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ABSTRACT
The study of the obstacles for the Shiite Imams in
teaching Islamic sciences, and The explanation of their
problems for the Imams’ programs are the main purpose
of this study. The obstacles made the Islamic society
not accept their authority in a united manner. This study
based on a descriptive-analytical method was organized
:to answer the following two questions
What obstacles did the Shiite Imams face in -
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?teaching Islamic sciences
What problems did these obstacles cause to the ?Shiite Imams’ programs in teaching Islamic sciences
The findings indicate that the Shiite Imams faced three
basic obstacles in teaching Islamic sciences:
government, the mainstreams active in Islamic sciences,
and commitment to the principle of taqiyyah. These
three factors caused problems to the Shiite Imams’
educational programs, such as appearing heresy and
deviation in the Islamic religion, losing a part of the
human and scientific resources of Imamite Shia in
Islamic sciences, causing the Shiites to wander,
penetrating into Imamite Shia, raising doubts about the
content of some hadiths, and creating deviations in the
content of Islamic sciences.
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چکیده
بررسی موانعی که مقابل اماماا ایعه در آماوش لواوا اسا می وجاود دا او و
تبیین آسیبهایی که هر یک اش این موانع بر برنامهی ایشا بر جای میگذا و ،هدف
مطووب این پژوهش اسو؛ موانعی که سبب اد جامعاه اسا ا ،مانناد پیکاری واحاد،
پذیرای مرجعیو ایشا  نشود .پژوهش حاضر با تکیه بر رو توصیفی−تحویوی باه
منظور پاسخ به دو پرسش شیر ساما یافته اسو:
یکرد؟
 −چه موانعی در آموش لووا اس می اش سوی اماما یعه خول ایجاد م 
بهایی بر برنامه اماما یعه در آماوش لواوا اسا می وارد
 −این موانع ،چه آسی 
یساخو؟
م
یافتهها حاکی اش آ اسو که اماما یعه در آموش لووا اسا می باا ساه ماانع
اساسی مواجه بودند؛ حکومو ،جریا های فعال در لووا اسا می و التاااا باه اصال
تقیه .این سه لامل آسیبهایی بر برناماهی آموش ای اماماا ایعه وارد کارد کاه
ظهور بدلو و انحراف در دین اس ا ،ار بین رفتن بخشی اش سارمایه انساانی و لومای
یعه در لووا اس می ،سرگردانی یعیا  ،نفاو در تشایع اماامی ،تردیاد در محتاوای
برخی اش احادیث و انحراف در محتوای لووا اس می برخی اش آنها هستند.

 .1این مقاله مستخرج از طرح پسادکتری در دانشگاه اصفهان با عنوان «تبیین مبانی برنامه تعلیمی اماماان شایعه در پای ر یازی علاو اساممی (اهااا ،روشهاا و راهبردهاا)»
میباشا.
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مقدمه

اساس عقیدۀ تشیی بیر ایی بنییاد نهیاده شیده اسیت کی امامیان
معصوم مرج نهایی دانش مذهبی پس از رسیول خیدا ،و
شییارنان منحصییر سیینت شییری نبییوی هسییتند (مدرسییی
طباطبایی ،1990 ،ص ،)141ک ب ضرورت زمانُ ،بعید علمیی و
فرهنگی ایشان بر ُبعد سیاسی آنان غلب یافت .ائم  در دورانیی
ک یکی از مشخصات آن انتشار علوم اسالمی بود (امی ،1911 ،
ص16؛ فیاض ،1911 ،ص ،)116صیانت اسالم از انحرافیات را
در رأس برنام خود قرار دادند و آگاهی بر علیوم اسیالمی ،آنیان را
محل رجوع و توج دانشیمندان و اهیل علی قیرارداد (خضیری و
دیگران ،1911 ،ج ،1ص .)911منظور از علوم اسیالمی ،علیومی
است ک موضوع و مسائل آن علیوم ،اصیول ییا فیروع اسیالم و ییا
چیزهایی است کی اصیول و فیروع اسیالم بی اسیتناد آنهیا اثبیات
میشود؛ مانند علوم قرآن ،ندیث ،کالم و فق (مطهیری،1961 ،

ص .)16ای علوم ،نیاز اولی جامع اسالم جهیت تعیالی اسیت و
ّ
میتواند ابعاد شخصیت فرد مسلمان را نشان دهد (بکیار،1091 ،

میتواند جامع اسالمی را از
ص .)146آموزش صحیح ای علوم 
خطر بدعت و انحراف نفظ نماید.
دسیتیابی بی مرجعییت علمیی در علیوم اسیالمی ،آن هی در
جرییانهیای آموزشیی فعیال در ایی

شرایطی ک جریان نیاک و
سادهای نبود .چرا کی
نوزه ،مقابل معصومان قرار داشت ،کار 
بعد از نکومت کوتاهمیدت امیام علیی ،ایشیان از پشیتوان ی
بهیرهمنید نبودنید؛
نکومتی ب منظور اجرای برنام آموزشی خیود 
مییشیدند؛
ضم اینک با واکنش از جانب نکومت نییز مواجی 
پژوهش ناضر با هدف بررسی موانی میثثر بیر برنامی آموزشیی
امامان شیع  سامان یافت است.
در رابط با موضوع نوشیتار ناضیر تحقییق مسیتقلی صیورت
نگرفت است .ب بیانی دیگر ،در نوزه تعلی و تربیت توسط امامان
پژوهشهای متعیددی انجیام شیده اسیت ،امیا بررسیی

شیع 
موان مثثر بر آمیوزش علیوم اسیالمی توسیط امامیان شییع  و
پیامدهای آن موردنظر نبوده است.
افتههایتحقیق 
ی 

موانعی ک میتوانست بر آمیوزش علیوم اسیالمی توسیط امامیان

شیع  خلل ایجاد کند و آسیبهایی ک هر یک از ای موان بیر
جای مینهاد ب ای شرح است:
.1حکومت 

نکومیتهیایی

مه تری مان فعالیتهای آموزشی امامان شیع ،
رسیولاللی ،

بود ک در مقابل ایشیان ایسیتادند؛ غصیب خالفیت
بیدعت و انحیراف در جامعی اسیالمی شید .فرمیان منی

سبب بروز
کتابت ندیث ،با اعتقاد بر«کتاب الل نسیبنا» صیادر شید (بخیاری،
 ،1014ج ،1ص91؛ طبری امامی ،1016 ،ص ،)111و جریان جعل
و تحری ی نییدیث شییکل گرفییت (اب ی ابیییالحدییید ،1040 ،ج،0
ص19؛ ج ،11ص01−00؛ کشی ،1040 ،ج ،1ص901؛ مامقانی،
 ،1091ج ،11ص141؛ صییبحی صییالح ،1011 ،ص111؛ ابوری ی ،
 ،1014ص )16ک سبب فقدان بخشی از انادیث رسول خیدا و
نقل ب معنا در انادییث ایشیان گردیید (ابوریی )141 ،11 ،1014 ،؛
بیاعتمادی ب نیدیث(خطییب بغیدادی،1041 ،
ضم اینک سبب 
ص191؛ ابوری  ،1014 ،ص ،)141محروم شدن جامعی اسیالمی از
تفسیر و تأویل صحیح آیات ،انزوای فق و افیزایش رواییات یهودییان و
مسیحیان تازه مسلمان شد (عسیکری ،1016 ،ج ،1ص .)61بی ایی
موارد ،رویگردانی از تفسیر قرآن ب امر خلیفی دوم را نییز بایید اضیاف 
کرد (دارمی ،1011 ،ج ،1ص160 ،161؛ اب ابی الحدیید،1040 ،
ج ،11ص99؛ عسییکری ،1911 ،ج ،1ص049؛ معییارف،1991 ،
ص11؛ رامیار ،1919 ،ص.)911
ازسویدیگر ،در عصر امامت شاهد ظهیور فرقی هیای فعیال در

شاخ های علوم اسیالمی ،ماننید فقی  ،تفسییر و کیالم ،هسیتی کی
بنییعبیاس
بنیامی و بعضی دیگر در نکومیت 
بعضی در نکومت 
سر برآوردند و تحت نمایت ایشان آراء خیود را بسیط دادنید و هیر
یک ب سه خود در انحراف از نقیقت اسالم نقیش ایفیا نمودنید؛
مانند اندیش ارجاء و فرقۀ وابست ب ای اندیش  ،موسیوم بی مرجئی .
ای فرق  با رواج اندیش های خود ب تقویت اقدامات نکومت اموی
همیت نهیاد و درمقابییل ،میورد نمایییت ایی نکومییت واقی شیید
(نوبختی ،1911 ،ص16؛ رضازاده لنگیرودی ،1911 ،ص.)191
همچنی معتزل  1مورد نمایت خلفیایی چیون میأمون و واثیق بیود
یشا؛ بلکه لغو دساتور
 .1دوره رونق معتزله تنها به دوران مأمون و واثق محاود نم 
دورهای
دستور «محنت» توسط متوکل در سال  432هجری صرفا نشاانه پایاان 
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(قفطی ،1911 ،ص 61و  )10و یا اهل ندیث ک در بخشیی دیگیر
از ای خالفت از نماییت خلیفی ای چیون متوکیل برخیوردار شید
(ملطی ،1019 ،ص11؛ مکدرموت ،1919 ،ص.)1
گروههایی بودند ک آزادن در مسجدالحرام بی

مرجئ و معتزل
یکردنید (کلینیی،1041 ،
تشکیل نلق های آموزشی مبیادرت می 
ج ،1ص .)114نمونیی ای بسیییار قابییل تأمییل از موضیی گیییری
نکومت ،انتشار کتاب «الموطا» مالک ب انس ب فرمان منصیور
بییتیا ،ص01؛
عباسی در سراسر بالد اسالم اسیت (اب عبیدالبر ،
اب عبیییییدالبر ،1010 ،ج ،1ص691؛ اب قتیبییییی  ،1014 ،ج،1
مییبایسیت بی پیذیرش آن ،بی عنوان
ص )199ک مردم ب اجبیار 
مییدادنید (عبیدالرزا ،1411 ،،ص.)910

مرج اخذ انکام ،ت
درواق  ،هدف اصلی دستگاه خالفت مبارزه با امامت شیع و طرد
و نفی جایگاه امامت بیود؛ هیدفی کی خلفیایی چیون منصیور بیا
تهایی مانند مالک ،و مأمون بیا ترجمی کتیب
نمایت از شخصی 
یونییانی ،انضییار متکلمییان و تشییکیل جلسییات بحییث و منییاظره
ب شدت در پیی دسیتیابی بی آن برآمیده بودنید (عیاملی،1916 ،
ص .)914−961اقدامات نکومت در تخریب نقیقت اسالم در
بخشی از ادعی امیامی عسیکریی  مینعکس شیده اسیت؛ در
قسمتی از دعای «مظلوم علی ظال » از امام هادی ،از ندود و
انکیام معطیل شیده ،سیینتهیای رهاشیده ،آییات تحری شییده،
محیرابهییای خییالی و مسییاجد و ی یرانشییده سییخ آمییده اسییت
(اب طییاووس ،1011 ،ص .)116در دعییای قنییوت امییام نسیی
نکومتهیای جیور بیر جامعی ی

عسکری ،ضم بیان تسلط
اسالم ،از تخریب دی و تعطیلی ندود و انکام الهیی سیخ بی
میان آمده است (اب طاووس ،1011 ،ص.)19
موضعگیر ی حکومت

بهای ناشی از
 .1−1آسی 
 .1−1−1ظهور بدعت و انحراف در اسالم

بدعتها و انحرافهیای روی داده در اسیالم ،از عوامیل میثثر در
تشدید فعالیتهای آموزشی معصومان برای صیانت از اسیالم
است که طی آن مکتب اعتزال حاود سی سال از نظر مسااعا خلفاای عباسای
بهرهمنا بود .در حقیقت تا زمان تحقق نقض حکم «محنت» معتزله نهتنهاا در

پایتخت بلکه در نواحی بیشماری از جهان اسم نیز استقرار پیاا کارده بودناا
(ژ یماره  8311ص.)382

