 
و را در بردارد  ل مهم اجتماعی آن دورهئقاجار نیز مسا هاي دوره . اجوبهرود به شمار می
نیازهـاي  نیز ها  اجوبهشده است؛ یعنی این جامعه آن روز مطرح  ترین مسائل در آنها مهم

برخـی از  اند. بـا بررسـی    گفتهپاسخ را خود  فکري، عقیدتی، اقتصادي و حقوقی جامعه
ت و   هـا، و مباحـث مطـرح در آن   هاي عصر قاجار اجوبه هـا بـراي    اجوبـه گنجـایی  اهمیـ

 شود: آشکار میهاي تاریخ اجتماعی  استخراج داده
 »لب الخطاب فی رد شبهات اهل کتاب. «1

اهل کتاب و   درباره پاسخ به شبهات و سؤاالتی است ه،هاي علما شیع برخی از اجوبه
                                                                                                                                        

نامه دوره کارشناسی ارشد تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر  پایان». طریقت در عصر صفوي
 .علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد

، محمدتقی مجلسـی تشـویق السـالکین،    »اجوبه مال محمدباقر به مال خلیل«. مال محمد باقر مجلسی، 1
 .4-5ه.ق )، 1311(چاپ سنگی، سال 
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فکري و تر بر اثر اوضاع  بیش ییها رسالهان است. چنین ادیان در روزگار حیات آندیگر 
نوشـته   لب الخطاب فی رد شبهات اهـل کتـاب  اند.  آمده هاي مذهبی جامعه پدید ویژگی

اهـل   سؤاالت و شـبهاتی دربـاره  که  اي از این آثار است  نمونه، محمدباقر آیتی بیرجندي
باقر آیتـی هنگـام نوشـتن ایـن کتـاب در      در بـردارد. محمـد  یهود و نصارا   هویژ کتاب به
به ایـن شـبهات پاسـخ داده    هاي گوناگون  راهمتون دینی و از بوده و با استناد به بیرجند 

 (خسـروي، 1انـد  زیسـته  مـی اندکی یهودي و مسیحی در بیرجند شمار در آن زمان  است.
بـه   ،ایـن اثـر  نوشـتن  یعنـی زمـان    ؛ن قاجـار ي تبلیغی و تبشـیري در دورا  ها هیئت ).85

ویـژه ایـران    در کشـورهاي اسـالمی بـه    یترواج آیین مسیحبراي اي  هاي گسترده تالش
گمـان   .2تبلیغ مسیحیت منتشر کرده بودندرا نیز به انگیزه در این زمینه آثاري پرداخته و 

لوگیري از انحـراف  مقابله با این تبلیغات و جبراي ال و جواب نیز ؤس این رسالهرود  می
 باشد.سامان یافته جامعه اسالمی 

 »سؤال و جواب مسمی بالوسیله. «2
نوشـته و  ق)  1339-1266محمـدجواد شـریعت اصـفهانی (    بـن  اهللا  فـتح را این کتاب 

عنـوان  آن را بـا  فهرست منابع چـاپ سـنگی اداره مخطوطـات آسـتان قـدس رضـوي       
ره هـایی دربـا   جـواب  و هـا  سـؤال کتـاب  . این استثبت کرده » المعاد وسیلۀ«قراردادي 

دیگـر  طـالق و   ارث، قراض و مضاربه، شراکت، ضمانت، صلح، ربا،مانند مسائل فقهی 
بدین شـیوه  رساله این از ها  ها و پاسخ پرسشاي از این  گزیده. 3در بردارد مسائل متفرقه
 شود: گزارش می

ختص مـوال  در میان پدر و پسر و میان زن و شوهر و میان مملوك که م س:
 او و میان مسلمان و کافر حربی اخذ ربا حرام است؟

                                                           
ق) از فقها و مجتهدان بزرگ شیعه و صاحب آثار و تألیفات  1276-1352. محمدباقر آیتی بیرجندي (1

تـر دربـاره شـأن و     هاي بـیش  و... بود. براي آگاهی فراوانی در مباحث فقه استداللی، رجال، مهدویت
 ).66مقام علمی این عالم بزرگ، ر.ك: علیزاده بیرجندي، 

 ).529اره، ر.ك: حائري، ب . در این2
، آن »سؤال و جـواب؛ مسـمی بالوسـیله   «. قراض و مضاربه بر پایه تعریف شریعت اصفهانی در رساله 3

امله کند و از این طریق در نفـع بـا او بـه حصـه معینـی      است که شخصی مالی را به غیر بدهد تا مع
 ).135شریک باشد... . (شریعت اصفهانی، 
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 .1تواند اخذ ربا کند حرام نیست و لکن کافر حربی از مسلمان نمیج: 
در میان جد و نواده و میان پدر و دختر و میان مالک و مملوك بیع ربـا  س: 

 چه صورت دارد؟
خذ زیاده جـایز  دختر و ما بین مالک و مملوك، ربا نیست؛ ا ما بین پدر و: ج

است و در ما بین جد و نواده، اَحوط عدم جواز است و احوط این است که 
دیگر اخذ زیـاده ننماینـد؛ چنانچـه بعضـی      شوهر و زوجه منقطعه نیز از یک

اند و احوط، بلکه اقوي عدم جواز اخذ رِباست از کـافر ذمـی؛ چـون     فرموده
 ).1242دهند (اصفهانی،  یهود و نصارا که جزیه می

پوشـانند مثـل ایـالت و     کـه مـو و بدنشـان را از نـامحرم نمـی     ی های : زنس
 د؟چه صورت دار ،چه اعراب و چه غیر اعراب ؛نشینان بادیه
نظـر   اجنبیۀبلی بر وجه و کفتین  ،را از ایشان بپوشند باید مردان چشمان :ج

 ).162 (اصفهانی، 3که ریبه و تلذّذ در او نباشد شرط آنه ب ؛کردن جایز است
 ،را نـدارد  هري معین کرد از براي زوجه و قصـد دادن آن م ،هرگاه زوج :س

 ؟عقدش صحیح است یا نه
 ).162 (اصفهانی، بلی عقدش صحیح است :ج

 »ذخیرة العباد لیوم المعاد. «3
فهرست منـابع چـاپ    درنوشته و ق)  1324-1246لحسن اصفهانی (اابورا این کتاب 
هر نویسـنده ذیـل عبـارت    م سازي شده است. مایهمخطوطات آستان قدس ن سنگی اداره

 شـود  صفحه این رساله دیـده مـی  ، در نخستین »عمل به این رساله شریف صحیح است«
چگـونکی   آداب معاشـرت،  تقلیـد،  اجتهاد،هایی درباره  پرسشاین رساله  ).1 (اصفهانی،

ا بدین شـیوه  هایی از آنه در بردارد که نمونهاهل کتاب شروط عزاداري و برگزاري آیین 
                                                           

 . س و ج: حروف اختصاري براي دو کلمه سؤال و جواب است.1
]: نعت تفضیلی از حوط است. با احتیاط2 1480تر، اجتناب (دهخدا،  تر، به احتیاط نزدیک  . احوط [اَ و .(

