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 بيت  ي اهل شناسي سير تطور انديشه و توليد علوم اسالمي بر اساس سيره آسيب
 

  

  ∗دكتر شكراهللا خاكرند
  

  چكيده
مندي علوم  بررسي سير تطور انديشه و توليد علم در تاريخ اسالم، تاريخ

و خلفاي اموي و عباسي ) ص(اسالمي و نقش تحوالت سياسي پس از وفات پيامبر
دهي انديشه و علم و فرهنگ و تمدن اسالمي را  را در اين مسير و جهت

  . نماياند مي
ها و حكمت االهي  ارزيابي اين روند و نسبت آن با سرچشمه انديشه

موضوعي است مهم كه ) ع(از طريق علوم اهل بيت) قرآن، سيره نبوي(اسالمي 
  . كمتر به آن پرداخته شده است

سياسي، اجتماعي و در اين مقاله سعي شده با تبيين و تحليل تحوالت 
و اهل ) ص(بر اساس سيره قرآني پيامبر) ص(فرهنگي  پس از وفات پيامبر

گيري  اصالت علوم اسالمي و انديشه و عقالنيت شكل گرفته در سير شكل) ع(بيت
علوم و تمدن اسالمي مورد ارزيابي قرار گيرد و عناصر و عوامل موثر در اين مسير 

. ين فرآيند مورد بازخواني و بررسي قرار بگيرددر ا)  ع(و سيره و سلوك اهل بيت
همچنين از خالل اين مطالعه عوامل بنياني و اساسي چرايي ضعف و زوال زود 

روش . هنگام تمدن مبتني بر اين انديشه و علوم مورد شناسائي قرار بگيرد
  .باشد اي مي تحقيق در اين پژوهش توصيفي تحليلي و با استفاده از ابزار كتابخانه

  .شناسي آسيب. 4تطورانديشه، .3، اسالمي علومتوليد .2، )ع(بيت اهل. 1 :هاي كليدي اژهو
  

  مقدمه. 1
آغاز » قلم«ي  و دومين سوره با كلمه» قرائت« ي  ي قرآن كريم با واژه  اولين سوره

هاي  ايه رسد تكيه بر كرامت انسان با دو محور قرائت و قلم در آغازين به نظر مي. شده است
. اي بوده است تا مردمان باورمند در سايه آن، فرهنگ و تمدن اسالمي را بسازند زمينهوحي، 

معني خواندن، توأم با انديشيدن و فهميدن  ي قرائت در فرهنگ قرآن و عصر نزول، به واژه
« ها همه مخاطب  ي عالم؛ آايت خدا و مظهر اسم رب خوانده شده و انسان همه. بوده است

اند كه بايد  هاي كتاب حق شمرده شده رآن، آفاق و انفس، همگي صحيفهاند، ق بوده» اقرأ
                                                            

 com. yahoo@66khakrandاز                                             استاديار بخش تاريخ دانشگاه شير ∗
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ها  ها ساخت و سپس در زمين تمدن ها دانش آفريد و از دانش، فرهنگ از خواندن آن. خواند
  . نهاد

تغيير در «دنبال آن،  بود كه به) بينش(» تغيير در افكار«ي پيامبر ابتدا  سنت و سيره
اي سيستماتيك و معنادار ارائه شد كه  باره مجموعه اين در. كرد را تعقيب مي) روش(» رفتار

ي  شد و در آن، رابطه ترين رفتارها را شامل مي شناسي آغاز و تا جزئي بيني و جهان از جهان
ها با يكديگر  ي انسان با طبيعت و روابط انسان ي انسان با خودش، رابطه انسان با خدا، رابطه

ني، هرجا مناسبتي پيش آمده، آدمي به انديشيدن و در كتاب آسما. شود ديده مي
ايات بسياري  . بردن به اسرار جهان دعوت شده است جستن از خرد خويش براي پي بهره

اين خود آغاز علم و  خواند و افراد مسلمان را به تفكر و تدبر در هرچه آفريده شده است مي
  ). 6: ؛ ص1356حكيمي،(دانش است 

 الفاظي مانند عقل، فكر، نظر، علم، تدبير، عبرت، فهم، در قرآن كريم، مشتقات
هاي جهالت و  طوركلي، مسلمانان را به زدودن پرده كار رفته است و به فراوان به. . معرفت و

اما عقالنيت مورد نظر اسالم داراي دو ويژگي اساسي . كند توجه به خردورزي دعوت مي
پس آن نوع از . كي تعقل با تقوا استاول، نزدي: كند فرد مي است كه آن را منحصربه

ويژگي اين عقالنيت نبوي و . ي تقرب به خدا باشد خردورزي مطلوب است كه مؤيد و وسيله
اسالم . اسالمي جامعيت آن است و اين براي مؤمن ميزان است، در كنار كتاب و سنت

النيت عيني ي عقالنيت فلسفي و عق بر معرفت شهودي يا علم نفسي ناظر به دو حوزه افزون
اما قرآن كريم در بحث خداشناسي، تنها به مباحث ...).  و62؛ زمر، 98  طه،(نيز هست 

ايات از راه عقالنيت عيني، مخاطبانش را به وجود  نظري اكتفا نكرده است؛ بلكه بيشتر
انسان، : قلمرو عقالنيت عيني به چهار چيز اختصاص دارد. دهد خداوند سبحان توجه مي

قرآن با تمامي علوم و ). 194 - 193: مهدوي زادگان، صص(ت و تاريخ جامعه، طبيع
اين معنا از  اي از نواحي زندگي بشر داشته باشد، اشاره دارد و ها كه ارتباط با ناحيه صنعت
روشني  كند، به اياتي از قرآن كريم كه بشر را به تدبر، تفكر، تذكر و تعقل دعوت مي خالل

بردن جهل و سردرآوردن از  وت بشر به تحصيل علم و ازبينقرآن در دع. شود فهميده مي
اسرار آنچه از اجزاي عالم ماست، از سماويات گرفته تا ارضيات، بياناتي دارد تا بشر 

، 5: ، ج1375طباطبايي، . (ي معرفت به آنچه گفته شد خداي سبحان را بشناسد و وسيله به
  ). 443: ص

كريم در فرايند تحوالت تاريخي تمدن گيري علوم اسالمي بر اساس قرآن   شكل
ي  ميان، سيره زا قرار گرفت و دراين ، در مسيري آسيب)ص(اسالمي پس از وفات پيامبر 
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اين مسير، از موضوعاتي است كه كمتر به آن پرداخته شده  بيت در تالش براي تصحيح اهل

  . ي بررسي است و شايسته
  رگيري نتايج علمي تحقيقات جديد دركا اين مقاله، به  با توجه به رويكرد تحليلي

 اين زمينه، مطالعات و  در. اين عرصه براي اثبات و استحكام نظريه پژوهش ضروري است
تحقيقات اندكي عرضه شده، ولي برخي از پژوهشگران به وجوهي از موضوع كه مرتبط بوده 

 دانش مسلمين ، محمدرضا حكيمي درپيشوايان مااند؛ ازجمله عادل اديب در  است پرداخته
 و احمد حسين شيعه در اسالم و تفسير الميزان، عالمه طباطبايي در مكتب تفكيكو 

صورت يك فرايند تاريخي   كه البته كمتر به موضوع بهبيت محور وحدت، اهليعقوب در 
 تحليلي و با استفاده از ابزار - اين پژوهش، توصيفي  روش تحقيق در. اند توجه نشان داده

  . ي استا كتابخانه
  

گيري انديشه و  ي اسالمي در فرازوفرود شكل نقش مديريت جامعه. 2
  علوم اسالمي

ي  ي مؤثرترين شيوه براي عبوردادن جامعه مثابه به) واليت) (ص(رهبري پيامبر 
هاي جديد الهي و عامل كنترل  نشيني سنت هاي جاهلي و جاي جاهلي از سنت

تغييرات ناگهاني در « : قول گوستاولوبون به. ديد بودها با شرايط ج ها و ناهمگوني ناهماهنگي
كه تغييري در مزاج  اين و بدون. . ها جز تغيير اسماء و اصطالحات، چيزي نيست زندگي ملت

» عقلي ملت روي دهد، ممكن نيست عقايد و افكار و قوانين اجتماعي آن ملت تغيير كند
 كه علم، عدالت و عصمت را در خود جمع اي اين كار، تنها از رهبري ويژه و) 90: لوبون، ص(

  . دارد، ممكن است
جديدالعهد با تعاليم اسالمي بودند و ) ص(مردم در عهد رسول خدا «ديگر،  ازسوي

هاي قديمي بود كه با ذهني ساده  تر به حال انسان  حالشان در تدوين علوم و صناعات، شبيه
  ). 444: ، ص5: ، ج1375 طباطبايي،(پرداختند  هاي علمي مي و غيرفني به بحث

، مسلمانان از تعمق در مسائل )ص(با گسترش فتوحات پس از وفات رسول خدا 
شان منحصر در قرائت  علمي و روابط علوم و ترقي در مدارج آن بازماندند و اشتغاالت علمي

 علل و طرق گوناگون، پيش آمد تا  بعدها رواج حديث با توجه به جعلياتي كه به. قرآن بود
يي پيش رفت كه در اندك مدتي، قرآن عمالً متروك شد و صرفاً احترامي صوري به قرآن جا

انگاري عيناً يكي از اسبابي بود كه باعث شد بسياري از  همين مسامحه و سهل. باقي ماند
اي كه هر قومي در قديم به آن معتقد بودند بعد از مسلمان شدن  خرافات قومي و قبيله
توان گفت  جاست كه مي اين . ادات ديني به حيات خود ادامه دهداقوام نيز چونان اعتق
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ترين شكافي بود كه در نظام فكري اسالمي پديد آمد و باعث  بيت بزرگ اعراض مردم از اهل

خواند در بين مسلمانان، متروك و  ي تفكري كه قرآن به سوي آن مي شد علم قرآن و طريقه
  ). 448: همان، ص(فراموش شود 
 اسالمي به  ي يافتن جامعه سوق) ص(توان گفت با فوت پيامبر خدا   ميروي بدين

ي خلفا بود كه  سمت و سويي خاص، نه بر اساس الگوي آرماني اسالم، بلكه بر اساس شيوه
ي فتوحات  اين شيوه با توجه به مسأله . اي شد ساز احياي مجدد فرهنگ جاهلي قبيله زمينه

پذير  ي آسيب جب تأثيرپذيري گسترده و جدي جامعهشدن ديوارهاي فرهنگي، مو و شكسته
هاي  ي ملل مجاور گرديد كه شناخت سطحي و ناقص ملت هاي بيگانه مسلمان از فرهنگ تازه
 بر اين  منع كتابت حديث. كرد مسلمان از فرهنگ قرآن، اين تأثيرپذيري را دوچندان مي تازه

پذيري تدريجي  جب شكلاين مسأله همچنين مو . ضفع شناخت، تأثيري جدي داشت
اي از قبايل  تدريج به جامعه امت به. فرهنگي التقاطي، ناهمگون و آشفته پس از فتوحات شد

هاي متعارض و فاقد امامت تبديل شد كه فقدان عاملي  فرهنگ و نژادهاي ناهمگون با خرده
  . بخش، در آن نمايان بود وحدت

و قبايل، به امت مبتني بر تقوا هاي مبتني بر شعوب  روند همگرايانه تبديل شكاف
) ص(تنها عامل يكپارچگي سطحي، وجود صحابه رسول خدا . شكل معكوس به خود گرفت

با . ي فتوحات و غنايم بود و هماهنگي نسبي نخبگان جامعه، اعتقاد سطحي به دين و مسأله
و ها  كردن فتوحات، تفاوت فوت تدريجي صحابه و ورود امواج فرهنگ بيگانه و فروكش

گري  هاي مختلفي جلوه گونه هايي انجاميد كه به ها و تقابل  ها، تضاد  ها به تعامل گوناگوني
ي جاهليت قبل از اسالم در  ها و تضادها نه چون دوره  در اين مرحله، اين تقابل. كند مي

