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  مقدمه
אی  ھـא بـه ویـژه שـیعیאن אز אھمیـت ویـژه تبیین سیره معصومאن بـرאی پیـروאن אن

אرאئـه و . אند برخوردאر بوده و ھموאره بـر שـنאخت و پیـروی אز אن אھتمـאم دאשـته

عـאوه بـر  ھـא به جאمعه و پیروאن אن :بیت שنאسאندن روש و سبכ زندگی אھل

توאند در دنیאی אمروز  مאن میسبכ و سیره معصو שتאقאنِ سیرאب כردن روאن تשنه م

ی אجتمـאعی و ھـא گשאی بسیאری אز مשכאت بوده و در دفع و رفـع نאھنجאری رאه

ر אز طرفی שنאخت אدوאر زندگאنی معصومאن و שرאیط حאכم بـ. فرھنگی به כאر אید

و  رفتـאر אن بزرگـوאرאن بـא حאכمیـت چگـونگیِ  אن برאی درכ رفتאر אنـאن و فهـم

در وאقع تبیین منאسـب و فهـم بهتـر سـیره אنـאن . שرאیط عصرשאن ضروری אست

  .بאשد مینیאزمند بسترשنאسی سیאسی، אجتمאعی و فرھنگی 

زمאن אمאمت  :אئمهאز میאن دورאن پرفرאز و نשیب تשیع به ویژه عصر حضور 

אز طرفی אفכـאر و . אی برخوردאر אست אز אھمیت ویژه 8بن جعفر حضرت موسی

ھאی مختلفی در جهאن אسאم پدید אمده و در אین دوره אز رونق برخـوردאر  שهאندی

ھאی مختلـف و متعـددی در میـאن مسـلمאنאن שـכل  אز طرف دیگر فرقه. אند گשته

گرفته و ھر כدאم دאعیه رھبری و ھدאیت جאمعه رא دאשتند و אز سوی دیگر جאمعه 

ته بود و אفرאدی مدعی بא بحرאن موאجه گש 7שیعه ھم پس אز שهאدت אمאم صאدق

אین در حאلی بود כه خאفت عبאسی ھم در پی یאفتن . جאنשینی אن حضرت بودند

بـه  7در چنـین فضـא و שـرאیطی אمـאم כـאظم. بود 7جאنשین אمאم جعفر صאدق

אی در پیשـبرد جאمعـه  אمאمت رسیدند و در אغאز بא رعאیت אصل تقیه אقدאمאت ویژه
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אز مدتی אرאمש رא بر שیعیאن حאכم כردند و بא به سوی ھدאیت אنجאم دאدند و پس 

گسترש و نهאدینه כردن سאزمאن وכאلت שبכه אرتبאطی وسیعی در جאمعـه שـیعی 

אن زمאن پدید אورده כه نقـש مهمـی در אنسـجאم سیאسـی، אجتمـאعی و فرھنگـی 

به ظאھر متفאوت بא אمאمـאن  7אز طرفی אقدאمאت سیאسی אمאم כאظم. שیعیאن دאשت

ھאی سیאسی، אجتمـאعی و فرھنگـی زمאنـه  כه אن ھم برخאسته אز جریאنپیשین بود 

، و تبیـین جאیگـאه علویـאن و عبאسـیאن :بود تאכید אمאم כאظم بر حق אھـل بیـت

نسبت به پیאمبر، رفع مשروعیت خאفت عبאسیאن و تعیین قلمـرو אنـאن بـه عنـوאن 

موאجهـه  ینبنـא بـرא. روند حدود فدכ אز אقدאمאت سیאسی אن حضرت به שمאر می

  .عصر خود نیز אز אھمیت خאصی برخوردאر אست אمאم بא خلفאی ھم

و لزوم تبیـین علمـی و بررسـی  8بن جعفر موسیאھمیت سیره و زمאنه אمאم 

אن حوزه علمیه قم אین مهـم رא در پژوھ ھمه جאنبه אن سبب گردید تא אنجمن تאریخ

و پـس אز ر אز אیـن. כنددستور כאر خود قرאر دאده و ھمאیשی بא אین عنوאن طرאحی 

علمـی، שـورאی  ھא و مرאכز تصویب אصل برگزאری ھمאیש و رאیزنی بא שخصیت

علمی ھمאیש تשכیل و پس אز تصویب موضوعאت و محورھאی אن، فرאخـوאن رא 

כرد כه علیرغم حجـم بـאאی مقـאאت دریאفـت منتשر و مقאאت متعددی دریאفت 

رא دאשـتند در دو جلـد در אختیـאر שده تعدאدی כه שرאیط علمی אزم بـرאی نשـر 

אز ھمـه خوאننـدگאن אرجمنـد بـه ویـژه . گیرد مندאن אن אمאم بزرگوאر قرאر می عאقه

אسאتید، محققאن، طאب و دאنשجویאن به ویژه כسאنی כه در אین زمینه صאحب نظر 

שود بא אرאئه نظرאت خود אنجمن تאریخ پژوھאن رא در אنجـאم  ھستند درخوאست می

  .و رفع نقאیص אین אثر یאری כنند وظאیف خود

אز ھمـه عزیزאنـی כـه در برگـزאری ھرچـه بهتـر אیـن  دאنیم تא بر خود אزم می

ه، سאمتی و توفیق روز אفـزون אنـאن دبودند تقدیر به عمل אورر مא گ ھمאیש یאری

حضرت אیت אّهللاא אلعظمی مכאرم שیرאزی כـه عـאوه . رא אز خدאوند مسئلت نمאییم

ی אرزنده خود אجאزه فرمودند تא خאصه כتאب عقאنیـت در אسـאم ھא بر رאھنمאیی



  27    مقدمه

حضرت אیت אّهللاא حسینی بوשـهری مـدیر . אیשאن، زینت بخש אین مجموعه بאשد

אعرאفی ریאست محترم جאمعه אلمصطفی  ھאی علمیه، حضرت אیت אّهللاא  محترم حوزه

אّهللاא אلعאلمیه،حجت אאسאم و אلمسلمین שهرستאنی نمאینده محتـرم حضـرت אیـت 

אلعظمی سیستאنی،حجت אאسאم و אلمسلمین محمد حسن אختری دبیر כل مجمع 

،حجت אאسאم و אلمسـلمین عمـאد معـאون محتـرم پـژوھש :جهאنی אھل بیت

ھאی علمیه، حجت אאسאم و אلمسلمین محمد ھـאدی یوسـفی غـروی دبیـر  حوزه

خـود در محترم علمی و אعضאی محترم כمیته علمی ھمאیש כه ھرכدאم به سـهم 

  . برگزאری ھمאیש مسאعدت כردند

  

  حميدرضا مطهری

  انجمن تاريخ پژوهان حوزه علميه قم مسئول

  7و مسئول برگزاری همايش سيره و زمانه امام كاظم

 دو و و نود بهمن ماه يك هزار و سيصد

  

  



  

  



  

  

  

  

  7كاظمعصر امام  يو فرهنگ يفكر يها يدگرگون

  1اصغر منتظرالقائم
  

  ده يچك
مـאن بـא چهـאر خلیفـه ز ھم) ق183ـ  148( 7عفرج بن مـت موسـیعصر אمא

ی فכـری و فرھنگـی ھـא در אین دوره در جهאن אسאم، دگرگونی. عبאسی بود

ون چـ یی ھمھא فرقـه گسـترש وو، رשـد سـ אز یכ. به وجود אمد אی گسترده

 אز ومرجئه، معتزله، خوאرج و غאلیאن در میـאن مسـلمאنאن رא שـאھد ھسـتیم 

ون حنفـی، مـאلכی و چـ ی جدید فقهـی אھـل حـدیث ھمھא قهفر ،گریدسوی 

ی یهودی، مسـیحی، زرتשـتی ھא نییאدر אین عصر پیروאن . שאفعی ظهور כردند

ردند و بر دאمنه تغییـرאت فرھنگـی כ و صאبئین در כنאر مسلمאنאن زندگی می

ــد אثرگــذאر ــאم כــאظم. بودن ــن  ،7אم فرھنگــی، یכــی אز  بאزאر אשــفتهدر אی

אمدند כه برאی אصאح אیـن אשـفتگی،  میفכری به שمאر  אرאثرگذכאرگزאرאن 

رאھبردھאی مهندسی فرھنگی مبتنی بر معאرف אصـیل قـرאن، سـنت نبـوی و 

 یفیتوصـدر אین مقאله، بـא روש . ردندכ رא تدوین و אجرא می تیب אھلمعאرف 

שرאیط  نییتب بאی فכری و فرھنگی جهאن אسאم ھمرאه ھא تحلیلی، دگرگونیـ 

  .כאرگزאرאن אن بررسی خوאھد שدتغییر و 

  .تאریخ فرھنگ، تغییرאت فכری و فرھنگی ،7אمאم כאظم :واژگان كليدي

                                                            
 .خ دאنשگאه אصفهאنیگروه تאر یאردאنש. 1
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  مقدمه 

כ منطقه در طـول ی یو אقتصאد ی، فرھنگی، אجتمאعیאسیس تیرؤ قאبلرאت ییتغبه 

دو  ،یدر دگرگـون. نـدیگو یאن رא متحول כنـد، دگرگـون یخیאن تאریزمאن כه جر

 ،ر אرאم تحول و گذر زمאنیس. שود میدیده  رییتغتدאوم و  ینعیعنصر مرتبط بא ھم 

ر جوאمـع و منـאطق ییدرجאت שدت و ضعف تغ یچگونگ. ر אستییשی אز تغینمא

صـورت  یو אقتصـאد ی، فرھنگـی، אجتمאعیאسیدر چשم אندאزھאی س ،ییאیجغرאف

و ط یھمرאه بא שنאخت שرא ،یخیدر אدوאر تאر مשهود یرאت فرھنگییتغبه . ردیگ یم

 ،رسאند یאریכ دوره یخ فرھنگ و تفכر یر כه مא رא در שنאخت تאرییכאرگزאرאن تغ

  .ندیوگ یم یفرھنگ یرא دگرگون

و بא تכیه بر منـאبع אصـلی،  یلیتحلـ  یفیאست تא به روש توص אن برن مقאله یא

خ یوسـته بـא تـאریی پفرھنگـ ور فכـری ییـه رא אثبאت כند כه تدאوم و تغین فرضیא

  .مשهود אست 7ی جهאن אسאم در عصر אمאم כאظمفכر و یفرھنگ

  

   8بن جعفر موسيعصر امامت حضرت 

ھجری אز مאدرשאن ُحَمیده بربریه در َאبـوא بـه  128אن حضرت در ھفتم صفر سאل 

 وبسیאر به عبد صאلح و به جهـت حلـم  زھد وאیשאن به سبب عبאدت . دنیא אمدند

אیשאن אبوאلحسـن  هیכن وهورند ی بر مשכאت به כאظم مשدאریپא وخשم  فروبردن

بیست سאل אز حیـאت خـود رא در دورאن אمאمـت  7אمאم כאظم 1.و אبوאبرאھیم אست

بـزرگ שـدند و אز  7אمـאم صـאدق تیترب وپدرשאن گذرאندند و تحت رאھنمאیی 

. ردنـدכ ی علمـی پـدر رא مשـאھده میھא حلقـهو  ھא نزدیכ، جنبש علمی، منאظره

د ز زبـאن 7حمدم رאن אیשאن אز روزگאر جعفربنכ بی دאنש ومכאرم אخאقی و زھد 

                                                            
   .313، صلخواصا تذکره؛ سبط بن جوزی، 380، ص3، جاصول کافیכلینی، . 1
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به بدאندیשـאن  نسبت وبودند  رینظ یبو بخשندگی  توאضع وحضرت در علم . بود

אن حضرت אز . مودندن ند و אنאن رא ھدאیت میכرد یمبא אحسאن و گذשت برخورد 

. بودنـد صـدאتر خوשو در خوאنـدن אن אز ھمگـאن  אשـنא خدאھمه כس به כتאب 

مـردم روزگـאر خـود  نیتر عـאلمو  نیتر سخאوت بא، نیتر هیفق، نیبدترعאحضرت 

مودند و ن یمند و بسیאر دعא כرد یمאیשאن نאفله שب رא به نمאز صبح متصل . بودند

   1.אمیدندن می» لُمتهّجدینא زینت«و אو رא  ستندیگر یممردم אز تאوت قرאن אیשאن 

  

   7اوضاع سياسي عصر امام كاظم

منصـور . حضرت ده سאل در عهد خאفت منصور عبאسی گذשت دورאن אمאمت אن

 وطאلبیـאن و حـبس و שـכنجه  אزאر ودر تمאم אیאم خאفتש אز تعقیـب و تهدیـد 

אنـאن تـא پאیـאن  سـرכوب ومنصور به تعقیب مخאلفאن . אنאن پروאیی ندאשت כשتאر

 رא بـه ھمسـر אی خزאنـه دیـכل ،שدخאفت אدאمه دאد و ھنگאمی כه عאزم سفر حج 

כـرد שـخص  دیـכאت ومرگ وی درب אن بگשـאیند  כه پس אز گفت ومهدی دאد 

پس אز مرگ منصور، مهـدی بـر تخـت خאفـت . سومی אز אین جریאن אگאه نשود

אو نאگهـאن در مقאبـل . عبאسی نשست و به אتفאق ھمسرש אز אن خزאنه بאزدید כرد

بیאن در אن כשته خود، عمאرتی بزرگ دید כه جوאنאن و پیرאن و כودכאن فرאوאن طאل

حـאوی  אی שده و אجسאد אنאن بر زمین אفتאده و به گـوש ھـر یـכ אز אنـאن، برگـه

אیـن صـحنه خوفنـאכ مهـدی رא بـه . مשخصאت و نسب אیשאن אویخته שده بـود

 שـده כשتهعلویאن  שمאر یبوحשت אندאخت و دستور دאد گودאلی כندند و אجسאد 

ه سאل خאفت منصور، به שدت زیر در طول د 7אمאم כאظم 2.رא در אن دفن כردند

ردند و כ אمدھאی אن حضرت رא כنترل میو نظر بودند و جאسوسאنی در مدینه، رفت

                                                            
   .227، ص2، جارشادשیخ مفید، . 1

  .343، ص6، جتاریخ طبرییرطبری، محمدبن جر. 2
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אن حضرت نیز در تدאوم سیאست تقیه پـدر، אز אفשـאی .یאرאن אو رא زیرنظر دאשتند 

ی ویـژه، ھـא ردنـد و بـא پیככ אسرאر אمאمت و אخبאر خود و یאرאنש خـوددאری می

כنترل אن حضرت چنאن  1.مودندن אبאغ می אنשیعیש ورא به وכא  ی خودھא دستور

אر مجبور שدند به غאری در یכی אز روستאھאی שאم ب שدید بود כه אیשאن حتی یכ

ی علویـאن ھـא یسخت ودر دورאن یאزده سאل خאفت مهدی، אز فשאرھא  2.پنאه ببرند

 وبه بـאزپروری  لذא אن حضرت אز فرصت אستفאده כردند و. تא حدودی כאسته שد

ی שیعیאن پردאختنـد، بـه ھمـین سـبب، مهـدی عبאسـی دسـتور دאد אن دھ سאزمאن

אن حضرت رא به زنـدאن אنـدאخت  مهدی. بغدאد سאزند روאنه وحضرت رא دستگیر 

אیא אگر در زمین بـه «: به وی فرمود כه دیدرא  7ھنگאم خوאب אمאم علی ولی שب

» ؟دیـببر رא تـאن یשאوندیخوو پیوند  فسאد برپא כنید دیخوאھ یمرسیدید  حכومت

مهدی در ھمאن لحظه دستور دאد אن حضرت رא אحضאر כردند و پس אز مذאכره بـא 

אن  درنـگ یبـقصد مخאلفت بـא وی نـدאرد،  7ه אمאم כאظمכ وی و אطمینאن אز אین

برخی אز منאبع چنین دאسـتאنی رא بـه عهـد  3.دیبאزگردאنحضرت رא به مدینه منوره 

رא به بغدאد אحضאر כرد و چندی نیـز  7دאنند כه وی אمאم כאظم میط مربو  ھאرون

אن  4.אو رא به زندאن אفכند ولی به سبب خوאبی כه دیـد، אن حضـرت رא אزאد כـرد

 وحضرت در چهאرده سאل دورאن خאفت ھאرون، ھموאره زیر نظـر قـرאر دאשـتند 

ن به بهאنـه سرאنجאم ھאرو. به אرتبאطאت وی حسאسیت بسیאری وجود دאשت نسبت

ی ھـא ینیچ سـخندر تعیـین حـدود فـدכ و  7دאعیه خאفت אز سوی אمאم כאظم

دســتگیری אن حضــرت رא دســتور دאد و  5ســمאعیلא بن ســمאعیل یــא علیא محمدبن
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אنتقאل אز אین زنـدאن . ی بسیאری در אین رאه تحمل כردندھא رنج ،7عفرج بن موسی

زنـدאن  دروی مـدتی . אردאدقـرحضرت رא در تنگنאی שدیدی  אن ،گریدبه زندאن 

حیی برمכـی گذرאندنـد و ی بن مدتی رא در َرقه تحـت כنتـرل فضـل سپس وبصره 

ی ھא بیع، حאجب ھאرون، و سپس مدتی رא زیر שכنجهر بن مدتی رא در زندאن فضل

 25سאل אمאمت در  35אھכ طی כردند و سرאنجאم پس אز ש بن سخت زندאن سندی

 بـه وخאلـد برمכـی مسـموم שـدند بن یقمری به تحریـכ یحیـ 183رجب سאل 

   1.שهאدت رسیدند

  

   7كاظمي فكري عصر امام ها انيجر

حאدثه سقیفه כه نقطه عطفی در تعیین حدود مـذאھب אسـאمی و مبـאنی عقیـدتی 

  ی جهــאن فرھنگــ وאز صــحنه سیאســی  تیــب אھلزدن  כنــאر وفــرق אســאمی بــود 

  ولـی عوאمـل دیگـری  .אسאم، نخسـتین عאمـل אخـتאف میـאن مسـلمאنאن گردیـد

  حــدیث، نفــوذ  نשــر و نیتــدو وون אجتهــאد صــحאبه، جلــوگیری אز نقــل چــ ھم

ــאن، مســیحیאن و  ــه  ملحــدאنفرھنگــی یهودی ــאن علی   و نשــر אفכــאر و שــبهאت אن

ــوخ  ــאم، رس ــدنאس ــאت אطلبی ــאمی، אختאف ــده אس ــی אز عقی ــیر אنحرאف   ی و تفس

  אفـی אز سـوی אنـאن ی خאفت אمـوی و عبאسـی و אیجـאد فـرق אنحرھא یریدرگ و

ی، فכـری و فرھنگـی دتیـعق رت שیببرאی مقאصد فرھنگی، سبب بروز אختאفאت 

ــود ــאم ب ــאن אس ــאظم. جه ــאم כ ــت،  7אم ــאق، ممنوعی ــאر אختن ــدت گرفت ــه ש   ب

  ی مــאد وی אلتقــאطی ھא שــهیאند روאج و زنــدאن ومحــدودیت، تعقیــب و שــכنجه 

ھنگـی אن عصـر بـه نـאم שیخ مفید، אز دو نفـر אز כـאرگزאرאن فכـری و فر. بودند

ــه ن بن لیع אلم جوزجــאنی و محمــدبنســ بن ھשאم ــאم א مؤمنعمאن مשــهور ب   لطــאق ن

و  7یرده و به אשفتگی و سرگשتگی جאمعه שیعه پـس אز שـهאدت אمـאم صـאدق

                                                            
  . 309، ص5جھمאن، ؛ אبن خلכאن، 236، ص2، جارشاد. 1



 2ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    34

ی فכری جאمعه אسאمی שאمل مرجئه، َقَدریه، معتزلـه، خـوאرج و زیدیـه ھא אنیجر

   1.אשאره כرده אست

  

  مرجئه . 1

پـس אز پیכـאر . אنـدאختن אسـت ریتـאخمه אز مصدر אرجאء به معنאی بـه אین כل

 אیـ وصفین، دربאره تعریف אیمאن و כسی כه تنهא به زبאن به שهאدتین אعترאف כند 

. כسی כه عאوه بر אیمאن بאید عمل به אحכـאم دאשـته بאשـد، אخـتאف نظـر אفتـאد

אیـن فכـر، گروھـی אز  در برאبـر. دאنسـتند یمـخوאرج، مرتכب گنאه כبیره رא כאفر 

و  ھא ی قلبی אست و بא عمـل صـאلح و بאیـدא هאلمسمسلمאنאن معتقد بودند כه אیمאن 

سـوره توبـه  106אین گروه بא توسل به אیه  2.و تכאلیف دین אرتبאطی ندאرد ھא نبאید

ھستند כه כאرשאن بر مשیت خدא  ییھא אن گنאھכאرאن אزبرخی دیگر :"دیفرمא یمכه 

ه عدل אنאن رא عـذאب כنـد و یـא بـه لطـف و כـرم אز گنאھשـאن موقوف אست یא ب

אعتقאد دאשتند قضـאوت دربـאره گنאھכـאرאن אز ." درگذرد و خدא دאنא و حכیم אست

وظאیف مא در אین دنیא نیست و بאید دאوری رא بـر عهـده خدאونـد در روز قیאمـت 

  .گذאשت

ه אز אسאم خـאرج אعتقאد دאשتند כه مسلمאن بא אرتכאب گنאه כبیر ،جریאن مرجئه

  و  چـون یبـموجب שد כه سیאسـت خـود رא بـر אطאعـت  ،ھمین عقیده. שود مین

  خلفـא رא چـون بـه حכـم ظـאھر  ،אیـن فرقـه. چرא אز دولت אموی אسـتوאر سـאزند

م כ دאنستند یא دسـت میرא روא ن ھא אن برو خروج  שمردند یم مؤمنمسلمאن بودند، 

  ، بـدאن שـود ینمـכبیـره אز אمـت طـرد  אین عقیده כه مرتכب 3.ردندכ تשویق نمی

ه مرتכب אعمאلی שده כه برخی مسلمאنאن כ معنא بود כه خلیفه אموی، به صرف אین
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  אز אیـن رو، . שـود مـی، אز عضویت در אمت אسـאمی محـروم ندאنند یمאن رא گنאه 

   عبـאس یبنـשـیوه برخـورد مرجئـه بـא  1.دאنسـتند میقیאم علیه אمویאن رא مשروع ن

ــود אمیز تنیــز مســאلم ــאن در . ب ــא אمویــאن و ســכوت אن ــرمصــאلحه مرجئــه ب    برאب

   2.، موجـب جـدאیی قدریـه אز אنـאن گردیـدسـنت وبـא כتـאب  هیـאم یبنـ مخאلفت

  ون دیگر אئمه، در برאبـر אعتقـאد نאدرسـت مرجئـه عقאیـد אنـאن چ ھم 7אمאم כאظم

گـروه  رא به ویژه دربאره تשبیه و جسمאنیت خدאوند بאطل שمردند؛ زیـرא ھـر سـه

אن حضـرت در برאبـر אینـאن بـه  3در چهره אدمی، دאنستند یممرجئه، خدא رא جسم 

حכم، بـא یـאدאوری אفـرینש نظـאم خلقـت بـه وسـیله بن ون ھשאمچ שیعیאنש ھم

دربـאره عقیـده  4.دאدنـد مـیخدאوند، توحید صحیح و دوری אز שرכ رא אمـوزש 

  : ندمرجئه فرمود

כـه  אی مرتبـه ؛כه در כمאل، تمאم אست یא مرتبه :אیمאن درجאت و مرאتبی دאرد

   5.توאن بر אن אفزود میمیאنه כه  אی نאقص אست و مرحله כאمאً 

  

  جهميه. 2

به جبر قאئـل بـود و אختیـאر رא  ھא אو در כאر כه بودندفوאن ص بن אینאن پیرو جهم

س رא جز خدאونـد توאنـאیی بـر כـאری نیسـت و כ به بאور وی، ھیچ. ردכ אنכאر می

فوאن در مـאورאءאلنهر بـא صـ بن جهم. بر بندگאن روی مجאز אسـت ھא אدن כאرنسبت د

حوز مـאزنی א بن یאر שورید و به دست سلمس ریج متحد שد و بر نَصربنس بن حאرث

   6.כשته שد
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  قَدريه .3

אسـאمی  دهیعق درכه  אید مאر میש مبאحثی به نیتر כهنبحث جبر و אختیאر، אز 

و عتـرت  9رسـول خـدא رهیسـ ودر قرאن  بאره نیאدرمبאحثی . ظهور نموده אست

. ی כאمی دربـאره אن אنجـאم گرفتـه אسـتھא وگ אیשאن وجود دאرد و نخستین گفت

אندیשه قدریه بود כه به אختیאر و אنتخאب خـود כـאری  نیتر یمحورאختیאر אنسאن، 

ون معبـد چ כسאنی ھم. ند، مسئول אستכ دھد و در برאبر אنچه عمل می میرא אنجאم 

عقאیـد قدریـه אز . אند جهنی، َغیאن دمשقی و حسن بصری به אین مبאحث پردאخته

ون چـ و שـد و אفـرאدی ھمر ی صـحאبه و تـאبعین روبـهھـא ھمאن אغאز بـא مخאلفت

مر بא אن بـه مخאلفـت ع بن אلכ و عبدאّهللاא م بن אنصאری، אنس بدאّهللاא ع بאس، جאبربنع אبن

دمשق غیאن دمשقی تبلیـغ  در وی مسلכ قدریه رא در عرאق معبد جهن 1.پردאختند

نשو یאفـت و بـه  ردند ولی אین אندیשه در عرאق و بصره כه پאیگאه موאلی بود،כ می

در  7אرאمی جאی خود رא به معتزله دאد و אین جریאن فכری در عصر אمـאم כـאظم

ــت ــرאیت دאש ــه س ــאن معتزل ــود ھم. می ــحאب خ ــه אص ــرت ب ــ אن حض ون چ

  : فرمود یمبدאلرحمאن ع بن یونس

אنـאن " مאتَשـאئوَن אِא َאن یََשـאء אّهللاא ":دאنند خدאوند فرموده אسـت مییא قدریه نא

   2.خوאھند میه خدא بخوאھد نچ چیزی رא جز אن

  

  اهل حديث. 4

ی ھـא معאویـه در جهـت رאھبرد. جسـتند مـیאین دسته به ظאھر روאیت تمسכ 

אن و ی قـدرت خـود، گروھـی אز رאویـھא فرھنگی و ترویج نאدאنی و تقویت پאیـه

یر، אین گـروه سیאسـت گ رא به دمשق فرאخوאند و بא دאدن پאدאש چשم پردאزאن قصه
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در . رאשـی نمودنـدت رא طرאحی כردند و بـرאی אمویـאن فضیلت هیאم یبنھوאدאری אز 

تمאمی عصر אمویאن، روאیאت بسیאری جعل و تحریف שـدند بـه طـوری כـه تنهـא 

روאیـت אز وی نقـل  446ریروאیت به אبـوھریره نسـبت دאده שـده و بخـא 5374

שد به طوری כـه  تر گستردهروאیت، به مرور  جعل وאین جریאن تحریف  1.ندכ می

پیروאن אین جریאن . אین روאیאت שכل گرفت אسאس برروند فכری جאمعه אسאمی 

 7אمـאم כـאظم 2.نאم ُسنی بـه خـود گرفتنـد سپس ودر אغאز عثمאنی نאمیده שدند 

ین جریـאن فכـری قیـאم כردنـد و بـه تبیـین مכتـب ون אجدאدשאن در برאبر אچ ھم

  : אز אن جمله فرمودند. پردאختند تیب אھل

و  אیـد ، خدאوند فرود نمیאید پندאرند خدאوند به אسمאن دنیא فرود می میכسאنی כه 

و  دوریو  تمאשאگه خدאوند در دوری و نزدیכی برאبر אست. نیאزی به فرود אمدن ندאرد

  3.אست ندאرد بلכه ھمه عאلم به אو محتאج دאرد و به چیزی نیאزی نتفאوت אوبرאی نزدیכی 

ْحمـُن َعلَى الَعْرِش اْستَوى ( :نمونه دیگر دربאره אیه بود כه אھـل حـدیث 4 )َالر، 

אن حضـرت در رد . خدא بر عرש אیسـتאده אسـت כه گرفتند یمظאھر معنאی אن رא 

  :نظر אنאن فرمودند

   5.عאلم אحאطه دאرد بزرگ وخدאوند بر تمאم אمور כوچכ 

  

  جريان فقهي ابوحنيفه. 5

وی مدتی پیـرو  6.ھجری بود 150و متوفאی سאل  80ثאبت متولد سאل بن نعمאن

אو یכـی אز . رفتینپذ رאمحمد نفس زכیه بود و پیשنهאد منصور برאی منصب قضא 
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ی و אصـحאب رאپیروאن وی رא אھـل . אمאمאن چهאرگאنه אھل سنت و جمאعت אست

رد و כـ و אשـبאه אسـتنبאط حכـم می رینظـאאس گویند؛ زیرא אبوحنیفـه بـא ی و قیرא

אز שאگردאن مשـهور . دאשت میو אستحسאن رא روא  אجتهאد وی و قیאس رאאصحאب 

 1.אبوحنیفه، محمدبن حسن שیبאنی و قאضی אبویوسـف، فقیـه دربـאر ھـאرون بـود

אمـאم .پیدא כرد جریאن فقهی وی אز سوی موאلی به ویژه در خرאسאن پیروאن بسیאری

  :فرمود یمدربאره אبوحنیفه  7כאظم

אو رא لعنـت  אسـمאن ومאئכـه در زمـین  ،دھـد فتـوאھر כسی بدون אگـאھی 

پیש אز שـمא بـه  כه خدאوند ھر כسی رא !אز قیאس שمא بروאی . خوאھند כرد

 7علـی": گفـت یمـلعنت خدא بر אبوحنیفه כـه  .قیאس دست زد ھאכ כرد

   2."میگو یمچنین گفت من ھم چنאن 

  

  ي مالكيثيحد وجريان فقهي . 6

 179و متوفـאی  95نس אز فقهא و محدثאن مدینه و حجאز متولـد سـאل א بن مאلכ

 تـא دאدلذא منصـور دسـتور . ی منصور بودھא وی ھمאھنگ بא سیאست 3.ھجری بود

رא بر مـردم تحمیـل כننـد و مאلـכ رא سرپرسـت כـאرگزאرאن  الموطاש به نאم כتאب

جریאن فقهی وی به یכـی אز אرכـאن چهـאر فقـه אھـل  4.אز قرאر دאدعبאسی در حج

  . سنت تبدیل گردید

  

  جريان فقهي امام شافعي. 7

ھجـری و אز  204و متوفـאی سـאل  150دریس שـאفعی متولـد سـאل א محمدبن

                                                            
  .31، ص بیان االدیانאبوאلمعאلی محمد حسینی علوی، . 1

  .244، ص 1عطאردی، ج. 2

  .53אبوאسحאق שیرאزی، ھمאن، ص. 3

  .89، ص9، جپیشوایان هدایتسید منذر حכیم، . 4
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جریאن فقهی وی به یכی אز چهאر رכن فقـه אھـل  1.فقهאی مשهور سאכن مכه بود

لכی رא بא אبوحنیفه ممزوج כرد و فقه رא אز فقیه שאفعی مذھب مא. سنت تبدیل שد

حسن שیبאنی אموخت و جאمع אصحאب حـدیث و אصـحאب حنفی عرאق محمدبن

  .אصل منאبع אجتهאد שאفعی قرאن، سنت، אجمאع و پس אز אن قیאس بود. ی שدرא

  

  جريان فكري معتزله. 8

כـه  אند نسـتهبه حسن بصری دא مربوطظهور אولیه معتزله رא به دאستאن متوאتری 

: طא دربאره جאیگאه مرتכب گنـאه כبیـره گفـتع بن ھنگאم پאسخ به שאگردש وאصل

אز ھمین جא وאصـل » .قرאر دאرد "אلمنزله بین אلمنزلتین"جאیگאه چنین שخصی در «

» .אو אز مـא כنـאره گرفـت«: یری כرد و حسن دربـאره وی گفـتگ אز אستאدש כنאره

אصلی معتزله שنאخته  مؤسسند و אو به عنوאن ر معتزله אرאی وאصل رא پذیرفتت بیש

אین אصول  ؛معتزله بر پنج אصل به عنوאن אصول אعتقאدی خود אتفאق نظر دאرند 2.שد

  :عبאرتند אز

   3.نאستیب وخدא یگאنه אست و שریכی ندאرد و שنوא  یعنیتوحید  -8-1

 فیـتכل ومعتزلـه بـر אختیـאر . אصل عدل به معنאی خدאوند عאدل אسـت -8-2

سرنوשت نهאیی بשر رא بـه دسـت خـود  ،אین אصل אسאس بر. نسאن אصرאر دאשتندא

  .دאنستند میوی 

 ،אصل وعد و وعید به معنאی אیـن אسـت כـه خدאونـد در سـرאی دیگـر -8-3

  .نیכوכאرאن رא پאدאש بهשت و بدכאرאن رא כیفر دوزخ دھد

فאسق אست به معنאی אین אست כه مرتכب כبیره  »אلمنزله بین אلمنزلتین« -8-4

  .و در جאیگאھی میאنه כفر و אیمאن قرאر دאرد

                                                            
  .60ص אبوאسحאق שیرאزی، ھمאن،. 1

  .75دی، ھمאن، ص عبدאلقאھر بغدא. 2

  .81אשعری، ھمאن، ص . 3
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ی אز منכـر، بـه معنـאی در دل منכـر رא نאخوשـאیند نهـ وאمر به معروف  -8-5

   1.אست بאزدאשتندאنستن و به زبאن به معروف دعوت כردن و אز منכر 

گرفتنـد و گـאھی  שیپـ دررאه אفرאط رא  ،عقאنی مسאئل دینی معتزله در توجیه

دאدند و گאھی صفאتی رא כه قرאن برאی خدאوند  میאد به خدאوند نسبت صفאت متض

  : فرمود دربאره אنאن  7אمאم כאظم. שدند میمنכر ، برשمرد

پس אو رא  .خدאوند بאאتر אز אن אست כه כسی بتوאند به حقیقت صفت אو برسد

   2.אن گونه כه خودש توصیف כرده، وصف כنید و אز غیر אن بאزאیستید

ون چـ אفـرאدی ھم 7در عصر אمאم כـאظم ،ن فכری و فرھنگی معتزلهכאرگزאرא

אبوאلهذیل אفـرאد . שهرت بسیאری دאשتند כه بودندبید و אبوאلهذیل عّאف ع عمروبن

אین אمـوאج فכـری و  אنیجر در. بسیאری אز زرتשتیאن رא به אسאم دعوت כرده بود

ی بسـیאری بـא אن ھא منאظره 7حכم یכی אز שאگردאن אمאم כאظمبن فرھنگی، ھשאم

 بری ھא وی ردیه. שد میدאשت כه بنאبر روאیאت שیعیאن بر ھمه אنאن پیروز  3دو نفر

   4.نوשت الرد علی المعتزلهون چ ھم معتزله

  

  جريان غاليان. 9

غאلیאن به وאسطه رھאیی אز אنجאم دאدن وאجبאت دین  7در عصر אمאمאن صאدقین

فهمـی و ب مریدאن، تعصب و כجی و כسب שهرت، جذאطلبیدنو ترכ محرمאت، 

אنאن אبتـدא . تبدیل שدند אی صیرتی در دین به جریאن فכری و فرھنگی گستردهب بی

، قאنیزنـد، نאنیخرمـدאفכـאر  ریتـאثאدعאی אرتبאط بא אمאمאن دאשـتند، سـپس تحـت 

 نیـא אزپیروאن غאلیאن پא رא . שدند دھریאن و مزدכیאن مدعی نبوت و خدאیی אمאمאن 

                                                            
  .74و مونتگمری وאت، ھمאن، ص 150אשعری، ھمאن، ص. 1

  .295، ص 1، ج اصول کافی. 2

  .246و 74، ص1، جالملل والنحلשهرستאنی، . 3

  .518، ص فالسفه الشیعه؛ عبدאّهللاא نعمه،  330، ص رجال نجاشی. 4
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ون چـ بـودن رھبـرאن خـود ھم فرשـته وهאده، مـدعی تنאسـخ و نبـوت ھم فرאتر ن

. כردنـد یم אنאن אزنیز אستفאده فرאوאنی  عبאس یبنخلفאی  1.دندש אبوאلخطאب אسدی 

برאی جلوگیری אز رسوخ אفכאر אنحرאفی و אשفتگی  7به ھمین سبب، אمאم صאدق

بـه  ،سبت به تשیعدر عقאید שیعیאن و جلوگیری אز منزوی שدن و אتهאم و بدبینی ن

שینی بـא ن אفכאر منحرف אنאن نאگزیر שدند و שیعیאن رא אز אرتبאط و ھم یسאز یخنث

אز . فرسـتאدند مـیلعنـت بر אنאن و ردند כ می و غאلیאن رא تכفیر دאשتند אنאن بر حذر 

  : אن جمله فرمودند

אز روאیאت مא جز אنچه رא موאفق قرאن و سنت و یא שאھدی אز سخنאن پیשـین 

   2.دאשته بאשید نپذیرید ھא אنبر  مא

گویאن،  ی گزאفـهھא تـدאوم یאفـت و دسـته 7جریאن غאلیאن در عصر אمאم כאظم

ی رא مطـرح כردنـد؛ אز جملـه گونـאگون دیـعقאی جدیدی پدید אوردنـد و ھא فرقه

אز فرقـه . سمאعیل رא جאیگزین وی دאنسـتندא بقאیאی پیروאن אبوאلخطאب כه محمدبن

پدید אمدند כه به نאم پیשوאی خـود قرمطویـه نبطـی، قرאمطـه  אی مبאرכیه نیز دسته

 وسمאعیل نمرده و אو مهدی قـאئم אسـت א אینאن معتقد بودند محمدبن. نאمیده שدند

אنـאن . رא אز میאن بردאرد و نسـخ כنـد 9حضرت محمد نییא وپیאمبری برخیزد  به

ی نوح، ھא نאمتن به ھفت  כه سمאعیل אز پیאمبرאن אولوאلعزم אستא فتند محمدبنگ می

فرقه  3.سمאعیل ھستندא علی و محمدبن ،9אبرאھیم، موسی، عیسی، حضرت محمد

و אو  ردیـم ینمنمرده و  7אمאم صאدق به אعتقאد אنאن،. نאووسیه אز دیگرغאلیאن بودند

אمـאم  4.نـدכ وאیی میر שود و بـر مردمـאن فرمـאن میمهدی אست و سرאنجאم אשכאر 

دאשـتند و אفכـאر غلـط אنـאن رא  میبאط بא غאلیאن بر حذر یאرאنש رא אز אرت 7כאظم

                                                            
  .74و  69، صفرق الشیعهنوبختی، . 1

  .252، ص1ھمאن، ج عطאردی، . 2

  .10، صفرق الشیعه. 3

  .100ھمאن، ص . 4
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فرمودنـد و  مـی بیتכـذ رאینـب ز بیא عید و אبنسـ بن ردند و אفכאر مغیرهכ تبیین می

  אن حضـرت  1.فرسـتאدند مـیשـمردند و بـر אو لعـن  مـیשیر رא نجـس ب بن محمد

  یـאن دאدنـد تـא در دאم غאل مـیאعتقאد درست دربאره אمאمت رא بـه یـאرאنש אمـوزש 

   2.گرفتאر نשوند

 

  جريان خوارج. 10

אعتقـאد . שدند مییی تقسیم ھא خوאرج بیست فرقه بودند و ھر فرقه نیز به گروه

، אصـحאب جمـل، حכمـین، عثمאن ،7مשترכ ھمه אنאن چنین אست כه אمאم علی

ی رאی כه تصـویب כسאن ووندگאن به دאوری در میאن אن حضرت، معאویه ש رאضی

ن دو رא پذیرفتند، כאفر ھستند و قیאم بر حאכم ستمگر وאجـب حכمین یא یכی אز א

 نیمשـهورترمحכمه، אزאرقه، نجدאت، صـفریه، שـبیبیه، שـیبאنیه و אبאضـیه  3.אست

روאن، م بن بیر و عبدאلملכز بن אنאن در دوره معאویه، عبدאّهللاא . ی خوאرج بودندھא گروه

بـی ُصـفره و پسـرאنש طـی א بن אیאم ُمهلب نیא در. پیوسته بא خلفא درگیری دאשتند

خـوאرج پیوسـته بـא خلفـאی . نوزده سאل پیوسته بא خوאرج در جنگ و گریز بودند

در عمאن و سیستאن،  7אنאن در عصر אمאم כאظم. ی درگیری دאשتندعبאس ومروאنی 

، אمـد یمـאنאن در سیستאن، در ھر فرصتی כه پـیש . جنگیدند میبא خلفאی عبאسی 

حصین خـאرجی در . כردندیدند و تא خرאسאن پیשروی שور میعلیه وאلیאن عبאسی 

جنـبש خـوאرج در . قمری שورש כردند 178ذرכ در سאل א بن حمزه و 175سאل 

   4.دوره معتصم تدאوم یאفت و به وسیله طאھریאن سرכوب שد سیستאن تא

سعود به سـوאحل م بن ھجری تحت אمאمت ُجلَندی 135خوאرج אبאضیه در سאل 

                                                            
  .430، ص 1عطאردی، ھمאن، ج. 1

  .315ھمאن، ص . 2

  .42عبدאلقאھر بغدאدی، ھمאن، ص . 3

  .154، ص تاریخ سیستان. 4
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   1.موفق به تשכیل دولتی در ُعمאن שدند ،ھجری 177در سאل رفتند و  فאرس جیخل
  

  جريان زنديقان. 11

قفع برخی אثאر مאنویאن رא به عربی ترجمـه م بن در عصر خאفت منصور، عبدאّهللاא 

ــرد ــون ھم. כ ــאدیون و دھری ــی אز م ــ برخ ــאدبنא بیא ون אبنچ ــא، َحم جرد، ع لعوج

نوی، دیصـאنیאن و مرقیونیـאن، مـذאھب مـא دییـتאאس، در אی بن یאد و مطیعز بن یحیی

به سبب نفوذ אین אفכאر مـאدی و אنحرאفـی، زنـدیقאن فـرאوאن . یی نگאשتندھא כتאب

مهـدی عبאسـی دسـتور دאد تـא . שدند و אعتقאدאتשאن در میאن مردم گسترש یאفت

כتبی در رد بر ملحدאن و منכرאن دین نگאשته שود و به مبאرزه بـא زنـدیقאن ھمـت 

در گرگـאن در  نאنیخرمدیقאن پس אز אین ھم خאتمه نیאفت و جریאن زند 2.گمאשت

، جـאنیאذربא درنـین چ ھم 3. قمری שـورש כردنـد 181و بאر دیگر در  162سאل 

אنאن در אذربאیجאن، رھبـری . אصفهאن، ری، ھمدאن و دیلم، سر به שورש بردאשتند

نאسخ معتقـد رא אحیא כرد و به ت نאنیخرمدوی אیین . رفتندیپذ رאهرכ ש بن جאویدאن

بאبـכ رא بـه جאنשـینی وی  نאنیخرمدپس אز مرگ وی به سفאرש ھمسرש، . بود

אذربאیجאن  مسلمאنאن وی عبאسی روھאینبאبכ تא دورאن معتصم پیوسته بא . برگزیدند

قمری אدعـאی  160אلمقنع אز دیگر زندیقאن بود כه در سאل  4.بود زیگر ودر جنگ 

 163 وی در سـאل. فتنـدگ سـپیدجאمگאن می پیـروאن وی رא. پیאمبری و تنאسخ כرد

   5.כשته שد» כש«ھجری پس אز دو سאل محאصره در قلعه 
 

  اهل كتاب. 12

  ی صــאئبאز دیــدگאه قــرאن پیــروאن چهــאر אیــین یهــودی، مســیحی، زرتשــتی و 
                                                            

  .123، ص عبر التاریخنزوی عبر אلتאریخ، . 1

  .315، ص4، جمروج الذهبمسعودی، . 2

  .471و 373، ص 6، جتاریخ طبری. 3

  .610، ص فهرست אبن ندیم،. 4

  .374، ص 6، جتاریخ طبری. 5
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ی אز یهودیـאن بـه אرאمـی א عـدهאز دورאن ھجـرت،  1.שوند میאھل כتאب محسوب 

אتع مـ بن כعب. صورت مשאورאن خلفـא درאمدنـد مسلمאن שدند و در عصر خلفא به

عب قرظـی אز جملـه אینـאن כ אم و محمـدبنسـ بن عبدאّهللاא אحبـאر، א مשهور به כعب

   تــوراتאیــن گــروه אز یهودیــאن بــא رאھبــری فرھنگــی، بــه نשــر روאیــאت . بودنــد

אیـن روאیـאت . دربאره تفسیر و שرح حیאت پیאمبرאن در جאمعه אسـאمی پردאختنـد

  שـכل گرفـت و بسـیאری » אسـرאئیلیאت«ی در حجم وسیعی به نאم علج وتحریفی 

 7אمאم כـאظم. رא نقل نمودند ھא אن وכردند  אعتمאد ھא אنאز אخبאریאن و مورخאن به 

שیعه، بא بیאن موثـق אخبـאر אنبیـא، مبـאرزه بـא אیـن تحریفـאت  אمאمאن گریدھمچون 

   2 .אردאدنــدقروאســرאئیلیאت رא جــزو رאھبردھــאی فرھنگــی خــود و שــیعیאن 

عصر حضرت یهودیאن در یمن، بغدאد، خوزستאن، אصفهאن، فـאرس، כوھسـتאن،  در

  אنـאن گـאھی  3.ردنـدכ ، مصـر و אنـدلس زنـدگی میאلمقـدس تیبخرאسאن، שـאم، 

  گـאھی . כردنـد یمـ جـאدیאدر منאظره بא مسلمאنאن در مورد عقאید אسאمی تשכیכ 

  . ردنـدכ ت خـود رא مطـرح میرسـیدند و سـؤאא مـینیز به خدمت אمאمـאن שـیعه 

  رسـیدند و دربـאره  7ی אز یهودیـאن خـدمت אمـאم صـאدقא عـدهאز جمله روزی 

  אن حضــرت . در نســل وی ســؤאل כردنــد 7تــدאوم جאنשــینی حضــرت אبــرאھیم

 7אمـאم כـאظم. حوאله نمودنـد 7عفرج بن پאسخ رא به فرزند پنج سאله خود موسی

  אثــر جــوאب روשــن אن حضــرت  پאســخ אزم رא بــه אنــאن دאدنــد و یهودیــאن بــر

   4.مسلمאن שدند

گروھی אز مسـیحیאن فرقـه نسـطوری نیـز در یمـن، مصـر،  عאوه بر یهودیאن،

سیسـتאن و  ری، فאرس، خرאسאن، ،خوزستאن، بغدאد، نیאلنهر نیببرخی אز שهرھאی 

                                                            
  .17حج، אیه . 1

  .275، ص 1عطאردی، ھمאن، ج . 2

  .393، ص 1، جتاریخ ایران در قرون نخستین اسالمیאשپولر، . 3

  .161، ص 1عطאردی، ھمאن، ج. 4
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، אرمنســتאن و אنــدلس در میــאن مســلمאنאن زنــدگی אلمقــدس تیبאصــفهאن، שــאم، 

 خوزسـتאن ومسیحیאن برخی אز صאبئین در שאم، عرאق، جزیـره به جز  1.ردندכ می

زرتשـتیאن نیـز در بسـیאری אز שـهرھאی אیـرאن مثـل خوزسـتאن، . سכونت دאשتند

در بغدאد  2.ردندכ ، یزد، כرمאن و خرאسאن زندگی میطبرستאنفאرس، אصفهאن، ری، 

ن رא وאدאر چنאن אھل כتאب زیאد שده بودند כه ھאرون دستور دאد دאروغه بغدאد אنـא

  .כند تא لبאس مخصوص بپوשند

رسـیدند و بـه منـאظره  مـیخـدمت אمאمـאن שـیعه  گאھیאین گروه אھل כتאب 

ــی ــد م ــه .پردאختن   گروھــی אز دאنשــمندאن مســیحی نجــرאن خــدمت  ،אز אن جمل

رسیدند و پس אز مذאכره بא אن حضرت، אیمـאن אوردنـد و שـهאدتین  7אمאم כאظم

  3.گفتند

  

  جريان زيديه. 13

. به אمאمـت زیـد معتقـد שـدند 7دیאن پس אز قیאم زیدبن علی بن אلحسینزی

عאویه و سپس محمدبن عبدאّهللاא مשهور به نفس زכیه و م بن אینאن پس אز قیאم عبدאّهللاא 

אھم אعتقאدאت . ھجری در میאن שیعیאن قدرت گرفتند 145برאدرש אبرאھیم در سאل 

  : چنین برשمرد توאن یمزیدیאن رא 

ــدאن  -13-1  7حســین אمــאم و 7אز نســل אمــאم حســن 7אمــאم علــیفرزن

  . שאیستگی אمאمت رא به שرط قیאم دאرא ھستند

   .אستبه وصف  אیשאن אمאمت ووجود ندאرد  7نص بر אمאمت علی -13-2

بر אبوبכر و عمر برتـری دאשـتند ولـی אمאمـت بـه כسـی  7علیאمאم  -13-3

  .رسد כه مردم אز אو אطאعت כنند می

                                                            
  .380، ص 1אשپولر، ھمאن، ج. 1

  . 350ھمאن، ص . 2

  .176، ص2عطאردی، ھمאن، ج. 3
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و عمر رא سب و لعن כرد ولی عثمאن و طلحـه و زبیـر رא  نبאید אبوبכر -13-4

  . ردندכ نقض می

אمאمت כسی אست כه به دعوت خود خروج כنـد و بیعـت بـא  שאیسته -13-5

  . درست אستوی 

   1.وجوب אمر به معروف و نهی אز منכر بא שمשیر -13-6

 7لی אز نسل אمـאم حسـنع بن به رھبری حسین 7زیدیאن در عصر אمאم כאظم

قمـری، در  169دلیل ستم وאلیאن عبאسی به علویאن و אذیت و אزאر אنאن در سـאلبه 

مقאبل ھאدی عبאسی در مכه قیאم כردند ولی אز سپאه عبאسـی שכسـت خوردنـد و 

در برאبـر فرمאنـده  7אمאم כـאظم. تعدאدی در محل فخ در مכه به שهאدت رسیدند

ــ 2.عبאســی אز שخصــیت معنــوی وی دفــאع כردنــد ــאم، پــس אز שכســت אی ن قی

بدאّهللاא برאدر نفس زכیه כه زخمی שده بود، به مغرب אقصی رفت و قیאم ع بن אدریس

  ریر فقیـه و مـتכلم زیـدی ج بن ، سـلیمאندیאلرשـ ھאرون. כرد و دولتی تשـכیل دאد

  رא بא وعده پאدאש بسیאر بفریفت و אو رא به نزد אدریـس فرسـتאد تـא אو رא مسـموم 

 177در سـאل  رא در فرصـتی منאسـب سیـאدر وسلیمאن نیز به مغرب رفـت . כند

قـرن چهـאرم  لیאوאدولت אو رא تא ، جאنשینאن وی 3.قمری مسموم כرد و فرאر نمود

  . دאدند אدאمه

  بـدאّهللاא پـس אز قیـאم فـخ بـه ع بن یכی دیگر אز برאدرאن نفس زכیه به نـאم یحیی

  אو بـא כمـכ پאدשـאه . بـود 7وی یכـی אز رאویـאن אمـאم صـאدق. دیلم فرאر כـرد

  حیی برمכـی رא ی بن ھـאرون فضـل. قمـری قیـאم כـرد 176ُجستאنی دیلم در سـאل 

ھאرون موفق به دسـتگیری یحیـی  نאمه אمאنوی بא . خאموש نمودن قیאم כرد مאمور

                                                            
  .145، صالمقاالت والفرقאשعری قمی، . 1

  .380، ص مقاتل الطالبیینאبوאلفرج אصفهאنی، . 2

  .408ھمאن، ص . 3
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فرھنگی گسترده و زود ھنگאمی رא ـ  تغییرאت אجتمאعی ھא אمیقאن אین س بدین 1.שد

و مשی تقیه אن حضـرت،  7כאظمرد و به دلیل تحت כنترل بودن אمאم כ אیجאد می

  رفتنـد و در כوتـאه مـدت، جـذب گ قـرאر می ھـא ده تحـت تـאثیر אنز שیعیאن عمل

ی سـختی بـא אن حضـرت ھـא رقאبترھبرאن زیدیـه گـאھی . שدند میعقאید زیدیه 

 بـرכـه بـه אمאمـت مفضـول ) 193متـوفی (ریر ج بن אز אن جمله سلیمאن. ردندכ می

   2.بود قאئل فאضل

  

  يعيان اسماعيليجريان ش. 14

گروھی אز שیعیאن مـدعی שـدند כـه אسـمאعیل  7پس אز שهאدت אمאم صאدق

  فرزند אن حضرت، نمـرده אسـت و نخوאھـد مـرد وھمـو مهـدی قـאئم و پـس אز 

گروھی دیگر אز  3.خوאنند یمאینאن رא אسمאعیلیאن ویژه یא خאلصه . پدرש אمאم אست

ــאم  ــس אز אم ــه پ ــتند כ ــده دאש ــمאعیلی، عقی ــیعیאن אس ــرש ــوאده אو  7جعف ن

به عقیـده אنـאن، ھنگـאمی כـه אسـمאعیل درگذשـت، . سمאعیل אمאم אستא محمدبن

پیروאن אین عقیـده بـه نـאم پیשوאیשـאن مبـאرכ غـאم . پسرש رא جאنשین قرאر دאد

بـرد بـه  مـیمحمد چون به عمـویש رשـכ  4.שوند یمאسمאعیل، مبאرכیه خوאنده 

 7بغدאد نـزد ھـאرون אز אمـאم כـאظموسیله یحیی برمכی فریفته שد و در سفر به 

  :گفت وسعאیت כرد 

ــאن نمی ــن گم ــ م ــویم כ ــه عم ــدم ب ــא دی ــد، ت ــه بאש ــین دو خلیف ردم در زم

  5.نندכ عفر نیز سאم به خאفت میج بن موسی

                                                            
  .449، ص 6طبری، ھمאن، ج. 1

  .16، ص1שهرستאنی، ھمאن، ج. 2

  .201، ص2، جارشاد. 3

  .152ھمאن، ص  אשعری قمی،. 4

  .414، ص 3، جاصول کافی. 5



 2ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    48

  

   7راهبردهاي مهندسي فرهنگي امام كاظم

אیـن  אز وو تنگنאھـאی سیאسـی  فשـאر وبر خאف محدودیت، כنتـرل  אن حضرت

در محیط پرאשوب فכری و فرھنگی جهـאن אسـאم و  ،ندאن دیگر رفتنزندאن به ز

כאنون אن یعنی بغدאد و مهאجرت دאنשـمندאن ملـل و نحـل گونـאگون بـه אنجـא و 

مאنویאن و ھندیאن و میرאث علمـی אیرאنـی و سـریאنی و  ،ترجمه אثאر علمی دھریאن

مهندسـی  یھـאرאھبردאسـאم، שـیعیאن رא بـא  جهאن درنفوذ گسترده אفכאر אلحאدی 

و مـدعیאن אمאمـت رא אز سـر رאه خـود  ندبه سאحل نجـאت رسـאنید ،فرھنگی خود

بـه  ،אسאمی و تدوین نقשه رאھبـردی فرھنگـی درستو بא تبیین אعتقאد  ندبردאשت

אھـم . نـدپردאخت אرאنש د دوسـت دیعقא و عیتש وو حرאست אز כیאن אسאم  صیאنت

  :عبאرتند אزאقدאمאت אن حضرت 

אز عقאیـد אسـאمی مبتنـی بـر  محאفظت: كری مسلمانان و شيعيانرهبری ف. 1

قرאن و سنت و عترت و زدودن שبهאت שیعیאن و مسلمאنאن و حتی אھل כتאب بـא 

میرאث حدیثی و مجموعه روאیאتی כه  نگאرש ووכא،  نییتع ومنאظره، אعزאم مبلغ 

ره، دعـא، روאیـت، منـאظ 2291אیשאن بאقی مאنده כه שـאمل  مسندאز אن حضرت در 

אن فכـری ب دهید وאین حرכت علمی، به یכ جنبש و جریאن . رسאله و غیره אست

ھא שאمل مبאحث گونאگون  نאسی אنש سنخ. یאفت אرتقא אثرگذאر وی مستقل فرھنگ و

، توحید، אخبـאر علم وون عقل چ مبאحثی ھم. عقאید، אخאقیאت و אحכאم دین אست

، כفـر وفضאیل אصحאب، אیمـאن  ،:אئمهאنبیא و نبوت، אمאمت و رھبری و فضאیل 

، معאد، موאعظ، جنאزه و אحכאم אن، אرث، وصیت، دیאت، אرتبאطאت وאخאق جمعی 

بنـده، אطعمـه و אשـربه، حیوאنـאت،  כـردن אزאدحدود، قضא و שهאدت، نذر، صید، 

زینت، فرزند، طאق، אزدوאج، جهאد، حج، سفر، אقتصـאد، سـبכ زنـدگی، زכـאت، 

  .אز אیשאن بאقی مאنده אست قرאن وت، אحتجאجאت، دعא روزه، نمאز، طهאر

 אن حضـرت و: نقد عقايد انحرافى و الحادی و ملـل و نحـل گونـاگون. 2
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 وשـبهאت  ،אאتؤبـא منـאظره بـא אھـل אدیـאن و فـرق و پאسـخ بـه سـ אیשאنیאرאن 

در  אز جملـه نـد؛ردכ عقאیـد אنـאن رא نقـد می ،ھא ردیه نگאرש و ،ی אنאنھא כیتשכ

אز بـدعت  رא אوو  نـدبدאلرحمאن به نقد אفכאر אبوحنیفه پردאختع بن بא یونس مאقאتی

  :ندو فرمود نددאשت حذر بردر دین 

. שـود مـیی گردید ھאכ رאنبאש و ھرכس אھل  گذאرאن بدعت ،یא یونس אز

 وردد و ھـرכس قـرאن گـ می گمرאه ،כردرא ترכ  9אّهللاא  رسولھر כه خאندאن 

   1.שت، כאفر שودرא כنאر گذא 9رسول خدא گفتאر

אن حضرت برאی שכوفאیی אسـتعدאد  :ی فكری و عقلى شيعيانتوانمندساز. 3

-بن ی به ھשـאمא رسאلهی یאرאن خود به مبאحث تربیتی و אموزשی در توאنمندسאزو 
  : و فرمودند ندبه تبیین جאیگאه عقل و بصیرت در אندیשه אسאمی پردאخت ،حכم

: دیفرمא یم ،عقل و فهم رא بשאرت دאده אھل خدאوند تبאرכ و تعאلی ،אی ھשאم

نند و אز بهترینש پیروی نمאیند، אنـאن رא כ אن بندگאن כه سخنאن رא گوש می«

אی ھשאم، خدאوند به وسـیله  2».خدא ھدאیتשאن כرده و אینאن خردمندאن ھستند

ھא و אبאغ بـه رאھنمאیـאن،  عقل، حجت رא بر بندگאنש تمאم نموده و بא بیאن אن

خدאی שمא یگאنـه و جـز אو «: ت خود رאھنمאیی כرده אست و فرمودهبه ربوبی

 و אسـمאن وھمאنא در אفـرینש زمـین . خدאیی نیست؛ بخשنده و مهربאن אست

   3».یی אستھא نשאنهשب و روز برאی خردمندאن  אختאف

  : نددر فقره دیگری אز ھمین رسאله فرمود

طאعت نجאت نیسـت و و جز به  אند אی ھשאم، خلق رא به طאعت خدא گمאשته

طאعت به علم אست و علم به אموزש، אموختن به عقل אست و علـم جـز אز 

   4שنאخت توאن یمدאنשمند ربאنی زאییده نשود و عאلم رא بא عقل 

                                                            
  .245، ص 1عطאردی،ھمאن، ج. 1

  .18مر، אیهز. 2

  .447אبن שعبه حرאنی،ھمאن، ص. 3

  .451ھمאن، ص . 4
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 وزمینـه رא بـرאی رשـد علـوم عقلـی  ،یی در فرھنگ שیعهگرא عقلאین جریאن 

تכلمـאن بزرگـی م ،אز אیـن پـس وی در میאن שـیعیאن فـرאھم כـرد فلسف وی כאم

  .پیدא שدند ...אذאن نیשאبوری وש بن فضل وون خאندאن نوبختی چ ھم

ھسته سخت שیوه אموزשی و پژوھשـی  :تدوين نظام آموزشى و پژوهشى. 4

אن حضرت . שینی بא حכمא و כتאبت علم بودن بر سؤאل אز عאلم و ھم ،7אمאم כאظم

  : فرمود میبه یאرאنש  9אز قول رسول خدא

فظت אحمگوש دאدن به علم،  :כنند یمعمل  رא زیچت من چهאر خردمندאن אم

   1.به אن عمل وאز دאنש، אنتשאر دאنש در میאن אھل علم 

ی אجتهـאد و نـوאوری ھא چـهیدری بود כـه א گونهשیوه אموزשی אن حضرت به 

 ،یخودبـאورد و بـه שـوھـא تقویـت  و بنیאن علمی אن بאزگرددعلمی بر روی אنאن 

 وאل، منـאظره ؤسـ ،مبאحثـه و تفכـر وتعقـل . دست یאبند نفس هאعتمאدبאستقאل و 

 و تحـول وی علمی وج جست ورאه رא برאی تحقیق  ،ی دیگرאنھא دگאهیدیی بא אשنא

  .כرد یمنو فرאھم  هینظر

روحیه علمی به یـאرאن خـود، بאرھـא مقـאم  دאدن وبرאی تשویق  אن حضرت. 5

. ردنـدכ ھא رא بهשتی معرفـی می نستودند و א میعلمی و معنوی برخی אز یאرאن رא 

   2.قطین دعא כردند و אو رא אھل بهשت معرفی فرمودندی بن אن گونه כه برאی علی

אن حضرت برאی گسترש دאنש و ھدאیت : مناظره باملل و نحل گوناگون. 6

پردאختند و یـאرאن خـود رא نیـز بـه  میאھل כتאب و فرق אسאمی، به منאظره بא אنאن 

ردنـد؛ אز جملـه بـא یهودیـאن و مسـیحیאن כ ی علمی تשـویق میوگ منאظره و گفت

אن  3.שـدند مـیمودند و אنאن שـیفته عقאیـد אیשـאن گردیـده، مسـلمאن ن منאظره می

حسن שیبאنی و فقهـאی دربـאری مثـل حضرت بא رھبرאن فرقه حنفی مثل محمدبن

                                                            
  .248، ص1عطאردی،ھمאن، ج. 1

  .424، ص 1ھمאن، ج . 2

  .170و  161، ص 2ھمאن، ج. 3
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م אمـא. یی دאשـتندھـא منאظرهقאضی אبویوسف دربאره ُمحِرمی כـه زیـر سـאیه بـرود 

به سؤאل אبویوسف دربאره ُمحرمی כه به אختیאر زیر سـאیه رود و  پאسخ در 7כאظم

  : فرمودند. سوאر שود دאر هیسאُمحِرمی כه در محمل 

  . שود دאر هیسאتوאند سوאر بر محمل  میزیر سאیه رאه رود ولی ن توאند یمُمحِرم 

  :ندپאسخ دאد 7אمאم כאظم. محمد אز پאسخ אن حضرت خندید و مسخره כرد

نـی؟ אی محمـد כ نی و אن رא مسخره میכ تعجب می 9אّهللاא  رسولאیא אز سنت 

ردאر نیست و אگر כسی برخی رא بא برخی دیگر قیאس כرد ب אحכאم אلهی قیאس

   1.שود یمگمرאه 

حכـیم ون محمـدبنچـ אن حضرت به یאرאن خود כه توאنאیی علمی دאשـتند ھم

حضور یאبند و به منאظره و گفتگو ی مسجدאلنبی علمی ھא حلقهدر  نددאد میدستور 

گزאرשی אز منـאظره خـود خـدمت  ،بאزگשتمحمد پس אز . بא فرق دیگر بپردאزند

   2.دאد یم 7אمאم כאظم

خلفאی عبאسی مثل مهـدی و  7در عصر אمאم כאظم: تربيت اخالقى جامعه. 7

وقتـی خلفـא چنـین . ذرאندنـدگ ھאرون، روزگאر خویש رא به عیש و عשـرت می

وقتـی فسـאد و فحשـא، . ردכـ ند، جאمعه نیـز بـه روש אنـאن אقتـدא میשی دאשترو

  ی و رשـوه ھمـه جـא سـرאیت כـرد، در אیـن صـورت رھبـر معنـوی خوאر שرאب

  لـذא . جאمعه به אتخאذ تدאبیری برאی رفع אین معضل אخאقـی نـאگزیر خوאھـد بـود

  . אن حضرت بא رאھכאرھـאی گونـאگون، بـه تربیـت אخאقـی جאمعـه دسـت زدنـد

و روאیאت گونאگون אخאقی، אھدאف تربیتـی خـود رא  دعאھאن بא عبאدت و نقل אیשא

  . دאد مـیقـرאر  ریتـאثعبאدت طـوאنی אیשـאن، زنـدאنبאنאن رא تحـت . ردندכ دنبאل می

 3.אمیدنـدن می» لمتهجدینא زینت«ریستند و אو رא گ مردم אز تאوت قرאن حضرت می

                                                            
  .161ھمאن، ص . 1

  .844، שمאره 505، صرجال طوسی. 2

  .227، ص 2، ج ارشاد. 3
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  : فرمود میאن حضرت در برنאمه تربیتی خود به یאرאنש 

و نیכی به پـدر و  خوאندن بهترین وسیله تقریب به خدא پس אز معرفت، نمאز

   1.ی אستفخرفروשی و نیخودبمאدر و دور כردن حسد و 

در برאبـر אمـوאج سـهمگین  7אمـאم כـאظم :كادرسازی و تربيت شاگردان. 8

אلتقאط فرھنگی و ھجوم אفכאر אنحرאفی، به כאدرسאزی روی אوردنـد و بـر خـאف 

ی و אخאقی و אیمـאن یـאرאن و שیعیאنשـאن رא عقلنگنאھאی گونאگون، بنیאن علمی، ت

نفر אز رאویאن و یאرאن אن حضـرت אمـده  274در منאبع رجאلی نאم . אختندس אستوאر 

، تخصص دאשـتند و אز خیتאر وאینאن در حدیث، فقه، אدبیאت، تفسیر، כאم  2.אست

در منאبع رجאلی שیعه، שש نفـر . ندردכ ی فכری שیعه محאفظت میھא אنیبنحریم 

میر، ع بیא حیی، محمـــدبنی بن ، صـــفوאنبـــدאلرحمאنع بن ی یونسھـــא نאمبـــه 

حمـدبن אبـی نصـر، مـورد وثـوق و م حبوب و אحمدبنم بن غیره، حسـنم بن عبدאّهللاא 

عـאوه بـر אیـن שـש نفـر، כسـאن دیگـری مثـل  3.دאرאی جאلت علمی ھسـتند

لی بـن ع قطین و محمـدبنی بن حכـم، علـیبن אمسمאعیل بن میثم تَمאر، ھשא بن علی

. لطאق بودند כه جنبש علمی שیعه رא روשن نگـه دאשـتندא مؤمننعمאن مשهور به 

در אین جא منאسبت دאرد برאی تبیین نقש כאرگزאرאن فכـری و فرھنگـی שـیعه بـه 

  .پردאزیمیאرאن אن حضرت به  אز نفرمعرفی چند 

   عبدالرحمانيونس بن  -8-1

ھجـری  208قطین و متوفאی ی بن ھجری و אز موאلی علی 120حدود  وی متولد

ثبـت  ثیحـد وتفسـیر  כـאم وאثر برאی وی دربאره فقه  35در منאبع رجאلی . بود

אمـאم » .אو سـلمאن زمـאنש بـود«: دربـאره وی فرمودنـد 7אمאم رضـא 4.שده אست

                                                            
  . 387אبن שعبه حرאنی، ص . 1

  .365ـ  342، صرجال طوسی. 2

  .1050، שمאره 599مאن، ص ھ. 3

  .447، ص رجال نجاشی. 4
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دین مـن و  אسאس برאین כتאب «: وی فرمودند یوم و لیلهنیز دربאره כتאب  7ھאدی

  1 ».پدرאن من نوשته שده و ھمه مطאلب אن حق אست

   سماعيلا بن على -8-2

אز  .אیـد متכلم رسمی שیعه بـه שـمאر می نینخست ووی به متכلم مשهور بود 

   2.و אلمتعه אست مجالس هشام، النکاح، الطالق، االمامه یھא جمله אثאر وی כتאب

  حكم بن هشام -8-3

محله כرخ سאכن بـود و  در و כرد یم تجאرت بغدאد در وزאدگאه وی כوفه بود 

 7متכلمאن عصر אمאم صאدق نیتر بزرگوی אز . ھجری אز دنیא رفت 199در سאل 

منאظرאت بسیאری אز وی نقل שده כـه بـא כمـאل שـجאعت و . بود 7כאظم אمאم و

ھمین سبب، در אثـאر وی  به .ردכ می وگ گفت و مبאحثهمخאطبאن  כی כمهאرت بא ی

، الـرد علـی اصـحاب االثنـین، الرد علی اصحاب الطبایعردیه وجود دאرد، مثل چندین 

ی ھא כتאب אوאز دیگر אثאر . الرد علی المعتزلهو  الردعلی الزنادقه، الرد علی ارسطاطالیس

دאשت כـه  الفـاظی نیز به نאم כتאب و. بودالجبر والقدر و  المجالس فی االمامه، االمامه

   3.بود 7به אمאی אمאم صאدق

و אمـאم  7در عصـر אمـאم صـאدق بلندمرتبـهھשאم یכی אز כـאرگزאرאن فכـری 

بـه . כه تغییرאت گسترده فرھنگی در כאرنאمـه خـود دאرد אید به שمאر می 7כאظم

  .ردندכ ھمین سبب، مخאلفאن אو به ویژه معتزله به אو ھتאכی می

  لطاقا مؤمن -8-4

ی אز قدمאی متכلمאن שیعه و. כوفه بود سאכن ونعمאن  بن لیع بن نאم وی محمد

אز جملـه . منאظره دאשـت خوאرج وאمد כه بא אبوحنیفه، مرجئه، معتزله  میبه שمאر 

                                                            
  .537، ص رجال طوسی. 1

  .661، שمאره252، صرجال نجاشی. 2

  .475، שمאره330، صرجال طوسی. 3
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אو یכـی . אست معتزلـه وبر خوارج  رد و 7دربאره אمאمت אمאم علی احتجاجאثאر وی 

ی در جریאن فכری אن دوره א برجسته نقש وאز یאرאن برجسته دو אمאم یאدשده بود 

 1.لقـب دאده بودنـد» שـیطאن אلطـאق«ی כـه مخאلفـאنש بـه وی א هگونـدאשت؛ بـه 

 عهـده برنقש بزرگی در تغییرאت فرھنگی  7אمאم כאظم אنیرאو ویאرאن  سאن نیبد

  .رא تغییر دھند خود عصردאשتند و موفق שدند אوضאع فرھنگی 

  

  نتيجه

ی سیאسی، אجتمאعی، ھא یدگرگون)ق183-148( 7عفرج بن در عصر אمאمت موسی

، שאمل ھא یدگرگونאین . ی در جهאن אسאم אتفאق אفتאدא گستردهی فرھنگ وאدی אقتص

دوره،  نیא در. ی دאשتندא گستردهی ھא بینש و، فرאز معتزله وجریאن زندقه، غאلیאن 

ی رא שـאھد שـאفع وی مـאلכی، حنفـی فقه وی نوظهور تאثیرگذאر حدیثی ھא אنیجر

 و ھא تیمحـدودאطم، بـرخאف در אین عصر پرאשوب و مت 7אمאم כאظم. ھستیم

ی مهندسی فرھنگـی، یـכ رאھبردھאی طوאنی، بא طرאحی ھא زندאن وשدید  כنترل

جهـאن אسـאم שـכل دאدنـد כـه تـدאوم  در رאی فرھنگـ وفכری  رگذאریتאثجریאن 

 2291אن حضرت بא بیאن روאیـאت گونـאگون שـאمل . نهضت علمی אجدאدשאن بود

عقאید אنحرאفـی  نقد، مذאھب وא صאحبאن אدیאن روאیت، دعאھאی گونאگون، منאظره ب

نظـאم אموزשـی بـرאی  نیتـدوی، عیשـ ودرست אسـאمی  دیعقא حیتשر وو تبیین 

אخאقـی  تیترب وسאزی כאدر وی שیعیאن عقل وی فכری توאنمندسאزپیروאن خود، 

 כـه نـدאوردی رא به وجود א گستردهعنאصر مؤثر כאرگزאر فرھنگی، جریאن فرھنگی 

یـאرאن אن . ی در میאن שـیعیאن שـدفلسف و אنهیگرא عقلجنبש فכری  כی سאز نهیزم

 ملـل وبـא فـرق  منـאظره هـא و نیـزب אثـאر گرאن وحضرت بא نگאرש رسאله و ردیه 

عنאصـر  بـه وی כمכ כردنـد فכر وی אین نهضت علمی توאنمندسאزگونאگون، به 

                                                            
  .886، 325، صرجال نجاشی. 1
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 وفכـری  رییـتغ وتـدאوم  سאن نیبد. فرھنگی در אین عصر تبدیل שدند رگذאریتאث

ی در میאن שیعیאن، پیوسته بא تאریخ فرھنگـی جهـאن אسـאم در عصـر אمـאم فرھنگ

  .שود میدیده  7כאظم
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  7 ي آغاز امامت امام كاظمها ناسي چالشش آسيب

  1ضا بهرامير علي
  چكيده

مאن بא فرאگیری چـאلש جאنשـینی در אذھـאن ز ھم ،7אغאز אمאمت אمאم כאظم

دھـد طرאحـی  مینשאن  ،نאمطאلعه روאیאت معصوم. بود 7שیعیאن אمאم صאدق

صورت گرفته כه אصول שنאخت אمאم در زمאن  אی به گونه :یتب ویژه אھل

אز جملـه  ،ع אمאمـتیـنـص، علـم و ودא. در אختیאر مردم אسـت ،بروز چאلש

بر خود معرفی אمאم אسـتوאر  ،بאور عمومی جאمعه. אبزאرھאی رفع حیرت אست

تאثیرگذאرאن  אزیت به ھمرאه خوאص אصحאب، ب در حאلی כه تعאلیم אھل ؛אست

  نאسـی אیـن ש אیـن مقאلـه ُجسـتאری در אسیب. אیـد אصلی صحنه بـه שـمאر می

  .چאلש אست

  .7جאنשینی אمאم، فطحیه، אمאم כאظم :كليدي واژگان

  

  اشاره

אمאمت در אندیשه שیعی، عهدی אلهی אسـت כـه خدאونـد بـه مאننـد نبـوت بـر אن 

د بر אتمـאم אمـر אن تعلـق و אرאده خدאون 3و אتمאم دین שمرده שده 2אحتجאج نموده

                                                            
 Alirezab60@ gmail.com. موخته حوزه و כאرשنאس אرשد علوم حدیث گرאیש כאم و عقאیدא دאنש. 1

، 2، جکافیכلینی، . (»אن אّهللاא אحتج فی אאمאمة بمثل مא אحتج فی אلنبوة! یא علی«ث שریف نبوی אשאره به حدی. 2

 .)3، ح588و  7، ح284ص

 .489، ص 1ھمאن، ج. 3
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אی صـرفאً  אین بر خאف אندیשه אھل سنت אست כه אین نهאد رא قضیه 1.گرفته אست

منوط به مصحلت جאمعه و אختیאر אمت و بـر אمـده אز ضـرورت אجتمـאع بשـری 

ھאی אلهی در حق مردمאن رא به معرفـت حجـت  שیعه، אتمאم تحقق وعده 2.دאنند می

. یאبـد אر אو אدאمـه میسـ ملی אست כه אیـن نهـאد در سאیهو אمאم، عא 3دאند وאبسته می

  :فرمאیند میونه معرفی گ אمאم رא אین 7אمیرאلمؤمنین

  4.אمאمאن אز طرف خدא تدبیرכنندگאن אمور مردم و כאرگزאرאن אگאه بندگאنند

אین به معنאی نیאبت אلهی در אدאره جאمعه אست כه قوאنین خدאوند رא در جאمعـه 

  .ندכ می אجرא

אز تمسכ به قرאن כریم ـ بر پאیه אصل אستنאد بـه אمـאم معصـوم و حجـت پس 

دאنستن قول אیשאن ـ روאیאت ھمیשه یכی אز منـאبع אصـلی שـنאخت אمـאم שـنאخته 

رین مبאحث אین حوزه אسـت כـه אز دو بعـد ت بאزשنאسی جאنשینی אز مهم. שود می

گـאه دوم عـאوه بـر אز אین میـאن، ن. אرאن قאبل بررسی אستد نگאه دینی و نگאه دین

ترسیم فضאی فכری حאכم بر جאمعه مورد مطאلعـه رא نیـز نمאیـאن  ،مسאله שنאخت

نאسی אین نگאه در مقאیسه بא رویכـرد אول ש אمכאن אسیب ،ذرگ אز ھمین ره. سאزد می

یند، نگאھی عمیق و جאیگאھی بلند در بحث אرسد אین فر میبه نظر . שود میفرאھم 

  .دאשت نאسی در پی خوאھدש אمאم

در فهـم و  אی بאیسـتی منظومـه ،نכته ضروری دیگر אن כه אز مجموعه روאیאت

 ،אین כאر در عصر حאضر. یری پردאختگ שنאخت אمאم ترسیم כرد و سپس به نتیجه

אمـא بررسـی جאمعـه دوره مـورد مطאلعـه و میـزאن  ؛رسـد میכאر دשوאری به نظر ن

  .طلبد میرא  שده، دقت خאصیسی אیשאن به אین نصوص، عאوه بر نگאه یאد ر دست
                                                            

 .413، ص 2، و ج482ھمאن، ص. 1

، االمامـة و الـرد علـی الرافضـة؛ אبـونعیم אصـفهאنی، 203، ص مقدمه ابـن خلـدونعبدאلرحمאن بن خلدون، : نכ. 2

 . 24ص

 .189، خطبه 264،صنهج البالغةسیدرضی، . 3

 .152، خطبه 198ھمאن،ص. 4
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نـین چ در אین مقאله بא رویכرد فوق، به بאزخوאنی معیאرھאی جאنשین אمـאم و ھم

خوאھیم پردאخت  7ھאی אثبאت و אبرאز جאنשین در دوره אغאز אمאمت אمאم כאظم رאه

و مبאحث مـرتبط بـא אن  1و אز پرتو ترسیم אین دو مسאله، به وאכאوی جریאن فطحیه

  .پردאزیم یمدر אین دوره 

 7صـאدقین ویـژهبـه  ،אیی כه تכیه אصلی مقאله بر روאیـאت אھـل بیـتج אز אن

  :توאن چשم پوשید خوאھد بود، به אقتضאی منطق فهم אحאدیث، אز دو نכته مهم نمی

ری אیשאن و فضאی حאכم بر جאمعـه، گ فهم مخאطبאن و روحیه پرسש: نכته אول

ی ھـא مطאلعـه روאیـאت و گزאرש. رود میאز عنאصر مؤثر در אلقאی معאرف به שمאر 

ی אصلی שنאخت אمאم در כنאر بאورھאی عمـومی אز ھא گویאی ترسیم مؤلفه ،تאریخی

یـت در ب ه אلگـوی אھلئـرאאتبیین بحـث مهـدویت و بـאאخره . שنאخت אمאم אست

ی ھـא چאلש. ی אیـن دوره אسـتھـא אز ویژگی ،ھدאیت جאمعـه بـه אمـאم جאنשـین

 ردی در אستدאلی שدن عقאیـد שـیعه دאنאپذیرتאثیر אنכאر ،ی אنھא پدیدאمده و زمینه

نگـאه  כـه تـوאن אدعـא כـرد مـی ،ذر אین نכتـهگ אز ره. دھد میو پویאیی אن رא نשאن 

لعملی جز تאש در جهـت א ی چאلשی منتسب به שیعه، عכسھא بدبینאنه به جریאن

ש אیـن در حـאلی כـه پیـدאی. طرد אیשאن אز جאمعه שیعی به دنبאل نخوאھد دאשـت

ی ھא ر אندیשـهت ر و عمیـقت و طرح אن در جאمعه שیعه، بـه ترسـیم دقیـق ھא چאلש

  .אنجאمیدשیعی 

ی چאلשـی در طـول دوره ھـא تحلیل تعאمل אصحאب אئمـه بـא جریאن: نכته دوم

حـذف . وجـود دאשـته אسـت ھא دھد دو گونه عمل بא אین جریאن میאمאمت، نשאن 

یی כه אفسאد ھא אنحرאفی غلو و ھضم جریאن ی אنحرאفی مאنند خط אلوھیتی ـھא گروه

در پی ندאשتند مאنند خط معرفتی ـ فضیلتی غلـو، فطحیـه و حتـی بدنـه عمـومی 

حضـور و پـذیرש گـروه دوم در . אست مשهودوאقفیه ـ به خאف سرאن אیשאن ـ 
                                                            

ھم در منאبع فرق و مقאאت به אین دوره نسبت دאده שده، فرقه خوאنـدن » نאووسیه«אگرچه אنحرאفאتی مאنند . 1

 . روستאند بא نقد جدی روبه یی כه در گهوאره تولد אز دنیא رفتهھא אن و چאلש بودن چنین گروه
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אز طرفی بאعث گرאیש و در نهאیت אعتقאد بـه مسـیر אصـلی אمאمـت  ،جאمعه שیعی

  .ندی رא אز אیשאن گرفتم אزی و نظאمس فرصت تئوری ،دیگر שیعی שد و אز طرف

خש אمאمאن שیعه در تשכیل جאمعه שـیعی ب گویאی تعאلیم ھدאیت ،אین دو نכته

بـه تحلیـل روאیـאت  ،منسجم و אستدאلی אست و نگאرنده بא مאحظه אین دو نכتـه

  . پردאخته אست

א و نیאزمنـد فرصـت ه فضאی چאلשی متאثر אز שبهه، فضאیی گذرכ نכته دیگر אن

رد אندیשه ب در نگאه مجموعی به אین אتفאقאت، تאثیر مثبت אن در پیש. بאزیאبی אست

  1.שیعی نمאیאن אست

  

  معيارهاي جانشين امام. 1

 کافیو  بصائرالدرجاتאره وאرد שده در ب در אین 7مجموعه روאیאتی כه אز صאدقین

فـی אאئمـة אنهـم «אبـوאب صفאر قمی در جزء دھـم و . در אبوאب متعدد אمده אست

فـی אאئمـة אنهـم «، »لوصیة אلی אلذین من بعدهא فی 9یعلمون אلعهد من رسول אّهللاא 

فی אאمـאم אنـه یعـرف مـن «، »یعلمون אلی من یوصون قبل موتهم ممא یعلمهم אّهللاא 

فی אאمאم «و » فی אאمאم אنه یعرف من یכون بعده قبل موته«، »یכون بعده قبل موته

 59כلینی نیـز در אبـوאب . אورده אست» אאمאم אلذی یכون من بعده אلذی یؤدی אلی

بـאب «در نهאیـت، عنـوאن . به אحאدیث مربوط אשאره כرده אست الحجةכتאب  63تא 

غیبـت در منـאبعی مאننـد . رسـد جאمع بـه نظـر می» אאمور אلتی توجب حجة אאمאم

 عزوجل و بאختیـאره، و مא جאء فی אאمאمة و אلوصیة و אنهمא من אّهللاא «در بאب  نعمـانی

رسـد محوریـت دو  روאیאتی אمده، אمא به نظر می» אمאنة یؤدیهא אאمאم אلی אאمאم بعده

  .אفزאید میبه אتقאن بحث  2بصائرو  کافیכتאب 

                                                            
 .473، ص 1ج: مجموعه آثارمطهری، : ھא نכ ر تאثیر مثبت שبهאت و چאلשت برאی אگאھی אز تفصیل بیש .1

  .שنאسی معرفت אمאم אستכلینی دنبאل ترسیم منظومه אعتقאدی و صفאر در صدد روש. 2
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ی ھא نیم כـه שאخصـهכ אز روאیאت אین אبوאب אשאره مـی אی وعهمبه مج אدאمهدر 

بتـوאنیم  ،אز אعتقאدאت در بـאب אمאمـت אی تא بא ترسیم منظومه نندכ אصلی رא بیאن می

ی دیگر כه به عنـوאن ھא یرند، אز שאخصهگ ی אصلی رא כه محور قرאر میھא שאخصه

  .تمییز دھیم 1שوند، میی معین שنאخته ھא مؤلفه

  

  نص .1- 1

ه אمـאم כـ چه אن ؛رین معیאر שنאخت אمאم نزد جאمعه שیعی אستت وصیت אשכאر

ھאی جאنשینی אو جز بـא رאھنمـאیی معصـوم دאرאی שرאیطی אست כه שنאخت معیאر

 2.אنـد אین معیאر رא در قאلب نـص معرفـی כرده ،منאبع כאمی. ستنیپیשین ممכن 

  : ندכ نقل می 7عفور אز אمאم صאدقی ّهللاא بن אبیא عبد

دאند چه כسی بعد אز אوست، پس بـه  می) به אمر אلهی(ه כ میرد تא אین میאمאم ن

  3.ندכ אو وصیت می

جه אز قبیل وصـیت و هא به عنوאن مبرز پیمאن אلهی אست و به ھیچאین وصیت تن

 ،در حقیقت אمאم معصوم در طول عمـر שـریف خـود. رود میپאدשאھאن به שمאر ن

  . אبد אین عهد رא برאی مخאطبאنی אبرאز כندی אجאزه می

  : ویدگ بن אשعث می عمرو

ت כننده مـא نید כه وصیכ אیא گمאن می«: فرمود میשنیدم כه  7אز אمאم صאدق

بلכه عهدی אز خدא و  !ند؟ به خدא سوگند نهכ خوאست وصیت می سبه ھر כ

  4 ».ه אمر אمאمت به صאحبש برسدכ رسولש به یכאیכ אمאمאن אست تא אین

                                                            
 ھאیی אست כه وجود אن قطـع بـه جאنשـینی رא در پـی دאرد؛ بـه خـאف مقصود אز معیאرھאی אصلی، مؤلفه. 1

 . معیאرھאی معین כه در כنאر معیאرھאی אصلی نقש אفزאینده دאرند

  .375،صاالقتصادطوسی، . 2

 .691، ص1כلینی، پیשین، ج. 3
 .2، ح693ھمאن، ص. 4
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و بـه  אیـد بـه שـمאر میبحث אز وصیت אست כه אمری אلهـی  ،در אین روאیאت

رین تـ مهم ،ین مـאכא. دست אمאم نیست و حتی زمאن אبرאز אن نیز به אمر خدאست

ی چאلשی שـیعی و حتـی ھא שود و ھمه جریאن میשنאخت جאنשین שنאخته  אملع

  1.ردندכ در جهت אثبאت אین معیאر در حق خویש تאש می ،عبאسی

  

  علم .2- 1

. אسـت مندی אز علم אمאمאن پیשین معیאرھאی جאنשین אمאم، بهرهرین ت אز جمله مهم

שود و حتی  میرود، به میرאث منتقل  میه שمאر ی پیאمبرאن بھא אین علم כه אز سنت

نیز معین،  زمאن אنتقאل אین علم אز אمאم پیשین به אمאم جאنשین 2.قאبل אزدیאد نیز ھست

ھمین  ،در אھمیت علم אئمه 3.שده אست وسאعتی پیש אز שهאدت אمאم پیשین معرفی

صفאر  و ئمه پردאختهبאب به بیאن אین جאیگאه عظیم אאفزون بر یאزده  ،کافی بس כه כتאب

  .אست یت رא بر بنیאن بحث אز علم אغאز نمودهب نאسی אھلש معرفت ،بصائر در כتאب

مهم در שـنאخت جאنשـین، ودیعـه אلهـی אسـت כـه بـه  یعلم به عنوאن معیאر

  :ویدگ برید بن معאویه می .שود میجאنשین אمאم منتقل 

َ  ِإن  ﴿ دربאره אیه 7אز אمאم بאقر وا َأنْ  يْأُمُركُمْ  اّهللاٰ َوِإَذا َأْهِلَهـا ِإلَـى اْألََمانَـاِت  تَُؤد 

 ؛مقصـود مـא ھسـتیم«: فرمـود. پرسیدم ﴾ِباْلَعْدلِ  تَْحكُُموا َأنْ  الناِس  بَينَ  َحكَْمتُمْ 

  4 ».و علم و سאح رא تحویل دھد ھא یعنی אمאم אول به אمאم بعدی כتאب

ی ھـא نـوאن אمאنتبه ع ،روאیت سخن אز כتب، علم و سאح محط بحث در אین

  5.به دست صאحب حقیقی אن سپرده שود دאلهی אست כه بאی

                                                            
  .571ـ  566، ص7، جتاریخ االمم و الملوکطبری، : نכ. 1

 .396تא  392، صبصار الدرجاتصفאر، : نכ. 2
 .279ـ  273، ص2כلینی، پیשین،ج. 3

 .1، ح688، ص 1כلینی، پیשین، ج .4
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ھـאی  یـכ אز جریאنگرچـه ھـیچ. رسـد توجه به یכ نכته ضروری به نظر می

رین در عرصه جאمعه، توאن مقאبلـه بـא علـم אمאمـאن معصـوم رא אف معאرض و چאلש

כـری ـ ھـאی ف ندאשتند، سخن אز علم و مرאتب אن بـא توجـه بـه دو خطـر جریאن

فرھنگی אز سویی و فשאرھאی گونאگون به سبب جریאن غلو אز سوی دیگـر، כـאر 

אمـده  بصـائرو  کـافیبه گزאرשی אز بیאن علوم אمאم כـه در . رسد  אسאنی به نظر نمی

  :گوید سیف تمאر می. توجه כنید

. بא جمאعتی אز שـیعیאن نשسـته بـودیم) אسمאعیل(در حجر  7אمאم صאدق بא

به אطرאف نگאه כـردیم و כسـی » سوسی در אطرאف مא ھست؟جא«: אمאم فرمود

به خدאی כعبـه و خـدאی «: پس فرمود» .جאسوسی نیست«: رא ندیدیم؛ گفتیم

אین سאختمאن ـ سه بאر قسم رא تכرאر כرد ـ אگر ھمرאه موسی و خضر بـودم، 

تر אز אن دو ھستم، و אز אنچه به אن دست نیאفتـه  כردم כه عאلم אنאن رא אگאه می

دאده שده و ) علم گذשته(כردم، زیرא به אیשאن علم مא כאن  دند אگאھשאن میبو

به אیשאن دאده نשده بود، در ) علم אینده تא قیאمت(علم مא یכون و مא ھو כאئن 

  1».אیم حאلی כه مא אز رسول خدא به אرث برده

  

  ودايع .3- 1

  . تאسـאز جمله مبאحث مهم שنאخت אمאم نـزد خـوאص و عـوאم  ،אمאمت ودאیع

 כه ھم مجموعـه علـوم אنتقـאلی و ھـم مجموعـه وאیـی אئمـه رא دربـر ودאیعאین 

  خــאص אمכــאن مשــאھده אن  אی یــرد، אز אنظــאر عمــومی مخفــی بــوده و عــدهگ می

  .אند هیאفترא 

گسـترده و خـאرج אز אز حوصـله  ،و تعدאد אن و محتویאتש ودאیعبحث אز אین 

ی אن به عنوאن معیـאر جאنשـین אمـאم یی אز معرفھא אین نوשتאر אست، אمא به گزאرש

                                                            
 .250و  149؛ صفאر، پیשین، ص1، ح648، ص1כلینی، پیשین، ج. 1
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  : ویدگ אحمد بن محمد بن אبی نصر بزنطی می .نیمכ אכتفא می

میرد به چه چیز אمـאم بعـدש  میھنگאمی כه אمאم : گفتم 7لحسن رضאא به אبو

ر تـ یی دאرد אز جمله אن فرزنـد بزرگھא אمאم عאمت«: שود؟ فرمود میשنאخته 

پـس . یـردگ سאیر مدعیאن پیשـی میبودن و دאرאی فضل و وصیت אست و بر 

سـאح در . به فאنـی: שود میשود فאنی به כه وصیت כرد؟ گفته  میپرسیده 

אمאمت ھمرאه سـאح  ؛سرאئیل אستא میאن مא אھل بیت به منزله تאبوت میאن بنی

  1 ».אمאمت نیز ھست ،ھر כجא سאح بאשد ؛אست

שـود، אمـא در  مـی به فضل و وصیت و فرאگیری عمومی אשאره ،در אین روאیت

ھمرאھـی . دگـرد نهאیت به یـכ שאخصـه אصـلی אשـאره و بـر אن تאכیـد ویـژه می

אست כه ھرگونه שאئبه در  אی نכته ،אمאمت ودאیعھمیשگی سאح به عنوאن یכی אز 

  .دھد میخلط و تطبیق چندجאنبه سאیر שرאیط رא تحت تאثیر قرאر 

אست כه گسـتردگی  9رאز جمله نכאت بسیאر مهم دیگر، سخن אز سאح پیאمب

لعאده אین ودیعه אمאمت در بـین سـאیر ودאیـع رא א وجود אن در روאیאت، אھمیت فوق

ه ھمאن שمשیر حضرت אست، אز حق כ تאכید بر سאح، عאوه بر אن. دھد نשאن می

. כنـد یت بر جאمعه و در אختیאر دאשتن جهـאد حכאیـت میب حאכمیت و وאیت אھل

  .نשאنه ھمین نכته אست 2»رع رسول אّهللاא و אن قאئمنא من لبس د«جمله 

כنאیـه אز حیطـه و  ،אین گمאنه نزد نگאرنده بسیאر قوی אست כه تعبیر به سـאح

ه چـ و אن 9تفسیر سאح پیאمبر. אست אجتمאعی אھل بیتـ  گستره وאیت سیאسی

שرאیطی خאص برאی مدعی جאنשینی אیשאن دאرد  ،در چپ و رאست אن نوשته שده

سن بر بودن سאح نزد אیשאن و رد قوی دאعیه אیשـאن توسـط אمـאم لحא و تאכید بنی

تلقی سאح بـه عنـوאن אبـزאر  سאزد و אز رא نمאیאن میאز جאیگאه رفیع אن ، 7صאدق

                                                            
 .1، ج708כلینی، پیשین، ص. 1

 . 4، ح175صفאر، پیשین، ص. 2
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» אאمـאم هحجـ توجب یאلت אאمور بאب«در  1.אعمאل وאیت در جאمعه حכאیت دאرد

ی אصلی ھא ن שאخصهتمییز بی. שده אست ھא ری بر אین אمאنتت تصریح و تאכید بیש

 .ر مدאر سאح שمرده שده אستیو אمאمت دא שود دیده میو فرعی در אین روאیאت 

  :ویدگ אعلی میא عبد

چه دلیلی علیه כسی כه بـه نـאحق אدعـאی אمאمـت : پرسیدم 7אز אمאم صאدق

سپس به من  ».שود میدربאره حאل و حرאم אز אو سؤאل «: دאرد، ھست؟ فرمود

سه حجت אست כه در غیر صـאحب مسـند אمאمـت جمـع «: رو כرد و فرمود

نـزد ) پیـאمبر(سـאح  ؛رین فرد پس אز אمـאم پیשـین אسـتت שאیسته :שود مین

כه אگر وאرد مدینه שـوی  אی به گونه ،אوست و وصیت אשכאر در حق אوست

بـه : وینـدگ می ،بپرسی فאنی به چه כسی وصیت כرد ھא حتی بچه ،و אز ھمه

  2.»فאن بن فאن

אین אست כـه سـؤאل אز مسـאئل فقهـی بـه عنـوאن  ،ظریف در אین روאیتنכته 

معرفی نשده، بلכه بـرאی שـنאخت و نـאحق بـودن  رھאשنאخت אمאم برאی ھمه قש

تـوאن گفـت دو כـאرכرد مهـم  مـی. אن ھم توسط خوאص אصحאب אسـت ،مدعیאن

بـه אیـن نכتـه  7در روאیت אمאم رضא. سؤאل، אقنאع منכر و אبطאل قول مدعی אست

  : ویدگ אحمد بن عمر می .שכאرא אשאره שده אستא

: فرمود. שود پرسیدم میه به שنאخت אمאم رھنمون چ دربאره אن 7אز אمאم رضא

ھرگـאه ) כـه אی بـه گونـه(رھنمونی بر אو به بزرگی و فضل و وصیت אست «

گفته  "به فאنی به چه כسی وصیت כرد؟": وאرد שهر שود و بپرسند אی قאفله

سאح بـود ھمـو  سنزد ھر כ(بر گرد سאح بگردید . "فאن فאن بن": שود

  3».حجت نیستند ]ی فقهی[ ھא ، ولی سؤאل)אمאم אست

                                                            
  .37، ح184ھمאن، ص. 1

 .2، ح709ھمאن، ص. 2

 .5، ح711ھمאن، ص. 3
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  معیــאر نبــودن ســؤאאت  ،تصــریح مאصــאلح مאزنــدرאنی و عאمــه مجلســیبــه 

  ونـه سـؤאل و بאزשنאسـی پאسـخ رא گ فقهی مربوط به عـوאم אسـت כـه قـوه تحلیل

   1.ندאرند

  رمـدאر بـودن تשـخیص یאכ بودن سـאح و אمـر بـه دאدر ھر حאل، تאכید بر م

  یری در فضـאی שـبهه و در دسـت گ אمאم بر אین مسאله، به جهـت مـאכ تصـمیم

لשـعאع א ی دیگر رא تحتھא دאשتن معیאری ھمگאنی و عאمه فهم אست כه ھمه مؤلفه

  .دھد میقرאر 

  

  سن .4- 1

بـودن نیـز אز  שود، فرزند بـزرگ میونه כه در روאیאت گذשته مאحظه گ ھمאن

مـאכ سـن אگرچـه معیـאری بـرאی . אیـد جمله معیאرھאی جאنשین به حسـאب می

ھשאم بن سאلم אز  .به خאف معیאرھאی گذשته مقید שده אست ،שنאخت אمאم אست

  : ندכ روאیت می 7אمאم صאدق

  2 .ر אست مאدאمی כه در אو عیبی نبאשدت بزرگ) فرزند(אمאمت در 

  یאزمنــد بررســی دقیــق אســت، אمــא در ھــر حــאل ن ،و دאیــره אن» هعאھــ«مفهــوم 

نכتـه قאبـل  .رود مـیفرزند بزرگ אز جمله معیאرھאی שنאخت جאنשین بـه שـمאر 

  بـه معیـאری تقویـت و  אی אگـر در دوره שوند و میه معیאرھא مضمحل نכ אשאره אن

 ،بـر ھمـین אسـאس. تمسכ שود، به معنאی אز بین رفتن سאیر معیאرھـא نیسـت אن

سـن در زمـره معیאرھـאی  .שـود مینیز دیده  7ر روאیت אمאم رضאتאכید بر سن د

 ھא یری سאیر مאכگ و به منزله عאمتی برאی שنאخت و پی گردد محسوب میمعین 

  .مؤثر אست

                                                            
 .167، ص25، جربحاراالنوا؛ مجلسی، 106، ص6، جشرح اصول کافیمאزندرאنی، . 1

 .6، ح711ھمאن،ص. 2
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  ناسي شناخت معيارهاي جانشينش آسيب. 2

ی جאمعـه ھـא و بـوده و تودهر هیی روبـھـא بـא چאلש ،ھموאره שنאخت אمאم جאنשین

ی ھـא بא مשכل تطبیق معیאرھא بر אשخאص و تـאخیر مאכ ،אصשیعی و گאھی خو

  .אند معیאرھאی معین و فرعی موאجه بوده میتقدאصلی و 

שـכی در مـورد معیאرھـאی  ،ه گفته שد، پیدאست כه در جאمعـه שـیعیچ אز אن

جאنשین نیست و שیوع و تכثیـر روאیـאت در میـאن אیשـאن جـאی تردیـدی بـאقی 

نאسی معیאرھא و تقدیم معیאرھאی אصلی، שـنאخت ש تنهא مשכل مصدאق .ذאردگ نمی

  .سאزد میאمאم رא در دوره כوتאھی بر אیשאن دשوאر 

و بـه  پـردאزیم مـینאسی جریאن فطحیه ש به אسیب ،پس אز تذכر אین نכته כوتאه

  .نیمכ نقאط حسאس در معیאرھאی שنאخت אمאم در אین دوره אשאره می

  

  فطحيه

چאلש دوره تאریخی مـورد بحـث در حـوزه رین ت مهم ،כ، جریאن فطحیهש بی

فאرغ אز موجی כه אین جریאن در مسیر حرכـت שـیعه אیجـאد  .درون مذھبی אست

در . ع دאرאی אھمیـت אسـتیכرد، تכאمل و پویאیی به وجود אمده در אثنאی אین وقـא

به بررسـی سـیر تכאمـل אندیשـه  ،ّهللاא אفطحא نאسی عبدש ضمن שخصیت ،אین بخש

  .پردאزیم میی فכری אیשאن ھא رین چאلשت ع و مهمفطحیه در تאریخ تשی

  

  هللا شخصيت عبد

שـیخ مفیـد אو  .بودپس אز جنאب אسمאعیل  7رین فرزند אمאم صאدقت אو بزرگ

 1.دھد میو مرجئه خبر  دאند و אز تمאیאت אو به حשویه رא دچאر אنحرאف عقیدتی می

                                                            
 .210، ص2، ج، ارشادمفید. 1
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و عثمـאن و  7אمאم علیه אرجאء אو رא به دאשتن نظر منفی دربאره כ אیשאن ضمن אن

  : אورد می 7ند، دو روאیت אز אمאم صאدقכ بدگویی در مورد אیשאن تفسیر می

אو مرجئی «: ّهللاא אز نزد אیשאن خאرج שد، فرمودא ھنگאمی כه عبد 7אمאم صאدق

ّهللاא در وقت سـخن گفـتن حضـرت بـرאی א نین روزی عبدچ ھم ».بزرگ אست

و  ندسאכت שد ندאو رא دیدھنگאمی כه حضرت . بر אیשאن وאرد שد ،אصحאب

  2 ».אست 1دאنید אو אز مرجئه میאیא ن«: ندپس אز خאرج שدن אو فرمود

ــ שــیخ مفیــد در نهאیــت، بزرگ ــאتوאنی אز ت ــرאی رد אمאمــت אو رא ن رین مــאنع ب

אمא در ھرحאل، بزرگאن אصـحאب  3.שمرد ویی به سؤאאت فقهی אصحאب میگ پאسخ

. گرفتאر שبهه فطحیـه שـدند 7אم صאدقאمאمیه و فقهאی אیשאن، پس אز שهאدت אم

  : نویسد שیخ طوسی در אین زمینه می

כه به אمאمت אو قאئل שدند عموم بزرگאن שیعه و فقهאیשאن به אین قول  כسאنی

گرویدند و به جهت روאیتی אز אئمه כه אمאمت در فرزند بزرگ אمאمی אست כه 

אز فقه אزمودنـد כـه  سپس אو رא بא سؤאאتی. رود، دچאر שبهه שدند אز دنیא می

ه אموری مرتכب שد כه שאیسته نیست אز כ پאسخ אن رא ندאשت و به سبب אن

  4 ).مگر تعدאد אندכی، بقیه אز אمאمتש برگשتند(אمאم سرزند، 

אست כه אز طرفی پیـدאیש و  مهمینכته  ،فرאگیری שبهه مשאیخ و فقهאء שیعه

ند و عאلمאنـه אن رא دفـع روשـم ،دھـد و אز طـرف دیگـر مینשאن  رא تطور چאلש

  . سאزد میضروری 

پس אز שـهאدت  5)یא نود روز(روز  ھفتאدو تنهא א .ّهللاא بسیאر כوتאه بودא غאئله عبد

                                                            
نیאمـده بلכـه ) ن אسـتכه אصطאح سـنی א(כه خوאھد אمد، אین אرجאء به معنאی تאخیر عمل אز عقیده چنאن. 1

  . و عثمאن گفته שده אست 7بدگویی در حق אمאم علی

  .4241، رقم294، ص6، جقاموس الرجال؛ تستری، 312،صالفصول المختارهمفید، . 2

  .همان. 3
  .472، שمאره525 و 524، ص2ج ،اختیار معرفة الرجالطوسی، . 4

  .928، ص2، ج، سفینة البحارقمی. 5
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אز دنیא رفت و כسאنی כه در אین مدت אز שبهه אمאمت אو رھא نשـده  7אمאم صאدق

אن אאمאمـة «قאئـل שـدند و روאیـت  7بودند، پس אز وفאتש به אمאمت אمאم כאظم

رא پذیرفتند و ھمאن تعدאد אندכ نیـز » نین بعد אلحسن و אلحسین فـی אאخوאتכو

  1.به جریאن אصلی שیعه بאزگשتند

ی שـنאخت אمـאم در جریـאن ھא بر אسאس مؤلفه ،ه حرכت שیعهכ אن جאلبنכته 

שود כه سوאی خطא در تשخیص אز نـوعی بאزگשـت אز خطـא در  میفطحیאن دیده 

ونه כه در سیر بحث אשכאر שد، گ ھمאن. שאن دאردروند שنאخت אمאم نزد فطحیאن ن

ّهللاא تلقی א אمאمت رא عبد نאمزددھند و  میאیשאن אمאمت در فرزند بزرگ رא مאכ قرאر 

گرچه تعصب (שود  میשیوه تثبیت نزد برخی  ،در مرحله بعد سؤאل אز אو. نندכ می

عمـאر  ر درتـ אین שیوه پس אز مـאכ قـرאردאدن אمאمـت فرزنـد بزرگ نپذیرفتنو 

אمא در نهאیت بא وفאت אو و بאقی نگذאשـتن ھـیچ  ،)שود میسאبאطی و یאرאنש دیده 

אمאمـت پـس אز حسـن و «אرאنש بـه روאیـت د عمده طرف 2فرزند پسری אز خود،

 8بن جعفـر موسیبرگשتند و به אمאمت  »שود، میدر دو برאدر جمع ن 7حسین

  .قאئل שدند

و ضوאبط שیعه در تשـخیص אمـאم  ندی و تאبعیت אصولم قאعده ،جریאن فطحیه

بـא  7روزی אمـאم صـאدق. دھـد مـیرא به روשنی در مقאبل چשم ھر نאظری قرאر 

  : سرزنש، توبیخ و موعظه به אو فرمود

رא در ) אمאمـت(به خدא قسم من نور  ؟ذאرد مאنند برאدرت بאשیگ چه چیز نمی

ه پـدر כ گر نه אنم! بینی میبرאی چه نور رא در אو «: ّهللاא گفتא عبد !שنאسم میאو 

אو אز من אسـت و «: به אو فرمود 7אمאم صאدق »؟و مאدر من و אو یכی ھستند

  3 »!تو پسرم ھستی

                                                            
  .طوسی، پیשین. 1

  .89، صفرق الشیعهتی، نوبخ. 2

  .10، ح69ص ،2כلینی، پبשین، ج .3
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در تفכر שیعه אیجאد خوאھـد כـرد، در  وی نאپאیدאری אین چאلש و رویשی כه

  : فرمود 7به موسی حضرت. שود میدیده  7אمאم صאدق سخنאن

שـیند و پـس אز مـن אدعـאی ن می به زودی برאدرت بر زیرאندאز من! پسرمאی 

אو אولین כسی אسـت  زیرאپس حتی یכ כلمه بא אو نزאع نכن، . ندכ אمאمت می

  1 .שود میכه به من ملحق 

ّهللاא وאجـد چـه א عبـد. بررسی یכ نכته برאی روשن שدن بحث שאیسـته אسـت

نשـאن  ھـא مجموعـه گزאرש ؟שرאیطی بود כه نظرھא رא به سوی خود جلـب כـرد

  :אی שرאیط زیر بوددھد אو دאر می

  ؛אلبته بعد אز אسمאعیل כه در زمאن پدر אز دنیא رفته بود؛ ر بودت فرزند بزرگ .1

  ؛غسل و نمאز אمאم رא در ظאھر بر عهده دאשت .2

  ؛אنگשتر אمאم به אو رسیده بود .3

  .אمאم رא به خאכ سپرده بود .4

  : جمع אین שرאیط در عبאرت שهرستאنی אمده אست

. به فرزندש عبدאّهللاא אفطح معتقـد שـدند 7אل אمאمت אز صאدقبه אنتق אفطحیه

و مאدرשאن فאطمه دختـر حسـین بـن  بא אسمאعیل אز یכ پدر و مאدر אستאو 

] فطحیـאن. [بـود 7صאدقאمאم رین فرزند ت אو بزرگ .אست 7حسن بن علی

 »رین فرزندאن אئمه אستت אمאمت در بزرگ«: فرمودندحضرت گمאن כردند כه 

و عبـدאّهللاא در جאیگـאه  »مאم כسی אست כه در جאیگאه من بنשـیندא«: و فرموده

زאرد و گـ دھـد و نمـאز بـر אو می مـیאیשאن نשست و אمאم رא فقط אمאم غسـل 

عبدאّهللاא ھمـه אیـن כאرھـא رא بـر . سپאرد میدאرد و به خאכ  میאنگשترש رא بر 

 تـאאمאنتی به یכی אز یאرאنש سپرد و فرمود  7אمאم صאدق. عهده دאשته אست

عبدאّهللاא אمאنـت  .אن رא طلب כرد تحویل دھد و אو رא אمאم قرאر دھد سبه ھر כ

                                                            
  . طوسی، پیשین. 1
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روز زنده بـود ھفتאد بא ھمه אوصאف عبدאّهللاא بعد אز پدرש تنهא . رא طلب نمود

  1 .و پس אز مرگש فرزند پسری به جאی نگذאשت

به مبאحث تאریخی و عقیدتی نیאز دאرد כه به برخـی  ،بررسی یכאیכ אین موאرد

رسـد ھمـین مقـدאر אز  مـیدر فصول بعد پردאخته خوאھد שد، אمא به نظـر  ھא אز אن

بـه  ھא אین مؤلفـه. توאند כאفی بאשد میשرאیط برאی אیجאد چאلש نزد برخی שیعیאن 

به قدری قوی אست כه אگر نص صـریح بـر صـرف אمאمـت אز אو  ،نظر שیخ مفید

. שـد میه אمאمت אو موجب قول ب ،وאرد نשده بود، שهرت אو و ظهور سאیر שرאیط

  :ویدگ وی می

אز طـرف  نبود כه אز אمאمت אو جلوگیری כند، برگردאندن نص אز אو عیبیאگر 

و . אفتی در אو ظهور می ،پدرש روא نبود و אگر אمאمت رא אز אو برنگردאنده بود

  در میـאن یـאرאنש معـروف  ،نصـی دربـאره אو گفتـه بـود 7אگر אمאم صـאدق

حیאن، نאتوאنی אیשאن אز אرאئه نصـی دربـאره אمאمـت دلیل بطאن عقیده فط. بود

  2 .ّهللاא אستא عبد

 بسیאر تאכیـد שـده ّهللاא א بر אمאمت عبد 7نبود نص אز אمאم صאدقبه ، در אین میאن

א ضروری ج כه در אین אی אین بحث به صورت تفصیلی خوאھد אمد، אمא نכته. אست

 ھא سـאیر مؤلفـه ر، بـی שنאخت و تשخیص אمـאمھא ه نص در میאن مؤلفهכ אست אن

وصـیت و  ،ر بودن אو نزد عمـوم שـیعیאنت مאכ مسن ،در ھر حאل. دگذאر تאثیر می

یی به ھא ، گرאیש»عאھه«بدون توجه به  تא لשعאع قرאر دאد و بאعث שدא علم رא تحت

  . سمت אو אیجאد שود

ر אسـت تـ عیبی در فرزنـد بزرگ نبودمعیאر سن مقید به  ،ونه כه گذשتگ ھمאن

  .پردאزیم میبه بررسی אن  אمهאدכه در 

                                                            
 .167، ص1، جالملل و النحلשهرستאنی،  .1

 .312، صالفصول المختارةمفید، . 2
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   »هعاه«مقصود از 

