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 1ت معناییتحوالپیدایی و  چهاصطالح حوزه علمیه: تاریخ

 

 2دانشیار مرتضی
  

 چکیده
شود که در مطالعاا  مرباوب باه    حوزه علمیه به مرکز علوم مذهبی شیعیان اطالق می

آموزشی شیعیان، پیشینه و چگونگی پیدایی عنوان آن مغفاول   ا  تاریخ نهادهای علمی
العا  مراکز علوم دینی پیش از ایجاد این اصاطال  را  افزون بر این، این مط. مانده است

و تحوال   به تاریخ پیداییپژوهش حاضر . اندنیز، تحت عنوان حوزه علمیه معرفی کرده
 اصطال  حاکی است،های این پژوهش هیافت. اختصاص دارد معنایی ترکیب حوزه علمیه

نخساتین باار    که مدبرآمشروطه  عصراجتماعی  از بطن تحوال  سیاسی ا  حوزه علمیه
. کریم حائری در قم بنیان نهادکه شیخ عبدال شداطالق  بر نهادی ،مفهوم امروزی آنبه 

مراکز علمی شیعی امروزین یا به ساختار نوین که  دهداین پژوهش نشان می ،همچنین
 . ، قابل انطباق با مراکز علمی پیش از آن نیست«حوزه علمیه»اصطال  
 

 علمی شیعی. مراکز ،عبدالکریم حائری حوزه علمیه قم، علمیه،حوزه   :ها کلید واژه

 

 مقدمه

مسالمانان،  همانناد ساایر   ، شایعیان  مراکز و اماکن تحصایلی ی قرون نخستین اسالمدر 
از جمله منابع رجاالی،  این ادوار منابع مختلف . بود نلماای عخانه و مساجدمکتب خانه، 

در کنار مراکاز پایش   نیز، این محل ، ن سومبا رواج مدارس از قر. تمؤید این موضوع اس
)در مورد پیدایی نخستین مدارس  گشت شیعیانتحصیل طالبان علوم دینی گفته، محل 

کتاا   الانض    ،بهترین اثر در تائیاد ایان موضاوع   . (101 -933ناجی،  :  از قرن سوم، نک
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و عیان در معرفی مراکز علمی شیدر قرن ششم است که رازی  قزوینی عبدالجلیلمشهور 
های مختلاف ایاران از   در شهرآنان مدارس  به ،نشینرونق علوم دینی در شهرهای شیعه

)قزوینای   اشااره کارده اسات   و غیاره   کاشان، ورامین، آبه، ساریقم، جمله سبزوار، ری، 
نویسااان  گاازارش ساافرنامه . (991، 930، 900، 303، 300-131، 131، 91-99رازی، 

وجاود مرکازی   و عدم  محوریت مدرسهحاکی از نیز  قاجار تا ایلخاناناز  ایرانی و خارجی
 )برای نمونه برای اواخر ایلخاناان  است ایرانیان شیعی در نظام تعلیمی به نام حوزه علمیه

، 115، 3/101شااردن،  ؛ دوره صفویه نکا:113، 91-3/91 ؛939-1/931ابن بطوطه،  :نکا
: نکاا  اوایل عهاد قاجاار   ؛1911-1911، 9/1915 ؛391-391، 393، 9/311؛ 151، 191

Fraser, pp. 456-460, 463-567اعتماااد : نکاااق( 1900) ؛ دوره ناصاارالدین شاااه
مدارس هار شاهر   که  دهندهمین منابع نشان می ،بر اینافزون . (110-3/191السلطنه، 

اماا از اوایال قارن حاضار     . شادند اداره می مستضل از یکدیگر واحد، کامالً یبدون مدیریت
تادری  تماام   با ساختاری ناوین، باه   که  سر برآوردوان حوزه علمیه در ایران نهادی با عن
باا   پژوهشاگران  باا وجاود ایان،    1.قرار دادرا تحت مدیریتی واحد  شیعیانمدارس دینی 