تربیت اسالمی /س /71ش /87پاییز 7847

بوده است؛ اما از موان تأثیرگذار در آموزش علوم اسالمی توسیط
بدعتها در طول دوران خلفای پیش

ایشان نیز محسوب میشود.
از امام علی شکل گرفت و سینتی بی عنوان سینت شییخی در
بیدعتهیای

برابر سنت رسول خدا ایجاد شد کی عثمیان نییز
بیدعتهیای متعیددی بیا عنیوان «اوائیل

جدیدی بدانها افیزود.
ُ
الع َمییر» (سیییوطی ،1011 ،ص )116و «فییی اولیییات عثمییان» از
1

سوی خلفای دوم و سوم گیزارش شیده اسیت (سییوطی،1011 ،
ص191؛ اب خلدون ،1919 ،ج ،1ص)610؛ بیر همیی اسیاس
بود ک انسب مالک ،یکیی از اصیحاب رسیول خیدا ،اظهیار
نمود« ،در آنچ در زمان رسول خدا درک کرده بودم[ ،در بی شما]
جز نماز را نشناخت ک آن ه از بی رفت» (اب عبیدالبر،1010 ،
ج ،1ص)1111؛ و در روایتی از نس بصیری آمیده اسیت «اگیر
یاران رسول خدا بر شما وارد شوند ،جز قبلی شیما را بی رسیمیت
نمیشناسیند» (ابی عبیدالبر ،1010 ،ج ،1ص .)1111در عصیر

اموی ،رویگردانیی از سینت رسیول خیدا و انییای بیدعتها
ّ
برنام ای بود ک نسیبت بی انجیام دادن آن کوشییدند (ابی بکیار،
 ،1910ص611؛ اب شعب  ،1040 ،ص.)199
مشکل بزرگی ک امامان شیع  در آموزش علوم اسالمی بیا
آن مواجه شیدند آن بیود کی روش شییخی و سیخنان صیحاب ،
 .1مهمتر ین بخش ایرادات وارده بر عثمان در حوزه دینی مربوط باه بااعتهاایی
بود که توسط او ایجاد شا (سیوطی همان ص .)814آغاز باعتهاا باه دوران
خلیفه دو باز میگشت و اقاامات متعادی از عمر بان خطاا در ایان زمیناه
روی داد که به عنوان اوائل العمر در برخی منابع ذکار شااه اسات؛ مانناا نمااز
تاراویح (سایوطی  8281ص )854اماا بااعتهااا در زماان عثماان باه میزانای
افزایش پیاا کرد که بسیاری از مارد مایناه را کاه از نزدیاک شااها اعماال او
بودنا در کنار سایر معترضان مناطق دیگر مصامم بار قتال او کارد (ابان ابای
الحایا  8315ج 8ص .)69فیالمثل نماز پیشین را کاه پیاامبر و شایخین
در منا دو رکعت میخوانانا در عرفه سال  46ه .ق چهار رکعات خواناا؛ باا
این استاالل که آنها اینجا مسافر بودنا و من مقیم هستم (ابان خلااون 8393
ج 8ص)512؛ اقاامی که از نظر عممه امینی براساس برداشتی بیپشتوانه روی
نمود که نه با هیچ برهانی استوار میگردیا و نه دساتافازاری از قارآن کار یم و
سنت پیامبر مایه پشتگرمی آن بود (امینی  8319ج 1ص .)821به دلیال
ظهور باعت در دین بود که محما فرزنا خلیفه اول علات مخالفات خاود باا
عثمان را تغییر کتا خاا توسط او بیان نمود (ابن کثیار  8358ج 1ص)815
و عمار بن یاسر نیز دلیل اصلی کشته شان عثماان را بااعتهاایی دانسات کاه
سبب متهم شان او به کفر گردیا (اسکافی  8244ص .)18اماا نیاز تحر یاف
دین توساط عثماان را از دالیال قتال وی بیاان فرماود (طباری االماامی 8285
ص .)249بر همین اساس بود که گروهی از صحابه مقیم در مایناه باا نگاارش
نامههایی به سایر مناطق با این مضمون که عثمان دین پیامبر را تبااه سااخت
ماارد را بااه جهاااد علی اه خلیفااه و خلااع او فاارا خوانانااا (طبااری  8315ج9
ص4454؛ ابن ابی الحایا همان ج 8ص.)411
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ب مثابۀ مبنیای فهی دیی  ،در بیی جامعی مشیروعیت یافتی بیود.

(کلینی ،1041 ،ج ،1ص  119و  .)916در عصیر عسیکریی 

درواقی  ،از نظییر عمییوم مییردم ،پییس از رنلییت رسییول خییدا،

سختتر شد و ارتباط میان ایشان و شییعیان از گفتگوهیای

شرایط

بییارتری مرجی رسییمی انکییام شییرعی ،خلیفی مسییلمانان بییود

نضوری ب مکاتبات متعدد تغییر یافت .ب دستور خلفای عباسیی

(شییهابی ،1911 ،ص .)941−944 ،9بییر همییی اسییاس ،امییام

مردم از نضور نزد امامان من شیدند (راونیدی ،1049 ،ج،1

علی از مردمی ک با وجود مشاهدۀ تغییر سنت و سییره رسیول

ص049؛ مجلسی ،1049 ،ج ،64ص )101و ارتباط میان امام و

نمیکردند ،بلک ب ابیراز خشی
بدعتها را انکار 

خدا ،ن تنها

اندازهای دشوار گردید ک گیاه پیس از رایزنیی بیا

شیعیان ایشان ب

میپرداختند،
برمیخاست 
بدعتها 

نسبت ب کسی ک ب مقابل با

نیروهای نفوذی در زندان (اب بابوی  ،1049 ،ص ،)119و گاه بیا

میکرد (سلی  ،1911 ،ص)111−111؛ امام سیجاد در
گالی 

نضور در مییان سیااهیانی کی امیام را تحیت نظیر داشیتند (ابی

نمیدانی با مردم چگون برخورد کنی ؟
میفرمود « ،
نکوهش مردم 

شهرآشوب ،1919 ،ج ،0ص019؛ مسیعودی ،1011 ،ص)191

شینیدهایی نقیل کنیی

اگر برای آنها آنچ را ک از رسول خیدا

مییشیدند .امیام
قادر ب طرح مسائل خود و دریافت پاسخ از امام 

میکنند و اگر چیزی نگیویی بیرای میا شایسیت نیسیت»
تمسخر 

نس عسکری از طریق ارسال نام ای ب شیعیان خیود کی بیر

(کلینی ،1041 ،ج ،9ص.)190

مسیر عبور آن نضرت ایسیتاده و منتظیر دییدار نضیرت و طیرح
مسائل خود بودند ،آنها را از اظهار سالم و نتیی اشیاره کیردن بی

بهرهمندی مستمر شاگردان از آموزش توسط امامان
 .2−1−1عدم 

امام بازداشت؛ چی جیان شییعیان در خطیر بیود (مسیعودی،

شیعه در علوم اسالمی

 ،1011ص161؛ مجلسی ،1049 ،ج ،64ص.)101

انیدازهای بیود کی مبانیث آموزشیی

پس از واقع کربال ،فشار ب

آنچ ذکر شد مربوط ب ادواری است ک امامیان شییع  در

گزارش شده از امام سجاد  ،بر محور وعظ و دعا سیامان یافتی

تنگنای کنترلهای نکومتی قرار می گرفتند و در برگزاری جلسات

است (اب شعب  ،1040 ،ص .)109از ارتباط امام سیجاد  بیا

آموزشی ایشان وقف ب وجود میآمد .همی توقی  ،بی خصیوص

شیعیان و آموزش آنان ،شواهد چندانی وجود نیدارد و ایی مسیئل

در جلسییات عمییومی ،فرصییت مغتنمییی بییود ب یرای نکومییت و

معلول همان فشار و اختناقی است ک پس از وقیوع فاجعی کیربال

جریانهای فعالی ک از نمایت نکومتی نیز برخوردار بودنید تیا

متوج شیعیان شد .در بخشی از دعیای پینج صیحیف سیجادی ،
امییام از جییدا شییدن مییردم از آن نضییرت سییخ آورده اسییت
فهسجادیه ،دعای ،6بند )1؛ ب نقیل کشیی ،پیس از واقعی
(صحی 
عاشورا ،تنها س یا چهار نفر کنار آن نضرت باقی ماندند (کشیی،
 ،1040ج ،1ص.)991
روایات متعددی در نیم اول عصر امامت از امامان شییع 

کنتیرلهیای شیدید صیادر شیده اسیت

در بیان فضیای خفقیان و
سبطاب الجیوزی ،1011 ،ج،1
(اب سعد ،1014 ،ج ،6ص114؛ 
ص991؛ اب شهرآشوب ،1919 ،ج ،0ص119؛ طوسی،1010 ،
ص160؛ صحیف سجادی  ،دعیای ،19بنید  1 ،1و 1؛ دعیای،10
بند  1 ،6و 1؛ دعای ،09بنید  1 ،1 ،0و  .)9اختنیا ،سیاسیی در
عصر صادقی  نیز ادام یافت ب گونی ای کی در مواقی شیدت
نمیشدند
کنترلهای نکومت ،شیعیان قادر ب ارتباط با امام 

یافت

ب بسط آراء خود در شیاخ های مختلی علیوم اسیالمی اهتمیام
نمایند.

1

 .1در سیره آموزشی اما سجاد گزارشهایی از جلسات آموزشی باه خصاوص
در مباحاا فقهاای و کمماای وجااود دارد (اباان سااعا 891−899/5 8284؛
ابنشعبه  8242ص412؛ ابونعیم بیتاا 831/3؛ کلینای 22/8 8241؛ فتاال
نیشااابوری 856−851/8 8243؛ عیاشاای 346/4 8318؛ حسااکانی بیتااا
ص431−431؛ قمی  )456 454/4 8242بهگونهای که اماا  باه «سایا
الفقها» شهرت یافت (سبط ابنجوزی  8281ص446؛ ذهبی 316/2 8282؛
ابن شهرآشو  .)856/2 8316صادقین نسبت باه دوران اماا ساجاد
قادر به برگزاری نشستهای آموزشی بیشتری در حوزه علو اسممی بودنا (ابن
عماد 14/4 8249؛ سبط ابن جوزی  8281ص)344؛ اصاحا حاای ناا
راویان از اما صادق را بالغ بر چهارهزار تن شمردهانا (مفیاا « » 8283
ص494؛ اباان شهرآشااو  )861/4 8316کااه نااا شخصاایتهایی چااون
ابوحنیفه سفیانین مالک و ابنجریح نیز در میان آنهاست (ابان حجار 8281
 .)519/4گزارش های متعادی از جلساات آماوزش ایشاان در علاو اساممی
وجود دارد (کلینی 238/8 8241؛ 459/9؛ صافار  8242ص843؛ طبرسای
354−331/4 8243؛ .)243/4

38

تربیت اسالمی /س /71ش /87پاییز 7847

سیاسیتهیای کنترلیی نکومیت

با توج ب اینک شیعیان ب سبب

بیان شرایط سخت شیعیان آورده است ک متوکل عباسی ،نصر بی
علی جهضمی را تنها ب جیرم نقیل روایتیی از رسیول خیدا در

نمییافتنید ،جهیت دریافیت
مجال نضور نزد امامان شیع  را 
مییشیدند .در
گروههای دیگر کشیده 
پاسخ مسائل خود ب سمت 

فضیلت امام علی ،نضرت فاطم  و نسنی  ،ب تحمیل
هزار ضرب شال ،محکوم نمود (خطییب بغیدادی ،1011 ،ج،19

نقلی آمده است ک پس از شهادت امام باقر ،یکیی از شییعیان
نالیک مستأصل بود چنی اظهار نمود «ب سمت کیدام گیروه
در 
ّ
میگویند ،یا ب طیرف قدریی کی
بروم؟ ب سمت مرجئ ک چنی 

ص.)119
نکومتهیای وقیت،

باید ب ای نکت توج داشت ک خفقان
تنها در ُبعد سیاسی یا اقتصادی نبود ،بلک مسلمانان را از آمیوزش