علـی   سـید محمـد  که  رفت؛ چنان ز مباحث مطرح در دوره قاجار به شمار میگفتنی است مبحث ربا ا
هـاي اقتصـادي ـ     باب بنیادگذار بابیه، خواهان قانونی شدن بهـره وام بـود و ایـن خواسـته در آمـوزه     

 ).241ش باز تابید (فوران، ا اجتماعی
]: در شک افکندن کسی را و گمان بردن در شک را و تهمـت کـردن وي  3 بـه چشـم بـد در    . ریبه [ر ،

 ).249محارم نگریستن، نظر مرد به نامحرم نه به وجه تقوا (دهخدا، 
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 شود:   گزارش می
 کننـد بـر    که معمول و رسم است به صیغۀ مـذکّر مـی   : رد سالم زن چنانس

 » علـیکَن السـلَام  «یـا  » علیک السالم«شود یا باید به صیغۀ مؤنث مثل  ذمه می
 رد کنند؟

: امر در تأنیث و تذکیر سهل است و جواب سالم باید صحیحاً واقع شود؛ ج
ص نماید و تذکیر به اعتبار شخص باشد، ظـاهراً صـحیح   پس اگر اراده شخ

 است، بلکه اگر اراده هم ننماید، چون وجه صحیح دارد صحت بعید نیست.
الشهداء (علیـه و علـی   داري سید : مزیقه با طبل و شیپور و ضنج در تعزیهس

 م) زدن چه صورت دارد؛ شرعی است یا نه؟اوالده السال
 ).134(اصفهانی،  1داري مسوغ آن نیست یه: شرعی نیست و حرام و تعزج
: سر را به قمه و نحو آن مجروح کردن در عاشـورا جـایز اسـت یـا نـه؛      س

 که رسم است؟ چنان
 : رجــوع بــه غیــر نماینــد، اگــر مجتهــد عــادلی تجــویز کننــد در اتّبــاع او ج

 مأذون هستند.
لـیس و  : اهل کتاب پاکَند یا نه و مـراد از آنهـا آیـا ارمنـی و روس و انگ    س

 فرانسه و جهودانند یا غیر از اینها؟
: همه اینها از اهل کتابند و قـول بـه طهـارت آنهـا در امامیـه نـادر اسـت        ج

 ).44(اصفهانی، 
 »ال و جوابؤس«رساله . 4

 نوشته ودر مباحث فقهی  ق) 1322-1245فضلعلی شرابیانی ( محمد بنرا این رساله 
آن را یاد سازي  نمایهبا ستان قدس رضوي فهرست منابع چاپ سنگی اداره مخطوطات آ

 شود: چنین گزارش میاي از سؤال و جواب این رساله  گزیده است.کرده 
 : به زن ناشزه که فقیر شده باشد جایز است زکو دادن یا نه؟س
دهنده باشند؛ زیرا کـه قـادر اسـت بـر      : جایز نیست اگر شوهر غنی و نفقهج

ه بـه خـود از شـوهرش (شـرابیانی،     کند و نفقـ  شوهر پس اطاعت می اطاعۀ
335.( 

                                                           
 ).447. مسوغ [م س وِ و]: روا دارنده، مجوز، جایز کننده (همان، 1
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 »المعاد فی تکالیف العباد ذخیرة«رساله . 5
اسـت.  ق)  1309-1227مسـلم حـائري مازنـدرانی (    العابدین بن زیناز آنِ رساله این 

در به عتبات، کسب تحصیل فقه و اصول  عالمسفرهاي این باره دیباچه کتاب شرحی در
ویـژه از   مختلف بههاي  جاياز گوناگونی هاي  سؤال ،تصریح مقدمه کتاببردارد. بر پایه 

بـدانها پاسـخ گفتـه     ي،آثارچنین در رایج شیوه به  رسالهو نویسندة  اند پرسیدهاو هند از 
هـاي   پرسشتقلید و اجتهاد و آن، درباره هاي مطرح در  ها و پاسخ پرسشاست. نخستین 

بـا تلخـیص).    572-566 انی،(حائري مازندراند  مسائل اجتماعی و حقوقیبعدي درباره 
 شود: ي این رساله بدین شیوه گزارش میها اي از سؤال و جواب نمونه

: زید پول ناجائز از نوکريِ حکومت نصارا و غیر آن که بودجه ناجـائز از  س
اش رد کـردن   مسلم و کفار گرفته است و مـال مسـلم بـه صـاحب و ورثـه     

د و مستطیع شـود. از ایـن   خواهد به حج برو تواند، جمع کرده است؛ می نمی
شود که زید این پول را به حاکم شرع دهـد و مصـالحه کنـد بـه      پول آیا می

اینکه حاکم شرع آن پول را از طرف خود به او بدهد و رد کند تا او به حـج  
برود و مستطیع شود و عوض این مصالحه زیـد بـراي حـاکم شـرع چیـزي      

 هد یا نه؟مواجب از پیش خود معین کند و همیشه به او بد
توانـد کـه او را    باشد و گذشت حاکم شـرع مـی   : بلی این عالج واقعی میج

مـال  «مستطیع کند به دو نحو: یکی به بذل و یکی بـه اسـتطاعت و عـوض    
 ).632به اقساط به شرط حیات یا مطلقاً معلوم نماید (حائري، » المصالحه 

ایـن  » النـوم  غیر مـن  ةالصلو«: در جواب استفتاي حقیر در توجیه مسئله س
 حقیـر مـن هـذا البـاب و     «اند کـه   عبارت بعد عبارت دیگر که قلمی فرموده

از نوك قلم بسیار باریک و مشـکوك نوشـته   » و التقیه«لفظ » التقیه گفتم الخ
البتـه ثـواب   «است یا لفظ دیگـر و بعـده لفـظ    » و التقیه«شده است. آن لفظ 

ت، ربـط عبـارت چـه طـور     اسـ » البته ثواب دارد«است یا دیگر و اگر » دارد
 نوا. شود؟ بی می
 باشـد و البتـه ثـواب دارد بـه جهـت آنکـه تقیـه         مـی » و التقیـه «: آن لفظ ج

بسیار ثـواب دارد و اهللا العـالم. و انـا اال قلمـی زیـن العابـدین المازنـدرانی        
 ).632(حائري، 



 

 

84 

ییز 
، پا
هم
ازد
ره ی

شما
وم، 

ل س
سا

139
2

 

 »جواب ال وؤس. «6
آبادي آن را بـه  محمدیوسـف اسـتر  نوشته و شیخ مرتضی انصاري را  سؤال و جواب

تا بـه وقـت    به صورت سؤال و جواب درآورده استبدان، مردم آسان یابی  دستانگیزه 
ـ   و جـواب  هـا  بـر سـؤال  افزون . این کتاب را بخوانندضرورت آن  تقلیـد و  اره هـایی درب

چنین احکام طهارت زنان و  همپردازد.  میزکات و  نمازمانند به مباحث دیگري  ،اجتهاد
 در این رساله گنجانده شده است ،اي در این زمینه ارزندههاي  راه با نکتههم هاات آنیجزئ

