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مقدمه
در سـال 1281ق. بعـد از رحلـت شـیخ کبیـر، مرتضـی انصـاری، مرجعّیت عاّم شـیعیان به 
سیدمحمدحسـن شـیرازی،  ملقـب بـه میـرزای شـیرازی اّول رسـید. وی بـه مـدت 31 سـال، 
مرجعیت شـیعیان را برعهده داشـت. او در نیمة شعبان سـال 1291ق. بعد از 10 سال مرجعیت در 
نجـف، بـه قصد زیارت امام حسـین -علیه السـالم- راهی کربال شـد و از همان جا  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؛ به گونه ای 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 عسـکرّیین بود، بـه دلیل حضور زعیم شـیعیان، میرزای شـیرازی، به حوزه 
علمیـه ای 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 ُکّبـه و حاج آقا 

رضـا همدانی.
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* طلبه سطح دو حوزه ی علمیه ی قم و دانش پژوه  مرکز آموزش های تخصصی فقه
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پـس از آنکـه سـامرا اهمیـت علمی یافـت، طالباِن علـوم دینـی، از هر مکانی بـرای تحصیل 
علـم بـه آنجا می آمدند. از این رو میرزای شـیرازی در آنجا دو مدرسـة علمیه به نام »مدرسـةاالمام 

الشـیرازي« بنا کرد.
عمـر حـوزة سـامرا کوتاه بـود و از آغـاز تا پایان، بیش از 20 سـال نشـد؛ اما بـه دلیل حضور 
فّعـال اسـتوانه  های علمـی، رویکـرد علمـِی ویـژه ای در آن شـکل گرفـت که به مکتب سـامرا 
شـهرت دارد. ایـن مکتـب در تربیـت عالمان و مجتهدان، بسـیار موفق بـود و افـراد بزرگی را به 
جامعه شـیعی تقدیم نمود.)انصاری، المکاسب)المحشـی( 134( در این نوشـتار، به صورت کوتاه 
برخـی از ویژگی هـا ی نظـام آموزشـی مکتـب سـامرا را بیان نمـوده، چند تن از شـخصیت های 

برجسـته آن را معرفـی می کنیم.

 ویژگی های نظام آموزشی مکتب سامرا
1. ژرف اندیشی و نظریه پردازی

سـبک آموزشـی میرزای شـیرازی، بر پایه ژرف اندیشـی در مسـائل و نظریه پردازی، به جای 
تمرکـز بـر نقل دیدگاه هـای دیگران بود. اهمیت تفکر در مسـائل، نـزد میـرزا از روش مطالعه او 
بـه خوبـی روشـن اسـت. ایشـان در این زمینـه می گوینـد، روش مـن در مطالعه، این اسـت که 
قلـم برمی گیـرم و آنچـه را در ذهن دارم، می نویسـم؛ سـپس دربـاره آن تفکـر می کنم.)آقابزرگ 

طهرانـی، میـرزای شـیرازی 190( مکتب سـامرا، ایـن رویکـرد را در آموزش نیز بـه کار می بُرد.
کالس های درس میرزای شـیرازی در سـامرا، گاهی سـه تا هفت ساعت به درازا می انجامید؛ 
بـه ایـن دلیـل کـه در آنهـا، هر مطلـب را از همه جهت بررسـی می کردنـد و نظر همـه را دربارة 

آن جویا می شـدند.
ایـن روِش آموزشـی، بـا ژرف نگـری در مطالـب ارائـه شـده در کالس درس، امـکان تجزیه 

وتحلیـل و نقـد آنهـا را فراهـم می کنـد و زمینه سـاز تولید علـم و نظریه پـردازی افراد اسـت.
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2 . آموزِش همراه با پژوهش
میـرزای شـیرازی، شـاگردان را بـه جای شـرکت مکّرر در کالس، بیشـتر بـه پژوهش و تفکر 
وامی داشـت. او در کالسـهای درس خـود، به ویـژه درس اصـول فقـه،  به اختصار سـخن می گفت 
و بـه شـاگردان فرصـت مـی داد تـا دربـارة مطالـب، تحقیق کننـد. از ایـن رو در طول سـال، بیش 
از دو یـا سـه مـاه تدریـس نمی کـرد. میـرزا بیان مسـائل مهـم را برای رسـیدن به کمـال علمی و 
فقاهـت، کافـی می دانسـت و بر ایـن باور بود کـه فرایند تحصیِل افـراد، باید به وسـیله پژوهش ها 
و بررسـی های علمی، تکمیل شـود.)»بودجه ی حـوزه سـامراء« 81( »صاحب الذریعـه« در این باره 
می نویسـد: »[میرزای شـیرازی] در هنگام تدریِس بعضی کتاب های فقه، فقط به مسـائل مشـکل 
آنهـا می پرداخـت و از بیـان مباحـث دیگر خـودداری می کرد. بدیـن جهت، از درس او، فقط کسـی 
بهـره می گرفـت که با بررسـی های 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(

3. اهمیّت تقریرنویسی و نگارش
یکـی از سـنت های حـوزوی ایـن اسـت کـه در کالس درس، شـاگردان سـخنان اسـتاد را 
 می نویسـند. این سـنت، در »دروس خارج« حوزه معمول است و به آن »تقریرنویسی« می گویند.
»تقریرنویسـی«، در مکتب سـامرا متفاوت بود. در این مکتب، پس از تدریس استاد، شاگردان 
فّعـال کالس، درس را بـرای سـایر شـاگردان، شـرح می دادند و تبیین می کردند تـا مطالب برای 
همـه، کامـال روشـن شـوند. سـپس گوینده یا شـخص دیگـری مطالـب را می نوشـت. میرزای 
شـیرازی به این نوشـته ها بسـیار اهمیت می داد و نوشـته های بهتر را در حضور دیگران معرفی 
می  کـرد. بـرای نمونـه، می گوینـد زمانی که میـرزا حبیـب اهلل 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 32:1( افزون بر تقریرنویسـی، 