صورت تشتت و  التاسيس و به صحرا و در هيأت تقابل نظامي، بلكه در شهرهاي جديد
  . گر شد اي جلوه ع فكري و فرهنگي و فرقهآشفتگي و نزا

هاي متفاوت و متضاد بود كه  اين فرهنگ تأسيس ظرف تالقي و تعامل  شهرهاي تازه
هاي  هاي سياسي و محصول آن ظهور فرق و گرايش ها بحران  ها و تعامل  ي اين تقابل نتيجه

 اين تقابل،  دري ديني حقانيت خود را  گوناگوني بود كه سعي داشتند در فضاي جامعه
هاي  ذهنيت آشفته ساكنين چنين شهرهايي، با تأكيد برمرزبندي. تئوريزه و مشروع كنند

هاي جاهلي،  داري ارزش جاي توجه به مشتركات عقيدتي و ميدان اي و بعدها نژادي به قبيله
پرستي و  عرصه را بر انديشه، معنويت و اخالق خالص ديني تنگ كرده، فضاي ثروت

اين شهر شكل داد، گرچه در شهرهاي قديمي  ي   جاهلي را چونان شاخصهطلبي قدرت
هاي فرهنگي و اجتماعي  اين آسيب ي زماني، رشد  اين برهه همچون شهرهاي حجاز نيز در 

  . بينيم را با شتاب كمتري مي
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هويت و  شهري بي(ي خلفا اگر مولد شهري چون كوفه  ي ناهمگون دوره توسعه

بود، در سطح فكري نيز به تشتت و تفرقي ) فته و دچار بحران هويتمذبذب، پراضطراب، آش
در يك روند زماني از ) سياسي، كالمي وفقهي(انجاميد كه نمود آن در ظهور فرَق مختلف 

اين تفرق  ي يك فرقه، اولين مظهر  مثابه خوارج به. ي دوم عباسي است حكميت تا اوائل دوره
اين وضعيت  ن مرجئه، غالت و معتزله نيز نمودهاي ديگر و تكثر نامطلوب بودند و فرَقي چو

  . عراق و كوفه خاستگاه و زادگاه اكثر فرقي است كه بعدها ظهور كردند. باشند مي
آمده، نگهبانان و حافظان فرهنگ ناب اسالمي، كه حول  با واگرايي و تفرق پيش

اصل و اساس ) ص( خدا شكل گرفته بود، جرياني را كه از زمان رسول) ص(بيت پيامبر  اهل
در ميان ياران . تر و متمايزتر نشان دادند  فرهنگ ديني بود، در قالب جريان تشيع، نمايان

معتقد بودند و ) ع(ي باور به نص الهي، به امامت امام علي  كساني بودند كه از زاويه) ع(علي 
ي امامت  ترويج نظريه  براي ) ع(اقدامات خود امام علي . دانستند مي) ص(او را وصي پيامبر 

ايشان ). 71 - 67: ق ، صص1355ثقفي،  ( اين فرهنگ بود  ي گسترش الهي از داليل عمده
امام نيز با اشاره به ). 3ي  ، خطبه2(دانستند  مي) ص(بيت را مخزن علم پيامبر  اهل

اين بخش  نماياند و ي واليي خود را مي ، چهره»مالحم و فتن«رخدادهاي آتي تحت عنوان 
شيعه طبق آنچه از تعاليم اسالمي به دست آورده بود، معتقد . يگري از فرهنگ شيعه بودد

ي اول اهميت است، روشن شدن تعاليم اسالم و فرهنگ  بود كه آنچه براي جامعه در درجه
پس از آن استقرار حكومتي ضرورت دارد تا نظم واقعي اسالمي را در جامعه . ديني است

و مقصود به دست كسي بايد انجام يابد كه عصمت و مصونيت اين د . حفظ و اجرا كند
  ). 9: ، ص35(است ) ع(اين شخص همان علي  خدايي داشته باشد و 
در دوران خالفت خود، براي احياي فرهنگ اسالمي، فقط به روش ) ع(حضرت علي 

اي  كه فرهنگ اسالمي از عظمت و گستردگي ويژه  آن علت سلبي بسنده نكرد؛ بلكه به
نظام (هاي جامع و فراگير، اركان فرهنگ اسالمي   خوردار بود، كوشيد تا با سخنان و تفسيربر

در فنون ) ع(از علي . را روشن سازد) ها و كردارها ها، گرايش ها، باورها، ارزش شناخت
ي قصار ضبط شده و ايشان  ي عقلي و ديني و اجتماعي، نزديك به يازده هزار كلمه متفرقه

اين سخنان،  با ). 20: ، ص35(ايراد نموده است  هاي خود  را در سخنرانيمعارف اسالمي 
ي  كه مردم زمان خود را با روح فرهنگ اسالمي آشنا كرد، مبنايي براي انديشه برآن افزون
هاي  سخن حضرت، انتزاعي و ناشي از قياس. ها در هر زمان و مكان قرار گرفت انسان

ي عزلت نبود؛ بلكه از متن زندگي برخاسته و  شهمنطقي علمي برگرفته از تفكر در گو
اين سخنان منبعي اصيل براي شناخت  . ها بود ي برخورد زنده و مشخص با انسان نتيجه

  . شود فرهنگ اصيل اسالمي تلقي مي
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وقتي از (گيرد گفتارش مانند كردارش  انساني كه در مسير كمال قرار مي

. آيد صورت قانون درمي به)  آن تجريد شودهاي محيطي و عوامل شخصي و اجتماعي ويژگي
ي خود مطلبي گفته  باره در قسمتي از سخنانش، حتي در) ع(اساس، اگر حضرت علي  اين بر

خواهد وصفي شخصي را بيان كند؛ بلكه مقصود آن بوده است كه بگويد مسير  باشد، نمي
 به توضيح اصول دين و هاي متعدد اعتقادي،  امام در خطبه. كمال و قانونِ آن، چنين است

 - 108 - 91هاي   نهج البالغه، خطبه(پردازد  زدايي از معارف ديني مي رفع ابهام و شك
ي جاهليت، رفتارهاي نادرست  ايشان با وصف دوره) 192 - 182 - 163 - 159 - 109

، با پرهيزدادن )95 - 89 - 2ي  همان، خطبه(كند  يابي مي لحاظ معرفتي، ريشه جاري را به
نمايان و  هاي عالم به بيان ويژگي) 79ي  ، خطبه2(شناسي  پرستي و ستاره مردم از خرافه

همان، (كند  ، اقسام عالمان را ذكر مي)87 - 17هاي  همان، خطبه(پردازد  نمايان مي قاضي
ها   اين خطبه از ). 107ي  همان، خطبه(كند  عمل را مذمت مي و عالمان بي) 147حكمت 

ها و    آن، كساني كه فاقد صالحيت بينيم كه بر اساس تي را ميتصويري از وضعي
هاي الزم هستند، چونان مراجع فكري و فرهنگي جامعه، مورد رجوع مردم  توانمندي

امام به ). 91ي  همان، خطبه(دهند  آنان عقلِ نامرتبط با وحي را ميزان قرار مي. باشند مي
  ). 18ي  همان، خطبه(ردازد پ  اينان و اهل رأي و اختالف علما مي نكوهش

داري و تعبد بدون تعقل و تعمق  دهد، دين آسيب ديگري كه امام به آن توجه مي
امام با تأكيد بر اهميت حكمت و دانايي، آن را درمان . است كه مظهر بارز آن خوارج بودند

 كه كند اين نكته را بيان مي و ) 81 - 80 - 79هاي   همان، خطبه(داند  جمود ديني مي
امام ). 98ي  همان، خطبه( ترديد است   خوابيدن همراه با يقين، برتر از نماز با شك و

داري جز گرسنگي و تشنگي ندارد و  اي از روزه داري كه بهره روزه(حاصل  هاي بي عبادت
ي  مثابه را به) 145ي  همان، خطبه) (خوابي به دست نياورد داري كه جز رنج و بي زنده شب

طور مشخص به حركت افراطي دنياگريزي  ايشان به. دهد  مورد سؤال قرار ميآسيبي رايج،
ي  ؛ نامه209ي  همان، خطبه(كند  ترك دنيا در مقابل دنياگرايي اشاره و آن را تخطئه مي  و

، بهتر از مال، پاسبان آدمي )113همان، حكمت (او دانايي و دانش را برترين شرف ). 27
به مسلمانان امر فرموده است كه به سوي دانش بشتابند، دانسته و ) 147همان، حكمت (

). 105ي  همان، خطبه(كه فرصت آموختن از منبع و اهل آن را از دست بدهند  پيش از آن
دهند كه در مديريتشان بر شهرها و مردم، با  همچنين به فرمانداران خود فرمان مي

ر روشن است كه ترويج خردگرايي از اين تعابي). 53ي  همان، نامه(دانشمندان گفتگو كنند 
بيت است و اگر فرهنگي بر خردگرايي مبتني  هاي بارز فرهنگ اهل  و آزادانديشي از شاخصه
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هاي ديگر، پيروز ميدان  باشد و بر بستر آزادانديشي جريان يابد، بدون شك در برابر فرهنگ

  . خواهد بود
ايمان و اعتقاد  باره، با   اين هاي قرآن و رهنمودهاي نبوي را در  آموزه) ع(امام علي 

وي با گفتار و . اين عمل او سنتي نيكو در ميان پيروانش گشت و جاودان شد ترويج كرد و   
ساختن بينش فرمان  كرد و مردم را به تفكر و پيشه كردار خود، خردگرايي را تبليغ مي

ها خاطرنشان  و به آن) 432: ، ص4 :آمدي، ج(» ايها النَّاپس و تَبصرَوا فَتَفَكَّرُوا «: داد مي
كرد كه همچون بدخويان جاهليت نباشند كه نه در دين فهمي دارند و نه خدا را  مي
ايمان  داد كه  قدري به انديشيدن اهميت مي او به). 166ي  نهج البالغه، خطبه(شناسند  مي

 را در جهت اين توجه جدي به تعقل دانست؛ البته حضرت  مؤمن را مشروط به خردورزي مي
دانست، چراكه از ديدگاه ايشان، خداوند پيامبران را در ميان مردم  رسالت پيامبران مي

وي براي ). 1ي  همان، خطبه(كار اندازند  شده را بيرون آورند و به هاي دفن برانگيخت تا عقل
 روشني تاريخ به. ي كار خويش ساخته بود رشد خردورزي در جامعه، آزادانديشي را سرلوحه

ي  روي اجازه نداد، بلكه در نامه هيچ تنها تفتيش عقايد را به دهد كه اميرمؤمنان نه گواهي مي
ها را رد  گيري به رفتار و اشتباهات آن خويش به مالك اشتر، تفتيش عيوب مردم و خرده

  ). 53ي  همان، نامه(كرد 
 با تأكيد ،)210ي  همان، خطبه(كند  امام آنگاه كه جريان جعل حديث را معرفي مي

به نهي از ) 198 - 183 - 176 - 167 - 158هاي  همان، خطبه(بر جايگاه و اهميت قرآن 
و در كنار آن، با بيان اهميت ) 147ي  همان، خطبه(پردازد  ظاهرگرايي در فهم قرآن مي

، شخصيت )192ي  همان، خطبه(و بيان رهاوردهاي بعثت نبوي ) 77ي  همان، نامه(سنت 
همان، (كند  ي جامعه معرفي مي شده ي الگوي محوري و فراموش منزله را به) ص(اهللا  رسول
). 231 - 185 - 161 - 160 - 116 - 109 - 106 - 105 - 104 - 100 - 96ي  خطبه
هاي اعتقاد اصيل ديني    اين عرصه، بر اصل مهمي كه فراموش شده بود و از شاخصه امام در

هاي   همان، خطبه(لم غيب و امور غيبي و معجزه است فرمايد، كه ايمان به عا است تأكيد مي
پردازد تا  هايي به بيان حوادث آينده و امور غيبي مي  و در عرصه) 192 - 101 - 93 - 83