 ).4-9 (انصاري،
 »جواب ال وؤس. «7

ق) معروف بـه آخونـد مـال علـی از علمـاي       1279محمد ولی خراشادي (م  علی بن
او هایی دارد. از  هرسالی است که چنین از دیگر عالمان ن بلندپایه قایناتامجتهد وبزرگ 
 است:   ماندهبر جاي اله دو رس

 ال و جواب فقهیؤاي در س رساله. 7-1
کـه بـه    آمـده از این عالم برجسـته   »هدایه المتدینین«این رساله در پایان نسخه خطی 

بـاره  دربلنـد   اي مشـهودات بخشـی از رسـاله   پایـه   بـر و گویی  1پیوستهاصل این نسخه 
شـواهدي بـه    ،فارسـی رسـالۀ  سامان یافته اسـت. آن  هاي مسائل شرعی  و پاسخ ها سؤال
ه و افتـاد ، هـایی از مطالـب   بخـش بـوده باشـد.   لـف  ؤنسخه به خط مشاید و دارد عربی 

 اند.   پراکنده شده
 »منجی العالمین«بخشی از نسخه خطی رساله . 7-2

مال علی خراشـادي در  پردازد که آن را  میمسائل شرعی به این رساله سؤال و جواب 
بدان ملحق شده  ،و دو صفحه خاتمه کنونیه نسخه افتادیان نوشته و پاپاسخ به سؤاالت 

از کسـی  کـه  بـوده باشـد   تقریـرات  از اي  گونـه فـراوان، شـاید   هاي  نشانهاست. بر پایه 
سـیار  انشـاي ب (کمابیش دوازده برگ) آغازین هاي  برگ .آوري است گردآن را ن امستمع
حسـام السـلطنه والـی    مـردان قاجـاري همچـون     ناصرالدین شـاه و دولـت  نام به مغلقی 
دید و از در بردارد خان حاکم منطقه قاینات و شورش فرقه اسماعیلیه  امیر علم خراسان،

                                                           
 شود. آغاز می 45. مطالب سؤال و جواب فقهی از صفحه رو از برگ 1
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سـازمان اسـناد    ،58074، 58050، 8075-5نسخ خطی شماره نماید ( مهم میتاریخی نیز 
 ).کتابخانه ملی ایران

 »اعتقادات و اصول معارف«. رساله 8
مـال محمـد   را در بـردارد.  ن هردنگـی و اسـتادش   مال محمدحسـ هاي  دیدگاهاین اثر 

مراکز علمـی  او نزد علمی جایگاه و ه حسن هردنگی از علما و فقیهان منطقه قهستان بود
محضـر درس وي  در وقت فاضالن مندان آن عصر پوشیده نبوده است و  دانشو قاینات 
مـردم بـراي حـل    مردم و مراجعه به میان زندگی  ).1 غوث، ؛2 (راشد،اند  کرده تلمذّ می

مانـدن در انتظـار   جانشـینی و   بر یکاش ـ   نزد او ـ بنابر دیدگاه فقهی  ،شان مسائل شرعی
مادي در بیرجند و قاین بـرایش  هاي  همه زمینهو به همین دلیل با اینکه راجح بود ، انآن

از این عالم بزرگوار رفت. آن پیرامون کرد و به هردنگ و مناطق را ترك این فراهم آمد، 
مباحـث امامـت   بـه  این کتـاب  . اند تر آنها آشفته بیشاما است، هاي بسیاري مانده  وشتهن
و اشـکاالتی  پاسـخ داده  آنهـا  در بـردارد و بـه   اشکاالت عامـه فاضـل هـروي را    ویژه  به

از توحیـد و  مطـرح کـرده و گـاهی    اصول ایشان درباره ل ئاي از مسا در پارهابتکاري را 
 (علیـزاده بیرجنـدي،  سود برده اسـت  از اصول فالسفه نها آاثبات گفته و در معاد سخن 

ه و بسیار گسترد ،موضوعی و محتوایی، از آثار او و از دید ها اي از اجوبه مجموعه ).111
 :1شود چنین گزارش میها  هایی از این اجوبه نمونهمتنوعند. 

و از تصرف عمرو متولی بیـرون   زید مثالً تولیت حسینیه را غصب کرده س:
داننـد و   ده، اشخاصی که تولیت را مال عمرو و درتصرف زید عرض میکشی

عالمند به اینکه عمرو راضی نیست کـه برونـد و در ایـن حسـینیه بنشـینند      
وگوش به روضه بدارند و شربت و قهوه میل نمایند. آیا مباح است بـر آنهـا   

 محرم الحرام). 1308رفتن و صرف شربت (بینوا وتوجروا، 
 رحمن الرحیمبسم اهللا ال ج:

در صورت مفروضه مباح نیست و غصب است و غصب االیات شرعیه عامه 
 و خاصه نیز مثل غصب اعیان است.

                                                           
ناد خـانوادگی مـال محمدحسـن هردنگـی بـه      گیري از بایگانی اس هاي عرضه شده، با بهره . همه نمونه1

 همت بازماندگان ایشان، گرد آمده است.
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عهـده   بـر رایج سنت ، بنابر دینی عامهو  به نیازها و مشکالت شرعی وظیفه رسیدگی
نـزد آنـان   مـردم بـراي یـافتن پاسـخ مسـائل خـود       ست؛ یعنـی  علماو  ن دینامتخصص

هـاي   دغدغـه  به فضاي فکـري،  توان می با بررسی این مسائل ).137 بانی،(شعاند  رفته می
و بـه   مردم در این حوزه دست یافت »مبتال به«مسائل همه باورها و  نگرش مردم، دینی،

دسـت  اي از این  نمونهیاد شده اي  اجوبه درك روشنی از تاریخ اجتماعی آن دوره رسید.
 است.ل ئمسا

شـوند و   اشیاء موجودات عالم معدوم صرف میاند که آیا  : اختالف کردهس
دیگر  دهد و اجزاء از یک شوند یا متالشی و اضمحالل روي می بعد اعاده می
 شوند. شود و بعد از تفرق در حشر جمع می متفرق می

: الستحاله اعاده معدوم الصرف و لزوم الظلم فی عقاب المعاقبین و السـفه  ج
که اگر معدوم شود، صرفاً و باز بعد موجود ؛ زیرا 1و اللغو فی ثواب المثابین

شود، پس آن یکی اول نخواهد بود؛ پس عقاب او ظلم خواهد بود و جـزا و  
ثواب دادن به او لغو؛ زیرا که تعب عبادت را دیگري کشیده و از اینجاسـت  

و یتـأول فـی المکلـف بتفـرق     «گفتـه اسـت:    تجریـد که محقق طوسـی در  
 . 2تأول است در مکلف به متفرق شدن اجزاء؛ یعنی فنا و هالك م»االجزاء

 : خداي تعالی در مقام صفات چیست؟س
: خداي ـ تعـالی ـ در مقـام صـفات ایـن اسـت کـه او را در آن صـفات          ج