، تااری   گذشاته  در قارون  اماکن تعلیمی شیعیانبا التأسیس  دن این نهاد جدیدپیوند دا
 .اندنسبت داده نخستین به قرون را شهرهای مختلف یهای علمیهپیدایی حوزه

، 151تااا  115 هااایشااماره) آئااین اسااالمظاااهراً نخسااتین بااار در مضاااال  نشااریه 
ساال   و پان   ( و حدود بیسات 1، ص153؛ شماره 9، صفحا  1935اردیبهشت و خرداد 

 نیماه قارن دوم هجاری    باه  ایان حاوزه   که پیادایی   از تأسیس حوزه علمیه قم بود پس
ش پایه گاذاران حاوزه علمی اه    1993( نیز، در19شریف رازی )صاست. نسبت داده شده 

پاس از آن   معرفای کارد.  قم را شیعیان اشعری و مهاجر به این شهر در قرن دوم هجری 
تاریخ این نهاد، بنیان آن به قرون نخساتین اساالمی    تضریباً در تمامی مطالعا  مربوب به

-5/111) دایره المعارف تشایع در  «وزهح»مدخل  ؛ برای نمونه، ذیلبازگردانده شده است
پیامبر)ص( بنیانگذار این نهاد معرفی شده است. همین رویکرد از سوی نویسانده  ، (193
همچناین  پیاروی شاده اسات.    ( 19)ص در گستره جهاان  شیعه های علمیهحوزهکتا  

، (بااه بعااد 19/995) دانشاانامه جهااان اسااالمدر  «هحااوزه علمی اا»ماادخل  نویسااندگان

                                                           
فرایند تحت مدیریت واحد قرار گرفتن مدارس دینی با تأسیس حوزه علمیه قم آغاز گشات و پاس از    .1

 تکمیل شد. 11انضال  
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باا  پژوهش حاضر  به هر روی، 1اند.این نهاد را امامان معصوم دانستهان نخستین بنیانگذار
باه   ،ی آنوجه تسامیه نیز  و حوزه علمیه اصطال  و چگونگی ظهور پیداییتاریخ  بررسی
خواهد  آنابداع به مراکز علمی پیش از  اصطال درستی و یا نادرستی اطالق این بررسی 
 . پرداخت
 

 «علمیه» و «هحوز»گان ژوا کاربردو  نیمع. 1

 ا  آنهاا، سپس مفااهیم ترکیبا  و  «علمیه»و « حوزه» تحوال  معنایی دو واژه بررسی سیر
 . گام نخستین و اصلی در این جست و جو است

کاه در   3اسات  مرکزجانب و  ،، قلمروناحیه، مجتمع ای عربی و به معنایواژه "حوزه"
در مناابع   و غالبااً  و مانناد آن  لا  مین، مُمسال  قرون میانه به همراه واژگان اسالم،منابع 
در  در اواخر عهد تیموریان است که برای نخستین بار ظاهراً. است استعمال شده فارسی،

درس  باه هماراه کلماۀ   این واژه  ،در شر  احوال علما و طال  علوم دینی و متون فارسی
 . است آمدهنیز 
 

 9صفوی قرون میانه تا عصر در منابع "حوزه"ا  واژه ترکیب
 منبع ترکیبا  اضافی

 /9 یر،اثابن ؛951 ،قزوینی رازی؛ 319 ؛ عتبی،11/ 1 ابن مسکویه، حوزه اسالم
 531، 995، 991 ،یاسناد و مکاتبا  تاریخ  ؛399 /11 ؛90

مل /تمل / مُل /کلحوزه
 دولت/سلطنت

، 35 همدانی،هللا  فضل؛ رشیدالدین 10 ؛ عتبی،95اصفهانی، حمزه
 111، 119، 3اشانی، ؛ ق111، 119

، یاسناد و مکاتبا  تاریخ  ؛9/ 1حافظ ابرو، ؛ 391/ 10اثیر، ابن / شریعتحوزه دین
 955/ 1میر،  ؛ خواند510، 311