خصوص  ـ و به) ص(آنگاه در كنار پيامبر . تمايز اساسي امام معصوم را با ديگران نشان دهد
كند  داري معرفي مي ي الگوي عملي دين منزله بيت را به اميه ـ اهميت اهل در مقايسه با بني

؛ 154 - 152 - 147 - 144 - 120 - 109 - 105 - 97 - 94 - 87هاي  همان، خطبه(
  ). 108ي  همان، خطبه(نمايد  بيت تأكيد مي و بر ضرورت اخذ دانش از اهل) 17ي  نامه

فرمايد،  وير ميها تص  ها و حكمت  ها، نامه  ي نظر در خطبه فرهنگي كه امام در حوزه
اين امر موجب  پوشاند كه  ي عمل مي با عملِ خود به آن در حد ظرفيت جامعه، جامه
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خواهان و تشنگان  روي عدالت اي آرماني پيشِ  اين مقطع كوتاه تاريخي، چونان دوره شود مي

  . نمايي كند ي فاضله چهره مدينه
  

  گذار علوم اسالمي بنيان) ع(امام علي . 3
ترين عناصري است كه فرهنگ را غني ساخته، همچون ابزاري براي  دانش از مهم

اگر فرهنگي به دانش اهميت ندهد و منزلت آن را نداند، . رود شمار مي ي آن به نفوذ و توسعه
از . كم در محدوده و قلمرو تولد خود باقي خواهد ماند يا عمري كوتاه خواهد داشت يا دست

پژوهي اهميتي ويژه داده  است كه به دانش و دانشهاي اساسي فرهنگ اسالمي آن  ويژگي
ترين منبع فرهنگ اسالمي بر آن ارج نهاده، مجموعه  دانشي كه قرآن در جايگاه مهم. است

ها و زمين و آفريدگان عالم طبيعت به  معارفي است كه انسان با نگرش در ملكوت آسمان
شود  دار را در عالم شامل مي اندار و غيرج آورد؛ آفريدگاني كه تمام موجودات جان دست مي

اين دانش اعم از دانشي است كه بايد براي  ...)  و164/؛ بقره20 - 17/؛ غاشيه185/اعراف(
  . عمل به واجبات و شعائر ديني آموخت؛ زيرا خود نوعي عبادت است

. هاست ها، باورها و ارزش ترين جلوه شناخت فرهنگ عمومي و خصوصي عيني
ها با وجود انسان، هرچه بيشتر باشد،  اين شناخت  و تناسب يكپارچگي و هماهنگي

) ص(تالش پيامبر اكرم . تر خواهد بود  تر و انساني  ها متوازن رفتارهاي فردي و عمومي انسان
نهادن يك فرهنگ توحيدي در  بيني و بينش توحيدي، در جهت بنيان براي گسترش جهان

ي روحي و  اين فرهنگ را در زمينه هاي   وانهدر تالش بود تا ج) ص(رسول خدا . جامعه بود
سازي مسلمانان از تأثيرات فرهنگ  ي آن مصون مسلمانان بارور كند و الزمه ذهني تازه

  . هاي جاهلي اهل كتاب و ملل مجاور بود پيشين جاهلي و نيز فرهنگ
  آيات او براي تعليم. اي به گسترش علم و دانش داشت خود اهتمام ويژه) ص(پيامبر 

كرد و قرآن و سخنان خود را به آنان تعليم  و احكام دين، يارانش را در مسجد جمع مي
اين مسير و  خصوص پس از فتوحات،  گانه و به ي خلفاي سه اما در دوره. داد مي

هاي فرهنگي قرار  بخشي مورد غفلت قرار گرفت و فرهنگ اسالمي در معرض آسيب صيانت
مسلمان  اي و هم فرهنگ اهل كتاب تازه گ جاهلي قبيلهي احياي فرهن گرفت، هم از ناحيه

ي خالفت امام علي  دوره. و ملل مجاوري كه سرزمينشان به تصرف مسلمانان درآمده بود
. تعبير امام، جاهليت احيا شده بود ي احياي مجدد فرهنگ ناب اسالمي بود، زيرا به دوره) ع(

اين آشفتگي ناشي از  . رهنگي بودويژگي جاهليت اول، آشفتگي و اختالط و التقاط ف
اي و شرايط بد اجتماعي و  تأثيرپذيري شديد از شرايط سخت معيشتي و زندگي قبيله

اين آشفتگي و  ، )ص(بار در جاهليت دوم، پس از وفات پيامبر  اين . اقتصادي بود
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شده  حي خلفا و تأثيرپذيري از فرهنگ ملل فت ي ناهمگون دوره ريختگي ناشي از توسعه هم به
اين منبع اصيل دانش و  ي خلفا اتفاق افتاد، جداشدن جامعه از  آنچه در دوره. بود

اي از فرهنگ  هاي بيگانه و التقاط آن با پوسته تأثيرپذيري از فرهنگ جاهلي پيشين و دانش
  . ديني بود
اين بود كه امام در كنار برقراري شرايط حاكميت عدل و گسترش مباني اعتقادي و  
هايي   كه پيش از اين، مورد غفلت قرار گرفته بود، در پي تأسيس علوم و دانشمعنوي،

 ايجاد  و) ص(با رحلت رسول خدا . باشد ي فرهنگ ناب اسالمي  برآمد كه بتواند پشتوانه
قرآن (فاصله با اصل فرهنگ اسالمي و مفسر آن، براي حفظ دو منبع عظيم معرفت اسالمي 

ها، علوم اسالمي  گيري از تحريف و انحراف در آن  پيشو درك درست آن و براي) و سنت
ها اصول يا فروع  مقصود از علوم اسالمي، علومي است كه موضوع و مسائل آن. پديد آمد

ها  اين اصول و فروع به استناد آن رود يا مواردي است كه  اركان فرهنگ اسالمي به شمار مي
اند از علم  اين علوم عبارت . شود لقي ميي دو نوع علم پيشين ت شود و يا مقدمه اثبات مي

قرآن، قرائت، تفسير، نحو، لغت، حديث، كالم، فقه، اخالق، اصول فقه، رجال، درايه، فلسفه، 
بر صيانت از دو  اين علوم افزون ). 11 - 10: ، صص1: ، ج1380مطهري، (منطق و تاريخ 

براي تبيين، تنظيم، ، ابزاري )قرآن و سنت(ي فرهنگ اسالمي  گفته منبع اصلي پيش
اين فرهنگ، يعني نظام باورها  ي اصلي  دهنده تشريح، تدليل، توجيه و دفاع از اجزاي تشكيل

  . ها، رفتارها و كردارها است ها، گرايش ها، ارزش و شناخت
، كه خود مفسر بزرگ و تجسم عيني قرآن بود، به دانش، تعليم و )ع(اميرمؤمنان 

شهادت تاريخ،  به. ترويج آن از هيچ كوششي دريغ نكرد  ر داد و د تعلم اهميتي خاص مي
اين بستر را فراهم آورد و علوم اسالمي را پايه نهاد و در تأسيس و  نخستين كسي كه 

وي كه با روح فرهنگ اسالمي آشنايي داشت و . بود) ع(گسترش آن كوشيد حضرت علي 
 آموخته بود، براي حراست و ،)ص(اهللا  اين فرهنگ را از آموزگار خود، رسول ي  جوهره

اين مسأله  . ، علوم اسالمي را پايه نهاد)قرآن و حديث(حفاظت از منبع غني فرهنگ اسالمي 
نمايد كه توجه كنيم خود حضرت، تجسم يك دانشمند پرآوازه و  هنگامي برجسته مي

از ، پس از خود پيامبر، )ع(ي رسول خدا  گفته انديش بوده است؛ دانشمندي كه به ژرف
سلوِني «: فرمود هاي گوناگون، مكرر مي ها داناتر است و همو كه در مناسبت ي انسان همه

دانشمندي كه ). 218: ، ص2: ، ج9؛ 189 - 93هاي  نهج البالغه، خطبه(» قَبلَ أن تَفقدوني
، همچون رياضيات، شعر، طب، شيمي، )بر علوم اسالمي عالوه(ي علوم  به شهادت تاريخ، همه

انگيز داشته است  دانسته و بر ظرايف و اسرار، تسلطي شگفت و فيزيك را مينجوم 
طور كامل و  اين مسأله را به ، تأسيس الشيعه لعلوم االسالمسيدحسن صدر در كتاب (
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الحديد معتقد است  ابن ابي). هاي گوناگون علوم اسالمي، اثبات كرده است  مستند، در شاخه

نظران در   تفسير قرآن، عرفان و نحو بوده و تمام صاحبكه امام مؤسس علم الهيات، فقه،
اند  هاي وي سيراب گشته اين علوم به محضر حضرت رسيده و از ديدگاه هاي گوناگون   شاخه

ي الهي غور  امام اولين كسي است در اسالم كه در فلسفه). 17: ، ص1: ابن ابي الحديد، ج(
قي سخن گفته و مسائلي را كه تا آن روز سبك استدالل آزاد و برهان منط كرده است و به
  ). 20: ، ص35(ي جهان مورد توجه قرار نگرفته بود، طرح كرده است  در ميان فالسفه

ترين پايگاه  مسجد جامع كوفه پس از استقرار امام در كوفه، رونقي ويژه يافت و مهم
داد و در  يژه ميتربيت شاگردان، اهميتي و  او به امر آموزش و . آموزشي فقه و حديث گشت

اين جهت، افرادي در دامن علمش پرورده شدند كه هريك منشأ اثر بودند و نقش  
ي فرهنگ و تمدن اسالمي داشتند؛ ازجمله ابواالسود دوئلي  اي در تحكيم و توسعه برجسته

كه حدود و چهارچوب علم نحو را از حضرت فراگرفت و آن را تنظيم، تنسيق و تشريح كرد 
رافع كه  ؛ عبيداهللا بن ابي)348: ، ص12: ج. اصفهاني(توسعه و تكامل علم شد و خود منشأ 

و كاتب وي بوده است، ) ع(نويسان و از شاگردان خاص امام علي  از نخستين مورخان و سيره
؛ علي بن )68: ، ص4: ابن سعد، ج(آيد  گذاران علم تاريخ و سيره به شمار مي از بنيان

ي برخي ابواب فقه تدوين و تنظيم كرده است، كاتب   زمينههايي در رافع، كه كتاب ابي
: بي تا ، ص. صدر(رود  بوده، از نزديكان و از شاگردان خاص او به شمار مي) ع(حضرت علي 

هنگام، ديروقت به  ؛ حارث حمداني، دانشمندي برجسته و فقيهي ممتاز، كه حتي شب)310
امام در تفسير، شاگرداني ). 68: ، ص6: عد، جابن س(رفت تا از او دانش بجويد  ديدار امام مي

). 59: ابن نديم، ص(اين زمينه داشته است  چون عبداهللا بن عباس پرورد كه آثاري در 
هايي هستند كه در نشر حديث و آموزش آن در   اين زمان، خانواده كه از  اين جالب توجه 

نحو توارث ادامه يافته است و  هايي كه دانش در ميان آنان، به  كوفه سهيم بودند؛ خانواده
) ع(ايمن معموالً به شاگردان امام علي  رافع و آل ها همچون آل ابي ي برخي از آن سرسلسله

  ). 369 - 368: معارف، صص(رسند  يا فرزندان او مي
ي علوم اسالمي همچـون سـيره و          كه پايه   اين  دليل جايگاه حديث در كنار قرآن و          به

ي نخـست قـرن اول هجـري، تـدوين            ، از نيمه  )ع(پيروي از امام علي       تاريخ بوده، شيعيان به   
امام در مقابل سياست منع كتابت حـديث، مـردم را   ). 278: ص. صدر(حديث را آغاز كردند  

امـام خـود نيـز      ). 357: ، ص 8: ، ج 19؛  236: ، ص 3: زمخـشري، ج  (تشويق به كتابت كـرد      
معروف ) ع( بعدها به نام كتاب علي       دفاتر آن حضرت  . نوشت  را مي ) ص(احاديث رسول خدا    