مبرءאً من אلعאھאت، محجوبאً « ،بودن אز جمله שرאیط אمאم 7در روאیت אمאم رضא

  :ویدگ אبن منظور می. אست 1»عن אאفאت

عאه אلزرع و אلمאل یعوه «: שود میچه ظאھری گفته  ؛عאھه به معنאی אفت אست

: ویـدگ تـאد؛ و چـه بـאطنی، אعرאبـی مییعنـی در אن אفـت אف ؛»و عؤوھאً  هعאھ

  .یعنی אھل نیرنگ و نאپאכی »אلعאھون«

  :صאلح مאزندرאنی معتقد אست אم

אسـت כـه بـه چیـزی  אی و אن عאمل فאسـدכننده دאرد یכ معنא، عאھه و אفت

ممכـن אسـت . שود مییعنی بאعث خאرج שدن אن عضو אز طبیعتש  ؛رسد می

שـود  مـیبאعث دوری گزیـدن مـردم  כه بאשد ییھא بیمאری ،مقصود אز عאھه

  2.ی روאنی و درونیھא بیمאری ،مאنند جذאم و مقصود אز אفت

  : ویدگ دھد و می میره אین عیوب رא به عیوب عقلی گسترש ینین دאچ وی ھم

پـس جאیگـאه אمאمـت אز  ؛مאدאمی כه در אن אفتی نبאשد یعنی אفت بدنی یא عقلی

  3.منزه אست ،نقص در אعضא و عقل

ی ظـאھری ھـא כه برخی مبرא بودن אز عאھه رא به خلقت سאلم אز عیب در حאلی

  4.دאنند می

אز طرفـی ھـم عیـوب » عאھـه«تـوאن گفـت  می ،دی بحث لغویبن جمع אز نظر

عیـوب  ،שـود و אز طـرف دیگـر مـیظאھری و ھم عیوب بאطنی جسمی رא שאمل 

                                                            
 . 507، ص1כلینی، پیשین، ج. 1

 .249، ص5، جشرح اصول کافی: نכ .2

 .106، ص6ھمאن، ج. 3

، 2، جلبحرینا مجمـعطریحـی، . (»مسـتوی אلخلقـة مـن غیـر تשـویه یلم یزل אאمאم مبّرאً مـن אلعאھـאت، א«. 4

 .1296ص
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אم ی بعـد אز שـهאدت אمـھـא در بررسـی چאلש. یـردگ غیرجسمی رא نیـز دربـر می

 بـه معنـאیאفطـح . ّهللاא אفطح مطرح שـده אسـتא مسאله معیوب بودن عبد 7صאدق

مـאنع تعلـق אمـر  ،אیـن عیـب ظـאھری שכ بی. بزرگی پא و یא پهن بودن سر אست

ّهللاא رא مשכل عقیـدتی אو א در عبد» عאھه«שیخ مفید عאوه بر אین، . אمאمت به אوست

  :ندכ نیز تفسیر می

بر دאשتن عیـب دینـی  ،אعتقאد دאرند 7ظمאھل אمאمت כه به אمאمت موسی כא

 כه در مـورد بودی مرجئی معتقد ھא אو به אندیשه زیرא ؛ّهللاא ھم כאم ھستندא عبد

  1.نندכ و عثمאن بدگویی می 7علی حضرت

در ھر حאل، منשא אیجאد چאلש در جریאن فطحیه و سرאیت אن به بدنـه جאمعـه 

אسـت و  7صیت אمـאم صـאدقر بودن و وت אمور دیگری مאنند فرزند بزرگ ،שیعی

دאیی אز אذھـאن שـیعیאن در مقطـع حسـאس ز مـאنع שـبهه ،وجود عیـوب ظـאھری

  .جאنשینی نשده אست

  

  با چالش فطحيه درستنمونه يك تعامل 

. نאسی تطبیق و שنאخت אین معیאرھـא بـودש بیאن معیאرھא، אسیب ،ه گذשتچ אن

تعאمل برخـی  دربאره یکافכه در כتאب שریف  שود אשאره می به گزאرשی ،در אدאمه

אصحאب بא אین فضאی چאلשی و تطبیق و تقدیم نصوص שنאخت אمـאم بـر אسـאس 

  .אستضوאبط تعلیم گرفته אز معصومאن 

طـאق در אلمـن و مـؤمن  7پس אز وفאت אمאم صאدق: ویدگ می 2ھשאم بن سאلم

                                                            
 .312مفید، پیשین،ص. 1

مجلسی روאیت رא بـه علـت وجـود אو . گو وאقع שده אستو لوאسطی مورد گفتא یحییدر سند حدیث، אبو. 2

אو سـهیل ). 94، ص4،جمرآة العقـول(כند  כه אحتمאل ضعف אن رא نیز مطرح میدאند، عאوه بر אن مجهول می

: گویـد אست כه نجאשـی دربـאره אو می) 14929، رقم 85، ص 22، جمعجم رجال الحـدیثخویی، (بن زیאد 

אبـن غضـאئری نیـز بـه ). 513، رقم 192ص (» .قאل بعض אصحאبنא لم یכن سهیل بכل אلثبت فی אلحدیث«

כر אخـری و یجـوز אن یخـرج حدیثه یعرف تאره و ین«: گوید כند و می אی تردیدאمیز بא אو برخورد می گونه
← 
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نـزد . عفر به عنوאن אمאم جمع שده بودندج بن ّهللاא א مردم در אطرאف عبد .مدینه بودیم،

אمאمت « :روאیت שنیده بودند 7אز אمאم صאدق ؛ زیرאאو رفتیم و مردم پیש אو بودند

  .»در فرزند بزرگ אست مאدאمی כه در אو عیبی نبאשد

معیאرھـאی שـنאخت אمـאم رא بـه  ،7ھשאم אین تربیت یאفته مدرسه אمאم صאدق

عیـب بـه یא אفطح بـودن  ،در אندیשه אو. عنوאن אمری مهم و متدאول فرאگرفته אست

سـؤאل אز . دھـد میو یא بא قطع نظر אز אن، به سؤאאت فقهی אولویت  אید שمאر نمی

رین אدلـه تـ אز محכم، ی אویمدعی אمאمت و سنجه قرאر دאدن علم ظـאھری و مـאورא

و אلنـאس مجتمعـون علـی «گرچه به نـوعی عبـאرت . אید پذیرש אمאم به שمאر می

فـאرق  ،ھمین نقطـه ،نظر ھשאم אשאره دאرد به وאقعی ندאنستن אمאمت אو در» ّهللاא א عبد

خـود رא  ،אین نگـאه. אید ی عمومی جאمعه به حسאب میھא میאن خوאص و بردאשت

ی ھא بیند و حرכت بـر אسـאس مؤلفـه میگرفتאر موج אیجאد שده به سمت عبدאّهللاא ن

  .دאند میتשخیص جאنשین رא وظیفه خود 

در حیرتـی بـزرگ אز  1،ّهللاא ی نـאروאی عبـدאھא طאق در אثر پאسخאلھשאم و مؤمن 

אز جملـه  אیـن دو. رونـد ھא فرو می אשتبאه مردم در تשخیص אمאم و تطبیق שאخصه

                                                            
→  

یحیی כنیـه معـروف زכریـא אبـن כه אبومرحوم خویی، بא بیאن سه نכته مبنی بر אین). 66، ص 1ج(» שאھدאً 

رسی بر אسم אبویحیی وאسـطی، قضـאوت در مـورد אو رא نאتمـאم یحیی ـ ثقه ـ אست و نאممכن بودن دست

  ). 5643، رقم 357، ص 8ھمאن، ج. (گذאرند می

، نمאزی שـאھرودی در )2495، رقم386، ص2ج( نقـدالرجالون تفرשی، در چ جאلیون دیگر ھمبسیאری אز ر

و دیگـرאن، ) 394، ص1ج( جـامع الـرواةو אردبیلـی در ) 6752، رقـم 184، ص4ج( مستدرکات علـم الرجـال

دعلی تنهא سـی. אند یحیی אلوאسطی، به نقل אقوאل دیگرאن پردאختهضمن پذیرש نאم و כنیه سهیل بن زیאد אبو

  .مردد مאنده אست» ءیאیخلو من ש«بא عبאرت ) 3004، رقم 384، ص 1ج( لمقالا طرائفبروجردی در 

لـم یכـن «جدאی אز تصریح نجאשی مبنی بر معین بودن אسم و כنیه אو، تنهא مשכل بر سر مفهـوم عبـאرت 

دאرد، אمـא مرحـوم אسترאبאدی به כفאیت دאلت אین لفظ بر تضـعیف אعتقـאد . אست» אلحدیث یبכل אلثبت ف

אوردن אحאدیث درست אست،  کافیכه بنא در כتאبی مثل  אییج כربאسی ضمن رد אین نظر، معتقد אست אز אن

 ). 493، رقم 295،صاکلیل المنهج. (پس אین لفظ طعنی در حق رאوی نخوאھد بود

در אحتمـאאت אطـرאف אیـن تאمـل . نمאید ترین مسאئل فقه، بسیאر غریب می אّهللاא و دوری אن אز אوא پאسخ عبد. 1

 .توאند ھمאن تعلق ندאשتن مשیت خدא بر אمאمت אو رא نשאن دھد پאسخ، می
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روند و نص مـאכ שـنאخت אمـאم نـزد אیשـאن  مین אصحאب אئمه به שمאر אمتכلم

بـه نظـر . توאن אیـن گـرאیש رא אز روی אعتقـאد بـه حسـאب אورد میپس ن 1؛אست

אیשאن رא به אین  ،عرفی אو به جאمعه گرفتאر שبههرسد دغدغه معرفت אمאم و یא م می

، پیرمردی כـه بـه هدر אتفאقی معجزه گون ،پس אز אین حیرت 2.سؤאل כשאنده אست

 8بن جعفـر موسـیאیשאن رא به منـزل ، حضرت بوده 3אحتمאل زیאد بאب یא خאدم

  :שود میرھنمون 

ئـه، و نه به سـوی مرج«: پس بر حضرت وאرد שدم و بی مقدمه به من فرمود

نه به سوی قدریه، و نه به سوی زیدیه، و نه به سوی معتزله، و نه بـه سـوی 

  .»)بیא! (به سوی من! به سوی من. خوאرج

برאی אثبאت אولیه אمאمـت אمـאم  هونگ معجزه אی אز حدیث، ضمیمه عبאرتدر אین 

عنصری כه در عبـدאّهللاא بـא  ؛שود כه تכمیل حلقه معرفت نیאزمند אن אست میدیده 

ھمـین . طאعی אز نظر مرجئه כאمًא منتفی אسـتא به دعא بردאשتن و אبرאز بیدست 

نـد و نـور ھـدאیت رא در כ אو رא به שدت جذب אمאم می ،هسخن אبتدאیی معجزگون

ردد، گ دنبאل تصریح به جאنשین می، אو در سؤאل אز حضرت. سאزد میقلبש روשن 

 فرمאیـد؛ میאم رאھنمـאیی אمאم אو رא به پیمودن مسیر درست برאی שـنאخت אمـ ولی

به שیعیאن منتقل שده و در برھه שـنאخت  :یتب مسیری כه بر אسאس تعאلیم אھل

  .שود میجאنשین به כאر بسته 

                                                            
، 1כلینـی، پیשـین،ج: ھאی שـنאخت אمـאم نـכ אی אز منאظرאت אصحאب بא مخאلفאن و אرאئه مאכ برאی نمونه. 1

 .4، ح 422ـ  417ص

ده אیא معرفت אمـאم אز שـمא אھـل بیـت بـر ھمـه به من خبر ب«: پرسید 7אو אز زرאره שنیده כه אز אمאم بאقر. 2

رא بر پیאمبری ھمـه مـردم مبعـوث سـאخت و  9خدאی عزوجل محمد«: فرمود» مخلوقאت وאجب אست؟

حجت بر ھمه אھل زمین قرאر دאد؛ پس ھرכه به خدא و محمد رسولש אیمאن دאرد و אز אو پیروی نمـوده و 

 .3، ح443، ص1כلینی، پیשین، ج: نכ» .אست تصدیقש כرده، معرفت אمאم אز אھل بیت بر אو وאجب

بאب ھمאنند خאدم، یכی אز כאرگزאرאن ھمرאه אمאم אست כه حאمل برخـی علـوم و אسـرאر אمـאمتی بـه שـمאر . 3

 .رود می
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 ،سـریعאو . گونه سؤאل خود رא تغییر دھـد دبرد כه بאی میھשאم به אین نכته پی 

سـؤאل  حضـرتبرد و אز وجود وאیت دیگـری بـر  میخود پی  درستبه שیوه نא

پאسخ אمאم مبنی بر نبود وאیت אمאمی بـر אن حضـرت، ھשـאم رא بـه یقـین . ندכ یم

  :رسאند כه אیשאن אمאم بر حق שیعیאن אست می

خـدא אن שـאء אّهللاא تـو رא بـه «: فرمـود »پس بعد אز אو אمאم مא כیسـت؟«: گفتم

نـه، مـن چنـین «: فرمود »אن אمאم تویی؟«: گفتم ».ھدאیت رھنمون خوאھد שد

. سؤאل כردن رא نپیمـودمدرست بא خود گفتم رאه : ویدگ ھשאم می 1».ویمگ نمی

  ».نه«: فرمود »بر שمא אمאمی ھست؟! فدאیت שوم«: سپس گفتم

אو پس אز یقین به אمאمت אیשאن، و نه برאی تשخیص אمـאم بلכـه بـرאی روשـن 

  :ندכ שدن مسאئلש، سؤאאت خویש رא طرح می

 »بپرسـم؟ שـمאپرسـیدم אز  مـی אنאز אنچه אز پدرت! فدאیت שوم«: سپس گفتم

، پس سر یאگر אفשא نمود زیرא ؛بپرس تא خبر دאده שوی، و אفשא نכن«: فرمود

  .אو دریאیی خשכ نאשدنی بود .پس پرسیدم» )خوאھد بود تدر אنتظאر(بریدن 

אجאزه אنتשאر خبر אمאمت אیשאن אست כه به فهم و  ،אخرین درخوאست אو אز אمאم

  :שود می برخوردאری אز معאرف منوط

אو بده  هאین بשאرت رא ب ،ھرכس אز אیשאن כه به فهمש אعتمאد כردی«: فرمود

 در אنتظאرשـאن( »אگر אفשא כنند سـر بریـدن زیرא ؛و אز אو پیمאن حفظ سر بگیر

  .دفرموو بא دست به حلقש אשאره ) خوאھد بود

: فتعفر رא مאقאت כردم، به من گج אز نزد אو خאرج שدم و אبو: ویدگ ھשאم می

  !ھدאیت: گفتم »چه אتفאقی אفتאد؟«

ھدאیتی כه به تعطیلی جریـאن فطحـی  ؛گوھא، ھدאیت אستو سرאنجאم אین گفت

  .אنجאمد می
                                                            

نگאرنده در بحث مفصلی به سیره عملی و نظـری אمאمـאن معصـوم در . אשאره به عدم لزوم خودمعرفی אمאم. 1

 .ستمسאله جאنשینی پردאخته א
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  1 ».رא در مدینه گمאرده بود تא مرא כتכ بزنند אی ّهللاא عدهא عبد«: ویدگ ھשאم می

  

  :اين حديث دربارهچند نكته 

 אنـه وذلـכ אلمنصـور عفرج یبא ونیع من نאً یع כونی אن فخفت«ی ھא عبאرت. 1

 ضـربونیف ه،یـعل 7جعفر عةیש אتفقت من אلی نظرونی سیجوאس هنیبאلمد له כאن

من אنست منه رשدאً فאلق אلیـه «و » سل تخبر وאتذع، فאن אذعت فهو אلذبح«، »عنقه

، אز فضאی خفقאن حאכم و تאש دستگאه »فخذ علیه אلכتمאن، فאن אذאعوא فهو אلذبح

  . כند حכאیت میאرتبאط שیعه بא אمאم خود  خאفت برאی قطع

כتمאن אین سر، به مرאحل אولیه אنتשאر אمر אمאمت مربوط אست و پس אز یقین . 2

حאصل כردن نخبگאن و صאحبאن אندیשه و رאی אجتمאعی כـه توאنـאیی אسـتدאل و 

دאنند، مردم فوج فـوج بـه  אحتجאج دאرند و سؤאאت تخصصی تשخیص אمאم رא می

   2.שوند אن שرفیאب میمحضر אیש

فطحیه، خود جریـאنی سـאده و بـر אسـאس سـوء بردאשـت אز ه כ نכته پאیאنی אن

אمـא שـبهאت . ھאی שنאخت אمאم بود و پאیאن خوשی رא برאی خود رقـم زدنـد مؤلفه

ه صـدوق، אسـمאعیلیאن رא כـ ویز گـروه دیگـری שـد؛ چنאنא אیשאن در אدאمه دسـت

  3.שمرد אستمرאر رאه فطحیه می

مقدمه تכאملی در مسאله שنאخت جאنשـین  ،ی אیجאد שده در אین دورهھא چאلש

و אصحאب אیשאن در אین دوره،  7و بردبאری אمאم כאظم 7تאש אمאم صאدق. שد

ونـه گ تـوאن אین مـی ،دی روאیאتبن אز جمع. فصل جدیدی در فهم שیعه אیجאد כرد

                                                            
 .7، ح191،ص2כلینی، پیשین،ج. 1

אی طوאنی אست، به عכس بא توجه به دوره כوتـאه ھفتـאد روزۀ جنـאب  گمאن نשود אین دوره כتمאن، دوره. 2

، دورۀ گذאر به שمאر می عبد אمא ھمین دوره כوتאه چنאن حسאسیتی دאرد כه אفשאی אمر אمـאم قبـل אز . رود אّهللاא

  .אندאزد به שخص אیשאن، שیعیאن و אمאم رא به مخאطره میכאدرسאزی و پیدאیש گرאیש عمومی 

 .102، صلدینا کمالصدوق،  .3
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صـلی در כنـאر ھאی א دی روאیאت، אز وجـود برخـی مؤلفـهبن دستهنتیجه گرفت כه 

وصیت، علم و ودאیع אمאمت، אز جمله . ھאی معین در שنאخت אمאم نשאن دאرد مؤلفه

ر ت ون فرزند بزرگچ در حאلی כه שرאیطی ھم. دאین ھאی אصلی به שمאر می שאخصه

ھאی  بودن، پאسخ به مسאئل فقهی، مכאرم אخאق و حسن שهرت، אز جمله שאخصه

  .طمینאن رא به ھمرאه دאرندفرعی و معین ھستند כه قوت قلب و א

  

  ي اثبات و ابراز جانشينها راه. 3

אمא گونه و تאכید بـر  ،שود میفته אنجאم گ אبرאز جאنשین אمאم، بر پאیه معیאرھאی پیש

مطאلعـه روאیـאت  .حـאכم אسـت وضعیتتאبع  ،ی خאصھא در دوره ھא برخی روש

متـدאول  یـتب یـאن אھلدھد دو رאه אصلی برאی אبرאز و אثبאت جאنשین در م مینשאن 

یכی تطبیق معیאرھאی جאنשین بر אمאم بعد و دیگری تسمیه و تصـریح  :بوده אست

  . به אسم אمאم جאنשین

 :در منـאبع متعـددی אورده שـده אسـت 7نصوص خאص بر אمאمت אمאم כאظم

، نعمـאنی لدینا کمال، صدوق در ارشاد، مفید در الثرا کفایه، خزאز در کافیכلینی در 

אز جملــه بزرگــאنی ، بحــاراالنوارمجلســی در  و لــوریا اعالمطبرســی در  ،غیبــت در

  .אند ھستند כه بאب خאصی رא در نص بر אمאمت אیשאن قرאر دאده

درصدد אستقصא و אیرאد ھمه روאیאت نیستیم، אمא محورھאیی אز جملـه  ،אدאمهدر 

  .دھیم میرא مאכ אوردن روאیאت قرאر  ی مورد توجه אمאمھא چאلש

  

  طبيق معيارهاي جانشيني ت .1- 3

رین معیאرھـאی تـ مهم ،ودאیـعسه مאכ وصیت، علم و  ،ونه כه گذשتگ ھمאن

بـر  :یـتب تطبیق אیאت قرאنی دאل بر אمאمـت אھل. دאین שنאخت جאنשین به שمאر می

نزد אو و تשـبیه صـفאت و  9אمאم بعد، تאכید بر وجود ودאیع به ویژه سאح پیאمبر

گرچه אین . دאین ھאی تطبیق معیאرھאی جאنשین به שمאر می כنیه אمאم، אز جمله שیوه
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روש نسبت به روש تسـمیه و تصـریح، روאیـאت כمتـری دאرد، حـאوی نכـאت 

  : ویدگ لی אرجאنی میع אبو. رسد ندی אست כه توجه به אن ضروری به نظر میم אرزש

: ن بن حجאج پرسیدمאلرحمא אز عبد ندبאزدאשت שد 7لحسنא در سאلی כه אبو

אیـא در مـورد . مرد در دست אین ظאلم אفتאده و سرنوשتש معلوم نیسـت אین«

ردم כسـی دربـאره אیـن כـ گمאن نمی«: گفت »فرزندאنש چیزی به تو رسیده؟

در  حضرتدر منزلש وאرد שدم و  7بر אمאم صאدق. مسאله אز من سؤאل כند

سمت رאست  8بن جعفر موسیو  ندردכ فאن אتאق در محل نمאزש دعא می

אز אرאدتـم و ! فـدאیت שـوم": گفتم یשאنبه א. ندفتگ دعאیש رא אمین می یשאنא

 "، چه כسـی پـس אز שـمא ولـی مـردم אسـت؟دبه שمא אگאھی زאریگ خدمت

پس : گفتم" .رא پوשیده و به قאمتש אستوאر אفتאده] پیאمبر[موسی زره : "فرمود

  1».אز אین جمله به چیزی نیאز ندאرم

אز طرفی سـؤאل فقـط אز فرزنـدאن אن  .رسد یمتوجه به نכאتی ضروری به نظر 

 7حضرت אست و אصل عدم אجتمאع אمـر אمאمـت در دو بـرאدر پـس אز حسـنین

ن بر אسאس تعلیمی כه אز אلرحمא عبد ،و אز طرف دیگر .אید אمری مسلم به שمאر می

دھد تـא نשـאن  میאرجאع  7אو رא به دאستאن خود بא אمאم صאدق ،یت فرא گرفتهب אھل

جملـه אمـאم نیـز پـر . تنصیص بر אمאم بعد رא فرאموש نخوאھد כرد ،אمאم دھد قطعאً 

 8بن جعفـر موسـیزره پیـאمبر بـر אنـدאم «: فرمאینـد مـیאیשאن فقط  .نכته אست

ن نیز ھمین جمله رא در تنصیص بر אمאمت אیשאن כـאفی אلرحمא عبد ».متنאسب אست

 سאمאمـت نـزد ھـرכ عودאیـتعلیمאت אمאمאن معصوم فرאگرفته כـه  אز زیرא ؛دאند می

  .אو אمאم خوאھد بود ،تثبیت שود

در روאیت صفوאن جمאل به روשـنی  ھא تعلیم אمאم برאی تطبیق صفאت و ویژگی

  : ویدگ می وی. שود میدیده 

אمאم به כאر بیهـوده مשـغول «: فرموددربאره אمאم سؤאل כردم،  7אز אمאم صאدق

                                                            
  .3، ح63، ص2כلینی، پیשین،ج. 1
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و אو صـغیر بـود و  אبوאلحسـن موسـی وאرد שـد ».نـدכ שود و بאزی نمی مین

پـس  »!برאی خدאیت سجده כن«: فتگ مכی بود כه به אو می ھمرאھש بزغאله

پـدر و مـאدرم «: فرمودنـدو  ندو به سینه چسبאند ندאو رא گرفت 7אمאم صאدق

  1 ».ندכ שود و بאزی نمی میفدאی כسی כه به כאر بیهوده مשغول ن

در خردسאلی ـ  7ظمی مهم אمאم بر حضرت כאھא تطبیق אשכאر یכی אز ویژگی

אیשאن در אمر حیوאن بر سجده ھمرאه بود ـ بـه معنـאی  هونگ כه אلبته بא رفتאر معجزه

رسـد در میـאن ھمـه  مـیبـه نظـر  2.אسـتمعرفی אن حضرت به عنوאن جאنשـین 

  .ر אستت ی אمאمت، در אین دوره تאכید بر تطبیق معیאرھאی جאنשین پررنگھא دوره

  

  تسميه و تصريح به اسم. 2- 3

 دوאزده، بحـاراالنوارروאیـت در  46، کـافیروאیـت در כتـאب  چهאردهאفزون بر 

به تصریح به אسم אن حضـرت و  لوریا اعالمروאیت در  چهאرده و ارشادروאیت در 

دی אیـن بنـ جمع. دאلـت دאرد 7بـر אمאمـت אمـאم כـאظم 7تنصیص אمאم صאدق

و و یـא ی پـیש رھـא دھـد כـه نـوعی توجـه دقیـق بـه چאلש مـینשאن  ،روאیאت

אسـت כـه  אی כتهرین نت مهم ،بحث مهدویت. ی جאری وجود دאשته אستھא چאلש

و غאئلـه  4عبـدאّهللاא  3نیز به بحث אسـمאعیل، אی שود و אשאره میتوجه به אن مאحظه 

  .وجود دאرد 5אبوجعفر منصور

و خـوאص و نزدیכـאن و  ،7مفید، שیوخ אصحאب אمאم صאدقשیخ به تصریح 

כـه אز  אند؛ رא نقل כرده 7نص بر אمאمت حضرت כאظم ،نفقیهאن صאلح و ثقه אیשא

                                                            
 .15، ح71، ص2כلینی، پیשین،ج. 1

و  40، ح24؛ ج 37، ح 23و  34، ح22، ص48مجلسی، پیשـین،ج: برאی אطאع אز سאیر روאیאت مשאبه نכ. 2

 .46، ح27

 .8، ح67ھمאن،ج. 3

 .10، ح69ھمאن، ج .4

 .14و  13، ح70ھمאن، ج. 5
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ن بـن حجـאج، فـیض بـن אجمله مفضل بن عمر جعفی، معאذ بن כثیر، عبـدאلرحم

אز میـאن بـرאدرאن אن . مختאر، یعقوب سرאج، سـلیمאن بـن خאلـد و صـفوאن جمـאل

  1.אسحאق و علی نیز نص بر אمאمت אیשאن رא نقل כردند ،حضرت

به فضאی چאلשـی אשـאره دאرد،  ،بر تصریح بر אسم אیשאنبه دو نمونه כه عאوه 

  : ویدگ אبرאھیم כرخی می. فرمאیید توجه

لحسـن موسـی כـه א وאرد שدم، پـس نשسـته بـودم כـه אبو 7بر אمאم صאدق

אمـאم . در مقאبل אو אیستאدم و بوسـیدمש و نשسـتم. ندنوجوאنی بود، وאرد שد

. אمאم تو پس אز مـن אسـت אگאه بאש אو! אی אبرאھیم«: به من فرمود 7صאدق

ی دیگـری ھـא שـوند و گروه مییی در قبول אمאمت אو ھאכ ھא بدאن כه گروه

ھمאنـא . پس خدא قאتل אو رא لعن כند و عذאبש رא دو چندאن نمאید. سعאدتمند

نـد כـه ھـم نـאم جـدש و כ خدא بهترین אھل زمین رא אز صلب אو خـאرج می

אو رא . سلسـله حכمـت אسـتوאرث علم و אحכאم אو، و معـدن אمאمـت و سر

ی אز אو بـه שـهאدت یبستمگری אز بنی فאن אز روی حسد بعد אز دیدن عجـא

אمא خدא אمرש رא אگرچه مשرכאن خوש ندאשته بאשـند، بـه אنجـאم . رسאند می

ــه . رســאنده אســت ــאم ھــدאیت دوאزدهخــدא אز صــلب אو بقی   ر رא خــאرج گ אم

  אیשـאن گردאنـده و  כـرאمتש رא مخصـوص ونـدھمאنאن כه خدא ؛خوאھد כرد

  مאننـد כسـی אسـت  ،منتظر دوאزدھمین אز אیשـאن. در عرש برینש جאی دאده

  میـه א مـردی אز بنی» .خدא دفـאع כـرده אسـت 9כه بא שمשیر برھنه אز پیאمبر

بאر به قصد שنیدن تمـאم כـאم  یאزده. وאرد שد، پس אمאم כאمש رא قطع כرد

אز دو سאل خـدمت אیשـאن אیשאن خدمت حضرت رسیدم ولی نتوאنستم، پس 

  2.... رسیدم و 

                                                            
 .216، ص2،جارشادمفید، . 1

 . 8، ح647؛ صدوق، پیשین، ص21، ح92، صغیبتنعمאنی، . 2



  83    7اي آغاز امامت امام كاظمه ي چالششناس آسيب

وجود فضאی تقیه و כتمאن برאی حفـظ جـאن אمـאم و שـیعیאن در ھـر دو دوره 

رفـت و אمـد چنـدبאره אبـرאھیم بـرאی שـنیدن . אموی و عبאسی جאی تردید نـدאرد

 ،אز طـرف دیگـر. نـدכ ھمین نכته رא ثאبـت می ،در تכمیل כאم قبلی אمאم אی جمله

و שאدمאنی אز نص بر אمאم بعد، حسאسـیت אصـحאب در אیـن  אطمینאن خאطر رאوی

  : عرض כرد 7منصور بن حאزم به אمאم صאدق  1.رسאند میمسאله رא 

  صــبحگאھאن و אبتــدאی שــب گرفتــه  ھــא جאن! پــدر و مــאدرم فــدאیت שــوند

  جאنשـین (چـه כسـی  ،چنـین אتفـאقی אفتـאد) برאی שـمא(שوند، پس אگر  می

אگـر چنـین שـد پـس אو אمـאم «: فرمـود 7؟ אمـאم صـאدق)שمא خوאھد بـود

ونـه כـه بـه خـאطر دאرم ـ بـه שـאنه رאسـت گ و بـא دسـت ـ אن» .שمאسـت

زد و אو در אن روز قאمتש پنج وجب بود و عبدאّهللاא بـن جعفـر  7אلحسن אبو

  2 .در כنאر مא نשسته بود

ه عبدאّهللاא در جمـع یـאرאن כ بא وجود אن 7تאכید אمאم بر وصאیت حضرت כאظم

אز مـאכ بـودن نـص نـزد  ،، و توجه خאص رאوی به حضور אوبود אیשאن نשسته

رود نقـل אیـن گـزאرש توسـط  گرچه אحتمـאل مـی. כند אصحאب אئمه حכאیت می

بـه بعـد אز » و عبدאّهللاא بـن جعفـر جـאلس معنـא«منصور بن حאزم به قرینه عبאرت 

نשאن  ،אین تحلیل پسینی، و جریאن فطحیه مربوط بאשد 7שهאدت حضرت صאدق

ون سـن چ بر معیאری ھم ،אند כه نص אمאم د אصحאب به אین نכته توجه دאשتهدھ می

  .مقدم אست

                                                            
خدمت אقאیم جعفر بن محمد «: گوید مفضل بن عمر می. כند صدوق روאیت دیگری بא אین عبאرت نقل می. 1

אمـאم ! אی مفضـل": ن خود رא معرفی כنید؟ فرمـودجאنשی) لطف כنید و(אگر ! אی אقאی من: رسیدم و گفتم

فرزنـد حسـن بـن علـی بـن " دم حم"بعد אز من فرزندم موسی אست، و جאنשین منتظر و אمید دאשته שده

در نسـل אمـאم  7نכته مهم אین روאیت، تאכید بر وجود حضرت مهـدی. "محمد بن علی بن موسی אست

 .) 334یשین، صپ. (אست כه گویאی فضאی چאلשی پیש روست 7כאظم
 .6، ح66، ص2כلینی، پیשین،ج. 2
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  ي ابراز و اثبات جانشينها ناسي شناخت راهش آسيب. 4

رسد כه مسאله به حدی روשن אست  ه گذשت، אین نכته به ذھن میچ بر אسאس אن

مسـאله אمـא توجـه بـه אیـن . مאنـد כه جאی ھیچ שכی در אذھאن جאمعـه بـאقی نمی

אز جאنب אمאم پیשین صورت  ،ضروری אست כه تطبیق معیאرھא و تسمیه و تصریح

گیرد و پس אز שهאدت אمאم و فتره معرفت אمאم بعد ـ כه ھمאن فضـאی چـאلש  می

אھمیـت  ،بررسـی دو مطلـب در אیـن میـאن. שـود אست ـ قوאعد خאصی حאכم می

عرفی دאرد یـא خیـر؟ تلقـی وظیفه خود م ،ه אیא אمאم جאنשینכ یכی אن: زیאدی دאرد

ھאی تאثیرگذאری כـه  خوאص و عموم مردم אز אین خود معرفی چیست؟ שخصیت

אند چه مسئولیتی دאرند؟ وظیفه عمـوم مـردم در אیـن  نصوص אمאم پیשین رא שنیده

  دوره چیست؟ 

به دو بحـث بאورھـאی عمـومی و خـوאص אز خـود معرفـی אمـאم و  אدאمه،در 

  .پردאزیم میره فترت ی تאثیرگذאر در دوھא שخصیت

  

  باورهاي عمومي و خواص از خود معرفي امام. 1- 4

אمـאم و  שـنאخت. گستره بحث معرفت אمאم، به مثאبه گستره معرفت خدאوند אسـت

سزאیی  به ھאی שنאخت אمאم تאثیر و تطبیق مؤلفه אبزאر אن نزد خوאص و عوאم، در دریאفت

روאیאت متعددی  ، پیאمبر و حجت، درھאی معرفت خدא ویی حلقهس نین به ھمچ ھم. دאرد

אلبیאن و «بאب  التوحید אنتهאیی כتאب مرحوم כلینی، در אبوאب. تאכید و توجه שده אست

حجـج אّهللاא علـی «، بאب »אختאف אلحجة علی عبאده«، بאب »אلتعریف و لزوم אلحجه

  .به אین بحث پردאخته אست 1»אلهدאیة אنهא من אّهللاא عزوجل«و بאب » خلقه

                                                            
אمده אست، و שـאید گمـאن  التوحیدאین אبوאب به عنوאن אبوאب אنتهאیی כتאب : تذכر یכ نכته ضروری אست. 1

אّهللاא אست، אمא אین چنین نیست، بلכه به قرینه  برده שود כه مقصود אز معرفت و نאممכن خوאندن אن معرفت
← 
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به مقدאری  ،عه روאیאت سه بאب אول אز توقف אحتجאج אلهی در قیאمتدر مجمو

و معرفت در אیـن روאیـאت فعـل و  1אز علم و معرفت אست כه به אیשאن دאده שده

 ھא نیز אنسאن 2.ده و אز حیطه אدمیאن خאرج שمرده שده אستگردیصنع خدא معرفی 

در قبאل  ،وשن بندگאنאمא پذیرש پאسخ ر 3אبزאر כسب معرفت رא در אختیאر ندאرند،

ھدאیت אلهی כه نتیجه אست אمـری  ،در بאب אخیر 4.موھبت معرفت به אیשאن אست

یت שمرده שده و در پאسـخ אیـن سـؤאل כـه אیـא ب ن אھلאبرאی مخאلفنאשدنی درכ 

بـه جهـت  ھـא ثر و ثمر بودن אیـن تאשא بیبه مردم رא به אمر אمאمت دعوت כنیم، 

  5.שده אست ی پذیرש تאכیدھא فقدאن زمینه

  :ویدگ عقبة بن خאلد אسدی می :אوریم مینمونه  برאی روאیت سوم אین بאب رא

אمر אمאمت خود رא به خدא وאگذאرید نه به «: שنیدم כه فرمود 7אز אمאم صאدق

ه אز אن مـردم چـ پـس بـرאی خدאسـت و אن ،ه אز אن خدאستچ אن زیرא ؛مردم

 ؛ه دین خود دשمنی نورزیـدبא مردم دربאر. ندכ خدא در אن دخאلت نمی ،אست

در : "فرمאیـد مـی 9خدאوند به پیאمبرש. سאزد میقلب رא بیمאر  ،دשمنی زیرא

خدאسـت  ولیی כنی، یتوאنی رאھنمא رא دوست دאرى نمی سقت، تو ھر כیحق

א تـو مـردم رא یپس א :"فرمאید میو  ".כند ی مییرא بخوאھد رאھنمא سכه ھر כ

عقیـده [ھمאنـא مـردم  !مردم رא رھא כنید" ؟بگروندبه אیمאن כنی כه  ر میینאگز

אز . دאیـ گرفته 9و שـمא אز رسـول خـدא אند אز مردم گرفته] خود در אمאمت رא

                                                            
→  

ر تـ א در אبوאب אبتدאیی אین כتאب و گونه تسمیه אیـن אبـوאب و אز ھمـه مهمطرح مبאحث אصلی معرفت خد

نیز به جهت אیجאد אرتبאط و تכمیل حلقه  الحجـه طرح نשدن در כتאب. مفאد אن، بحث אز معرفت אمאم אست

 .دیگر אستمعرفت و אتصאل אین دو حیطه بא یכ

 .1، ح394، ص1כلینی، پیשین، ج. 1

 .2ھمאن، ح. 2

 .1، ح397؛ ص5، ح396ھمאن، ص. 3

 .1، ح398ھمאن، ص. 4

 .4، ح405؛ ص 3، ح404؛ ص1، ح400ھمאن، ص. 5
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مقرر فرمאیـد כـه  אی ھرگאه خدאی عزوجل برאی بنده: "پدرم שنیدم כه فرمود

رسد در אین  میש א כه به אنه אی ر אز پرندهت در وאیت مא دאخل שود، אو سریع

  1».שود میאمر دאخل 

 ،»אّهللاא  رسـول عن אخذتم وאنכم אلنאس عن אخذوא אلنאس فאن אلنאس ذروא«جمله 

نאگفتـه پیدאسـت כـه . دھـد رא نשـאن میی متعدد در بאب אمאمـت ھא وجود تئوری

مـردم  توسـطی אنسאن نوשته אمאمت כه بر لزوم یـא جـوאز אنتخـאب אمـאم ھא تئوری

بر نص تאכید فرאوאن دאرد، مفאھمه  توאند بא خط שیعی אمאمت כه مین ،אستوאر אست

تכیـه بـر و جـود . نخوאھد دאשـت אی و بא אین جمאعت ثمرهگ و برقرאر כند و گفت

توאند نשאن אز تאثرאت אیـن عـده אز فضـאی אن  میسאح در منאظرאت بא علویאن نیز 

  . روز جאمعه دאשته بאשد

ن روز אین نכته قطعی אست כه علم و عصمت نیز در فضאی عمـومی جאمعـه א

ــر שــیعیאن ــزد غی ــرאت  ،در ن ــود و برخــی تعبی ــه ب   مفهــوم وאقعــی خــود رא نیאفت

  پـس تحـذیر عمـوم  2.تعאبیر כنאیی אز אین مفאھیم بلند אسـت ،»علمאی אبرאر«مאنند 

  توאننـد אصـول  مـین ھـא بـه אیـن معنאسـت כـه אن ،گو بא אیשـאنو אز منאظره و گفت

سـخر بـرאی אمـאم و یـאرאنש در پـی جز אنכـאر و تم אی אمאم رא درכ כنند و نتیجه

برאی ورود به אین عرصه تربیـت و تשـویق  אی در حאلی כه عنאصر برجسته ؛ندאرد

  3.אند שده

معرفت . یری שده אستگ نیز ھمین خط پی محاسنو  بصائرالدرجاتدر دو כتאب 

 שـود، می ی دאرאی ظرفیت عنאیتھא אنسאنبه عنوאن موھبتی אلهی نאم برده שده כه به 

بـرאی  .שـود می وج و ھאی حכمت، در معرفت אمאم جسـت ریح שده כه سرچשمهتص و

                                                            
 .415، صتوحید؛ صدوق، 201، ص1ج ،محاسنی، برق. 1

 .456، ש 247، صاختیار معرفة الرجالطوسی، . 2

אظره ھאی روשن خوאصی אשאره כرد כـه در مسـیر منـ لطאق به عنوאن نمونهא توאن به محمدאلطیאر و مؤمن می. 3

 .650، ש 349و  327، ש185طوسی، پیשین، ص: نכ. אند تربیت و ترغیب שده
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  : گوید می عبیده حذאء אبو: כنیم אכتفא می ھא نمونه، به دو روאیت אز אین כتאب

 .سـرگردאن بـودیم ،عفر مאنند گوسفندی כه چوپאن ندאردج در زمאن وفאت אبو

بیـده אمـאم تـو ع אی אبو«: گفـت .حفصـه رא مאقـאت כـردیمپس سאلم بن אبـو

ھـאכ שـدی و »:گفـت ».9אمאمאن مـن אز خאنـدאن محمـد«: گفتم »כیست؟

عفر שـنیدیم כـه ج مگر بא مـن نبـودی כـه אز אبـو !ھאכ כردی] پیروאنت رא[

אیـא ." כسی כه بمیرد و بر אو אمאمی نبאשد به مرگ جאھلی مرده אست: "فرمود

بلـه بـه «: گفـتم ».تدאنی כه אو فرزندש جعفر رא אمאم אمت قرאر دאده אسـ مین

: بیـده گفـتع אبو ».م سـאخته אسـتא روزی] به אو رא[جאن خودم خدא معرفت 

حفصـه بـه مـن سאلم بـن אبـی": ّهللاא رא مאقאت כردم گفتمא ھنگאمی כه אبوعبد«

س אز مـא כ دאنـی ھـیچ مـیمگر ن! بیدهع אی אبو: "به من فرمود ".ونه گفتگ אین

ند כه כאرھאی אو رא אنجאم دھد כ می ه כسی رא جאنשین خودכ میرد مگر אن مین

אی . رده، فـرא خوאنـدכـ ه אو دعـوت میچـ و אز سیره אو پیروی כنـد و بـه אن

د وبـر אسـאس حכـم אل دאو نمאیـدقیـאم قאئم אل محمـد ھنگאمی כه ! بیدهع אبو

  1 »."خوאست میند، و سلیمאن אز مردم بینه نכ قضאوت می

ید به אمאم خאص و معین بאשد نـه تصریح روאیت بر אن אست כه אعتقאد حتمאً بא

 ،در رفتـאر אولیـه عبאسـیאن. כه שאیسته אین مقאم אست 9אز خאندאن پیאمبر כسھر 

אین אجمאل وجود دאשت אمא در ھمین دوره כه دعـوت مخفـی عبאسـی بـه שـمאر 

כه אمـאم پیשـین  فرمאید میبیده گوשزد ع אین مسאله رא به אبو 7، אمאم صאدقאید می

 ،دیگـر در אیـن روאیـت جאلـبنכته . ندرא به جאمعه معرفی כ حتمאً שخص معینی

بـه . نאسی אسـتש بא معنאی خאص אن در منظومه אمאم" معرفت"כאربست אصطאح 

و אمאمאن  یتب به אھل ویژهمنظور אز معرفت، معرفت  2قرینه دو گزאرש دیگر כשی،

                                                            
 .1، ح322ـ  321، ص2؛ כلینی، پیשین،ج15، ح510و ص 5، ح279، پیשین، صصفאر. 1

 .428و  427، ש 235، صاختیار معرفة الرجالطوسی، . 2
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د و منزلت گرد כه نظر אو مبنی بر אئمه بودن אل محمد نفی می معصوم אست، چه אن

. שـود تر אز قلمدאد سאلم و سאیر مردم نسبت به אمر אمאمت معرفی می عظیم ،אمאمت

אی بلند אست כـه ترجمـאن אعطـאی حכمـت و خیـر فـرאوאن  אین جאیگאه به אندאزه

  :ویدگ صیر میب אبو. معرفی שده אست

 )כثیـرאً  خیـرאً  فقـد אوتـیَ  אلحכمـةَ  ومن یؤَت (بאره אیه  رد 7אز אمאم صאدق

אطאعت خدא و معرفت אمـאم ] אز حכمت در אین אیه[مقصود «: فرمود. دمپرسی

  1 ».אست

 ،دقت در مقאرنت حכمت و אطאعت خدאوند و معرفـت אمـאم در אیـن روאیـت

  .سאزد میرزی و تعبد در אین بحث رא روשن و ھمرאھی אندیשه

 ،שـود میلوصول در אندیשه عمومی تصور א خود معرفی אمאم אگرچه رאھی سهل

שـمאر  אمאمـت אمـאنتی אلهـی به. ظیفه به عهده אمאم پیשین گذאשته שده אسـتאین و

وا األماناِت ِإلى َأْهِلها(כه به حכم אیه שریفه  אید می يَْأُمُركُْم َأْن تَُؤد َ بאید بـه 2)ِإن اّهللاٰ

دست صאحب بعدی אن سپرده שود، ھمو כه خدאوند بـه وصـאیتש אمـر فرمـوده 

سـؤאل  7روאیتی אین وظیفه אلهـی رא אز אمـאم כـאظمאسمאعیل بن عمאر در  3.אست

  :כند می

 بر אو و عهد رא) به جאنשینی(ه אز دنیא برود خدאوند وصیت כ אیא אمאم قبل אز אین

  4».بله«: فرمود) אیשאن(فرض نموده אست؟ 

. دאنسـتند مـیوظیفه שنאخت رא بـر عهـده خـویש  ،ه خوאصכ אن جאلبنכته 

ت ھשאم بن سאلم אست כـه وظیفـه خـود رא سـؤאل نمونه بאرز אین مدعא در سؤאא

כه در روאیت כשی אمده،  »لم אصب طریق אلمسאله«عبאرت . دאند می درست دقیق و

                                                            
  .11، ح452، ص2؛ כلینی، پیשین،ج60، ح148،صباب المعرفهی، پیשین، برق. 1

 .58نسאء، אیه . 2

 . 141، ص1، جتفسیر قمیقمی، . 3

 .37، صاالمامة، علی بن بאبویه. 4
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بـه  ،ی אمאمھא سؤאل כند כه אز جوאب אی نשאنه ھمین نכته אست כه אو بאید به گونه

 معرفی مسـتقیم خـود بـه جאمعـه ،وظیفه אمאمگرنه یقین و معرفت به אمאم برسد و 

ی منאبع שنאخت אمאم نیز رאبطـه صـعودی אمـت و ھא توجه به تبویب כتאب. یستن

  . ندכ אمאم رא ترسیم می

ند כه نیאز כ שروع می» بאب אאضطرאر אلی אلحجه«خود رא بא  الحجهכلینی כتאب 

بשر به אمאم و در نتیجه تאש برאی حل אین نیאز بא שـنאخت حجـت رא در مقאبـل 

  .ذאردگ یخوאھאن معرفت و ھدאیت م

אورد כـه بـه  مـی 7حدیثی אز אمאم رضא ،وسی در אحوאل برخی وאقفیאنطשیخ 

  : ویدگ می 7یכی אز אصحאب אمאم رضא .روשنی به אین مطلب אשאره دאرد

כـאری وאرد م رאج و אبنسـ حمـزه و אبننزد אن حضرت بودم כه علی بن אبـی

بـא «: گفـت ».אز دنیـא رفـت«: فرمود »پدرت چه שد؟«: حمزه گفتאبو. שدند

 »چه כسی رא جאنשـین خـود כـرد؟«: گفت ».بله«: فرمود »مرگ אز دنیא رفت؟

 »؟دلطאعـه אز جאنـب خـدא ھسـتیא אمאم مفترض שمאپس «: گفت ».مرא«: فرمود

رא אز طـرف  שـمאبه خـدא قسـم «: כאری گفتندم رאج و אبنس אبن ».بله«: فرمود

تو بر چه توאن دאری؟ ! وאی بر تو«: فرمود »!خود بر אین منصب گمאשته אست

خوאھی به بغدאد بیאیم و به ھאرون بگویم כه من אمאمی ھستم כه אطאعتم  میאیא 

אمـא ھنگـאمی כـه אز  !نـدאرم אی وאجب אست؟ نه به خدא سوگند چنین وظیفـه

به שمא گفتم تא אسرאر  ،אن به من خبر رسیده بودت אختאفאت שمא و چنددستگی

  1 ».שمא به دست دשمنتאن نیفتد

אی برאی خـودمعرفی ندאرنـد و  כنند وظیفه تصریح می ،مאم بر طبق אین روאیتא

כه در روאیت ھשאم گذשـت، نیـز » אن שאء אّهللاא אن یهدیכ ھدאכ«تعאبیری ھمچون 

אلبته وضـعیت خאصـی . رسאند כم برאی دوره چאلשی فترت می ھمین معنא رא دست

                                                            
 .883، ש 763، ص2طوسی، پیשین، ج. 1
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ه در روאیـت אمـد ـ כ نאنچ אقتضאی אعאم به برخی سرאن ـ ھم ،مثل אنحرאف وאقفیه

ی אبتـدאی אمאمـت אمـאم ھـא ر אز جریאنت پردאمنـه ،وאضح אست כه فتنه وאقفیـه. دאرد

  . שود مאنند فطحیه אست و تאכتیכ אئمه نیز متنאسب بא ھمאن אجرא می 7כאظم

  : هכ توאن نتیجه گرفت אن میه به روשنی چ אن

بـر عهـده אمـאم پیשـین وظیفه خودمعرفی ندאرد و אین مهـم  ،אوאً אمאم جאنשین

  .אست

ی پیשـین ـ مثـل معرفـت در عـאلم ذر ـ ھـא ثאنیאً معرفت אمאم بא بحـث معرفت

אز تאש برאی אیصאل אن به منכرאن نهـی  ،و به ھمین جهت 1אرتبאط محכمی دאرد،

  .שده אست

توאن دوره فحص שمرد כه قوאعدی خאصی بر אن حאכم  میثאلثאً دوره فترت رא 

  .אست

  

  ي تأثيرگذار در شناخت جانشيناه شخصيت. 2- 4

ننـده כ مهـم و تعیین ھא، و فتنـه ھא نقש خوאص در ھر جאمعه و در بستر چאلש

כ چאلש بزرگ فطحیه در دوره مورد مطאلعه، بא نقש پررنگ و فعـאل ש بی. אست

ضـمن مطאلعـه שخصـیت אیـن  אدאمـه،در . در ھم پیچیده שد ،تعدאدی אز خوאص

 7אن در אبـرאز و אثبـאت جאنשـینی אمـאم כـאظمبـه نقـש אیשـ ،عنאصر تאثیرگـذאر

  . پردאزیم می

  

  اهميت حضور خواص

مطאلعه دوره تאریخی مورد بحث، حضور پر رنگ تعدאدی אز אصحאب رא نשـאن 

                                                            
، 326،ص1כلینـی، پیשـین، ج. (כنـد وאیت אھل بیت رא میثאقی مؤכد در عאلم ذر معرفی می 7אمאم صאدق. 1

  .1، ح320،صتوحید؛ صدوق، 7ح
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نقש مؤثری  ،ی אنھא و حتی زمینه ھא و مبאرزه بא אن ھא دھد כه در معرفی چאلש می

ی ھـא در چאلש ھא ن و تאثیر אنبه مطאلعه שخصیت אیשא ،در אین فصل. אند אیفא כرده

  . پردאزیم میאین دوره تאریخی 

 ،אمאمـت موضـوعضـمن درכ مسـیر אصـلی  ،אلمسـ بن ون ھשאمچ ن ھمאمتכلم

ری و رصـد مبـאنی אسـت כـه گ نیز دאرند و אن ھم روحیه پرسـש یدیگر ویژگی

  .אستو روאیאت وאرد שده אز אھل بیت  ھא אز برخی שאخصه ،ھمرאه بא نقد و سؤאل

אن مهم دیگر نیز ضمن אعتقאد به حقیقت مسאله אمאمت و دریאفت بخשی אز جری

بא مשכل تحلیل و بیש אز אن نאتوאنی در כتمאن אسرאر و تسریع  ،معאرف و כرאمאت

در مطאلعـه . و ھسـتندر ل و معـאرف ـ روبـهیدر אفשא ـ אلبته بـא نیـت אنتשـאر فضـא

כه אمאمאن معصوم אیשـאن توجه به אین نכته ضروری אست  ،אین گروه یھא گزאرש

  .אند رא وאجد שرאیط אولیه دریאفت چنین معאرفی دאنسته

گویـא دغدغـه فحـص و  ،جریאن عمومی مورد تאیید در مقאبل אیـن دو جریـאن

אھمیــت  دאرאیســؤאل אز אمــאم بعــد رא نــدאرد، نــه بــه אن جهــت כــه אیــن مســאله 

 نאپـذیرل و تغییربلכه אز אین حیث כـه אیـن جریـאن رא متصـ ،نیست אی لعאدهא فوق

אز . אورنـد بـه שـمאر میدאنند و ھدאیت אلهی رא به ھر روی، שאمل حאل مؤمنאن  می

שود  میدورאن پس אز שهאدت אمאم معصوم دوره حیرت دאنسته ن ،منظر אین جریאن

جریאن عمومی مـورد تאییـد . دאنند میو ھدאیت אلهی رא بאאخره שאمل حאل مؤمنאن 

در مدאر سـؤאل אز جאنשـین אمـאم وאرد ، دאری אستم هرین שאخصه אن فقت כه بزرگ

. שـود مـیی دو جریאن قبل אز אیשאن دیـده نھא ند و گزאرשی אز حسאسیتگرد نمی

אعتقאد به אمـאم تعیـین שـده אز  ،ی خאصھא אموزש אمאم معصوم نیز برאی אین دوره

  . جאنب אمאم قبل אست

ھשـאم بـن  כه دھد می مطאلعه دوره مورد بحث نשאن ،بא مאحظه אین نכته مهم

ود بـن وسאلم، فیض بن مختאر، مفضل بن عمر، یزید بن سلیط، אبرאھیم כـوفی، دא

 כثیر، منصور بن حאزم، سلیمאن بن خאلد، یونس بن ظبیאن، عیسی بن عبید אلعلوی،
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אنتقאل ترאث خאص אمאمـت . אند در אین برھه نقש مؤثری אیفא כرده ،معאذ بن כثیر و

در حـאلی כـه . אست כـه بـرאی אیשـאن متصـور אسـت حدאقل نقשی ،אن حضرت

ر عمـومی گ שخصیت برخی אز אیשאن مאنند فیض، مفضل و ھשאم به عنوאن ھدאیت

  .אز אھمیت بیשتری برخوردאر אست ،جאمعه שیعی

כسی אست כه نص بر אمـאم  نخستینאز ھשאم، فیض س عאوه بر نقש سرنوשت

כשـی در . نیده אسـتשـ 7رא در پنج سאلگی אیשאن אز حضرت صـאدق 7כאظم

אمـאم در مـورد قبـول زمـین אز حـאכم و אعتـرאض  وی بـאگوی و گزאرשی אز گفت

  : ندכ تعجب و سؤאل אو אز جאنשین حضرت رא אین گونه حכאیت میو  אسمאعیل

 مא هیف قلت وقد بعدכ، من هیאل ستحط אلرحאل אن אنשכ כنא فقد فدאכ جعلت

   ن؟مَ  لیאف ةیאلعאف אّهللاא  وאسאل نخאف مא כאن فאن قلت،

ھمرאه بـא مخفـی بـودن خـود אیשـאن،  ،مخفی بودن אمر אمאمت ،در אین گزאرש

אمـאم . שـود مـیحכمت بر زبאن אمאم معصوم אز دورאن طفولیـت مשـאھده  موضوع

رא ... ، تכفل אمور שخصی אمאم وودאیعی אمאمت אز جمله ھא یכאیכ نשאنه 7صאدق

و ر هفـیض روبـ» زدنی«سؤאل  د و ھنگאمی כه بאندھ میتطبیق  7بر حضرت כאظم

  .ندכ שود، تصریح بر אمאمت אیשאن می می

   ودعـوت رאسـه قبلـت حتی فقمت ،بحقه فאقرله عنه سאلت یאلذ صאحبכ ھو

  1.له אّهللاא 

  :دאستאن אو بא یونس بن ظبیאن رא אین چنین אورده אست ،بصائرصفאر قمی در 

 )8بـن جعفـرموسی (ھنوز در אنتשאر אمر אمאمت אو «: فرمود 7אمאم صאدق

 אگـאهאیא כسی رא אز אیـن אمـر ! فدאیت שوم«: گفتم 2 ».صאدر نשده) אلهی(אذن 

                                                            
 .663، ש 642، ص2طوسی، پیשین، ج. 1

אمא אنه لم یـؤذن لنـא فـی «عبאرت  کافیכتאب » אلحسن موسی אאשאرة و אلنص علی אبی«در روאیت نهم بאب . 2

دھد אو אولین כسی بوده כه אز אمـر  رسאند و نשאن می به جאی عبאرت فوق אمده כه معنאیی رא می» אول منכ

گرچه . در گهوאره حضرت دאلت دאرد אمאمت حضرت אطאع یאفته אگرچه روאیت یعقوب سرאج بر אین אمر

 .אند برخی مאنند تستری، אین אختאف رא نשאنه تحریف روאیت שمرده
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خאنوאده و فرزنـدאنم  ».بله، خאنوאده و فرزندאن و ھمرאھאنت رא«: فرمود »سאزم؟

ھنگאمی כـه אیשـאن رא אز . فرאنم بودس ھمرאھم بودند و یونس بن ظبیאن אز ھم

ی رא بر אین نعمت שכر گفتند ولـی خدא ،سאختم אگאهאمאمت موسی بن جعفر 

در אو  ».بدאّهللاא بשـنومع تא אز אبو) نمכ بאور نمی(نه به خدא سوگند «: یونس گفت

بـه دنبـאل אو رفـتم و . مـودن بود כه وی رא אز حد אعتدאل خـאرج می אی عجله

 7قبـل אز ھـر سـخنی שـنیدم כـه אمـאم صـאدق ،ھنگאمی כه به در رسیدیم

ونه אست כه فـیض بـه تـو گفتـه، אن رא گ ھمאنمطلب ! אی یونس«: فرمود می

  1 ».ونه خوאھم כردگ ھمین«: אو گفت »!بگیر

فیض یכی אز אمینـאن אمאمـت حضـرت معرفـی  ،שود میونه כه مאحظه گ ھمאن

שود، در حאلی כه یونس فقط שنیدن نص אز שخص אمאم رא ـ שאید بـه جهـت  می

  .دאند میمאכ و معیאر  אھمیت زیאد مسאله ـ

فـیض رא . אسـمאعیل אسـت رحلـت نیـאفتنزدودن שـبهه  ،سی فیضنقש אسא

ر حقیقت معرفی כـرد כـه تردیـد بـא دو عאمـل אز אو رخـت گ جوو توאن جست می

 فرمـودهیכی אستنאد به אمאم و دیگری مجـرא و رאھـی כـه אمـאم معرفـی  :ددبن برمی

 ،אسـمאعیل و אقـرאر بـه אن رحلتبرجسته، ضمن یقین به  ویژگیאو بא אین  2.אست

  .یردگ مسئولیت ترویج و تبلیغ عאلمאنه אین مطلب در میאن שیعیאن رא بر عهده می

علـت . אقـرאر بـه وفـאت אسـمאعیل אسـت به جهـتحضور پررنگ مفضل نیز 

بـه رونـد تثبیـت تـدریجی  موضـوعبه אو در אیـن  7ی تند אمאم صאدقھא وאכنש

 אی هیری אز بروز שـبهه در שخصـیت برجسـتگ و پیש 8بن جعفر موسیאمאمت 

ند אز معאرف و دאرאی مכאنت خאص אجتمـאعی در م ردد כه بهرهگ مאنند مفضل برمی

אحتمـאل بـروز  ،بא ھمـه جאلـت جنـאب مفضـل و אرאدت אو بـه אمـאم. כوفه אست

                                                            
 .11، ح356محمد بن حسن صفאر، پیשین، ص. 1

 .שود כשی به روשنی دیده می 216אین مطلب در گزאرש . 2
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خوאسـتند  مـین 7ی متمאیل به غلو در אو منتفـی نیسـت و אمـאم صـאدقھא אندیשه

ل، بـא אمאمـت אمـאم ل جنـאب אسـمאعییبزرگאن שیعه به جهت درכ مرאتب و فضـא

  .مخאلفت כنند 7כאظم

שـود  مـیسبب  ،ھمین دورאندیשی 502بنא به گزאرש مرحوم כשی در روאیت 

 مאیندپس אز ھשאم بא حضرت مאقאت ن ،صیرب طאق، مفضل بن عمر و אبوאلمؤمن تא 

لقینـא « ھـא ثمره אین مאقאت. دگردو אمאمت אیשאن برאی אین عده نیز تثبیت و قطعی 

رא در پـی  7שود و ھدאیت عمومی שیعیאن به אمאمت אمאم כאظم می» אجאً אلنאس אفو

ی تאثیرگذאر در אین مرحله כوفی ھستند و אز دو ھא ه שخصیتכ نכته אخر אن. دאرد

صیر ـ و جریאن כאمی مאننـد ھשـאم و مفضـل ب دאر ـ مثل فضیل و אبوم جریאن فقه

אسـتدאل و  ،אز جملـه ؛نכـאتی در بـر دאرد ،دقت در אیـن ترכیـب. אند تשכیل שده

معرفی אمאم به جאمعه  ،در כنאر ھمو مقبولیت כه אز אمتیאزאت دو جریאن فوق אست 

ری به معرفی و שنאخت אمאم در ت ه אحسאس نیאز بیשכ دیگر אن. ندכ یزی میر رא پی

یری אز אھـل بیـت، گ میאن אیשאن وجود دאرد، و فضאیی مאنند مدینه عאوه بر כنـאره

  .رא ندאردحسאسیت مذכور 

  

  نتيجه 

ھאی אمאمت שیعه به שـمאر  وصیت، علم و ودאیع معیאرھאی جאنשینی در ھمه دوره

 ،7فطحیه به عنوאن چאلש אصلی در میאن معتقدאن به אمאمت אمאم صـאدق. روند می

ھאی بیرونـی و گرفتـאری در فضـאی שـبهه و  زمینـه در אثر عـوאملی ھمچـون پیש

مطאلعه معیאرھـא و אگـאھی אز . پدیدאر گשت ،نفت אز אر نאאگאھی אز چگونگی برون

. رود دو مسאله مهم שאیسته بحث در אین دوره بـه שـمאر مـی ،چگونگی تطبیق אن

ھر چند نص אשכאرترین معیאر אست، بر אثر فضאی حאכم بر ھر دوره، در معـرض 

فضאی چאلשـی אیجـאد  ،برخوردאری אز علم گذשته و אینده و ودאیع. تقیه قرאر دאرد

  . دھد میو حیطه و گستره وאیت אمאم رא نשאن  כند א میوسط مدعیאن رא خنثשده ت
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ی שنאخت جאنשین متفאوت אسـت، אمـא خلـط در ھא سطح بردאשت אز שאخصه

دھد שنאخت  نשאن می ،ی אبرאز جאنשین و بאور عمومی نسبت به אنھא تשخیص رאه

אلیم خـאص تعـ. و پیروی אز عنאصر تאثیرگذאر در مسאله جאنשـینی ضـروری אسـت

در ھر قאلب معرفی گردیده و تسمیه به אسـم و نیـز  ،یت برאی אین مقطع مهمب אھل

در دوره چـאلש . به שیعیאن منتقل שده אست ،تطبیق یכ یא چند مؤلفه بر אمאم بعد

رینـی אیשـאن و نیـز אلگـوی אف مورد مطאلعه، אھمیت جאیگאه خوאص و گونـه نقש

خשی بـه فضـאی שـبهه، אلگـوی ب یضمن روשن ،7ترسیمی אز جאنب אمאم صאدق

  .دھد میرفتאری دوره فترت رא אرאئه  درست
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  هاي انحرافي فرقه و 7كاظمامام 

  1دكتر عباس سرافرازي
  

  چكيده
אمده  وجود بهندیשه אسאمی گونאگونی در طی تאریخ א ھאی مכتبمذאھب و 

مختلفـی  אدعאھאی כرد، میכه تשیع وאقعی رא تهدید  ھאیییכی אز خطر .אست

 وجـود بـهאفرאدی بא  .אمد وجود بهאمאم ששم و ھفتم  שهאدتبود כه پس אز 

אدعـאی جאنשـینی אمאمـאن رא  گونـאگون،عنאوین  و بאمختلف  ھאی فرقهאوردن 

 نـدرא فریـب دאد لوح سאدهאفرאשتند و مردم مختلفی بر ھאی پرچم ھא אن .دאשتند

כه بא علویאن دשمنی  عبאسی حכومت  .אمאمت و رھبری نשستند در جאیگאهو 

 ردنـدכ میحمאیـت  ھא אنאز  وبرخی אز אین مدعیאن دروغین رא تאیید  ،دאשتند

نظـر  زیـرزنـدאنی שـدن و  .دאدند میو אنאن رא در مقאبل אمאمאن معصوم قرאر 

 ھאی زمینـهمردم אز אنـאن دور بمאننـد و  שد میبאعث  ،وאقعی گرفتن پیשوאیאن

  .אید وجود بهر ت بیש אنحرאف وجدאیی 

یری و گ ھאی قـدیمی שـכل אز جهت تقویت برخی فرقـه 7عصر אمאم כאظم

ھאی مختلـف بـא אعتقـאدאت  در אین زمאن، فرقه. ھאی نوبنیאد، אھمیت دאرد فرقه

ھאیی  به طور כلـی فرقـه. אمدند وجود متفאوت و غیرھمسو، در بین مردم به

: שـوند ھא به مبאرزه و منאظره پردאختند، به دو گروه تقسیم می כه אمאم بא אن

ھאیی כه אز تשیع نאשی שدند כه  ذھبی؛ یعنی فرقهم ھאی درون یכ دسته فرقه
                                                            

 ab.sarafrazi@um.ac.ir.دאنשیאر تאریخ دאنשگאه فردوسی مשهد. 1
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שـכل  7و برخی در دوره אمאم כـאظم 7برخی بعد אز שهאدت אمאم صאدق

ھאی منשـعب אز  گروه. אن، روש خאصی دאשتندאمאم در برخورد بא אن. گرفتند

ھאیی כـه  دوم فرقـه. שـدند تשیع در אن برھه אز تאریخ به ده فرقه تقسـیم می

ھאی  ھאی خرאفـی و نحلـه گرفته بودند و در زمره فرقـه قبل אز حضرت שכل

כنندگאنی بودند כه אھـل بאطـل رא بـא  אنאن تحریف. שدند فכری محسوب می

ھא،  אلبته برخی אز אیـن فرقـه. سאختند حت دین دور میھאی نאروא، אز سא نسبت

אی برאی خود دאשتند ولی به منطق و אستدאل و جدل محכمـی  منطق و فلسفه

بـرאی پאسـخ بـه אعترאضـאت و אשـכאאت . אحتیאج بود כه אنאن رא مجאب כند

پیروאن ھر فرقه نسبت به فرقه دیگر، نخست نیאز به دאنسـتن عقאیـد و אرאء 

אحتیאج به منطق و אستدאل و به ویژه فـن جـدل و אصـول علـم  אنאن و سپس

در אین زمینه دאرאی توאنאیی بسـیאری  7و אمאم رضא 7אمאم כאظم. כאم بود

) ملحـدین(ھאیی مאنند معتزله، خـوאرج، مرجئـه، قدریـه، زنאدقـه  فرقه. بودند

. ، در אین گروه قرאر دאשتند)معتقدאن به خلق قرאن(قرאمطه، غאت و جعدیه 

در مدت سی و پنج سאل אمאمت خود، بـه حفـظ שـریعت در  7אمאم כאظم

  .אزאن و صאحبאن فرق پردאختندس مقאبل حאכمאن ستمگر عبאسی و فرقه

  . ھאی אنحرאفی، تשیع فرقه ،7אسאم، אمאم כאظم :واژگان كليدي

  

  مقدمه 

. אند پیــدאیש فــرق אســאمی دخאلــت دאשــته گیری و عوאمــل متعــددی در שــכل

אی، جمـود فכـری در فهـم درسـت אز שـریعت،  لبی و تعصـبאت قبیلـهط ریאست

ھאی دیگر، رسـوبאت  طلبی، گسترש אسאم و אשنאیی بא فرھنگ אعتنאیی و رאحت بی

 ھـאی אجتمـאعی، عقلـی و ھא و وאכنש ھא و سلطه عقیدتی پیש אز אسאم، حכومت

م، אز جملـه دینی، فאصله אز אسאم وאیی و אصیل، و אنשقאق در حوزه رھبری אسא

 ،7در دوره אمאم כאظم. ھא در جهאن אسאم بوده אست ترین دאیل پیدאیש فرقه مهم
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بیت، و אسیر  دאשتن مردم אز مכتب אھل به سبب خفقאن و ستم عبאسیאن در دور نگه

در אین زمאن، אשوب فכری عظـیم و عجیبـی . گرאیی אفزאیש یאفت بودن אمאم، فرقه

אغـאز گردیـده بـود و تـא  7כه אز زمאن אمאم صـאدقدر אرאء אمت אسאمی پیدא שد 

بـود  אی دوره 7دوره אمאمت אمאم כـאظم. אدאمه یאفت 7پאیאن אمאمت حضرت رضא

نوبنیאد و بروز אختאفאت فقهی و כאمی כه غאلبאً دשـمنאن بـه  ھאی فرقهپر אز روאج 

אمــאم در כنــאر تقیــه و  .قصــد تحریــف دیــن אســאم در جאمعــه بــه رאه אندאختنــد

 ،و روאج אختאفـאت و שـبهאت ھא فرقهضروری در برאبر אیجאد אین  ھאی כאری هאنپن

  .نمودند مقאبله  ھא אنو بא  ندبه שدت אیستאدگی כرد

زیستند، یכـی אز دשـوאرترین  در אن می 7بررسی مقطع تאریخی כه אمאم כאظم

אین برھه אز تאریخ، אכنده אز حـوאدث و وقـאیع . אست :بیت مقאطع زندگאنی אھل

ھـאی فـردی و گروھـی  ھא، گریزھـא و قتل ھא، زندאن مهم تאریخی אست כه אنقאب

אین دوره אز تאریخ אسאمی، אز . در صدر אن قرאر دאرد 7طאلب خאندאن علی بن אبی

ھאی عبאسـیאن،  یریگ כه به علت سخت אید אی تאریכ به שمאر می نظر سیאسی دوره

به אوضאع سخت سیאسی כه אمאم در  بא توجه. طאلب مכنون مאنده אست אخبאر אل אبی

אن قرאر دאשتند و بא توجه به ضدیت שدید حאכمאن عبאسی بـא אن حضـرت، نبـرد 

بین حق و بאطل به שכلی دیگر אدאمه دאשت، نبردی دאئم و وאقعیتی אنכאرنאپذیر در 

אگـر . אن אسـتوאر بـود طول تאریخ بשری כه حرכت تـאریخ و مسـیر אنسـאنیت بـر

ریخی بررسی כنیم رא כه אسאم بـر אن سـאیه אفכنـده و שـאلوده بخوאھیم گستره تא

یאبیم כه אیـن تـאریخ، אכنـده אز  تאریخ و تمدن אسאم بر אن نهאده שده אست، در می

אی אست כه رھبری و پیשتאزی אن بر عهده אمאمـאن שـیعه  ھאی مختلف مبאرزه جلوه

بـאرزی در تـאریخ  تאریخیـ  مرحله سیאسی ،7زندگאنی אمאم כאظم. نهאده שده بود

אیـن مقطـع تـאریخی، دربردאرنـده بخשـی אز زنـدگאنی . سـאزد میאسאم رא نمאیאن 

نگـאرאن رسـمی و در خـدمت אیـن  تאریخ. سیאسی منصور و مهدی و ھאرون אست

אنـאن بـر אیـن . אند כه שوכت אین حאכمאن رא نשאن دھنـد אفرאد، توאریخی رא نوשته
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تאریخ محو نمאینـد و تـאریخ رא وאژگونـه  אند כه ندאی حق رא אز صفحه روש بوده

כـه  نאمند، درحאلی لذא دوره כنیزאن و رقאصאن و دلقכאن رא عصر طאیی می. بنویسند

אرزש تـאریخ و پیשـرفت . در ھمین عصر، אمאمאن رאستین در غل و زنجیـر بودنـد

כردאری سنجید، نـه بـא معیאرھـאیی כـه  ھאی אنسאنی و رאست تمدن رא بאید بאאرزש

لیت אمאمت رא در אیـن دوره ئومس 7אمאم כאظم. אند אن אن عصر بدאن پردאختهمورخ

و به مبאرزه بא زور و  دאשتند عهده بر قمری 183تא  148تאریخی אز سאل  زאی אندوه

  .ندپردאخت تفرقه وریא و فرقه 

گذאر مכتب فقه جعفـری ھسـتند  بنیאن) م767-702/ق83-148( 7אمאم صאدق

שـאگردאن אمـאم رא بـیש אز . یאفته مכتب אیשـאن بودنـد ورשכه بسیאری אز فقهא، پر

مאلـכ  1.نس אز جمله אنـאن بودنـدא بن אند כه אبوحنیفه و مאلכ چهאر ھزאر نفر نوשته

  :گوید می 7دربאره عظمت و שخصیت علمی و אخאقی אمאم صאدق

אز جهت زھد، علـم، فضـیلت כه فردی رא ندید  ،به خدא سوگند چשمאن من

   2.حمد بאשدم برتر אز جعفربن ،عبאدت و ورع

حضـرت وی دو سـאل نـزد  3אبوحنیفه پیשوאی حنفیـאن نیـز שـאگرد אمـאم بـود

  :نویسد میאبو زھره  ،כرد שאگردی

لـوא אلسـنتאن لهلـכ «، שـد میھאכ ) אبوحنیفه(نعمאن  ،نبود سאل دوאگر אن 

   4»אلنعمאن

  :نویسد میوی 

   5.دאنستند جשאن رא نمیאحכאم و منאسכ ح אگر جعفر بن محمد نبود، مردم

                                                            
 .299، ص 3، جشرح االخبارقאضی نعمאن، . 1

 .257، ص6، جسیر اعالم النبالءذھبی، . 2

  .120، ص1، جالصواعق المحرقهאبن حجر ھیثمی، . 3

 .ھمאن. 4

 .519، ص2، جمن ال یحضره الفقیهשیخ صدوق، . 5
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در  .ی بאשכوه و طאیی تאریخ تשیع אسـتھא אنאز دور ،دوره אمאمت אمאم صאدق

 .אفـزوده שـد بسیאرשیعیאن  تعدאد و بر یאفتیری گ تשیع گسترש چשم ،אین عصر

אن حضـرت توאنسـتند فقـه و  ،7در אثر אزאدی نسبی روאبط שیعیאن بא אمאم صאدق

نقـש אن حضـرت در . אصـول אن رא روשـن سـאزندכאم שیعه رא توسعه دھند و 

אمـאم در زمـאنی مـذھب جعفـری رא نمאیـאن . معرفی مبאنی שیعه بسیאر زیـאد بـود

אز دوره אیשـאن כـه عصـر . رفت گری جرمی سنگین به שمאر می سאختند כه שیعه

پـس . مذאھب שدت گرفـت جنبש فرھنگی، فכری و علمی بود، برخورد فرق و

خـאء رא  7אمـאم صـאدق. وجـود نیאمـده بـود تی بـهچنین فرص 9אز رسول خدא

منـאظرאت . وجود אوردنـد مשאھده نمودند و حوزه وسیع علمی و دאنשگאھی رא به

אستوאر، به  ھאی متین و بسیאر אمאم، بאعث שهرت تשیع گردید؛ چون אمאم بא אستدאل

ز عقאید אنאن אنتقאد دقیق دאשتند و אیـن مسـאله، بאعـث گردیـد אحאدیـث بسـیאری א

א رسید כـه عبאسـیאن ج تא به אن 7שهرت אمאم صאدق. ضبط گردد حضرت ثبت و

 אز وجهـه אیשـאن אسـتفאده כننـد و برאی رسیدن به قـدرت، در صـدد برאمدنـد تـא

אمـאم כـه . سـر دھنـد" אلرضـא مـن אل محمـد"و" אلرضـא مـن אل نبـی"שعאرھאی 

و طرح שـعאر دאنستند ھدف عبאسیאن رسیدن به قدرت بא نאم خאندאن نبی אست  می

بیت אسـت، حאضـر بـه  ھאی שیفته אھل بیت به سبب جلب توده אری אز אھلد طرف

لذא عبאسیאن پس אز به قدرت رسیدن، در صدد برאمدند تـא . ھمכאری بא אنאن نשدند

  . سرאنجאم منصور אین عمل ننگین رא אنجאم دאد. אمאم رא به שهאدت برسאنند

  

   7صر امام كاظمتفرقه مذهبي؛ سياست خلفاي عباسي در ع

قدرت زیאدی گرفته بود، پس אز שهאدت  7א כه تשیع در دوره אمאم صאدقج אز אن

گرאیی שـدند  وجود אوردن אختאفאت فرقه אن حضرت، خلفאی عبאسی در صدد به

وجود אوردند؛ مאنند אسمאعیلیه، אفطحیه و نאووسیه  و אنשعאبאتی در مذھب تשیع به

معאرضـه  7مسـאله אمאمـت، بـא אمـאم כـאظمدر  7כه پس אز שهאدت אمאم صאدق
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ھאیی بود כه در جهت مبـאرزه بـא  گرאیی، אز جمله پدیده فرقه אزی وس فرقه. نمودند

فשאر سیאسی عبאسـیאن אز دوره . جلوگیری אز پیשرفت تשیع به وجود אمد تשیع و

אیשאن در حرכت علمی כه אغאز שده بـود، رسـאلت . אغאز שد 7אمאمت אمאم כאظم

توאنسـتند تשـכلی  عبאسیאن نمی عאدل فכری שیعیאن رא بر عهده دאשتند وت توאزن و

بنאبرאین، عصر حضرت دورאن سختی بـرאی . به نאم שیعه رא بא رھبری אمאم بپذیرند

زیرא عبאسیאن تא אین زمאن حכومت رא به نאم علویאن در دست گرفتـه  1.שیعیאن بود

ه כ אیمی دאשتند، אمא به محض אینאین אسאس بא שیعیאن برخورد نسبتאً م بودند و بر

ھאی سلطه خود رא مسـتحכم כردنـد، بنـא رא بـر  پאیه در حכومت אستقرאر یאفتند و

عده  منصور שمאر فرאوאنی אز علویאن رא به שهאدت رسאند و. گیری گذאשتند سخت

   2.ھאی אو درگذשتند زیאدی אز אنאن در زندאن

در جهت تضعیف שـیعیאن אنجـאم כه عبאسیאن  כאرھאیی بودאزی یכی אز س فرقه

אعتقـאد بאطـل یـא بـدعت در  .منحرف שدن אز عقאید حقه אست گرאیی، فرقه .دאدند

عאمل مؤثر برאی אنحرאف و تبـدیل אن بـه یـכ جریـאن  توאند می به ھر دلیلی ،دین

אز زمـאن אمـאم  אنحرאفـאت بـزرگیכـی אز אیـن  .عمومی در برאبر مכتب حق שـود

ی כـه אسـمאعیل فرزنـد אرשـد אمـאم فـوت نمـود، שכل گرفت؛ אز زمאن 7صאدق

אنحرאف بزرگی به نאم فرقـه אسـمאعیلی در تשـیع שـכل گرفـت כـه אبوאلخطـאب 

مـذھب אسـمאعیلی خـود . وجودאورندگאن אصلی אن بـود محمدبن אبی زینب אز به

گرאیی در عאلم تשیع گردیـد؛ بـه ھمـین دلیـل، אمـאم پـس אز  بאعث گسترש فرقه

دند שیعیאن مرگ وی رא تصدیق نمאیند تא خطر پیدאیש درگذשت אسمאعیل، כوשی

 فرقه جدید אز بین برود؛ אمא אین تאש אمאم نتیجه ندאد؛ چون نقש عبאسـیאن در بـه

אنـאن مאننـد אمویـאن . گرאیی بسیאر مهم بـود وجود אوردن אختאفאت مذھبی و فرقه

م אل علـی خود بא שعאرھאیی אز جنس שعאرھאی אل علی و حتی بـא نـא نبودند زیرא
                                                            

 .387ص ،11، جحیات فکری و سیاسی امامان شیعهرسول جعفریאن، . 1

 .221، صتاریخ الفخریאبن طقطقی، . 2
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   אنـد אغـאز כرده 7دאنسـتند نهضـتی כـه אمـאم صـאدق روی כאر אمـده بودنـد و می

  لـذא در כنـאر فשـאرھאی . رسـد אگر אدאمه یאبـد، حאכمیـت אل عبـאس بـه پאیـאن می

  در صدد برאمدند אنשعאبאتی در بین שیعیאن  ،אغאز שد 7سیאسی כه علیه אمאم כאظم

  .אورند وجود به

ت אن אست כه چرא در دورאن قبل אز שـهאدت אمـאم مطرح אس سئوאאتیכی אز 

  ؟ یאفتوجود ندאשت و پس אز אیשאن אین معضل گسترש  گرאیی فرقه 7صאدق

بنیאن تשـیع  ،فرھنگی כه אن אمאم ھمאم אغאز כرده بودـ  مسلم אست כאر سیאسی

 به 7فقه سیאسی جعفری نیرومندی כه אمאم صאدق ،و در אینده سאخت میرא قوی 

گرفت؛ بنאبرאین،  ری میت روز אوج بیש روزبه رسید و بودند به ثمر می وجود אورده

رאשی صـحאبه ت و بدل سאزی موאزی :بیت ھאی متضאد بא مכتب אھل ترویج אندیשه

گسـترש  אز אنאن به שدت .אز جمله אقدאمאت حאכمאن عبאسی بود ،و جعل حدیث

تـאبی אسـت כـه אبـن نمونه بאرز אن כ .ردندכ میאزی در بین שیعیאن حمאیت س فرقه

אلبته . مذھبی پردאخته بود ھאی فرقهכه به שرح  نگאשتمفضل برאی مهدی عبאسی 

ه אفـرאدی כـ بא אن مثאً  .כه دلخوאه مهدی بود خود سאختی رא ھم אز پیש ھאی فرقه

 ،نبودنـد אی فرقـهمؤسـس  כـدאم ھیچאبن אبـی یعفـور  و مאنند زرאره، عمאر سאبאطی

، »زرאریـه«به نאم אیשאن אختـرאع כـرده بـود مאننـد فرقـه ی ھאی فرقهنویسنده مزبور 

ھשאم بن حכم به نאم فقط  .و پیروאن سلیمאن אقطع» جوאلقیه«، »یعفوریه«، »عمאریه«

   .ندفرقه ھשאمیه رא جعل نכرد

אوردن برخی مذאھب فقهی כه تא אیـن زمـאن وجـود ندאשـت نیـز در  وجود به

 بـهبرخی אز  .כی، حنبلی و שאفعیبود مאنند مذאھب فقهی حنفی، مאل جهتھمین 

אز שـאگردאن אمـאم  ،نسא بن و مאلـכ אبوحنیفـهאورندگאن אین مـذאھب مאننـد  وجود

  .بودند 7صאدق

دאد،  7در دوره אمאم כـאظم گرאیی فرقهبرאی گسترש  توאن میپאسخ دیگری כه 

ھאی שدید عبאسیאن، بسیאری אز بزرگאنی כه برאی  گیری אن אست כه به علت سخت
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عبـאس رא بـه قـدرت رسـאندند مאننـد  خאفت אنאن زحمت כשـیدند و بنی تثبیت

گویא אبوسلمه به אرتبאط بא שیعیאن . אبوسلمه خאل و אبومسلم خرאسאنی כשته שدند

 2.دאستאنی بא علویאن در مכه یـא مدینـه مـتهم שـد אبومسلم نیز به ھم 1.متهم گردید

تنـگ نمـود כـه بـه  7دقھא، منصور عرصه رא بر אمـאم صـא پس אز כשته שدن אن

جאنשـین  7ھא، אمאم صאدق یریگ به علت אین سخت 3.שهאدت אن بزرگوאر אنجאمید

بـه ھمـین دلیـل، برخـی אز . خود رא صرאحتאً אعאم نכردند مگر به שیعیאن خـאص

ه بـرאی שـیعیאن כ روی نאدאنی و دשمنی بא שیعیאن و حتی خلفאی عبאسی، برאی אن

مאیند، אز אفـرאدی بـه نـאم جאنשـین אمـאم حمאیـت رھبر بسאزند و אیجאد אختאف ن

نאمه خود پنج وصی אنتخـאب  אمאم چون אز אین مسאله אگאه بودند، در وصیت. כردند

دאدن پـنج  سیאست مدبرאنـه حضـرت در قـرאر. כردند تא אمאم כאظم محفوظ بمאنند

ھـא منصـور، دوم محمـدبن سـلیمאن، فرمאنـدאر مدینـه، سـوم  وصی כـه אولـین אن

عفر و پنجم مאدرש حمیـده بودنـد، שـאھכאری ج بن عفر، چهאرم موسیج بن عبدאّهللاא 

نאمه،  چـون אو قبـل אز بـאز כـردن وصـیت. سیאسی بود כه دست منصور رא بسـت

ه אمـאم כـ تـر אین مهم .نאمه بכשند دستور دאده بود جאنשین אمאم رא بر אسאس وصیت

مـאدرש رא  مאم موسی ونیز به تنهאیی به عنوאن وصی אعאم نכردند بلכه א כאظم رא

د אمـא نـسـאلم بمאن 7אین روש، بאعث گردید אمـאم כـאظم. بא ھم معرفی فرمودند

مـدعی مقـאم منیـع  ،و ھـوس אאز روی ھـو אی عده موجب שد تא אمده پیש אوضאع

برخی  گیری שכلכه אین خود ریשه  אیدאمאمت گردند و منصور אز אنאن حمאیت نم

  .گردید ھא فرقه

 ھאی حرכتبאعث  ،بر שیعیאن در אین دورאن وجود دאשتכه  ھאیی گیری سخت

אز  ،خلفאی عبאسی گردید در برאبرאز نאحیه שیعیאن و علویאن  متعددی אمیز אعترאض

                                                            
  349، ص2، جتاریخ یعقوبی. 1

  .28، صبویهتاریخ خالفت عباسی از آغاز تا پایان آلسیدאحمدرضא خضری، . 2

 . 304، صارشادשیخ مفید، . 3
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 1.قیـאم وی رא تאییـد نمودنـد 7כه אمאم כאظم) שهید فخ(لیع بن جمله قیאم حسین

 2.ر אسـتتقیه بود و تقیه خود نوعی مبـאرزه در حאلـت אسـتتא چون تאש אمאم بر

عبאسیאن در صدد برאمدند אز אین مسאله אستفאده نمאیند و אز برخـی אفـرאد حمאیـت 

بـه ھـر صـورت، بـه سـبب . כنند و אنאن رא رھبرאن جאمعه שیعی معرفـی نمאینـد

אختאف در بین שیعیאن  7مשכאتی כه وجود دאשت، پس אز שهאدت אمאم صאدق

אیـل سیאسـی و وحשـتی כـه אز אین אمر نאשی אز אن بـود כـه بـه د. وجود אمد به

אمـאم بـرאی بسـیאری אز שـیعیאن خـود نאשـنאخته . حאכمیت عبאسیאن وجود دאשت

שدند، خلفא زیر فשـאر  مאند، چون אگر אمאم به صورت אשכאر به אمאمت معین می می

رفتند، אین سردرگمی، بאعث שد تא منصور به אنשـعאب در بـین שـیعیאن گ قرאر می

  . بپردאزد

  

   7ر دوره امام كاظمازي دس فرقه

  نظمـی  ، جאمعـه שـیعه رא دچـאر بی)م 765/ق148سאل  در 7שهאدت אمאم صאدق

مאنع כـه بتوאنـد مسـאله جאنשـینی رא  در אبتدא، یכ אتحאد جאمع و. و כשمכש כرد

ھאی بعدی שیعی، حـאכی אز שـש عقیـده دربـאره  بدعت. وجود نیאمد حل כند به

گیـرد כـه  אین حقیقت سرچשمه می אین שبهه אز 3.جאنשین بر حق حضرت אست

  כــه بــه אعتقــאد אســمאعیلیه خــود אمــאم אو رא بــه  7אســمאعیل پســر אمــאم صــאدق

ھאی ذیل  پس אز حضرت فرقه. جאنשینی تعیین כرده بودند، قبل אز پدر فوت نمود

  : שכل گرفتند

خود رجعت خوאھد כـرد و غیبت نموده  7אعتقאد دאשتند אمאم صאدق: نאووسیه

 .رא دنبאل خوאھد نمودכאر אمאمت  و
                                                            

 .124، صماهیت قیام شهید فخسید אبوאلفضل رضوی אردכאنی، . 1
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 .رא قبول دאשتند 7כسאنی כه אمאمت عبدאّهللاא אفطح فرزند אمאم صאدق: فطحیه

معتقدאن به אمאمت محمد دیبאج فرزنـد دیگـر אمـאم  :)שمیطیه، سمیطیه(سمطیه 

 . میط نאم دאשتس بن رھبر אنאن یحیی .بودند 7صאدق

  .7معتقدאن به אمאمت אمאم כאظم: אمאمیه

אعتقـאد  7نی כه به אمאمت אسمאعیل فرزنـد دیگـر אمـאم صـאدقכسא: אسمאعیلیه

 .دאשتند

مرאن אقمـص رא ع بن موسـی 7כسאنی כه אعتقאد دאשـتند אمـאم صـאدق: אقمصیه

 .ندجאنשین خود כرد

وی رא  7عده دאرنـد و گوینـد حضـرت صـאدقج אعتقאد به אمאمت אبی: تمیمیه

 .ندوصی כرد

 .ندאنשین خود قرאر دאدفی رא جط بن موسی 7گویند אمאم صאدق: طفیه

 .ندوسی رא جאنשین خود قرאر دאدم بن ، یرمعحضرتאعتقאد دאرند : یرمعیه

رسد  عفر نمیج بن پیروאن אبویعقوب כه אعتقאد دאשتند، אمאمت به موسی: یعقوبیه

 .توאند بאשد می 7و در غیر فرزندאن אمאم صאدق

یכی بحث غیب  :ددאرשده אز چند نظر אھمیت  یאد ھאی فرقهدقت در אسאمی و 

 .אیשـאنאسـت و دیگـری، אدعـאی אمאمـت چهـאر فرزنـد  7حضرت אمאم صـאدق

به جאنשـینی توصـیه بودند، אفرאدی כه אز خאنوאده אمאم ن ،در بین جאنשینאن نینچ ھم

כه نزدیכـی و  שود میدیده ه نאم موسی در نאم ھر כدאم אز אنאن כ جאلب אین .שدند

אز אیـن שـبאھت  אند بودهگویא در صدد  .دאرد 7عفرج بن שبאھت به نאم אمאم موسی

  .ستفאده نمאیندא אسمی سوء

جאنשینی وی در زمאن حیאت  ،ه فرزند אرשد بودכ אمאمت אسمאعیل بא אین بאرهدر

مورد تאیید אمאم قرאر نگرفت و שـبهه جאنשـینی  ،حق אرשدیت אسאس برپدر حتی 

 ،الغیبـهو  شـیرجـال کدو روאیـت در  بـر אسـאس ،نمونـه بـرאیوی وجود دאשـت 

دربـאره  7כه אنאن אز אمאم صـאدق אند گفتهمאر صیرفی ع بن ختאر و אسحאقم بن فیض
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مجلسـی  1.אند ، אمאمت אسمאعیل رא تאیید نכردهپرسیدند و حضرتאمאمت אسمאعیل 

عرض כـرد כـه عبـدאلجلیل بـه مـن  7بیح به אمאم صאدقص ولیدبن :نویسد می نیز

אمאم אین مطلب رא אنכـאر و אمـאم  .אید دאدهرאر گفته כه שمא אسمאعیل رא وصی خود ق

אفطـح گـرאیש  عبـدאّهللاא برخـی אز שـیعیאن بـه  2.ندرא به אو معرفی فرمود 7כאظم

 3.نددאنسـت میאنאن عبدאّهللاא رא ھفتمین و بـرאدرש موسـی رא ھשـتمین אمـאم  .دאשتند

و در مجلـس אن حضـرت א .فرزند بود ترین بزرگ ،پدر שهאدتچون אو در ھنگאم 

پیروאن אو حدیثی אز حضـرت  .مودن میدعوی אمאمت و جאنשینی پدر  שست ون می

אאمאمـة فـی (فرزندאن אمـאم אسـت  ترین مهمכه אمאمت در  כردند مینقل  7صאدق

دربـאره  ھאیی پرسـשعبدאّهللاא رא بـه  .یدندوبسیאری به وی گر )אאכبر من ُولد אאمאم

بـه مسـאئلی  پאسختوאنאیی در نאכه به علت  چیزھא بیאزمودند دیگر وحאل و حرאم 

 שهאدتوی ھفتאد روز پس אز  ،عאوه بر אن 4.پذیرفته نשد אوאمאمت  ،دربאره زכאت

 .عفر روی אوردنـدج بن درگذשت و پیـروאن وی بـه אمאمـت موسـی 7אمאم صאدق

رא אز אن محمد دیبאج فرزنـد دیگـر אمـאم  7جאنשینی אمאم صאدق نیز אندכ אی عده

 7אزترین مدعیאن אمאمت در پیש روی אمאم כـאظمس مשכل אسمאعیلیه. نددאنست می

אمאمـت  به ،ه אسمאعیل در دوره حیאت پدر فوت כرده بودכ אین گروه بא אین .بودند

مختلـف بـه  ھאی سـرزمین در وسمאعیل אعتقאد دאשـتند א وی یא فرزندש محمدبن

خصی بـه نـאم אز ש غאلبאً  ،در منאبع אولیه אسمאعیلیه .گونאگون خوאنده שدند ھאی نאم

כـه در כـאر  אید میسد سخن به میאن א אبوאلخطאب محمدبن אبی زینب אز موאلی بنی

روאیـאت بـر אسـאس  5.وی جـزو غאلیـאن بـود .אمאمت אسمאعیل دست دאשته אست

 אی ویـژهبه عنوאن אمאم پس אز خود توجـه  7به אمאم כאظم 7אمאم صאدق، بسیאری

                                                            
 . 380رسول جعفریאن، ھمאن، ص . 1

 .22، ص 48، جبحاراالنوار. 2

 . 68ترجمه محمدتقی אכبری، ص1385، تشیعھאینس ھאلم، . 3
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مـא بلـغ «: سؤאل שد چنینه فرزندש ندی بم אز אن حضرت در مورد عאقه .دאשتند

، »وددت אن لیس لی ولد غیره כیא یשرכه فی حبی אحد«: قאل »من حبכ لموسی؟

دوسـت دאשـتم جـز موسـی «: فرمـود »שمא چه אندאزه موسی رא دوست دאریـد؟«

بـه  1».فرزندی ندאשتم تא ھیچ שریכی در دوستی من نسبت به אو وجـود ندאשـت

אمد כه دאیلی  وجود بهختאف برسر جאنשینی א ،7ھرصورت پس אز אمאم صאدق

  :؛ אز جملهبه אن دאمن زد

وحשتی כه אز حאכمیت عبאسیאن وجود دאשـت، אنتخـאب صـریح אمـאم بאعـث 

אعمـאل . فשـאر قـرאر گیرنـد زیرو  שوند گردید אنאن אز نאحیه خلفא אزאر و אذیت می

 .ت אدאمه یאفتبא שد 7تא دوره אمאم رضא אغאز שد و 7فשאر אز دوره אمאم صאدق

אز طرف بعضی אز فرزندאن כه به نـאحق  7دعوت و جذب שیعیאن אمאم صאدق

 .دאعیه אمאمت دאשتند

כردنـد و כسـب  پرאכندگی שیعیאن כه در שهرھאی دور و نزدیـכ زنـدگی می

 . אطمینאن دربאره אمאم وאقعی برאی אنאن دשوאر بود

و  7אمאم כـאظم عאوه بر ،ه جאنשینש مשخص نשودכ برאی אن 7אمאم صאدق

، منصور عبאسی رא نیز وصی خود قرאر دאد   2.ندعبدאّهللاא

אعتقـאد بـه אمـאم  ،אمـد وجـود می אمאمאن بـه שهאدتیכی אز مسאئلی כه پس אز 

برخـی  .כـرد بود כه بא عقیده به אمאم زنده و حאضر برאبری می" پنهאن"یא " غאیب"

زگשــت فرزنــد بא ،بودنــد و אفــرאدی دیگــر 7در אنتظــאر بאزگשــت אمــאم صــאدق

  3.שیدندכ رא אنتظאر میאש אسمאعیل  درگذשته

در زمره خرאفیـאن و  قبאً دیگری نیز  ھאی گروهمعرفی שده،  ھאی فرقهعאوه بر 

فعאאنـه  ،כאمًא نیرو گرفتـه 7عفرج بن אمא در عصر موسی ،כאرپردאزאن אوھאم بودند

                                                            
 . 356، ص 1، تحقیق محمدعلی قرنه، جنثرالدرمنصوربن حسین אبی سعد، . 1
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ن عصـری אכنـده אز שـאאی دوره ،אز אیـن نظـر .گردیدند  منאظره ووאرد میدאن بحث 

 ھאی مשــربفلســفی و אعتقــאدی و אجتهאدھــאی فقهــی و  ھــאی مכتب و ھــא جریאن

 دیـده مسـلمאنאنزمـאنی כـه  ترین خطرنـאכ یعنـی روאیی بود؛مختلف تفسیری و 

متعـدد  ھאی فرقه .غلو روאج یאفته بود وכرده  نفوذزندقه در جאمعه  אلحאد و .بودند

فقـه بـه  .یאفتـه بودنـد نمـא ونשـو  ،دאשتند مختلف ھאی אندیשهכאمی כه אفכאر و 

 ھאی دאنשمنطق، فلسفه، כאم و  مذאھب متعددی تقسیم שده و علوم زیאدی مאنند

در אیـن دوره، . در אستنبאط و אستخرאج אحכאم دینی وאرد שده بـود ،مربوط به زبאن

ن אملحـد. به خلقت قـرאن بسـیאر فعـאل بودنـد و معتقدאنن، قرאمطه، غאت אملحد

 אعتقـאدبـه تنאسـخ  ھـא אن. כه رھبر אنאن مقنع بـود שوند میرא שאمل  ر زنאدقهت بیש

 אبوعبـدאّهللاא ه در دوره כـ بـא אینאنאن  .ندرא متزلزل سאخت خدאپرستیאسאس  دאשتند و

دی و ھـאرون ھא אندر دورو  نرفتندאمא אز بین  ،שدند سرכوب )ق169ـ158(مهدی 

و  روی כـجو یאرאنשـאن در مقאبـل אیـن  7כـאظمאمאم  .نیز فعאلیت אنאن אدאمه یאفت

به مقאبلـه بـא جریـאن  ،و بא وجود بحرאنی بودن جو سیאسی ندپא خאسته فכری بכج

  ی بودنـد ھאی فرقـهאز  ،אعتقـאدאت خـאصدאשتن قرאمطه بא . אلحאد و زندقه پردאختند

ند و طرفدאر حכومـت مـردم بـر دאنست میכه אیمאن رא مאیه رھאیی אز قیود אخאقی 

، تغـא 1.אعتقـאد دאשـتندאصـوאً بـه نـوعی حכومـت אשـترאכی  אنאن .بودندمردم 

 در אنـאن .ھسـتندخـدא یـא پیغمبـر  ،אمאمـאن ردندכ میرאیאنی بودند כه گمאن گ אفرאط

 ،در دورאن حכومت مهـدی عبאسـی ،7כאظمאمאم  .כردند مینאسی نیز אשتبאه ש אمאم

אن منאظرאتی دאשتند و אنـאن رא نفـی و بא אن ندنאپخته نیز بود گرאیאن אفرאطگرفتאر אین 

  .فرمودند می

  فرقــه دیگــری כــه אمــאم بــא אنــאن بــه بحــث و منــאظره پردאخــت و مשــכאتی 

ــه ــود ب ــد وج ــه" ،אوردن ــدبن" جعدی ــروאن جع ــدد پی ــرאن رא  .رھم بودن ــאن ق   אن
                                                            

 .359مשכور، ھمאن، ص . 1
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جعــد در دوره  .دبودنــمخــאلف " قــدم قــرאن" ند و بــא عقیــده دאنســت میمخلــوق 

به قتل رسید אمא پیروאن אین فכر نیرو گرفتنـد و ) ق125 ـ105( بدאلملכع بن ھשאم

  .بא אنאن منאظرאتی دאשت مאمא

 زیـאدیفرق دیگری نیز אز قبل وجود دאשتند כه در گمرאه כـردن مـردم سـهم 

ده כـردאשتند، مאنند معتزله، خوאرج، مرجئه و قدریه כـه رאه خـود رא حـق אعـאم 

نیز مخאلفت  ھא فرقهبא אین  אیשאن .و بودر هسیאسی روب ھאی صحنهאمאم بא אین  .بودند

 ھא فرقهאمא در مجאدאت כאمی بא אین  .خوאندند و אعتقאدאت אنאن رא نאدرست  כردند

و در عین حאلی כه אنאن  כردند میو بא אنאن جدل  שدند میخود שخصאً وאرد بحث 

 ھאی دیـدگאهتـא  כردنـد میאصحאب שـیعه رא تقویـت  نمودند، میرא مجאب و نفی 

אصحאبی رא כـه قـدرت بحـث و  حضرت. ندمردم منتשر سאزد بین دررא  بیت אھل

تא بא مخאلفאن بـه بحـث بپردאزنـد و عقאیـد כאمـی  فرمود میتשویق  ،جدل دאשتند

כـه بـه  אیשאن بودندحכیم אز אصحאب حכم و محمدبنبن ھשאم .שیعه رא بیאن כنند

  .نשستند میدستور אن حضرت در مسאجد به بحث 

 

   7ازي پس از امام كاظمس فرقه

ه عبאسـیאن כـ بـא אین .دورאن بسیאر سختی بـرאی שـیعیאن بـود 7دورאن אمאم כאظم

بـאقی  حضـرت אمאمت برשیعیאن  رت بیש אندאزنددر بین שیعیאن אختאف  כوשیدند

 .بپذیرند אیשאنتשכلی به نאم שیعه رא بא رھبری  توאنستند نمیعبאسیאن  طبعאً  .مאندند

یכـی אز . אورنـدאئمـه فשـאر  تـא بـر عאملی بود כه אنאن رא وאدאر כرد ترین مهمאین 

 بودنـد כسی نخستین 7אمאم כאظم .אمאمאن بود دאשتن نگهس وحبم ،אنאن ھאی שیوه

 )م 793(قمـری177אیשـאن رא در سـאل   ھאرون .ندو שدر هכه بא אین سرنوשت روب

ر بغدאد زیر نظر پس אز زیאرت حج ھمرאه خود به عرאق برد و در بصره و سپس د

مختلـف در  ھאی زنـدאنאمאم در  دھد مینשאن  حضرت،سیری در زندگאنی  .گرفت

אمـאم  כـه درحאلی .و عאقبت אیשאن رא در زندאن مسموم سـאختند ندسر برده بغدאد ب
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نه שمשیر دאשتند  ھא אن .نفوذ معنوی אیשאن زیאد بود، قیאمی علیه ھאرون نכرده بود

אمאمאن שیعه ھمگی بر لزوم رعאیت تقیه پאفשـאری  1.دאשتند رא ھא دلنه تبلیغאت אمא 

 .رא به طـور پنهـאنی אدאره نمאینـد ھא אنتא تשכل שیعه و رھبری  כوשیدند ، میכرده

  .بودنتیجه אین تعאمل و تقیه، אستوאر مאندن שیعه 

ی ھאی فرقـهو  ھـא گروه ،שـیعیאن بـین درنیـز  7عفرج بن پس אز שهאدت موسی

  : عبאرتند אز ھא אن ترین هممכه  שכل گرفتند

כسـאنی כـه بـه . به אمאمت موسی بن جعفر و فرزندאنש אعتقـאد دאשـتند: אمאمیه

אو رא یقین  שهאدتزیرא  ،نאمیده שدند" قطعیه"  ،قطع כردند 7כאظمאمאم  שهאدت

قطعیه نאم دیگـر  .رא به جאنשینی پذیرفتند 7אلرضא وسیم بن و حضرت علی نددאשت

 . אست دوאزده אمאمیשیعه 

 غאلبـאً و منتظر رجعت אو بودند כه  7כאظمطرفدאرאن אمאم : موسویه یא موسאئیه

 . رفتند میبه שمאر  تאز فرق غא

אمـאم  שـهאدتقطعیه منכر  نאم عمومی فرقی אست אز שیعه כه در مقאبل: وאقفیه

منכـر  رא שدند و אمאمت رא به אن حضرت قطع כردند و אمאمت فرزندש 7כאظم

 رجـالכשـی در  3.تא قیאمت فوت نخوאھد כرد 7אمאم כאظم אنאن،تقאد אع به 2.שدند

 : نویسد میخود 

دو وכیـل אو در כوفـه سـی  7در ھنگאم محبوس بودن حضرت אمאم כـאظم

אوری כردنـد و چـون  ھزאر دینאر بאبت سهم אمאم אز שیعیאن אن حضرت جمع

خریدنـد و אمאم در زندאن بودند، بא אن پول برאی خود خאنه و چیزھאی دیگـر 

ھא رא پس ندھند بא כمـאل  چون خبر שهאدت אمאم رא שنیدند، برאی אین כه پول

                                                            
 .178שهید مطهری، ھمאن، ص . 1
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שرمی منכر שهאدت אیשאن שدند و دربـאره אن حضـرت درنـگ و توقـف  بی

  1.אز אن جهت پیروאن אیשאن رא وאقفه خوאنند. כردند

 :כنند وאقفیه رא به چند گروه تقسیم می ،برخی

بـه אیـن  سپسفوت כرده و  7عفرج بن وسیگروھی כه عقیده دאשتند م )אلف

  . گשت بאزخوאھددنیא 

بلכه زنده אست و אز دیدگאن  ،گروھی אعتقאد دאשتند אمאم ھفتم אز دنیא نرفته )ب

  .مردم غאیب שده و تא روزی כه قیאم כند در غیبت به سر خوאھد برد

ده אست و אمאم ھفتم אز دنیא رفته یא زن دאنیم نمی כه دאשتند میگروھی אظهאر  )ج

   .כنیم نمیرא تصدیق  כدאم ھیچ

אمـאم ھـא،  אن بـه بـאور گروھی به غیبت אمאم بعد אز رجعـت אعتقـאد دאשـتند )د

در  ھسـتند ود כرد و در دنیא حאضر ندوبאره رجعت خوאھ ،پس אز غیبت 7כאظم

  .و אصحאبש بא אیשאن مאقאت و تمאس دאرند برند میپنهאنی به سر 

אنـאن אعتقـאد دאשـتند אمـאم  .خوאننـد ی אز وאقفیـه میאین فرقه رא برخـ: ممطوره

אنـאن  7معتقدאن به אمאمت حضرت رضא .אست )عج(ھمאن مهدی موعود 7כאظم

گویא دو نفر אز یאرאن  .خورده و سگ ولگرد نאمیدندرא ممطوره به معنאی سگ بאرאن

אز ن بא برخـی אبدאلرحمع بن سمאعیل میثمی و یونسא بن ھאی علی به نאم 7אمאم رضא

و אز نرمـی بـه گ כردند و چون سخن אنאن به درאزא כשید و گفـت אیשאن منאظره می

مـא אنـتم אא כـאب « :سمאعیل روی به אیשאن כـرد و گفـتא بن درשتی כשید، علی

تر  یعنی אز مـردאر بـدبوتر و گندیـده ؛خورده نیستید שمא جز سگאن بאرאن ؛»ممطوره

 .ندگردאز مردאر بدبوتر  ،چه ھرگאه سگאن אز بאرאن تر שوند 2ھستید

نمرده و  7عفرج بن موسی :שیر כوفی بودند כه گفتندب پیروאن محمدبن: بשیریه

                                                            
 .ور، ھمאنمשכ. 1

 .431ھمאن، ص. 2
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   1.ھستندمهدی قאئم  אیשאن و هھرگز به زندאن نرفت

 

   گرايي پس از امام هفتم عوامل مؤثر در فرقه

ھر אمـאم  כه درحאلی ،پس אز שهאدت אمאم ששم و ھفتم שد،כه مאحظه  گونه ھمאن

. به وجـود אمدنـدمختلفی  ھאی فرقه כرده بودند،نשین پس אز خود رא مשخص جא

אز  ،بحث مهدویت כه אכثر فرق שیعه در אنتظאر אخرین אمאم خـود ھسـتند כש بی

אعتقـאد بـه مهـدی : گفـت توאن می وبوده  گرאیی فرقهمهم در گرאیש به  ھאی علت

در אن زمـאن نیـز  ،و دאد כندכه جهאن رא پر אز عدل  אخرאلزمאنموعود و אنتظאر אمאم 

  . وجود دאשته אست

שـیعی  ھאی אموزهدرست אز نאאز مفאھیم دینی و שنאخت  درستدرכ نא به دلیل

، پـذیرد میند تعیین אمאم بر אسאس نص صریح אمـאم پیשـین صـورت دאنست میכه ن

שـدت عمـل و  :שאید بتوאن گفـت .אمد  وجود بهאنحرאف در بین برخی אز پیروאن 

 ،ت אمـאمשـهאددر زمـאن  گردیـد میبאعـث  ،دستگאه خאفت عبאسـی گیری سخت

فضـل  אبـوعلی .שیعیאن نتوאنند به درستی جאنשین و אمאم بر حق رא تשخیص دھند

  : نویسد میبن حسن طبرسی 

 ؛אید خبر دאשـتند وجود بهאمאم אز وضعیتی כه ممכن بود پس אز فوت אیשאن 

در صدد برאمد جאنשـین  ،یدت אمאم به منصور عبאسی رسשهאدزمאنی כه خبر 

وصـی אمـאم « :بـه وאلـی خـود در مدینـه نوשـت بنـאبرאینאمאم رא אز بین ببرد 

پنج نفـر رא وصـی  7אمאم صאدق ».رא שنאسאیی כنید و گردن بزنید 7صאدق

ـــرאر دאده بود ـــدخـــود ق ـــه(אبوجعفرمنصـــور :ن لیمאن، ســـ ، محمدبن)خلیف

   2.عفر و حمیدهج بن عفر، موسیج بن عبدאّهللاא 

                                                            
 .431ھمאن، ص. 1
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بא یـכ  رאخلیفه  ،ت אمאم به منصور دאده שدשهאدزאرש כه مدتی پس אز אین گ

 تـوאن نمیرא  ھא אین«: سخت نאرאحت שد و گفت موאجه כرد لذא אلعאده فوقمد אپیש

  .»אز بین برد

אختאفאت כאمی و سیאسی نیز در طول زمאن میאن پیروאن یـכ مـذھب אیجـאد 

אز  ؛نیسـت مستثنאه אز אین قאعده אست و مذھب שیع گرאیی فرقهو אز علل ت שود می

  .نمאید میאنשعאب אن אمری نאگزیر  ،אین رو

אن بـود כـه אن  7אمدن אنשعאبאت در دوره אمאم כـאظم وجود بهعلت دیگر در 

אیשـאن אبتـدא  .ندعبאسیאن گذرאند ھאی زندאنبزرگوאر مدتی درאز אز عمر خود رא در 

שـیعیאن در  .ندرون زنـدאنی שـدھא אن دی و سپس چهאر مرتبه در زندھא אن در زند

مאندنـد و زمینـه بـرאی  سرپرسـت بیدورאن אمאمت אن حضرت مدتی سرگردאن و 

مبلغאن אسمאعیلیه و فطحیه فرאھم שد و چون שیعه כسی رא ندאשت כه به שبهאت 

כنتـرل حכومـت عبאسـی و  .אمـد وجـود بـهزمینه برאی دیگرאن  ،אنאن پאسخ گوید

سـمאعیل א بن بـه حـدی بـود כـه علی 7مאم כـאظمא ھאی فعאلیتجאسوسی אنאن אز 

   1.כرد می چینی سخنאن حضرت نیز به ضرر عمویש  برאدرزאده

. אزی بودس عאملی در فرقه ،مאلی برخی אز پیروאن سوءאستفאدهمאلی و  ھאی אنگیزه

אز نوאب אیשאن پول و مאل فرאوאنی در אختیאر  یכ ھر ،7אمאم כאظم שهאدتپس אز 

 ،نمونـه برאیשدند  שهאدت אیשאنحضرت توقف כردند و منכر  لذא بر אن ؛دאשتند

 .حمزه سی ھـزאر دینـאر بـودبن אنبאری ھفتאد ھزאر دینאر و نزد علی قندی، زیאدنزد 

  :گوید می 7رאوی به نאم یونس אز אصحאب אمאم כאظم

جریـאن אمאمـت در وقتی אن وضع رא دیدم و حقیقت برאیم روשن שد و نیـز 

نسته שروع כردم به بאزگو כردن حقـאیق و مـردم رא بـه دא ،بودم 7אمאم رضא

 :אن دو نفر به دنبאلم فرستאدند و گفتنـد .دعوت כردم 7سوی حضرت رضא
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אگر مقصود تو رسیدن بـه پـول  כنی؟ میچرא مردم رא به אمאمت رضא دعوت «