؛ 113، 9/919 ابرو،؛ حافظ15، هللا همدانیرشیدالدین فضل حوزه دیوان

                                                           
حوزه های علمیه که تاریخ پیدایی این نهاد را  باه قارون میاناه     چهجمله آثار دیگر مربوب به تاریخ از .1

-111؛ پساندیده،  19 ای،باه بعاد؛ خامناه    1آثار زیر اشاره کرد: وکیلی قمی، توان به  می اند،نسبت داده
 .301 -111 ؛ جوادی و حسنی،113
 .5/3395؛ دهخدا، 11-1/11: مرتضی زبیدی،   نک .3
این ترکیبا  از زمان شکل گیری تا عهاد قاجاار در مناابع وجاود دارد، لایکن در ایان جادول تنهاا          .9

 نخستین منابعی که مؤلفان آنها از این ترکیبا  استفاده کرده اند، ذکر گردیده است.
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 منبع ترکیبا  اضافی
 959، 3/193 ؛1/399خواندمیر، 

 399، 991/ 9 ؛3/111ابرو، ؛ حافظ991حمدهللا مستوفی،  حوزه تصرف/ تسخیر
 9/313؛ 130/ 3خواندمیر، 

، 1/913؛ خواندمیر، 399 ،اسناد و مکاتبا  تاریخی  ؛951 بناکتی، حوزه مسلمین/ ایمان
911 

 حوزه درس
؛ اسکندربی  ترکمان، 950/ 3؛ خواندمیر، 911 ،3/15واصفی، 

1/193 ،9/1019 
 
مشدد نسبیت اسات  « ی»ی علم با ترکیب کلمهای عربی و حاصل از نیز واژه« علمیه»

از حدود قرن ششم به بعاد  . که بر خالف واژه حوزه در قرون میانه چندان کاربرد نداشت
 ا  اما در جریان تحاوال  سیاسای   1.توان آن را در منابع عربی و فارسی یافت می است که

ونی متداول گشت کاه  با ترکیب واژه علمیه اصطالحا  گوناگ دوره قاجار، اجتماعی ایرانِ
 .  به عنوان نام خاص به کار گرفته شد

 
 و تحوالت معنایی آن« هحوزه علمیّ»پیدایی اصطالح . 2

قاجار و به ویژه از اواخر قرن سیزدهم هجری قمری که جریان ظهور مؤسسا  در دوران 
، واژگان حوزه و علمیاه نیاز کاربردهاای دیگاری     گرفت و پدیده های نوین تمدنی شد 

ترکیباا   واژه حاوزه در  در ایان دوره  . ت که حاصل آن تحول معنا و مفهوم آنها باود یاف
(، حوزه طلباه  313، 9/19؛ 3/1؛ 13، 1/31دولت آبادی، جدیدی همانند حوزه روحانی )

الساالطنه، ؛ عااین199، 10، 1/59، همااولاای )(، حااوزه ادباای/ اجتماااعی/ م1/51همااو، )
. ( متداول گشت1/10؛ دولت آبادی، 1/11مانی، االسالم کرناظم( و حوزه علمی )3/5359
همانناد احازا  و    یهاای ه مجلاس و پدیاد   ارن دوره مشروطیت و باا ظهاور نهااد   مضاما 

در ایان  . یافات  ،نیاز  انتخابا ، واژه حوزه به همراه مفاهیم پیشین، معنای انجمن و گروه
، 933، 909 /9ی، دولت آبااد )« حوزه انتخابا »ترکیب به همراه  نخستین باری براسالها 
واژه ، (1309 /1 ؛9101/ 5؛ 9119 /1؛ عاین السالطنه،   111 /3 ؛199/ 1ای، ؛ کمره903
االساالم کرماانی،   ناظمبه مفهوم انجمن و گروه سیاسی به کار گرفته شد )« حوزه»مطلق 

