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 ( درع) نیکاظمامامین  آموزشی عصرِ هایفعالیتشناسی گونه

 ی حیات علمی و دینی شیعیان امامیّهتوسعه

 2اسماعیل کاظمی زرومی

 22/26/27تاریخ پذیرش:  02/22/79تاریخ دریافت: 

 چکیده
ت ادسوی سعتمدّنی و رشد علمی و معنوی و نقش آن در هدایت جامعه به ظرفیتسنجش  هایمؤلفهیکی از 

در هر  آموزشی نظام کمّی و کیفی نظام آموزشی است. وضعیتبررسی ساختار و ، هااز بحران رفتبرونو 

 پردازد. شیعیان نیز همانندنقش خود می تداومدهد و به ی حیات میو ادامه فعالیتمذهبی با یک ساختاری 

 هایفعالیتخویش  تیهوی حیات و دیگر مذاهب دارای نظام آموزشی مخصوص بوده و برای ادامه

بررسی این نقش در یکی از  در پژوهش حاضر جهتاند. انجام داده افتهیسازمانصورت ای را بهگسترده

ع( که هر دو و اصحاب آنان در فضای ) نیکاظمع( یعنی عصر امامین اطهار )ی عصر ائمه دورانترین بحرانی

ژوهش نشان نتایج پ. پرداخته شده استآموزشی آنان  هایفعالیتبه بررسی ، بردندمی به سری سیاسی تقیّه

علمی و آموزشی را ادامه داده  فعالیتبه یاری اصحاب خود  ع() نیکاظم ائمه اطهار در عصر امامینکه  داد

 شیعه و تمایز این مذهب از دیگران بوده و از ممزوج شدن آن جلوگیری کردند. تیهوی حیات و و مایه

 شناسیگونه، آموزشی هایفعالیت، عصر کاظمین ،امّیهشیعیان امواژگان كلیدی: 
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 مقدمه

ای در قالب فرهنگ و تمدّن آن جامعه بروز و ظهور یافته و دستیابی تاریخی هر جامعه هویت

گردد. جهان اسالم نیز با از طریق شناخت فرهنگ و تمدّن مذکور میسّر می، هویتبه این 

ر طول ارزنده د هویتیای درخشان و از چهره، مدنیی فرهنگی و تپشتوانه تاریخی در توسعه

منظور ههای جدید بهای مختلف آن برای نسلتاریخ بشری برخوردار است که تبیین جنبه

توان شان ضروری است تا از این طریق باجتماعی هویتایجاد آگاهی بیشتر نسبت به تاریخ و 

 های بیگانه را بست.ی اندیشهراه نفوذ و سلطه

آموزش علم و ادب )نظام آموزشی( ، های گوناگون فرهنگ و تمدّنن ابعاد و جنبهدر میا

شمار به جوامع یافتگیتوسعهبوده و امروزه نیز معیار  موردتوجههمواره ، ای مهمّفهعنوان مؤلبه

نقش بنیادی آموزش در تربیت انسان و در نتیجه ، دالیل آن ترینمهمرود. یکی از می

می در تمدّن اسال، ی فرهنگ و تمدّن در جوامع اسالمی است. بنابراینتوسعه، گیریشکل

دار بوده این مقوله از اهمیّت بسیاری برخور، دهیبنا گردمحور تعلیم و تربیت دین یبر پایهکه 

 ،ی اسالمی را به لحاظ علمیهای اسالمی است؛ زیرا توانسته است جامعهو مورد تأکید آموزه

 رشد و توسعه بدهد.

ی از یک نظام آموزش، الم برای ابالغ رسالت الهی با هدف تربیت علمی و دینی مردماس

اند تا هآن تالش کرد یریکارگبهبا  هرکداممتعالی برخوردار بوده است. مذاهب اسالمی نیز 

یادی نظام به تفاوت بن با توجهامّا ، بستر رشد و تعالی فرهنگ و تمدن اسالمی را فراهم کنند

، و روند گسترش انحراف در اهداف، ادی شیعیان با دیگر مذاهب و فرق اسالمیفکری و اعتق

منبعث  که - یخاصنظام آموزش ، شیعیان، مبانی و محتوای آموزشی دیگر فرق غیر شیعی

ی زمینه ،در سطوح عالی را طرّاحی کردند تا عالوه بر تبلیغ اسالم ناب -از کتاب و سنّت است

ن اسالمی و گسترش تشیّع را فراهم کنند. امّا به علّت ضعف تعالی و گسترش فرهنگ و تمدّ

 نظام علمی و نانهیبرواقعیغورزی برخی مخالفان در معرّفی پژوهش در این زمینه و غرض

نند که شیعیان ک تصوربستری فراهم گردید تا برخی از مستشرقان و اهل سنّت ، آموزشی شیعه

 نداشته و در سیر یمهمنقش ، ریزی نظام آموزشیدر پی ژهیوبه، در ساختار تمدّن اسالمی
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های آموزشی جهان ی تالشاند و یا اینکه همهوامدار دیگران بوده، ی علومآموزش و توسعه

ژوهش در این پ، این شبهات و ابهامات یبر پایهاسالم متعلّق به اهل سنّت بوده است. اکنون 

ع( و شیعیان ) نیکاظمامامین  ییه بر دورهتالش بر آن است تا ابعاد مختلف این موضوع با تک

ررسی آید بمی حساببهع( اطهار )های تاریخ زندگانی ائمه ترین دورهآنان که یکی از سخت

نظام آموزشی شیعیان امامیّه در این دوره  وضعیتکه ، و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود

ن اند به امر آموزش دیت توانستهبرخوردار است؟ آیا آنان در آن شرایط سخ وضعیتیاز چه 

 مندی را انجام دهند.های علمی به شیعیان کار نظامآموزه و انتقال

 روش

روش پژوهش مبتنی بر مطالعه ساختار تحقیق در نظام ، یابی به نتیجه مطلوببرای دست

ای هاین ساختار به گردآوری داده بر اساساین نهاد اجتماعی است.  هایفعالیتآموزشی و 

یل ی توصیف و تحلبه ارائه درنهایتخانه اقدام و منابع حدیثی و تاریخی با روش کتاب

 شود.آموزشی پرداخته می فعالیتهای گونه

خدا  رسول بر حقّعنوان جانشینان ع( بهاطهار )ی ائمّه. ی امامیّهتبیین نظام آموزشی شیعه

در دستور کار خود  تیاولو لیناوعنوان همان شیوه نبوی آموزش دین را به بر اساس، ص()

ب به ترویج فرهنگ کس، قرار دادند. آنان در دو بُعد به امر آموزش توجّه کردند. در یک بُعد

، گرو در بُعد دی، ویژه علوم دینی و نقش آن در هدایت مادّی و معنوی بشر پرداختنددانش به

 به آموزش مردم پرداختند. عملیاتیو  طورجدیبه

سول رعنوان جانشینان به ع(شیعه )امامان ، عقلی و نقلی یادله بر اساس شیعیاناز منظر 

 مسلمانان هستند. یکی از این وظایف مهمّ یامور جامعه یدارای وظایفی در اداره ص(خدا )

 ،و تربیت دینی و علمی مردم است. امام آموزش، اصل جاودانگی اسالم بر اساسو کلیدی 

نیز  ی مردم در امور تربیتیم و مربّبلکه معلّ، نظامی امّت است قضایی و، رئیس اداری تنهانه

، نیز در خصوص شرح وظایف حاکم اسالمیع( علی ) میرمؤمنانکه اهست؛ چنان

ا داند تترین حقوق مردم بر امام و حاکم اسالمی میعلمی و دینی را اصلی وپرورشآموزش

یافته خداییم و مردم پرورش یافتهپرورشما (»32 طبهخ :ق 2222، سید رضی. )دنجاهل نمان
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ف است معارف اسالمی و ایمانی را ظّوامام و حاکم اسالمی م(. »22 امه:ن، همان« )دما هستن

در بیان  یوال دینبا»(. 2/27:ق 2226، تمیمی آمدی« )به افراد تحت حکومتش آموزش دهد

ه تا امّت را ب گذاردیفرومو نه کسی باشد که سنّت را ، احکام و حدود الهی توقّف نماید

این است که آنچه را خداوند به او فرمان ، آنچه بر عهده امام است، نهیهرآ«. »هالکت اندازد

 یآورد؛ چون رساندن مواعظ و سعی در نیکوخواهی و احیای سنّت پیامبر و اقامه جابهداده 

 2222، ضیسید ر)«حدود خدا بر کسانی که سزاوار آن هستند. پس به تحصیل علم بشتابید

 (.267، 232 ی:خطبه :ق

ا تعلیم اند؛ زیرها خود به کار آموزش اشتغال داشتهنباید تعجّب کرد که رهبران حکومت

مار شضروریات دعوت به ازجملههای اجرائی آنان و و برنامه محولهعنوان جزئی از وظایف به

در  واجبات رهبر اسالمی ازجملهی کاری ضروری و منزلهتعلیم به، بیترتنیابهآمده است. 

