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 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 

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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یدهچک  اطالعات مقاله   
وجاود دا او و  یدر آماوش  لواوا اسا م عهیکه مقابل اماماا   ا یموانع یبررس

 هدف گذا و، یم یجا بر شا یا یموانع بر برنامه نیاش ا کیکه هر  ییها بیآس نییتب
 واحاد، یکار یپ مانناد اسا ا، جامعاه  اد سبب که یموانع اسو؛ پژوهش نیا مطووب

باه  یویتحو−یفیبر رو  توص هینشود. پژوهش حاضر با تک شا یا ویمرجع یرایپذ
 اسو:  افتهیساما   ریمنظور پاسخ به دو پرسش ش 

 کرد؟ یم جادیخول ا عهیاماما    یاش سو  یدر آموش  لووا اس م یچه موانع −
وارد  یدر آماوش  لواوا اسا م عهیبر برنامه اماما    ییهابیموانع، چه آس نیا −
 ساخو؟یم
باا ساه ماانع  یدر آموش  لووا اسا م عهیاش آ  اسو که اماما    یها حاکافتهی

 اصال باه او التااا یفعال در لووا اسا م یهاا یمواجه بودند؛ حکومو، جر  یاساس
وارد کارد کاه  عهیاماماا   ا یآموش ا یبر برناماه ییهابیآس لامل سه نیا. هیتق

 یو لوما یانساان هیاش سارما یرفتن بخش نیاس ا، ار ب نیظهور بدلو و انحراف در د
 یدر محتاوا دیاترد ،یاماام عینفاو  در تشا ا ،یعی  یسرگردان ،یدر لووا اس م عهی 

     اش آنها هستند. یبرخ یلووا اس م یو انحراف در محتوا ثیاش احاد یبرخ

  
 01/00/0011: یافتدر  یختار 
 0/6/0010 :یرشپذ یختار 

 
  :یدیواژگان کل

 موانع،
 ،یعهاماما   
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 یلووا اس م
 
 
 

                                                           

(« راهبردهاا و هاا روش هااا، )ا یاسامم علاو  یزیار  یپا در عهیشا اماماان یمیتعل برنامه یمبان نییتب» عنوان با اصفهان دانشگاه در یپسادکتر طرح از مستخرج مقاله نیا. 1
 .باشا یم

 مقاله لومی ا پژوهشی
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 مقدمه

 امامیان کی  اسیت شیده نهیاده بنییاد ایی  بیر تشیی  عقیدۀ اساس
 و ،خیدا رسیول از پس مذهبی دانش نهایی مرج  معصوم

 مدرسییی) هسییتند نبییوی شییری  سیینت منحصییر شییارنان
 و علمیی ُبعید زمان، ضرورتب  ک  ،(141ص ،1990 طباطبایی،

 دورانیی در ائم . یافت غلب  آنان سیاسی ُبعد بر ایشان فرهنگی
 ،1911 امی ،) بود اسالمی علوم انتشار آن مشخصات از یکی ک 

 را انحرافیات از اسالم صیانت ،(116ص ،1911 فیاض، ؛16ص
گاهی و دادند قرار خود برنام  رأس در  را آنیان اسیالمی، علیوم بر آ

و  خضیری) داد قیرار علی  اهیل و دانشیمندان توج  و رجوع محل
 علیومی اسیالمی، علوم از منظور(. 911ص ،1ج ،1911 ،یگراند

 ییا و اسیالم فیروع ییا اصیول علیوم، آن مسائل و موضوع ک  است
 اثبیات آنهیا اسیتناد بی  اسیالم فیروع و اصیول کی  است چیزهایی

 ،1961 مطهیری،) فق  و کالم ندیث، قرآن، علوم مانند شود؛می
 و اسیت تعیالی جهیت اسالم جامع  اولی  نیاز علوم، ای (. 16ص
 ،1091 بّکیار،) دهد نشان را مسلمان فرد شخصیت ابعاد تواندمی
 از را اسالمی جامع  تواندمی علوم ای  صحیح آموزش(. 146ص

 .نماید نفظ انحراف و بدعت خطر
 در هی  آن اسیالمی، علیوم در علمیی مرجعییت بی  دسیتیابی

 ایی  در فعیال آموزشیی هیایجرییان و نیاک  جریان ک  طیشرای
 کی  چرا. نبود ایساده کار داشت، قرار معصومان مقابل نوزه،

 یپشیتوان  از ایشیان ،علیی امیام میدت کوتاه نکومت از بعد
 نبودنید؛ منیدبهیره خیود آموزشی برنام  اجرای منظور ب  نکومتی

 شیدند؛میی مواجی  نییز نکومت جانب از واکنش با اینک  ضم 
 آموزشیی برنامی  بیر میثثر موانی  بررسی هدف با ناضر پژوهش

 .  است یافت  سامان شیع  امامان
 صیورت مسیتقلی تحقییق ناضیر نوشیتار موضوع با رابط  در
 امامان توسط تربیت و تعلی  نوزه در دیگر، بیانی ب . است نگرفت 

 بررسیی امیا اسیت، شیده انجیام متعیددی هایپژوهش شیع 
 و شییع  امامیان توسیط اسیالمی علیوم آمیوزش بر مثثر موان 

 .است نبوده موردنظر آن پیامدهای
 

قیتحقیهاافتهی

 امامیان توسیط اسیالمی علیوم آمیوزش بر توانست می ک  موانعی

 بیر موان  ای  از یک هر ک  هایی آسیب و کند ایجاد خلل شیع 
 :است شرح ای  ب  نهاد می جای

 
حکومت.1

 هیایینکومیت ،شیع  امامان موزشیآ های فعالیت مان  تری مه 
 ،اللی رسیول خالفیت غصیب ایسیتادند؛ ایشیان مقابل در ک  بود

 منی  فرمیان. شید اسیالمی جامعی  در انحیراف و بیدعت بروز سبب
 بخیاری،) شید صیادر «نسیبنا الل  کتاب»بر اعتقاد با ندیث، کتابت
 جعل جریان و ،(111ص ،1016 امامی، طبری ؛91ص ،1ج ،1014

 ،0ج ،1040 الحدییید،ابیییابیی ) گرفییت شییکل نییدیث تحرییی  و
 مامقانی، ؛901ص ،1ج ،1040 کشی، ؛01−00ص ،11ج ؛19ص

 ابورییی ، ؛111ص ،1011 صییالح، صییبحی ؛141ص ،11ج ،1091
 و خیدا رسول انادیث از بخشی فقدان سبب ک ( 16ص ،1014

 ؛(141 ،11 ،1014 ابوریی ،) گردیید ایشیان انادییث در معنا ب  نقل
 ،1041 بغیدادی، خطییب) نیدیث ب  اعتمادیبی سبب اینک  ضم 

 از اسیالمی جامعی  شدن محروم ،(141ص ،1014 ابوری ، ؛191ص
 و یهودییان رواییات افیزایش و فق  انزوای آیات، صحیح تأویل و تفسیر

 ایی  بی (. 61ص ،1ج ،1016 عسیکری،) شد مسلمان تازه مسیحیان
 اضیاف  بایید نییز را دوم خلیفی  امر ب  قرآن تفسیر از رویگردانی موارد،

 ،1040 الحدیید، ابی اب  ؛160 ،161ص ،1ج ،1011 دارمی،) کرد
 ،1991 معییارف، ؛049ص ،1ج ،1911 عسییکری، ؛99ص ،11ج

 (.911ص ،1919 رامیار، ؛11ص
 در فعیال هیایفرقی  ظهیور شاهد امامت عصر در دیگر،ازسوی

 کی  هسیتی  کیالم، و تفسییر فقی ، ماننید اسیالمی، علوم هایشاخ 
 عبیاسبنیی نکومیت در دیگر بعضی و امی بنی نکومت در بعضی

 هیر و دادنید بسیط را خیود آراء ایشان نمایت تحت و برآوردند سر
 نمودنید؛ ایفیا نقیش اسالم نقیقت از انحراف در خود سه  ب  یک

. مرجئی  بی  موسیوم اندیش ، ای  ب  وابست  فرقۀ و ارجاء اندیش  مانند
 اموی نکومت اقدامات تقویت ب  خود هایاندیش  رواج با فرق  ای 

 شیید واقی  نکومییت ایی  نمایییت میورد درمقابییل، و نهیاد همیت
(. 191ص ،1911 لنگیرودی، رضازاده ؛16ص ،1911 نوبختی،)

 بیود واثیق و میأمون چیون خلفیایی نمایت مورد 1معتزل  همچنی 
                                                           

 دساتور لغو بلکه شا؛ینم محاود واثق و مأمون دوران به تنها معتزله  رونق دوره. 1
 یادوره انیاپا نشاانه صرفا   یهجر 432 سال در متوکل  توسط «محنت» دستور
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 دیگیر بخشیی در ک  ندیث اهل یا و( 10 و 61ص ،1911 قفطی،)
 شید برخیوردار متوکیل چیون ایخلیفی  نماییت از خالفت ای  از
 (.1ص ،1919 مکدرموت، ؛11ص ،1019 ملطی،)

 بی  مسجدالحرام در آزادن  ک  بودند ییهاگروه معتزل  و مرجئ 
 ،1041 ،ینییکل) کردنیدیمی مبیادرت یآموزش یهانلق  لیتشک

 گیییریموضیی  از تأمییل قابییل بسیییار اینمونیی  (.114ص ،1ج
 منصیور فرمان ب  انس ب  مالک «الموطا» کتاب انتشار نکومت،

 ؛01ص تیا،بیی عبیدالبر، اب ) اسیت اسالم بالد سراسر در عباسی
 ،1ج ،1014 قتیبییییی ، اب  ؛691ص ،1ج ،1010 عبیییییدالبر، اب 
 عنوان بی  آن، پیذیرش بی  بایسیتمیی اجبیار ب  مردم ک ( 199ص

(. 910ص ،1411 عبیدالرزا،،) دادنیدمیی ت  ،انکام اخذ مرج 
 طرد و ع یش امامت با مبارزه خالفت دستگاه یاصل هدف درواق ،

 بیا منصیور چیون ییخلفیا کی  یهیدف بیود؛ امامت گاهیجا ینف و
 کتیب ترجمی  بیا مأمون و مالک، مانند ییهاتیشخص از تینما

 منییاظره و بحییث جلسییات لیتشییک و متکلمییان انضییار ،یونییانی
 ،1916 ،یعیامل) بودنید برآمیده آن بی  یابیدسیت یپی در شدت ب 

 در اسالم قتینق بیتخر در نکومت اقدامات(. 914−961ص
 در اسیت؛ شیده مینعکس  ییعسیکر  یامیام  یادع از یبخش
 و ندود از ،یهاد امام از «ظال   یعل مظلوم» یدعا از یقسمت

 شییده،  یتحر اتییآ رهاشیده، یهیاسیینت شیده، معطیل انکیام
 اسییت آمییده سییخ  شییدهرانیییو مسییاجد و یخییال یهییامحییراب

 نسیی  امییام قنییوت یدعییا در(. 116ص ،1011 طییاووس، اب )
 یجامعی  بیر جیور یهیانکومت تسلط انیب ضم  ،یعسکر
 بی  سیخ  یالهی انکام و ندود یلیتعط و  ید بیتخر از اسالم،

(.19ص ،1011 طاووس، اب ) است آمده انیم

 
 حکومت یر یگموضع از یناش یهابیآس. 1−1
 اسالم در انحراف و بدعت ظهور. 1−1−1

 در میثثر عوامیل از اسیالم، در داده روی هیای انحراف و ها بدعت
 اسیالم از صیانت برای معصومان آموزشی های فعالیت تشدید

                                                           

 یعباسا یخلفاا مسااعا نظر از سال یس حاود اعتزال مکتب آن یط که است
 در تنهاا نه معتزله  «محنت» حکم نقض تحقق زمان تا قتیحق در. بود منابهره

 بودناا کارده اایپ استقرار زین اسم  جهان از یشمار یب ینواح در بلکه تختیپا
 (.382ص  8311 ماره ی)ژ 

 توسیط اسالمی علوم آموزش در تأثیرگذار موان  از اما است؛ بوده
 پیش خلفای دوران طول در هابدعت. شود می محسوب نیز ایشان

 در شییخی  سینت عنوان بی  سینتی و گرفت شکل علی امام از
 هیایبیدعت نییز عثمیان کی  شد ایجاد خدا رسول سنت برابر

 اوائیل» عنیوان بیا متعیددی هیایبیدعت. افیزود ها بدان جدیدی
 از «عثمییان اولیییات فییی» و( 116ص ،1011 سیییوطی،« )الُعَمییر