عقیدهای دارند و یا ب

میگویند .یا ب سوی نروری ک چنان
چنان 

میساخت؛ ب گونی ای کی
نزد شاگردان اهل البیت نیز محروم 

میییگوینیید؟» (اربلییی ،1011 ،ج،1

جانییب زیدییی کیی چنییی

در دوران نکومت بنیامی بسیاری از علمای شیع مجبور ب تیرک

نقییلهییا بیی خوبی گویییای فضییای فکییری اعتقییادی
ص)111؛ 

دیار خود شدند (عبدالساده ،1019 ،ص)11؛ و ای گونی شییعیان

نابسامانی است ک شیعیان ،بی دلییل سیختگیری اعمیال شیده از
سییوی نکومییت ،در آن قییرار داشییتند (راونییدی ،1049 ،ج،1

میدادند .از سوی دیگیر ،گیاه
پشتوان های علمی خود را از دست 
برخی از شاگردان امامان شیع  ب دلیل فشار نکومت مجبیور

ص999؛ ابیی نمییزه ،1019 ،ص661؛ بیاضییی ،1910 ،ج،1
ص.)141

میشدند و ای امر ضرب جبرانناپذیری بر
ب از بی بردن آثار خود 
مییسیاخت؛ در شیرح نیال محمید بی
میراث علمی تشی وارد 

 .4-1-1از بین رفتن بخشی از سرمایه انساانی و علمای شایعه در

ابیعمیر ،شاگرد ممتاز امام کاظ و امام رضا ،آمده است ک ب
دنبال شهادت امام کاظ  ،ب امر خلیفی بی زنیدان افتیاد و بی

 .3−1−1سرگردانی شیعیان

چهرههای برجست ای از دانشیمندان شییعی در عصیر امامیت ،در


مدت چهار سال تحت شکنج قرار گرفت .در ای مدت بسییاری
از آثار وی از بی رفت و نتی خواهرش از بی نکومت ،بسییاری

زنییدان ب سییربردند (کلینییی ،1041 ،ج ،1ص644؛ اب ی نمییزه،
 ،1019ص609؛ ابیی شهرآشییوب ،1919 ،ج ،0ص091؛ ابیی

از نوشت های او را ب خاک سارد ک سبب نابودی آنها شد .بنابرای
او پیس از آزادی تنهیا بییا تکیی بییر نافظی و انییادیثی کی قبییل از

صباغ ،1011 ،ج ،1ص )1416و ب بدتری صورت شکنج و بی
شهادت رسیدند (کشیی ،1040 ،ج ،1ص119؛ کلینیی،1041 ،

دستگیری در اختیار بعضی شیعیان قرار داده بیود بی ذکیر نیدیث
ادامییی داد (نجاشیییی ،1011 ،ص911؛ کشیییی ،1040 ،ج،1

ج ،1ص619؛ مفییید «ب» ،1019 ،ص14؛ اب ی نمییزه،1019 ،
ص694−619؛ طوسی ،1011 ،ص .)964خطییب بغیدادی در

ص.)160

علوم اسالمی



ظهور بدلو

غصب خ فو

لدا بهرهمندی
اگردا اش آموش
مستمر

منع کتابو حدیث

آسیبها

سرگردانی یعیا

جعل حدیث

ات ف سرمایه انسانی و
لومی یعه

حمایو اش فرق خاص

موضعگیری حکومو
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بررسی موانع مؤثر بر برنامه امامان شیعه در آموزش علوم اسالمی
انهایآموزشیمؤثردرعلوماسالمی 
.2جری 

شود .با نگاهی ب فرق های منتسب ب تشی ک کتب ملیل و نحیل

جرییانهیای گونیاگون نیدیثی،

عصر امامت از منظر پیدایش و رشد
فقهی ،تفسیری و کالمی عصری نساس بیود و از نظیر تضیارب آرا و

میتوان ب دشواری شیرایط آموزشیی
کردهاند ،بهتر 
آنها را فهرست 
1
برای امامان شییع  پیی بیرد (نیوبختی ،1911 ،ص99−99؛

اندیشی هییا نییوزه وسیییعی در جهییان اسییالم پدییید آمیید .گییروههییایی
سربرآوردند و ب تثبیت آراء و اندیش های خود همت نهادند (معیارف،
 ،1991ص .)111درواق  ،تنها امامان شیع  نبودند ک ب آمیوزش

اشعری ،1044 ،ص19−6؛ ملطی ،1019 ،ص11−11؛ بغیدادی،
 ،1041ص69−11؛ شهرستانی ،1016 ،ج ،1ص.)111−114
گروههایی از شیعیان نسبت ب مسیئل امامیت،
تصور نادرست 

گروههای مختلی  معتزلیی
فعالیت 

علوم اسالمی اهتمام داشتند بلک 
(شهرسیییتانی ،1016 ،ج ،1ص 11 ،10 ،10 ،69و  ،)11جهمیییی
(شهرستانی ،1016 ،ج ،1ص ،)91مشبه (شهرسیتانی ،1016 ،ج،1

باعث شد ای مسئل در جامعۀ شیعی تبدیل ب مسئل ای ناشی دار
شود .برای نمون  ،زیدی ب عنوان یکی از فیر ،مهی شییعی ،بیرای

ص ،)111خوارج (شهرستانی ،1016 ،ج ،1ص ،)100−199مرجئی
(شهرسییییتانی ،1016 ،ج ،1ص ،)119−111اصییییحاب نییییدیث
(شهرستانی ،1016 ،ج ،1ص )109و أصیحاب الیرأی (شهرسیتانی،
 ،1016ج ،1ص )106کی در منییاب تییاریخی بیرای هییر یییک از ایی
گروهها فهرستی از آراء و عقایید ارائی شیده اسیت (مقرییزی،1010 ،

ج ،0ص ،)041−011نشییان از تییالش ای ی جریانهییا در بسییط آراء
فکری−عقیدتی خود دارد.
یکی از مه تری آسیبهایی ک جریانهای آموزشی فعیال در
علوم اسالمی بر برنام ی امامان شیع  وارد میکردند ایی بیود
ک بحشی از زمیان و تیوان اهیل البییت صیرف رفی شیبهات
مییشید؛ و
مطرحشده و انحرافات ایجادشده از سوی ای مکاتب 
ائم  بجای آنک بتواننید تمیامی زمیان و تیوان خیود را صیرف
معرفی و تبیی سنت نبوی ،تأسیس و گسترش دامن علوم اسیالمی
و تربیت نداکثری شیاگردان ممتیاز و متخصی در شیاخ هیای
مییشیدند.
مختل علوم اسالمی نمایند ،درگیر مسائل ناشی ای 
مییتیوان در
جریانها در عصر امامیت را 

بعضی از مه تری ای
موارد زیر معرفی نمود.

جریانهای شیعی

.1−2
مواجه با فرق هیای درون میذهبی در تشیی کی بی خصیوص در
مییدانسیتند ،بخیش
مبانث فقهی و کالمی خود را صانب نظیر 
قابیل تییوجهی از فعالیییت آموزشییی امامیان شیییع  را بی خییود
اختصاص داد و ب ای ترتییب در برنامیۀ ایشیان خلیل وارد کیرد.
میتوانست بی
ظهور فر ،انحرافی و افکار غالیان در مذهب تشی 
تخریب وجهۀ آن ،ب خصوص در مبحث کالمیی امامیت ،منجیر

امام وظای خاصیی را تعریی نمیود (ابی بابویی  ،1019 ،ج،0
ص .)609در فاصل شهادت امیام نسیی  تیا تولید نضیرت
مهدی فر ،متعددی در تشی ب وجود آمد ک س گروه زیدیی ،
فطحی و واقفی پیروان بیشیتری را جیذب کیرد (معیارف،1991 ،
ص .)911مصیادر بی تردیییدی کی در جامعی شیییعی نسییبت بی
نقانیت امامت امیام نسی عسیکری پیس از شیهادت امیام
هادی روی داد اشاره کردهاند (ابی شیعب  ،1040 ،ص011؛
اب بابویی  ،1991 ،ج ،1ص111؛ مسیعودی ،1011 ،ص،101
 161و 160؛ مجلسیییی ،1049 ،ج ،64ص .)110ایییی امیییر
ب خصییوص پییس از شییهادت امییام نس ی عسییکری وضییوح
بیشتری گرفت ب گون ای کی بی جیدایی برخیی شییعیان از تشیی
اثنیعشری انجامید (کلینی ،1041 ،ج ،1ص )611و ب نقلیی 11
فرق پس از شهادت آن نضرت در تشی ایجاد شید (شهرسیتانی،
 ،1016ج ،1ص)144؛ ک برخیی از ایی فیر ،،گیروه زییادی از
شیعیان را گمراه کردند (اربلیی ،1011 ،ج ،1ص .)190پییدایش
میییافیت لیزوم
ای فر ،و انحرافی ک ب تبی آن در تشیی بیروز 
آموزش خاصی را توسط امامان شیع  ،ب خصوص در مبانث
میکرد؛ چرا ک ای فر ،ادعای نقانییت در
فقهی و کالمی اقتضا 
ای مبانث داشتند و ناضر ب پذیرش مرجعیت امامان شییع 

نبودند.
از سوی دیگر ،سه قابل توجهی از انحیراف در اندیشی هیای
شیعی را باید متوج مسئل غلو کرد ک ضرب سهمگینی بر نیثیت
 .1هرچنا بسیاری از این فرق ماننا هشامیه زراریاه یونسایه و شایطانیه باه سابب
دشمنی با شاگردان زباۀ امامان شیعه ساخته شا تا چهره ایشان را مخااوش
نمایااا و برخاای نیااز بااه جهاات آشاافته نشااان دادن ایاان ماابهب توسااط برخاای
نمیتوان بر مسئله ّ
تفرق
نویسناگان کتب ملل و نحل ساخته شا؛ اما به هر روی 
تشیع در عصر حضور امامان شیعه خط بطمن کشیا.
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تشی وارد نمود .ای جریان ک در تمام عصر امامت امتداد یافیت
(اب ی شهرآشییوب ،1919 ،ج ،0ص ،)011بییر دو رک ی فریییب و

بیتا ،ص )116−111ک مذهب او مدت کوتاهی در میان
(عسقالنی ،
میردم یمی  ،اصیفهان و موصیل عیرا ،رواج یافیت امیا از بیی رفییت
بیتا ،ص ،)69لیثب سعد (م  )116در مصر (اب سیعد،
(سبحانی ،
بیتا ،ج ،1ص )069و ابوسیلیمان
 ،1046ج ،1ص611؛ عسقالنی ،
داود ب علی ( )،114−141معروف ب ظیاهری (خطییب بغیدادی،
 ،1011ج ،1ص.)911−911

ذهبییی ،1010 ،ج ،0ص914−994؛ اب منظییور ،1041 ،ج،11
ّ
ص101؛ کشی ،1040 ،ج ،1ص ،)991از عصر صادقی  بی

جریانها در طول زمان استمرار نیافیت امیا بی هیر

اگرچ ای
روی تأثیر آموزشی خود را در مقاطعی از زمان بر جیای نهیاد .بی
جریانها ،چهار فرق فقهی اهلسینت در دوران امامیان

غیر از ای

بدعت ،استوار بود (کشی ،1040 ،ج ،1ص .)141جریانی ک تیا
قبیل از صیادقی  ریشی در محبییت افراطیی و عیدم تییواندرک
فضییائلامامییان داشییت (شهرسییتانی ،1016 ،ج ،1ص91؛


طوسییی ،1010 ،ص161؛ مفییید«1019 ،ال ی » ،ج ،1ص101؛

بعد ،برای تخریب وجه امامان شیع  و تشی فعالییت خیود را
ب صورت مستمر ادام داد .غالیان در ای عصر ب تألی کتیاب و
انتشار آراء خود اهتمام داشیتند ،ضیم اینکی بی جعیل و تحریی
انادیث امامان در شاخ های مختل علوم اسالمی ب ویژه فقی
و تفسیر پرداخت و جعلیات و تحاری خود را بی نیام ایشیان در
مییکردنید (کشیی ،1040 ،ج ،1ص)149−141؛
جامع منتشیر 
روایات دروغی ک در عصر عسکریی  انتسیاب آنهیا بی ائمی
شدت یافت (اب شهرآشیوب ،1919 ،ج ،0ص )096بی تیرویج
رابالیگری منجیر شید (کشیی ،1040 ،ج ،1ص.)146