انـشاء  ) ص(اهللا    اين كتابي است كه خود رسـول      ).  به بعد  261: جعفري لنگرودي، صص  (شد  
ي الهي، سخنان منطقـي و        در فلسفه، امام نخستين كسي است كه در باب فلسفه         . كرده بود 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


بيت  ي اهل اساس سيرهشناسي سير تطور انديشه و توليد علوم اسالمي بر  آسيب  

  
 

159
نيـز امـام پـس از       در كـالم    ). 189 - 186 - 85هاي      نهج البالغه، خطبه  (توأم با برهان دارد     

گـذار مباحـث كالمـي        ، كه رواياتي در توضيح ودفاع از عقايد ديني دارند، بنيان          )ص(پيامبر  
ي دومِ    در مرحله ). 100: ص.1382؛ نصر 276 - 272: ، صص 5: ، ج 1375طباطبايي،  (بودند  

هاي كالمي به سه صورت آموزش و مناظره، مجادله و            دانش كالم پس از عصر رسالت، بحث      
امامان شـيعه   . بوده است ) ع(اين باب، حضرت علي        و پاسخ بوده كه فرد شاخص در         پرسش

ها را بـه   پروردند و هم آن در زمان حياتشان هم متكلم مي) ع(نيز به پيروي از اميرالمؤمنين  
توان گفـت كـالم شـيعي از كـالم مـسيحي يـا                پس مي . كردند  هاي كالمي تشويق مي       بحث

معتزله، كـه در آغـاز قـرن دوم         . سنت بوده است    تقدم بر كالم اهل   يهودي تأثير نپذيرفته و م    
ي دوم قرن سوم هجري ظهور كردند، متأثر از كالم اديان ديگر              هجري و اشاعره، كه در نيمه     

، هم در فـروع و هـم        )ع(و حضرت امير    ) ص(صحابه به بركت مصحابت رسول اكرم       . اند  بوده
انـد؛ لـذا در عـصر اول، هرچنـد            ب، مستغني بوده  اين با   در اصول، از تدوين كتاب رسمي در        

توان گفـت كـه       و نيز مي  ) 100: ص1382نصر؛  (دانش كالم وجود داشته، مدون نبوده است        
ي امويـان و عباسـيان، نمـود          علت سـلطه    وجود داشته، ولي به   ) شيعي(كالم خالص اسالمي    

م از معتزلـه، كالمـي      ها با حمايت غيرمـستقيم و مـستقي         اين حكومت   كه    اين  نداشته است تا  
  . ي كالم رسمي اسالمي، در برابر كالم شيعي، گسترش دادند مثابه التقاطي را به

). 310: بي تا ، ص. صدر (گذار بودند  نيز امام پايه) علم اصول(در فقه و منطق فقه 
ي شهيد مطهري، از  گفته به. اين علم را گشودند در علم اخالق، امام با اندرزهاي خود، باب 

 نامه، 79 عرفاني است و از – خطبه مواعظ اخالقي 86، البالغه نهجي   خطبه239مجموع 
  ). 129: ص1375، . مطهري ( نامه اندرز است 29

بر  عالوه) ع(امام علي . قرآنْ محرك و مشوق مردم به دانش تجربي بوده است
 صاحب رأي هاي علوم تجربي  تشويق ديگران به فراگرفتن دانش، خود در برخي از شاخه

طورِخاص در جهت تشويق مردم به نگاه تجربي به   بهالبالغه نهجهاي   بخشي از خطبه. بود
باشد؛ مانند  توانست منشأ تأمالت و اكتشافات علمي اين مي هاي حسي است، كه   پديده
ي خلقت   درباره1ي  هاي زمين و خطبه هاي جوي و زيبايي  ي پديده  درباره91ي  خطبه
نهج البالغه، (هاي تن آدمي  ي آفرينش انسان و شگفتي  درباره64ي  و خطبهها   پديده

ي   درباره165ي  و خطبه) 108همان، حكمت (شناسي انسان  ي روان و نيز درباره) 8حكمت 
ي   درباره185ي  ي خفاش و خطبه  درباره155ي  آفرينش پرندگاني مثل طاووس؛ و خطبه

بسياري از دانشمندان . ر آفاقي به مخلوقات الهي بودهمه مبناي روش تجربي و سي. . ملخ و
شيعي چون جابر بن حيان، ابوعبداهللا فزاري، خواجه نصير طوسي، بوعلي سينا و ابوريحان 
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ريزي، توسعه، ابداع و تعميق دانش تجربي، نقش  بيروني با الگوگيري از اميرمؤمنان در پي

  ). 328: ، ص11: رشاد، ج(ويژه و چشمگيري داشتند 
هاي پيشين، چه اديان گذشته و چه  در مقابل، شام محل تالقي افكار و انديشه  

بسياري از شهرهاي . ها، يونانيان و روميان بود ها، عبري ها، مصري فرهنگ حكومتي كلداني
ها مبادي  از عبري. . شام مركز علم و فلسفه شده بود، از جمله صور، انطاكيه، صيدا، بيروت و

اميه به نشر علوم  خلفاي بني. ها فقه را اخذ كرده بودند  ان فلسفه و از روميخداپرستي، از يون
ي بسياري  حضور عده. دادند كردند و شعر و خطابه و فنون ديگر را نشر مي كمك نمي

مسيحي بر مسلمانان اثر كرد و از طريق اختالط مسلمانان و مسيحيان، افكار آنان به 
معاويه بعدها نيز در راستاي سياست ). 233: شاد، صر(ي اسالمي آنان وارد شد  انديشه

ي بارز فرهنگ  ، كه همانا تخريب شاخصه)ع(هاشم و خاندان علي   فرهنگي خود ضد بني
و تعقيب دودمان و طرفداران وي بود، فرهنگ الهوت ) ع(اصيل اسالمي ازطريق سب علي 

ها دعوت نمود و   سوي آنمسيحي و دانايان آن را وارد فرهنگ اسالمي كرد و اذهان را به
در ) ع(دمشق را در برابر مدينه، به مركزي فرهنگي تبديل كرد تا مردم گرد خاندان علي 

، دور )ع(مدينه براي تحصيل علم قرآن و حديث جمع نشوند و يا در كوفه، پايتخت علي 
) يپايگاه فرهنگ امو(كم دمشق  خواست دست او مي. گرد نيايند) ع(اصحاب و راويان علي 

بعدها نيز مدينه و كوفه دو مركز . در برابر مدينه و كوفه، متاع دانش در اختيار داشته باشد
علمي بلندآوازه در علوم انساني به روزگار خود بودند، اما سياست فرهنگي دمشق به عنوان 

و وجود ) ص(علت تعاليم رسول خدا  مدينه به. پايتخت، روي سر مدينه و كوفه قرار داشت
داد  با نفوذ و خاندان رسالت، نوعي مقاومت فرهنگي در برابر دمشق نشان ميصحابه 

  ). 58 - 57: جعفري لنگرودي، صص(
   

  ي انديشه و علوم اسالمي اميه در حوزه سياست بني. 4
با معاويه، خاندان اموي به ) ع(و صلح امام حسن ) ع(پس از شهادت امام علي 

تند حضور اسالم را در جامعه ناديده بگيرند و ستيز اميه نتوانس معاويه و بني. قدرت رسيد
دليل حضور جدي فرهنگ ديني، ناگزير  خود را آشكارا متوجه اصل اسالم كنند، بلكه به

استبداد خود را در پوشش همان ديني كه زندگي خود را در ستيز با آن سپري كرده بودند، 
ي ديني  خدا چهرهكردند و حاكميت خود را در پوشش خالفت رسول  توجيه مي

هاي زالل   بيت، كه سرچشمه ايجاد محدوديت براي اهل ديگر، با  اما ازسوي. بخشيدند مي
سازان قرار  گذاران و فرقه ي وحياني بودند، فرصت و موقعيت را در اختيار بدعت انديشه
ا هاي فلسفي و ديني، كه بعدها اساس اسالم ر ي بسياري از جنبش اين است كه ريشه . دادند
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هايي كه معاويه بر سر كار بود،  در طول سال. به لرزه درآورد، به دوران اموي مربوط است

ها را از  هاي فراواني در ميان مسلمانان راه يافت، مردم را عميقاً تحميق كردند و آن بدعت
ي افكار و آرايي كه بعدها به صورت  ي همه كه درحقيقت، ريشه طوري اسالم دور كردند، به

ي جبري  اين عقيده در قرن اول اسالمي، . المي درآمد، متعلق به عصر معاويه استآراي ك
  ). 237: نيكلسون، ص(طور عمومي مورد قبول بود  شايع شد و قطعي بودن جبر تقريباً به

عرب چه قبل از اسالم و . جانبه نبود كيفيت نگرش يك عرب به جهان، كلي و همه
عتاً جبرگرايي در چنين محيطي رشد كرده و به پيش طبي. نگر بود چه پس از اسالم، جزء

ي دوران جاهليت بود كه  جبرگرايي و تقديرگرايي، فكر رايج و مسلط جامعه. خواهد رفت
انجاميد، سخت مورد انتقاد و  فروپاشي دروني انسان مي كه به مسخ و ازهم سبب آن به

در چنان . بخشيد م موقعيت مياين عاملي بود كه به اشرافيت حاك . ي قرآن قرار گرفت حمله
ذهنيت . روي و نفوذ ندارد هاي جبرگرايانه شانس پيش  اي جز انديشه محيطي، اصوالً انديشه

اي است كه به هر چيزي جز دليل و برهان، سر  گونه و ساختمان روحي و رواني مردم به
ن است علت اي هاي عقالني و تحليلي تعطيل است و  آورند، چراكه عمالً فعاليت فرود مي

اين مسأله بيش از  . ي عقل حديث و طرفداران جبر و تخطئه پيروزي نهايي اشاعره و اهل
تربيتي داشت   كه علل سياسي داشته باشد، علل اجتماعي، رواني، فرهنگي و  آن

 ). 198 - 197: صص. مسجدجامعي (

اي  حلهايام جاهليت مباني و اصول مدوني نداشت تا به صورت مكتب و ن جبرگرايي 
فلسفي و كالمي بروز يابد، اما اعتقادي همگاني بود و نفوذ عميق و فراگيري داشت، 

ي  كه ساختار رواني، اعتقادي و حتي اجتماعي و سياسي اعراب، تحت تأثير و جاذبه نوعي به
ي ناب اسالمي در  الشعاع انديشه پس از مدت اندكي كه تحت. آن، تكوين و قوام يافته بود

هاي ديگر پس از فتوحات، زمينه  قرار گرفت، با ورود اقوام و مليت) ص(خدا زمان رسول 
اين زمينه، تجربيات و افكار و  مسلمانان در  ويژه كه تازه به. براي ظهور مجدد آن آماده گرديد

طبق . زمان شد ي معاويه هم اين همه با دوران سيطره اي داشتند و  يافته عقايد مدون و نظام
قاضي عبدالجبار نيز او را . بود» اعتقاد به جبر«ل عسكري، معاويه باني ي ابوهال گفته
  ). 143: همداني، ص(داند  گذار مجبره مي پايه

دنبال تأمين اقتدار اجتماعي بودند،  اميه بر مدار عصبيت قومي خود، به بني
ر، ها از جب حمايت آن. نگريستند كه به مسائل علمي نيز از همين زاويه مي اي گونه به
جهت بود كه با سلب اختيار از انسان، رفتار اجتماعي خود و ديگران را بدون واسطه به  اين  به

طريق، مشروعيت اقتدار سياسي خود را تأمين  اين دادند و از خداوند سبحان نسبت مي
ايند اقتدار  گرچه بر) ص(ي اسالمي بعد از پيامبر  حاكميت سياسي در جامعه. كردند مي
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ي  دليل حضور باور و انديشه اين حاكميت به جزيره بود،  اي موجود در شبه قبيلهاي و  عشيره