مشارکی از ممکنات نیست؛ چون علم و قدرت و حیات و اراده و غیر اینهـا  
بـودن و  انـد و ماننـد مرکـب ن    اش نامیده از صفاتی که متکلمین صفات ثبوتیه
انـد و فـی الحقیقـه کـل ایـن       اش نامیده غیر اینها، از صفاتی که صفات سلبیه

اند نه به معنایی است کـه در ممکنـات بـه کـار بـرده       صفات چه اثبات کرده
شود. مثالً علم در ممکن امر است وراي ذات او و معنایی است که قـائم   می

قدرت او و غیر ایـن  چنین  است به نفس عالم و شیئی است مغایر با او و هم
 .3دو بدین سبب است

                                                           
کـاران و الزم آمـدن سـفاهت و     . به جهت محال بودن برگشت معدوم خالص و لزوم در عقـاب گنـاه  1

 کاري در ثواب بندگان مطیع. هوده بی
 ».اعتقادات«. بخش معاد رساله 2
 ».اعتقادات«بخش مبدأ رساله  3
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آن در که مباحث فلسفی نیـز از مسـائل مطـرح    کنند  بر این داللت میال اخیر ؤدو س
که رواج آنها  ؛ چناناند داشتهسرگرم جامعه به خود مردم از را دوره بوده و ذهن گروهی 

ایـن  . دیـد تـوان   مـی ) دوره قاجار» (االجوبۀ االسراریۀ عن االسئلۀ العرفانیۀ«رساله  را در
عالم و حکیمی کامـل از بزرگـان    مهدي سبزواري، فیلسوف حاج مال هادي بنرساله را 

او به حکمت و کـالم   .سیزدهم قمري نوشته استفالسفه و حکماي اسالمی اواخر قرن 
ناصـرالدین شـاه   دوره او را در کـه   آگـاه بـود؛ چنـان   و استکشاف اسرار و دقائق فلسفه 

). ایـن رسـاله   422 (مـدرس تبریـزي،   دانسـتند  می در عصر صفوي اسنگ با مالصدر هم
هاي اسماعیل بجنوردي متخلص بـه عـارف در انشـقاق     به پرسشرا هاي فیلسوف  پاسخ

 ).97 (تهرانی،در بردارد  ...البیت، ظهور حجت، معاد جسمانی و قعر، رجعت اهل
نـاظر   ...زه، غسـل و همـواره بـه مسـائل نمـاز، رو    از دید محتوایی ها  اجوبهبنابراین، 

نظـام فکـري و عقیـدتی و    گفتنـد و   هاي فلسفی را پاسخ مـی  پرسشگاهی نبودند، بلکه 
دوره در رسیدگی به امور قضـایی جامعـه   تابیدند.  خود را بازمیدوره ختی شنا حتی فرقه

. 2؛ محاکم مذهبی یا شرعی به ریاست علمـا . 1: گرفت محکمه صورت میدو  رد، قاجار
 ).137 ریاست مقامات حکومتی (فلور، بهمحاکم عرفی 

مردم براي حل مشکالت خـود در زمینـه ارث، دعواهـاي خـانوادگی و دیگـر امـور       
. علماي گرفتند سخن آنان را پی میو  رفتند میعلماي مذهبی مراجعه نزد زندگی روزانه 

، کردنـد  رسیدگی میها  بدین درخواست» محاکم شرع«هایی معروف به  مذهبی در دادگاه
تخلـف از  ، نپرداختن مالیات یا شورش بـر ضـد حکومـت   هایی مانند  ها یا جرم ما اتهاما

مـأموران  بـا نظـارت و ریاسـت    اي  در محکمهرفت که  به شمار میحکومتی هاي دستور
محـاکم  «را ها  این محکمهکردند.  میرسیدگی بدانها کالنتر یا مسئول نظمیه، مانند دولتی 
بـاالترین  کردنـد.   مأموران حکومت اجـرا مـی  را ها  مهحکم این محکخواندند.  می» عرف

البتـه   کردنـد.  را نزد او مطرح مـی مشکل هاي مهم و  شاه بود که جرمخود مرجع قضایی 
 ).19 (الگار،نبود محکمه این دو همیشه مرز دقیقی میان 

غیـر رسـمی و رجـوع بـه      یقضـاوت  در دوره قاجاریـه، هـا   محکمهرغم وجود این  به
مـردم بـود. احاطـه    پذیرفتـۀ  کـه مرجـع قضـایی     م نیز رواج داشتکَشخص ثالث یا ح

موجب قضاوت و پراکندگی جمعیت گسترده در سطح کشور  حکومت بر وضعنداشتن 
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دسـترس نداشـتند،   به قاضـی  که و روستاها دست بود که مردم برخی از مناطق دورشده 
حقـوقی و خصوصـی   ل ئو این علما به مسارجوع کنند عامه آن منطقه مقبول به علماي 

 يتعیـین حـدود و اجـرا    احکـام اهللا و حقـوق النـاس،   دیگـر  نکـاح و   و همچون طالق
دادنامـه کتبـی یـا    البتـه   ).3 (قشـقایی، کردنـد   رسـیدگی مـی  قصاص، دیات و تعزیرات 

هـاي سـؤال و    از طریق مجموعـه ، اما جاي نمانده استبر مجموعه آراي قضایی از آنان 
 (وحدتی شبیري،آگاه شد این دوره در ل قضایی بسیاري مسائاز توان  جواب موجود می

دهنده مسائل حقوقی و قضایی خاص آن دوره و مکانَند و با بررسی آنهـا   ) که خود نشان52
 :هایی از این مسائل قضایی چنینند  اجتماعی مهمی پی برد. نمونههاي  توان به موضوع می

آورد که مـن   رون میشود و بعد از فوت او عمرو سندي بی : زید فوت میس
دانم وجه ایـن سـند را بـه     گوید که من نمی کارم. وارث زید می از زید طلب

دهم، لکن قسم یاد کن کـه ایـن وجـه را بـه      پدرم داده یا نه؟ وجه تو را می
شود عمرو را چنین قسـمی بـار نمـود در صـورتی کـه       اي. آیا می پدرم داده

ورد که این وجه را به پـدرم  خ هرگاه عمرو قسم وارد نماید، وارث قسم می
 اي. نداده
 سم اهللا الرحمن الرحیما: بج

عمرو باید ثابت کند طلب خود را از زید به بینه و قسم نیـز بخـورد و اگـر    
بخواهد وارث زید را قسم بدهد، اگر دعواي علـم ایشـان را بـه طلـب دارد     

و جزمـاً و   دهد نه آنکه طلب نـدارد. بتّـا  » نفی العلم«تواند ایشان را قسم  می
 اهللا العالم.

: مدعی میت باید قسم بخورد و مدعیات خود را بگیرد تـا قسـم نخـورد    س
 تواند مدعیات خود را بگیرد یا نه؟ می
 )تعالی(سم اهللا ا: بج

تواند بگیرد، بلکه قسم باید اوالً یاد کنـد   یک فلسی نمی ،خیر. تا قسم نخورد
 چون قسم بینه است و اللّه العالم باحکامه.