ابان و
اقدامی ک از یکسو باعث فراه آمدن پیروانیی بیرای ایی جرییان
میشد و از سوی دیگر ب ویرانی شرع و مشوه ساخت چهره تشیی

میانجامید؛ چرا ک غالییان ،اصیول اعتقیادی را هیدف قیرار داده

بودند (کشیی ،1040 ،ج ،1ص141؛ معیروف الحسینی،1011 ،
ج ،9ص.)019
جریانهای اهلسنت

.2−2
میتوان بی مهی تیری نلقی هیای تفسییری ،فقهیی
در ای رابط 
وکالمی اهلسنت معاصیر امامیان شییع  اشیاره کیرد کی از
قرندومب شکلی فعیال سیعی در گسیترش آراء خیود داشیتند؛
جریییانهییای نسیی بصییری ( )،114−19در بصییره

هماننیید
(اب ی سییعد ،1046،ج ،1ص161−161؛ عسییقالنی ،بیییتییا،
ج،1ص ،)111−119محمدب عبییدالرنم از اصییحاب الییرأی
( )،101−10در کوفیییی (ابیییی سییییعد ،1046 ،ج ،1ص961؛
بیتا ،ج ،9ص ،)941عبدالرنم اوزاعیی ()،161−11
عسقالنی ،
در شام و یمامی (ابی سیعد ،1046 ،ج ،1ص011؛ عسیقالنی،
بیتا ،ج ،1ص ،)191ابوعبدالل سفیان ثوری کوفی ()،111−11


بهیرهمنیدی از ضیمانت اجراییی،
شیع  شکل گرفت ک گاه با 
توانستند در برنامۀ آموزشی ائم  خلل وارد کنند.
در باب اینک چگون ای جریانها توانستند در برنام آموزشی
امامان شیع  در آموزش علوم اسالمی خلل ایجیاد کننید بایید
گفت ک فرقی مثل مرجئ  ،معتزلی و اهیل نیدیث کی هرییک در
بره ای از زمان مورد نمایت نکومتهای وقت بودند ،در همان
دوران آزادی ،ب بسط آراء و نظرات خود پرداختنید ،در نیالی کی
امامان شیع  ب خصوص پس از عصر صادقی  و ب صورت
خاص ،در عصر عسکریی  ،امکان برپیایی جلسیات آموزشیی
در علوم اسالمی را ب صورت محدود داشتند .ب عنوان نمون  ،دوره
نمییشید؛ بلکی
رونق معتزل  ،تنها ب دوران مأمون و واثق محدود 
لغو دستور «محنت» توسط متوکل ،در سیال  190هجیری صیرفا
دورهای است ک طی آن مکتب اعتزال ندود سی سیال
نشان پایان 
بهرهمند بیود .در نقیقیت تیا زمیان
از نظر مساعد خلفای عباسی 
تحقق نقض نک «محنت» ،معتزل نی تنها در پایتخیت بلکی در
نوانی بیشماری از جهان اسالم نیز استقرار پیدا کرده و بی بسیط
آراء خود پرداخت بودند (ژیماره ،1911 ،ص.)910
آنچ بهتر میتواند گوییای افیزایش کنترلهیای نکیومتی بیر
امامان شیع  ،ب خصوص در نیم دوم عصر امامت باشد توج
ب روایات صحیح السند رسیده از ایشان بر اساس آمار موجود
در کتب اربع است .بر اساس تحقیقی ک در ای مصادر صیورت
گرفت است انادیث باقیمانده از صادقی  از  14هیزار نیدیث
تجاوز می کند ک اکثر آن متعلق ب امام صاد ،اسیت؛ از امیام
کاظ  ندود هزار و دویسیت نیدیث ،امیام رضیا نیدود
پانصیید نییدیث ،امییام جییواد ،امییام هییادی و امییام نسی
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بررسی موانع مؤثر بر برنامه امامان شیعه در آموزش علوم اسالمی

عسکری هر ییک کمتیر از صید نیدیث گیزارش شیده اسیت
(معارف ،1991 ،ص.)191
نام فرقه

اصول مذهب

مؤسس

ابوحنیفه ،نعما بنثابو قرآ  ،سنو ،اقوال صحابه ،قیاس ،استحسا ،
حنفی
بیتا ،ص.)66−60
اجماع و ُلرف (سبحانی ،
()01−051

مالکی

مالکبنانس
(075−55ق)

قرآ  ،سنو ،لمل أهل مدینه ،اقوال صحابه،
مصالح مرسوه ،قیاس (ابنخوکا  ،0660 ،ج،0
بیتا ،ج ،01ص5−5؛
ص060−065؛ لسق نی ،
بیتا،
بیتا ،ص56؛ سبحانی ،
یراشی ،
ص.)67−66

احمد بن محمد بن مخالفو با اجتهاد و رأی ،استناد به صورت مطوق
حنبوی
حنبل (600−060ق) به احادیث (صابری ،0650 ،ج ،0ص.)606
محمد بن ادریس
قرآ  ،سنو ،اجماع و قیاس (خطیب بغدادی،
افعی
افعی (610−051ق)
 ،0007ج ،6ص.)50

پایبندی ب ّ
اولیات شرع شهرت داشتند ،ب شدت در مسیر تخرییب
میکردند (اب عبد رب ،1041 ،
اصول اعتقادی مسلمانان فعالیت 
ج ،0ص .)19گزارشها پیرامون آنها در نیم دوم عصیر امامیت رو
ب فزونی نهاده است .از جعل هزاران ندیث و انتساب آنها ب رسول
خدا توسط زنادق سخ آمده است (ابوریی  ،1014 ،ص)101؛
گزارشهایی وجود دارد ک نشان از گفتگوی میان برخیی مسیلمانان
ثنویگرایان و ایجاد تمایل نسبت ب اندیش های آنان دارد (کلینیی،
با 
 ،1041ج ،1ص .)611در نام مفضلب عمر ب امیام صیاد ،از
گروههای الحادی و شدت خصومت ایشان با اسیالم سیخ
افزایش 
آمده اسیت (مجلسیی ،1049 ،ج ،9ص .)161او از امیام خواهیان
ارائ ّادل ای بود ک بر اساس آن بتواند با اندیش های مذکور انتجیاج
نماید؛ ک ای امر گویای خطرناک بیودن ایی گفتمیان بیرای نفیظ

گروههایی همچون خوارج (ابی بابو یی ،1019 ،
از سوی دیگر 

موجودیت فکری−اعتقادی جامع اسالم است؛ ضم اینکی نشیان
از جدید بودن ای مبانث در جامع اسالمی دارد .از سیوی دیگیر،

معتزل (شهرستانی ،1016 ،ج ،1ص )69−61ک ب تثبیت مبیانی

گروههایی مانند مشبه  ،معطلی و
مبانث کالمی طرحشده از سوی 
مجسم نیز نمود دیگری از اندیش های الحادی در جامعی اسیالمی

ج ،0ص606؛ شهرسییییتانی ،1016 ،ج ،1ص ،)191مرجئیییی و
انهایی کالمیی
فکری−اعتقادی خود اهتمام داشتند ،ب عنوان جری 
یکردنید؛ کلینیی ،بخشیی از مجموعی الکیافی خیود را
فعالیت م 

بود؛ در نام ای از عیرا ،بیرای امیام صیاد ،بی ایی مسیئل کی
میکردند اشاره شیده
گروهی در آنجا خدا را ب شکل و رس معرفی 

َ
ْ َ
ْ َْ
تحییت عنییوان «با ٌٌفایٌ ُصا ُاو ٌٌأ ْها ٌٌالخااف ٌٌ َ ٌوٌذکا ٌٌالق َدرٌ یاةٌٌ َ ٌوٌ
ْ
َ ْ ْ
َْ
الخ َ ارجٌٌ َ ٌوٌال ُم ْ ج َئةٌٌ َ ٌوٌأ ْه ٌٌال ُبل َادا » ب بیان مواجه امامان شیع 

است (کلینی ،1041 ،ج ،1ص)144؛ مشاب ای معضل در نامی ای
برای امام هادی( کلینیی ،1041 ،ج ،1ص )141و امیام نسی

فقهی صورت میگرفت است (کلینی ،1041 ،ج ،1ص.)049

میشیود (کلینیی ،1041 ،ج ،1ص149؛ ابی
عسکری نیز دیده 
بابوی  ،1991 ،ص.)141

گروهها اختصاص داده است ک پیرامیون مبانیث کالمیی و

با ای

جریانهای الحادی

.3−2

1

میتیوان بی آن
مسئل مهمی ک در زمین انحرافات فکری عقیدتی 
اشیاره کییرد رواج اندیشی هییای الحییادی در جامعی اسییالمی بییود

گروههایی مانند زنادق  2،کی در عیدم
(نوبختی ،1911 ،ص .)14

« .1الحاد» در معنای خاص شامل انکار وجود خاای یگانه و نیز بازگشت از آئین
مایآیاا
اسم است .شرک و باور داشتن به بیش از یک خاا نیز الحاد بهشمار 
(موسوی بجنوردی  8312ذیل واژه الحاد).
مایکناا (حلای
 .2زنایق یعنی کافری که کفر خود را پنهان و باه اسام تظااهر 
 8283ج 4ص .)435 818 19زنادقااه در ُبعااا اعتقااادی بااه فلساافه مااادی
نزدیکتر بودناا تاا غامت .زنادقاه در مسایر تردیاا در وجاود خااا شاک در
حقانیت رسول اکر  نفی اعجاز قرآن کاریم و تخطئاه مناساک و عباادات
برمیداشاتنا در صاورتی کاه غامت از رهگابر غلاو در شائونات

اسممی قا
امامان و رهبران خود و عقایای چون تشبیه و تناسخ به تخریب عقایاا پرداختاه

جریانهای غیراسالمی

.4 − 2
جریانهایی شیامل یهیود ،نصیارا و مجیوس کی بی خصیوص در

فعالیتهای آموزشی

مبانث اعتقادی ورود می کردند و مواجه با
ایشان نییز نییاز بی برنامی ای از سیوی امامیان شییع  داشیت.
مبییارزهای علمییی میییان امامییان شیییع  و شییاگردان ایشییان ،بی
خصوص ،با عالمان یهیودی فعیال در سیرزمی هیای اسیالمی در
نوزهی فعالییت خیود را بی مبانیث کالمیی و

نال انجام بود ک
تفسیر اختصیاص داده بودنید .شیماری از انبیار یهیود بی ظیاهر
مسلمان شده و گروهی دیگر ک هنوز بر یهودیت باقی مانده بودند
میکردنا؛ دروغ بستن به خااا و رساول و اماماان و
و با اصل دین بازی 
جعل حای رویکرد مشترک هر دو گروه بود (معار 8364 ،ص.)416

84
توانستند مرجعیت علمی گروهی از عوام مردم را ب دسیت گیرنید
(جعفریان ،1911 ،ص .)944−199ای جریانها از یکسو سبب
تشدید فعالیتهای آموزشی معصیومان در صییانت از اسیالم
بودند و از سوی دیگر ،ب دلیل بهرهمنیدی از آزادی در انتشیار آراء
خود توانستند در مبانث تفسیری و کالمی انحراف ایجیاد کننید.
در واق  ،آزادی ای جریانها در نشر انحرافات خود از یکسیو و در
تنگنا بودن امامان شیع  از سیوی دیگیر ،ضیربات سیختی بیر
محتوای برخی شاخ های علوم اسالمی برجای نهاد کی در ادامیۀ
بحث ب ای مه پرداخت شده است.
انهای آموزشی متنوع در
بهای ناشی از جر ی 
 .5−2آسی 
علوم اسالمی
وجود نلق های آموزشی متنوع در علیوم اسیالمی ،اگرچی سیبب
میتوانسیت در برنامی آموزشیی امامیان
میشد ،اما 
تحرک علمی 
آسیبهای ظهیور ایی

