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نقد و برریسکتاب

شرق پس از پایان جنگ های صلیبی شروع شد و اوج آن قرن هجدهم 
یش های  بان ه���ا و گو پ���ی ب���ه ز ک���ه کتاب مق���دس پی در می���ادی ب���ود 

مختلف ترجمه می شد.

گون ارتباط مسیحی���ان و مسلمانان، گفتگوی  گونا در می���ان روش های 
ین  ی���ن و عینی تر شفاه���ی ب���ا حفظ احت���رام متقابل، یک���ی از سودمندتر
گونی برخوردار است؛ چ���ه اینکه در این  گونا آنهاس���ت و از امتیازه���ای 
ین عامل جدایی ادی���ان از یکدیگر، به  روش بدفهم���ی به عن���وان مهم تر
ین زمان سوءتفاهم ها برطرف  کوتاه تر حداقل می رسد و فی المجلس در 
که ح���دود یک ق���رن پی���ش در اصفهان  می ش���ود. ماهنام���ه »االس���ام« 
یت برخودار ب���ود و مرحوم محمدعلی حسنی  منتش���ر می شد، از این مز
ک���ه از طرف مظفرالدین شاه ملقب ب���ه »داعی االسام« گردید، طایه دار 
یان شناس���ی این مجله و  ب���ارۀ تحلیل ماهیت و جر ای���ن حرکت بود. در
شخصیت داعی االسام تا جایی که راقم این سطور بررسی کرده، به جز 
گزارش، تحقیق جدی صورت نگرفته است. این در حالی است  چن���د 
گفت مطالعه دقیق ای���ن ماهنامه بر بسیاری از  که ب���ا اطمینان می توان 
ابهام���ات این دوره پرتو می افکند. و سرنخ های خوبی برای محققان به 

دست می دهد.

گرانقدر آقای مجید  ی���ز و پژوهشگر  در اینج���ا الزم می دانم از دوست عز
غام���ی جلیسه قدردانی کنم که فای���ل  این مجله را در اختیار بنده قرار 

داد و در تکمیل این نوشته مرا تشویق نمود. 

ماهنامه االسالم
در ده���ه نخست قرن بیستم، حوزۀ علمی���ه اصفهان )مدرسه صدر( در 
گفتگو  اقدام���ی ابتکاری، مرک���زی به ن���ام »صفاخانه اصفهان« را ب���رای 
ک���رد. ح���اج آقا ن���وراهلل اصفهان���ی فرزن���د محمدباقر  ب���ا مسیحی���ان دایر 
برجست���ه  عال���م  1928م(،   -1862 1346ق/   -1278( مسجدشاه���ی 
اصفه���ان در جمادی الثانی 1320ق/ سپتامب���ر 1902 م دستور تأسیس 
ای���ن مرکز را صادر نمود. »صفاخانه اصفه���ان« در محله مسیحی  نشین 
»جلف���ا« ق���رار داش���ت.  در ای���ن مرک���ز نماین���ده مسیحی���ان و مسلمانان 
گفتگ���و می پرداختن���د و عین سخن���ان آنه���ا مکت���وب و در ماهنامه  ب���ه 

»االسام« منتشر شد. 

مسیحیان نیز از فراهم بودن چنین فضایی استقبال می کردند. در یکی 
ید: »ف���ی الحقیقه صفاخانه شما  از شماره ه���ا، نمایندۀ مسیحی می گو
یرا هیچ وقت چنی���ن مجلسی در اسام  در اس���ام خیل���ی تازگی دارد؛ ز
بارۀ دین  که اهل هر ملت به طور آزاد حاضر شوند در منعقد نشده ب���ود 
گمان می کردیم دلیل دین  کنند. پیش از اینها  گفتگو  اسام و ادل���ۀ آن 
اسام فقط شمشیر است، اما حال که این مجلس و گفتگو را می بینیم، 

تعجب می کنیم« )سال اول، شماره 7، 9/ 1903م/1321/7ق(.