و داد و مذهب استوار شـده  اصول خانواده بر پایه و همه مذهبی  ،جامعه عصر قاجار
 تابع احکام دینـی بـوده اسـت    ،عقد و ایقاعات و مناسبات و روابط افراد معامالت، ستد،

همـه  و در اي داشـته   شایسـته ن این دوره جایگـاه  اروحانیسبب به همین  ).368 (شمیم،
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بـر  هـاي علمـا    از اجوبـه فراوانی بخش  ،بنابراین .اند هحاضر بودهاي زندگی مردم  عرصه
توان بـه سـیاق معیشـتی     می از مضمون آنهاگشت که  میلکی محور مسائل اقتصادي و م

جامعه ایران در  رد.ب تولید، اقتصاد کشاورزي و مسائلی از این دست پیهاي  شیوهمردم، 
اري از زمـین و بـه تبـع آن    بـود. برخـورد  اسـتوار  اقتصاد کشاورزي پایه عصر قاجار بر 
و رفـت   بـه شـمار مـی   اجتماعی جایگاه ثروت، اعتبار و معیار  ،سهم آببرخورداري از 

که این دو ابزار ثروت و قدرت اجتماعی را بـه  کوشیدند  میاین در جامعه آن روز مردم 
مسـئله  از ایـن  از دعاوي حقـوقی   بسیاريبخش  ،رو ). از این189 (فوران، دست بیاورند

ال و ؤ. چنـدي از ایـن سـ   دارد يآشـکار بازتاب ها  در اجوبه . این امرگیرد مه میسرچش
 چنینند:ها  جواب

 !  صاحب اختیارا: س
را زارعـین آب  ، اراضـی پـایین   در .کنـد  آب یک قنات روستایی خرابی مـی 

شود که  آن روستا مدعی می شخصی از .دنفرست به رودخانه می جمع کرده و
 بـر  و روي کـاریز  برگردانـده و  آب را نداریـد و  را کـار  شما حق انجام این

 از و باشـد  ملک آن روستا نمی اندازد. ضمن اینکه ملک زارعین از اراضی می
 ،جوي کند شقّ مسلط است که آن شخص شرعاً اگر .خورد آن آب می مازاد

 !مرقومه فرمایید ،تسلط شرعی ندارد اگر بیان فرمایید و
 کنـد  شقّ تسلطی نیست که جوي روستا راشد که ایشان را اشما بۀ دانست: ج
خصـوص   در مرافعه است. و محل خطر ندازد که قطعاًااراضی بی ازا آب ر و

 آن دخـل و  در، قنات حکـم سـیالب دارد   از قنات چون آب مازاد ملک زیر
 و اهللا تعالی [اعلم]. نیست تصرفی براي مالکین آن روستا

کند بـه عمـرو. بـه تمـام و      ی: بیان فرمایید که زید امالك خود را صلح مس
برخی از این امالك شرط غیر بوده و برخی مهـر زوجـات وي بـوده. حـال     
یکی مدعی است که این صلح باطل است؛ به واسطه اینکه برخی مـال غیـر   
بوده. آیا صلح به نسبت به آنچه مال غیر است باطـل اسـت یـا صـلح تمـام      

 امالك باطل است.
 سم اهللا (تعالی)ا: بج

 ت به ملک مصالح صحیح است واهللا اعلم.صلح نسب
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بـا مسـائل و مشـکالت    هـاي مـرتبط    موضـوع   هـا در بردارنـده   برخی از دیگر اجوبه
تـوان بـه اطالعـاتی دربـاره دعواهـاي       خانوادگی آن دوره است که با بررسـی آنهـا مـی   

 ها و...، دست یافت. دیه ها، میزان مهریه خانوادگی،
سـه   .حمد حسین بیک مالحظـه شـد  زوجه مرحوم میرم 1تب خوردگی :س

ـ    ره و موضع که چوب خورده بود و آثار سیاهی داشت. طوال به قـدر سـه گ
ناخن بود. ناخن دسـت زوجـه محمدحسـین    دو  به قد عرض تر و عرضاً کم

هم جراحت و عارضه داشته است و از تقریر محمدحسین معلوم اسـت کـه   
بر زوجه پدر خود  میر محمدعلی پسر میر محمدحسین ضرب را وارد آورده

اند. صاحبان حکم شـرع و عـرف مستفسـر و     و گویا چند نفر دیگر هم بوده
 جویا خواهند شد و حکم دیه را خواهند فرمود.

 )نهأتعالی شهللا (سم ااب: ج
دار است و جراحت ناخن  مثقال طالي سکه 5/4دیه سه موضع مایل سیاهی 

پـنج  شتر که معادل نصف  ،باید قصاص شود. اگر تراضی بر دیه حاصل شد
 شود. مثقال طالست دیه می

دربـاره  اي  ارزندههاي  ، نکتهقاجار  علماي دورهشماري از  يها مطرح در اجوبهمسائل 
هـاي علمـا را بـه مسـائلی      پاسـخ زیر جدول دهد.  به دست می دورهآن تاریخ اجتماعی 

اص اجتمـاعی  هاي خ و گروه ها هل نو و مستحدثه، فرقئشهر و منطقه خاص، مسادرباره 
 :بندي کرد تقسیمتوان  میمحتوا و مضمونشان در بردارد که آنها را بر پایه  ...،و

سال  عالمان
 منابع موضوع نام اجوبهقمري

سید 
محمدکاظم 
طباطبایی 
 یزدي

13
37

 ـ 
12

47
 

. السؤال و 1
 الجواب؛

 ؛ة. طریق النجا2
. رساله دیگري 3

در پاسخ به اهالی 
 رشت دارد.

 ئل فقهی است.. درباره مسا1
بسیار کوتاه است و با عنوان  .2
تنظیم و در » سؤال و جواب«

خانه  قمري در بغداد، چاپ 1330
 دار السالم منتشر شده است.

. مدرسی 1
/ 6تبریزي، 
392. 

. جناتی، 2
269. 

. همان، 3
284. 

                                                           
1 تَپ .tapp :1 135شود) (رضایی،  . ضربه (این واژه تَاپ نیز تلفّظ می2. کتک؛.( 
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سال  عالمان
 منابع موضوع نام اجوبهقمري

سید 
الدین  شهاب

13 تبریزي
15

 

المسائل  أجوبۀ. 1
 ؛الرازیۀ

. أجوبۀ المسائل 2
و الفنون  العلمیۀ

 .المتنوعۀ

. در پاسخ چند مسئله از 1
مردمان تهران درباره نجاست 

برداري، جعبه  الکل، جواز عکس
عکاسی، جواز تشریح اموات در 
مدارس طبی، محل احرام راکب 

 طیاره و...؛
هایی درباره  . سؤال و جواب2

 و فنون جدید. علوم

. مدرس 1
/ 3تبریزي، 
132. 

. همان، 2
133. 