شیع  تأثیرگذار شود .در ادام ب برخی
میشود.
نلق های آموزشی اشاره 
 .1−5−2آسیب به محتوای علوم اسالمی
جریانهای متعیددی کی از پیذیرش مرجعییت امامیان شییع 


خودداری نمودند ،با ترویج آراء در قالب نلق های آموزشیی و ییا
تألی  ،سبب ترویج رویکردهای متنوع فکری−اعتقادی در جهیان
اسالمشدند (اب عماد ،1041 ،ج ،1ص196؛ اب صباغ،1011 ،
ج ،1ص)149−141؛ ب عنوان نمون قاضی عبیدالجبار هنگیامی
چهیرههیای شناخت شیده

ک ب معرفی ابوهیذیل عیالف ،یکیی از
میپیردازد ،جلسیات آموزشیی و ثبیات او در تیدریس را از
معتزلی 
دریل افزایش پیروان وی دانست اسیت (قاضیی عبیدالجبار،1099 ،
ابینییان تونییدی،
ص .)114همچنی نلق درس نس بصری ( 
بییتیا ،ج ،1ص )116و ییا نلقی
بیتا ،ج ،9ص96؛ عسیقالنی ،

آموزشی عمرو بی عبیید در مسیجد بصیره ،در زمیان امامیت امیام
صاد ،،نشان از تالش ای افیراد در تیرویج اندیشی هیا و عقایید
نقلهایی نضیور شییعیان
خود دارد (کلینی ،1041 ،ج ،1ص .)14
مییکنید (کلینیی ،1041 ،ج،1
در ای نلقات آموزشیی را گیزارش 
ص.)116
ای جریانها ب محتیوای برخیی از شیاخ های علیوم اسیالمی

تربیت اسالمی /س /71ش /87پاییز 7847

ضربات مثثری وارد کردند؛ ب عنوان نمونی برپیایی مکاتیب متعیدد
دیدگاههای متفاوت در عصر امامیت یکیی از مشیکالت

تفسیری با
رویداده در نوزۀ تفسیر بود (ذهبیی ،1010 ،ج ،1ص901−900؛
اب ی جییزری ،1019 ،ج ،1ص111؛ معرفییت ،1011 ،ج ،1ص)9
ک سبب انحراف در محتوای ای شاخ از علوم اسیالمی میشید؛
جریان یهود ب ظاهر مسلمان ،نوزه فعالییت خیود را بی تفسییر و
تاریخ پیامبران اختصاص دادند و در نوزه انادییث بی جعلییاتی
موسییوم بیی «اسییرائلیالت» دسییت زدنیید (جعفریییان،1911 ،
ص .)944−199با ب ناشی راندن امامان شییع  ،بسییاری از
مییردم ،تفسیییر قییرآن کییری  ،معییارف مبییدأ و معییاد اسییالم را از
مییآموختنید و بی ایی طرییق یهودییت و
جریانهای غیراسالمی 

مسیییحیت تحری شییده و خرافییات ،ب ی مییت اسییالم راه یافییت و
تأثیرگذار شد (عسکری ،1911 ،ج ،1ص .)191همچنی میتوان
ب انحرافانی ک جریان اعتزال و اهل ندیث در دانیش تفسییر وارد
کردند اشاره نمود؛ معتزل برای اثبیات عقایید خیود و ابطیال ادلی
مخالفان ،تفسیر قرآن را ب ناکمیت عقل متکیی سیاخت بودنید و
مییآمید ،نقیل را ّرد
هرجا بیی عقیل و نقیل تعارضیی بی وجیود 
میکردند .در مقابل« ،اهل ندیث» معتقد بودند هر آی یک معنی

بیشتر ندارد و همان «مراد الل » اسیت (کمیالی دزفیولی،1911 ،
ص )000و بر همی مبنا بود ک ب سمت تشیبی و تجسیی سیو،
برداشتهای تفسیری خاص خود را از

ثنویگرایان نیز
پیدا کردند؛ 
میشید (کلینیی،
قرآن داشتند ک منجر ب واکنش امامان شیع  
 ،1041ج ،1ص .)119انتشییار «اسییرائلیات» (ابورییی ،1014 ،
ص109؛ مغنییییییی  ،1911 ،ج ،1ص116؛ ج ،9ص016 ،11؛
نعناع ی  ،بیییتییا ،ص19؛ قمییی ،1040 ،ج ،1ص،111 ،61 ،01
 909 ،901 ،199 ،194 ،191و  )900و رواییییات « ّ
قصیییاص»
(عسییکری ،1911 ،ج ،1ص016؛ خییوئی ،1094 ،ص60−61؛
بیتا ،ج ،1ص11؛ مغنیی ،1911 ،
ابوری  ،1014 ،ص111؛ ذهبی ،
ج ،1ص 91و  )94در نییوزه تفسیییر ،کییار آمییوزش تفسیییر را ب یرای
سختتر نمود (کلینی ،1041 ،ج ،0ص199؛ اب

امامان شیع 
بابوییییی  ،1019 ،ج ،1ص611−616؛ عسییییکری ،1911 ،ج،1
ص099؛ عسکری ،1016 ،ج ،1ص.)094−011
میتوانست سیبب انحیراف در
پیدایی مکاتب فقهی متنوع نیز 
میتوان ب دو مکتیب فقهیی
آراء فقهی صحیح شود .در ای رابط 
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نجاز و عرا ،اشاره کرد .فقهای نجاز همچون مالیک ،شیافعی و

محتییوای ای ی شییاخ از علییوم اسییالمی اسییت (کلین یی،1041 ،

میکردند و موسوم ب
انمدب ننبل در فتاوای خود بر ندیث تکی 
«اصییحاب نییدیث» شییدند؛ در نییالی ک ی فقهییای عیرا ،ماننیید

 61−61/1و 944/1؛ خطیب بغدادی.)010/1 ،1011 ،
درواق  ،مشکل بزرگ ای بود ک جریانهای میذکور برداشیت

ابوننیف  ،مبنای فتاوای خود را قییاس و استحسیان قیرار داده و بی
«اصیییحاب رأی» شیییهرت یافتنییید (شهرسیییتانی ،1016 ،ج،1
میتیوان از
ص .)100−109بازار داغ آراء فقهی و فعالیت فقها را 

فقهی ،تفسیری و کالمی واندی نداشتند؛ بی عنوان نمونی  ،در آن
زمان شیعیان نداقل ب چهار گروه امامی  ،زیدی  ،کیسانی و غالت
تقسی می شدند ک هریک از ای گروهها ب خصوص در مبانیث
میدانستند؛ ضم اینک نضیور بسییاری از
کالمی خود را ُمحق 

نضور هفتاد فقی در مدین کی کتیاب «الموطیأ» مالیکب انس را
تأیید کردند بهتر درک نمود (ابوزهو ،1911 ،ص .)101در عصیر
امام سجاد ،عمل ب رأی و قیاس ب اندازهای شیوع پیدا کرد کی

شیییعیان در نلقی درس محییدثان اهلسیینت و سییایر جریانهییای
آموزشیی در طیرز تفکیر آنیان از مسیائل میذهبی تیأثیر بیر جیای
میگذاشت (جعفریان ،1911 ،ص.)161

واکیینش صییریح آن نضییرت را در پییی داشییت و آن نضییرت از
شیعیان خود میخواست ب منظور عدم ابیتال بی انحرافیاتی ماننید
رأی و قیاس ب سمت امامان معصیوم گیام برداشیت و از مسییر

یتزدگی عوام شیعیان
 .2−5−2شخص 

ایشان انحراف پیدا نکنند (اب بابویی  .)910/1 ،1991 ،اآلصیفی
معتقد است ک مسلمانان برای آگاهی از انکام الهی در مسیائلی
ک ناشی از نیازهای جدید آنهیا بیود بی فقهیا روی مییآوردنید در

شخصیتزدگی عیوام شییعیان را ایجیاد

آنچ بیش از هم موجب
جریانهیا قیرار

میکرد ،وجهۀ اسالمی کسانی بود ک در رأس ای

داشتند و التزام ظاهری ایشان ب شعائر دینی سبب بروز شبه برای

نالی ک انادیث و روایاتی ک در اختیار ایشان بود بیرای برطیرف
نمودن ای نیاز کفایت نمیکرد و برای آن مسائل در قرآن کری نیز
جواب صریحی نمییافتند و از طرف دیگر دسیتگاه نیاک اجیازه

شیعیان میشد؛ برای نمون در رابط با فیارس بی نیات  ،یکیی از
غالتی ک امام هیادی فرمیان قتیل وی را صیادر فرمیود ،آمیده
است ک مابی دو نماز مغرب و عشیاء و در نیالی کی از مسیجد

مراجع فقها ب امامان را نمیداد و لذا از روی ناچیاری دسیت
ب ی قی یاس و استحسییان زده و ب ی ظ ی و اجتهییاد شخص یی عمییل
میکردند (اآلصفی ،1911 ،ص)09؛ اما باید ای نظر را تا انیدازه
زیادی تعدیل نمود چرا ک استناد فقها ب راهنلهیایی چیون رأی و
قیاس تنها در اجبار و ناچاری آنها ب دلیل فقدان مناب کافی ریشی
نداشت؛ درواق ای دیدگاه قابل قبولتر مینمایید کی بسییاری از
فقهییای وابسییت ب ی نکومتهییای وقییت براسییاس می یل و فرمییان
زمامداران ،انکیام دیی را بی اقتضیای مصیالح نکیومتی تغیییر
میدادند و در پوششی از استنباط و اجتهاد کی بیرای میردم عیادی

میشد توسط یکیی از ییاران امیام بی قتیل رسیید (کشیی،
خارج 
چهیرههیای برجسیت

 ،1040ج ،1ص .)141در رابط بیا یکیی از
مشکلساز شید .وجهی

صوفی ب نام انمدب هالل نیز همی مسئل
قابل قبول او در میان شیعیان ،سبب دشوار شدن کار بیر امیام نسی
عسکری گردید؛ ب گون ای ک هرچند امام در مکتوبی شیعیان را
از وی برنذر داشت؛ اما ای مسئل ک اب هالل  60مرتبی بی نیج
رفت بود ک  14بار آن با پای پیاده صورت گرفت بود و نیز ای امر کی
مینوشیتند سیبب
راویان شیعی در عرا ،ب محضر او رفت و ندیث 
شد آنچ امام در مذمت وی بیان فرمود مورد انکار بخشی از جامع

قابل تشخی نبود نک خدا را ب خاطر ولی نعمتان خود دگرگون
یساختند .رو یکرد امامان شیع مقابل با ای انحرافات بیود چیرا
م
ک روشهایی چون رأی و قیاس میدان خطیا بیود و سیبب صیدور
فتاوای نادرست و در نتیج عملکرد اشتباه در جامع اسالمی و بی
یشد ،کمااینک در جامع اهلسنت ایی
خصوص جامع شیعی م 
اتفا ،افتاد .گزارههیای متعیددی از برخیورد امامیان شییع  بیا
مسئل انحرافات فقهی وجود دارد ک نشان از تیأثیر انحرافیات بیر

شیعی قرار گیرد (کشی ،1040 ،ج ،1ص.)111
شخصییتزدگیی عیوام

میتوانست موجیب
عامل دیگری ک 
جریانها شود ای

شیع و سبب گرایش آنان ب سمت برخی از ای
فعالییتهیای خیود را

چهیرههیای شناخت شیده

بود کی برخیی از
منتسییب ب ی امامییان شیییع  میییکردنیید (کشییی ،1040 ،ج،1
ص)116؛ تالشی ک غالیان در منسوب کردن خود و عقایدشان ب
امامییان شیییع  داشییتند در کنییار کنتییرل شییدید ارتبییاط میییان
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میتوانست ب گسیترش آراء
امامان و شیعیان توسط نکومت ،
غیالت منجیر شییود؛ در نامی ای کی یکییی از شییعیان بیرای امییام
هادی ارسال نمود از بروز شبه میان شیعیان و گیرایش برخیی
از ایشان ب سمت غالتی ک خیود را منتسیب بی امیام هیادی