                                                           
 .905، 903، 331، 319؛ خنجی، 559، 131، 1/910؛ ابن خلدون، 139/ 9نکا:: سمعانی، برای نمونه  .1
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؛ 933، 55 /9 ؛9/313 ؛901، 190به بعاد،   3/11؛ دولت آبادی،ج931/ 9 ؛911، 3/311
تار  معنای جدید حاوزه زماانی رواج عاام   . (1111 /3السلطنه، به بعد؛ عین 1/3ای، کمره

ناام  « حاوزه اساالمی/ اساالمیه   »ایان انجمان   . یافت که نام خاص انجمنی سیاسی گشت
ق در تهاران  1939داشت که سید محمد طباطبائی به همراه سید عبادهللا بهبهاانی در   

 -3/95؛ دولات آباادی،   103، 919 ،9/905؛ 3/931االسالم کرمانی، ناظمتشکیل دادند )
93 ،93 ،103).1 

نیاز در ساالهای منتهای باه مشاروطیت مفااهیم       « هعلمی ا »همراه با کلمه ی حاوزه،  
ای گشت کاه  اسم روزنامهاین واژه به عنوان نام خاص، ظاهراً نخستین بار . یافت یجدید

به ش 1393/ ق1310سال  از(  م1110 - 1113/ ق1331-1399توسط اعتضادالسلطنه )
اول از روز دوشانبه   شد و در مد  هفت سال،می منتشرعربی و فرانسه  زبان فارسی،  سه

 شماره از آن انتشاار یافات   19 ق، مجموعا1311ًشوال  اولق تا روز شنبه 1310  شعبان
ای گشات کاه   نام مدرسه« علمیه» ،ق1915بعد از آن در محرم . (919، ص 3داود، ج)آل

انتخاا  ایان عناوان بارای     . ش( تاسیس شاد 1919. السلطنه )ددر تهران توسط احتشام
ی مذکور بدان سبب بود که تا پیش از آن در تاریخ اسالم و ایران، مدرسه جایگاه مدرسه

تعلیما  عالیه بود، اما همزمان با ایجاد این مدرسه، مدارس دیگری نیز از جمله مدرساه  
ق(، مدرساه شارف   1915حارم  ق(، ابتدائیاه )تأسایس م  1911رشدیه )تأسیس رمضاان  
در  ق( و غیاره 1915ق(، مدرسه افتتاحیاه )تأسایس شاعبان    1915)تأسیس ربیع االول 

تهران و سایر شهرهای کشور تأسیس شد که غالباً به تعلیما  مضدماتی و به ویژه تعلایم  
؛ 9ق، ص 1911 همااان؛ 9ق، ص 1915، روزنامااه معااارف) کودکااان اختصاااص داشاات

باه   (.19-13رشادیه،   ؛ بارای توضایحا  بیشاتر نکاا:    9، 3، ص ق1911، روزنامه تربیت
ه که در سطو  باالتر و تضریباً معادل دبیرستان امروزی، شاگرد همین سبب مدرسه علمی 

آباادی،  ؛ دولات 9ق، ص 1911، صافر  روزناماه معاارف  ) 3پذیرفت، عنوان علمیه یافتمی

                                                           
روزناماه  ) درسه ی اسالم را بنیاد نهااده باود  م ق نیز1911از تأسیس این انجمن در طباطبائی پیش  .1

 .(1911، صفر 19، شماره روزنامه معارف؛ 1، آیینه عیب نما
آن مخصاوص شااگردانی باود کاه      علمیه و ابتدایی بود. بخش علمیاۀ علمیه شامل دو بخش  مدرسۀ .3

تحصایل کارده    خاود  ه و یا توسط معلمان خصوصای در خاناۀ  الفنون گذراندای از تحصیل را در داردوره
 (.1/139ودکان اختصاص داشت)دولت آبادی، به تعلیما  مضدماتی ک بودند. بخش دیگر نیز
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( که مدارس ژاپن را به 10، صق1915)شعبان  روزنامه ثریا . همچنین نکا:139، 1/131
 . (ابتدائیه و علمیه تضسیم کرده است