 ،1011 سییوطی،) 1اسیت شیده گیزارش سوم و دوم خلفای سوی
 اسیاس همیی  بیر ؛(610ص ،1ج ،1919 خلدون، اب  ؛191ص
 اظهیار ،خیدا رسیول اصیحاب از یکیی مالک، ب  انس ک  بود

[ شما بی  در] بودم، کرده درک خدا رسول زمان در آنچ  در» نمود،
 ،1010 عبیدالبر، اب ) «رفت بی  از ه  آن ک  نشناخت  را نماز جز

 اگیر» اسیت آمیده بصیری نس  از روایتی در و ؛(1111ص ،1ج
 رسیمیت بی  را شیما قبلی  جز شوند، وارد شما بر خدا رسول یاران
 عصیر در (.1111ص ،1ج ،1010 عبیدالبر، ابی ) «شناسیندنمی

 ها بیدعت انییای و خیدا رسیول سینت از رویگردانیی اموی،
 بّکیار، ابی ) کوشییدند نآ دادن انجیام بی  نسیبت ک  بود ایبرنام 

 (.199ص ،1040 شعب ، اب  ؛611ص ،1910
 بیا اسالمی علوم آموزش در شیع  امامان ک  بزرگی مشکل

 صیحاب ، سیخنان و شییخی  روش کی  بیود آن شیدند مواجه  آن
                                                           

 ییهاابااعت باه مربوط  ینید  حوزه در عثمان بر وارده راداتیا بخش نیتر مهم. 1
 دوران باه هاا(. آغاز باعت814ص  همان  یوطی)س شا جادیا او توسط که بود
 ناهیزم نیاا در خطاا  بان عمر از یمتعاد اقاامات و گشت یم باز دو  فهیخل
منابع ذکار شااه اسات؛ مانناا نمااز  یدر برخ العمر اوائل عنوان به که داد یرو

 یزاناایم باه عثماان زماان در هااا(  اماا بااعت854ص  8281  یوطی)سا حیتاراو 
 او اعماال شااها کیانزد  از کاه را ناهیما مارد  از یاریبس که کرد اایپ شیافزا

 یابا ابان) کارد او قتال بار مصامم گر ید  مناطق معترضان ریسا کنار در بودنا 
 نیخیو شا امبریاپ کاه را نیشیپ نماز المثلیف(. 69ص  8ج  8315 ا یالحا

 باا خواناا؛ رکعات چهار ق. ه 46 سال عرفه در خوانانا یدر  منا  دو رکعت م
  8393)ابان خلااون   هستم میمق من و بودنا مسافر نجایا آنها که استاالل نیا

 یرو پشتوانهیب یبرداشت براساس ینیام عممه نظر از که یاقاام(؛ 512ص  8ج
 و میکار  قارآن از یافازاردسات نه و ایگرد  یم استوار یبرهان چیه با نه که نمود
 لیادل به(. 821ص  1ج  8319  ینیام) آن بود یگرم پشت هیما امبریپ سنت
 باا خاود مخالفات علات اول  فهیخل فرزنا محما  که بود نید  در باعت ظهور
( 815ص  1ج  8358 ر یاکث ابن) نمود انیب او توسط خاا کتا  رییتغ را عثمان

 کاه دانسات ییهاابااعت را عثماان شان کشته یاصل لیدل زین اسری بن عمار و
 فیاتحر  زیا(. اماا  ن18ص  8244  یاسکاف) ایگرد  کفر به او شان متهم سبب

  8285  یاالماام ی)طبار فرماود انیاب یو قتال لیادال  از را عثماان توساط نید 
 نگاارش باا ناهیما در میمق صحابه از یگروه که بود اساس نی(. بر هم249ص
را تبااه سااخت   امبریپ نید  عثمان که مضمون نیا با مناطق ریسا به ییهانامه

  9ج  8315  یطباارخوانانااا )و خلااع او فاارا  فااهیخل هیااماارد  را بااه جهاااد عل
   (.411  ص8همان  ج ا یالحا یابن اب ؛4454ص
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. بیود یافتی  مشیروعیت جامعی  بیی  در دیی ، فهی  مبنیای مثابۀ ب 
 ،خییدا رسییول رنلییت از پییس مییردم، عمییوم نظییر از درواقیی ،
 بییود مسییلمانان خلیفیی  شییرعی، انکییام رسییمی مرجیی  بییارتری 

 امییام اسییاس، همییی  بییر(. 941−944 ،9ص ،1911 شییهابی،)
 رسیول سییره و سنت تغییر مشاهدۀ وجود با ک  مردمی از علی
 خشی  ابیراز ب  بلک  کردند،نمی انکار را هابدعت تنها ن  ،خدا

 پرداختند،می خاستبرمی هابدعت با مقابل  ب  ک  کسی ب  نسبت
 در سیجاد امام ؛(111−111ص ،1911  ،سلی) کردمی گالی 

 کنی ؟ برخورد چگون  مردم با دانی نمی» فرمود،می مردم نکوهش
 کنیی  نقیل ایی شینیده خیدا رسول از ک  را آنچ  آنها برای اگر

 «نیسیت شایسیت  میا بیرای نگیویی  چیزی اگر و کنندمی تمسخر
 (.190ص ،9ج ،1041 کلینی،)

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

 اسالمی علوم در شیعه
 آموزشیی مبانیث کی  بیود ایانیدازه ب  فشار کربال، واقع  از پس

 یافتی  سیامان دعا و وعظ محور بر ،سجاد امام از شده گزارش
 بیا سیجاد امام ارتباط از(. 109ص ،1040 شعب ، اب ) است

 مسیئل   ییا و نیدارد وجود یچندان شواهد آنان، آموزش و انیعیش
 کیربال فاجعی  وقیوع از پس ک  است یاختناق و فشار همان معلول
  ،یسیجاد ف یصیح پینج  یدعیا از یبخش در. شد انیعیش متوج 
 اسییت آورده سییخ  نضییرت آن از مییردم شییدن جییدا از امییام

 واقعی  از پیس ،یکشی نقیل ب  ؛(1 بند ،6یدعا ،هیسجادفهیصح)
 ،یکشی) ماندند یباق نضرت آن کنار نفر چهار ای س  تنها عاشورا،

 (.991ص ،1ج ،1040
 شییع  امامان از امامت عصر اول نیم  در متعددی روایات

 اسیت شیده صیادر شیدید هیایکنتیرل و خفقیان فضیای بیان در
 ،1ج ،1011 الجیوزی،اب سبط ؛114ص ،6ج ،1014 سعد،اب )

 ،1010 طوسی، ؛119ص ،0ج ،1919 شهرآشوب،اب  ؛991ص
 ،10دعیای ؛1 و 1 ،1 بنید ،19دعیای سجادی ، یف صح ؛160ص
 در سیاسیی اختنیا،(. 9 و 1 ،1 ،0 بنید ،09دعای ؛1 و 1 ،6 بند

 شیدت مواقی  در کی  ایگونی  ب  یافت ادام  نیز صادقی  عصر
 شدندنمی امام با ارتباط ب  قادر شیعیان نکومت، هایکنترل یافت 

 عسیکریی  عصیر در(. 916 و 119 ص ،1ج ،1041 کلینی،)
 گفتگوهیای از شییعیان و ایشان میان ارتباط و شد ترسخت شرایط

 عباسیی خلفای دستور ب . یافت تغییر متعدد مکاتبات ب  نضوری
 ،1ج ،1049 راونیدی،) شیدند من  امامان نزد نضور از مردم

 و امام میان ارتباط و( 101ص ،64ج ،1049 مجلسی، ؛049ص
 بیا رایزنیی از پیس گیاه ک  گردید دشوار ایاندازه ب  ایشان شیعیان

 بیا گاه و ،(119ص ،1049 بابوی ، اب ) زندان در نفوذی نیروهای
 ابی ) داشیتند نظیر تحیت را امیام کی  سیااهیانی مییان در نضور

( 191ص ،1011 مسیعودی، ؛019ص ،0ج ،1919 شهرآشوب،
 امیام. شیدندمیی امام از پاسخ دریافت و خود مسائل طرح ب  قادر

 بیر کی  خیود شیعیان ب  اینام  ارسال طریق از ریکسع نس 
 طیرح و نضیرت دییدار منتظیر و ایسیتاده نضرت آن عبور مسیر

 بی  کیردن اشیاره نتیی و سالم اظهار از را آنها بودند، خود مسائل
 مسیعودی،) بیود خطیر در شییعیان جیان چی  بازداشت؛ امام

 (. 101ص ،64ج ،1049 مجلسی، ؛161ص ،1011
 در شییع  امامیان ک  است ادواری ب  مربوط شد ذکر آنچ 

 جلسات برگزاری در و گرفتند می قرار نکومتی های کنترل تنگنای
 خصیوص بی  توقی ، همی . آمد می وجود ب  وقف  ایشان آموزشی

 و نکومییت بییرای بییود مغتنمییی فرصییت عمییومی، جلسییات در
 تیا بودنید برخوردار نیز نکومتی نمایت از ک  فعالی های جریان

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

                                                           

 خصاوص باه آموزشی جلسات از هایی گزارش سجاد اما  آموزشی سیره در. 1
 ؛891−5/899  8284 سااعا  اباان) دارد وجااود کمماای و فقهاای مباحاا  در
 فتاال ؛8/22  8241 کلینای  ؛3/831 تاا  بی ابونعیم  ؛412ص  8242 شعبه  ابن

 تااا  بی حسااکانی  ؛4/346  8318 عیاشاای  ؛856−8/851  8243 نیشااابوری 
 سایا» باه اماا  که ای گونه به  (456  4/454  8242 قمی  ؛431−431ص

 ؛2/316  8282 ذهبی  ؛446ص  8281 جوزی  ابن سبط) یافت شهرت «الفقها
  ساجاد اماا  دوران باه نسبت صادقین(. 2/856  8316 شهرآشو   ابن

 ابن) بودنا اسممی علو  حوزه در بیشتری آموزشی های نشست برگزاری به قادر
 ناا  حاای  اصاحا  ؛(344ص  8281 جوزی  ابن سبط ؛4/14  8249 عماد 
  8283  « » مفیاا) انا شمرده تن چهارهزار بر بالغ را صادق اما  از راویان

 چااون هایی شخصاایت نااا  کااه( 4/861  8316 شهرآشااو   اباان ؛494ص
  8281 حجار  ابان) آنهاست میان در نیز جریح ابن و مالک سفیانین  ابوحنیفه 

 اساممی علاو  در ایشاان آماوزش جلساات از متعادی های گزارش(. 4/519
 طبرسای  ؛843ص  8242 صافار  ؛9/459 ؛8/238  8241 کلینی ) دارد وجود
 (.4/243 ؛4/331−354  8243
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 شیعیان سرگردانی. 1−1−3
 نکومیت کنترلیی هیایسیاسیت سبب ب  شیعیان اینک  ب  توج  با

 دریافیت جهیت یافتنید،نمی را شیع  امامان نزد نضور مجال
 در. شیدندمیی کشیده دیگر هایگروه سمت ب  خود مسائل پاسخ
 شییعیان از یکیی ،باقر امام شهادت از پس ک  است آمده نقلی

 گیروه کیدام سمت ب » نمود اظهار چنی  بود مستأصل ک نالی در
 کی  قدرّیی  طیرف ب  یا گویند،می چنی  ک  مرجئ  سمت ب  بروم؟
 ب  یا و دارند ایعقیده چنان ک  نروری  سوی ب  یا. گویندمی چنان

 ،1ج ،1011 ی،اربلیی) «گوینیید؟مییی چنییی  کیی  زیدییی  جانییب
 اعتقییادی فکییری فضییای گویییای خوبی بیی  هییانقییل ؛(111ص

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

 ،1ج ،1910 بیاضییی، ؛661ص ،1019 نمییزه، ابیی  ؛999ص
 (.141ص

 
علمای شایعه در  . از بین رفتن بخشی از سرمایه انساانی و1-1-4

 علوم اسالمی
در عصیر امامیت، در  یعیاز دانشیمندان شی یابرجست  یهاچهره

؛ ابیی  نمییزه، 644، ص1، ج1041 ینییی،سییربردند )کل زنییدان ب 
؛ ابیی  091، ص0، ج1919؛ ابیی  شهرآشییوب، 609، ص1019

صورت شکنج  و بی   ی ( و ب  بدتر1416، ص1، ج1011صباغ، 
، 1041 ینیی،؛ کل119، ص1، ج1040 ی،)کشی یدندشهادت رس

، 1019؛ ابیی  نمییزه، 14، ص1019، «ب» ییید؛ مف619، ص1ج
در  یبغیداد ییب(. خط964، ص1011 ی،؛ طوس694−619ص

نصر بی   ی،آورده است ک  متوکل عباس یعیانسخت ش یطشرا یانب
در  از رسیول خیدا یتییرا تنها ب  جیرم نقیل روا یجهضم یعل