شیخ یوسف 
احمد  نب

عصفور 
 بحرانی

م 
11

86
 

. أجوبۀ المسائل 1
 البحرانیۀ؛

. أجوبۀ المسائل 2
 الشیرازیۀ؛

. أجوبۀ المسائل 3
 الکازرونیۀ.

ها، آنها  با توجه به نام این اجوبه
هاي مردم شهرها  پاسخ به پرسش
 خاصند.هاي  و منطقه

مدرس 
/ 3تبریزي،
360. 

سید 
عبدالعلی 
ضیاءالدین 
ابوتراب 
 خوانساري

13
46

ـ  
12

71
 

. السؤال و 1
 الجواب؛

. المسائل 2
 الخوانساریه؛

. المسائل 3
 ؛البحرانیۀ

. المسائل 4
 .الکاظمیۀ

الشتات  . کتابی به سبک جامع 1
 میرزاي قمی است؛

. در پاسخ به مسائلی از مردمان 2
 خوانسار نوشته شده است؛

. پاسخ دوازده مسئله است که 3
حسن بحرانی (م  شیخ علی بن

ق) نویسندة انور البدرین  1340
فی تراجم علما القطیف و 

االحساء و البحرین آنها را از 
مؤلف پرسیده است. مسئله 

اهللا  معرفۀنخست آن در وجوب 
 است؛

. پاسخ مسائلی است که شیخ 4
مهدي جرموقی خراسانی کاظم 

 کفایۀق) صاحب شرح  339(م 
االصول آخوند خراسانی از 

 پرسیده است.ایشان 

، 237استادي، 
223. 
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سال  عالمان
 منابع موضوع نام اجوبهقمري

شیخ 
محمدجواد 

حسن  بن
 بالغی

13
52

ـ 
12

80
 

. التوحید و 1
 التثلیث؛

. أجوبۀ المسائل 2
 البغدادیۀ؛

. أجوبۀ المسائل 3
 الشیرازیۀ؛

. أجوبۀ المسائل 4
 الحلیۀ؛

. از آثار چاپ 5
اي  نشده او رساله
در پاسخ 

هاي  پرسش
مردمان تبریز 

درباره طالق و 
ات و تعدد زوج

 حجاب است.
 

اي در پاسخ به رساله  . رساله1
فردي مسیحی از سوریه است. 

در صیدا  اي صفحه 65این رساله 
 ق)؛ 1332چاپ شده است (

اي در پاسخ به  . رساله2
هایی بغدادیان از ایشان  پرسش

 درباره اصول دین است.

. استادي، 1
 ؛241ـ  250

. مدرس 2
/ 1تبریزي، 
278. 

آخوند 
مالعلی 

جمشید  بن
 نوري

م 
12

46
 

مجموعه سؤال و 
 جواب به فارسی

به قواعد عقلیه، رفع شبهات، 
اثبات حقیقت خاتم االنبیاء و... 

اشاره کرده است (تنکابنی، 
164.( 

خرّمشاهی و 
/ 1دیگران، 

19. 

سید کاظم 
قاسم  بن

گیالنی 
رشتی 
 حائري

م 
12

85
 

. جوابات 1
األسئلۀ 
 التوحیدیۀ؛

. جوابات 2
 لویۀ؛األسئلۀ الده

. جوابات 3
 األسئلۀ الشفیعیۀ.

 
مدرس 
/ 1تبریزي، 
308. 

مال هادي 
محمد  بن

سبزواري 
(فیلسوف 
سبزواري / 

 اسرار)

12
89

 

. األجوبۀ 1
األسراریۀ عن 
 األسئلۀ السمیعیۀ؛

. األجوبۀ 2
األسراریۀ عن 
 األسئلۀ العرفانیۀ.

. پاسخ فیلسوف سبزواري به 1
هاي سمیع خاخالی در   پرسش

ی از کلمات شرح برخ
 امیرالمومنین (ع) است؛

. پاسخ فیلسوف سبزواري به 2
هاي اسماعیل بجنوردي  پرسش

متخلص به عارف درباره انشقاق 
بیت، ظهور  قعر، رجعت اهل

 حجت و معاد جسمانی است.

 .97تهرانی، 
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سال  عالمان
 منابع موضوع نام اجوبهقمري

سید محمد 
باقر 

محمد  بن
تقی موسوي 

 شفتی

12
60

ـ  
11

75
 

رسالۀ السؤال و 
  الجواب

مدرس 
/ 2 تبریزي،

 .26ـ  27

سید علی 
محمد 

محمد  بن
نقوي 
 لکهنوي

م 
13

12
 

 اجوبۀ تحفۀ. 1
 االحباب؛

 . هزار مسئله.2

هاي مسائل بسیاري  . پاسخ1
 است؛

. ترجمه الفیه شهید ثانی 2
 الدین علی) است. (زین

/ 1همان، 
319. 

محمد قلی 
محمد  بن
حامد  بن

 کشمیري

12
60

 

األجوبۀ الفاخرة 
 .97تهرانی،  در رد شبهات عبدالعزیز دهلوي(فی رد االشاعرة)

درویش 
علی 

حسین  بن
بغدادي 
 حائري

12
77

 

األجوبۀ الحائریۀ 
(فی انتصار 

مذهب الجعفریۀ)
 .97تهرانی،  

علی 
عبداهللا  بن

13 بحرانی
19

 

األجوبۀ العلیۀ 
(للمسائل 
 المسقطیۀ)

کتاب جامع فقهی و فتوایی 
اواست که آن را شاگرد و 

محمد  ش احمد بنا خواهرزاده
سرحان بحرانی بر  احمد بن بن

پایه ترتیب کتب فقهی گردآوري 
 چاپ کرده است. 1316و در 

 .97همان، 

آقا محمد 
مال  باقر بن

محمد اکمل 
 بهبهانی

12
50

ـ  
11

18

 .248تنکابنی،   اسئلۀ و اجوبۀ

حاج مال 
محمد رضا 

همدانی 
(کوثر 
 همدانی)

م 
12

47
 

ارشاد المضیلین 
خاتم فی نبوت 
 النبین

نیز  ةاین کتاب مفتاح النبو
معروف است و عقل و 

انبیاي سلف را با  هاي کتاب
کند و به رد  دیگر جمع می یک

ادعاي هانري پادري مبلغ 
معروف دین مسیح (معاصر 

 پردازد. مؤلف) می

 .164تنکابنی، 
قراگوزلو، 

269. 
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سال  عالمان
 منابع موضوع نام اجوبهقمري

حاجی مال 
احمد 

محمد  بن
مهدي نراقی

12
45

ـ  
11

85
 

و  الرسائل
 المسائل

است که از هایی  پاسخ سؤال
هاي پدرش و از کشف  کتاب

الغطاء نوشته استادش مرحوم 
شیخ جعفر نجفی مطالبی در 

بردارد. این کتاب دو جلد دارد: 
گویی  جلد اول آن به پاسخ

مسائل فتحعلی شاه قاجار و 
دیگران و جلد دومش، به برخی 
از مسائل اصولی و حل برخی از 

دازد. کتاب در پر مشکالت می
 قمري نوشته شده است. 1230

حبیب آبادي، 
4 /1236. 