و ده ھزאر دینאر به من پیשنهאد כردنـد אمـא مـن  »כنیم می نیאز بیאست مא تو رא 

   1.אنאن برمن خשم گرفتند و אظهאر دשمنی بא من כردند .منپذیرفت

دورאن אمـאم  گرאیی فرقـهعوאمل متفאوت ذیل در  :گفت توאن میخאصه  طور به

بـه  ،لیت אمאمـت حضـرتئوכـه مسـ ،نگאھی به אین بحـث .ندنقש دאשت 7כאظم

אترین و ز אز אنـدوه دھـد مـینשـאن  بزرگـوאر،אمאمت אن  دورאنر و ت مرאتب سنگین

ضـعف فכـری و فرھنگـی و  .ترین روزگאرאن אمאمאن معصوم بوده אستبאر یبتمص

سـאدگی برخـی אز مــردم כـه بאعـث שــد אز אمאمـאن فאصـله بگیرنــد و بـه عقאیــد 

אھدאف مאدی כه برخـی قـرאن و  אی و قبیلهوی אورند، تعصبאت قومی و ر نאدرست

رفتنـد و  حدیث و אمאم رא سرمאیه כسب خود قرאر دאده و در پـی שـهرت و مقـאم

 بیـت אھلبאعـث گردیـد אز אمאمـאن و  ،گول صאحبאن زر و زور و تزویر رא خوردند

אیی אمאمאن אز جمله אمאم ج هگسترש حوزه جغرאفیאیی و تبعید و جאب. فאصله بگیرند

אین אمر سبب שد پیروאن  .כه بאعث שد אن حضرت אز پیروאن جدא گردند 7כאظم

نسـبت بـه  عبאسیאن وو بخل אمویאن  אدتحس وכینه  ؛بی رھبر و سرپرست بمאنند

جلوگیری אز نوשته שدن אحאدیـث و سـیره  ،و محبوبیت אنאن ھא توאنאییو  بیت אھل

نبوی و سیره אئمه به مدت صد سאل، حمאیت خلفא אز برخی فرق و مـذאھب و بـه 

و  ،אنزوא כשאندن אئمه و שیعیאن אیשאن و در فשאر قـرאر دאدن אنـאن، بـروز אخـتאف

متفאوت אز قرאن و حـدیث و جعـل אحאدیـث כـه بאعـث  ھאی بردאשتو  אھ قرאئت

عوאملی بود כـه بـه گسـترש  ترین مهمאز  گردید، میگمرאھی و אختאف و אفترאق 

  .שدت بخשید گرאیی فرقه

אفـرאدی . אمـد وجـود بـهאین خطری بس گـرאن بـود כـه بـر سـر رאه אمאمـت 

برאفرאשـتن . אمـت گردیدنـدمدعی مقאم منیـع אم ھوس، وאز روی ھوא  שده שنאخته
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 .طعمـه مـدعیאن بودنـد لوح سـאدهمـردم  نیـزرنگאرنگ אز یכ طرف و  ھאی پرچم

در אین گیـرودאر  .نین زمینه אزم برאی שنאسאندن پیשوאی مردم وجود ندאשتچ ھم

و پیשوאیאن دروغین، فرصتی منאسب یאفتنـد כـه خـود رא جאنשـین رھبـر  ھא אدمכ

بـدیهی אسـت  .نשאن دھنـد 7و אمאم כאظم 7و معصوم حضرت صאدق قدر عאلی

به אین אتـש دאمـن زد و  ،כه عدאوت ذאتی بא خאندאن علوی دאשت عبאسیدستگאه 

אجتمאع فرאوאن مـردم برگـرد  ،دلیل بر אین مطلب .نمאیددروغین رא تאیید  رھبرھאی

دستگאه خאفت אز אیـن אجتمـאع  جلوگیری نכردنو  –نאمزد مقאم אمאمت  – عبدאّهللاא 

و ھر אن خطـر  بودند در زאویه خאنه خویש نשسته 7موسی אبوאلحسنلی و .بود

و یـא تحـت  שد می جلوگیریمردم نیز  وאمد رفتאز  .گردید مینزدیכ  כשته שدن

و ر هسیאسی روبـ ھאی صحنهبא אین  7אمאم כאظم 1.گرفتند مین قرאر אمرאقبت مאمور

زیربنـאی  د ونـفرصـت یאبه כـ تـא אین دאنستند میو تنهא رאه موفقیت رא تقیه  ندبود

در אن  .אنـد نאمیده ھא بـدعترא روزگאر  אیשאنروزگאر . אقدאمאت אینده رא بنیאن گذאرد

به عنوאن عقאید و אرא در لبאس فرھنگ و مذھب بـه  אی تאزهھر روز כאאھאی  ،زمאن

ی زورمند אن عقאیـد رא אسـتقبאل و ھא حכومتو אز ھمه زودتر و بهتر  אمد میبאزאر 

  . ندنمود میتאیید 

عصـر  در زمאن אمאم پنجم نیز حضور دאשتند ولـی درو כאرپردאزאن אوھאم  خرאفیאن

و  روی כجو یאرאنשאن در برאبر אین  7אمאم כאظم ندאمאم ھفتم بسیאر نیرومند گردید

   .تא توאنستند مשعل ھدאیت رא روשن نگه دאرند مبאرزه כردند ھא فכریכج

  

   7امام كاظم عصرگرايي در  اهميت مبارزه با فرقه

 ھאی دسـتهאحـزאب و  ھאی فعאلیتאز  وجه ھیچبه  ھא حכومت 7تא زمאن אمאم כאظم

در אیـن  .نـدنمود میبلכه مـذאھب بאطلـه رא تقویـت  ند،نכرد جلوگیریضد دین 

                                                            
 .44، ص  8بن جعفر موسیسیری در زندگانی امام هفتم ّهللاא حجאزی، א سیدرسول. 1
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بین  ھאی بندی دستهدوم  دھری، عقאیدیכی  :دو دسته عقאید روאج یאفته بود ،دورאن

در دورאن حכومـت مهـدی  7כـאظمאمـאم  .نאدقهمسلمאنאن و روאج שدید אفכאر ز

زنـدیقی و غـאت  تفכرھـאیگرفتאر طرز  ند،ری دאשتت بیש ھאی אزאدیعبאسی כه 

رא بـرאی  ھـא אنچون عقאیـد אفرאطـی  ند،مبאرزه علمی بא אنאن پردאخت بهو  ندگردید

چون نשر حقאیق رאستین אسאم و نשـر علـوم و  بنאبرאین، .دیدند می אور زیאنتשیع 

پیשرو  دאنستند כه אمאم وظیفه خود  כرد، می جلوگیریھنگ אسאمی אز אنحرאفאت فر

و  7مאنند אمאم صـאدق 7אمאم כאظم بنאبرאین، .دنبאש تשیع وحرכت علمی אسאم 

د و بـه نـمכتب علمی پدرאن خـود رא تقویـت כن ند تאدر صدد برאمد ،7אمאم بאقر

כـه  אن שאگردאنی تربیت כردنـدאیש .دنتربیت عאلمאن حوزه دینی تשیع אھتمאم ورز

אفــرאدی مאننــد  :שــدند مــیھــر כــدאم ســتونی در عــאلم فقאھــت تשــیع محســوب 

وید و ســ بن نאن، علیســ محمدبن عقــوب،ی بن یونس حכــم،بن אلم، ھשــאمســ بن ھשאم

د چـون بـه نـمعـאرف אسـאمی رא تـرویج نمאی ندאمאم در صدد برאمد 1.لطאقא مؤمن

تשیع رא بهتر بـه سـوی כمـאل  ،می و فرھنگیعل ھאی כه نهضت دאنستند میخوبی 

تبلیغـאت אمـאم در سـאیه روש سیאسـی حضـرتש رنـگ  ،بنـאبرאین .دھد میسوق 

שـכوفא  7معאرف אسאمی به ھمت אمאم כאظم ،در אین دوره אשفته. خאصی دאשت

و אثـאر  כردندتوجه  אمאمت وو بحث وאیت  ھא فرقهمبאرزه بא به שאگردאن אمאم  .שد

  : אز جمله ؛دبسیאری نوשتن

 ؛حכم در אثبאت אمאمتبن ، نوשته ھשאماالمامه -

  ؛حכم در رد فرقه گمرאه زنאدقهبن ، نوשته ھשאمالرد علی الزنادقه -

 حכم؛بن ، نوשته ھשאمالوصیه والرد علی من انکرها -

در رد معتزلـه  الرد علی المعتزلهو  الرد علی من قال بامامة المفضولدو כتאب  -

 نوשته ھשאم؛
                                                            

  .60، ص)امام موسی کاظم(ی نورها سرچشمه محسن خندאن،. 1
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  ؛، نوשته ھשאم در رد אسאس مذھب قدریهلی القدریهالرد ع -

 بدאلرحمאن؛ع بن نوשته یونس االمامةو כتאب  الرد علی الغالة -

  ؛نوשته محمد بن אبی عمیر אزدی ،االحتجاج فی االمامة -

ــة المفضــول - ــی امام ــه ف ــی المعتزل ــرد عل ــאب  ال ــات الوصــیهو כت ــته  ،اثب نوש

 ؛لطאق دربאره نجאت مردم אز گمرאھیא مؤمن

   1.حسن طאھریبن و אلوאیة نوשته علی االمامةכتאب  -

  

  نتيجه

אمـאم بـא  .مقאطع تאریخ אسـאم بـود ترین سختیכی אز  7دورאن אمאمت אمאم כאظم

فرو خـوردن درد و  علتو به  ندאین دوره رא تحمل כرد ،پאیدאری و تحمل אزאرھא

ب حכومـت כـه אز جאنـ ھאیی سختیאمאم عאوه بر  .ندمعروف שد» כאظم«رنج به 

ــد،عبאســی دید ــא  ن ــאرزه ب ــرאی مب ــאש بســیאری ب ــدعتت و  ھא یשــیאند ، כجھא ب

 وجـود بهאیשאن  بزرگوאرאز دوره אمאمت پدر  ھא فرقه אین. ندאنجאم دאد ھא گرאیی فرقه

تשیع  نزدیכ بودری یאفته و ت گسترש بیש ،אمאم ששم שهאدتאمده بود و پس אز 

  .ری نمאیدت رא دچאر پرאכندگی بیש

فلسفی و אعتقאدی و אجتهאدھאی  ھאی مכتبو  ھא جریאن אزאכنده  ،حضرت عصر

 نیـز אلحـאد و زندقـه و غلـو و .مختلف تفسیری و روאیی بود ھאی مשربفقهی و 

 .نـدאعتقאدی مختلف روאج یאفتـه بود ھאی אندیשهمتعدد כאمی بא אفכאر و  ھאی فرقه

بـאره قـאدאت متفـאوتی درכه אعت ندאمد وجود بهمختلف بא אھدאف خאصی  ھאی فرقه

אسـتنبאط  ھـאی رאهو  یאفتـهگسترש  ،موھومאت و خرאفאت .جאنשینی אمאمאن دאשتند

שخصی אلوده שده و در אستنبאط אحכـאم دینـی  ھאی دאوریدینی بא  درستאحכאم 

 .مـودن میכאر دשـوאری  ھא، بدعتزدودن مسאئل אصلی אز אین  .مدخلیت یאفته بود

                                                            
 .65حجאزی، ھمאن، ص. 1
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بא وجـود بحـرאن  7אمאم כאظم .فرאوאنی שدند ھאی تیسخدچאر  رאه אمאمאن در אین

، مسئولیت علمی خود رא אنجאم دאدند و در אصאح مسـیر درسـت ھא سیאسی و رنج

אسאم بא مجموعه علوم و معאرف אسאمی مجدאنه כوשیدند نمود و مאنند پدرשאن، 

  .ھא نשאن دאدند رאه رستگאری رא به אنسאن
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   7كاظمان غلو در دوره امام يجر

  ريانه محمد بن بشيد غاليه بر عقايتكبا 

  1ادهز يداهللا حاجي
  

  دهيچك
. אست ن مقאلهیא یموضوع אصل 7כאظم غلو در دوره אمאم یفכرאن یجر یبررس

 ریبשبن  محمد چون یسلכم یאفرאد وאقف אن در دست یאصل یندگینمאכه  یאنیجر

 یرجـאلو  ینאختשـ بא אسـتفאده אز منـאبع فرقه عمدتאً پژوھש حאضر כه . بود یכوف

گر غאت ید نیزאو و  یفכر אنین فرد و جریق אیدق ییدرصدد שنאسא ،ن שدهیتدو

ن یـא یبررسـ. ھאسـت אنو نـوع برخـورد אمـאم بـא  ، אز جمله مשبههن دورهیא

رא  یא خאص، عـده ییאز ترفندھא ر بא אستفאدهیمحمد بن بש دھد مینשאن  ،موضوع

و توقف  ت אمאمیچون אلوھ یאطאر אفریאنه و بسید غאلیو عقא ש سאختیجذب خو

 .שـد یبא و אن حضرتسبب برخورد  ،ن אمریو ھم. رא مطرح כرد שאنیدر א

عאوه بر אعאن برאئت  ،אنهیغאل یھא שهیمبאرزه بא אند جهتدر  7אمאم כאظم

 نهאیتאً و  یقتل و یرא، نفرین بیو خوאندن وگ ر، لعن אو، دروغیאز محمد بن بש

אن ین در زمره غאلیש אز אیپ گر כهید یبرخ ددر مورحאل שمردن خون אو، 

بردאשتند سر گאم ین میبعدھא در אכه  یدאשتند و به כسאن یرگ אند، روשن بوده

  .כردند ز برخوردیאنه مשبهه نیغאل یھא שهین، بא אندیعאوه بر א .ندھשدאر دאد زین

  .هیریر، بשیغلو، محمد بن بש ،7כאظمאمאم  :يديكل واژگان
                                                            

 قم ،ی، دאنשگאه معאرف אسאمیخ و تمدن אسאمیتאر یدכتر یدאنשجو. 1
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  مقدمه

אر خطرنـאכ و یبس یאن فכرین، جریو بزرگאن د :אئمهدر حق  گویی یאدهزغلو و 

ھאی  سـאل ویـژه دربـه  ،یאن فכـرین جریא. دאرد یطوאن אی אست כه سאبقه یمهم

رא بـه خـود مשـغول دאשـت و אفـرאد  אئمـه ،7و אمאم صـאدق 7אمאم بאقر אمאمت

 אز یאســت כــه برخــ یبــه حــد ،אنیــن جریــت אیــאھم. رא گرفتــאر כــرد یאریبســ

ھאی  در سـאل1.אند כردهعه قلمدאد یש یאصل یھא אن رא در زمره فرقهیغאل ،گאرאنن فرقه

ره یאن بن سمعאن، مغیچون ب یאن خطرنאכیغאل ،7و אمאم صאدق 7אمאمت אمאم بאقر

د یـتر אز ھمه אبوאلخطאب وجود دאשتند כـه عقא ، و مهمید، אبومنصور عجلیبن سع

، تنאسـخ و یرگ یت، אبـאحیש، مهدویوت אשخאص، نبوت خیچون אلوھ یא אنهیغאل

אین دو אمـאم بزرگـوאر . رא به وجود אوردند یغאل یھא حلول رא مطرح כردند و فرقه

ھـر چنـد אز  7در دوره אمאم כאظم. אنه مقאبله כردندیت بא אفرאد و אفכאر غאلیبא جد

. حفظ כـرد رא خویשبאز ھم تدאوم ، כאسته שد یאن فכرین جریאلتهאب و שدت א

כه بא  بود 7אنه در دوره אمאم כאظمیאن غאلیجر یאصل ندهینمא یر כوفین بשمحمد ب

 رא אی אنـهید غאلیـعقא یو .ש دست و پא כردیخو یبرא یروאنیپ خאص، ییترفندھא

برخـورد  مطرح سـאخت כـهو پس אز שهאدت אن حضرت  7در زمאن אمאم כאظم

م در یو تجسـه ین دوره، تفכر تשـبین در אینچ ھم .دאשت یرא در پ :אئمه یجد

پـژوھש  .ز برخـورد دאשـتندیـאنه نین تفכر غאلیאمאم بא א. مورد خدאوند وجود دאرد

כـه در زمـره  رא )هیریفرقـه بשـ(روאنשیـو پ ریمحمد بن بשאنه ید غאلیعقא ،حאضر

  رא مשـخص  שـאنیאכשـد و نـوع برخـورد אمـאم بـא  مـیر یه تصـوه بودند، بیوאقف

אن אز جملـه مשـبهه، یـگـر غאلیحضرت بא دن، به برخورد אن یعאوه بر א .دسאز می

                                                            
مــذاهب ، یאبوאلحســن، אשــعر ؛1408ل، یــروت، دאرאلجیــب، 15، صالفــرق بــین الفــرق ،یعبــدאلقאھر، بغــدאد. 1 

  .1369 ه،یلمصرא هאلنهض هقאھره مכتب، 66-65، ص 1، جاالسالمیین
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   یאن فכــریــن جریــא یو כســنــدאرد  یא نهیשــیپ ،موضــوع فــوق. שــود אשــאره می

، ھرچنـد ده אسـتیر نכשـیبه صورت مفصل به تصـو و نوع برخورد אمאم رא بא אن

  ه عـאوه بـر כتـאب یـوאقف مـورددر . وجـود دאرد یא مقـאאتیـه כتאب یدربאره وאقف

ــد ــالواقف یدوجل ــت هی ــه رنوש ــد حبی ــرא بیאض محم ــאאت ،یلنאص ــه  یمق   אز جمل

عنـوאن  بـאگـر ید یא و مقאلـه یچ אده שـאنهز نیبـه قلـم حسـن حسـ» هیوאقف«مقאله 

وכـאرא یب یعل. به قلم م» ש فرقه وאقفهیدאیو پ 7אن אمאم כאظمیعیש در دودستگی«

  .نوשته שده אست

و  یאز نظر لغـو بهتر אست وאژه غلو رא ،مقאله یقبل אز پردאختن به موضوع אصل

  .میאשنא שو אنق یאز مصאد یبא برخ ،ف כردهیتعر یאصطאح

  

  ناسي غلوش مفهوم

אرتفـאع،  یو، در لغـت بـه معنـאلُ غْ ی یلُفُعول، مصدر غَ  بر وزن» غ ل و«غلو אز مאده 

غـא « 1.אسـت ینگـאرא אدهیگویی و ز زیאده ،رفتن و تجאوز אز حد و مقدאر یא אفرאط،

مـت ید گوשـت بـא قیخر» بאللحم یغאل« 2.ھאست قیمترفتن  بאא یبه معنא» אلسعر

 4.כنـد ש אز אندאزه پرتאبیر رא بیכه ت שود میگفته  یبه כس» بאلسهم یمغאل« 3.بאאست

                                                            
، یدیل بن אحمد، فرאھیخل ؛אت یب 269، ص10، جهאیאلح هروت، אلمכتبی، بلعروسا تاج، یدی، زبیمحمد مرتض. 1

، ص 1، جمجمـع البحـرین، یحـین بن محمد، طریفخرאلد ؛، دوم1409قم، دאرאلهجره، ، 446، ص4، جالعـین

روت، یــب، 132 -131، ص 15، جبلعرا لســانאبــن منظــور، ؛ 1375ســوم،  چــאپ، یتهــرאن، مرتضــو ،319

  .1405אول، چאپ ، یאء אلترאث אلعربیدאرאح

روت، دאرאلعلـم یـאول، ب ، چـאپ1081، ص 2، جاللغـه هجمهرد، یאبن در ؛22، ص 20ن، جیשیאبن منظور، پ. 2 

   .نییللمא

، الصحاح، یل بن حمאد، جوھریאسمאع ؛22، ص 20ن، جیשی، پیدیزب( ».אשترאه بثمن غאل یא: بאللحم یغאل«. 3

אبـن منظـور، ( ».אשترאه بثمن غאل یعنی ییبאلש یغאل«.) نییدאرאلعلم للمא ،روتیאول، ب چאپ 2448، ص6ج

  )131، ص 15ن، جیשیپ

محمـد بـن אحمـد،  ؛446، ص 4ن، جیשـی، پیدیـفرאھ ».هیאلغא ید به אقصیریده یبאאلسهم אلرאفع  یوאلمغאل«. 4

  .یאء אلترאث אلعربیروت، دאرאحیل، بאو ، چאپ168، ص 8، جتهذیب اللغه، یאزھر
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د و در حـد یبه جوש א یعیھر گאه مא 1.שود میگفته » َغلْوٌ «ر אز כمאن یبه تجאوز ت

در ـ  یכوتאھ یمعنא بهـ  »ریتقص«وאژه  2.כرده אست» אنیغل« گویند میخود نگنجد، 

 رسد می، به نظر وאژه غلومختلف  یبא توجه به כאربردھא 3.رود میغلو،به כאر  برאبر

ש فرאتر رود، כلمـه غلـو و مשـتقאتש ممכـن یכه אز حد و אندאزه خو چیزی ھر

و  5אرتفـאع4،به تطـرف ،مשאبه غلو یھא گر وאژهیאز د. אست در مورد אن به כאر رود

  . אره כردאש توאن می 6ریط

 وغلو وجـود دאرد  یق و معنאیכه در مصאد یبא توجه به אختאف رسد میبه نظر 

ق و یאن مصـאدیـبـه ب שیخאص خـو یو כאم یدگאه مذھبیכ אز عאلمאن אز دی ھر

  ن یــرא در א یق و مــورد אتفــאقیــف دقیــد نتــوאن تعری، שــאאنــد پردאختهف אن یــتعر

  مثـل כـאم،  یعلـوم אسـאم כ אزیـدر ھـر  ،نیـعـאوه بـر א. כـردعرضـه نه یزم

تفـאوت غلـو و  .שـود مـیאز אن دیده  یف متفאوتیتعאر ،رهیرجאل و غ ،ملل و نحل

غلـو אتفـאق نظـر  یقدمא در معنـא یگفته שده حت אست כه یא به گونه ،ق אنیمصאد

                                                            
روت، یאول، ب، چאپ 613، ص مفردات الفاظ القـرآن، ین بن محمد، رאغب אصفهאنیحس(» غَلْوٌ :  אلّسهم یو ف«. 1

  )23، ص20ن، جیשی، پیدیزب ؛دאرאلقلم

، یאنرאغـب אصـفه ؛אتـ یلכتـب، بא عאلم ،روتیאول، ب ، چאپ48، ص 6، جالمحیط فی اللغـهصאحب بن عبאد، . 2

 .613ن، صیשیپ

ن، یשیאبن منظور، پ ؛هیروت، دאرאلכتب אلعلمیאول، ب ، چאپ171، ص2ج ،الفائق، یمحمود بن عمر، زمخשر. 3

  .435ص  ،10ن، جیשی، پیدیزب ؛ 669، ص 1ج

عبـدאّهللاא  ؛754، ص 2ن، جیשید، پیאبن در ،»منتهאه: ییطرف כل ש« .415ـ  414، ص 7ن، جیשی، پیدیفرאھ. 4

َف « .אت یه، אول، بیلعلمא روت، دאرאلכتبیب 89، ص2، جللسـانا لسان، مهنא، یعل در אرאء خـود : » אرאئِـهِ   فـی  تََطرَّ

 .1375دوم،  چאپه، یتهرאن، אسאم، 236، صفرهنگ ابجدی، یفوאد אفرم، بستאن .خرج دאده روى ب אدهیز

 یبرخبאره در ،»مرتفع אلقول«و » אعכאن من אھل אאرتف« ،»مذھبه אرتفאع یف«، »مرتفع אلمذھب«چون  یعبאرאت. 5

خ صدوق، یש؛ 1392ه، یدریلحא هنجف، אلمطبع، 353، ص رجالאبن دאوود،  :כن. אز غאت به כאر رفته אست

   .1404دوم،  چאپن، یقم، جאمعه مدرس، 548، ص 4، جمن الیحضره الفقیه

  אره، مطـر یـن כلمـه مאننـد طیـאز א یتمשتقא ،אنیغאل یبא توجه به بلندپروאز. پروאز אست ین כلمه به معنאیא. 6

   یهلـכ فـی«: فرمـوده אسـت یثیدر حـد 7یعلـ حضـرت. אשאره دאردبه غلو و بلندپروאزی אیשאن  ،...و 

سسـه ؤروت، میـب، 125، ص13ج ، كنـز العمـال، یھنـد یمتقـ .»... یس فیبمא ل یقرطنیرجאن محب مطر 

 .אت یאلرسאله، ب
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  : כند مید نقل ید אز محمد بن حسن بن אحمد بن ولیخ مفیש 1.אند ندאשته

   .אمبر و אمאم אستیپ سهو אز ینف ،ن درجه غلویאول

  : گوید میسپس 

د، جـزء یت درست بאשد، پس محمد بن حسن بن אحمد بن ولین حכאیאگر א

  . כرده אست یכوتאھ :אئمهدر حق  یعنی 2؛مقصره אست

  

   8بن جعفر موسيغلو در زمان امام  مسأله

 یאر خطرنאכ و مهمـیبא غאت بس یعیدن אمאم ھفتم، جאمعه שیقبل אز به אمאمت رس

 7אن به خصوص אبوאلخطאب، سـبب שـد אمـאم כـאظمین غאلیخطر א. و بودر بهرو

  . بپردאزد یرگ نه به روשنین زمیو در א ندכ یאدאوریאن یعیرא در نزد ש אوאنحرאف 

אن در دوره یـغאل تـرین مهمאز  ،معروف به אبوאلخطאب یمحمد بن مقאص אسد

 یאن فכـریـجر כه دאשت یאر خطرنאכیبس یت غאلیשخصאو . אست 7אمאم صאدق

אفـت یدر جאمعه تـدאوم  ،)منשعب אز אن یھא ر فرقهیه و سאیدر قאلب فرقه خطאب(אو

 یرگ در دو مـورد بـه روשـن 7אمـאم כـאظم. پیدא כردبعد  یھא تא دوره یروאنیو پ

אسـت כـه  7אت אمـאم صـאدقیـمورد אول مربوط به زمאن ح :אند پردאخته אو بאرهدر

ن زمאن، حضرت بא אשـאره پـدرש אمـאم یدر א. بودندده یھنوز به אمאمت نرس אیשאن

 بـאرهכـه در» שلقאن یسیع«אرאنש به نאم یאز  یכیو در پאسخ به خوאسته  7صאدق

مـאن یאسـت כـه א یאبوאلخطـאب אز כسـאن« :نـدכرده بـود، فرمود سؤאلאبوאلخطאب 

  3».سلب כرده אست یمאن رא אز وین אیدאשته و خدאوند א یא هیعאر
                                                            

 .»אلغلـو بשـכل خـאص یمعنـ یتفقوא فـیאھر من כلمאت אلقدمאء אنهم لم אن אلظ«:سدینویم یّهللاא سبحאنא تیא. 1

  .1414سوم،  چאپ، یسسه אلنשر אאسאمؤقم، م، 97، ص كلیات فی علم الرجال

  .1414دوم،  چאپد، یروت، دאرאلمفیب، 135، ص تصحیح اعتقادات االمامیهد، یخ مفیש. 2

دالئـل ، یر، طبـریـمحمـد بـن جر؛ 1379م، عאمـه، ق، 293، ص4، جالمناقـب ،یאبن שهرאשوب، مאزندرאن . 3

قـم، ، 653، ص2، جالخـرائج و الجـرائح، یقطـب رאونـد؛ 1413אول،  چـאپ قـم، بعثـت،، 330، صاالمامه

 .1409אول،  چאپ ، 7یسسه אمאم مهدؤم
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שـאن نقـل שـده یאز א 7כه در زمאن אمאمت אمאم כאظمאست  یتیمورد دوم، روא

ره بـن یـمغ 1بنـאن، ییوگـ ت، حضرت عאوه بر אשאره بـه دروغین روאیدر א. אست

   :אند כرده و فرمودهز אשאره یאبوאلخطאب ن ییوگ ر، به دروغیو محمد بن بש 2دیسع

ن כـه خدאونـد حـرאرت یمא دروغ ببندد مگر א بر عمدאً ندאرد  جرאتچ כس یھ

د بـر אمـאم یره بن سعیمغ ،7نیبن حس یبنאن بر عل 3.رא به אو خوאھد چשאند אھن

שـאن یא هאھـن رא بـ یو خدאونـد دאغـ بسـتند  و אبوאلخطאب بر پدرم دروغ ،7بאقر

  4. ...چשאند

  

  ر يمحمد بن بششخصيت 

אبتـدא אز אصـحאب אمـאم  5אسـد و سـאכن כوفـه، یبنـ یر אز مـوאلیمحمد بن بש

 אنیـوאرא אز ر یدر رجـאلש و یخ طوسیש 7.שد یغאلسرאنجאم  لیو6بود 7כאظم

                                                            
 ویه، نبـوت یچون حلول، تשب یאنه אید غאلیאست כه عقא 7אن زمאن אمאم بאقریبن سمعאن אز غאل) אنیب(بنאن. 1

 7אو بـر אمـאم سـجאد یبه دروغ بسـتن ھـא یثیمنאبع حد. و אعتقאد به دو خدא به אو نسبت دאده שده אست

 :כنـ. بـر אن حضـرت بسـته אسـت ییست אو چه دروغ ھـאیق مשخص نیאשאره دאرند ھر چند به طور دق

אه مשـهد، مשهد، دאنשگ، 483و  305و  302ص ، )אلرجאل هאر معرفیאخت(رجال الکشـی، یمحمد بن عمر، כש

 .אنـد אשـאره כرده 7بر אمאم سـجאد یאو و حאرث שאم یھא به دروغ بستن ،یتیدر روא 7אمאم صאدق ؛1348

 )305ھمאن، ص (

כـرد و بـه یمـ یف 7ب אمאم بאقری، خود رא نא 7و אمאم صאدق 7אن زمאن אمאم بאقرید אز غאلیره بن سعیمغ. 2

 .نـدא هدبـه אو نسـبت دא رא ...ه و یتשـب ،مردگـאن نبوت، زنده כـردن یאدعא .ت אن حضرت معتقد بودیאلوھ

روت، دאرאאضـوאء یب ،63ص ، فرق الشیعه، ی، حسن بن موسینوبخت، 7-6ن، ص یשیپאبوאلحسن، ، یאשعر(

  .1413، یقאھره، مכتبه مدبول ،47، ص اعتقادات فرق المسلمین و المشركین، ین، رאزیفخرאلد؛ 1404 دوم،

  .ر خوאھد گرفتیبא שمש ن כه جאن אو رאیه אز אیכنא. 3

  .1363، هیتهرאن، אسאم، 314، ص25، جبحاراالنوار، یمحمدبאقر، مجلس ؛483ص  ن،یשیپ، یכש. 4

  .83ص  ن،یשیپ، ینوبخت؛  478ن، ص یשی، پیכש. 5

حسـن بـن ؛ 1415אول،  چـאپن، ی، قـم، جאمعـه مدرسـ344ص  رجـال الطوسـی، یمحمد بن حسن، طوس. 6

معجـم ، ییدאبوאلقאسم، خویس؛ 1381ه، دوم، یدریلحא هنجف، אلمطبع، 393، ص لخالصه االقوا، یوسف، حلی

 א، ج یب نא،ی، ب16ج، 137، صرجال الحدیث

 . 393ن، ص یשی، پیحل ؛477 و 342ص ن،یשیپ ،یכש. 7
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ن כـه אز محمـد بـن یـאلبته در א 1.»غאل ملعونאنه «:نویسد ، میدאنسته 7אمאم כאظم

. د אسـتیـא در سلسله אسنאد وאقـع שـده بאשـد، تردیو  وجود دאשته یتیر روאیبש

  2.אند כردهرא אنכאر  یبودن و ینאسאن رאوש אز رجאل یبرخ

تא زمـאن  אوم، אزم אست אשאره שود כه یאنه אو بپردאزید غאلیعقאכه به نیقبل אز א

بـود،  אلعـאده خאرق یכه אھل שعبده و כאرھא یو 3.ته אستحیאت دאש 7אمאم رضא

 یعین כאر گذאשت و در دوره ھאرون بא وضع فجیש رא بر سر אیسرאنجאم جאن خو

مطرح  ھفتمت אمאم پس אز שهאد یאنه وید غאلیאز عقא ین برخیبنאبرא 4.دیبه قتل رس

  . אست  שده

  

  ر يانه محمد بن بشيد غاليعقا

ر אשـאره یدروغ محمـد بـن بשـ یبه אدعאھـא ،تیدو روא یכیدر  7כאظمאمאم 

ن زمـאن یـرא در א ییبسته و چه אدعאھא ھאیی دروغچه  دقیقאً  אون כه یאمא א 5.אند כرده

  . ستیمطرح כرده، مשخص ن

ت یـאلوھ یمطرح כرده، אدعא یכه و یא אنهیده غאلیعق ترین مهم رسد، میبه نظر 

 یرسـد و ھـر چنـد بـه نظـر می .ש بوده אستینبوت خو یو אدعא 7כאظمאمאم 

دאست یپ ،یعبאرت عאمه مجلسאز . ه و אصرאر نכرده אستیده تכین عقیبعدھא بر א

                                                            
 .344ن، ص یשی، پرجال ،یطوس. 1

 ن،یשـی، پییخـو(» رهیـאت غیـאאلرو یه אصא و אلمذכور فـیولم تثبت له روא«אשאره دאرد כه  ییّهللاא خوא تیא. 2

، ی، שوשـتریمحمـد تقـ(. رא אنכאر כرده אست یبودن و یز رאوین یשوשتر یمحمدتق ؛).142، ص 16ج

  .1419אول،  چאپن، یقم، جאمعه مدرس، 140، ص 9، جلرجالا قاموس

ّهللاא א تیـقـم، مכتبـه א ،524، ص التحریـر الطاووسـین، ین אلـدیـخ حسن بـن زیש؛  302ص  ن،یשی، پیכש. 3

 .1411אول،  چאپ، ینجف یمرعש

 .140، ص16ن، جیשی، پییخو ؛481ن، ص یשی، پیכש. 4

ن، یשـی، پییخـو ؛483ن، ص یשـی، پیכש.(»یכذب علیر لعنه אّهللاא یوאن محمد بن بש« :دیفرمאیحضرت م. 5

  .)132 -131، ص 15ج
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شـبهه الغلـو سنده כتאب یאمא نو 1.אبرאز שده אست אن حضرتده در زمאن ین عقیכه א

אن שـده یـب 8بن جعفر موسیده پس אز وفאت אمאم ین عقیא«: نویسد یم عهیعندالش

رא در  7ر אمאمت אمאم כـאظمیאن שده כه محمد بن بשیگر، بید یتیدر روא 2».אست

نـزد  یفـرد«: گویـد می ید مدאئنیبن حد یعل. אت אن حضرت אنכאر כردیزمאن ح

: گفـت میدم כه یر שنیمن אز محمد بن بש": אمد و گفت 8بن جعفر موسیאمאم 

 3»ن مـא و خدאونـد אسـتیכه אمאم مא و حجـت بـ یستین یبن جعفر یتو אن موس

אنـه محمـد بـن یده غאلیت به عقین روאیدر א) گو כننده بא אمאمو گفت(سאئلھرچند 

قـت بـא אنכـאر אمאمـت و یحق در ریمحمد بن بש رسد میر אשאره ندאرد، به نظر یبש

אمـאم رא مطـرح  بـتیא غیـ تیאلوھ یعنی یبאאتر یאدعא ،ن مردمیت אمאم در بیحج

ن یـب שده، پس אیغא 8بن جعفر موسیאگر «ن پرسש כه یو در پאسخ به אכرده 

بـن جعفـر  یשده כه אو موسـ یمدع» ست؟یכه زنده אست، כ 8بن جعفر موسی

دש אنכאر یر رא در عقאیאمאم به שدت محمد بن بשن جهت یبه ھم 4.ستین یقیحق

  5.אند א حאل שمردهر یכرده و خون ونفرین  אو و به

אعتقـאد אو  6.و بـه دو خـدא معتقـد بـود یثنو یو ،ینאختש منאبع فرقهبر אسאس 

ھשאم بن سאلم بא  زمینهن یدر ھم. אست یאدم و بאطن אو אزل  ظאھر אنسאن، دאשت כه

  7.د و منכر אن نשدنموده אقرאر ین عقیאو منאظره כرد و אو به א

                                                            
، یمجلسـ( .»هیقאل بאאلوقف عل یموس یه له وאلنبوه لنفسه من قبله و لمא توفیאאلوھ یوאدع«:سدینویשאن میא. 1

  .)29، ص 37، جنیשیپ

، شـبهه الغلـو عنـد الشـیعهعبدאلرسـول، غفـאر، » .لنفسه هته بعد وفאته و אّدعی אلنبویو قאل بربوب«:سدینو یم یو. 2

 .1415אول،، ،ضאءیروت، دאرאلمحجة אلبیب، 80ص

 .224، ص 76ن، جیשی، پیمجلس ؛429ن، ص یשی، پیכש. 3

 .1391،  7تهرאن، دאنשگאه אمאم صאدق، 166، صنخستین مناسبات فكری تشیع، یگرאم ،یدمحمد ھאدیس. 4

  .482ن، ص یשی، پیכש. 5

 .478ن، یשی، پیכש ؛ 91ن، ص یשی، پیقم یאשعر. 6

  .478ن، یשی، پیכש؛، دوم1360، یو فرھنگ یא، علمج یب ،91، ص المقاالت و الفرق، یقم یאשعر. 7



  131    با تكيه بر عقايد غاليانة محمد بن بشير 7جريان غلو در دورة امام كاظم

 כـرد میب دאשـت، تـאש یـعج یرتمهـא یאزب ر چون در שعبدهیمحمد بن بש

 ین جهـت صـورتیש سאزد و بـه ھمـیرو خویپ ،ب دאدهیق فرین طریمردم رא אز א

 وقت ھربود و  یدو بعد یسאخته بود כه مאنند بאدכنכ 7כאظممאنند صورت אمאم 

رא כـه در صـدد  یכسـאن یو. אورد مـیدر  یאن رא به صورت سه بعد خوאست می

כـه ( 8بن جعفـر موسـی« :כـرد میو אدعא  مودن میبه خאنه دعوت  ،بשאن بودیفر

صـورت אو رא  توאنم میمن  خوאھید، میאگر . نزد من אست) دیשمא אز درכ אو عאجز

 یر אز من כسـیא غیא« :گفت میو  برد می یسپس אنאن رא به אتאق ».به שمא نשאن دھم

 :گفتنـد مـیא بودنـد، ج כه אن یכسאن »؟بینید میرא  یא پשت پرده כسی؟ אبینید میرא 

در  یو אن صورت رא به שـכل سـه بعـد כرد میرون یسپس אنאن رא אز אتאق ب. ریخ

אن صـورت رא  یوقتـ ھـא אن. خوאنـد میאنאن رא بـه دאخـل אتـאق فـرא  بعد. אورد می

. אسـت 8بن جعفر موسیכه אو  כردند می، بאور دیدند می) אز پשت پرده אحتمאאً (

כه در حـאل منאجـאت و  כرد میمود و وאن שد میכ אن صورت یر خود نزدیאبن بש

و אن صورت رא به שـכل  כرد میرون یرא אز אتאق ب ھא אنسپس . گو بא אوستو گفت

 یש رא مبنـیخو یאدعא כرد میتאש  ،ن כאرھאیא دאدن אو بא אنجאم. אورد میאول در 

ن رאه یت כند و אلبته در אیאمبر אست، تقویپ ،8بن جعفر موسیכه אز طرف نیبر א

  1.دموفق بو

 2.אن حضرت رא אنכאر כرد رحلت 7כאظمאمאم  שهאدتر پس אز یمحمد بن بש

ن نכتـه אשـאره שـود یـאزم אست به א .ه שده אستیجزء وאقف ،ن אعتقאدیאن אیאو بא ب

א یـא زنده אسـت و אگـر אز دنیא رفته ین כه אمאم ھفتم אز دنیه در خصوص אیوאقف«כه

ه אمאمـت پـس אز אلن در مسـینچ ھمرفته چگونه بوده و אگر زنده אست چگونه؟ و 

 پنجرא در  ھא אن توאن میכه  یرא אظهאر دאשتند، به نحو یسخنאن گونאگون ،אمאم ھفتم

 ین כـه روزیبت אمאم ھفتم و אیت و غیھمه در مهدو یول ،دאد یدسته جא ששא ی

                                                            
  .29، ص 37ج ن،یשی، پیمجلس؛139، ص 16ن، جیשیپ ،یخوئ ؛480ن، ص یשی، پیכש. 1

  .83ن، ص یשی، پینوبخت؛ 477ن، ص یשی، پیכש. 2
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  1».، متفق ھستندכند میא رא אز عدل و دאد پر یאم خوאھد כرد و دنیق

אن مـردم ظـאھر یدر م 8بن جعفر موسی: שد ین مدعینچ ھم ریمحمد بن بש

אھـل כـدورت بـه  یאھـل نـور بـא نـور و بـرא یאو برא. دیدند میبود و ھمه אو رא 

כه אو ھمאننـد  یسپس مردم אز درכ אو عאجز שدند، در حאل 2.שد میده یכدورت د

  3.بینند نمیאمא مردم אو رא  ،אن مردم אستیسאبق در م

» ممطـوره«رא  ھـא אن یبرخـ כـه رین محمـد بـن بשـروאیـپ ،هیریبשـא یـه یبשر

אمـאم שـدند  یمـدع یت אز وی، به تبعیغאل یھא אز فرقه یכیبه عنوאن  4،אند خوאنده

ب שـده و אو قـאئم و یـبلכـه غא و زنـدאن ھـم نرفتـه نمـرده 8بن جعفر موسی

  5.אست 7یمهد

و אنכאر  8بن جعفر موسیه در אمאمت یرید ضمن אשאره به توقف بשیخ مفیש

ن یـت אیبـت و مهـدویغ یשאن، به אدعאیשدن אن حضرت توسط א یوت و زندאنم

אن یـه رא در زمـره غאلیـن گروه אز وאقفیو א ز אשאره כردهیفرقه دربאره אن حضرت ن

  6.שمرده אست

و  7توقـف כردنـد 7כـאظمر در אمאمت אمאم یت אز محمد بن بשیبه تبع هیریبש

به جـز  یאשخאص به אمאمت אعتقאد כש یب .رא שכل دאدند یوאقف ھאی گروهאز  یכی

ر אز אمـאم دوאزدھـم یـغ یت אשخאصـین אعتقאد بـه مهـدوینچ ، ھمگאنه دوאزدهאئمه 

                                                            
 .58، ص 23، שمאره 1384پאئیز ) بאقرאلعلوم(تاریخ اسالممجله » هیوאقف«، مقאله یچ زאده שאنهنیحسن حس. 1

 .שدیده مید یو بשر یمאنند خودשאن به صورت אنسאن یعنی. 2

 .63ن، صیשی، پیقم یאשعر ؛478-477 ن، صیשی، پیכש. 3

در  یثمـیل میبـن אسـمאع یאست כه عل ی، نאمگرفته שده) خوردهسگאن بאرאن(ن نאم כه אز כאب ممطورهیא. 4

؛ 92ن، صیשـی، پیقم یאשعر(» ...مא אنتم אא כאب ممطوره« :نهאد و گفت ھא ه بر אنیאز وאقف یכیمنאظره بא 

 .)81ص  ن،یשیپ ،ینوبخت

  .91ن، ص یשی، پیقم یאשعر؛ 83ن، ص یשی، پینوبخت؛ 478ن، ص یשی، پیכש. 5

، الفصول المختارهد، یخ مفیש(» אلغلو یو ذھبوא אل... אنכروא موته و حبسه«:سدینویه میریبשبאره د دریخ مفیש. 6

   .1414دوم،  چאپد، یروت، دאرאلمفیب ،313ص 

  .91، ص یقم یאשعر ؛ 83ن، ص یשی، پینوبخت؛ 478ن، ص یשی، پیכש. 7
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ن یرא כـه چنـ یא هیـن وאقفیبنـאبرא. שـود میق بאرز غلو محسوب یאن، אز مصאدیعیש

  .میאن قلمدאد כنیدر زمره غאل دאשتند، بאید یאعتقאدאت

در אمאمـت אمـאم ) هیوאقف یא به طور כلی و(ه یریتوقف بש یאدعא رسد میبه نظر 

قبـل אز שـهאدت  یمیرد، حت زنده אست و نمی ن כه אو زندאن نرفته ویو א 7כאظم

 7כر אمـאم כـאظمیپ یعبאس مאمورאن یوقت1.ع بوده אستیאن حضرت در جאمعه שא

 ین ھمـאن שخصـیـא«: گفتنـد میجسر بغدאد گذאשتند،  یرא پس אز שهאدت بر رو

  2».میرد نمیزنده אست و  پندאرند میאست כه رאفضه 

אدعـא  ورفتنـد یپذ אن حضـرتن یر رא بـه عنـوאن جאنשـیمحمد بن بש ه،یریبש

 نمـوده،ש یخـو یر رא وصـیمحمد بن بש 8بن جعفر موسیحضرت כردند כه 

بـه  دنیאیשـאنن و یכه مردم در אمر د یש رא به אو دאده و ھمه אموریخو یאنگשتر

ر قبـل אز یه، محمـد بـن بשـیریبه אعتقאد بש 3.אستאج دאرند به אو אموخته یאن אحت

אز  ھـرכس« :گفـتدאد و  ש و אمـאم قـرאریخـو یرא وص »عیسم«مرگש، پسرש 

כـه  وقتـی تא אستلطאعه א אو אمאم مفترض שود، یمعرف یوصبه عنوאن  عیسم طرف

 یحقوق وאجب مאل بאیدزمאن  אن تאمردم  .خروج و ظهور כند 8بن جعفر موسی

  4».ر بپردאزندیאء محمد بن بשیאوص به رאש یخو

و ھرכس אز  7یبن موس یعل ،ن گروهیאכه  אند כردهאשאره  ینאختש منאبع فرقه

زنـאزאده و ) نعـوذ بـאאّهللاא (אمאمت כنـد  یאدعא כه رא 7כאظمאوאد אو و אز אوאد אمאم 

و  אوردنـد مـیبـه حسـאب ز כאفر یשאن رא نیبه אمאمت א معتقدאنو  .دאنستند میכאفر 

روאن محمـد بـن یـپن گفته שده ینچ ھم 5.שمردند میשאن رא حאل یموאل אجאن و א

                                                            
، ید صـفریـترجمـه وح» ש فرقه وאقفهیدאیو پ 7אن אمאم כאظمیعیدر ש یدودستگ«وכאرא، مقאله ی، بیعل. م. 1

  170، ص 30، ש علوم حدیثه ینשر

  .1425 ،سوم چאپ ه،یسسه אلمعאرف אאسאمؤقم، م، 23ص ، هالغیب، یمحمد بن حسن، طوس. 2

 .83ن، ص یשی، پینوبخت ؛91ن، ص یשیپ ،یقم یאשعر ؛478ن، ص یשی، پیכש. 3

 .92-91ن، ص یשی، پیقم یאשعر ؛83ن، ص یשی، پینوبخت ؛478ن، ص یשیپ ،یכש. 4

 .92ن، صیשی، پیقم یאשعر؛  84-83ن، ص یשی، پینوبخت. 5
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بـه بـدن  یبودند כه אز بدن یכی ھא אندر نزد  :אئمه دאשتند وتنאسخ  אدعאیر یبש

  1.אند שدهگر منتقل ید

 ھـא، به عقیده אن .حلول بودند یمدعنسبت دאده שده כه  ھא אنبه  ،نیعאوه بر א

ھستند כه حضرت  یخאنه و ظروف ،سאب دאرندאنت 9כه به حضرت محمد یכسאن

نـه زאده שـده و نـه  9حلول כرده و محمد ھא אنכه پروردگאر אست در  9محمد

 یه تنهא אقאمه نمאزھـאیریبש 2.پنهאن שده אست ھא حجאبن یدאرد و אو در א یفرزند

ض رא یگـر فـرאیو د تو حج و زכـא دאنستند میو روزه رمضאن رא وאجب  گאنه پنج

 אو« هیـو א שـمردند میرא حـאل  ھא پسـربچهو نכאح بـא محـאرم و  כردند میאنכאر 

  4.دאنستند میש یل گفته خویرא دل 3»زوجهم ذכرאنא و אنאثאی

  

  ريبا محمد بن بش 7كاظمبرخورد امام 

ده، حضـرت مכـرر یر رسیمحمد بن بש بאرهدر 7כאظمכه אز אمאم  یאتیدر روא

دعـא כـرده  یجسته، و به درگאه אله یزאریخوאنده، אز אو ب وگ دروغאو رא لعن כرده، 

  .כه خدאوند שر אو رא دفع כند و حرאرت אھن رא به אو بچשאند

   :فرمود میدم כه یשن 7כאظم ت כرده כه אز אمאمیروא یאز بطאئن یعمرכשمحمد بن 

אو  !ر رא لعنت כنـد و حـرאرت אھـن رא بـه אو بچשـאندیمحمد بن بש وندخدא

 یزאریـخـدא ب یمـن אز אو بـه سـو !بـאد یאو بـرخدא אز . بندد میبرمن دروغ 

 بـאر. زאرمیـ، بכنـد میאدعـא  אم دربאرهر یא من אز אنچه אبن بשیبאر خدא !جویم می

  5!مرא אز אو رאحت כن خدאیא

                                                            
 . 92ن، صیשیپ ،یقم یאשعر ؛ 83ن، ص یשی، پینوبخت. 1

  .60ص ن،یשی، پیقم یאשعر. 2

 .50ه ی، אیשور . 3

  .138، ص 16ن، جیשی، پییخو ؛ 92ن، ص یשی، پیقم یאשعر ؛ 84ص ن، یשی، پینوبخت. 4
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ث رא אگـאه یحـد یرאو یبـن حمـزه بطـאئن یعل، ثیحدن یאدر אدאمه حضرت 

כـه خدאونـد نیـא مگـر ،بر مא دروغ ببندد כند عمدאً  نمی جرאت אحدی«כه  כند می

  : فرمאید میسپس حضرت » .چשאند میحرאرت אھن رא به אو 

 שـאنیبـه א رسـאنده و حـرאرت אھـن رא ھאیשאن گفته یرא به سزא ھא אنخدאوند 

بـرمن دروغ ـ  ש لعنـت כنـدیכـه خـدאـ  رینכ محمد بـن بשـیא. چשאنده אست

אو رאحـت  א مـرא אز دسـتیخـدא. جویم می یزאریخدא אز אو ب یمن به سو. بندد می

طאن یر כه שـیمحمد بن بש ،ن رجس نجسیכه مرא אز א خوאھم میא אز تو یخدא !כن

   1.یכ بوده، خאص כنیשر אש نطفهبא پدرש در 

د و محمـد بـن یرة بـن سـعیـچون بنאن، مغ یدאست כه אفرאدیت پین روאیאز א

כ שـ یو ب بسـتند میدروغ  :אئمـهبـر  عمـدאً بلכـه  ،جهאلـت ینـه אز رو ،ریبש

  .دאשته אست یא שאن نقש عمدهیز אید غلوאمیאن عقאیدر ب یאطلبینو د یرگ یאبאح

ق محمـد بـن یـنשאن אز אنحرאف عم ،ت مذכوریدر روאאر تند אمאم یرאت بسیتعب

دאשـته  یدر پـ توאنـد می ینـیچنאیـن אست כه אفכـאر  یخطر جد نשאن אز ر ویبש

  .بאשند

 یوقتـ :אمده אست ،دهאن رא نقل כر ید مدאئنیبن حد یכه عل یگریت دیدر روא

 خوאسـته می אحتمـאאً כـه  2دیر رא שنیمحمد بن بש یאدعא 8بن جعفر موسی אمאم

  :ت حضرت رא مطرح כند، سه بאر אو رא لعن כرد و فرمودیאلوھ

  3!به قتل برسאند ین وضعیאھن رא به אو بچשאند و אو رא بא بدتر یخدאوند گرم

من כه «: כند میبه אمאم عرض  ،כرد میگو و گفت אرهب نیכه بא אمאم در א یשخص

א אجאزه دאرم אو رא یא( ست؟یא خون אو بر من حאل نی، אאم שنیدهن سخنאن رא אز אو یא

                                                            
 .483ن، ص یשی، پیכש. 1

ن مـא و خدאونـد ید، אمאم مـא و حجـت بـینیبیכه שمא م یبن جعفر یשده بود موس یر مدعیمحمد بن بש. 2

  .)482ن، ص یשی، پیכש(. ستین

 .140، ص16ن، جیשی، پییخو ؛482ن، ص یשی، پیכש. 3
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و אمـאم  9ونه כه خون دשنאم دھنـدگאن بـه رسـول خـدאگ ھمאن) به قتل برسאنم؟

  : ندحضرت فرمود »حאل אست؟

 یכسـ تو و ھـر یمن خون אو رא برא !به خدא قسم حאل אست ؛»حل وאّهللاא دمه«

  . ن سخنאن אو رא بשنود، حאل כردمیכه א

ر رא دשنאم دھنده به خدא و پـدرאنש یگو، محمد بن بשو ن گفتیאمאم در אدאمه א

 یאر بـزرگ خوאنـده אسـت כـه برخـوردین دשـنאم رא بسـیـو א שمردهو خودש 

 ییאگر من توאنא« :پرسد میכننده אز אمאم  سؤאل 1.طلبد می) یאز برخورد قول(دتریשد

مـن نوשـته  بـر یא گنـאھیـא ،)ن כאر رא אنجאم نـدھمیאمא א(אو رא دאשته بאשم قتل بر

  : حضرت فرمود »؟שود می

و אز گنـאه אو ھـم  שـود میتـو نوשـته  یبـرא گنאه אو ن صورت دو برאبریدر א

אست כه خـدא و  یאمت כسین שهدא در روز قیכه برتر دאنی نمیא یא. כאھد نمی

   3.دھد یאری 2بیرسولש رא به ظهرאلغ

بـه قتـل (ن رאه یـאשאره دאرد כه ھـرכس در א، ثین حدیא یאنیبخש پא אحتمאאً 

  .یאبد مین درجאت שهدא دست یبه שهאدت برسد، به بאאتر) یرسאندن و

ن یـא שـود، میث و אز نوع برخـورد אمـאم אسـتفאده ین حدیכه אز א یگرینכته د

بـوده כـه  یبه حد ،ریبש אنه محمد بنید غאلیز و عقאیאست כه خطر سخنאن غلوאم

אگـر « :فرمـوده אسـت خون אو رא حאل אعאم כـرده و אد،یز دیכאبא ت 7אمאم כאظم

بـزرگ مرتכـب  یگنـאھ ،כאر رא نכنـد אین ودאשته بאשد  ییכאر توאنא אین بر یכس

  ».שده אست

ن یـש אز אینوع برخـورد بـא غـאت، پـ שدیدترینאن به عنوאن یدستور قتل غאل

                                                            
  .482ن، ص یשیپ ،یכש. 1

، 3ن، جیשـیصـאحب بـن عبـאد، پ(» مא غאب عنכ: بیظهر אلغ«.بאשد یپنهאن» بیظهرאلغ«مقصود אز  אحتمאאً . 2

 .)464ص
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 7یعلـ אمـאم م כـهیریאگـر بپـذ. به ندرت صورت گرفته אست אیسאبقه ندאשته و 

 1ھא رא به مرگ محכوم فرمـوده، ש دאשته و אنیبא غאت زمאن خو یبرخورد سخت

אبرאز שده כه حضرت אمر حכومـت  یאنه در زمאنید غאلین عقאیم چون אیید بگویبא

א رא بـه ھـ توאنسته אن ز بאز بوده و میین دست حضرت نیرא در دست دאשتند، بنאبرא

אن یــرא بــא غאل ین برخــورد ســختیر אئمــه چنــیאمــא ســא. مجــאزאت فرمאیــد یســخت

ن سؤאل مطرح שـود כـه چـرא در دوره یممכن אست א. توאنستند صورت دھند نمی

 :אئمـه یאن خطرنـאכ אز سـویـبعد، فرمאن قتل غאل یھא و در دوره 7אمאم כאظم

ש אز یرسد پ به نظر می ن نכته אשאره שود כهید به אیصאدر שده אست؟ در پאسخ بא

אن و אھـل سـنت بـه یعیھنوز שـ ،7و אمאم صאدق 7در دوره אمאم بאقر یعنی ن،یא

אئمه אھل سنت در نزد אمאمאن  یכه حت یא به گونه ،ستندیصورت כאمل אز ھم جدא ن

چـون  یدر بـه שـאگردאن אفـرאدیـمرحوم مظفر و אسد ح .כردند می שאگردیعه یש

وب یـنه، محمد بن אسـحאق، אییאن بن عی، سفین ثورאیفه، مאلכ بن אنس، سفیאبوحن

אשـאره  7گـر אز بزرگـאن אھـل سـنت نـزد אمـאم صـאدقید یאری، و بسیسجستאن

عه و یש یدتیعق یبه بعد، مرزھא 7אن دوره אمאم صאدقیقت אز پאیدر حق 2.אند כرده

 :אئمـهن یبنـאبرא. אند כ שـدهیگر تفכید כیאھل سنت تقریبאً به صورت כאمل אز 

 دیدنـد، میقبـل  یھא ر אز دورهت שیرא به مرאتب ب یعیود غلو در جאمعه שخطر وج

بـه وضـوح ) אن خطرنـאכیـאلبتـه در مـورد غאل(אنیـن جهت دستور قتل غאلیبه ھم

  .שود میمשאھده 

غم ر یو عل یאز قتل و 7כאظمت אمאم یغم رضאر یر علیھر چند محمد بن بש

                                                            
אت یـروא یعسכر یتضدمریس. ندא رفتهیאن رא نپذیبא غאل 7یبرخورد سخت אمאم عل ،گرאنאز پژوھש یبرخ. 1

א، جـ یب، 192، ص 2، جعبداللـه بـن سـبا، ی، عسכریدمرتضیس(. رفته אستیغאت رא نپذ) سوزאندن(אحرאق

  .)1413د، یتوح 

אسـد  ؛1421ن، یقـم، جאمعـه مدرسـ ،129تـא  126، ص 2، ج 7االمام الصـادق ن، مظفر،یمحمد حس. כن. 2

 .1422 دאرאلتعאرف،   روت،یب، 73-72، ص1، جاالمام الصادق و المذاهب االربعهدر، یح
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د، یت אن حضـرت بـه قتـل نرسـאینه دאده بود، در زمאن حین زمیכه در א یدستور

ن یبـא بـدترد و אو یبه אجאبت رسـ یحضرت در مورد و ھא و خوאستهسرאنجאم دعא

אو بـه  ق بـودنیھא و زند שعبدهخبر  یوقت«: در منאبع אمده אست .כשته שد یوضع

 یوقتـ .نـدر כردیאو رא دسـتگ دسـتور دאدد، یپس אز ھـאرون رسـ یא خلفאیھאرون 

 ییزھـאیت چیـبرא یאگـر مـرא نכשـ": فه گفـتیه خلخوאستند گردنש رא بزنند، ب

אو  فـه אو رא אزאد כـرد ویخل ".رغبـت دאשـته بאשـند ھـא אنכه ملـوכ بـه  سאزم می

אمא در . ت שدیאو به حאכم یכین אمر سبب نزدیא. כرد ییسאخت و כאرھא یزھאیچ

ن یـכه سאخته بود، שכسـت و مשـخص שـد אو א یאز אلوאح یאز روزھא برخ یכی

ن جهـت אو رא پـس אز یبـه ھمـ. אسـت אنجאم دאده یدبن שعبده و چשم כאرھא رא بא

دم כـه بـא یرא ند یכس«: گوید میبن حمزه  یعل 1».به قتل رسאندند ھא שכنجهאنوאع 

در  7אمـאم رضـא 2».כשته שده بאשـدـ  אّهللاא  لعنهـ  ریبدتر אز قتل محمد بن بש یقتل

כـه  فرمودنـدאره כرده، ر بر پدرש אשیمحمد بن بש یھא ییوگ כه به دروغ یتیروא

  3.دیخدאوند حرאرت אتש رא به אو چשאن

אست כـه  یא ، نכتهیعیر در جوאمع שیت אز محمد بن بשیروא نכردن نقل لتع

ضمن אשאره بـه وجـود نـאم محمـد بـن  שאنیא. نندכ میبه אن אשאره  ییّهللاא خوא تیא

 یאن غـאلر، ین محمد بـن بשـیכه א כند میאن یب ،تאیאز روא یر در سلسله برخیبש

ن یـن אمـر نשـאن אز ثمـر بخـש بـودن مبـאرزאت حضـرت بـא אیא 4.ستیملعون ن

  . بوده אست یت غאلیשخص

                                                            
 .140، ص16ن، جیשی، پییخو ؛481ن، ص یשی، پیכש. 1

אلمجمـع  א، جـ یب، 181، ص 36، ج :فی رحاب اهل البیـتسندگאن، یאز نو یجمع ؛300ص   ن،یשیپ ،یכש. 2

  .1426 دوم،چאپ ،  :אھل אلبیت یאلعאلم
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  ه يمبارزه با تشب

ن ی، مبرא دאنسته و در אیه و صفت مאدیخدאوند رא אز ھر نوع تשب 7כאظمאمאم 

رא  ییچ دשنאم و نאسـزאی، ھیتیאن حضرت در روא. אند پردאخته یرگ نه به روשنیزم

אء رא به دאשتن جسم و صورت وصـف یخאلق אש یכه שخص אند ن ندאنستهیتر אبאא

  1.ردیאو در نظر بگ یبرא یه نمאید و אعضא و جوאرحیכند، به مخلوقאت تשب

د یـتوح بאرهحضرت در پאسخ به نאمه فتح بن عبدאّهللاא כه در ،یگریت دیدر روא

و بـر  نـدپردאختت و مכאن در مورد خدאونـد یفیכ یده بود، به نفیאز حضرت پرس

  2.ندد כردیכאت» یכمאل معرفت אله«د به عنوאن یتوح

» ر אجسـאمینـه مאننـد سـא یجسـم«כـه خدאونـد رא  یאن حضرت گمאن כسـאن

ت و صـورت دאשـتن یو جسم ندن سخن برאئت جستیو אز א نمودند، رد אند دאنسته

برتـر ، خدאونـد رא یگو بא رאھب نصـرאنو אمאم در گفت 3».ندכرد یرא אز خدאوند نف

 אن 4.دאשته بאשد یو כوتאھ ین دאنستند כه دست و پא و حرכت و سכون و بلندیא

א نـزول یـכه معتقد بودند خدאونـد بـه אسـمאن دن یده כسאنیضمن رد عق حضرت

رא  ین אعتقـאدیمعنـא دאنسـتند و چنـ یכند، قرب و بعد رא در مورد خدאونـد بـ می

ھمگـאن رא در  7אم כـאظمאمـ 5.כردنـد یאج خدאوند معرفـیبא نقص و אحت یمسאو

ه در قرאن אمده، پא رא فرאتـر چ אز אن«: د، به قرאن אرجאع دאدند و فرمودندیمورد توح

  6».שوید د وگرنه ھאכ میینگذאر

                                                            
، ص التوحیـدخ صـدوق، یש؛ 1365 ،چهאرمچאپ  ،هیא، دאرאلכتب אאسאمج یب ،105، ص 1، جكـافی، ینیכل. 1

 .1387ن، یجאمعه مدرس ،قم ،99

  .140، ص 1ن، جیשی، پینیכل. 2
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  .75ن، ص یשیخ صدوق، پیש. 4

 .125، ص 1ن، جیשی، پینیכل. 5
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ْحمُن َعلَی אلَْعْرِש אْسـتَوى(ه یא بאرهحضرت در ده مשـبهه رא אنכـאر یـعق 1)אلرَّ

ره به אحאطه خدאوند بر אب نیحضرت در א. אن فرمودندیכردند و وجه درست אن رא ب

ــد ــאره כردن ــزرگ אש ــور כوچــכ و ب ــאم אم ــچ ھم 2.تم ــن אن حضــرت عقین ده ی

و  نـدאنכאر כرد ،گریبه مכאن د یحرכت خدאوند אز مכאنبאره رא در یعبدאلغفאرאلسم

  : ندفرمود، ש دאنستهیرא لغت قر» یتدل«لغت 

) دمیـفهمـ  دمیשـن(قـد سـمعت: دیـبگو خوאھـد میש یאز قـر یכسـ یوقت

   3.فهم אست یبه معنא یو تدل» تیقد تدل«:ویدگ می

ق یو ھر چـه فهـم אنسـאن אز حقـא«:ه مذכور אمده אستیل אی، ذتیر هدایتفسدر 

כـی یبאשد، تقرب و نزد تر אفزونر שود، و معرفت אو نسبت به پروردگאرש ت שیب

  4».אدتر خوאھد שدیאو به پروردگאرש ز

 

  جه ينت

אن یـن جریـدھد א نשאن می ،7כאظمאم אن در دوره אمیغאل یאن فכریجر یبررس

ש یאت خـویـنאن به حچ ש אغאز שده بود، ھمیپ یכه אز دورھא یمنحرف و אفرאط

אسـد و سـאכن כوفـه  یبنـ یر אز مـوאلیمحمد بـن بשـ. در جאمعه אدאمه دאده אست

אر یאنـه و بسـید غאلیـعقא یو. ن دوره بودیאن در אین جریא ینده فכریترین نمא مهم

روאنש پرאכنده כرد و כوשید بـא ترفنـدھאیی خـאص مאننـد یאن پیرא در م یخطرنאכ

ت یـאعتقאد بـه אلوھ. ש جذب כندیخو یب دھد و به سویھא رא فر ، אنیאزب שعبده

ت یبت و مهـدویو אعتقאد به غ 7ש، توقف در אن אمאمیو نبوت خو 7אمאم כאظم

                                                            
 .5ه یطه، א. 1

 .386، ص2ج ن،یשیپ ،یطبرس( »مא دّق و جل یعل یאستول«. 2

 .157، ص 2ج ھمאن،. 3

 ،مשـهد، אسـتאن قـدسگرאن، یترجمه אحمد אرאم و د ،146، ص 14 ج، من هدی القـرآن، ی، مدرسیمحمدتق. 4

  .1377אول، چאپ 
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د یـאن عقאیـن אیשـאن و بیש به عنـوאن جאنשـیخو یאن حضرت و تאש در معرف

نسـبت دאده  ین غـאلیـبودن بאطن אنسאن، به א یت و אزلیچون ثنو یگریز دیلوאمغ

 ری، אز محمد بن بשאنهیغאل یھא שهیمبאرزه بא אند جهتدر  7אمאم כאظم. שده אست

و گـ دروغ שیرא در אدعאھא یכردند، و لعنאو رא  یجستند، در موאرد متعدد برאئت

منحـرف، بـه  ین غـאلیـخطر א. رאحت שدن אز שر אو دعא כردند یند و برאخوאند

אز אصحאبשـאن  یכـیند و بـه حـאل שـمردز یـرא ن خون אو بود כه حضرت یحد

ر در یھر چند محمد بن بשـ. دستور دאدند تא در صورت אمכאن אو رא به قتل برسאند

بـه  یאیשאن در حق אو، سبب שـد و ید، دعאیزمאن אمאمت אن حضرت به قتل نرس

  .به قتل برسد 7אم رضאدر زمאن אمאمت אم ین وضعیبدتر

 כـه یگـر אز כسـאنید یبرخـ אن، در موردیدر جهت مبאرزه بא غאل 7כאظمאمאم 

بعـدھא در כـه  یدאשتند و به כسאن یرگ אند، روשن אن بودهین در زمره غאلیש אز אیپ

אنه مשبهه یغאل یھא שهین بא אندیعאوه بر א .ندھשدאر دאد زیبردאשتند نسر گאم ین میא

  .مبرא دאنستند یه و صفت مאدیند و خدאوند رא אز ھر نوع تשبز برخورد כردین
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   7امام كاظمانشعابات شيعي در عصر 

  )يا فرقه كري و مصاديقفـ  سياسي يها نهيزم(

  1يآقانور يعل

   2ياصغر اتيبقاسم 
  

 مقدمه

مختلفی אز طرف مخאلفאن  یھא چאلשبא مשכאت و  ،אمאمאن שیعه در عصر حضور

אن بزرگـאن بـه عـאوه . بودنـد رو روبـهخـود  یא فرقـهسیאسی و رقبאی فכـری و 

אز حوאدث  برخیدر  ،در محدوده و قلمرو و توאن خود ،שیعی و علوی یھא گروه

بא אیـن  .שتندאلی دאفכری و مذھبی نقש فع یھא عرصهאز אن در  تر שیبسیאسی و 

دستگאه خאفت به ویژه در دوره عبאسیאن כه שـنאخت  یھא مرאقبتفשאرھא و  ،ھمه

אنـאن رא دچـאر  دאשـتند،یـت ب در مبאرزه و رقאبت بא دستگאه אھل ریت یשو تجربه ب

אین . فכری و مذھبی כرده بود، ی سیאسیھא در عرصه ییھא تیمحدودمשכאت و 

אرتبـאط  نبـودبـه عـאوه پرאכنـدگی جغرאفیـאیی و  ،ھא تیمحدودو  ھא یریگ سخت

אمאمـאن در  بسته بودن دسـتمنسجم و אگאھאنه שیعیאن و علویאن بא אمאمאن שیعه و 

پـی  درھر یכ אز אمאمـאن  در دورאنرא  یبאر אنیزאثאر  ،خשی به پیروאن خودب אگאھی

بن  موســیبــه ویــژه در دورאن אمאمــت  אربــ אنیزیכــی אز אیــن پیאمــدھאی . دאשــت
                                                            

 .אن و مذאھبیאر دאنשگאه אدیאستאد 1 .

 .خ אسאمیرשد تאرכאرשنאس א 2 .
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 یھـא אنیجرو ظهـور برخـی אز  אی אنשعאبאت درونـی و تنאزعـאت فرقـه 8جعفر

  .نאن پא برجאستچ אنحرאفی در میאن שیعیאن بود כه אثאر אن ھم

پردאختـه כـه در وאقـع  אن حضـرتمقאله حאضر به بررسی אین پدیده در عصر 

و  ھא نـهیزمسیאسی אئمه نیز بود و عאوه بـر אשـאره بـه ـ  فכری رכتحعصر אوج 

  .مصאدیق אن رא نیز بررسی כرده אست ،عوאمل אنשعאبאت دאخلی אن عصر

  .אسمאعیلیه فرقه، שیعه، אنשعאب، عبאسیאن ،7אمאم כאظم :واژگان كليدي

  

 يدر عصر عباس 7امام كاظم مشكالت سياسي

دورאن אمאمـت אن . ندمتولـد שـد یقمـر 128در سـאل  8بن جعفـر موسـیאمאم 

ــא خאفــت چهــאر  ــא ســאل (، منصــور یعبאســ فــهیخلحضــرت ب  یمهــد، )158ت

دورאن אمאمـت . مصאدف שـد) 193ـ170(و ھאرون ) 170ـ169( یھאد)169ـ158(

بـه  ،بزرگوאر نیא. بود تر یطوאن عهیשאمאمאن  گریدبא  سهیمقאدر ) 183ـ148( שאنیא

 כـאظمملقـب بـه  ،אنשیعیשـ یھא یدبن و دسته ھא یربאننאمهدر برאبر  یبردبאر لیدل

אز دورאن  ییھـא زمאندر  שـאنیא ،حـאل نیـאبـא  1.ندשد) و خשم ظیغفرونשאننده (

در زنـدאن  زین و سرאنجאم گردیدند ور هروب خשم خلفאو  یتندبא  אن،پربאرש אتیح

 مـورد زیـن אنאن حضرت در زمאن אمאمت پدرש. نددیرستوسط ھאرون به שهאدت 

אمـאم  یوصـمنصـور دسـتور دאد  כـه אی به گونـه ند،وقت قرאر گرفت فهیخل دیتهد

אن  כـه כردنـدمאحظـه  ،אمه אمאم رא گשـودندن تیوص و چون بכשندرא  7صאدق

 2.אست כرده שخود یوصمنصور رא  جمله خود و אزحضرت پنج نفر 

پس אز منصور، گـزאرש שـده כـه وی بـرخאف   خلیفهمهدی عبאسی،  دربאره

 ،در زمـאن אو حتـی ت وری دאשت یری כمگ نسبت به שیعیאن و علویאن سخت ،پدر

                                                            
 .103ص  1، ج عیون اخبارالرضاصدوق، . 1

 .384، ص 2، جاصول كافى، ینیכل. 2
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 ،7صرف وجود שـریف אمـאم כـאظم ،بא אین حאل .ھیچ قیאم علوی שכل نگرفت

در  7ه אمאم כـאظمכ در אین دورאن علی رغم אین. بودאو אضطرאب و بدگمאنی   مאیه

אز رویـאرویی و ی در برאبر حכومت אتخאذ כرده بودند و אمیز ظאھر روש مسאلمت

، مهدی یכ مرتبه אمאم رא در بغدאد بאزدאשـت כردند میدرگیری بא عبאسیאن אجتنאب 

د تא אیשאن تعهـد دھنـد כـه بـر ضـد نمودرخوאست  ،כرد و در پیغאم خود به אمאم

در زمאن ھאدی عبאسی، فשאر שـدیدی بـر علویـאن و  1.دستگאه خאفت قیאم نכنند

یری بـر گ ھـאدی در سـخت«: כنـد مینقل  عقوبییه כ ؛ چنאنوאرد שدرھبرאن שیعه 

و אنאن رא به שدت ترسـאنده و حقـوقی رא כـه  כرد میשیعیאن و طאلبیאن پא فשאری 

مهدی برאی אنאن مقرر כرده بود، قطع כرد و بـه حאכمـאن و فرمאنـدאرאن منـאطق و 

ھא،  سـتمبـא توجـه بـه אیـن  2».שهرھא نوשت כه طאلبیאن رא تعقیب و دستگیر כنند

رھبری حسین بن علی بن حسـن אز  ،ی אز שیعیאن در אعترאض به فשאرھאی אوبرخ

ولی  3.و معروف به שهید فخ رא برאی قیאم و אنتقאم پذیرفتند 7نوאدگאن אمאم حسن

כـه در  אی بـه گونـه ؛שـد 7موجب تשدید فשאرھא بر אمאم כـאظم ،قیאم שهید فخ

حسین שهید فـخ بـه  به خدא سوگند«: تهدید ھאدی عبאسی به אن حضرت אمده כه

ضد من قیאم כرده و אز אو پیـروی نمـوده אسـت؛ زیـرא  8بن جعفر موسیدستور 

خدא مرא بכשد אگـر . כسی جز موسی بن جعفر نیست ،אمאم و پیשوאی אین خאندאن

تهدیـد موفق به אجرאی אیـن  ،אجلש رسیدنאمא به سبب فرאر  4»!אو رא زنده بگذאرم

منصـور، ( عبאسـینخسـت  خلیفـهسـه  سـتقیممھمه فשאر و برخورد  אینبא  .نשد

عمومـאً  אنש אصلیدغدغه  بلכهنبود  ھא אمאم אن אصلی אولویت ،אمאم بא) ھאدی، مهدی

پس אز ھאدی عبאسی، حـدود پـאنزده سـאل אز  .بود حسنی سאدאت و علویאنمتوجه 

                                                            
  .14، ص  7، تحلیلی אز زندگאنی אمאم رضאفضل אّهللاא  .1

  .404، ص 2، جتاریخ یعقوبی. 2

  .366، ص مقاتل الطالبینאصفهאنی، . 3

 .151، ص48، ج بحار االنوار، مجلسی. 4



 2ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    148

ــאظم ــאم כ ــت אم ــא بیש 7אمאم ــ ب ــت ت ــאرھאی سیאســی در عصــر حכوم رین فש

رین حوאدث سیאسی ت بدیهی אست כه بیש ،بر אین אسאس .سپری שد אلرשید ھאرون

در אیـن دورאن  7אمـאم כـאظم. زندگی אن حضرت نیز در אین زمאن رخ دאده بאשد

حכومت وقت چهאر مرتبـه אمـאم رא 1.بودند حכومت فשאرتعقیب و  تحتھموאره 

 ھـאرون زیـرא 2.שـد بאزدאשت כرد و مאنع رفت و אمد و مאقאت אیשאن بא שـیعیאن 

 خوאھد بـود؛تשכیل حכومت  אندیשهدر  ،س כرده بود כه אگر אمאم אزאد بאשدאحسא

כه אن حضرت در ھر فرصتی، حכومـت عبאسـیאن  دאد میשوאھد عینی نשאن  چون

قلمـرو  در رא כـه ھאیی سـرزمینتمـאم  ،فـدכ مسـאلهو در مـورد  כننـد میرא نفی 

אز سـوی . نـدفرمאی میتعیـین " حد و مرز فدכ"حכومت אسאمی אست، به عنوאن 

 حضـرت כשـور אسـאمی وجوھـאتی رא כـه שـیعیאن بـرאی گوשهאز چهאر  ،دیگر

سرپرستی و تאمین معאש تعـدאدی در مدینـه توسـط 3.ردندכ میقبول  فرستאدند می

 4.بـود ھאروننیز بیאنگر אستقאل و بی אعتنאیی אن حضرت به دستگאه  7אمאم כאظم

 برخی گאھی ،7אمאم כאظم ھאی فعאلیتכنترل حכومت عبאسی و جאسوسی אنאن אز 

علی  متعدد، ھאی گزאرש بر بنאכه  جאییتא  אندאخت میبه وسوسه  نیزرא  علویאنאز 

 5.כـرد می ینیچ אن حضرت نیز به ضرر عموی خویש سـخن  אسمאعیل برאدرزאدهبن 

  زאده، אین عمل بـرאدرگשت میכه برאی به שهאدت رسאنیدن אمאم دنبאل بهאنه  ھאرون

رא برאی אو فرאھم نمود و ھאرون رא در تصمیم خـود مصـمم כـرد و  حضرت بهאنه

  6.دنمو عملیخود رא در به שهאدت رسאندن אمאم  تصمیمسرאنجאم  دلیلیبه ھر 

                                                            
حیات االمـام موسـی ، یف אلقرשیبאقر שر: نכن دورאن یدر א.  7ی אمאم כאظمھא ز رنجא یلیبرאی אطאع تفص. 1

  .به بعد 443، ص بن جعفر

  .47، صتاریخ الشیعهمظفر، . 2

 .350، ص تذکره الخواص، یאبن جوز ؛458، ھمאن، ص یقرש. 3

  .91، ص1ج ،، عیون اخبارالرضاصدوق. 4

  . 7مسند االمام الکاظم، یعطאرد ؛456-454مאن، ص ، ھیقرש ؛415، صمقاتل الطالبیینאصفهאنی، . 5

 .514ص  ٰھمאن،، یقرש ؛335، ص مقاتل الطالبیین ؛239، ص ارشادد، یمف. 6
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  7ي امام كاظماسيسشيوه مواجهه و سلوك 

حضور  یو حت ندندאשت عهیשאز אمאمאن  یخوשتא زمאن مאمون، دل  ژهیوبه  אنیعبאس

موאجهـه  ،ھمـه نیאبא  ؛دאنستند یم خطرنאכخود  حכومت یرאبאنאن رא  یאسیسریغ

حـدאقل . دאשـت یرتـ כمשـدت  ،تنـدرو אنیعلو گریدبא  سهیمقאאنאن بא אمאمאن در 

אز  כـه یשـنאختبא ھمـه  אنאن. رא אز رو نبسته بودند ریשمשدر مجموع  ھא אن هכ نیא

 یאریبسـ دאنستند یم هכ نیאאمאمאن در مخאلفت بא خود دאשتند و بא  یمبאنو  ھא אرمאن

אز  دیـو تمجبه אظهאر אرאدت  یگאھ 1،دאنند یممقאم خאفت  ستهیשאאز مردم אنאن رא 

و  یאسـیس سلوכאز  توאن یمروש رא  نیאخאستگאه عمده . پردאختند یمאن بزرگאن 

אمאمـאن  هכـ نیא حیتوضـ. دאنسـت ینאשـאمאمאن در אن روزگאر  رכאنهیز אلعمل عכس

 :و שدندر هروب یو فכر یאسیسمهم  مשכلرد אשאره، بא دو ی موخلفאدر عصر  عهیש

 یِ و بـאزאرگرمطـرف  כیـאز  یعبאسـدستگאه خאفـت  و رقאبت تیحسאس مשכل

אنאن رא مجبور سאخت تא در قبאل ھر  ،گریدאز طرف  تیبאھل  مכتب یفכر بאنیرق

 .رندیگ שیپو دورאندیשی  אطیאحتبא  و ھمرאهمنאسب  یאستیس، دهیپدאز دو  כی

אز  و אسـتفאده میمسـتق یریـدرگאز  یدور هیـپאאمאمאن عمومאً بر  یאسیس لوכس

بـر روש  دیـتאכعمـل و  یریـتعب و به هیتق אستیس بیتعق .אستوאر שده بود هیتق

گـزאرש שـده אسـت، אمـא  یـیعقא یبه عنوאن אصل ،אز אمאمאن כیھر  یمنفمبאرزه 

 2.כـردجو و جست 7مכאظو אمאم  7אن رא در سخنאن אمאم صאدق توאن یم رت שیب

 یبرخـ כهאست  یحدبه  ،אمאمאن یאسیسـ  یفכر אتیحدر  אستیس نیא یریگ یپ

                                                            
 .به بعد 463، ص1، جاالمام الصادق والمذاهب االربعةدر، یאسد ح: نכل אین مطلب رא یتفصبرאی  .1

، جامع احادیث الشیعه: نכبر دשمنאن و مخאلفאن אط در برאیه وאحتیثی אز ضرورت تقیى حدھא گزאرשدربאره . 2

و » אبـوאب جهאدאلعـدو«ث مرتبط بא אن عمومאً در یث و אحאدین אحאدیא .هیאبوאب אلتق ،به بعد 371، ص18ج

وسـایل  12عه و در جلـدیی שـیـכتـب روא در »هیـتق«ر دربאب ت שیب و» אאمربאلمعروف وאلنهی عن אلمنכر«

  .אورى שده אست، گردالشیعه و مستدرك الوسائل
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 1.نبوده אست אمستثنאمر  نیאאز  زین 7نیحسאمאم  حرכت یحتمعتقدند 

 .ستینمد نظر  אج نیאدر  عهیשאمאمאن  یتمאم אمیز هیتقبرخورد  یلیتفصگزאرש 

 یאسـیس یفשـאرھאبـא אقسـאم  שیو بـ כـم ،אز אن بزرگאن כیھر  כهאست  یعیطب

 אمכאنـאتو بא توجـه بـه  هیتقتא بא אستفאده אز אصل  כردند یمموאجه بودند و تאש 

برخـورد אمـאم صـאدق و אمـאم . بכوשـندجدשـאن  رאثیمدر حفظ خود و  ،موجود

و حضور ) سאله ھفتאددوره (بودن مدت אمאمت אن دو بزرگوאر  یطوאنو  7כאظم

در فهـم  یمنאسـب یאلگـو تـوאن یمـرא  یعلوسאدאت  یھא مאیق نیتر مهممאن بא ز ھم

 . אمאمאن به حسאب אورد گرید رهیس

ھـאرون بـא  כـهبـود  یعـیطب. אست تر روשن 7כאظمتقیه دربאره אمאم  אستیس

אمאمـאن بـא  یدرون یھא مخאلفتאز  یאگאھو  אنیعلو یھא אمیقخود אز  رت שیبتجربه 

. שـدیندیب یאصـل بאنیرق وخאلفאن אز م یכیبه عنوאن  حضرت، به یعبאس حכومت

 ،بعـد אز שـهאدت پـدر 7אمאم رضـא כهنقل שده  ییحیאز صفوאن بن  ،نمونه برאی

אیשـאن אمאم بود به  روאنیپאز  هכ نیאو صفوאن بא  כردאظهאر  یو یبرאאمאمت خود رא 

אمـאم  2»؟یدترسـ مـین) ھـאرون( یطـאغ نیـאאز  אیא !یدگفت یبزرگאمر «: عرض כرد

 میمستق یریدرگ، אز تیب حقوق אھل نییو تب جیتروتא ضمن  نددیכوש یم 7כאظم

אز  אمیز אطیـאحت یאقـدאمدر אن عصـر در  یعیש אنیرאو. ندنכ یخوددאر حכومتبא 

 ،حـدائق النـاظره به عقیده نویسنده. بردند یمنאم » صאلح عبد«چون  ینیعنאو אیשאن بא

אخبـאر  رتـ שیب وبـوده  تـر אفزوندورאن  گـریدאمـאم אز  نیـאدر زمאن  هیتق אستیس

فـخ ـ  دیשه אمیقنهא در ت אن حضرت نه 3.אست دهیرس שאنیאאز  و متعאرض هیعאج

 ،ھـא گزאرש بنـאبر بلכه 4ند،نכرد שرכتـ  یھאد هیعل یعلو یھא אمیق نیتر مهمאز 

                                                            
  .245ـ244، ص ، دیانت و سیاست در قرون نخستعلی محمد وאوى. 1

  .273، ص 2، جكشف الغمهعلی بن عیسی אربلی، . 2

  .225، ص 9، جالحدائق الناظرهوسف بحرאنی، ی. 3

  .382ن، ص یשیאبوאلفرج אصفهאنی، پ. 4
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، بـא ھمـه خلـوص یو אمیـقو  حرכـتאز  ،میمستقریغ אی به گونه ندכرد یمتאש 

   1.دننכ یریجلوگ، אمیقصאحب אن 

 یכلـ وهیשدو אمאم گفته שد، مربوط به  نیא یאسیسو فلسفه  رهیسאنچه دربאره 

، אنیـعلوאز  یبرخ و زودگذر یאحسאس یھא روשبא  سهیمقאאن بزرگאن در  و غאلب

و  یفכـر یھـא تیفعאل مـوردאنـאن در  رتـ שیب و دغدغـه تیـلووאبه  تیعنאو بא 

 یھא تیوאقعو توجه به  אمכאنאتبر طبق  یور אنهیم، یمنصففرد  چیھ. بود یفرھنگ

در قبـאل  یلبط تیو عאف ینیשن بزرگאن بود، بא گوשه نیא یאسאس وهیש כهموجود رא 

 حرכـت یـدنبא نیبنـאبرא. כند ینم یتلق אنس כی ی،אجتمאعـ  یאسیس یھא تیمسئول

و  منכـرאز  یو نهאمر به معروف  یאسאسنسبت به אصل  عتنאییא یبאنאن رא حمل بر 

 ؛دستگאه خאفت بـه حسـאب אورد دییتא نכرده یخدא אیظلم  ر برאبرد ییور خوש

رא بر خلفא אظهאر  שیخو یبرتر אשכאرطور  به یدر موאردنهא ت بزرگאن، نه نیא زیرא

خـود رא نسـبت بـه  و אعتـرאضمخאلفـت  یرسـمبه طـور  یگאھ بلכه، כردند یم

כـه نـد معتقد ،رאنگـ אز پژوھש یبرخـ یحتـ. دسـאختن مـی אשـכאرאنـאن  یכאرھא

مאمون بـر  یאت میتصمو مسאله  7مאم כאظمאز فرزندאن א یبرخ یبعد یھא שورש

ّ مؤ، )אنیعلو כردن سאכتبه منظور ( 7אمאم رضא یهدع تیوא אسـت  نשیب نیא دی

אن  یدسـتورھא 2.ندשـد یمدولت وقت שنאخته  نאمخאلفאن אمאم به عنوאن رھبر  כه

אز رفت و אمد  و אمتنאع ھא אنستن بא خلفא و طאغوت دאن ی نכردنھمכאربزرگאن به 

 سیسـتم جـאدیא زیـن و تیمهـدوبر موضـوع  دیتאכ، یשرع، אخذ وجوھאت ھא אنبא 

بـא  نیאدیـبن ییאرویـرومبـאرزه و  ینـوع تـوאن یمرא 3 7כאظمتوسط אمאم  وכאلت

                                                            
אبـوאلفرج : نـכ» د فخیשه«بن علی ن یאم حسیت قیدربאره אھدאف و خلوص ن .161، ص 48، جبحاراالنوار. 1

  .372ن، ص یשیאصفهאنی، پ

  .16زدپنאه، ص ی، ترجمه ھאשم אمکتب در فرایند تكاملن مدرسی، یحس. 2

  .27ـ18ھمאن، ص . 3
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ی مطهـر دیשه لیتحل نیא، אنپژوھ رهیسאز  یبرخ 1.به حسאب אورد حאכمهدستگאه 

بא אمאم حسאدت אنאن نسبت بـه حضـرت  یعبאسلفت دستگאه مخא لیدلכه عمده  رא

خאفـت  هیـدאعخلفא بא אن بزرگوאر،  دשمنی یאصلمعتقدند علت  ،بود، قبول نכرده

  2.و אمאمت אن حضرت بوده אست

 ر وت سـتهیשא ،אنـאن یفرھنگـعمـدتאً  حرכـت כـه כـردگذשت زمـאن روשـن 

 כـهدאنسـت  یخطوطچوب در چאر توאن یمبرخورد אمאم رא  .مאندگאرتر بوده אست

، یאجتمאع אوضאع رییتغ ،ھمه نیאبא  ؛כردند یمשبر طبق אن،  زین عهیשאمאمאن  گرید

و رد و  ھא אن یدאخل یریدرگبه ھمرאه  ی،عبאسو تحوאت دستگאه خאفت  یאسیس

 گـریدאنـאن بـه  رتـ שیب یשـغولم طـرف، و دل כیـبدل שدن زودھنگאم خلفא אز 

 یحـدودאمאمـאن تـא  نیـאدورאن  یفضـא כهשد  موجب ی،علومخאلفאِن سرسخِت 

بودند  دهیفهم ی،قبل یھא دورאن بא توجه به تجربه نیאدر  یعبאس یخلفא. כند رییتغ

ھـر  .אند گذשـته یظـאھرقـدرت  یریگ خאفت و به دست ریخאز  عهیשאمאمאن  כه

ھمـرאه بـא  כـه ھـא אن یאسیس כنترلفرאھم نبود،  ھא אن یبرא زینمهم  نیא نهیزمچند 

 אی رכאنهیزو  یظאھرאحترאم و تقدس . دאשت یرت שیبשدت  ،حصر نאخوאسته بود

حـאل و در مجمـوع  نیـאبـא . جهت بود نیאאز  زین گرفتند یم تیبخلفא אز אھل  כه

و  یفכر یرقبא یھא مخאلفتو  ھא تیسعאعאوه  به ،אنیعبאس تیحאכم یאسیسفשאر 

 یאسـیسـ  یאجتمـאعحقـوق  زכאرسـאو  כאملאبرאز  یبرא یمجאل ی،دאخلאنשعאبאت 

دوره بـه حفـظ و  نیـאאھتمـאم אمאمـאن در  ی،رو نیـאאز . سאخت ینمאمאمאن فرאھم 

بـא אسـتفאده  یگאھو  3هیتقبא روש  تیبאھل  مכتببه  مندאن عאقهو  مכتب جیترو
                                                            

 ھـא ی אز روש אنیھא نمونـه. 453، ص 18عه، ج یلשא وسאئل: אت مرאجعه نכردن به طאغوت نכیدربאره روא. 1

ر بزرگـאن مאننـد ی؛ در تفسـ281-279، ص 1ث אصـول כـאفی، אلحجـه، جیאحאد: دربאره معرفی אمאمت نכ

عوאلرسـول وאولـی یعوאّهللاא وאطیאط(ه ین مאحوزى دربאره אیر אلقرאن، نوשته بحرאنی و نورאلثقلیאلبرھאن فی تفس

  .به وظאیف و مقאمאت אمאمאن אשאره שده אست) אאمرمنכم

 .58، ص یتق یحאج ، ترجمه محمدجهاد شیعه در دوره اول عباسی، یثیل. 2

  .128ـ  118، ص نقش تقیه در استنباطّهللاא صفرى فروשאنی، א نعمت: نכه אن بزرگאن یدربאره موאردى אز تق. 3
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 ستمیسبه نאم  یאتیتשכ لهیوسאز אن به  تر مهممرאسم حج و  رینظ ییھא منאسبتאز 

طرفـه . نهאده שده بـود אنیبنقبل  یھא אز دوره כه یستمیس. دש میمعطوف  وכאلت

 یمنـאفع כسـب سـبب و به ھא تیمحرومو  مשכאتبא توجه به  عهیשאمאمאن  هכ אن

   توאنسـتند ینمـ ،אن یرھبـرو  عهیשאز فשאر دستگאه خאفت به  یریجلوگبאאتر و 

   بـر אصـل وسـتهیپאنـאن אگرچـه  .אمאمـت خـود بپردאزنـد نییتببه  אשכאر שכلبه 

   1قیمصـאد אنیـبو  تـر یجزئـשـئون  یאزس אز روשن ،فשردند یم یپאله אمאمت אمس

جـز  אی چـאره ،بـود زیـبرאنگ تیحسאسـ یخـאرجو  یدאخلـمخאلفـאن  یبرא כهאن 

ن אبـه  כهשد  یچندخود موجب אختאفאت  نیאندאשتند و  مכאنمאحظه زمאن و 

  .خوאھیم پردאخت

  

  خويش صاديق واقعي امامت در عصرم نييتع دري اهل بيت ها تيمحدود

 گאهیجא نییتببه  ،אفرאد خאص یبرא، אلبته ھא موقعیتو بא توجه به  שیبو  כمאمאمאن 

در  زیـنאقـدאم אنـאن  نیـאھمـه  نیאبא  2.پردאختند یمبعد אز خود  نیجאنשאمאمت و 

אن  یھمگאنאز אعאم  یریجلوگאسرאر אمאمت و  نכردن אفשאھمرאه بא שرط  یموאرد

 אیـאسرאر، אسبאب دردسر خود و  یאفשאبא  یگאھ زینعده خאص  نیھم گرچه 3.بود

 دربـאره אنـدכ یبه موאرد ،نمونه یبرא אج نیدر א4.سאختند یمرא فرאھم  שیخوאمאم 

 :כنیم אمאم ھفتم אשאره می אمאمت

                                                            
ز یـשـאوندאن خـود نیכـאرى خوت و خرאبینهא אز دستگאه خאفت כه אز سعאت م، אمאمאن نهیجאلب אست بدאن. 1

כند כه قאئم رא معرفـی فرمאیـد، بـه  درخوאست می 7אمبرאی نمونه، وقتی אبوخאلد כאبلی אز אم. دندیرست می

لو כنت محدثאً به אحدאً لحدثتכ و لقد سئلتنی من אمر لو אّن بنی فאطمه عرفوه حرصوא علـی «: دیگو وى می

  ).229، ص4ث אلمهدى، جیمعجم אحאد(» قطعوة بضعٌه بضعهیאن 

 .329،372ـ286، ص 1، جاصول كافى: بאره نכدر אین. 2

، بـאب 289، ص 12، جمستدرك الوسـائل: ن نכینچ ھم. 344ـ  348، ص، تشیع در مسیر تاریخیفرجع محمد. 3

  .م אذאعة אلحق مع אلخوف بهیتحر

  .488 و 478ـ476، שمאره رجال كشى: نכ. 4
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  : گفت כهאست  כرده تیروאאز ھשאم بن سאلم  ینیכل

 نـهیمددر ) طـאقلא مؤمن(אن من و محمد بن نعم 7پس אز وفאت אمאم صאدق

אو پس אز پدرש  כهبودند  כردهو مردم بر سر عبدאّهللاא بن جعفر אنجمن  میبود

 زכאت«: میدیپرسאز אو . و مردم نزد אو بودند میدرאمدپس مא بر אو . אمאم אست

بـه «: میگفتـ ».مینـدو درھـم و «: گفت »؟שود یمدر چه אندאزه אز مאل وאجب 

مرجئه چه  دאنم ینمبه خدא من «: عبدאّهللاא گفت ».ندیونگرא  نیא زینخدא مرجئه 

 رونیـبپس مא אز نزد عبدאّهللاא بـن جعفـر، سـرگردאن «: دیگوھשאم  ».ندیگو یم

 نـهیمد یھא כوچـهאز  یכـی כنـאرو در  میبـرو כجـאبـه  میدאنست ینمو  میאمد

بـא  .میـرو אور כـهو به  میبכن دیبאچه  میدאنست ینمو  میכرد یم هیگر ،نשسته

بـه  אیـمعتزلـه،  یسوبه  אی هیقدر یسوبه  אیمرجئه،  یسوبه : میگفت یمخود 

بـא  כـه دمیـدنאשـنאس رא  یمرد כه میبودحאل  نیھم؟ در میبرو هیدیز یسو

 یقـیدوאنאز جאسوسאن منصـور  یجאسوس دمیترس .כرد یمدست به من אשאره 

مردم پـس אز جعفـر  ندیبب כهدאשت  نهیمددر  یجאسوسאنچون منصور  .بאשد

. تـא אو رא گـردن بزننـد رفتیپذرא خوאھند  یשخصאمאمِت چه  7محمد بن

تـو אز : گفتم طאقلא پس به مؤمن .אز ھمאن جאسوسאن بאשد رمردیپ نیא دمیترس

مـرא  زیـنمـرد  نیـאو نگرאنم، و  שهیאندمن بر خود و بر تو  رאیزمن دور שو 

دسـت خـود  و به یאفت ھאכتتو אز من دور שو مبאدא به  ؛نه تو رא خوאھد یم

بـه ) لطـאق بـودא ھمـאن مؤمن כه(پس אحول . یبאש כرده כمכ אت ینאبوددر 

 כـه כـردم یمـرفتم و گمـאن  رمردیپאز من دور שد و من دنبאل  یאدیزفאصله 

تـن بـه  ،نאن به دنبאل אو رفتـهچ אز دست אو رھא שوم و به نאچאر ھم توאنم ینم

. بـرد 8بن جعفـر وسـیممرא به دِر خאنه حضرت  כه نیאمرگ دאده بودم تא 

: بـه مـن گفـت .بر در خאنـه אسـت یخאدم دمید. و برفت כردאه مرא رھא گ אن

حضـرت  כـه دمیدمن دאخل خאنه שدم و  ».، دאخل שوכندرحمت  تیخدא«

، و هیـقدر یسومرجئه، نه به  یسونه به «: אست و بدون سאبقه فرمودج در אن
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: כـردمعـرض  ».مـن یوسـبه  بلכه، هیدیز یسومعتزله، و نه به  یسونه به 

 یعنی( »؟درگذשت«: گفتم ».یאر«: فرمود »رفت؟ אیدنשوم، پدرت אز  تیفدא«

אگـر «: فرمـود »؟سـتیכپس אز אو אمאم مـא «: گفتم ».یאر«: فرمود). نשد כשته

قربאنـت שـوم، عبـدאّهللاא «: گفتم »!כردخوאھد  כند ییرאھنمאخدא بخوאھد تو رא 

عبـدאّهللاא «: فرمـود »!پـدرש אمـאم אسـتאو پـس אز  כهپندאرد  نیچنبرאدر שمא 

بعـد אز پـدر שـمא אمـאم  دییبفرمאپس «: گفتم ».نשود دهیپرستخدא  خوאھد یم

عـرض  ».כـردخوאھد  כند ییرאھنمאאگر خدא بخوאھد تو رא «: فرمود »؟ستیכ

بـא  ».میوگـ ینممـن אن رא «: فرمود »؟یدھستقربאنت گردم، אن אمאم שمא «:כردم

پرسـש رא عـوض [سـپس  .له درست وאرد نשـدمאسمن אز رאه م«: خود گفتم

 یرویـپ یאمאمو بر שمא אزم אست אز [ »ھست؟ یאمאمשمא  یبرא«: گفتم ]כرده

אز אن بزرگوאر در دلم  یعظمتو  بتیھھنگאم چنאن  نیאدر  ».نه«: فرمود ]؟یכن

 שـمאقربאنـت گـردم، مـن אز « :כردمسپس عرض  .دאند ینمجز خدא  כهאفتאد 

بپـرس تـא پאسـخ «: فرمـود »؟دمیپرس یم אنאز پدرت כهونه گ ھمאن כنمپرسש 

مـא  یعنی( ».אست دنیبرسر  אש جهینت یכنאگر فאש  כه مכنفאש  یول یریگ

عـرض . رאنכـ یبאسـت  ییאیدر دمیدو  כردم ییھא پرسשאز אو ) כשند یمرא 

 نیـאبـא  אیـא ؛אند שدهگمرאه و سرگردאن  ،پدرت אنِ یعیש !قربאنت گردم«: כردم

) دیـدھ یمאجאزه ( دیא گرفتهאز من  אین موضوعשمא بر پنهאن دאשتن  כه یمאنیپ

 »؟כـنمدعـوت  یتאنسـوبرسאنم و אنـאن رא بـه  ھא אنאمאمت שمא رא به  موضوع

بـه אو برسـאن و  یאفتیدررא  שאنیرאزدאرو  یخردمندرשد و  כدאمھر «: فرمود

ـ و بـא  ».אسـت כـאردر  دنیـبرسر  כندو אگر فאש  نכندفאש  כه ریبگ مאنیپ

رفـتم و  رونیـبـ سپس אز نـزد אن حضـرت  כردخود  یگلودست אשאره به 

و  »بـود، تیھـدא«: گفتم »چه خبر بود؟«: به من گفت .دمیدאبאجعفر אحول رא 

 زیـنبه אن دو ( میכرد دאریدرא  ریبصאه زرאره و אبوگ אن. گفتم שیبرאدאستאن رא 

و  دندیשـنאنש رא و سخن دندیرسאنאن خدمت אن حضرت ). رא گفتم موضوع



 2ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    156

سـپس مـردم رא گـروه گـروه . כردند دאیپ نیقی، به אمאمتש כرده ییھא پرسש

به אمאمتש  رفت یمאن جنאب  שیپ כهو ھر ) میگفترא  موضوعو ( כرده دאرید

) به אمאمت عبدאّهللاא قאئل שدند כه( یسאبאطمگر دאر و دسته عمאر  כرد یم نیقی

بـه نـزدש  یכسـאز مـردم  یאنـدכ و عبدאّهللاא بن جعفر تنهא مאنده بـود و جـز

   1.رفت ینم

و  نیتـر مهمאمـروزه אز  כهبود  یאفرאد یبرא یسردرگم نیא میبدאنجאلب אست 

 !ندیא یمאصحאب אمאمאن به حسאب  نیمשهورتر

 : دیگومفضل بن عمر 

وאرد שـد و אو ) بـن جعفـر یموسـ( میאبـرאھ כهبودم  7خدمت אمאم صאدق

) אو אمאم אست هכ بدאنو ( ریبپذ نیאدربאره  مرא تیوص«: אمאم فرمود. بود جوאن

 אنیـمאسـت در  نـאنیאطممـورد  כهאز אصحאبت  כدאمو אمر אمאمت אو رא بא ھر 

   ».گذאر

 אست، 7כאظمאمر אمאمت אمאم  دربאره כه گرید یثیحددر ضمن  7אمאم صאدق

 כـهبـدאن «: دیـگو یمـ یوخود بـه  نیجאنשبن مختאر אز  ضیف כردنبعد אز אگאه 

 2».نفرموده אست אجאزه ه مא بאز تو  שیپ یכسمطلب رא به  نیאאظهאر  خدאوند

: כـردمعـرض  8بن جعفـر موسیبه  כهگفته  7כאظمאز אصحאب אمאم  یכی

، پـدرم یאر«: אمאم فرمـود ».دییبفرمאبه من فرمود، שمא ھم  پدرت כه یخبرمאنند «

بـه . כـرد هیـتق دیـبאزمـאن  نیـאدر  یعنـی ».زمאن نبـود نیאمאنند  כهبود  یزمאندر 

 »!، لعنت خدא بـر אو بאשـدכندجوאب قنאعت  نیאبه  כهھر «: כردمحضرت عرض 

من  כهبه تو خبر دھم ! אبאعمאر یא«: گرفت، سپس فرمود یسختحضرت رא خنده 

رא ھم  گرمیدو در ظאھر پسرאن  כردم تیوصرفتم و به فאن پسرم  رونیبאز منزلم 

                                                            
كشـف אربلـی،  ؛352،ص1ج ،كـافى: ن نכینچ ھم. 215ـ213، ص 2، ترجمه رسول محאتی، ج ارشادد، یمف. 1

  .223 ص ،2ج، الغمة

  .9و3،4ھאى שمאره  ثی، כتאب אلحجة، بאب אאשאرة و אلنص علی אبی אلحسن موسی، حد1، جكافى. 2
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، بود یمدست من  כאرאگر . כردم تیوصه אو در بאطن تنهא ب یول כردم כیשربא אو 

 یولـאو رא دوست دאرم و نسبت به אو مهربאنم،  כه دאدم یمאمאمت رא به پسرم قאسم 

در (خبـر אمאمـت אو . خوאھد قرאر دھد כجאھر  ،عزوجل אست یخدאبא  אریאخت نیא

و خود אو و معאصـرאنש رא بـه مـن نשـאن  دهیرسبه من  9אز رسول خدא) خوאب

אز مـא  یכسـبـه  ،خبـر نرسـد 7یعلو جدم  9غمبریپتא אز  زینت، و אو دאده אس

 1».نכند تیوص

بـא  یوאمאم ھفتم گزאرש שـده כـه  یصحאبאز زبאن نصر بن قאموس،  نینچ ھم

אز אمـאم  دیـتאכبـא » و שمאאً  نאً یمیذھب אلنאس « 7بعد אز אمאم صאدق כه لیتعل نیא

 یبرא یحت 7כאظمאمאم  2.כند نیمعאمאم بعد אز خودש رא  כه خوאھد یم 7כאظم

مورد  یصحאب ھא ده یگوאھ، یبعد یھא یאزس אز بهאنه یریجلوگو  כאر כردن محכم

 یאدیـزتא حدود  ،אقدאم אن حضرت 3.نددیطلببعد אز خود  نیجאنשوثوق رא دربאره 

 زیـنحאل بعد אز אن حضـرت  نیאبא . כرد یریجلوگ אیשאنبعد אز  אنیعیשאز אفترאق 

שـאھد  رא هیـوאقففرقه  یریگ שכلو  یرگ یوאقف دهیپدظهور  یאجرאم ،عهیש خیتאر

 یبשـر ریپـذאز אصحאب אن بزرگوאر مقهور طبع ذلـت یبرخ כهدرست אست . بود

 אنیعیשـبـه دسـتور אن حضـرت אز  כـه یאموאلو به منظور حفظ و تصرف  ندשد

 نـهیزم כـهאمא پـر وאضـح אسـت  4،כردند یتخطאمאمت حقه  ریمسאز  ،گرفته بودند

جـو  قـאً یتحق. אدعא و بهאنه אنאن אز قبل فرאھم שـده بـود رשیپذ یאجتمאعو  یفכر

بـه عـאوه  ی،دאخلـ یھـא אز گروه یبرخـ یھא تیحسאسخلفא و  یאسیس یفשאرھא

نـه ھمـه אصـحאب אن  כـهبـود  אی به گونه ،אن حضرت یعیשאصحאب  یپرאכندگ

بـه دسـت  یשـنروحضرت قאدر بودند אز אمر אمאمت و سرنوשت אمאم خود אطאع 

                                                            
  .14ث یھمאن، بאب אאשאرة وאلنص علی אبی אلحسن אلرضא، حد. 1

  .40، ص1، جعیون اخبار الرضا. 2
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 כـهאدعـא  نیאبא  ،فهیخل כאرگزאرאن שیپت دאשتند مثًא در אجر כه نیאو نه  אورندیب

و خـود رא در  כننـد یگـوאھرא  حضـرتمـرگ  ،אمאم مאسـت 8بن جعفر موسی

 . قرאر دھند ییשنאسאمعرض 

نهא ت אسـت، نـه אدیزאن  یھא نمونه כه ثیאحאد نیא، در שود یممאحظه  هכ چنאن

אز  زینאمאمאن  بلכه ،אز אصحאب برجسته אمאمאن روשن نبود یبرخ یرאبمصدאق אمאم 

 زیـن כردنـد یم אنیب כهאنאن  یبرאدאשتند و  یتحאשھمگאن  یبرאروשن אن  یمعرف

אمر موجب שـد تـא אنשـعאبאت  نیא. כردند یمموضوع گوשزد  نیאبه پنهאن دאשتن 

رשـد و  7כـאظمאم در عصر אم ژهیوאن به  قیمصאدאمאمت و  رهدربא אنیعیשدرون 

  .خوאھد שدی مهم אن אשאره ھא כه به نمونه یאبد یرت שیبروאج 

  

  يجعفر انيعيشانشعاب در 

به جز אن دسـته אز אصـحאب و  ،یقمر 148در سאل  7אمאم صאدق שهאدتپس אز 

و در حلقـه معتقـدאن بـه  رفتنـدیپذرא  7כـאظمحضرت  אمאمت כه عهیשبزرگאن 

در قאلب چنـد گـروه و  یعیשאنשعאبאت  گریدرفتند، قرאر گ אنهگ دوאزدهאمאمت אئمه 

 1:שده אست میتقس دگאهید

 כـس چیھـی، و تیمهدوی אدعאو بא  כردند אنכאری درگذשت אمאم رא گروھ. 1

عجאن بن  שאنیשوאیپبه نאم  כهدسته  نیאبه  2.رא پس אز אن حضرت אمאم ندאنستند

 عهیשـمتقـدم  متכلمאنאز  یبرخאلبته . گفته שده אست» هینאووس«نאووس منسوبند، 

ی نسـبت אعتقـאد نیچنی خیتאررאن معאصر، در وجود گ و پژوھש دیمف خیשمאنند 

فرقـه، אعتقـאد بـه  نیـאگزאرש خود אز אعتقـאد  لیذو در  אند כرده دیترد 7به אمאم

 مשـכلبـه אعتقـאد אنـאن، . אند گאرאن دאنستهن رא سאخته فرقه 7אمאم صאدق تیمهدو
                                                            

، 2، جاعـالم الـوری؛ 289ـ 286، ص الزینه ؛79ـ  66، صفرق الشیعة: نכ ھא ن گروهیبرאى אطאع אجمאلی אز א. 1
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؛ כنند دאیپ 7رא در مورد אمאم صאدق אی دهیعق نیچنی כسאن כه כردتصور  توאن یم

در مورد حضـرت  אی دهیعق نیچنبعدאً موجب حدوث  כهی لیدאאز  כی چیھچه 

 אשـכאرאبאرھـא  שـאنیאאوאً . صאدق نبـود שאنیאשد، در مورد  8ی بن جعفرموس

ی نبـو ثیحدمنتسب به  عهیשאאست و  שאنیאی جز שخصقאئم،  כهفرموده بودند 

   אً ـیثאن. ستـنی שאنیאھمه جא وجود دאשت، در مورد  שאنیאبعدאً در دوره فرزند  כه

روزگאر خـود مدאخلـه  אستیسی فرزندשאن، ھرگز در عملبر خאف روש  שאنیא

 אمیـقی و سـپس در مـورد אمودر دوره אنقאب ضد  כهی روשنفرمودند و پس אز 

ندאשـت  שאنیא هینאحאز ی אنتظאری و אسیس دیאم כس چیھگرفتند،  שیپ هیزכنفس 

در  שـאنیאثאلثـאً . یی زنده نگאه دאשته שودزھאیوא دست نیچنبא  دیאمאن אنتظאر و  כه

. بאשـند כرده دیترد لیدل نیאبه  שאنیאمردم در وفאت  כهزندאن وفאت نیאفته بودند 

درאز بـא فرزنـد  אنیسـאلمردم تא  כهذכر שده  7در مورد حضرت כאظم כهی عאمل

ی אن سـند و שـאھد بـرאنـد و ردכ گو میو ثبـאت وفـאت אو گفـتبـر سـر א שאنیא

ی در כسـ כـهمورد ھم نقـل نשـده  כی یحت 7، در مورد אمאم صאدقدندیطلب یم

یی گوو گفـت שـאنیאبـא  אیـ כردهی دیتردאسאس  نیאאو بر  نیجאنשصحت אمאمت 

گـروه אز  כتمאم مطאلب مربـوط بـه وجـود یـ כه رسد یملذא به نظر . نموده بאשد

سرچשـمه  عهیשـھمه אز منـאبع  כه 7אمאم صאدق بتیغی و معتقد به مدع نאیعیש

ی אز خאنـدאن אمـאم دیبאھموאره  כهی بאשد אمאم אنیعیש تیذھن مستند به כאً گرفته، 

ی رא אز ھمـه אصـحאب אمـאم تـیذھن نیچنـطبعـא אنـאن . وجود دאשـته بאשـد אمبریپ

 بـتیغאنـאن بـه  כـه ندنכ یمبه אنقطאع אمאمت پس אز אن جنאب بردאשت  7صאدق

، معتقدאن به אنقطאع אمאمـت چنـאن אدیزبه אحتمאل  כهی حאلدر  אند بوده معتقد שאنیא

 1.بودند نכردهی אدعא نیچنی ندאשته و تیذھن

 عهیשـ هـאنیفقאز بزرگאن و  یאریبس ی،نوبختگزאرש  بنא بر כه یگریدگروه  .2
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، رא  . אنـده אمـאم، معتقـد שـدندفرزند بאزم نیتر بزرگשאمل بودند، به אمאمت عبدאّهللاא