تحمیل  ، ب ی و نسن ، نضرت فاطم یعلامام  یلتفض
، 19، ج1011 ی،بغیداد ییبهزار ضرب  شال، محکوم نمود )خط

 (.119ص
 وقیت، هیاینکومت خفقان ک  داشت توج  نکت  ای  ب  باید

 آمیوزش از را مسلمانان بلک  نبود، اقتصادی یا سیاسی ُبعد در تنها
 کی  ایگونی  ب  ساخت؛می محروم نیز البیت اهل شاگردان نزد
 تیرک ب  مجبور شیع  علمای از بسیاری امی  بنی نکومت دوران در

 شییعیان گونی  ای  و ؛(11ص ،1019 عبدالساده،) شدند خود دیار
 گیاه دیگیر، سوی از. دادندمی دست از را خود علمی هایپشتوان 
 مجبیور نکومت فشار دلیل ب  شیع  امامان شاگردان از برخی

 بر ناپذیری جبران ضرب  امر ای  و شدندمی خود آثار بردن بی  از ب 
 بی  محمید نیال شیرح در سیاخت؛میی وارد تشی  علمی میراث

 ب  ک  است آمده ،رضا امام و کاظ  امام ممتاز شاگرد عمیر، ابی
 بی  و افتیاد زنیدان بی  خلیفی  امر ب  ،کاظ  امام شهادت دنبال
 بسییاری مدت ای  در. گرفت قرار شکنج  تحت سال چهار مدت

 بسییاری نکومت، بی  از خواهرش نتی و رفت بی  از وی آثار از
 بنابرای . شد آنها نابودی سبب ک  سارد خاک ب  را او هاینوشت  از
 از قبییل کی  انییادیثی و نافظی  بییر تکیی  بییا تنهیا آزادی از پیس او

 نیدیث ذکیر بی  بیود داده قرار شیعیان بعضی اختیار در دستگیری
 ،1ج ،1040 کشیییی، ؛911ص ،1011 نجاشیییی،) داد ادامییی 

 (.160ص

 
 
 


 
 
 
 
 

 حکومو گیری ضعمو

 غصب خ فو

 منع کتابو حدیث

 جعل حدیث

 حمایو اش فرق خاص

 هاآسیب

 ظهور بدلو

 مندی بهره لدا
 آموش  اش  اگردا 

 مستمر

 سرگردانی  یعیا 

ات ف سرمایه انسانی و 
 لومی  یعه
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یاسالمعلومدرمؤثریآموزشیهاانیجر.2

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

 هییاییگییروه. آمیید پدییید اسییالم جهییان در وسیییعی نییوزه هییااندیشیی 
 معیارف،) نهادند همت خود هایاندیش  و آراء تثبیت ب  و سربرآوردند

 آمیوزش ب  ک  نبودند شیع  امامان تنها درواق ،(. 111ص ،1991
 معتزلیی مختلی  هایگروه فعالیت بلک  داشتند اهتمام اسالمی علوم

 جهمیییی  ،(11 و 11 ،10 ،10 ،69ص ،1ج ،1016 شهرسیییتانی،)
 ،1ج ،1016 شهرسیتانی،) مشبه  ،(91ص ،1ج ،1016 شهرستانی،)

 مرجئی  ،(100−199ص ،1ج ،1016 شهرستانی،) خوارج ،(111ص
 نییییدیث اصییییحاب ،(119−111ص ،1ج ،1016 شهرسییییتانی،)
 شهرسیتانی،) الیرأی أصیحاب و( 109ص ،1ج ،1016 شهرستانی،)

 اییی  از یییک هییر بییرای تییاریخی منییاب  در کیی ( 106ص ،1ج ،1016
 ،1010 مقرییزی،) اسیت شیده ارائی  عقایید و آراء از فهرستی هاگروه

 آراء بسییط در هییا جریان اییی  تییالش از نشییان ،(041−011ص ،0ج
 .دارد خود عقیدتی−فکری

 در فعیال آموزشی های جریان ک  هایی آسیب تری  مه  از یکی
 بیود ایی  کردند می وارد شیع  امامان یبرنام  بر اسالمی علوم

 شیبهات رفی  صیرف البییت اهیل تیوان و زمیان از بحشی ک 
 و شید؛میی مکاتب ای  سوی از ایجادشده انحرافات و شده مطرح

 صیرف را خیود تیوان و زمیان تمیامی بتواننید آنک  بجای ائم 
 اسیالمی علوم دامن  گسترش و تأسیس نبوی، سنت تبیی  و معرفی

 هیایشیاخ  در متخصی  و ممتیاز شیاگردان نداکثری تربیت و
. شیدندمیی ایناشی  مسائل درگیر نمایند، اسالمی علوم مختل 

 در تیوانمیی را امامیت عصر در هاجریان ای تری مه  از بعضی
 . نمود معرفی زیر موارد


یان. 2−1  شیعی هایجر
 در خصیوص بی  کی  تشیی  در میذهبی درون هیایفرق  با مواجه 
 بخیش دانسیتند،میی نظیر صانب را خود کالمی و فقهی مبانث

 خییود بیی  را شیییع  امامیان آموزشییی فعالیییت از تییوجهی قابیل
. کیرد وارد خلیل ایشیان برنامیۀ در ترتییب ای  ب  و داد اختصاص

 بی  توانستمی تشی  مذهب در غالیان  افکار و انحرافی فر، ظهور
 منجیر امامیت، کالمیی مبحث در خصوص ب  آن، وجهۀ تخریب

 نحیل و ملیل کتب ک  تشی  ب  منتسب هایفرق  ب  نگاهی با. شود
 آموزشیی شیرایط دشواری ب  توانمی بهتر اند،کرده فهرست را آنها

 ؛99−99ص ،1911 نیوبختی،) 1بیرد پیی شییع  امامان برای
 بغیدادی، ؛11−11ص ،1019 ملطی، ؛19−6ص ،1044 اشعری،

 (.111−114ص ،1ج ،1016 شهرستانی، ؛69−11ص ،1041
 امامیت، مسیئل  ب  نسبت شیعیان از هاییگروه نادرست تصور

 دارناشی  ایمسئل  ب  تبدیل شیعی جامعۀ در مسئل  ای  شد باعث
 بیرای شییعی، مهی  فیر، از یکی عنوان ب  زیدی  نمون ، برای. شود
 ،0ج ،1019 بابویی ، ابی ) نمیود تعریی  را خاصیی وظای  امام
 نضیرت تولید تیا نسیی  امیام شهادت فاصل  در(. 609ص

 زیدیی ، گروه س  ک  آمد وجود ب  تشی  در متعددی فر، مهدی
 ،1991 معیارف،) کیرد جیذب را بیشیتری پیروان  یواقف و فطحی 

 بیی  نسییبت شیییعی جامعی  در کیی  تردیییدی بیی  مصیادر(. 911ص
 امیام شیهادت از پیس عسیکری نسی  امیام امامت نقانیت

 ؛011ص ،1040 شیعب ، ابی ) اندکرده اشاره داد روی هادی
 ،101ص ،1011 مسیعودی، ؛111ص ،1ج ،1991 بابویی ، اب 

 امیییر ایییی (. 110ص ،64ج ،1049 مجلسیییی، ؛160 و 161
 وضییوح عسییکری نسیی  امییام شییهادت از پییس خصییوص ب 

 تشیی  از شییعیان برخیی جیدایی بی  کی  ایگون  ب  گرفت بیشتری
 11 نقلیی ب  و( 611ص ،1ج ،1041 کلینی،) انجامید عشری اثنی
 شهرسیتانی،) شید ایجاد تشی  در نضرت آن شهادت از پس فرق 

 از زییادی گیروه فیر،، ایی  از برخیی ک  ؛(144ص ،1ج ،1016
 پییدایش(. 190ص ،1ج ،1011 اربلیی،) کردند گمراه را شیعیان

 لیزوم یافیتمیی بیروز تشیی  در آن تبی  ب  ک  انحرافی و فر، ای 
 مبانث در خصوص ب  ،شیع  امامان توسط را خاصی آموزش

 در نقانییت ادعای فر، ای  ک  چرا کرد؛می اقتضا کالمی و فقهی
 شییع  امامان مرجعیت پذیرش ب  ناضر و داشتند مبانث ای 

 .نبودند
 هیایاندیشی  در انحیراف از توجهی قابل سه  دیگر، سوی از
 نیثیت بر سهمگینی ضرب  ک  کرد غلو مسئل  متوج  باید را شیعی

                                                           

 سابب باه شایطانیه  و یونسایه زراریاه  هشامیه  ماننا فرق این از بسیاری هرچنا. 1
 مخااوش را ایشان چهره تا شا ساخته شیعه امامان زباۀ شاگردان با دشمنی
 برخاای توسااط ماابهب ایاان دادن نشااان آشاافته جهاات بااه نیااز برخاای و نمایااا 

 تفّرق مسئله بر تواننمی روی هر به اما شا؛ ساخته نحل و ملل کتب نویسناگان
 . کشیا بطمن خط شیعه امامان حضور عصر در تشیع
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 یافیت امتداد امامت عصر تمام در ک  جریان ای . نمود وارد تشی 
 و فریییب رکیی  دو بییر ،(011ص ،0ج ،1919 شهرآشییوب، ابیی )

 تیا ک  جریانی(. 141ص ،1ج ،1040 کشی،) بود استوار بدعت،
 درک تییوان عیدم و افراطیی محبییت در ریشی  صیادقی  از قبیل

فضییائلامامییان ؛91ص ،1ج ،1016 شهرسییتانی،) داشییت 
 ؛101ص ،1ج ،«الیی »1019 مفییید، ؛161ص ،1010 طوسییی،
 ،11ج ،1041 منظییور، اب  ؛914−994ص ،0ج ،1010 ذهبییی،

 بی  صادقی  عصر از ،(991ص ،1ج ،1040 کّشی، ؛101ص
 را خیود فعالییت تشی  و شیع  امامان وجه  تخریب برای بعد،

 و کتیاب تألی  ب  عصر ای  در غالیان. داد ادام  مستمر صورت ب 
 تحریی  و جعیل بی  اینکی  ضیم  داشیتند، اهتمام خود آراء انتشار

 فقی  ویژه  ب  اسالمی علوم مختل  هایشاخ  در امامان انادیث
 در ایشیان نیام بی  را خود تحاری  و جعلیات و پرداخت  تفسیر و

 ؛(149−141ص ،1ج ،1040 کشیی،) کردنیدمیی منتشیر جامع 
 ائمی  بی  آنهیا انتسیاب عسکریی  عصر در ک  دروغی  روایات
 جتیروی بی ( 096ص ،0ج ،1919 شهرآشیوب، اب ) یافت شدت
(. 146ص ،1ج ،1040 کشیی،) شید منجیر گریرابالی و ابان 

 جرییان ایی  بیرای پیروانیی آمدن فراه  باعث یکسو از ک  اقدامی
 تشیی  چهره ساخت  مشوه و شرع ویرانی ب  دیگر سوی از و شدمی
 داده قیرار هیدف را اعتقیادی اصیول غالییان، ک  چرا انجامید؛می

 ،1011 الحسینی، معیروف ؛141ص ،1ج ،1040 کشیی،) بودند
 (.019ص ،9ج

 
یان. 2−2  سنت اهل هایجر
 فقهیی تفسییری، هیاینلقی  تیری مهی  بی  توانمی رابط  ای  در
 از کی  کیرد اشیاره شییع  امامیان معاصیر سنت   اهل کالمیو

 داشیتند؛ خیود آراء گسیترش در سیعی فعیال شکلی ب دومقرن
 بصییره در( ،114−19) بصییری نسیی  هییایجریییانهماننیید

 تییا،بییی عسییقالنی، ؛161−161ص ،1ج ،1046سییعد،ابیی )
 الییرأی اصییحاب از عبییدالرنم  محمدب  ،(111−119ص،1ج
 ؛961ص ،1ج ،1046 سییییعد، ابیییی ) کوفیییی  در( ،10−101)

 (،161−11) اوزاعیی عبدالرنم  ،(941ص ،9ج تا،بی عسقالنی،
 عسیقالنی، ؛011ص ،1ج ،1046 سیعد، ابی ) یمامی  و شام در
( ،111−11) کوفی ثوری سفیان ابوعبدالل  ،(191ص ،1ج تا،بی

 میان در کوتاهی مدت او مذهب ک ( 116−111ص تا،بی عسقالنی،)
 رفییت بیی  از امیا یافیت رواج عیرا، موصیل و اصیفهان یمی ، میردم

 سیعد، اب ) مصر در( 116 م) سعد ب  لیث ،(69ص تا،بی سبحانی،)
 ابوسیلیمان و( 069ص ،1ج تا،بی عسقالنی، ؛611ص ،1ج ،1046