، ع(اطهار )ی ائمّه(. زیرا 2322، امّت مسلمان و از وظائف اصلی آنان بوده است )غنیمه برابر

رساندن رسالتی که خداوند ابالغ آن  مثابهبه، احاطه داشتند هاآنآموزش علوم الهی را که به 

 (.2/277:ق 2262صفار دانستند )می، ص( خواسته استخدا )را از رسول 

کند تا بَعد از رحلت حیات و استمرار آن ایجاب می، ضرورت جاودانگی دین اسالم

را  «امامت»امر آموزش دین به مردم استمرار یابد. به همین دلیل ایشان نظام  ص(خدا )رسول 

ن به نظامی که متولّی آ معرّفی و جایگزین کردند؛، و متولّی نظام آموزشی مسئولعنوان به

مامِ عالم ا، دیگرعبارتبهزعیم سیاسی و دینی مردم باشد. ، معصوم، ید عالمضرورت عقل با

 ،تواند قرآن را تفسیر و نیازهای فقهی و دینی مردم را بیان کندبه شریعت و معصوم از خطا می

(. 02: ق 2223، اوائل المقاالت، ؛ همو32: ق 2223، المقنعه، تا جامعه دچار تحیّر نشود )مفید

تمییز  ،پاسخگویی به نیازهای علمی جامعه را ندارد. بنابراین صالحیتاز ایشان  لذا کسی غیر

 عصمت و علم الهی امام است.، بین شیعه و دیگر فِرقدهنده 

 ترویج و تعلیم مذهبدر ای که چهره عنوانبهع( خویش را ) امامان خیتارشیعیان در طول 

با ع( اطهار ) یند. ائمّهشناسمی، است تربیت کردهرا شاگردان بسیاری داشته و  نقش کلیدی

 اسالمی و در نظر گرفتن نقش حاکمان یبر جامعهعلمی و فرهنگی حاکم  وضعیتبه  توجه

 ،سازی علمی و فرهنگی برای کمرنگ کردن و حذف باورهای شیعهدر بدیل یعباساموی و 
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 وم آن کوشیدند.ص( طرّاحی کرده و در تداخدا )نظام آموزشی شیعه را بَعد از رحلت رسول 

ان و احادیث ارجاع شیعی، «ادب جعفر»حدیث  یپایه بر یاادلهبرای اثبات مدّعا الزم است تا 

 ارائه گردد.، به شاگردان

خیلی از اصحاب دیگر  همانند، ام طبق معمولحّآید که زید شَاز مضمون حدیث برمی

 به او ع(امام )کرده است. هایی را دریافت توصیهرسیده و  ع(صادق )امام در مدینه خدمت 

تار من گفه و ب کرده کنی از من اطاعتفکر میکه  -کوفه-رکس از مردمه به: فرمایندمی

کند توصیه میوی  ( بهعامام ) (.2/030: ق 2269، کلینی) برسان من راسالم ، کندمیعمل 

 القاعدهلیاین قید ع در شرط آن این است که از ما پیروی کنی.ولی ، یدرس بخوان ایدکه ب

ذیرفته و من را پ نظریاتداشته و امام قبول  عنوانبه من راباید پیش کسی درس بخوانی که 

ع( ) نیصادقعصر  در ینظامچنین  است کهمعنای سخنان امام آن ، کند. بنابراینتدریس می

 همان(.) «الزم نیست پیش من درس بخوانی»گوید: زید میبه  لذا امام، شکل گرفته است

 ،ی اثبات وجود نظام آموزشی شیعه و تفاوت آن با نظام آموزشی عامّهیگر ادلّهاز د

ؤمنان تألیف امیرم« جامعه»ع( با استناد به روایات کتاب صادق )روایاتی است که در آن امام 

حاوی احکام حالل و حرام و برخی موضوعات دینی ، ص(خدا )ع( که به امالء رسول ) یعل

-2/222: ق 2262، صفارن باورهای فقهی ابن شُبرُمَه سنّی پرداخت )به بطال، و تاریخی بود

لیال از ابوحنیفه و ابن ابی، (2/322: ق 2267، طوسیبن عبداهلل قاضی کوفه )(. یا شریک229

سلم م محمد بن ازجملهناتوانی از پاسخ به مسائل علمی به شیعیان  یدر پعلمای اهل سنّت 

ع( برای تشخیص روایات شیعه از ) بیتاهلکردند. می مراجعه (322ص  :ق 2220، نجاشی)

هایی نیز (. گزارش29/222 :ق 2263، یحر عاملکردند )را بیان می یمختصاتغیر آنان 

 بود کهحکایت از آن دارد که ساختار آموزش شیعه امامیه از همان آغاز امر امامت برقرار 

و نیز تفاوت اساسی با  (296-2/207: ق 2269، ینیکل) های خاصی داشتها و مؤلفهویژگی

ع( صادق ). مانند خطاب امام (2/026: ق 2267، یطوس)نظام آموزشی اهل سنّت داشته است 

ای هبن حجاج در مناظره با اهل مدینه و سخنرانی برای آنان با تکیه بر آموزهبه عبدالرحمن

حُکیم که فرمودند:  ع( به محمّدبنکاظم )یا تأکید امام ، (2/922: ق 2267، یطوس)شیعی 

ت حضرت گشو با مردم به گفتگو بپردازد؛ چون وی بازمی ندی( بنشصخدا )در مسجد رسول 
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. در (2/920، همان) کردند که چه گفتی و آنان چه گفتند؟ی سخنانش از او سؤال میدرباره

ابالغ  تیمأمورع( ) بیتاهلپرورده عنوان آموزگاران دستشیعیان به، این دو روایت

 های مخالفان خود هستند.تبیین و ابطال آموزه، دفاع، های شیعیآموزه

 اساس بر)ع( است.  یعهامامان ش ییرهسنّت و س، یدر نظام آموزش یعیاناز منابع ش یکی

ران مفسّ، منصوب از طرف خدا، یامبرپ یقیحق یناناطهار )ع( جانش یائمّه، یعهش ییدهعق

و اطاعت از آنان  شرعی حجّت سخنانشانبوده و  یند و عالم به یو سنّت نبو یاله یاتآ

 یائمّه ییرهس یّتو مرجع یّتحج یخدا )ص( واجب است. پشتوانه ولهمانند اطاعت از رس

 یعیانش داشتند تا ید)ع( تأک بیتاهلهست.  یزن ینقل یادله، یعقل یادله عالوه بر، اطهار )ع(

 2263، حر عاملیتمسّک کنند ) یرهس به یشخو یو فکر یعلم یاتو ح یماندگار یبرا

با »صراحت به اصحاب خود دستور داد: به بارهن(. امام صادق )ع( درای02، 23/ 22ق:

ورد من م، با مردم احتجاج کنید؛ پس اگر با شما احتجاج کردند، گیری از سخن منبهره

 (.23ق: 2222، یقم هیبابوابن« )احتجاج هستم و نه شما

امامِ ، دیگرعبارتبهامامت است.  شئوناورند که داشتن علم الهی یکی از شیعیان بر این ب

تا جامعه  ،تواند قرآن را تفسیر و نیازهای فقهی و دینی مردم را بیان کندعالم به شریعت می

(. لذا کسی 02::ق 2223، اوائل المقاالت، ؛ همو32:ق 2223، المقنعه، دچار تحیّر نشود )مفید

یز دهنده تمی، پاسخگویی به نیازهای علمی جامعه را ندارد. بنابراین یتصالحغیر از ایشان 

اطاعت از وی نیز واجب ، و با اثبات علم امام، علم الهی امام است، بین شیعه و دیگر فِرق

تی در مدّکابلی  ابو خالد در آن آمده است کهکه  استگزارشی است. مؤیّد این سخن 

 ع() یلع ناو امیرمؤمنص( ) امبریپتا او را به حرمت  ،کردکسب علم مید حنفیه خدمت محمّ

مر عظیمی : به افتد در پاسخ گالطاعه بر خلق هستی؟ محمّدهد که آیا تو امام مفترضقسم می