میرزا 
ابوالقاسم 

حسین  بن
جیالنی قمی 
(میرزا قمی)

12
31

ـ  
11

51
 

. جامع الشتات 1
(اجوبۀ المسائل)؛

. سؤال و 2
 جواب.

کتابی سه جلدي در بردارندة یک 
دوره فقه از مبحث طهارت تا 

ها به صورت سؤال و  مبحث دیه
هاي  ست و پرسشجواب ا

پراکنده و عقاید دینی و مسائل 
کالمی مانند رد صوفیه در پایان 
کتاب آمده است و از بهترین 

هاي فقهی مؤثر در دیگر  کتاب
هاي سؤال و جواب به  رساله

 رود. شمار می
اي از مسائل  . در بردارندة پاره2

 عبادات و معامالت است

 .40تنکابنی، 
 .281جناتی، 

سید ابو 
 طالب

سید  بن
ابوتراب 
(مجتهد 
 قاینی)

12
93

ـ  
12

30
 

وسیله السائلین 
(رساله سؤال و 

 جواب)

این کتاب براي مقلدان نوشته 
هاي فراوانی  شده است و نسخه

 از آن در قاین هست.

علیزاده 
 .80بیرجندي، 
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سال  عالمان
 منابع موضوع نام اجوبهقمري

شیخ 
مرتضی 
 انصاري

12
81

ـ  
12

14
 

 . کتاب مسئله؛1
 . ذخیرة المعاد؛2
 . سرور العباد.3

ی از مسائل و استفتائات . جنگ1
مختلف داخلی و خارجی است 

که به درخواست مقلدان 
گردآوري و به صورت رساله 
عملیه در همه ابواب عبادات و 

 معامالت سامان یافته است.
هایی از باب  . پرسش و پاسخ2

طهارت تا اعتکاف است که آن 
را مولی شیخ علی شوشتري در 

بیت شعر منتشر  1500قالب 
اي از آن در  . نسخهکرده است

 کتابخانه سامرا، هست.
هایی است  ها و پاسخ . پرسش3

که حاجی محمد علی یزدي آنها 
گردآوري و در زمان  1271را در 

خودش در بمبئی با حواشی 
میرزاي شیرازي چاپ کرده است 

 ق). 1302(

جناتی، 
 .246ـ248

آخوند مال 
محمد کاظم 
 خراسانی

13
29

ـ  
12

55
یوم العباد ل ذخیرة

 المعاد

همه درباره هایی  پرسش و پاسخ
ابواب فقه از طهارت تا دیات 

 است.
 .264 همان،

میرزا محمد 
تقی شیرازي

13
12

 ـ 
12

30

العباد لیوم  ذخیرة
(ذخیرة  المعاد

 المعاد)

همه ابواب درباره فارسی کتابی 
به  )از طهارت تا دیات(فقه 

 صورت سؤال و جواب است.
 .266 همان،

سید اهللا  تآی
 حسن صدر

13
54

ـ  
12

72

 اجوبۀ المسائل

(بغداد  در عراقاین کتاب 
شده مریکا چاپ ا، لبنان و )1341

عمال و مناسک ااست و همه 
 دارد.حج و عمره را در بر

 .270همان،

اهللا سید  تآی
ابوالحسن 
 اصفهانی

م 
13

65
 

 النجاة وسیلۀ

مردم را » مبتال به«مسائل تر  بیش
در نیکو  يا در بر دارد و با شیوه
احکام دینی  ،قالب عبارات واضح

 کند. میبازگو را 

 .271 همان،
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سال  عالمان
 منابع موضوع نام اجوبهقمري

اهللا حاج  تآی
آقا حسین 
 بروجردي

م 
13

80
 

انیس المقلدین 
 فی احکام الدین

به صورت سؤال و جواب کتابی 
 .272 همان، .است

شیخ 
محمدحسین 

(کاشف 
 الغطاء)

م 
13

73
 

 )ق 1347(در نجف این کتاب  سؤال و جواب
 .284 همان، است.چاپ شده 

 نتیجه
در پویـایی و  تأثیر آنها اهمیت  ،ها و تحلیل محتواي اجوبهگفته  پیشبررسی شواهد با 

روشـن  هـاي اسـالمی    هـاي دینـی و آمـوزه    اندیشـه و گسـترش   فرهنگ تشیعپیوستگی 
مایـه   ، دسـت نگارانه تاریخنامنابع دیگر توانند در کنار  ها می اجوبهشود. افزون بر این،  می
بـه چهـار   زیـر  معیارهـاي  بر پایـه  ها را  اجوبهباشند. ورخان و محققان تاریخ اجتماعی م

 توان تقسیم کرد: دسته می
مـردان   دولـت (گـران   طبقـاتی پرسـش  جایگـاه  طراحان سـؤال و سـطح علمـی و    . 1

 و...)؛ ، توده مردمطالبان علوم دینی، اجرانحکومتی، ت
 مضمون و محتوا  . 2
تقلید، نماز، روزه، ذکات، حجاب، غسل و طهارت، چگونگی  اجتهاد،(اعتقادي . 2-1

 ...)؛عزادري وبرگزاري آیین 
  يارث، طـالق، دیــات، مهریـه، حــق النـاس، تعیــین و حـدود اجــرا    (حقـوقی  . 2-2

 ...)؛قصاص و
 ربا، ضـمانت، شـراکت، قـراض و مضـاربه، زمـین و امـالك، سـهم        (اقتصادي . 2-3

 ...)؛آب و
بـر  که  دهنده پاسخ سلسله مراتب موجود در نهاد روحانیت)شأن و جایگاه علمی (. 3

 کرده است؛ تغییر میگویی  پاسخ شیوهنوع و پایه آن 
، هـا  هفرقـ دیگـر  بـا  (مباحث مطرح درباره ارتبـاط   عصر و زماننایزهاي ل و ئمسا. 4
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ها نظام فکـري و عقیـدتی دوره    برخی از اجوبهکه بر پایه آن،  مستحدثه پدید /ل نوئمسا
 تابند. را بازمیخود 

و از طریق ند کارآمدبسیار در تدوین تاریخ اجتماعی ، انعکاسهمین ها به دلیل  اجوبه
گوشـه و  هایی که  آگاهیدست یافت؛ تاریخ اجتماعی  بارههایی در توان به آگاهی آنها می

 کنند. میتاریک حیات اجتماعی ایران را روشن کنار 
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 نامه کتاب
تبارنامه حوزه و روحانیت از صـدر اسـالم تـا پهلـوي     )، 1390         اباذري، عبدالرحیم ( .1

 ، تهران، انتشارات سلمان فارسی.اول
نوزده ستاره و یک ماه؛ شرح حال چنـد نفـر از فقهـا و    )، 1383         استادي، شیخ رضا ( .2

 ، چاپ دوم، قم، انتشارات قدس.حکما
 پادشـاهی ناصـرالدین شـاه   چهل سـال تـاریخ ایـران در دوره    )، 1374   افشار، ایرج ( .3