 بغیدادی، خطییب) ظیاهری ب  معروف( ،114−141) علی ب  داود
 (.911−911ص ،1ج ،1011

 هیر بی  امیا نیافیت استمرار زمان طول در هاجریان ای  اگرچ 
 بی . نهیاد جیای بر زمان از مقاطعی در را خود آموزشی تأثیر روی
 امامیان دوران در سینت اهل فقهی فرق  چهار ها،جریان ای  از غیر

 اجراییی، ضیمانت از منیدیبهیره با گاه ک  گرفت شکل شیع 
 . کنند وارد خلل ائم  آموزشی برنامۀ در توانستند

 آموزشی برنام  در توانستند ها جریان ای  چگون  اینک  باب در
 بایید کننید ایجیاد خلل اسالمی علوم آموزش در شیع  امامان
 در هرییک کی  نیدیث اهیل و معتزلی  مرجئ ، مثل فرقی ک  گفت
 همان در بودند، وقت های نکومت نمایت مورد زمان از ای بره 

 کی  نیالی در پرداختنید، خود نظرات و آراء بسط ب  آزادی، دوران
 صورت ب  و صادقی  عصر از پس خصوص ب  شیع  امامان

 آموزشیی جلسیات برپیایی امکان ،عسکریی  عصر در خاص،
 دوره نمون ، عنوان ب . داشتند محدود صورت ب  را اسالمی علوم در

 بلکی  شید؛نمیی محدود واثق و مأمون دوران ب  تنها معتزل ، رونق
 صیرفا   هجیری 190 سیال در متوکل، توسط «محنت» دستور لغو

 سیال سی ندود اعتزال مکتب آن طی ک  است ایدوره پایان نشان 
 زمیان تیا نقیقیت در. بیود مندبهره عباسی خلفای مساعد نظر از

 در بلکی  پایتخیت در تنها نی  معتزل  ،«محنت» نک  نقض تحقق
 بسیط بی  و کرده پیدا استقرار نیز اسالم جهان از شماری بی نوانی

 (.910ص ،1911 ژیماره،) بودند پرداخت  خود آراء
 بیر نکیومتی هیای کنترل افیزایش گوییای تواند می بهتر آنچ 

 توج  باشد امامت عصر دوم نیم  در خصوص  ب ،شیع  امامان
 موجود آمار اساس بر ایشان از رسیده السند صحیح روایات ب 
 صیورت مصادر ای  در ک  تحقیقی اساس بر. است اربع  کتب در

 نیدیث هیزار 14 از صادقی  از مانده باقی انادیث است گرفت 
 امیام از اسیت؛ صاد، امام ب  متعلق آن اکثر ک  کند می تجاوز
 نیدود رضیا امیام نیدیث، دویسیت و هزار ندود کاظ 

 نسیی  امییام و هییادی امییام ،جییواد امییام نییدیث، پانصیید
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 اسیت شیده گیزارش نیدیث صید از کمتیر ییک هر عسکری
 (.191ص ،1991 معارف،)

 
 مذهب اصول مؤسس فرقه نام

 حنفی
 ثابو بن نعما  ابوحنیفه،

(051−01) 
 استحسا ، قیاس، صحابه، اقوال سنو، قرآ ،

 (.66−60ص تا،بی سبحانی،) ُلرف و اجماع

 مالکی
 انس بن مالک

 (ق55−075)

 صحابه، اقوال مدینه، أهل لمل سنو، قرآ ،
 ،0ج ،0660 خوکا ، ابن) قیاس مرسوه، مصالح

 ؛5−5ص ،01ج تا،بی لسق نی، ؛060−065ص
 تا،بی سبحانی، ؛56ص تا،بی  یراشی،

 (.67−66ص

 حنبوی
 بن محمد بن احمد

 (ق600−060) حنبل
 مطوق صورت به استناد رأی، و اجتهاد با مخالفو

 (.606ص ،0ج ،0650 صابری،) احادیث به

  افعی
 ادریس بن محمد

 (ق610−051)  افعی
 بغدادی، خطیب) قیاس و اجماع سنو، قرآ ،

 (.50ص ،6ج ،0007

 
، 1019  ،ییبابو)ابی  خوارج همچون ییهاگروه گرید یسو از

 و(، مرجئیییی  191، ص1، ج1016 ،ی؛ شهرسییییتان606، ص0ج
 یمبیان تی( ک  ب  تثب69−61ص، 1ج، 1016 ،ی)شهرستان معتزل 

 یکالمی ییهاانیعنوان جر خود اهتمام داشتند، ب  یاعتقاد−یفکر
خیود را  یاز مجموعی  الکیاف یبخشی ،ینییکل کردنید؛یم تیفعال

ٌ»تحییت عنییوان  ااٌباا    ٌٌیف  ٌٌُصااُو    ْهاا  
َ
ٌٌأ ااَف   ْکاا  ٌٌَوٌٌاْلخ  اااْلَقَدرٌ ٌذ  ٌَوٌٌة ٌی 

ٌ ج  َئة ٌٌَوٌٌاْلَخَ ار  ٌٌَوٌٌاْلُمْ ج  ْه  
َ
 ع یمواجه  امامان ش انیب  ب «اْلُبْلاَدا ٌأ

 و یکالمی مبانیث رامیونیپ ک  استاختصاص داده  هاگروه  یبا ا
 (.049ص، 1ج، 1041 ،ینی)کل است گرفت  یم صورت یفقه

 
یان. 2−3  1الحادی هایجر

 آن بی  تیوانمی عقیدتی فکری انحرافات زمین  در ک  مهمی مسئل 
 بییود اسییالمی جامعیی  در الحییادی هییایاندیشیی  رواج کییرد اشیاره

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

                                                           

 آئین از بازگشت نیز و یگانه خاای وجود انکار شامل خاص معنای در «الحاد. »1
 آیاامای شماربه الحاد نیز خاا یک از بیش به داشتن باور و شرک. است اسم 

 (. الحاد واژه ذیل  8312 بجنوردی  موسوی)
 حلای ) کناامای تظااهر اسام  باه و پنهان را خود کفر که کافری یعنی زنایق. 2

 مااادی فلساافه بااه اعتقااادی ُبعااا در زنادقااه(. 435  818  19ص  4ج  8283
 در شاک خااا  وجاود در تردیاا مسایر در زنادقاه. غامت تاا بودناا تر نزدیک

 عباادات و مناساک تخطئاه و کاریم قرآن اعجاز نفی  اکر  رسول حقانیت
 شائونات در غلاو رهگابر از غامت کاه صاورتی در داشاتنابرمی قا  اسممی

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

 تخرییب مسیر در شدت ب  داشتند، شهرت شرع اولّیات ب  پایبندی
 ،1041 رب ، عبد اب ) کردندمی فعالیت مسلمانان اعتقادی اصول

 رو امامیت عصیر دوم نیم  در آنها پیرامون هاگزارش(. 19ص ،0ج
 رسول ب  آنها انتساب و ندیث هزاران جعل از. است نهاده فزونی ب 

 ؛(101ص ،1014 ابوریی ،) است آمده سخ  زنادق  توسط خدا
 مسیلمانان برخیی میان گفتگوی از نشان ک  دارد وجود هاییگزارش

 کلینیی،) دارد آنان هایاندیش  ب  نسبت تمایل جادای و گرایانثنوی با
 از صیاد، امیام ب  عمر ب  مفضل نام  در(. 611ص ،1ج ،1041
 سیخ  اسیالم با ایشان خصومت شدت و الحادی هایگروه افزایش

 خواهیان امیام از او(. 161ص ،9ج ،1049 مجلسیی،) اسیت آمده
 انتجیاج مذکور هایاندیش  با بتواند آن اساس بر ک  بود ایاّدل  ارائ 

 نفیظ بیرای گفتمیان ایی  بیودن خطرناک گویای امر ای  ک  نماید؛
 نشیان اینکی  ضم  است؛ اسالم جامع  اعتقادی−فکری موجودیت

 دیگیر، سیوی از. دارد اسالمی جامع  در مبانث ای  بودن جدید از
 و معطلی  مشبه ، مانند هاییگروه سوی از شده طرح کالمی مبانث
 اسیالمی جامعی  در الحادی هایاندیش  از دیگری نمود نیز مجسم 

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

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

 ابی  ؛149ص ،1ج ،1041 کلینیی،) شیودمی دیده نیز عسکری
 (.141ص ،1991 بابوی ،

 
یان. 2−4  غیراسالمی هایجر

 در خصیوص بی  کی  مجیوس و نصیارا یهیود، شیامل هاییجریان
 آموزشی هایفعالیت با مواجه  و کردند می ورود اعتقادی مبانث

. داشیت شییع  امامیان سیوی از ایبرنامی  بی  نییاز نییز ایشان
 بیی  ایشییان، شییاگردان و شیییع  امامییان میییان علمییی ایمبییارزه

 در اسیالمی هیایسیرزمی  در فعیال یهیودی عالمان با خصوص،
 و کالمیی مبانیث بی  را خیود فعالییت ینوزه ک  بود انجام نال

 ظیاهر بی  یهیود انبیار از شیماری. بودنید داده اختصیاص تفسیر
 بودند مانده باقی یهودیت بر هنوز ک  دیگر گروهی و شده مسلمان

                                                           

 و اماماان و رساول و خااا به بستن دروغ کردنا؛می بازی دین اصل با و
 (.416ص  8364 معار، ) بود گروه دو هر مشترک رویکرد حای   جعل
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 گیرنید دسیت ب  را مردم عوام از گروهی علمی مرجعیت توانستند
 سبب کسوی از ها انیجر  یا (.944−199ص ،1911 جعفریان،)

 اسیالم از انتیصی در معصیومان یآموزش یها تیفعال دیتشد
 آراء انتشیار در یآزاد از یمنید بهره لیدل ب  گر،ید یسو از و بودند
. کننید جیادیا انحراف یکالم و یریتفس مبانث در توانستند خود

 در و کسیوی از خود انحرافات نشر در ها انیجر  یا یآزاد واق ، در
 بیر یسیخت ضیربات گیر،ید یسیو از ع یش امامان بودن تنگنا

 ۀادامی در کی  نهاد یبرجا یاسالم علوم یها شاخ  یبرخ یمحتوا
 .است شده پرداخت  مه   یا ب  بحث

 
 در متنوع یآموزش یهاانیجر  از یناش یهابیآس .2−5

 یاسالم علوم
 سیبب اگرچی  اسیالمی، علیوم در متنوع آموزشی هاینلق  وجود
 امامیان آموزشیی برنامی  در توانسیتمی اما شد،می علمی تحرک
 ایی  ظهیور هایآسیب برخی ب  ادام  در. شود تأثیرگذار شیع 
 .شودمی اشاره آموزشی هاینلق 

 
  یعلوم اسالم یبه محتوا یب. آس2−5−1

 شییع  امامیان مرجعییت پیذیرش از کی  متعیددی هایجریان
 ییا و آموزشیی هاینلق  قالب در آراء ترویج با نمودند، خودداری

 جهیان در اعتقادی−فکری متنوع رویکردهای ترویج سبب تألی ،
 ،1011 صباغ، اب  ؛196ص ،1ج ،1041 عماد، اب ) شدند اسالم

 هنگیامی عبیدالجبار قاضی نمون  عنوان ب  ؛(149−141ص ،1ج
 شیده شناخت  هیایچهیره از یکیی عیالف، ابوهیذیل معرفی ب  ک 

 از را تیدریس در او ثبیات و آموزشیی جلسیات پیردازد،می معتزلی
 ،1099 عبیدالجبار، قاضیی) اسیت دانست  وی پیروان افزایش دریل

 تونییدی، نییانابی) بصری نس  درس نلق  همچنی (. 114ص
 نلقی  ییا و( 116ص ،1ج تیا،بیی عسیقالنی، ؛96ص ،9ج تا،بی

 امیام امامیت زمیان در بصیره، مسیجد در عبیید بی  عمرو آموزشی
 عقایید و هیااندیشی  تیرویج در افیراد ای  تالش از نشان ،صاد،

 شییعیان نضیور هایینقل(. 14ص ،1ج ،1041 کلینی،) دارد خود
 ،1ج ،1041 کلینیی،) کنیدمیی گیزارش را آموزشیی نلقات ای  در

 (.116ص
 اسیالمی علیوم های شیاخ  از برخیی محتیوای ب  ها جریان ای 

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

 ؛901−900ص ،1ج ،1010 ذهبیی،) بود تفسیر نوزۀ در داده روی
( 9ص ،1ج ،1011 معرفییت، ؛111ص ،1ج ،1019 جییزری، ابیی 