مضارن انضاال  مشاروطیت و   . کاربرد و مفهوم واژه علمیه همچنان رو به گسترش بود
 برای نخساتین باار   نیز،« حوزه علمیه»تلف سیاسی، اصطال  های مخبرآوردن انجمن سر

آقاا نجفای    ا:)نکا ( را داشتلمی اه = ععلماا ) یا گروه )= حوزه(  مفهوم انجمنرای  شد که 
در هماین  . (393 ،1/399االساالم کرماانی،   ؛ نااظم 311 /3 آبادی،دولت 1؛103قوچانی، 
و باه ویاژه شاکل     «حوزه علمیاه »به  سیاسیشهر  انجمنی  ش(1311ق/ 1939دوران )

موجب رواج عاام مفهاوم جدیاد علمیاه )=     « هیئت علمی ه»گیری اصطالحی دیگر به نام 
هللا ناوری کاه   شیخ فضلانجمن سیاسی حوزه علمی ه را . علمای دینی( گشتمنسو  به 

ش 1311ق/ 1939در  سالمی/ اسالمیه باود، در مضابال آن  از منتضدین و مخالفین حوزه ا
گروهای  نیز در دهه بعد عنوان  «هیئت علمیه» اصطال . (3/103آبادی، )دولتتشکیل داد
-1999) شاورای ملای   لاس ساوم  به ریاست سید حسان مادرس در مج  شد که  سیاسی
ای غیار  عاده  ی این گروه روحانیان بودند کاه باا پیوساتن   هسته. ( شکل گرفتق1999
 ضیحا  بیشاتر تو برای ؛9/911)دولت آبادی،  رسیدنفر  11 به  هیأتعداد  ،آن بهمعمم 
 . (109-103 ،سپهر: نکا

ر دیگار باه   با ،«حوزه علمیه» آموزشی به -شهر  نهادی علمی آن، ی پس ازسالچند 
 . داد که امروزه مفهوم غالب این ترکیب است یجدید این اصطال  معنای

 
 شعیان نهاد تعلیم علوم دینی :حوزه علمیه. 3

عنوان حاوزه درس، حاوزه    باعالمان دینی تا اواخر عصر قاجار،  تدریسمحل در منابع از 
، واژه حاوزه علمیاه   ویبه هیچ رمنابع این ادوار میان در . یاد شده استعلما و یا مدرسه 

افزون بر منابع مختلف، بهترین نمونه در به کار گرفته نشده است.  ،به مفهوم مرکز تعلیم
مکتوباا  و بیاناا  سیاسای و اجتمااعی علماای       ای با عنوانموعهمجتأیید این موضوع، 
 علمای شهرهای مختلف ایران و عراقکه سواد مراسال  و بیانا   است ،شیعه دوره قاجار

 عناوان  شخص و یا نامبا مراسال  تمام  ،در این مجموعه. آورده استد دوره گرا در این ر

                                                           
نام دارد که در مورد شخصیت و نضاش   حیا  االسالم فی احوال المل  العل امکتا  آقا نجفی قوچانی  .1

ای  در نهضت مشروطیت اسات. در ایان کتاا  آخوناد خراساانی در ناماه      ق( 1933آخوند خراسانی )د. 
 را به کار برده است.« حوزه علمیه»خطا  به علماء استرآباد در جریان نهضت مشروطیت، واژه 
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به هایچ روی   این مراسال  و بیانا متن در افزون بر این،  1.تسشده اامضا علمای شهر 
مرکاز  به عناوان   آن، امروزیمفهوم  اصطال  حوزه علمیه به .نشد یافت حوزه علمیهواژه 

اطالق نخستین بار بر مدارس دینی قم  ظاهراًن توسط روحانیان، تعلیم علوم دینی شیعیا
ق 1990ش/ 1901در ش( 1911. که تحت ریاست شیخ عبدالکریم حائری یزدی )د شد