ديني در سطح جامعه، ناگزير از توجيه ديني خود بود؛ مثالً در مقابل آنچه مجبره در 
شود  هاي معتزله، تفسيري ارائه مي محدودكردن اختيار و آزادي انسان معتقدند، در آموزه

در پس مضامين روشن اخالقيِ چنين تعابيري، . مي ناظر استكه بر آزادي و اختيار آد
طور مثال، جبرگرايي ضرورت اقدامات  كند؛ به تقريباً مضامين سياسي نيز خودنمايي مي

اين اقدامات از سوي مردم و زيردستان را  دولتي و حكومتي و همچنين ضرورت پذيرش 
  ). 1598: هولت، ص(شود  موجب مي

هاي فرهنگ امويان بود و از عواملي  خواني از ويژگي ي قصه هنشر اسرائيليات و شيو
كه آسيب جدي بر فرهنگ اسالمي وارد كرد و در طول حيات مسلمانان، اثرات مخرب آن 

. هاي مختلف تفسيري، تاريخي، كالمي و فقهي باقي مانده است  ها و نوشته  در انديشه
نشيني در  ي فرهنگ باديه عرب و غلبهسوادي قوم  خلدون علت گسترش اسرائيليات را بي ابن

هاي  اين اسرائيليات سرگذشت ازجمله مضامين ). 439: ، ص6(كند  ها توصيف مي بين آن
هاي قرآن بود و ارتباطي با مسايل فقهي و  پيشين، اسرار خلقت و آفرينش و تفصيل داستان

ائمه . رخورد كردندكتاب ب شدت با عقايد اهل بيت به در برابر، اهل. شرايع اسالمي نداشت
، )571: ، ص3: ، ج1391.العاملي(» مانند يهوديان نشويد«كوشيدند با تعابيري همچون   مي

. ي فرهنگي نامطلوبي را كه ميان مسلمانان و يهود به وجود آمده بود قطع كنند رابطه
 هاي پيشين نزد او هست آن را از بين هركه كتابي از امت: فرمود) ع(اميرالمؤمنين علي 

نيز عالماني را كه در پي اسرائيليات بودند ) ع(امام صادق ). 72: ، ص1: ، ج38(» ببرد
نيز حسن بصري را از نقل قصص ) ع(امام سجاد ). 108: ، ص2: مجلسي، ج(كرد  مذمت مي
الَ تَسئَلوا أهلَ الكتاب «: بود كه فرموده بود) ص(اهللا  اين ادامة مشي خود رسول . منع كرد
لوحانه از اين احاديث   و اين در حالي بود كه راويان ديگر فرق اسالمي ساده» عن شَئ

  . ها را در كتب خود نقل نمودند و فرهنگ خود را با آن آلوده كردند استقبال كرده، آن
سازي نفوذ و گسترش فرهنگ غيراسالميِ بيگانه، با اختالل بيشتر در جريان  زمينه

گسترش . هاي ديگر سياست فرهنگي امويان بود عرصهحديث، تحت عنوان تفسير قرآن، از 
، فرهنگ يونان )ص(پيش از وفات پيامبر . اين سياست بود اسرائيليات و نصرانيات از نتايج 

با ظهور اسالم، مفهومي تازه از توحيد، . در دين يهود نفوذ يافت و نيز در دين مسيحيت
 انساني با دعوت به علم و عمل احيا كرامت. براي جهان و جامعه ارائه شد. . عدل، معاد و
اينجا بود كه مبارزات نظامي مخالفين به . هاي حكومت قسط تحكيم يافت شد و پايه

با . مبارزات فرهنگي تحول يافت، از سوي يهود و مسيحيت و از داخل اشرافيت جاهلي
لمي و ي ع شدن افكار و مباحث جديد، نياز امت به تغذيه ي اسالمي و مطرح گسترش جامعه
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احساس نيازمندي به مرجعي مطمئن در فهم قرآن و لزوم مقابله با افكار . معارفي بيشتر شد
 بن  و كشيشان، رجوع به مفسر راستين قرآن، عليدادن به سؤاالت احبار  وارداتي و پاسخ

امت مجدداً به امامت روي آورد و از اينجا بين حاكميت سياسي . ، را ايجاب كرد)ع(ابيطالب 
خالفت دمشق براي حذف كامل امامت، به . و مرجعيت علمي اصطكاك ايجاد شد

) ع( آرا و اقوال علي و تحريم رجوع به) ع(جويي پرداخت، با قتل وسيع طرفداران علي  چاره
  . هاي ديني و اعتقادي هاي سياسي و داخلي به نام جنگ و ايجاد جنگ

خالفت اموي به جهان مسيحي نزديك شد و اينجا شاهد عوامل نفوذي مسيحيت 
منع نقل . مرتبط شدند) دشمنان بزرگ اسالم و قرآن(امويان با دربار روم شرقي . هستيم

ترويج مكتب رأي در تفسير قرآن و   ي خالفت،  دربارهاحاديث امامت، جعل وسيع حديث 
. تفسير به رأي شكل گرفت. نيازي امت از رجوع به اهل قرآن بود منظور بي تبيين احكام به

ي تفسير  سازان شد و اسرائيليات و نصرانيات وارد عرصه بازان و فرقه قرآن دستاويز سياست
  ).  به بعد88: ، صص1382. حكيمي(شد 

اين دليل بود كه  اميه، به  ، و جمود بر ظواهر كتاب و احاديث از سوي بنيمنع تفكر
) ص(داد كه به نام حديث پيامبر خدا  اميه مبناي مشروعيت خود را بر جعلياتي قرار مي بني

اين احاديث و  كه جامعه با عقل و درايت، در معاني  كردند و درصورتي به جامعه القا مي
پرداخت،  ها با كتاب الهي مي  منقوالت ديگر و يا مخالفت آنها با برخي از مغايرت آن

ي  رو تفكر و انديشه اين از. آورد اميه فراهم مي مشكالتي را براي تأمين هدف مورد نظر بني
شد و تأمل در مباني دينيِ سياست  اي موجود مي ديني كه سبب عبور از معرفت عشيره

منع از تفكر و . گرفت اميه قرار نمي يند بنيموجود را در پي داشت، مورد استقبال و خوشا
هايي كه با امور  شد تا انسان هاي قرآن، موجب مي  جمود بر ظواهر و تدبرنكردن در آيه

شناختي دين را بر ظاهر محسوس و مادي آن  محسوس مأنوس هستند معاني عميق هستي
 فكري، روحي، گويي به نيازهاي اين مسير موجب ناكارآمدي دين در پاسخ . حمل كنند
ي عادات  ي عملي زندگي به حاشيه انسان و درنتيجه خروج دين از عرصه. . اجتماعي و
شد تا عقل نظري و عقل عملي مسلمانان تحت تأثير  اين امر موجب مي . شد عبادي مي

عادات جاهلي گذشته قرار گيرد كه از طريق شعر، داستان، افسانه، تاريخ ملوك و نيز 
. اين يعني بازگشت جاهليت شد؛ و  هاي بيگانه وارد مي  راييليات و انديشهاحاديث جعلي، اس

هاي مختلف فكري و فقهي  توان به ايجاد فرق و احزاب و گروه اين نظريه مي از توالي فاسد 
ي تصويري عقالني و  اين عرصه، ارائه رسالت امامان شيعه در . در جامعه اسالمي اشاره كرد

اين مبنا به مسلمانان بود؛ امري كه  ي فقه نظري و عملي بر  وحياني از دين و ارائه
  . گيرد ، عمق و شتاب بيشتري به خود مي)ع(خصوص از دوران امام باقر  به
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  ظهور فرق كالمي در خدمت سياست فرهنگي امويان. 5

از . ي امويان، عوامل فرهنگي مسيحي حضور وسيعي در دربار دمشق يافتند در دوره
منظور تأمين نياز فكري و علمي امت و نخستين  ، به»علوم اوايل« توجه به اين دوره، با 

ترجمه بر علوم اسالمي كه در حال نضج و   اين  . ي علوم بيگانه را شاهديم ترجمه  ها در  گام
منظور انصراف اذهان از توجه به  به: آقاي حكيمي معتقد است. گيري بود، اثر گذاشت شكل

به مسايل داغ فكري و عقيدتي، مثل » حاكميت حق«ي  ربارهمسايل سياسي و تحقيق د
حدوث و قدم قرآن، جبر و تفويض، منزله بين المنزلتين، و تعطيل و تشبيه در ميان امت 

  ). 90: ، ص1382. حكيمي(دامن زده شد 
هاي معاصر با ائمه هدي،  حكومت: فرمايد ترجمه مي  عالمه طباطبايي در باب 

ضرات دور بودند، از هر جريان و از هر راه ممكن، براي كوبيدن آن كه از آن ح اين نظربه
. كردند مندي از علومشان استفاده مي حضرات و بازداشتن مردم از مراجعه به ايشان و بهره

بيت بوده است  ي اهل منظور بستن درِ خانه به» الهيات«ي  ترجمه  توان گفت كه  مي
  ). 220: ، ص2: ، ج1371طباطبايي، (

ترجمه را كه در زمان حضور معصومين واقع گشته بود، با كمترين    ي حركتحكيم
ي انتخاب متون  ترجمه و نه درباره   ي اصل كار داند، نه درباره  اين باره مي مشورتي با آنان در

  ). 332: ؛ ص1382.حكيمي(شده  ترجمه  
ير قرآن، ي علوم ديني بودند، قرائت قرآن، تفس از پنج دانش، كه اجزاي سازنده

ي امويان به وجود آمد و مورد پنجم، يعني  حديث و فقه در دوران خالفت مدينه و آغاز دوره
كالم، كه از جنگ صفين شروع شده بود، تنها در جريان رواج علوم بيگانه در جهان اسالم، 

گذاري  قانون روم در قانون). 1698: هولت، ص(تحوالت كامل خود را پشت سر گذاشت 
البته ). 312: حتي، ص(يان، مستقيماً يا از راه تلمود يا طرق ديگر اثر داشته است امو) فقه(

شود، در  هاي الهياتي و مكاتب فكري گوناگوني كه عنوان كلي كالم بر آن اطالق مي ديدگاه
هاي نخستين براي  كوشش. ارتباط نزديك با ديگر مظاهر تمدن اسالمي گسترش يافت

حل اصيل اسالمي  لهياتي مندرج در متن قرآن و پيداكردن راهانديشيدن و دريافت معناي ا
گيري  ترديد در شكل  ي ميان مشيت خداوند و كردارهاي بشر، بي براي مسايلي چون رابطه

هاي ديني را نبايد از روي  البته سيالن ديدگاه). 1980: همان، ص(كالم سهيم بوده است 
گيرد  هاي بعد ريشه مي كه از منابع دورهاي  حال كوركورانه مند و درعين ي نظام ارائه

ي دوران ثبات اجتماعي و اقتدار دولت   اين منابع ويژه گيري و تعيين كرد، چراكه اندازه
هاي باستاني ناشي  مانده از نظام ها از بقايا و ميراث برجاي اين افكار و اسطوره . اسالمي است

فاتحان اكنون خود را . زده ساخت لحاظ ديني و سياسي، فاتحان را حيرت شود كه به مي
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ها برتري  ي فكري و عقالني، بر آن لحاظ تجربه يافتند كه به ارباب و سرور اقوام و مللي مي

شود، همان  ي فكري و عقالني كه بيان مي اين تجربه البته). 1585: همان، ص(داشتند 
هاي  رت انديشهصو ي غيروحياني بر اساس عقل معاشِ غيرمرتبط با وحي بود كه به تجربه

فلسفي و كالمي درآمده بود و تأثيرپذيري مسلمانان از آن، موجب اختالل و ضعف باورهاي 
  . شان شد ايماني وحياني

 اين   اموي و سپس عباسي در گسترش آنچه در اينجا مهم است، نقش حكومت
استقالل ي رايج در تمدن اسالمي كه بر اصالت دانش يا حداقل  به رغم عقيده. هاست انديشه