 ست.ا ع() نیحس بن یعلبدان که امام بر من و بر تو و بر هر مسلمانی ، سوگند دادی من را

هب به مذای از علم الهی ایشان معجزهبا دیدن  و رفت ع(سجّاد )ابوخالد به سراغ امام  سپس

 (.330/ 2: ق 2267، یطوستشیّع درآمد )

علمی است که خداوند به آنان اعطا ، های دریافت علم مخصوص امامتیکی از راه

طالب ابی نب یعلخداوند از طریق جبرئیل علم را به »فرمایند: ع( میباقر )کند. چنانکه امام می
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ع( دانش اطهار )ی . از دیگر منابع علم ائمّه(306:ق 2220، نجاشی) «ستاعطا کرده ا ع()

خدا »فرمودند:  ع() یعلی علم ( دربارهصخدا )رسول  که . آنجا( استصخدا )رسول 

ع( ) یعل. امیرمؤمنان (2/222:ش 2302، هیبابوابن) «بخشیده استبه ایشان  من را فهمدانش و 

ص( هزار حدیث خدا )رسول »فرمایند: ص( میخدا ) یادگیری علم از رسول در خصوصنیز 

. بر (2/323: ق 2262، صفار) «گشودبه من آموخت که هر حدیث از آن هزار باب را می

ی وع( را علم ) رمؤمنانیاممالک بیعت خویش با  شیعیانی چون زَحرِبن قیس، همین اساس

 .(29ص  :ق 2262، منقری) دانستندمی

: ق 2269، ینی)کل کالم، فقه، ع( عالم به علم دیناطهار )ی ائمّه، روایات شیعه بر اساس

علم ، (223/ 2، علم منایا و بالیا )همان، (2/262 :ق 2269، کلینی) سیاست، (296و  2/207

دانش انساب و آگاه از علوم انبیاء و ، علم به اسامی شیعیان، (2/202، همان) آسمان و زمین

هستند. آنان در تولید علم دینی نقش تأسیسی داشته ، غیبو علم ، (2/223، همان) فرشتگان

ی ی علوم دینی نبوده و در حوزهعلوم زیادی هستند. علوم آنان منحصر به حوزه گذاربنیانو 

)م  یقمویه باب علی بنمحمّدبن  ازجملهبرخی از شیعیان ، بودند نظرصاحبعلوم طبیعی نیز 

 (ق 332)م  یاَزدعیسی جلودی  بن ییحی بن یزعبدالعز، (372: ق 2220، ی)نجاش، (ق 322

 یوهیبه ش (302، همان) (ق 320)م  یقمبن بابویه بن موسیالحسین علی بن ( و226، همان)

، ستحیّان که متخصّص در دانش شیمی ا جابر بنو یا ، پرداختند طبکتاب  میتنظروایی به 

 .(322ص : ق 2229، بسطام)داند ع( میصادق )خود را از شاگردان امام 

یینه بن عُبن کُهیل و حکمخطاب به سلمهع( ائمّه )علم  کیفیتی دربارهع( باقر )امام 

: ق 2267، ی)طوس «یابیدبه شرق و غرب عالم بروید جز علم ما علم صحیحی نمی»فرمودند: 

 اننشیدتعجّب دارم از مردمی که همه ». در خطاب به جماعتی از مردم کوفه فرمودند: (2/267

ند کنو روایت می، یابندکنند و هدایت میگیرند و به آن عمل میی( مصخدا )ا از رسول ر

ستیم؛ ی او هپیامبر و ذریّه بیتاهل! ما ستندی( نصخدا )وی دارای علم رسول  ع() بیتاهلکه 

 2269، کلینی) «های ما وحی نازل شد و علم از جانب ما برای آنان صادر شده استدر خانه

ار و بر شما باد که آث، ای شیعیان»به شیعیان فرمودند:  خطاب زین( عصادق ). امام (372/ 2: ق

(. 2/2، همان) «دیری( برگع) بیتاهلع( هدایتگر را از ائمّه )ص( و احادیث ) رسول خداسنن 
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ای روبرو ( و شیعیان در زمانی که با مسئله322:ق 2220، ی نجاشیغیر شیعه، اساس بر این

، یدمف)گذاشتند دانستند به امامان خود رجوع و با آنان در میان میآن را نمی شده و پاسخ

( در برابر اشکاالت و شبهات ق 297حکم )م بن هشام .(2/22: ق 2223، تصحیح االعتقادات

های خویش را ندانست به شرط را بر این گذاشت که اگر پاسخ سؤال، (ق 220)م  لیابوالهُذ

گاهی علمای ادیان و مذاهب دیگر به . نیز (همان)کند  ( مراجعهع()صادق امام خویش )امام 

عه به امامان شیعه و شیعیان مراج، های آنان پاسخ دهدتوانست به سؤالکه کسی نمیدلیل آن

 .(292ص : ق 2372، بابویهابن) کردندمی

ا ب یانیعکرد که ش یجادرا ا ای¬ینهاطهار )ع( زم یائمّه یعلم یّتو مرجع یرهسنّت و س

ام هدف ام ینهم یدر راستا، ینپرداختند. بنابرا-یعلم و آموزش م یدتوجه به آن به تول

و  زندیامواجتهاد را ب کلیکه اصول و قواعد  کردندیصادق )ع( به شاگردان خود سفارش م

، تالش ینا یجه(. نت3/292ق:  2226، یسدر فروع بپردازند )ابن ادر یقبه جستجو و تحق

ق( خطاب به عثمان )م  39آنجا که جناب عمّار )م  ید؛علوم گرد یوسعهو ت گیری¬شکل

 ین[ ای. معلّم من ]علهستم یبندو به سنّت پا گویم¬یق( گفت: من با حُجّت سخن م 32

(. 2/272ش:  2323، یتو حفظ کرده است )ثقف گزند از من راداده و  یممطالب را به من تعل

امام صادق )ع( روش مناظره با مخالفان را  یمعل یسیره و سنّت از حکم بن¬هشام یا

 (.2/296ق:  2269، ؛ کلینی2/262ق:  2267، یاستخراج کرد )مسعود

عد بَ ( بهعصادق )امام جعفر  از زمان. (السالمهمیعل) نیکاظموضعیت تشیع در بغداد در عصر 

در آن  ( چندیع)جواد  و امام( عکاظم )ازجمله امام . به بغداد آمدند ع(ائمّه ) تعدادی از

لی فع نیدر کاظممرقد آنان  درهمان شهر به شهادت رسیدند و سرانجام ف کرده وشهر توقّ

شهر بغداد  در مسجد بُراثا ( وع) نیکاظممامین قبر اقرار دارد. وجود نمادهای شیعی چون 

 ع شیعیان در بغداد بود.تجمّهای اصلی زمینه ازیکی 

لی بن ع حسین بنهمانند  انشیعی از تعدادینفوذ ، ادماندگاری تشیّع در بغد عامل دیگر

دستگاه  ( در230/ 22: ق 2263، مجلسییقطین اسدی ) علی بنو اس ابوعبداهلل نوبختی العبّیاب

گزارشی پیرامون استقرار شیعیان در بغداد و ظهور  در بود.برای حمایت از آنان اسی دولت عبّ

ب مسجد دارالمسی»خوانیم: آنان است چنین می و بروز نمادهای شیعه که بیان حضور فعّال
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 و قنوتکرد  اقامههمین مسجد  را درنماز مغرب  ع(جواد ) و امامازجمله مساجد بغداد بوده 

سبت به ن شیعیان است. راثابُ دیگر بجا آورد. مسجد از رکوعقبل  ع() بیتاهلنظر  را طبق

 دادندیمرار مسجد را مورد تعظیم ق و آنته نگریسیا عتیقه به دیده تقدیس می راثامسجد بازار بُ

 2229، خطیب بغدادی) «مسجد نماز گزارده است در آن ع(علی ) امیرمؤمنان، گمان آنان و به

 .(2/222: ق

دستگاه دولت عبّاسی از حضور این قشر در بغداد زیاد ، با توجّه به حضور فعّال شیعیان

شیعیان در این شهر مانع بزرگی برای کام  خرسند نبود و درصدد حذف آنان بود؛ زیرا وجود

بغداد که سنّی بودند در  جمعیت. بیشتر (222:ش 2306، ابن طقطقیبود )روایی عبّاسیان 

امّا بخشی از شیعیان هم در این قسمت از شهر ساکن ، کردندبخش شرقی آن زندگی می

 دی داشت مرکزی کرخ بغداد بود و قدمت زیاغربی بغداد که شامل محلّه قسمت بودند.