 .  مضاله( دامه: ا نک) مدیریتی واحد یافت
تادریس   تحصیال  خود را در عراق به پایان برده بود وشیخ عبدالکریم حائری یزدی 

باه دعاو  شایخ اساماعیل فرزناد       ش1339/ ق1993در وی . غاز کردآکربال شهر را در 
نضال مکاان کارده و تاا      اماروزی(  اراکسلطان آباد ) به (اراکی عراقی )= هللا محسنآیت
ی موسوم مسجد نخستدر اراک محل تدریس وی . پرداخت دریسنجا به تآدر  ق1990
 ناصرالشاریعه، ) تضاال یافات  ان مدرسه سپهداربه  با افزایش شاگردانش بود که آقا ضیاء به
/ ش1990آخارین روزهاای    دردر جریان سافر وی  اما . (13، 39، 11 شریف رازی،؛991
شایخ محماد تضای باافضی     اصرار علمای قم به ویاژه  دعو  و با به مشهد،  ق1990رجب 
؛ 93 ریحاان یازدی،  ) اقامات گزیاد  آن شاهر  در و  وزه درس خود را به قام انتضاال داد  ح

احیا و ریاست مادارس  در حالی حائری . (31، 15 -11 شریف رازی، ؛991ناصرالشریعه، 
، پایش از ایان   در این شاهر مرکزی علمی  شکل گیریمضدما  را بر عهده گرفت که  قم

با بازگشایی مدارس فیضیه و دارالشافا فاراهم    ق1995میرزا محمد فی  در سال توسط 
مدارس شاهر عباار     امهنگدر آن . (9، ص ش1935، 1ش، مجله آئین اسالم) شده بود

قلای  ، مادرشااه، مهادی  (تحویلخاناه ، مأموریه)رضاویه(، مؤمنیه) بودند از فیضیه، دارالشافا 
که در دوره صافویه و قاجاار سااخته     ،خانحاجی، حاج سید صادق و مدرسه جانیخان، 

 ظااهراً . ( 15-19 ،ش1993شاریف رازی، در  :؛ قس395-390 )ناصرالشریعه، شده بودند
با . (19 -13 )شریف رازی، مرکز مدیریت حوزه انتخا  شدمدرسه فیضیه  همان آغاز در

ماذهبی   -آموزشای برای نخستین باار در تااریخ نهادهاای    ریاست حائری بر این مدارس 
تاازه  سال پیش مادارس   31هر چند از حدود  ؛یافت می مدارس مدیریتی واحد ،شیعیان

واحد  مدیریتی ر وزار  علوم بود()که خود زیر نظ معارف انجمن با نظار تهران أسیس ت
 :  ناک علاوم فنای و تجربای اختصااص داشات )     عمادتاً باه    لیکن این مدارس دند،یافته بو
 . (131-1/139 آبادی،؛ دولت95-91، 91 رشدیه،

                                                           
 /9 باه بعاد؛   315 ،115-111، 115، 193-195 ؛100 -3/33به بعاد؛   1/391رجبی،  :  برای نمونه نک .1
 به بعد. 305، 195-31 /9عد؛ به ب 393، 119-115، 53، 93
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افازون  زیارا   ،حوزه نبودبه مفهوم مجتمع بودن  این مرکز مدیریت واحد با وجود این،
در مادارس مختلاف   نیز س درس شیخ عبدالکریم مجالبر پراکندگی مدارس دینی شهر، 

 ) کردفیضیه تدریس می ول را در مدرسۀوی فضه را در مسجد باالسر و اص؛ شد می برگزار
مادارس  از ایان  ( 10/1531) السالطنه  وصف عین. (13 شریف رازی،؛ 991 ناصرالشریعه،

 . لب استنیز گویای همین مط
زه علمیه شهر  نداشت؛ زیرا یحیی دولت های آغازین به حواین مرکز ظاهراً در سال