 شید؛ می اسیالمی علوم از شاخ  ای  محتوای در انحراف سبب ک 
 و تفسییر بی  را خیود فعالییت نوزه مسلمان، ظاهر ب  یهود جریان
 جعلییاتی بی  انادییث نوزه در و دادند اختصاص پیامبران تاریخ

 ،1911 جعفریییان،) زدنیید دسییت «اسییرائلیالت» بیی  موسییوم
 از بسییاری ،شییع  امامان راندن ناشی  ب  با(. 944−199ص

 از را اسییالم معییاد و مبییدأ معییارف کییری ، قییرآن تفسیییر مییردم،
 و یهودییت طرییق ایی  بی  و آموختنیدمیی غیراسالمی هایجریان

 و یافییت راه اسییالم مییت  بیی  خرافییات، و شییده تحری  مسیییحیت
 توان می همچنی (. 191ص ،1ج ،1911 ی،عسکر) شد تأثیرگذار

 وارد تفسییر دانیش در ندیث اهل و اعتزال جریان ک  انحرافانی ب 
 ادلی  ابطیال و خیود عقایید اثبیات برای معتزل  نمود؛ اشاره کردند

 و بودنید سیاخت  متکیی عقل ناکمیت ب  را قرآن تفسیر مخالفان،
 ردّ  را نقیل آمید،میی وجیود بی  تعارضیی نقیل و عقیل بیی  هرجا

 معنی یک آی  هر بودند معتقد «ندیث اهل» مقابل، در. کردندمی
 ،1911 دزفیولی، کمیالی) اسیت «الل  مراد» همان و ندارد بیشتر

 سیو، تجسیی  و تشیبی  سمت ب  ک  بود مبنا همی  بر و( 000ص
 از را خود خاص تفسیری هایبرداشت نیز گرایانثنوی کردند؛ پیدا

 کلینیی،) شیدمی شیع  امامان واکنش ب  منجر ک  داشتند قرآن
 ،1014 ابورییی ،) «اسییرائلیات» انتشییار(. 119ص ،1ج ،1041

 ؛016 ،11ص ،9ج ؛116ص ،1ج ،1911 مغنییییییی ، ؛109ص
 ،111 ،61 ،01ص ،1ج ،1040 قمییی، ؛19ص تییا،بییی نعناعیی ،

 «قّصیییاص» رواییییات و( 900 و 909 ،901 ،199 ،194 ،191
 ؛60−61ص ،1094 خییوئی، ؛016ص ،1ج ،1911 عسییکری،)

 ،1911 مغنیی ، ؛11ص ،1ج تا،بی ذهبی، ؛111ص ،1014 ابوری ،
 بییرای را تفسیییر آمییوزش کییار تفسیییر، نییوزه در( 94 و 91ص ،1ج

 اب  ؛199ص ،0ج ،1041 کلینی،) نمود ترسخت شیع  امامان
 ،1ج ،1911 عسییییکری، ؛611−616ص ،1ج ،1019 بابوییییی ،

 (.094−011ص ،1ج ،1016 عسکری، ؛099ص
 در انحیراف سیبب توانستمی نیز متنوع فقهی مکاتب یداییپ

 فقهیی مکتیب دو ب  توانمی رابط  ای  در. شود صحیح فقهی آراء



      87 بررسی موانع مؤثر بر برنامه امامان شیعه در آموزش علوم اسالمی

 

 و شیافعی مالیک، همچون نجاز فقهای. کرد اشاره عرا، و نجاز
 ب  موسوم و کردندمی تکی  ندیث بر خود فتاوای در ننبل انمدب 

 ماننیید عییرا، فقهییای کیی  نییالی در شییدند؛ «نییدیث اصییحاب»
 بی  و داده قیرار استحسیان و قییاس را خود فتاوای مبنای ابوننیف ،

 ،1ج ،1016 شهرسیییتانی،) یافتنییید شیییهرت «رأی اصیییحاب»
 از تیوانمی را فقها فعالیت و فقهی آراء داغ بازار(. 100−109ص

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

 از نضییرت آن و داشییت پییی در را نضییرت آن صییریح واکیینش
 ماننید انحرافیاتی بی  ابیتال عدم منظور ب  خواست می خود شیعیان

 مسییر از و برداشیت  گیام معصیوم امامان سمت ب  قیاس و رأی
 اآلصیفی(. 1/910 ،1991 بابویی ، اب ) نکنند پیدا انحراف شانای

گاه یبرا مسلمانان ک  است معتقد  یمسیائل در یاله انکام از یآ
 در آوردنید یمی یرو فقهیا بی  بیود آنهیا دیجد یازهاین از یناش ک 

 برطیرف یبیرا بود شانیا اریاخت در ک  یاتیروا و ثیاناد ک  ینال
 زین  یکر قرآن در مسائل آن یبرا و کرد ینم تیکفا ازین  یا نمودن
 اجیازه نیاک  دسیتگاه گرید طرف از و افتندی ینم یحیصر جواب

 دسیت یناچیار یرو از لذا و داد ینم را امامان ب  فقها مراجع 
 عمییل یشخصیی اجتهییاد و ظیی  بیی  و زده استحسییان و اسیییق بیی 

 انیدازه تا را نظر  یا دیبا اما ؛(09ص ،1911 ،یاآلصف) کردند یم
 و یرأ چیون ییهیا نل راه ب  فقها استناد ک  چرا نمود لیتعد یادیز
 شی یر یکاف مناب  فقدان لیدل ب  آنها یناچار و اجبار در تنها اسیق

 از یاریبسی کی  دیینما یم تر قبول قابل دگاهید  یا درواق  نداشت؛
 فرمییان و لیییم براسییاس وقییت یهییا نکومت بیی  وابسییت  یفقهییا

 ریییتغ ینکیومت مصیالح یاقتضیا بی  را  یید انکیام زمامداران،
 یعیاد میردم یبیرا کی  اجتهاد و استنباط از یپوشش در و دادند یم

 دگرگون خود نعمتان یول خاطر ب  را خدا نک  نبود  یتشخ قابل
 چیرا بیود انحرافات  یا با مقابل  ع یش امامان کردیرو. ساختندیم

 صیدور سیبب و بیود خطیا دانیم اسیق و یرأ چون ییها روش ک 
 بی  و یاسالم جامع  در اشتباه عملکرد ج ینت در و نادرست یفتاوا

  ییا سنت اهل جامع  در نک یکماا شد،یم یعیش جامع  خصوص
 بیا ع یشی امامیان برخیورد از یمتعیدد یهیاگزاره. افتاد اتفا،

 بیر انحرافیات ریتیأث از نشان ک  دارد وجود یفقه انحرافات مسئل 

 ،1041 ،ینیییکل) اسییت یاسییالم علییوم از شییاخ   یییا یمحتییوا
  (.1/010 ،1011 ،یبغداد بیخط ؛1/944 و 1/61−61

 برداشیت میذکور های جریان ک  بود ای  بزرگ مشکل ،درواق 
 آن در نمونی ، عنوان بی  نداشتند؛ واندی کالمی و تفسیری فقهی،

 غالت و کیسانی  زیدی ، امامی ، گروه چهار ب  نداقل شیعیان زمان
 مبانیث در خصوص ب  ها گروه ای  از هریک ک  شدند می تقسی 
ق را خود کالمی  از بسییاری نضیور اینک  ضم  دانستند؛می ُمح 

 هییای جریان سییایر و سیینت اهل محییدثان درس نلقیی  در شیییعیان
 جیای بیر تیأثیر میذهبی مسیائل از آنیان تفکیر طیرز در آموزشیی

 (. 161ص ،1911 جعفریان،) گذاشت می
 

 شیعیان عوام زدگییت. شخص2−5−2
 ایجیاد را شییعیان عیوام زدگیشخصیت موجب هم  از بیش آنچ 

 قیرار هیاجریان ای  رأس در ک  بود کسانی اسالمی وجهۀ کرد،می
 برای شبه  بروز سبب دینی شعائر ب  ایشان ظاهری التزام و داشتند
 از یکیی نیات ، بی  فیارس با رابط  در نمون  برای ؛شد می شیعیان
 آمیده فرمیود، صیادر را وی قتیل فرمیان هیادی امام ک  غالتی
 مسیجد از کی  نیالی در و عشیاء و مغرب نماز دو مابی  ک  است

 کشیی،) رسیید قتیل بی  امیام ییاران از یکیی توسط شدمی خارج
 برجسیت  هیایچهیره از یکیی بیا رابط  در(. 141ص ،1ج ،1040
 وجهی . شید سازمشکل مسئل  همی  نیز هالل انمدب  نام ب  صوفی

 نسی  امیام بیر کار شدن دشوار سبب شیعیان، میان در او قبول قابل
 را شیعیان مکتوبی در امام هرچند ک  ایگون  ب  گردید؛ عسکری

 نیج بی  مرتبی  60 هالل اب  ک  مسئل  ای  اما داشت؛ برنذر وی از
 کی  امر ای  نیز و بود گرفت  صورت پیاده پای با آن بار 14 ک  بود رفت 

 سیبب نوشیتندمی ندیث و رفت  او محضر ب  عرا، در شیعی راویان
 جامع  از بخشی انکار مورد فرمود بیان وی مذمت در امام آنچ  شد

 (.111ص ،1ج ،1040 کشی،) گیرد قرار شیعی
 عیوام زدگییشخصییت موجیب توانستمی ک  دیگری عامل

 ای  شود هاجریان ای  از برخی سمت ب  آنان گرایش سبب و شیع 
 را خیود هیایفعالییت شیده شناخت  هیایچهیره از برخیی کی  بود

 ،1ج ،1040 کشییی،) کردنییدمییی شیییع  امامییان بیی  منتسییب
 ب  عقایدشان و خود کردن منسوب در غالیان ک  تالشی ؛(116ص

 میییان ارتبییاط شییدید کنتییرل کنییار در داشییتند شیییع  امامییان
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 آراء گسیترش ب  توانستمی نکومت، توسط شیعیان و امامان
 امییام بیرای شییعیان از یکییی کی  اینامی  در شییود؛ منجیر غیالت

 برخیی گیرایش و شیعیان میان شبه  بروز از نمود ارسال هادی
 هیادی امیام بی  منتسیب را خیود ک  غالتی سمت ب  ایشان از

(. 114ص ،1ج ،1040 کشیی،) است آمده میان ب  سخ  کردمی
 نسی  امیام بیرای شییعیان از دیگیر یکیی نامی  در معضل همی 

 ،1ج ،1040 کشییی،) اسییت شییده گییزارش نیییز عسییکری
 امامیت عصیر در شییع  انحرافیی فر، پیروان درواق ،(. 141ص

 شدن مشتب  دلیل ب  بلک  گزاریبدعت و هواپرستی بخاطر ن  اکثرا  
 اسیاس ای  بر و نبودند امامت نقیقی نظام تاب  ایشان، بر نقیقت

 .بود یزناپذیرگر نقیقت، یافت  جهت آنان صحیح آموزش ب  نیاز
 

 امامی تشیع به نفوذ. 2−5−3
 کی  بیود ایی  افیزودمیی اسیالمی علوم آموزش نابسامانی بر آنچ 

 شاخ  هایشخصیت از تعدادی توانستند هاجریان ای  از برخی
 عبداللی  بیا رابطی  در نمون  عنوان ب  نمایند؛ جذب خود ب  را تشی 

 امیام شیاگردان از کی  شییع  برجسیت  متکل  و فقی  أعی ، بکیر ب 
 بیا امام، شهادت از پس ک  است آمده شدمی محسوب صاد،
 امام جای ب  عبدالل ، یعنی صاد، امام پسر بزرگتری  از پیروی
 نیوبختی، ؛19ص ،1914 اشیعری،) پیوست فطحی  ب  کاظ 

 عصیر در شییع  برجسیت  فقهیای از ک  نالی در( 19ص ،1911
 ،1049 بابوییی ، ابیی  ؛196ص ،1ج ،1040 کشییی،) بییود خییود

(. 914ص ،1ج ،1911 بابوی ، اب  ؛041 ،919 ،111 ،111ص
 جیذب و پیوسیت وقوع ب  انحرافی چنی  نیز فضالبنی با رابط  در

 شیمار بی  انادییث نقیل در ثقی  افیراد شیمار در آنان. شد فطحی 
 تیا فطحی ، انحراف(. 601ص ،0ج ،1019 بابوی ، اب ) رفتندمی

 ،1011 طوسیی،) داشیت وجیود آن از بعید و عسکریی  عصر
 شییعی، برجسیتۀ هیایچهیره برخی جذب با نیز واقف (. 909ص

 ؛11ص ،1011 طوسیی،) کنید وارد ضرب  امامی تشی  ب  توانست
 ؛(944 و 11ص ،1911 نلییی، ؛991ص ،0ج ،1041 کلینییی،