ولد  یفאאمאمه (فرزند אرשد אمאم بאשد  یدبאאمאم  نیجאنש כهبود  نیא زین ھא אن لیدل

 هאنכـ یبعبدאّهللاא بعـد אز گذשـت ھفتـאد روز אز مـرگ پـدر،  .)אאכبرمن ولد אאئمه

 زیـنفرزند بودن عبـدאّهللاא و یببא توجه به . درگذשت ،جא بگذאرد אز خود به یفرزند

رجـوع  8بن جعفر موسیبه  یو روאنیپ رت שیب، عتیשر אحכאمאو אز  یعطאא כم

پـدر بـوده و  نیجאنשـعبدאّهللاא بـه حـق  כهمعتقد שدند  ھא אنאز  یبخש، אمא כردند

 سـببفرقـه بـه  نیـא 1.عبـدאّهللاא و אمـאم پـس אز אوسـت نیجאنשبن جعفر  یموس

אو پهن  ینیب אیسر  אیאو صאف و  یپא כف כه یכس(אنتسאبשאن به عبدאّهللاא بن אفطح 

گروه به طور مسلم تـא אوאخـر  نیא. שنאخته שدند هیאفطح אیو  هیفطحبه نאم ) بאשد

 אتیـروאدر سلسـله  ھـא אنאز بزرگאن  یبرخحضور دאשتند و نאم  یھجرقرن سوم 

 2.وجود دאرد یعیש

ملقـب بـه (به نאم محمد  7אمאم صאدق گریدبه אمאمت فرزند  گرید אی دسته .3

 طیمسـ یאببـن  ییحی ذאرשאنگ אنیبنو  שوאیپو بא توجه به نאم  نددאور یرو) بאجید

 כـه نیאبא توجه به  زینگروه  نیא 3.שدند دهینאم) هیשمط אیو ( هیطیسم، )طیשم אی(

  .منقرض שدند یزود ندאد، به ییאدعא نیچنتن به  بאجیدخود محمد 

 

  ظهور فرقه اسماعيليه

، لیאسمאعאدאرאن و معتقدאن به אمאمت ، ھمאن ھویאنשعאبگروه  نیتر مهمو  نیچهאرم

نخست אשאره  یאنשعאبگאرאن به ظهور سه دسته ن فرقه. فرزند אمאم بودند نیتر بزرگ

 אنیمאز . אند שمرده یعیשو منقرض  یخیتאر یھא ، אمא אنאن رא در عدאد فرقهאند כرده

 אتیـحه ، אدאمـیلـیدلتوאنست به ھر  כه אی تنهא فرقه هیلیאسمאع ،שده אدیאنשعאبאت 
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 نیتر بزرگאز  כه ییجدא نیא تیאھم .כندخود رא فرאھم  یمאندگאربدھد و אسبאب 

 یبرجسـتگو  روאنیپ כثرتنه فقط مربوط به  ،אید میبه حسאب  אنیعیש مאتیتقس

 یכیאنאن توאنستند  כهمطرح بوده  زینجهت  نیאאز  بلכه، ھאست אن دیعقאאز  یبرخ

قد علـم  אنیعبאسدאده، در مقאبل  لیتשכعصر خود رא  یھא حכومت نیتر بزرگאز 

 אنیعبאسـخـود رא אز  یخیتـאردولـت، אنتقـאم  لیتשכتوאنستند بא  אنیلیאسمאع. כنند

بـه  تیببودن به خאفت و אنتسאب حزب خود به אھل  ستهیשא یאدعאبא  כه رندیبگ

 ریسـو  ھא שهیאند یبررسאز  ،אج نیאدر  .یאفتند طرهیس אنیعلو رو ب دندیرسخאفت 

 بنـא بـرو  1میכن یمظر ن گروه صرف نیא אی فرقه یھא و گونه دیعقאو  خیتאر یطورت

  .میپردאز یمאن  یخیتאر یریگ שכلظهور و  یچگونگنوשتאر، تنهא به  یאقتضא

 

 هيلياسماع شيدايپعوامل 

و  یאسـאم یھא אز فرقـه כیـو رשـد و روאج ھـر  یریگ שـכل خیتـאر یبررسدر 

و  یאجتمـאعـ  یאسـیس یھא نهیزمאز عوאمل و  אی عهبه مجمو یدبא ی،عیשאنשعאبאت 

אز جملـه  یفכـرאز نقـש مهـم عوאمـل  یـدنبאאلبتـه . توجه دאשت یقبل یھא نهیزم

. یدپوשـ، چשـم ھא فرقه نیא ذאرאنگ אنیبنصאحبאن و  یכאمو مفروضאت  ھא پשتوאنه

 یאھ نقطـهدربـאره . سـتین אمستثنقאعده  نیאאز  زین هیلیאسمאععوאمل ظهور  یبررس

و ) خـאلص( نینخسـت אنیلیאسمאعو روאبط  یفכرـ  یאسیس حرכتשروع  نیאغאز

و سرنوשـت پسـرש محمـد،  لیאسـمאعאمـه ن یزندگ زیـنو  אنیلیאسمאعو  هیمبאرכ

ربـط و نسـبت אنـאن بـא  و 7כאظمو אمאم  7دو بא אمאم صאدق نیאرאبطه  نینچ ھم

و אلبتـه  دهیرسـنبـه مـא  یسـتد כیو  زیـאدאطאعـאت  زیـن אنیعیשـ گریدغאت و 

بر אسאس  توאن یم ،ھمه نیאبא . אبهאم دאمن زده אست نیאبه  אنیلیאسمאع یرכא یمخف

                                                            
فرھאد . 1: دیمرאجعه כن ن گروه به دو כتאب عאلمאنه و پر אرجیى אھא שهیخ و אندیلی אز تאریبرאى אطאع تفص. 1

 مجموعـه مقـאאت نوשـته שـده جمعـی אز محققـאن مرכـز »هیلیאسمאع«. 2 تاریخ و عقاید اسماعیلیهدفترى، 

  .אن و مذאھبیقאت אدیمطאلعאت و تحق
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ی ھא نـهیو زمو، אز عوאمـل ر שیپـ یھـא لیتحلو  یخیتـאر یھא אز دאده אی مجموعه

  :گروه سخن گفت نیא یخیتאر שیدאیپنخستین 

 

 يكالمي ـ مذهبمفروضات ) الف

 نیتـر مهمאز  ،אمאمאن فیوظאو  ھא یژگیوبאره در نینخست אنیعیש دگאهیدتفאوت 

دربـאره  یخیتـאرو  یـیروא یھـא گزאرש. אختאف אنـאن بـود یھא نهیزممحورھא و 

، یفـאطم ریـنظ(دאنש، عصـمت، نسـل  یچگونگ، قلمرو و زאنیمچون  یאختאفאت

 نیـא. مهم دאرد نیאאز  تیحכא ی،سن طیשرאو ) بودن ینیحسو  یحسن אیو  یعلو

 یگאھ بلכهو אصحאب אئمه بود،  אنیعیש یفכرنه تنهא مورد تنאزع  ،ھא אختאف لیقب

، بـه عـאوه ھـא אختאف نیـא. שـد یمـ موجـب زیـن رא و אنשعאب אنאن ییرאگ فرقه

 نیـیتعدر  7אمـאم صـאدق یכאمـ  یאسیس، محذورאت و مאحظאت ھא تیمحدود

و رשـد و  هیلیאسمאع نیאغאز שیدאیپאمאم بعد אز خود، در  یھمگאنو אعאم  حیصر

אمـאم  אتیـحدر زمـאن  لیאسـمאع כـه نیא حیتوض. نبود ریאثت یب زینאن  یبعدروאج 

بـه منظـور حضرت درگذשت و ) אمאم שهאدتحدאقل سه سאل قبل אز ( 7صאدق

نمود  یعمومبود، مرگ אو رא אعאم  دهیچیپ ھא زبאندر  כه، یو ینیجאنשرفع שبهه 

بـه  ،אمـאم حرכـت نیא 1.כرددعوت  אש هجنאز دنیدرא به  אنیعیש ژهیو، به مردمو 

در  אنیعیשـאز  یبخשحدאقل  אیو  یعمومتصور  כهدאשت  نیאאز  تیحכא یروשن

 ممכـنאلبتـه  .אوسـتאز אن  عهیשـ ندهیא یرھبر כهبود  نیא ،لیאسمאع אتیحزمאن 

 یھـא زهیאنگبرخאسـته אز  یحـدودرא در אن روزگـאر تـא  یو یرھبـرאست طـرح 

توسـط אمـאم  لیאسـمאعאمאمـت  אنכـאردאل بـر  אتیـروא. میبدאنطرאحאن אن  یאسیس

بـودن  تـر بزرگ ،ھمه نیאبא . دאرد حیترجمدعא  نیאمثبت  אتیروאبر  زین 7صאدق

 אز یو یאسـیس یھא تیفعאلسو و  כیאز  7فرزندאن אمאم صאدق אنیمدر  لیאسمאع
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ت رא متوجه אمאم אی عده تیذھن، یوאظهאر محبت אمאم نسبت به  زینو  گریدطرف 

فرزنـد  כـهשـرط  نیـא ،ھـא گزאرש یبرخـبـر אسـאس  هכ אن ژهیوبه . بود כردهאو 

 אنیبدر  ینوبخت כهשده بود  عیשא אی به گونه ،بאשد یو نیجאنש دیبאאمאم  تر بزرگ

  : دیگو یم 7אختאفאت بعد אز אمאم صאدق

 ؛אبتدא سرאغ عبـدאّهللاא بـن אفطـح رفتنـد ،لیتعل نیھمبא  عهیשאز بزرگאن  אی عده

   1.بود تر بزرگفرزندאن به جאمאنده אز אمאم אز ھمه  אنیمدر  یو אزیر

אو رא  ی مرگبرخ כهبود  אی ، به گونهلیאسمאعאز אمאمت  یعمومبه ھر حאل تصور 

אز درگذשـت  پـس زین אی عده .ی אمאم دאنستندאزس و صحنه نیدروغשده، אن رא  منכر

אستدאل . برگשتند زین 7صאدقאمאم  ی אز אمאمتحتی אز אمאمت אو، دینאאمو  لیאسمאع

אمאمـت  سـتهیשא نیبنـאبرאبـه مـא دروغ گفتـه،  7صאدقאمאم  כهبود  نیא زین ھא אن

 כـهبدھـد ) لیאسمאعمثل אمאمت (رא  یخبرو  دیبگورא  یزیچ یدنبאو אمאم  !ستین

 2.!دیدرאخאف گردد و بא مردن אو دروغ אز אب  כשف) لیאسمאعمرگ (بعد אز אن 

 لیـدא، حאصل אدعאھא و یلیאسمאعمשهور  אنیدאعو  متفכرאن ، אزیرאزאبوحאتم 

 :نگאرد یم نیچنאمאمت אمאمאن خود  یبرאرא  אنیلیאسمאع یכאم

 گـریدאورده، אمאمـت  یروبه אمאمت فرزندש، محمـد،  لیאسمאعאنאن پس אز 

نبـوده مگـر  אی و فرسـتאده אمبریـپ چیھـ«: و گفتند رفتندینپذفرزندאن جعفر رא 

 یאیאولدאשته و خدאوند  ینیجאنשو پس אز مرگ خود،  אتیحمאن در ز כه نیא

سאل رא در  25 زین 7جعفر بن محمد ».فرمאن دאده אست وهیש نیאخود رא به 

אن . ندאשـت یگـریدو عبـدאّهللاא فرزنـد  لیאسـمאعجـز  כـهبه سر אورد  یحאل

 כـهجـא  تـא بـدאن כـرد ییرאھنمـא لیאسـمאع ینیجאنשرא به  گرאنیدحضرت 

                                                            
ل رא כه یه طرح مفهوم بدאء دربאره אسمאعכ نیسته ذכر אیשא. 472؛ כשی، ھمאن، שمאره 77عه، ص یفرق אلש. 1

אن، بـאز אز یعیم و چه سאخته שینگאرى כهن وجود دאرد چه אز طرف אئمه بدאنعی و אثאر فرقهیאت שیدر روא

  .ت دאשته אستیعه حכאین שאیت אقو

  .68، ص فرق الشیعه. 2
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در رد אنـאن  زیـنمعتقـد שـدند و אو  لیאسـمאع، به אمאمـت אرאنשیאز  یאریبس

אز تـرس  7نمـرده و جعفـر یو«: گفتنـد یگروھـ כه نیאنفرمود تא  یسخن

 هכ אنمرده بאשد بא  لیאسمאعאست  ممכنچگونه . אست כردهدשمنאن پنهאنש 

אز אو  یبردאر فرمـאنو به  אفכندهאز אو رא بر گردن مא  یرویپطوق  ،خود جعفر

 نכته نیبد، ]لیאسمאع ینیجאنשאثبאت אمאمت و  یبرא[אنאن  »!אن دאده אست؟فرم

 جـهیخدتـא  כـهــ  9خدא אمبریپمאنند  زین 7جعفر כه אند כردهאحتجאج  زین

 כردـ رفتאر  כرد אریאخترא  یزیכنگرفت و نه  یھمسررא به  یزنزنده بود، نه 

ن حضرت ـ زنـده א یعموفאطمه، دختر  یعنیـ  لیאسمאعمאدر  כه یزمאنو تא 

حجت و אمאم אز فرزنـدאن אن زن  دאنست یم زیرא ؛نگرفت یگریدبود، ھمسر 

 نیـאאز جאنـب خدאسـت و خـدא  تیوصאאمאمت و «: گفتند אنیلیאسمאع. אست

چـون مـرگ . دאده אسـت لیאسـمאعبـودن پـدر بـه  منزلت رא در زمאن زنـده

אو  رאثیموאر سزא رت שیبخود  یعموھא، فرزند אو محمد אز دیفرאرس لیאسمאع

،  כهچنאن  ؛بود  ینف یبرא( یطرفאز  ».بود زین تر بزرگאز ھمه אنאن، جز عبدאّهللاא

و بא مفروض بودن אمאمت  لیאسمאعبعد אز رحلت  8بن جعفر موسیאمאمت 

אست، پـس אز  دهیرسبאب  نیאدر  כه یאخبאر لیدلאمر אمאمت به «) אند گفتهאو 

 ».ردیگ ینمدر دو برאدر قرאر  نیحسحسن و 

 یאدعـאمـא در «: אنـد گفته 7فرزنـدאن אمـאم صـאدق گـریددر رد אمאمـت  ھא אن

 כه میאفتیدرو  میستینگر )7فرزندאن אمאم صאدق( و محمدھوאدאرאن אمאمت عبدאّهللاא 

، در مאه و بلد مכهدر  زیندאשته بאשد و محمد  یفرزند هכ אن یبعبدאّهللاא درگذשت، 

و  כـردאتفـאق دאرنـد، خـروج  ھـא אنאز جنگ در  زیپرھאمت بر ضرورت  כهحرאم 

 یאدعא، כرد כه ینאدرست כאر نیא، بאز بא گرفت یمسر  زینאو  כאرאگر . دیכש ریשمש

، ھر چند رفت یم אنیمאز  ]אو پس אز پدر، به אمאمت سزאوאرتر אست כه[ھوאدאرאنש 

بـن [ یموسـאمאمت  אنیمدع ».אست رفتهیپذ אنیپא כאرשאنو  אند رفته نیبאنאن אز  כه

אخـتאف ] אلرضـא یموسـبن [ یعلفرزندש  ینیجאنשپس אز مرگש، در  زین ]جعفر
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 یعلـ כـه نیאنمرده אست و  یو: مאندند و گفتند یموس بر אمאمت یگروھ ؛כردند

فرزنـد  هכـ אن یبـ زیـن 7یموسبن  یعل. ستینאمאمت  ستهیשא] אلرضא یموسبن [

 یعنـیسـאله،  پسر ھفت כیبه ھنگאم مرگ تنهא  یو. دאשته بאשد، درگذשت یبאلغ

بـه  שـد یمـאو رא نـه ] سن و عدم بلـوغ یכمبه جهت [ כهدאשت  یعلمحمد بن 

ש روא و א حـهیذبنمאز گزאرد، خـوردن گوשـت  یوبא  שد یمو نه  رفتیپذאمאمت 

مאل خود، قאبل אعتمאد ] تصرف در[ یبرא، نینچ ھم یو. نبود یرفتنیپذ زینשهאدتש 

 جهینت خوאھد یم ی،כאممجאدאت  نیאא ب یو. כرد یجאرحد بر אو  שد ینمنبود و 

  1.אست یوو نسل بعد אز  لیאسمאع ستهیשאאمאمت تنهא  כه ردیبگ

 

 ياسيس يها نهيزم )ب

 یאریبس. روשن אست 7אز زمאن אمאم جعفر صאدق אسمאعیلیאنسرאغאز אنשعאب 

بـא  אنשـ یپنهאن یھא و رאبطـه ھא אن یریگ שכلبه אغאز  ،رאنگ אز مورخאن و پژوھש

 אنیـجر نیـא כننـده כیـتحر אبوאلخطـאب .אنـد כردهאשـאره  یغאل אنیعیשאز  یبرخ

אن حضـرت  یسـوبـود و אز  7אبتدא مورد אعتمـאد אمـאم صـאدق یو. بود یאسیس

 سـبب به 7אمא پس אز אن אمאم صאدق. שد دهیبرگز، כوفه אنیعیש یرאھنمאعنوאن  به

بـود تـא بـא אبـزאر  دهیכوשـאبوאلخطאب . כردندطرد אو رא  אש یאفرאط یدتیعق نשیب

تـא در نفـوذ و  خوאسـته یم כه رسد یمنظر  به. بپردאزد שא عقیده تیتقوبه  ینظאم

، لیאسـمאعخود نسبت به  یאسیسو  یאنقאب אتینظر دאدنبא  7دخאلت אمאم صאدق

אز بـرאدر  یرتـ שیب שیگـرא ،تفכـرאت نیـאبـه  لیאسمאع. כند یستد שیپ لهیحبא 

بـود تـא تحـت نـאم  دوאریـאم، אبوאلخطאب رو نیא אز. دאد یمنשאن  یموس رשت جوאن

  2.دھد یשرعخود رא وجهه  یאنقאب אفכאر لیאسمאع

                                                            
، ترجمـه علـی )الزینـهبخـש سـوم כتـאب (، و مذاهب اسالمی در قرون نخست ها گرایشאبوحאتم رאزى، : نכ. 1

  .123ـ 120ص ،אقאنورى

  .64، ص تاریخ سیاسى غیبت امام دوازدهمن، یجאسم حس. 2



 2ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    166

در אغـאز، قبـل אز אنשـعאب  אنیلیאسـمאع כـه אنـد گرفته جـهینترאن گ پژوھש لذא

 نیـدخـود رא در  یאجتمאعـ  یאسیسمقאصد  כهبودند  یאسیسجنبש  כی، یمذھب

 یאبـزאر زیـن یقرאنـ אتیא یبرא یبאطن یمعאندر نظر گرفتن  .כردند یم وجو جست

 .بود אنאن یאجتمאعـ  یאسیسدلخوאه אز قرאن در خدمت مقאصد  ریتفس یبرא

نظـر رא  نیـאی غאلـب مصـطف تـא مـروی، مאننـد عـאرف لیאسمאعرאن گ پژوھש

ی بررسـی در طرفـאز  1.دאننـد یمـی مـذھبرא  هیلیאسمאعو אغאز جنبש  رندیپذ ینم

ی ھא نـهیزم تـوאن ینمـ، אنیلیאسـمאع هیـאولو بـروز  ی ظهورچگونگی و فهم خیتאر

ی روبـא  رאیزرא אز نظر دور دאשت،  7نیصאدقی عصر فכری و אجتمאعی و אسیس

אز  :بیـت ی دوسـتאن و אصـحאب אھـلدیـنאאمی پی و در عبאسی خلفאאمدن  כאر

ی אمـאم طرفـאز . بـאא گرفـت אنیعبאسـبـא  אنیعلوی، زمزمه مخאلفت عبאس حאכمאن

 אשـכאریی وج زهیستی و رگ پرخאש هیروح، אز ژهیوی مאحظאتب به سب 7صאدق

ی و روحאنی رھبرאمאم منصوص رא  فهیوظند و כرد ینم تیحمאبא دستگאه خאفت 

وخאنـدאن  אنیعیאز שـی برخـ. یظـאھرقـدرت  כسـبی אعאم فرمودند، نـه مذھب

سرאغאز و  כردندی رو عبאسدستگאه  برد غیتبلو  אفتهی سאزمאن אمیقخود به  9אمبریپ

 כـه אنیعبאسـو  אنیـאموی عصـر ھـא אمیق אنیـمدر . שـدند هیلیאسمאعی به نאم שכאف

 כـه عهیשـ אز غـאتی برخـ אمیقدنبאل כردند،  שאنیא אرאند و دوست אمبریپخאندאن 

ی حتـی، دگאھیـد بنאبر 2.ی دאردخאصی برجستگ، אفتتبلور ی אنیلیאسمאعبعدھא در 

ی بא محאفل وאز אمאمت به سبب אرتبאط  یوبא אمאم و عزل  لیאسمאعی אصلאختאف 

                                                            
  79 و 71، 46،50، صالحركات الباطنیه فى االسالم. 1

گـرאن معאصـر، معتقدنـد  بعضـی אز پـژوھש. 2، جالمعـارف تشـیع دایـرة، »هیلیאسـمאع«فرھאد دفتـرى، : نכ. 2

אغאز שد כه אلبته כسـאنی אز  7ى אز אصحאب אمאم صאدقא ه אز سوى عدهیلیی قبل אز ظهور אسمאعیگرא لیتאو

ن یبر א. ن אن حضرت وאقع שدندد مورد طرد و لعیسع رة بنیאنאن مאنند אبومنصور عجلی و אبوאلخطאب و مغ

ه، یلیخ אאسـمאعیتـאر: نכ. ى غאت و زنאدقه אستھא ه ھمאن فرقهیلیאت אسمאعیשه برخی אز تאویאسאس، ر

عی یى שـھـא گرى در گروهخی بאשد כه برخی معتقدند، بאطنییى تאرھא نهین زمید بא توجه به چنیשא .8ص

  ).104، صتاریخ و عقاید اسماعیلیه. (یאفت لییש رא در مذھب אسمאعین صورت تحول خویرت כאمل
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ی معאصر، معتقد אسـت لیאسمאع سندگאنینوی غאلب، אز مصطف 1.ی بوده אستאنقאب

و  ونیـאنقאبی אز ھمگـی، عبאسـدر عصر  ھא אنو حجج  هیلیאسمאع هیאول אنیدאع כه

 7مـرگ אو رא توسـط אمـאم صـאدق אنכـאری حتـی بودنـد و عبאسمخאلفאن دولت 

   2.دאنستند یم هیتقאو و بא توجه به عنصر جهت حفظ جאن  به

قـرن دوم بـوده  مـهینی אجتمـאعـ  یאسیسאوضאع و אحوאل  هیلیאسمאعخאستگאه 

 عتـאً یطبی، אجتمـאعی در אوضאع و אحوאل طبقـאت رییتغ نیچن«: دیگو یمی و. אست

طبقـאت و  אمیـق אنگریـب، )یאنقאبـ כمـوندر قرن ( כه دیگردیی ھא جنبשمنجر به 

برنאوه بא توجه به אسنאد و שوאھد  سیلوئ 3».حروم و تحت فשאر بودندی مھא حوزه

אحتمـאאً  لیאسـمאعאبوאلخطאب و  7אمאم صאدق אتیحدر دورאن  כه ردیگ یم جهینت

ی ھـא ی دورهلیאسـمאع שیכאسאس  כه אفכندندی پرא  دیعقאی אز نظאمھم  כمכبه 

 כردنـد כـهی تאש عیשی אنقאبفرقه  כی سیسאتی برא نینچ ھمאنאن . دیگردبعد 

و  لیאسـمאعی رא بـر گـرد אمאمـت عیשـ כوچـכی ھא و دسـته ھא گروهبتوאند ھمه 

 ،7دن אبوאلخطـאب، שـهאدت אمـאم صـאدقשـ כשتهپـس אز . כندفرزندאن אو جمع 

و אرא  دیـعقאبـא  تر כوچـכگـروه و فرقـه  نیچنـدبـه  ھـא אنو سאزمאن  אتیتשכ

جمـع  لیאسمאعשخص محمد بن  برگرد نאنیא. שد میتقسمختلف و رھبرאن منאزع 

و عبدאّهللاא  مبאرכی ھوאدאرאن مختلف خود אز جمله אرאمدند و محمد موفق שد بא ی

 כـهرא  هیخطאبאز جمله بخש אعظم فرقه  لیאسمאع روאنیپ رت שیبقدאج،  مونیمبن 

ی بـא ھـم وאحدی אخذ שد، در نهضت אصאحאتو  رאتییتغبא  زین ھא אنو אرא  دیعقא

محمـد بـن  رאمـونیپدر  אنیلیאسـمאعی خیتـאر، جنـبש بیترت نیאبه . متحد سאزد

 4.گرفت و به وجود אمد שכل لیאسمאع

                                                            
  .48ص  אی، ترجمه فریدون بدره،تاریخ اسماعیلیان س برنאوه،یلوئ. 1

  .8ـ6، صتاریخ الدعوة االسالمیهمصطفی غאلب، . 2

  .59، صدراسات فى الفرق و العقایدد، یعرفאن عبدאلحم:نכن ینچ ھم ؛52 و 40، صتاریخ اسماعیلیان. 3

  .52ص مאن، ھس برنאوه، یلوئ. 4
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 ريگ يو واقفظهور پديده وقف 

 אنیـمدر  یلـیدא بنـאبر یرگـ یوאقف אنیجر ینوع אز אمאمאن כیھر  שهאدتپس אز 

 שـכل ،و قـאئم دאשـتند یمهـدאز مفهـوم  כه یאنتظאربא توجه به  ژهیو به ،אنیعیש

، هیسبאئ: چون یزودگذرھم موجب אنשعאبאت  ،به طور عאم שهیאند نیא 1.گرفت یم

و ھـم  دیـگرد هیـفطح یحتـ، مؤلفـه، محدثـه و هیریبש، هیموسو، هیبאقر، هینאووس

توقف در مـرگ  .لهیאسمאع و هیدیز: چون یمאندگאربزرگ و  یھא فرقه یریگ שכل

 2.رאجـع دאنسـت دهیـپد نیـאبـه  یـدبא زینرא  عهیשخאرج אز سلسله אمאمאن  یאفرאد

خـאص، نـאظر بـه  نهیقرو אلبته بא  یگאھ زین عهیש یرجאلوאژه در متون  نیא כאربرد

 .عאم אن אست یمعنא

 3،عهیשـ یھא فرقـه אنیمو در  אی אصطאح فرقه כیوאقفه، به عنوאن  ،ھمه نیאبא 

به אدאمه  אز אعتقאد ،رحلت אمאم ھفتم אنכאربא  כهدאنسته שد  یאفرאدאن دسته אز  ژهیو

» هیقطع«و روאج אصطאح  שیدאیپ. ستאدندیאبאز یوفرزندאن  אنیمسلسله אمאمت در 

אخبـאر  زیـندر אن دورאن، و  یبعدو אمאمאن  7אمאم رضא ینیجאنשمعتقدאن به  یبرא

ھرچنـد אیـن .گروه بوده אسـت نیאنאم وאقفه در تقאبل بא  به یگروھبر ضد  دهیرس

כرد و رשـد  ظهور 8بن جعفر موسی حضرت رحلتאز  بعد یزمאنگروه אز نظر 

 زینאجتمאعی אن ـ  ی אولیه و سیאسیھא نبאید فرאموש כرد כه زمینه ،و روאج دאשت

رאیی و ظهـور گ אمـر مهـم فرقـه .روשن بـود 8بن جعفر موسیعصر حضور  در

ھرچنـد بـא توجـه بـه ؛ بیאیـد وجودبه نیست כه ظرف یכ שب  אی به گونه ،فرق

                                                            
  .82، ص فرق الشیعة: نכ. 1

  .69ـ  37، ص 1، جالواقفه دراسه و تحلیل، ریאض محمد حبیب אلنאصرى: برאى אطאع تفصیلی אز אین مهم نכ. 2

ن אصـطאح אز جهـت یوאن مאحظه כرد כه אت ى فرقه، میھא نאمهژه فرھنگیשنאسی به و بא مطאلعه כتب فرقه. 3

رمخلوق بودن خدא یא غیכه دربאره مخلوق » هیوאقفه جهم«رق אسאمی אز جمله گر فیخی، به برخی אز دیتאر

ز وאقفه معتزله אطאق שده כه دربאره خلق قـرאن یره و نیכه دربאره سرنوשت مرتכب כب» هیوאقفه خאرج«و 

  ).201ـ  200، صى اسالمىها فرهنگ فرقه: نכ. (طرف مאنده بودند و نظریه خאصی رא برאندאز نכرده بودند بی
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و  یرگ چשـمحضـور . به تفصیل אیـن فرقـه بپـردאزیم توאن ینممحدودیت نوשتאر 

بـه ھمـرאه שـهرت و  7כـאظمאصحאب אمאم  אنیمدر  دهیعق نیאملموس صאحبאن 

تذכر אین نכتـه . مدعאست نیאز אحאכی  ،אنیعیש אنیمدر  ھא אنאز  یبرخ یبرجستگ

ر فته نیز برאی ظهور אنשعאبאت دگ سیאسی پیשـ  כه عوאمل אجتمאعی دینمא یممفید 

 .مورد אین فرقه ھم صאدق אست

منسـجم  دیعقאو  یכאم שهیאندرحلت אمאم ھفتم،  אنכאرجز  گروه، به نیאאفرאد 

وجـود  ه دلیـل، אمـא بـכننـدتـא بتوאننـد خـود رא مאنـدگאر  نכردنـدمطرح  یگرید

خود تـא مـدتی  אتیحتوאنستند به  یحدود تא ھא میאن אن אی برجسته یھא تیשخص

  .אدאمه دھند
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  بسترشناسي فرقه واقفيه در فرهنگ شيعي

  1پور سيدعبدالكريم حسن
  

  چكيده
אن אخرین אمאم و مهدی منتظـر، تـא به عنو :بیتتوقف بر שخصی אز אھل 

אبقه و جدیدی نبود، لذא گروھـی אز שـیعیאن س مسאله بی 7زمאن אمאم כאظم

دאنستند، بـא نـאم وאقفیـه یـא وאقفـه  כه אن حضرت رא مهدی و قאئم منتظر می

ه بخـש وسـیعی אز تـوאن و فرصـت כـ אیـن گـروه، ضـمن אین. שכل گرفتند

تهدیدی جـدی  ،هאت متعدد، אز جندرא مصروف خود سאخت 7حضرت رضא

  .אمدند برאی تفכر אصیل שیعی به حسאب می

وאכـאوی رאن مطאلعـאت אسـאمی، گ رאن و تحلیـلگ پژوھש ،به ھمین منאسبت

 אنـد بررسی כردهאز زوאیאی مختلفی  رא ھאی جریאن مذכور مאھیت و שخصیت

א אمـ. אند سـאختهھאی بאنیـאن אیـن אندیשـه مربـوط  نوعאً אصאلت رא به אنگیزه و

ضمن بررسی بאورھאی دینی و  ،אی نگאرنده در نوשتאر حאضر بא روש כتאبخאنه

ھאی אعتقאدی جאمعه שیعی אن روز، در پـی אثبـאت אیـن مدعאسـت כـه  אموزه

אی אز  אفتــهی تכאمل ۀאســتمرאر و نســخ ،7אندیשــه وאقفــه معאصــر אمــאم رضــא

، »אمאمـت و مهـدویت«نخستینی אست כه در حאשیه دو אصل שیعی   אنحرאف

  .שכل گرفت و در مقאطع مختلف، ظهوری אقتضאیی دאשت

   .وאقفه، אمאمت، مهدویت، قאئم، غیبت :واژگان كليدي
                                                            

   .دאنש אموخته سطح سه حوزه علمیه و כאرשنאس אرשد فَِرق تשیع دאنשگאه אدیאن و مذאھب. 1
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  مقدمه 

و مقـאرن  7وאقفیه عنوאن گروھی אز שیعیאن אست כه پس אز שهאدت אمـאم כـאظم

قאئل שدند و بر אن  7به مهدویت אمאم כאظم ،7بن موسی אلرضא אغאز אمאمت علی

ولی אصطאح مذכور در معنאی عـאم . אخرین אمאم توقف نمودند حضرت به عنوאن

ردند و بא אنכـאر כ خود، به אفرאد یא گروھی نאظر אست כه بر אمאمی خאص توقف می

  1.زدند مرگ אو، אز پذیرש جאنשینی فرد دیگری پس אز אو سر بאز می

אین گروه جدאשده אز بدنـه שـیعه، כمـכ שـאیאنی بـه  دربאرهبررسی و مطאلعه 

خوאھـد  7فכری و سیאسی عصر אمאمאن یھא ننאخت تאریخ تשیع و سیر جریאنאש

ھאی نسبتאً زیאدی دربאره جریאن و אندیשه وאقفیه אنجאم שده  تאכنون پژوھש. دאשت

ھא و زمـאن پیـدאیש אن رא در  رفته، زمینـهگ ھאی صـورت אمא אغلب پژوھש 2אست،

 7ن שهאدت אمאم כـאظمאی مשخص در زمא ھאی مאلی و منאفع שخصی عده אنگیزه

אمא نوשتאر حאضر، ضـمن پـذیرש نسـبی . כنند بیאن می 7رضא  و אغאز אمאمت אمאم

ھאی אفرאد مذכور به عنوאن عאملی تאثیرگذאر در  ھאی אقتصאدی و سوء אستفאده אنگیزه

گرچـه אطـאق وאژه . כند جریאن وאقفه، بא رویכردی متفאوت سیر بحث رא دنبאل می

وفאت אن حضـرت  ،7כאظمپس אز שهאدت אمאم אظر אست כه وאقفیه، به گروھی ن

رא منכر שدند، مطאلعـه دقیـق  7رא אنכאر نمودند و به تبع אن אمאمت حضرت رضא

ھאی  אزی در אیـهسـ گر وجـود تفכـر جریאن ھאی تאریخی، بیـאن روאیאت و گزאرש

مختلف אعتقאدی، אجتمאعی و سیאسی جאمعه שیعه אست כـه بسـتر منאسـبی بـرאی 

                                                            
 .295، ص 2، جتاریخ فرق اسالمیحسین، صאبری، . 1

ها و عوامـل پیـدایش اندیشـه  بررسی زمینه ،د جאل אمאمیس ؛، الواقفیه دراسة تحلیلیةیب אلنאصریאض محمد حبیر. 2

 یدودسـتگ«مقאلـه ، وכאرאیب یعل؛ ;نאمه כאرשنאسی אرשد در مؤسسه אمאم خمینی אنیپא، توقف بر امامان شـیعه

؛  30ש  مجله علوم حـدیثترجمه وحید صفری،  ..به قلم م» ש فرقه وאقفهیدאیو پ 7אن אمאم כאظمیعیدر ש

 .28ש مجله طلوع، ، » 7دورאن אمאمت אمאم رضא یعیدرون ש یھא فرقه«مقאله ی، فروשאن یّهللاא صفرא نعمت
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אیـن . אیند ھאی ذכر שده به حسאب می ر صאحبאن אنگیزهت رگذאری و توفیق بیשتאثی

ظهور دفعی و אعאم موجودیـت نאگهـאنی אیـن گـروه رא אمـری نאپـذیرفتنی  تفכر، 

  . سאزد می

אز جملـه موضـوعאتی  ،در כنـאر فضـאی سیאسـی» אمאمت و مهدویت«دو אصل 

 یبـرא ،بنـאبرאین. ندא دאשـته زیـאدیگیری فـرق שـیعی نقـש  ھستند כه در שـכل

 بـه عقـب برگשـت و כمـید یـ، بאگیری אیـن فرقـه ھאی שכل نهیبه زمبی אی دست

تصویری אز دو אصل مذכور در نظאم אعتقאدی שـیعه و تبیینـی אجمـאلی אز فضـאی 

  . ه نمودئאجتمאعی جאمعه שیعی אن روز אرאـ  سیאسی

  

  امامت مسألهجايگاه 

جאنשـینی אن حضـرت، تـא جـאیی אختאفאت بر سر  ،9پس אز رحلت رسول خدא

אوج گرفت כه مبنאی אختאفאت כאمی و عאمل אنשقאق جאمعه אسאمی به دو گـروه 

ترین אختאف در جאمعه אسـאمی  بر ھمین אسאس، שهرستאنی بزرگ. مقאبل ھم שد

  :دאند می 9رא در مسאله جאنשینی پیאمبر

אאسـאم علـی  یفـ فین אאُمة، خאُف אאمאمة، אْذ مא ُسلَّ سـیوאعظم خאف ب

   1כّل زمאن یة مثل مא ُسّل علی אאمאمة فینیقאعدة د

در منصب אمאمت  ،بر אین بאور بودند כه אستمرאر وظאیف نبوت)שیعیאن(گروھی

אمאمت منصبی אلهی אسـت כـه  ،بر مبنאی אین گروه. پذیرد به عهده אمאم صورت می

و אن رא بـه  سـאزد مـیאرج به دنبאل אن تعیین אمאم رא אز אختیאر و אنتخـאب مـردم خـ

، گرچـه )אھل سـنت(אمא گروه دوم 2.ندכ میدست جعل و دستور خدאوند منحصر 

رא خـאرج אز אصـول אعتقـאدی  9אصل نبوت رא قبول دאرنـد אمـא جאنשـینی پیـאمبر

                                                            
  .24، ص1، جالملل و النحلشهرستاني، . 1
احمد حسين  به بعد؛ 187ص ،المراجعات אلدین، שرف؛ سيدعبدالحسين، 2، جالشافی فی االمامهسيدمرتضي، . 2

  .4ج ، االلهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقلسبحאنی، جعفر،  ؛النظام السیاسی فی االسالميعقوب، 
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فرعـی אسـت כـه بـه אنتخـאب مـردم  אی دאنسته، بر אین بאورند כه خאفت مسـאله

  1.پذیرد صورت می

אیـن گـروه אز . אی وجـود نـدאرد یאن رسאلت و אمאمت فאصـلهم ،در بאور שیعیאن

כه پیـאمبر » אلدאر حدیث«یא » بدءאلدعوه«حدیث مשهور  به אستنאد אب ،جאمعه אسאمی

و پאسـخ مثبـت حضـرت   پس אز عرضه رسאلت خود در جمع خویשـאن ،9אכرم

 له فאسمعوא כم،یف یفتیאن ھذא אخی و وصیی و خلیفتی خل«: אیرאد فرمودند 7علی

مאن بـא طـرح رسـאلت ز مسאله אمאمت رא ھمزאد و ھم 3و حدیث منزلت، 2»عوאیאط و

אیאت ذیل، אمאمت رא אدאمه و تכملـه  به אستنאد אنین بچ ھم. دאنند می 9پیאمبر אسאم

  .دאنند نبوت می

אنمא ولـیכم אّهللاא و رسـوله وאلـذین אمنـوא אلـذین یقیمـون אلصـلوه و یؤتـون . 1

  4؛...אلزכאت

لכمت لכم دینכم و אتممت علـیכم نعمتـی و رضـیت لכـم אאسـאم אلیوم א. 2

  5؛ ً...دینא

 6... .یא אیهאאلرسول بلغ مא אنزل אلیכ من ربכ فאن لم تفعل فمא بلغت رسאلته. 3

عبאرت אز ریאست مطلقه אمور مسلمאنאن در אمـر دیـن و  ،אمאمت در تفכر שیعی

  : אست 9پیאمبرאز طرف به نیאبت و جאنשینی  ،دنیא

אبـة عـن یא لשخص مـن אאשـخאص نین و אلدنیאمور אلدّ  یאسة عאمة فیאאمאمة ر

   7.»9یאلنب

                                                            
  .13ص جعفر، سبحاني، پيشين،  .1

  .321، ص 2، ج تاریخ طبری. 2
 .92 ، ص2، ج انساب االشرافبالذري، . 3

 .55مائده، آيه . 4

  .3אیه  مائده،. 5
 .67مאئده، אیه . 6

  .82حلي، الباب الحادي عشر، ص . 7
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برאی אمאم שروط و صفאتی אز جمله عصمت אز گنאه و خطא  ،صאحبאن אین تفכر

وظאیف אمאمت و نیز برتر بودن אز تمـאمی אمـت در علـم و  دאدن و نسیאن در אنجאم

אفرאد جאھل بـه  ،بא אین بیאن 1.כنند می عقیده و صفאت فאضله אنسאنی و אخאقی ذכر

 .یستندאحכאم אلهی و جאئر در رفتאر و כردאر و گفتאر، שאیسته تصدی אین אمر مهم ن

بאلذאت در אنحصـאر علـم  ،ھאی אخאقی تשخیص عصمت و אرزש ،אز سوی دیگر

אز عهده توده مردم خאرج و  ،خدאوند אست כه به تبع אن تعیین אمאم و تשخیص אن

  . رددگ لهی میאمری א

بאور به و אمאمت כه  שد، אندیשه دوم غאلب یאدשدهدر میאن כשمכש دو گروه 

وא رفت و جאمه خאفـت بـر تـن כسـאنی زאست به אن ،ھمزאد رسאلت بوده ،שیعیאن

خـویש بـرאی אسـتقرאر در مقـאم جאنשـینی  ندאשتن پوשאنده שد כه به صאحیت

محـدث، مفسـر و مـورخ  אھـ تربیـت و پـرورש ده 2.אگـאه بودنـد 9رسول خدא

אزی معאرف אسאمی رא می توאن دسـتאورد و نتیجـه س تאثیرگذאر در جهت دگرگون

ـ  ھאی אجتمـאعی سیאست אین گروه دאنست گروھـی כـه تنهـא رאه אسـتحכאم پאیـه

ھאی فכری و عقیدتی جאمعـه  سیאسی خود رא در تغییر بאورھאی فرھنگی و پשتوאنه

ھمین سیאست، توאنسـتند بאفאصـله بعـد אز رحلـت رگیری כא אنאن بא به 3.دیدند می

אوج אین אنزوא رא در . אیשאن رא به אنزوאی سیאسی برאنند :بیت אھل ،9رسول خدא

در مכه و مدینه جز بیست تـن مـא «: توאن دید כه فرمودند می 7سخن אمאم سجאد

و تفכری  :بیتبدیهی אست زدودن چنین مهجوریتی אز אھل  4.»رא دوست ندאرد

و ر אز אیـن. روح و جאن مردم אن دورאن ریשه دوאنده بود، כـאر אسـאنی نبـود כه در

                                                            
 .همان. 1

 .)شقيهخطبه شق ،نهج البالغه( »اما وهللا لقد تقمصها فالن و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحي«. 2

 24، ص الحیاه السیاسیه لالمام الحسنبه بعد؛ جعفر مرتضى، حسيني عاملي،  237ص  7، ج الغدیراميني، عאمه . 3
  .به بعد

 .140، ص4، جالبالغه شرح نهجالحديد،  ابن ابي. 4
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در مقאبله بא אین جریאن، بא توسل به אیאت و אحאدیث نبوی و یא تאש  :بیت אھل

ده خویש، دنبאل تثبیت ש بر שنאسאندن خود به جאمعه و مطرح سאختن حق غصب

ذیل  7אمאم بאقر. ذאر نכردندאی אز אین אمر فروگ نظریه אمאمت שیعی بودند و لحظه

بـه نقـل אز  1»ومא אرسلنא قبلכ אא رجאאً نوحی אلیهم فسئلوא אھل אلذכر«: אیه שریفه

 7نین אمـאم صـאدقچ ھم 2».ذכر منم و אئمه אھل ذכر ھستند«: فرمאیند می 9پیאمبر

ستאره رسـول «: فرمאیند می 3»و عאمאت و بאلنجم ھم یهتدون«: در تفسیر אیه שریفه

   4».ست و عאمאت ھمאن אئمه ھستندخدא

  گیری  و موضــع 7ی قیــאم حمאســی و مقــدس سیدאلשــهدאءھא بررســی ریשــه

در روزگـאر نفـאق و אכنـده אز אختنـאق אمـوی، در ضـمن  7دقیق سیدאلسـאجدین

ــس אز אن در جنبש ــدאردھنده، و پ ــده و ھש ــאی אموزن ــאی אمאم دعאھ ــאنی ز ھ   אدگ

گـوאرאن بـر تثبیـت نظریـه אمאمـت و بیـאنگر אھتمـאم אن بزر ،7لیع چون زیـدبن

  כـه  7دورאن پربرכـت אمאمـت صـאدقین. אسـت :بیـتאختصאص אن بـه אھـل 

  بسیאری אز אصحאب و שیعیאن، منتظر و متوقـع قیـאم علنـی אن بزرگـوאرאن بودنـد، 

ــت  ــیعی و تثبی ــאنی ש ــت مب ــی، در تقوی ــאرزه فیزیכ ــאت و مب ــه دور אز تحرכ   ب

  در مقאبل دربـאر عبאسـی،  7אمאم כאظم حتی نوع موאضع. نظریه אمאمت سپری שد

در مقאبـل  7گرאن معאصر، ھمسـאن بـא موאضـع אمـאم حسـین אز نظر برخی تحلیل

  : بودאمیه  بنی

بאز به نـوعی بـه حرכتـی אز دسـت  ،אمאم ھفتم به ویژه در دوره אقتدאر ھאرونی

  5.چون ھאرون نیز به نحوی نقطه אوج אنحرאف بود ؛אندیשید عאשورא می

                                                            
 .43אیه  نحل،. 1

  .10، ص 1، جکافیكليني، . 2
 .16نحل، אیه . 3

 .206كليني، پيشين، ص . 4

  .50، ص امام در عینیت جامعهحكيمي،  ،محمدرضا. 5
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  )منجي، غيبت، انتظار، قائم و رجعت( هاي مرتبط آموزه مهدويت و

رود، نبאیـد مبאحـث אمאمـت و  אگرچه مهدویت، אز فروع אصل אمאمت به שمאر مـی

به عنوאن אصلی مسـتقل قאبـل  ھא مهدویت رא به ھم درאمیخت؛ بلכه ھر כدאم אز אن

ه پـیש אز אیـن گفتـه שـد، אصـل אمאمـت، بـه لـزوم כ چنאن. بحث و بررسی אست

 9ھـאی خـאص، پـس אز پیـאمبر אכـرم ستمرאر ھدאیت و وجود ھـאدی بـא ویژگیא

نאظر אسـت כـه بـرאی  بשر نجאت عمدتאً به אینده و ،אمא بحث مهدویت. پردאزد می

  .فرسא به אرمغאن خوאھد אمدطאقت وضعیترھאیی אز 

ھאی  אز ھمאن سده ،אمאمت مسאلهאین אصل نیز אز جمله אصولی אست כه در כنאر 

ھאی  وعـده. رא به خود جلـب כـردیژه שیعیאن و هری توجه مسلمאنאن بنخست ھج

زمـین و فرאوאنـی אحאدیـث نبـوی و تאכیـدאت  درقرאن بر برقرאری قسط و عـدل 

אز جملـه . אز جمله عوאمل אصلی در نهאدینه שدن بאور به אین אصل אسـت ،:אئمه

رویج אن نیز به تـ :אئمهمשخصאت مورد אتفאق כه در אحאدیث نبوی ذכر שده و 

כه بאعث שـد  אستپردאختند، قیאم و تשכیل دولت אسאمی و نجאت مردم אز ستم 

אی رשد نمאید כه ھر گـروه  به گونه שود و تر مستحכم ،אین אعتقאد در میאن שیعیאن

منتظر بودند כه אن قאئم موعود در زمאن خودשאن ظهور כند و بسאط سـتم  ھא אز אن

  . رא در ھم بשכند

 ،گرفـت ری رא دربرمیتـ دאلتی گسـتره بیשع אریخ כه ظلم و بیدر مقאطعی אز ت

 ،بـه عبـאرتی دیگـر. שـد تر אحسـאس می אنتظאر قیאم قאئم در میـאن שـیعیאن جـدی

ر אحسـאس تـ رא بیש حאכمـאن سـتمگرھـאی  ھא و ظلم ھرچقدر مردم فשאر שכنجه

ذھـن دور אز . שـد ر אحسאس میت بیש ھא כردند، אنتظאر فرج و قیאم منجی در אن می

در میאن برخی אز مـردم جאمعـه معאصرשـאن،  :אئمه שهאدت فتنپذیرننیست כه 

ه אز دنیא رحلت כ برخאسته אز ھمین אنتظאر بود כه در بאور אنאن، قאئم بאید قبل אز אن

  . כند، بسאط ستم رא در ھم כوبیده بאשد
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  امامت و مهدويت مسألهيعي بر ش اختالفات درون

כـه در سـرכوب و  :بیـت ھאی سیאسی مخאلفـאن אھـل ھא و אنگیزه فאرغ אز رقאبت

سنگ تمאم گذאשته بودند، میאن علویאن به معنאی عـאم و שـیعیאن بـه  ھא שכنجه אن

دאد כـه در  معنאی خאص، אختאفאت مبنאیی שدیدی بر سر مسאله تعیین אمאم رخ می

نتیجه אن، گروھی אز بאور بـه سلسـله אمאمـאن منصـوص خـאرج שـدند و אسـبאب 

دאمنه אین אختאفאت . ری אنשعאبאتی چون כیسאنیه و زیدیه رא فرאھم سאختندگی שכل

אی אز غیرعلویאن دچـאر تردیـد שـدند و بـه אنتظـאر  א تאثیرگذאر بود כه عدهج تא אن

שرطی כـه ( 1رسند نשستند כه علویאن حسنی و حسینی بر כدאم نقطه به توאفق می

  .)ھیچ وقت محقق نשد

ی چـون یھא گیری فرقـه ل و متכلمـאن אز שـכلھאی אصحאب ملل و نح گزאرש

نשאن نیستیم،  ھא אسمאعیلیه כه در صدد نقل אن و موسویه، نאووسیه، فطحیه، שمطیه

ه و یـھאی زید بـه אنשـعאب ،אنده جאمعـه שـیعی כـه در مقـאطعیم כه بאقی دھد می

ھـر אمـאم، در تשـخیص،  שهאدته تن ندאده بودند، در אدوאر بعدی، پس אز یכیسאن

 ،אز ھمـین رو .שـدند و میر هبא بحرאنـی جـدی روبـ ،و אنتخאب جאنשین אو تعیین

در אین میאن، نכته جאلب توجه אین  2.گزیدند مصאدیق مختلفی رא برאی אمאمت برمی

نیز כه به تسلسل و تعیین אلهـی و نـص  :אئمهאست כه دیگر پیروאن و אطرאفیאن 

مאمـאن و نـوع نگـאه خـود بـه אمאم قبلی در تعیین אمאم معتقد بودنـد، در אنتخـאب א

  .ھאی אمאم در یכ مسیر و یכ بאور مשترכ نمאندند ویژگی

بـه مـدد تفسـیرھאی  ،به دنبאل אصאلت אموزه مهدویت نیز در مقـאطعی אز زمـאن

مردم رא بـه دور ، אز روאیאت، مدعیאن مهدویت سربرאورده درستسطحی و درכ نא

                                                            
 .19ص ، مقاالت االسالمیین و اختالف المصلییناشعري قمي، . 1

 .327-305، ص الفصول المختارشيخ مفيد، . 2
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אندیשאنه در تطبیق مصدאق قאئم  دهسא ،אی אز مردم ه عدهכ כردند یא אین خود جمع می

معتقـد  :אئمـهو به مهدویت שخصی یא حتی אمאمی אز  رفتند میو مهدی به خطא 

محمد حنفیه نخستین . שدند כه عאمل تשتت و تفرق در میאن جאمعه שیعی بود می

 1.אرאن אین نظریه כیسـאنیه نـאم گرفتنـدد فردی אست כه مهدی خوאنده שد و طرف

 7،4אمאم بـאقر 3عبدאّهللاא بن معאویه، 2عبدאّهللاא بن محمد بن حنفیه،نین אبوھאשم چ ھم

אسمאعیل و محمدبن אسمאعیل، אفـرאدی بودنـد  7،6אمאم صאدق 5محمد نفس زכیه،

بـه نـوعی برچسـب  7כه در مقאطع دیگر אز تאریخ تשیع تـא قبـل אز אمـאم כـאظم

  .مهدویت بر אنאن زده שد

دیـده  بאرھـאروאیـאِت مـورِد بحـث אز جمله وאژگאنی אست כه در  » قאئم«כلمه 

אیـن . ردنـدכ میردאשت ب فسیر و سوءت سوء مدعیאن אین مسאله אز وאژه قאئمשود  می

 :אستروאیאت تفسیری ذیل אن، دאرאی دو כאربرد خאص و عאم به אستنאد  אنیز ب وאژه

כـه در שـیعیאن אسـت  بیאنگر אخرین و دوאزدھمین אمאم ،כאربرد خאص و غאلب אن

ن رא پس אز گسترש ظلم، پـر אز یכند و زم אم مییو برאى אصאح אمت ق אخرאلزمאن

שـود כـه  אن שیعه אطאق میאمאمیכ אز ، به ھر כאربرد عאم אن .مאیدن یعدل و دאد م

در  7אمـאم بـאقر. כند אم مییو به אمر אمאمت قیرد گ میت אمאمت رא بر عهده یلئومس

د یאگـر ھسـت ؟دیم אل محمد ھسـتא שمא قאئیא« :پرسیدم כه ینع جوאب حכم بن אبی

! אى حכم«: دیفرمא می ،».بروم שتیدنبאل زندگی و مع ،אمאده فدאכאرى שوم و אگر نه

: فرمـود »د؟یשـمא مهـدى ھسـت«: پرسـیدحכم  ».میتمאمی مא قאئم به אمر خدא ھست
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 »د؟یر ھسـتیא שـمא صـאحب שمשـیא«: پرسید ».میכن ت مییتمאمی مא به خدא ھدא«

שمא دשـمنאن «: پرسید ».میر ھستیر و وאرث שمשیصאحب שمש تمאمی مא«: فرمود

ن אلهـی رא אשـכאر یـد و دییـنمא ز مـییـאى אلهی رא عزید و אولیכש ن خدא رא میید

سـאلگی  45چگونـه مـن بאשـم در حـאلی כـه بـه ! אى حכـم: دیفرمא د؟ مییכن می

   ».ر אستت ر و چאאכت ن عمل אز من جوאنیאم و صאحب א دهیرس

ھאیی چون مهـدویت و قیـאم قـאئم در  بیאن جאیگאه אمאمت و אموزهאכنون پس אز 

بא אنتظـאرאت معאصـر صـאدقین و  موضوعتطبیق ھرכدאم אز دو  برאیאندیשه שیعی، 

  .שא خوאھد بودگ مروری אجمאلی بر אوضאع سیאسی אن دورאن رאه ،7אمאم כאظم

אز ه حכאیـت אز אن دאرد כـ ،אن سـه אمـאمبررسی כلی אوضאع و אحوאل روزگאر 

ه بـه جهـت אختאفـאت و یـمא یبننظـאم خאفتـی  ،7אوאخر دوره אمאمت אمאم بـאقر

 یبرخـ یھא و שـورש ھـא نאرضאیتی عمومی مـردم و قیאم، یدرون یھא یلبط قدرت

 .سقوط قرאر گرفتـه بـودو معرض  یبیدر سرאשبه שدت تضعیف שده و  שیعیאن،

  אمیـه، بـه אیـن  فـت بنیدر אین مقطع، بسیאری אز مردم ستمدیده و نאرאضـی אز خא

بـه عنـوאن رئـیس  7אمید بودند כه وقت אن رسیده כه قیאمی به رھبری אمאم بـאقر

نهضـتی  ،مאنـهیحכ یریبـא تـدبאمא אن حضـرت  1.صورت پذیرد 9خאندאن پیאمبر

   .دنمبـאنی معرفتـی تשـیع رא אنسـجאم بخשـ ،تـא در سـאیه אن ندعلمی رא بنیאن نهאد

مـذھب כدאم خود منאدی و مدאفع כه ھر ند ت כردیربترא  یשאگردאن زمینه،در אین 

  .عه بودندیש

در سرزمین אسאمی علیه حכومت و خאفت אمـوی  ،مسلمאنאن در ھمین مقطع

שـאھد بـود כـه بـه سـقوط  رא عمومی یعظیم و قیאم یאنقאب ،و جאمعه ندبرخאست

 ،فتـهگ پیש وضـعیتبر  אفزون. خאفت אمویאن و אنتقאل قدرت به عبאسیאن אنجאمید

فאصله زمאنی אنتقאل خאفت אز خאندאن אموی به عبאسیאن تא تثبیت خאفت عبאسـی، 
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 7فرصت و فضאی بسیאر אرאم و بدون مزאحمتی رא بـرאی علویـאن و אمـאم صـאدق

پیש אورد و אوضאعی به مرאتب بهتر אز قبل، پیש روی علویאن قرאر دאد כه در نظر 

به حאכمیت و  :بیتאبی אھل ی ی دستترین موقعیت برא بسیאری אز שیعیאن، عאلی

رא بـه عنـوאن  7توده جאمعه אسאمی نیز אمـאم صـאدق 1.אمد خאفت به حسאب می

گستره אین بאور تـא حـدی . שنאختند ترین فرد برאی אحرאز مقאم خאفت می שאیسته

אه כه قدرت رא به دست گرفتند، אولویت نخسـت گ שد عبאسیאن אن میبود כه گفته 

אز אین رو، אنتظـאرאت بـیש  2.دאنند نوی رא אز אن حضرت אیשאن میبرאی رھبری مع

אز پیש متوجه אن حضرت שده بود و علویאن، تحقق אرزوھאی دیرین خـود رא در 

אز نظر אین گروه موقعیت به حدی منאسـب قیـאم بـه . دیدند می 7قیאم אمאم صאدق

رאم رسید כـه אفـرאدی אز אیـن طبقـه، אשـכאرא سـכوت אن حضـرت رא حـ نظر می

  3.دאنستند می

نیـز بـه אیـن אرزوی  7گردد כه אمאم صـאدق مשخص می ھא بر אسאس گزאرש

نهא خـود ت אیשאن نه. پאسخ مثبت ندאدند 9برخאسته אز אعتقאد به قیאم قאئم אل محمد

אز ھر گونه אقدאم عملی در אین زمینه خوددאری فرمودند، بلכه אصحאب و שـیعیאن 

 4.دאשتند ھאی سیאسی و نظאمی بر حذر می אلیتخود رא אز ھر گونه مשאرכت در فع

رین روאیאت دربאره تقیه و دستور بـه عـدم قیـאم سیאسـی بـه ت אز طرف دیگر بیש

حضرت در سאیه وضعیت אرאمی כه به دنبאل אنتقـאل قـدرت  5.אیשאن منسوب אست

برאی علویאن فرאھم אمـده بـود، تـאש خـود رא بـر تכمیـل نهضـت عملـی پـدر 

ھی تשـכیאت שـیعی، د ی אسאمی و سאمאنھא هت تثبیت אرزשبزرگوאرשאن در ج
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ر جلـوگیری אز ت حفظ میرאث معنوی אسאم، ترویج مכتب אھل بیت و אز ھمه مهم

 یھא رשـته ۀدر ھمـ ی ممتـאزت שאگردאنیبא تربو  1אنحرאفאت فכری معطوف כردند

 لیאصـ یع رא بـر مبـאنیتשـ یאسـیو س ی، فرھنگی، حقوقیه علمیپא ،یعلوم אسאم

   .ندختאستوאر سא یאسאم

رسد כه بא توجه به سطح نگرש و אعتقאد پیـروאن אمـאم  بسیאر طبیعی به نظر می

دאرند، در بאورھאیשאن  9محمد שرאیط قیאم قאئم אل به אمאمت و نگאھی כه مسאلهبه 

مשאجرאت مفصـل  ،7پس אز שهאدت אمאم صאدقאز ھمین رو، . تجدید نظر نمאیند

گیری  אنשـینی אن حضـرت صـورت پـذیرفت כـه שـכلدאری بـر سـر ج و دאمنه

ھא  ھـر כـدאم אز אیـن فرقـه 2.ھאی مختلف در جאمعه שیعی حאصـل אن אسـت فرقه

ھאی خאصـی  و نحوه تعیـین جאنשـن وی دیـدگאه 7دربאره درگذשت אمאم صאدق

ھאی אنـאن خـאرج אز رسـאلت אیـن  دאשتند כه بیאن و معرفی فَِرق مذכور و אندیשـه

  . نوשتאر אست

قمـری، موقعیـت تـאزه 148אز سـאل  7دوره אمאمت حضرت כـאظم دنیسفرאر

بـه عبـאرتی دیگـر، فضـאی . دیگری برאی علویאن و جאمعه שیعی بـه وجـود אورد

  رفـت כـه אنتظـאرאت جאمعـه علـوی و שـیعیאن  אی پـیש  سیאسی جאمعه، به گونـه

  אز نـو  :بیـتی مهـدی و قאئمیـت אمـאمی אز אھـل ھא بر אسאس אعتقאد به ویژگی

  .برאورد سر

ر אز تـ אی بیש بـא تجربـه یحאכمאن عبאسدر אین برھه אز تאریخ جאمعه אسאمی، 

ی درونـی אمאمـאن بـא ھـא ھـאی علویـאن و אگـאھی אز مخאلفت پیש نسـبت بـه قیאم

رא به عنوאن یכی אز رقیبאن و مخאلفאن אصلی خود  7حכومت، توאنستند אمאم כאظم

ت جد و پدر بزرگوאرש، כوשـیدند אمא אن حضرت بر مبنאی ھمאن سیאس. بשنאسند
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אز درگیـری مسـتقیم بـא حכومـت  ،:بیـت تא ضمن ترویج و تبیین حقوق אھـل

نهא שرכت نכردنـد بلכـه ت برאی نمونه، אیשאن در قیאم שهید فخ نه. خوددאری כنند

  1.אی غیرمستقیم אز حرכت و قیאم وی جلوگیری نمאیند تאש כردند به گونه

فאتی כه در صفوف שیعیאن پـیש אمـده بـود و بر אسאس אختאحאכمאن عبאسی 

ھא و אرتبאطאت رھبرאن علـوی بـه  ھאی שیعی و علوی، فعאلیت אحتمאل وقوع جنبש

رین אقدאمی כـه אز نظـر אنـאن ت رא زیر نظر گرفتند و به دنبאل כم 7ویژه אمאم כאظم

אفرאد جאمعه علوی و שیعی نیز بـر . زدند می ھא مשכوכ بود، دست به بאزدאשت אن

دیدنـد،  تری رא فـرאروی خـود می فته ھرچه وضعیت سـختگ אسאس سخنאن پیש

در میאن אنאن، ھمچون אدوאر پیשین قـوت  :بیت خשی אز אھلب אمید به قیאم نجאت

  .گرفت می

ھאی אحسאسی و زودگذر برخی علویאن بא سـیره بیـאن שـده אز  אز مقאیسه روש

بא عنאیت به אولویـت،  :ئمهאאید כه שیوه כلی و غאلب  אمאمאن، چنین به دست می

ھאی فכـری و  ھא و زیرسאخت ھאی خود رא به فعאلیت رین دغدغهت אین بود כه بیש

ه در جهـت حفـظ و כـ و، אن بزرگورאن ضمن אنر אز אین. فرھنگی معطوف بنمאیند

אی فروگذאر نכردند و حتـی در مـوאردی بـه طـور  تثبیت אصل مسאله אمאمت لحظه

خلفא אظهאر نمودند و گאھی به طور رسمی، مخאلفـت  אשכאرא، برتری خویש رא بر

כردند، برאی مصـאلح و منـאفع  و אعترאض خود رא نسبت به כאرھאی אنאن אשכאر می

ــری אن،  ــیعه و رھب ــه ש ــت ب ــتگאه خאف ــאر دس ــوگیری אز فש ــدאכثری و جل ح

تر  توאنستند به שכل אשכאر مسאله אمאمت رא تبیین نمאیند یא دربאره שئون جزئی نمی

رאنگیز بــود ب یــאن مصــאدیق כــه بــرאی مخאلفــאن دאخلــی و خــאرجی حسאســیتو ب

ھאی  گروه. אی جز مאحظه زمאن و مכאن ندאשتند و چאرهر אز אین. אزی כنندس שفאف

אحسאسی به دنبאل نپذیرفتن یـא نـאتوאنی אز فهـم אیـن رویכـرد در مسـאله אمאمـت، 
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   1.שدند می رفتند و به אنحرאف כשیده میمصدאق و שئون אمאم، به خطא 

ذכر گردید، אقـدאمאتی جـدی در  :אئمهאقدאمאتی כه در سطور پیשین אز سیره 

ھאیی بود כـه در  طلبی ھא و جאه ردאשتب جهت تثبیت جאیگאه אمאمت و مقאبله بא سوء

عبـدאّهللاא بـن جریאن دعـوت  در ،אز جمله. گرفت سאیه אمאمت و مهدویت שכل می

אسـאس אنچـه بر . ت مطرح بودیمهدو אدعאى حمد،برאی بیعت بא فرزندש محسن 

بא محمد بـن   عتیאز ب 7אمאم صאدق نقل כرده אست،  نییمقاتل الطـالبשیخ مفید אز 

و بـه عبـدאّهللاא بـن حسـن  نـدعبدאّهللاא بن حسن به عنوאن مهـدى אمـت אمتنـאع כرد

  : ندفرمود

ھنوز زمאن אن  ست ویگونه نن یכنی כه فرزندت مهدى אست، א می تصورאگر 

אمر به معـروف و و  نمאییאم یو אگر قصد دאرى כه برאى خدא ق .ده אستینرس

م و بـא پسـرت یچگونـه تـو رא بگـذאر ؛، تو بزرگ مא ھستیینهی אز منכر כن

  2م؟یعت כنیب

خوאھنـد  אمدند و گفتند כه مـی 7گروھی אز سرאن معتزله نزد حضرت صאدق

 ھא אستند כه بא אنשאن ھم خویعت כنند و אز אیفه بیبא محمد بن عبدאّهللاא به عنوאن خل

نقل כردند כـه  9אمبریثی אز پیאد، حدیאن مطאلب زیحضرت پس אز ب. ھمرאه שوند

אن مسـلمאنאن یـ، در حאلی כه در منمאیدאم כند و مردم رא به خود دعوت یھرכس ق

بـه ،  ثین حـدیـحضرت بـא نقـل א. ر אستیگ دאنאتر אز אو بאשد، אو گمرאه و سخت

   .ستیمحمد بن عبدאّهللاא بن حسن برאى خدא ن אمیسرאن معتزله فهمאندند כه ق

در مقאبـل تـرویج و אسـتفאده  7صאدق שود در موאرد مذכور، אمאم مאحظه می

אم אلهـی یق، אمא حمאیت خود אز כردندمقאومت  ، بאطل و دروغین אز אموزه مهدویت

  .فرمودندرא رسمאً אعאم و אمر به معروف و نهی אز منכر 
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طلبی و אنحرאفـی در میـאن بאשـد،  ھـאی جـאه نگیزهه אכـ گאھی אوقאت بدون אین

אسطه שنאخت نאכאفی אز مهدی منتظـر و שـرאیط و به :بیتשیعیאن و محبאن אھل 

بـه نאمـه  ، אز جمله אیـن مـوאرد. שدند ظهور، گرفتאر אשتبאھאتی در مصدאق قאئم می

توאن אשאره نمود כه منאسب  می 7سدیر صیرفی و جمعی אز שیعیאن به אمאم صאدق

معلی بن محمـد حאمـل نאمـه . مطرح سאختند رא برאی حאכمیت אمאمموقعیت ودن ب

אש  گویא אثאر نאرאحتی بـر چهـره ، ھא رא مطאلعه כرد وقتی אن حضرت نאمه :گوید می

  : ھא رא بر زمین زد و فرمود نمאیאن שد و بא عصبאنیت نאمه

כه دولت حـق دאنند  مگر אینאن نمی .نیستم ھא אین) مورد نظر(من אمאم !אف אف

   1כשد؟ אست و سفیאنی رא می 7אز אن אمאم مهدی ، ستر جهאنی مאگ و عدאلت

כردنـد כـه  אلبته روשن אست כه سبب نאرאحتی אمאم אین بود כه אینאن تصور می

د نאنאن رא متوجه سـאز ندخوאست می 7، אمא אمאمهزمאن ظهور دولت موعود فرאرسید

   .כنند כه אשتبאه می

אى אسـאم یـאورאن وאقعـی כـه بـرאى אحیـنبود  دلیلبه  :אئمهدر موאردى ھم 

رفی یر صـیسـد. שدند אز مبאرزه دست بכשند حאضر به فدאכאرى بאשند، مجبور می

אن چرא یعیאرאن و שیبא כثرت و فرאوאنی «כند כه  אعترאض می 7به حضرت صאدق

دست  بود، خאفت رא אز 7نאرمؤمنیאور در زمאن אمین تعدאد یאگر א ؟دیכن אم نمییق

رא صد  ھא ر שمאر אنیسد. כند אرאن رא سؤאل مییحضرت تعدאد  »؟گرفتند שאن نمییא

د، نשـو حضـرت سـאכت مـی. دאنـد می אز مردم مییست ھزאر و بلכه نیھزאر و دو

. چرאنـد س بز رא میאنند כه ھفده ریب אى رא می روند و بچه سپس به خאرج שهر می

אم یـאور دאשـتم قیـن بزھـא یـعـدאد אبه خدא سوگند אگـر بـه ت«: دیفرمא حضرت می

   2»!כردم می
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  :بندی رسید توאن به אین جمع אز مجموع مطאلب سطور پیשین می

ملحـوظ ) بـא نگـאه אمאمیـه(אسאمی  ونه כه در بسته אندیשهگ אن ، مسאله אمאمت. 1

نتوאنسـت در بـאور  ، ، در میאن جאمعه אسאمی و حتی שیعی عصر حضورאستنظر 

 .ه مقبول و مطلوب خود رא پیدא כندאفرאد جאمعه جאیگא

لبی ط به تنאسب نכته فوق، مسאله مهدویت نیز دچאر אنحرאف و زمینه فرصت. 2

، درست אست כه برخی אدعאھא دربـאره  به عبאرت دیگر. سאخت برخی رא فرאھم می

ھـאی سیאسـی  بردאری ی שخصـی و مـאدی و حتـی بهرهھא  قאئم و مهدی، بא אنگیزه

خـوאھی و قت אین אست כه ریשه אن رא بאید در موج مهـدیگرفت، حقی שכل می

אگאھאنـه و غیرمغرضـאنه بـر  שد تطبیقאتی نא لبی جאمعه دאنست כه بאعث میط منجی

   .به عنوאن مهدی صورت پذیرد 9אمאمאن שیعه یא אفرאدی אز خאندאن پیאمبر

  

  عوامل تقويت انديشه واقفيان
بـه صـورت  ، אی و אنשعאبאت فرقـهگیری אنحرאفאت فכری  در שכل אتنقש אعتقאد

عوאمـل تقویـت אندیשـه وאقفیـאن رא بـه  ، در אدאمـه .כلی در سطور قبل بیאن گردید

  : گذرאنیم فته אز نظر میگ صورت אجمאلی و منطبق بر موאرد پیש
  

  7سيره سياسي امام كاظم

و אوضאع سیאسی معאصر אن حضرت، سـیره  7مطאلعه دربאره אحوאل אمאم כאظم

بـه . دھـد پیשـین نשـאن می :אئمـهאی متفאوت אز سیره  שאن رא به گونهسیאسی אی

خـورد כـه  שـوאھدی بـه چשـم می ،  7عبאرت دیگر در سیره سیאسی אمאم כאظم

ذھنیت تשכیل حכومت توسط אمאم یא אدعـאی نـאمیرאیی رא در میـאن אفـرאد جאمعـه 

  :؛ אز جملهכرد تقویت می

 1א حכومت؛אز ھمכאری یאرאن خود ب 7نهی שدید אمאم. 1
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 1نفوذ در دستگאه حכومتی برאییقطین  بن אجאزه و تשویق אفرאدی مאنند علی. 2

 .)تفאوت دאردھمכאری  بאزیرא نفوذ  אستبא مورد قبل قאبل جمع (

توبیخ שدید אفرאدی אز אصحאب خود مאنند صفوאن جمאل כه שترھאی خـود . 3

 2.رא برאی سفر حج به ھאرون כرאیه دאده بود

  در پאســخ ھــאرون  ، حضــرتدود و ثغــور فــدכ توســط تعیــین حــ. 4

ــאزپس ــرאی ب ــهد ب ــه گون ــه، ب ــومتی אن دوره رא  אی ھی אن منطق ــتره حכ ــه گس כ

 3.رفتگ دربرمی

ذھنیت تשכیل حכومت توسط אمאم رא در ذھـن שـیعیאن ،  موאرد چهאرگאنهאین 

قبـل אز تשـכیل و تאسـیس حכومـت  بر אین אسאس، مرگ אمאم. سאخت میتقویت 

 . رسید میبه نظر ن فتنیو پذیر موجهאیשאن אمر عدل، بر

 .مطرح بودאیשאن אخبאری مبنی بر قאئم بودن אن حضرت و در زمאن حیאت . 5

  : نویسد אبوحאتم رאزی در گزאرש خود אز عقאید وאقفه می

میرد و ھمאن قאئمی אست כـه زمـین رא  به گمאن אنאن موسی زنده אست و نمی

نقل  7אنאن אز אمאم جعفر. כند عدل سرשאر می ، אز پس אز אכنده שدن אز ستم

روאیـت  7אز אمـאم صـאدق. »אسـت تـوراتنאم قאئم نאم صـאحب «: כردند כه

غلطـد بـאور  אگر دیدید سر موسی אز بلندی כوه به سمت שـمא می«:כردند כه

موسی بـه «: روאیت כردند כه 7نیز אز אمאم صאدق. »مכنید؛ زیرא אو قאئم אست

وھאیی میـאن گ ، بאعث گفت שیوع روאیאتی אز אین دست 4».عیسی שبאھت دאرد

כـه אیـא «: حسن بن حسن אز אمאم پرسید. گردید 7שیعیאن معאصر אمאم כאظم

تمאم אئمه در زمאن خود قאئم به אمـر «: אن حضرت فرمودند» שمא قאئم ھستید؟
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אمאمت ھستند تא אین אمאمت رא به אمאم بعدی بسپאرند و جאنשـین مـن فرزنـدم 

   1».علی אست

 ؛و تطبیق אن بא غیبت 2 7دت אمאم כאظمم زندאنی שدن طوאنی. 6

عـאملی بـرאی ( 3چשـم שـیعیאن אز שهאدت غریبאنه אیשאن در حبس بـه دور. 7

 ؛)مرگ אیשאن نپذیرفتن

 ؛7فقدאن فرزند پسر برאی אمאم رضא. 8

  .تقویت و توسعه سאزمאن وכאلت. 9

عه، بـא یضد אمאمאن שـ بאس برع یبن یאسیس یאثر ھمאن جو אختنאق و فשאرھא بر

אن אز یعیرون אوردن שــیــز بیــعه و نیשــ یھد ســאمאن یبــرא 7ر אمــאم صــאدقیتــدب

ھمאھنگ  אی به نאم سאزمאن وכאلت به وجود אمد כه در مجموعه ی، نهאدیسردرگم

 یقت، שـبכه אرتبـאطینهאد כه در حقאین . כردند یت میتحت فرمאن حضرتש فعאل

 و گسـترש ز אسـتمرאریـن 7د، در دورאن אمאم כـאظمאن بویعیאن אمאم و שیممخفی 

שـد تـא  ، موجـب می تقویت نهאد وכאلت و در نتیجه אفـزאیש وכـאی אمـאم .אفتی

ھאی שیعی و אرتبـאط بـא אمـאم تقویـت گـردد و محفـوظ  אرتبאط میאن אفرد و گروه

، توسعه و تقویت نهאد وכאلت توאنسـت بـא  بر אسאس گزאرש منאبع تאریخی 4.بمאند

گیری אز وجوھאت שرعی و ھدאیא אز منאطق و שهرھאی مختلف  ل میزאن چשمאرسא

  .ھאی مאلی שیعیאن رא تقویت نمאید ، بنیه به سوی وכאی אمאم

تضـعیف  ، مجموعه אین שوאھد כه אز یכ سو אنسجאم שیعیאن و אز دیگر سوی

در  ، שیعیאن رא به אین نتیجه رسـאنید כـه אمـאمשتحכومت عبאسیאن رא به دنبאل دא
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א כه تصور אنאن אز حכومت، ھمאن حכومت ج אز אن .ھستندصدد تשכیل حכومت 

قبل אن כه موفق به تשـכیل אیשאن ردند כه כ אرمאنی مهدی بود، به אسאنی بאور نمی

אدعאھـאیی چـون غیبـت אن  ، אز אیـن رو. دنאز دنیא برو ، حכومت אرمאنی שده بאשد

ه כـ ضـمن אن. ور אز ذھن نبـوددر نزد שیعیאن אمری د یשאنو یא رجعت א حضرت

، אیـن بـא אیשـאنאرتبאط  ممכن نبودنزندאنی שدن אیשאن در אوאخر دورאن אمאمت و 

موאرد אخیر نیز אندیשه غیبت و قیאم قאئم منتظر  .سאخت می فتنیر پذیرت אدعא رא بیש

  .ردכ  میرא در ذھن جאمعه שیعی אن روز تقویت 

  

  جايگاه بنيان گذاران واقفيه

مذכور نتوאنستند אندیשـه כאمـی و عقאیـد مسـنجمی رא אز خـود  گرچه گروه

تـوאن در پیשـرفت و توسـعه  رא نمی ذیـلجهـאت ،  و به جאی گذאرند כنند مطرح

  :אندیשه אنאن نאدیده گرفت

ده و برجسته و אز وכאی אمאم ש صאحبאن אین عقیده אز میאن אصحאب שنאخته. 1

روאن قندی م حمزه بطאئنی و زیאدبنאز جمله אفرאدی چون علی بن . بودند 7כאظم

و عثمאن بن عیسی כه وכیـل مـورد  7و אمאم כאظم 7כه אز אصحאب אمאم صאدق

 1אمدند؛ میدر مصر به שمאر  7אعتمאد אمאم כאظم

وجود برخی אز بزرگאن و محدثאن وאقفی در سلسه אسنאد روאیאت و אحאدیث . 2

 ؛אمאمאن به ویژه روאیאت مربوط به مهدویت

 به دאیل نقلی و אحאدیث منقول אز אمאمـאن שـیعه כـه در ھא د پیروאن אنאستنא. 3

  .אשאره שد ھא به אننوשتאر حאضر 
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  نتيجه

توسط برخـی وכـאی אن حضـرت در قאلـب  7طرح مسאله مهدویت אمאم כאظم

، یכـی אز عوאمـل تאثیرگـذאر در جریـאن  طلبی אنאن אندوزی و جאه پوששی برאی مאل

گیری وאقفیـه بـه  توאن אن رא عאمل אصـلی در שـכل אمא نمی. دאی وאقفیه به שمאر می

، چیزی جـز  گیری و گسترש אین אندیשه بلכه عאمل אصلی در שכل. حسאب אورد

، نبـود  بـه عبـאرت دیگـر. سطح אعتقאد مردم به مسאله אمאمت و ملحقאت אن نیست

در אی معـین  چאرچوبی مשخص برאی אمאمت در ذھن אفرאد جאمعه و فقدאن ضאبطه

، عאمـل  تعیین אمאم و تשخیص قאئم منتظر در سطح عمومی جאمعـه שـیعی אن روز

،  ور אز אیـن. אصلی אنحرאفאت فכری و אختאف در مصאدیق אمאم و مهدی بوده אست

אمـאم   عوאملی چون تنگنאھאی سیאسی حאכمیـت و سـیره سیאسـی مبتنـی بـر تقیـه

در بسـتر אعتقـאدی  7ظمھאی برخی אز وכאی אمאم כא نین אدعאیچ و ھم 7כאظم

  .توאنستند در تقویت אنحرאفאت مذכور بسیאر تאثیرگذאر بאשند ، می جאمعه
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   7رضا امام ينيدر تثبيت جانش 7امام كاظم نقش

  سيدمنذر حكيم

  

  چكيده
و אقدאمאت ھر אمאم، تعیین جאنשـین و معرفـی אو بـه عنـوאن  یכی אز وظאیف

ھـم در  7אمـאم כـאظم. אمאم، بر אسאس دستور כلی و روש אمאمאن پیש بود

جهت عمل به אین مهم، در موאرد متعدد و بא توجه به אوضאع جאمعه، אمאمت 

رא گאه به صورت כلی و بא אשאره و گאه بא تعیـین و  7و جאنשینی אمאم رضא

» عאلم אل محمـد«به عنوאن  7موسی بن معرفی علی. ردندכ مطرح میتصریح 

و توصیه فرزندאن دیگر خود به پرسש אحכـאم دیـن אز אن حضـرت و دאدن 

و  7כنیه خود به אیשאن، אرجאع שـیعیאن و שـאگردאن خـود بـه אمـאم رضـא

نوשـتאر . ی אن אسـتھא تصریح بر وכאلت و جאنשینی אن حضـرت، אز نمونـه

  .ندכ رא در تثبیت جאنשینی، بررسی و تبیین می 7אمאم رضאحאضر، אقدאمאت 

  .جאنשینی، אمאمت ،7אمאم رضא ،7אمאم כאظم :واژگان كليدي

  

  مقدمه

د یـرא بא ن بعـد אز خـودیت جאنשـیـتثب نقש ھر אمאم معصوم در مطرح نمـودن و

در مطرح نمـودن אمאمـت  9نقש پیאمبر אعظم ،ور כه محدثאنط ھمאن ؛مطאلعه כرد

  .אند ثبت כرده رאیשאن تثبیت جאنשینی א و 7אمאم علی
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  :مهم אستدو علت  ،אین موضوع در

عدم כفאیت مطرح بودن אمאمـت یـכ  دلیل אثبאتی و ضرورت وجود نص و. 1

  ؛فرد در عאلم ثبوت

אزی برאی مطرح שدن אمאمت یכ فـرد در س نیאز به زمینه عدم כفאیت نص و. 2

 بتوאنـد پـذیرש אو در אن جאمعـه تـאفرאھم שدن مقدمאت אزم بـرאی  برאیجאمعه 

  .به نحو אحسن אنجאم دھد ،رא به عنوאن رھبر وظאیف خود

 مطـرح نمـودن و در אننقש پدر بزرگوאرשـ و 7אمאمت אمאم رضאبאره بאید در

 ینאنـه وب تحـرכ وאقع رفتـאر و حـאכم بـر אوضـאعبא توجه بـه  یשאنאمאمت א تثبیت

تـא שـهאدت  یשـאنلهی و جאنשین אאز زمאن تولد حجت א 7אمאم כאظم خردمندאنه

  .مطאلعه אزم رא אنجאم دھیم ،אمאم

ر تـ وכم אنـد توجـه نموده 7به دورאن تولد یא אمאمت אمאم رضא ،ر مورخאنت بیש

 אنبزرگوאرשـ گאری به دورאن قبل אز אمאمت אیשאن یعنی دورאن معאصرت بא پـدرن تאریخ

 ،7ر عصـر אمـאم כـאظمحـאכم بـ אوضـאعبא نگאھی به  ،אین نوשتאر .پردאخته אست

  .ندכ میبررسی و تبیین  7אقدאمאت אن حضرت رא برאی تثبیت جאنשینی אمאم رضא

  

  7عصرامام كاظمبر حاكم  اوضاع

در כنאر پـدر  7عنی روزگאرى כه אمאم رضאی )ق183-148( خیین مقطع تאریدر א

بـر  یریگ چשـمر ینمود כه تאث رخی چند، یھא دهیپد ند،כردگرאمی خود زندگی می

رین تـ אز مهم. دאשـت 7و אمـאم رضـא 7כאظم אمאم یھא رىیگ و موضع ھא تیفعאل

سیאسـی و ـ  ی אین دوره، به אنحرאفـאت دینـی و فכـری، فسـאد אخאقـیھא جریאن

  .توאن אשאره כرد میی אن دوره ھא قیאم
 

 نىيد انحراف فكرى و. 1

 و» ضـهمفو«، »مجبره«، »مجسمه«، »مשبهه« ى منحرفی مאنندھא אنین دوره جریא
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ز بـه یـهـאن نیبرخـی אز فق. שאھد بودرא » رאى« و» אستحسאن«، »אسیق«ى ھא אنیجر

 و ھـא אنیجر אینوجود . כردندت یאز אنאن حمא ند ووستیحאכمאن پ אرאند ل طرفیخ

ن مقطـع یאسی، אیى כשنده سھא تنש ى فقهی وھא فضאى אכنده אز אختאف ط ویمح

  .سאخت אمیز زمאنی رא به طور جدى مخאطره
 

 مالى فساد اخالقى و. 2

כـه  نـدبא حאכمאنی معאصر بود ،אت پدر אرجمند خودیدر دورאن ح 7אمאم رضא

ردنـد כ میخوאستند در אن تصرف אموאل مسلمאنאن رא ملכ خود دאنسته، ھرگونه می

نـه یمسلمאنאن رא ھز אموאلש، یزכאن خویאت خود و ھمسرאن و כنیو بر אسאس تمא

رى مـردم و یـگ א خردهیـعت محمـدى یאحכـאم שـر چ حכمـی אزیھ سאختند و می

فه عبאسی ھنگـאم ینصور خلאز جمله، م 1؛אשتد ن כאر بאزنمییدلسوزאن، אنאن رא אز א

نیـز  2.نאر אز خود بر جאى گذאשتیون دیلیون درھم و چهאرده میلیששصد م ،مرگ

زمאنی כه مروאن بن אبی حفص بر مهدى عبאسی وאرد שد، שـعرى خوאنـد כـه در 

زه یאز جא כرده بود؛ لذאرא نכوھש  7تیאھل ب و ندאن عبאسی رא مدح گفتهאن، خא

 ،כه عبدאّهللاא بن مאلכ نیز ھنگאمی 3.ِصله ھفتאد ھزאر درھمی مهدى برخوردאر שد و

چهـل ھـزאر  ،ن خدمتیכש مهدى כرد، مهدى به پאس אשیخوאن پزכی אوאزهیכن

 4.برאى אو فرستאد درھم

مهدى  ر جعفر برمכی و خوאھر خود عبאسه دخترگسאرى بא حضو یفته میھאرون ש

پس אز خـوردن  خوאند وאن دو رא فرאمی ،שستن אو ھرگאه بر خوאن שرאب می. بود

  5.گسאرى، مدھوש שوند یذאשت تא אز فرط مگ عبאسه رא تنهא می שرאب، جعفر و

                                                            
 .308 ، ص3ج ،مروج الذهب. 1

 .ھمאن. 2

 .182، ص8ج ،تاریخ طبرى. 3

 .185 ، صھمאن. 4

 .294 ، صھمאن. 5
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 اسىيسو اختناق  فساد. 3

אختنـאق שـدیدی عאوه بر فسאد سیאسی حאכمאن عبאسـی،  7دورאن אمאم כאظم

عبאسـیאن خאفـت . שـد مـیאعمאل  :یتب אرאن אھلد ھم علیه אن حضرت و طرف

אندאختـه بودنـد כـه  ن جـאیچنـخود رא به عنوאن یכ حق مשروع مطرح כـرده و 

שـאن یق عبـאس عمـوى אن حضـرت بـه אرث بـه אیאز طر 9אمبر אכرمینی پیجאنש

ن یـى مسـلمאنאن، אن خאنـدאن، بـدون در نظـر گـرفتن אرאیحאכمאن א. ده אستیرس

و אز  שـتندذאگ گر وאمیید כیـبـه  ،ى در אن ندאשـتندא چ بهرهیمنصب אلهی رא כه ھ

 9ن رسول خدאییقی خאفت כه به فرمאن خدאوند و تعیسپردن אن به صאحبאن حق

سلطه خـود  زیرز رא یحאכمאن عبאسی، ھمه چ. دندز ده שده بودند، سربאز مییبرگز

ن یـש כـرده، دیم خویאن رא تسلیقضאوت و قאض منصب ،ور نیאز ھم ؛خوאستندمی

אن مردم ین אبزאر، میبא ھم אنאن .ب مردم به כאر گرفتندیرא به عنوאن پوששی برאى فر

אز سـتند یده خدאوند ھستند و مـردم مجـאز نیحאכمאن برگز ج כردند כهین ترویچن

א אز طرف دیگر، عبאسیאن אوضـאع سـختی ر .כنندسی ر ن خאندאن אنتقאد و حسאبیא

 .رقم زدند 7برאی علویאن به ویژه אمאم כאظم

و مسلمאنאن پـی بـرده  7אن אمאم כאظمیאر مد שهیر ق ویبه אرتبאط عمכه ھאرون 

 ،אبـد و אگـر אمـאم زنـده بمאنـدیگאه مردمی روز به روز توسعه میید پאید بود و می

وه یو ھאرون پردאخته، ש אن روש رفتאرى אمאم כאظمیسه میمسلمאنאن به مقא כש بی

د در صـورتی یجـه رسـین نتیبه א ،وه אنحرאفی بאز خوאھند שنאختیدرست رא אز ש

خطر بزرگی بـرאى  אند، وجودשنت خود אدאمه دھیאزאدאنه به فعאل 7כه אمאم כאظم

زى بـرאى زنـدאنی یر در صـدد برنאمـه ،لین دلیبه ھم. دستگאه خאفت خوאھد بود

بـر مسـلمאنאن  یשאنא گذאریریאثرى אز تیگ שیپ و ھא تیכنترل فعאل و حضرتכردن 

 .برאمد

رى یـگ بـא ھـאرون و خرده 7ى مכـرر אمـאم כـאظمھـא ییאرویرو ،گر سویאز د
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برאى כسی چون ھאرون سخت دשوאر بود و אمכאن ندאשـت تـא در برאبـر  حضرت

تی قـرאر یز در مـوقعین 7אمאم כאظم. خאموש بمאند یשאنى אھא رىیو موضع گ אمאم

ه אمت אسאمی یى تجאوزگرאنه ھאرون علھא برאبر אقدאم خאموש مאندن در כه نددאשت

در  ،ییאرویـن رویـא .نـددید א میجـ یرא نאروא و ب 9אمبر אכرمیعت و سنت پیو שر

. אمـد ن و نـאگوאر مییאر سـنگینمود כه بر ھאرون بس رخى متعددى ھא رىیگ موضع

 אى אبوאلحسـن، حـدود فـدכ رא«: عـرض כـرد 7مثאل، ھאرون به אمאم כאظم برאی

 ».بאزگو تא אن رא به تو مسترد כنم

אن گـאه  ».رمیـگ بא ھمאن حدود بאز پس می אن رא به طور כאمل و«: ندفرمود אمאم

אى یאسـ تא نوאحی خزر و כنאره دریא ه ویقیאفر چهאر حد אن رא אز عدن تא سمرقند و

 .ندر ذכر כردیصغ

ت و כـه فـدכ در وאقـع ھمـאن خאفـ نـدروשن כرد ،אنین بیبא א 7אمאم כאظم

م بـه כשـتن ین جא بود כه ھאرون تصمیאز ھم. אست 9אمبریده پש ت غصبیوصא

رو بـه قبـر رسـول שـد،  9אمبریـھאرون وאرد حـرم پכه  زمאنی 1.گرفت حضرت

 7אمאم כאظم »!سאم بر تو אى رسول خدא، אى عموزאده«: عرض כرد כرده، 9خدא

» .بر تو אى پدر سאم«: ندن سאم دאدیچنجد بزرگوאرשאن خطאب به  در حضور אو

روحی قرאر گرفته بـود، نאچـאر زبـאن بـه אعتـرאف  אسی ویھאرون כه در تنگنאى س

 ».ن אست و بسیאفتخאر ھم«: گשوده، گفت

  ن כـه در یـد אورد تـא אیـدر دل אو پد رא ىא نـهیכ 7ن برخورد אمאم כـאظمیאمא א

   2،رא אحضאر כـرده، مـدتی طـوאنی بـه زنـدאن אفכنـد ھאرون אمאم مری،ق169سאل 

  نــزد ھــאرون بــرده  7אمــאم כــאظم دیگــر כــه אربــ כی .رא אزאد כــرد یשــאنسـپس א

 )؟نیـدیאن رא چگونـه مـی ب( »ست؟ین سرא چیא«: دیھאرون אز حضرت پرس ند،שد

                                                            
 .316،ص1، جالبرارا ربیع: به نقل אز( ،314 ، صتذكره الخواص. 1

 .183، ص10، جهیאلنهא ه ویאلبدא. 2
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 1.»ن سرאى فאسقאن אستیא«: ندفرمود אمאم

ت כرده، אو رא بـر ینزد ھאرون سعא 7ه אمאم כאظمینאن علیچ سخن ،گر سویאز د

אز «: אو به ھאرون گفت .بود אنאنی برمכی אز جمله یحی. כردندمی כیتحر ضد אمאم

ن خزאنه یود و אو چندש אموאل فرستאده می) »ع«אمאم כאظم(مשرق و مغرب برאى אو 

 2».دאرد

 אمـאمدست به دست ھـم دאده، ھـאرون رא بـه زنـدאنی כـردن  ،ن عوאملیتمאم א

כ سـאل در یبه مدت  ورא بאزدאשت  7אمאم כאظم. مریق179אو در سאل  .وאدאשت

ى بغـدאد بـه بنـد ھא در زنـدאن 7אمאم כאظم مری،ق180אز سאل . بصره زندאنی כرد

عنی سندى بن שאھכ یمאن ھאرون یכی אز دژخیتא سرאنجאم به دست  ندده שدیכש

  .نددیبه שهאدت رس

 

  7تيمهرورزى مسلمانان نسبت به اهل ب. 4

  ه אز روح دوسـتی نسـبت כه אכنـد ندכرددر روزگאرى زندگی می 7אمאم رضא

  حضـرت אن ש אز یمـאن אمאمـאِن پـא ثمـره تـאש بی ،ن فضאیא .بود 7تیبه אھل ب

ن روح بر جאمعه حـאכم بـود כـه ھـאرون، אعتـرאض ینאن אچ אن 3.فتر به שمאر می

عـت یتو כسی ھسـتی כـه مـردم در نهـאن بـא تـو ب«: گفت 7ده، به אمאم כאظمכر

 4».כنند می

 ،7אمـאم رضـא 7گאه مردمی אمאم כאظمیر مورد جאھאرون د عאوه بر אعترאض

ده שـدن و یو در بند כשـ 7مכرر אمאم כאظم אحضאرى مכאرאنه ھאرون و ھא روש

  .ندبودرא שאھد سرאنجאم כשته שدن پدرש به دست אو 

                                                            
 .262، صאختصאص: به نقل אز ،156، ص48ج ،بحאرאאنوאر ؛262 ، صاالختصاص. 1

 .415 ، صمقاتل الطالبیین. 2

 .200، صتاریخ العلویینل، ین غאلب אلطویمحمدאم. 3

 .309، صصواعق المحرقه. 4
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 ى مسلحانهها اميق. 5

כه در روزگאر  بود رىیگ چשم گر رخدאدھאى برجسته ویى مسلحאنه אز دھא אمیق

ن روزگـאر بـه یی כه در אیھא אمیאز ق. بروز כرد אنש در כنאر پدر گرאمی 7אمאم رضא

 ،7אمـאم حسـن حسـن بـن ن بن علی بن حسن بنیאم حسیوאن قت می ،وجود אمد

نـه سـאمאن یאم مسـلحאنه، بـر ضـد وאلـی مدین قیא. نאم برد رא د فخیمعروف به שه

 אیـن یوبسـرכ. دیـאنجאمھمرאھـאنש ن و یשدن حس שهیدبه  سرאنجאمگرفت، אمא 

ى مسـلحאنه ھـא אمینـאن قچ ن رאه بאزندאשت و ھمیون رא אز אدאمه אیگر אنقאبید ،אمیق

ی بـن عبـدאّهللاא یـحی. مریق176در سאل . دש ده مییאن تدאرכ دیه حכومت عبאسیعل

و بـرאى ج אم אو، ھزאرאن جنـگیھאرون برאى אز پאى در אوردن ق. אم כردیبن حسن ق

ی در یـحید و یبه אو אمאن دאد و در بندש כשـسپس  ؛ل دאשتیی گسیحیمقאبله بא 

 1.زندאن بدرود زندگی گفت

در عی یطب یلعملא عכس ،ھא אمین قیود כه אש خ، روשن مییبא אندכی تאمل در تאر

 .אن بودیכאرאنه عبאسى ستمھא אستیس برאبر

 אسـت כـه در روزگـאر אمـאم אوضـאعین یرتـ ى אز مهمא خאصـه ،אن שدیه بچאن

  . ودب محאכ 7و אمאم رضא 7כאظم

 

  7حضرت رضا امامت براي 7امام كاظمازي س زمينه

אשאره כـرده،  ھא כی אز אنیبه  :مאن معصومف אمאیوظאبא برשمردن  9אمبر אכرمیپ

 :دنیفرمאمی

ف یـن تحرینفون عـن ھـذא אلـدی یتیعدول من אھل ب یכل خلف من ُאمت یف

 2...نیل אلجאھلیتאو ن، ویאنتحאل אلمبطل ن، ویאلضאل

                                                            
 .ھمאن. 1

 .231، صھمאن. 2



  201    7در تثبيت جانشيني امام رضا 7نقش امام كاظم

جـود دאرنـد כـه אز ھر نسلی אز אمت من، عאدאنی אز خאندאن مـن و ]אنیم[در 

ل جאھאن بـه یتאو כאرאن وبאطل ف گمرאھאن، אدعאى אنتسאبیرخنه כردن تحر

 .אرندد אسאم رא אز گزند بدخوאھאن مصون می و כنندرى مییجلوگ، نین دیא

ن نכتـه یـא بـه. نـدت بودین مسئولیفאى אیمאمور به א 7رضאبرאین אسאس، אمאم 

خـود در  7כه אمאم رضـא بود אجرא ت زمאنی אزمین مسئولیכه א بאید توجه دאשت

 حضرتت یאمא در כنאر پدر، مسئول ؛دنبאשقرאرگرفته אمאمت مقאم و جאیگאه منصب 

 دאدن سزאوאر بـه אنجـאم אیשאنت אمאم متصدى אمر אمאمت خوאھد بود و یتאبع مسئول

 אر،د زمـאم אت אمـאمین، در زمאن حیو אمאم جאنש دھستنفه و پردאختن به אن ین وظیא

ن یبـه ھمـ. فرمאیدאن ھر אمرى خوددאرى مییאز ب ،نیجز در موאردى و حدودى مع

ن، אمـאم یو אمـאم جאنשـ אرد زمـאم ف אمـאمِ یمنظور و برאى روשن שدن שـرح وظـא

כ אمאم یש אز یכ زمאن، بیممכن אست در  אیא כه سؤאل نیא به در پאسخ 7صאدق

 1».כی אز אن دو خموש אستین כه ینه، مگر א«: دیفرمאمی ،دאשته بאשدوجود 

 نـد؛ده بودیـخموשـی گز 7در روزگאر אمאم כـאظم 7אمאم رضא ،ن رویאز ھم

 زمـאن خــودعنـی متـولی منصــب אمאمـت نשــده و بـه صــورت مسـتقل אز אمــאم ی

כـه  نـدכردروى مـییـپ 7، بلכه در عمل، אز אمـאم כـאظمندכردرى نمییگ موضع

د روשـن שـود כـه یـز بאیـن مطلب نیא .ندبאلفعل אمאمت رא در دست دאשت منصب

ر، بـدאن معنـא אد زمאمن در زمאن حضور אمאم یא ھر אمאم جאنשی 7سכوت אمאم رضא

در چאرچوب  7אمאم رضא. دنستیאن אمت بאزאیى אصאحی در مھא ست כه אز אقدאمین

ى ھـא م و אرزשیبـه نשـر مفـאھ ند وت دאשـتیـאمـت فعאل برאیده ש نییف تعیوظא

 و در حـאلی כـه نـدفتگ ى אعتقאدى و فقهـی رא پאسـخ میھא ، سؤאلپردאختهאسאمی 

ذשـت، در مسـجد رسـول خـدא گ می אنست و אنـدى سـאل אز عمـر بـא برכتשـیب

 2.ندאدد و فتوא می ندשستن می
                                                            

 .178، ص1،جكافى. 1

 .339، ص7، جتهذیب التهذیب. 2
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  :دیوگ می 7ذھبی دربאره אمאم رضא

 1.אدد א میאم مאلכ فتویدر א ،در حאلی כه جوאن بود ] 7אمאم رضא[אو 

نهی אز منכر  אمر به معروف و אن،ש ن در دورאن אمאمت پدر گرאمیینچ ھم یשאنא

ث אھـل یث כرده، به نשر אحאدیحد نقلאجدאد بزرگوאر خود  אز پدر و و ندכردمی

 .ندپردאختאن مردم مییسنت رسول خدא در م و 7تیب

وسـف ین مאن بـیرى، دאوود بن سلیאنی چون אبوبכر، אحمد بن حبאب حمیرאو

 2.אند ت כردهیروא אن حضرتگرאن אز ید مאن بن جعفر ویغאزى، سل

ی، یرھـאیرאد تعبیـאن مطـאلبی و אیـبـא ب ،دאرھאیـو د ھא در منאسبت 7כאظمאمאم 

مـאم אرאن خـود رא بـه אیـכـرده،  אنאمאمـت فرزندשـשאیستگی و  رא متوجه ھא ذھن

نمودھـאى אمـאم بـه برخـی אز گفتאرھـא و رھ دאمـه،در א. نـدאدد אرجـאع می 7رضא

 :میכنאשאره می 7כאظم

من، گفتאر אو گفتאر من، قـول אو نوשته אو نوשته . فرزند من אست ]علی[ن یא«

و حـق [ »ھمـאن אسـت ،دیـھر چه אو گو כ من אست ویכ אو پیپ قول من و

 3.]گفته אست

برאدر שمא، ) علی(ن یא«] فرزندאن من[: ندفرمودש میین به فرزندאن خوینچ ھم

 دیریو فرא بگ[د ین خود رא אز אو بپرسین رو אحכאم دیאز א. אست 9حمدعאلم אل م

 4».دیحفظ و بدאن عمل כن ،دیه به שمא بگوچ و אن]

و אمـر  7نه رא بـرאى אمـאم رضـאی، زمندאفتیفرصتی منאسب می حضرتھرگאه 

אى علی بن «: ندن فرمودیقطیبه علی بن  حضرت. ندכردفرאھم می یשאننی אیجאنש

                                                            
 .388، ص9، جسیر أعالم النبالء. 1

 .148، ص21، جتهذیب الکمال. 2

، لواعظینا روضـه ؛37، صالغیبـه ؛250، ص2،جارشـاد ؛31، ص1،جعیون اخبارالرضا ؛312، ص1، جاصول كافى. 3

 .244، صالفصول المهمه ؛222، ص1ج

، 49، جبحـاراالنوار؛ )64،ص2، جاعالم الورى: به نقل אز( 107، ص3، جلغمها كشف ؛64، ص2،جاعالم الورى. 4

 ).كشف الغمه و رىاعالم الو: به نقل אز( 100ص
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 1».مא ه خود رא به אو دאدهیمن כن. علی، سرور و مهتر فرزندאن من אستن ین، אیقطی

  

 و مسأله جانشيني 7امام كاظم

نש خدאونـد یگز ن ویین אست כه جز بא تعیتی سنگیی بא مسئولאلهאمאمت، منصبی 

ن אمـאم، حـق ییאبد و مسلمאنאن در تعیتحقق خאرجی نمی ،9אمبر אכرمیمعرفی پ و

אن معصـوم تאمאمـ عصمت و لیאقت فردی رא برאی وאنندت رא نمییدخאلت ندאرند، ز

אمאمی כه خدאوند  ؛بשنאسندتשخیص دھند و שאیستگی אو رא بدون معرفی وحیאنی 

ِ  ینَאُل َعْهدِ ی אَ : هدوفرم و چنین دאنسته אزمبرאی אو عصمت رא  ـאلِم  مـאنیپ 2 ؛نَ یאلظَّ

 .سدر دאدگرאن نمییمن به ب نییجאنש ی ویשوאیپ

ن אمـאم معصـوم ییتع ورترضبر ، دهیبه مא رس نیز 9אمبر אכرمیאز پ כه אحאدیثی

אمـر «: فرمـودכتאپرستی مییحضرتש در אغאز دعوت به . د دאردیبه فرمאن خدא تאכ

 3».ھدد خوאھد قرאر می سرسאلت و خאفت אز אن خدאست در ھر כ

 ى گونאگون، אمאمאن معصومھא عبאرت ى متعدد وھא بא لفظ بאرھא و نیز حضرتש

 4.אند ש خوאندهیھمگאن رא אز قر رא دوאزده تن و

ن یـ، אز جملـه אאنـد هدمونمعرفـی  שـمھא אز بنی رא אمאمאن معصـوم زین אحאدیثی

پـس אز مـن  5».ھאשم یכلهم من بن... فةیعשر خل אאثن یبعد«כه  9אمبریپ فرمאیש

 .אند שمھא שאن אز بنییכه ھمگی א ھستندن یفه جאنשیدوאزده خل

ر یو فرزنـدאن אو تفسـ 7طאلـب مאر، به علی بن אبیש אتی بییوאשم در رھא بنی

                                                            
بـه ( 60، ص3، جلغمها كشـف ؛)249،ص2، جارشاد: به نقل אز( 43، ص2،جاعالم الورى ؛249، ص2،جارشاد. 1

 ).الرضا اخبار عیون: به نقل אز( 13 ، ص49، جبحاراالنوار و) ارشاد: نقل אز

 .124، אیهبقره. 2

 .159 ، ص2ج ،النبویه سیره ؛3، ص2، جسیره الحلبیه ؛350، ص2، جتاریخ طبرى. 3

 ،تـاریخ الخلفـاء ؛501، ص4، جسـنن ترمـذى ؛106 ، ص4، جداوودسـنن ابـى ؛657، ص1، جمسـند احمـد: نכ. 4

 .32ص ،12ج ،كنزالعمال ؛11ص

 .30، ص13،جإحقاق الحق ؛445، صموده القربى ؛308 ، ص1، جینابیع الموده. 5
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 1.دنכنو فرزندאن אو منحصر می 7نیשده، سپس אنאن رא در אمאم حس

ى אمאمـאن ھـא نقل שـده כـه بـه نאم 9אمبر אכرمیمتعددى אز پ אحאدیثن ینچ ھم

 و دאن به طور عאم אنאن رא برשمرده אحאدیث،ن یبرخی אز א. אنه پردאخته אستگ دوאزده

אثنא عשـر، אولهـم  یאאئمة من بعد«: حدیثن یمאنند א ؛گر به طور خאصیبرخی د

. אمאمـאن پـس אز مـن دوאزده تـن ھسـتند 2؛»یثـאمنهم علـ ، ویرאبعهم علـ ، ویعل

 .ن אنאن علی אستیھשتم ن אنאن علی وین אنאن علی، چهאرمینخست

بنא  ود وש ثאبت می ،نص روשن ت ویאאمאمت بא وص ،אتیروא برخی بא توجه به

כه ھر אمאمی، אمאم پـس אز  رسیده مبنی بر אین 9خدא אز رسول כه مאنی אستیپ رب

 .پאردس ع אمאمت رא بدو مییودא و ندכ می نییخود رא تع

 :فرمאیند می 7אمאم صאدق

م یאر مאست כه به ھـر כـس بخـوאھینی در אختیجאنש د אمر אمאمت ویپندאرمی

ن אمאمـت، عهـدى אسـت אز یא !ستین نیم؟ به خدא سوگند، ھرگز چنیوאگذאر

سد تא بـه دسـت صـאحب אن ر می ن خאندאنیכ אز אیכאیכه به  9رسول خدא

 3.سپرده שود

و بـر  فرمـودש رא به אمـت معرفـی مـیید אمאم پس אز خویز بאین 7אمאم כאظم

و در قאلب نصوصی، אمـאم  אשכאرאگאھی به אשאره و گאھی  ،تین مسئولیאسאس ھم

تא אنאن در  ندنאسאندש ש مییאرאن خאص خوین خود به یאنשرא به عنوאن ج 7رضא

 אلبتـه .نـه כننـدیאن مردم نهאدیرא در م 7زمאن منאسب، مسאله אمאمت حضرت رضא

، ردنـدכ אن אعمאل مییب כه دستگאه عبאسیتعق مسאلهبא در نظر گرفتن  7כאظم אمאم

  .مودندن ز مییدر جאمعه پرھ ن خود به عאمه مردم ویאز معرفی جאنש

 7ن אمـر متفقنـد כـه אمـאم כـאظمیـبـر א ،אت وאردهیروא به ھر حאل نصوص و

                                                            
 .35 و 29 ،23، جكفایه االثر: نכ. 1

 .62، صجامع االخبار. 2

 .لدینا كمالخ صدوق، یש: به نقل אز ،70، ص23، جبحاراالنوار. 3
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ש معرفـی یאمـאم پـس אز خـو ن ویرא بـه عنـوאن جאنשـ 7אمـאم رضـא אنفرزندש

  : ویدگ میم بن قאبوس ینع. ندفرمود

ن پسـرאن مـن، یرتـ فرزنـدم علـی، بزرگ« 1:نـدبـه مـن فرمود 7אبوאلحسن

بـא مـن در . שאن אز من אستین אیرردאرتب فرمאن ن אنאن به سخن من ویשنوאتر

ن כتאب یאمبر در אیא وصی پیאمبر یכسی جز پ گرد ون می» جאمعه« כتאب جفر و

  )ند שودم توאند אز אن بهره مین( .»گردن نمی

אرאن خאص خود و אفـرאد مـورد אعتمـאد و یدر אغאز אمאمت خود،  7אمאم כאظم

، אنـאن رא فرمودهאگאه  אنرزندשאز אمאمت ف אשכאرאه و زمאنی یرאزدאر رא گאھی به כنא

 .ندخوאندمی فرא یשאنى אھא تن دאدن به گفته و 7حضرت رضאאمאمت  שریبه پذ

אن یـرא ب یשـאنאمـر אمאمـت א ،7אز روزگאر خردسאلی אمـאم رضـא 7אمאم כאظم

  : گویدمفضل بن عمر . ندאשتد می

 ن כـودכ در دلـم بـهیت שوم، چنאن محبتی אز אیفدא«: گفتم 7به אمאم כאظم

» .مא אفتـهیوجود אمده כه تא به حאل אز כسی جز שمא مאنند אن رא در دل خـود ن

بَْعـض  ٌة بَْعُضَهא مِـنیُذرِّ ( ،7یمن אب یبمنزلت یא مفضل، ھو منی«: فرمود אمאم

ُ َسمِ  ِ یَوאّهللاא گـאه مـن یھمאنند جא ،گאه אو نسبت به منیאى مفضل، جא 2؛»)مٌ یٌع َعل

فرزندאنی כه بعضـی אز «: رא تאوت فرموده ین אیسپس א. نسبت به پدرم אست

پس אز «: گفتم به אمאم .»گرند، و خدאوند שنوאى دאنאستیאنאن אز نسل بعضی د

  3.»אرى«: ندفرمود אمאم» אست؟) אمאمت(ن אمر یאو صאحب א שمא

  :ویدگ ھم مین یدאوود بن رز

 بخשـی אز אن رא گرفتـه، אمـאم. بـردم) 7אمאم כـאظم(م یאموאلی برאى אبوאبرאھ

                                                            
 ،36، صالغیبـهطوسی، ؛ نییכل: به نقل אز، 31، ص1،جعیون اخبارالرضا ؛2ث یحد ،311، ص1، جاصول كافى. 1

 .31، ص1، جعیون اخبار الرضا: به نقل אز

 .34 ، אیهمرאنع אل. 2

 .32، ص1ج ،عیون اخبار الرضا. 3
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 ن مאلیت שوم، چرא אیفدא«: به حضرتש گفتم. ندگر אن رא بאزگردאندیبخש د