 «مرکز روحانیات »آبادی که مضارن تأسیس این مرکز از آن یاد کرده است، از آن با عنوان 
باه  ای نیز که شایخ عبادالکریم حاائری    نامه در 1.رده استنام ب «حوزه ریاست روحانی» و

از این مرکاز   ،یکی از شاگردان خود در مشهد نوشت خطا  به  ش1909ق/ 1993سال 
بعد از تأسیس ایان مرکاز باود     ه. ظاهراً در ده(111 فیاضی، :  نک) دکریاد  «علمی ه»با نام 

عناوین جامعه علمیاه، مجماع   در کنار  ،نام خاص آن در جایگاه« حوزه علمی ه»که عنوان 
، 9؛ شاماره 1،ص9؛ شاماره  9-1، ص 3شماره  مجله همایون،)یافت  رواجعلمی و علمیه، 

تا حدود بیست ساال پاس از   « حوزه علمی ه»اما  3.(به بعد 93، 99 یحان یزدی،ر؛ 1-1ص
و در مناابع و   ، همانجاهاا( آئاین اساالم    :  ناک ) شاد عنوان غالب ایان مرکاز   تأسیس آن، 

 وکیلای، به بعد؛  13 شریف رازی،) یاد شده است مطالعا  پس از آن تنها با همین عنوان
باه بعاد؛    3 سای د کبااری،   ، همانجاا؛ المعاارف تشایع  رهدایبه بعد؛  9 ای،خامنه به بعد؛ 1

 (.، همانجادانشنامه جهان اسالم
 عناایِ فضاای آن دوره م  کاه در « حوزه»ترکیب مفهوم دو واژه  با «حوزه علمیه» عنوان
= ) «علمیاه »و ، گرفته بود محدوده فعالیت سیاسی و یا علمی و قلمرو گروه، انجمن، نوین

(، عناوانی فراگیار و مناساب بارای     حصیال  عالیهت هوم محلبه مف منسو  به علما و هم
باا پایاان یاافتن    ، نیاز  ایان نهااد   شاعبا   تأسایس گسترش و . بود جدیداین نهاد علمی 
های مختلف ایران از جمله در شهر حوزه مرکزیمدیریت  و نخستین محصالنتحصیال  

                                                           
. آباادی  شیخ عبدالکریم عراقای سالطان   است شهر قم مرکز روحانیت شده است بواسطه وجود مدتی» .1

 آباد به تصدی آمده مدتى در سلطان شیخ مزبور پس از تکمیل تحصیال  خود در عراق عر  به ایران باز
باا   م رفته آنجا حوزه ریاست روحانی مفصلیخته است. در تغییرا  اوضاع مملکتی بضپردامي شرعی امور

« ولات و ملات شاده اسات    خرج گزاف برپا نموده طال  علوم دینى را دور خود جمع کرده طرف توجه د
 .313 /9 آبادی،دولت
است که در  "هللاه قم، تاریخ زندگی حضر  آیتروحانیت در ایران: تأسیس جامعۀ علمی"عنوان مضاله  .3

 ؟منتشر شده است.«ع»به قلمهمایون سه شماره متوالی مجله



 13   معناییتحوالپیدایی و  چهاصطال  حوزه علمیه: تاریخ

در  1.(99 یازدی،  ؛ ریحان9، ص 3شماره ،مجلۀ همایون) آغاز شدکاشان، همدان و اراک 
، همچون حوزه علمیه قم، در مدارس سانتی دینای تأسایس    های حوزهشعبهاین شهرها 

اگرچه تأسیس حوزه علمیه موجب منسوخ شادن عناوان مدرساه بارای اطاالق باه        .شد
مراکز سنتی تعلیم علوم دینی شایعیان نگشات، اماا مادارس شاهرهای مختلاف تحات        

رساد هماین موضاوع    یه، قرار گرفت. به نظار مای  مدیریتی واحد با عنوان عام حوزه علم
، موجب پیوند این نهاد جدید با مراکز تعلیمی مذهبی شیعیان در قرون نخستین اسالمی

این امر برابر دانستن تاریخ تأسیس این نهاد جدیاد،   در میان مطالعا  شده است. نتیجۀ
 با مدارس سنتی این شهرها بود.