 تجمع بیشتر شیعیان بغداد بود.

، دهندبغداد ارائه می یهامحلّهاجتماعی اتفاقات و  هاشورشبه  مورّخاناشاراتی که 

 وبغداد  در غرب نهرالطابق، بُراثا، چون کرخ یهامحلّهتوان دریافت که بغداد دارای می

الساکفه ا سوق، الثالثاء سوق، الطابین سوق، سوق یحیی، الطاق باب، سوق السالح یهامحله

تعدادی حضور  مکان، محالتاین از  یبرخ بغداد بوده است. در شرقدرب سلیمان  و اهل

گزارشی  در چنانکه است؛ بوده نینشعهیش یطورکلبه محالتاز  یو بعضشیعیان بوده از 

 «ردندکیمشیعیان زندگی از ای هه زلزل عدّکبرکوچه  کرخ در یهمحلّدر » :میخوانیم

 یهاحلّهمبه بغداد یکی از  وستنیاز پپس نیز کرخ بغداد  یهمحلّ. (2/292: ق 2222، مقدسی)

 نشین این شهر شد.گ شیعهربز

ر ب ع(کاظم )امام ، ع(صادق )بَعد از شهادت امام . ع(کاظم )آموزشی امام  فعالیتهای گونه

 عالیتف، نظام آموزشی شیعه نصّ به امامت امّت رسید. ایشان برای ادامه مسیر حرکت اساس

. (22/272:ق 2262، الحدیدابی)خود را در همان مدینه برای حفظ دین و فقاهت ادامه داد 

از سوی حاکمیّت  (2/222:ق 2223، اإلرشاد، مفید) ع( مبارزه با علویانکاظم )در عصر امام 

(. 322 -377[: تابی]، ابوالفرج أصفهانى) ادامه داشت و برخی از شیعیان به شهادت رسیدند

 2322، عفریانجبپذیرند )معصوم لى به نام شیعه را با رهبرى امام توانستند تشکّاسیان نمىعبّ
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، طبری) مدینه تبعید کنند را بهلذا هارون دستور داد تا اکثر علویان ساکن در بغداد ، (322: ش

 هاشمبنی شش نفر دیگر از بزرگان، طبق گزارش ابوالفرج اصفهانی. (2/232: ق 2329

والفرج اب) به شهادت رساند، داده بود نامهامانبه وی  کهدرحالی، یحیی بن عبداهلل را ازجمله

 یهبابوابن) . و بَعدها نیز دستور زندانی کردن امام را صادر کرد(322، 377[: تابی]، أصفهانى

یش لیت آموزشی خو. از این به بَعد بود که امام از طریق مکاتبه به فعا(2/93: ق 2392، قمی

 .(2/323: ق 2269، کلینی)ادامه داد 

ی علمی و آموزش هایفعالیتیکی از . های علمی و فکریو مبارزه با جریان شناسیآسیب

شناسی و برداشتن موانع حرکت نظام آموزشی شیعه بود. در آغاز آسیب، ع(کاظم )امام 

زیدیه ، قدریه، مرجئۀ، معتزله، مختلف همانند: اهل رأی هایگروه، ع(کاظم )امامت امام 

لیغات کردند. تأثیرات این تبآموزشی و تبلیغی داشتند و مردم را به خود دعوت می فعالیت

الم بن سع( برخی از شیعیان همانند: هِشامصادق )چنان بود که زمانی بعد از شهادت امام آن

، مفید) ها رفتندز این گروهبه سراغ برخی ا، ع(کاظم )و مؤمن الطاق قبل از آشنایی با امام 

 همرجئ ازجملهآنان  عقایدآموزشی امام در بطالن  هایفعالیتامّا با ، (2/222:ق 2223، اإلرشاد

، انهای شیعیهای صحیح و قدرت پاسخگویی به سؤالانتقال آموزه، (2/37: ق 2269، کلینی)

 .(97: ق 2262، نوبختى)بیشتر شیعیان امامت ایشان را پذیرفتند 

ان پرداختند. جریهای خود میو با حمایت حاکمیّت به تبلیغ آموزه فعاالنهها ین گروها

، غزالی) در برگزاری کرسی درس و همگانی کردن آن الرشیدهارونبا حمایت ، اهل حدیث

آیات و روایات و  ظاهربهها را تمسّک تالش داشت تا مالک درک آموزه، (32/ 2[: تابی]

کار این اف زی( نعکاظم )گرایی را از دور خارج کند. امام قرار دهد و عقل گیری از قیاسبهره

اهل حدیث و معتزله در  عقاید، (2/29: ق 2269، کلینی) کرد و به نقد قیاسرا رصد می

ارگرایی یتجبرگرایی و اخ، (222ص ، 2ج، همان) ی توحیدویژه دربارهمباحث کالمی به

 ی توحید و صفاتپرداخته و در پاسخ سؤال شیعیان درباره (320: ق 2372، بابویهابن) محض

خواست و زمانى که خود مى. (22/237:ق 2392، یبرق) دادآنان را به قرآن ارجاع می، خدا

وی با  (90:ق 2372، بابویهابن) .گرفتتنها از مضامین قرآن بهره مى، برشمردصفات خدا را 
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ی عقل و نقش آن در زندگی درباره لیتفصبه بن حکمای خطاب به هِشامانتشار رساله

 مخالفان را خنثی کند. فعالیتتا از این طریق ، (2/23: ق 2269، کلینی) پرداخت

در ابعاد مختلف آموزشی حتّی آموزش اخالق و تربیت اخالقی  ( تالشعکاظم )امام 

، مشغول بودند خود عقایدفکری به تبلیغ  هایگروهها و کرد تا شیعیان از دیگر فرقهتالش می

 ظاهرى ات کردهیم خود سفارش شیعیانع( برای رسیدن به این هدف به امام )متمایز گردند. 

، رتحض آن . روزىنمایندخود را حفظ  اجتماعى تو شخصیّ باشند داشته و مرتب آراسته

: او فرمود به رود. خطابمى راه، گرفته در دست یایماه خود را دید که از شیعیان یکى

توانید ظاهرى آراسته داشته دارید؛ پس هر چه مى زیادى دشمنان هستید که شما گروهى»

 (.0/226، همان) «باشید

عفر جبن یکی دیگر از اقدامات اساسی امام موسی. ع() اطهار یائمّهمرجعیّت علمی  نییتب

ید بر اندوزی و تأکج دانشی کمّی و کیفی نظام آموزشی شیعه ترویع( در راستای توسعه)

و به طالبان علم تأکید داشتند که در اخذ علم ، (2/37، همان) بودعالم ربّانى کسب علم از 

 قرآن و ها موافقآناگر ند. قیاس کن ع() بیتاهلبا کتاب خدا و احادیث  آن را، صحیح

تند ید داشت. ایشان تأکباطل و نادرست اس، این صورتدر غیر و ، احادیث ما بود حقّ است

امامیّه گرفت؛ زیرا عامّه به دلیل دوری  شود معارف اصیل دینی را از غیرنمی هیچ روکه به 

: ق 2392، یبرق) عمل به امیال نفسانی و یا آرای خود، گزیدن از کتاب خدا و سنّت پیامبر

سوید ناب است. سائی سوئدعلی بن  کاظم بهتوصیۀ امام ، کردند. مؤیِّد این ادّعامی (22/220

 آنچه، در پاسخ نامۀ من نوشت: ای علی، ع( در زندان بودهفتم )زمانی که امام »گوید: می

 هاآن ،دریافت کنی آن راای که از چه کسی دربارۀ فراگیری معارف و اصول دینت نوشته

ای که تهدینت را از خائنانی گرف، اگر از غیر آنان فراگرفتی چراکه، شیعیان ما نگیر را از غیر

بارۀ کتاب خدا مورد اعتماد قرار رسول او و امانات او خیانت کردند. آنان در، کتاب خدا به

ا روز مالئکه و شیعیان ت، رسول او، اما قرآن را تحریف و تبدیل کردند. لعنت خدا، گرفتند

 .(222 ـ 220/ 2: ق 2269، ؛ کلینی2/9: ق 2267، ی)طوس «قیامت بر آنان باد
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ه شیع مدیریت ( درعکاظم )های علمی و آموزشی امام ی تالشنتیجه. تربیت شاگردان

 أولى، لمجیدالع، کبیرالقدر»نویسد: ع( میکاظم )ی اولویّت امام بود که ذهبی درباره چنانآن