151  نگاهى اجمالى بر مکتب سامرا

میـرزا بـرای نـگارش نیـز ارزش فروان قائـل بـود. او از شـاگردان صاحب نظرش، در رشـته های 
مختلـف علوم، درخواسـت تألیف و تصنیف می کرد. )حـرز الدین، معارف الرجـال 126:2( یکی از 
نویسـندگان معاصـر میـرزای شـیرازی که همراه پـدر برای تحصیل به سـامرا رفته بـود، در این 
بـاره می نویسـد: میـرزا باکمـال مهربانی از پدرم خواسـت تا رسـاله ای 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 »ُدَرر الفوائـد فی اصول العقاید« را نوشـت.)دولت آبادی، حیـات یحیی 74:1(

4. استادپروری و تقویت شاگردان 
در یک کالس درس، معموال اسـتعداد  همه شـاگردان یکسـان نیسـت. مکتب سـامرا به این 
مسـأله توجـه داشـت و بـرای حـّل آن، از روش ویژه ای بهـره می بُرد. در سـامرا، برای آماده سـازی 
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 می پرداختند؛ 

سـپس همگی )شـاگرد و اسـتاد(، در درس میرزا حاضر می شـدند.
یکـی از کسـانی کـه میـرزای شـیرازی افـراد را بـه او ارجـاع مـی داد، آخونـد خراسـانی بود. 
می گوینـد: او  شـاگردان متوسـط خـود را تشـو یـق می کـرد کـه از محضـر »آخونـد« بیاموزند.
)کفایـی، مرگـی در نـور 70( از آثـار مهـم ایـن روش، می توان به تربیـت مدّرس بـرای حوزه ها و 

تقویت شـاگردان اشـاره کرد.)»بودجـه ی حوزه سـامراء« 87(

شخصیت های 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 شـخصیت های برجسـته  زیر را نـام می بریم.
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1. سیدمحمدتقی شیرازی
آقابـزرگ تهرانـی، دربـاره او می نویسـد: 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 چهره های شـناخته شــده در علم و تقوی و غیرت و شـهامت 
دینـی بـود. وی بـا هم مباحثـه 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.

2. آیت اهللا 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 می برد. 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(

3. آخوند مولی علی 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(

4. شیخ عبدالکریم حائری
 شـیخ عبدالکریم 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، سـال های بسیار، 
از محضر اسـاتید نامداری همچون میرزای شـیرازی اّول، سـیدمحمد فشـارکی اصفهانی و میرزای 
شـیرازی دوم، که از علمای بزرگ و سرشـناس آن زمان بودند، توشـه های فراوان گرفت. پس از وفات 
میرزای شـیرازِی اول، شـیخ عبدالکریم به همراه اسـتادش آیت اهلل فشـارکی به نجف هجرت کرد.

5. میرزای 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 
شـاگردان برجسـتة وی به شـمار آمد؛ به گونـه ای که در اواخر عمِر میـرزا، کاتب و »محّرر« او شـد. 
وی را از مشـاوران میرزای شـیرازی در ماجرای نهضت تنباکو دانسـته اند.)نائینی، تنبیه االمه 12(

6. عالمه سیدحسن صدر کاظمی
وی نویسـنده کتاب »تأسـیس الشـیعة الکرام لعلوم االسـالم« اسـت. او در سـال 
1297ق. برای کسـب دانش به سـامرا مهاجرت کرد و تا پایان عمِر 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 می کردند. )آقابـزرگ طهرانی، میرزای شـیرازی 41(

7. شیخ حسنعلی تهرانی مشهدی
او پیـش از شـروع درس میـرزای شـیرازی، فرازهایی از نهـج البالغه را قرائت می کـرد. عالوه 
بـر شـرکت در درس میـرزا، بـرای برخـی از طـالب نیـز تدریس می کـرد. همچنیـن گاه به جای 
میـرزا، نمـاز جماعت اقامه می نمود. وی مـردی »دائم المراقبه«، زاهد و »کثیرالبـکاء« بود.)آقابزرگ 

طهرانی، نقباء البشـر 455:1؛ عاملی، اعیان الشـیعه 308:5(
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8. آیت اهللا حاج آقارضا همدانی
آیت اهلل همدانی از مراجع تقلید و دانشـمندان بزرگ شـیعه بود. او در میاِن شـاگردان میرزا، از 
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بی نظیـر بود. کتـاب »مصباح الفقیه« و »کتاب البیع«)تقریـرات درس میـرزا(، از آثار برجای مانده 

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

9. شیخ عبداهللا زنجانی
او فرزنـد آخونـد مولی احمد، نویسـندة کتاب »تسـهیل الوصـول الی علم االصول« اسـت. وی 
از محضر بزرگانی همچون شـیخ زین العابدین مازندارنی، سیدحسـن کوه کمری و شـیخ محمدآل 
یاسـین بهـره برد و به مراتب باالی علمی رسـید. شـیخ عبـداهلل زنجانی، زمانی که بـه زادگاهش، 
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تقریرات درس فقه میرزا را نوشـته اسـت.)آقابزرگ طهرانی، نقباء البشـر 1192:1(

10. شیخ فضل اهللا نوری
شـیخ فضل اهلل از نخسـتین شـاگردان میرزای شـیرازی و بزرگان آنها بود. می گویند،  میرزا به 
او عالقـه فـراوان داشـته و دربـاره وی گفته اسـت: »میان من و شـیخ فضل اهلل ضّدیتی نیسـت. 
ایشـان خـوِد 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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