    (المآثر و اآلثار تألیف محمد حسن خان اعتماد السلطنه)، تهران، اساطیر.
ذخیرة العبـاد لیـوم المعـاد در سـؤال و جـواب عامـۀ       )، 1345   اصفهانی، ابوالحسن ( .4

    ، نجف، مطبه مرتضویه.البلوي
، ترجمـه  وره قاجـار دین و دولت در ایران، نقش عالمان در د)، 1369   الگار، حامد ( .5

    ابوالقاسن سري، تهران، توس.
، گردآوردة محمدیوسـف  سؤال و جوابق)، 1275   محمد امین ( انصاري، مرتضی بن .6

    نا. جا، بی استرآبادي ، بی
انور البدرین فی تراجم علمـا القطیـف و الحسـاء و    )، 1377   حسن ( بحرانی، علی بن .7

 . ، نجف، افست قمالبحرین
، تهـران،  یاب فرهنگ برابرهاي پارسی واژگـان بیگانـه   واژه)، 1373   القاسم (پرتو، ابو .8

    انتشارات اساطیر.
، تهـران، انتشـارات علمـی و    قصـص العلمـاء  )، 1383   سـلیمان (  تنکابنی، محمد بـن  .9

    فرهنگی.
مصنفات شیعه (ترجمه و تلخیص الذریعه الـی تصـانیف   )، 1372   تهرانی، آقابزرگ ( .10

 نا. جا، بی ، بی1،چاپ 1جه اهتمام محمد آصف فکرت، ، بالشیعه)
    ، تهران، انتشارات کیهان.ادوار فقه و کیفیت بیان آن)، 1374   جناتی، محمدابراهیم ( .11
، ذخیرةالمعاد فـی تکـالیف العبـاد   )، 1318   مسلم ( العابدین بن حائري مازندرانی، زین .12

    لکهنو، مطبع ریاض الرضا.
تشـیع و مشـروطیت در ایـران و نقـش ایرانیـان مقـیم       )، 1360   (حائري، عبدالهادي  .13
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    ، تهران، امیرکبیر.عراق
گـران ایـران بـا دو رویـه تمـدن       نخسـتین رویـارویی اندیشـه   )، 1380   ــــــــــ ( .14

    ، تهران، امیرکبیر.بورژوازي غرب
    ، اصفهان، نشر کمال.مکارم اآلثار)، 1362   آبادي، محمدعلی معلم ( حبیب .15
منیـۀ  (تحریـر جدیـد از    آداب تعلـیم وتعلـم در اسـالم   )، 1390   حجتی، محمدباقر ( .16

، تهران، انتشـارات نشـر   33از شهید ثانی)، چاپ  المرید فی آداب المفید و المستفیذ
    فرهنگ اسالمی.

اهللا شیخ محمدباقر آیتی گازاري و تحوالت اجتماعی  آیت)، 1391   خسروي، فاطمه ( .17
نامه کارشناسـی ارشـد، تـاریخ ایـران دوره      پایان ،1266-1313رجند از و فرهنگی بی

    اسالمی دانشگاه بیرجند.
، تهران، مرکز اسناد انقـالب  2و  1، ج نهضت روحانیون ایران)، 1377   دوانی، علی ( .18

    اسالمی.
    ، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی.مفاخر اسالم)، 1377   ــــــــــ ( .19
، زیرنظـر محمـد معـین و سـید جعفـر      لغت نامه دهخدا)، 1345   ی اکبر (دهخدا، عل .20

    خانه مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. ، تهران، چاپ4؛ 26؛ 44شهیدي، ج 
جـا،   ، بیکتاب ناتمام آخوند مال محمد حسن هردنگی)، 1345   راشد، محمدحسین ( .21

 نا. بی
، به اهتمام و هزینه محمود رفیعـی،  بیرجندنامه گویش  واژه)، 1373   رضایی، جمال ( .22

    تهران، انتشارات روزبهان.
    نا. جا، بی ، بیرساله سؤال و جوابق)، 1321   فضلعلی ( شرابیانی، محمد بن .23
ســؤال و جـواب مســمی  ق)، 1339   محمــد جـواد (  اهللا بـن  شـریعت اصـفهانی، فــتح   .24

    چی. ، تهران، مطبه حاج عبدالرحیم باسمهبالوسیله
    ، تهران، نشر توس.مبانی تاریخ اجتماعی ایران)، 1379   شعبانی، رضا ( .25
، چـاپ دوم، تهـران،   سـلطنت قاجاریـه    ایـران در دوره )، 1370   اصـغر (  شمیم، علی .26

    انتشارات علمی.
، چـاپ  دایرةالمعـارف تشـیع  )، 1380 صدر حاج سید جـوادي، احمـد و دیگـران (    .27
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    چهارم، تهران، نشر شهید محبی.
رویارویی اهل شریعت با اهل طریقـت در عصـر   )، 1370   زاده بیرجندي، زهرا ( علی .28

نامه کارشناسی ارشد تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علـی   ، پایانصفوي
    شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد.

، چـاپ دوم، تهـران، فکـر    تاریخ برگزیدگان و مشاهیر بیرجنـد )، 1390   ــــــــــ ( .29
    کر.ب

    ، تهران، فکر بکر.عالمان دین در خراسان جنوبی)، 1391   ــــــــــ ( .30
نامه آخوند مال محمدحسن هردنگـی   )، مروري بر آثار و زندگی1390   غوث، کمال ( .31

    .66و  67، شماره بیت فقه اهلبیرجندي، 
، ترجمـه  رجستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصـر قاجـا  )، 1366   فلور، ویلم ( .32

    ابوالقاسم سري، تهران، توس.
؛ تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از صفویه تـا   مقاومت شکننده)، 1386   فوران، جان ( .33

، ترجمه احمد تدین، چاپ هفتم، تهـران، خـدمات   هاي پس از انقالب اسالمی سال
    فرهنگی رسا.

    انتشارات اقبال. ، تهران،هگمتانه تا همدان)، 1373   حسین ( قراگوزلو، غالم .34
، ق) 1210-1264   قضـا و قضـاوت در دوره اول قاجـار (   )، 1382   قشقایی، مهریـه (  .35

    نامه کارشناسی ارشد، تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه الزهرا. پایان
اجوبه مال محمد بـاقر بـه مـال خلیـل، محمـد تقـی       ق)، 1311   مجلسی، محمدباقر ( .36

 نا. جا، بی بی    سنگی. ، چاپمجلسی تشویق السالکین
ریحانـۀ االدب فـی التـراجم المعـروفین     )، 1369   مدرس تبریزي، میرزا محمد علی ( .37

    فروشی خیام. ، تهران، کتاببالکنیۀ اواللقّب یا کنی و القاب
هـاي   هـا و پاسـخ   پرسـش «)، 1377وحدتی شبیري، حسن (فروردین و اردیبهشـت   .38

    .49، شماره آیینه پژوهش، »فقهی