אن رא نزد خود نگאه دאر تא پس אز من صאحب «: فرمود» ؟یدرא به من بאزگردאند

، אمـאم نـدא رفتیـאز دن 7אمאم כאظمزمאنی כه » .ن אموאل، אن رא אز تو بخوאھدیא

כـه نـزد تـو و بـر ذمـه  אن مאلی«: ندכی به دאوود فرمودیله پیبه وس 7رضא

  1 .من אن مאل رא برאى حضرت فرستאدم» .توست به مא بده

د، بلכـه یوگ نאم אمאم پس אز خود رא به دאوود نمی ،تین روאیدر א 7אمאم כאظم

אمאمت فرزندש رא  ،»ن مאل، אن رא אز تو بخوאھدیتא پس אز من صאحب א«بא عبאرت 

 .فرمאیندد مییبر אن تאכ م ویتحכ

در قאلـب  ح ویتصـر مאن بא אשאره وز ز ھمیگאھی ن ،ھא א به ضرورتحضرتש بن

  تفـאوت درجـه  زیـرא، نـدכردرא مطـرح مـی 7כ گفتאر، אمאمت حضـرت رضـאی

عبـدאّهللاא ھאשـمی  .نـدرفتگ درכ אفرאد رא در نظر می אفت ویز درین عقلی و فכرى و

  : ویدگ می

نـزد قبـر  ،دیسـر אرאن مא כه تعدאدمאن به حدود שصـت نفـر مید دوست مא و

در حـאلی כـه  7م، موسی بن جعفریאبوאبرאھ. میگرد אمده بود 9אمبر אכرمیپ

یی ھא و پس אز پرسـש ،ند، وאرد שدنددست فرزندש علی رא در دست دאשت

د כه یپس گوאه بאש«: ندفرمود ی مאھא دربאره خود و فرزندאنש و שنیدن پאسخ

 2».من אست یل من و پس אز مرگم وصیאتم وכیאو در دورאن ح

نی یو جאنשـ 7در حאلی כه نصی بر אمאمـت אمـאم رضـא 7אن אمאم כאظمین بیא

ت عـאدى و متعـאرفی یدر حכـم وصـ ،رى ظـאھرىین حאل و بא تفسیאوست، در ع

אز אن جهـت بـא  7אمאم כـאظم. دھد میאنجאم אست כه پدر به فرزند و در مورد אو 

                                                            
بـه ، 47، ص2، جلـورىا اعالم ؛251، ص1، جارشـاد ؛313، صاختیار معرفه الرجال ؛313ص ،1، جاصول كافى. 1

، بحاراالنوار ؛18ث یحد ،93، صالغیبه ؛62 و 61 ، ص3، جلغمها كشف ؛252 و 251، ص1، جارشاد: نقل אز

 .25 ، ص49ج

 .27، ص1ج ،عیون اخبار الرضا. 2
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د כـه אوضـאع نـیوگ نی و وכאلت فرزند خـود سـخن مییعبאرتی دو پهلو אز جאنש

بא در نظر  حضرت .ب و אختنאق אستیאسی حאכم بر جאمعه، אכنده אز ترور، تعقیس

ى א رא گאھی در برאبر عده אنאزھאى جאمعه، مسאله אمאمت فرزندשیو ن אوضאعگرفتن 

 .ندفرمودو زمאنی در برאبر جمع אصحאب و خאندאن خود مطرح می

  : ویدگ میر رقی یدאوود بن כث

ر و אز یـدسـت مـرא بگ. مא ت שوم، כهنسאل שـدهیفدא«: گفتم 7כאظم אمאمبه 

بـه  אمאم» ست؟ی، אمאم و سرپرست مא כשمאپس אز  :به من بگو. دوزخ وאرھאنم

پس אز من אو سرپرست و «: ندאשאره כرده، فرمود 7فرزندש אبوאلحسن رضא

 1».אمאم שمאست

  : دیوگ وب مییدر بن אیح

، א بـودج د بن علی در אنیمحمد بن زی כه قبא نאم دאשت و ینه، در جאیدر مد

بـه אو . ر نزد مא אمدید نه در وقت معمول כه بא تאخیمحمد بن ز. میحאضر بود

م یאمروز אبـوאبرאھ«: گفت» ر אمدى؟یم، تو رא چه שد כه دیت שویفدא«: میگفت

و مא رא  ندفرא خوאند ،میبود 7و علی 3مא رא כه ھفده تن אز فرزندאن فאطمه

 یשـאنאتש و وصـی אیدر زمאن ح یשאنل אیفرزندש علی وככه  ندگوאه گرفت

אن » .سـتא بـرאى אو محفـوظ ن حقیא بوده،فرمאن نאفذ  .پس אز وفאتש אست

در، یـאى ح«: ن כאر رא روשن כرده، گفتیאز א 7قصد אمאم כאظم ،گאه محمد

 שیبه خدא سوگند כـه אو אمـروز فرزنـدש رא بـه عنـوאن אمـאم پـس אز خـو

 2».فرمودمعرفی  

ح و بـه یدر قאلب אلفאظی صر ،כردجאب مییאن گאه כه ضرورت א 7م כאظمאمא

 7ر، مردم رא אز אمאمـت אمـאم رضـאیتفس ل ویאز به تאوین ه و بییدور אز אبهאم و כنא

                                                            
 .244ـ  243، صالفصول المهمه. 1

 .28 ، ص1، جضاعیون اخبار الر. 2
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طאلـب بـود  عبدאّهللاא بن حאرث כه مאدرש אز نوאدگאن جعفر بن אبـی. فرمودאگאه می

  : دیوگ می

د שـمא یـدאن א مییא« :ندم، فرمودیگرد אمدچون  و ندمא رא فرא خوאند میאبوאبرאھ

ن فرزنـدم ید כه אیگوאه بאש«: ندفرمود» .نه«: میگفت» م؟א رא برאى چه گرد אورده

ر אز یھر כس نـאگز ن من אست ویجאنש متصدى כאرھאى من و علی، وصی و

 1».دیאیدאرم بید بא نאمه אو به دیدאر من بאשد، بאید

אر یى خصوصی و دور אز چשم אغھא אعبه אجتم 7אن אمאم כאظمین صرאحت بیא

ل و یـو تאو ندردب אلفאظی دو پهلو به כאر می ،منحصر بود، אمא در حضور عאمه مردم

 .שتندذאگ خود رא بر عهده שنوندگאن می ،ر כאمیتفس

  : دیوگ ر مییحسن بن بש

ر برپא دאשته، یرא در روز غد 7ن علیאرمؤمنیאم 9אمبر אכرمیھمאن گونه כه پ

ز فرزندש علی رא ین 7، אبوאلحسن، موسی بن جعفرندرفی فرمودبه مردم مع

ن כـه یא אیـ  نهیאى مردم مد«: ندبه حאضرאن معرفی כرده، فرمود ند وبرپא دאשت

 2».من אست نین فرزندم علی پس אز من جאنשیאى حאضرאن در مسجد، אـ  فرمود

  : ویدگ نیز مین بن حجאج אعبدאلرحم

و  ندت כردیرد אمאمت فرزندש علی وصدر مو 7موسی بن جعفر אبوאلحسن

 3».ندنه رא بر אن گوאه گرفتیو שصت تن אز بزرگאن مد ندسندى نوשت

ت خـود در مـورد یمحمد بن سنאن رא אز وص مری،ق178در سאل  7אمאم כאظم

 4.ندאمאمت فرزندש אگאه כرد

                                                            
، 2ج ،اعـالم الـورى ؛251 و 250، ص2، جارشـاد ؛27، ص1، جعیـون اخبـار الرضـا ؛312، ص1، جاصول كافى. 1

 .16، ص49، جبحاراالنوار ؛37، صالغیبه ؛251و250، ص2، جارشادبه نقل אز ، 45ص

 .29 ، ص1، جعیون اخبار الرضا. 2

 .28، صھمאن. 3

 .32، صھمאن. 4
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 )ق183ـ  179(بازداشتاسارت ودر دوران  7ت امام كاظميوص

 هیـש אز ترویכ روز پی مری،ق179لحجه سאل א یتم مאه ذدر روز ھف 7כאظمאمאم 

پنجאه روز אز بאزدאשـت  1.ندبאزدאשت שد ،مאه رجب ھمאن سאل 27و به نقلی روز 

 7گذשته بود כه علی و אسحאق فرزندאن عبدאّهللاא فرزند אمـאم صـאدق 7אمאم כאظم

 7כـאظم ى אز אمـאمא אنאن نאمه. כه در مכه بود وאرد שدند ن بن אسلمאبر عبدאلرحم

אن  دאدن ی رא دربردאשت כه حضـرت بـه אنجـאمیھא ھمرאه خود دאשتند כه خوאسته

ن یـאزھـא אز אین نیـتـא א אند فرموده«: ن گفتندאאن دو به عبدאلرحم. فرمאن دאده بودند

زى אز אو نزد توست، אن رא به فرزندש علی بده כـه یق برאورده שود و אگر چیطر

 2».ن و سرپرست כאرھאى אوستیאو جאنש

عبـدאّهللاא بـن حضرت ، برند میبه زندאن بصره رא  7ز אن ھنگאم כه אمאم כאظمین

  رא بـه فرزنـدש  ھא و فرمـود تـא אن نאمـه نـدی به אو دאدیھא مرحوم رא خوאنده، نאمه

ن فرزندאن یאو وصی و سرپرست כאرھאى من و بهتر«: ندسپس فرمود .علی برسאند

 3».من אست

ز دאخل زندאن برאى یאرאن خـود فرسـتאدند و ھאیی א نאمه 7כאظم אمאمن ینچ ھم

 .فرمودندھא به אمאمت فرزندשאن و پیروى אز אو سفאرש  در אن

  : دیوگ ن بن مختאر مییحس

د یبـه دسـتمאن رسـ یשאنی אز אیھא نوשته ند،در زندאن بود زمאنی כه אبوאلحسن

   ن فرزنـدאنیرتـ نی مـن، אز אِن بزرگیאمאمـت و جאنשـ«: אمده بود ھא כه در אن

 4».من אست

                                                            
 .207ـ  206، ص48، ج بحاراالنوار. 1

 .39، ص1، جعیون اخبار الرضا. 2

 .27 ، صھمאن. 3
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ت رא یـن روאیـم و אیכ سـאل بـدאنیـرא در بصـره  7אگر زندאنی שدن אمאم כـאظم

ن یقطیدر אن جא علی بن . ندوאرد بغدאد שد مریق180م، حضرتש در سאل یریبپذ

 7د כـه در כنـאر حضـرت כـאظمیـرא د 7رضـאאمـאم ، گردیدهبر حضرت وאرد 

د یسـ ن علی، سرور وین، אیقطیאى علی بن «: به אو فرمود 7אمאم כאظم. אند نשسته

 ».مא ه خود رא به אو دאدهیمن כن فرزندאن من אست و

אن یـرא بـא ھשـאم بـن حכـم در م 7אن אمאم כـאظمین بین אیقطیچون علی بن 

כـه پـس אز  فرمودهبه تو  ،ن سخنیبא א 7אمאم כאظم«: گذאשت، ھשאم به אو گفت

  1».ن אوستیفرزندש علی אمאم و جאنש ،אو

 

 در فرصت مناسب 7رضا امامامامت  اعالنسفارش به 

و  ھא رىیگ میכאرى حضرت در تصـمپنهאن ،7אمאم כאظم عصرر אوضאع حאכم ددر 

مرتبط بود،  خودن پس אز یژه אمورى כه به אمאم و جאنשیאسی، به ویرى سیگ موضع

אز אשכאر כـردن  7אمאم כאظم ،لین دلیبه ھم. مودن אپذیر مین אمری אزم و אجتنאب

ن یـیتع 7، אمא زمאنی رא برאى אمאم رضאندכردز مییپرھ 7ضرت رضאאمر אمאمت ح

 .تא حضرتש אمر אمאمت خود رא אعאن כند فرمودند

  : ویدگ میدى یط زید بن سلیزی

: بـه אو گفـتم. میبرخـورد כـرد 7م כه در رאه مכه بא אبوعبدאّهللاא یگروھی بود

و כسـی رא אز د یدى ھسـتیـزه אز پلیשمא אمאمאن پـאכ !ت بאدیپدر و مאدرم فدא«

د تא به כسـאن و خאنـدאن خـود یאنیرھنمودى به من بنمא. ستیزى نیمرگ گر

نאن فرزندאن مـن یא ؛ن خوאھم כردیאرى چن«: ندفرمود 7אمאم صאدق» .برسאنم

سـرور و مهتـر אنـאن ـ  نـدאשـאره כرد 7به فرزندש موسـیـ  نیھستند و א

                                                            
 ؛21، ص1، جعیـون اخبـار الرضـا؛ 311 ، ص1، جكافى: به نقل אز، 249 ص، 2، جارشاد ؛311، ص1، جكافى. 1
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پدر و مـאدرم «: مدאر כردم و به אو گفتید 7بعدھא بא אبوאلحسن موسی» .אست

שـمא  ند،ن خود خبر دאدیونه כه پدرت دربאره جאنשگ دوست دאرم אن! تیفدא

پدرم در روزگאرى نه چون روزگـאر «: ندفرمود 7אمאم כאظم» .כنیدز چنאن ین

رون שدم כه به صورت ظـאھر تمـאم یمن در حאلی אز خאنه ب...  ندستیز مא می

رא بـه ) علـی(אو  ،م، אمא در نهאنכ علی כردینی، שریفرزندאنم رא در אمر جאنש

د، אنچه به تو گفتم، אمאنتی אست یزیאى  ...دمیש برگزیت خویی به وصאیتنهא

 ،مـאنیدر عرصه א و ی כه عאقل بאשندیتنهא به כسאنی بگو] مجאزى[نزد تو כه 

  »...فتאر بאשندگ رאست כی אز بوته אزمون אلهی برאمده ویبه ن

در  دھـد כـه مـینשـאن  ،7ت אمאم כאظمیوص بאرهدر نیقطیت علی بن یאز روא

دאر پـدر یـبـه د 7حضـرت رضـא ،7ن زندאنی שدن אمאم כـאظمیى نخستھא سאل

 1.אند فتهر می

   ھسـتند،زنـده  پـدرتـא زمـאنی כـه  نددستور دאد 7به אمאم رضא 7כאظم אمאم

  . د تـא خبـر שـهאدت پـدر بـه אو برسـدنـש بخوאبیبر در سرאى خـو 7אمאم رضא

  ر כـرده، بـه یـد 7שـبی אمـאم رضـא. ردنـدכ دستور عمـل میبه אین  7אمאم رضא

  وאرد  7چــون روز برאمــد، אمــאم رضــא. نگــرאن שــدند אھــل خאنــه. نــدخאنــه نرفت

  ه رא כـه پـدرم بـه چـ אن«: نـدو فرمود ندخאنه שده، نزد אم אحمد ھمسر پدرש رفت

  بـه خـدא سـوگند سـرورم «: אد بـرאوردیـאم אحمـد فر» .تو سپرده אست به من بـده

  : نـدאو رא بـه سـכوت دعـوت כـرده، فرمود 7אمـאم رضـא» .د زندگی گفـتبدرو

  بگـذאر بـرאى وقتـی כـه خبـر بـه وאلـی  ؛زى مگـوین خبر رא אשכאر مכن و چیא«

  روאن یـپ ،نه منتשر שـدیאن مردم مدیدر م 7چون خبر שهאدت אمאم כאظم 2».برسد

   3بر در سـرאى אم אحمـد گـرد אمـده، بـא אحمـد بـن موسـی 7تیو محبאن אھل ب

                                                            
 . 311، ص1، جكافى. 1

 .382ـ  381، صھمאن. 2

 .אست :بیتمطאف دل دوستدאرאن אھل  رאز ویدر ש ،»שאھچرאغ«حرم אحمد بن موسی معروف به . 3
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برده، אنـאن بـא حضـرت  7אحمد، אنאن رא به خאنه برאدرש אمאم رضא. دאر כردندید

  1.عت כردندیب

  

  نتيجه

بא توجه به אوضאع سیאسی، אجتمאعی و فرھنگی عصر خود و نیـز بـא  7אمאم כאظم

כه بر عهده دאשتند، برאی معرفی جאنשین خود و تثبیت אین אمر،  אی توجه به وظیفه

אیשאن گאه به صورت تلـویحی جאنשـین خـود رא . אنجאم دאدندאقدאمאت مختلفی رא 

عـאلم אل «بـه عنـوאن  7موسـی بن ه ضمن معرفـی علـیכ ردند؛ چنאنכ معرفی می

، به فرزندאن خود توصیه כردند تא در مسאئل دینی به אیשאن مرאجعه כنند و »محمد

. دیא خطאب به برخی یאرאن خود، אیשאن رא بهتـرین فرزنـدאن خـود معرفـی כردنـ

رא  7دیدند و یא بא توجه به موقعیت، אمאم رضא میگאھی نیز כه فرصت رא منאسب 

جאیگאه علـی «: ه خطאب به مفضل فرمودندכ ردند؛ چنאنכ جאنשین خود معرفی می

در جـאیی دیگـر  و یـא» .نسبت به من، ھمאنند جאیگאه من نسـبت بـه پـدرم אسـت

  ».پس אز مرگم خوאھد بودאیשאن وכیل من در زمאن حیאت و وصی من «: فرمودند

و یא مאقـאت بـא برخـی یـאرאن  در زندאن، אز طریق نאمه 7نین אمאم כאظمچ ھم

فتنـد؛ بـدین ترتیـب אز ھمـאن אغـאزین گ سخن می 7خود، אز جאنשینی אمאم رضא

رא تبیـین  7ی אمאمت تא زمאن زندאن و שهאدت، אمאمت و جאنשینی אمאم رضאھא روز

 .و تثبیت כردند
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   7از در بررسي زندگاني امام كاظمس فرهنگ منابع

  درمنابع بعدي 7بررسي تأثير روايات تاريخ بغداد درباره امام كاظم

  خديجه كيهاني
  

  چكيده
אز منאبع مهم אھل سـنت  یכی ،)463. م( یب بغدאدی، نوשته خطتاریخ بغـداد

. ز دربـردאردیـرא ن 7אمـאم כـאظم یدر موضوع שرح حאل אست כه زنـدگאن

 ینیدرج כرده، در منאبع پسـ 7אمאم כאظم ین כتאب در بאب زندگאنیه אچ אن

 خ بغـدادیتـار یبه אتכـא یعه و سنیאز ש یאریאفته و منאبع بسی یאریبسאمد بس

  .نقل כرده אند 7אمאم כאظم یرא אز زندگאن ییھא گزאرש

 ینـه زنـدگאنیدر زم خ بغـدادیتار یت אختصאصیروא نه یאین نوשتאر، بא بررس

 یھـא در אرאئـه گزאرש یب بغـدאدیـمنـאبع خط یضمن بررسـ ،7אمאم כאظم

אت در یـن روאیـאت אیـو אدאمـه ح یאبیـبه نحوه رאه ،אمאم یمربوط به زندگאن

و نحوه  ن אخبאریر تطور אیو س پردאزد می خ بغـدادیتارאز  אفته پسیمنאبع نگאرש

א زאن گسترש و بـرد אن در منـאبع رא تـیאن به منאبع שیعه وسنی، و م یאبیرאه

دھـد כـه אכثـر  میی صورت گرفته نשאن ھא بررسی. یردگ می یقرن یאزدھم پ

אقتبאس  تاریخ بغدادرא אز  7כאظم منאبعی כه אحאدیث مختص به زندگאنی אمאم

ده و ز در אن دست یرאتییخود به تغ یمذھب یھא שی، بא توجه به گرאאند نموده

  .אند نכرده ییتنאده و بدאن אعنموשه حذف یאت رא אز ریروא یبرخ א אصאً ی

  .שیعه، بسאمد تאریخ بغدאد، منאبع سنی و ،7אمאم כאظم :يكليدگان واژ
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  مقدمه

 رین وتـ رین منـאبع تـאریخی אھـل سـنت אسـت، אز مهمت כـه אز قـدیم تاریخ بغداد

تـن אز  7831زیرא שرح حאل  ؛رود میשمאر ه رین تאلیفאت خطیب بغدאدی بت بزرگ

خطیب . ف و دیگر بزرگאن جאمعه رא در بردאردرجאل علوم مختل ن و علمא وאمحدث

ی رא כه אز زمאن بنאی שهر بغدאد تـא زمـאن حیـאت نلمאאم گرفت שرح حאل عیتصم

א אز دنیـא جـ در ھمאن ردند یא به אین שهر سفر כرده وכ א زندگی میج خودש در אن

رید خ دربאرهبغدאد و אحכאمی  אبتدא שهر نویسنده .در אین כتאب بیאورد ،رفته بودند

بـه שـرح حـאل زنـدگאنی  ،אی سپس در بאب جدאگאنه رא معرفی כردهفروש אن  و

و در  بـه دنیـא אمـده بغـدאد כـه در پردאختـه بعـد כسـאنی تאبعین و سپس ،صحאبه

כه אز אیـن שـهر بـه שـهر  אשאره כرده כسאنیبه  نینچ ھم .אند אز دنیא رفته אج ھمאن

 ،9ز بאب تبرכ به نـאم رسـول אכـرمא وی، אند אز دنیא رفته ده ونمودیگر مهאجرت 

بـر אسـאس سـپس  ،כه نאمשאن محمـد بـوده پردאخته אبتدא به بیאن زندگאنی כسאنی

خود در  بغدאدی כه خطیب. رא بیאن כرده אستدیگر אفرאد  שرح حאل ،حروف אلفبא

 هتـن אز אئمـ جپـن در אحכאم پیرو مذھب שאفعی بوده، نאم אשعری مذھب و ،אصول

אمאم حسن  ،7אمאم ھאدی ،7אمאم جوאد ،7אمאم כאظم ،7صאدقאمאم مאنند  אطهאر

فقـط یـכ  7אز אمـאم صـאدق نویسـنده. در אین כتאب אورده אست رא 7عسכری

 7אمאم حسن عسـכری و 7אمאم ھאدی ،7אمאم جوאدبאره حدیث نقل כرده و در

مدفن אنאن دאשته، مطلـب  و שهאدتכوتאه به سאل تولد و محل  אی ه אשאرهכ جز אین

אمא دربـאره  .אخאقی אنאن بیאن نכرده אست یھא ویژگیدربאره زندگאنی و یא  دیگری

و שـنאخته  ی ممتـאزھא א כه אیשאن یכی אز שخصـیتج אزאن 7אنی אمאم כאظمگزند

אخאقـی و حـوאدث  یھـא ویژگینویسـنده درصـدد بیـאن  ند،שده درאن عصر بود

. ه אسـترאمـدحـدیث، ب نهدر قאلب  ،אجتمאعی אن حضرتـ  دورאن حیאت سیאسی

بـه  ،ھא ترجمه אن وحدیث  نهאین  אصل درصدد אنیم כه ضمن نقل ،در אین نوשتאر
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تـاریخ אز  پسـین تـאریخی تـאثر אیـن אحאدیـث در منـאبع بررسی אنعכאس و تאثیر و

  .بپردאزیم )قرن پنجم تא یאزدھم(بغداد

 

  اولحديث 

حدثنی جدی אخبرنא אلحسن بن אبی بכرאخبرنא אلحسن بن محمد بن یحیی אلعلوی 

روی אصـحאبنא  כאن موسی بن جعفر یدعی אلعبدאلصאلح من عبאدته و אجتهـאده، :قאل

אنه دخل مسجد رسول אّهللاא فسجد سـجدة فـی אول אللیـل وسـمع وھـو یقـول فـی 

سجوده عظم אلذنب عندی فلیحسن אلعفو عندכ یא אھل אلتقوی ویא אھـل אلمغفـره 

یبلغه عن אلرجل אن یؤذیه فبعث כאن  .فجعل یرددھא حتی אصبح وכאن سخیא כریمא

مـאتی  אربعمאئه دینـאر و אلیه بصرة فیهא אلف دینאر وכאن یصرאلصرر ثאثمאئه دینאر و

دینאر ثم یقسمهא بאلمدینه وכאن مثل صـرر موسـی بـن جعفـر אذא جـאءت אאنسـאن 

  .אلصرة فقد אستغنی

  :ندכ نقل می چنین אز محمدبن یحیی אلعلوی خطیب بغدאدی بא ذכر سند

و  عبאدت زیאدש عبد صאلح لقـب گرفتـه بـود سبببه  8بن جعفر موسی«

אز سـر  שـد و مـی 9אیשאن دאخل مسجد پیـאمبرכه  אند כرده یאرאن مא روאیت

لذنب عنـدی א عظم«: در حאل سجده אین ذכر رא بر لب دאשت שب تא به صبح

بـא  قـدر بزرگـوאر وאیשـאن אن ».فلیحسن אلعفو عندכ یא אھل אلتقوی وאلمغفره

در مقאبـل،  אن حضـرترد، כـ سـتم می یשـאنכه אگر כسی به א ندگذשت بود

כـه אنبـאن وכیسـه  نـدمودن قدر به نیאزمندאن כمـכ میو אن ندردכ אحسאن می

  ».لمثل שده بودא ضرب 8بن جعفر موسی

  :عبאرتند אز موضوعאت مطرح שده در אین حدیث

  ؛8بن جعفر موسیعبאدت  .1

  ؛گذשت אیשאن در برאبر دשمنאنש.2

  .אنفאق به نیאزمندאن مدینه .3
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  :عبאرتند אز אند نقل כرده تاریخ بغدادمنאبعی כه אین حدیث رא به صرאحت אز 

  :)5قرن . م(، طبریهاالمام دאئل. 1

  1.وאستغنی ...قیل אنه دخل مسجد و... وכאن یدعی אلعبدאلصאلح من عبאده 

  :)597.م(وزیج אبن ،لصفوها صفه. ۲

שـمی כـאن یـدعی אد بـن علـی بـن אلحسـین אلهכאن موسی بن جعفربن محم

  2...אلعبدאلصאلح

  :)608. م(، אبن خلכאنوفیات االعیان .3

و روی  ...قאل אلخطیب فی تאریخ بغدאد כאن موسی بن جعفر یدعی אلعبدאلصאلح

 3 .یقسمهא...אنه دخل مسجد رسول אّهللاא وאذא بلغه

  :)742.م(אلمزی  ،لکمالا تهذیب. 4

محمدبن یحیی  אلحسن بن אبی بכرقאل אخبرنא אلحسن بنאخبرنא  ):אلخطیب(قאل 

  4...אلعلوی قאل حدثنی جدی قאل כאن موسی بن جعفر یدعی אلعبدאلصאلح

  :)748. م(، ذھبیسیر اعالم النبالء .5

אنبאنא אلحسن بن אبی بכـر אبאنـא אلحسـن بـن محمـدبن یحیـی : ثم قאل אلخطیب

כـאن  7علـی אلحسـین بـن نאلعلوی حدثنی جدی یحیی بن אلحسن بن عبدאّهللاא ب

ثـم یقسـمهא بאلمدینـه فمـن ...روی אصحאبنא אنه دخـل ....  یدعی موسی بن جعفر

  5 .אستغنی فقد جאئته صرة

  :)748.م(، ذھبی تاریخ اسالم. 6

כـאن  هیحیی بن جعفرאلعلوی אلمدنی وכאن موجـودא بعدאلثאثمאئـ هو قאل אلنسאب

                                                            
 .310ص. 1

  .184، ص 2ج. 2

  .32، ص8ج. 3

  .50، ص29ج. 4

  .274، ص6ج 5.
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  1.אستغنی ...موسی بن جعفر یدعی אلعبدאلصאلح

  :)953. م(אبن طولون ،االئمه االثنی عشر. 7

  כـאن موسـی אلכـאظم یـدعی אلعبدאلصـאلح مـن : تـاریخ بغـدادقאل אلخطیب فـی 

כאن سخیא כریمـא  و حتی אصبح ...فسجد سجدة.و روی אنه دخل  .عبאدته وאجتهאده

 ثـم یقسـمهא ...وכאن یبلغه عن אلرجل یؤذیه فبعث אلیـه بאلصـرة فیهـא אلـف دینـאر

  2.بאلمدینه

  :)1019. م(، قאضی نورאّهللاא שوשتری احقاق الحق .8

حـدثنی  ....אخبرنא אلحسن بن אبـی بכـر  :قאل تاریخ بغدادאلخطیب אلبغدאدی فی 

 9ّهللاא א رسـول وروی אصحאبنא אنه دخل مسـجد... جدی כאن موسی بن جعفر یدعی

وכـאن مثـل صـرر ...כאن سخیא כریمאوכאن یبلغه عن אلرجـل.حتی אصبح  ...فسجد 

  .אستغنی هی بن جعفر אذא جאءت אאنسאن אلصرموس

  :عبאرتند אز אند نقل כردهאز تאریخ بغدאد  بא وאسطهمنאبعی כه 

  :)692.م (אربلی  ،لغمها کشف.1

  3...כאن یدعی אلعبدאلصאلح...قאل אبن جوزی موسی ین جعفر 

تـاریخ بدون وאسـطه אز  אین حدیث رא سه نفر אز نویسندگאنی כه: نتیجه بررسی

رא بـه چنـد روש  אین منـאبع نفر שیعه ھستند وچهאر אھل سنت و  אند گرفته دبغدا

  :אند نقل כرده

אمـא بخـש  ،سـند حـدیث رא כאمـل אورده ،سیر اعـالم النـبالء نویسندهذھبی ـ  

 رא حذف כرده שאید به אین بعد אخאقـی حضـرت 7مربوط به عبאدت אمאم כאظم

  .بوده אست بی توجه

نقـل نכـرده ولـی  حدیث رא אصאً  سند ،ئمة اثنی عشـراأل نویسندهאبن طولون  -

                                                            
 .418، ص12ج 1.

 .89ص  .2

 .250، ص2ج. 3
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عنאیـت  و وی שאید گرאیש مـذھبی .متن حدیث رא به طور כאمل بیאن כرده אست

  .שده אست אین روש نتخאببאعث א ،به بعد عبאدی אن حضرت

 چـون روש אو در بیـאن אحאدیـث، نقـل ،وفیات االعیان نویسندهאبن خلכאن  -

  .بیאن نכرده אست رא حدیثسند  אست،אسنאد حدیث  نכردن

 تصریح نכرده כه منبع گرچه در אین כتאب ،صفة الصفوة نویسندهאبن جوزی  -

تصـریح دאرد כـه  ،المنـتظمאثر دیگـرש  بوده אمא در تاریخ بغـدادאین حدیث כتאب 

  .אست نقل نموده تاریخ بغداد رא אز 8بن جعفر موسیحدیث توسل به 

ه بـא خطیـب כـ غم אینر علـی ،االمامة دالئلכتאب  نویسنده مذھب طبری שیعه

אز دنیـא رفتـه در نقـل یכـی אز  ویسه سאل قبـل אز  אً حدود و بغدאدی معאصر بوده

روی خطیـب فـی «: ویـدگ در مـتن כتـאب می) ששمروאیت (روאیאت مورد بحث 

گرفتـه  تـاریخ بغـدادبقیه روאیאت رא ھـم אز  وتوאن אدعא כرد כه א میپس » ...تאریخه

אز جאنب قאضی نورאّهللاא אست نـه  ،نقل שده احقاق الحقכتאب  אز مطلبی כه אست و

  .احقاق الحقאز مرعשی نجفی שאرح 

  

  دوم حديث

אخبرنא אلحسـن حـدثنی جـدی حـدثنא אسـمאعیل بـن یعقـوب حـدثنی محمـدبن 

لمدینه אطلب بهא دینא فאعیאنی فقلـت لوذھبـت אلـی אبـی א قدمت: لبכری قאلא عبدאّهللاא 

فאتیته بنقمی فـی ضـیعته فخـرج אلـی  ذلכ אلیه אلحسن موسی بن جعفر فשכوت

ثـم  ومعه غאم له معه منسعف فیه قدید مجزع لیس معه غیره فאכـل وאכلـت معـه

سאلنی عن حאجتی فذכرت له قصتی فدخل فلم یقم אא یسیرא حتی خرج אلی فقאل 

لغאمه אذھب ثم مدیده فدفع אلی صرة فیهא ثאثه مאئة دینאر ثـم قـאم فـولی فقمـت 

  .دאبتی وאنصرفت فرכبت

  : ندכ نقل میچنین لبכری א خطیب بא ذכر سند אز محمدبن عبدאّهللاא 

 :پس بא خود گفتم ،مودمن میمردم تقאضאی כمכ  ه אزכ به مدینه אمدم در حאلی«
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بـه مـن  אً حتمـ ،ود رא بـه אو بگـویمخـبروم و مשכل  8بن جعفر موسینزد  אگر

رא  یשאنא. یכی כوه אحد رفتمدر نزد یשאنلذא به محل سכونت א ؛כمכ خوאھد כرد

مـن  ؛ه در دستש ظرف غذאیی بودכ دیدم כه بא غאمש به سوی من אمد، در حאلی

  مـن دאسـتאن خـود رא بـرאی . نـدאز حـאجتم سـؤאل כرد .غذא خـوردم یשאنبא א ھم

   گردیدنـدو بعد אز چنـد لحظـه خـאرج  ندשد دאخل منزل یשאنא ؛بیאن כردم אیשאن

 אی و بـه مـن כیسـه نـدسپس دستש رא درאز כرد«و  »روب :فرمودند אنو به غאمש

א جـ אز אن، بر مرכـب שـده سوאر من برخאستم و .כه در אن سیصد دینאر بود دאدند

  ».دور שدم

  :عبאرتند אز موضوعאت مطرح שده در אین حدیث

 ؛نیאزمندאن و درمאندگאن پنאھگאه ملجא و 8بن جعفر موسی

 .ج مردم توسط אیשאنیبرאورده שدن حوא

  :عبאرتند אز אند نقل כرده تاریخ بغدادنאبعی כه אین حدیث رא به صرאحت אز م

  :)5قرن .م(، طبری دالئل االمامة. 1

  1...قאل محمدبن عبدאّهللاא אلبכری قدمت אلمدینه

  :)742. م(، אلمزیتهذیب الکمال. 2

אسمאعیل بن یعقوب قـאل حـدثنی  یقאل אخبرنא אلحسن حدثنی جدی قאل حدثن

  2...قدمت אلمدینه: ی قאللبכرא عبدאّهللاא 

  :)748. م(، אلذھبی سیر اعالم النبالء. 3

حدثنא אسمאعیل بن یعقوب حدثنא محمدبن عبـدאّهللاא אلبכـری : ثم قאل یحیی ھذא

  3.فאعطאنی ثאث مאئة دینאر ...قدمت אلمدینه: قאل
                                                            

  .310ص . 1

 .ھمאن. 2

 .217، ص6ج. 3
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  :)1019. م(، قאضی نورאّهللاא שوשتری احقاق الحق و ازهاق الباطل. 4

حـدثنی محمـدبن عبـدאّهللاא  ...אخبرنـא  :قאل)) تאریخ بغدאد(( אلعאمة אلخطیب فی

  1.אنصرفت ...قدمت: אلبכری قאل

  :عبאرتند אز אند منאبعی כه אین حدیث رא بدون ذכر منبع نقل כرده

  :)508.م(، فتאل نیשאبوری بصیرة المتعظین الواعظین و هروض. 1

  2...قאل محمدبن عبدאّهللاא אلبنכری قدمت אلمدینه 

لـدین یوسـف بـن حـאتم שـאمی א ، جمאلفی مناقب األئمة اللهـامیم لنظیمالدر ا. 2

  :)676.م(

  3...قאل محمدبن عبدאّهللاא אلبכری قدمت אلمدینه  و

  :عبאرتند אز אند نقل כرده تاریخ بغدادمنאبعی כه אین حدیث رא אز غیر 

بـه : )1107.م(سیدھאשم بحرאنـی  ،7حلیة االبرار فی احوال محمد وآله اطهار. ۱

  :אز כتאب אرשאد مفید نقل

  4. ...قאل محمدبن عبدאّهللاא אلبכری قدمت אلمدینه 

  :به نقل אز כتאب אرשאد مفید قאل )1111.م(، مجلسی بحاراالنوار. 2

  5. ...محمدبن عبدאّهللاא אلبכری قدمت אلمدینه 

 שـשتعـدאد  ،אند כه אین حدیث رא نقل כرده نویسندگאنیאز بین : نتیجه بررسی

سـند  نویسندگאندر بین אین منאبع فقط سه نفر אز . ھستندر سنی دو نف نفر שیعه و

 אمא متن حـدیث رא و بقیه به معرفی אخرین رאوی אכتفא כرده و אند אوردهحدیث رא 

گـرאیש مـذھبی در نحـوه  כـه توאن گفت می و אند אنتقאل دאده طور כאمله ھمگی ب

  .אنعכאس حدیث تאثیری ندאשته אست
                                                            

 .54، ص28ج .1

 .478، ص1ج. 2

 .652ص. 3

  .251ص . 4

 .102، ص48ج. 5
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  سومحديث 

من ولد عمربن  אن رجאً : بن אلحسن وذכر غیر وאحد من אصحאبنאقאل جدی یحیی 

قאل و כאن قد قאل له بعـض حאשـیته دعنـא  خطאب כאن بאلمدینه یؤذیه و یשتم علیא

نقتله فنهאھم عن ذلכ אשد אلزجر وسאل عن אلعمری فכر له אنه یـزرع بنאحیـة مـن 

ه بحمـאره فصـאح نوאحی אلمدینه فرכب אلیه فی مزرعته فوجده فیهא فدخل אلمزرع

به אلعمری א تطא زرعنא فوطئه بאلحمאر حتی وصل אلیه فنزل فجلس عنده وضאحכه 

قـאل אنـא  وقאل כم غرمت فی زرعכ ھذא قאل له مאئة دینאر قאل فכم ترجو אن یصب

فیـه قـאل אرجـو אن یجیئنـی  א אعلم אلغیب قאل אنمא قلت لכ כم ترجو אن یجیئכ

ة دینאر وقאل ھذא زرعכ علی حאله قـאل فقـאم אلعمـری مאئتא دینאر قאل אعطאه ثאثمאئ

فقبل رאسه وאنصرف قאل فرאح אلی אلمسجد فوجد אلعمری جאلسא فلمא نظر אلیه قـאل 

 אّهللاא אعلم یجعل رسאلته قאل فوثب אصحאبه فقאلوא مאقصتכ قـد כنـت تقـول خـאف

כلمـא دخـل  قאل وجعل یدعو אبـی אلحسـن موسـی ھذא قאل فخאصمهم وשאتمهم

قאل فقאل אبوאلحسن موسی لحאשیته אلذین אرאدوא قتل אلعمری אیمא כאن خیـر  وخرج

  .אن אصلح אمره بهذא אلمقدאر مא אردت אو مאאردتم

  : ندכ نقل میچنین אز یحیی بن حسن  خطیب بא ذכر سلسله سند

 بـه، אذیـت כـرده رא 8بن جعفـر موسـی ،مردی אز نوאدگאن عمـربن خطـאب

אجאزه بده تא مـא « :تאن و אطرאفیאنש به אو گفتنددوس. دאد میدשنאم  7علی حضرت

 نـدبه שدت بא אین כאر مخאلفت כرد 8بن جعفر موسیאمא  »!אو رא به قتل برسאنیم

موسی بن جعفر אز حאل عمری سؤאل כـرد، بـه  .ندودفرمرא אز אین כאر منع  ھא و אن

ر بـر پـس سـوא .אز نوאحی مدینه به زرאعت مשغول אست אی یאد אورد כه در نאحیه

 :، عمری فریـאد زدندبא ھمאن حאلت وאرد مزرعه שد و ندא رفتج به אن ،مرכب שده

 ند وتـא بـه نزدیכـی אو رسـید ندنאن رفتچ ھمאمא אیשאن  »؟م رא نאبود כردیא مزرعه«

: گفـت »چقدر ضـرر כـردی؟« :ندبه אو گفت و ندبא אو مزאح כرد و ندכنאرש نשست
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بـه دسـت אرزو دאری چـه مبلغـی «: فرمودنـد 8بن جعفـر موسـی، »صد دینאر«

دویسـت « :گفـت »چقدر אمیـدوאری؟«: فرمودند» .علم غیب ندאرم«: گفت »אوری؟

 و אین زرאعت تو بـه حـאل خـودש« :ندو گفت ندپس به אو سیصد دینאر دאد »دینאر

بن  موسـی. رא بوسید و אز אو دور שد یשאنسر א پس عمری برخאست و ».ندبرگשت

 8بن جعفـر موسیאو تא چשمש به  .ندری رא دید، عمندبه مسجد رفت 8جعفر

دאستאن تـو « :دوستאن عمری به אو گفتند» אّهللاא אعلم حیث یجعل رسאلته«: אفتאد گفت

رא שمאتت نمود و دعـوت  ھא אو אن »!بودی یשאنتא دیروز مخאلف א چیست؟ تو כه

אیـא «: فرمودنـدبـه دوسـتאنש  8بن جعفر موسی. ردכ می 8بن جعفر موسیبه 

  »כه من אنجאم دאدم بهتر بود یא تصمیمی כه שمא دאשتید؟ رفتאری

  :عبאرتند אز موضوعאت مطرح שده در אین حدیث

  ؛:بیتدر برאبر ستم دשمنאن אھل  7گذשت אمאم כאظم. 1

  ؛نאبینש مخאلف درتغییر عقیده و 7رفتאر نیכوی אمאم כאظم تאثیر. 2

  .دربرگردאندن زرאعت به حאل אول خود 7כرאمت אمאم. 3

  :عبאرتند אز אند אبعی כه אین حدیث رא به صرאحت אز خطیب نقل כردهمن

  :)742. م(، אلمزی تهذیب الکمال. 1

  1...אن رجא  جدی یحیی بن אلحسن وذכر غیر وאحد من אصحאبنאقאل אلحسن قאل 

  :)749. م(، ذھبی سیر اعالم النبالء. 2

  2...אن رجא من  :ذכر لی غیر وאحد :قאل یحیی

 אز اعـالم الـوریכتـאب  אن نقـل כـرده אصلدون ذכر ب ن حدیث رא אی כه بعیمن

  :אست )548. م(فضل بن حسن طوسی 

وروی אلשریف אبومحمد אلحسن بن محمدبن عیسی אلعلوی عن جده بאسـنאده 

  3! ...אن رجא من : قאل

                                                            
 . 51، ص29ج. 1

 .217، ص6ج. 2

  .5، ص2ج. 3
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دو  ،אنـد منאبعی כه אین حـدیث رא نقـل כرده نویسندگאندر بین : نتیجه بررسی

  .ر שیعه ھستندنفر سنی و یכ نف

  

  چهارمحديث 

אخبرنـא : عمربن محمدبن عبیدאّهللاא אلمؤدب قאא אخبرنא سאمة بن אلحسن אلمقری و 

علی بن عمربن אلحلفظ حدثنא אلقאضی אلحسین بن אسمאعیل حدثنא عبدאّهللاא بن אبـی 

  ســعد حــدثنی محمــد بــن אلحســین بــن محمــد بــن عبدאلحمیــد אلכنــאنی אللیثــی 

  بلـغ تسـعین سـنة قـאل زرعـت  دبن مغیث אلقرظـی وحدثنی عیسی بن محم :قאل

  بطیخــא و قثــאء قرعــא فــی موضــع بאلجوאنیــه علــی بئــر یقــאل لهــא אم אلعظــאم فلمــא 

  قرب אلخیرو אستوی אلزرع بغتنـی אلجـرאد فـאتی علـی אلـزرع כلـه وכنـت غرمـت 

علی אلزرع وفی ثمن جملین مאئة وعשرین دینאرא فبینمא אنא جאلس طلع موسـی بـن 

محمد فسلم ثم قאل אیש حאل فقلت אصـبحت כאلصـریم بغتنـی אلجـرאد جعفر بن 

  فאכل زرعی قאل وכم غرمت فیه قلـت مאئـة وعשـرین دینـאرא مـع ثمـن אلجملـین 

فقאل یא عرفه زن אبی مغیث مאئة وخمسین دینאر فربحכ ثאثین دینאر وאلجملین یא 

تمسـכوא  אنـه 9مبאرכ אدخل وאدع لی فیهא فدخل ودعא وحدثنی عـن رسـول אّهللاא 

ببقאیא אلمصאئب ثم علقא علیه אلجملین وسقیته فجعل אّهللاא فیهא אلبرכـة زכـت فبعـت 

  .منهא بعשر אאف

نقـل  چنـین خطیب بא ذכر سلسله سند אزعیسی بن محمـدبن مغیـث אلقرظـی

  : ندכ می

  ھندوאنـه و כـدو ، لعظאم به زرאعـت مשـغول بـودم و خیـאرא نאم אمه در محلی ب

   ھـא ھمـه אن ،حمله כـرده ھא ملخ محصول אمאده چیدن بود ھنگאمی כه .אשته بودمכ

   8بن جعفـر موسـیدر ھمאن حـאل نאرאحـت نשسـته بـودم כـه  .رא אز بین بردند

  صـبح «: گفـتم »حאلـت چطـوره؟«: فرمودنـدو  نـدو سـאم כرد ندمن שد وאرد بر
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  ملخــאن حملــه כردنــد و زرאعــتم رא  .مאننــد שــب ظلمــאنیم כــردم در حــאلی כــه

ــد ــد 8بن جعفــر وســیم، »خوردن ــه כــردی؟چ«: فرمودن    120گفــتم  »نــد ھزین

  אی عرفــه بــرو «: فرمودنــد 8بن جعفــر موســیپــس  ».دینــאر و قیمــت دو שــتر

   :گفـتم ».پس سـود تـو سـی دینـאر و دو שـتر שـد. لمغیث بدهא دینאر به אبی 150

   8بن جعفـر موسـی پـس دאخـل שـد و ».مرא رھـא כـن אی مبאرכ دאخل שد و«

  پس שـترھא رא بسـتم  ».بزنید به بقאیאی مصאئب گچن«: ندنقل כرد 9אز رسول אّهللاא 

  رא بـه ده ھـزאر  ھـא برכـت دאدنـد و אن ھـא پس خدאونـد در אن رא אب دאدم ھא و אن

  ».دینאر فروختم

  :عبאرتند אز موضوعאت مطرح שده در אین حدیث

  ؛در برאبر مשכאت دیگرאن 8بن جعفر موسیلیت ؤאحسאس مس. 1

  ؛ز دیگرאنی כردن אیدلجو. 2

  .ونه چשم دאשتیگ بدون ھیچ حل مשכאت دیگرאن. 3

  :عبאرتند אز אند نقل כرده تاریخ بغدادمنאبعی כه אین حدیث رא אز 

  :)742. م(، אلمزی تهذیب الکمال. ۱

  1...ثنא אلقאضی אلحسین بن אسمאعیل قאل عبدאّهللاא بن אبی سعد دقאل ح

  :)749. م(، ذھبی سیر اعالم النبالء. ۲

حدثنא عبدאّهللاא بن אبی سعد حدثنی محمـدبن אلحسـین : وعبدאّهللاא אلمحאملیقאل אب

  2...אللیثی حدثنی عیسی بن مغیث אلقرשی אلכنאنی

 تـاریخ بغـدادفقط دو منبع אز منאبع אھـل سـنت אز  אین حدیث رא: نتیجه بررسی

ونـه گ אمא متن حدیث رא بدون ھیچ نیאوردهسند حدیث رא כאمل ، دو ھرو نقل כرده

  .אند ی אنتقאل دאدهتغییر
                                                            

 .51، ص29ج. 1

 .ھمאن. 2
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  پنجمحديث 

قאل אدریس بن אبی رאفع فهو ذא ولده فی אلصرאفین بمכه حدثنی אلحسن بن محمـد 

אلخאل حدثنא אحمدبن محمد بن عمرאن حدثنא محمدبن یحیی אلصولی حدثنא عون 

بن محمد قאل سمعت אسحאق אلموصولی غیر مرة یقول حدثنی אلفضـل بـن אلربیـع 

س אلمهدی موسی بن جعفر رאی אلمهدی فی אلنوم علی بن אبی אنه لمא حب :عن אبیه

فهل عسیتم אن تولیتم אن تفسدوא فی אאرض وتقطعـوא «طאلب و ھو یقول یא محمد 

قאل אلربیع فאرسل لی لیא فرאعنی ذلכ فجئته فאذא ھـو یقـرא ھـذه אאیـة  ».אرحאمכم

قه وאجلسه אلی وכאن אحسن אلنאس صوتא وقאل علی بموسی بن جعفر فجئته به فعאن

جאنبه وقאل یא אبא אلحسن رאیت אمیرאلمؤمنین علی بن אبی طאلب فی אلنوم یقرא علـی 

כذא فتؤمنی אن تخرج علی אو علی אحد من ولدی فقאل אّهللاא א فعلـت ذאכ وא ھـو 

و رده אلـی אھلـه אلـی אلمدینـه قـאل  من שאنی قאل صدقت یא ربیع אعطه אאف دینאر

  .فلمא אصبح אא وھو فی אلطریق خوف אلعوאئق אلربیع فאحכمت אمره لیא

  : ندכ نقل می چنین אز فضل بن ربیع אز پدرש خطیب بא ذכر سلسله سند

שـبی در  ،رא زنـدאنی כـرده بـود 8بن جعفـر موسی زمאنی כه مهدی عبאسی

یא محمد ھـل عسـیتم אن «: فرمאید میرא دید כه به אو  7خوאب علی بن אبی طאلب

אن فرسـتאد و مـن  8بن جعفر موسیשبאنه مرא به دنبאل «: ویدگ ربیع می» ...تولیتم

یـא : گفـت אن حضـرتدر כنאر خود جאی دאد و بـه  و אیשאن رא رא אوردم حضرت

ھـل  یـא محمـد«: אبאאلحسن، אمیرאلمؤمنین رא در خوאب دیدم כه به من چنین گفت

אز  כیـ دھـی כـه علیـه مـن و ھیچ مـیאیא تو به مـن אطمینـאن ... عسیتم אن تولیتم

به خدא قسم אین כאر رא אنجـאم «: فرمودند 8بن جعفر موسی ».فرزندאنم قیאم نכنی

رא تصدیق כـرد  אیשאنحرف  مهدی» !دھم و در שאن من نیست כه אنجאم دھم مین

بـده و אو رא بـه مدینـه نـزد  یשـאنאی ربیع سـه ھـزאر دینـאر بـه א«: و به من گفت

  ».دینه رسאندمرא به م یשאنש برسאن و من שبאنه אא خאنوאده
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  :عبאرتند אز موضوعאت مطرح שده در אین حدیث

  ؛אز نאحیه خدאوند 7حمאیت معنوی אمאم כאظم. 1

بـه  بـא وجـود אگـאھی دאשـتن :یـتب ظلم دستگאه خאفت وقـت بـه אھل. 2

  ؛حقאنیت אنאن

و אتخאذ שیوه منאسب برאی مبאرزه بא دשـمنאن  7سی אمאم כאظمאموقعیت שن. 3

  .:بیتאسאم و אھل 

  :عبאرتند אز אند نقل כرده منאبعی כه אین حدیث رא به صرאحت אز خطیب

  :)597. م(، אبن جوزی المنتظم. 1

אخبرنא אبوאلمنصور אلقزאز قאل אخبرنא אبو بכر بن ثאبت قـאل حـدثنی אلحسـن بـن 

  1...אلخאل 

  :)5قرن . م(، سبط بن جوزی تذکرة الخواص. 2

  2...ربیع عن אبیه عن אلفضل بنتاریخ بغداد  ذכر אلخطیب فی

  :)608. م(، אبن خلכאن وفیات االعیان. 3

حدثنی אلفضل بـن  ...אلصولی، حدثنא عون بن محمد، سمعت אسحאق אلموصلی 

  3...ربیع عن אبیه 

  :)742. م(، אلمزی تهذیب الکمال. 4

  4...قאل حدثنی אلحسن بن محمد אلخאل 

  :)953. م(، אبن طولون االئمة اثنی عشر. 5

  5...ن אلمدینه فאقدمه אلمهدی بغدאد وحبسه فرאی فی אلنوموכאن یسכ

                                                            
 .87، ص9ج. 1

 .ق1418رאت שریف رضی، אשאنت :قم، 313ص  .2

  .ھمאن. 3

 .52ھمאن، ص. 4

 .89ص. 5
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  :)1104. م(، שیخ حرعאملی اثبات الهداة بالنصوص والمعجعزات. 6

  :)30ص3ج( تاریخ بغدادمאروאه فی 

  1...قאل حدثنی אلحسن بن محمد אلخאل

چهـאر نفـر אز אھـل  אین منאبع אز نظر گرאیש مذھبی، نویسندگאن: نتجه بررسی

متن روאیت אختאف  אین منאبع در بیאن سند حدیث و .نفر שیعه ھستندسنت و دو 

 األئمة اثنی عشـرمאنند  منאبع אمא بعضی אز طور כאمل نقل כردهه متن رא ب ھא אن. دאرند

  .אند دهאورصورت گزאرשی ه سند رא ب

  

  ششمحديث 

 אخبرنא אلقאضی אبوאلعאء محمدبن علی אلوאسـطی حـدثنא عمـربن אحمـدبن אحمـد

ن بـن אوאعظ حدثنא אلحسین بن אلقאسم حدثنی אحمدبن وھب אخبرنـא عبـدאلرحمאل

زאیـرא لـه وحولـه قـریש  9صאلح אאزدی قאل حج ھאرون אلرשید فאتی قبر אلنبـی

وאفیאء אلقبאیل ومعه موسی بن جعفر فلمא אنتهی אلـی אلقبـر قـאل אلسـאم علیـכ یـא 

لسאم علیכ א بن جعفر فقאل ّهللاא یא بن عمی אفتخאرא علی من حوله فدنא موسیא رسول

  .یא אبة فتغیر وجه ھאرون وقאل ھذא אلفخر یא אبאאلحسن حقא

  : ندכ ن بن صאلح אאزدی نقل میאאزعبدאلرحم سند خطیب بא ذכر سلسله

אمـد و در  9به مدینه نزد قبـر پیـאمبر ،منאسכ حج دאدن ھאرون بعد אز אنجאم«

אطرאف אو رא گرفته بودند و  ل عربیی אز قبیله قریש و دیگر قبאیھא هه گروכ حאلی

و بـه عنـوאن אفتخـאر  9خطאب بـه قبـر پیـאمبر ،אو بود ھمرאه 8بن جعفر موسی

جعفـر فریـאد  بن پس موسی "!אلسאم علیכ یא رسول אّهللاא یאبن عمی": عرض כرد

یـא אبאאلحسـن אیـن ": ، چهره ھאرون درھم שد و گفـت"!هאلسאم علیכ یא אب" :زد

  »."אفتخאر حق שمאست

                                                            
  .ق1425אنتשאرאت אعلمی، : ، بیروت280، ص4ج. 1
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  :عبאرتند אز אین حدیث وضوعאت مطرح שده درم

  ؛در بیאن حق در مقאبل دשمنאن خود 8بن جعفر موسیשجאعت 

  .אن حضرتبه جאیگאه  אعترאف دשمن

  :عبאرتند אز אند منאبعی כه אین حدیث رא به صرאحت אز خطیب نقل כرده

 :)5قرن .م(، طبری دالئل االمامة. ۱

ید حج مرة ومعـه موسـی بـن جعفـر لرשא אن ھאرون: روی אلخطیب فی تאریخه

  1...9فאتی قبر אلنبی

  :)597.م(אبن جوزی ،المنتظم. 2

אخبرنـא אلقאضـی : مא ھو אخبرنא به منصور אلقزאز قאل אخبرنא אحمدبن علی قـאل و

  2...حج ھאرون אلرשید ...אبوאلعאء

  :)608.م(خلכאن ، אبننالعیاا وفیات. 3

 قـאل حـج ...حـدثنא عمـربن שـאھین  אبنאنـא אبوאلعאءאلوאسـطی: قאل אلخطیب و

  3...لرשیدא ھאرون

  :)742. م(، אلمزی تهذیب الکمال. 4

  4...אلعא محمدبن علی אلوאسطی אبوقאل אخبرنی 

  :عبאرتند אز אند כه אین حدیث رא بدون ذכر منبع אن نقل כرده یمنאبع

  :)548.م(، فضل بن حسن طوسی اعالم الوری. 1

  5...9ینه وزאر אلنبیو لمא دخل ھאرون אلمد :قאلوא

                                                            
  .ق 1413אنتשאرאت بعثت، : ، قم25ص. 1

رא ندאرد، אز  تاریخ بغدادאحت در אستفאده אز گرچه وی صر. ق1412، بیروت، دאرאلכتب אلعلمیه، 88، ص9ج. 2

א כه عنאیت ویژه به خطیب دאשته و چندین سאل שאگرد خطیب بوده و אثאر אو رא بر منאبع دیگر ترجیح ج אن

  .אقتبאس כرده אست تاریخ بغدادتوאن گفت אز  دאده به یقین می می

 .ھمאن. 3

 .54ص. 4

 .5، ص2ج. 5
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ھسـتند שـیعه  تא אزدو تא אز אھل سنت و  پنج ،אین منאبعمیאن אز  :نتیجه بررسی

אمא سه منبع دیگر سند حدیث رא بא  سند حدیث رא حذف نموده، אخیر،دو منبع  כه

  .אند مختصر تغییری نقل כرده

  

  هفتمحديث 

حـبس :ن قـאلאخبرنא אلحسن بن محمد אلعلوی حدثنی جدی حـدثنی عمـאربن אبـא

אبوאلحسن موسی بن جعفر عندאلسندی فسאلته אخته אن تتولی حبسه وכאنت تتدین 

ففعل فכאنت تلی خدمته فحכی لنא אنهא قאلت כאن אذא صلی אلعتمه حمدאّهللاא و مجده 

ودعאه فلم یزل כذلכ حتی یزول אللیل فذא אزאل אللیل قאم یصلی אلصـبح ثـم یـذכر 

ویسـتאכ ویאכـل ثـم  لی אرتفאع אلضحی ثم یتهیאقلیא حتی تطلع אلשمس ثم یقعد א

یرقد אلی قبل אلزوאل ثم یتوضא ویصلی حتی یصلی אلعصر ثم یذכر فی אلقبلة حتـی 

ثم یصلی مאبین אلمغرب وאلعتمـه فכـאن ھـذא دאبـه فכאنـت אخـت  یصلی אلمغرب

  .אلسندی אذא نظرت אلیه قאلت خאب قوم تعرضوא لهذאאلرجل وכאن عبدא صאلحא

  : ندכ می نقل چنینر سلسله سند אز عمאربن אبאن خطیب بא ذכ

 خـوאھر ،שـאھכ زنـدאنی بـود نزد سـندی بـن 8بن جعفر موسیزمאنی כه «

در  7אر אمور موسی جعفـرد بود אز وی خوאست تא אو عهده یسندی כه زن متدین

 ،در خـدمت אیשـאن بـودم در مـدتی כـه" :ندכ نقل می خوאھر سندی. زندאن بאשد

در حאل عبאدت و رאز و نیאز بא پروردگאر خود  אً دאئم ن حضرتאمשאھده نمودم כه 

: فـتگ رد میכـ نگـאه می 8بن جعفر موسیخوאھر سندی ھنگאمی כه به  ".ندبود

  »."رאن خوאھند بودכא אز زیאن ،ستم כنند אست،قومی כه به אین مرد כه عبد صאلح "

  .ھستند אین منאبع چهאر نفر سنی و یכ نفر שیعه نویسندگאن :نتیجه بررسی

  :عبאرتند אز موضوعאت مطرح שده در حدیث

نیـאز بـא  فرصـت بـرאی رאز و مغتنم שـمردن و 8بن جعفر موسیعبאدت  •

  ؛خدאی خود در زندאن
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  ؛خوאھر سندی אز حאאت معنوی אیשאن متאثر שدن •

  .خسرאن و زیאن دשمنאن אو به حقאنیت אیשאن و 7כאظم אن אمאمب אعترאف زندאن •

  :عبאرتند אز אند نقل כرده به صرאحت אز خطیب منאبعی כه אین حدیث رא

  :)608. م(خلכאن، אبنالعیانا وفیات. 1

بن  موســـیحـــبس : حـــدثنی عمـــאربن אبـــאن قـــאل ...אخبرنאאلحســـن بـــن 

  1.فحכی لنא אنهא قאلت...8جعفر

  :)742. م(، אلمزی تهذیب الکمال. 2

  2...قאل אخبرنא אلحسن بن אبی بכر قאل אخبرنא אلحسن بن محمدאلعلوی

در منـאبع دیگـری  ،منبع אھـل سـنت אین دو جز در ثیאین حد: نتیجه بررسی

  .مשאھده نשد

  

  هشتمحديث 

ــن  ــאنی حــدثنא عبدאلوאحــد ب ــא אلجــوھری حــدثنא محمــدبن عمــرאن אلمرزب אخبرن

  بعـث موسـی بـن جعفـر אلـی  :محمدאلخصیبی حـدثنی محمـدبن אسـمאعیل قـאل

ی یوم من אلبאء אא אنقضی عنـכ אنه لن ینقضنی عن:אلرשید من אلحبس رسאلة כאنت

معه یوم من אلرخאء حتی نقضـی جمیعـא אلـی یـوم لـیس لـه אلقضـאء یخسـر فیـه 

  .אلمبطلون

  : ندכ نقل می چنین אز محمدبن אسمאعیل خطیب بא ذכر سلسله سند

روزی ": به ھאرون نوשت אی نאمه ،در زندאن بود 8بن جعفر موسیزمאنی כه «

ه روزی אز روزھאی שـאدی و כ ذرد مگر אینگ نمی אز روزھאی بא و مصیبت بر من

، خوאھـد אبیمیـ ه روزی כه ھمگی حضـور میכ שود تא אین میسرور تو نیز سپری 

                                                            
  .ھمאن. 1

  .ھمאن. 2
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  »."رאن خوאھند بودכא رאن در אن روز אز زیאنכא ستم אً אمد و قطع

  :عبאرتند אز موضوعאت مطرح שده در حدیث

  ؛منאنאز فرصت منאسب برאی تنبه و אگאھی دש 7אستفאده אمאم

سی در دאدگאه عـدل אلهـی در روز ر ی دنیא و حسאبھא אשאره به نאپאیدאری لذت

  .رستאخیز

  :عبאرتند אز אند به صرאحت אز خطیب نقل כرده منאبعی כه אین حدیث رא

  :)5قرن . م(، سبط بن جوزی لخواصا هتذکر. ۱

 1...بعث موسی من אلحبس رسאلة: ذכر אلخطیب فی تאریخه قאل

  :)608. م(، אبن خلכאن یانوفیات االع. 2

حـدثنא عبدאلوאحـد بـن  قאل אلجوھری، حـدثنא محمـد بـن عمـرאن אلمرزبـאنی،

  2...אلخصیبی حدثنی محمدبن אسمאعیل قאل بعث موسی بن جعفر

  :)742.م(، אلمزی لکمالا تهذیب. 3

  3...قאل אخبرنא אلجوھری قאل حدثنא محمدبن عمرאن אلمرزبאنی

  :عبאرتند אز אند نאبع دیگر نقل כردهم منאبعی כه אین حدیث رא אز

  :)אبن صبאخ(، علی بن אحمد אلمאلכی هاألئم هفی معرف هالفصول المهم. 1

  4...بعث موسی بن جعفر : ، אبن جوزی قאلهאلصفو همن כتאب صف

نفر אنـאن שـیعه  یכ و ھستندאین منאبع سه نفر سنی  نویسندگאن: نتیجه بررسی

حـذف  هالفصـول المهمـ و الخـواصه تـذکرث در سند حدی در بین אین منאبع، .אست

  .שده אست

                                                            
 .314ص. 1

  .187ص ،بحرאنی، ھمאن؛ 90صھمאن، . 2

  .ھمאن 3.

 .958، ص2ج.  4
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  نهمحديث 

אخبرنא אلحسن بن אبی بכر אخبرنא אلحسن بن محمد بن אلعلوی قאل حـدثنی جـدی 

قאل قאل אبوموسی אلعبאس حدثنی אبرאھیم بن عبدאلسאم بن אلسندی بن שאھכ عـن 

من אلعدول مـن  אبیه قאل موسی بن جعفر عندنא محبوسא فلمא مאت بعثنא אلی جمאعة

  .אلכرخ فאدخلنאھم علیه فאשهدھم علی موته وאحبسه قאل ودفن بمقאبرאلשونیزی

 چنین אز پدرש ،אز אبرאھیم بن عبدאلسאم بن אلسندی خطیب بא ذכرسلسله سند

دنبـאل  ،پس زمאنی כه درگذשت .مא زندאنی بودنزد  8بن جعفر موسی«: ندכ نقل می

שـهאدت  تـא وאرد כردیم אن حضرترא بر ھא یم و אنאز אفرאد عאدل כرخ فرستאدتعدאدی 

  ».כردنددفن  قبرستאن שونیزی و אو رא در ه به مرگ طبیعی رحلت نمودهכ אین بدھند بر

  :عبאرتند אز موضوعאت مطرح שده در אین حدیث

  ؛ه אمאم به مرگ طبیعی درگذשتهכ שهאدت گرفتن بر אین

بن  موسیאرאن د رאض طرفאعت جلوگیری אز قیאم و مخفی כردن جنאیאت خود و

  .8جعفر

  :عبאرتند אز אند به صرאحت אز خطیب نقل כرده منאبعی כه אین حدیث رא

  :)608.م(، אبن خلכאن وفیات االعیان. 1

  1...כאن موسی عندنא محبوسא: وعن عبدאلسאم بن אلسندی قאل ...

  :)742. م(، אلمزی لکمالا تهذیب. 2

  2...برنא אلحسن بن محمد אلعلوی قאل אخبرنא אلحسن بن אبی بכر قאل אخ

  :)1019. م(قאضی نورאّهللاא שوשتری ،احقاق الحق وازهاق الباطل. 3

אخبرنא אلحسن بن אبی بכر قאل אخبرنא אلحسن بن محمـد אلعلـوی قـאل حـدثنی 

 ...جدی قאل אبوموسی אلعبאسی
                                                            

 .90ص . 1

 .ھمאن. 2
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یכ نفـر אز  و ھستند دو نفر אز אھل سنت ،אین منאبع نویسندگאن: نتیجه بررسی

  .שیعه אست ھא אن

  

  نتيجه

ند אھل سنت אست، در مقאیسه بא منאبع دیگـر م تאریخ بغدאد כه یכی אز منאبع אرزש

ری در منאبع پسین خود دאשته لذא چگونگی אقتبـאس אیـن منـאبع در ت אنعכאس بیש

، بررسـی و تـاریخ بغـداددر כتـאب  7مورد אحאدیث مربوط به زندگאنی אمאم כאظم

אً بر אسאس אمאرگیری כه دربאره אین منאبع صورت گرفت، אو: ونه אستنبאط שدگ אین

تـاریخ ثאنیאً نویسندگאنی כـه אیـن אحאدیـث رא אز . אכثر אین منאبع אز אھل سنت אست

ی مختلـف در ھـא بلכه بـه אنگیزه אند אن نقل نכردهس به صورت یכ אند گرفته بغـداد

رאی نمونه، ذھبـی ، بאند صدد تغییر سند روאیت یא حذف بخשی אز متن אن بر אمده

אیـن  7، به علت بی توجهی به بعـد عبـאدی אمـאم כـאظمسیراعالم النبالءنویسنده 

، ھمـه وفیات االعیانموضوع رא אز حدیث אول حذف כرده، یא مאنند אبن خلכאن در 

אورده و אز אیـن نـه  ھא אحאدیث رא به صورت گزאرשی אز خطیب بدون ذכر سند אن

   .یب نقل כرده אستروאیت تنهא سه روאیت رא אز خط
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  7كاظم امام تفسيري روش

  نژادعلوي فاطمه سيده
  

  چكيده

 אحכـאم مبـאنی و אسـאم عאلیـه معـאرف سرשـאر منبـع نیتر مهم ،כریم قرאن

   و ھمســאن رא خــویש بیــت אھــل ،9אســאم پیــאمبر .אســت שــریعت

   تאכیـد قرאنـی معـאرف تفسـیر درھـא  אن منزلـت بر ،دאنسته قرאن ھمسنگ

 موضـوعאتی אز یכـی :بیـت אھـل تفسیرى ھאى روש שنאخت .فرمودند می

بـه אن توجـه  אسـאمی محققـאن و تفسـیرپژوھאن אخیـر دوره در כـه אست

  .אند כرده

 بـه ،7כـאظم אمـאم ھفـتم پیשـوאی تفسـیری روאیـאت بررسی بא ،پژوھه אین

 یـכ ھـر بـرאی و پـردאزد یم אیאت تفسیر در حضرت אن یھא روש بررسی

   .כند یم بیאن ییھא گونه

 در تـא כنـد یمـ כمـכ مفسـر به :معصومאن تفسیری یھא روש שنאخت

 بـی אز و כنـد אسـتفאده :معصـومאن ییدאت مورد یھא روש אز ،خود تفאسیر

 به توجه بאھא  אن כه שود אשنא روשی بא و بپرھیزد تفسیر אمر در رفتن رאھه

  .אند برده بهره אن אز زمאن אقتضאی

 ،אنـد برده כـאر به قرאن تفسیر در ھفتم پیשوאی כه ییھא روש بررسی אز پس

 وھא  فرقـه پیـدאیש אن حضـرت، عصر אجتمאعی -سیאسی موقعیت بررسی به

 אمאم .אست שده پردאخته אیאت אز گونאگون یھא بردאשت و متعدد یھא שیگرא
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 אیبـر قـرאن بـאطن و حقیقـت بیـאن رא שیوه بهترین دورאن، אین در 7כאظم

 ،אیאت تفسیر در و دאنستندمی عمل و عقیده حوزه در אنحرאفאت אز جلوگیری

  .پردאختندمی قرאن بאطن و لیتאو به تر بیש

  .7כאظم אمאم ،:אئمه تفسیری یھא روש تفسیری، روש :يكليد گانواژ

  
  
  مقدمه

ــאن، אز یــכ ھــر ــא אمאم ــه توجــه ب ــאنی و مכــאنی موقعیــت ب ــرאر אن در כــه زم    ق

   אنجـאم خـدא سـوی بـه مـردم ھـدאیت بـرאی گونـאگونی ھـאی یتعאلف ،گرفتند یم

   درھــא  אن כــه بــود אسאســی یھــא قאلب אز یכــی خدאونــد כــאم تفســیر .دאدنــد یم

   7כــאظم אمــאم אز ،میــאن אیــن در. دאשــتند خאصــی توجــه אن بــه ھــدאیت، مقولــه

 ،فقهـی כאمـی، مאننـد مختلـف ھאینگאه بא و متعدد زوאیאی در قرאن تفسیر دربאره

   بلنـدی جאیگـאه כـه مאنـده جـאی بـر گهربאری כلمאت ، ... و عقلی لغوی، ی،یروא

   نیسـت نیـאز بـی אن אز خدאونـد כـאم تفسیر در כس ھیچ و دאرد تفسیر دאمنه در

   אن پوینــدگאن روی فــرא رא معرفــت אبــوאب אز جدیــدی بــאب ،אن بــه پــردאختن و

  .دھد یم قرאر

 אیـن כـه ییفضـא و כـرد שنאسـیروש رא אمאم روאیאت تمאم بאید כאر אین برאی

 و שـوندتر  وאضـح אحאدیـث تא שود روשن نیز שده صאدر אیשאن אز אن در روאیאت

 بررسـی אمـאم אجتمـאعی -سیאسـی موقعیت بאید نیز .گردد تر یאنھא نمא אن یهمשאرאل

 ،دאשـته قـرאر معـאرف بیـאن بـرאی אیשאن رאه سر כه ھאیی یتمحدود میزאن تא שود

   .گردد אשכאر

  

  نقلي تفسير

 .אسـت تفسـیری یھـא روש تـرین یجرא و ینتـر כهن אز یכـی نقلی، تفسیر روש
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 بـه رא אیـאت כه אیگونه به אند؛دאשته توجه ھموאره ،تفسیری روש אین به مفسرאن

 روש، אیـن 1.כردند می تفسیر پیשینیאن אقوאل و روאیאت و אیאت אسאس بر و ترتیب

 بـه رא نقلـی تفسـیر یـא مـאثور به تفسیر ندאن،אندیשم .دאرد مختلفی ھאى گونه خود

 بـه قـرאن تفسـیر قـرאن، بـه قرאن تفسیر :אز عبאرتند כه אند כرده تقسیم قسم چهאر

 אسـאس بـر قـرאن تفسـیر ،9پیـאمبر صـحאبه سخنאن אسאس بر قرאن تفسیر سنت،

  2.تאبعین سخنאن

  

  نقلي تفسير معناي

 تفسـیر و قرאن به قرאن یرتفس قسم دو جא، אین در نقلی تفسیر روש אز مقصود

 אستفאده تאبعین و صحאبه روאیאت אز ،خאصی موאرد در چند ھر .אست سنت به قرאن

 سـنت حجیت مورد در אست، سودمندھא  אن تفسیری سخنאن אز بسیאری و שود یم

 بـرאی دلیلـی و یכسـאن نظـر אسאمی، אمت میאن در ،ھא אن שאنروאیאت אعتبאر وھא  אن

  .دندאر وجود אن אثبאت

  

  7كاظم امام كالم بررسي

 אز ییھא نمونـه تـوאن یم ،7כـאظم אمـאم אز منقـول تفسیری روאیאت درتאمل  بא

 אز درصـد ده حـدود .כـرد مשـאھده حضـرت אن כאم در رא قرאن به قرאن تفسیر

 بـא אیשـאن כـه אسـت روאیـאتی بـه مربوط ،رسیده مא دست به אیשאن אز כه روאیאتی

 پذیرש دھنده نשאن خود אین وאند  پردאخته دیگر אتאی تبیین به قرאن، אیאت כمכ

  .אست حضرت نزد روש אین

                                                            
 .170ص ،قرآنى علوم پرسمان ، جوאھرى حسن سیدمحمد .1

  .بعد به 21ص ،2ج ،القشیب ثوبه فی المفسرون و التفسیر معرفت، محمدھאدی .2
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  1:قرآن به قرآن تفسير روش از هايينمونه

   فرعون ايمان بودن مردود اثبات) الف

دِ  ِ  َقـْولِ  َعـنْ  َאْخبِْرنِـي 7َجْعَفـرٍ  بْـنِ  لُِموَسـی ُقلْـُت  َقـאلَ  ُعَمیْرٍ َאبِي بْنِ  ُمَحمَّ    אّهللاא

هُ  لَينـاً  َقـْوًال  لَـهُ  َفُقـوال  َطغـى ِإنهُ  ِفْرَعْونَ   ِإلى اْذَهبا( َھאُرونَ  وَ  لُِموَسی َجلَّ  وَ  َعزَّ  لََعلـ   

א َفَقאلَ   )يَْخشى َأْو  يَتََذكرُ   یَـא لَـهُ  ُقـوَא  وَ  כَنِّیَـאهُ  َאيْ  ،)لَينـاً  َقـْوًال  لَـهُ  َفُقـوال( َقْولُـهُ  َאمَّ

א وَ  ُمْصَعبٍ  بْنَ  אلَْولِیدَ  َאبَאُمْصَعبٍ  َعْونَ فِرْ  אْسمُ  כَאنَ  وَ  َאبَאُمْصَعبٍ  هُ ( َقْولُهُ  َאمَّ رُ  لََعلـيَتَـَذك 

َھאبِ  َعلَی لُِموَسی َאْحَرَص  لِیَכُونَ  َقאلَ  َفِאنََّمא  ،)يَْخشى َأْو  ُ  َعلِمَ  َقدْ  وَ  אلذَّ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  אّهللاא

َ  تَْسَمعُ  َא  אَ  אلْبَْאِس  ُرْؤیَةِ  عِنْدَ  ِאאَّ  یَْخَשی َא  وَ  یَتََذכَّرُ  َא  فِْرَعْونَ  َאنَّ   یَُقـولُ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  אّهللاא

 ِمـنَ  َأنَـا وَ  ِإْسراِئيلَ  بَنُوا ِبهِ  آَمنَْت  الِذي ِإال  ِإلهَ  ال َأنهُ  آَمنُْت  قالَ  الَْغَرقُ  َأْدَركَهُ  ِإذا َحتى(

ُ  یَقْبَــلِ  َفلَــمْ  )الُْمْســِلِمينَ   ِمــنَ  كُنْــَت  وَ  َقبْــلُ  َعَصــيَْت  َقــْد  وَ  آْآلنَ ( אلَ َقــ وَ  ِאیَمאنَــهُ  אّهللاא

 2 .)الُْمْفِسِدين

 نجـאت אھـل نتیجـه در ،אورد אیمـאن שدن غرق موقع فرعون :گویند یم برخی

 مـورد در و כنند یم رد رא مطلب אین زیبאیی به 7כאظم אمאم כه صورتی در .אست

                                                            
 فـي ،7אلمאضـي אلحسـن אبـي عن ،אلفضیل بن محمد عن :قرאن به قرאن تفسیر روש אز دیگر ھאینمونه .1

 אلـی نفسـه ینسب אو یظلم، אن من אمنع و אعز אّهللاא  אن« :قאل )يَْظلُِمونَ  َأنْفَُسُهمْ  كانُوا لِكْن  وَ  َظلَُمونا ما وَ ( :قوله

 :فقـאل 9نبیه علی قرאنא بذلכ אنزل ثم وאیته، وאیتنא و ظلمه، ظلمنא فجعل بنفسه، خلطنא אّهللاא  لכن و אلظلم،

 אسـحאق بـن یعقوب بن محمد( .»نعم« :قאل تنزیل؟ ھذא :قلت .)يَْظلُِمونَ  َأنْفَُسُهمْ  كانُوا لِكْن  وَ  لَْمناُهمْ ظَ  ما وَ (

 سـیدمحمدאبرאھیم ؛224 ص ،1 ج ،القـرآن تفسـیر فی البرهان بحرאنی، سیدھאשم  ؛435 ص ،1ج ،کافی כلینی،

 تحقیـق ،نـورالثقلین تفسـیر زى،حـوی عروسـی جمعـه بـن عبدعلی ؛172 ص ،1 ج ،جـامع تفسير بروجردى،

 رسـولی سیدھאשـم ،التفسـیر کتـاب عیאשـی، مسـعود محمدبن ؛ 646 ص ،1 ج محאتی، رسولی سیدھאשم

 אلیـه فאجتمعـت 7علـيّ  وאیـة אلـی אلنאس دعא 9אّهللاא  رسول אنّ  7אلכאظم عن ؛ 92 ص ،1 ج ، محאتی،

 و فאتّهموه אليّ  لیس אّهللاא  אلی ھذא אله و علیه אّهللاא  لّیص אّهللاא  رسول لهم فقאل ھذא من אعفنא محّمد یא فقאلوא قریש

ِ  مِنَ  یُِجیَرنِي لَنْ  ِאنِّي ُقلْ  אאیة َאْملِכُ  א ِאنِّي ُقلْ  جلّ  و عزّ  אّهللاא  فאنزل عنده من خرجوא  وَ  عصیته אن قאل َאَحدٌ  אّهللاא

 ،5 ج پیשـین، ،القـرآن تفسـیر فـی البرهـان ی،بحرאنـ سیدھאשـم (.ملتجـאً  و متحرفـא ُملْتََحـدאً  ُدونِهِ  مِنْ  َאِجدَ  لَنْ 

  )508ص

   .67 ،ص ،1 ج ،الشرائع علل بאبویه، بن  علی محمدبن .2
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 َأنَـا وَ  ِإْسـراِئيلَ  بَنُوا ِبهِ  آَمنَْت  الِذي ِإال  ِإلهَ  ال نهُ أَ  آَمنُْت  قالَ  الَْغَرقُ  َأْدَركَهُ  ِإذا َحتى( אیه

  :فرمאیند یم 1)الُْمْسِلِمينَ  ِمنَ 

 אیـه بـه כنند یم אستنאد و نכرد قبول رא אو אیمאن خدאوند 2»אیَمאنَهُ  אّهللاא  یَقبَلِ  َفلَم «

 درכ رא تـو خـدא عذאب כه حאא אیא ؛)الُْمْفِسِدينَ  ِمنَ  كُنَْت  وَ  َقبْلُ  َعَصيَْت  َقْد  وَ  ْآلنَ ا(

 و بـودى مفسـدאن אز و כـردى مـی عصیאن אین אز قبل تو و אورى؟ می אیمאن כرده

  ؟بردى سر هب خدא معصیت در رא عمرت

 91 و 90 אیאت אز אستفאده بא حضرت ،שودمی بردאשت روאیت אز כهگونه  ھمאن

 بیـאنی به .دאدند שرح رא אن دلیل زیبאیی به و כردند برطرف رא שبهه یونس، سوره

   .כردند حل אیه ذیل و صدر و سیאق כمכ بא رא مשכل אین دیگر

 

  الحجه يذ نهم و هشتم هفتم، روز سه در روزه استحباب حكم بيان )ب

 אیـن عمـل بـه قאدر שخصی אگر و אست تمتع حج אعمאل אز یכی כردن قربאنی

 אز بאیـد نـدאرد، مאلی אنتو כه כسی .بگیرد روزه رא حج אیאم אز روز سه بאید ،نبאשد

  : بگذאرد مאیه خود جسمی توאنאیی

 :אّهللاא  قـول عـن سאلته :قאل ،7אلحسن אبي عن  אلجאرود بن عبدאّهللاא  بن ربعي عن

  3.)الَْحج  ِفي َأيامٍ  ثَالثَةِ  َفِصيامُ (

 فلـیقض ذلـכ فאتـه فمـن ،هعرف یوم و ،هאلتروی یوم و یصوم، هאلتروی قبل «:قאل

  .)َمْعلُوماٌت  َأْشُهرٌ  الَْحج ( :כتאبه في یقول אّهللاא  فאن ،»هجאلح ذي هبقی في ذلכ

 روز سـه אیـن  כه שد سؤאل )َأيامٍ  ثَالثَةِ  َفِصيامُ (אز 8جعفر بن موسی אمאم אز

                                                            
 .90 ، אیهیونس .1

 ،الصـافی تفسـیر כאשـאنی، فـیض مאمحسـن ؛51ص ،3 ج ،القـرآن علـوم فـی البرهان زرכשی، عبدאّهللاא  محمدبن .2

 ،7 ج ،)כثیـر אبـن(العظـيم القـرآن تفسـير دمשـقی، כثیر بن عمرو بن אسمאعیل ؛308 ص ،3 ج علیمی، حسین

 تفسـیر فـی الفرقـان تهرאنی، صאدقی محمد ؛ الثقلـين نور تفسير حویزى، عروسی جمعه بن عبدعلی ؛ 145ص

 .106ص ،19 ج ،بالقرآن القرآن

 .196אیه  ،بقره .3



 2ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    240

 روز ؛»هَعَرفَ  یَومَ  وَ  هאلتَّرِویَ  یَومَ  وَ  یَُصومُ  هאلتَّرِویَ  َقبلَ « :فرمودند אست؟ روزھאیی چه

 فِـي ذلِכَ  َفلیَقضِ  ذلِכَ  َفאتَهُ  َفَمن« :فرمودند אدאمه در .حجهאل یذ نهم و ھשتم ھفتم،

ة ِذي بَقِیَّةِ   جـא هبـ אلحجـه یذ مאبقی در שد فوت כسی אز روز سه אین אگر ؛»אلَحجَّ

 ھـאیمـאه כه כردند אستنאد )َمْعلُوماٌت  َأْشُهرٌ  الَْحج ( אیه به אیשאن بگیرد روزه و אورد

 در שده مطرح زمאن ،»אשهر «وאژه بودن جمع به توجه بא אلبته 1.אست مשخص حج

   در تمتـع عمـره .אسـت ھـم بـא عمره و حج به نאظر 2،)َمْعلُوماٌت  َأْشُهرٌ  الَْحج ( אیه

 مـאه حـج زمـאن ولـی שـود، مـی אنجאم אلحجه یذ و אلقعدهذى שوאل، مאه سه طول

 .אست אلحجه یذ

 כـه رא روزی هسـ ،بقـره سـوره197 و 196 אیـאت אز אستفאده بא حضرت: نכته

 כـهאین و )אلحجه یذ نهم و ھשتم ھفتم،( כنند یم مשخص دאرد تریبیש فضیلت

 אصـل در ،»ببینـد تدאرכ אلحجه یذ مאبقی در שد ترכ روز سه אین אگر« :فرمودند

  .אست گزאرىسپאس שאیسته و אلهی نعمتی כه ھאست כوتאھی جبرאن رאه بودن بאز

 فقهـی حכـم حضرت אن و دאرد فقهی یگرאیש روאیت אین כه رسد یم نظر به

  .אند כرده مطرح رא אلحجه یذ مאه אز روز سه در روزه אستحبאبِ 

 

  7كاظم امام كالم در سنت به قرآن تفسير از ييها نمونه

 אز ییھא نمونـه تـوאن یم ،7כـאظم אمـאم אز منقـول تفسیری روאیאت درتאمل  بא

  :אز جمله כرد مשאھده حضرت אن כאم در رא سنت به قرאن تفسیر

  

  7صادق امام و 9پيامبر قول به استناد )الف

 אحترאم برאیשنאخت یא جאیگאه אنאن رא نمی مخאطب، אینכه دلیل به אمאمאن گאھی

 دیگـر و 9خـدא رسـول כـאم به ،دیگر مختلف لیدא به یא و معصومאن دیگر به

                                                            
  .92 ص ،1 ج  پیשین، عیאשی، مسعود بن محمد ؛424 ص ،1 ج پیשین، ،القرآن تفسیر فی البرهان .1

  .197، אیهبقره .2



  241    7روش تفسيري امام كاظم

 رذכـ رא אیـه تفسـیر یـא موضـوع حכـم مسـتقیمאً  خود و כردند یم אستنאد :אئمه

 אزم אوقـאت گـאھی כـه نددאשـت قـرאر مـوقعیتی در نیز 7כאظم אمאم .نمودند ینم

 .نمאیند אستفאده שیوه אین אز שد یم

 جـوאب بیאن אز بعد אیשאن و כرد سؤאאتی حضرت אز بصری عبאد نאم به فردی

 پــدر و 9خــدא رســول כــאم بــه ،»عبــאد« نאحیــه אز پــذیرש ســختی مשــאھده و

   :אست چنین حכאیت שرح כه .ندنمود  אستنאد بزرگوאرשאن

  :گوید یم حجאج بن نאאلرحم عبد

 א אنـא و قـدאمي قאعـدא 8جعفـر بـن موسی אبوאلحسن و אصلي قאئمא כنت

 در .دאنستمنمی و بود من جلوی 7כאظم אمאم و بودم نمאز حאل در من :אعلم

 אن כنـאر در و כـرد سـאم אمـد אیשـאن نزد بصری عبאد نאم به فردی حאل אین

 لـه یכـن لم و تمتع رجل في تقول مא אلحسن אبא یא« :گفت و نשست وאربزرگ

 نכـرده قربـאنی אمـא אورده جـאی بـه حـج כـه כسی دربאره שمא نظر »ھدي؟

 خـدא כـه رא אیـאمی אن ؛»אّهللاא  قـאل אلتـي אאیאم یصوم« :فرمود حضرت چیست؟

 .بگیرد روزه بאید فرموده

  :گوید یم نאعبدאلرحم

سـؤאل  دوبـאره عبـאد .כردم توجهھא  אن כאم به ترשبی دقت بא ھنگאم אین در 

 :فرمـود پאسخ در אمאم ھستند؟ روزھאیی چه روزھא אین »ھي؟ אیאم אي و« :כرد

ــ قبــل« ــوم و هאلتروی ــ ی ــوم و هאلتروی ــ ی ــه אز قبــل ؛»هعرف  ھשــتم روز( تروی

 אگـر ؛»فאتـه فـאن« :پرسـید دوبـאره عبـאد .عرفه روز و ترویه روز ،)אلحجه یذ

 در ؛»بعـده یومین و هאلحصب هصبیح یصوم« :فرمود حضرت طور؟چ نتوאنست

 .بگیـرد روزه رא אن אز بعـد روز دو و )جمرאت رمی( حصبه روز صورت אین

 حسـن بـن عبـدאّهللاא  :گفت لذא .بود دשوאر رאوی برאی כאم אین پذیرש ظאھًرא

 )قربאن عید אز پس روز سه( تשریق אیאم در بאید صورت אین در כه אست قאئل

 אز پدرשـאن فرمـאیש بـه ،مخאطـب כـردن قـאنع بـرאی אمـאم لذא .بگیرد هروز
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   :فرمودند و כردند אستنאد 9خدא رسول

 و אכـل אیאم ھذه אن ینאدي بאא אمر 9אّهللاא  رسول אن :یقول כאن 7جعفرא אن«

 ،אیـאم אیـن כـه بگوید مردم به כه فرمودند אمر رא بאل 9خدא رسول؛ »שرب

  .بگیرد روزه نبאید כسی و אست אשאمیدن و خوردن אیאم

 אّهللاא  אن :כنـد یم אستنאد متعאل خدאوند כאم به و שود ینم قאنع رאوی بאز ظאھرאً  

 حضـرت ھنگـאم אین در 1.)َفِصياُم ثَالثَِة َأياٍم ِفي اْلَحج َو َسْبَعٍة ِإذا َرَجْعتُمْ ( :قאل

 مـאه אلحجه یذ مאنند نیز אلقعدهذی כه نمאیند یم אستنאد 7صאدق אمאم כאم به

   2.אست حج

 אگـر« :پرسـید כـه כسـی پאسـخ در כه כرده روאیت 7صאدق אمאم אز كافى نیز

   :فرمود »כند؟ چه نیאفت گوسفند متمتع

  .بگیرد روزه رא عرفه روز و ھשتم روز אز قبل

 رאه אز تـאزه אسـت ھשـتم روز כـه ترویـه ھمـאن در אگر حאل« :پرسید שخصی

   :فرمود »כند؟ چه بאשد رسیده

  .بگیرد روزه تשریق، אیאم אز بعد روز سه

 سـه אیـن و بمאنـد، مכه در כه ندאد مهلت שتربאنש אگر حאل« :پرسید שخصی

   :فرمود »כند؟ چه دھد אنجאم رא روزه روز

  .بگیرد روزه بعدש روز دو و حصبه روز

   :فرمود »אست؟ כدאم حصبه روز« :כند یسؤאل م رאوی אدאمه در

  .כند می כوچ כه روزى

   :فرمود »אست؟ مسאفر כه حאلی در بگیرد روزه אیא« :دپرسیدن

 مـא دلیـل و אسـت אین فتوאمאن بیتאھل مא نبود؟ مسאفر عرفه روز در مگر بله

                                                            
  .196، אیهبقره .1

 ،1 ج پیשـین، ،القـرآن تفسـیر فـی البرهـان بحرאنـی، سیدھאשم ؛92 ص ،1 ج پیשین، عیאשی، مسعود محمدبن .2

  .194 ص ،3 ج ،القرآن تفسير في الرحمان مواهب سبزوאری، موسوی אאعلی سیدعبد ؛424ص
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اٍم ِفـي اْلَحـج (:فرمאیـد مـی כـه אسـت قرאن در منظـورש و )َفِصـياُم ثَالثَـِة َأيـ 

  1.אست אلحجه یذ

  

   9رپيامب فعل به استناد با واژه معناي شدن روشن )ب

 مختلـف لیدא به و پذیرש در تسهیل و مطلب تقریر برאی گאھی حضرت אن

 دربـאره 7כـאظم אمـאم زא جملـه אز نمودنـدمی אستنאد 9خدא رسول فعل به دیگر

مین« כلمه معنאی ِمينَ ( אیه در »ُمَسوِّ كُْم ِبَخْمَسِة آالٍف ِمَن الَْمالِئكَِة ُمَسـويُْمِدْدكُْم َرب( 

   :فرمودند پאسخ رد אیשאن .שد سؤאل

 بود אین ،مאئכه אن نשאنه یعنی ؛אست عمאمه אیه אین در نשאنه אز خدאوند مرאد

  .دאשتند سر بر عمאمه כه

 و כننـد یم אسـتنאد 9پیـאمبر فعـل به خویש כאم تقریر برאی ،אدאمه در אیשאن

   :فرمאیند یم

 سر به هعمאم خدא رسول خلفه، من و یدیه بین من لهא فسد 9אّهللاא رسول אعتم

  .כردند یم مرאقبت אیשאن אز سر پשت و رو پیש אز خدאوند و گذאשتند می

   :فرمאیند یم مطلب אین پی در

 سـر بـر عمאمه نیز جبرئیل 2؛خلفه من و یدیه بین من فسدلهא جبرئیل אعتم و

  .כند یم مرאقبت אو אز سر پשت و رو پیש אز خدאوند و گذאرد می

 فאعـل אسم توאند یم ھم כلمه אین .אست שده رتכرא قرאن در بאر سه »مسّومین«

 אبـوعمرو، و כثیـرאبـن ،عאصـم مאننـد قאریـאن אز بعضـی .مفعـول אسم ھم و بאשد

 هبـ אگـر 3.אنـد خوאنده مفعول صیغه به رא אن دیگرאن و فאعل صیغهه ب رא »مسّومین«

                                                            
 .124 ص ،2 ج ،الميزان يرتفس ترجمه ،ھمدאنی موسوى سیدمحمدبאقر، .1

 روضـة مجلسـی، مقصـودعلی، بـن محمـدتقی ؛ 119 ص ،األخالق مکارم ،طبرسی שیخ فرزند حسن שیخ .2

  . 636ص ،7ج ، אשتهאردى پنאه علی و כرمאنی، موسوى حسین تحقیق ،الفقيه يحضره ال من شرح في المتقين

   .356 ص ،3 ج ،قرآن قاموس ی،یبنא قرשی אכبرعلی .3
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 بـه ،بאשـد فאعـل یغهص به چنאنچه و فرستאده یא دאر نשאن عنیی ،بאשد مفعول صیغه

  1 .دאשتند عאمت بدر جنگ در مאئכه כه אست گذאرندهعאمت אیمعن
  

  اجتهادي تفسيري روش )ج
 میـאن در ،دאرد אیویـژه جאیگאه כه אست تفسیرى ھאى روש אز אجتهאدى روש

 معـאنی و שده אن بא متفאوتی برخوردھאی ،)אשאعره و معتزله שیعه،( כאمی مذאھب

  .אست گردیده אرאئه אن אز مختلفی

                                                            
َوَجـلَّ  قَْولِـهِ  َعـنْ  7َجْعفَـرٍ  بْنَ  ُموَسی אلَْحَسنِ  َאبَא َمْوَאنَא َسَאلُْت  :سنت به قرאن تفسیر אز دیگر ھאینهنمو .1  َعزَّ

ر  يَْعلَمُ ( ي َسَאلُْت  قَאلَ  َאبِي َسَאلُْت  لِي فَقَאلَ  قَאلَ   )َأْخفى وَ  الس  َسـَאلُْت  قَـאلَ  אلُْحَسیْنِ  بْنَ  َعلِيَّ  َאبِي َسَאلُْت  قَאلَ  َجدِّ

ِ  قَْولِ  َعنْ  9אلنَّبِيَّ  َسَאلُْت  قَאلَ  َعلِيٍّ  بْنَ  אلُْحَسیْنَ  َאبِيَ  ر  يَْعلَمُ ( َجلَّ  وَ  َعزَّ  אّهللاא َسـَאلُْت  قَאلَ   )َأْخفى وَ  الس  َ  وَ  َعـزَّ  אّهللاא

כَאنِ  عِْرقَیْنِ  אَدمَ  قَلْبِ  فِي َخلَقُْت  َאنِّي ِאلَيَّ  فََאْوَحی َجلَّ   لَـهُ  כَتَبْـُت  َطـאَعتِي فِي یَכُنْ  فَِאنْ  אلَْهَوאءِ  مِنَ  ءٍ  بَِשيْ  یَتََحرَّ

َ  فَאْذכُُروא אلَْخطِیئَةَ  یَُوאقِعَ  َحتَّی َשیْئאً  َعلَیْهِ  َאכْتُبْ  لَمْ  َمْعِصیَتِي فِي یَכُنْ  ِאنْ  وَ  َحَسنَאتٍ   َאیَُّهـא َאْعَطـאכُمْ  َمـא َعلَی אّهللاא

َ  ِإن (ـ  جـلّ  و عـزّ  ـ אّهللاא  قـول عن 8جعفر بن موسی سאلت ؛)250 ص ،68 ج ،بحاراألنوار( .אلُْمْؤمِنُونَ   اّهللاٰ

كُمْ 
ُ
وا َأنْ  يَْأُمر אن منّא אمאم כلّ  ـ تعאلی و تبאرכ ـ אّهللاא  אمر .خאّصة لنא مخאطبة ھذه :فقאل .)َأْهلِها  ِإلى اْألَماناتِ  تَُؤد 

 אنّ  :אبیه عن אبي، حّدثني لقد و[ .אمאنאتא سאئر في جאریة ھي ثمّ  אلیه، یوصي و بعده אلّذي אאمאم אلی یؤّدي

 علـی אئتمننـي علـيّ  بن אلحسین ] אبي[ قאتل אنّ  فلو אאمאنة، بאدאء علیכم :אصحאبه قאل 8אلحسین بن عليّ 

 שـیخ ؛ 49 ص ،1 ج پیשـین، حـویزى، عروسـی جمعـه بن عبدعلی( . .]אلیه אّدیته ] به[ قتله אلّذي אلّسیف

 محمـدبن ؛ :بحاراالنوار لدرر االخبار االئمه االطهار مجلسی، محمدبאقر، ؛ 108 ص ،األخبار معاني صدوق،

 پیשـین، تهرאنـی، صאدقی محمد ؛ 435 ص ،3 ج ،الغرائب بحر و الدقائق كنز تفسير مשهدى، قمی محمدرضא

 ؛)672 ص ، محאتـی، אنصـאرى محمدرضـא ترجمـه ،الزاهرة الحکم یزدى، صאبرى رضאعلی ؛130ص ،7 ج

 ِ ثَن دِ  َعنْ  َאبِي يَحدَّ  אلَْخَאئِـقُ  یَْسَمعُ  َאَذאنאً  یَُؤذِّنُ  אلُْمْؤمِنِینَ  َאمِیرُ  אلُْمَؤذِّنُ  قَאلَ  7אلَْحَسنِ  َאبِي َعنْ  אلُْفَضیْلِ  بْنِ  ُمَحمَّ

ِ  ِمنَ  َأذانٌ  وَ ( برאءة سورة في جل و عز אّهللاא  قول ذلכ علی אلدلیل و כُلَُّهא،  7אلُْمْؤمِنِینَ  َאمِیرُ  فَقَאلَ  )َرُسولِهِ  وَ  اّهللاٰ

 قولـه فـي ،7אلحسن אبي عن ؛231ص ،1 ج ،قمي تفسير قمی، אبرאھیم، بن علی( .אلنَّאس فِي אْאََذאنَ  َאنَא כُنُْت 

 فیهـא؟ یلهمـون مא و אلقدر لیلة שאن عن و אאوصیאء، عن رجل سאل« :قאل ،)واِقٍع  بَِعذاٍب  سائِلٌ  َسَألَ ( :تعאلی

ِ  ِمـنَ  ( دאفِعٌ  لَهُ  فلَیَْس  وقع فאذא یכون، א ذلכ بאن כفرت ثم قع؛وא عذאب عن سאلت : 9אلنبي :فقאل  ِذي اّهللاٰ

وحُ  وَ  אلَْمאئِכَةُ  تَْعُرجُ  :قאل .)الَْمعاِرِج   في البرهان( .»7אلوصي و 9אلنبي عند من ِאلَیْهِ  אلقدر لیلة صبح في אلرُّ

، نََوאِدرُ  ؛483 :ص ،5 ج پیשین، ،القرآن تفسير אَونِْديِّ  ُسـئِلَ  :قَـאلَ  :אبَאئِهِ  َعنْ  َجْعفَرٍ  بْنِ  ُموَسی َعنْ  بِِאْسنَאِدهِ  אلرَّ

ِ  َرُسولُ  ْمـلِ  نَثْرَ  تَنْثُْرهُ  َא  وَ  تِبْیَאنאً  بَیِّنْهُ  قَאلَ  تَْرتِیًא  אلُْقْرאنَ  َرتِّلِ  وَ  تََعאلَی قَْولِهِ  َعنْ  9אّهللاא هُ  َא  وَ  אلرَّ ـْعرِ  َھـذَّ  تَُهـذَّ  אلשِّ

כُوא وَ  ئِبِهِ َعَجא عِنْدَ  قُِفوא ـوَرة אِخـرَ  َאَحِدכُمْ  َھمُّ  یَכُونُ  َא  وَ  אلُْقلُوبَ  بِهِ  َحرِّ  پیשـین، مجلسـی، محمـدبאقر،( אلسُّ

  .)215 ص ،89 ج
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 و معـאرف فهـم و אسـتنبאط معنאى به ،پژوھه אین در نظر مورد אجتهאدی فسیرت

 بـא ،... و אدبیـאت لغت، عقلی، نیقرא روאیאت، قرאن، אیאت אز אستفאده بא قرאن אحכאم

  .אست تفسیر برאى صאحیت دאשتن

  

   اجتهادي تفسير روش از استفاده و 7كاظم امام

 نسـبت بـאאتری درכ כه بودند אفرאدی כאم،  שنونده یא سאئل כه موאرد برخی در

 مطאلـب ،خـود مخאطبـאن معرفتی سطح بא متنאسب :אئمه دאשتند، مردم عموم به

  .دאدند یم قرאرھא  אن אختیאر در رא تری یقعم

  

  عقلي تفسير .1

 אز ییھא نمونـه تـوאن یم ،7כـאظم אمـאم אز منقـول تفسیری روאیאت درتאمل  بא

  :אز جمله כرد؛ مשאھده حضرت אن כאم در رא عقلی تفسیر

ِ  َقـْولِ  َمْعنَـی َعـنْ  ُسئِلَ  وَ  7ُموَسی אلَْحَسنِ  َאبِي َعنْ  َرאِשدٍ  بْنِ  אلَْحَسنِ  -1-1  אّهللاא

ْحمنُ ( ؛ وَ  َدقَّ  َمא َعلَی אْستَْولَی َفَقאلَ   )اْستَوى الَْعْرِش  َعلَى الر َجلَّ
1   

 َعلَـى ْحمنُ الـر ( معنـאى שـد سـؤאل 7כאظم אمאم אز :گوید یم رאשد بن حسن

  .כאن یא بאשد خرد چه ھر بر אست مسلط :فرمود אمאم ؟چیست 2) اْستَوى الَْعْرِش 

 שـده، گرفتـه אلـه مـאده אز عبودیت مستحق و שאیسته معنאىه ب אّهللاא  جאله لفظ

 ستאیש ھر موجودى אو رא موجود حقیقی و نور محض כه שאیسته אست یگאنه یعنی

 بـه به ھر موجودى ،در אثر فیض وجود .نمאید אفאعتر אو فیض و فضیلت به و כند

  .دאשت خوאھدعنאیت ھمאن قدر عبودیت ذאتی و تכوینی نسبت به سאحت אفریدگאر 

                                                            
 שیخ(بאبویه אبن ، علی محمدبن ؛386 ص ،2 ج ،اللجاج أهل على اإلحتجاج طبرسی، علی بن אحمد אبومنصور .1

 ، علـی بـن محمد ؛115 ص ،1 ج پیשین، כلینی، ، אسحאق نب یعقوب محمدبن ؛230 ص ،التوحيـد ،)صدوق

  .4 ص ،االخبار معانی ،)صدوق שیخ( بאبویه אبن

  . 5 ، אیهطه .2
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 و אسـت ییכبریא سאحت ربوبیت صفت و ذאتی معبودیت אزمه ،ذאتی عبودیت

 כـه אست ربوبیت و خلق صفت אزم به تعریف »جل و دق مא علی אستولی« جمله

 و بـود خوאھـد אفریدگאر سאحت تدبیر و قدرت حیطه در ،אى فریدهא و مربوب ھر

 و قدسـیאن مאننـد بאשـد אرאدى عبودیـت بـא توאم چه אست ذאتی عبودیت אن אزم

 אسـت تכـوینی و ذאتیھא  אن عبودیت כه موجودאت سאیر یא و بשر و قدسیه אروאح

  .אست ربوبی مقאم معبودیت אن אزم و

 بهرمنـد وجـود فـیض אز خـود سـهم درقـ بـه یـכ ھر כه موجودאت سلسله

 عـوאلم و جهאن نظאم و ملכوت و ملכ و שهאدت عאلم و قدسیه אنوאر אز ،שوند می

 و ھستند ییכبریא مقאم אستیאء و تدبیر و قهر و قدرت حیطه در ھمه و ھمه ،دیگر

 و موھبـت אز سپאس و ستאیש و عبودیت مقאم در خودשאن وجودى ذאت به ھمه

  1.بود خوאھند گرفته فرא رא ھא אن כه وجود نعمت

   :فرمود 7כאظم אمאم כه שده روאیت 7عسכری حسن אمאم אز -1-2

َ  ِאنَّ   مِنْ  بِهِ  َאَمَرُھمْ  َفَمא نََهאُھمْ  وَ  َفَאَمَرُھمْ  َصאئُِرونَ  ِאلَیْهِ  ُھمْ  َمא َفَعلِمَ  אلَْخلْقَ  َخلَقَ  אّهللاא

بِیلَ  لَُهمُ  َجَعلَ  َفَقدْ  ءٍ  َשيْ   َجَعـلَ  َفَقدْ  ءٍ  َשيْ  مِنْ  َعنْهُ  نََهאُھمْ  َمא وَ  بِهِ  ْخذِ אْאَ  ِאلَی אلسَّ

بِیلَ  لَُهمُ  ُ  َجبَـرَ  َمא وَ  بِِאْذنِهِ  ِאאَّ  تَאِرכِینَ  َא  وَ  אِخِذینَ  یَכُونُونَ  َא  وَ  تَْرכِهِ  ِאلَی אلسَّ  אّهللاא

 َأيكُـمْ  ِليَبْلُـَوكُمْ ( َقאلَ  כََمא وَ  بِאلْبَلَْوى אْختَبََرُھمْ  بَلِ  َمْعِصیَتِهِ  َعلَی َخلْقِهِ  مِنْ  َאَحدאً 

  2.)َعَمال َأْحَسنُ 

 مختـאر بر 3)َعَمال َأْحَسنُ  َأيكُمْ  ِليَبْلَُوكُمْ ( אیه به توجه بא ،روאیت אین در حضرت

 אنـد، یدهورز כیـدאت وی אزمـאیש منظـور به שر، و خیر رאه אنتخאب در אنسאن بودن

 אز یכ ھر عمل حسنא بروز و ظهور سطهوא به שمא אز یכ ھر אختیאر و אبتא :یعنی

 כـس ھـر אز نهـی ترכ و مرא خذא :فرمود כه حضرت אن قول و אست بندگאن שمא

                                                            
   .216 ص ،3 ج ،كافى اصول از پرتوى درخشان ھمدאنی، حسینی سیدمحمد .1

 .387 ص ،2 ج پیשین، ،اإلحتجاج .2

  .7 ، אیهھود .3
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 و تخلیت هب אیمאست و אשאره ،تقدس و تعאلی אیزد אذن به אא نیست میّسر و ممכن

 رא אو و אو طبـع هبـ مخلّـی رא כس אن تقدس و تعאلی وאجب یعنی ه؛אلعزّ  ربّ  علم

 و مـرא אطאعت و رسول قول قبول در تא گردאند چیز ھر نیכو و بد به فعאر و عאلم

  .نمאند سخن و عذر صאא رא אو عאلم قאدر حכم

  قلب؟ یא چשم بא خدאوند رؤیت -1-3

 אلسـمي אلَْغفَّـאرِ  َعبْـدُ  لَـهُ  یَُقـאلُ  َرُجلٌ  َسَאلَ  :َقאلَ  אلَْجْعَفِريِّ  َجْعَفرٍ  بْنِ  یَْعُقوبَ  َعنْ 

لَمِيُ [ ِ  َقْولِ  َعنْ  7َجْعَفرٍ  بْنَ  ُموَسی بَאِאبَْرאھِیمَ אَ  ] אلسُّ  َفتَـَدلى َدنـا ثُـم  (تََعאلَی אّهللاא

 ِאلَـی تَـَدلِّیאً  وَ  ُحُجبٍ  مِنْ  ُخُروجאً  َھאُھنَא َאَرى َقאلَ   )َأْدنى َأْو  َقْوَسيِْن  قابَ  َفكانَ 

دאً  َאَرى وَ  אْאَْرضِ   َفَقـאلَ  َھـَذא َفכَیْـَف  بََصـِرهِ  لَـیאِ  نُِسـبَ  وَ  بَِقلْبِهِ  َربَّهُ  َرَאى ُمَحمَّ

 אلَْغفَّـאرِ  َعبْـدُ  َفَقאلَ  بِبََدنٍ  یَتََدلَّ  لَمْ  وَ  َمْوِضعٍ  َعنْ  یََزلْ  لَمْ  َفِאنَّهُ  َفتََدلَّی َدنא َאبُوِאبَْرאھِیمَ 

 َقـدْ  وَ  ِאאَّ  هِ َمْجلِسِ  َعنْ  یَتََدلَّ  َفلَمْ  َفتََدلَّی َدنא َقאلَ  َحیُْث  نَفَْسهُ  بِهِ  َوَصَف  بَِمא َאِصُفهُ 

 فِي لَُغةٌ  َھِذهِ  ِאنَّ  7َאبُوِאبَْرאھِیمَ  َفَقאلَ  نَفَْسه بَِذلِכَ  یَِصْف  لَمْ  َذلِכَ  َא  لَوْ  وَ  َعنْهُ  َزאلَ 

َدلِّي ِאنََّمـא وَ  تََدلَّیُْت  َقدْ  یَُقولُ  َسمِْعُت  َقدْ  یَُقولَ  َאنْ  مِنُْهمْ  َرُجلٌ  َאَرאدَ  ِאَذא ُقَریْשٍ   אلتـَّ

    1؛ אلَْفْهم

 َفتَـَدلى َدنا ثُم ( אیه معنאی כه כند یسؤאل م 7כאظم אمאم אز سلمی عبدאلغفאر

 جـא אن در אیא כه :כرد عرض אدאمه در چیست؟ 2)َأْدنى َأْو  َقْوَسيِْن  قابَ  َفكانَ 

 حضرت ،אمده بیرون ھא پرده و حجאب אز حقّ  حضرت ،نمود אقאمت پیאمبر כه

 به رؤیت نسبت و نمود مשאھده قلب هب כهאن یא دید چשم به رא אو 9محمد

  אست؟ چگونه אین دאد، بصر

 שد نزدیכ؛ بِبََدنٍ  یَتََدلَّ  لَمْ  وَ  َمْوِضعٍ  َعنْ  یََزلْ  لَمْ  َفِאنَّهُ   َفتََدلَّی َدنא«  :حضرت فرمود

  .»نگردید و بא بدن به چیزی نزدیכ שد، אو אز ھیچ موضعی جدא نשد تر כینزد و

 َفلَـمْ   َفتَـَدلَّی َدنـא  َقـאلَ  َحیُْث  نَفَْسهُ  بِهِ  َوَصَف  بَِمא ُفهُ َאصِ « :כرد عرض عبدאلغفאر

                                                            
  .386ص ،2 ج پیשین، ،إلحتجاجא .1

  .9 ، אیهجمن .2
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 .»مـن نَفَْسـهُ  بِـَذلِכَ  یَِصْف  لَمْ  َذلِכَ  َא  لَوْ  وَ  َعنْهُ  َزאلَ  َقدْ  وَ  ِאאَّ  َمْجلِِسهِ  َعنْ  یَتََدلَّ 

 جـאى אز بنא بر אین... ھمچو نفس אیه אو رא وصف می כنم כه فرمود نزدیכ שد

 .فرمود نمی وصف گونهאینگرنه و שد، جدא אن אز כهאن جز نכرد تدلّی خود

 כسـی وقت ھر כه אست گونهאین قریש در لغت אین כאربرد« :فرمود 7אمאم

  1.»אست فهم ھمאن »تدلّی« ىאمعن و ،»تدلّیت« :گوید می שنیدم، بگوید بخوאھد

  )مجאزی معنאی در لغوی تفسیر(

  

  فقهي تفسير .2

   آيه به استناد سسپ و فقهي حكم بيان

 אن لهم یصلح ھل مכه אھل عن سאلته قאل موسی אخیه عن جعفر بن علي عن

 אّهللاא  قـول ذلـכ و אلمتعه، مכه אھل یصلح א :قאل אلحج אلی אلعمره في یتمتعوא

  2.)اْلَحرامِ  اْلَمْسِجدِ  حاِضِري َأْهلُهُ  يَكُْن  لَمْ  ِلَمْن  ذِلكَ (

سـؤאل  7כאظم אمאم برאدرم אز« :دگوی یم 7صאدق אمאم فرزند جعفر بن علی

 پאسـخ در אیשـאن »אورنـد؟ جאی به تمتع حج توאنند یم مכه אھل אیא כه כردم

 در یمتعـאل خدאونـد زیـرא دھنـد אنجאم تمتع حج توאنند ینم مכه אھل« :فرمود

 .»כنند ینم زندگی مכه در כه אست אفرאدی مختص تمتع حج :فرمאید یم قرאن

 بـرאی سپس و دھند یم پאسخ فقهی سؤאل به אبتدא 7כאظم אمאم ،روאیت אین در

   3.כنند یم אستنאد قرאن אز אیאیه به خویש כאم تثبیت

                                                            
 تـدلّی אن گوینـده بـه ،بאשـد دאשـته رא چیـزى فهم قصد כه ھر زیرא ؛אست مجאزى تدلّی برאى فهم ىאمعن .1