مقدمه
ین  ک���ه می شناسی���م، میان اس���ام و مسیحی���ت بیشتر در بی���ن ادیانی 
یسی به وجود آمده اس���ت. در مورد مسلمانان  گفتگ���و، مناظ���ره و ردیه نو
کنش به  ک���ه عمده آث���ار مکتوب آن���ان در ای���ن زمین���ه در وا گفت  بای���د 
فعالیت ه���ای تبشی���ری مسیحی���ان ب���وده اس���ت. تبلی���غ مسیحیت در 

کارشناسی ارشد ادیان ابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم. 1 . دانش آموخته 
ی���زم آق���ای مجید غالم���ی جلیسه و آقای حسی���ن متقی به خاط���ر راهنمایی های  2. از دوست���ان عز

کنم. سودمندشان تشکر می 

ماهنامه االسالم2
 خنستنی ماهنامه بنی االدیاین
 در اصفهان دوره قاجار

چکیده: در دهه خنستتت قرن بیستتم، به جهت گفتگوی 
مستتمانان با مسیحیان مرکزی به نام »صفاخانه اصفهان« 
از ستتوی حوزه عمیتته اصفهان دایر گردیتتد. در این مرکز، 
نماینده مستتیحیان و مستتمانان به گفتگو یم پرداختند و 
عنی ستتخنان آنان، مکتوب و در ماهنامه االسالم منتشر یم 
گردید. جمله االستتالم را از نظر حمتوا باید جمله ای کامالً دیین 
قمتتداد نمود که بتته دنبال نفوذ انگلیتتس در پیکره مملکت 
و تبع آن کلیستتا در روح جامعه، توستتط عده ای از بزرگان 
حوزه عمیه اصفهان راه اندازی گردید که به حماجه با عمای 
مستتیحیت برآمتتده، تا نه تهنا جلوی تبلیغ دین مستتیح را 
در جامعه اسالیم گرفته بلکه درصدد جذب آنان نزی باشد. 
در این جمله از مشاره ستتوم به بعد عتتالوه بر درج مذاکرات 
مذهیب حتت عنوان ستترور غییب شتترح احتتوال بزرگاین چون 
فخراالسالم و رکن امللک نزی به چاپ رسیده و همچننی بریخ 
از نامتته هتتایی که به اداره جمله یم رستتیده، در بریخ از مشاره 
های جمله طبع گردیده است. تهنا 38 مشاره ماهنامه االسالم 
در ایران به چاپ رسید و در سال 1323 مقری، حممدعلی دایع 
االسالم، نماینده اصلی مسمانان در مببیئ اقامت گزید و در 
آن دیار، ماهنامه »دعوت االستتالم« را با همان حمور گفتگوی 
استتالم و مسیحیت به دو زبان فاریس و اردو منتشر نمود. 
نویستتنده در نوشتتتار حتتارض، پس از مشتتارش ویژیگ های 
منحرصبفرد ماهنامه االستتالم، گزاریش امجایل از موضوعات 
منتتدرج در ماهنامه را بیان یم دارد. در انهتا با ذکر هدف از 
انتشتتار این ماهنامه، مشخصات نشتتر، قمیت و ...، مقاله 

خویش را به پایان یم رساند.

کلیدواژه:  ماهنامه االستتالم، دایع االسالم، گفتگوی اسالم و 
مسیحیت.

حیدر عیویض1 نقد و برریس کتاب
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بان فارسی و اردو منتشر نمود و در دارالفنون  اسام و مسیحیت، به دو ز
یس ادبیات فارسی پرداخت.  آنجا به تدر

کامًا دینی قلمداد نمود  مجل���ه »االسام« را از نظر محتوا باید مجله ای 
کلیسا در روح  ک���ه به دنبال نفوذ انگلی���س در پیکره مملکت و تب���ع آن 
جامع���ه، عده ای از بزرگان ح���وزه علمیه اصفهان آن را راه اندازی کردند 
گفتگو ب���ا علمای مسیحیت برآم���د تا نه تنها جل���وی تبلیغ دین  ک���ه به 
گرفته ش���ود، بلکه درصدد ج���ذب آنان نیز  مسی���ح در جامع���ه اسامی 
کرات  باش���د. در ای���ن مجله از شم���اره سوم به بع���د، عاوه ب���ر درج مذا
مذهبی با عنوان »سرور غیبی«، شرح احوال بزرگانی چون فخراالسام و 
که به اداره  رکن الملک نیز به چاپ رسید؛ همچنین برخی از نامه هایی 

گردید.  مجله می رسید، در برخی از شماره های مجله طبع 

ویژگی های منحصربه فرد ماهنامه االسالم
ک���ه تا شم���اره آخر این  1.ادبی���ات محترمان���ه  طرف ه���ای گفتگ���و است 

مسئله رعایت شده است.  