ا هفکری و بحران، . ایشان در آن شرایط سیاسی(23/226:ق 2223، ذهبی) «منهارون بالخالفۀ

و تربیت شاگردان بپردازد. یکی از  هاآندفاع از ، عیهای شیتالش داشت تا به بیان آموزه

، منعبدالرح یونس بن ای همانند:ع( تربیت شاگردان برجستهکاظم )کارهای اساسی امام 

محمّدبن  احمد بن، محبوب حسن بن، بن مغیره عبداهلل، عُمیرمحمّدبن أبى، یحیى صفوان بن

: ق 2267، یطوس) در علم و فقاهت ،فضّال علی بن حسن بنیقطین و  علی بن، نصرأبى

برای حراست از مذهب تشیع  هاآنها به نگارش و اجتهاد بود که با یادگیری آموزه (2/236

 و، قلم داشتندهاى آبنوس بسیار نازک با تخته خودهاى آستینپرداختند. آنان در 

 . نیز(227 :ق 2222، طاووس)کردند از گفتارها و فتواهای ایشان تهیه می ییهامجموعه

منتشر ت مشتمل بر احادیث نبوی اسکه  کتابی به نقل از امام کاظمبن جعفر بن موسىإسماعیل

 (.20ص : ق 2220، ینجاش) کرد

های عامّه و ع( به رصد آموزهکاظم )امام . های علمی و آموزشی مخالفانرصد دیدگاه

یشان برای نشان دادن متون آموزشی اهتمام داشت. ا وسقمصحتی آن برای ارزیابی عرضه

دیث فقه و ح»به یکی از اصحاب خود فرمودند: ، قوّت و درستی محتوای نظام آموزشی امامیّه

. او پرسید از چه کسی؟ فرمود: علوم را از فقهای اهل مدینه بیاموز و سپس حدیث اموزیبرا 

همه را ردّ امام  .خواندامام براى  سپسرفت و احادیثى نوشت  او آنان را بر من عرضه کن.

امام کاظم به محمّدبن حُکیم فرمودند: ، . در گزارش دیگری(2/323: ق 2269، کلینی) «دکر

شت گص( با مردم بنشین و با آنان به گفتگو بپرداز. چون وی بازمیخدا )در مسجد رسول »

ج ، مانه) «کردند که چه گفتی و آنان چه گفتند؟ی سخنانش از او سؤال میحضرت درباره

 (.920ص ، 2

امام کاظم به کمّ و کیف نظام آموزشی یاری کردند. گاهی  مدیریتشیعیان با عنایت به 

اسخ برای دریافت پ، های آموزشی موجود همانند قیاسشیعیان با پیگیری افکار و یا روش

شیعیان را به سمت ، و گاهی امام (2/29: ق 2269، کلینی) آمدندمناسب به سراغ امام می

 در برابرکرد تا داد و از آنان درخواست میعلمی و آموزشی سوق می، یرصد اوضاع فکر
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اظم کبن سالم نقل شده است که امام متناسبی را انجام دهند. از هشام فعالیتموجود  وضعیت

نویسد ب -و نقد آن -ی باورهای قدریهبن حکم بگویید چیزی دربارهبه هشام»فرمودند:  ع()

ر د زیچهمهرا نوشت و خدمت امام عرضه کرد و امام فرمودند: و برای من بفرستد. هِشام آن 

 .(2/223: ق 2267، یطوس) «آن آمده است

گیری از علوم و آگاهی و نقد ع( دانشمندان شیعه برای بهرهکاظم )در عصر امام 

محمّد  حارث بنکردند؛ گاهی در جلسات درس آنان شرکت می، اهل سنّت یهادگاهید

درس محمّدبن حسن شیبانی شرکت کرد. شیبانی حارث را در علم  کوفی مدّتی در محفل

 .(2/227: ق 2376، عسقالنی) خوردکه چنین کسی شیعه بوده تأسف میستود و بر آنمی

از مباحث اساسى  ع() اطهار یائمّهموضوع سازمان وکالت در عصر . طرّاحی سازمان وکالت

اقدام به ایجاد ، هالحاظ کردن ضرورت است. امامان شیعه باآنان در شناخت ابعاد حیات 

ر دورترین نقاط د خود ترى با شیعیانبا سهولت بیش آن بتوانند یلهیوسبهسازمانی نمودند که 

توانند ب، و شیعیان نیز از این سازمان ارتباطى مطمئن، ارتباط داشته باشندعالم اسالمى 

د عبه بَ ع(صادق )عصر امام . این تشکیالت که از به دست آورندشرعى خود را  هایسؤال

 ع(کاظم )در عصر امام ع( قوام رسمی پیدا کرد. کاظم )و در زمان امام ، آغاز به کار نمود

ازمان وکالت س، سیاسی و اجتماعی و دوری راه شیعیان نسبت به مراکز علمی وضعیتبه دلیل 

کار قرار  دستور در راستای ترویج حدیث و کالم ائمّه و رسیدگی به امور زندگی شیعیان در

ینی به نیازهای د ییگوپاسخی نظام آموزشی را در گرفت و توانست از این طریق وظیفه

، اجبن حجّعبدالرحمن، بن عمر جعفیمفضّل .(ش 2322، نگر: جباری)شیعیان انجام دهد 

 یونس بن، ابراهیم بن سالم نیشابورى، حفص بن اسامۀ، یقطین علی بن، جندب عبداهلل بن

 ثمان بنع، بشر سرّاجابى احمد بن، مروان قندى بن ادیز، حمزه بطائنىبن ابىاعلى ،یعقوب

 ع( بودند.کاظم )از وکالی امام  حیّان سرّاجو  یونس بزرج منصور بن، عیسى رواسى

 از قرار زیر است: آموزشی شیعیان امامیّه فعالیتهای گونه

 2267، یطوس) یژه در کوفهوشیعیان با برقراری کرسی درس به. برقراری کرسی درس 

ع( حفظ کرده و باورهای ) یعلی مکتب امیرمؤمنان عنوان نمایندهخود را به (2/922: ق
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بن حکم و سَماعه در این عرصه فعّال بودند. هشام دادند؛ هشامشیعی را به مردم آموزش می

دانی چون و شاگر (233:ش 2322، ابن ندیم بغدادی) رئیس متکلّمان در مجالس مناظره بود

ده توحید و ردّ بر عقی، ی امامتمحمّدبن خلیل سکّاک را تربیت کرد که توانست درباره

 نویسد:ی سَماعه می. شیخ مفید نیز درباره(327: ق 2220، ینجاش)تشبیه آثاری را تألیف کند 

فتوا و احکام دین را از ، ی فقهای بزرگی است که مردم مسائل حالل و حراموی در زمره»

. (22: ق 2223، جوابات أهل الموصل، مفید) «کردند و آثاری را تألیف کرداخذ می وی

 2267، یوس)ط محمّدبن حُکیم نیز از کسانی بود که به دستور امام کرسی درس فعّالی داشت.

 ادیبن عثمان در کوفه و بصره کرسی درس داشت و مردم احادیثی از وی ( ابان2/920: ق

 وی نقل کردند وانی در اخبار شاعران و روزگاران و نسب ازهای فراو حکایت گرفتند

 .(23: ق 2220، ینجاش)

شتند؛ گذاع( در میان میکاظم )تدریس خود را با امام  کیفیت، ییگوپاسخبرای  آنان

زیرا خطر نفوذ روش قیاس در استنباط فقهی برخی از شیعیان همانند سَماعَه را تحدید کرد و 

: ق 2269، کلینی؛ 222/ 2: ق 2392، برقی)کرد لعن می، مُبدِع آن بودابوحنیفه را که امام 

کی کوچ مسئلهگاهی پاسخ »ع( پرسید: امام )بن مِهران با مراجعه به سَماعَه، رونیازا. (2/20

توان فتوا دهیم. امام فرمود: رسول خدا با آنچه آورده اما با مشابه آن )قیاس( می، دانیمرا نمی

برطرف ساخته ، )فقهی( مردم زمان خویش و پس از خود را تا روز قیامتنیازهای ، است

 .(2/29: ق 2269، کلینی) «است

مراجعه عموم مردم به دانشمندان و عالمان شیعی به فرهنگ عمومی تبدیل شد و جایگزین 

های ( سؤالعمعصوم )مردم از امام  یهاسؤالی مستقیم با امام گردید. در این دوره مراجعه

ی های شخصی خارج شد. لذا مجموعهتخصّصی و فقیهانه بود و از حالت سؤال، یفن

در این دوره پدید آمد که برگرفته از  (00: ق 2267، عریضى) با عنوان المسائل یهاکتاب

 .(2/222: ش 2376، طباطبایی) ها بوداین سؤال

 لذا، دی علمی بومباحثه، شیعیان در این دوره هایفعالیتیکی دیگر از . مباحثه علمی 

، ن حجّاجبعبدالرحمن، بن سالمهشام، بن حکمصورت جمعی بین هشامگاهی مباحثاتی که به
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لّ گردید و توان حعمیر و گروه دیگری از شیعیان در موضوعات کالمی برقرار میابن ابی

: ق 2267، یطوس) ع( مراجعه کردندکاظم )مسئله به امام  برای حلّ درنهایت، آن را نداشتند

2/ 202). 