 مرجـع در و אمـده אیـه אیـن بـرאى متفאوتی تفאسیر .بשنود و بفهمد رא כאمש تא )שود می نزدیכ( כند می

  ) 314 و 313 ص،  3 ج ،بحار: نכ( . אست אختאف ضمیر

 پیשـین؛ عیאשـی، مسـعود، بـن محمـد ؛198 ص ،1 ج پیשـین، ،القرآن تفسير فى البرهان بحرאنی، سیدھאשم .2

   .10ص ،21 ج پیשین، مجلسی، تقی، محمد بن بאقر محمد

 و אلمـرאة یتزوج رجل عن سله له قلت قאل 8جعفر بن موسی قیم حفص بن אسאمة عن :دیگر ھאینمونه.3

 ِإنْ ( כتאبـه فـي אّهللاא  قـאل مـא تقـرא مא א :قאل و ـ لهא مهر א و אلعدة یهאعل و אلمیرאث لهא :قאل مهرא لهא یسم لم
← 
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  باطني تفسير .3

 بـر אفـزون אیשـאن כه שود یم معلوم ،7כאظم אمאم تفسیری روאیאت بررسی بא

 אن אز پـژوھש אین در כهאند  دאשته توجه نیز بאطنی معنאی به قرאن، ظאھری تفسیر

 لغـت، بـه تفسـیری، روש אیـن در .אست שده یאد »بאطنی تفسیر روש« عنوאن بא

 مستندאتبر אسאس  אیאت بلכه ؛שود ینم אستنאد قرאن دیگر אیאت و تאروאی אدبیאت،

 لفـظ نمونـه مرزبندى و تعیین به تربیש و گرددمی تفسیر رمزی و بאطنی عرفאنی،

 زیرא .دوש ن پردאخته میخאرجی و عینی א یھא כردن چאرچوب مשخص و خאرج در

  .دאرد نیز ژرف بאطنی ،دلربא ظאھرى بر عאوه כریم قرאن تفسیرى، مכتب אین در

  

 باطني تفسير از ييها نمونه و 7كاظم امام

  9اكرم پيامبر بر اعمال عرضه نحوه -3-1

ُ  َفَسيََرى اْعَملُوا( אیه دربאره 7כאظم אمאم אز  1)ُمْؤِمنُـونَ الْ  وَ  َرُسـولُهُ  وَ  َعَملَكُـمْ  اّهللاٰ

   :فرمودند אیשאن שد، سؤאل

 ِ אَرَھא َفאْحَذُروא 9ِאنَّ َאْعَمאَل אلْعِبَאِد تُْعَرُض َعلَی َرُسوِل אّهللاא   2؛כُلَّ َصبَאٍح َאبَْرאَرَھא َو ُفجَّ

 9خـدא رسول بر صبح ھر  ـ بدכאرאن و نیכאن ـ بندگאن אعمאل כه درستی به

  .بאשید حذر بر پس ،گردد یم عرضه

                                                            
→  

 ْقتُُموُهنَأنْ  َقبِْل  ِمْن  َطل  وُهن ْضتُمْ  َقْد  وَ  ـ تََمس
َ
ْضتُمْ  ما َفنِْصُف  َفِريَضةً   لَُهن َفر

َ
 عـאملی، حـر حسـن محمـدبن( .)َفر

 بحرאنـی، سیدھאשـم ،83ص ،23ج پیשـین، ی،مجلس محمدبאقر، ؛57 بאب אلمهورאبوאب ،3ج ،الشـیعه وسائل

 فـروש حכـم بیـאن بـرאی אیه אز אستفאده ).پیשین ،العيّاشي تفسير ؛288 ،1ج پیשین، ،القرآن تفسير فى البرهان

 אن لـه ھل -مملوכه دبر رجل عن אسאله 7אلحسن אبي אلی כتبت قאل یزید بن عمر عن مدبر مملوכ عتق

عا كُل ( כتب :قאل عتقه یبیع كانَ  مِ الط  ِإْسرائِيلَ  لِبَنِي ِحال  مَ  ما ِإال 1 ج ،العيّاشـي تفسـير( )نَْفِسـهِ   َعلـى ِإْسرائِيلُ  َحر، 

 ). 298ص ،1ج پیשین، ،القرآن تفسیر فی البرهان بحرאنی، سیدھאשم ؛185ص

 .105 ، אیهتوبه .1

  .424ص ،1 ج پیשین، صفאر، حسن، بن محمد .2
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 אمـאم بـه رسول אز بعد ،گرفته نظر در رسول برאی خدאوند אنچه כه دאنست بאید

 بـر گرددیم عرضه رسول بر כه گونهھمאن بندگאن אعمאل لذא שود؛ یم دאده تحویل

   .שود یم عرضه نیز אمאم
  

  لزوم پيوند ناگسستني با امام -3-2

ِصلُوَن مـا َأَمـَر َو الِذيَن يَ (  یقول אلصאلح אلعبد سمعت :قאل אلفضل بن محمد عن

ُ ِبِه َأْن يُوَصلَ   مـن صل אللهم :تقول بאلعرש، معلقه محمد  אل  رحم ھو :قאل ) اّهللاٰ

 1. ؛رحم כل في تجري ھي و قطعني من אقطع و وصلني

ُ ِبِه َأْن يُوَصلَ ( אیه دربאره :دیگو یم אلفضل بن محمد  ) َو الِذيَن يَِصلُوَن ما َأَمَر اّهللاٰ

 بدאن כه پیوندى :فرمودند כه שنیدم )8جعفر بن موسی אمאم( صאلح عبد אز

 بא خدאیא :گوید می כه אلهی عرש بر אویخته אست، محمد אل بא پیوند שده، אمر

   .כن قطع گسلند، می من אز כه אنאن بא و بپیوند دאرند پیوند من بא כه אنאن

 تبیـین نیروשـ بـه رא אیـه مفهوم گستره ،روאیت אین در אمאم אمد، כه طور ھمאن

 دאمـن بـه אنـدאختن چنـگ لـزوم אیـه، אز אمـאم تفسـیر گونـهאین چنینھم .כند می

 .دھـد مـی نשـאن نیـز قرאن אعمאق بא שدن אשنא تربیש چه ھر برאى رא :بیت אھل

 روزگـאر و جـور حאכمیـت و تאریـכ روزگـאر אن به توجه بא ،אمد אنچه بر אفزون

 بـرאى אسـت یبیـאن روאیـت ،... و یـعتطم یא و تهدید سر אز ھא گسستن و ھא بریدن

  2.ھא گسستن و ھאپیوستن چگونگی به دאدن אگאھی و ھא جهت سאختن روשن
  

     آيه نزول شأن كمك با 7علي حضرت واليت بيان -3-3

 )إنُه لََقوُل َرُسوٍل كَـِريمٍ ( אیه دربאره 7כאظم אمאم אز :گوید یم فضیل بن محمد

ِ « :فرمودند حضرت ،כردم سؤאل ِ  َعنِ  َجبَْرئِیلَ  يیَْعن  .»َعلِيٍّ  َوَאیَةِ  فِي אّهللاא
                                                            

 ،15 ج  پیשـین، مجلسی، ؛289 -288 ص ،2ج پیשین، ،القرآن تفسير فى لبرهانا ؛208ص، 2 ج ،عيّاشي تفسير .1

 .871ص ،1ج پیשین، صאفی، فیض مאمحسن ؛28 ص

  .273 ص تفسیرپژوھی، در مقوאتی و مقאאت ؛تفسیر آفاق رאد، مهدوى محمدعلی .2
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 نیـز و אسـت جبرئیـل כه כردند مשخص رא »رسول« مصدאق حضرت وאقع در

 وאیت سخن جبرئیل در مورد یعنی ؛אست 7علی حضرت وאیت כه رא قول مقول

 אیـه دربـאره :گوید یم چنینھم .אست خدאوند جאنب אز 7علی حضرت אمאمت و

 :فرمودند حضرت כردم، سؤאل حضرت אز ،)ِبَقْوِل شاِعٍر َقِليًال ما تُْؤِمنُونَ َو ما ُهَو (

دאً  ِאنَّ  َقאلُوא אبٌ  ُمَحمَّ ُ  َאَمَرهُ  َمא وَ  َربِّهِ  َعلَی כَذَّ ُ  َفـَאنَْزلَ  َعلِـيٍّ  فِي بَِهَذא אّهللاא  بِـَذلِכَ  אّهللاא

  ؛ َعلِيٍّ  َوَאیَةَ  ِאنَّ  َفَقאلَ  ُقْرאنאً 

 بـه رא אو خدאونـد و بسته دروغ خدא به 7علی  دربאره 9محمد :گفتند כفאر

 ھمـین بـه .כنـد یم چنـین אین שعرא مאنند و نכرده אمر 7علی وאیت אظهאر

 .כرد نאزل رא אیאتی تعאلی و تبאرכ خدאوند دلیل

  :فرمودند سپس

َل َعلَ ( .)تَْنِزيٌل ِمْن َرب اْلعالَِمينَ (  َعلِيٍّ  َوَאیَةَ  ِאنَّ  ـٌد  -ْينـاَو لَـْو تََقـو بَْعـَض  -ُمَحم

 -َفَقـאلَ  אلَْقْولَ  َعَطَف  ثُمَّ  .)ثُم لََقَطْعنا ِمْنُه اْلَوِتينَ ( )َألََخْذنا ِمْنُه ِباْليَِمين( )اْألَقاِويلِ 

بِینَ  مِنْכُمْ  َאنَّ  لَنَْعلَمُ  ِאنَّא وَ  لِلَْعאلَمِینَ  لِلُْمتَّقِینَ  لَتَْذכَِرةٌ  َعلِيٍّ  َوَאیَةَ  ِאنَّ   َعلِیّאً  ِאنَّ  وَ  .ُمכَذِّ

دُ  یَא( َفَسبِّحْ   .אلْیَقِینِ  لََحقُّ  َوَאیَتَهُ  ِאنَّ  وَ  .אلْכאفِِرینَ  َعلَی لََحْسَرةٌ  כَ  بِאْسمِ  )ُمَحمَّ  َربـِّ

 .אلَْفْضلَ  َھَذא َאْعَطאכَ  אلَِّذي אلَْعظِیمَ  َربَّכَ  אْשכُرْ  یَُقولُ  .אلَْعظِیمِ 

 بـه نسـبت כفـאر אتهـאم نھمـא رא אیـאت نـزول سـبب ،روאیت אین در حضرت

 .نمאیند یم بیאن 9پیאمبر

تَنِْزيـٌل ( אیه ،אمر אین در مبאلغه و تאכید و אتهאم אین رفع برאى تعאلی خدאى پس

 ینאلعـאلم رب مـن تنزیل 7علی ةوאی אنّ « :فرمود و כرد نאزل رא )ينَ مالَ العَ  بّ ِمْن رَ 

 .» ...אאقאویل بعض9محّمد علینא تقّول ولو

   :فرمودند 7مכאظ אمאم سپس

 وאیـت بـه 1،)ينَ مالَ الَعـ تَنِْزيٌل ِمـْن ربّ ( אیه در »تَنِْزیلٌ «در مقدر »ھو«ضمیر

 .دאرد שאرهא 7علی حضرت
                                                            

  .43 ، אیهحאقه .1
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  :فرمود و دאد אدאمه عطف بא رא گفتאر گאهאن

 و نאכـאفر بـر حسـرت علـی ؛אسـت متقین یאدאورى و تذכره 7علی وאیت

 یعنـی گـوى، تسبیح بزرگت אرپروردگ نאم به پس .אست אلیقین حقّ  אو وאیت

 .אست כرده عطא تو به رא فضل אین כه כن שכر رא بزرگت پروردگאر

 ،אلْیَقِـینِ  لََحقُّ  ِאنَّهُ  وَ  لََحْسَرٌة، ِאنَّهُ  وَ  تَْذכَِرٌة، ِאنَّهُ  ضمیر כه שد معلوم حدیث אین אز

  .אست 7علی حضرت אمאمت و وאیت دربאره ھمه

  

  :بيتاهل بغض بودن سيئه -3-4

 )َخِطيئَتُـهُ  ِبهِ  َأحاَطْت  وَ  بُْغُضنَا َقالَ  َسيئَةً  كََسبَ  َمْن   بَلى( تََعאلَی َقْولِهِ  فِي 7אلْכَאظِمُ 

  1.ِدَمאئِنَא فِي َשِرכَ  َمنْ  َقאلَ 

 אز مـرאد« :فرمאیـد یم حضرت אمא אست؛ گنאھی نوع ھر אیه אین در سیئه אز مرאد

 بغـض نא אכمـل مصدאق שود یم معلوم جא אین אز و »אست :بیت אھل بغض אن

  2.אست جری بאب אز و שود-می جאری نیز دیگر گنאھאن در אمא אست :بیت אھل

                                                            
  .44 ص ،24 ج پیשین، مجلسی، عאمه .1

ثَنَא :אلهی אمאنت אمאمت :بאطنی فسیرت אز دیگر ھאینمونه .2 ِ  َعبْدِ  بْنِ  َאْحَمدَ  بْنُ  َعلِيُّ  َحدَّ  َאبِـي بْـنِ  َאْحَمـدَ  بْـنِ  אّهللاא

ِ  َعبْدِ  ثَنِي قَאلَ  אلْبَْرقِيُّ  אّهللاא هِ  َعنْ  َאبِي َحدَّ ِ  َعبْدِ  َאبِي بْنِ  َאْحَمدَ  َجدِّ دِ  َאبِیهِ  َعنْ  אّهللاא  بْـنِ  یُـونَُس  َعـنْ  َخאلِـدٍ  بْـنِ  ُمَحمَّ

ْحَمאنِ  ِ  قَْولِ  َعنْ  8َجْعفَرٍ  بْنَ  ُموَسی َسَאلُْت  :قَאلَ  َعبِْدאلرَّ َ  ِإن ( -َجلَّ  وَ  َعزَّ  אّهللاא كُمْ  اّهللاٰ
ُ
وا َأنْ  يَْأُمر ِإلى  اْألَماناتِ  تَُؤد  

ةً  لَنَא ُمَخאَطبَةٌ  َھِذهِ  فَقَאلَ  )َأْهلِها ُ  َאَمرَ  َخאصَّ ِذي אْאَِمـאمِ  ِאلَـی یَُؤدِّيَ  َאنْ  مِنَّא َمאمٍ אِ  כُلَّ  تََعאلَی وَ  تَبَאَرכَ  אّهللاא  وَ  بَْعـَدهُ  אلـَّ

ثَنِي لَقَدْ  وَ  -אْאََمאنَאتِ  َسאئِرِ  فِي َجאِریَةٌ  ھِيَ  ثُمَّ  ِאلَیْهِ  یُوِصيَ   قَـאلَ  8אلُْحَسـیْنِ  بْـنَ  َعلِـيَّ  َאنَّ  َאبِیـهِ  َعـنْ  َאبِي َحدَّ

یْفِ  َعلَی אئْتََمنَنِي 8َعلِيٍّ  بْنِ  אلُْحَسیْنِ  َאبِيَ  قَאتِلَ  َאنَّ  فَلَوْ  אْאََمאنَةِ  بَِאَدאءِ  َعلَیْכُمْ  ِאَْصَحאبِهِ  یْتُهُ  بِهِ  قَتَلَهُ  אلَِّذي אلسَّ  َאَدَّ

ـدِ   :مـردم بـر אلهی رحمت אمאمت ) 107ص پیשین، ،األخبارمعاني بאبویه، بن علی محمدبن( .ِאلَیْهِ   بْـنِ  ُمَحمَّ

ِ  َفْضلُ  ال لَْو  وَ ( قَْولِهِ  يفِ  7אلَْحَسنِ  َאبِي َعنْ  ُفَضیْلٍ  ِ  َرُسـولُ  אلْفَْضـلُ  قَאلَ  )َرْحَمتُهُ  وَ   َعلَيْكُم اّهللاٰ  َرْحَمتُـهُ  وَ  9אّهللاא

 ،1 ج پیשـین، ،البرهان فى تفسير القـرآن بحرאنی، سیدھאשم ؛81ص ،9 ج پیשین، مجلسی،( 7אلُْمْؤمِنِینَ  َאمِیرُ 

 אّهللاא زعزی ؛423ص ،35 ج پیשین، مجلسی، عאمه ؛261ص ،1ج پیשین، عیאשی، مسعود محمدبن .398 ص

 طریـق אز אمـאم بـא پیوند )13 ص ،2 ج ،8الکاظم ابی الحسن موسی بن جعفـرمسنداالمام قوچאنی، عطאردی

אرٍ  بْنِ  ِאْسَحאقَ  :مאلی כمכ ِ  قَْولِ  َعنْ  َسَאلْتُهُ  :قَאلَ  7ِאبَْرאھِیمَ  َאبِي َعنْ  َعمَّ ِذيا َذا َمْن ( َجلَّ  وَ  َعزَّ  אّهللاא َ  يُْقـِرُض  ل  اّهللاٰ

ضاً 
ْ
  لَهُ  وَ  لَهُ  َفيُضاِعَفهُ  َحَسناً  َقر

ٌ
َمאمِ  ِصلَةِ  فِي نََزلَْت  قَאلَ  )كَِريمٌ  َأْجر  ،1ج پیשـین، عیאשـی، مسـعود محمـدبن(.אْאِ

دٍ  بْنِ  َאْحَمدَ  :بשر ھאدیאن אئمه ).131ص ِ  قَْولِ  فِي 7אلَْحَسنِ  َאبِي َعنْ  ُمَحمَّ  ِممـنِ  َأَضـل  َمْن  وَ ( َجلَّ  وَ  َعزَّ  אّهللاא
← 
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  ظاهري تفسير .4

 אز ییھא نمونـه تـوאن یم ،7כـאظم אمـאم אز منقـول تفسیری روאیאت در تאمل بא

  :جمله אز כرد؛ مשאھده حضرت אن כאم در رא ظאھری تفسیر

  

   آيه معناي بيان -4-1

 مـرאد כـردم سـؤאل 7כאظم אمאم אز כه כند می نقل مهرאن بن سمאعه אز عیאשی

  َشْي  َعْن  لَكُمْ  ِطبْنَ  َفِإنْ ( אیه אز خدאوند
ٍ
ھـא  אن אگـر 1)َمِريئـاً  َهِنيئـاً  َفكُلُـوهُ  نَْفسـاً  ِمنْهُ  ء

 !כنیـد مصـرف گـوאرא و حـאل ببخשـند، שمא به خאطر رضאیت بא رא אن אز چیزى

   :یدفرمאمی پאسخ در حضرت چیست؟

 אمـوאلی אن אز خدאونـد مـرאد 2 ؛ملכن ممא אیدیهن في  אلتي  אموאلهن  بذلכ یعني

  .ھستند אن مאلכ כه چیزھאیی אز ،ھאست אن دست در כه אست

 رא به אمـوאلی כـه زن مאلـכ» نَفْسאً  مِنْهُ  ءٍ  َשيْ «אز مرאد7כאظم אمאم ،روאیت אین در

  .نمאیند یموضوع رא نیز روשن م فقهیحכم  ،در سאیه אین معنאכنند و ھאست تفسیر می אن

  

  يتيمان اموال از استفاده نحوه -4-2

 כنـد و یسـؤאل م 3) تُخاِلُطوُهمْ  ِإنْ  وَ ( אیه معنאی دربאره 7כאظم אمאم אز سمאعه

   :فرمאید یم אیשאن

  یلـي אلرجل כאن אذא כه؛ אست אین خدאوند منظور ؛אست یتیمאن دربאره אیه אین

                                                            
→  

بَعَ  ِ  ِمنَ  ُهدىً  بَِغيْرِ  َهواهُ  ات ةِ  مِنْ  ُھًدى بِغَیْرِ  َرْאیَهُ  ِدینَهُ  אتََّخذَ  َمنِ  یَْعنِي )اّهللاٰ  فـروخ بن حسن محمدبن (.אلُْهَدى َאئِمَّ

   )13ص ،1 ج ،9محمد آل فضائل فی الدرجات بصائر صفאر،

  .4 אیه ،نسאء .1

 تفسـیر فـی البرهـان ؛83ص ،23ج پیשـین، مجلسی، عאمه ؛219ص ،1 ج پیשین، ،שیعیא مسعود، محمدبن ،. 2

 .341ص ،1ج پیשین، ،القرآن

  .220،بقره .3
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 مـنهم אنسאن لכل یخرج مא قدر علی مאله من فلیخرج حجره، في ھو و  یتאمی

 بـه بאیـد כنـد، یم زنـدگی یتـیم כسی ۀخאن در אگر یعאً؛جم فیאכلون فیخאلطهم

 אز متعـאرف مقـدאر به כه صورت אین به نمאید خرج אو مאل אز متعאرف אندאزه

  .כنند خرج ھم بא و אمیزند در خود אموאل بא رא אو אموאل

   :یدفرمא یم אدאمه در حضرت

 אو אمـوאل אز אسـتفאده در نبאیـد 1؛نـאر ھـو فאنمـא שـیئא אموאلهم من  یرزאن א و

  . )אست אتש به ورود بאعث( אست אتש אین כه כند روی یאدهز

 ؛כننـد یم مשـخص رא »ھـم« ضـمیر مرجـع אبتدא 7כאظم אمאم روאیت، אین در

  2.نمאیند یم بیאن אیه دربאره توضیحאتی سپس

  

  تاريخي تفسير .5

  خمر تحريم سير

ـالةَ  تَْقَربُـوا ال( אیـه معنאی دربאره 7כאظم אمאم אز فضیل بن محمد َأنْـتُمْ  وَ  الص 

 زمـאنی تـא نשوید نزیכ نمאز به مستی ھنگאم در 3؛) تَُقولُونَ  ما تَْعلَُموا َحتى  ُسكارى

  :فرمאید یم پאسخ در حضرت ؛כند یسؤאل م ،گویید یم چه بدאنید כه

  .אست אیه مربوط به قبل אز زمאن حرאم שدن שرאب אین 4؛אلخمر  یحرم  אن  ھذא قبل

                                                            
  .213ص ،1ج پیשین، ،القرآن تفسیر فی البرهان ؛121ص ،16 ج پیשین، مجلسی، عאمه .1

دِ  :لین قول تفسیر :دیگر ھאینمونه .2 ِ  قَْولِ  َعنْ  َאْخبِْرنِي 8َجْعفَرٍ  بْنِ  لُِموَسی لُْت قُ  قَאلَ  ُعَمیْرٍ  َאبِي بْنِ  ُمَحمَّ  אّهللاא

َعْونَ   ِإلى اْذَهبا( َھאُرونَ  وَ  لُِموَسی َجلَّ  وَ  َعزَّ 
ْ
هُ  ِفر   لََعلهُ  لَيناً  َقْوًال  لَهُ  َفقُوال  َطغى ِإن

ُ
א فَقَאلَ   )يَْخشى َأْو  يَتََذكر  قَْولُـهُ  َאمَّ

-علـل (. ُمْصـَعب بْـنَ  אلَْولِیدَ  ُمْصَعبٍ  َאبَא فِْرَعْونَ  אْسمُ  כَאنَ  وَ  ُمْصَعبٍ  َאبَא یَא لَهُ  ُقوَא  وَ  כَنِّیَאهُ  َאيْ  لَیِّنאً  قَْوًא  لَهُ  فَُقوא

 یכـون אلرجـل عـن سـאلته :قאل אبرאھیم، אبي عن :)نیت بودن مهم( אیه مصدאق بیאن ).67 ص ،1 ج ،الشرائع

 فـא علیـه لهـم فیبقـی صـغאرא אیتאمـא فیتـرכ אیאه، یقضه لم و فیموت بقرض אو ببیع אمא אلمאل عنده للرجل

 مسـعود بـن محمـد( »فـא אلیهم یؤدي אن ینوي כאن אذא« :قאل ظلمא؟ אلیتیم مאل یאכل ممن אیכون یقضیهم،

 )347ص ،1ج پیשین، ،القرآن تفسير فى البرهان ؛121ص ،15 ج؛ مجلسی، 225؛ ص1 یאשی، پیשین، جع

   .43 אیه ،نسאء .3

 پیשین، כאשאنی، فیض محسن مא ؛370 ،1ج پیשین، ،القـرآن تفسير فى البرهان ؛242ص ،1 ج پیשین، אשی،عی .4

  .357ص ،1ج
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 حـرאم خمـر אگـر כـه שبهه שאید و אمده پیשسؤאل  فرد برאی ،روאیت אین در

 ،خمـر تحـریم تאریخی سیر بیאن بא אمאم و فرموده گونهאین خدאوند چرא پس ،אست

 אو אیبـر نیـز رא موضـوع فقهـی حכم چنینھم .دھد یم توضیح אو برאی رא لهאمس

  .نمאید یم روשن

  

   اعتقادي تفسير .6

   است نقمت افراد برخي براي نعمت -6-1

 ال َحيْـُث  ِمـْن  َسنَْسـتَْدِرُجُهمْ ( אیه معنאی دربאره 7כאظم אمאم אز אبرאھیم بن عمر

   :فرمود پאسخ در אمאم .אست چگونه כאر אین مאھیت כه כردسؤאل  1)يَْعلَُمونَ 

 به تربیש خدא ،כنند گنאه بیשتر چه ھر 2 ؛عאصیאلم تجدید مع אلنعم لهم یجدد

  .دھد یم نعمت ھא אن

 אیـن אز אفـرאد אگـر دھـد؛ یم مهلـت بאزگשـت برאیھא  אنسאن به متعאل خدאوند

 אگـر אمـא نمאیـد؛ یم رھـא رאھـא  אن خدאونـد بאزگردنـد و نمאینـد אسـتفאدهھא  مهلت

 در אگـر כند؛ یم אستفאدهא ھ אن بאزگردאندن برאی تلخ אبزאرھאی אز خدאوند بאزنگשتند

 فـرאھم یمتعـאل خدאوند نאحیه אزھא  אن رھאیی برאی زمینه ،بאزنگردند نیز مرحله אین

 بـא אفـرאد אگـر .نمאیـد رھـא رאھא  אن خدאوند مرحله אین در אست ممכن و שود یم

 ،بאزنگردند نیز אید یم پیשھא  אن برאی خدאوند نאحیه אز رھאیی אثر در כه مשכאتی

 אین به אستدرאج عذאب .برسد אستدرאج عذאب به نوبت אست ممכن بعد لهمرح در

 حضـرت .نمאیـد یم خשـכرא ھـא  אن ریשـه تـدریج بـه خدאونـد כه אست שכل

  :فرمאید یم

   مـرאد ،فرمـوده سـخن אن אز אیـه אیـن در متعـאل خدאونـد כه אستدرאج عذאب

                                                            
  .182، אیهאعرאف .1

  .124ص ،الستة األصول علمא، אز אىعده 2.
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   مسـتوجب כـه فـردی وقتـی כـه שـכل אیـن بـه ؛אسـت عذאب אخر مرحله

 כـه بـאر ھر و دھد یم نعمت אو به خدאوند ،כند یم گنאه שده אستدرאج بعذא

   و دھـد یم אو بـه جدیـدی نعمـت خدאونـد ،שـودمرتכب مـی جدیدی گنאه

   فـرد تـא دھـد یم نعمـت אو بـه بیשـتر خدאونـد ،כند گنאه تربیש فرد چه ھر

 و نمאیـد یم گیـرغאفـل رא אو خدאونـد نאگهאن و گردد مשغولھא  نعمت אین به

  .כند یم مجאزאت

  

  عكس بر و ندارند شيعيان كه دارند وظايفي ائمه -6-2

   :فرمودند כه כند یم نقل 7כאظم אمאم אز אلوשאء علی بن حسن

ةِ  َعلَی   ؛َعلَیْنَא لَیَْس  َمא ِשیَعتِنَא َعلَی وَ  ِשیَعتِِهمْ  َعلَی لَیَْس  َمא אلَْفَرאئِضِ  مِنَ  אْאَئِمَّ

 یـכ ھـم שیعه بر و نیست ھא אن שیعه بر כه تאس אزمی وظیفه یכ אئمه بر 

ُ  َאَمَرُھمُ  .نیست مא عهده بر כه אست אزمی وظیفه َفْسـئَلُوا (  َفَقאلَ  یَْسَאلُونא َאنْ  אّهللاא

ْكِر ِإْن كُْنتُْم ال تَْعلَُمونَ  فرمאن ھא אن به عزوجل خدאى ؛)َفَأَمَرُهْم َأْن يَْسَألُونا  َأْهَل الذ 

  .ندبپرس مא אز כه دאده

  :فرمאیند یم אیשאن چنینھم

 وאجـب مـא بـر پאسخ  1؛َאْمَسכْنَא ِשئْنَא  ِאنْ  وَ  َאَجبْنَא ِשئْنَא ِאنْ  אلَْجَوאبُ  َعلَیْنَא لَیَْس  وَ 

  .بندیم دم خوאھیم אگر و دھیم پאسخ خوאھیم אگر ؛نیست

 دپـردאز یمאموم م و אمאم فیوظא بیאن به ،אیאت אز אستفאده بא، روאیت אین در אمאم

  .نمאید یم אستنאد قرאن به خویש כאم אثبאت برאی وאقع در و

  

   لغوي تفسير .7

   روשـن אیـه، ظـאھر כه שود یم مשאھده :אئمه تفسیر یאت،אز روא موאردى در

                                                            
  .43ص ؛1 ج پیשین، صفאر، حسن محمدبن .1
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 و אمعنـ بیـאن بـא بلכـه אرد،ند نیאزى تربیש توضیح به مخאطب گویی ،אمده نظر به

   بیـאن .אسـت שـده مـی אשـכאر وא بـرאى אیـه مفهوم אن، دשوאرنمאى وאژگאن مفهوم

  تر  روשـن مفهـومی بـא مـرאدف אى وאژه یـאدכرد حـد در گאھی نیز وאژه یכ معنאى

   ودשــوאر نمــא  وאژه معنــאى بیــאن بــא ھــم مــوאردى در و گرفتــه مــی אنجــאم אن אز

 صــورت אن، معنــאیی جزئیــאت بــه مربــوط تכمیلــی توضــیحאت برخــی אفــزودن

  .אست پذیرفته می

 بـא وאژه تفسیر כه אست عאم مفهومی ،وאژگאن و لغوی تفسیر אز مرאد جא אین در

 ھـאینمونـه ،تفسیر روאیאت در כه אیپدیده گردد؛ یم שאمل نیز رא אن مصאدیق بیאن

 و ترجمـه« یـא »ترجمـه« حـد ھمאن در توאن می رא روאیאت گونه אین .دאرد بسیאری

  1.אورد שمאر به »توضیح

 אز ییھא نمونـه تـوאن یم ،7כـאظم مـאمא אز منقـول تفسیری روאیאت درتאمل  بא

   :؛ אز جملهכرد مשאھده حضرت אن כאم در رא لغوی تفسیر

  

  »يعدلون«واژه -7-1

 َصـَאةٍ  لِכُـلِّ «: כنـد یم روאیت )7כאظم אمאم مرאد( אبوאبرאھیم אز جعفر بن علی

ْمِس  َزَوאلُ  אلُْجُمَعةِ  یَْومِ  َوقُْت  َوقْتَאنِ   دאرد وقـت دو هروزאنـ نمאزھאی אز یכ ھر ؛אلשَّ

  .»אست שمس زوאل جمعه نمאز وقت אمא

ـماواِت َو ( نمאینـد یم تאوت رא אیه אین אیשאن سپس ِذي َخلَـَق الس الـ ِ الَْحْمـُد ِهللاّٰ

ِذيَن كََفـُروا ِبـَربِهْم يَْعـِدلُونَ  الـ وَر ثُملُماِت َو الن بـرאى سـتאیש 2؛ )اْألَْرَض َو َجَعَل الظ 

 אمـא ،אورد پدید رא نور و ھא ظلمت و אفرید رא زمین و ھא אسمאن כه אست خدאوندى

 توحیـد دאیـل כهאین بא( دھند می قرאر שبیه و שریכ خود، پروردگאر برאى כאفرאن

                                                            
  .189ص ،1 ج ،:معصومان تفسیر شناسیروش و شناسیآسیب ، رستمی אכبرعلی .1

  .1، אیهאאنعאم .2
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  بَـیْنَ   یَْعـِدلُونَ « :فرمאینـد یم و 1 )!אسـت אשـכאر جهـאن אفـرینש در אو، یگאنگی و

لَُمאتِ   برאبـر رא عـدل و جور و ظلمت و نور כه 2؛ אلَْعْدلِ  وَ  אلَْجْورِ  بَیْنَ  وَ  אلنُّورِ  وَ   אلظُّ

  .»دאنند یم

 رא وאژه אیـن אز خدאونـد مرאد و כند یم אمعن رא »یعدلون« وאژه ،فقره אین در אمאم

  .فرمאید یم بیאن אفرאد برאی

  

  »ساهون «واژه -7-2

ِذينَ ( אیه در »سאھون« وאژه معنאی دربאره 7כאظم אمאم אز ِتِهمْ َصـال َعـْن  ُهـمْ  الـ 

 در حضـرت .כردن ضאیع یعنی 3»אلتَّْضیِیعُ  ُھوَ « :فرمودند אیשאن .שد سؤאل )ساُهونَ 

  .אند כرده אכتفא »سאھون« وאژه معنאی به ،روאیت אین

 عـرب لغـت אز قرאنـی אیـאت تفسـیر بـرאى ،:بیـت אھل تفسیرى مכتب در

 שـعر بـه رאنقـ ھـאى وאژه تفسیر برאى כه نبوده گونهאین אمא אست؛ שده می אستفאده

  5و  4.نمאیند אستنאد جאھلی

                                                            
  .قرآن ترجمه שیرאزى، مכאرم نאصر، .1

 پیשـین، عیאשـی، مسـعود، بن محمد ؛347 ص ،مسـتدركاتها و جعفر بن علّي مسائل عریضی، جعفر، بن علی .2

 .4ح ،354ص ،1ج

  .268ص، 3 ج ،پیשین ،كافي .3

  .278 ص ، قرآن تفسير تاريخ پيرامون پژوهشى ، مروتی سهرאب .4

ِذينَ  ِمنَ  الُْمْحَصناُت  وَ ( :قوله عن سאلنאه قאل صאلح عبد عن »محصنאت «وאژه :دیگر ھאینمونه .5  الِْكتابَ  أُوتُوا ال

 ،21 ج پیשـین، مجلسـی، عאمـه( .نسـאئهم مـن אلعفאئف ھن :قאل אحصאنهن معنی مא و ھن مא )َقبْلِكُمْ  ِمْن 

 ؛424ص ،1 ج پیשـین، כאשـאنی، فـیض محسن مא .449ص ،1ج پیשین، ،البرهان فى تفسير القـرآن ؛91ص

نـا  ُموسى قالَ  وَ ( قوله في אبرאھیم بن علي قאل »طمس « وאژه ).296ص ،1 ج پیשین، عیאשی، كَ  َرب آتَيْـَت  ِإنـ 

َعْونَ 
ْ
نْيا الَْحياةِ  ِفي َأْمواًال  وَ  ملكا أي ِزينَةً  َمَألَهُ  وَ  ِفر نا -الد  و بـاألموال النـاس يفتنـوا أي  َسـبِيلِكَ  َعـْن  لِيُِضـلوا َرب

نَا يعبدوك ال و ليعبدوه -العطايا ى يُْؤِمنُـوا َفـال قُلُـوبِِهمْ   َعلى اْشُددْ  وَ  أهلكها أي َأْموالِِهمْ   َعلى اْطِمْس  َرب ُوا َحتـ
َ
 يَـر

  ال وَ  -َفاْستَِقيما َدْعَوتُكُما أُِجيبَْت  َقْد ( جل و عز אّهللاא  فقאل )اْألَلِيمَ  الَْعذابَ  ِذينَ  َسبِيلَ  بِعان تَت  א אي )يَْعلَُمـونَ  ال ال

 )315ص ،1 ج ،پیשین ،تفسيرالقمي قمی، אبرאھیم، بن علی( .אصحאبه و فرعون طریق تتبعא
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  يجهنت

 7כـאظم אمאم כهدھد  یم نשאن ،مאنده جאی بر حضرت אن אز כه تفسیری روאیאت

 :بیـت אھـل سـאیر و 9خدא رسول سنت و قرאن خود سرאغ به قرאن، تفسیر در

 قـرאن تفسـیر «و »قرאن به قرאن تفسیر «عنوאن بא ،ھא روש אین אز אمروزه כه ندאرفته 

  .כنند یم یאد» روאیت و سنت هب

 و عقلـی و قطعـی برאھین وھא  אستدאل אز ،»نقلی تفسیر«بر אفزون 7כאظم אمאم

 بـא ،ھـא روש אیـن אز אمـروزه .نـدאכـرده  אسـتفאده قرאن تفسیر در نیز غیبی אلهאمאت

  .כنند یم یאد »بאطنی تفسیر « و »نقلی تفسیر «عنوאن

 אیـن بـر אن حضـرت כـه שد روשن ،7כאظم אمאم تفسیری روאیאت بررسی بא

 یـכ حـدود .ھسـت نیز بאطن دאرאی ظوאھر، بر אفزون כریم، قرאن כه ھستند بאور

 אختصאص قرאن یلتאو و بאطن تفسیر به כه ھستند روאیאتی ،אیשאن روאیאت אز سوم

 ــ אسیـسیـ אوضـאع אسאییـשن و 7כאظم אمאم رـعص زندگی שنאسیهـجאمع .دאرد

 رאز אیـن אز پـرده قبـولی، قאبل میزאن به و زیאد حد تא ر،عص אن بر حאכم אجتمאعی

  .دאرد یمبر

 אسـאمی، אندیשـه در אمאمـت .אست אمאمت بحث به مربوط بאطنی روאیאت אכثر

 אسـאم گسـترש و رسאلت طرح بא زمאنھم زمאنی، لحאظ به و دאرد بلند جאیگאھی

  .אست محمدی نאب

 و نכرد پیدא رא خود אصلی אهجאیگ ھرگز אمאمت ،9אכرم پیאمبر שهאدت אز پس

 زمـאن ھر در אمאمאن ولی .مאندند بهره بی אسאم تאریخ در رאستین حכومت אز مردم

 گوשـزد مـردم بـه رא אمאمـت אصـیل جאیگـאه ،زمאنـه אوضـאع فرאخـور به ،مכאن و

 نیـز و אیשـאن ھـאی یریگموضع و 7כאظم אمאم عصر جאمعه به توجه بא .כردند یم

 جאیگـאه در אمـאم כـه گفـت تـوאن یم بزرگوאر، אن علیه مאنحאכ موضع به توجه بא

  .گمאשتند ھمت אمאمت تبلیغ و تبیین אز فرאتر אیلهאمس به אمאمت،
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  ت بررسي رواي

   7پرداخت وجوهات بزرگان نيشابور به امام كاظم

  يفيه شريمرض

  

  چكيده

رین منאبع مאلی אمאمאن به שمאر مـی رود כـه در ت وجوھאت שرعیه، אز אسאسی

به دلیـل گسـترש سـرزمین خאفـت و گرویـدن عـده  ،7عصر אمאم כאظم

زیאدی به تשیع، و تשכیل سאزمאن وכאلت توسط אیשאن، وجوھאت אز سرאسـر 

. שـد مـیשین توسط وכא و یא مستقیمאً نزد אمאم فرسـتאده ن ی שیعهھא مینسرز

אز بزرگـאن  אی نیשאبور אز جمله שهرھאی مهم אیرאن بود כه در אن زمאن، عده

، به پردאخت وجوھאت به אمـאم و گـرفتن پאسـخ אی אین שهر بא گسیل نمאینده

  .چندین سؤאل فقهی خود برאمدند

אدשده در منאبع כهـن אمـאمی כـه خبـری بلنـد و אین نوשتאر، بא بررسی خبر ی

. پـردאزد مـیאبی אن ی طوאنی אست، ضمن بررسی سند و محتوאی אن، به ریשـه

گسترש روאیت در منאبع بعدی و אשتبאھאتی כه در אین مسیر پـیש אمـده، אز 

  . שود میجمله موضوعאتی אست כه بدאن توجه 

محمـد بـن אبـرאھیم نیשـאبور، موسـی بـن جعفـر، שـطیطه،  :واژگان كليدي

  .نیשאبوری، وجوھאت
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  مقدمه

، عصر تثبیت حכومت عبאسـی بـه )ق183-148( 7دورאن אمאمت حضرت כאظم

) مهدی، منصور، ھאدی و ھאرون(رفت و אمאم معאصر چهאر خلیفه عبאسی  میשمאر 

ی אسאمی در אین دوره، وسعت بسیאری یאفت و אوضאع אقتصـאدی ھא سرزمین. بود

שیعیאن نیز وجوھאت خویש رא گאه خود نزد אمـאم . ه سאمאن بودو معیשتی مردم، ب

  .رسאندند مییی به دست אمאم ھא بردند و یא توسط وאسطه می

אمאم نאیب و وכیאنی برאی שهرھאی مختلف تعیـین כردنـد تـא שـیعیאن بـرאی 

אمـאم . پردאخت وجوھאت و برخی سؤאאت שرعی خود אز طریق אنאن אقدאم نمאیند

. رא تعیین نمودند تא אرتبאط שیعیאن به وאسـطه وی بאשـد אی یز نمאیندهدر نیשאبور ن

 1200 حـدود שـאنیא אز و אنـد כرده نقـل رא 7כـאظم אمאم ثیאحאد یאدیز אنیرאو

 7כـאظم אمـאم אتیروא :אئمه אتیروא تیאھم به توجه بא כه مאنده جא به ثیحد

 ،یحقـوق ،یهـفق مسـאئل אز یאریبسـ یوگ پאسـخ زیـرא سـت؛ین توجه אز یخאل زین

روאیتی כه در אین نوשتאر بررسی خوאھد שد، عملכـرد . אست ... و یعبאد ،یאسیس

ند و دאرאی אھمیـت כ ف مییبزرگאن نیשאبور برאی אرسאل وجوھאت به אمאم رא توص

در אیـن . שـود مـیلذא در אین پژوھש مطאلعه و بـه אن دقیقـאً توجـه . بسیאر אست

و כرאمאتی אز אمـאم אשـכאر שـده  אند پאسخ دאدهروאیت، אمאم سؤאאت نیשאبوریאن رא 

یـری אن در گ رین منאبع و پیت אین نوשتאر، در پی یאفتن אصل روאیت در כهن. אست

אیـن . שـود مـیدر אین رאه به بررسی سند روאیت نیـز پردאختـه . אست منאبع بعدی

ی ھـא نـدאرد، אمـא در پژوھש אی موضوع چون بسیאر ریز و جزئـی אسـت، پیשـینه

عـرب موجـود  ینوשته אقא 7سیره אقتصאدی אمאم כאظم«بא عنوאن  אی مقאله جدید،

אست כه به صورت כلی، אوضאع אقتصאدی אن زمאن رא بررسی כرده و رאه متفـאوتی 

نـد כ یم یت خאص رא بررسیכ روאین مقאله تنهא یא. رא אز אین نوשتאر پیموده אست

  :א نשאن دھدتא میزאن صحت و سقم אن و بستر پیدאیש و گسترש אن ر
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  تياز روا يان مختصريب)الف

אست כه در منאبع بسـیאری بـه صـورت  یאتیשאبور، אز جمله روאیت بزرگאن نیروא

ز دאرد؛ زیرא مربـوط بـه موضـوع ین یت خאصیمبسوط و طوאنی אمده אست و אھم

در אین . دیسر یשאن میאست כه سאאنه به א یو مقدאر אموאل 7אمאم כאظم یمنאبع مאل

نیـز پאسـخ ... אمאم، به مسאئل دیگر در موضـوعאت نـذر، طـאق، صـدقه وروאیت 

ن روאیت دربردאرنده אوضאع سیאسـی و دینـی אن زمـאن، אز جملـه ینچ ھم. אند گفته

אدعאی عبد אّهللاא بن אفطح در موضوع אمאمت و אظهאر כرאمت אز אمאم אسـت مضـمون 

  :ن שرح אستیت بدیروא

ز אموאل خود رא برאی پردאخـت وجوھـאت א یשאبور، مقدאریאز بزرگאن ن یא عده

שאن، אمـوאل رא כـه یدن خبر שهאدت אیכردند و بא שن یאور جمع ،7به אمאم صאدق

نאر و پنجאه ھزאر درھم و ھـزאر دسـت پאرچـه بـود، ھمـرאه אبـوجعفر یسی ھزאر د

שـאبور نیـز ین یאز אھאل یطه زنیשط. نه فرستאدندیبه مد یשאبوریم نیمحمد بن אبرאھ

כه بא دست خود بאفته بـود و مقـدאرש بـه אنـدאزه چهـאر  یپنبه خאم כ درھم وی

 یدن به כوفه، אز אبـوحمزه ثمـאلیאبوجعفر بא رس. אمאم فرستאد ید، برאیسر یدرھم م

دن بـه یسـت و بـא رسـینשد אمאم כ یש قطعیمשخصאت אمאم رא سؤאل כرد، אمא برא

 ھא د؛ אمא پאسخ אنیپرس خود رא ینه، نزد عبدאّهللاא אفطح رفت و אز אو سؤאאت فقهیمد

به سـر  9אمبریכه سردرگم שده بود و در مسجد پ یدر حאل یو. אفتیرא درست ن

دن כرאمـאت یـبـא د یو. برد 7نزدש אمد و אو رא پیש אمאم כאظم یمی برد، غאم

אمאم بـه جـز אمـوאل שـطیطه، אمـوאل نیשـאبوریאن رא . رفتیשאن رא پذیאمאم، אمאمت א

ز یـرא ن یفرستאدند و زمـאن مـرگ و یرא ھمرאه כفن یمאلطه یשط ینپذیرفتند و برא

שאن ھمرאه بود تא زمאن حـج فـرא رسـد و بعـد אز یאبوجعفر بא א. فرمودند ینیب שیپ

رא כه אمאم پـس دאده بـود بـه صـאحبאنש  یאموאل. שאبور بאزگשتیمرאسم حج، به ن

 ینـیب שیپ دאد و یطه رא بـه ویدند و אمאنت שطیه گرویبه فطح ھא بאزگردאند כه אن
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  1.حאضر שدند یدفن و نمאز و یوست و אمאم برאیאمאم در مورد مرگ אو به وقوع پ

  

  تيسند روا يبررس) ب

  : ت שده אستیق به صورت مرسل روאی، אز دو طرمنابعשאبور در یت بزرگאن نیروא

   2بن رאשد  ید אز אبوعلیعثمאن بن سع. 1

  3یر رقیدאود بن כث. 2

ه یـبـא כن) כه تאجر روغن بود یכس(لعمری אلسّمאنא): ق265م (عثمאن بن سعید

بـوده و وכیـل אمـאم حسـن  7خאدم אمאم ھـאدی یאزده سאلگیאبאعمرو، ثقه כه در 

  4.نیز بوده אست) عج(لعصرא و حضرت صאحب 7عسכری

אبوعلی جزو  5.بود 7و אمאم ھאدی 7جزو رאویאن אمאم جوאد: אبوعلی بن رאשد

به جאی حسین بـن عبدربـه بـه  7یمאم ھאدتوسط א یא نאمه یرאویאن ممدوح و ط

  6.دیשאن منصوب گردیوכאلت א

אمאم כאظم  یخلده رאو یر بن אبیدאوود بن כثیر رقی بא כنیه אبوאسحאق، فرزند כث

אنند כه אغلـب غـאت د یرא ضعیف و فאسدאلمذھب م یאن ویرجאل ؛7و אمאم رضא

وی כتאبی به . אورند میمאر ש نند و وی رא אز אرכאن خود بهכ روאیאت وی رא نقل می

دאنند אو تא زمـאن אمـאم  میولی שیخ طوسی و כשی وی رא ثقه  7.دאرد هیـجیاالهلنאم 

  8.ز زنده بوده אستین 7رضא

                                                            
  .439، ص المناقب فی الثاقب، )ق560م (אلطوسی حمزة אبن. 1

  .409، ص3، جطالبأبی آل مناقب ،אשوب שهر ھمאن؛ אبن. 2

  .328، ص1، جالخرائج و الجرائح אلرאوندی، אلدین قطب. 3

  .401، ص )אلطوسی رجאل( األبوابطوسی  ؛ שیخ133، صداود ابن رجال، .4

  .58- 57، ص رجال برقیאحمدبن محمدبن خאلد برقی، . 5

  .303، صالقوالا خالصهحلی،  ؛ عאمه132، صرجال ابن داودאلحلی،  دאود אبن. 6

  .156، ص)لنجאשیא رجאل( الشیعه مصنفی اسماء فهرستنجאשی، . 7

  .141، صاألقوال خالصهحلی،  عאمه. 8
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  ت در منابعيانتقال روا) ج
אبن حمـزه طوسـی  المناقب یالثاقب فت، در سه כتאب یرین گزאرש אین روאت قدیم

المناقـب ابـن شـهر و ) ق573م (یرאونـد نیلدא قطب الخرائج و الجرائح، )ق 560م (

 یثیگر כتـب حـدین سه כتאب، روאیت در دیذכر שده و قبل אز א) ق588م (آشوب

  .درج نשده אست

اصـول : قبـل אز قـرن ששـم، مאننـد כتـب אربعـه یثیאین روאیت در כتـب حـد

 واالستبصـار ، )ق381خ صـدوق میשـ( هیـحضـره الفقیمن ال، )ق329م  ینیכل(یكاف

ث אئمـه دربـאره مسـאئل یـאحאد یכه ھمگ) ق460، م یخ طوسیש( مالحکاا بیتهـذ

به بحـث  ھא אفت نשد؛ زیرא אین כتאبی، אند כرده یאور و אحכאم שرع رא جمع یفقه

אت درســت و معتبــر رא در یــدאده و روא یت خאصــیــאت، אھمیــصــحت ســند روא

 نوשـته بصـائرالدرجاتگر چون ید یھא ن כتאبینچ ھم. אند ی خویש אوردهھא כتאب

خ یשـ المقنعهאمبر رא دאرند و یאن فضאیل אئمه و پیب) ق298م(محمد بن حسن صفאر

ت אستفאده یز אز אین روאیدر אن زمאن ن یفقه یھא ن כتאبیرت אز مهم). ق413م (دیمف

ש כـه یدر כتـאب خـو) ق548م (یاعالم الورنویسنده  نین طبرسیچ ھم. אند نכرده

אست و אمאمت  :אئمهو  3زھرא حضرت ،9אمبریאمه پن یשאمل שرح حאل، زندگ

  .ت ندאردین روאیبه א یא כتאبש אست، אשאره یھא אز فصل یو فضאیل אئمه جزئ

 میالصـراط المسـتقوجود ندאرد تא قرن نهم، نویسـنده  یز نقلیبعد אز قرن ששم ن

د و خصوصـאً در مـورد אمאمـت یـכه כتאبש مربوط به אثبאت אصول عقא) ق804م (

אز خرאسאن نزد אمـאم، אשـכאאت  ی، تنهא به رفتن جمאعتאئمه אست، به طور خאصه

ــאظم ــאم כ ــت אم ــط 7در אمאم ــول ש ــرفتن پ ــح، گ ــدאّهللاא אفط ــتאن عب   طه و یو دאس

طه یאمـאم در مـورد שـط ینـیب שیو پ یא ه שدن عدهی، و فطحیسאم رسאندن به و

ون چـ ھم یو فقهـ یـیت در כتب روאین روאیز אیدر قرن دھم ن 1.אשאره כرده אست
                                                            

  .191، ص2ج،  لتقدیما لمستقیم إلى مستحقیا الصراطعאملی نبאطی،   محمدبن یونس بن علی من محمدبن علی. 1
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  .אفت نשدیز ین) ق901م بعد אز(جمهور یאبن אب یللئالا یعوال

   یو فقهــ یثیری، כتــب حــدگ אره، بــא رשــد و تقویــت אخبــאریبــ כیאمــא بــه 

  ) ق1104م (یخ حـر عـאملیשـ. ت توجـه قـرאر כردنـدیـن روאیـقرن یאزدھم بـه א

  در تمـאم  یت دربـאره אحכـאم שـرعیـھـزאر روא 36 عهیلشا وسائلبא وجودی כه در 

ــ ــوאب فقه ــאدאو یאب ــد یثیرده و אز אح ــאن ح ــه بزرگ ــرده כ ــتفאده כ ــه یאس   ث ب

گـر خـود بـه نـאم یאورده، אمא در כتאب دیت رא نین روאیصحت אن אذعאن دאשتند، א

) אمبر و אئمـه نوשـتهیـאن معجـزאت پیـאمאمت و ب ،כه در אثبאت نبوت( اثبات الهـداه

  .אورده אست

در ) 1110م (یلسـن مجینـچ و ھم لمعاجزا نهیمددر ) ق1107م(یچنאن כه بحرאن

مسـتدرك در ) ق1320م(سپس نـوری . אند ، אین روאیت رא منعכس כردهبحـاراالنوار

. یی אز روאیت رא نقل כـرده אسـتھא به تنאسب در مجلدאت مختلف، بخש الوسائل

ــم الــنجم الثاقــبכتــب دیگــری چــون  ــوریرزא حســی ، )ق1320م (یطبرســ ین ن

قــاموس و ) ق1348م (یفهאنאصــ ال المکــارمیــمکשــیخ عبــאس قمــی،  المــالا یمنته

  .אند אن مختلف אوردهیت رא بא بین روאیא زین) یتستر(الرجال

  ی אنجـאم שـده، אשـכאر שـد כـه אیـن روאیـت در منـאبع موجـود ھא بא بررسـی

  ذכـر שـده و כتـب  الخـرائج، و المناقـب، الثاقـبשیعی، تنهא در ھمאن سـه כتـאب 

אز میـאن . אنـد ختلف نقل כردهبه وאسطه אین سه כتאب، روאیت رא به אنحאی م یبعد

  אبـن שـهر אשـوب، مـورد אسـتفאده و رجـوع  مناقـبر تـ אین سـه כتـאب نیـز بیש

  رجوع نویسندگאن به אیـن כتـאب رא مـی تـوאن بـه دאیـل . منאبع بعدی بوده אست

  :ذیل دאنست

 ن כتאب؛ یر אت שیدر دسترس بودن ب. 1

 ر כتب؛ ین כتאب در مقאیسه بא سאیژه به אیאھتمאم و. 2

  .ت دو כتאب دیگر אستین כتאب כه تلفیقی אز روאیت در אیجאمع بودن روא 3
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  تيروا يمتن يبررس) د

 یوگ وאن پאسـختـ یق אن میق אست כه אز طریو دق یשאبور، طوאنیت بزرگאن نیروא

 یفـ الثاقـبل قـدمت כتـאب یبه دل. אز جمله خمس و غیره بود یمسאئل فقه یبرخ

  بـه صـورت گسـترده  و پـردאختن یאز طرفـ گـرینسـبت بـه دو כتـאب د المناقب

  وאن אطאعــאت אن رא در چنــد محــور تــ یت، میــن روאیــبــه א ھفــت صــفحه یطــ

  :כرد یدبن دسته

 ؛7שאبور در عصر אمאم صאدقیאجتمאع بزرگאن ن •

 ؛یبه منظور שنאخت אمאم بعد •

 به عنوאن وאسطه؛ یשאبوریم نیאنتخאب אبوجعفر محمد بن אبرאھ •

 یھـא אر، پنج ھزאر درھم، ھزאر دست پאرچه و لبאسنیھزאر د یتهیه مقدאر س •

 مت؛یقگرאن

כه بא دست خـود بאفتـه بـود و  یא כ درھم و پنبهیطه ھمرאه بא یحضور שط •

 د؛یسر یאرزש אن به چهאر درھم م

ن אموאل כـم و یو در שرمِ אز بردن אگ و گفت نאچیز قلمدאد כردن مאل שطیطه •

 طه؛یپאسخ שط

 ؛یلؤلؤ یسقرאر دאدن پول אو بא پول مو •

 ؛یقرאر دאدن پאرچه אو بא پאرچه برאدرאن لخم •

 مردم؛ یمهر و موم כردن سؤאאت فقه •

 ؛7یאرت אمאم علیدن به כوفه و زیرس •

 ؛یی وھא مאقאت بא אبوحمزه و توصیفی אز ویژگی •

 سؤאאت حאل و حرאم مردم توسط אبوحمزه؛ ییوگ پאسخ •

 ؛7دن خبر שهאدت אمאم صאدقیשن •

 بعد אز خود؛) ینصور، عبدאّهللاא و موسم(ین כردن سه وصیمع •
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 ؛7و تصریح به نאم אمאم כאظم ینظر אبوحمزه دربאره אمאم بعد •

 ؛9אمبریאرت پینه و زیدن به مدیאدאمه رאه و رس •

و نשـאن دאدن  ینه در مورد אمـאم بعـدیسؤאل אبوجعفر نیשאبوری אز مردم مد •

 عبدאّهللاא אفطح؛

 אو؛ یھא یژگیرفتن نزد عبدאّهللاא و و •

 אز אو؛ یسؤאאت فقه یخدن بریپرس •

 ؛یو ییوگ نאرضאیتی אز پאسخ •

 אبوجعفر نیשאبوری؛ یو سردرگم 9אمبریرفتن به حرم پ •

 و بردن محمد نزد אمאم؛ ینزد و 7אمدن غאم אمאم כאظم •

 אبوجعفر؛ یאمאم در مورد سردرگم ییوگ שیپ •

 ن و بردאשتن پאرچه؛ییسه لخمیطه אز כیگرفتن אموאل שط •

 طه؛ید مرگ שطאمאم در مور ینیب שیپ •

 כفن؛ یبرא یא مאل و پאرچه یو אرسאل مقدאر یفرستאدن سאم به و •

 ؛ھא بدون بאزכردن مهر و موم نאمه ھא یשאبوریدאدن پאسخ به سؤאאت ن •

 אت سؤאאت؛یאن جزئیب •

 رفتن ھمرאه אمאم به حج؛ •

 بאزگשت אبوجعفر نیשאبوری به خرאسאن؛ •

 אز نیשאبوریאن؛ یبرگردאندن אموאل برخ •

 طه ھمرאه אبאغ سאم אمאم؛یאل שطدאدن م •

 ؛یאمאم در مورد و ینیب שیصحت پ •

 طه؛ین שطیع و تدفییאرض אمאم و حضور אمאم در تשא طی( •

 . אنیعین שیدر تدف אز אمאم در حضور אمאمאن یثیحد •

ن محورھـא یـאز א ی، بـه برخـطالب یمناقب آل ابو  الخرائج و الجرائحدو כتאب 

در چهאر صـفحه، مطאلـب رא  الخرائجه چ چنאن. אند هتوجه نכرد یپردאخته و به برخ
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محور مשخص שده، تنهא به نوزده محور پردאخته، אلبتـه  35אورده و در مجموع אز 

 ییستאره محورھـא عאمت. אن כرده אستیحمزه بכه אبن یאتیو بدون جزئ یכلאر یبس

سـوم،  یدر محورھא یو. אن כرده אستیت بین روאیدر א یدھد כه رאوند میرא نשאن 

طه یچهאرم و پنجم، بدون ذכر نאم כאمل وאسطه و مقدאر אموאل، تنهא به حضـور שـط

د כه אمאم אور یز میرא ن یא שدن عده یت، فطحیدر אخر روא یאلبته و. ندכ אשאره می

אمـא  یשـאبوریبא אبوجعفر ن یر رقیא مכאتبه دאوود بن כثیאموאلשאن رא برگردאنده بود 

-یאن نمـیـرא ب 35و  34 یز محورھאیدر אدאمه ن. כرده אستن یא به אن אשאره الثاقب
 یرאونـد) الخـرائج(ن مطلب ھمسـو بـא موضـوع یכه، אنیسد بא אر یبه نظر م. כند

  .אوردن مطلب دخאلت دאשته אستیدر ن یدگאه وید دیאست، אن رא ذכر نכرده، שא

ن אیـسه صـفحه ب یت رא طین روאیא طالـب یمناقب آل ابאمא אبن שهر אשوب در 

مאیـد כـه طبـق عאمـت فلـש ن محور אשـאره می 35ست محور אز یכند و به بیم

אجتمـאع بزرگـאن  یعنـین محـور یאلبته אبن שـهر אשـوب در אولـ. دیمשخص گرد

پـردאزد כـه یمـ یשدن گروھ یאذعאن دאرد و به فطح ھא عه بودن אنیשאبور، به שین

אשـوب  سد אبن שـهرر ینظر مبه . ندאرد یא به مכאتبه אשאره یכند، ولیאن میب یرאوند

ه چ چنאن. ر توجه כرده אستت שیאز אمאم ذכر שده، ب یت כرאمتیروאכه در  یبه موאرد

طه و مسـאئل یرא אورده כه אز אمאم در مـورد שـط یزده שده، موאرد یھא طبق فلש

مسאئلی رא  یאن שده، אمא در אبتدא، سخنאن אبوجعفر و אبوحمزه و بאقیب یכرאمت یفقه

موאرد  یאورده و به אنتخאب خود، אز برخیندאשتند ن یאمאم چندאن حضورכه در אن 

  .مשترכ אست با الخرائجدر دوאزده مورد  یمطאلب و. כرده אست یپوשچשم

وאن تـ ین سه כتـאب، میت مورد نظر در אیو مשترכאت روא ھא אز مجموع تفאوت

. אنـد ردهست؛ زیرא دو نאقـل مختلـف אویשכ ن یتین روאیאفت כه در وجود چنیدر

אر یمطאلـب رא بسـ الثاقبچنאنچه . وجود دאرد ییھא אت אن تفאوتیتنهא در ذכر جزئ

ت رא یـאت روאیدאשته כل یسع الخـرائج یאر نقل כرده، ولیאت بسیز و بא ذכر جزئیر

ن אمـر ید אختאف در نאقאن، אیموאرد رא حذف כرده אست؛ שא یאورد و گאه بعضیب
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م یوאنسـتت یم یسـه بهتـریאن مשترכ بودند، مقאیورא موجب שده بאשد؛ زیرא אگر رא

ر مطאلب ھمسـאن بـא ت שین دو כتאب بوده כه بیز برگرفته אز אین مناقب. میאنجאم دھ

  .موضوع כتאب رא אورده אست

  

  جهينت

در אن وجـود دאرد  7אز אمאم כאظم یمهم یשאبور כه مطאلب فقهیت بزرگאن نیروא

، موضوع אسـنאد אید یی منאبع כهن بر مه אز بررسچ چنאن. אت مرسل אستیجزو روא

و אرאئه سند برאی نقل محتوא، مسאله مهمی بوده و نویسندگאن אز אغאز تא قرن ששم 

אن بر نقل مطאلبی بوده כه دאرאی אسنאد معتبری بאשـد ש یو سع אند د بودهبن بدאن پאی

ن در وجهی نویسـندگאتـ غم بیر علی. אن אن نیز موثق و مطمئن אعتمאد بאשندیو رאو

بعد در نحوه  رسد אز قرن ששم به مینقل مطאلب تאریخی بدون אرאئه سند، به نظر 

پیש אمده و سند در אین عصر، אھمیت خود رא  یאوردن روאیت و گزאرש، تغییرאت

אین تحول بدאن جهت بوده כه منאبع כهن حدیثی، وظیفه ثبت . אز دست دאده אست

یـری אز گ نאبع قرن ששـم، درصـدد بهرهو ذخیره سند رא بر عهده گرفته بودند و م

ری رא אز نقـل روאیـت در نظـر ت محتوאی روאیאت بودند و אحتمאאً כאربردھאی عـאم

כه بهره אستفאده توده مردم، אز אن جمله אست، بא אین حسאب تכیه بر سند  אند دאשته

  .برאی אنאن אولویت ندאשته אست

  

  

  منابع
  

: د نجف، نجـفیאز אسאت یق گروھی، تحقبطالـ یاب آل مناقب، )588م(אשوب שهر אبن .1

  .ق1376ه، یدریمطبعه אلح

  .אت بی. אنتשאرאت دאنשگאه تهرאن: تهرאن، رجال ،)ق274م (אحمد بن محمد بن خאلد ، یبرق .2
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حرאلعلـوم، ب د محمدصـאدق אلیق سـیـ، تحقداوود ابـن رجال، )740م ( אوودد ، אبنیحل .3

  .ق1392ه، یدرینجف، منשورאت مطبعه אلح

موسسـه : אج ، بییومیق جوאد قی، تحقخالصه االقوال، )ق726م (بن مطهر ، حسنیحل .4

  .ق1417نשر אلفقאھه، چאپ אول، 

: ، قـمیق مؤسسه אאمאم אلمهـدی، تحقالخرائج و الجـرائح، )573م( نیلدא ، قطبیرאوند .5

  .ق1409، چאپ אول، یموسسه אאمאم אلمهد

: ل رضـא علـوאن، قـمیـنبق یـ، تحقالمناقـب یفـ الثاقـب، )ق560م ( حمزه ، אبنیطوس .6

  .אت אن، چאپ دوم، بییموسسه אنصאر

 یومیـق خ جـوאدیق שی، تحق)یאلطوس رجאل(األبواب ،)460م (، محمدبن حسنیطوس .7

  .ق1415ن، چאپ אول، یאلتאبعه لجمאعه אلمدرس یمؤسسه אلنשر אאسאم: ، قمیאصفهאن

ق یـ، تحق میتقـدال یم إلـى مسـتحقیالصراط المسـتق، )ق877(عאملی نبאطی، علی بن محمد .8

 .ق1384ه، یدریאلمכتبه אلح: ل رمضאن، نجفیخאئیم

 אلنשـر مؤسسـه: ، قـم)یאلنجאש رجאل( عهیالش یمصنف اسماء فهرست، )ق450م (ینجאש .9

  .ق1416چאپ پنجم،  ن،یאلمدرس لجمאعه אلتאبعه یאאسאم

  



  

  

  

  

   7بانوان راوي امام كاظم

1وج منيره شريعت
 

  

  چكيده
بـه  ،:معصـومאنری و حفـظ אحאدیـث گ ر روאیتبאزכאوی نقש بאنوאن، د

مאن بא שـنאخت قـرאن، אز جملـه ز رین میرאث مכتوب دینی و ھمت عنوאن مهم

موضوعאتی אست כه بررسی אن אز جهאت مختلف، אز جمله כאربرد مقدمאتی 

  . ی כـאربردی ھمچـون فقـه، אھمیـت دאردھـא שنאخت حدیث در سـאیر دאنש

  رت خـאص بـه معرفـی بـאنوאن رאوی אز אین رو در پژوھש حאضـر، بـه صـو

رאویـאن بـی وאسـطه بـא روאیـאت ) אلف: پردאزد میدر سه دسته  7אمאم כאظم

ــه؛ بא ، אمحمــدא אممنقــول، שــאمل  ــه وאلبی ــאن ) لحســین، ســعیده و حبאب   رאوی

رאوی بאوאسـطه ) وאسطه بدون روאیت منقول، שـאمل ُغنَیمـه و אبوحبـل؛ ج بی

  .שאمل رقیه

و میزאن אعتمאد و אعتبאر برخی אز  7ث אمאم כאظمنقש زنאن در حفظ אحאدی

אنאن نزد حضرت، بא توجه به برھه زمאنی خאصی כه به لحאظ سیאسـی אمـאم 

  .در אن قرאر دאשتند، אز نتאیج אین پژوھש אست 7כאظم

لحسـین، سـعیده، א ، אمحمـدא אم ،7بאنوאن رאوی، אمـאم כـאظم :واژگان كليدي

  .قیهرحبאبه وאلبیه، ُغنَیمه، אبوحبل، 

                                                            
 כאرשنאس אرשد تאریخ אسאم. 1
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  مقدمه

رین میـرאث مכتـوب ت پس אز قرאن כریم، مهم ،:معصومאنאحאدیث نقل שده אز 

אمـروزه بـه . رددگـ محسـوب می :بیتدینی، نزد مسلمאنאن به ویژه پیروאن אھل 

دאیل مختلف، بخש مهمی אز אین روאیאت در دست نیست، אمـא אنچـه אכنـون در 

ث אست כه بא تـאש فـرאوאن ری رאویאن حدیگ אختیאر مאست، مدیون نقש روאیت

بאنوאن، بخשی אز אین رאویאن ھستند כه نقש אنאن در حفـظ . در حفظ אن כوשیدند

در پژوھש حאضر، بـא طـرح אیـن مسـאله כـه . אھمیت دאرد :معصومאنאحאدیث 

، אنـد چه כسאنی بوده و چگونه به אین אمر אھتمאم ورزیده 7بאنوאن رאوی אمאم כאظم

ھـدف، כسـب שـنאخت و جلـب نظـر صـאحبאن . שود یمبه معرفی אنאن پردאخته 

رینـی אیـن قשـر אز جאمعـه، در حفـظ روאیـאت אمـאم אف אندیשه به چگـونگی نقש

و ضرورت بحث، جאیگאھی אست כه שنאخت رאویـאن و ) ق183ـ  128( 7כאظم

ی כאربردی ھمچون فقـه و بـه تبـع אن، در زنـدگی ھא نیز אحאدیث، در سאیر دאنש

  .ندכ یتمאمی مسلمאنאن אیفא م

، رجـال طوسـیی رجאلی مختلفی ھمچون ھא אز قرون אولیه אسאمی تאכنون، כتאب

، به صورت عمومی، به معرفی رאویאن حـدیث و אثـאری نیـز بـه نجاشیو  اوودد ابن

زنـان دانشـمند و راوی و  1اعالم النساء المؤمناتصورت خאص دربאره زنאن ھمچون 

رو، پـژوھש حאضـر، بـه منظـور אز אیـن . به رשته تحریر درאمـده אسـت 2حـدیث

تכمیل אطאعאت مربوط بـه رאویـאن،  ،7گردאوری منسجم بאنوאن رאوی אمאم כאظم

. پـردאزد مـیده אطאعאت، به אین مسאله ש دیبن نقد و بررسی אطאعאت و אرאئه طبقه

گـروه אول : ردندگ دی و بررسی میبن بر אین אسאس، بאنوאن رאوی در سه دسته طبقه

                                                            
  .ש1379אسوه، چאپ אول،  :تهرאن، )معאصر(، אم علی مשכور حسونمحمد  نوשته. 1

  .ש1375چאپ אول،  ،دفتر تبلیغאت אسאمی حوزه علمیه :، قم)معאصر(حمد صאدقی אردستאنی א نوשته. 2
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، אنـد روאیـت כرده 7ه بی وאسـطه אز אمـאم כـאظمכ عאوه بر אین כسאنی ھستند כه

گـروه دوم رאویـאن بـی . س مאستر אحאدیث نقل שده توسط אنאن אכنون در دست

. ، אمא אمروزه حدیثی אز אنאن در אختیאر مא نیستאند معرفی שده 7وאسطه אمאم כאظم

  .אند دیث پردאختهبه نقل ح ،7گروه سوم بאنوאنی ھستند כه بא وאسطه אز אمאم כאظم

  

  واسطه با روايات منقول يراويان ب) الف

  حمدا ام .1

ی אحمد، حمزه و ھא فرزندאنی بא نאم אو. لد بودو و אم 7כאظمحمد אز כنیزאن אمאم א אم

 2.بنאبر یכ אحتمאل، אسـحאق نیـز یכـی دیگـر אز فرزنـدאن אوسـت 1.محمد دאשت

بـه אو لطـف  7אم כـאظمحمد אز جمله بאنوאن محترمی توصـیف שـده כـه אمـא אم

   3.فرאوאنی دאשتند

برخی منאبع، در . دیگری ھم مطرح אست ھאینظر، حمد بא אمאمא دربאره نسبت אم

یـאد  7موسـی כـאظم" بنـت"حمد بـه عنـوאن א روאیت حدیث غسل جمعه، אز אم

به نאم زھـرא، مـאدر אحمـد بـن  7و برخی دیگر אز منאبع، نوه אمאم כאظم 4.אند כرده

 یعنی 5؛אند حمد مذכور دאنستهא رא ھمین אم 7אز אصحאب אمאم جوאد د بغدאدی،ودאو

כه فرزند אو بـه نـאم אحمـد، گـאه بـه  بودهدאرאی دختری  7وسی כאظمم بن حسین

حسین ש אحمدبنא د بغدאدی و گאه به אعتبאر جد مאدریوאود אعتبאر پدرש، אحمدبن

  6.خوאنده שده אست

                                                            
  .244، ص2، جارشاد שیخ مفید،. 1

  .164ـ 163، ص3ج ،هئمصول االافی  هالفصول المهم قאئینی،. 2

 .307، ص48، جاالنواربحارعאمه مجلسی، . 3

 .198ـ  197ص ،24ج  ،ال الحدیثمعجم رج؛ 190ص ،12ج، الرجال قاموس محمدتقی تستری،. 4

 .381ـ  380ص ،رجال طوسی. 5

 .475، ص3، جالشیعهعیان ا ؛191 ـ 189ص  ،12ج، الرجال قاموس. 6
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אیـن אسـت כـه رאوی אیـن حـدیث یی כه به אین سـؤאאت دאده שـده، ھא پאسخ

، دאرאی دختـری بـא כنیـه אن حضـرتزیـرא  ؛بאשـد 7توאند دختر אمאم כـאظم مین

و نقل حدیث توسط حسین אز دختـرש رא نیـز خلـط و خـبط  1אند حمد نبودهא אم

حمـد א שـود אم میبא توجه به دیگر روאیאت כه مשخص  ،אز سوی دیگر 2.אند دאنسته

 ،אز אیـن رو. שـود مـیبوده، אحتمאل دوم تضـعیف لدھאی حضرت و אز כنیزאن و אم

لـد و אز و یכـی אز אنـאن، אم :حمد وجود دאردא توאن گفت دو שخصیت بא כنیه אم می

  .و دیگری אز نوאدگאن אیשאن بوده אست 7כنیزאن אمאم כאظم

نقـل כـرده؛ אز  7אز אمـאم כـאظم رא تאرین روאیـت بیש در بین بאنوאن،حمد א אم

   :جمله

  

  ز جمعهغسل رو .1-1

و אو به نقل  7عفرج بن وسیم بن به نقل אز حسین אین حدیث رא حمدم אحمدبن

مא بـه ھمـرאه אمـאم ه כ אحمد روאیت כرده؛ مبنی بر אین لحسین و نیز אمא אز مאدرש אم

 ،بیאبـאننبه، در שـ روز پنجدر  .بـودیمحرכت در بغدאد به سمت  7عفرج بن موسی

אز ھـم « :نـدبـه مـא فرمود 7אمـאم .دאשتبه مכאنی رسیدیم כه گودאل אبی وجود 

 ؛א منאسب אسـت غسـل روز جمعـه رא אنجـאم بدھیـدج אכنون כه وضع אب در אین

نبه بـرאی جمعـه غسـل שـ پنجو مـא روز  »אب כم خوאھد بود ،چون در مسیر فردא

  3.אنجאم دאدیم

  

  حجامت .1-2

د مـن یسـ«: כه گفـتروאیت כرده אست حمد א אز مאدرש אم 7כאظمبن אسحאق

                                                            
 .200ص ،12ج، الرجالقاموس ؛ 244، ص2، جارشاد. 1

  .191ـ  189ص ،12ج، الرجالقاموس . 2

  .467ـ  466، ص 2و ج  130ـ  129، ص1، جمنتهی المطلب؛ 42، ص3، جکافی. 3
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אز  گریتא حجאمت د ،نظر אفכند به خون خود در שאخ אول حجאمت سھر כ رمودف

  1».درد گردن«: ست؟ فرمودیدم כه وאھنه چید خود پرسیאز س ».من שودیא وאھنه

  

   7وصايت امام كاظم .1-3

در سرپرسـتی  7یכـی אز گوאھـאن و אوصـیאی אمـאم כـאظم حمـدא نین אمچ ھم

  2:بدین שرح אست 7ت אمאم כאظممتن روאیت و وصی. אیשאن بود فرزندאن

ت כردم و در درجه دوم یوص 3ق به علییمن به طور تحق«: دیط گویلس دبنیزی

سـته אن שـنאخت و یرא שא ھـא پسرאن من ھم ھمرאه אو بאשـند אگـر خوאسـت و אن

رא و  ھـא دوست دאשت כه بא אو ھمـرאه بאשـند و אگـر نخوאسـت و بـد دאשـت אن

אر بא אوسـت و بـא وجـود אو אمـرى یאخت ،ن כندرویت بیرא אز وص ھא خوאست כه אن

ی כـه یھـא زھא و بندهیت כردم دربאره موقوفאت و אموאل و כنیمن به אو وص .ندאرند

م و عبאس و قאسم و یدאرم و سرپرستی כودכאنم כه به جא گذאردم و אوאدم بא אبرאھ

حمد אست، ولی سرپرستی زنאنم مخصوص به علـی אسـت א ل و אحمد و אمیאسمאع

به ھر چه خوאھد صرف  ،אر אوستیو ثلث موقوفه پدرم و ثلث من در אخت ھא אن نه

  א بـهیـא ببخשـد یכند و مאنند صאحب مאل در אن تصرف כند، אگر خوאھد بفروשد 

گرאن כه نאم یא بر دیש یא صدقه بدھد بر כسאنی כه من نאم بردم برאیכسی وאگذאرد 

خود من אست نسبت به مאلم و  ،نت میאر بא אوست و אو در אجرאى وصیאخت ،نبردم

سفאرש  ،אمه אستن تین وصیھم طبق אنچه در א ھא من به אن ...אم و אوאدم  خאنوאده

 .حمـد ھـم ھـر دو گوאھنـدא  گوאه گرفتم و אن وصـی و אم ھא כردم و خدא رא بر אن

ر یولی خود وصی غ ،אمه مرא بאز כند و אن رא منتשر سאزدن تیאحدى حق ندאرد وص

بـه خـود כـرده و ھـر כـه  ،ھر כه بد כنـد ؛אرى دאردیست و ھر گونه אختن אیאز א
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سـت یچ وجه دربאره بندگאن ستمכאر نیبه خود כند و پروردگאرت به ھ ،خوب כند

ن یـگـرى حـق نـدאرد אیא دیـچ כس چه سـلطאن یھ .و صلی אّهللاא علی محمد و אله

ن یـھر כـه א .ندد و مهر אن رא بשכیبگשא ،ن אن رא مهر כردمییאمه مرא כه پאن تیوص

ھـאى مقـرب و  ن و فرשتهیلعنت و خשم خدא بر אو بאد و لعنت ھمه אعن ،כאر כند

   .אمه مـرא بـאز כنـدن تین وصـیـع رسوאن و مؤمنאن אز مسـلمאنאن بـر אن כـه אیجم

و گوאھאن و صلی אّهللاא علی محمـد ) אمאم כאظم(م ینوשت و مهر نهאد بر אن אبوאبرאھ

  1.»و علی אله

وصیت אمـאم مאجرאھـאیی  مورددر  ،7عفرج بن אدت אمאم موسیאلبته پس אز שه

 7حمد در بین خאندאن אمאم כـאظمא رخ دאد כه توجه به אن، بیאنگر جאیگאه وאאی אم

  : دھد میرא چنین שرح  مאجرאرאوی، . אست

  برאدرאن אمאم ھשتم אو رא به محضـر طلحـی ،درگذשت 7چون אمאم כאظم ...

אصـلحכ « :به قאضی گفت) כی אز برאدرھאی( وسیم بن عبאس .قאضی כשאندند

אت رא אز سـر مسـلمאنאن כـم  هیאد כند و سאیخدא عمرت رא ز ؛»אّهللاא و אمتع بכ

خوאھـد  ن برאدر مא مییאمه گنجی و گوھرى אست و אن تین وصیدر تِه א .نכند

ز رא به یאن رא پنهאن כند و خودש بردאرد و به مא ندھد و پدر مرحومم ھمه چ

نوא رھא כرده و אگر نبـود כـه خـوددאرى یز و بیچ ذאשته و مא رא بیאر אو گیאخت

عبـאس بـه قאضـی ...  دאدم به שمא خبر قאبل توجهی می ،כنم در برאبر ھمه می

 ».אمه رא بردאر و ھر چه در אن אسـت بخـوאنن تیمهر وص !אصلحכ אّهللاא «: گفت

אمـروز  אنچه لعنت پدرت به مـن .אرمد من مهر אن رא بر نمی«: אبوعمرאن گفت

قאضـی  »من خودم مهر אن رא بردאرم؟«: عبאس گفت ».نثאر כرده مرא بس אست

אمه رא خوאندنـد ن تیعبאس مهر رא بردאשت و چون وص ».تو خود دאنی«: گفت

ثبت بود و نوשته بـود ھمـه  7ت و אقرאر علییدر אن אخرאج برאدرאن אز وص
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 ھـא و אن چـه نخوאھنـد لرضא ھستند چه بخوאھند وא ت علییאر و وאیدر אخت ھא אن

گשـودن . گر אموאل و אمور خאرجنـدیھمه אز حق تصرف در صدقه، وقف و د

سرאفرאزى و  لرضאא ی و خوאرى שد و برאى علییبא و رسوא ھא אمه برאى אنن تیوص

و روى ...  د שده بودین שهود قیא ،אى כه عبאس بאز כرد אمهن تیر و در وصیخ

سـت، تـא یند چون مدعی שدند خوِد אو نحمد رא در مجلس قאضی بאز כردא אم

אمـאم (م یאقـא«: حمد گفـتא ن وقت אمیروى אو رא گשودند و אو رא שنאختند و در א

 ».بכשـאنندرند و به محضـرھא یبه خدא به من فرمود כه تو رא به زور بگ) כאظم

، زن ھـر כـه بאשـد خـאموש«: ن سخن منع כرد گفتیعفر אو رא אز אج بن قאאسح

  »!چ ھمچو حرفی زده بאשدیمאن ندאرم אن حضرت ھف אست، من گیضع

دאنم بـدھכאرى  אى برאدر، من می«: لرضא رو به عبאس כرد و فرمودא سپس علی

د یאى سع .ن כאر و כשمכש وאدאשتهیون به שمא فשאر אورده و שمא رא بدیو د

ن כن چه אنـدאزه بدھכאرنـد و ھمـه رא بپـردאز و مـن بـه خـدא אز یتو برو مع

שـمא ھـر چـه  .א و אحسאن به שمא כوتאھی نכنم تא زنده بאשـمھمرאھی بא שم

שـمאھא رא  ،دאند כه אز دلخوשی خدא می ،אمא من אى برאدرאنم... دیید بگویخوאھ

خوאھم و به  رא می ھא دאنی כه من مصلحت אن א אگر تو مییخوאھم، بאر خدאمی

ستم در שـب ھ ھא م و دلبند כאرھאى אنینمא حم میر אم و صله כننده כیین ھא אن

ر به من عطא כن و אگـر یאرى כن و عوض خی ھא و روز، مرא برאى כאرھאى אن

אگر بد  ؛אنچه رא مستحقم به من پאدאש بده ؛وبییلغא گرى دאرم تو عאمیقصد د

رא אصـאح כـن و خوשـی  ھא א אنیبאر خدא .אست بد و אگر خوب אست خوب

رא بـه طאعـت  ھא כن و אن دور ھא طאن رא אز مא و אنیفرאھم כن و ש ھא برאى אن

بر خوשی שـمאھא  ،אمא من אى برאدر !ق رשد و رستگאرىیتو رف .אرى دهیخود 

ل و שـאھد یـصم و برאى אصאح و بهی שـمא در تאשـم و خـدא وכیھمه حر

  1.»...میگو אست بر אنچه می
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  حامل ودايع امامت .1-4

حضــرت ، مــریق170در ســאل  لرשــید پــس אز بــه حכومــت رســیدنא ھאرون

 ، אیשـאنرفتنـد مـی بغـدאدزمאنی כه אز مدینه بـه . رא אحضאر כرد 7عفرج بن سیمو

سفאرש نمودند فـردی כـه אیـن ودאیـع رא אز تـو ، هدאدحمد א אمودאیع אمאمت رא به 

بـه  אی نوשـته 7אمאم כאظمبنאبر به یכ روאیت،  1.یرد אمאم بعدی אستگ تحویل می

رא  7אمאم رضא ،خود خאصאن یعیאى אز ש در حضور عده نینچ ھم 2.ندحمد دאدא אم

  .ندوصی خود قرאر دאد

لحسـن אبه فرزنـد خـود אبو ،وقتی אمאم כאظم رא گرفتند כه ببرند«: دیمسאفر گو

אق بخوאبد تـא خبـر אو تھر שب درب א ،دستور دאد כه تא אو زنده אست) אمאم رضא(

אز שـאم م و پـس یאندאخت ز مییمא ھر שب بستر אمאم رضא رא در دھل«: دیگو ».برسد

چهאر سـאل بـر «: دیگو ».گשت د و صبح به منزلש بر مییخوאب אمد و در אن می می

ر כـرد و بـه یـم و دیبستر אو رא אنـدאخت ھא כی אز שبید و سپس در یین وضع پאیא

دند و غم فرאوאنی אز یאھل خאنه به ھرאس אفتאدند و ترس .אمد بخوאبدیשه نیوه ھمیש

مـא   ردאى אن שب به خאنه אمد و نزد خـאنوאدهف .אمدن אن حضرت مא رא فرאگرفتین

 ».אوریـאن אمאنتی כه پدرم به تو سپرده ب«: حمد رא خوאست و به אو گفتא  رفت و אم

د یبאن دریلی به چهره زد و گریون כرد و سیש ،ن سخنیدن אیحمد به مجرد שنא  אم

: جلـو אو رא گرفـت و فرمـود 7אمאم رضא ».به خدא אقאى من مرده אست«: و گفت

אو سـبدى بـא دو  ».ن بאره مگو و אظهאرى مכن تא خبر به وאلـی رسـدیسخنی در א«

گرאن و یدאد نه د 7رא به אمאم رضא ھא א چهאر ھزאر אשرفی در אورد و ھمه אنیھزאر 

אر نـزد د ن אمאنـت رא نگـهیـمحرمאنه به مـن فرمـود א 7אمאم כאظم :אحمد گفت אم
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ھر כـدאم אز پسـرאنم  ،ن و چون ُمردمرم بدאن مطلع مכیאحدى رא تא من بم ،خودت

بـه خـدא  .אم אن رא به אو بده و بدאن כه من ُمـرده ،אمد و אن رא درخوאست כرد אز تو

رא אز אو  ھـא אن 7אمـאم رضـא ».م به من دאده بود ظאھر שـدیאى כه אقא سوگند نשאنه

گر به אن ید و برگשت و دیאفت כرد و به ھمه دستور خوددאرى دאد تא خبر رسیدر

وאبگאه معهود برنگשت به رسم گذשته و چند روزى بر مא نگذשـت כـه طومـאر خ

م در ھمـאن وقتـی یدیم و وאرسید و مא روزשمאرى כردیخبر مرگ אن حضرت رس

وفאت כرده بود כه אبوאلحسن ھمאن אقدאم رא כرد و خوאبگאه سفאرשی رא ترכ כـرد 

  1 .»אفت نمودیو אمאنت معهوده رא در

حאوی ودیعـه و שـש ھـزאر  אی حمد כیسهא אم כهאمده א نین در نقلی دیگرچ ھم

  2.نددאد 7دینאر به אمאم رضא

معلوم بودن אحـوאل نאه، برخی به אستنאد حدیث غسل جمعه، به دلیل כ نتیجه אن

، אمא بא بررسی دیگر روאیאت، כه وی، فـرد אند حمد دאدهא وی، رאی به عدم وثאقت אم

אز אیـن رو אم  3.שـود مـین אو مשـخص بوده، ثقـه بـود 7مאم כאظمאمورد אعتمאد 

 مذھب، ثقه و مورد אعتمـאد אمـאم زمـאن خـویש میאحمد، فردی عאلمه، محدثه، אمא

به שאھچرאغ، مدفون  در بزرگی אو ھمین بس כه وی مאدر אحمد، معروف. אست بوده

  :چنین אمده אست 7אمאم رضא در שرح حمאیت אحمد אز وאیت. در שهر שیرאز אست

نـه یאھـאلی مد ،نه منتשر שدیدر مد 7שهאدت موسی بن جعفروقتی خبر ... 

لـی یچـون خ .طرف مسجد رفته ب ھא אحمد بא אن .حمد אمدندא در خאنه אمه ب

אل یـمـردم خ ،ز دאשـتیـبאجאلت و عאبد و پאرسא و بאفضل بود و כرאمـאتی ن

 ھـא אز אن .عت כردنـدیאمאمت به بא אو ب .ن پدرש אوستیفه و جאنשیכردند خل

ت بאغت و فصـאحت یאى در نهא بعد بر فرאز منبر رفت و خطبه ؛رفتعت گیب
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عـت یھمאن طور כه אכنون ھمه שـمא بـא مـن ب! مردم«: אه گفتگ אن .رאد כردیא

 7لرضאא وسیم بن ز بא برאدرم علییمن ن ،گردن שمאسته عت من بید و بیכرد

 ّهللاא א ولـی אو .غمبر אسـت بعـد אز پـدرمیفه پید אو אمאم و خلیبدאن .אم عت כردهیب

ھـر  ،غمبـر وאجـب אسـتیאست כه אطאعتש بر من و שمא אز جאنب خـدא و پ

אز و رفتنـد ین گفتאر אو رא بא جـאن و دل پذیتمאم حאضر ».مא بدھده دستورى ب

در خאنـه حضـرت ه بـ .وسی بودم אحمدبن ھא و אنر שیپ .مسجد خאرج שدند

 7ت رضـאحضـر. عت כردندید بیتجد 7لرضאא وسیم بن بא علی .رضא אمدند

כـه مـאمون אز نیوسته مאزم خدمت برאدر بود تא אیبرאى אحمد دعא כرد و אو پ

  .مرو دعوت כرده ب یھدع تیپی حضرت رضא فرستאد و אو رא برאى وא

د سאدאت یسه رאز دفن שده و معروف بین אحمد ھمאن כسی אست כه در שیא

رאز یگروھی قصد שدر زمאن مאمون بא . אمندن یرאغ مچ رאز אو رא שאهیو אھאلی ש

وقتـی  .برسـد 7ن بود כه خدمت برאدرש حضـرت رضـאیمنظورש א .כرد

دفـع אو אز ه بـ ،دیאن رא שنین جریرאز אز طرف مאمون אیخאن فرمאنروאى שقتلغ

رאز ینـאن כـه ھשـت فرسـخ אز שـینאم خאن زه رאز خאرج שد و در محلی بیש

אن یאز سـپאھ כیی .ن دو طرف جنگ درگرفتیب .دیو گردر هفאصله دאשت روب

א یـدن خـدمت حضـرت رضאسـت אو אز دنیאگر منظور שمא رسـ«: قتلغ گفت

بא אو  .אز گردש پرאכنده שدند ،دندین حرف رא שنیאن אحمد כه אیאطرאف ».رفته

ש یوقتی אمכאن بאزگשت بـرא .جز چند نفر אز بستگאن و برאدرאنש بאقی نمאند

ب כردند و در محلی یتعق ن אز אویمخאلف .دیرאز رھسپאر گردیجאنب שه ب ،نبود

אنـد כـه وقتـی وאرد  بعضی در שرح حאلש نوשـته .כه دفن שده אو رא כשتند

ه عبאدت پروردگאر שد تא بـه د و مשغول بیאى پنهאن گرد در گوשه ،رאز שدیש

  1.»... א رفتیאجل خود אز دن

                                                            
 .276ـ  275 ، ص)ترجمه بحאرאאنوאر( 7نى حضرت امام موسى كاظمزندگا موسی خسروی،. 1



 2ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    284

  

  لحسينا ام .2

به نقـل  ،دیثتنهא یכ ح 1.دلد بوو و אم 7אمאم כאظم כنیزאنلحسین، یכی אز א אم

ھمـאن אسـتحبאب غسـل جمعـه در روز  ،אیـن حـدیث. אز وی روאیت שده אسـت

אست כه به صـورت در روز אدینه به אب  ندאשتن سیر در صورت دست ،نبهש پنج

ـــدهحمـــد א مשـــترכ אز אو و אم ـــن ذכـــر שـــد نقـــل گردی ـــیש אز אی . כـــه پ

אم فرزند در برخی منאبع ن 2.نאقل حدیث، فرزند אوست ،7عفرج بن وسیم بن حسین

وجـود  אنכه אحتمـאل تصـحیف  3عفر ضبط שدهج بن وسیم بن אو به صورت حسن

  4.دאرد

  

  سعيده. 3

ده ی، אز שخصیتی بא نـאم سـع»بאب אلنسא«خود، در بخש  رجـالשیخ طوسی در 

  5. برد مینאم  7در زمره אصحאب אمאم כאظم

دیث، بر אسאس אین حـ. روאیتی در بאب نכאح، אز אو روאیت שده אست کـافیدر 

مرא برאی  7عفرج بن عقوب، به نقل אز سعیده روאیت כرده כه אمאم موسیی بن یونس

بیر فرستאد تא אو رא ببینم و نظـرم رא دربـאره لیאقـت و ز خوאستگאری یכی אز زنאن אل

بא زن دیگری כه ھمرאھم بود به منـزل אن . صאحیت אن زن به حضرت אعאم دאرم

ه رؤیـت و כـ بـرאی אین. مد گفـتאخوשـوی بא من گرم گرفـت و . שخص رفتیم

چرאغـی  خوאست تـאאنجאم שود، אن زن כه ھمرאه من بود  درستو به طور گ گفت

                                                            
 .244، ص 2، جارشاد. 1

  .467ـ  466، ص 2و ج 130ـ  129، ص1، جمنتهی المطلب؛ 42، ص 3، ج کافی. 2

 .111، ص 1، ج من الیحضره الفقیهשیخ صدوق، . 3

 .198ـ  197، ص 24، ج معجم رجال الحدیث. 4

  .347 ص ،رجال طوسی. 5
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بیری مא رא مخאطب قرאر دאد و ز سپس אن زن אل. رא כه در دست دאשتم نزدیכ ببرم

مـא نظـر موאفـق خـود رא אعـאم  »؟یـدمرא پسندیدید و بא אیـن אزدوאج موאفق: گفت

  1.بא وی אزدوאج نمود 7عفرج بن אن حضرت موسیبعد אز . دאשتیم

 2وید دلیلی بر ثقه بودن אو یאفت نשده،گ خود می رجـالھرچند שیخ طوسی در 

تـوאن אو رא فـردی معتبـر  مـیه نظر אو مورد אعتمאد אمאم وאقـع שـده، כ به دلیل אین

  .دאنست

א ھمین دیگر در مورد سعیده אین אست כه در منאبع، אز אفرאد دیگری ب مهمنכته 

  :ه یכ שخصیت بאשند نیز وجود دאردכ نאم یאد שده و אحتمאل אین

در یכی אز روאیאت، אز فردی بא نאم سعیده، به عنوאن כنیز אم فروه، ھمسـر אمـאم 

در برخـی دیگـر אز روאیـאت، אز دو  3.یـאد שـده אسـت 7بאقر و مאدر אمאم صאدق

یسـی אزدی ع میر زیאدبنع بیא بن כه خوאھرאن محمـد هی سعیده و منھא خوאھر بא نאم

رسـیدند و אز  7אین دو خوאھر بـه خـدمت אمـאم صـאدق. یאد שده אست 4بودند،

 و 7אز אصحאب אمאم بאقر سعیده رא 5.אیשאن دربאره مصאفحه بא محאرم سؤאل نمودند

سـכین م بن כـه حכم אند مذھب و فردی صאلحه دאنسته میمحدثه، אمא 7אمאم صאدق

  6.אست אز אو روאیت כرده

 אمـאمو כنیز  7כه جאریه یאد שده אز فردی دیگر بא نאم سعیده ،نین در منאبعچ ھم

                                                            
  .173 ، ص20، ج الشیعهوسائل  שیخ حر عאملی، ؛555 ، ص5 ، جافیک. 1

  .347ص ، رجال طوسی. 2

 معجـم رجـال؛ 579 ، ص8ج ، الحـدیث مستدرکات علـم رجـالعلی نمאزی שאھرودی، ؛ 232 ، ص6 ، جکافی. 3

 .222 ـ 221 ، ص24ج ، الحدیث

 .481، ص 3 ج ، 7الصادق اإلمام أصحاب و رواة فی الفائق ،عبدאلحسین שبستری. 4

 .210ـ  209، ص 20، ج وسائل الشیعه؛ 277 ـ 276 ، ص12ج ، الرجال قاموس؛ 526، ص 5، ج کافی. 5

 .309 ، ص1، ج المقالطرائف  سیدعلی بروجردی،. 6

ــائر . 7 ــدرجاتبص ــאر؛ 207ص ، ال ــوאر، ج بح ــאیی  ؛105ص  ،101ج ، 277 ، ص63 אאن ــین طبאطب سیدحس

  .285ـ  284، ص 23 ، جالشیعه جامع احادیثبروجردی، 
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بـه . אو رא אھـل فضـل خوאندنـد 7אمـאم رضـא بود و 1و فردی ممدوح 7صאدق

مطـאلبی אموخـت כـه وصـیت پیـאمبر  7אو نزد אمאم صאدق ،7אمאم رضא فرمאیש

כه אمאم ھفـتم بـه نین به نقل אز پدرשאن فرمودند چ ھم. بود ھא אز جمله אن 9אכرم

تـو رא بـه مـن א خدאونـد یـھمאن طور כـه در دن خوאھم میאز خدא «: سعیده فرمود

منـزل אو نیـز אمـده אسـت  ».אزدوאج من درאورده رא بو ز تیدر אخرت نمعرفی כرد، 

و رفـتن بـه  9אمبر אכرمیپو جز برאی زیאرت  بود 7כ خאنه حضرت صאدقینزد

بـه پـאدאש «אم אو ھنگאم مرگ אین بود כه כن یאخر. مכه خאرج אز خאنه دیده نשد

אز ثوאبی כـه بـدאن رسـیدیم رאضـی و אز « :ن بودیאو אو אز سخن  »אلهی خرسندیم

  3 .אند ھم دאنسته 7אو رא אز אصحאب אمאم بאقر 2 ».میשد عقאب אیمن

שـود כـه سـعیده، جאریـه  مـیאحتمאل تقویـت אین بא توجه به مطאلب مذכور، 

 ،אز سـوی دیگـر. بאשد 7אز אصحאب אمאم כאظم ھمאن سعیده ،7حضرت صאدق

 :אئمهمیر به خאندאن ع فروه و سعیده دختر אبیبא توجه به אنتسאب سعیده، כنیز אم

  .، یכ فرد بאשندאحتمאل رא نیز مطرح כرد כه ھر چهאر שخصیت مذכورتوאن אین  می

  

  حبابه والبيه .4

لبـرאء، א در برخی منאبع، אم 4.لندאء بودא حبאبه دختر جعفر אسدی وאلبی مכنی به אم

אو رא אز معمرین و אز رאویـאن  5.אند رא ھمאن حبאبه دאنسته 7אز אصحאب אمאم سجאد

وی כه تא زمـאن درگذשـت،  6.אند ذכر כرده 7تא אمאم رضא 7حدیث، אز אمאم علی

گفته שده . אز دنیא رفت 7سאل در قید حیאت بوده، در زمאن אمאم رضא 235حدאقل 

                                                            
  .383، ص 30، ج وسائل الشیعه. 1

  .276 ، ص12ج ، אلرجאل قאموس؛ 662، ص 2، ج אختیאر معرفة אلرجאل؛ 133ص ، ودورجאل אبن دא. 2

  .365 ، ص1، جهجامع الروا ،محمدعلی אردبیلی؛ 133ص ، ودورجال ابن دا. 3

 .565ـ  564، ص 8، ج مستدرכאت علم رجאل אلحدیث. 4

 .222ـ  221، ص 12، ج 194، ص 12، ج قاموس الرجال؛ 106، ص طوسی رجال. 5

 .79، ص 2، ج طرائف المقال؛ 332ـ  331، ص 1، ج اختیار معرفة الرجال؛ 76ـ  75، ص الغیبه שیخ مفید،. 6
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نـین وی در چ ھم 1.אو رא بא پیرאھن خویש بـه خـאכ سـپردند שتمאست כه אمאم ھ

در حאلی כه پیرزنی فرتوت שده بود، به وאسطه כرאمتی אز אمאم  7زمאن אمאم سجאد

  2.جوאنییש بאزگשت چهאرم

حبאبه دختری بא نאم فאطمه دאשـته כـه אز رאویـאن אمـאم  ،ھא بא توجه به אین گزאره

כـه  אذعـאن כـرده طوسی به אین مطلـب שیخ 3.بوده אست 7حسن و אمאم حسین

ھمאن حبאبه אست، אمـא در مـورد  אوبوده و گفته  7لبرאء، אز אصحאب אمאم سجאدא אم

رא متـذכر نשـده  אی אورده، چنین כنیه :אئمهنאم حبאبه כه در زمره אصحאب سאیر 

כـه دو نفـر بـא یـכ שخصـیت معرفـی  שـود میتقویت  אین אحتمאلحאل  4אست؛

ذכـر  7ه زمאن بאزگשت جوאنی אو نیز در زمـאن אمـאم سـجאدכ אن به ویژه. אند שده

  .שده אست

نیز بא دست، به ریگی כه بر زمین  אمאم. دلیل אمאمت خوאست 7אمאم علی אو אز

אن حضـرت  ».אن رא نـزد مـن بیـאور« :و به حبאبه فرمودند ندאفتאده بود אשאره نمود

سـپس . نرم כردنـد و אن رא بא دست خویש ندریگ رא در כف دست خود گذאשت

ی ھא بر روی שـن ،نگین אنگשتری رא כه نאم אن حضرت بر אن نقש بسته שده بود

כسی אمـאم بـه حـق אسـت כـه « :سپس فرمودند. אن رא مهر כردند، نرم שده نهאده

حبאبه نیز بعد אز שهאدت ھر אمאم، به خـدمت  ».دאرאی چنین معجزه و כرאمتی بאשد

رد و אین روאیت و معجزه כ אست چنین כאری میرسید و אز אو درخو میאمאم بعدی 

  5.نقل כرده אست نیز 7אز אمאم כאظم رא אو אین כرאمت. مودن رא برאی אفرאد بאزگو می

                                                            
 .213ـ  211، ص 34، ج معجم رجال الحدیث. 1

، 34، ج معجــم رجــال الحــدیث؛ 538 ـ 535، ص لــدین و تمــام النعمــها کمال؛ 347ـ  346، ص 1، ج کــافی. 2

 .213ـ  211ص

 .96، رجאل طوسی، 223، ص رجאل אبن دאوود. 3

  ، 152 و 94، ص رجال طوسی. 4

، 34، ج معجـم رجـال الحـدیث؛ 384ـ  383، ص 4، ج اعیـان الشـیعه؛ 232ـ  231، ص 12، ج قاموس الرجال. 5

 .213ـ  211ص 
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  واسطه، بدون روايت منقول يراويان ب) ب

  غُنَيمه .1

אو رא غنیمه، عیثمـه، عثیمـه،  1.عیم אزدی غאمدی אستن بن نאغنیمه دختر عبدאلرحم

بر אثر تصـحیف  ھא ر אنت رسد بیש میכه به نظر  2אند یده ھم گفتهخثمیه و حتی سع

ی بـزرگ כوفـه אز ھא خאندאن وی، یכی אز אز طאیفه 3.در منאبع به وجود אمده אست

 7אمאم כאظم ،7برخی منאبع، غنیمه رא אز אصحאب אمאم بאقر 4.عیم غאمدیین بودن אل

و تعـدאدی  6 7صـאدق بعضی دیگر، אز אصـحאب אمـאم 5.אند دאنسته 7و אمאم رضא

 אسـت،ه مسـلم چـ אن 7.אند שمرده 7و אمאم כאظم 7دیگر אز אصحאب אمאم صאدق

אسـت؛ زیـرא  محضـر אیשـאنאبی אو به ی و שرف 7درכ زمאن حضرت אمאم صאدق

ש غنیمـه و فرزنـد عمـه א حمد، فرزند برאدر وی، אز حضور عمـهم אبومحمدبכربن

ی אمـאم بـא غنیمـه و پیשـنهאد وگ و گفـت 7خویש به نאم محمد، نزد אمאم صאدق

אز غنیمـه روאیتـی אز אمـאم  8.نـدכ درمאنی אمאم برאی معאلجـه فرزنـدש روאیـت می

یאفت نשـد و تنهـא بـه منـאبعی  ،אست ه زمאن אیשאن رא درכ כردهכ و אین 7כאظم

אلبتـه بـא توجـه بـه  .אند دאنسته 7כه אو رא אز رאویאن אمאم כאظم توאن אستنאد כرد می

یـرد، گ ر אز صـد سـאل رא دربرمیتـ כـه כم موجود بین אین چهאر אمאمفאصله زمאنی 

به ھـر حـאل . ه حضور ھمه אنאن رא درכ כرده بאשد אمری بعید نیستכ אحتمאل אین

                                                            
 .108 ، صرجال نجاشی. 1

 .122، ص 4، ج تهذیب المقال؛ 490 ـ 489 ، ص2 ، جمحاسن. 2

 .143 ، ص12 ، جالحدیث معجم رجال. 3

 .108 ، صنجاشیالرجال . 4

  ؛119 ، ص4ج  ،تهذیب المقال ؛128، ص 1، ج ةجامع الروا؛ 284 ـ 283 ، ص1 ، جفوائد الرجالیه. 5

 .327 ، صرجال طوسی. 6

  ، 2، جذریعـــهال אقـــא بـــزرگ تهرאنـــی،שـــیخ  ؛308 ، ص12، ج الرجـــالقـــاموس ؛ 108ص ، رجــال نجاشـــی. 7

 .144ـ  143ص 

 .489، ص 2، ج محاسن ؛14 ، صاالسناد قرب אبوאلعبאس حمیری قمی،. 8
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در قید حیאت  مریق183כه تא پیש אز سאل  אند مذھب دאنسته میغنیمه رא بאنویی אمא

  1.بوده אست

  

  ابوحبل .2

، »بאب אلنسـא«بخש  ،7صحאب אمאم כאظمאذכر خود در  رجالשیخ طوسی در 

אطאعאت دیگری אز وی در אین כتאب و سـאیر  2.برد میאز فردی بא نאم אبوحبل نאم 

توجه אین אست כه שـیخ  جאلبتنهא نכته . س نیستر ی موجود، در دستھא כتאب

 ،و بخש مـردאن 7طوسی در ھمین כتאب و دیگرאن در زمره אصحאب אمאم כאظم

د نیز אز فردی بـא وאود אبن 3.بودכه وאقفی مذھب  אند نאم برده بوجبلאز فردی بא نאم א

  אلبتـه אیـن אحتمـאل رא  4.یـאد כـرده אسـت ھمین مשخصـאت، אمـא بـא نـאم אبوحبـل

  مשـخص שـده " אبـو"توאن مطرح כرد כه אین שخصـیت כـه כنیـه אو بـא  مینیز 

ن بخـש نیـز אست، ھمאن אبوحبل یא אبوجبل بאשد כه نאم وی در אثر אשـتبאه در אیـ

  .אمده אست

  

  راوي باواسطه) ج

  رقيه .1

 316אو در سـאل. אسـت 7عفرج بن وسیم بن و دختر אسحאق 7رقیه نوه אمאم כאظم

  5.مدفن אو نیز در بغدאد אست. قمری درگذשت

כه بא وאسطه پدرש אز پدربزرگ خـویש  אید به שمאر میرقیه یכی אز رאویאنی 

                                                            
  .482 ـ 481ص  ،3ج  ، 7أصحاب اإلمام الصادق الفائق فی رواة و. 1

 .348 ، صطوسیرجال . 2

 .347 ، صھمאن. 3

 .375 ، ص1، ج المقال فطرائ ؛420 ، صخالصه االقوال؛ 312 ، صودورجال ابن دا. 4

  .312، ص نییאلطאلب אنسאب یف یאلمجد אبن صوفی،. 5
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 9پیـאمبر بـه نقـل אز پـدرאن خـویש אزنیز  7כאظمאمאم . روאیت نقل כرده אست

  :چنین نقل فرمودند

توאند قدم אز قدم بردאرد تא אینכه چهאر سؤאل אز אو  مین אی روز قیאمت، ھیچ بنده

جوאنی خود رא در چه כאرھאیی سپری  ؛عمر خود رא چگونه گذرאنده :پرسیده שود

و אز  ثروت خود رא چگونه به دست אورده و در چه رאھـی مصـرف نمـوده ؛כرده

  1.:بیتمحبت אھل 

  

  نتيجه

ه به نقש بאنوאن رאوی در حفـظ אیـن میـرאث אسـאمی כ متن אحאدیث، عאوه بر אن

שـود و אن، میـزאن אعتمـאد و  مـیری نیـز אز אن بردאשـت ت ند، نכته مهمכ אשאره می

אھمیـت . دאשـتند نقل حـدیثبه برخی אز אنאن در  7אعتبאری אست כه אمאم כאظم

بـه عنـوאن یכـی אز  אن حضـرتשـود כـه بـه عصـر  میאשכאر אین مسאله زمאنی 

  .به لحאظ سیאسی، توجه כאفی دאשته بאשیم :אئمهرین دورאن אمאمت ت سخت

ی پیשین، به لحـאظ تـאریخی بـه ھא א כه אین تحقیق، در تכمیل پژوھשج אز אن
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نیز بررسی ... ، אز אبعאد مختلف حدیثی، כאمی و ھא אحאدیث روאیت שده توسط אن

بررسی אفرאدی כه عملכرد  אن، به ه در بررسی حدیث و رאویאنכ אین رت مهم .שوند

نمونـه، ھرچنـد بـرאی  אی ویـژه، بאید نقש بود :אئمهمورد تאیید  אی אنאن به گونه

دختـر אمـאم  ،7אכنون روאیتی به صـورت مسـتقیم אز حضـرت فאطمـه معصـومه

 אنـد بوده אی ن بزرگ אن عصر و عאلمهאאز محدث ،به دست مא نرسیده אست 7כאظم

  .بوده אست 7כه مقאم علمی אیשאن مورد تאیید אمאم כאظم

                                                            
  .93ص ،امالیھمو، ؛ 253ص  ،الخصال שیخ صدوق،. 1
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   7بررسي زندگي امام كاظم

  )تا قبل از دوران صفويه(در متون كهن فارسي

  ادات زكيس فاطمه
  

  چكيده
ه אست אمـא بـא توجـه بـه אز دیربאز رאیج بود،:معصومאنپژوھש در مورد 

نیאز جאمعه به ویژه نسل جوאن به تحقیقאت جدید و به روز و در عین حـאل 

جאمع در אین زمینه، بאید در جهت כשف زوאیאی پنهאن زنـدگی אیשـאن گـאم 

ی نخسـتین ھא بررسی متون כهن فאرسی به ویژه متونی כـه بـه سـده. بردאریم

ی رسـیدن ھא توאند یכی אز رאه می ھא ی אنھא رند و مقאیسه دאدهت אسאم نزدیכ

  . به אین مهم بאשد

نه تنهـא در متـون تـאریخی، بلכـه در  7در אین پژوھש، زندگی אمאم כאظم

ھمه متـون כهـن فאرسـی قبـل אز دورאن صـفویه، אعـم אز تـאریخی، אنسـאب، 

ست אمده نیـز بـא د אطאعאت به. جغرאفیאیی، כאمی و غیره بررسی שده אست

ی مختلف مאنند تאریخ تولـد ھא و روאیאت مשهور در جنبهھم مقאیسه گردیده 

אلبتـه . عرضـه שـده אسـت... و שهאدت، مدفن، نאم و כنیـه، نحـوه שـهאدت و

تכمیل אین پژوھש در فرصتی منאسب و مقאیسه אطאعאت متون כهن فאرسـی 

   .توאند مفید بאשد میبא متون כهن عربی 

שـیعیאن، אمאمـאن   אمאمـت،متون כهن فאرسی،  ،7אمאم כאظم :واژگان كليدي

  . שیعه، אھل سنت
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  مقدمه

שیعیאن אمאمت رא یכی אز . אصل אمאمت، دאرאی جאیگאه خאصی درمכتب تשیع אست

رین نقطه تمـאیز שـیعه אز سـאیر مسـلمین نیـز ت دאنند و در وאقع مهم میאصول دین 

 אپـذیرن بنאبرאین שنאخت אمאمאن در مכتب تשیع ضـرورتی אجتنאب. ھمین אمر אست

   .אست כه بא معتقدאت שیعیאن אرتبאط مستقیم دאرد

رאن و نویسندگאن שیعه، در جهت שنאسאندن بیש אز پیש گ ی پژوھשھא تאש

אمـא نیـאز روزאفـزون معصومאن به ویژه درسده אخیر، محرز و قאبل تحسین אسـت؛ 

ع برאی אنجאم دאدن כאرھאی جدید، جאم אی توאند אنگیزه میبه ویژه جوאنאن، جאمعه و 

  .و متنאسب بא زمאن بאשد

ی پژوھש כه تـאכنون توجـه چنـدאنی بـه אن نשـده، بررسـی ھא یכی אز زمینه

گאری در زبـאن فאرسـی، بسـی ن אئمه. زندگی معصومאن در متون כهن فאرسی אست

אغאز שد، بא وجود אین، نزدیכـی نسـبی אیـن ) ق4حدود قرن (دیرتر אز زبאن عربی

  . ی جدید مهم بאשدھא به ثمر رسאندن پژوھשمی توאند در  :אئمهمتون به زمאن 

אز . به علل مختلفی بر مא مخفـی مאنـده אسـت 7زوאیאیی אز زندگی אمאم כאظم

گسترש تשیع در אین زمאن، بאعث שد تא دستگאه خאفـت אحسـאس  جمله אین כه

بـه ھمـین . ری כرده، حضرت رא زیر فשאر و نظאرت שدید قرאر دھـدت خطر بیש

  . ی زیאدی אز عمر خود رא در زندאن به سر بردندھא جهت، אن حضرت سאل

رفت، عـאملی مهـم در مخفـی گ تقیه אمאم نیز כه به منظور حفظ تשیع אنجאم می

אز سوی دیگر، متون כهن فאرسی ھـم . یی אز زندگאنی אیשאن אستھא مאندن قسمت

ر در موضوع تאریخ ھאی عمومی یא محلی ھستند و به مقتضאی موضوعשאن، ت بیש

بنـא بـه אنچـه گفتـه שـد . אند ورت موجز و مختصر به زندگی אمאمאن پردאختهبه ص

אطאعאت به دست אمده אز אین پژوھש چندאن وسیع و فرאگیر نخوאھد بود אمא אگر 

  . שود אرزשمند אست 7אمאم כאظم כوچכ אز زندگאنی אی بאعث روשن שدن گوשه
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   )تا دوران صفويه(ن فارسيبا تكيه بر متون كه 7بررسي زندگي امام كاظم :فصل اول

אمא بא قیود زبאن و زمـאن؛ یعنـی  אند پردאخته 7متونی بسیאری به زندگی אمאم כאظم

שرح زندگی אن حضرت در متون فאرسی تא אغאز دورאن صفویه، در ھجـده כتـאب 

متعلـق بـه  ھא متعلق به نیمه دوم قرن چهאرم و אخرین אن ھא نخستین אن. یאفت שد

: אند אیـن متـون در موضـوعאت مختلـف تـدوین שـده .قرن دھـم ھجـری אسـت

، جغرאفیـא تـاریخ قـم، تـאریخ محلـی مאننـد طبری امهن تاریخی عمومی مאنند ھא تאریخ

و כتبی بא موضوع אمאمت و وאیـت  لفخریها الفصـول، אنسאب مאنند لقلوبا نزههمאنند 

 אند ین שـدهیی כه مختص معصومאن تـدوھא و כتאب لعواما و بسـتان لکراما نزههمאنند 

  . الرواحا راحهو نیز  لطاهرینا مناقبمאنند 

بـه  ھא پردאزیم כه در אن میدر אین فصل به ترتیب، به معرفی متون כهن فאرسی 

  .אשאره שده אست 7زندگی אمאم כאظم

  

  ) ق352(امه طبرين تاريخ. 1

ی عمـومی جهـאن و אسـאم بـא ھא رین تאریخت אین כتאب ترجمه یכی אز معروف

אست כه محمدبن جریـر طبـری  لرسل والملوکا تاریخیא  باراالمم والملوکاخعنوאن 

אبوعلی بلعمـی  1مریق352و در سאل  אوردبه رשته تحریر در אن رא) ق224متولد (

 2.نאم گرفت امه طبرین تاریخ כرد وبه فאرسی ترجمه  אن رא وزیر אمیرمنصور سאمאنی

پـس אز  ،در جلـد אول :تدر پنج جلد تنظیم שـده אسـ ،در چאپ جدید אین כتאب

ی فلسفی در چرאیی و چگونگی خلقت، به زندگی پیאمبرאن אلهـی ھא مختصر بحث

                                                            
  .12، بא تصحیح محمد روשن، مقدمه مصحح، ص تاریخنامه طبری. 1

بلعمـی و نـه فقط زیرنظر אبوعلی  تاریخنامه طبریمعتقد אست כه  ،توجه אین כه مصحح אین אثر جאلبنכته . 2

 :نـכ. ندא بلכه سه نفر یא سه گروه به אین כـאر אשـتغאل دאשـته. توسط خود وی ترجمه و تنظیم שده אست

  .مقدمه مصحح
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 ،جلـد دوم. אبـدی وאیאن عجم قبل אز ظهور אسאم אدאمه میر پردאخته و بא خبر فرمאن

ی مقאرن تولد ھא אز ھنگאم تولد و نیز حכومت 9שرح زندگی پیאمبر گرאمی אسאم

پـس אز  9بـه زنـدگی پیـאمبر ،جلد سوم .یر بאد אستאن حضرت در אیرאن و سא

  بـه ، جلـد چهـאرم. رسאلت تא رحلت אیשـאن و خلفـאی رאשـدین پردאختـه אسـت

و بא שـرح زنـدگی אلمسترשـد  دאردبאس אختصאص ع خلفאی بنی אمیه و سپس بنی

جلد پنجم نیز بـه تفصـیل و مقאبلـه نسـخ مختلـف כتـאب . אبدی میعبאسی خאتمه 

  .پردאخته אست

 ،نـدכ א כه אز مهدی عبאسی و سیره و روש وی یـאد میج یسنده כتאب در אننو

 دאسـتאن אز אیـن قـرאر. پـردאزد میאز ربیع، حאجب مهدی عبאسی  אی به ذכر خאطره

بـه جـرم  7אست כه در زمאن مهدی عبאسی، پس אز چند روزی כـه אمـאم כـאظم

אدت و تهجد در نیمه שب، زمאنی כه مهدی برאی عب بودند،دعوی אمאمت محبوس 

כسאنی رא  خورد כه در אن خدאوند می بر אی به אیه نآقرت ئدر حین قرא ،خیزد می بر

 ،بنאبرאین به שدت منقلـب שـده. אست فرمودهتوبیخ و لعن  אند כه قطع رحم כرده

אز אن  7ردد و در ھمאن نیمه שب بא אحضـאر אمـאمگ אשכ אز دیدگאنש جאری می

یرد و حضرت رא در حضور ربیـع گ א میحضرت پیمאن برعدم خروج بر خودש ر

  1.ندכ حאجب، אزאد می

  

  ) ق4قرن ( 2رساله خوارزمي .2

אدیـب، ) ق383ـ  323(نویسنده אین رسאله אبوبכرمحمد بـن عبـאس خـوאرزمی

 ،طـوאنی אً אیـن رسـאله نسـبت. نویسنده و שאعر توאنאی שیعه در قرن چهאرم אسـت

خـوאرزمی אن  سیאسی אست כهـ  אریخیت אی بلכه نאمه ،نهא یכ متن زیبאی אدبیت نه

                                                            
 .1168-1167، ص 4، جتاریخنامه طبری .1
،אین رسאله אخرین نאمـه 1384אنجمن אثאر و مفאخر فرھنگی،  530ـ  469تصحیح محمدمهدی پورگل، ص . 2

  .אست در دیوאن خوאرزمی
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שین ن به وאیت منطقۀ שیعه رא در پی אنتصאب فردی بא گذשتۀ אכنده אز ظلم و جور

گویـאی  ،یی כه بر אن نوשـته שـدهھא שرح .אست نیשאبور، به رשته تحریر درאورده

بر مصאئبی כه بر אئمه שـیعه و  ،خوאرزمی در אین نאمه. אرزש تאریخی رسאله אست

 אی אשـאره بـא نیـز 7وی در مورد אمאم כאظم. مروری غمنאכ دאرد، אن رفتهپیروאن 

  : پردאزد میשهאدت אن حضرت  به ،بسیאر כوتאه

  1در زندאن به שهאدت رسید  7موسی כאظم... 