میکرد سخ ب میان آمده است (کشیی ،1040 ،ج ،1ص.)114

همی معضل در نامی یکیی دیگیر از شییعیان بیرای امیام نسی
عسییکری نیییز گییزارش شییده اسییت (کشییی ،1040 ،ج،1
ص .)141درواق  ،پیروان فر ،انحرافیی شییع در عصیر امامیت
بدعتگزاری بلک ب دلیل مشتب شدن

اکثرا ن بخاطر هواپرستی و
نقیقت بر ایشان ،تاب نظام نقیقی امامت نبودند و بر ای اسیاس
نیاز ب آموزش صحیح آنان جهت یافت نقیقت ،گریزناپذیر بود.
 .3−5−2نفوذ به تشیع امامی

مییافیزود ایی بیود کی
آنچ بر نابسامانی آموزش علوم اسیالمی 
شخصیتهای شاخ

جریانها توانستند تعدادی از

برخی از ای
تشی را ب خود جذب نمایند؛ ب عنوان نمون در رابطی بیا عبداللی
ب بکیر أعی  ،فقی و متکل برجسیت شییع کی از شیاگردان امیام
میشد آمده است ک پس از شهادت امام ،بیا
صاد ،محسوب 
پیروی از بزرگتری پسر امام صاد ،یعنی عبدالل  ،ب جای امام

 ،1911ص )19در نالی ک از فقهیای برجسیت شییع در عصیر
خییود بییود (کشییی ،1040 ،ج ،1ص196؛ اب ی بابوی ی ،1049 ،
ص041 ،919 ،111 ،111؛ اب بابوی  ،1911 ،ج ،1ص.)914
بنیفضال نیز چنی انحرافی ب وقوع پیوسیت و جیذب
در رابط با 
فطحی شد .آنان در شیمار افیراد ثقی در نقیل انادییث بی شیمار
میرفتند (اب بابوی  ،1019 ،ج ،0ص .)601انحراف فطحی  ،تیا

عصر عسکریی  و بعید از آن وجیود داشیت (طوسیی،1011 ،
چهیرههیای برجسیتۀ شییعی،

ص .)909واقف نیز با جذب برخی
توانست ب تشی امامی ضرب وارد کنید (طوسیی ،1011 ،ص11؛
کلینییی ،1041 ،ج ،0ص991؛ نلییی ،1911 ،ص 11و )944؛
گزارشهای متعددی نکاییت از اسیتمرار ایی جرییان تیا عصیر
عسییکریی  و پییس از آن دارد (اب ی شهرآشییوب ،1919 ،ج،0
ص041؛ راونییدی ،1049 ،ج ،1ص061؛ اربلییی ،1011 ،ج،1
ص999؛ کلینییییی ،1041 ،ج ،1ص641؛ مجلسییییی،1049 ،
جریانها نیز ای مسیئل نمیود

ج ،64ص)116؛ در رابط با سایر
نقلها نشان از نفوذ اندیش انحرافیی
پیدا کرد ،ب گون ای ک برخی 
خاندانهای شییعی دارد (راونیدی ،1049 ،ج،1

«ارجاء» در میان
ص.)961

کاظ  ب فطحی پیوست (اشیعری ،1914 ،ص19؛ نیوبختی،
یعی

خصیوشدگی لواا
انتشار آراء نادرسو در
جها اس ا

آسیبها

نفو به تشیع امامی

اهل سنو

جریا های مؤثر در لووا
اس می

الحادی
غیراس می


.3التزامبهاصلتقیه 

میتوانست بی فراینید آمیوزش علیوم
یکی از مسائل قابل توج ک 
اسالمی توسط امامان شیع  آسیب وارد کند مسئل تقی بود کی
ب معنای «صیانت» و «نگهداری» آمده است (اب منظور،1010 ،
ج ،16ص .)040در اصطالح ب معنی مصون نگاه داشت چییزی

از زیییان و ضییرر (راغییب اصییفهانی ،1011 ،ص )111و مخفییی
نمودن نق از دیگران بیا اظهیار خیالف آن بی منظیور مصیلحتی
مه تر از مصیلحت اظهیار آن اسیت (صیفری فروشیانی،1911 ،
ص)61؛ در اصطالح دینی عبارت است از اظهار سخ ییا انجیام
عمل برخالف معتقدات درونی آن ه ب انگیزه دف ضرر از جان،
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میال ،آبیرو و نفیظ موجودییت (مفیید ،1911 ،ص191؛ مغنیی ،
 ،1049ص .)09هرچند مخالفان تشی  ،از اعتقاد ب تقی ب عنوان
عییاملی جهییت طعنی زدن بی شیییعیان امییامی اسییتفاده میییکننیید
بیتا ،ص)190؛ اما تقی اصلی پذیرفت شیده در
(موسوی غریفی ،
قرآن ،سنت رسول خدا و منطبق بیا میوازی عقلیی اسیت کی
اعتقاد ب آن تنها مخت ب شیع نیست و در مییان اهلسینت نییز

ص110؛ طوس یی ،1994 ،ج ،0ص .)101امییام کییاظ  نی یز
التزام ب تقی را جیز در میوارد نوشییدن شیراب و مسیح بیر کفیش
(کلینی ،1041 ،ج ،1ص )111و نیز متع نج (طوسیی،1994 ،
ج ،1ص )11بر شیعیان واجب نمود؛ ک ای امر در ادوار بعد نییز
ادام یافت و شیعیان ب سبب بی از نکومیت و وابسیتگان بی آن،
یشیدند (طوسیی،
قادر ب نشان دادن بسییاری از آداب شییعی نمی 

پذیرفتی شییده اسییت (سیییوطی ،1040 ،ج ،1ص11؛ سرخسییی،
 ،1010ص 10و .)06
کنترلهای شدید نسبت ب امامان معصوم و جامع شییعی


 ،1041ج ،1ص.)941
شدت فشار ب گون ای بیود کی شیاگردان بی دلییل ممنوعییت
نکومییت در استشییهاد بی سییخنان امامییان شیییع  ،در هنگییام

از ارکان نفظ موجودیت تشی وجوب پیدا کرد (موسوی غریفیی،

میکردنید؛ بی عنوان
روایت ندیث ،از ذکر نام آن بزرگواران امتناع 
نمون از امام کاظ  بیا عنیوان«الشییخ» (کلینیی ،1041 ،ج،1

اندازهای بود ک تقی بی عنوان یکیی

نکومتهای وقت ب

از سوی
بیتا ،ص)191؛ البت بایست توج است ک در آغاز دوران امامیت،

چنی وجوبی نبود و در دوران نکومیت امیام علیی ،رواییات

ص« ،)919عبیییدا صیییالحا» (کلینیییی ،1041 ،ج ،1ص،)910
«عبدصالح» (برقی ،بیتا ،ج ،1ص 111و ج ،1ص099؛ کلینی،
 ،1041ج ،1ص999؛ طوسیییی ،1041 ،ج ،1ص ،)09از امیییام
جواد با عنوان «الرجیل» (نجاشیی ،1011 ،ص )941و از امیام
هییادی بییا عنییوان «الرجییل» (کلینییی ،1041 ،ج ،1ص141؛
طوسی ،1041 ،ج ،9ص 111و ج ،1ص« ،)911عال » (کلینیی،
 ،1041ج ،1ص« ،)160طییییب» (صیییفار ،1040 ،ص )999و

مییشیود (صیفری
نمل بر تقی در روایات آن نضیرت مشیاهده 

«الطیییب العسییکری» (ابیی بابوییی  ،1019 ،ج ،1ص )119نییام
میبردند؛ ب استناد ای شرایط نامسیاعد بیود کی امیام هیادی

تارک تقی را ه ردیی تیارک نمیاز دانسیت (ابی شیعب ،1040 ،
ص019؛ اربلی ،1011 ،ج ،1ص.)191

فقهی ب جای مانده از ایشان ب دور از التزام ب تقی است (صیفری
فروشانی ،1911 ،ص616؛ گلاایگانی ،1011 ،ص)191؛ التزام
ب تقی ب خصوص پس از شهادت امام نسی  شدت گرفت تیا
اینک در زمان امام صاد ،ک بیشتری رواییات فقهیی از زبیان
ایشان صادر شده است ،بیشتری موارد نمل بر تقی فقهیی و نییز
فروشانی ،1911 ،ص.)694
در انادیییث رسیییده از امامییان شیییع  ،بیی خصییوص در
عصرصادقی  ،موارد متعددی پیرامون توصی بی تقیی وجیود
دارد؛ب گون ای ک کلینی دو بیاب از اصول کوای را بیا عنیاوی
«تقی »و«کتمان سر» تنظی کرده اسیت (کلینیی ،1041 ،ج،1
ص )111−141ک ای رواییات نشیان از سیخت شیدن کیار بیر
امامان شیع  و پیروان ایشان دارد .شرایط ب گون ای بود ک امام
صاد ،ب ابانب تغلب اجازه داد با استفاده از فق اهلسنت بی

بهای ناشی از التزام به تقیه
 .1−3آسی 
مییتوانسیت بی نفیظ جیان و میال
هرچند پایبندی ب اصل تقی 
شیعیان منجر شود ،اما نتایج نامطلوبی بر برنام امامیان شییع 
در آموزش علوم اسالمی بر جیای گذاشیت کی در ادامی بیدانها

مراجعییان پاسییخ دهیید( 1طوسییی ،1041 ،ج ،9ص 911و ج،1

میپردازی .


 .1البته بیان این مسئله ضروری است که در مسائل مسلم اسممی تقیه جایز نیست
(مکاار شایرازی  8351ص .)82همچناین در جااایی کاه تقیاه موجاب وهاان
مبهب وهن یکی از احکا مهم و اصیل اسم و یا موجب فسااد دیان شاود
شریعتماار جزایاری  8313ص)23؛ بناابراین

نمیباشا (
التزا به آن صحیح 
میتوان نتیجاه گرفات کاه آنچاه مصاادر از ماوارد تقیاه اماماان شایعه ارائاه

ّ
نمودهانا شاامل مسالمات اساممی نباوده اسات؛ ضامن اینکاه بارای شاناخت

احادیثی که در شرایط تقیه صادر شاه قواعای ارائه شاه اسات (کااردانپاور
 8364ص.)444−869

 .1−1−3تردید در صحت محتوای برخی از احادیث

مینماید ک امامان
عنصر تقی  ،توج ب ای مسئل مه را ضروری 
شیع  ب دلیل زندگی در شرایط خفقان ،در جم مراجعان خود
ب رعایت اصل تقی پرداخت و گاه از بیان نظر و فتوای نقیقی خود
کردهاند و نظرات ایشان ک هماهنگ با فق و فتوای
خودداری 
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اهلسنت بوده در اختیار شیعیان نیز قرار گرفت است ک ای امر ب
تردید در محتوای برخی انادیث صادر شده از سوی ایشان منجر
می شد .در واق  ،ای موضوع یکی از اسباب ضع ندیث شیع
میرود (معارف ،1991 ،ص .)110شیخ طوسی موارد
ب شمار 
متعددی از روایات امامان شیع  گزارش کرده و آنها را بر
اساس مذهب عام دانست است و اینک ائم  ای روایات را ب
نمودهاند (طوسی ،1994 ،ج،1

دلیل شرایط تقی چنی بیان
ص،111 ،96 ،19 ،11 ،11 ،11 ،16 ،10 ،11 ،11 ،14 ،69
114 ،191 ،194 ،111 ،114 ،111 ،111 ،169 ،119؛ ج،1
ص111 ،101 ،19 ،16 ،19 ،01 ،04 ،11؛ ج ،9ص،19 ،11
106 ،101 ،196 ،111 ،111 ،01 ،91 ،19 ،16 ،10؛ ج،0
ص .)119 ،114 ،19 ،11 ،11 ،19 ،09با وجود ای  ،امامان
شیع  کوشیدند صورت صحیح انادیث و فتوای خود را برای
کردهاند در جم
جبران و تصحیح مسئل ای ک در شرایط تقی بیان 
خصوصی یاران خود بازگو نمایند .شاگردان آنان نیز در کمال دقت
و مراقبت ،سخنان نضرات را بازنویسی و ب دور از چش اغیار ب
کردهاند .برای نمون در نقلی از زراره ب أعی
طبقات بعد منتقل 
آمده است ک معمور در فاصل ظهر و عصر و ب طور خصوصی
یکرد تا امام ب دور از تقی ب بیان فتوای
با امام باقر دیدار م 
نقیقی خود باردازد (کلینی ،1041 ،ج ،1ص.)90
میشیود کی توجی کنیی
اهمیت آنچ گفت شد زمانی آشکار 
اساس و ارکان فقی  ،اخیال ،و اعتقیادات میا را انادییث تشیکیل
میدهند .درواق  ،صدور انادیثی ک مبتنی بر نظر نقیقی امامیان