یژگی هاست  2.استناد ب���ه تنها متون مقدس )قرآن و عهدین( از دیگر و
ک���ه در این مجل���ه به چش���م می خورد. ای���ن روش، اطاع���ات خوبی به 
کتاب مقدس و تلقی های دیگران از  باره  مطالعه کنند گان مسلم���ان در

قرآن می دهد. 

یان  های مهم در  3.ای���ن ماهنامه سرنخ ه���ای مهمی برای شناخ���ت جر
اواخ���ر دوره قاجار ب���ه دست می دهد و بر بسی���اری از موضوعات مبهم 
کنش  ی���ژه فعالیت ه���ای تبشی���ری مسیحی���ان و وا پرت���و می افکن���د؛ به و
علمای مسلمان به آن. ب���رای نمونه در شماره 16 به فعالیت های شیخ 
کتاب و  ک���ه در انگلستان با تألیف  کیلیام افندی اشاره شده  عب���داهلل 
یج دین اسام  می پردازد  نشر هفته نامه الهال و ماه نامه »االسام« به ترو
و راقم این سطور، هنوز هیچ ردپایی از آثار وی به دست نیاورده است. 

ک���ه پی���ش از آغ���از انقاب  یات���ی اس���ت  4.ای���ن مجموع���ه از ن���وادر نشر
مشروطیت شروع به فعالیت کرد و عاوه بر آن اولین فعالیت مطبوعاتی 

یابی و آسیب شناسی است.  ز روحانیت به شمار می رود و شایسته ار

کامًا دینی ب���وده، اما در  5.ب���ا وجود اینک���ه ماهنامه االسام مجل���ه ای 
مسائل مه���م اجتماعی برای عم���وم اطاع رسانی می نم���ود؛ برای نمونه 
در شم���اره هفت���م از س���ال دوم، مقال���ه نسبت���ًا مفصل���ی از محمدباق���ر 

حکیم باشی در موضوع راه های پیش گیری و درمان وبا آمده است.  

ماهنام���ه االسام مورد حمایت حوزه های علمیه بوده و برخی از عالمان، 
رساله های���ی در مباح���ث بین االدیان���ی و موضوعات مرتب���ط تألیف و به 
ی���ه ارسال می نمودند. تع���دادی از این آث���ار در شماره های  دفت���ر این نشر
مجل���ه معرفی شده است و خوانندگان را به مطالعه آنها توصیه کرده اند. 

ب���ا فاصله سه ماه از تأسیس صفاخانه، اولین شماره ماهنامه »االسام« 
در رمض���ان 1320ق/1903/1م منتش���ر شد. باوجود اینک���ه شماره دوم 
ب���ا پنج م���اه تأخیر چاپ شد، ام���ا گفتگوها میان نماین���ده  مسیحیان و 
مسلم���ان ادامه داشت و با حمایت جدی »میرزا علی اصغرخان اتابک 
اعظ���م« در ماه ه���ای بع���دی با انتش���ار دو شم���اره در یک م���اه تأخیر آن 
گردید. تنها 38   جب���ران شد و تا شوال 1321ق دوازده شماره از آن طبع 
ین شماره آن  شماره از ماهنامه »االسام« در اصفهان منتشر گردید. آخر

در 1/ 12/1906/ 1323ق چاپ شد. 

در این زمان نماینده اصل���ی مسلمانان، محمدعلی بن فضل اهلل ملقب 
به داعی  االسام3)1255- 1330ق/ 1839- 1912م( پس از بازگشت از 
سف���ر حج ب���ه هندوستان رفت و در آن دیار ب���ه فعالیت های خود ادامه 
گفتگوی  داد. وی در بمبئی ماهنامه »دعوت االسام« را با همین محور 