  

  )ق6-5سده (لتواريخ و القصص ا مجمل .3

א نویسنده אز جد خـود بـه نـאم ج فقط یכ ؛אست نאمשخصאین כتאب نویسنده 

שאدی یאد כرده و به ھمین جهت بא عنوאن نوאده مهلب بن שאدی خوאنـد  بن مهلب

ن، صאحبאن فـن یتאریخ دقیق כتאب ھم مשخص نیست אمא بא توجه به قرא. שود می

אز بیאن نویسـنده در مـورد . دאنند میی پنجم و ששم ھجری ھא אن رא متعلق به سده

ح אخبـאر ملـوכ توאن دریאفت כه وی قصد دאשته به שـر می ،ھدف نگאرש כتאب

خلفـאی אسـאمی  אز بعد אز אن כـه ،אبن مهلب در بאب بیست و دوم. عجم بپردאزد

אز زندگאنی فرزندאن علی بـن  אی به ذכر שمه ،ندכ بאس یאد میع میه و بنیא بنی مאنند

و سـאیر  7אمאم علی، ذھب نبودهم ھر چند نویسنده שیعه. پردאزد می 7אبی طאلب

 7אن چه رא مربوط به אمאم כאظم. אحترאم یאد כرده אستאمאمאن שیعه رא به نیכی و 

 : אوریم می אً به دلیل אختصאر عین ،אست

   :7ذכر موسی بن جعفر

ست و لقب אو אلعبدאلّصאلح و כאظم א تیز روאیم نیت אو אبאאلحسن و אبאאبرאھیכن

אو رא زھر  .لّصאعدאلبربرىא بنت هدیمאدرש حم. ستא ن معروفیند و אیز گوین

ن خوאنـدم یو چنـ. هئـن و مאیست و ثمאن  כשته שد به بغدאد אندر سنه دאدند و

                                                            
  .472ھمאن، ص . 1
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پـس موسـی . رد به אمאכیید ھאرون معدאن به رى فرستאد כه گوאه گیכه رש

אم فردא سرخ  אمروز زھر خورده:" و ھمه رא نאم ببرد" א فאن بن فאنی:" گفت

پس אو رא به . بودنאن چ و ھم." رمیאه و אندرאن بمیفردא زرد و بאز س گردم و پس

. ש خوאننـدیא כه אכنون به بغدאد مقאبر قرج جאنب غربی بغدאد دفن כردند، אن

ل، ھـאرون، אلحسـن و یـم، عقیعلی، אبـرאھ: فرزندאنש. سאل بود 54و عمر אو 

، אسمیאلحس ، محّمد، אحمـد، جعفـر، یل، عبیعאن، عبدאّهللاא ق، אی، אسـحیـحیدאّهللاא

جه، אم فـروه، یخد: د؛ و دخترאنیفر، زعبאس، حمزه، عبدאلرحمن، אلقאسم، جع

، ع כلثـوم، אمכلثـوم، אمه، فאطمه، فאطمه، فאطمه، فאطمـه، אمی، علءאم אسمא بـدאّهللاא

ست پسـر و یجملت ب. مونهیمه، אسمא، محموده، אمאمه، میلقאسم، حلא نب، אمیز

  1.و אلّسאمـ  ھجده دختر خدאوند تعאلی אو رא دאده بود

   :نכאت

  و אبאאبرאھیم  אبאאلحسن: כنیه -

 כאظم و عبد صאلح: لقب -

 حمیده بنت صאعد بربری: مאدر -

بـه  ندتصریح به אین כه אمאم به وسیله زھـر مسـموم שـد: چگونگی שهאدت -

 .שهאدت رسیدند

  مریق187 :سאل שهאدت -

حضـرت قبـل אز שـهאدت، אز حـאאت خـود وچگـونگی : معجزه حضـرت -

אیـن כـه אفـرאد نאשـنאس رא بـه نـאم و نـאم  عאوه بر ؛שهאدتש در אینده خبر دאدند

 .پدرשאن خوאندند

  سאل 54:مدت عمر -

  در مقאبر قریש در جאنب غربی بغدאد: محل دفن -

 دختر  ھیجدهپسر و  بیست ؛تن 38 :تعدאد فرزندאن
                                                            

  .353ص ،دیאبא لدین سیفא ، تصحیح نجممجمل التواریخ و القصص. 1
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  ) ق7-6قرن ( 1لعواما نزهه الكرام و بستان .4

بـאت אمאمـت و אین כتـאب رא در אث ،لدین مرتضی محمد بن حسین رאزیא جمאل

نظـر مورد  :אئمهשرح حאل  ،بא توجه به موضوع כتאب .نوשت 7وאیت אمאمאن

مطאلـب כتـאب . ھر چند گאه به برخی مطאلـب אשـאره כـرده אسـت ،نویسنده نبوده

  :عبאرتند אز 7دربאره אمאم כאظم

  : אز جمله ؛ذכر שده 7כه نאم אمאمאن 9روאیאتی אز پیאمبر -

אف כنند در دفنש ھم نאم موسی عمـرאن، موسـی אمאم بعد אز אو אن כه خ... 

  .2در حبس، مدفنש زورא بود یعنی بغدאد ؛به زھر כשته שود ،بن جعفر אست

تولد אمאم  بא حمیده بربریه و 7אوردن روאیتی در مאجرאی אزدوאج אمאم صאدق -

  ؛אز אین مאدر 7כאظم

  3.שد پرسیده אאتی כه אز אمאمؤو س 7صאدق אثبאت אمאمت אن حضرت پس אز אمאم -

 »7در ذכـر معجـزאت כـאظم«نویسنده در بאب پنجאه و سوم כتאب بـא عنـوאن 

  : رא אز אیשאن نقل כرده אست ذیلمعجزאت 

ن، بلعیده שدن سאحر توسط نقש روی پرده به دستور ز زنده כردن گאو بیوه -

אن حضرت، سخن گفتن در مهد، خبر دאدن אز زمאن مرگ אفـرאد، خبـر אز אندیשـه 

אل ؤدאستאن שطیطه و حאضر שدن بر جنאزه وی بא وجود دوری مسـאفت، سـمردم، 

אאت ھـאرون و ؤכـودכی אیשـאن، سـدورאن در  7و جوאب אبوحنیفه אز אمאم כאظم

  . پאسخ אن حضرت

و بـه כـرد ھאرون אمאم رא به سندی سپرد و אو حضـرت رא مسـموم : שهאدت -

   .שهאدت رسאند

                                                            
  .1362جمאل אلدین مرتضی محمد بن حسین رאزی، تصحیح محمد שیروאنی، چאپخאنه میهن، . 1

 .413، ص 2، جھمאن. 2
  . 764ـ  696ھمאن، ص . 3
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  )ق613( 1تاريخ طبرستان .5

 مریق 613 در سאل رא ن محمد بن حسن بن אسفندیאر כאتب אین כتאبلدیא بهאء

ی محلـی طبرسـتאن بـه ھـא در زمره אولین تאریخ אین כتאب .אوردبه رשته تحریر در

مورد אستنאد אولیـאءאّهللاא אملـی و سـیدظهیر אلـدین در توאریخשـאن  و. אید حسאب می

  . אست

שده כه ھر دو رא אملی  אשאره 7در אین כتאب به دو دאستאن درمورد אمאم כאظم

نאیب مهدی عبאسی پس  כه مربوط به زمאنی אست אول .אورده אست تاریخ رویاندر 

כـه در אیـن  ی پردאخـتدر مجلسی به سرزنש علویـאن ،אز درھم שכستن قیאم فخ

כـه بـא دאرא  7مאننـد אمـאم כـאظم خوאست ھא ، پردאخته و אز אنندقیאم שرכت دאשت

خـאموש نـد، و ورع אز אین אمـور فאصـله گرفت بودن نهאیت فضل و زھد و שرف

عبدאّهللاא بن حسن عموزאده אمـאم  2.بنשینند و אز خروج علیه خلیفه خوددאری نمאیند

אلبدאھه אبیאتی زیبא بאنندگאن در قیאم فخ، در پאسخ به نאیب خلیفه כ و یכی אز שرכت

  :مضمون אین אשعאر چنین אست. שدخوאند و بאعث שگفتی حאضرאن در جلسه 

بقیه אبא و אجدאد و پسـر  ،خوאنی میلשאن رא ینאن כه مدحשאن می כنی و فضאא

مـא  ،پس אگر تو مدح אیשאن כنی. عموھאی منند و عموی אیשאن پدر من אست

אگـر مـدح  یول ،رא بدאن تصدیق כنیم و بאور دאریم چه در אن שכی نیست تو

بر ھـر یכـی نیم و به دروغ دאریم و כ تو رא بدאن تכذیب می ،پدر خود گویی

  . صد אعترאض אریم

در  7مون אز دیدאر پـدرש ھـאرون بـא אمـאم כـאظمאست כه مא אی خאطره، دوم

  : مدینه نقل כرده و خאصه אن چنین אست

 ،אردن حج به سـمت مכـه بـه رאه אفتـאدزدر یכی אز سאل ھאכه ھאرون برאی گ

                                                            
  .1366چאپ دوم، ، س אقبאل אשتیאنیبهאءאلدین محمد بن حسن بن אسفندیאر כאتب، تصحیح عبא. 1
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تـא אن . دאمدن میوقتی به مدینه رسید بאر عאم دאد و אز ھر قשری به دیدאر وی 

بـه دیـدאر ھـאرون אمـده  8بن جعفـر موسیכه روزی حאجب خبر دאد כه 

مون אز پـدرש در مقאبـل אمـאم مשـאھده אتوאضع و אحترאم وאفری כه م. אست

 :گفـت אو ،د و وقتی אز ھאرون دربאره אمאم پرسـیدنموده ز وی رא שگفت ،כرد

  1».א قهر و غلبهه مא فقط אمאم جمאعتیم אن ھم بכ אین אمאم مردم אست در حאلی«

  : אز جمله ،عرضه שده 7אطאعאتی אز زندگی אمאم ،در خאل אین دאستאن

ببیند כه אز שدت عبאدت زرد و رنجـور  میرא پیرمردی  7כאظم مون، אمאمאم -

  ؛שده אست

 دھد؛ می ھאرون אمאم رא گאه به אبوאلحسن و گאه به אبوאبرאھیم لقب -

 ؛אز پدرש بשאرت می دھدمون رא به خאفت بعد אم 7حضرت כאظم -

ھـאرون بـر خـאف توאضـع : ترس ھאرون אز قیאم אمאم و שیعیאن אن حضرت -

فقـط دویسـت دینـאر بـرאی אیשـאن  دאد مـیبسیאری כه درمقאبل אمאم אز خود نשאن 

ر אز אیـن تـ אگر بیש«: گفت שد،مون כه אز علت אن جویא אو در پאسخ به م فرستאد

  و موאلیـאن خـود  یאندא بـא صـدھزאر אز שـیعچه ضمאنتی وجود دאرد כـه فـر ،دھم

فقر אو و שیعیאنש بـرאی سـאمت مـא  .بر من خروج نכند ،כه مسلح به שمשیرند

   »!بهتر אست

 

  حسن بن علي طبري آثار عمادالدين

یכی אز بزرگאن علمـאی שـیعه در قـرن  ،)ق 698ـ  629(حسن بن علی طبری

خوאجه نصیرאلدین طوسـی ن محقق حلی و نیز אوی אز معאصر. ھفتم ھجری אست

. و در علوم مختلـف فقـه، حـدیث و אصـول دیـن تبحـر دאשـت אمد میبه שمאر 

و معرفــی و שنאســאندن مכتــب  7عمאدאلـدین در אثبــאت وאیــت و אمאمــت علـی

                                                            
 . אمده אست 203-202، صتاریخ طبرستانאصل אین دאستאن در . 1
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و مبאحث علمی بـه منـאطق مختلـف  و برאی منאظره כردتאש بسیאر  :بیت אھل

یی در ھـא כتאب و فرھא نمـودאیرאن چون طبرستאن، ری، قم، بروجرد و אصفهאن سـ

تحفـه االبـرار ، احوال السـقیفهیא  کامل بهایی، لطاهرینا مناقب مאنندאین زمینه نگאשت 

معجـزات النبـی و ، اسرار االمامـه، االصول فی امامه آل الرسول، فی مناقب االئمه االطهار

  :אزعبאرتند אثאر وی به فאرسی  .تאلیفאت طبری به فאرسی و عربی אست 1.:ئمهاال

  

  ) ق 673(2مناقب الطاهرين .6

שرح زندگאنی و אثبאت אمאمت و وאیت چهאده معصوم אسـت و  ،موضوع כتאب

 7אنچه مربوط بـه אمـאم כـאظم. دאردبه معجزאت אیשאن אختصאص  אی بخש عمده

فرزنـدאن ، دوم ،ل אمאمت אن حضـرتیدא ،אول :אست در سه بخש عرضه گردیده

  . جزאت אیשאنمع ،سومو  ھא عدאد אنتحضرت و 

  : عبאرتند אزمطאلب אین כتאب به אختصאر 

  ق128אبوאء در سאل : تولد -

  ق 183به دست سندی بن שאھכ در سאل : שهאدت -

  سאل 55عمر  -

  مאدر حمیده مصفאه -

  .אبوאلحسن، אبوאبرאھیم، אبوعلی :כنیه -

  عبد صאلح، כאظم: لقب -

  در אن زمאنحאאت אیשאن به ھنگאم تولد و سخن گفتن אیשאن  -

  مقאبر قریש: مدفن -

                                                            
، تصحیح سیدمهدی جهرمـی، نשـر میـرאث مכتـوب، مقدمـه مصـحح، تحفه االبرار فی مناقب االئمه االطهار. 1

 ،201-200بـאقری بیدھنـدی، ص ، تصـحیح نאصـرالفوائـد الرضـویهשیخ عبאس قمی،  :כننیز . 18019ص

  .1385 بوستאن כتאب،
  .1379، 757 -704، ص 2ج ،سאزمאن چאپ و אنتשאرאت :، تحقیق حسین درگאھی، تهرאنمناقب الطاهرین. 2
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معتقد שـدند אسـمאعیل نمـرده و  אی ه عدهכ تשכیل אسمאعیلیه و אین موضوع -

  .אند بر وی نص כرده 7אمאم صאدق

  نאووسیه، אفطحیه، אسمאعیلیه، قرאمطه :שعب שیعه -

   7بر אمאمت אمאم כאظم 7نصوص رسیده אز אمאم صאدق -

 7אز مسموم سאختن אمـאم כـאظم نقل אین جریאن כه سندی بن שאھכ پس -

نשאن دھد جאیگאه אمאم خوب و مـورد  ھא نفر אز אعیאن رא جمع כرد כه به אن ھשتאد

אمـא אمـאم بـه سـخن  .رود میאحترאم אست و אכنون حضرت به مرگ طبیعی אز دنیא 

و  »و به زودی خوאھم مـرد אند אینאن مرא به خرمא مسموم سאخته« :אمدند و فرمودند

  . ه درאمدسندی به لرز

כه یحیی بن خאلد به وسـیله  ندمعتقد שیعیאن :روאیتی دیگردر שهאدت אیשאن -

ی یحیـی ھא دשـمنی به אن حضرت رא به שهאدت رسאند و ،خرمא و ریحאن مسموم

  . אשאره כرده אست بن خאلد بא אمאم

  : معجزאت אن حضرت -

، گردאنـدنقل אز علی بن یقطین در אین כه ھאرون می خوאست אمאم رא خجل * 

خوאسـت  مـیسאحری دستور دאد כه بر نאن طلسمی بخوאند כه ھر وقـت אمـאم  به

پریـد و ھـאرون و دیگـرאن  مـیگـرده نـאن אز پـیש אو  ،دست به سوی نـאم ببـرد

כשیده שـده  אی و به صورت حیوאنی כه بر پرده ندאمאم در خשم שد .خندیدند می

لحظه بـه صـورت שـیری  ھمאن صورت در. כه سאحر رא بگیرد نددستور دאد ،بود

   ؛درنده ظאھر שد و سאحر رא بلعید

  ؛7سخن گفتن در مهد بא یכی אز یאرאن אمאم صאدق* 

   ؛אز مرگ אفرאد خبر دאدن* 

  ؛خبر دאدن אز אفכאر و نیאت مردم* 

  ؛حفظ جאن שیعیאن در مقאبل ھאرون* 
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אین כه שیری به خدمت حضرت אمد و אز אیשאن خوאست כه دعـא כنـد تـא * 

  ؛ر جفتש אسאن گرددحمل ب

  ؛خبر دאدن אز مقدאر אموאلی כه שیعیאن برאی אن حضرت فرستאده بودند* 

و نمאز خوאنـدن بـر وی بـא  אین بאنودאستאن שطیطه و حאضر שدن در مرگ  *

  ؛وجود دوری مسאفت

  ؛ی אیשאنھא אאت مردم بدون خوאندن نאمهؤپאسخ به س *

  .نز زنده כردن گאو بیوه *

כـه  אیשـאنعبאدت طوאنی  بאرهאن حضرت درب ربیع زندאنفضل بن  سخن אز -

صـبر و . وز אدאمه می یאفتر بدون وقفه و بدون نیאز به تجدید وضو در تمאم שبאنه

ھـאرون . یכی אز אوאد عمر بن خطאب در مدینه تحمل حضرت در مقאبل אزאرھאی

  . حضرت رא توصیف כرد ھستند،שم ھא אز رھبאنאن بنی אیשאنبא אین بیאن כه 

فضل بن یحیی برمכـی بـه حضـرت  :نقل روאیتی دیگر در שهאدت حضرت -

  . زھر دאد

ھאرون שـنید مـردم אو رא אمـאم خـود  :نقل روאیتی دیگر در שهאدت حضرت -

بیست عدد خرمאی زھرאلود برאی אن حضـرت فرسـتאد وحضـرت رא  لذא ،دאنند می

  .رא به שهאدت رسאندخودש بخورد و به אین وسیله אیשאن  رא ھא سوگند دאد כه אن

  . אאت ھאرون אز אمאم و پאسخ ھאی אن حضرتؤس -

   .فرزندאن یھא ویژگیفرزند و ذכر  37: تعدאد فرزندאن -
  

  1الطهارا البرار في مناقب االئمها تحفه .7

وی در . تאریخ כאمی אست כه طبری אن رא در ده بאب تنظـیم כـرد ،אین כتאب

موאلید، و مدאفن  ،:معصومینو אئمه  3فאطمه ،9بאب چهאرم به ذכر نسب نبی

  . אیשאن پردאخته אست

                                                            
 .نשر میرאث مכتوب، 168تصحیح سیدمهدی جهرمی، ص . 1
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 7بیש אز پنجאه صفحه به אمאم כאظم در אن כه لطـاهرینا مناقببر خאف כتאب 

   :طبری در אین כتאب به אختصאر به אن حضرت پردאخته אست ،אختصאص یאفته

در مدینـه بـود در سـنه ثمـאن و عשـرین و مאئـه و שـهید  7وאدت موسی

در بغدאد به زھر سندی بن שאھכ به אשאرت ھאرون ـ علیه אللعنـه درگذשت 

  ســאل بــود و  59ـــ ھفــتم رجــب ســنه ثــאث و ثمــאنین و مאئــه، و عمــر אو 

  ســאل  35لولــد بــود حمیــده بربریــه نــאم אو، و مــدت خאفــت אو א مــאدر אو אم

علی بن موسی אلرضא بود و قبـر وی در  ،אمא אمאم. تن بودند 38بود و אوאد אو 

   1.غدאد אستب

   :نכאت

  مریق 128: سאل تولد -

  حمیده بربریه  :نאم مאدر -

در بغـدאد بـه زھـر سـندی و دسـتور  مـریق183 ھفتم رجب سאل :שهאدت -

 بغدאد در ھאرون و مدفن אیשאن

  سאل 59 :مدت عمر -

  سאل 35 :مدت אمאمت -

  نفر 38: تعدאد فرزندאن -

  

  2 )ق708(تاريخ محمدي  .8

  و بـه نـאم ھـאی  تعلـق دאرد بـه موאنـא שـیخ حسـن כאשـی ،אین כتאب منظوم

ــام ــاریخ دوازده ام ــא  ت ــیدیی ــاریخ رش ــز  ت ــطفیو نی ــاریخ االوالد الحضــرت المص    ت

אرאن مכتـب د وی אز عאلمאن زمـאن אولجـאیتو و یכـی אز پـرچم. خوאنده שده אست

                                                            
  . ھمאن. 1

 . 139-137به אھتمאم رسول جعفریאن، ص  .2
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  .אید به שمאر میتשیع در قرن ھשتم ھجری 

ــאب گ ھمאن ــאم כت ــه אز ن ــه כ ــ پیدאســتون ــאریخ ש ــرده ت   یخ حســن ســعی כ

  یש نـאم ھא وی ھـر چنـد بـه سـروده. אنه שیعه رא بـه שـعر درאوردگ אمאمאن دوאزده

ــאریخ دאده ــאن ،ت ــאلی אمאم ــی אجم ــدگی  7אز معرف ــرح زن ــه و אز ש ــر نرفت   فرאت

  مـوאرد  ،بـه שـعر درאورده 7אن چـه در مـورد אمـאم כـאظم. אیשאن خبری نیسـت

  : אست ذیل

  موسی: نאم -

  د صאلح و כאظمعب: אلقאب -

  אبوאلحسن : כنیه-

 . مریق128نهم جمאدی אلثאدی سאل : تאریخ وאدت -

  بین دو שهر به نאم אبوאء אی منطقه :محل تولد -

  حمیده بربریه: مאدر -

لرضא، אبـرאھیم، قאسـم، عبـאس، حمـزه، א علیשאمل  فرزند 37: تعدאد فرزندאن -

، אسحאق، حسن، فضـل، جعفـر، سـلیمאن،  ھאرون، محمد، אحمد، אسمאعیل، عبیدאّهللاא

عאیשـه لبאبـه، ) אز ھـر כـدאم صـغری و כبـری(رقیه، فאطمه، כلثـوم: زید، دخترאن

  .بریهه و لمهس خدیجه، אم میمونه، زینب،

 אلعزه ّهللاא אلجمیع :نقש אنگשتری -

  سאل 54: مدت عمر -

 سאل 35: مدت אمאمت -

 ھאرون  و مهدی، ھאدی منصور،: صرع خلفאی ھم -

روز چهאرשنبه دھم مאه رجب در زندאن سندی بـن  مریق188אل س :שهאدت -

 שאھכ به وسیله زھر 

  دאرאلسאم بغدאد در مقאبر قریש: مدفن -



  309    )تا قبل از دوران صفويه(در متون كهن فارسي  7زندگي امام كاظم بررسي

  

  1 )ق717(تاريخ بناكتي  .9

 כـه אسـت روضه اولی االلباب فـی معرفـه التـاریخ و االنسـابنאم אصلی אین כتאب 

یכی אز  אو .אن رא نگאשت مریق 717אبوسلیمאن دאوود بن אبوאلفضل بنאכتی در سאل 

موضوع כتאب تאریخ عمومی عـאلم אز خلقـت  .אدیبאن و שאعرאن دربאر אیلخאنی بود

بنـאכتی כتـאب رא در نـه قسـم . حضرت אدم تא دورאن אبوسعید אیلخאن مغول אست

در قسم سـوم אن پـس אز بیـאن نسـب و زنـدگאنی پیـאمبر گرאمـی  כه تنظیم نمود

وی . پردאختـه אسـت :معصومینو سپس אئمه به ذכر خلفאی رאשدین  9אسאم

به אوردن گزאرשی כوتאه بسنده כرده כـه  ،و אلبته سאیر אمאمאن 7درمورد אمאم כאظم

  : אید در ذیل می

שـنبه ھשـتم مـאه  ند سهیשنبه و گو כیروز  אאمאم אبوאبرאھیم موسی بن جعفر

نـه، یאن مכـه و مدیموضعی אست م ،ن و مאئه در אبوאءیصفر سنه ثمאن و عשر

سـت و در عهـد یכ سאل و پنج مאه و ھفده روز بزیدر وجود אمد و پنجאه و 

ن و مאئـه یست و پنجم مאه رجب سنه ثאث و ثمאنینه بیروز אد ،دیلرשא ھאرون

ھجـده پسـر و نـوزده : אفت، و אو رא سی و ھفت فرزند بودیدر بغدאد وفאت 

، ھـאرون، حسـن، ل، جعفریم، عبאس، قאسم، אسمאعیعلی، אبرאھ: پسرאن. دختر

، אسحאق، عب ، زیאحمد، محمد، حمزه، عبدאّهللاא  و אאصـغر، فضـل د، حسنیدאّهللاא

ة אلصغرى، یمه، رقیه، حכیفאطمة אلכبرى، فאطمة אلصغرى، رق: دخترאن. مאنیسل

שه، ی، عא ههیه، אمنه، حسنه، بریجه، علّ ینب، خدیאم אبنهא כلثم، אم جعفر، لبאبه، ز

-عنی قصאب، جهت אنیگفتند  م رא جّزאر مییאبرאھ. ومכلثאم و مونهیאم سلمه، م

כـه چـون ملـכ دאلنאر گفتندى، جهت אنید رא زیخت، و زیאر بریכه خون بس

رאز یروאن مغرب و שیאن رא بسوخت و نسل אو در قیھאى عبאس שد، خאنه  بصره

                                                            
 .تصحیح جعفر שعאر. 1
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نه و موصـل و بغـدאد و یبאשند و مجموع برאدرאن و فرزندאن در مصر و مد می

  » .1دنمیرאز و אھوאز و دאمغאن و خرאسאن مقیو שعرאق عجم 

  : و مطאلب כتאب عبאرتند אز بنאכتی שیعه نیست אید می אن گونه כه אز قرאین بر

 نبهש صفر، روز یכשنبه یא سه ھשتمدر אبوאء در  مریق128در  :تولد

 روز 17مאه و  5سאل و  51: طول عمر

 ر زمאن ھאرونرجب در بغدאد د 25در جمعه  مریق 183سאل  :رحلت

 وی قאئل به שهאدت حضرت نیست

 نאم ھمه رא אورده כهدختر  نوزدهپسر و ھیجده  ؛فرزند 37: تعدאد فرزندאن

אمـא مאننـد  2دאنـد میرین منبع خود ت عمده رא رשیدی لتواریخا جامعبنאכتی כتאب 

سند ھـر مطلـب رא بـه طـور مשـخص  ،אכثر نویسندگאن فאرسی زبאن ھم عصرש

  . שود میאز نقאط ضعف כتאب محسوب  نیאورده و אین

  

  آثار حمداهللا مستوفي 

بـه  ،ש یعنی אستیفאא ثی و خאنوאدگیوכه به دلیل שغل مور ،حمدאّهللاא بن אبی بכر

 .ّهللاא بودא در زمره خوאص فضאی دستگאه خوאجه فضلوی . שهرت دאשتمستوفی 

تـاریخ اسـالم و  ظفرنامه در ،تاریخ گزیده :אز אو سه אثر به زبאن فאرسی در دست אست

  . در علم جغرאفیא و عجאیب عאلم نزهه القلوبو  ایران

بسیאری אز علمאی אھل سنت، אمאمאن  مאنندو  بودשאفعی مذھب  حمدאّهللاא سنی و

جאلـب  7אمא אعتقאد ویژه אو نسبت به אمאمאن. دאשت میאنه שیعه رא محترم گ دوאزده

خلـق، معصـوم و نیـز  وی مאنند שیعیאن، אمאمـאن رא حجـت خـدא بـر .توجه אست

تـاریخ وی در . אنـد ھر چند به אن دسـت نیאفته .دאند می 9שאیسته جאنשینی رسول
                                                            

  . 114-113صھمאن، . 1

 . 14، مقدمه مصحح، ص ھمאن. 2
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  : ویدگ שرح زندگאنی אمאمאن می ھنگאم گزیده

هم یرضـوאن אّهللاא علـ-نیوم در ذכر تمאمی אئمه معصـومیوم אز بאب سیفصل س

ر سـنه כه حجة אلحق علی אلخلق بودند، مدت אقאمتשאن אز رאبع صفـ  نیאجمع

ست و پـאنزده سـאل و ین دوین و مאتین تא رمضאن سنه אربع و ستیتسع و אربع

שـאن یאئمه معصوم אگرچه خאفت نכردنـد، אمـא چـون مسـتحق، א. ھفت مאه

   1.رود رאد مییجאز אیل אیאى بر سب שאن، שمهیبودند، تبرכ رא אز אحوאل א

قلبـی خـود رא بـه  כه אثری منظوم در تאریخ אسאم אست، אرאدت ظفرنامهنیز در 

אשכאر سאخته و مقـאم عصـمت אنـאن رא یـאدאور  7و نیز سאیر אمאمאن 7אمאم علی

  : مدح خلفאی رאשدین אورده אستپس אز  ،وی در مقدمه. שده אست

  2ھمه بوده معصوم چون بאب و مאم  אمــرت دوאزده אمــכه دאرند שه ...

   

  ) ق730(تاريخ گزيده .10

تـאریخ  .אیـد مین به حسـאب میز سی در تאریخ אیرאنאین כتאب אز منאبع مهم فאر

نویسنده،כتאب رא بא ذכر چگونگی אفـرینש . می دאنند مریق730نگאرש אن رא سאل

در אدאمه به שـرح زنـدگی پیـאمبرאن אز حضـرت אدم تـא پیـאمبر  و جهאن אغאز כرده

پردאختـه و سـپس אن رא بـא שـرح حـאل بزرگـאن، אولیـא، وزرא و  9گرאمی אسـאم

مین تא زمـאن خـودש כـه مصـאدف بـא دورאن אیلخـאنی אبوسـعید ز ھאن אیرאنپאدשא

  . رسאند میبه پאیאن  ،بهאدرخאن אست

 ھـא אز אن אی منאبع خود رא نאم برده و چون כتـאب خـود رא گزیـده ،وی در אبتدא

منאبع خود رא جدאگאنـه  ،אمא در ھر بخש. برאن نهאده אست تاریخ گزیـدهنאم  ،دאند می

  .ستمשخص نכرده א
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بـאب  :در שש بאب و ھر بאب در چندین فصل تنظیم שـده אسـت تاریخ گزیده

بـאب سـوم ذכـر  ؛بאب دوم در ذכر پאدשאھאن پیש אز אسـאم ؛אول در ذכر پیאمبرאن

بـאب چهـאرم در ذכـر  ؛אصحאب אن حضـرت و خلفא، אوאد 9پیאمبر گرאمی אسאم

قـرאء و بـאب ששـم در بאب پنجم در ذכر وאلیאن שهرھאو  ؛پאدשאھאن پس אز אسאم

  . ذכر زאدگאه مستوفی שهر قزوین

خلفـאی  و 9وی در فصل سوم אز بאب سوم، پس אز שرح سیره پیـאمبر אכـرم

وی در مـورد אمـאم . אنه שیعه پردאختـه אسـتگ به زندگאنی אمאمאن دوאزده ،رאשدین

  : ویدگ می 7כאظم

  

  الكاظم 

 تضی، ھفـتم אمـאمن بن علی אلمریجعفر بن محمد بن علی بن حس  بن  موسی

ن یبـد. و ختم כنندא אنند و برد یل رא میאن، אمאم ھفتم אسمאعیلیאمא אسمאع. ستא

موسی כאظم، سی و چهאر سאل و שש مאه و . خوאنند]  אنیسبع[שאن رא یسبب א

ن یכس رא زمאن אمאمت چنـدچیعשر ھאכ روز אمאم بود و אز אئمه אثنیست و یب

ه ه بـود بـئـن و مאیسنه ثمאن و عשـر نبه نهم صفرש כیوאدتש روز . ستین

ست و یقرب به چون سאلש ب. אفتیپنجאه و پنج سאل و پنج روز عمر . نهیمد

نه چهאردھم صفر سنه ثאث یچون در روز אد .وجود אمده د، رضא بیچهאر رس

محلـه ه אو رא بـ. بغدאد درگذשت، رضא سی و سه سאله بوده ه بین و مאیو ثمאن

عمـאرت عـאلی ]  لـمیعمאدאلدولـه د[שـهد אو رא כرخ بغدאد دفـن כردنـد و م

   1. د، אو رא، سرب در حلق گدאختندیلرשא رونאفرمאن ھه ند بیعه گویש. سאخت

  : عبאرتند אز 7در مورد زندگאنی אمאم כאظم تاریخ گزیدهمطאلب 

   7یری אسمאعیلیه در زمאن אمאم موسی כאظمگ שכل موضوعאשאره به  -
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  صفر 9یכשنبه  ریمق 128مدینه در سאل : تولد -

  صفر  14جمعه  مریق 183: وفאت -

  محله כرخ بغدאد  :محل دفن -

  روز  5سאل و  55: طول عمر -

مـאه و  6سـאل و  34سـאلگی بـه אمאمـت رسـیدند و  بیست در :مدت אمאمت -

 .روز אمאمت نمودند21

بـه ھنگـאم وفـאت  אیשـאن متولد שد و 7سאلگی فرزندשאن אمאم رضא 24در  -

  .سאله بودند 33 7فرزندש אمאم رضא ،7אمאم כאظم

حضـرت رא  ،به אعتقאد שیعه ھאرون بא ریختن سرب مذאب در حلق :שهאدت -

  . به שهאدت رسאند

 دختر 16پسر و  31: فرزندאن تعدאد -

ــدאن - ــی אز فرزن ــאم برخ ــرאھא علی: ن ــא، אب ــم عقیلرض ــن، ی ــאرون، حس   ل، ھ

، محمد و אحمیل و عبی، אسمאعن، عبدאّهللاא یحس ، جعفر، دאّهللاא ی، عبـאس، یحید، عبدאّهللاא

د و محسن معروف به زאھـد محسـن، یجعفرאאصغر، ز، قאسم، حمزه، عبدאلرحمن

ــوאلخ ــریאب ــאھر و مطه ــرאن אیשــאن. ر، ط ــه : دخت ــه כ ــدفون درســتی فאطم ــم م    ق

אمאمـه،  ،مـه، אسـمא، محمـودهینب، حلی، زא، فאطمه صغرאجه، فאطمه כبریست، خدא

، אم فـروهع אم ،نאبدאلرحمع ، אمאכلثوم صغر، אمאم כبرכلثو ل، אمیسمאعא مونه، אمیم  بدאّهللاא

  .אم قאسم و

  

  ظفرنامه  .11

 شـاهنامه فردوسـیכتאبی منظوم به زبـאن فאرسـی و در وאقـع تقلیـدی אز  ظفرنامـه

 نویسـندهتא زمאن خود  9قسم אسאمیه אن، تאریخ אسאم אز زمאن پیאمبر אכرم .אست

مستوفی پـس אز پـردאختن بـه خلفـאی . שودیعنی سده ھשتم قمری رא שאمل می 

و ذیل حـوאدث  پردאزد میبאس ع میه و سپس بنیא رאשدین به שرح حאل خلفאی بنی
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رضـی אّهللاא ـ  وفאت אمאم معصوم موسی כאظم«زمאن ھאرون אلرשید عبאسی بא عنوאن 

 : دאرد אی אשאره אن حضرتبه אختصאر به  »عنه

   نهرضى اّهللاٰ عـ  وفات امام معصوم موسى كاظم

  هــرد مـــه אن مـت نאگـــفرو رف  چو بر صد فزون گשت ھשتאد و سه

  אـــن وאرث אنبیــש بهیـه دאنـــب  یــه مصطفــر تخمــبه گوھر س

  مـم عجـوאخوאه אو ھم عرب ھــھ  ی بدש نאم و כאظم لقبـכه موس

  وزــت بא אه و ســه بگذשـبه אدین  ر رفته روزـאه صفـه ز مـه ھفتـس

  ر وی برאمد به گیتی رمאنــه بــכ  عمر پنجאه و پنج אن زمאندש ــب

  כه بر یכ به یכ صد ھزאرאن سאم  אمــن אز دوאزده אمــود ھفتمیـــب

  وــجد כینهــسرאورد گیتی و ש  אرون بر אوـه כه ھــשیع دــאننبر

  אن گزیده بر אمد دمאرو وزن ـیزو  رب خوאرـق אو سـگذאرند در حل

  پאכ שهری שد אن جאیسپردند و   رخ שخصש به خאכبه بغدאد در כ

  یכ رא שنאسم به نאم ولی بیست و  ر بود زאده אمאمـכ پســی و یــس

  אمت ورאـودی אمـود و بــب بــلق  אـه אو رא رضـن علی אن כـنخستی

  نزدیכ سאوه אست אن بوم و رست به  جאن در אست אن כو به אو ّهللاא به عبدא

  دאرــل و نאمــدی فאضــبود مשه  مزאر כש אندر فرאھאن محسنچو 

  ل و אسحאق و یحیی שمرــسمאعی  رــאرون دگــعقیل و برאھیم و ھ

  م زین نשאنـزه ھــدאّهللاא و حمـعبی  حسین و حسن بود و جعفر ھمאن

  ورـم نאمــو قאسـאس و چـو عبـچ  رــد دگــود و אحمـمحمد دگر ب

  رینـبودש لقب כهتچو جعفر כه   نــد گزیــن و زیאر عبدرحمـدگ

  אم منــم نـــج رא یאفتــــده و پن  بدש بیست و ھשت دختر پאכ تن

  1هــبر روאن ھم אــثنא ــه אز مــכ  هــت در قم ستی فאطمــאز אن אس
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  :عبאرتند אز ظفرنامهدر  گفته שدهمطאلب 

  موسی : نאم -

  כאظم: لقب -

 نبیא در علم و دאنשفرزند رسول خدא و بهترین وאرث א :توصیف بא جمאت -

  مریق183صفر سאل  14 :رحلت -

 سאل 55 :طول عمر -

به وسیله ریختن سرب دאغ در حلق به دستور  :نحوه שهאدت به אعتقאد שیعه -

  ھאرون 

 در محله כرخ بغدאد : محل دفن -

 دختر  28پسر و  31: تعدאد فرزندאن -

 ،אسـمאعیل ،ھـאرون ،مאبرאھی ،عقیل ،محسن ،عبدאّهللاא  ،علی: نאم برخی فرزندאن -

، جعفـر ،زیـد ،אحمد ،محمد ،حمزه ،عبیدאّهللاא  ،جعفر ،حسن ،حسین ،یحیی ،אسحאق

  ستی فאطمه در قم : و אز دخترאن ،نאعبدאلرحم

 שده ذכردختر 16 تاریخ گزیدهو در  28 ظفرنامهتعدאد دخترאن در  -

  .ھא نیست אثری אز אن ظفرنامهدر  ذכر שده כه تاریخ گزیدهدر  نאم برخی پسرאن -

  

  القلوب نزهه. 12

אیـن אثــر مســتوفی در علــم جغرאفیــא، ھیئــت و عجאیــب عــאلم بــرאی אســتفאده 

א כـه אز שـهر بغـدאد و حـدود جـ وی אن. بאنאن به نگـאرש درאمـده אسـتز فאرسی

  :مאیدن אשאره می نیز 7به مدفن پאכ אمאم כאظم ،ندכ جغرאفیאیی אن بحث می

بـאس بـوده ومשـهد אمـאم ع כومـت بنیلبאد אن مملכت و مقـر حא و بغدאد אم

  ... 1بوده) عم(و אمאم محمد אلتقی) عم(لכאظمא موسی
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   :و در جאی دیگر אورده אست

مשـهد حضـرت אمـאم موسـی כـאظم و نـوאده אو  ،)بغـدאد(و بر جאنب غربـی

 אی אست و אن موضع אכنون שهرچه )رضعهمא(لجوאد א حضرت אمאم محمدتقی

   1.ست دورש שש ھزאر گאم بودא

  : مهم در אین زمینه عبאرتند אز אتنכ

אسـتفאده אز  و 7قبل אز نאم אمאم כـאظم ،ی حضرت و אمאمھא به כאر بردن وאژه -

  .אستنשאن دھنده אحترאم خאص نویسنده  ،»عم«و نیز  »رضعهمא«جمאت دعאیی 

در אبتدא جزئی אز بغدאد بوده אمـא تـא زمـאن مسـتوفی  7محل دفن אمאم כאظم -

 . אمده אست میه כه خود שهری כوچכ به حسאب چندאن توسعه یאفت

نیز در جـوאر قبـر אن حضـرت مـدفون  7یعنی אمאم جوאد 7نوه אمאم כאظم -

  .ھستند

 

  2 )ق 757(الشباح ا الرواح و مونسا راحه .13

فقیه و متכلم قـرن ھשـتم ، )ق757(אبوسعید حسن بن حسین שیعی سبزوאری

وی بـه دسـتور خوאجـه  .بود حلیھجری و معאصر بא فخرאلمحققین فرزند عאمه 

אیـن  .אین כتאب رא به رשته تحریر درאورد ،یכی אز رھبرאن سربدאری ،یحیی כرאبی

و  9در שـرح موאلیـد حضـرت رسـول ،כتאب در پـאنزده بـאب و فصـول متعـدد

ل و برخی معجزאت، مدت عمر وزمאن وفאت אیשאن تنظیم ی، فضא3حضرت زھرא

  . שده אست

در ذכر אمـאم ھفـتم אبوאلحسـن «عنوאن  שود، بא میوط مرب 7אنچه به אمאم כאظم

در وאدت  ،فصـل אول :در پنج فصل منظم שده אست »7موسی بن جعفر אلכאظم

ل یدر ذכر فضـא ،فصل سوم ؛در تعدאد و نאم אوאد אن حضرت ،فصل دوم ؛حضرت
                                                            

  . 74ھمאن، ص . 1
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در مـدت  ،و فصل پـنجم در بعضی אز معجزאت אن حضرت ،فصل چهאرم ؛אیשאن

بـه منظـور אשـنא  ،بא توجه به אین כه כتـאب .ت אن حضرت אستعمر و زمאن وفא

بـه تفصـیل بـه زنـدگאنی אئمـه  ،نوשته שـده :مאن معصومنمودن مخאطب بא אمא

فـرد ه پردאخته و بسیאری אز مطאلب אن نسبت به سאیر متون כهن فאرسی منحصر ب

  .אست

  : عبאرتند אز مطאلب כتאب به אختصאر

  در אبوאءدر ھفتم صفر  مریق 128 :تولد -

 عبدصאلح و כאظم: כنیه אبوאلحسن، אبوאبرאھیم و אلقאب -

لـد بـه نـאم و لرضא אز بאنوی אمא علی بن موسی ھא و אفضل אن تن 37: فرزندאن -

 .نجمه

دאستאنی در כثرت عبאدت حضرت و אین כه אسـحאق بـن כאتـب אز : لیفضא -

موسـی بـن  ،بـودیپیغمبر  9אگر بعد אز رسول خدא« :موכאن אمאم در زندאن گفته

م כسـی بـر אن قـאدر بאשـد אز א زیرא אو قאدر بود بر عبאدتی כه نשنیده ؛جعفر بودی

فرو بردن نیز  ».خوאند مین رא بא אندوه و گریه و به אوאز خوש אقر. אولین و אخرین

  .خשم و دאستאن برخورد حضرت بא یכی אز אوאد عمر

رین، ت دترین، فقیـهعאبـ) אمـאم(«: نویسنده در توصیف حضـرت مـی نویسـد -

  ».رین אھل روزگאر خود بودت رین و כریمت سخی

ظאھر שدن שـیرھא بـرאی دفـאع אز حضـرت در مقאبـل فرسـتאدگאن : כرאمאت -

ذכر دאستאنی אز یכی אز زندאنیאن כه توسط . ھאرون כه قصد כשتن אیשאن رא دאשتند

لی بن یقطـین دאستאنی אز ع. به دیدאر خאنوאده خود رفت و אرض כردא طی 7אمאم

نسـوختن دسـت . ש אز جאنب אمאم بـرאی حفـظ جـאن ویא و پس فرستאدن ھدیه

زنـده שـدن . حضرت در אتש در مقאبل یכی אز برאدرאن כه دعوی אمאمت دאשـت

زنده . אفعی שدن عصאی حضرت در مقאبل ھאرون .نی به عنאیت حضرتز گאو بیوه

ن در مقאبل ھـאرون بـא حفظ جאن علی بن یقطی. שدن مرכب مغربی به عنאیت אمאم
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ھمسفری فردی به نאم שقیق بא אمאم در سفر حـج . אموزש وضوی אھل سنت به אو

  . שد ظאھرو معجزאتی כه אز אیשאن در طی سفر حج 

 سאل  55 :عمر -

 ھאرون  و منصور، مهدی، ھאدی :عصر حضرت خلفאی ھم -

 אفتאد 9אتفאقی כه بر سر قبر پیאمبر :سبب زندאنی שدن حضرت -

 سموم שدن توسط سندی بن שאھכ م -

  7אمאمت אمאم رضאمسیب در مورد توصیه به  -

 مאجرאی پس אز שهאدت و در معرض دید نهאدن جنאزه حضرت  -

مאجرאی غسل دאدن אن حضرت توسـط سـندی بـن שـאھכ در ظـאھر و در  -

  7بאطن توسط אمאم رضא

  دفن حضرت در مقאبر قریש  -

  

  )ق764(تاريخ رويان  .14

אین כتאب رא به نאم یכی אز حאכمאن محلی رویאن بـه שـאه  ،אولیאءאّهللاא אملی موאنא

 ورط ھمـאنـ  غאزی بن زیאر بن כیخسرو به رשته تحریر درאورد و تאریخ پאیـאن אن

אز  ،و مשتمل بر אخبאر و حوאدث نאحیه رویאن مریق 764سאل ـ  כه در כتאب אمده

 .بש رא در ھשت بאب تنظیم نمـودאملی כتא. ترین אیאم تא ھمین تאریخ אست میقدی

ه بـه طبرسـتאن و یدر سبب تردد سאدאت علو« :در بאب سوم אن در فصلی بא عنوאن

یی در ھא به دאستאن ،به منאسبت »رھאیلمאن و غیحوאلی אن چون طאلقאن و قومس و د

  :ندכ אשאره می 7مورد אمאم כאظم

 ،כسـت אنאملی پس אز שرح قیـאم صـאحب فـخ و ש :دאستאن אول به אختصאر

در مجلسی כه موسی بن عیسی و سری : ندכ حכאیتی به אین مضمون نقل می

بن عبدאّهللاא عبאسی، אز نאیبאن و عموزאدگאن خلیفه مهدی عبאسی و نیـز موسـی 

כه در قیـאم שـهید فـخ שـرכت ( 7بن عبدאّهللاא אز نوאدگאن אمאم حسن مجتبی
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ب بـه سـید حضور دאשتند، سری بن عبدאّهللاא خطא 7و نیز אمאم כאظم) دאשت

אیא سزאوאر نیست כه שمא ھم مאنند پسرعموی خـود «: موسی بن عبدאّهللاא گفت

موسی بن جعفر כه بא دאשـتن فضـل وאفـر و عفـت و زھـد و כمـאل علـم و 

درجאت حسب ونسب و حصول طهאرت و عصمت و زیאدت שرف بر ھمـه 

رتبـه م خאموש بنשـینید تـא ھمـوאره محتـرم و بزرگ ،)قیאم نכرده(بنی ھאשم

אبیאتی رא خوאند به  ،موسی بن عبدאّهللاא بא שنیدن אین توصیفאت بربدیهه »ید؟بאש

خوאنی بقیه אبـא و  میאن رא ש لینی و فضאכ אنאن כه مدحשאن می«: אین مضمون

پس אگر تـو مـدح . אجدאد و پسرعموھאی منند و عموی אیשאن پدر من אست

 ،אن שכی نیست چه در ؛رא بدאن تصدیق כنیم و بאور دאریم مא تو ،אیשאن כنی

نیم و به دروغ دאریم و כ تو رא بدאن تכذیب می ،אگر مدح پدر خود گویی یول

   »!بر ھر یכی صد אعترאض אریم

بא پیש  7אمאم כאظم. مردم אز فصאحت و שجאعت سیدعبدאّهللاא متعجب שدند

   1.ندو فتنه رא خوאبאند ندگوھא پאیאن دאدو כשیدن مطلبی به گفت

دאرد כـه بـه دلیـل  אی אשـאره 7שـهאدت אمـאم כـאظمبه  ،אملی در ھمین فصل

  :אوریم می אً אختصאر عین

فه بود و خאفت بدو قرאر گرفت و ممכن یאم دولت مאمون خلیכه چون אبدאن

ـ  رونאھــ  م مذمت پـدرשید و دאیכوש ه مییت سאدאت علویگשت، در ترب

ـ  ظمאن نשنאخت و بر قتل אمאم موسی بن جعفر אلכאیכرد כه چرא حق علو می

رون، אچه אمאم موسی بن جعفر رא ھ ؛خورد میھא  حسرتـ  همאیصلوאت אّهللاא عل

אرست כه در قتـل אو یدאשت و به ظאھر ن در خאنه خود بאزگرفته، به אحترאم می

پس بفرمـود تـא . عهیم כند، אز ترس غلو عאمه و مسلمאنאن، خאصه אھل שیتقد

دש כردند و خوאست כـه یختند و שهیز مذאب به حلق فروریאو رא به سّر אرز
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بفرمود تא אو رא بر نعש نهאده،  ،در روى خلق برאئت سאحت خود אשכאرא כند

د כه ید و گوאه بאשینیכس بب ھمه« :بאزאر بغدאد بنهאدند و خلق رא گفت  אنیدر م

ھمـه علمـא و  ».دیم و به حتف אنف به אجل مقـدر خـود برسـیمא אو رא نכשت

ن بאب ثبت כردند، مگر אحمدبن حنبل כـه یو אכאبر، گوאھی خود در א تقضא

ن بאب زجرھא כردند و گوאھی ننوשت و در אن حאل כرאمאت אز אو یאو رא در א

   1.لی دאردیمשאھده כردند כه שرح אن تطو

مون אمون بא שیعیאن به نقـل دאسـتאنی אز زبـאن خـود مـאنیز در علت مאطفت م

  :پردאزد می

ع אز پـدر خـود ید כـه مـن تשـیـنمאمـت مכ  ن حـאلیمرא بر א«: مאمون گفت

 »گـر رא כשـته אسـت؟ینه پدر تو پدر رضـא رא و سـאدאت د«: گفتند ».אموختم

پـدرم بـه فضـل جאھـل  ».میقتلهم علی אلملכ אّن אلملכ عق«: جوאب دאد כه

כשـت כـه ملـכ  שـאن رא مـییא ،نبود، لכن אز ترس ذھאب ملכ و پאدשـאھی

نـه یبه مد .به حج رفته بودمـ  رونאھـ  و من بא پدر خود ؛خوאھد כ نمییשر

د عـرب یש و صـنאدینשسته بود و ھمه بطون و אفخאذ قـر ،در مسجد رسول

אمد و بא پدر به سـّر یשخصی ب. حאضر بودند و ھرכس در مرאتب خود نשسته

ن و مؤتمن بر سـر אو אسـتאده یپدر אز جאى برجست و من و אم. زى بگفتیچ

قد אنهכته אلعبאدة כאنّه שّن بـאل قـد «:رى כهیم به پیدیم تא برسیدیدو می. میبود

د אز یـخوאسـت כـه فـرود א ،دیـچون پـدر رא بد ».כلم אلسجود وجهه و אنفه

تא כنאر بسـאط  ،ש אستאدیو در پ ».א و אّهللاא אّא علی بسאطی«: پدر گفت. مرכب

پدر אو رא در مسند خود بنשאند و بא אو توאضعی כرد כه مא . אز مرכب فرودאمد

אز ھـر .م خطאب כـردىیא אبאאبرאھیא אبאאلحسن و گאھی یگאھی  م ویرאن שدیح

چون برخאست، رכאبש گرفت و برنשאند و مא رא گفـت . ھא بگفتند نوع سخن
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م אز پـدر یدیپرس. میم تא אو رא روאنه כردید و مא ھرسه برفتیכه بא عم خود برو

مـאن ن אمـאم مردیא ؛ھذא אمאم אلنאس«: پدر گفت »ن بزرگی؟یست بدین כیא«כه 

א یـسـتی یאمـאم אلنـאس تـو ن«مـن گفـتم כـه  ».ھذא موسـی بـن جعفـر ؛אست

من אمאم جمאعتم به قهر و غلبه، אمא אمאم אلنאس «جوאب دאد כه  »؟!نیرאلمؤمنیאم

אز بـرאى  ،ی نه درخورد אن توאضعیو بعد אز چند روز صله و عطא ».ستא نیא

ن عطـאى یـحـد و א אن توאضع אز چه بود بـدאن«: من پدر رא گفتم. אو بفرستאد

ت یـאسכت א אّم لכ فאنّی لـو אعط«: پدر گفت »ست نه خورد אن؟یمختصر چ

عته و یف من שیضرب وجهی غدא بمאئة אلف سیھذא موفورא، مא כنت אمنه אن 

عنی אگـر אو رא ی. همیدیته אسلم لی و لכم من بسط אیه و فقر ھذא و אھل بیموאل

عه و یر אز אن שـیصد ھـزאر שمשـ من بאשم؟ فردא بאیمאل موفور دھم، به چه א

שی אوست כه مـא رא و שـمא رא سـאمت یبه من نهند و درو  موאلی خود روى

  1 ».שאنیدאرد אز دست برد א

  :عمده در אین زمینه عبאرتند אز نכאت

ی مختلف כتאب، برخאف بسـیאری אز نویسـندگאن، ھא אملی در قسمت: منאبع -

وی قبل אز نقل  مثאً . אفزאید میرزש כتאب به ذכر منאبع خود می پردאزد و אین بر א

  :ویدگ دאستאن فوق می

ی بن אلحسن یحید אز یت כرد مא رא אحمد بن سعید כه روאیو אلفرج אموى گو

  ... د כهیث כرد כسی כه אز عبد אلجبאر بن سعیאلعلوى כه حد

אبـوאلفرج אصـفهאنی،  مقاتـل الطـالبیینאبیم כه مطلب فـوق رא אز ی درمی ،بنאبرאین

  .ھر چند در برخی موאرد ھم به منبع אשאره ندאرد. رفته אستگ

אسـت و אعتقـאدאتש بـه  :بیـتאرאن אھـل د ذھب و אز دوسـتم אملی שیعه -

  . ندכ אمאمאن در خאل نوשتאرש خودنمאیی می

                                                            
   .82-81صھمאن، . 1



 2ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    322

و نیز אبیـאتی כـه  7در دאستאن אول، توصیفאت عبدאّهللاא بن سری אز אمאم כאظم -

نשـאن دھنـده جאیگـאه وאאی אن  ،خوאنـد می) אمאمعموزאده (سید موسی بن عبدאّهللاא 

   .حضرت در میאن دوست و دשمن אست

رא در خאنه خودש حبس نمـوده بـود  7بنא به گفته אملی، ھאرون אمאم כאظم -

אز אزאر و אذیت حضرت دوری مـی نمـود و بـא  ،אمא אز ترس مردم به ویژه שیعیאن

א ریخـتن سـرب مـذאب در گلـو، رد و به ھمین دلیل بـכ אحترאم بא אیשאن رفتאر می

 ،אیשאن رא به שهאدت رسאند تא אثری در ظאھر حضرت مשخص نبאשد و مرگ אمـאم

  .طبیعی جلوه כند

به حـدی بـوده  ،رא طبیعی جلوه دھد حضرتאصرאر ھאرون بر אین כه مرگ  -

به אجبאر אمضא گرفته שـد و فـردی چـون אحمـدبن  ،قضאت و بزرگאن ،כه אز علمא

  . گردیدאزאر و שכنجه  ،مضא ندאدحنبل כه تن به א

כـه در سـر  אی ست כه ھאرون در نقשـهא אین ،אید می אن چه אز گفته אملی بر -

خوאسته مرگ אمאم رא طبیعی جلوه دھـد، ھـیچ تـوفیقی כسـب نכـرده  میدאשته و 

به دست پـدرש  7مون ھم שهאدت אمאم כאظمאאست و שאھد אین مدعא אین כه م

  . אین عمل مذمت כرده אست سببא به رא قبول دאשته و حتی אو ر

   .به سאل حوאدث ننموده אست אی ونه אשאرهگ אملی ھیچ -

  

   1 )ق9- 8قرن (الفصول الفخريه في اصول البريه  .15

כه عـאلم  שود میمحسوب رین אثאر در زمینه אنسאب ت یכی אز بزرگ ،אین כتאب

م (حسنی دאوودی نبه ع لدین אحمد بن علی معروف به אبنא سیدجمאل ،بزرگ שیعه

و فرزندאن אیשـאن  7به نسل אمאمאن ،وی در قسمتی אز כتאب. نوשته אست) ق828

  . پردאخته אست
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در مـورد . שـود مـیدر אن دیده ن :אئمهשرح زندگی  ،بسته به موضوع כتאب

تدאوم  ھא כه نسل אمאم אز אن אمدهنאم برخی אز فرزندאن אیשאن  نیز تنهא 7אمאم כאظم

אبرאھیم مرتضی، محمدאلعאبد،  ،7لرضאא ی علیھא سیزده تن به نאم ھא אن .یאفته אست

، حمزه، عبאس، ھאرون، אسحאق، אسمאعیل ، عبیدאّهللاא حسن  و جعفر، زیدאلنאر، عبدאّهللاא

  1.نیز حسین در אبتدא دאرאی نسل بوده אمא بعدھא نسلש منقرض שده אست .אند بوده
  

  2 )ق805(تاريخ قم  .16

 378 سـאل درتـאریخ قـم رא  ،אلכ אשعری قمیحسن بن محمد بن سאئب بن م

ویه به زبאن عربی بـه رשـته ب لאو به تשویق صאحب بن عبאد وزیر دאنשمند  مریق

بـوده و אכنـون אز بـین  אین כتאب دאرאی بیست بאب و پنجאه فصـل. تحریر درאورد

ترجمـه فאرسـی אن אسـت כـه  وجود دאرد، تاریخ قمه אمروزه بא عنوאن چ رفته و אن

بـه  ،)ق 806-805(دین حسن بن علی بن عبدאلملכ قمی در אوאیل قرن نهملא تאج

  .دستور یכی אز حאכمאن قم به نאم محمد بن علی صفی ترجمه כرده אست

در ذכـر قـم و سـبب  ،بـאب אول :אین ترجمه در پنج بאب تنظـیم שـده אسـت

ر د ،بאب سـوم ؛ی שهر قمھא و مאلیאت ھא در ذכر مسאحت ،بאب دوم ؛ذאری אنگ نאم

و در אن  نـدכه به قـم مهـאجرت כرد )7فرزندאن علی بن אبی طאلب(ذכر طאلبیאنی

در ذכر אשعریאنی כـه در قـم سـאכن שـدند و بـאب  ،بאب چهאرم ؛אند سכنی گزیده

  . دربאره تאریخ אשعریאن قم و مسאئل مربوط به אنאن אست ،پنجم

ختـه و در ل אنـאن پردאیאبتدא به ذכر אنسـאب طאلبیـאن و فضـא ،وی در بאب سوم

نیـز بـه  7אز سאیر אمאمאن و به تبع אمאم כאظم ،7زیرمجموعه فرزندאن אمאم حسین

   :אختصאر یאد כرده אست

، אتیوאد אو، و مدت حאو ذכر אعقאب و  ،7جعفر  بن  لحسن موسیא ذכر אبی
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   :و مدت אمאمت، و وقت وفאت، و ذכر قبر و مשهد אو

  در وجود אمده אسـت  ن و مאئهیبوא، سنه ثمאن و عשره אب 7אمאم موسی כאظم

ذשته، سـنه تسـع و گنبه، ھفت روز אز مאه صفر ש כیروز  ،رگیتی دیروאه و ب

ده یـر אو حمدאنـد، و مـא عبدאلصאلح نـאم نهـאدهه عه אو رא بیو ש  ن و مאئهیعשر

م و یبـوאبرאھאبوאلحسـن، אموسـی כـאظم رא، ]  אلحسن[و אمאم אبی   ه אستیبربر

و دאد، אمـאم ه אرא ب 7عزوجل رضא دאیون خچ، و  تت بوده אسیبوحمزه כنא

ن وقـت یت خود بر پسرم علی بخل כردم، אزیכنه من ب«: فرمود כه 7כאظم

د אو رא یو رשـ» بی علـیא ه وحمزبیאلحسن، א بیאم، یبوאبرאھه אد مرא بیت כنیכن

ه بد، אو رא یردگ رאه بصره بאزه כعبه، و چون به نه ببرد، و بא אو بوده تא بیאز مد

ستم یبאزدאשت، و پس אز אن אو رא در روز ب سی بن جعفر بن منصوریכ عینزد

بـن   כ سـندىیـنزده بغدאد فرسـتאد، و بـه ب  ن و مאئهیتسع و سبع  שوאل، سنه

ذשته، سنه ثلث و گمحبوس כرد، و روز جمعه پنج روز אز مאه رجب   שאھכ

و چند مאه محبوس چهאرسאل  هאفت، پس אزאنכی  بغدאد وفאته ب  ن و مאئهیثمאن

و . تی پنجאه و پنج سـאلیروאه بود و عمر אو پنجאه و چهאر سאل بوده אست و ب

  שیمقـאبر قـره אل و چند مאه، و قبر و تربت אو بـس مدت אمאمت אو سی و پنج

  .بغدאده אست، در جאنب غربی ب

   :عدد אوאد אو

، و ی، عبل، אحمد، محمد، عبدאّهللاא یعאم، فضل، عبאس، אسمیلرضא، אبرאھא علی دאّهللاא

 ،ق، قאسم، جعفـرאمאن، אسحیود، سلورون، دאאن، جعفر، حمزه، ھیحسن، حس

نـب، یכلثـوم، אمنـه، زه، فאطمـه، אمیمونه، علیم ، ، אمאمهههא، محمودیبא فروه، אمאم

، و אم]  אم[ ، و שאن אم ولـد بـوده אسـتیر אدمא  صرحه و سمאאمه، یلقسم، حכא عبدאّهللاא

نفـس و  چهل: پس مجموع فرزندאن אو .و دو دخترندست یשאن در שجره بیאعدد 

  1.بאلصوאب و אّهللاא אعلمـ  وجودند، و אز پسرאن אو دوאزده پسر رא عقب بوده אست

                                                            
 . 509، ص ھمאن .1
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  : عبאرتند אز 7در مورد زندگאنی אمאم כאظم تاریخ قممطאلب 

در  مـریق129یא سـאل  مریق128سאل : دو روאیت אز تאریخ وאدت حضرت -

  .ه در אبوאھفتم مאه صفر روز یכשنب

 .حمیده بربریه :نאم مאدر -

حمزه و خود حضرت پس אز تولـد אمـאم אبوאلحسن، אبوאبرאھیم و אبی: ھא כنیه -

 . لی دאدندع به خود כنیه אبی 7رضא

 خوאنند میשیعه אو رא عبد صאلح  -

حضـرت رא אز  ،رفـت مـیلرשید بـه حـج א زمאنی כه ھאرون: אزאرھאی ھאرون -

رد تא به כعبه و پس אز אن در بصره در نزد عیسی بن جعفـر مدینه بא خود ھمرאه כ

در بغـدאد  مـریق179د و حضرت رא در بیستم שوאل سאل نموبن منصور محبوس 

به نزد سندی بن שאھכ محبوس سאخت تא אن כه در روز جمعه پنجم رجب سאل 

 . وفאت یאفت ،پس אز چهאر سאل و چند مאه حبس مریق183

سאل و چند مאه و مـدفنש در  35ل، مدت אمאمت سא 55یא  54 :عمر حضرت -

 .جאنب غربی بغدאد در مقאبر قریש אست

: ھـא و نـאم אن. دختـر 22پسـر و  ھیجدهتن  40 :7כאظم متعدאد فرزندאن אمא -

، حسن،  لرضא، אبرאھیم، فضل، عبאس،א علی ، عبیدאّهللاא אسمאعیل، אحمد، محمد، عبدאّهللاא

: دختـرאن .جعفـر و אن، אسـحאق، قאسـمسلیم ،دوحسین، جعفر، حمزه، ھאرون، دאو

لثـوم، אمنـه، زینـب، כ بیهא، محمـوده، אمאمـه، میمونـه، علیـه، فאطمـه، אمא فروه، אم אم

، אمع אم   . صرحه ء ولقسم، حכیمه، אسمאא بدאّهللاא

 .שیعه به אن حضرت لقب عبد صאلح دאده אست -

ه وفـאت بـ ،لرשید نسبت به אمـאم یـאد כـردهא نویسنده ھر چند אز אزאر ھאرون -

 . نه שهאدت אیשאن، حضرت معتقد אست

  .منبع ھر مطلب به طور مשخص אستنیאوردن אز نכאت ضعف כتאب  -
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  )ق881(تاريخ طبرستان و رويان و مازندران .17

نویسنده אین כتـאب و ) ق892-815(سیدظهیرאلدین بن سیدنصیرאلدین مرعשی

مאزنـدرאن אسـت כـه  ی بزرگ منطقـهھא مرعשی، یכی אز خאندאن متعلق به خאندאن

عده زیאدی عאلم، وزیر، نقیب و حאכم אز . رسد می 7لعאبدینא نسبשאن به אمאم زین

سیدظهیرאلدین عאلمی אز אین خאندאن אست כـه عـאوه . אند برאورده אین خאندאن سر

، تاریخ طبرستان رویان و مازندران. به نویسندگی نیز אשتغאل دאשت ،بر مשאغل دولتی

כه ھمـوאره  אوستجאی مאنده אز  سه אثر بر ،تاریخ جرجان و ریو  متاریخ گیل و دیل

כتــب . אنــد ن بعــد אز وی قــرאر گرفتهאخرאن و متــאمــورد توجــه و אعتمــאد معאصــر

 خیاحسن التوار و نیخلد بر، نیلمؤمنا حافل، منیلمؤمنا مجالس، ریب سیحب، لصفاا هروض

  .אند به אین כتب אستنאد כرده

אیـن . رین بאשـدتـ مهم تاریخ طبرستان رویان و مازنـدران، گویא אز بین אین سه אثر

   ،نگאשـته שـده مـریق 881سـאل  درجـאنی یرزא علـی אھیـא میכتאب به אسم כאرכ

  שـאمل  تـاریخ طبرسـتان ،ونه כه ظهیرאلدین خود در مقدمـه כتـאبש אوردهگ אلبته אن

  ن یאلـدّهللاא و علـی بـن جمـאل א אءیموאنא אول نوשتهقسمت אول אن  :دو قسمت אست

ــر אنשــود مــیرא שــאمل و قســمت دوم אن دو فصــلی  ــزوده  ھــא כه خــود אو ب   אف

  שـروع שـده  ،כتאب بא بیאن حدود אمل و رویאن و منـאطقی چـون رسـتمدאر. אست

سیدظهیرאلدین در قسـمتی بـא  1.אست و بא ذכر حאכمאن אولیه אین منאطق אدאمه یאفته

در چنـد سـطر بـه  ،برسـتאنعنوאن ذכر אحوאل دאعیאن و سبب تـردد سـאدאت بـه ط

به دلیـل אختصـאر כه ند כ دست ھאرون אשאره میه ب 7مאجرאی שهאدت אمאم כאظم

  : אید در ذیل می

و مذمت پـدر . دیכوש ت سאدאت مییدر ترب ،چون مאمون به خאفت بنשست

                                                            
 .مقدمه مصحح تصحیح سید محمد حسین تسبیحی،. 1
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. د כـردید و حضرت رא שهیכوש 7כرد כه در قتل موسی بن جعفر خود می

 ،אنـد ننـد כـه אو رא نכשـتهیند و ببیאیאد כه مردم بن بنهیאحیلرא و در بאزאر سوق

و אز علمא و فقهא ھـم ! ض بودن حضرت وفאت כرده אستیبلכه به جهت مر

علمא مهر כردند כאغذ رא به جز אحمد بن  تمאم .כאغذى به مضمون فوق گرفت

 1.حنبل כه אو رא زجرھא כردند و אو אن כאغذ رא مهر و نשאن نכرد

  : رتند אزمهم אین אثر عبא نכאت

  .بر خאف برخی אز منאبع، به שهאدت حضرت تصریح دאرد -

تאریخ رویאن אملی אست כه خود نیـز بـه אن  ،منبع ظهیرאلدین در אین قسمت -

  .ندכ میאשאره 

  

 2)ق 903(لصفاا تاريخ روضه. 18

لصـفا ا روضهی عمومی به زبאن فאرسی و نאم כאمـل אن ھא رین تאریخت یכی אز مهم

لدین خوאنـد א میر محمد بن سید برھאن כهאست  بیاء و الملوک و الخلفاءفی سیره االن

  . نوשته אست) 903م (معروف به میرخوאند  ،שאه

و بـه روש  אسـتھفت قسـم و یـכ خאتمـه ، تنظیم אین כتאب در یכ مقدمه

بא ذכر مطאلبی در مورد אغאز אفرینש، قصـص پیـאمبرאن و تـאریخ  ،متدאول אن زمאن

و سـאیر خلفـא  9بא بیאن حאאت و غزوאت حضرت رسول و هپאدשאھאن שروع שد

و خلفـאی بنـی אمیـه و بنـی  عשر שیعه אپس אز אن אحوאل אئمه אثن.אدאمه یאفته אست

در אدאمه نیز به تאریخ چنگیز و فرزندאن אو، حכومت تیمـور و  وعبאس אورده שده 

در و دאשـאره گردیـאوאد وی و ذכر حכومت سلطאن حسین بهאدر و فرزندאن وی 

  . خאتمه כتאب، به جغرאفیא و عجאیب عאلم پردאخته שده אست

                                                            
  . 127، ص ھمאن. 1

 .ق1339چאپ پیروز، : تهرאن ،41 -37میر محمد بن سید برھאن אلدین خوאوند שאه مرכزی، ص . 2
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عنـوאن  بـאمیرخوאنـد  .שـود مـیدیده  7در جلد سوم אن אحوאل یכאیכ אمאمאن

به שـرحی אز زنـدگאنی אن حضـرت  »ّهللاא عنهمאא ذכر אحوאل موسی بن جعفر رضی«

  : عبאرتند אزمطאلب אن به אختصאر. אست پردאخته

 در אبوאء بین مכه و مدینه مریق 128در سאل  :تولد -

 حمیده بربریه :مאدر -

یحیی بن خאلد برمכی به تحریכ به دستور ھאرون  مریق 183 :سאل שهאدت -

  .و به دست سندی به שאھכ כه אمאم رא مسموم به زھر نمود

 אبوجعفر، אبوאبرאھیم، אبوعبدאّهللاא : כنیه -

به حلـم حضـرت در כאظم به وאسطه כثرت حلم و כظم غیظ و אשאره : لقب -

  .ی مردی אز فرزندאن عمربن خطאبھא رفتאری مقאبل بد

  7אز زبאن אمאم صאدق 7نقل روאیتی در אمאمت אمאم כאظم -

بیאن دو معجزه אز אمאم در خبر دאدن אز زمـאن שـهאدت و چگـونگی حـאאت  -

  .مسمومیت אز خویש بعد

جویـد بـא אوאز قرאن به ترتیـل و ت. כظم غیظ و حلم، جود و אحسאن: فضאیل -

ریســت و دیگــر مردمــאن ھــم گ خوאنــد و در حــین خوאنــدن قــرאن می مــینیכــو 

  .ریستندگ می

   7در زمאن مهدی عبאسی محبوس שد، אمא چون مهـدی خـوאب אمـאم علـی -

  אو رא سـرزنש فرمـود، دسـتور אزאدی אمـאم رא صـאدر  אی رא دید כه بא خوאندن אیـه

  .כرد

  אن אزאدی אز زندאن مهدی عبאسیخبر دאدن به یכی אز یאرאنש אز زم -

دאستאن مאقאت אمאم بא ھאرون در مدینه و אعترאف ھـאرون بـه جאیگـאه وאאی  -

   7אمאم

  .خبر دאدن چگونگی שهאدت و حאאت خود אز مسمومیت -
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   7مقايسه متون كهن فارسي با تكيه بر زندگي امام كاظم: فصل دوم

ری تـ ه دست אمده، به שـכل منظمدر אین فصل، مطאلبی כه אز متون כهن فאرسی ب

ردد تא אز یכ سو نقאط مשترכ و نیز نقאط تمאیز منאبع مשخص שود و گ عرضه می

אز سوی دیگر، در نگאھی כلـی، زאویـه دیـد نویسـندگאن فאرسـی زبـאن تـא دورאن 

  .رگرددت مשخص 7صفویه به زندگאنی אمאم כאظم

  

  تولد

 4ھשتم 3ھفتم، 2نبهש یא سه 1אمאم ھفتم שیعیאن روز یכשنبه 7אمאم موسی כאظم

بین مכه و مدینه به نאم אبوאء به دنیـא  אی قمری در منطقه 128در سאل  5یא نهم صفر

  6.אمدند

  

  كنيه  و نام، لقب

 10،אبـوאبرאھیم :ی אیשאن عبאرتند אزھא و כنیه 9،و عبد صאلح 8لقب כאظم 7،نאم אیשאن موسی

                                                            
  .509ص  ،تاریخ قم؛ 204، ص تاریخ گزیده. 1
  .113، ص تاریخ بناکتی. 2

 .509، ص تاریخ قم. 3
 .113، ص تاریخ بناکتی. 4
  .137، ص میאد نهم جمאدی אلثאنی ذכر שده حمدیتاریخ م؛ در 204، ص تاریخ گزیده. 5
  ).509ص ( تשכیכ כرد، ق129ه در אین سאل بא سאل  تاریخ قمفقط . مورد אتفאق ھمه متون אست. 6
 .ندא مورد אتفאق ھمه متونی כه در אین بאره سخن گفته. 7
ــواریخ و القصــص. 8 ــل الت ــه االرواح؛ 353، ص مجم ــفا؛ 209، راح ــه الص ــاهرین؛ 38، ص 3، جروض ــب الط ، مناق

 .703ص
 .703، صمناقب الطاهرین؛ 509، ص تاریخ قم؛ 209، ص راحه االرواح ؛353، ص مجمل التواریخ و القصص. 9

؛ 509، ص تاریخ قم ؛209ص  ؛راحه االرواح، 182؛ ص تاریخ طبرستان ؛353ص  ،مجمل التواریخ و القصص. 10

  .703، صمناقب الطاهرین؛ 38، ص 3، جروضه الصفا
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  5.لیع و אبی 4هحمزאبی 3نیز אبوאلحسن، 2و אبوعبدאّهللاא  1אبوجعفر
  

 مادر 

 8ولـد אم و 7ملقب به حمیده مصفאه 6مאدر אن حضرت حمیده دختر صאعد بربری

  9.نقل שده אست 7بא אمאم جعفر صאدق جאلب دربאره تزویج אیשאنبود و دאستאنی 
  

  نص امامت 

אنه پس گ منقول אست כه در אن אمאمאن دوאزده 9روאیאتی אز پیאمبر گرאمی אسאم

در  7نیـز אمـאم صـאدق10.ستھא جزو אن 7و نאم אمאم כאظم אند برده אز خود رא نאم

و  אند مــوאرد متعــددی یــאرאن نزدیــכ خــود رא بــه אمאمــت אیשــאن رھنمــون שــده

  11.نقل שده אست אرهب یی در אینھא دאستאن

  .بود 12אلعزه ّهللاא אلجمیع نقש אنگשتری حضرت

 14روز 21و مـאه  6سאل و  34یא به قول مستوفی  13سאل 35אیשאن  مدت אمאمت

   .بوده אست
                                                            

 .38، ص 3، جروضه الصفا. 1
 . 38ھمאن، ص . 2
؛ 509، ص تـاریخ قـم؛ 209، صراحـه االرواح؛ 182، ص تاریخ طبرستان ؛353ص  ،مجمل التواریخ و القصص. 3

 .38، ص 3، جروضه الصفا؛ 703، ص مناقب الطاهرین
 .509، ص تاریخ قم. 4
  . 703، ص مناقب الطاهرین؛ 509ھمאن، ص . 5

  .אست مورد אتفאق ھمه متوننאم مאدر אیשאن . 6

 .703، مناقب الطاهرین. 7
 .38، ص 3، جروضه الصفا. 8

 .764تא  696 ،نزهه الکرام و بستان العوام. 9
   413 -411ھمאن، ص . 10

  . 220، ص راحه االرواح، ھمאن؛ نزهه الکرام؛  706-705، ص مناقب الطاهرین. 11

  .138، ص تاریخ محمدی. 12

 .509، ص تاریخ قم؛ 138، ص تاریخ محمدی ؛168ص ، تحفه االبرار. 13
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   ليفضا

אن  ون منאبع כهن عربـی بـهچ فضאیل אمאم یכی אز אبعאدی אست כه در منאبع فאرسی ھم

  :אست فضאیل אن حضرت در متون כهن אمده، موאرد ذیله אز چ אن. پردאخته שده אست

  

  كظم غيظ.1

یכی אز صفאت بאرز אیשـאن  ،صبر و تحمل در مقאبل مخאلفאن و فرو بردن خשم

یכی אز فرزندאن عمر بن خطאب ھموאره بא  ند،زمאنی כه حضرت در مدینه بود. ودب

دאد تא אین כه برخـی  میرא دשنאم  7علی حضرت مود ون אیשאن به تندی رفتאر می

 7אمـאم כـאظم ولـی ،تصمیم به قتل وی گرفتند ،אز پیروאن حضرت به خשم אمده

 ،ש مשـغول כـאر بـودא زرعـهو روزی כه وی در م ندאیשאن رא אز אین כאر منع כرد

حضرت به دیدאرש رفت و بא مهربאنی שروع بـه سـخن گفـتن و مطאیبـه بـא وی 

مـرد . محبـت אو رא جلـب نمـود ،محتوی سیصـد درھـم אی نمود و بא دאدن כیسه

   1.אرאن אیשאن پیوستد و אز אن پس به دوستسخت منقلب שد 

: ت به אمـאم گفتنـدنقل אس. فتندگ אن حضرت بدی دیگرאن رא به نیכی پאسخ می

   2.ھزאر درھم برאی אو روאنه כردند 7אمאم כאظم» !ندכ فאن כس אز שمא غیبت می«

  

  عبادت. 2

  : אمده אست راحه االرواحدر 

  رین אھـل روزگـאر تـ رین و כریمت رین، سـخیت عאبدترین، فقیـه 7אمאم כאظم

   3.خود بود

                                                            
  . 38، ص3، جروضه الصفا؛ 211، صراحه االرواح و مونس االشباح؛ 711، ص مناقب الطاهرین. 1

 . 38، ص 3، جروضه الصفا. 2

  .210ص . 3
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و تمאم  ندرفتگ ه میروزھא روز ند،یی כه در حبس ھאرون بودھא به ویژه در سאل

 אی بدون אین כه لحظـه ندשبאنه روز رא در حאل نمאز، رכوع و سجود به سر می برد

چنـین حـאلتی بאعـث . دنخوאب بر אیשאن غلبه כند و یא نیאزمند تجدید وضو שـو

یכی אز موכאن حضرت به نـאم  1 .שد میאنאن אیשאن ب שگفتی ھمگאن و حتی زندאن

  : رא چنین وصف כرده אستאسحאق بن כאتب عبאدت حضرت 

زیرא אو قـאدر  ،موسی بن جعفر بودی ،پیغمبر بودی 9אگر بعد אز رسول خدא

   2.م כسی بر אن قאدر بאשد אز אولین و אخرینא بود بر عبאدتی כه نשنیده

در حـאلی כـه  ،ھאرون زمאنی אز جאی بلندی به تمאשאی אن حضـرت پردאخـت

כـه بـه زمـین אفتـאده ھـیچ  אی رچهحضرت مدت طوאنی در سجده بود و مאنند پא

مون وقتی بـرאی אم 3».שم אستھא אو אز رھبאنאن بنی«: گفتھאرون  .تحرכی ندאשت

אز زیאدی « :در وصف אیשאن گفته אست ،אر حضرت رא در مدینه مאقאت כردب אولین

אن  4».ש نمאیـאن بـودא پیر و رنجـور שـده بـود و אثـאر سـجده در چهـره ،عبאدت

ند ریستگ در حאلی כه می ند،خوאند میھنگی محزون و دلنשین ن رא بא אאحضرت قر

  6.خوאندند میلمجتهدین א אن حضرت رא زین 5».ردندכ و دیگرאن نیز گریه می

  

  علم. 3

 8.אند دאنسـته و بهتـرین وאرث علـم אنبیـא 7رین אھـل روزگـאرשت حضرت رא فقیـه
                                                            

   .710، ص مناقب الطاهرین. 1

 . 210ص  ،راحه االرواح. 2
  .703، ص مناقب الطاهرین. 3

، تاریخ طبرستان؛ 83، ھمאن، ص تاریخ رویان ؛»قد אنهכته אلعبאدة כאنّه שّن بאل قد כلم אلسجود وجهه و אنفه « . 4

 . 203-202ص 
  .39، ص3، جروضه الصفا؛ 210، صراحه االرواح. 5
 ؛ 39، ص3، جروضه الصفا. 6

 .210، ص راحه االرواح. 7
  .84، ص ظفرنامه. 8
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مسخر و כوچכ نقل שده כه אبوحنیفه به قصد ت 7دאستאنی دربאره علم אمאم כאظم

אلی אز حضرت پرسـید אمـא بـא پאسـخ ؤכه در سن כودכی بودند، س אیשאنשمردن 

אאتی כـه ؤنیز س 1.אز כرده خود پשیمאن گردید و כאمل و مستدل אیשאن موאجه שد

در  2.در برخـی متـون אمـده אسـت ،ی אن حضرتھא ھאرون אز אمאم پرسید و پאسخ

אز جمله אز حفظ خوאنـدن  3.ه אستאשאره שد 7دیگر متون ھم به علم אمאم כאظم

  4.بر بریهه نصرאنی انجیل
  

  علم غيب. 4
خبر دאدن אز  5خبر دאدن אز مرگ אفرאد،. ل אیשאن بودینیز یכی אز فضא علم غیب

یی כـه بـه سـوی אمـאم روאنـه ھـא خبر دאدن אز אموאل و دאرאیی 6،ھא نیאت و אفכאر אن

مون به جאی אخبر אز جאنשینی م 8،ھא قبل אز خوאندن אن ھא خبر אز متن نאمه 7؛שد می

خبر אز نـאم אفـرאد و نـאم پدرשـאن و  10خبر אز زمאن و چگونگی שهאدتש 9پدرש،

  11.שد میאز علم غیب אیשאن نאשی  قبل אز אשنאیی

عفت و عصمت و طهאرت و שرאفت خאنوאدگی אز دیگر فضאئل  12زھد و ورع،

  13.אیשאن אست

                                                            
 .266-265، صعوامنزهه الکرام و بستان ال. 1
  . 774-766ھمאن، ص. 2

 .216، ص راحه االرواح؛ 64-63، ص تاریخ رویان. 3
 .707، ص مناقب الطاهرین. 4
   .714، ص مناقب الطاهرین؛ 755، ص نزهه الکرام و بستان العوام. 5

  .715 -714، مناقب الطاهرین؛ 217، ص رواح و مونس االشباحة االراح. 6
  . 715-714، ص مناقب الطاهرین؛ 756، ص ان العوامنزهه الکرام و بست. 7

 .754، صمناقب الطاهرین؛ 756، ص نزهه الکرام و بستان العوام. 8
  .203، ص تاریخ طبرستان. 9

 . 41، ص 3، جروضه الصفا؛ 353، ص مجمل التواریخ و القصص. 10
 .353، ص مجمل التواریخ و القصص. 11
   .181، ص تاریخ طبرستان. 12

  .63، صرویانتاریخ . 13
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   7انشعابات شيعه در زمان امام كاظم

 :بـه چنـدین گـروه منשـعب שـد 7שیعه پس אز אمאم صـאدق ،گفته طبری به

אفطحیه כـه . زنده و قאئم אست بلכه ،نمرده 7نאووسیه כه معتقد بودند אمאم صאدق

אمאمـت  אعتقאد دאשتند כـهبودند و  7پیروאن عبدאّهللاא אفطح فرزند אرשد אمאم صאدق

 من אسمאعیل فرزند دیگر אمאپیروא 1אسمאعیلیه یא سبعیه. رسد میبه فرزند אرשد אمאم 

אو  ،معتقد بودنـد אی وی در زمאن حیאت پدر אز دنیא رفت אمא عده .بودند 7صאدق

قرאمطه כه معتقد بودند אسـمאعیل  2.نمرده و نص אمאمت نیز بر אو قرאر گرفته אست

بـه אمאمـت  ،אمא אכثریت שیعه. مرده و אمאمت به فرزند وی محمد منتقل שده אست

خـود بـه  ،ی دیگر نیز به جز אسـمאعیلیهھא قאئل بودند و گروه 8بن جعفر موسی

  3.خود אز بین رفتند

 

  امام در دوران مهدي عباسي 

در دورאن אمאمت خود بـא چهـאر خلیفـه عبאسـی یعنـی منصـور،  7אمאم כאظم

و  یی بین אمאمھא به طور قطع ھموאره تنש 4.عصر بودند مهدی، ھאدی و ھאرون ھم

ته אست כه ثمره אن אحضـאر و یـא محبـوس שـدن אمـאم خلفאی عبאسی وجود دאש

مدتی رא در حبس وی بـه  ،در زمאن مهدی عبאسی حضرت אز جمله. بود 7כאظم

   :ندכ نویسنده نقل می. ده אستש به אین قضیه אשאره طبری نامه تاریخدر . ندسر برد

خیـزد و در حـین  مـی برאی عبאدت و تهجد بـر ،مهدی عبאسی در نیمه שبی

 47אیـه . نـدכ خورد כـه سـخت אو رא منقلـب می میبر  אی אن به אیهقرאئت قر

                                                            
  ).201ھمאن، ص .(به שכل گیری אسمאعیلیه در אین زمאن دאرد אی تאریخ گزیده אשאره. 1
  . 193، ص 3، جروضه الصفا. 2

 . 712، ص مناقب الطاهرین. 3
 .138، ص تاریخ محمدی. 4
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אیـא אگـر بـه حכومـت رسـیدید «: כه معنאی אن چنین אسـت 9سوره محمد

مهـدی در  »خوאھید در زمین فسאد כنید و پیوند خویשـאندیتאن رא ببریـد؟ می

روز قبـل در  رא כـه אز چنـد 7یرد אمـאم כـאظمگ ھمאن نیمه שب تصمیم می

و بـه שـرط אن כـه  مאیـدن می وی אمـאم رא אحضـאر .אزאد כنـدحبس وی بود 

  1.سאزدאزאد  ،אه علیه وی שورש نכندگ ھیچ

بא אندכی تفאوت بیאن שده אست و אن אین כـه  ،אین دאستאن در دیگر منאبع معتبر

رא دید כه אین אیه رא  7در خوאب علی بن אبی طאلب ،مهدی پس אز بאزدאשت אمאم

אن  2»אن تولیتم אن تفسدوא فی אאرض و تقطعوא אرحאمכم فهل عسیتم«: به אو فرمود

אیـא « :رא به ربیع دאد و پس אز حضور אمאم אز حضرت پرسید گאه فرمאن אحضאر אمאم

حضـرت » دھی כه علیه من یـא یכـی אز فرزنـدאنم قیـאم نכنـی؟ میبه من אطمینאن 

خلیفه כوשید  ».ن من نیستאدر ש م و אصوאً א به خدא چنین כאری نכرده«: ندفرمود

رفتـאر כنـد تـא  یשאنبא א אی به گونه ،بא دאدن سه ھزאر دینאر و تصدیق فرمאیש אمאم

  3.رنگ אن حضرت رא به مدینه بאزگردאندد د و بینرאضی به مدینه بאزگرد حضرت

ینی כـرده و حتـی روز אزאدی خـود رא بـه ب אمאم אزאدی אز زندאن مهدی رא پیש

  4.یכی אز یאرאنש אعאم نموده بود

  

  امام در زمان هادي عباسي و قيام فخ 

. אتفـאق אفتـאد 7قیאم صאحب فخ یכی אز حوאدثی אست כه در زمאن אمאم כـאظم

אین قیאم به رھبری یכی אز علویאن به نאم حسین بن علی אز نوאدگـאن אمـאم حسـن 

نه تنهـא  7אمאم כאظم. در دورאن خאفت ھאدی عبאسی صورت پذیرفت 7مجتبی

                                                            
   .1168، ص تاریخنامه طبری. 1

  . 47אیه  ،9محمدـ  2

  . 39، ص 3،جروضه الصفا. 3

  .40ھمאن، ص . 4
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بلכه שכست و שهאدت حتمـی رھبـر אن رא گوשـزد  ند،نכرد در אین قیאم שرכت

قیאم به שدت سـرכوب שـده و  ،ینی כرده بودندب ونه כه אمאم پیשگ ھمאن 1.ندنمود

وقتـی سـرھאی . زمאنש به שـهאدت رسـیدندر حسین صאحب فخ و بسیאری אز ھم

אز علویـאن و אز  אی عـده ،אوردند )نאیب خلیفه(שهدאی فخ رא نزد موسی بن عیسی

  . نیز حضور دאשتند 8بن جعفر موسیمله ج

به ھمـین جلسـه אשـאره دאرد כـه در אن نאیـب  تاریخ طبرسـتانאبن אسفندیאر در 

تجلیـل  7در مقאبـل אز אمـאم כـאظم ،خلیفه به سرزنש علویאن שورשی پردאختـه

ند כه وی نیز علوی و دאرאی نهאیت فضل و زھد و שرف و ورع אست אمـא אز כ می

لبدאھـه بـه א بאیכی אز علویאن به نـאم عبـدאّهللاא بـن حسـن . یردگ אین אمور فאصله می

 7پردאزد و سخنאن موسی بن عیسی در توصیف אمـאم כـאظم میخوאندن אשعאری 

אگر אین توصیفאت رא دربאره پدر خـود « :دאرد میند و در אدאمه بیאن כ رא تصدیق می

نאنت صـدھא ردیم بلכه بـر ھـر یـכ אز سـخכ نهא تو رא تصدیق نمیت مودی نهن می

  2».אوردیم میאعترאض 

אز אن جـא כـه כتـאب אبـن  .بعدھא אملی نیز به نقل אیـن مـאجرא پردאختـه אسـت

تـوאن حـدس زد כـه אیـن  مـی ،بـوده در تاریخ رویانیכی אز منאبع אملی  ،אسفندیאر

  .نقل כرده אست تاریخ طبرستانمطلب رא אز 

توאنـد بـه معنـאی  مـین ،אلبته بאید توجه دאשت כه אین دאستאن به فرض صحت

بلכه אمאمאن שیعه ھمگی  ،بא دستگאه خאفت بאשد 7دوستی و ھمرאھی אمאم כאظم

وשیدند تא تשכل שیعه رא به طور پنهـאنی כ و می ندכید دאשتאبر لزوم رعאیت تقیه ت

אز אقــدאمאت علنــی علیــه دســتگאه خאفــت دوری  ،بــه ھمــین دلیــل .אدאره نمאینــد

عאوه بر אین، قیאم . ی שیعه در طول تאریخ שدندردند و بאعث حفظ و אستوאرכ می

                                                            
مقاتـل ، بـه نقـل אز 1376 אنتשאرאت אنصـאریאن،، 389رسول جعفریאن، ص ،حیات فکری و سیاسی امامان شیعه. 1

 . 298-297، صالطالبیین
 .64-63،تاریخ رویان؛ 203-202 ص. 2
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و میאن שـیعه  ردندכ میھدאیت  ھא زیدی رאی معאصرש ھא فخ مאنند بسیאری אز قیאم

له אمאمـت وجـود دאשـت כـه مـאنع אز אאختאفאت عمیقی به ویژه در مسـ ،و زیدیه

   1.ردیدگ می ھא پیوستن שیعه به אن

  

   2)ق193 - 170(امام در دوران هارون

 معאصـر) ق 183(تـא زمـאن שـهאدت  7عمر שریف אمאم כـאظم ده سאل אزسیز

توאنسـت حسאسـیت  مـیمسאئل مختلفی  ،طوאنی אً ھאرون بود و در אین زمאن نسبت

در متون مورد بررسی، برخوردھـאی ھـאرون بـא . ھאرون رא نسبت به אمאم برאنگیزد

  :قאبل אستفאده אست ذیلאمאم بیש אز سאیر خلفא نقل שده و نכאت 

א جـ بـود تـא אن אگאه ھאرون به جאیگאه وאאی علمی و معنوی אمאم در حد زیאدی

دאستאن مאنند  ؛دאنست می 9رین مردم بر جאنשینی پیאمبر אכرمت رא שאیسته אیשאنכه 

  3.مون אن رא نقل כرده אستאمאقאت وی بא אمאم در مدینه כه م

ــאم אن ــرت و قی ــیعیאن אن حض ــאدی ש ــאرون אز زی ــت ھ ــא وحש ــر  ھ ــدب    ض

  مون אאل مـؤھـאرون در پאسـخ بـه سـ 4،אدאمـه ھمـאن دאسـتאندر . دستگאه خאفـت

  אگـر אو رא مـאل «: ده שـده بـود گفـتز כـه אز כمـی عطـאی وی بـه אمـאم שـگفت

  عه و مـوאلی یر אز אن שـیمن بאשم؟ فردא بא صـد ھـزאر שمשـیموفور دھم، به چه א

سـאمت دאرد אز שـی אوسـت כـه مـא رא و שـمא رא یبه من نهنـد و درو  خود روى

   5».שאنیدستبرد א

وجود رאبطه نسـبی . אز جهאت مختلفی مورد حسאدت ھאرون بود 7אمאم כאظم

                                                            
  . 389، صحیات فکری و سیاسی امامان شیعه :כن. 1

  .1372 ،صאدقسسه تحقیقאتی אمאم ؤم، 413، ص سیره پیشوایانمهدی پیשوאیی، . 2
 .754، ص مناقب الطاهرین؛ 40، ص3، جروضه الصفا؛ تاریخ رویان ؛تاریخ طبرستان. 3
 .754-753، ص مناقب الطاهرین، تاریخ رویان، تاریخ طبرستان. 4
  .83، صتاریخ رویان. 5
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و نیز جאیگـאه وאאی علمـی و אجتمـאعی  9و پیאمبرאכرم 7نزدیכ بین אمאم כאظم

 7وقتـی אمـאم כـאظم. אیשאن، حسאدت ھمرאه بא خשم ھאرون رא به دنبـאل دאשـت

כردند، بر ھאرون بسیאر گرאن خطאب  »م علیכ یא אبهאلسא«بא بیאن  رא 9رسول خدא

مשـغول نمـאز بودنـد ھـאرون  9אر وقتی אمאم بر سـر قبـر رسـول خـدאب یכ 1אمد

بאفאصله دستور دستگیری אیשאن رא صאدر כرد و مאمورאن حتی אجאزه تمـאم שـدن 

نمאز رא به حضرت ندאدند و به دستور ھאرون אمאم رא به بصـره بردنـد و بـه مـدت 

یכـی אز سـؤאאتی כـه  2.אل نزد عیسی بن جعفر بن منصور محبـوس بودنـدس یכ

 9ھאرون אز אمאم پرسید، אین بود כه چرא אھل بیت خود رא فرزنـدאن رسـول خـدא

  3دאنند؟  می

. سعی ھאرون بر تخریب שخصیت و پאیین אوردن جאیگאه אمـאم در میـאن مـردم

  4.שאره שدכه در فصل قبل به אن א 7دאستאن سאحر و אمאم כאظم

ھـر چنـد  5به مدت طوאنی؛زیر نظر گرفتن אمאم و محبوس כردن אن حضرت 

بلכـه ھـאرون אز تـرس שـیعیאن אن  ،برخی معتقدند אمאم در زندאن محبوس نبودند

جאی دאده و אیשאن رא زیر نظر دאשـت و אز שـכنجه و אزאر  אی حضرت رא در خאنه

 6.ردכ אیשאن خوددאری می

  7.ر زندאند 7שכنجه و אزאر אمאم

  8.שهאدت رسאندن אن حضرتبه 

                                                            
  .740، ص مناقب الطاهرین. 1

  .219، ص راحه االرواح. 2
  . 768-767، ص نزهه الکرام. 3

 . 215، ص راحه االرواح؛  709، ص لطاهرینمناقب ا. 4
 .220-219ص ؛  راحه االرواح 5
 .80، ص تاریخ رویان. 6
 . 754-753، ص 751، صمناقب الطاهرین. 220، ص راحه االرواح. 7
  .در אدאمه به אن پردאخته خوאھد שد. 8
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  رابطه امام و شيعيان 

و אیـن אز خـאل  دאשـتنددوسـویه و متقאبـل  אی رאبطه ،שیعیאن بא 7אمאم כאظم

ه אمאمت یכـی אز مسـאئلی אلمس. שود میمطאلب متون مورد بررسی به رאحتی درכ 

אשت אمאم پـس אز ھر אمאم وظیفه د. אند به אن توجه دאשتهאست כه אمאمאن و שیعیאن 

در . دفرمאیبه یאرאن خאص و שیعیאن وאقعی معرفی  ،بא رعאیت אصول אمنیتی رא خود

رא  7فرزنـدש אمـאم כـאظم 7چندین روאیت نقل שده כه אمאم صאدق زمینه،אین 

دھد כه  میאیשאن حتی به یכی אز یאرאن نزدیכ فرمאن  1.ندپس אز خود معرفی כرد

به אیـن ترتیـب وی بـه  سאم כند و بودند،مهد  در אن زمאنכه در 7به אمאم כאظم

. ردیقین حאصل כـ אیשאنبه אمאمت  و 2نאیل אمد 7حبتی جאنשین אمאم صאدقص ھم

مאننـد  نـد؛دאد مـیخبرھـאیی אز غیـب  ،خود אمאم نیز برאی כאمل שدن یقین שیعیאن

چنـد ھر 3. ...، خبر אز نیאت و אفכאر אفرאد وھא אאت بدون بאز כردن نאمهؤپאسخ به س

אنשعאبאت زیאدی در שیعه بـه وجـود אمـد، بـא אثبـאت  7بא אغאز אمאمت אمאم כאظم

م دیگر فرق رونق خود رא אز دست دאدند و روی بـه אضـمحאل כ אمאمت אیשאن כم

بאعث نگرאنی و אضطرאب خلفـאی  ،ھمین אمر. نهאدند و بر تعدאد שیعیאن אفزوده שد

و نمאینـدگאنی אز  ندعאت שیعیאن بودאمאم مرجع مرאج 4 .שدعبאسی به ویژه ھאرون 

بـه حضـور  ،و خطـرאت אحتمـאلی ھא جאنب پیروאن אن حضرت بא تحمـل سـختی

نیـز بـه پردאخـت  و پرسـیدند میאאت خود رא אز אیשאن ؤس ند ورسید میحضرت 

 5.دمودنن عیه خود مبאدرت میروجوه ש
                                                            

 .219 ،راحه االرواح. 1
  .755، ص نزهه الکرام، 214ص  مناقب. 2

 .217، راحه االرواح؛ 714 -713، ص نمناقب الطاهری 3
 .774، نزهه الکرام؛ 219ص  ،راحه االرواح. 4
  .720-713ص ، مناقب الطاهرین. 5



 2ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    340

یא بنـא بـه بא حفظ تقیه و گو ،مאنند علی بن یقطین 7برخی אز یאرאن אمאم כאظم

 7و אلبته در אرتبאط مستقیم بـא אمـאم כـאظم ندوאرد دستگאه خאفت שد ،مصאلحی

   1.نددאد میرھאیی כא رאه ،ھא بودند و אمאم نیز برאی محفوظ مאندن جאن אن

  

  شهادت

 4ھفـتم،3پـنجم، مصאدف بـא، אند دאنسته 2مریق183 سאل שهאدت אن حضرت رא

שאید بیست و پـنجم رجـب  7.אه صفررجب یא چهאدھم م 6یא بیست و پنجم 5دھم

  8.تאכید دאردزیرא שیخ صدوق نیز بر ھمین تאریخ  ،ر بאשدت به وאقع نزدیכ

برخی معتقدنـد כـه یحیـی : אمא دربאره نحوه שهאدت אیשאن אقوאل مختلف אست

لرשـید אن حضـرت رא א بـه دسـتور ھאرون 10یא سندی بن שאھכ 9بن خאلد برمכی

אلبته ھر دو نفر قאبل جمع ھستند و بא توجه به  11.به שهאدت رسאند כرد ومسموم 

 ،در دسـت אسـت 12 7ی یحیی بن خאلد بא אمـאم כـאظمھא שوאھدی כه אز دשمنی

  13.سندی بن שאھכ به אنجאم رسאند توسطتوאن گفت وی خوאسته ھאرون رא  می
                                                            

  .727-726، صمناقب الطاهرین؛ 216-215، صراحه االرواح. 1

سـאل  تـاریخ محمـدیو در  187 سـאل مجمـل التـواریخفقـط در  ؛אین تאریخ مورد אتفـאق ھمـه متـون אسـت. 2

 . כر שده אستذ مریق188
   .509، ص تاریخ قم. 3

   .168، ص تحفه االبرار فی مناقب االئمه االطهار. 4

 .139ص  ،تاریخ محمدی. 5
  .114، ص تاریخ بناکتی. 6

 . 85، صظفرنامه ؛204، ص تاریخ گزیده. 7
 . 104، ص 1؛ جعیون اخبار الرضابه نقل אز ، 405، ص حیات فکری و سیاسی امامان شیعه. 8
  .746، صب الطاهرینمناق. 9

 . 743، ص مناقب الطاهرین؛ 139، صتاریخ محمدی؛ .168، ص تحفه االبرار فی مناقب االئمه االطهار. 10
خوאرزمی و سـیدظهیرאلدین نیـز  .774، ص نزهه الکرام و بستان العوام؛ 353، ص مجمل التواریخ و القصص. 11

 . ند نه نحوه אنא فقط به שهאدت حضرت אשאره כرده

 .748-746، ص اقب الطاهرینمن. 12
  .40، ص لصفاا روضه. 13
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بـه فرمـאن ھـאرون، سـرب گدאختـه در حلـق אیשـאن  כه برخی دیگر معتقدند

אز جملـه . روאیت دربאره שهאدت حضرت نقل כرده אست طبری چندین 1.ریختند

دאننـد  مـیرא אمـאم خـود  8بن جعفر موسی ،אن כه ھאرون وقتی دאنست כه שیعه

بیست عدد خرمא رא مسموم سאخت و برאی אیשאن فرستאد و אیשـאن رא سـوگند دאد 

وی در جאی دیگر فضل بن یحیی برمכـی رא عאمـل مسـموم  .رא میل כند ھא כه אن

  2.ندכ میحضرت معرفی כردن 

طبیعی אز  مرگبلכه به  ،שهید نשده 7כه אمאم موسی כאظم معتقدندبرخی نیز 

   3.دنیא رفته אست

  

  ماجراي پس از شهادت 

در  5»لریאحینא سـوق«بـه نـאم  4بدن حضرت رא پس אز שهאدت در بאزאر بغـدאد

 6.אندنـدمعرض دید ھمگאن قرאر دאدند و مردم رא برאی دیدن جنאزه אیשאن فـرא خو

وی  .אین بود כه مرگ حضـرت رא طبیعـی جلـوه دھـد ،منظور ھאرون אز אین כאر

אمضא گرفت و כسـאنی رא כـه حאضـر بـه אمضـא  حتی אز علمא و قضאت بر אین אمر

خوאسـت שـهאدت אمـאم  مـیعلت אین כـه ھـאرون ن 7.אذیت כردنשدند שכنجه و 

ویـژه שـیعیאن و و بـه  مسـلمאنאنتـرس אز  ،رא אשכאرא بـر عهـده بگیـرد 7כאظم

  8.بود ھא وی אنر زیאده

                                                            
  .80، ص تاریخ رویاندאند؛  مستوفی אعتقאد שیعه رא بر אین می :84ص  ،ظفرنامه؛ 204، ص تاریخ گزیده. 1
 .مناقب الطاهرین. 2
  .85، ص ظفرنامه؛ 509، ص تاریخ قم؛ 204، ص تاریخ گزیده؛ 114، ص تاریخ بناکتی. 3
   .80، ص تاریخ رویان. 4

 .127، ص تاریخ طبرستان رویان و مازندران. 5
   .127، ص تاریخ طبرستان رویان ومازندران؛ تاریخ رویان؛ راحه االرواح؛ مناقب الطاهرین. 6

  .127ص  ،تاریخ طبرستان رویان و مازندران؛ تاریخ رویان. 7
 .80، ص تاریخ رویان. 8
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بـه مهـدویت אن  ،אن אست כه برخـی אز שـیعیאن ،یכی دیگر אز دאیل אین כאر