 
 نتیجه

اجتمااعی عصار مشاروطیت اسات کاه       -از فضای سیاسای  برآمدهاصطال  حوزه علمیه 
ایان  . توساط علماای ماذهبی اسات     علاوم دینای   سطو  عاالی مفهوم ضمنی آن تعلیم 

 گشت کاه باه  قم در شهر علمی نهادی نخستین بار عنوان  ،اصطال  به مفهوم پیش گفته
باه  . ه باود تأسایس شاد  ش 1901ق/1990در  ش(1911. )دریاست عبدالکریم حاائری  

زماان تأسایس    از ،کز تعلیم علوم دینی شیعیان باه حاوزه علمیاه   اشهر  مر یگر،بیانی د
 .  رودفراتر نمیحوزه علمیه قم 
زیار نظار یا     این نهاد جدید، مدیریت تمام علما و طالبان علوم دینی  اصلیویژگی 

تأسایس   ،نخساتین فاارا التحصایالن    تحصایال   که با پایاان یاافتن   بودمدیریت واحد 
 علاوم دینای  ر مراکاز  دچیزی کاه   ؛در شهرهای مختلف ایران آغاز گشت، نیزشعبا  آن 

 ،ایحوزه علمیه به گوناه با اشتهار به نهاد جدید افزون بر این، . نداشت پیش از این سابضه
دارالفناون،  علمای مادرن باا عناوان،      هویتی مستضل از مدارس نوین و دیگار موسساا   

 باه ویاژه فنای    ،ت کاه باه علاوم غیار دینای     یاف می ) بعداً دانشگاه( دانشسرا، یونورسیته
 .  نداختصاص داشت ،وتجربی

عصار  علمیه کاه برآماده از تحاوال     حوزه نهاد مفهوم و ساختار نوین  ،با این اوصاف
اگر هام گفتاه   . نیست شیعیان در گذشته نهادهای آموزشیقابل انطباق با  باشد، می خود

                                                           
گفتنی است، قانون برگزاری اجباری آزمون در تمام مراکز تحصیلی از سوی وزار  علاوم و معااف در    .1

ش، به انسجام حوزه علمیه و پیوند آنها با حوزه قم افزود. امتحانا  مدارس حوزه علمیه 1901ق/ 1991
 .(95شد )ریحان یزدی،  می ارتوسط وزارتخانه و با نظار  حائری در قم برگز
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یس و تحصایل علاوم ماذهبی    شود اصطال  حوزه علمیه در تعریف ضامنی، قلمارو تادر   
 گیرد و بنابر این، به رغم جدید بودن ایان عناوان،  شیعیان)نه ی  نهاد علمی( را در برمی

داند، در پاساخ  را به قرون نخستین اسالمی بازگر توان تاریخ پیدایی حوزه های علمیه می
ین، در همچن. باید گفت: بدین ترتیب دیگر نمی توان از حوزه به عنوان ی  نهاد یاد کرد

این صور  تاریخ حوزه علمیه در معرفی عالمان شیعی هر دوره خالصه خواهاد شاد، در   
افازون آنکاه، تااریخ    . حالی که نهاد تحصیلی چیزی فراتر از وجود معلام و اساتاد اسات   

. گیرد نه استاد و ماتعلم  می بر محوریت مکان تحصیل مورد بررسی قرار غالباً آموزش نیز
حاوزه  تأسایس  به اماکن و یا مراکز علمای پایش از    حوزه علمیهن عنوااطالق  ،در نتیجه
هماان ادوار، همچاون   این مراکز را باید ذیل اماکن علمای  . درست نمی نماید ،علمیه قم
 .  مورد مطالعه قرار دادمسجد و  مدرسه
 
 منابع
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