 عصیر تیا جرییان ایی  اسیتمرار از نکاییت متعددی هایگزارش
 ،0ج ،1919 شهرآشییوب، ابیی ) دارد آن از پییس و عسییکریی 

 ،1ج ،1011 اربلییی، ؛061ص ،1ج ،1049 راونییدی، ؛041ص
 ،1049 مجلسییییی، ؛641ص ،1ج ،1041 کلینییییی، ؛999ص

 نمیود مسیئل  ای  نیز هاجریان سایر با رابط  در ؛(116ص ،64ج
 انحرافیی اندیش  نفوذ از نشان هانقل برخی ک  ایگون  ب  کرد، پیدا

 ،1ج ،1049 راونیدی،) دارد شییعی هایخاندان میان در «ارجاء»
 (. 961ص

 
 
 
 
 
 
 
 


هیتقاصلبهالتزام.3

 علیوم آمیوزش فراینید بی  توانستمی ک  توج  قابل مسائل از یکی
 کی  بود تقی  مسئل  کند وارد آسیب شیع  امامان توسط اسالمی

 ،1010 منظور، اب ) است آمده «نگهداری» و «صیانت» معنای ب 
 چییزی داشت  نگاه مصون معنی ب  اصطالح در(. 040ص ،16ج

 مخفییی و( 111ص ،1011 اصییفهانی، راغییب) ضییرر و زیییان از
 مصیلحتی منظیور بی  آن خیالف اظهیار بیا دیگران از نق نمودن

 ،1911 فروشیانی، صیفری) اسیت آن اظهیار مصیلحت از ترمه 
 انجیام ییا سخ  اظهار از است عبارت دینی اصطالح در ؛(61ص

 جان، از ضرر دف  انگیزه ب  ه  آن درونی معتقدات برخالف عمل

های مؤثر در لووا جریا 
 اس می

  یعی

 اهل سنو

 الحادی

 غیراس می

 هاآسیب

 شدگی لواا خصیو

انتشار آراء نادرسو در 
 جها  اس ا

 نفو  به تشیع امامی
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 مغنیی ، ؛191ص ،1911 مفیید،) موجودییت نفیظ و آبیرو میال،
 عنوان ب  تقی  ب  اعتقاد از تشی ، مخالفان هرچند(. 09ص ،1049

 کننییدمییی اسییتفاده امییامی شیییعیان بیی  زدن  طعنیی جهییت عییاملی
 در شیده پذیرفت  اصلی تقی  اما ؛(190ص تا،بی غریفی، موسوی)

 کی  اسیت عقلیی میوازی  بیا منطبق و خدا رسول سنت قرآن،
 نییز سینت اهل مییان در و نیست شیع  ب  مخت  تنها آن ب  اعتقاد

 سرخسییی، ؛11ص ،1ج ،1040 سیییوطی،) اسییت شییده پذیرفتیی 
 (.06 و 10ص ،1010

 شییعی جامع  و معصوم امامان ب  نسبت شدید هایکنترل
 یکیی عنوان بی  تقی  ک  بود ایاندازه ب  وقت هاینکومت سوی از
 غریفیی، موسوی) کرد پیدا وجوب تشی  موجودیت نفظ ارکان از

 امامیت، دوران آغاز در ک  است توج  بایست  البت  ؛(191ص تا،بی
 رواییات ،علیی امیام نکومیت دوران در و نبود وجوبی چنی 
 صیفری) است تقی  ب  التزام از دور ب  ایشان از مانده جای ب  فقهی

 التزام ؛(191ص ،1011 گلاایگانی، ؛616ص ،1911 فروشانی،
 تیا گرفت شدت نسی  امام شهادت از پس خصوصب  تقی  ب 

 زبیان از فقهیی رواییات بیشتری  ک  صاد، امام زمان در اینک 
 نییز و فقهیی تقی  بر نمل موارد بیشتری  است، شده صادر ایشان
 صیفری) شیودمیی مشیاهده نضیرت آن روایات در تقی  بر نمل

 (.694ص ،1911 فروشانی،
 در خصییوص بیی  ،شیییع  امامییان از رسیییده انادیییث در

 وجیود تقیی  بی  توصی  پیرامون متعددی موارد ،صادقی عصر
 عنیاوی  بیا را کوای  اصول  از بیاب دو کلینی ک  ایگون  ب دارد؛

 ،1ج ،1041 کلینیی،) اسیت کرده تنظی  «سر کتمان»و«تقی »
 بیر کیار شیدن سیخت از نشیان رواییات ای  ک ( 111−141ص

 امام ک  بود یاگون  ب  طیشرا. دارد ایشان پیروان و شیع  امامان
 بی  سنت اهل فق  از استفاده با داد اجازه تغلب ب  ابان ب  صاد،

 ،1ج و 911ص ،9ج ،1041 ،یطوسیی) 1دهیید پاسییخ مراجعییان
                                                           

 نیست جایز تقیه اسممی  مسلم مسائل در که است ضروری مسئله این بیان البته. 1
 وهاان موجاب تقیاه کاه جااایی در همچناین(. 82ص  8351 شایرازی  مکاار )

 شاود  دیان فسااد موجب یا و اسم   اصیل و مهم احکا  از یکی وهن مبهب 
 بناابراین ؛(23ص  8313 جزایاری  ماارشریعت) باشانمی صحیح آن به التزا 

 ارائاه شایعه اماماان تقیاه ماوارد از مصاادر آنچاه کاه گرفات نتیجاه توانمی
 شاناخت بارای اینکاه ضامن اسات؛ نباوده اساممی مساّلمات شاامل انانموده

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

 زییین کییاظ  امییام(. 101ص ،0ج ،1994 ،یطوسیی ؛110ص
 کفیش بیر مسیح و شیراب دنینوشی میوارد در جیز را  یتق ب  التزام

 ،1994 ،یطوسی) نج متع  زین و( 111ص ،1ج ،1041 ،ینیکل)
 زیین بعد ادوار در امر  یا ک  نمود؛ واجب انیعیش بر( 11ص ،1ج

 آن، بی  وابسیتگان و نکومیت از  یب سبب ب  انیعیش و افتی ادام 
 ،یطوسی) شیدندینمی یعیشی آداب از یاریبسی دادن نشان ب  قادر

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

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

 ،(910ص ،1ج ،1041 کلینیییی،« )صیییالحا   عبیییدا  » ،(919ص
 کلینی، ؛099ص ،1ج و 111ص ،1ج تا، بی برقی،) «عبدصالح»

 امیییام از ،(09ص ،1ج ،1041 طوسیییی، ؛999ص ،1ج ،1041
 امیام از و( 941ص ،1011 نجاشیی،) «الرجیل» عنوان با جواد

 ؛141ص ،1ج ،1041 کلینییی،) «الرجییل» عنییوان بییا هییادی
 کلینیی،) «عال » ،(911ص ،1ج و 111ص ،9ج ،1041 طوسی،
 و( 999ص ،1040 صیییفار،) «طییییب» ،(160ص ،1ج ،1041

 نییام( 119ص ،1ج ،1019 بابوییی ، ابیی ) «العسییکری الطیییب»
 یهیاد امیام کی  بیود نامسیاعد طیشرا  یا استناد ب  بردند؛می

 ،1040 شیعب ، ابی ) دانسیت نمیاز تیارک  ییرده  را  یتق تارک
 (.191ص ،1ج ،1011 ،یاربل ؛019ص

 
 هیتق به التزام از یناش یهابیآس. 3−1

 میال و جیان نفیظ بی  توانسیت میی  یتق اصل ب  یبندیپا هرچند
 شییع  امامیان برنام  بر نامطلوبی نتایج اما شود، منجر شیعیان

 ها بیدان ادامی  در کی  گذاشیت جیای بر اسالمی علوم آموزش در
 .پردازی می

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

 امامان ک  نمایدمی ضروری را مه  مسئل  ای  ب  توج  تقی ، عنصر
 خود مراجعان جم  در خفقان، شرایط در زندگی دلیل ب  شیع 

 خود نقیقی فتوای و نظر بیان از گاه و پرداخت  تقی  اصل رعایت ب 
 فتوای و فق  با هماهنگ ک  ایشان نظرات و اندکرده خودداری
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 ب  امر ای  ک  است گرفت  قرار نیز شیعیان اختیار در بوده سنت اهل
 منجر ایشان سوی از شده صادر انادیث برخی محتوای در تردید

 شیع  ندیث ضع  اسباب از یکی موضوع ای  واق ، در. شد می
 موارد طوسی شیخ(. 110ص ،1991 معارف،) رودمی شمار ب 

 بر را آنها و کرده گزارش ع شی امامان روایات از متعددی
 ب  را روایات ای  ائم  اینک  و است دانست  عام  مذهب اساس

 ،1ج ،1994 طوسی،) اندنموده بیان چنی  تقی  شرایط دلیل
 ،111 ،96 ،19 ،11 ،11 ،11 ،16 ،10 ،11 ،11 ،14 ،69ص

 ،1ج ؛114 ،191 ،194 ،111 ،114 ،111 ،111 ،169 ،119
 ،19 ،11ص ،9ج ؛111 ،101 ،19 ،16 ،19 ،01 ،04 ،11ص
 ،0ج ؛106 ،101 ،196 ،111 ،111 ،01 ،91 ،19 ،16 ،10
 امامان ای ، وجود با (.119 ،114 ،19 ،11 ،11 ،19 ،09ص

 برای را خود فتوای و انادیث صحیح صورت کوشیدند شیع 
 جم  در اندکرده بیان تقی  شرایط در ک  ایمسئل  تصحیح و جبران

 دقت کمال در نیز آنان شاگردان. نمایند بازگو خود یاران خصوصی
 ب  اغیار چش  از دور ب  و بازنویسی را نضرات سخنان مراقبت، و

  یأع ب  زراره از ینقل در نمون  برای. اندکرده منتقل بعد طبقات
 یخصوص طور ب  و عصر و ظهر فاصل  در معمور   ک  است آمده

 یفتوا انیب ب   یتق از دور ب  امام تا کردیم دارید باقر امام با
(.90ص ،1ج ،1041 ،ینیکل) باردازد خود یقینق

 کنیی  توجی  کی  شیودمی آشکار زمانی شد گفت  آنچ  اهمیت
 تشیکیل انادییث را میا اعتقیادات و اخیال، فقی ، ارکان و اساس

 امامیان نقیقی نظر بر مبتنی ک  انادیثی صدور درواق ،. دهندمی
 محیل کی  تفسییری، و فقهیی مبانیث در ویژه بی  و نبود شیع 

 شید می مطیرح بیود، آموزشی های جریان سایر اصحاب با منازع 
 ؛646ص ،1ج ،1040 کشیییییی، ؛11ص ،1911 نیییییوبختی،)
 ،1919 شهرآشییوب،ابیی  ؛111ص ،1ج ،1019 ،«الیی »مفییید)

 دقیت مورد اگر ک ( 166ص ،1ج ،1011 اربلی، ؛111ص ،0ج
 .شدمی منجر محتوا در بآسی ب  گردید نمی واق  مستمعی  نظر

 
 شاگردان سرگردانی. 3−1−2

 تواسیتندنمیی شییع  امامیان موارد، از برخی در ک  مسئل  ای 
 ایجیاد سیبب نماینید، ابیراز مطالب بیان در را خود نقیقی منظور
 از آنهیا جیدایی ب  گاه نتی و شدمی متربیان میان سرگردانی نوعی

 امیام از رییاح ب  عمر نمون ، عنوان ب  گشت؛می منجر معصوم امام
 مجیددا   بعید سیال. کیرد دریافت پاسخی و پرسید سثالی باقر

 گذشیت  سیال پاسیخ بیا امیام پاسیخ اما کرد، تکرار را سوال همان
 امیام کی  هنگیامی و شد ریاح عمرب  نیرت سبب ک  بود متفاوت
 ایشیان پاسیخ از دانست، تقی  ب  التزام سبب ب  را پاسخ در تفاوت

 ،1040 کشیی، ؛11ص ،1911 نوبختی،) گردید جدا و نشد قان 
 صاد، امام شاگردان از یکی از دیگر نقلی در(. 646ص ،1ج

 ایآیی  نضرت آن از مردی. بودم صاد، امام نزد» است، آمده
 پرسید آی  همان از و آمد دیگری و داد جواب او ب  و پرسید قرآن از
 گفتیار در تضیاد ای  از نرکتی م  دل در آنگاه. داد دیگر جوابی و

 از و شد وارد امام آن بر دیگری مرد یکباره.. .آمد وجود ب  نضرت
 نفیر و می  ب  ک  جوابی از غیر داد جوابی او ب  ک  پرسید آی  همی 