یجانی، ملقب به داعی االسالم در سال 1296ق در روستای  3 . سی���د محمدعلی بن حسن آملی الر
یجان متولد شد. او تحصیالت ابتدایی خود را در آمل و تهران به انجام رسانید  ک از توابع الر نی���ا
و ب���ه اصفه���ان رفت و ن���زد بزرگانی چ���ون محمد کاشان���ی، جهانگیرخان قشقای���ی و آقا نجفی به 
تحصی���ل پرداخ���ت، و در اصفه���ان بود که مجل���ه االسالم را منتش���ر نمود. وی به س���ال 1324ق 
بع���د از بازگش���ت از سف���ر مکه در هند اقام���ت کرد و در سم���ت استادی دانشک���ده حیدرآباد به 
یت آشنا  یس ادبیات فارسی پرداخت. داعی االسالم به زبان های پهلوی، گجراتی و سانسکر تدر
ب���ود. او در اواخ���ر عمر پس از س���ی و چهار سال توقف در هند به ای���ران بازگشت و چندی بعد به 
هندوست���ان رف���ت و در م���اه صف���ر 1371ق در سن 75 سالگ���ی دار فانی را وداع گف���ت. از جمله 
ی���خ نادرشاه و ستاره نگاشته  آث���ار وی می ت���وان به کتاب ه���ای: 1. اقبال و شعر فارسی؛ 2. ترجمه تار
تین برای فارسی؛ 4. سه مسمط؛  سرمارتیمر دیوراند؛ 3. خط آسان برای تعلیم عمومی؛ 4. خط ال
5. ترجمه وندیداد؛ 6. فرهنگ نظام؛ 7. دیوان شعر؛ 8. شعر و شاعری عرفی؛ 9. جلد دوم فارسی 

یسی؛ اشاره نمود. جدید؛ 10. شعر و شاعری عصر جدید ایران؛ 11. فرهنگ  نو



101

ماهنامه االسالم

135 و 136سال بیست و سوم،مشارۀسوم و چهارم، مرداد- آبان 1391

نقد و برریسکتاب

 جمادی
الثانی/ 1322

 بشارت اشعیا نبی به ظهور پیامبر
اسالم 42: 19-10 1904 /8 20

رجب/ 1322

ج مقاله ای در موضوع پیشگیری  در
 و درمان بیماری وبا از محمدباقر

 حکیم باشی/ ادامه بحث بشارت ها/
معجزات پیامبر اسالم

1904 /9 21

شعبان/ 1322 ج  پیشگویی اشعیا نبی 54/ در
نامه ای از محمدبن صادق طباطبایی 1904 /10 22

رمضان/ 1322 عصمت پیامبران 1904 /11 23

شوال/ 1322  گفتگو راجع به واژه فارقلیط، انجیل
یوحنا 14: 16 1904 /12 24

 ذی قعهده/
1322                      

گذشته/ بخش اول  ادامه بحث 
 مقاله عبدالرحیم بن صاحب

)فصول)چاره متین در ترویج دین
1905 /1 25

 ذی حجه /
ادامه بحث/ بخش دوم مقاله 1322ق 1905 /2 26

محرم/ 1323ق
 مقایسه رسالت پیامبر اسالم و

 حضرت موسی )ع(/ بخش سوم
مقاله

1905 /3 27

صفر/ 1323ق
 تقریظ آقا نجفی/ بخش پایانی مقاله
 عبدالرحیم/ حکم ارتداد در اسالم و

یهودیت
1905/4 28

 ربیع االول/
1323ق ادامه مباحث 1905 /5 29

 ربیع الثانی/
1323ق

 مختصری از تاریخ اسالم/ آبای
کتاب گزارشی از   پیامبر اسالم/ 

 خالصةالکالم فی افتخار دین االسالم
 اثر فخراالسالم/ خواب نبوکد نصر،

دانیال 2

1905 /6 30

 جمادی
االولی/ 1323ق

کتاب خالصة الکالم/  ادامه معرفی 
حوادث هنگام تولد پیامبر اسالم 1905 /7 31

 جمادی
الثانی/ 1323ق ادامه مباحث 1905 /8 32

رجب/ 1323ق
 سرگذشت اصحاب فیل در مکه/

کتاب خالصه الکالم/  ادامه معرفی 
 داستان یعقوب و یعسو، پیدایش 27

1905 /9 33

 شعبان/
1223ق

 مقایسه آموزه های مسیحیت با
گفتگو راجع به ماجرای  اسالم/ 

 دینه)دختر حضرت یعقوب، پیدایش
34(/ ادامه معرفی خالصه الکالم

1905 /10 34

 رمضان/
1323ق فلسفه نبوت/ خالصة الکالم 1905 /11 35

شوال/ 1323ق  توحید و تثلیث در ترازوی عقل/
خالصة الکالم 1905 /12 36

 ذی قعهده/
1323ق

کتاب  ادامه بحث/ بخش پایانی 
خالصة الکالم 1906 /1 37

 ذی حجه/
1323ق

ج نامه مظفرالدین شاه در پاسخ  در
 به خواسته های مردم و علمای

که در حرم حضرت عبدالعظیم  تهران 
کرده بودند/ ایمانوئیل  تحصن 

کیست؟

1906 /1 38

یه  نکته ای که بیان آن خالی از لطف نیست، اینکه: بنیانگذاران این نشر
برنامه های تبلیغی گسترده ای برای تبلیغ اسام داشته اند که از آن جمله، 