وان تمی، ع( و شیعیان امامیّهکاظم )آموزشی امام  هایفعالیتبندی درباره در یک جمع

، سازمان وکالت ازجملهمختلف  یهاتیظرفآنان از ، هامحدودیت یبا وجود همهگفت: 

 ن مردم فقه وو در بی باقى بماند، تحریف دورازبهسبب شد تا بنیاد فکرى شیعه بهره برده و 

اظم کخلیفۀ عباسی در اعتراف به اعلمیّت امام  چنانکهکالم شیعه شهرت خود را حفظ کند. 

، کلینی)فتوای هاشمی است ، اعتراف کرد که چنین فتوایی، ع( در پاسخ به مسائل فقهی)

 .(0/260: ق 2269

 تمدیریع( جواد )امام ، ع(رضا )با شهادت امام . ع(جواد )آموزشی امام  فعالیتهای گونه

ی توان با ارائه، نظام آموزشی شیعه را ادامه داد. ایشان در همان آغاز امامت و کمی سنّ

و آنان را از جذب  (322: ق 2223، طبری) شیعیان را برای پذیرش والیتش آماده کرد، علمی

ع( ) اطهار یائمّهداشت؛ زیرا شیعیان معتقد بودند که وجه الهی  بر حذردیگر  هایگروهدر 

از شیعیان ، . بنابراین(292: ش 2322، جعفریان) کندعلم و دانش تجلّی پیدا میدر قالب 

اصرار داشتند تا از و  (322: ق 2223، طبری) مناطق مختلف به محضر امام حضور پیدا کرده

 امامت وى را بپذیرند.، دانشسنجش توان امام در طریق 

فا به حمایت خل با توجهع( واد )جامام . های علمی و فکریو مبارزه با جریان شناسیآسیب

از  ،غالت و واقفیه، زیدیه، معتزله، علمی و فکری اهل حدیث هایفعالیتاز عالمان عامّه و 

شاگردان برجسته و برقراری کرسی درس و ، سازمان وکالت ازجملهمختلف  یهاتیظرف

 یانتجزیه شیععلمی و آموزشی و جلوگیری از  فعالیتبرای انجام ، مناظره با فقهای عامّه

 نکهیازاپسکه . این تالش امام تا آنجا بود (223/ 2:ق 2223، اإلرشاد، مفید) اهتمام ورزید

دست سارق نمودن قطع  یدرباره، تفقهای اهل سنّ مقابل در ( راعجواد )امام  حکمم صِعتَمُ

ت امّ صفن را کهکسی نظر که چرا خلیفه  دادر به او تذکّ در خلوت سنّی ادؤابن دُ، پذیردمی

 ،عیاشیدهد )مجلس ترجیح میحاضر در علمای  یهمه به نظررا ند هست او قائلبه امامت 

 .(2/326: ق 2326
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فکری همانند معتزله و اشاعره در آموزش  هایگروهع( به دلیل تالش جواد )در عصر امام 

تاد. آنان فهای آنان قرار گرفته و بین آنان اختالف ابرخی از شیعیان تحت تأثیر آموزه، عقاید

دانستند؛ لذا برای دریافت پاسخ مناسب به های دین را امام مینیز تنها مرجع نهایی در آموزه

ع( افزون بر پاسخگویی به اعتقادات ناصواب جواد )شدند. امام محضر ایشان مشرّف می

یژه وشیعیان را به دلیل تأثیرپذیری از باورهای آنان به، اهل حدیث ازجملههای مختلف فرقه

، یطوس؛ 262ص  :ق 2372، بابویهابن)داد به ترک مراوده با آنان پرهیز می، ی توحیددرباره

 گرفت؛یصورت م یاله اتیاز آ حیناصح یهابرداشت. در این دوره (2/272: ق 2267

رست ناد یرهایاز تفس، اتیآ ریدر برداشت و تفاس حیروش صح انیبا ب شانیا رونیازا

 ردکیم ییراهنما اتیآ حیفهم صح یسوعرصه را به نیانشمندان او د کردیم یریجلوگ

 .(2/322:ق 2326، عیاشی)

رد کع( شیعیان و فرزندان خود را به یادگیری دانش سفارش میجواد )امام . ربیت شاگردانت

 خانه فرستادع( را در خردسالی برای یادگیری خواندن و نوشتن به مکتب) یهادو امام 

مدینه و هنگام اقامت در  ازجملهمختلف  هایموقعیت. ایشان در (2/209 :ق 2262، صفّار)

ای دینی هبه برقراری کرسی درس و تبلیغ آموزه بغدادشیعیان  دَارِالْمُسَیَّبمسجد بغداد در 

، طبری) کردترویج و از صدور فتوا بدون علم نهی می آموزیعلماهتمام داشت و شیعیان را به 

ای را تربیت کند. شاگردانی که در مناطق نست شاگردان برجسته. وی توا(376:ق 2223

 ورزیدندع( اهتمام می) ی اطهارائمّهکوفه و بغداد به نقل روایات ، قم ازجملهمختلف 

 (.26: ق 2220، ینجاش)

ع را شاگردانی هستند که توانستند مکتب تشیّ ازجملهعبدالعظیم حسنى و مهزیار  علی بن

، وی ایهفعالیتو در اثر  اکن گردیددر رى س، دهند. عبدالعظیم به شیفتگان آن آموزش

های ر کتابنش، نقل روایات عالوه برمهزیار نیز  علی بنیافت.  منطقه گسترشتشیّع در این 

اط به تشیّع را اسب علی بنکالمی و تاریخی مکتب تشیّع را گسترش و زمینه گرایش ، فقهی

 (.222 -223، همان) فراهم نمود

 نصب قیاز طر، موجود یهاتیمحدودتمام  با ع(جواد )امام . حرکت سازمان وکالت استمرار

 قلمرو وحکومت  در سراسر یو کرد.شیعیان حفظ می را باارتباط خود  ندگانیو نماوکال 
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 ترینهممسیاسی و اجتماعی که ، های دینیبا داشتن برنامهرا  کارگزارانی، عباسی یخلیفه

از تجزیه ، رده آنانگست تیفعال با اعزام و، نیازهای دینی شیعیان بودآنان پاسخگویی به  فعالیت

وذ به درون دستگاه حکومت نف که دادیمشیعیان خود اجازه  هیامام .کردشیعیان جلوگیری 

بود  رونیزاا بگیرند تا شیعیان نقطه امیدی پیدا کنند. به دستنیز اس را حسّ و مناسبکرده 

 (.262ص ، همانقاضی کوفه گردید ) ازآنو پسداد اج چندی قاضی بغدرّ نوح بنکه 

، مهتدى نب زیعبدالعز، دبن سنانمحمّ، یحیى صفوان بن، آدم بن ایزکر، اجبن حجّعبدالرحمن

 میابراه، عمران بن ییحی، دبن سهلمحمّ صالح بن، ابوعمرو حذّاء، مهزیار اهوازى علی بن

ابوهاشم داوود بن قاسم  و بن فرجد محمّ، بن صلت قمىریّان علی بن، د همدانىمحمّ بن

 ع( بودند.جواد )از نیروهای سازمان وکالت در عصر امام  جعفرى

 از قرار زیر است: آموزشی شیعیان امامیّه فعالیتهای گونه

 قان رغم خفدر این دوره شیعیان علی. ی حدیث بر امام برای جلوگیری از تحریفعرضه

 بن ونسیای که کتاب فقهی یوم و لیله گونهد بهمتون آموزشی خود را منتشر کردن، سیاسی

ع( نیز به مطالعه آن پرداخت جواد )عبدالرحمن در منزل بیشتر شیعیان وجود داشت و امام 

ع( و پرسش از جواد )ی متون به امام . شیعیان اهواز و قم با عرضه(2/926: ق 2267، یطوس)

ای هسی درس به نقل روایات کتابتالش کردند تا با برگزاری کر، هاآنصحّت محتوایی 

وم عرض کردم فدایت شع( جواد )به امام »محمّدبن حسن گوید: عالمان پیشین نیز بپردازند. 

