
 

 

 

 

 شیعه در گسترش تشیع در اودهنقش علمای 

 
 منظر عباس رضوی

 جغرافیا / آسیا / شبه قاره هند / هند

جامعه  :قمناشر :مکان چاپ(11تا  38)صفحات  3شماره  - 9831بهار  -سخن تاریخ  :منبع

 فارسی: هجری شمسیزبان 9831: المصطفی العالمیهتاریخ چاپ

 شبه قاره هند گسترش تشیع اوده تشیع هند هند علمای شیعه

های اصلی عالمان و متفکران دینی است که گسترش مذهب و دین،یکی از اقدامات مهم و رسالت

انی های فراوباشد و موانع و چالشرو های مختلف زمانی،با فرآیند خاص خود روبهتواند در دروهمی

آید که دیگر نواحی از در برابر آن وجود دارد. اوده از مناطق مهم و اثربخش در هند به شمار می
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ای در هند داشته پذیرفتند و این منطقه،جایگاه فرهنگی و مذهبی برجستهتأثیر می آن

ی این منطقه،در زمینه ترویج و شیع ورزاناست.بنابراین،بررسی تاریخی نقش عالمان و اندیشه

شود. تأسیس گسترش تشیع،از نیازهای علمی امروز است که در این نوشتار بررسی می

های علوم دینی،مراکز علمی،پروش شاگردان و تأسیس مراکز فرهنگی از یک سو کتابخانه،مدرسه

ین اقدامات تریان،از مهمهای رقیب مانند صوفیان،اخباریان،وهابیان و ناصبو رقابت و مبارزه با گروه

 رفت که در این تحقیق به آن اشاره خواهد شددر اوده به شمار می عالمان شیعه

 
 

 مام در اندیشه علمای شیعهگستره علم ا

 محمدرضا بهدار

ئمه ا از مسائلی است که همواره اذهان علما و متفکران شیعی و حتی بسیاری از پیروان« علم امام»

علیهم السلام را به خود مشغول کرده است. بدین روی، سبب ایجاد پرسش هایی از ائمه اطهار علیهم 

السلام در این باره شده است. با توجه به پرسش های متعددی که در این زمینه مطرح است، این 

ه این شیعه است، بنوشتار تنها از یک منظر به این مساله می پردازد که آن، علم امام از منظر علمای 

که شعاع این علم چه مقدار است و تا کجا امتداد و وسعت دارد. با وجود وحدت نظر اندیشمندان 

شیعی در برخی حوزه های بحث علم امام، در بعضی موارد از جمله پرسش مزبور، پاسخ های 

سیم کرد: واحدی دریافت نمی شود و به طور کلی، همه نظریه ها را می توان در سه دیدگاه تق

رویکرد تردید و سکوت، رویکرد محدودیت علم امام، رویکرد احاطه علمی کامل امام به همه 

  .چیز
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 علم امام
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حرانی و یوسف ب اندیشه سیاسی علمای شیعه در اواخر سده دوازدهم هجری )با تکیه بر اندیشه شیخ

 (علامه وحید بهبهانی

 زهرا عبدی

موضوع این تحقیق، ساختار اندیشه سیاسی علمای شیعه در اوخر سده دوازدهم هجری، با تکیه بر 

و اصولی  که رویکرد اخبارییوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی است. با توجه به ایناندیشه شیخ

قت های وشیعه از اواخر دوره صفویه باب بود، نظر علما درباره سیاست و حکومتدر میان علمای 

نیز با توجه به رویکردشان تفاوت داشت. از سویی دیگر، بیگانگی نهاد دین و دولت در حد فاصل 

ق(، باعث مهاجرت علمای طراز اول به عتبات عالیات شد.  9081 - 9981سقوط صفویه تا قاجاریه )

یوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی به عنوان علمای برجسته و معلمان رویکرد شیخ در این میان،

یاسی دیگر بودند که سرانجام به تثبیت و توسعه اندیشه ساخباری و اصولی در مباحثه و مناظره با یک

اصولی ختم شد. تا آن زمان علمای اخباری، حکومت فرد مؤمنی از میان مسلمانان را به شرط عدالت 

ومت الشرایط تثبیت شد و حکها ولایت مطلقه فقیه جامعدانستند، اما با پیروزی اصولیجایز می

بود. این تحقیق، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به منابع بایست مأذون و منصوب میمی

  .ای صورت گرفته استکتابخانه

 اندیشه سیاسی شیعه
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https://ebookshia.com/books/view/8949/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1+%D8%B3%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C+%28%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87+%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87+%D8%B4%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF+%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%29
https://ebookshia.com/books/view/8949/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1+%D8%B3%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C+%28%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87+%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87+%D8%B4%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF+%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%29
https://ebookshia.com/books/view/8949/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1+%D8%B3%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C+%28%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87+%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87+%D8%B4%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF+%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%29
https://ebookshia.com/books/view/8949/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1+%D8%B3%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C+%28%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87+%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87+%D8%B4%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF+%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%29
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  ...بیشتردیگر آثار نویسنده

 
 

 نقش شاهان اوده در گسترش تشیع

 منظر عباس رضوی

و یکی از  صورت گرفته است گسترش تشیع در منطقه بسیار مهم اوده هند به وسیله عوامل مختلفی

باشد؛زیرا آنان با ای بسیار اثر بخش میدر هرمنطقه ها،شاهان و حاکمان بودند.جایگاه شاهانآن

جایگاه  دنمندان و دااستفاده از موقعیت و نفوذ سیاسی از یک سو و برقراری روابط مناسب با اندیش

توسعه علوم،دانش و فرهنگ یک  های بزرگی در زمینهتوانند گامبه عالمان و اقشار فرهنگی،می

بردارند. در این نوشتار تلاش شده است نقش برجسته و ماندگار  بملت و یا پیروان یک دین و مذه

شاهان اوده هند را در زمینه گسترش تشیع بررسی نموده تا پیشینه تاریخی نفوذ و اقتدار عالمان و 

مک و های فرهنگی مانند کفعالیت ترین اقدامات آنانفرهیختگان شیعه آشکار گردد.یکی از مهم

بان از مردم بود که سبب جذب مذهب تشیع در این طبقات گردید.هم چنین یاری به فقیران و غری

بود که در این  های علمیه از کارهای بایسته این شاهانها،ارایه خدمات به حوزهامامباره ساختن

  .جستار مورد توجه قرار گرفته است

 تاریخ/دولت های شیعی/هند/اوده

 مقاله

https://ebookshia.com/authors/books/366/%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
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 نقش شاعران و صوفیان در گسترش تشیع در اوده

 منظر عباس رضوی

 بیشتر است و از میان آنان شاعران ونقش و تأثیرگذاری طبقات فرهنگی جامعه،از دیگر قشرها 

گیری دارند؛ زیرا با دارا بودن جایگاه اجتماعی از یک سو،و صوفیان در این زمینه،تأثیرگذاری چشم

اند. جایگاه سیاسی به دلیل نیاز حاکمان و شاهان به آنان از سوی دیگر،موقعیت ممتازی داشته

های زیادی برد و ها بهرها،از شاعران و صوفیهحکومت اوده در هند نیز مانند بسیاری از حکومت

 گسترش تشیع در هند و به ویژه در اوده نقش زیادی به دلیل گرایش به تشیع،این دو قشر در زمینه

رداخته پ نوشتار،به بررسی نقش شاعران و صوفیان در گسترش تشیع در اوده اند.در اینداشته

  .شودمی

 یخ/دولت های شیعی/هند/اودهتار جغرافیا/آسیا/شبه قاره هند
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