و دوگانگي دانش و قدرت نظر دارد و بدين وسيله بر هويت مستقل عالمان در برابر قدرت 
دهد كه  ي اسالمي نشان مي ي حكمت عملي در انديشه و جامعه كند، مشاهده تأكيد مي

پذير   اعمال قدرت تفكيك ي هاي دانش به هيچ وجه از مسأله اين شاخه رشد و گسترش 
اين مسير شاهد نوعي گزينش التقاطي از نصوص  در ). 104: ، ص1378. فيرحي (نيست 

تحقيقات تاريخي . ي سياسي جلوه دارد اين التقاط البته بيشتر در انديشه . ديني هستيم
كه » شده منطق بازسازي«ي ميانه در قالب نوعي  دهد كه دانش سياسي در دوره نشان مي

بيني و فهم  و فرهنگ يونان بود، به گزيدهملهم از وضعيت تاريخ خالفت و نيز سنن ايراني 
ها را كه خارج از منطق گفتار  خاص از نصوص اسالمي پرداخت و الجرم بخش بزرگي از آن

اين دانش و نصوص  ديد، به حاشيه راند؛ يعني در تعامل بين  و نهضت معرفتي خود مي
ش فوق، مثله ي دان ديني، اين متون ديني است كه هيأت تأليفي آن با توجه به سلطه

)deconstraction ( و چندپاره شد) ،42: ، ص1378فيرحي .(  
ي تدوين و جعل حديث و حذف  هاي سياسي خود در حوزه اميه با روش بني

اين كار ميدان را براي رأي  ي قانون كمك كردند و  به آشفتگي در حوزه... بيت و اهل
ر سياسي اعمال شد، به تدريج به اميه بيشتر از منظ تر كرد؛ يعني آنچه توسط بني گشاده
عامل اصلي در پيدايش رأي، عدم تدوين . گيري مكاتبي در آن چهارچوب انجاميد شكل

خصوص در  در جريان فتوحات به. سنت از سوي دولت و فقدان سازمان اداري و قضايي بود
 سازمان گيري از آوري خراج و غنايم بودند، نه تجربه ي امويان عمدتاً به دنبال گرد دوره

ها يا   هاي مفتوح؛ مثالً سازمان قضايي ناظر بر اجراي قانون را از هيتي اداري و قضايي دولت
  ). 237 - 236: جعفري لنگرودي، صص(مصريان و فنيقيان و نبطيان گرفتند 
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ي عباسي و  ي اموي و اوائل دوره عصر نبرد فكري در اواخر دوره. 6

  بيت نقش اهل
با آن آغاز گرديد، شروعي نو بود كه انحراف سياسي ) ع(ام باقر اي كه حيات ام  برهه

ي اموي به تدريج جرياني فكري و عقيدتي  در طول دوره. كرد در شكل فكري خودنمايي مي
اين انحراف كه پس از وفات . ي امام اختالف داشت ايجاد شده بود كه با هدف و عقيده

آغاز شد، تا زماني كه صحابه در قيد حيات ) ع(پيامبر و با سلب مرجعيت فكري از امام علي 
شد؛ اما با پايان عصر صحابه، عصر تابعين آغاز شد و رفته رفته   بودند، كمتر احساس مي

در آن عصر دولت ). 176: اديب، ص(نزديك بود عصر جديد، يعني تابعين نيز آغاز شود 
يد، گرفتار اين خأل فكري رو شد كه به صورت جد ي اسالمي با مسائلي روبه اسالمي و جامعه

و ناآشنايي عميق با كتاب و ) ص(ي پيامبر  علت آن دوري آن نسل از دوره. و سياسي بود
  . سنت و نيز عدم اعتقاد آنان به مرجعيت امامان معصوم بود

گيري نقل حديث  هاي فقهي و اوج دوران ظهور مشرب) ع( دوران امامت امام باقر 
مه مرزبندي چهارچوب فكري و فقهي و تفصيلي براي شيعه در اين مرحله، تالش ائ. بود

ي كوشش  به عبارت ديگر همه. شد  اين دوران احساس مي ضرورت تمايز تشيع در. است
امام اين بود كه به شيعه شكل مخصوصي بدهد و خصوصيات آن را مشخص كند و آن گروه 

ام مكتب تشيع را همگاني ام. را به مثابه گروهي مؤمن و حافظ خط حقيقي اسالم بشناساند
كرد و از جهت علمي و عملي توسعه بخشيد، چنان كه فراگيري آن بر هر فردي سهل و 

امام . پيروي از آن بر هر كس كه داراي فرهنگ اسالمي و عقل مذهبي باشد، پذيرفتني بود
ي ديني و پرورش علما و طالب علوم اسالمي و  براي گسترش آموزش مباني انديشه

در عصر خود در ) ع(امام باقر . اي را در مدينه بنا كرده بود ي علميه داب آن، حوزهآموختن آ
مورد علوم اسالمي مرجع يگانه جهان اسالم بود و علماي عصر او در برابر وجود مقدسش 

: ، ص15: ابن ابي الحديد، ج(شمارد  جاحظ او را سيد فقهاي حجاز مي. نمودند  فروتني مي
277.(  

بيت وارد آن شدند، از شدت تأثير اهل راي كاست، چنان كه براي راه  نبردي كه اهل
ي حديث فضايي به وجود آمد كه براي حفظ احاديث و  و خط مخالف آن، يعني مدرسه

بيت بر  اهل. سنت و آثار و فتاوي صحابه و تابعين كوشيد و در مقابل اهل رأي قرار گرفت
رأي به تحليل بردن تشريع اسالمي و نابودي ايستادگي كردند؛ زيرا راه اهل  ضد اهل رأي 

هاي فقه،   فراواني و گستردگي روايات امام در زمينه). 180: احمدي ميانجي، ص(آن بود 
اعتقادات و علوم ديگر اسالمي سبب شد تا محدثان اهل سنت نيز از آن حضرت نقل حديث 

توان گفت كه در ميان   به جرأت مي. است» ابوحنيفه«ها  ترين آن يكي از معروف. نمايند
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و امام ) ع(اي از روايات به امام باقر   سند بخش عمده) ع(امامان شيعه پس از امير مؤمنان 

ي آن روز بود كه  گردد و اين به دليل موقعيت خاص سياسي جامعه  منتهي مي) ع(صادق 
قابت براي ر. را پيدا كردند) ص(اين دو امام بيش از امامان ديگر فرصت نشر علوم آل محمد 

هاي فرهنگي و فكري چون قصاص، مرجئه،  اين خأل فكري موجي از ظهور جريان پركردن 
  . گذاشت) تشيع(بيت  معتزله و اهل حديث را در مقابل ائمه و مذهب اهل

شد،  ناپذيري احساس مي اين مقطع زماني كه نياز به حديث به صورت اجتناب در 
بيت و  كرد و بين شرعيتي كه اهل دايت ميبين وضعيتي كه حكومت آن را طراحي و ه

حكومت سالح حديث و نقل آن را . كردند، كشمكش باال گرفت ها از آن دفاع مي پيروان آن
هواداران . اند به كار گرفت تا بدين وسيله ثابت كند حكومت برحق است و مخالفان بر باطل

: يعقوب، ص( پرداختند دولت به نفع حكومت و براي ناسزاگويي به مخالفان به جعل حديث
اين خود بهترين شاهد بر شروع تكاپوي فرهنگي اهل سنت در آغاز قرن دوم مقارن ). 148

بايد با ابراز و   از اين رو امام احساس كرد كه مي. باشد مي) ع(با دوران امامت امام باقر 
ديث اهل بيت در برابر انحرافاتي كه به داليل مختلف در احا ي نظريات فقهي اهل اشاعه

در اين عصر بود كه جنبش فرهنگي . گيري نمايد سنت رسوخ كرده بود، موضع
برانگيزي در ميان شيعه به وجود آمد و شيعه تدوين فرهنگ خود شامل فقه و  تحسين

ي اسالمي، فقه و احاديث فقهي در حد  پيش از آن در جامعه. تفسير و اخالق را آغاز كرد
  . اعتنايي قرار گرفته بود  گسترده و به طور كامل مورد بي

نيز عالوه بر خود امام در موضوعات فقهي در مقابل ديگران به ) ع(اصحاب امام باقر 
هاي  آن حضرت استدالل). 39: ، ص18: عاملي، ج(پرداختند   بيت مي بيان روش و نظر اهل

ن هم با آنا) ع(پس از ايشان، فرزندش امام صادق . اصحاب قياس را به تندي رد كرد
در برابر ساير فرق اسالمي منحرف نيز موضع تندي اتخاذ كرد و ) ع(امام باقر . مخالفت نمود

هاي مختلف از ساير فرق   بيت را در زمينه ي اعتقادي اهل با اين برخورد كوشيد محدوده
اي از موارد علومي را كه از طريق برخي صحابه نقل  آن حضرت در پاره. مشخص و جدا كند

كرد؛ به طوري كه يك بار پس از تقسيم احكام به   صراحت باطل اعالم ميشده بود، به
ي ارث مطابق  گيرم بر زيد بن ثابت كه در مسأله شما را گواه مي: فرمود» اسالمي و جاهلي«

اين روايت نمايانگر حضور ). 407: ، ص7: كليني، ج(احكام جاهليت حكم كرده است 
  .  استرسوبات فرهنگ جاهلي در ميان مسلمانان

ها و انحرافاتي   اين وضعيت دچار سرگرداني هاي مختلف در  شيعيان نيز در طيف
 . شدند كه به صورت ظهور فرق كيسانيه و زيديه و غالت نمود يافته است
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در اين دوره در محيط مدينه كه محل ظهور تابعين و محدثان ) ع( حضرت صادق 

؛ اما منبع علم او در فقه، تابعين و محدثان و و راويان و فقهاي بزرگ بود، متولد و بزرگ شد
كرد و آن   فقهاي آن عصر نبود؛ بلكه تنها از يك طريق كه اعال و اوثق طرق بود، نقل مي

ي  البته طبق مباني اعتقادي شيعه. بود) ص(همان طريق امامان پيشين تا رسول گرامي 
 و مربوط به عالم ملكوت و معنا و عشر علم لدني و از جانب خداوند ي اثني اماميه، علوم ائمه

بيت است كه به علت فقدان ظرفيت عمومي امكان  اين ويژگي متمايز علوم اهل . غيب است
عرضه ) عج(شايد علومي كه شيعيان معتقدند با ظهور امام زمان . ي عمومي آن نبود عرضه

 . خواهد شد، همين نوع از علوم باشد

ي قراء    طبقه. شود  هايي شروع مي ت قرآني بحثي تفسير قرآن و قرائت آيا در زمينه
ها بيشتر در حلقات  غير عرب. آموختند  كردند و كلمات آن را به مردم مي  قرآن را قرائت مي

ي  كردند؛ زيرا كه اينان با زبان عربي آشنايي درستي نداشتند و عالقه  اين مساجد شركت مي
. بيان معاني قرآن بازار مباحثه داغ بوددر تفسير و . وافري به يادگرفتن قرآن داشتند

مدينه و . ي فقها در مراكز مختلف به وجود آمدند تا جواب سؤاالت مردم را بدهند طبقه
، اندلس فتح شد و مراكزي )ع(در زمان امام صادق . كوفه و بصره از جمله اين مراكز بودند

سائل فقهي پيدا شده ي م جنگ عقايدي هم در زمينه. به تدريج در آن نواحي تشكيل شد
ي متكلمين پيدا    از همان قرن اول طبقه. هاي كالمي بود تر بحث ها داغ ي اين از همه. بود

تر  زنادقه در اين ميان خطرناك. كردند  اينان در اصول عقايد و مسائل اصولي بحث مي. شدند
حركت زنادقه در . از ديگران از اساس منكر خدا و اديان بودند و به هر حال آزادي داشتند

عباس  اينان كه منكر خدا و دين و پيغمبر بودند، از طرف بني. گيرد اين زمان اوج مي
حتي در حرمين يعني مكه و مدينه و حتي در خود . هايي به آنان داده شد آزادي