بیت مبلغ برای اعزام به خارج از کشور بوده است )ش1: ص5(.  تر

گزارش اجمالی از  موضوعات مندرج در ماهنامه االسالم

تاریخ قمری موضوع  تاریخ
میالدی

رمضان/ 1320 کلی نبوت مباحث  1903 /1 1

 ربیع االول/
1320 5/ 1903 گفتگو راجع به الوهیت عیسی مسیح 2

 ربیع الثانی/
1321

گذشته و معرفی  ادامه مباحث 
فخراإلسالم، مؤلف انیس األعالم 1903 /6 3

 جمادی
االولی/ 1321

 ادامه معرفی فخراألسالم/ آموزه
نجات 1903 /7 4

 جمادی
الثانی/ 1321

گفتگو  ادامه معرفی فخراألسالم/ 
راجع به نبوت پیامبر اسالم 1903 /8 5

 جمادی
الثانی/ 1321 گفتگو راجع به عصمت انبیاء 1903 /8 6

رجب/ 1321 کتاب مقدس حجیت  1903 /9 7

شعبان/ 1321 کتاب مقدس حجیت  1903 /10 8

شعبان/ 1321
 جایگاه قرآن/ ادامه معرفی

 فخر األسالم/ بخش اول رساله حاج
 آقا عبدالباقی از علمای

1903 /10 9

رمضان/ 1321  تصلیب مسیح/ بخش دوم مقاله
عبدالباقی/ ادامه معرفی فخراألسالم 1903 /11 10

رمضان/ 1321  بخش سوم مقاله عبدالباقی/ فخر
کتاب مقدس األسالم/ حجیت  1903 /11 11

شوال/ 1321
 بخش چهارم مقاله عبدالباقی/
  گفتگو راجع به نسب نامه عیسی

مسیح
1903 /12 12

ذی قعده/ 1321 حجیت اناجیل 1904 /1 13

ذی حجه/ 1321  گزارشی از نامه های ارسالی به
صفاخانه/ رستاخیز مسیح 1904  /2 14

محرم/ 1322  بشارت انبیاء بنی اسرائیل به ظهور
پیامبر اسالم 1904 /3 15

صفر/ 1322

کیلیام افندی  معرفی شیخ عبداهلل 
 که در انگلستان به اسالم مشرف شده

کتاب و نشر هفته نامه  و با تألیف 
ل و ماه نامه »االسالم« به ترویج  الهال

 دین اسالم  می پردازد / رستاخیز
عیسی مسیح

1904 /4 16

 ربیع االول/
1322

ج نامه های ارسالی از بوشهر و  در
تهران / رستاخیز عیسی مسیح 1904 /5 17

 ربیع
الثانی/1322

 اخبار غیبی قرآن مجید/ ادامه معرفی
کیلیام افندی 6/ 1904 شیخ عبداهلل  18

 جمادی
االولی/ 1322

 اخبار غیبی قرآن/ بشارت های عهد
عتیق به ظهور عیسی مسیح 1904 /7 19
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نقد و برریسکتاب

تاریخ شروع انتشار: رمضان سال 1320ق
تاریخ اتمام انتشار: شوال 1322ق

دوره نشر: ماهنامه
سنوات نشر: 1320ق،1321ق، 1322ق، 1323ق

ویژگی های ظاهری
خشتی )22 × 18(، دو ستونه، نستعلیق و نسخ، 38شماره، 13س.

قیمت نشریه

شماره 1 سال اول رمضان 
1320ق.

یکساله همه جا

1 تومان

شماره 1 سال دوم 
ذی القعده 1321ق.

ج اصفهانیکساله اصفهان یکساله خار

کرایه پست1 تومان به عالوه 

شماره 5 سال سوم 
ربیع االول 1323ق.

ج یکساله اصفهان یکساله خار
یک نسخهاصفهان

کرایه 1 تومان به اضافه 
1 قرانپست

کتابخانه ها
بیاض، مجلس، آستان قدس، معاصر، دانشگاه تهران، مسجداعظم

جدول فاصله انتشار
1320ق
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کتابنامه
1.اصفهانی، نوراهلل؛ ماهنامه االسالم؛ شماره 1- 38، اصفهان: صفاخانه اصفهان، 

1320- 1323ق.