کار  اهآنطرح  -به دلیل تقیّه -ع( روایاتى دارند که چون در آن زمان) نیصادقاساتید ما از 

اتشان جه از آنان در زمان حیدر نتی، های خود بودندایشان مجبور به اخفاى کتاب، مشکلی بود

ی ما ظیفهاکنون و، هایشان به ما رسیده استروایتى نقل نگردید و چون از دنیا رفتند کتاب

 علی بن. (2/23: ق 2269، کلینی) «را نقل کنید که درست است هاآنچیست؟ امام فرمود: 

 نهیه و مدمکّ حرمدر اتمام و قصر نماز  کیفیتاهوازی نیز به دلیل اختالف شیعیان در  اریمهز

جواد را بر امام  هاآنروایات  (2/226: ق 2262، قمی بابویهابن) ( و مسئله وقف2/222، همان)

ن مبارک به نام عبدالجبارب یشخصنگردد.  مرتکبع( عرضه کرد تا در تعلیم مردم اشتباهی )
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م عرضه کرد آن به خدمت اما وسقمصحتروایتی را برای دریافت  267ی نیز در سال نهاوند

 .(2/237: ق 2267، ی)طوس تأیید فرمود آن راو امام 

 استمرار ، یکی از رویدادهای آموزشی و پژوهشی این دوره. شیعیان و نهضت ترجمه

ط الحِکمه در بغداد توسّجریان ترجمه متون بود که از عصر امویان آغاز و با تأسیس بیت

های زیادی در موضوعات مختلف را تاببه اوج رسید. مأمون توانست ک 262سال مأمون در 

 ،بن ندیمیعقوبابی محمد بن)های اسالمی وارد کند از روم و دیگر مناطق به سرزمین

 امّا به پیشنهاد، کرداگرچه دولت روم در آغاز با این اقدام موافقت نمی (.363ص ، الفهرست

 که تبفرس را هاآن: »یکی از راهبان با این انتقال موافقت شد و خطاب به حاکم روم گفت

 متزلزل اُمت آن ارکان، نفوذ کنند که اُمتی هر میان در هاکتاب این چراکه، و است نفعت به

 .(23 -22 [:تابی]، )قفطى «گرددمی

جهان اهل  باشد. این تأثیرات در میرمستقیغتواند مستقیم و یا تأثیرات نهضت ترجمه می

اق بیفتد و توانست اتّفمی، داد از وحیقائل بودن به انقطاع و انس لیبه دلویژه معتزله سنّت به

 2/227: ش 2300، شیرازی مکارم) ی مباحث اعتقادی گرددموجب تغییر نگرش آنان درباره

، ردکی یونان که علوم عقلی را ترویج میتحت تأثیر فلسفهمأمون رسد که می به نظر. (222 ـ

رایش پیدا کرده بود و و به معتزله گ (2/032:ق 2329، طبری) از اهل حدیث بیزاری جست

: ش 2302، دینورىابوحنیفه ) ( را پذیرفتق 220عاَلّف )م اساتیدی چون ابوهذیل شاگردی 

 (222-2/222:ق 2370، شهرستانی) ؛ علّاف دارای عقایدی انحرافی در باب توحید بود(262

 .(227: ق 2229، عبدالقاهر بغدادی) اندکه برخی او را تکفیر کرده

کمه و الحبه مفاسد بیت با توجهاین سؤال در ذهن تداعی گردد که  اکنون ممکن است

این رویداد تاریخی و  در برابرآیا شیعیان و امامان آنان ، جریان ترجمه در جامعه اسالمی

اند؟ در پاسخ به این سؤال الزم است چند نکته بیان تمدّنی اقدامی عملی و نظری انجام داده

-مینباری وارد سرزکرد که در جریان ترجمه چه علوم زیانکه باید بررسی گردد. نخست آن

 الیتفعبوده است؟ آیا این علوم تأثیرات منفی در روند  ازآنچههای اسالمی گردید؟ هدف 

 اند؟آموزشی شیعیان نیز داشته
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رجمه انتقال و ت، آوری تاریخ عربتوان گفت: افزون بر جمعها میدر پاسخ به این سؤال

، (2/223: ق 2267، مسعودی) فلسفه، نجوم، ی ریاضیاتای مختلف در زمینههعلوم به زبان

. بررسی و (262: ش 2376، ناجی) مهندسی و هنر بود، نجوم، ادبی، آیین اداری، طبّ، منطق

رسد می ربه نظکار دشواری است؛ امّا ، از علوم که ترجمه گردید هر آنچهتشخیص تأثیر زیان 

در مبانی  یمیقرمستیغتوانست تأثیرات مستقیم و سفه و منطق میکه برخی از علوم همانند: فل

توان گفت: هدف آنان و فرآیند آموزش و پژوهش داشته باشد. در یک تحلیل می

ی نظام های اسالمی باشد و یا توسعهتوانست رشد و توسعه ابعاد مختلف تمدّن در سرزمینمی

باشد تا ذهن مردم را از رجوع  هاتیفعالفکری و آموزشی و توجّه دادن عموم مردم به این 

ی ئمّهاالحکمه بدیل بیت دیگرعبارتبهع( بازدارند و ) بیتاهلبه نظام آموزشی و فکری 

 ع( گردد.) اطهار

به  ،شیعیان با یاری رهبری امامان خود، رسد که در صورت صحّت این نظریهمی به نظر

، دتوانست خطرساز باشاین علوم را که میرصد احوال علمی و آموزشی پرداخته و بخشی از 

وارد این عرصه شده و با مرجع قرار دادن امام در نظام آموزشی  فعاالنهکردند. آنان خنثی می

ز ع( نی) ی اطهارائمّهکردند. ها و شبهات خود را از آنان دریافت میپاسخ سؤال، و پژوهشی

برخورد کرده و از انحراف شیعیان  فعاالنههای حاکم هم ناظر به جریانبا صدور روایات آن

ع( تربیت شاگردانی بود که از طریق آنان نظام ) بیتاهلکردند. کار دیگر جلوگیری می

فکری شیعه به مردم آموزش داده شود. آنان در حالت تدافعی توان نظام آموزش و پژوهش 

ی آنان عقیده ه و ابطالگذاشتند. شیعیان برای رفع تأثیرات جریان ترجمشیعه را به نمایش می

مناظره با  عالوه بر( ق 297حکم )م بن هشام کهبه نهضت ردیه نویسی اهتمام ورزیدند. چنان

هایی ردیه (226 /2: ق 2267، یطوس) ( معتزلیق 222)م  دیعبو ( ق 220عالّف )م ابوهُذیل 

ص ، همان)نگاشت و آثار ارسطاطالیس درباره توحید ، معتزله، اصحاب اثنین، نیز بر زنادقه

ی توحید و در نقد معتزله ی یونان دربارههشام در نقد ارسطاطالیس دیدگاه فلسفه .(233

مّدبن مح بن یعلشاذان و  فضل بنی مباحث اعتقادی نقد کرد. روش فکری آنان را درباره

 -نوارداتی یونا -و منطق (369، همان) هایی بر فلسفهنیز از کسانی بودند که ردیه فسانجس

 (.207، هماننوشتند )
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توان گفت: همچنان جلسات آموزشی شیعه در این عصر می وضعیتبندی از در جمع

ت خللی الحکمه نتوانسدرس و تدوین آثار علمی برقرار بود و نهضت ترجمه با تأسیس بیت

ده ر عقیرسد که اگر هم تأثیری در تغییمی به نظرآموزشی شیعیان ایجاد کند.  فعالیتدر روند 

فشار  ،مردم نسبت به مذاهب عامّه بوده ناشی از تبلیغ شدید آنان با حمایت دستگاه حکومتی

نشمندان شیعه ع( و دا) بیتاهلشیعیان و دوری شیعیان از دسترسی آسان به  فعالیتسیاسی بر 

 بوده است.