 ب  گفتار در اختالف ک  دانست  و شد آرام دل  وقت ای  در. داد اول
(.116ص ،1ج ،1041 کلینی،) «است تقی  خاطر

 ارسال یقطی  ب  علی مکتوب ب  کاظ  امام ک  پاسخی در
 اینامی  در یقطیی  اب  شد؛ متوج  را مسئل  ای  توانمی نیز فرمود

 ب  وضو در پا بر مسح مسئل  در شیعیان میان داده روی اختالف از
 منظور بی  امیام شید؛ پاسیخ خواهان نضرت آن از و داد خبر امام

 هارون جاسوسان شدید نظارت تحت ک  یقطی  ب  علی جان نفظ
 همیان کی  جامع  در معمول شیوه ب  ک  خواست او از بود، الرشید

. کنید عمیل قیوزک، انتهیای تیا پا دو شست  یعنی سنت، اهل شیوه
 جواب ب  اما شد سردرگمی و تردید دچار نخست یقطی  اب  گرچ 
 ؛111ص ،1ج ،1019 ،«الییی » مفیییید) نمیییود اعتمیییاد امیییام
 ،1ج ،1011 اربلیییی، ؛111ص ،0ج ،1919 شهرآشیییوب،ابییی 

 بی  امامیان از شیده نقل آرای برخی در اختالف گاه(. 166ص
 طرییق از کی  کیردمیی فراه  را شیعیان سرگردانی اسباب ایاندازه

 ؛191ص ،1014 شیامی،) شیدندمی درست نظر جویای مکاتب 
 ضوروت نجایا در یا نکت  ذکر(. 11−16ص ،1ج ،1041 ،ینیکل

 التیزام سیبب ب  ع یش امامان یموارد در اگرچ  نک یا آن و دارد
 شیدند، یمی عامی  نظر با منطبق ینظرات انیب ب  ناچار  ،یتق اصل ب 

گاه صورت در شانیا کالم  یمستمع اما  بی  اعتماد مبانث، بر یآ
 تحیت ان،یعیشی و شانیا ک  امر  یا ب  توج  زین و ع یش امامان
 ورطی  بی  افتیادن از توانستند یم بودند، ینکومت دیشد یها کنترل
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 و صیاد، امیام شیاگرد کی  طور همیان. بمانند مصون یگمراه
 .شد اشاره آن ب  و ماندند مصون  یقطی ب  یعل

 از ناشیی فشیار گیرفت  شدت زمان در شیعیان دیگر، سوی از
 شییع  امامیان آراء برخیی انتشیار و اظهار از نکومت، خفقان

 ضیم  امیوی، نکومیت زمیان در نمون ، عنوان ب  شدند؛می نهی
 از آنچی  نقیل از نداشیتند، را علی امام فضائل بیان اجازه اینک 

 نیرام و نیالل انکیام ب  راج  فقهی مبانث پیرامون نضرت آن
 ،0ج ،1040 الحدیید،ابیی ابی ) شیدند منی  نییز بود کرده نفظ

 بیا میردم تنها نی  کی  بود شدید ایاندازه ب  خفقان فضای(. 19ص
 تقیّرب نضیرت آن دشیمنان بی  امیرالمیثمنی  بی  دادن دشنام

 الجیوزی،ابی  سبط ؛114ص ،6ج ،1014 سعد، اب ) جستندمی
 ؛119ص ،0ج ،1919 شهرآشییوب، ابیی  ؛991ص ،1ج ،1011

 تییرس از نیییز امییام دوسییتان بلکیی  ،(160ص ،1010 طوسییی،
 ،1014 کیوفی،) نبودند نضرت آن روایات بیان ب  قادر نکومت،

 سییردرگمی و تحیییر موجییب زده،خفقییان فضییای اییی (. 11ص
 .شدمی معصوم امامان شیعیان و شاگردان

 
جهینت

 ع یشی امامان راندن  یناش ب  با ،خدا رسول رنلت از پس
 اسیالم جهیان بیر یریناپذ جبران یهابیآس ،یاسیس تیاز مرجع

را  یآموزش علوم اسالم ی هنوز ها،بیآس  یا از یبخش شد؛ وارد
آن  انتیاسیالم و صی یمنظور معرف ب  ائم . داد قرار ریتأث تحت

خیود  یآموزشی تییرا در اولو یاز بدعت و انحراف، علوم اسیالم
بی  مطلیوب خیود،  دنیرا در راه رس یقرار دادند؛ اما موان  متعدد

 زییبیدعت و انحیراف و ن جیادیک  ضم  ا یداشتند؛ موانع رو شیپ
شدن جهان اسالم در  ریعلوم، سبب درگ  یا ینمودن محتوا  یضا

 موانی   ییا از یبرخی. دییگرد متعیدد یدتییعق−یاختالفات فکر
میثثر بیر  یآموزشی یهیاانیخالفت،جر دستگاه یهایریموضعگ

بودند. اگرچ  در گذر زمیان بی    یو التزام ب  اصل تق یعلوم اسالم
 تفیو، هیاانییجر گریبر د ع یش امامان یعلم تیمرجع جیتدر

 امیا گرفتنید، قیرار عل  اهل و دانشمندان رجوع محل ائم  و افتی
 یهیایبنیدگروه شاهد ه  امروز ک  بود یااندازه ب  هابیآس ریتأث

 در کی  چیرا  ؛یهسیت مسیلمانان انییم در یدتییعق یفکیر متعدد
 علیوم و نبودنید برخیوردار یوانید مرجی  از خیود  یید یریفراگ

 .آموختند گوناگون یمجار از را یاسالم
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 منابع


 محمییدباقر مقدمیی  بییا ،(1019) الکاملیی  السییجادی  الصییحیف  *
 .مشعر: ق  نصری، نعمان: گردآوری صدر،

 تحقیق ،البالغهنهج شرح ،(1040) عبدالحمید الحدید،ابیاب  *
 .النجفیالمرعشیالل آیة مکتبة: ق  ابراهی ، محمدابوالفضل

 جلول  ،(1916) اللی  هبیة بی  الحمیید عبید د،الحدی ابی اب  .1
 محمیود ترجمی  ،الحدیود ابو  ابن البالغهنهج شرح در تاریخ

 .دامغانی مهدوی
 تحقییق ،الرضا أخبار عیون ،(1911) علیب محمد بابوی ،اب  .1

 .جهان: تهران رجوردی، مهدی
: قی  نسینی، هاش  تحقیق ،التلحید ،(1991) _________ .9

 . مدرسی جامع 
 اکبییرعلییی تحقیییق ،األخبووار معووان  ،(1049) _________ .0

 .  اسالمی: ق  غفاری،
 مصیییحح ،الفقیوووه یحضووور ال مووون ،(1019) _________ .6

 .اسالمی: ق  غفاری، اکبرعلی
: تهیران ،النعموه تموا  و الدین کما  ،(1991_________ ) .1

 .اسالمی 
 سیامی تحقییق ،الملیقیوا  األخبوار ،(1910) زبیر بّکار،اب  .1

مکی ،الشری : ق  عانیالرضی. 
: قیاهره ،والنهایوة البدایة ،(1961) عمر ب  اسماعیل کثیر، اب  .1

 .الخانجی السلفی ، السعادة،
 یضوال  یو  الملازنوه و المعیوار ،(1041) ابوجعفر اسکافی، .9

 .ات بی: بیروت ،طالب اب  بن عل  امیرالمؤمنین
: بییروت ،التهوییبتهوییب ،(تیابیی) نجیرابی  عسقالنی، .14

 . صادردار
: قی  ،المناقوب ی  الثاقب ،(1019) علیب محمد نمزه، اب  .11

 .  انصاریان
 أنبوا و األعیوا  وییوا  ،(1910) انمدب انمد خلکان، اب  .11

 أبنا  الرضی الشری : ق  عباس، انسان تحقیق ،الزما  . 
: تهیران ،العبور ،(1919) محمدب عبدالرنمان خلدون، اب  .19

 .فرهنگی تحقیقات و مطالعات

 ،(جلیدی11) ،الکبور الطبقوا  ،(1014) محمد سعد، اب  .10
 .العلمی دارالکتب: بیروت عطا، محمدعبدالقادر تحقیق

 ،(جلییدی9) ،الکبوور  الطبقووا  ،(1046__________ ) .16
 .داربیروت: بیروت

 آ  عون العقول  تحو  ،(1040) نسی  نرانیی، شیعب  اب  .11
 .مدرسی  جامع : ق  ،الرسل 

 آ  المناقووب ،(1919) علیییمحمییدب  شهرآشییوب، ابیی  .11
 .عالم : ق  ،رسولی سیدهاش  تصحیح ،ابیطالب

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

 ومونهج الودعلا  مهج ،(1011) موسیب علی طاووس، اب  .19
 .دارالذخایر: ق  ،العبادا 

 بیوا  جوام  ،(1010) عبداللی ب ابوعمریوس  عبدالبر، اب  .14
العلم واب  دار: ریاض ،یضلهالجوزی. 

 األئمی  الثالثی  فضیائل فیی ارنتقیاء ،(تیابی_________ ) .11
الفقهییاء مالییک والشییافعی وأبییی، دارالکتییب: بیییروت ننیفیی 
 العلمی. 

 تحقیق ،الفرید العقد ،(1041) محمدانمدب  رب ، عبد اب  .11
 . العلمی دارالکتب: بیروت قمیح ، مفیدمحمد

 یو  الویبب شویرا  ،(1041) انمیدبی عبدالحی عماد، اب  .19
من أخبار محمود تحقیق ،ذبب ،دار: بیروت ارناووط ابکثیر  . 

 ،السیاسوهو االماموه ،(1014) مسیل  بی  عبداللی  قتیب ، اب  .10
 . دارارضواء: بیروت شیری، علی تحقیق

: بییروت ،العور  لسا  ،(1010) مکرممحمدب  منظور، اب  .16
 .دارصادر

 ،عساکر إلبن دمشق تاریخ مختصر ،(1041) _________ .11
 .درالفکر: دمشق صالح، ابراهی  تحقیق

 تصیحیح ،المؤانسوهو االمتوا  ،(تیابی) التونیدی نیان ابی .11
 .  الحیاظدارمکتب : بیروت أنمدالزی ، و أمی  انمد

 مقدمی  ،االلمه معریه ی  الغمه کش  ،(1011) علی اربلی، .11
 .الرضیالشری : ق  اشکوری،نسینی انمد



 81 بررسی موانع مؤثر بر برنامه امامان شیعه در آموزش علوم اسالمی
 

 

 مقوواال  ،(1044) اسییماعیلبیی علیییابوالحسیی  اشییعری، .19
: بییروت هلمیوت، تصحیح ،المصلین اختالفو االسالمیین
 .فرانزشتاینر

 ،الفور  و المقواال  ،(1914) عبداللی  بی  سیعد اشعری، .94
 .فرهنگی و علمی انتشارات: تهران

 صوحی  ،(1014) اسیماعیلمحمیدب عبداللی ابیی بخاری، .91
 وزاره: قاهره ،البخاراروقاف. 

 تصییحیح المحاسیی ، ،(تییابییی) محمییدانمییدب  برقییی، .91
 . ارسالمی دراالکتب: ق  محدث، الدی جالل

 و الفور  بوین الفور  ،(1041) طیاهرعبدالقاهرب  بغدادی، .99
 بیا یرقه الناجیه دارالجیل: بیروت ،منهم. 

 إلو  المسوتقیم الصراط ،(1910) نباطی علی شیخ بیاضی، .90
 .الحیدری  المکتب : نج  ،التقدیم مستحق 

 طبقوا  یو  النهایوه غایه ،(1019) محمدمحمدب  جزری، .96
 سیییییدمجدی تصییییحیح ،القوووورا شییییرف و فتحییییی 
جمال الدی،دار: مصر محمد الصحاب للتراث  . 

 شورح یو  الموراد کشو  ،(1019) یوسی بی نس  نلی، .91
نس  تصحیح ،اإلعتقاد تجریدزاده،اإلسالمی: ق  آملی. 

: قییی  ،حلووو  العالموووه رجوووا  ،(1911_________ ) .91
 . الرضیالشری 

 علوم یو  الکفایوه ،(1041) علییانمدب  بغدادی، خطیب .91
دارالکتب: بیروت عمر، انمد تحقیق ،الروایهالعربی. 

 تحقییییییق ،بغووووودادتووووواریخ ،(1011__________ ) .99
 . العلمی دارالکتب: بیروت عبدالقادرعطا،مصطفی

 ،الودارم  مسوند ،(1011) عبیدالرنم بی عبداللی  دارمی، .04
 دارالمغنی: ریاض دارانی،سلی  نسی  تحقیق

 أعوال  سویر ،(1010) انمیدمحمیدب الدی شمس الذهبی، .01
 شعیب تحقیق ،النبال ،الرسال : بیروت ارناووط. 