شیع  نبود و بی ویژه در مبانیث فقهیی و تفسییری ،کی محیل
منازع با اصحاب سایر جریانهای آموزشی بیود ،مطیرح میشید
(نیییییوبختی ،1911 ،ص11؛ کشیییییی ،1040 ،ج ،1ص646؛
(مفییید«ال ی » ،1019 ،ج ،1ص111؛ اب ی شهرآشییوب،1919 ،
ج ،0ص111؛ اربلی ،1011 ،ج ،1ص )166ک اگر مورد دقیت
میشد.
نظر مستمعی واق نمیگردید ب آسیب در محتوا منجر 
 .2−1−3سرگردانی شاگردان

نمییتواسیتند
ای مسئل ک در برخی از موارد ،امامیان شییع  
منظور نقیقی خود را در بیان مطالب ابیراز نماینید ،سیبب ایجیاد
میشد و نتی گاه ب جیدایی آنهیا از
نوعی سرگردانی میان متربیان 
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میگشت؛ ب عنوان نمون  ،عمرب رییاح از امیام
امام معصوم منجر 
باقر سثالی پرسید و پاسخی دریافت کیرد .سیال بعید مجیددا
همان سوال را تکرار کرد ،اما پاسیخ امیام بیا پاسیخ سیال گذشیت
متفاوت بود ک سبب نیرت عمرب ریاح شد و هنگیامی کی امیام
تفاوت در پاسخ را ب سبب التزام ب تقی دانست ،از پاسیخ ایشیان
قان نشد و جدا گردید (نوبختی ،1911 ،ص11؛ کشیی،1040 ،
ج ،1ص .)646در نقلی دیگر از یکی از شاگردان امام صاد،

آمده است« ،نزد امام صاد ،بودم .مردی از آن نضرت آیی ای
از قرآن پرسید و ب او جواب داد و دیگری آمد و از همان آی پرسید
و جوابی دیگر داد .آنگاه در دل م نرکتی از ای تضیاد در گفتیار
نضرت ب وجود آمد ...یکباره مرد دیگری بر آن امام وارد شد و از
همی آی پرسید ک ب او جوابی داد غیر از جوابی ک ب می و نفیر
اول داد .در ای وقت دل آرام شد و دانست ک اختالف در گفتار ب
خاطر تقی است» (کلینی ،1041 ،ج ،1ص.)116

در پاسخی ک امام کاظ  ب مکتوب علی ب یقطی ارسال
میتوان ای مسئل را متوج شد؛ اب یقطیی در نامی ای
فرمود نیز 
از اختالف روی داده میان شیعیان در مسئل مسح بر پا در وضو ب
امام خبر داد و از آن نضرت خواهان پاسیخ شید؛ امیام بی منظور
نفظ جان علیب یقطی ک تحت نظارت شدید جاسوسان هارون
الرشید بود ،از او خواست ک ب شیوه معمول در جامع کی همیان
شیوه اهلسنت ،یعنی شست دو پا تیا انتهیای قیوزک ،عمیل کنید.
گرچ اب یقطی نخست دچار تردید و سردرگمی شد اما ب جواب
امیییام اعتمیییاد نمیییود (مفیییید «الییی » ،1019 ،ج ،1ص111؛
ابییی شهرآشیییوب ،1919 ،ج ،0ص111؛ اربلیییی ،1011 ،ج،1
ص .)166گاه اختالف در برخی آرای نقلشیده از امامیان بی
مییکیرد کی از طرییق

اندازهای اسباب سرگردانی شیعیان را فراه

میشیدند (شیامی ،1014 ،ص191؛
مکاتب جویای نظر درست 
کلینی ،1041 ،ج ،1ص .)11−16ذکر نکت ای در اینجا ضوروت
دارد و آن اینک اگرچ در مواردی امامان شیع  ب سیبب التیزام
ب اصل تقی  ،ناچار ب بیان نظراتی منطبق با نظر عامی مییشیدند،
اما مستمعی کالم ایشان در صورت آگاهی بر مبانث ،اعتماد بی
امامان شیع  و نیز توج ب ای امر ک ایشان و شییعیان ،تحیت
کنترلهای شدید نکومتی بودند ،میتوانستند از افتیادن بی ورطی
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گمراهی مصون بمانند .همیانطور کی شیاگرد امیام صیاد ،و

بها ،نوزهی آموزش علوم اسالمی را
وارد شد؛ بخشی از ای آسی 
تحت تأثیر قرار داد .ائم  ب منظور معرفی اسیالم و صییانت آن

از سوی دیگر ،شیعیان در زمان شدت گیرفت فشیار ناشیی از

از بدعت و انحراف ،علوم اسیالمی را در اولو ییت آموزشیی خیود
قرار دادند؛ اما موان متعددی را در راه رسیدن بی مطلیوب خیود،

علیب یقطی مصون ماندند و ب آن اشاره شد.
خفقان نکومت ،از اظهار و انتشیار برخیی آراء امامیان شییع 

میشدند؛ ب عنوان نمون  ،در زمیان نکومیت امیوی ،ضیم
نهی 
اینک اجازه بیان فضائل امام علی را نداشیتند ،از نقیل آنچی از
آن نضرت پیرامون مبانث فقهی راج ب انکیام نیالل و نیرام
ابییالحدیید ،1040 ،ج،0

نفظ کرده بود نییز منی شیدند (ابی
اندازهای شدید بود کی نی تنها میردم بیا

ص .)19فضای خفقان ب
دشنام دادن بی امیرالمیثمنی  بی دشیمنان آن نضیرت ّ
تقیرب
میجستند (اب سعد ،1014 ،ج ،6ص114؛ سبط ابی الجیوزی،

 ،1011ج ،1ص991؛ اب ی شهرآشییوب ،1919 ،ج ،0ص119؛
طوسییی ،1010 ،ص ،)160بلکیی دوسییتان امییام نیییز از تییرس
نکومت ،قادر ب بیان روایات آن نضرت نبودند (کیوفی،1014 ،
خفقییانزده ،موجییب تحیییر و سییردرگمی

ص .)11اییی فضییای

پیشرو داشتند؛ موانعی ک ضم ایجیاد بیدعت و انحیراف و نییز
ضای نمودن محتوای ای علوم ،سبب درگیر شدن جهان اسالم در
اختالفات فکری−عقییدتی متعیدد گردیید .برخیی از ایی موانی
انهیای آموزشیی میثثر بیر
موضعگیریهای دستگاه خالفت،جری 
علوم اسالمی و التزام ب اصل تقی بودند .اگرچ در گذر زمیان بی
انهیا تفیو،
تدریج مرجعیت علمی امامان شیع  بر دیگر جریی 
یافت و ائم محل رجوع دانشمندان و اهل عل قیرار گرفتنید ،امیا
یهیای
گروهبنید 
اندازهای بود ک امروز ه شاهد 

بها ب
تأثیر آسی 
متعدد فکیری عقییدتی در مییان مسیلمانان هسیتی ؛ چیرا کی در
فراگیری دیی خیود از مرجی وانیدی برخیوردار نبودنید و علیوم
اسالمی را از مجاری گوناگون آموختند.

میشد.
شاگردان و شیعیان امامان معصوم 

نتیجه 
پس از رنلت رسول خدا ،با ب ناشی راندن امامان شییع 

بهای جبرانناپذیری بیر جهیان اسیالم
از مرجعیت سیاسی ،آسی 
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غفاری ،ق  :اسالمی.
الیحضووور الفقیوووه ،مصیییحح
 ،)1019( _________ .6مووون 
علیاکبر غفاری ،ق  :اسالمی.


 .10اب سعد ،محمد ( ،)1014الطبقوا الکبور 11( ،جلیدی)،
تحقیق محمدعبدالقادر عطا ،بیروت :دارالکتبالعلمی .
 ،)1046( __________ .16الطبقووا الکبوور 9( ،جلییدی)،
بیروت :داربیروت.
 .11اب شیعب نرانیی ،نسی ( ،)1040تحو العقول عون آ
الرسل  ،ق  :جامع مدرسی .
 .11ابیی شهرآشییوب ،محمییدب علییی ( ،)1919المناقووبآ 
رسولی ،ق  :عالم .

ابیطالب ،تصحیح سیدهاش 
معریوه االلموه،

المهمهف 

 .11اب صباغ ،علی ( ،)1011الفصل 
ق  :دارالحدیث.

ومونهج
علیب موسی ( ،)1011مهجالودعلا 
 .19اب طاووس ،
العبادا  ،ق  :دارالذخایر.
 .14اب عبدالبر ،ابوعمریوس ب عبداللی ( ،)1010جوام بیوا
العلم ویضله ،ریاض :دار اب الجوزی.
فضیائل الثالثی  األئمی

بیتیا) ،ارنتقیاء فیی
 ( _________ .11

 ،)1991( _________ .1کما الدین و تموا النعموه ،تهیران:

الفقهییاء مالییک والشییافعی وأبیییننیفی  ،بیییروت :دارالکتییب

اسالمی .
ّ
 .1اب بکار ،زبیر ( ،)1910األخبوارالملیقیوا  ،تحقییق سیامی

العلمی .

مکیعانی ،ق  :الشری الرضی.

 .1اب کثیر ،اسماعیل ب عمر ( ،)1961البدایة والنهایوة ،قیاهره:
السعادة ،السلفی  ،الخانجی.

 .9اسکافی ،ابوجعفر ( ،)1041المعیوار و الملازنوه یو یضوال
امیرالمؤمنین عل بن اب طالب ،بیروت :بیتا.

تهوییبالتهوییب ،بییروت:

 .14عسقالنی ،ابی نجیر (بییتیا)،
دارصادر.

الثاقب ی  المناقوب ،قی :

محمدب علی (،)1019

 .11اب نمزه،
انصاریان.
انمدب انمد ( ،)1910وییوا األعیوا  وأنبوا

 .11اب خلکان،

 .11اب عبد رب  ،انمدب محمد ( ،)1041العقد الفرید ،تحقیق
مفیدمحمد قمیح  ،بیروت :دارالکتبالعلمی .
عبدالحیبی انمید ( ،)1041شویرا الویببیو

 .19اب عماد،
داراب کثیر.
أخبار منذبب ،تحقیق محمودارناووط ،بیروت :
 .10اب قتیب  ،عبداللی بی مسیل ( ،)1014االماموه والسیاسوه،
تحقیق علیشیری ،بیروت :دارارضواء.
 .16اب منظور ،محمدب مکرم ( ،)1010لسا العور  ،بییروت:
دارصادر.
 ،)1041( _________ .11مختصر تاریخ دمشق إلبن عساکر،
تحقیق ابراهی صالح ،دمشق :درالفکر.
بیتیا) ،االمتوا  والمؤانسوه ،تصیحیح
 .11ابی نیان التونیدی ( 

أبنا الزما  ،تحقیق انسان عباس ،ق  :الشری الرضی.

انمد أمی و أنمدالزی  ،بیروت :دارمکتب الحیاظ.

عبدالرنمانب محمد ( ،)1919العبور ،تهیران:

 .19اب خلدون،

 .11اربلی ،علی ( ،)1011کش  الغمهی معریهااللمه ،مقدمی

مطالعاتوتحقیقاتفرهنگی.

نسینیاشکوری ،ق  :الشری الرضی.