 گیرینتیجهو بحث 

 و مبارزه با آگاه به دین مربیانهای صحیح اسالم توسّط ضرورت حفظ و انتقال آموزه

، دیدگرهای حرکت علمی مخالفان شیعه که توسّط حاکمیّت حمایت میو آسیب هاانیجر

شیعیان آنان را بر آن داشت تا جریان علمی و  ( وع) نیکاظمهایی بود که امامین از زمینه

دایت ه، آموزشی شیعه را فعّال نگه داشته و از این طریق افزون بر حراست از میراث شیعه

م تمدن اسالمی را نیز توسعه دهند. آنان توانستند فقه و کال، تمییز شیعه از دیگران، ی مردمدین

 شیعه را از دیگران متمایز کنند. هویتشیعه را زنده نگه داشته و از طریق آن بتوانند 

 منابع

 .. قم: مرعشی النجفیالبالغهنهجشرح ق(.  2262هبۀاهلل ) بن دیعبدالحم، الحدیدابن ابی

 (.والمستطرفاتالفتاوی )السرائر الحاوی لتحریر ق(.  2226محمّدبن احمد )، ن ادریس حلیاب

 ی مدرسین.قم: جامعه

 ی مدرسین.. قم: جامعهدیالتوح ق(. 2372) شیخ صدوق() یعلمحمّدبن ، قمی بابویهابن

 ی مدرسین.. قم: جامعهالخصالش(.  2302شیخ صدوق( )) یعلمحمّدبن ، قمی بابویهابن

 . قم: کنگره.اعتقادات االمامیهق(.  2222)شیخ صدوق( )دبن علىمحمّ، قمی بابویهابن

 تهران: جهان. ع(.الرضا )عیون أخبار ق(.  2392)شیخ صدوق( )دبن علىمحمّ، قمی بابویهابن

ی . قم: جامعههال یحضره الفقی من ق(. 2262)شیخ صدوق( )دبن علىمحمّ، قمی بابویهابن

 مدرسین.
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 قم: ذوی القربی. ع(.االئمّه )طبّ ق(.  2229حسین )، بسطامابن 

 . بیروت: نشر االعلمی للمطبوعات.لسان المیزانق(.  2376علی ) احمد بن، ابن حجر عسقالنی

ح: ق / مصحّمحقّ، مهج الدعوات و منهج العباداتق(.  2222) بن موسى على، ابن طاووس

 .الذخائر دار :قم .د حسنمحمّ، رابوطالب و محرّ، کرمانى

. تهران: انتشارات دمرحوم تجدّ حیتصح .الفهرست ش(. 2322) یعقوبابی محمّدبن، ابن ندیم

 دانشگاه تهران.

 .دارالمعرفه :روتیب مقاتل الطالبیین.تا(. حسین )بی علی بن، ابوالفرج اصفهانی

 :قم. عم عامرتحقیق عبدالمن .األخبار الطوالش(.  2302) داود احمد بن، دینورىابوحنیفه 

 .منشورات الرضى

 .اإلسالمی دارالکتاب :قم .و دررالکلم غررالحکم ق(. 2226) عبدالواحد، تمیمی آمدی

 . قم: دارالکتب االسالمیه.المحاسنق(.  2392محمّدبن خالد ) احمد بن، برقی

 .دارالمعرفه . بیروت:الفَرق بین الفِرقق(.  2229عبدالقاهر )، بغدادی

 :تهران .الدین حسینى ارموىتحقیق جالل .الغاراتش(.  2323) دبن محمّابراهیم، ثقفى

 انجمن آثار ملى.

 ی امام خمینی.. قم: مؤسّسهوکالت سازمان ش(. 2322محمّدرضا )، جباری

 قم: انصاریان. حیات فکری و سیاسی امامان شیعه )ع(.ش(.  2322رسول )، جعفریان

تفصیل وسائل الشیعۀ إلى تحصیل مسائل (. ق 2263) یعل حسن بنمحمّدبن ، حرّ عاملی
 .دارإحیاء التراث العربی . بیروت:الشریعۀ

 . بیروت: دارالکتب العلمیۀ.تاریخ بغدادق(.  2229على ) احمد بن، خطیب بغدادى

 تحقیق حسین اسد. بیروت: الرساله.. سیر اعالم النبالءق(.  2223) حمدأ محمّدبن، ذهبی

 . قم: هجرت.البالغهنهجق(.  2222) حسین محمّدبن، سید رضی

. تحقیق محمّد سیّد کیالنی. الملل و النحلق(.  2370بکر )بن ابیمیعبدالکر، شهرستانی

 بیروت: دارالمعرفه.

ص(. قم: مرعشی محمّد )ٌق(. بصائرالدرجات فی فضائل آل  2262محمّدبن حسن )، صفّار

 نجفی.
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 ث شیعه. تهران: سمت.ش(. تاریخ حدی 2376سیّد محمّدکاظم )، طباطبایی

 .ش( 2306) یگانیگلپای محمّدوحید . ترجمهالفخریابن طقطقی( ) یعلمحمّدبن ، طباطبایی

 تهران: بنگاه ترجمه.

تحقیق محمّد ابوالفضل  .تاریخ األمم و الملوکق(.  2329رستم )دبن جریربن محمّ، طبری

 دار التراث.، ابراهیم. بیروت: طبعۀ الثانیۀ

 . قم: بعثت.دالئل االمامهق(.  2223) ریربن رستممحمّدبن ج، طبرى

 مشهد: دانشگاه مشهد. رجال کشی(.الرجال )معرفه  اریاخت ق(. 2267محمّدبن حسن )، طوسی

 .ع() تیالب. قم: اهلبن جعفر و مستدرکاتهامسائل علیق(.  2267جعفر ) علی بن، عریضى

 العلمیۀ. مطبعۀال . تهران:التفسیرق(.  2326محمّدبن مسعود )، عیاشی

 .قاهره .العلوم اءیاح تا(.محمّدبن محمّد )بی، غزّالی

 .ش( 2322ی نوراهلل کسائی ). ترجمههای بزرگ اسالمیتاریخ دانشگاه، عبدالرحیم، غُنیمه

 تهران. دانشگاه تهران:

 : مطبعه السعاده.مصر .بأحکام الحکماء اخبارالعلماءتا(. یوسف )بی علی بن، قفطى

 . تهران: دارالکتب االسالمیه.الکافیق(.  2269وجعفر محمّدبن یعقوب )اب، کلینی

بیروت:  ع(.االطهار )بحار األنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمّۀ ق(.  2263محمّدباقر )، مجلسی

 دارإحیاء التراث العربی.

. اسعد داغر یقالذهب ومعادن الجوهر. تحق مروّج ق(. 2267بن على )حسین بن، علىمسعودی

 قم: دارالهجرۀ.

: قم .اإلرشاد فی معرفۀ حجج اهلل على العبادق(.  2223محمّدبن محمّدبن نعمان )، مفید

 ی شیخ مفید.کنگره

 ی شیخ مفید.. قم: کنگرهالمقنعه ق(. 2223محمّدبن محمّدبن نعمان )، مفید

. قم: راتالمقاالت فی المذاهب و المختا اوائل ق(. 2223محمّدبن محمّدبن نعمان )، مفید

 ی شیخ مفید.کنگره

ی شیخ . قم: کنگرهتصحیح اعتقادات اإلمامیۀق(.  2223محمّدبن محمّدبن نعمان )، مفید

 مفید.
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. قم: أهل الموصل فى العدد و الرؤیۀ جوابات ق(. 2223محمّدبن محمّدبن نعمان )، مفید

 کنگره شیخ مفید.

 .بولىمکتبۀ مد :القاهرۀ. فۀ األقالیمأحسن التقاسیم فى معرق(.  2222) أحمد محمدبن، مقدسی

ع(: رضا )ی جهانی امام کنگره دوّمین ی آثارمجموعهش(.  2300ناصر )، شیرازی مکارم

. ردیگ مکاتب و مذاهب پیروان ع( با) الرضا یموس علی بن امام تاریخی مناظرات

 رضوی. قدس آستان مشهد: انتشارات

 :القاهرۀ .تحقیق عبدالسالم محمدهارون .صفین وقعۀ ق(. 2262) مزاحمنصربن، منقری

 .سۀ العربیۀ الحدیثۀالمؤسّ

ی رجمهت .الحکمه به غربنقش مستشرقین در انتقال دستاوردهای بیت، عبدالجبار، ناجی

 ش(. پیام بهارستان. 2376)، فرزانه آجرلو

. الرجفهرست اسماء مصنفی الشیعۀ المشتهر بالق(.  2223علی ) احمد بنابوالعبّاس ، نجاشی

 ی قم.ی علمیهی مدرسین حوزهقم: جامعه

 . بیروت: داراالضواء.فِرَق الشیعهق(.  2262موسى ) حسن بن، نوبختى

 