اي   زدند، با اين دليل كه شبهه هايشان را مي نشستند و حرف  مسجدالحرام و مسجدالنبي مي
اي   طبقه. ي متجدد آن عصر بودند زنادقه طبقه. ش آمده و ناچار بايد بيان شوداست كه پي

دانستند كه در آن   زبان سرياني را مي. ي آن روز دنيا آشنا بودند هاي زنده بودند كه با زبان
بسياري از آنان زبان يوناني و برخي ايراني بودند و زبان فارسي . زمان بيشتر زبان علمي بود

ها در اسالم به وجود  اينان احتماالً تحت تأثير مانوي . دانستند  ان هندي ميو بعضي زب
  . آمدند
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احياي مجدد موقعيت مدينه به مثابه مركز توليد علوم اسالمي . 7

  بيت  توسط اهل
هاي   اي در برابر شبهه  ي علمي ايستادگي قاطعانه در زمينه) ع( امام جعفر صادق 

كرد؛ شبهاتي كه از لحاظ اغراض سياسي به منظور از بين بردن آلود در عقايد ديني  غرض
امام در عصر خود . شد  هاي مردم ايجاد مي  روح حقيقي اسالم و كشتن آن در توده

ترين آموزشگاه اسالمي را گشود و مدينه را كه سراي هجرت و مهبط وحي بود، مركز  بزرگ
تدريس خويش كرد، به طوري كه را محل ) ص(آموزشگاه خود قرار داد و مسجد پيامبر 

از جمله شاگردان ). 278 - 275: ، صص1348. طوسي(شد   ي فنون در آن تدريس مي همه
ابن عبد ربه، (آن امام، پيشوايان مذاهب معروف اسالم مانند مالك بن انس و سفيان ثوري 

هار هزار بالغ بر چ) ع(مجموع شاگردان امام . و ابوحنيفه و ديگران بودند) 175: ، ص3: ج
او باب علم در فلسفه و علم كالم و رياضيات و شيمي را نيز ). 166: ، ص2: اربلي، ج(تن بود 
مفضل بن عمرو و مؤمن الطاق و هشام بن حكم در فلسفه و كالم تخصص داشتند، : گشود

جابر بن حيان در رياضيات و شيمي و زراره و محمد بن مسلم و ابي بصير در فقه و اصول و 
ي  براي اصول و فقه قواعدي وضع فرمود تا شاگردان خود را با ملكه. متخصص بودندتفسير 

  . تربيت كند  اجتهاد و استنباط آشنا و 
 اين علوم در  ي جزم و يقين استوار بود؛ زيرا اين بود كه بر پايه بيت   امتياز علوم اهل

ن گشته بود و به تدوي) ص(و امالي شخص پيامبر ) ع(و به خط علي ) ص(عصر رسول خدا 
اين علوم را نسل به نسل و به دور از تحريف و زيادي و  سبب همين تدوين صحيح، ائمه 

 ).183: يعقوب، ص(كاستي نقل كردند 

مانده از غير طريق شيعه به فراموشي سپرده شد و تنها   در دوران امويان آثار باقي
و ) ص(تمادي در محضر پيامبر هاي م را كه سال) ع(بيت بودند كه آثار اميرمؤمنان  اهل

ي فقها و محدثان از جمله اهل سنت بود، حفظ  فقيه و محدثي قابل اعتماد براي همه
قرآن را به عنوان اصل و حديث را به عنوان فرع مطرح كرد و مالك ) ع(امام صادق . كردند

ي و). 69: ، ص1: كليني، ج(درستي و نادرستي حديث را مطابقت حديث با قرآن دانست 
كه فقه  اين طبق روش پدران خود بر كتابت حديث تأكيد داشت كه اين امر تأييدي است بر 

، 7: همان، ج(ي مدون حديثي برخوردار بوده است  از پشتوانه) ص(شيعه از عصر رسول خدا 
 علوم نبوت كه  همچنين است مجموعه) 76 - 73: ؛ احمدي ميانجي، صص98 - 95: صص

 معروف بوده و نسل به نسل به الجامعةهاي مختلف است و به   ينهاز جمله كتب پايه در زم
ي   كه در زمينهجفرو كتاب ) 60 - 59: ، صص1: كليني، ج(شده است  امامان منتقل مي

جابر بن حيان از ). 653 - 652: ، صص1: ، ج1375ابن خلدون، (علوم مختلف بوده است 
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 150 در حدود الفهرستابن نديم در . از عجايب است) ع(پروردگان امام صادق  نمونه دست

دهد كه بيشترشان در علوم عقلي است و به قول آن روز در كيمياست   كتاب به او نسبت مي
اين علوم قبل از او هيچ . نامند  امروز او را پدر شيمي دنيا مي). ي شيمي است در زمينه(

: گويد ابن خلكان مي). 638 - 634: ابن نديم، صص(اي در دنياي اسالم نداشته است   سابقه
را در بر داشت و حاوي ) ع(جابر كتابي شامل هزار ورق تأليف كرد كه تعليمات جعفر صادق 

  ).327: ، ص1: ابن خلكان، ج(پانصد رساله بود 
  

  بيت عباسيان و نبرد فكري با مكتب اهل. 8
 ي اموي نمايانگر اوج تالش دوره. عباس به قدرت رسيد  با سقوط امويان، بني

ي اسالمي و برگشت به جاهليت قبل از اسالم  يافته جهت انحطاط فرهنگي جامعه سازمان
هاي  شهر مدينه و انديشه ي اسالمي بار ديگر به رجوع به آرمان در چنين وضعي جامعه. بود

ي تاريخي مسلمانان در وضعيتي آرماني حضور داشت، در  مدينة النبي را كه در خاطره
اين تمايل  . ميل نشان دادند) ص(و با تمايل به الرضا من آل محمد ي امويان  اواخر دوره

براساس شناختي معرفتي و ناشي از ) ع(ي عثمان به علي  همچون تمايل اواخر دوره
هاي قبل از آن،  ي سال در فاصله. دريافتي عميق از اسالم واليت و مصاديق و لوازم آن نبود

ه بخشي ساخته يا مورد حمايت امويان بود، از هم فرهنگ اسالمي با ميدان فرَق گوناگون ك
ي شفاهي و كتبي فرهنگ ملل مفتوح مواجهيم كه از  ترجمه  در مقابل با . گسيخته شده بود

ي عملي زندگي  در صحنه. رسيد ي اول عباسي به اوج  ي امويان آغاز و در دوره دوره
ي ناب   گاه متضاد با انديشهي ناهمگون و هاي بيگانه مسلمانان نيز تأثيرات وسيع فرهنگ

  . اسالمي را شاهديم
كه با غفلت عملي عمومي و عدم شناخت ) ص(تمايل نظري جامعه به آل محمد   

آنان متناسب با فرهنگ نوي . همراه بود، قدرت را به بني عباس داد) ص(مصداق آل محمد 
اي از  آميزه (كه در صدد بودند با تكيه بر آن حكومت استبدادي خود را به پيش ببرند

اين فرهنگ نوين  شهر بغداد را نماد ) داري ساساني فرهنگ ناقص ديني و فرهنگ حكومت
ي اسالمي مسيري را از مدينه، شهر وحي و معنويت و انديشه و امت واحد  جامعه. آفريدند

.  ترجمه رسيد  اسالمي طي كرد و به بغداد، شهر هزار و يك شب، شهر طرب و تجمل و
هاي  ي علوم و دانش ترجمه  محور متكي بر علم وحياني به  ل معنوي و عدالتانديشه اصي

  . التقاطيِ به ظاهر اسالمي تبديل شد
ي اختالفات و نزاع را از مشكالت اجتماعي و سياسي به   مأمون هوشمندانه عرصه

ايجاد كند و نيز به جلب  ي فرهنگي و علمي كشانيد تا نوعي سرگرمي علمي  عرصه
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اي حكومت را باال ببرد  ان و مبتكران جامعه به خود بپردازد و در نتيجه قدرت پايهانديشمند

از جمله، . بيت بايستد ي معارض، در مقابل مكتب علمي اهل كردن انديشه و با مطرح
 هارون   ي علمي كه از زمان جلسات مباحثه. ترجمه شد  هاي فلسفي در زمان مأمون  كتاب

در آن زمان هيئت نيرومند علمي باتقوا و دلسوز در . ان اوج گرفت اين زم آغاز شده بود، در
دربار عباسيان وجود نداشت كه آثار علمي بيگانگان را بررسي كند و آن را از صافي 

  . بيني اصيل اسالمي بگذراند جهان
به مرو جلسات علمي متعددي با حضور افراد ) ع(مأمون پس از آوردن امام رضا   

. داد كه موضوع آن به طور عمده مسائل اعتقادي و فقهي بود  يل ميمختلف از علما تشك
مذاق عقلي . دادن علم دوستي يا تظاهر به آن بود هدف مأمون از تشكيل اين محافل نشان

اش با معتزله او را بر آن داشت تا در برابر اهل حديث ايستادگي كرده و آنان را  او و همراهي
خواست با   مي: ين جلساتي هدف ديگري نيز داشتمأمون از تشكيل چن. منكوب سازد

بيت داشتند و آنان را  ي اهل ي ائمه ي مردم درباره كشاندن امام به بحث تصوري را كه عامه
دانستند، از بين ببرد؛ اما هيچ كس با آن   صاحب علم خاص مثالً از نوع علم لدني مي

 و به حجتي كه از طرف امام عليه او كه به فضل او اقرار كرده شد، جز آن  رو نمي حضرت روبه
  . گرديد  شد، ملتزم مي  اقدام مي

سازي در اختيار كساني بود كه علوم را از  ي انديشه و تمدن  اين دوره، عرصه  در
 اين جريان غالب بود، گرچه  تمدن عظيمي كه محصول.  ترجمه دريافت كرده بودند  طريق

 علوم را عرضه كرد و شمار فراواني از نخبگان و حجم انبوهي از دستاورد تلفيقي و تمليكي
 تربيت نمود، چون نتوانست به سنت علمي منطبق و همسو با نظام معرفتي و   دانشمندان را

ديني خود دست يابد، به تدريج رو به تالشي و ضعف نهاد و ديگر نتوانست از حيث علمي 
اي و تأثيرپذيري از فرهنگ بيگانه و  اين شكست ناشي از حضور نگاه قبيله. خود را بر پا دارد

شناسي اسالمي  شناسي و انسان عجز نخبگان آن در طراحي نظامي معرفتي بر اساس هستي
بخش ). نظامي فكري كه در اختيار امامان شيعه و شاگردانشان بود(بود ) قرآن و سنت(

آنچه . دندعظيمي از روشنگران و فرزانگان و خردمندان عمالً از چنين حركتي ناخرسند ش
 . اين حركت در پي داشت، ضعف تمدني غير اصيل و ناسازگار با نظام معرفتي اسالم بود

سازي قرار  اين فرهنگ و تمدن هاي فكري و معرفتي امامان شيعه مبناي    اگر آموزه
ي اسالم عمالً  گرچه مروجان چنين نحوه از عرضه. شد ي ديگر مي گرفت، وضع به گونه مي

هاي جهان اسالم به تأسيس حكومت دست بزنند،  در مواضعي از سرزميننتوانستند جز 
بيت علم نوراني الهي را در پرتو تقوي و  توانستند در پرتو فضاي قدسي و معنوي اهل

. ي نفس به دست آوردند و طراحي مناسبي از نظام معرفتي قرآني به دست دهند تزكيه
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ي  واره انسان، تبيين جايگاه او در نظامها، تعريف روشن از  همسويي راهبردها و رهيافت

مدارانه،  گيري كرامت معرفتي، به كارگيري علوم در جهت مسير تكامل و تعالي انسان و نشان
اين جريان و انطباق عقالني آن را با نياز فطري انسان تضمين كرده  عمالً توفيق ماندگاري 