انمد
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 .19اشییعری ،ابوالحس ی علیییب ی اسییماعیل ( ،)1044مقوواال 
اختالف المصلین ،تصحیح هلمیوت ،بییروت:

االسالمیین و

فرانزشتاینر.
 .94اشعری ،سیعد بی عبداللی ( ،)1914المقواال و الفور ،
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تحقیق ابراهی صالح ،بیروت :دارصادر.
 ،)1040( __________ .01الدر المنثلر ی التفسیر بالمأثلر،
آیةالل المرعشی.
ق  :مکتب  
جمالالدی ( ،)1014الدر النظیمی مناقبااللموه

 .01شامی،
اللهامیم ،ق  :ارسالمی.
 .09شهرستانی ،محمدب عبیدالکری ( ،)1016الملو  والنحو ،
علینس فاعور ،بیروت :دارالمعرف .
امیرعلیمهنا و 

تحقیق
 .64صفار ،محمدب نس ( ،)1040بصالر الدرجا ی یضال
آیةاللی
آ  محمد ،تحقیق محس کوچ باغی ،ق  :مکتب  
المرعشی.
 .61طبری امامی ،محمدب جریر ( ،)1016المسترشد یو إماموة
بنأبیطالب ،تحقیق انمدمحمودی ،ق  :کوشاناور.
عل  

 .61طبری ،محمد بی جرییر ( ،)1916تواریخ طبور  ،ترجمی
ابوالقاس پاینده ،تهران :اساطیر.
 .69طوسی ،محمدب نس ( ،)1010األمال  ،ق  :دارالثقاف .
 ،)1041( _________ .60تهووییب االحکووا  ،تحقیییق نس ی
الموسوی خرسان ،تهران :دارالکتب ارسالمی .

 ،)1994( _________ .66االستبصوووار ییموووااختلووو مووون
الموسویخرسیان ،تهیران :دارالکتیب

االخبار ،تحقیق نس 
ارسالمی .
الغیبووه للحجووه ،تحقیییق عبداللیی 

،)1011( _________ .61
علیانمد ناصح ،ق  :دارالمعارفارسالمی .
تهرانی و 
علیبی یوسی ( ،)1911تواریخالحکموا  ،تهیران:
 .61قفطی ،
دانشگاهتهران.
 .61قمییی ،علیییب ی اب یراهی ( ،)1040تفسوویر القم و  ،تحقیییق
طیبجزایری ،ق  :دارالکتب.

 .69عبییدالجبار ب ی انمیید ( ،)1099یض و االعت وزا وطبقووا
المعتزله ،تحقیق فثاد سید ،بیروت :دارالفارابی.
علیاکبیر
 .14کلینی ،محمدب یعقوب ( ،)1041الکای  ،تحقیق 
غفاری ،تهران :دارالکتبارسالمی .

83
معریهالرجا  ،تلخی

 .11کشی ،محمدب عمر ( ،)1040اختیار
محمییدب نس ی طوسییی ،تصییحیح محمییدباقرب ی محمیید
آلالبییییت
میردامییاد ،تحقییییق مهیییدیرجیییایی ،قییی  :

إلنیاءالتراث.
 .11کیوفی ،ابوالقاسی فیراتبی ابیراهی ( ،)1014تفسوویر یورا
الکلی  ،تحقیق محمدکاظ  ،تهران :وزارتارشاد اسالمی.
 .19مامقانی ،عبدالل  ب محمدنسی ( ،)1091یلالود الرجالیوه
آلالبییت إلنییاء
علم الرجا  ،قی  :
منتنقی المقا ی  
التراث.
 .10مجلسی ،محمیدباقر ( ،)1049بحواراالنلار الجامعوهلودرر
اخبارااللمهاالطهار ،بیروت :دارإنیاءالتراثالعربی.
علیب نسیی ( ،)1011اثبوا اللصویهلإلموا 
 .16مسعودی ،
بنابیطالب ،ق  :انصاریان.
عل  
 .11مفید ،محمدب نعمان «ال » ( ،)1019االرشواد یو معریوه
الله عل العباد ،ق  :المیثتمر العیالمیرلفیی الشییخ
حجج 
المفید.
«__________ .11ب» ( ،)1019ارختصاص ،قی  :المیثتمر
العالمیرلفی الشیخالمفید.
 ،)1911( __________ .11تصووحی  االعتقووادا اإلمامیووه،
تحقیق نسی درگاهی ،ق  :المثتمر العیالمیرلفیی  الشییخ
المفید.
 .19مقریزی ،انمدب علی ( ،)1010الملاعظواالعتبار ی ذکور
الخطط واآلثار ،تحقیق ایم فثاد سید ،لندن :الفرقان.

 .14ملطی شافعی ،محمدب انمد ( ،)1019التنبیوهوالورد علو
أب األبولا والبود  ،تحقییق محمیدعرب و محمیدزینه ،
قاهره :مدبولی.
أنمیدبی علیی ( ،)1011رجوا  ،قی :


العبیاس
 .11نجاشی ،
أبیی
ارسالمی.
 .11نوبختی ،نس بی موسیی ( ،)1911یور الشویعه ،نجی :
نیدری .
مطالعات 

 .19اآلصفی ،محمدمهدی ( ،)1911تاریخ یقوه شویعه ،ترجمی
عبدالرضا محمدنسی زاده ،ق  :انتشارات قدس.
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 .10ابوری ی  ،محمییود ( ،)1014أضییواءعلیییالسیین المحمدی ی 
أودفاعع الحدیث ،ق  :انصاریان.
 .16ابوزهو ،محمید ( ،)،1911الحودی  والمحودثل  ،قیاهره:
دارالفکرالعربی.
 .11امیییی  ،سیدمحسییی ( ،)1911سووویر پیشووولایا  ،ترجمییی
نجتیکرمانی ،تهران :سروش.


علی
 .11امینی ،عبد الحسی ( ،)1911الغدیر ،ترجمی محمید تقیی
واندی و علی شیخ ارسالمی ،ترجم اکبیر ثبیوت ،تهیران:
بنیاد بعثت.
ّ
 .11بکییار ،عبییدالکری ( ،)1091المسییلمونبییی التحییدی
والمواجه  نولالتربی والتعلی  ،دمشق :دارالقل .
 .19جعفریان ،رسول ( ،)1911حیوا  یکور و سیاسو اماموا
شیعه ،ق  :انصاریان.
 .14خضییری ،انمدرضییا و دیگیران ( ،)1911توواریخ تشووی :2
دولتبا ،خاندا با و آثار علم و یربنگ شیعه ،زییر نظیر
انمدرضا خضری ،ق  ،پژوهشگاه نوزه و دانشگاه و سمت.
 .11خوئی ،سیدابوالقاس ( ،)1094البیا  ی  تفسیر القرآ  ،قی :
مثسس  إنیاءآثار ارمامالخویی.
بیتا) ،التفسویر والمفسورو  ،بییروت:
 .11ذهبی ،محمدنسی ( 
دارإنیاءالتراثالعربی.
 .19رامیار ،محمود ( ،)1919تاریخ قرآ  ،تهران :امیرکبیر.
 .10رضازاده لنگرودی ،رضیا (« ،)1911پژوهشییدر مرجئی »،
مجملعهمقاال یر تسنن ،ب کوشش مهدیفرمانیان ،ق :
ادیان ،ص.109−119
تیاریخ و عقایید معتزلی » ،ترجمی

 .16ژیماره ،دانیل (« ،)1911
ملکمکان ،مجملعهمقاال یر تسنن ،بی کوشیش
نمید 
مهدیفرمانیان ،ق  :ادیان ،ص.961−911
بیتا) ،تواریخالفقوهالالسوالم و
 .11سبحانی تبریزی ،جعفر ( 
ادوار  ،بیروت :داراألضواء.
 .11شییریعتمییدار جزایییری ،سیییدنورالدی (« ،)1919تقی ی »،
شیعهشناس  ،ش ،1ص.01−16
یصلنامه 
 .11شهابی ،محمود ( ،)1911ادوار یقه ،تهران :وزارتفرهنگو
ارشاد اسالمی.
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بررسی موانع مؤثر بر برنامه امامان شیعه در آموزش علوم اسالمی

 .19صییابری ،نسییی ( ،)1991توواریخیوور اسووالم  ،ته یران:
سمت.
بیجیا،
 .94صالح ،صبحی ( ،)1011علل الحدی ومصطلحه ،
الحیدری .
 .91صییفری فروشییانی ،نعمییت اللیی ( ،)1911نقوو تقیووهدر
استنباط ،ق  :بوستانکتاب.
 .91العاملی،السیدجعفرمرتضی ( ،)1916زندگان سیاس اموا
رضا ،ترجم خلیلیان ،ق  :دفتر نشر فرهنگاسالمی.
 .99عبییدالرزا ،،مصییطفی ( ،)1411تمهیوود لتوواریخالفلسووفه
محمیدنلمیعبیدالوهاب ،مصیر :مکتبی

االسالمیه ،تقدی
ارسکندری .
 .90عبدالسییاده ،رسییولکییاظ ( ،)1019تفسوویر جووابر الجعف و
بیجا ،ارعتصام.
صاحب االما الباقر ،


 .96عسییکری ،سیدمرتضییی ( ،)1016القوورآ الکووریموروایووا 
المدرستین ،تهران :المجم العلمیارسالمی.
 .91عسکری ،مرتضی ( ،)1911نق المهدراحیوا دیون ،قی :
اصولدی .
دانشکده 

 .91فیییاض ،عبداللیی ( ،)1911تییاریخالتربییی عندارمامییی 
واسالفه م الشیع بی عهدیالصاد،والطوسیی ،بغیداد:
مطبع أسعد.

یناخت
 .91کییاردانپییور ،محمدنس ی (« ،)1994معیارهییایشی
انادیث تقی آمیز» ،یصلنامهعلم پژوبشو علول حودی ،

بهار و تابستان  ،1994ش ،69ص.141−199
 .99کمالی دزفولی ،سیید علیی ( ،)1911تفسویر قورآ  ،تهیران:
انتشارات اسوه.
 .144گلاایگانی ،محمدرضا ( ،)1011القضا والشهادا  ،تحقیق
یمیالنی ،ق  :الحقایق.
ینسین 
عل 

مکتیب در فراینید

 .141مدرسی طباطبایی ،سیدنسی (،)1990
تکامل ،نظریبر ّ
قیرن نخسیتی ،
تطور فکریتشیی در سی  
ترجم هاش ایزدپناه ،تهران :کو یر.
 .141مطهری ،مرتضی ( ،)1961علل اسالم  ،تهران :صدرا.
ندیث با رویکیرد

 .149معارف ،مجید ( ،)1991تاریخعمومی
تحلیلی ،تهران :کویر.
 .140معرفت ،محمیدهادی ( ،)1011التفسویر والمفسورو  یو
ثلبهالقشیب ،مشهد :الجامع الرضوی للعلومارسالمی .
 .146معروف الحسنی ،هاش ( ،)1011سیر االلمهاالثن عشور،
بیروت :دارالتعارفللمطبوعات.
 .141مغنی ی  ،محمییدجواد ( ،)1049الشوویعهوالتشووی  ،بیییروت:
دارالجواد.
تفسیر کاشو  ،قی  :مثسسی

 .141مغنی  ،محمدجواد (،)1911
بوستان کتاب.

 .141مکارم شیرازی ،ناصر (« ،)1961تقی » ،مجله درسبوای
از مکتب اسال  ،شماره  ،1ص 10-14

اندیشوهبوا کالمو شویخ

 .149مکدرموت ،میارتی (،)1919
مفید ،ترجم انمدآرام ،تهران :مثسس مطالعاتاسیالمی
گیل.
مک 
دانشگاه 
 .114موسوی بجنوردی ،کیاظ ( ،)1910دالورالمعوارفبوزر
اسالم  ،تهران :وزارتفرهنگو ارشاد اسالمی.
بییتیا) ،قلاعود الحودی ،
 .111موسوی غریفیی ،محیی الیدی ( 
نج ارشرف :مطبع  ارسالمی .
 .111نعناع ی  ،رمییزی (بیییتییا) ،االس وراللیا و أثربووا ی و کتووب
التفسیر ،دمشق :دارالقل .