 المفوردا  ،(1011) محمدب نسی ابوالقاس  اصفهانی، راغب .01
 ی غریب  صفوان تحقیق ،القرآ ،دارالقل : بیروت الداودی  . 

: قیی  ،الجوورال و الخوورالج ،(1049) الییدی قطییب راونییدی، .09
 .المهدی ارمام مدرس 

 توویکر  ،(1011) غزاوقلییی بیی  یوسیی  ،جییوزی ابیی  سییبط .00
 . الرضی الشری : ق  ،الخلاص

: بیییروت ،المبسوولط ،(1010) انمییدمحمییدب  سرخسییی، .06
 .دارالمعرف 

 ،الخلفوا  تواریخ ،(1011) بکیرأبییب عبدالرنم  سیوطی، .01
 . دارصادر: بیروت صالح، ابراهی  تحقیق

 ،بالمأثلر التفسیر ی  المنثلر الدر ،(1040__________ ) .01
 .المرعشی الل آیة مکتب : ق 

 االلموه مناقب ی  النظیم الدر ،(1014) الدی جمال شامی، .01
ارسالمی: ق  ،اللهامیم. 

 ،النحو و الملو  ،(1016) عبیدالکری محمدب  شهرستانی، .09
 . دارالمعرف : بیروت فاعور،نس علی و مهناامیرعلی تحقیق

 یضال  ی  الدرجا  بصالر ،(1040) نس محمدب  صفار، .64
 آ محمد، محس  تحقیق  کوچ،مکتب : ق  باغی آیة اللی 
المرعشی. 

 إماموة یو  المسترشد ،(1016) جریرمحمدب  امامی، طبری .61
 علبنأبیطالب، انمد تحقیق ،کوشاناور: ق  محمودی. 
 ترجمی  ،طبور  تواریخ ،(1916) جرییر بی  محمد طبری، .61

 .اساطیر: تهران پاینده، ابوالقاس 
 .دارالثقاف : ق  ،األمال  ،(1010) نس محمدب  طوسی، .69
 نسیی  تحقیییق ،االحکووا  تهووییب ،(1041) _________ .60

 . ارسالمی  دارالکتب: تهران خرسان، الموسوی
 مووون اختلووو  ییموووا االستبصوووار ،(1994_________ ) .66

 دارالکتیب: تهیران خرسیان،الموسوینس  تحقیق ،االخبار
 ارسالمی . 

 عبداللیی  تحقیییق ،للحجووه الغیبووه ،(1011) _________ .61
 . ارسالمی دارالمعارف: ق  ناصح، انمدعلی و تهرانی

: تهیران ،الحکموا  تواریخ ،(1911) یوسی بی علی قفطی، .61
 .تهران دانشگاه

 تحقیییق ،القموو  تفسوویر ،(1040) ابییراهی بیی علییی قمییی، .61
 . دارالکتب: ق  جزایری،طیب

 وطبقووا  االعتووزا یضوو  ،(1099) انمیید بیی  عبییدالجبار .69
دارالفارابی: بیروت سید، فثاد تحقیق ،المعتزله. 

 اکبیرعلی تحقیق ،الکای  ،(1041) یعقوبمحمدب  کلینی، .14
 .ارسالمی دارالکتب: تهران غفاری،
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 تلخی  ،الرجا معریه اختیار ،(1040) عمرمحمدب  کشی، .11
 محمییدبیی محمییدباقر تصییحیح طوسییی،نسیی محمییدب 

 البییییتآل: قییی  رجیییایی، مهیییدی تحقییییق میردامییاد،
 .إلنیاءالتراث

 یوورا  تفسوویر ،(1014) ابیراهی بیی فیراتابوالقاسیی  کیوفی، .11
 .اسالمی ارشاد وزارت: تهران محمدکاظ ، تحقیق ،الکلی 

 الرجالیوه یلالود ،(1091) محمدنسی  ب  عبدالل  مامقانی، .19
من  تنقی  المقا  یعلم  آل: قی  ،الرجاالبییت إلنییاء 

 . التراث
 لودرر الجامعوه بحواراالنلار ،(1049) محمیدباقر مجلسی، .10

 . العربیدارإنیاءالتراث: بیروت ،االطهار اخبارااللمه
 لإلموا  اللصویه اثبوا  ،(1011) نسیی ب علی مسعودی، .16

 .انصاریان: ق  ،ابیطالببنعل 
 معریوه یو  االرشواد ،(1019) «ال » نعمانمحمدب  مفید، .11

حججالله  عل العیالمی المیثتمر: ق  ،العباد  رلفیی خالشیی 
المفید . 

 المیثتمر: قی  ارختصاص، ،(1019) «ب__________» .11
 . دیالمف خیالش  یرلف یالعالم

 ،اإلمامیووه االعتقووادا  تصووحی  ،(1911__________ ) .11
 الشییخ رلفیی  العیالمی المثتمر: ق  درگاهی، نسی  تحقیق
 . المفید

 ذکور ی  واالعتبار الملاعظ ،(1010) علیانمدب  مقریزی، .19
 .الفرقان: لندن سید، فثادایم  تحقیق ،واآلثار الخطط

 علو  والورد التنبیوه ،(1019) انمدمحمدب  شافعی، ملطی .14
 أب  محمیدزینه ، و محمیدعرب تحقییق ،والبود  األبولا 

 .مدبولی: قاهره
: قی  ،رجوا  ،(1011) علییبی أنمیدالعبیاسأبیی نجاشی، .11

 .  ارسالمی
: نجی  ،الشویعه یور  ،(1911) موسییبی نس  نوبختی، .11

 .نیدری 
 

مطالعات

 ترجمی  ،شویعه یقوه تاریخ ،(1911) محمدمهدی اآلصفی، .19
 .قدس انتشارات: ق  زاده، محمدنسی  عبدالرضا

 المحمدییی  السیین  علییی أضییواء ،(1014) محمییود ابورییی ، .10
 .  انصاریان: ق  الحدیث، ع  أودفاع

: قیاهره ،المحودثل و الحودی  ،(،1911) محمید ابوزهو، .16
  .دارالفکرالعربی

 ترجمییی  ،پیشووولایا  سووویر  ،(1911) سیدمحسییی  امیییی ، .11
 .سروش: تهران کرمانی،نجتیعلی

 تقیی محمید ترجمی  ،الغدیر ،(1911) الحسی  عبد امینی، .11
 :تهیران ثبیوت، اکبیر ترجم  ارسالمی، شیخ علی و واندی

 .بعثت بنیاد
 التحییدی بییی  المسییلمون ،(1091) عبییدالکری  بّکییار، .11

 والمواجه نول  التربی ، دارالقل : دمشق والتعلی . 
 اماموا  سیاسو  و یکور  حیوا  ،(1911) رسول جعفریان، .19

انصاریان: ق  ،شیعه. 
: 2 تشووی  توواریخ ،(1911) دیگییران و انمدرضییا خضییری، .14

 نظیر زییر ،شیعه یربنگ  و علم  آثار و باخاندا  با،دولت
 .سمت و دانشگاه و نوزه پژوهشگاه ق ، خضری، انمدرضا

: قی  ،القرآ  تفسیر ی  البیا  ،(1094) سیدابوالقاس  خوئی، .11
 . الخویی ارمام آثار إنیاء مثسس 

: بییروت ،والمفسورو  التفسویر ،(تابی) محمدنسی  ذهبی، .11
 . العربیدارإنیاءالتراث

 . امیرکبیر: تهران ،قرآ  تاریخ ،(1919) محمود رامیار، .19
 ،«مرجئی  در پژوهشیی» ،(1911) رضیا لنگرودی، رضازاده .10

: ق  فرمانیان، مهدی کوشش ب  ،تسنن یر  مقاال  مجملعه
 . 109−119ص ادیان،

 ترجمی  ،«معتزلی  عقایید و تیاریخ» ،(1911) دانیل ژیماره، .16
 کوشیش بی  ،تسنن یر  مقاال  مجملعه مکان،ملک نمید
 . 961−911ص ادیان،: ق  فرمانیان، مهدی

 و الالسوالم  الفقوه تواریخ ،(تابی) جعفر یزی،تبر سبحانی .11
 . داراألضواء: بیروت ،ادوار 

 ،«تقییی » ،(1919) سیییدنورالدی  جزایییری، مییدارشییریعت .11
 .01−16ص ،1ش ،شناس شیعه یصلنامه

 و فرهنگ وزارت: تهران ،یقه دوارا ،(1911) محمود شهابی، .11
اسالمی ارشاد  . 
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: تهییران ،اسووالم  یوور  توواریخ ،(1991) نسییی  صییابری، .19
 .سمت

 جیا،بی ،ومصطلحه الحدی  علل  ،(1011) صبحی صالح، .94
 . الحیدری 

 در تقیووه نقوو  ،(1911) اللیی  نعمییت فروشییانی، صییفری .91
 .  کتاب بوستان: ق  ،استنباط

 اموا  سیاس  زندگان  ،(1916) العاملی،السیدجعفرمرتضی .91
رضا،  فرهنگ نشر دفتر: ق  خلیلیان، ترجم اسالمی . 

 الفلسووفه لتوواریخ تمهیوود ،(1411) مصییطفی عبییدالرزا،، .99
محمیدنلمی تقدی  ،االسالمیه،مکتبی : مصیر عبیدالوهاب 
 ارسکندری. 

 الجعفوو  جووابر تفسوویر ،(1019) کییاظ رسییول عبدالسییاده، .90
صاحب  االماالباقر، بی،ارعتصام جا  . 

 روایووا  و الکووریمالقوورآ  ،(1016) سیدمرتضییی عسییکری، .96
 .ارسالمی العلمی المجم : تهران ،المدرستین

: قی  ،دیون احیوا  در المه نق  ،(1911) مرتضی عسکری، .91
 . دی اصولدانشکده

 عندارمامییی  التربییی  تییاریخ ،(1911) عبداللیی  فیییاض، .91
: بغیداد والطوسیی، الصاد، عهدی بی  الشیع  م  واسالفه 

 .أسعد مطبع 
 شییناخت معیارهییای» ،(1994) محمدنسیی  پییور،کییاردان .91

 ،حودی  علول  پژوبشو علم  یصلنامه ،«آمیزتقی  انادیث
 . 141−199ص ،69ش ،1994 تابستان و بهار

: تهیران ،قورآ  ریتفسو(، 1911) یعلی دیسی ،یدزفول یکمال .99
 .اسوه انتشارات

 قیتحق ،والشهادا  القضا (، 1011) محمدرضا ،یگانیگلاا .144
 .قی: الحقاق  ،یالنیمینینسیعل

 نیدیفرا در مکتیب ،(1990)  یدنسیس ،ییطباطبا یمدرس .141
  ،ینخسیت قیرن سی  در  یتشی یفکر تطّور بر ینظر تکامل،
 . ری: کوتهران زدپناه،یهاش  ا ترجم 

 .صدرا: تهران ،اسالم  علل  ،(1961) مرتضی مطهری، .141
 رویکیرد با ندیث عمومی تاریخ ،(1991) مجید معارف، .149

 .کویر: تهران تحلیلی،
 یو  والمفسورو  التفسویر ،(1011) محمیدهادی معرفت، .140

ثلبه الجامع : مشهد ،القشیب  الرضوی للعلوم  ارسالمی  . 
 ،عشور االثن  االلمه سیر  ،(1011) هاش  الحسنی، معروف .146

 .  للمطبوعات دارالتعارف: بیروت
: بیییروت ،والتشووی  الشوویعه ،(1049) محمییدجواد مغنییی ، .141

 .دارالجواد
 مثسسی : قی  ،کاشو  تفسیر ،(1911) محمدجواد مغنی ، .141

کتاب بوستان. 
 بوای درس مجله ،«تقی » ،(1961) ناصر شیرازی، مکارم .141

 10-14 ص ،1 شماره ،اسال  مکتب از
 شویخ کالمو  بوا اندیشوه ،(1919) میارتی  مکدرموت، .149

ترجم  ،مفید انمد ،مثسس : تهران آرام مطالعات اسیالمی 
دانشگاه مکگیل . 

 بوزر  المعوارفدالور  ،(1910) کیاظ  بجنوردی، موسوی .114
 وزارت: تهران ،اسالم فرهنگ اسالمی ارشاد و  . 

 ،الحودی  قلاعود ،(تیابیی) الیدی  محیی غریفیی، موسوی .111
 .ارسالمی  مطبع : ارشرفنج 

 کتووب یوو  أثربووا و االسووراللیا  ،(تییابییی) رمییزی نعناعیی ، .111
دارالقل : دمشق ،التفسیر. 
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