اين حركت با  ي  يافته ل پرورشنس. ي ديني تكيه بر فهم ديني مالك است، نه سابقه. است
داري به تفسيري  خواهي علوي و نگاهي جامع به حيات و هدف برافراشتن پرچم عدالت

اين جريان در مسير  . معقول از اسالم و تأسيس مدنيتي موزون و متعادل دست يافت
هاي زماني،  گفته كه بيش از دو قرن در جريان بود، به اقتضاي موقعيت تحوالت پيش

ي خالص  ي ابعاد مختلف انديشه هايي در پيش گرفت تا با نگاهباني و عرضه  ها و شيوه روش
ي اصلي تأسيس تمدن آرماني اسالمي را عرضه  ديني بر محور عدالت و معنويت، سرمايه

  . كند؛ گرچه در عمل جريان مغلوب بود
  

  گيري نتيجه. 9
ة العرب انتشار يافت، ي جزير در همه) ص(دين اسالم در زمان حيات پيامبر اكرم 

هايي كه   ملت. از سواحل آفريقا و اندلس تا چين و هند: ها برده شد  سپس به ديگر سرزمين
شدند كه از جمله طلب علم بود و  ي اسالم درآمدند، با سنت اسالم آشنا مي در حوزه
ها  اديها سيطره يافت و آب  طلبي در سرزمين ي دانش روحيه. دادن به انديشه و كتاب اهميت

ها هنوز   ي اين  همه... . مكه، مدينه، كوفه، بصره، دمشق و. يكسره كانون علم و بحث گرديد
هاي  آيد و فرهنگ ي اسالمي پديد  ترجمه در فرهنگ و جامعه  اين بود كه جريان  پيش از 

هايي كه اسالم بدان پاي نهاد، چيزي به نام   در هريك از سرزمين. بيگانه وارد اسالم شود
. گشت ي عمومي محسوب نمي طلب علم مطرح نبود و تحصيل آگاهي و شناخت وظيفه

ي  ها ربطي به فرهنگ عمومي و زمينه گسترش نسبي دانش با تشويق اشراف و حكومت
 تنها  به سخن ديگر، پيش از ظهور اسالم، نه. ذهني و علوم وسيع و همگاني اسالمي نداشت

در جاهايي ممنوع بود يا آشكارا و بر طبق قانون طلب علم در هيچ جا واجب نبود، بلكه 
گيري اسالم كه طلب علم  با موضع. اين ممنوعيت وجود داشت موجود يا ضمني و در عمل 

  ).33: ، ص1356حكيمي، (را واجب كرد، تحصيل علم امري حتمي و عمومي شد 
 ، به)ع( آنگاه كه پس از دوران همگرايي ميان مسلمانان در زمان رسول خدا 

هاي سياسي و مذهبي   ها در عرصه ها و واگرايي ي نزاع مسلمانان بر سر امامت نزاع واسطه
ها و پس از امتزاج اقوام   اين گونه تقابل كردن  گسترش روزافزوني يافت، به تدريج با فروكش

مختلف مسلمان با يكديگر تالش اكثريت نخبگان به همكاري مشترك در تأسيس و 
هاي فكري و فرهنگي  در مسير آميختگي. اسالمي منعطف گرديدرشدبخشيدن به علوم 
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ي رفتار  ها و تجربيات علمي بيگانه كه در عرصه  هاي اسالمي با فرهنگ و انديشه  انديشه

داري حاكمان انعكاس  ي حكومت هاي عمل مسلمانان و نيز شيوه عمومي و هنجارها و ارزش
يابد،  م و ديگر علوم اسالمي و انساني نمود ميي فقه و كال يابد و در كنار آنچه در عرصه مي

ي اسالمي و قرآني به ميزاني  انديشه. هايي در علوم اقتباسي هستيم شاهد ابتكارات و نوآوري
ي خودباوري و ابتكار را در  پذيرفتند، روحيه آمد و مسلمانان از آن تأثير مي كه به عمل مي

ي علوم  اين فرهنگ، در عرصه ستاوردهاي د. ايجاد كرد فرهنگ علمي و پژوهشي مسلمانان 
در تمدن جديد اسالمي ميزان حضور عناصر بيگانه بيشتر در .  هاي اسالمي بود و دانش

باشد و تداوم فرهنگ جاهلي در امتزاج با حيات  داري و تشكيالت اداري مي ي حكومت شيوه
علوم اسالمي كمتر در .اجتماعي و اخالقي ملل بيگانه در مسائل اجتماعي  ديده مي شود 

ي سالئق و عالئق  حضور عناصر بيگانه و جاهلي را شاهديم و اين عرصه بيشتر جلوه
  . ي خلوص دين داشتند مسلماناني بودكه دغدغه

سپس به بصره و به كوفه انتقال .  علوم اسالمي ابتدا در شهر مدينه مركزيت داشت
نه نيز در آن شهر به علوم اسالمي جا آمد و علوم بيگا يافت و پس از بناي بغداد، به آن

بغداد، پايتخت عباسي، سرآمد شهرهاي عالم اسالم و مركز مهم علوم اسالمي و . ضميمه شد
كه تمدن  اين خالصه . علوم بيگانه گرديد؛ يعني علم و ادب و فلسفه و طب و منقول و معقول
ي وزير و  سجد تا خانهاسالمي طوري در پيشرفت علم و ادب مؤثر بود كه از كاخ خليفه تا م

هاي عيش و نوش، دانشمندان و نويسندگان و گويندگاني به وجود  امير و حتي در بساط
يافت و تحصيل  آورد و در هر جا براي تحقيقات علمي و ادبي، انجمن و محفل تشكيل مي

اين  . نمود علم را بر نوجوانان و پيران و كنيزان و غالمان و همسران فرض واجب مي
دوستي بزرگان اسالم سبب شد كه روز به روز تحقيق و تأليف كتاب در  پروري و علم دانش

خالصه هر جا اسالم حكومت . ي تحقيق وسعت پيدا كند قلمرو اسالم فزوني يابد و دايره
  ).588: زيدان، ص(نمود  كرد، علم و ادب به سرعت پيشرفت مي مي

ها در   و رويكرد حكومتگيري علوم ديني هاي زندگي مسلماني در شكل  ضرورت
دار نگاهباني از اصالت  بيت عهده  اين مسير، امامان اهل در. ها عنصر اساسي بود محتواي آن

هاي   دين و علوم مستخرج از آن و تشويق مسلمانان به تأسيس و توليد علم در عرصه
  . مختلف بودند

 خالص ي خالفت فرهنگ گيري از فرصت به دست آمده با بهره) ع(امام علي   
هاي علوم اسالمي، دانشي   گذاري پايه را احيا كرد و با بنيان) ص(ي پيامبر  اسالمي دوره

اين علوم را   اين زمينه نقش مؤسس  اين فرهنگ آفريد و در متناسب و پشتيبان براي حفظ 
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ي دوم احياي فرهنگ اسالمي  شود، دوره آغاز مي) ع(اي كه با خالفت امام علي  دوره. داشت
  . ي نبوي و تقابل آن با جاهليت جديد بود ز دورهپس ا

سنت متناسب با ) كرد همان گونه كه ماهيت آن اقتضا مي(اميه   قدرت عرفي بني
داري فرهنگ غير  را از طريق شعرا و قصاص و ميدان) دنيوي غير ديني(هاي خود  آرمان

ياسي به كار امويان سياست فرهنگي را در خدمت اقتدار س. اسالمي اهل كتاب ساخت
ها و تفريحات جاهلي و گسترش ابتذال فرهنگي از جمله در   گرفتند و با برگزاري جشن

 ترويج فرهنگ جاهلي عرب و ملل مجاور غير   به) مدينه و مكه(شهرهاي الگوي اسالمي 
پروري به تقويت رقبا و دشمنان  سازي و فرقه آنان با سياست فرقه. مسلمان پرداختند

مبادرت كردند و ) اهل حديث، مرجئه، معتزله و زنادقه(بيت  ادي مكتب اهلفرهنگي و اعتق
ي فرهنگي را در  با سياست جعل حديث و گسترش اسرائيليات سياست تخريب و تفرقه

  . پيش گرفتند
ي اسالمي به دنبال  جامعه) ع(و به ويژه در عصر امام صادق ) ع( از دوران امام باقر 

 اين دوره كه عصر نبرد و رقابت  در.  بازسازي فكري خود بودمرجعيت فكري و فرهنگي براي
فكري بود، جريان شيعي توفيق يافت تا طرح جامع و كاملي از اسالم عرضه كند و به توليد 

هايي از توسعه و تمدن ديني را  بعدها جلوه. تفصيلي علوم اسالمي در جهان اسالم بپردازد
ي علوم  و در حوزه...) هي، فاطمي، حمداني وادريسي، بوي(هاي شيعي  ي حكومت در حوزه

هاي سياسي و اجتماعي  يا نهضت...) فلسفه، فقه، منطق، تاريخ نگاري، عرفان، هنر و(ديني 
ي اسالمي با مديريت خلفاي اموي و  ي جامعه ي غالب در توسعه نماياند؛ يعني در كنار شيوه

بيت و شيعيان پيرو شكل   رهبري اهلها و قلوب با  ي ديگر توسعه، فتح انديشه عباسي، شيوه
بيت علم نوراني الهي را از ايشان و  آنان توانستند در پرتو فضاي قدسي و معنوي اهل. گرفت

ي نفس و اجتهاد علمي به دست آوردند و طراحي مناسبي از نظام  در پرتو تقوا و تزكيه
روشن از انسان، ها، تعريف  همسويي راهبردها و رهيافت. معرفتي قرآني به دست دهند

ي معرفتي، به كارگيري علوم در مسير تكامل و تعالي انسان و  واره تبيين جايگاه او در نظام
 اين جريان و انطباق عقالني آن را با نياز  مدارانه، عمالً توفيق ماندگاري گيري كرامت نشان

گاه علوي اين توسعه با نگاه معرفتي آن، ن اسباب دوام . فطري انسان تضمين كرده است
 تركيب منسجم كارآزمودگان و فرزانگان آن بوده   راهبردي نخبگان در رأس هرم و وجود

 بودند، تكيه بر فهم ديني مالك  »اهل البصائر«ي توسعه كه نخبگانش   اين شيوه در. است
ي  يافته ها نخبگان جهادي عصر خود بودند؛ نسل پرورش اين . ي ديني بوده است، نه سابقه

داري، به  خواهي علوي و نگاهي جامع به حيات و هدف ت با برافراشتن پرچم عدالتاين حرك
اين جريان در  . تفسيري معقول از اسالم و تأسيس مدنيتي موزون و متعادل دست يافت
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هاي زماني،  گفته كه بيش از دو قرن در جريان بود، به اقتضاي موقعيت مسير تحوالت پيش

ي خالص ديني  ي ابعاد مختلف انديشه با نگاهباني و عرضههايي را در پيش گرفت تا  روش
ي اصلي تأسيس تمدن آرماني اسالمي را توليد، ذخيره و  بر محور عدالت و معنويت، سرمايه

  . عرضه كند
هاي ناقص  گيري تمدن  تداوم جريان شيعي از قرن سوم به بعد منجر به شكل

دريسي و فاطمي و حمداني و بويهي هاي ا تمدن. شيعي در گوشه و كنار جهان اسالم شد
 اندكي از كاركرد  محوري، آن هم نه به طور جامع، بخش صرفاً از حيث طرح معقول علم

از ) ي ناهمگون خالفت اهل سنت ي توسعه شيوه(اگر جريان غالب . اين حركت است تاريخي 
رد و در برابر گري راه ب سازي قاعدين و مرجئه و معتزله و اهل حديث به اشعري مسير زمينه

به ) ي متوازن شيعي ي توسعه شيوه(عقالنيت و ابداع متفكران سر برافراشت، جريان مغلوب 
ي طرح جامعي از اسالم توفيق يافت كه بر مبناي آن، عدالت علوي و كرامت انساني  عرضه

  . را در آوردگاهي از جوالن عقل و عرفان و هنر قدسي در تاريخ پديدار كرد
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