6 . در ماه ه���ای جمای الثان���ی، شعبان و رمضان در هر ماه دو شماره از این روزنامه به چاپ رسیده 
است.

هدف این ماهنامه
ب���ارۀ اه���داف تأسی���س صفاخان���ه و انتشار  در شم���اره اول ماهنام���ه در
ماهنام���ه »االس���ام« چنی���ن آم���ده اس���ت: »چ���ون سال هاس���ت دعات 
ی���ه می گفتن���د: » چ���را اهل اسام ج���واب ما را نمی دهن���د با آنکه  عیسو
از دول فرنگست���ان ب���ه بل���دان اسام���ی می آیی���م و اداره دع���وت مفتوح 
کتب  کار می کنیم، در هر سال  کروره���ا در سال مخارج این   می نماییم 
ف���راوان در رد اسام طبع می کنیم و به دست اه���ل اسام می دهیم«، از 
ای���ن جهت از غ���ره شهر جمادی االخ���ر 1320 قمری در اصفه���ان به امر 
یعه الغراء مروج المله البیضاء ماذ االنام  جن���اب مستطاب حامی الشر
م���روج االحک���ام حجة االسام آقای حاج شیخ ن���وراهلل ثقة االسام دامت 
برکات���ه العالی���ه اداره دعوت اسامیه به نام »صفاخان���ه« در محله جلفا 
گفتگوی دعات اسامیه با مسیحیان و دعات ایشان  دائر شده است. 
ی���ر می شود و در این اوراق ب���رای انتفاع مسیحیان و مسلمانان دور  تحر
یم کم ک���م دعات اسامیه به ممالک خارجه  من���درج می گردد. امید دار

کنیم«. بفرستیم و حجت را بر اهل دنیا تمام 

ام���ا متأسفان���ه ب���ا کارشکنی برخ���ی از مسئ���والن و کم لطفی م���ردم، این 
نتای���ج محقق نشد و داعی االسام ب���ه هند رفت. در این باره می توان به 
گای���ه داعی االس���ام اشاره کرد که در شم���اره 7، ص6-7، رجب 1321 
یم  ید: »امیدوار منتشر شد. وی در خطاب به نماینده مسیحیت می گو
کنیم و  م���ا هم مثل شما نص���اری در تم���ام روی زمین مجال���س منعقد 
که اهل ملت  دع���ات اسامیه را به ه���ر طرف بفرستیم؛ فرق ای���ن است 
شما بیدارند و فواید دعوت و لزوم آن را فهمیده اند، لیکن اهل ملت ما 
هن���وز در خواب غفلت اند؛ مثًا جناب جالت مئاب آقای عاء الدوله 
حکمران مملکت فارس جای آنکه با ما همراهی کند، آنچه از مرسات 
صفاخانه مقدسه به شیراز می رسد، در دارالحکمومه توقیف می شود و 

نمی گذارد منتشر شود...«.

نتیجه گیری
که داشت���ه، ب���ا توجه به  کوتاه���ی  ای���ن ماهنام���ه، ب���ا وجود عم���ر نسبت���ًا 
که در خ���ود دارد، ما را به شناخت یک دهه فعالیت  سرنخ های خوبی 
بین االدیانی حوزه ه���ای علمیه رهنمون می س���ازد و امتیازات و نواقص 
یابی قرار  ز ک���ار آنها را نمای���ان می کند؛ از ای���ن رو شایسته است م���ورد ار

گردند. بگیرد و شخصیت های دخیل در آن به طور شایسته معرفی 

مشخصات نشر
آدرس جریده: اصفهان، مدرسه صدر 4

همکاران: عبدالحسین موسوی5

4 . مدرس���ه ص���در بازار از جمل���ه مدارس مهم عصر قاجار و کنونی ح���وزه علمیه اصفهان است که 
توسط محمدحسین خان صدر اصفهانی در اواسط نیمه اول قرن سیزدهم در بازار بزرگ اصفهان 

یشه ها و جلوه های تشیع و حوزه علمیه اصفهان، ج 2، ص 295(. بنا می گردد )رک: ر
5 . عبدالحسین موسوی امام جمعه حسین آباد اصفهان بوده است.