یحیـی  1.حضرت معتقد بودند و یא אحتمאل دאשت به مهدویت אو אعتقאد پیدא כننـد

 ،بن خאلد برمכی دستور دאد جنאزه حضرت رא در معرض دیـد ھمگـאن قـرאر دאده

و به א 2».ن موسی بن جعفر אست כه رאفضه معتقدند אو نمرده אستאی« :فریאد بزنند

  .خوאست تא ھمگאن به وفאت אیשאن یقین כنند میאین وسیله 

پس  مאجرא رא بא אندכی تفאوت אین گونه بیאن כرده כه سندی بن שـאھכطبری אین 

ھשتאد نفر אز אعیאن رא جمع نمود و در سرאیی برد כـه  ،אز مسموم سאختن حضرت

 بدאنید כه אمیر خیر خوאست و مـא אو رא אحتـرאم« :و گفت نددر אن جא محبوس بود אمאم

: فرمـود حضـرت »!خـویש مـی میـرد بنگرید وی به مرگ .כردیم و جאی فرאخ دאدیم

  3».بمیرم توسعه جא رאست אست אمא در نه خرمא مرא زھر دאدند و فردא یא پس فردא«

به نقل روאیتـی  7אم כאظمیכی אز یאرאن אم :7غسل حضرت توسط אمאم رضא

ھر چند در ظאھر سـندی « :دאرد میبیאن  7پردאزد כه در אن אمאم כאظم میאز אیשאن 

در وאقع אین כאر توسط אمאم بعد אز من ، שود میبن שאھכ متصدی غسل دאدن من 

כه سندی  כردمשאھده  دאدن، אن فرد به ھنگאم غسل ».یردگ אنجאم می 7لرضאא علی

د و علی بن موسی مשـغول یرس میאمא دست אو به אمאم ن ودب 7مשغول غسل אمאم

  4.بودندغسل دאدن پدر 

  

  مدفن 

כـه مقـאبر  6 وאقع שـده در محله כرخ بغدאد שهر 5درجאنب غربیمدفن אیשאن 

                                                            
  . 234، ص 2، جکشف الغمهبه نقل אز ؛ 405، ص ، رسول جعفریאنحیات فکری و سیاسی امامان شیعه. 1

  . 220ص  راحه االرواح،. 2

 .743، ص مناقب الطاهرین. 3
  . 220، راحه االرواح. 4

 .509، ص تاریخ قم. 5
  .74، ص نزهه القلوب .84ص  ؛ظفرنامه .204ص  ،تاریخ گزیده. 6
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بـیש  7و אمאم جوאد 7אین محل به وאسطه אمאم כאظم 1.قریש در אن قرאر دאשت

له دیلمی بر مزאر אیשאن عمـאرتی بعدھא عمאدאلدو و אز پیש مورد توجه قرאر گرفت

  و بא توسعه یאفتن محل در زمאن مستوفی خـود بـه שـهری כوچـכ 2زیبא سאخت 

   3.بدل שد

 

  عمر 

אلبته بא توجـه بـه . سאل ذכر שده אست7 59یא  55،6 5 ،51،454عمر אن حضرت

طول عمـر אیשـאن  )ق183(و تאریخ שهאدت  ،)ق128( ی אכثریت در تאریخ تولدאر

  .سبه می שودسאل محא 55

  

  فرزندان 

ــرت رא  ــدאن אن حض ــدאد فرزن ــته 12 59 و 47،11 40،10 38،9 37،8تع   . אند دאنس

 אنـد دאرאی پسرאن و دخترאن بسـیאری بوده 7אمאم כאظم :توאن گفت میدر مجموع 

   نیـز در منـאبع ذכـر שـده ھـא برخی سـجאیאی אخאقـی و مـدفن אنو  ھא אن כه نאم

                                                            
. 757صمناقـب الطـاهرین ؛509ص  ،تاریخ قم ؛353، ص مجمل التواریخ و القصص .137، ص تاریخ محمدی. 1

  . در خصوص مدفن حضرت אتفאق نظر אست

  204، ص تاریخ گزیده. 2
  .84،ظفرنامه ؛74ص ،نزهه القلوب. 3
 . 113، ص تاریخ بناکتی. 4
  .509، ص تاریخ قم؛ 138، تاریخ محمدی ؛353، ص مجمل التواریخ و القصص. 5

  .509،صتاریخ قم؛ 84، صمهظفرنا؛ 204، ص تاریخ گزیده؛ مناقب الطاهرین. 6

 .168، ص تحفه االبرار فی مناقب االئمه االطهار. 7
  .733، ص مناقب الطاهرین ؛114، ص تاریخ بناکتی؛ 139، ص تاریخ محمدی. 8
 .تحفه االبرار فی مناقب االئمه االطهار؛ مجمل التواریخ و القصص. 9

  .509، ص تاریخ قم. 10
  .204، ص تاریخ گزیده. 11

  .85، ص امهظفر ن. 12
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و אز دختـرאن  2 7ن אمאم علی بن موسی אلرضאرین אن ھא אز پسرאت معروف 1.אست

  3.در قم אست 3ستی فאطمه

  

  تكراما

אن حضرت در כتبی نقل שـده כـه در موضـوع אمאمـت  כرאمאتقسمت عمده 

אیـن . نزهـه الکـرامو כتـאب  مناقـب الطـاهرین ،راحـه االرواح مאنند یھא כتאب .אست

   :دی כردبن توאن تقسیم میאت رא در چند دسته כرאم

زنـده כـردن و  4زنده כردن گـאو بیـوه زن :ه كردن مردگان به اذن خدازند. 1

  .مرכب مرد مغربی כه در مسیر حج مرده بود

 ردنـدحضرت دعـא כ و שیری به خدمت אمאم אمد: سخن گفتن با حيوانات. 2

  5.כه حمل بر جفتש אسאن گردد

אرض بـه دیـدאر א حضرت یכی אز زندאنیאن رא بـه وسـیله طـی :الرضا طى. 3

حאضر שدن אمאم بر جنאزه زنـی بـه نـאم שـطیطه بـא  ند وש در مدینه بردא نوאدهخא

   6.دوری مسאفت

אאت אبوحنیفـه در ؤپאسخ گفتن بـه سـ :ندی از علم وافر در كودكىم بهره. 4

  7.כودכی

بلعیـده שـدن سـאحر ھـאرون بـه  :جان گرفتن جمادات به اشاره حضرت. 5

                                                            
 .202، ص تاریخ گزیده؛ 509ص  ،تاریخ قم؛ 734-733، ص مناقب الطاهرین. 1
 . 84، ظفرنامه، 220ص  ،راحه االرواح. 2
   .84ص،ظفرنامه. 3

  .712، ص مناقب الطاهرین. 4
 .ھمאن. 5

  .721ص ،ھمאن. 6

  .742-741، ص مناقب الطاهرین؛ 766-765، ص نزهه الکرام و بستان العوام. 7



  345    )تا قبل از دوران صفويه(در متون كهن فارسي  7زندگي امام كاظم بررسي

אفعـی שـدن عصـאی  و نیـز 1.دאשאره حضرت توسط نقש שیری כه بر پـرده بـو

  2.حضرت در مقאبل ھאرون

ظאھر שدن שیرھא برאی دفאع אز حضرت در مقאبل : دفاع حيوانات از ايشان. 6

  3.فرستאدگאن ھאرون כه قصد כשتن אیשאن رא دאשتند

  در زمــאنی כــه در مهــد بودنــد بــא  7אمــאم כــאظم: ســخن گفــتن در مهــد .7

و خوאستند تـא نـאم دختـرש رא عـوض حبت שدند و אز אص یכی אز یאرאن پدر ھم

  4.نمאید

  در مقאبـل یכـی אز بـرאدرאن כـه دعـوی  7אمـאم כـאظم :نسوختن در آتش.8

   نـدو بـه سـאمت خـאرج כرد نـدאمאمت دאשت، دست خود رא در אتـש فـرو برد

אگر אمـאم بאשـد دسـتש در אتـש نخوאھـد  ؛כه אو ھم چنین כند ندو אز אو خوאست

   5.سوخت

وز رא ر توאنسـتند تمـאم طـول שـبאنه مـیאیשאن : ات طوالنىتوانايى بر عباد. 9

بدون אین כه بـه خـوאب رونـد یـא نیאزمنـد  ،مשغول نمאز و رכوع و سجود بאשند

  6.تجدید وضو بאשند

معجزאتی כه שقیق در طول سفر حـج אز אن حضـرت مשـאھده כـرده כـه . 10

و אفכـאر مـردم،  אرض، خبر אز نیאتא عبאدאت، طی ذכر שده مאنندتلفیقی אز موאرد 

  7.אست. ..و

                                                            
 .709، ص مناقب الطاهرین .1

 .215، ص راحه االرواح. 2

 .214ھمאن، ص . 3

  .755، ص نزهه الکرام. 4
  .214، ص راحه االرواح. 5

  . 210ص  ،راحه االرواح؛ 710، ص مناقب الطاهرین. 6

 . 2170218، ص راحه االرواح. 7
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  نتيجه 

כه ذیل حوאدث دورאن مهدی عبאسی طـی دאسـتאنی  تاریخنامه طبـریصرف نظر אز 

یאد כرده، אئمه نگאری در متـون כهـن فאرسـی بـא نگـאرש כتـאب  7אزאمאم כאظم

  . ھجری אغאز שد مجمل אلتوאریخ و אلقصص در قرن پنجم و ששم

رسی در مقאیسه بא متون عربی، بـא تـאخیر پردאختن به زندگی אمאمאن در متون فא

ی ھא بא روند رو بـه رשـد و صـعودی در سـده یر אنجאم گردید، אمא در אدאمهگ چשم

ی مسـتقلی دربـאره אمאمـאن و ھـא بعد ھمرאه بود تא جאیی כه در قـرون بعـد، כتאب

שیعیאن به رשته ی تحریر درאمد כه אز جאمعیت و گسـتردگی خـوبی  ھא فضאیل אن

  .ثאر پیשین برخوردאرندنسبت به א

  : שود میאز بررسی متون כهن فאرسی نכאت زیر אستفאده 

جو כرد، بلכه و توאن جست میدر כتب تאریخی  فقطשرح زندگאنی אمאمאن رא نه

ذכر ... منאقب و فضאیل، جغرאفیא و ،در سאیر متون بא موضوعאتی چون אنسאب، כאم

. ر אستت بیש אند به אین אمر پردאختهאمده؛ ھرچند تعدאد متون تאریخی כه  7אمאمאن

تاریخ ، ظفرنامه، تاریخ رویان، تاریخ طبرستان، تاریخ بناکتی، مجمل التواریخ و القصص

ــده ــری، گزی ــه طب ــاریخ طبرســتان، تاریخنام ــدران ت ــان و مازن ــاریخ ، و روی ــاریخ قــم و ت ت

  .ھستند 7، ھمه متون تאریخی و حאوی مطאلبی در مورد אمאم כאظملصفاا روضه

رین نقאط ضعف در متون כهن فאرسی، אرجאع ندאدن مطאلـب بـه طـور ت אز مهم

بאن در אبتدאی כتـאب، توضـیحی در ز بسیאری אز نویسندگאن فאرسی. مשخص אست

  . אند אمא در متن، سند مطאلب رא نیאورده אند مورد منאبع مورد אستفאده خود دאده

ه بلכـه بسـیאری אز پردאختن بـه زنـدگی אمאمـאن، تنهـא مخـتص שـیعیאن نبـود

؛ مאنند مستوفی כه אمאمـאن رא אند غیرשیعه אند نویسندگאنی כه در אین عرصه قلم زده

دאنـد و بـא  مـی 9حجت خدא بر خلق و שאیسته خאفت و جאنשینی رسول خـدא

ذھب ھـم م دیگر نویسندگאن سـنی. صرאحت به مقאم عصمت אیשאن معترف אست



  347    )تا قبل از دوران صفويه(در متون كهن فارسي  7زندگي امام كاظم بررسي

ر אدאمه שرح حאل خلفא، אز אمאمאن یאد و گאه د 7گאه در ذیل فرزندאن حضرت علی

، بـه אیשـאن אدאی »لسـאمא علیه«و یא  »ّهللاא عنهא رضی«نموده و بא بیאن جمאت دعאیی 

  .אند אحترאم כرده

یی بین אثאر שیعی و אثאر אھل سنت موجود אست؛ مثًא در כتب שـیعه ھא تفאوت

عאدت بسـیאری אز אن ، معجزאت و خوאرق راحه االرواحو نیز  مناقب الطاهرینمאنند 

بـه ذכـر چنـد نمونـه  ه در منאبع אھل سنت، فقـطכ حضرت نقل گردیده در حאلی

ر نویسندگאن אھل سنت، معتقدند כه حضرت به ت نیز بیש. مختصر אכتفא שده אست

ه אכثـر نویسـندگאن כـ שهאدت نرسیده بلכه به אجل طبیعی אز دنیـא رفتـه، در حאلی

 .אند ون مسموم و שهید שدهשیعه، معتقدند حضرت به دستور ھאر

درمورد بسیאری אز אطאعאت مאنند نאم، כنیه، نאم پدر، محل تولد، تـאریخ تولـد، 

تאریخ שهאدت، مدفن، نאم مאدر و مدت אمאمت אن حضرت אختאف چنـدאنی دیـده 

 . مשترכند ھא שود و אכثر منאبع، صرف نظر אز روز و مאه، در سאل אن مین

فאرسی، دربسیאری مـوאرد مכمـل ھـم ھسـتند و مطאلب موجود در متون כهن 

   .خورد میبه چשم ن ھא تضאد چندאنی در אن
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  در منابع صوفيه 7سيماي امام كاظم

  )در منابع صوفيه از آغاز تا پايان قرن نهم 7بررسي تطور اخبار امام كاظم(

 زهرا مقدسي

  

  چكيده
در אبتدא بא زھدگرאیی، توجه به אخرت و جـدאیی אز زنـدگی  ،אن تصوفیجر

ی שכل گرفت و به مرور و در אوאخر قرن سوم ھجری، אفכאر و عقאید دنیאی

خویש رא به صورت مدون عرضه نمود و به عنوאن جریـאنی אجتمـאعی وאرد 

یی بـه ھـא در دوره ،אین جریאن در دورאن حیـאت אجتمـאعی خـود. عرصه שد

مطرح שدن אئمه بـه عنـوאن  ،و نمאد אین نزدیכی گردیدمذھب تשیع نزدیכ 

אین حرכت بא אستقبאل دאنשـمندאن שـیعی موאجـه . אقطאب صوفیאن بودאولیא و 

زیرא زمینه جذب אنאن به مذھب تשیع אز אین دریچه فرאھم مـی گשـت  ؛שد

 ،در אین عرصـه .و می توאنست مبنא و محور مهمی برאی وحدت به שمאر אید

به عنوאن نمאد زھـدگرאیی  ،7אمאمאن שیعه و אز جمله אمאم כאظم به متصوفه

  . و سخنאن אنאن در כتب صوفیه بאزتאب یאفت جه כردندتو

در چـه زمـאنی وאرد منـאبع  7ن سئوאل כه אمאم כאظمیبه א ،ن پژوھשیدر א

 ؟صوفیه שد و تא پאیאن قرن نهـم אیـن حضـور چـه تطـور و تغییرאتـی یאفـت

منبـع متصـوفه در دوره زمـאنی  62در  ،بررسی אیـن حضـور و تغییـرאت אن

سـه دوره رא پשـت  ،در אین منـאبع אن حضرتیאد אز یאدשده پی گیری שد و 

دوره دوم אز نیمه قرن ھفـتم  ؛نאمی אز אمאم در منאبع نبود ،دوره אول :سر نهאد
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כـه  ،به بعد אز אمאم در برخی منאبع در حد ذכر نאم یאد می שود و دوره سوم

حضور و حیאت אمאم در אین دوره به صورت  ردد כهگ میאز قرن ھשتم אغאز 

 ،تאرتحـوאت در حـوزه نوשـ. שـود میمستقل مשאھده  یھא بא عنوאنروשن و 

 ھא ثر بود כه بر دیگر عرصـهאھمه אز تحوאت אجتمאعی و مذھبی جאمعه مت

ی ھא و دیدگאه ھא برאی نשאن دאدن جریאن אر،در پאیאن אین نوשت. אثر می گذאשت

قرن نهـم،  به مقאیسه تطبیقی دو כتאب صوفیאنه 7אمאم כאظم بאرهصوفیאن در

نی غیرمتعصـب و سـ) ق822م(אثـر خوאجـه محمـد پאرسـא لنبوها شواهد یعنی

כتـــאب  و ،אز بزرگـــאن طאیفـــه نقשـــبندیه و :بیـــتאر אھـــل د دوســـت

אز سرשنאســאن نقשــبندیه، ) ق898م (ن جــאمیאعبــدאلرحم لخطابا فصــل

  .אند رא گزאرש כرده 7ھر دو כتאب زندگאنی אمאم כאظم כه مאی پردאخته

 .تصوف، منאبع صوفی ،7אمאم כאظم :واژگان كليدي

  

  مقدمه

یری خود כه تא نیمه دوم قرن سوم ھجری אدאمـه یאفـت، گ لتصوف در אبتدאی שכ

אری و خدאپرستی مغـאیر د پرستی رא بא حقیقت دینتوجه به زندگی دنیوی و تجمل

ی אخـروی و بـه ھـא نـدی אز نعمتم دאنست و به رسـتگאری در אخـرت و بهره می

دאد؛ אز אین رو، متصوفאن زھـد و  میخصوص لقאی خدאوند در بهשت توجه نשאن 

אمא تصـوف אز قـرن سـوم بـه بعـد، שـכل . زیدندگ یری אز אجتمאع رא برمیگ نאرهכ

אیـن  خאصی به خود گرفت و صوفیאن به صورت یכ دسته متمאیز ظאھر שدند כه

אنאن אز ھمین دورאن، بـه تـدوین روی . توאن نאمید میدوره رא دوره ترویج تصوف 

אمـد و مשـאیخ بـه אوردند و אصول و قوאنین تصوف به صورت منظم و مرتـب در

منبع אز منאبع صوفیه بررسی  63در אین نوשتאر، . ی כوتאه پردאختندھא نوשتن رسאله

در אین منאبع بپردאزیم כه تא پאیـאن  7שده אست تא به سیر تطور سیمאی אمאم כאظم

  .رددگ یم یسه و بررسیه مقאیدر אدאمه، دو منبع مهم صوف. قرن نهم אست
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برخאستند אمא بـه  ؛אز دل تسنن زیرא ؛تقد نبودندمتصوفه خود به مذھب تשیع مع

خود رא به אئمـه שـیعه متصـل  ،אزאین رو معترف بودند؛ن אمאمאن אقدر و عظمت ש

  .سسאن طریقت خویש دאنستندؤכردند و אنאن رא אز م

سـتودند؛ אز אیـن رو אنـאن رא  مـیدر وאقع زאھدאن و صـوفیאن، زھـد אمאمـאن رא 

دאدند و مبאدی אخאقی خود رא אز אن بزرگـوאرאن  پیשوאی زھد و طریقت خود قرאر

. אقتبאس כردند و אسאس تصوف رא در אبتدאی تאسیس، بر ھمאن مبـאدی بنـא نهאدنـد

אین روש بدאنجא منتهی שد כه ھمـه שـئون تصـوف رא אز طریـق فرزنـدאن אمـאم 

ھی כـه در אبتـدא در د אلبته אین אرتبאط. دאدند میبه خود אن حضرت نسبت  7علی

כر سخنאن و אقوאل אمאم در כنאر سאیر مשـאیخ صـوفیه بـود، دربـאره حضـرت حد ذ

نאن כه در منـאبع אز قـرن چهـאرم بـه چ ھم ؛ر אز دیگر אئمه بودت بسیאر بیש 7علی

  .خوאھیم כردمنאبع رא معرفی  ین نوשتאر،در א .نאم حضرت وجود دאرد ،بعد

در  7بـی طאلـبخلدون نیز تאש صوفیه رא در نزدیכی خود به علی بن אאبن

  : ویدگ ند و چنین میכ پوשی بیאن میبحث خرقه

به حسن بصری خرقه پوשאنید و بدین طریق אو رא ملتزم به پیمـودن  7علی

  1.طریقت כرد و جنید نیز אز طریق שیوخ خود به אیשאن متصل می שود

چنـאن כـه  ؛خـود رא بـه دیگـر אئمـه نیـز منتسـب כردنـد ،متصوفه به تـدریج

و  7אمـאم بـאقر ،7لعאبـدینא زینאمאم به بیאن אقوאل و אحوאאت  )ق676م(כאبאذی

  2.پردאزد می 7بعد אز אمאمאن علی و حسن و حسین 7אمאم صאدق

پوשی به دست אنאن بود ولـی بـه صرفא در خرقه ،در אبتدא منتسب כردن به אئمه

אبی و אگאھی بر حقیقت، שریعت و طریقت ی تدریج در موضوع ھدאیت שدن و رאه

نمونه אن אسאم אوردن שـقیق بلخـی و توبـه بשـر . שد میכید אز طریق אئمه تنیز א

                                                            
ل שـهאده، یـق خلیـ، تحقدیوان المبتدا و الخبر فی تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوی الشان االكبر: نכ. 1

  .م1988 -ق1408، 403، ص 1دאرאلفכر، دوم، ج 

  .م1969- ه1389ه، אول، یאت אאزھری، مכتبه אلכل36، ص التعرف لمذهب التصوف: نכ. 2
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  .بود 8بن جعفر موسیאمאم حאفی به دست 

אز قـرن  7כאظمدست אمد כه אمאم ه چنین ب ،نیمכ بא بررسی منאبعی כه ذכر می

تنهـא بـه بیـאن  ،د و متصـوفه در אیـن قـرننשـو میھفتم به بعد وאرد منאبع صوفیه 

אز قـرن אن حضرت אمא . نندכ כنאر سאیر متصوفه نخستین بسنده می سخنאن אمאم در

  .دنשو مییכ عنوאن مستقل معرفی  بאدر منאبع صوفی،  ،ھשتم به بعد

כـه نمونـه אن  وשیدندכ می אثبאت אتصאل بین خود و تשیع برאیبنאبرאین صوفیه 

سـترھאی و ب ھא אین تـאש، در زمینـه. نمאیאن אست 7در بیאن אرتبאط بא אمאم כאظم

שت כه برאی שیعیאن فـرאھم שـده بـود؛ مאننـد שـنאخته שـدن گ منאسبی میسر می

שخصیت אمאم به عنوאن نمونه زھد و یא مطرح שـدن שـیعه אثنאعשـری در قـرون 

و ) ق703-694ح (خــאنخــאص ھمאننــد دورאن مغــول بــه ویــژه در دورאن غــאزאن

یم برخـوردאر שـده כه שیعه دوאزده אمאمی אز نفوذ عظـ) ق716ـ  703ح (אولجאیتو

رא  7ر سאختند و אمאم علیت در אین אحوאل، متصوفه خود رא به שیعیאن نزدیכ. بود

چنین رفتאری بـه سـود אنـאن بـود و مقאصـد  1.پیשرو ھمه אقسאم معرفت שمردند

  .ردכ مین میאظאھری و بאطنی אنאن رא ت

دیـכ توאن به تـאש برخـی אز علمـאی تשـیع در نز میאلبته אز دאیل دیگر אن 

در אیـن بـאره ) ق679م(نـאن כـه میـثم بحرאنـیچ ھم ؛כردن אین دو مשرب دאنست

، بـه لبالغـها نهجقدم שد و نخستین سنگ بنאی אن رא אستوאر כـرد و در שـرح پیש

میثم رא  لبالغها نهجلذא قאضی نورאّهللاא שوשتری، שرح . سخنאن אمאم رنگ صوفیאنه دאد

، )ق645م ( یسبط אبـن جـوز 2.بر حכمت و כאم و تصوف مשتمل دאنسته אست

כـه در ر قدم بردאשـت؛ چنـאنین مسیز در אیשאخص אھل سنت ن یھא אز שخصیت

ن یא بـه سـبب چنـیـכـرده و گو ین مسـتقل معرفـی، אئمه رא بא عنאولخواصا تـذكره

  . אند عه دאنستهیرא ש ی، برخی وینوשتאر
                                                            

  . ש1378: ، مכتب אسאم، قم78، صموضع تشیع در برابر تصوف در طول تاریخ، یدאوود אلهאم. 1

  . ש1354: ه، تهرאنیאسאم یفروשب، כتא3239، صمجالس المومنین. 2



 2ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    354

ی כـאر אمـدن بא رو אست؛ زیرאتא قرن نهم و محدود  ،אز نظر زمאنی حאضرمقאله 

صفویאن כه به تصوف و صوفیه تمאیل دאשتند و אز طرفی منتسب כردن جـد אیـن 

بאعث שد در  ،و بیאن سید بودن אنאن 7به אمאم כאظم )لدین אردبیلیא صفی(سلسله 

، توجـه بسـیאری ھـא در منـאبع אن 7אمאم כـאظم אً به صوفیه و مخصوص ،אین قرون

تـא ریשـه אنتسـאب  یمبل אز صفویه پـردאختر به منאبع قت بیש ،به ھمین دلیل ؛گردد

وجود  7بررسی گردد כه אیא אز אبتدא אنتسאب به אمאم כאظم אن حضرتمتصوفه به 

  دאשته אست؟ 

  

  هيدر منابع صوف 7امام كاظم يماير تطور سيس

در تعدאدی אز منאبع صوفی אز אغאز تـא پאیـאن قـرن نهـم،  אنجאم שده یھא یبא بررس

אز אئمه در منאبع אولیه تصوف نبوده و به تـدریج بـه  یשود כه نאم برخ یروשن م

رא در  7אبی نאم אمאم כـאظمی رאه به طور כلی،. دאیل مختلف وאرد منאبع שده אست

  :دی כردبن توאن تقسیم میسه محور 

  

  محور اول

. אنـد یـאدی نכرده 7שـود כـه אز אمـאم כـאظم مـیدر محور אول אز منאبعی یـאد 

ی صـوفیאنه تـא پאیـאن ھא אغאز نگאرש و پیدאیש כتאب محدوده زمאنی אین محور אز

غفلت אز نאم אمאم تא پאیאن قرن ששم در منאبع صوفیه אدאمه دאשـته . قرن ששم אست

. ز אدאمـه یאفـتیאز منאبع قرن ھفتم، ھשتم و نهم ن ین غفلت در برخیאلبته א. אست

אز אمـאم  یאدیچ یכه ھ אند هین صوفیود، אز منאبع نخستש یכه در אدאمه ذכر م یمنאبع

گر به صورت گـذرא כـه یאئمه د یو برخ 7یو تنهא אز אمאم عل אند نכرده 7כאظم

ש אست، بسـنده یخ خویر مשאیאن אقوאل אنאن در כنאر سאیא بیگאه در حد ذכر نאم و 

ی مربـوط بـه ھא ھر چند אز جمله כتאب اءیالولا تـذكرهو  اءیالولا هیحل، اللمع. אند כرده

درج  ین مسـتقلید، שرح حـאل برخـی אئمـه رא بـא عنـאوאین می محور אول به שمאر
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  .ودש یل ھر כتאب אשאره مین موאرد، ذیכه به א אند כرده

  

  قرن چهارم

  :منאبع אین قرن به ترتیب عبאرتند אز

  ؛)ق380م (אبوبכر محمد אلכאبאذی/ التعرف لمذهب اهل التصوف. 1

  ؛)ق386م (אبوطאلب مכی/ قوت القلوب فی معالجه المحبوب .2

  

  قرن پنجم

 אبوری خرכوשــیשــعبـدאلملכ بــن محمـد بــن אبـرאھیم نی/  السـرارا تهذیب. 3

  ؛)ق407م(

  .)אכتفא כرده אست 7אمאم علی אز یאدیتنهא به  وی(

  ؛)ق412م (ن سلمی אאبوعبدאلرحم/ المقدمه فی التصوف و حقیقته. 4

و  7قرمحمد بن علـی אلبـא ،7علی بن אبی طאلب :אد כرده אستیאز سه אمאم (

  )7جعفر بن محمد אلصאدق

  ؛)ق412م (ن سلمیאאبوعبدאلرحم/ تاریخ الصوفیه .5

  ؛)ق412م (ن سلمیאאبوعبدאلرحم/ طبقات الصوفیه .6

و نیز  ،7علی بن אبی طאلب ،7جعفر بن محمد אلصאدق :אد כردهیאز سه אمאم (

כـرده  אשـאره 7به אسאم אوردن معروف כرخی به دست علی بـن موسـی אلرضـא

  )אست

 אبــونعیم אحمــد بــن عبــدאّهللاא אאصــبهאنی/  حلیــه االولیــاء و طبقــات االصــفیاء .7

  ؛)ق430(

 ،7حسـن بـن علـی ،7אلبط بیא بن علی :שرح حאل پنج אمאم رא אورده אست(

جعفـر بـن محمـد  ،7محمد بـن علـی אلبـאقر ،7زین אلعאبدین علی بن אلحسین

  )7אلصאدق
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عیل بـن محمـد مسـتملی אبـوאبرאھیم אسـمא/ شرح التعـرف لمـذهب التصـوف .8

  ؛)ق434م (بخאری

אمـאم  ،7אمאم حسین ،7אمאم حسن ،7علیאمאم : אد כرده אستیאز چهאر אمאم (

  )7و אمאم صאدق 7אمאم بאقر ،7سجאد

محمد بن منور بن אبی سـعد بـن / اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی السعید .9

  ؛)440م (אبی سعید میهنی

אئمـه رא تـכ  ،7אمאم صאدقכرخی אز دست  پوשی معروفدر אשאره به خرقه(

אن یـوی در ب. نـدכ رא در یכ سلسـله بیـאن می ھא و אن ،9אمبریبرد تא پ یتכ نאم م

 9و پیـאمبر 7پوשی אبوאلعبאس قصאب، نهאیتאً بـه دسـت אمـאم علـیسلسله خرقه

  )رسد می

  ؛)465م (علی بن عثمאن ھجویری/ کشف المحجوب .10

 ،7אمאم حسـن ،7بوאلحسن علی بن אبی طאلبא: אد כرده אستیאز שש אمאم (

  )7و אمאم صאدق 7אمאم بאقر ،7אمאم سجאد ،7אمאم حسین

  ؛)ق475م (אبوאلقאسم عبدאلכریم بن ھوאزن אلقשیری/ الرساله القشیریه .11

 7و אمאم صאدق 7علی بن אلحسین ،7אمאم علی: سه אمאم رא ذכر כرده אست(

אשـאره  7لـی بـن موسـی אلرضـאوی به אسאم אوردن معروف כرخی به دسـت ع

  )כند یم

  ؛)ق481م (خوאجه عبدאّهللاא אنصאری ھروی/  منازل السائرین .12

  )ق481م(خوאجه عبدאّهللاא אنصאری/  صد میدان .13

  ؛)ق481م(خوאجه عبدאّهللاא אنصאری/ طبقات الصوفیه .14

وی . כنـد یאن مـیخ بیر مשאیرא در כنאر سא ،7سخنאن אمאم علی بن אبی طאلب(

  )دאرد אשאره 7אوردن معروف כرخی به دست علی بن موسی אلرضאبه אسאم 

  ؛)م قرن چهאرم(אبونصر سرאج / اللمع فی التصوف .15

  ).כرده אست یمعرف یعنوאن مستقل بאرא  7אمאم علی(
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  ؛)אوאخر قرن چهאرم אوאیل قرن پنجم(שیخ אبوאلحسن خرقאنی/ نورالعلم .16

  )ه אورده אستیخ صوفیر مשאیرא در כنאر سא 7ین علیمنؤرאلمیسخنאن אم(
  

  قرن ششم

  ؛)ق505م (אبوحאمد غزאلی /  احیاء العلوم الدین. 17

שـאن אכتفـא یسـخنאن א یאد כرده כه گאه به ذכر نאم و گאه به برخـیאز پنج אمאم (

محمـد  ،7حسین بن علی ،7حسن بن علی ،7علی אبن אبی طאلب: כرده אست

  )7جعفر بن محمد אلصאدق ،7بن علی

  ؛)ق505م (غزאلی/ ی سعادتکیمیا .18

אمـאم  ،7אمـאم حسـن ،7علـی بـن אبـی طאلـب: אد כرده אسـتیאز پنج אمאم (

  )7علی بن موسی אلرضא ،7علی بن אلحسین ،7حسین

  ؛)ق552م (حسین بن نصر بن خمیس/ مناقب االبرار و محاسن االخیار .19

 ،7حسـن بـن علـی ،7علی بن אبی طאلـب: אست אשאره כردهچهאر אمאم به (

وی אسאم אوردن معروف כرخی  .7جعفر بن محمد אلصאدق ،7ن بن علیحسی

  )אندد یم 7رא به دست אمאم رضא

  ؛)ق534م (אحمد سمعאنی /  روح االرواح فی شرح اسماء الملک المفتاح .20

אمـאم  ،7אمـאم حسـین ،7אمאم حسن ،7אمאم علی: پنج אمאم رא نאم برده אست(

  )7و אمאم صאدق 7سجאد

  ؛)ق547م (منصور بن אردשیر عبאدی مروزی/ یهمناقب الصوف .21

  )7و אمאم صאدق 7אمאم حسن ،7אمאم علی: אد כرده אستیسه אمאم رא (

אوאخـر قـرن ששـم و (طאھر بن محمد خאنقאھی/ گزیده در اخالق و تصوف. 22

  ؛)אوאیل قرن ھفتم
  

  قرن هفتم

  ؛)ق638م (ربیعلدین بن א שیخ אכبر محیی/ فتوحات مکیه. 23
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  )אد כرده אستی 7علیאز אمאم (

  ؛)ق638م (אبن عربی/ فصوص الحکم .24

  )7و אمאم صאدق 7אمאم علی: אد כرده אستیאز دو אمאم (

  ؛)ق654م (نجم אلدین دאیه رאزی/ مرصاد العباد .25

  )אשאره כرده אست 7به אمאم علی(

  ؛)ق688م (فخرאلدین عرאقی / لمعات .26

  )אשאره دאرد 7به אمאم علی(

  ؛)ق632م (لدین سهروردیא שیخ שهאب/ ارفعوارف المع .27

و אمـאم محمـد  7حسن بـن علـی ،7אمאم علی: אد כرده אستیسه אمאم رא אز(

  )7بאقر

  ؛)م قرن ھفتم(שیخ نجم אلدین כبری/  منهاج السالکین و معراج الطالبین .28

  ؛لدین כبریא نجم/  آداب الصوفیه .29

  ؛)م قرن ھفتم(אبوریשیخ فرید אلدین عطאر نیש/  تذکره االولیاء .30

 ،7אمאم بאقر ،7אمאم صאدق: כرده אست یمعرف یعنوאن مستقل بאچهאر אمאم رא (

   7אمאم رضא ،7حضرت علی

  ؛)م אوאسط قرن ھفتم(ضیאء אلدین אبونجیب سهروردی / آداب المریدین .31

אمאم جعفر  ،7אمאم حسین بن علی ،7אمאم علی: به سه אمאم אשאره כرده אست(

   7صאدق

  ؛)ق606م (שیخ روزبهאن بقلی שیرאزی/ عبهرالعاشقین .32

  )نאم برده אست 7אلبط אز علی بن אبی(

  ؛)نیمه دوم قرن ھفتم(אوحدאلدین حאمد بن אبی אلفخر כرمאنی/ مناقب .33

  ؛)672م (موאنא جאل אلدین محمد بلخی/ فیه ما فیه .34

و حسـین  7حسن بن علی ،7علی بن אبی طאلب: אد כرده אستیאز سه אمאم (

  )7بن علی
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  ؛)ق650م (سعدאلدین حمویه /  المصباح فی التصوف .35

  ؛)قرن ھفتم(مؤید אلدین بن محمود جندی / نفحه الروح و تحفه الفتوح .36

  )אد כرده אستی 7אز אمאم علی(

  ؛)قرن ھفتم(שیخ عبدאلعزیز بن محمد نسفی/ کشف الحقائق .37

  ؛نسفی/  االنسان الکامل .38

  ؛)قرن ھفتم(אبوאلحقאئق محمد بن אحمد جوینی / فیهمنابع السی .39

  )אد כرده אستی 7אز אمאم علی(

  

   قرن هشتم

  ؛)ق717م (ن אسفرאینی אنورאلدین عبدאلرحم/  کاشفاالسرار. 40

  )یאد כرده אست 7אمאم علی بن אبیطאلبאز (

  ؛)ق761م (אحمد אفאכی عאرفی / مناقبالعارفین .41

  )7و אمאم صאدق 7אمאم حسین ،7אمאم حسن ،7אمאم علی(

  ؛)ق736م (عبدאلرزאق כאשאنی/ تحفه االخوان فی خصائص الفتیان .42

אمـאم  ،7אمـאم علـی بـن حسـین ،7אمאم حسین ،7אمאم حسن ،7אمאم علی(

  )7رضא

  ؛)قرن ھשتم(אبرאھیم אبرقوھی / مجمع البحرین .43

  )7אمאم جعفر صאدق ،7אمאم حسین ،7אمאم علی(

אحمد بن حسین بن / فی مناقب سلطان العارفین ابویزید طیفور دستور الجمهور .44

  ؛)قرن ھשتم(שیخ خرقאنی

  )7و אمאم صאدق 7אمאم حسین ،7אمאم علی(

  ؛)ق793م (صאح אلدین بن مبאرכ/ انیس الطالبین و عده السالکین. 45

אمـאم  ،7אمـאم بـאقر ،7אمـאم زیـن אلعאبـدین ،7אمـאم حسـین ،7אمאم علـی(

  )7صאدق
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  ؛)ق768م (عبدאّهللاא بن אسعد یאفعی/  ریاحین فی حکایات الصالحینروض ال .46

  )7אمאم بאقر ،7אمאم علی(

  ؛)ق793م (صאح بن مبאرכ بخאری / انیس الطالبین و عده السالکین .47

و אمـאم  7אمـאم زیـن אلعאبـدین ،7אمאم بـאقر ،7אمאم حسین ،7אمאم صאدق(

  )7علی

  ؛)مقرن ھשت(ضیאء אلیدن نخשبی/ سلک السلوک .48

אمـאم علـی بـن  ،7אمـאم حسـین ،7אمאم حسن ،7אمאم صאدق ،7אمאم علی(

  )7حسین

  

  قرن نهم

  ؛)م قرن نهم( نورאلدین عبدאلرحمאن جאمی/ نفحات االنس من حضرات القدس. 49

وی در بیـאن  7و אمـאم صـאدق 7אمـאم حسـین ،7אمאم حسن ،7אمאم علی(

אحمـد مختـאر مـی  و در نهאیت بـه 7و אمאم علی 7سلسله שیوخ به אمאم حسن

  )אשאره כرده אست 7نیز به مسلمאن שدن معروف כرخی به دست אمאم رضא. رسد

محمـد عمـر )/ אمه حـאجی نאصـرאلدین عمـر مرשـدین سیرت(معدن الدرر .50

  ؛)ق869لیف אت(مرשدی 

  )7و אمאم رضא 7אمאم علی(

  ؛)838-835م (لدین حسین بن حسن خوאرزمیא تאج/ شرح فصوص الحکم .51

  )7و אمאم علی 7صאدقאمאم (

  ؛)800م (میرسیدعلی ھمدאنی/  ذخیره الملوک .52

  )7و אمאم زین אلعאبدین 7אمאم حسین ،7אمאم حسن ،7אمאم صאدق(

  ؛)ق869م (سیدمحمد نوربخש / رساله نفس شناسی .53

ــ /رســائل جنــاب شــاه نعمــت اللــه ولــی کرمــانی .54 כوשــש جــوאد نــوربخש ه ب

  ؛)ق834م (כرمאنی
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  )7و אمאم علی 7אمאم حسین ،7אمאم صאدق(

  ؛)ق891م (שمس אلدین محمد تبאدכאنی طوسی/ تسنیم المقربین .55

  )7و אمאم علی 7صאدقאمאم (

  

  محور دوم

אغאز یאد אز אمאم . وאرد منאبع می שود 7در مرحله دوم، به تدریج نאم אمאم כאظم

موضـوع  אز אمـאم، در ییھـא سه منبع، گزאرש. در منאبع صوفیאنه אز قرن ھفتم אست

כـه در אدאمـه بـه  אند رא منعכس כرده یپوשخ در خرقهیאن مשאیא بیسلسله نسب و 

  :پردאزیم میچگونگی אن 

  

  قرن هفتم

م نیمـه אول (אبوאلمفـאخر یحیـی بـאخزری/  اوراد االحباب و فصوص االداب. 56

  ؛)قرن ھفتم

و در  7و אمאم صـאدق 7אمאم حسن ،7אمאم علی: אد כرده אستیאز سه אمאم (

و  7لرضאא پوשی مשאیخ خود نهאیت به علی بن موسیقدمه כتאب، در بیאن خرقهم

 9بـرد تـא بـه پیـאمبر یرسد و به ترتیب אئمـه رא نـאم مـ می 7لכאظمא بعد موسی

  )رسאند می

  ؛)ق606(שیخ روزبهאن بقلی שیرאزی/ )شطحیات(مکاشفات صوفیان. 57

 ،7אمـאم حسـین ،7אمـאم حسـن ،7אمאم علی: אد כرده אستیپنج אمאم رא אز (

  )7و אمאم صאدق 7אمאم بאقر

אبوترאب نخשبی אز صوفیאن خرאسאن در قرن سوم אست כه بعضی نسـبت אو رא 

  .אند دאنسته 7כאظمאز طریق שقیق بلخی به אمאم 

  ؛)699م (سعیدאلدین سعید فرغאنی/ مشارق الداری شرح تائیه ابن فارض .58

אمـאم  ،7אمאم حسین ،7حسن אمאم ،7אمאم علی: אد כرده אستیאز שש אمאم (
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  )7و אمאم صאدق 7אمאم بאقر ،7لعאبدینא زین

رא نـאم  7تـא אمـאم رضـא 7پوשی אز אمـאم علـیدر بیאن سلسله خرقه نویسنده

  . برد می

  

  محور سوم

ن محور כه אز قرن ھשتم אغאز مـی שـود، שـرح حـאل אمـאم بـه صـورت یدر א

، אمـאم رא )و منبع در قرن نهمכ منبع در قرن ھשتم و دی(سه منبع، . אید میمستقل 

א توبه כـردن یאسאم אوردن و  ،כه در برخی موאرد אند عنوאن مستقل معرفی כرده بא

دن שقیق بلخی אور ھمאنند אسאم אند صر אمאم رא به دست אیשאن دאنستهع متصوفه ھم

  .و توبه بשر حאفی
  

  قرن هشتم

نیمـه אول قـرن (ویـه یوسف بن אبرאھیم بن سعد אلدین حم/  مراد المریدین. 59

  ؛)ھשتم

وی در  ،7و אمـאم صـאدق 7אمאم زین אلعאبدین ،7אمאم حسین ،7אمאم علی(

אغـאز مـی כنـد و אئمـه رא  7پوשی معروف כرخی، אز אمאم رضאبیאن سلسله خرقه

אمـאم محمـد بـאقر،  ،7אمאم جعفر صـאدق ،7אمאم موسی אلכאظم. برد میچنین نאم 

و אو אز دست אمאم  7אمאم حسن ،7אمאم حسینو  7אمאم زین אلعאبدین، אمאم علی

  .)7علی بن אبی طאلب

م (لدین محمد بن محمود אملی א אثر שمس نفائس الفنون فی عرایس العیونכتאب 

אست כه بـه متصـوفه پردאختـه، אمـא در אن مطאلـب  یز אز جمله כتبین) قرن ھשتم

שـده כـه  یرאو جمع... و یقی، موسیאضی، ری، عرفאنیدر علوم مختلف אدب یجאمع

ن ینـچ ھم. در موضوعאت مختلف אست و تنهא به متصوفه אختصאص ندאرد یשرح

  .دאده אست 7כאظم یدر مورد אمאم موس یبوده و אطאعאت כم یعیسنده אن שینو
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  قرن نهم

  ؛)م قرن نهم(نور אلدین عبدאلرحمن جאمی/ شواهد النبوه. 60

قאت שقیق بلخی بא אمـאم پردאخته و مאجرאی مא 7אمאم כאظمبא تیتر مستقل به (

  )رא بیאن می כند

  .)ق834م (خوאجه محمد پאرسא/ فصل الخطاب. 61

  )بא تیتر مستقل معرفی שده אست 7אمאم כאظم(

، فصـل الخطـابو  شـواهد النبـوهدر دو כتـאب  7بخש אمאم כאظم یبررسبرאی 

  :ردندگ معرفی می ھא אبتدא نویسندگאن אن

  

  يمن جااخواجه محمد پارسا و عبدالرحم

كتـاب مשهور به خوאجـه پאرسـא כـه در אغـאز  1یمحمدبن محمدبن محمود بخאر

 یف محمـد بـن محمـد אلحـאفظیو بنـده ضـع....«: دیوگ یخود م یدر معرف هیقدس

قمـری در  822א אمـد و در سـאل یقمری در بخאرא به دن 749در سאل  2»....یאلبخאر

 3هیفه نقשـبندیگאن طאאو אز بزر. ع مدفون שدیسفر حج درگذשت و در قبرستאن بق

אز  ،هینقשبند یھא כه در نوשته بود ن نقשبندیلدא ن خوאجه بهאءیאز دو جאنש یכیو 

  .אند אر گفتهیقه אو بسیحمد و گسترש طرم כرאمאت و عظمت خوאجه

قـرن  ین عرفـא و אدبـאیرتـ אز بزرگ) ق898-817(ین جאمאن عبدאلرحمینورאلد

ــر ــم ھج ــאن تئور 4ینه ــאرحאن عرف ــه ש ــو אز جمل ــع כ אبنی و אز ) 638.م( یرب

                                                            
  . 1381چאپ אول، : ، تهرאن1ل مسگرنژאد، ص یت جلقאیح و تعلی، تصحفصل الخطاب. 1

خאنه ، כتאب2، ص یعرאق یق אحمد طאھریح و تعلی، مقدمه و تصح)»ن نقשبندیכلمאت بهאء אلد(قدسیه. 2

  . 1354، یطهور

. ن نقשبندندیرو خوאجه محمد بهאء אلدیه אست כه منسوب و پیصوف یھא אز سلسله یכیه نאم ینقשبند 3.

قه یه در قرن ھשتم و مؤسس אین طری، אز بزرگאن صوف)791.م(ین محمد بن محمد بخאریخوאجه بهאء אلد

  .ندیدאن אوین و خوאجه محمد پאرسא אز مریخوאجه عאء אلد.אست

  . ש1379، אول، یرכسریم: ، تهرאن17ن، ص ی، مصحح حسن אمشواهد النبوه. 4
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אعم אز  یفرھنگ یھא نهیכه در ھمه زم אید ه به שمאر مییقت نقשبندیسرשنאسאن طر

אسـאم א خیאو ש 1.خ و رجאل صאحب אثر و نظـر אسـتی، تאریو عرب یאت فאرسیאدب

כـه  אی در عصر جאمی تשیع رونق گرفـت، بـه گونـه 2. ھرאت بود یموریدولت ت

در אثאر خود אز אئمه یאد כردند و عنـوאنی رא بـه אیשـאن  ذھب نیزم نویسندگאن سنی

כه در אین عصـر برخـی نویسـندگאن سـنی بـא مسـلכ  אی نظریه. אختصאص دאدند

عرفאنی دنبאل כردند، אین بود כه نه سنی ھستند و نه שیعه و ھـم سـنی ھسـتند و 

ש ھم שیعه؛ بدین معنא כه خوאستאر جمع میאن אین مذאھب بودند و در כنאر پـذیر

خلفאی نخست و صحאبه כرאم، به אمאمאن שـیعه نیـز אحتـرאم گـزאرده، و אیשـאن رא 

جאمی نیز אز אین دسـت نویسـندگאن . دאنستند میصאحبאن כرאمت و خوאرق عאدאت 

  3 .حمد پאرسא دאשتم به خوאجه یאو אرאدت خאص. بود

  

  دو كتاب يمحتوا

نقשبندیه כـه مـتن  ی אست در علم تصوف و دقאیق طریقهیھא ، نوשتهلخطابا فصل

אن به فאرسی و عربی نگאرש یאفته و در אن، عقאیـد مשـترכ שـریعت و طریقـت 

خوאجه در אین כتאب، بא علم به قـدرت و نفـوذ שـیعه در منطقـه . بیאن שده אست

خرאسאن כه در אن عصر دیگر به عنوאن یכ אقلیت محسـوب نمـی שـد، بلכـه אز 

אره مسאئل و אدعאھאی שـیعه دربـאره لحאظ אجتمאعی قدرت یאفته بود، به بحث درب

خوאجه پאرسא بא توجه بـه نـאم . و مسאله غیبت پردאخته אست :یتب وאیت و אھل

خوאھد در אین כتאب مسאئل אصلی مورد אختאف میאن فرق عאمه אز یـכ  میכتאب، 

                                                            
 بאשـא لی، אسـمאع543، ص 1، جالمصـنفین وآثار نالمؤلفی أسماء فی العارفین هدیةد در یرא بنگر یو یھא כتאب. 1

  . م1951 אستאنبول، ة،یאلبه ، مطبعةیبغدאد

  .18، ص شواهد النبوه. 2

، אطאعאت، تهرאن، یقאت دכتر عאبدیح و تعلی، تصح827و 397، ص نفحات االنس من حضرات القدس. 3

  . ש1370
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כـه (یری אز معتبرترین אسنאد و כتـب گ سو و عאمه بא خאصه אز دیگر سو رא بא بهره

در אین כتאب، عאوه بـر אحאدیـث و אثـאر و  1 .فیصله دھد) אمه אستאغلب כتب ع

שرح مقאمאت و طبقאت صوفیه، بر אحوאل بسیאری אز بزرگאن و אولیא می توאن دست 

نین שرح حאل خلفאی رאשدین و صحאبه پیאمبر و שیوخ אھل سـنت در چ ھم. یאفت

ه שـرح زنـدگאنی خوאجه پאرسא در אین כتאب بخשی رא نیز ب. אین כتאب אمده אست

ــאبع אھــل ســنت אختصــאص دאده אســت ــر אســאس من ــאره . אئمــه ب ــدمیر درب خوאن

  : ویسدن می لخطابا فصل

بسیאری אز منאقب و مفאخر אئمه אثنאعשر אنـدرאج یאفتـه، אمـא  لخطابا فصلدر 

مכتـوب  لخطابا فصـلچون سخنאنی כه مخאلف مذھب שیعه אست نیـز در 

  2.אند نظر אلتفאت نכرده گשته، علمאی שیعه אن כتאب رא منظور

. אسـت ن اهـل الفتـوةیقیة یشواهد النبوة لتقورא כه نאم כאمل אن  شواهدالنبوه یجאم

. یر نوאئی وزیر بزرگ سلطאن حسین بאیقرא نگאשـته אسـتש به درخوאست אمیرعلی

אین כتאب به زبאن فאرسی تدوین שده و چنـאن כـه אز نـאمש پیدאسـت، در صـدد 

جـאمی שـوאھدی כـه بـر . و אرאئه שوאھد بر אن אسـت 9אثبאت نبوت رسول خدא

بوده אز قبل אز وאدت אن حضرت تא بعـد אز رحلـت رא گـرد  9نبوت رسول خدא

 9אو پس אز ذכر כرאمאت و معجزאت رسول خـدא. دی نموده אستبن אورده و طبقه

به כرאمאت سه خلیفه نخست پردאخته و در אدאمه، כرאمאت دوאزده אمאم رא אورده כه 

כرאمאت دیگر אصحאب و تאبعیאن نیز در پی אمـده  3.אولین אیשאن אست 7علی אمאم

جאمی כرאمאت אئمه رא بر כرאمאت صحאبه و تאبعאن مقدم כرده، ھر چند אئمـه . אست

رא بאید ترכیبـی  شـواهدالنبوهכتאب  .אند در שمאر صحאبه نبوده 7پس אز אمאم حسین

  . نستدא ها المامها دالئلو  ها لنبوها دالئلمیאن 

                                                            
  .34، ص فصل الخطاب. 1

 .ש1362אم، چאپ سوم، یخ یفروש، כتאب5، ص 4ج ،حبیب السیر فی اخبار افراد البشر. 2

  .1، ص شواهد النبوه. 3
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؛ مسلכ، نگאשـته אسـت یש، سنیسאختאر כتאب رא بر אسאس مذھب خو یجאم

توجـه  سه گאنه یبه כرאمאت خلفא ،כرאمאت دوאزده אمאم ذכرש אز אین معنא כه پیبد

 אوردهכننـد، یאن در مـورد אئمـه نقـل مـیعیرא כه ש ینموده و سپس ھمאن כرאمאت

  .אست

  

 در دو كتاب 7مقايسه روايات امام كاظم

  :بررسی و مقאیسه می שود ذیلی روאیت دو כتאب، در محورھאی ھא هگون

  

  ساختار كلي روايات) الف

و  7ذכر כلیאتی به אختصאر אز אمـאم כـאظم شواهدالنبوهسאختאر כلی روאیאت در 

جאمی אز אوردن אسنאد پرھیـز مـی . سپس بیאن כرאمאت و خوאرق عאدאت אمאم אست

כـه אیـن . مאیـدن بאرאت عربی رא نیز نقـل میی فאرسی، عھא כند و گאه در میאن متن

. مورد אندכ אست؛ در حאلی כه שیوه خوאجه محمد پאرسא بـא جـאمی تفـאوت دאرد

وی אطאعאت שخصی אمאم مאنند زمאن تولد، وفאت و فرزنـدאن رא שـمאرש כـرده، 

نقـש و אثـری אز אیשـאن در حـوאدث . پـردאزد مـیאز منאقب אمאم  אی سپس به שمه

یی כه در زندگی אمـאم אنتخـאب ھא و در بیאن بندھא و متن. שود مین یرگ تאریخی پی

نین در چ ھم. یی אز دیگر כتب אستھא وید بلכه بریدهگ ند، אز خود چیزی نمیכ می

  .ندכ منאبع مورد אستنאد رא بیאن نمی 7بیאن مطאلب אمאم כאظم

  

  منابع دو كتاب) ب

عینאً אز منאبعی כه در  7خوאجه محمد، در تدوین روאیאت مربوط به אمאم כאظم

ر بـه אظهـאر نظـر دربـאره تـ یند و כمچ ند و در כنאر ھم میכ אختیאر دאשته، نقل می

שود כـه  میبא بررسی روאیאت در منאبع دیگر، چنین بردאשت . پردאزد می ھא گزאرש

، )ق645(وزیجـ אبن المنـتظموی روאیאت مربوط به אمאم رא אز منאبع غیرשیعی مאنند 
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، شـواهدالنبوهאمא جـאمی بـא אیـن כـه در . بردאשت כرده אست... یאفعی و مرآة الجنان

منאبعی כه אز אنאن یאد כرده، אز אھل سنت אست، در بخש زندگאنی و نقل כرאمـאت 

و ) ق692م (אربلــی لغمها کشــف אمــאم אحتمــאאً אز כتــب نویســندگאن שــیعی مאننــد

قل שده در אیـن כتـאب، نیز بهره برده؛ زیرא مطאلب ن) ق548م (طبرسی لوریا اعالم

گویא جאمی به ھیچ عنـوאن . مשאبه ھمאن כرאمאتی אست כه در אین منאبع، אمده אست

خوאسته אستفאده خویש אز منאبع שیعی رא אשכאر כند تא در موضع אتهـאم قـرאر  مین

  .گیرد

  

  معرفي امام) ج

 7خوאجه محمد بدون אשאره به زمאن و مכאن وאدت אمאم، بא دאدن لقب כـאظم

بא دو כنیه אبوאلحسـن و אبـوאبرאھیم אز  7لכאظم بن جعفر אلصאدقא שאن رא موسیאی

אبتدא در ذכر نـאم : برد میوی در دو جא אز پدر אمאم نאم . אئمه אثنאعשر אمאمیه می دאند

כـه بـه برتـری אمـאم  7و دیگری در بیـאن سـخنی אز אمـאم صـאدق 7אمאم כאظم

אو مאدر حضرت رא نیز گאه بא صفت  .نندכ بر سאیر فرزندאن خود אשאره می 7כאظم

سپس بدون ذכر نאم ھمسـرאن، تنهـא در . ندכ لد، حمیده خطאب میو جאریه و گאه אم

مאیـد و در نهאیـت ن لد بودن مאدر تعـدאدی אز فرزنـدאن אשـאره میو یכ مورد به אم

فرزند  59رא  ھא پسر غیر אز אطفאل، و جمع כل אن 22دختر و  37تعدאد فرزندאن رא 

برد כه مزאرשאن در  میدر بین فرزندאن אز دو دختر אمאم، אمنه و فאطمه نאم . ندمی دא

אز قول אمـאم  3مصر و قم אست و بא بیאن حدیثی در ثوאب زیאرت حضرت فאطمه

  .אو رא بر دیگرאن برتری می دھد ،7رضא

  . در אبـوאء میـאن مכـه و مدینـه مـی دאنـد مریق128جאمی وאدت אمאم رא سאل 

  بـא אשـאره بـه  ،رא به علت حلـم و بردبـאری بسـیאر אیשـאن دאنسـتهوی لقب כאظم 

به دو כنیه אبوאلحسن و אبـوאبرאھیم אשـאره و אمـאم رא بـא نـאم  ،ی אمאمھא فرאوאنی כنیه

رא بא  אندر אدאمه بدون ذכر مستقلی אز نאم پدر، مאدرש. موسی بن جعفر یאد می כند
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  سـر و فرزنـدאن אمـאم نیـز אز ھم. لـد، حمیـده بربریـه معرفـی مـی כنـدو صفت אم

  .یאدی نمی כند

  

  شهادت امام) د

  در ) ق183(ســאلگی  54در  7خوאجــه محمــد بــא بیــאن אیــن כــه אمــאم כــאظم

  ) بغـدאد(لسـאمא زندאن ھאرون وفאت یאفتند، تربت אیשאن رא در جאنـب غربـی مدینه

  אو ضـمن אשـאره بـه . دאنـد مـیلتین در مقبره معروف به مقـאبر قـریש א به نאم بאب

  אمـא جـאمی . معرفـی مـی כنـد שهرت مقبره אمאم، بغدאد رא محل زندאنی שدن אمאم

  بر خـאف خوאجـه پאرسـא، بـه نحـوه שـهאدت אمـאم در بغـدאد در زنـدאن ھـאرون 

  مسموم שدن توسط یحیـی بـن خאلـد برمכـی بـه دسـتور خلیفـه  و 186در سאل 

مאن שهאدت خـویש ینی אمאم در مورد نحوه و زب مאید و در نهאیت، پیשن אשאره می

  .رא بیאن می כند

  

  جايگاه امام نزد خلفا) هـ

خوאجه محمد سخنی אز مאمون بـه نقـل אز پـدرש، ھـאرون، אورده כـه در אن 

ھאرون، אمאم رא به عنوאن حجت و خلیفه خدא بر مردم، و خود رא אمאم جمאعـت در 

אمـאم بـرאی  ھאرون در אدאمه، بא אعترאف به שאیسـتگی. ظאھر بא غلبه و قهر می دאند

אیשאن رא وאرث علـم אنبیـא معرفـی و بـه فرزنـدש  ،9خאفت و جאنשینی پیאمبر

مאمون نیز אیـن سـخنאن رא سـبب . سفאرש می כند علم درست نزد אین אمאم אست

به جאیگאه  אی ه جאمی ھیچ אשאرهכ אیجאد حب אمאم در دل خویש می دאند؛ در حאلی

  .אمאم در نزد خلفא ندאرد

 

 كرامات امام)و

ند و تنهـא بـه بیـאن مـאجرאی محبـوس כ خوאجه محمد כرאمتی אز אمאم ذכر نمی
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رא כه سبب رھـאیی  7שدن אمאم در زندאن مهدی عبאسی و خوאب دیدن אمאم علی

به ذכر ھفـت כرאمـت  ،כه جאمی در حאلی ؛ندכ אכتفא می שود، میאمאم אز زندאن وی 

دن אمـאم در زنـدאن مهـدی بـא אلبته در بیאن مאجرאی زندאنی ש ؛אز אیשאن می پردאزد

אز  ؛ھفـت כرאمـאت بـرאی אمـאم نوשـته ،خوאجه محمد مשترכ אست؛ אمא در אدאمـه

אز אمאم مשـאھده  אی دאستאن שقیق بلخی כه در رאه سفر حج، כرאمאت عدیده: جمله

  ی فـאخر כـه ھـאرون بـه علـی بـن یقطـین ھא رא بאزگفته אست؛ جאمه ھא כرده و אن

כه ھـאرون بـه زودی وی رא  نددאنست میאمאم چون ولی رد، دאد و אو به אمאم ھدیه כ

تـא ھـאرون در  ندאخذه خوאھد כرد، אن جאمه رא به علی بن یقطین پـس فرسـتאدؤم

موאخذه خود موفق نשود؛ دستبند زنی כه به رودخאنه אفتאده بود و بא כرאمـت אمـאم 

  .אمدبیرون 

، بـه نظـر لخطابا لفصـو  شواهدالنبوهرفته در دو כتאب گ ی صورتھא بא بررسی

رسد بא توجه به وضعیت زمאنی دو نویسـنده، سـیر نگـאرש ھـر دو כتـאب بـא  می

و  ھـא ترכیبـی אز دאئـل אلنبوه شـواهد النبـوهیשאن ھمسو بـوده؛ چنـאن כـه ھא عنوאن

در כنـאر سـאیر אئمـه مـی  7ست؛ زیرא به ذכر כرאمאت אمـאم כـאظمھא אمאمهא دאئل

فیصله دאدن به مسאئل אصلی مـورد אخـتאف میـאن به دنبאل  فصل الخطابپردאزد و 

یـری אز معتبرتـرین گ فرقه عאمه אز یכ سو و عאمه بא خאصه אز دیگر سـو، بـא بهره

نویسنده به دنبאل אین ھدف، در כنאر مبאحث مختلـف . אسنאد و כتب تאریخی אست

 7در אین زمینه، بخשی אز כتאب رא به שرح زندگאنی אئمـه אز جملـه אمـאم כـאظم

 7وی در שرح حאل زندگی אئمه، אحوאل שخصی אمאم כאظم. صאص دאده אستאخت

رא در حجم אندכی در حد ذכر אخبאری אز אمאم و زندאنی שدن אمאم توسـط ھـאرون 

ری אختصــאص دאده כــه ذכــر تــ بســنده כــرده، در حــאلی כــه جــאمی حجــم بیש

אثیر تـ אلبته دوره زمאنی حאכم بر ھریכ نیز در אین سـیر نگـאرש بی. ستھא כرאمت

  .نبوده אست
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  نتيجه 

یری אبتدאیی جریאن تصوف כه تא نیمه دوم قرن سوم ھجـری אدאمـه یאفـت، گ שכل

 ،ر به אصل زھدگرאیی و جـدאیی אز دنیـא توجـه دאשـته אسـت כـه אیـن אمـرت بیש

אز אین אصـل جـدא  ،אمא صوفیאن به تدریج. یری אز אجتمאع رא به دنبאل دאשتگ כنאره

متمـאیز در  אی رא به صـورت دسـته ھא כه אن ندود گرفتو שכل خאصی به خ ندשد

 ،אین تحول כه دوره حیאت אجتمאعی جدیدی برאی אنאن بـود. אجتمאع معرفی نمود

 رא אدن منظم به אصول و قوאنین تصـوفد به تدوین כتب و שכل ھא روی אوردن אن

نمـאد אیـن  .یی به مذھب تשیع نزدیכ שـدھא אین جریאن، در دوره. موجب گردید

אیـن אمـر توجـه . مطرح שدن אئمه به عنوאن אولیא و אقطאب صـوفیאن بـود ،نزدیכی

زمینه جذب אنאن به مذھب تשیع در אیـن  زیرא ؛موجب گردیدرא دאنשمندאن שیعی 

و אین خود می توאنست مبنא و محـور مهمـی بـرאی وحـدت بـه  שدمسیر فرאھم 

  .שمאر אید

، روשن سאخت כـه )ن قرن نهمאز قرن چهאرم تא پאیא(منبع متصوفه  62بررسی 

ری در منـאبع تصـوف ت بـه مـرور حضـور پررنـگ 7אئمه و אز جمله אمאم כـאظم

در אبتدא نאمی אز אیשאن در میאن نبود، אمא אز منאبع قـرن ھفـتم، یـאد אز אمـאم . אند یאفته

אغאز שد و در قرن ھשتم و نهم گسترש یאفت و گאه שرح حאل אمـאم بـه  7כאظم

. گزאرש שد و אمאم به عنوאن قطب صوفیאن مطرح گردیدنـد مאنند یכ منبع שیعی

گذر زمאن و تحوאت جאمعه و אز جمله تقویت مذھب שیعه، در אین مسـیر نقـש 

   .بسزאیی אیفא כرد
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  منابع
  

خ العـرب و یتار یوان المبتدا و الخبر فید، )ق808م(ن بن محمدאخلدون، عبدאلرحمאبن .1

دوم، چאپ ل שهאده، دאرאلفכر، یق خلیتحق ،الكبـرالشان ا یالبربر و من عاصرهم من ذو

  .م1988/ق1408

ــאم .2 ــمخیع در برابــر تصــوف در طــول تــاریموضــع تشــد، و، دאویאله مכتــب אســאم، : ، ق

  .ש1378

 :، אسـتאنبولنیالمصـنف وآثـار نیالمـؤلف أسـماء یفـ نیالعارف ةیهدبאשא،  لیسمאعא، یبغدאد .3

  .م1951 ة،یאلبه مطبعة

چـאپ ل مسگر نژאد، تهرאن، یقאت جلیح و تعلی، تصحبفصل الخطـاپאرسא، محمد،  .4

  .1381אول، 

ح و ی، تصـح)ن نقشـبندیكلمـات بهـاء الـد(هیقدسـ، خوאجـه محمـد، یبخאرאئ یپאرسא .5

  .1354هرאن، ت، ی، כتאبخאنه طهوریعرאق یق אز אحمد طאھریتعل

ــאم .6 ــدאلرحمیج ــوه، )ق898م (ن א، عب ــشــواهد النب ــرאنی، مصــحح حســن אم  :ن، ته

  .ש1379אول،  چאپ، یرכسریم
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  در متون زهد  7تصوير امام كاظم

  و ارتباط مشايخ صوفيه با ايشان 

  1محمد سوري
  

  چكيده
אز حـدود  ،عرفـאنی در جهـאن אسـאم یھـא قتیطرگیری  שכلنه ھرچند زمی

ـ بـه  ھـא قتیطرنجم אغאز שده بود، صورت نهـאیی אیـن ھאی چهאرم و پ سده

طریقتـی خـود رא אز طریـق אمאمـאن שـیعه و  هسلسل ھא אنאی כه بیשتر  گونه

  ۀرسאنند ـ بـه سـد می  9به رسول خدא 7تא אمאم علی 7ویژه אمאم رضא به

ویژه אمـאم  چه تصـویری אز אمאمـאن و بـه حאل، .گردد ھفتم و پس אز אن برمی

و عرفאن אسאمی وجود دאשته כـه بـه پـذیرש אیשـאن بـه  در زھد 7כאظم

אست؟ אیא بא بررسی متـون زھـد و  אنجאمیدهھאی عرفאنی  عنوאن אقطאب سلسله

توאن پـی بـرد؟  می ھא قتیطرگیری אین  به نقש אمאمאن در שכل ،تصوِف אولیه

אدعـא שـده אسـت כـه برخـی אز مשـאیخ متقـدم  ،نین در برخی אز منאبعچ ھم

  . אند אرتبאط دאשته 7אم כאظمصوفیه بא אم

زھـد رא بـه طـور כאمـل بررسـی و بـه  یھـא כتאبنخست  ،حאضره در مقאل

אه میزאن صـحت و سـقم روאیـאت گ و אن כرده  אשאرهمتقدم عرفאن  یھא כتאب

 ،در پאیـאن. אسـت  دهیبر رسحאכی אز אرتبאط مשאیخ صوفیه بא אن حضرت رא 

                                                            
  .عضو ھیאت علمی پژوھשگאه علوم و فرھنگ אسאمی. 1
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אز  به אختصאرزھد و عرفאن فقط  یאھ כتאبכه אوאً در  رسد میبه אین نتیجه 

אمـאم  به ویژهیאد שده אست و אز دیگر אئمه و  7تא אمאم صאدق 7אمאم علی

نیست؛ ثאنیאً ھرچنـد دیـدאر یכـی אز مשـאیخ  میאنمطلقאً ذכری در  7כאظم

وبیש قאبل אثبאت אست، ھمین دیدאر  כم 7صوفیه، שقیق بلخی، بא אمאم כאظم

ذכـر نשـده و عمـًא در تـאریخ عرفـאن و  אز متـون عرفـאنی כی چیھھم در 

بـرאی فهـم  ،بنـאبرאین. عرفאنی تـאثیری ندאשـته אسـت یھא قتیطرگیری  שכل

مرאجعه به متون  ،ھאی عرفאنی چگونگی و چرאیِی ورود אسאمی אئمه به سلسله

  .زھد و تصوف כאرگשא نیست و بאید به دنبאل دאیل دیگری برאی אن بود

عرفאن אسאمی، پیر طریقت، زھد و تصـوف،  ،7אمאم כאظم :واژگان كليدي

  .مשאیخ صوفیه

  

  مقدمه

אی دאرد و فـرد سـאلכ  پیر یא שیِخ طریقت نقש بسیאر برجسـته ،در عرفאن אسאمی

ھمه مرאحل سلوכ رא زیـر نظـر وی بپیمאیـد و حتـی  ،بאید برאی پرھیز אز گمرאھی

مـن «: אنـد ه گفتهאین אھمیت تא جאیی אسـت כـ. אو محو כند ۀאرאده خود رא در אرאد

دאنשـی  فאن بر אین بאورند כه سـلوכ طریقـت،عאر 1.»لیس له שیٌخ فَשیُخُه אلשیطאن

بـא  رא تربیتی معنوی ،رسمی نیست כه بتوאن خودאموز به אن دست یאفت، بلכه پیر

כـه خـوِد پیـر نیـز  گونـه ھمאنכند،  سینه به سאلכ منتقل می به نََفِس پאכ خود سینه

  .به ھمین שیوه فرאگرفته אست אین אمور رא تر שیپ

. دریאفت אمور بאطنی אز پیر مאنند نقل حدیِث پیאمبر و אمאم در علم حدیث אست

כه سـند روאیـت  אعتبאر دאردتنهא در صورتی  ،محدثאنכه نقل روאیت אز  ورط ھمאن

به پیאمبر یא אمאم برسد، در عرفאن نیز سلسله پیرאن بאید به پیـאمبر برسـد تـא אعتبـאر 
                                                            

  .147، ص كاشف االسرارنورאلدین عبدאلرحمאن כَِسْرقی אسفرאینی، . 1
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دھـد ـ  می» אجאزه نقـل حـدیث«در علم حدیث אستאد به שאگرد خود . بאשد دאשته

طریقـت  ھـא ده. پوשאند پیر به سאلכ خرقه می ،خوאه שفאھی یא כتبی ـ و در عرفאن

خـود رא در نهאیـت  هسند خرق ھא אنعرفאنی در عرفאن אسאمی وجود دאرد כه ھمه 

ر אیـن تـ אمאن שـیعه در بیשمهم אین אست כه نقש אم هنכت. رسאنند می 9به پیאمبر

و אز طریـق  »معروف כرخـی«אین سندھא عمومאً به . بسیאر پررنگ אست ھא قتیطر

  1.رسد ن و پیאمبر میאو پدرאن بزرگوאرשאن تא אمیرمؤمن 7אیשאن به אمאم رضא

אین سندھא אز نظر تـאریخی بـه حـدود سـده ھفـتم ھجـری  گیری نهאیی שכل

خبـری אز  ،پُرשـمאر زھـد و تصـوف در متـون، تא پیש אز אین تـאریخ. گردد برمی

אیـא אز نظـر وאقعیـت : رددگـ مطـرح میא پرسשی ج در אین. سندھא نیست گونه نیא

رאبطـه אسـتאدی و שـאگردی یـא  ،ھא ھستند میאن אفرאدی כه در אین سلسله ،تאریخی

مرאدی و مریدی وجود دאשته אست؟ אیא אوردن نـאم אمאمـאن در אیـن سـندھא دאرאی 

כـه אیשאن در میـאن صـوفیه אسـت یـא אیـن پیשوאیی معنوی ری و نשאنهپשتوאنه فכ

 א بحث در چرאیـیج ذھن صوفیאن אست؟ در אین بر سאختهدلیل و  نوعی אدعאی بی

طلبـد،  خـود بحثـی جدאگאنـه می زیرא ؛ورود نאم אمאمאن در سندھאی صوفیه نیست

אمאن אرאئه چه تصویری אز אم ،بلכه بحث در אین אست כه متون כهن زھد و تصوف

ھאی صـوفیه  سאز ورود نאم אیשאن در سلسله توאند زمینه כنند و אیא אن تصویر می می

  ؟بאשد

                                                            
) 440. ف(وאلخیر שیخ אبوسعیِد אبـ ۀتوאن در عبאرت ذیل مربوط به سند خرق אی אز سندی כهن رא می نمونه. 1

 دسـت אز אو و دאرد ُسـلَمی نאعبـدאلرحم]بـو[ دسـت אز علیه אّهللاא  هرحم بوسعید שیخ خرقه«: مאحظه כرد

 َسـریِ  دسـت אز אو و دאرد ُجنَیـد دسـت אز אو و دאرد שبلی אبوبכر دست אز אو و دאرد نصرאبאدی بوאلقאسم

 ،خـویש پدر دست אز אو و دאرد אلرضא علی[ دست אز אو و دאرد כرخی معروف دست אز אو و دאرد َسقَطی

 אلبאقر محمد ،خویש پدر دست אز אو و دאرد אلصאدق جعفر ،خویש پدر ]دست אز אو و دאرد אلכאظم موسی

 و دאرد אلשـهید حسـین[ خویש پدر دست אز אو و دאرد אلعאبدین زین علی ،خویש پدر دست אز אو و دאرد

 دسـت אز אو و دאرد -אجمعـین علیهم אّهللاא  ـ رضوאن طאلب بیא بن علی منینؤאمیرאلم ]خویש پدر دست אز אو

در כتאبخאنه مرכزی قونیـه،  1292نسخه خطی שمאره ( .»علیه سאمه و אّهللاא  صلوאت -مصطفی محمد مبאرכ

  )714א، כتאبت שده در تאریخ  39برگ 
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ھمـرאه » ُزھـد«אی بـه نـאم  گیری عرفאن אسאمی بא پدیده שכله כ نכته دیگر אین

زنـدگی  ،تאبعـאن سیאری אز אصحאب و تאبعـאن و تَبَـعپیאمبر و אمאمאن و ب. بوده אست

ھجری و אوאیـل سـده  نخستین سده. כردند و به زھد دعوت می אی دאשتند زאھدאنه

و یعنی زھدی כـه ھنـوز بـه عرفـאن تبـدیل نשـده  ؛محض אست زھد دوره ،دوم

دنیא یא به سبب خـوف אز  אرزשی ، به دلیل بیאن پשت پא زدن به دنیא ویژگی אصلی

پـس אز אغـאز . אست אن یھא نعمتعذאب אخرت و تא حدودی رغبت به بهשت و 

برخی אز زھאد כه אغلب گـرאیש  ،כتאبت و אز אوאخر سده دوم ھجری به بعد عصر

حدیثی دאשتند، مجموعه روאیאت زھدאمیز پیאمبر و אصـحאب و دیگـر زھـאد رא در 

بـر אن  كتـاب الرقـائقیא  كتاب الزهدאز قبیل  ییھא نאمכردند و  یگردאور ییھא כتאب

زھد نیـز  یھא כتאبא فرאھم כرد، زمینه پیدאیש عرفאن ر ،زھد כه ورط ھمאن. نهאدند

ر مطـאلبی כـه در تـ بیש. שـد אی بـرאی پیـدאیש אدبیـאت عرفـאن و تصـوف زمینه

عرفאنی مورد אשאره قرאر گرفته یא שـرح  یھא כتאبزھد وجود دאرد، در  یھא כتאب

  .و بسط یאفته אست

رאھש رא אز زھد جدא כـرده و  جیبه تدرعرفאن אسאمی כه در אوאخر سده دوم 

אنچـه . אی یאفته بود، در سده سوم به אوج שـכوفאیی خـود رسـید ت جدאگאنهحیثی

بאعث שد عرفאن אز زھد متمאیز שود، אین نכته بود כه زھد در خصوص אین دنیـא 

یعنی ترכ دنیא در אین دنیـא و رسـیدن بـه نتیجـه و  ؛تنهא جنبه سلبی و نفیی دאשت

אترین پـאدאِש אخـرت رא כـه ولی نگאِه عرفאن אین بود כه بא ؛پאدאِש אن در אخرت

در ھمـین دنیـא  ،אسـت) عرفـאن یـא معرفـت(هی و שنאخت خدאوند لھمאن ُقرِب א

سهل تسـتری  ،سوم ـ אز قبیل ذوאلنون مصری ۀعאرفאن بزرگ سد 1.نصیب فرد כند

عאرفאن به שمאر  ۀسرمשق و אسو ،و جنید بغدאدی ـ ھموאره در متون عرفאنِی بعدی
                                                            

-112ص  ،رؤيـت مـاه در آسـماننصرאّهللاא پورجوאدی،  :رאبطه زھد و تصوف و تحوאت אن، نכـ بאرهدر. 1

   .ש1375، چאپ אولدאنשگאھی، مرכز نשر : تهرאن ،122
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ھאی  مשی عرفאن رא در سده خطی ،ھאی אیשאن אت و אموزهאند و سخنאن و حכאی אمده

  .بعد تعیین כرده אست

ھאی  אدبیאت عرفאنی אز אوאخر سده دوم ھجری مسیر خود رא بא نگـאرש رسـאله

  جـאمع عرفـאنی  یھـא כتאببـא پیـدאیש  ،כوتאه אغאز כرد و در طـول سـده چهـאرم

ــوبכر عــرف الت ،)378. ف(نوשــته אبونصــر َســّرאج طوســی اللَُمــع مאننــد    نوשــته אب

ــאدی  تهــذیب و ) 386. ف(نوשــته אبوطאلــب مכــی قــوت القلــوب  ،)380. ف(כאب

در وאقـع، بخـש . به כمאل رسید) 406/407. ف(نوשته אبوسعد خرگوשی األسـرار 

 رאر سـخنאن پیשـینیאن אسـت و نـوאوریعمده אدبیאت عرفאنی پس אز אین دوره تכ

  .خאصی ندאرد

 فتـهگ שیپنقש אمאمאن در متون  שود כه میرح پرسש گذשته دوبאره مطאכنون 

כنند؟ אیא אیـن تصـویر بـא  زھد چیست و אین متون چه تصویری אز אیשאن אرאئه می

ھאی بعد به אمאمאن שده و אیשאن رא سرسلسـله مכאتـب عرفـאنی  نگאھی כه در سده

  مطرح כرده سאزگאر אست؟

. ه بیـرون אسـتאز حوصله یכ مقאلـ ،در متون زھد אمאمאنبررسی تصویر ھمه 

نوשتאر حאضر در دو . دپردאز در אین متون می 7אین مقאله صرفאً به نقש אمאم כאظم

معرفـی  بـه אختصـאرزھـد رא  یھـא כتאب نخسـتبخש  :بخש سאمאن یאفته אست

در برخی אز منאبع حدیثی  1.رسد میبررא در אن אثאر  7و حضور אمאم כאظم ندכ می

ی אز مשאیخ صوفیه بא אن حضـرت مـرتبط אدعא שده אست כه تعدאد ،שیعه و سنی

אز چگـونگی אیـن אرتبـאط و  ،در بخש دوم. אند بوده و אز אیשאن כسب فیض כرده

  .שود میمیزאن صحت אن بحث 

                                                            
ضرورت دאرد כه در نوשتאری دیگـر بـه אن خـوאھیم  زمینهאلبته بررسی متون عرفאن و تصوف نیز در אین . 1

אند یא حدאכثر אز שש אمאم אول سـخن  یאد نכرده 7אز אمאمאن یبه כلنیز یא  ھא כتאبھرچند در אن . پردאخت

  .אند سכوت כرده אیשאنو אمאمאن پس אز  7ده و دربאره אمאم כאظمبه میאن אور
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  متون زهد

حـدود صـد عنـوאن  ،و دیگر منـאبع כهـن ھא فهرستو  ھא نאسیש אی כتאب אز אبه

ـ  אثـر بیستحدود ـ  ز אنכه بخש אندכی א 1توאن שنאسאیی כرد رא می كتاب الزهـد

כـه  وجود دאردبه صورت چאپی  چهאرده אثربه صورت خطی به مא رسیده و تعدאد 

 محـدثאز زאھـد و  كتـاب الزهـدترین  قـدیم. אسـت שدهدر بحث حאضر بررسی 

، שאگرد אمאمـאن چهـאرم تـא ששـم )150. ف(שیعی אبوحمزه ثאبت بن دینאر ثمאلی 

. ف(عبدאّهللاא بن مبאرכ مـروزی  كتاب الزهدو  2אست כه فقط نאمی אز אن بאقی مאنده

כه در زھد بـه صـورت כאمـل بـه دسـت مـא  אید به שمאر می אولین כتאبی 3،)181

  .رسیده אست

عبאرتنـد  ھـא אنی موجود، به ترتیب تאریخ درگذשت نویسندگאن ھא כتאبدیگر 

                                                            
 אول، ، چـאپهאلدولیـ دאرאلمعـرאج: ریـאض(مـروزی عبـدאّهللاא بـن مبـאرכ  كتاب الزهدאحمد فرید در مقدمه . 1

 الزهدِ  ۀسنت، و غאمرضא عرفאنیאن در مقدمـ אھل زهدِ یھא כتאبאز  نمونه 62) 153-144، ص 1415/1995

אز  نمونـه שـאنزده) ש1402/1361نשر سیدאبوאلفضل حسینیאن، چـאپ دوم، : قم(אھوאزی حسین بن سعید 

 یھـא כتאب یשنאسـ כتאب«אی כـه بـא عنـوאِن  אند، ولی نگאرنده در مقאله زھِد שیعه رא معرفی כرده یھא כتאب

  .حدود صد אثر رא שنאسאیی כرده אست ،در دست تدوین دאرد» زھد

 ،105، بخש چهאرم، ص1جدیگرאن،  و حجאزی فهمی محمود ۀ، ترجملعربىتاريخ التراث افؤאد سزگین، . 2

،سیدحسین مدرسـی طبאطبـאیی אحتمـאل دאده 1411/1991 ،هאאسאمی سعود بن محمد مאمة אאجאمع: ریאض

، 8ج درאیتـی، محمدحسـین تصـحیح( كـافیثمאلی ھمאن متنی بאשد כه כلینـی در  ۀאست כه כتאب אبوحمز

و כאُمه فی  7علی بن אلحسین هصحیف«بא عنوאن ) ש1430/1387אول، چאپ ،دאرאلحدیث :قم، 14-17ص

سیدعلی قَرאیی و رسول  ۀ، دفتر אول، ترجممیراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری(אورده אست » אلزھد

، ولـی حجـم כـم )ש1383כتאبخאنه تخصصی تאریخ אسאم و אیرאن، چـאپ אول، : قم، 445ص  ،جعفریאن

  .כند تمאل رא ضعیف میصحیفه אین אح

 حبیـب אلرحمـאن تصـحیح( الرقائق كتاب ویلیه كتاب الزهد. 1: رس אستאز אین כتאب دو تصحیح در دست. 3

 دאر :ریـאض فریـد، تصـحیح אحمـد ج، 2( الزهـد و الرقـائق .2؛ )تא ، بیهאلعلمی אلכتب دאر: بیروت  אאعظمی،

تصـحیح  نسـبتאً כـه  אیم ضر אز تصحیح دوم بهره بردهدر متن حא). 1415/1995 ، چאپ אول،هאلدولی אلمعرאج

   .שود אنتقאدی محسوب می



 2ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    378

 َجـّرאح بـن َوכیع لزهدِا كتاب 1،)185. ف( موصلی عِمرאن بن معאفی لزهدِا كتاب: אز

כه بخש  )212. ف(אموی مصری  موسی بن אسد لزهـدِا كتاب 2،)197. ف(ُرؤאسی 

 4،)241. ف(مـروزی  حنبل بن אحمد لزهدِا كتاب 3؛כوچכی אز אن بאقی مאنده אست

 لزهـدِا كتاب 5،)243. ف( כـوفی َسـری بـن אز َھنّـאد فـی الـدنیا و مافیهـا لزهدا كتاب
                                                            

 אلبשـאئر دאر :بیـروت صـبری، حسـن عـאمر אبوحـאرث تصـحیح ،الزهـد كتاب: یשنאخت כتאبمשخصאت . 1

  .1420/1999 ، چאپ אول،هאאسאمی

 همכتبـ :همدینـ وאئی،فریـ عبـدאلجبאر بن عبدאلرحمאن تصحیح ج، 3 ،الزهـد كتاب: یשنאخت כتאبمשخصאت . 2

  .1404/1984 אلدאر، چאپ אول،

تصحیح رودولـف لزینسـכی . 1: אسد بن موسی چهאر بאر منتשر שده אست كتاب الزهِدאنده אز م بخש بאقی. 3

)Rudolf Leszynski ( در ضـمن כتـאبש بـא عنـوאِنMohammedanische Traditionen Ǚber das Jüngste 

Gerichtتصـحیح رئیـف جـورج خـوری، در مجلـد دوم אز . 2؛ 1909سـوف، שمر مـאכس همطبع: ، برلین

: אلمـאنِی כتـאب، ویسـبאدن ۀبه ھمـرאه ترجمـ) Codices Arabici Antiqui(مخطوطאت عربِی כهن  ۀمجموع

؛ 1413/1993 אאسאمی، چאپ אول، אلوعی همכتب :دسوق אثری، حوینی تصحیح אبوאسحאق ،الزهد. 3؛ 1972

אم ع تصحیح، الزهد. 4 سه چאپ . 1420/1999 چאپ אول،  سאمی،אلمכتب אא  :جאبی، بیروتאلبدאلوھאب بَسَّ

بא توجه به אینכـه چـאپ . رسی ندאریمאول و سوم و چهאرم در אختیאر مאست و فقط به چאپ خوری دست

خطـی  ۀسوم כـه بـر אسـאس دو نسـخ ۀگذאری אحאدیث אست، در אرجאعאت אز نسخ لزینسכی فאقد שمאره

چهـאرم  ۀنسـخ. אیم אری אز سهوھאی چאپ لزینسכی رא درست כرده אسـت بهـره بـردهتصحیح שده و بسی

  .ھمאن چאپ رئیف خوری אست بא حذف تعلیقאت אو

 تصـحیح ،الزهـد. 1: אسـترس دو چאپ بسیאر אשفته و پـرغلط در دسـتאحمد بن حنبل  كتاب الزهدِ אز . 4

 ۀدوאزده بאب אغـאزیِن כتـאب دربـאر فقطאین چאپ . 1981 ،هאلعربی هאلنهض دאر: بیروت שرف، جאل محمد

 ، چـאپ אول،هאلعلمیـ אلכتـب دאر :بیـروت שـאھین، عبدאلسـאم محمـد تصحیح ،الزهـد .2. پیאمبرאن رא دאرد

אز אین دو چאپ כمترین אصول تحقیق علمی صورت نپذیرفتـه אسـت، ولـی بـא  כدאم چیھدر . 1420/1999

بאعث שگفتی אست כه َسـلَفیאن معאصـر כـه بـه אثـאر . אیم دهدوم אز אن بهره بر ۀبودِن نسخ تر כאملتوجه به 

 مـوردאنـد، در  אحمد بن حنبل عنאیت ویژه دאرند و ھر אثر אو رא دوبאره و چندبאره تصحیح و تـذھیب כرده

صورت گرفتـه  ھא אنאند و دو چאپ فوق نیز خאرج אز محدوده  ھنوز ھیچ כאری صورت ندאده كتاب الزهد

عنאیت چندאنی به زھد و تصوف ندאرند و  ،َسلَفیאن אمروز برخאف حنبلیאن نخستیننאگفته نمאند כه . אست

بسא ھمین بאعـث שـده כـه بـه  دאنند و چه در دین می گذאرאن بدعت نیتر بزرگ ،صوفیאن رא در כنאر رאفضه

 فضـائلכـه כتـאب دیگـر אو بـא نـאم  ھمـאن طـورروی خوשی نשאن ندھنـد، אحمد بن حنبل  كتاب الزهِد

 سـنید، حمید حسن تصحیح(فقط در قم تصحیح و چאپ שده אست  7طالب أبى بن على مؤمنينيرالام

  ).1425 אلسאم، علیهم אلبیت אھل אلعאلمی אلمجمع: قم

دאر  :כویـت فریـوאئی، عبـدאلجبאر بـن عبـدאلرحمאن تصـحیح ج، 2 ،الزهد كتاب: یשنאخت כتאبمשخصאت . 5

כتאب אلزھـد فـی אلـدنیא ومـא «אسאس אین تصحیح  ۀدر نسخعنوאن כتאب . 1406/1985 אلخلفאء، چאپ אول،

  .رسد تر به نظر می כه صحیح) 41ص  :نכـ(אست » فیهא
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 رאزی אبوحـאتم لزهدِا كتاب 1،نَُن أبی داوودُسصאحب  )275. ف( سجستאنی אبودאوود

 3،)281. ف(دنیـא  אبی אبن لزهدِا كتاب 2؛אی אز אن موجود אست כه خאصه )277. ف(

 אعرאبـی بـن אز אبوسـعید معنـی الزهـد 4،)287. ف( שیبאنی عאصم אبی אبن لزهـدِا كتاب

. ف( ُخلْـدی אز جعفـر لفوائد و الزهد و الرقائق و المراثـیا كتاب 5،)340. ف(بصری 

 بغـدאدی خطیـب لزهـدِا كتاب 7،)458. ف( بیهقی אبوبכر الکبیـِر لزهدا كتاب 6،)348

  8.)463. ف(

حـدیث و سـخن و حכאیـت رא  8500در مجموع بـیש אز  یאدשده، یھא כتאب

                                                            
 بـن אبـرאھیم بـن یאسر تصحیح ،عنه األعرابی ابن روایه السجستانی داوود ألبی الزهد: یשنאخت כتאبمשخصאت . 1

  .1414/1993 ،، چאپ אولهאلمשכא دאر :قאھره ُغنَیم، بن عبאس بن و ُغنَیم محمد

چـאپ אول،  אطلـس، دאر :ریـאض دومـی، محمـود ُسـلَیم منـذر تصـحیح ،الزهـد: یשنאخت כتאبمשخصאت . 2

1421/2000.  

چــאپ אول،  כثیــر، אبــن دאر دمשــق، َســّوאس، محمــد یאســین تصــحیح ،الزهــد :یשــنאخت כتאبمשخصــאت . 3

1420/1999.  

 ،والعزلـه اللسـان وحفـظ والصـمت فیهـا والزهـد یاالـدن ذكـر فیـه كتـاب: الزهـد كتـاب: یשـنאخت כتאبمשخصאت . 4

  .1403/1983 ، چאپ אول،هאلسلفی אلدאر :بمبئی אزھری، אعظمی عبدאلحمید عبدאلعلی تصحیح

 مجـدی تصـحیح ،الزاهـدین وصـفه الزهد: אعرאبی دو بאر بא אین مשخصאت منتשر שده אست אبن الزهدِ  كتاب. 5

 تصـحیح ،الزاهـدین وصـفه والمقـاالت الزهـد معنـی فیـه كتاب؛ 1408 للترאث، هאلصحאب دאر: طنطא د،یאلس فتحی

مא به چאپ طنطـא دسترسـی ندאשـتیم و אز . 1998 ،هאلمصری אلכتب دאر همطبع: قאھره כאمل، محمد خدیجه

  .אیم فقط אز چאپ قאھره بهره برده

 دאر :طنطـא ،אلسـید فتحـی مجـدی تحقیـق ،والمراثـى والرقائق والزهد الفوائد: یשنאخت כتאبمשخصאت . 6

  .1409/1989 للترאث، هאلصحאب

 مؤسسـهאلجنـאن و  دאر :بیـروت عאمر אحمد حیـدر، تحقیق ،كتاب الزهد الكبير: یשنאخت כتאبمשخصאت . 7

كتـاب الزهـد : ر نیز بא אین مשخصאت چאپ שده بوده אستت אین כتאب پیש. 1408/1987 ،هאلכتب אلثقאفی

نگאرنده به چאپ כویت دسترسـی نـدאرد، ولـی . 1983 אلقلم، אرد: ندوی، כویت نیאلد تقی تصحیح ،الكبير

قدر אین چאپ مغلوط و مغשوש بوده אست כه یכی אز אשنאیאن بא علم حدیث כتאبی جدאگאنـه در ظאھرאً אن

عبـثُ الخَلَـف  שـאفعی، אلدین سـرאج אبونصر: אن نگאשته אست، بא אین مשخصאت یھא ینאدرستنقد و بررسی 

 بـه نـال الذی تعالی الله رحمه البیهقی لإلمام الزهد كتاب تحقیق فی الندوی الدین تقی الدكتور أخطاء: بکتب السلف

כتאب  ۀبא مطאلع. 1420/1999 אلכאندھلوی، چאپ אول، زכریא محمد אلمحدث همכتب :بیروت ،الدكتوراه شهاده

  .כאمًא بجא و منאسب אست» عبث אلخلف بכتب אلسلف«שود כه عنوאن  حאضر معلوم می

 النبـی عن عمر بن عبدالله حدیث طرق للمؤلِّف ویلیه والرقائق الزهد كتاب من المنتخب: שنאختیمשخصאت כتאب. 8

  .1420/2000 ، چאپ אول،هאאسאمی دאرאلبשאئر :بیروت صبری، حسن عאمر تصحیح .الهالل ترائی فی
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   9אحאدیـث زھـدאمیز رسـول خـدא ،אی אز אیـن אثـאر بخש عمده. ردندگ میשאمل 

  صـحאبه و تאبعـאن و تَبَـِع تאبعـאن و  אز بسـیאری אز 9پـس אز رسـول خـدא. ستא

  אیשــאن  ۀســخنאنی وجــود دאرد یــא حכאیــאتی אز زنــدگی زאھدאنــ ،زھــאد و صــوفیه

  در مقאیسـه بـא  ،نقل שـده، ولـی حجـم روאیـאتی כـه دربـאره אمאمـאن وجـود دאرد

  ھمـه مطאلـب مربـوط . برخی دیگر אز صحאبه و تאبعאن یא ُزّھאد بسیאر אنـدכ אسـت

  אفـرאد  بـر حسـبزھـد  یھـא כتאببرخـی אز . رسـد فحه نمیبه אمאمאن بـه ده صـ

تنهـא  ،אز میـאن אئمـه. تنظیم שده و אخبאر ھر فرد در بאبی مستقل قرאر گرفته אسـت

אلبته حجـم  .دאرאی بאب مستقل ھستند 7و علی بن אلحسین 7طאلب علی بن אبی

علـی بـن  אز ھـא כتאبدر אیـن . بא زھאد دیگر אصًא قאبل مقאیسه نیست ھא نیאאخبאر 

אنـدכ  7محمـدبאقرعلی بـن אلحسـین و אمـאم ، אمאم حسین، אمאم حسن،طאلب אبی

  ھـیچ سـخن . به روאیت אیשאن אست 9سخنאنی نقل שده و گאه אحאدیثی אز پیאمبر

  وجـود نـدאرد و فقـط در چنـد جـא אیשـאن  7یא حכאیتی אز אمـאم جعفـر صـאدق

  سیصـد سـאل حـدود  ،موجـود یھـא כتאبשگفت אست כه . رאوی حدیث ھستند

تـא خطیـب بغـدאدی  181مبـאرכ متوفـאی  אز אبن( دنریگ یدر برمאز אدبیאت زھد رא 

  وجـود  7حتـی یـכ כلمـه אز אمـאم صـאدق ھـא אنولی در مجموِع ) 463متوفאی 

منسوب بـه אیשـאن یـא אثـאر » تفسیر عرفאنی« دربאره بא درכ אین مطلب، بهتر. ندאرد

אنــد، אز قبیــل  یــر بــه وی نســبت دאدهھאی אخ אی כــه در ســده زאھدאنــه و عאرفאنــه

כـه موضـوع سـخن  7نین אز אمאم כאظمچ ھم. توאن دאوری כرد ، میلشریعها مصباح

אیשـאن، אز قبیـل אبـرאھیم  عصـرאن ھمכه אز مطلقאً ھیچ یאدی نשده، حאل אن ،مאست

و بلכـه صـدھא سـخن و  ھـא ده، )181. ف(و ُفَضیل بن عِیـאض ) 161. ف(אدھم 

  .حכאیت وجود دאرد

 بهره אست، بلכه برخـی حכאیـאت بی تنهא אز حضور אمאمאن تقریبאً  אدبیאت زھد نه

مبـאرכ و אبوحـאتم رאزی، אز ذّم אمאمـאن و  אبن لزهـدِا كتابمرتبط بא אیשאن، مـثًא در 
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  1.כند אثبאت برتری دیگر زھאد حכאیت می

مطאلب مربـوط بـه  ۀھم فرضאً  אگر כه אید می دست به چنین زھد یھא כتאبאز 

 رخ אدبیـאت אیـن در جـدی تغییر ھیچ כنیم، حذف ھא כتאب אین אز אمאمאن שیعه رא

رאن معאصـر یـאد گ برخی پژوھש כه »تשیع معنویت« אز گفت توאن می. دאد نخوאھد

بـرאی مثـאل سـخنאن و  אگـر ولـی نیسـت، خبـری ھـیچ زھد אدبیאت در 2אند، כرده

 אدبیـאت אیـن כنـیم، حذف دوم رא ۀحכאیאت مربوط به حسن بصری یא حتی خلیف

زھـد  ی موجـودھא כتאبرسد כه  مجموع به نظر می در. خورد خوאھد جدی ۀلطم

ھאی  ھאی אغـאزین سلسـله ھیچ تאثیری در پذیرש אئمه به عنـوאن אقطـאب و حلقـه

  .אرندصوفیه ند

                                                            
 بـن حسین نزد حאجتی برאی فردی אمده אست כه) 584ص (عبدאّهللاא بن مبאرכ  كتاب الزهـددر   برאی نمونه،. 1

 אعتכאف در אگر« :فرمאید حضرت می. ھستند אعتכאف حאل در یשאنא כه שود می متوجه ولی رود می 7علی

 بـא دیـدאرש قصـه و رود مـی 7علـی بن حسن نزد سپس مرد ».כردم می برאورده رא حאجتت حتمאً  نبودم

 אعتכאف مאه یכ אز دینی برאدر نیאز כردن אوردهبر«: فرمאید می علی بن حسن. כند می حכאیت نیز رא حسین

 بعـدیِ  سـخنِ  بـא رא אن אگر ویژه به אست، 7حسینאمאم  ذمّ  تنهאیی به قصه אین ».אست אرزשمندتر من برאی

. ف( بُنـאنی ثאبـت نـزد بصـری حسـن אج אین در. אست) 110. ف( بصری حسن אز כه כنیم مقאیسه כتאب

 بـرאورده«: گویـد می حسن ».معتכفم من«: گوید می ثאبت. כنند برאورده رא כسی نیאز ھم بא تא رود می) 123

אمـאم  رفتאر ۀمقאیس بא כتאب ۀخوאنند ».אست אرزשمندتر من برאی אعتכאف سאل یכ אز دینی برאدر نیאز כردن

 مربـوط حכאیـتِ  כهאین مخصوصאً  برد، می پی بصری حسن بزرگی به سאدگی به بصری حسن و 7حسین

متن عربی אین دو حכאیـت  .אست שده نقل 7حسین אمאم به مربوط حכאیت אز بعد یقאً دق بصری حسن به

 فوجـده هحאجـ علـی بـه فאسـتعאن علـی بن حسین אلی رجل جאء :قאل جعفر، אبی عن«: אز אین قرאر אست

 فذכر علی بن אلحسن فאتی عنده من خرج ثم .حאجتכ فقضیت معכ لخرجت אعتכאفی لوא :فقאل .معتכفאً 

 لوא فقאل بحسین، بدאت ولقد حאجتی فی אعینכ אن כرھت قد אنی אمא :فقאل .لحאجته معه فخرج حאجته له

 אبـو אخبرכم. שهر אعتכאف من אلی אحب אّهللاא  فی لی אخ هحאج لقضאء :אلحسن فقאل .معכ لخرجت אعتכאفی

، عبد אخبرنא :قאل ن،یאلحس حدثنא :قאل ی،یحی حدثنא :قאل ،یهویح بن عمر  عـن ل،یאلطو دیحم نאאخبر :قאل אّهللاא

 فقـאل .معتכـف یאنـ :ثאبـت فقـאل لرجـل، هحאج یف نطلقیل یאلبنאن ثאبت علی دخل ، אنه]אلبصری[ אلحسن

  ».هسن אعتכאف من یאل אحب مسلم یل אخ هحאج یאقض אن :אلحسن

  :برאی نمونه، نכ. 2

Carl W. Ernst. Following Muhammad: Rethinking Islam in the Contemporary World Islamic 

Civilization and Muslim Networks. (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2004), pp. 

168-174. 
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   7مشايخ صوفيه با امام كاظم ارتباط

שقیق ( ،خ صوفیهאرتبאط سه تن אز مשאی بאرهכهن عرفאن و تصوف در یھא כتאبدر 

مطلقאً ذכری به میאن نیאمـده  7بא אمאم כאظم) بلخی و معروف כرخی و بשر حאفی

نخست در برخی منـאبع حـدیثی  ،حכאیت دیدאر שقیق بلخی بא אن حضرت. אست

אز . שیعه و سنی مطرح שده و بعدھא به متون عرفאنِی متـאخر نیـز رאه یאفتـه אسـت

بـه ذכـر  دאمـهدر א 1،שـدهی مستقل بررسی در پژوھש تر שیپא כه אین مسאله ج אن

  :כنیم אی אز אن بسنده می خאصه

אز پـدرש نقـل כـرده ) 237. ف(پسر صوفی بزرگ حـאتم אصـم  2»نאم خوש«

  : אست כه שقیق بلخی به من گفت

نگאھی به مردم אندאختم כه . در قאدسیه توقف כردیم 149در سفر حج به سאل 

د و ھر כس به فرאخور حאل خود به אین و چאدرھאی گونאگون بودن ھא لبאسبא 

אنـد، پـس  بـرאی زیـאرت تـو رאه אفتאده ھא نیאخدאوندא، «: گفتم. سفر אمده بود

گשتم כه دور  אفسאر چهאرپאیم در دستم بود و دنبאل جאیی می »!نאאمیدשאن نכن

فאم رא دیـدم כـه سـیمאی  در ھمאن حאل جوאنی زیبאرو و سـبزه. אز مردم بאשم

אی پשـمینه روی  جאمـه. نשאنه سجده میאن دو چשمאنש بودبندگی دאשت و 

                                                            
 אھـل אخبـאر و 7כـאظم موسـی مـאمא« אلگـאر، حאمد: مقאله عאلمאنه پروفسور حאمد אلگאر بא אین مשخصאت. 1

 ،1372 אسـفندـ  مـردאد ،3 و 2 ש دھـم، ۀدور ،معـارف فریـدنی، مשـאیخ אزرمیـدخت ۀترجم ،»تصوف

 אنصـאری محمدرضـא(אند  بر אین مقאلـه نوשـتهجאلب نین محمدرضא אنصאری قمی نقدی چ ھم. 55-42ص

 ـ  אذر ،3 ש یאزدھم، ۀدور ،معـارف ،»7כאظم אمאم بא بلخی שقیق مאقאت روאیت ۀدربאر توضیحאتی« قمی،
  :مقאله حאمد אلگאر אز אین قرאر אستمשخصאت אصل אنگلیسی  .)40-30 ص ،1373 אسفند

Hamid Algar. “Imām Mūsā al-Kāzim and Sufi Tradition”, Islamic Culture: An English Quarterly, 

Published by The Islamic Culture Board, Hyderabad-India, Volume LXIV, No. 1, January 1990, pp. 1-14. 

زبאنאن אשنא نبوده אست، در برخـی منـאبع عربـی אن رא بـه ھשـאم یـא  برאی عرب »خوשنאم« ۀא כه وאژج אز אن .2

، الفصـول المهمـهصـبאغ،  ؛ אبن153، ص دالئـل اإلمامـهطبـری،  :بـرאی نمونـه، نכــ. אند حسאم تصحیف כرده

  .222ص
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در جـאیی دور אز  ،پوשیده بود و כفשی عربی به پא دאשت و تنهـא שیھא لبאس

خوאھد در مسیر  אھل توכل אست כه می ۀאو אز صوفی«: بא خود گفتم. مردم بود

כنم כـه  روم و سرزنשـש مـی به خدא سوگند نزدש می. سربאر دیگرאن بאשد

אی «: فرمـودھمین כه نزدیכש שدم و مرא دیـد،  ».אین כאرھא بردאرددست אز 

ُسـوא(שقیق،  و אز مـن  .1)אجتنبوא כثیرאً من אلظن אن بعض אلظن אثـم وא تََجسَّ

אین جوאن رאز مرא אשכאر כرد و אز אنچه در دل دאשتم «: بא خود گفتم. دور שد

אونـد سـאخته سخن گفت و نאمم رא برد و אین כאرھא جز אز ولـی حقیقـی خد

שتאبאن به دنبאلש رفتم ولی پیدאیש نכردم  ».بאید אز אو حאلیت بطلبم. نیست

  .و אز نظرم پنهאن שد

خوאنـد و  دوبאره جوאن رא دیدم כه بر تلی אز رمل نمـאز می ،»وאقصه«در منزل 

אعضא و جوאرحש אفتאده بود و אز خوف خدא אשכ אز دیـدگאنש  ۀلرزه بر ھم

مرא دید،  هכ نیھم ».نزدש بروم و حאلیت بخوאھم«: تمبא خود گف. جאری بود

 2).وאنی لغفאر لمن تאب وאمن وعمل صـאلحאً ثـم אھتـدی(אی שقیق، «: فرمود

 ؛אین مرد بאید אز אبدאل بאשـد«: بא خود گفتم. אین رא گفت و אز نظرم پنهאن שد

ت توאنس دو بאر ضمیر مرא خوאند و אگر نزد خدא אرج و قربی ندאשت نمی زیرא

  ».ضمیر مرא بخوאند

خوאست مשـכש رא אز אب پـر כنـد،  می. אو رא سر چאه دیدم ،»زبאله«در منزل 

: رא بـه אسـمאن گرفـت و گفـت שیھא چשـمجوאن . ولی مשכ در چאه אفتאد

مـن . بخשی כنی و بא طعאم نیرو و قوت می خدאوندא، تویی כه مرא سیرאب می«

دیدم כه אب چאه بאא אمد  نאگهאن »!جز ھمین مשכ ندאرم، پس محرومم نכن

تא جאیی כه بر زمین جאری שد و جوאن مשכש رא گرفت و پر כـرد و بـא אن 

سپس به طرف تلـی אز رمـل سـفید . وضو سאخت و چند رכعت نمאز خوאند

                                                            
  .12حجرאت، אیه . 1

  .82طه، אیه . 2
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بـא . אه مשכ رא تכאن دאد و אز אن نوשـیدگ אن. رفت و مשכ رא بא رمل پر כرد

  ».دیل כردتب 1بینی؟ رمل رא به َسویق می«: خود گفتم

אی שـقیق، «: گفـت ».אز نعمت خدא به مـن ھـم بـده«: نزدیכש رفتم و گفتم

بאرد و دستאن אو بـر مـא گשـوده  بیت می ی خدאوند پیوسته بر مא אھلھא نعمت

پس به پروردگאرت گمאن نیכ ببر زیرא אو صאحب گمאن نیכ رא نאאمیـد . אست

بـه خـدא سـوگند  .سـویق و שـכر بـود  مשכ رא گرفتم و نوשیدم؛ ».כند نمی

ھم سیر שدم و ھم سـیرאب . وتر ننوשیده بودمب چیزی אز אن گوאرאتر و خوש

بאز ھم אز . مשכ رא به אو برگردאندم. و تא چند روز میلی به אب و غذא ندאשتم

  .نظرم پنهאن שد

در خאموשـی שـب כنـאر . بאر دیگر جوאن رא پس אز مرאسم حج در مכه دیدم

כـه تא אیـن. خوאند אשכ و אه نمאز و قرאن میخאنه خدא بא خضوع و خשوع و 

صبح שد و نمאز صبح رא به جאی אورد و ھفت بאر طـوאف כـرد و אز مسـجد 

متوجه שدم כه لبאسש بא אنچه در سفر بود تفאوت دאرد و مریدאن . خאرج שد

אز . پرسـند مختلف می یھא سؤאلכنند و  אند و بر אو سאم می אطرאفש رא گرفته

אیשאن אبوאبرאھیم عאلِمِ «: گفت »אین جوאن כیست؟«: ש پرسیدمیכی אز אطرאفیאن

موسـی بـن جعفـر بـن « :گفـت »אبوאبرאھیم כیست؟«: گفتم ».אل محمد אست

אگر אیـن مسـאئل در «: گفتم ».طאلب محمد بن علی بن حسین بن علی بن אبی

  2».כردم אفتאد تعجب می غیر אز خאندאن رسول אتفאق می

دالئـل در دو כتـאب  ،حכאیـت אیـن تـرین روאیـت אز כهن ،در میאن منאبع שیعه

אبوجعفر محمد بن جریر بن رستم طبـری אملـی  ۀنوשت 3نوادر المعجـزاتو  اإلمامه

א بـא אنـدכ جـ כه به طبری سـوم مשـهور אسـت، אمـده و אز אن) 4אوאخر قرن . ف(

                                                            
  .שود درست می َسویق خورאכی אست روאن כه אز אرد سفید و بیخته گندم و جو .1

  .154-152، ص دالئل اإلمامهאبوجعفر محمد بن جریر بن رستم طبری אملی،  .2

  .106، ص نوادر المعجزات، ھمو .3
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ده روאیت ש ـ 2لمعاجزا مدینـهو  1بحاراألنوارאختאف در دیگر منאبع שیعی ـ אز قبیل 

قאضی حسن بن عبـدאلرحمאن رאمهرمـزی  ،سنت نین در میאن منאبع אھلچ ھم. אست

כـه  كرامـات األولیـاءحכאیت رא در כتאب  אین نخستین כسی אست כه ،)360. ف(

 3אلصـفوه هصـفمنـאبع دیگـر אز قبیـل در . روאیت כرده אسـت שده،אمروزه مفقود 

سـبط  5تذكره الخواصدر  ،)662. ف(אربلی  4كشف الغمهدر ، )597. ف(جوزی  אبن

ھمگـی ) 855. ف(صبאغ مـאلכی  אبن 6الفصول المهمـهو در  )654. ف(بن אلجوزی א

  .رسند در نهאیت به رאمهرمزی می

نخست  :دو نכته در خور توجه אست 7دربאره دیدאر שقیق بلخی بא אمאم כאظم

. ف(تیمیـه حرאنـی  אبن ؟כه אیא אز نظر تאریخ אمכאن چنین دیـدאری وجـود دאردאین

 :گویـد وی می. כه אصل دیدאر رא زیر سؤאل برده אسـت אست نخستین כسی) 728

و در دروه منصـور دوאنیقـی در مدینـه سـכونت قمری 149در سאل  7אمאم כאظم

 حضـرتزیـرא  ؛به عرאق در دست نیسـت یשאنو ھیچ گزאرשی אز سفر א אند دאשته

نـین אمـאم بـא אن چ ھم .ندאولین بאر در زمאن مهدی عبאسی به بغدאد فرאخوאنده שـد

بא אین حאل، אحتمـאل  7.ندכرد تنهא و غریب مسאفرت نمی گאه چیھ ،שهرت و عظمت

ویכ  جـوאنی بیسـتقمـری 149אمאم در سאل . صحت אین دאستאن بسیאر زیאد אست

در سאل  7אمאم صאدق שهאدتو بא توجه به אختאفאت שیعیאن پس אز  אند سאله بوده

نوز موقعیت אن حضرت در میאن שیعیאن و שهرت ھ ،بر سر אمאم بعدیقمری 148

تنهאیی سـفر  تثبیت نשده بود כه نتوאننـد بـه چنאن אنאیשאن در میאن عאمه مسلمאنאن 

                                                            
  .82-80، ص 48، ج بحار األنوارمحمدبאقر مجلسی،  .1

  .198-195، ص 7، ج مدینه المعاجزسیدھאשم بحرאنی،  .2

  .185، ص 2ج  .3

  .213، ص 2ج  .4

  .349-348ص  .5

  .224-222ص  .6

  .57، ص 4، ج منهاج السنه النبویهتیمیه،  אبن .7
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نین שوאھدی وجود دאرد כه אمאم در دوره منصور نیز سفر یא سفرھאیی چ ھم. بروند

  1.אند به بغدאد دאשته

אین אست כه چرא در منـאبع  7نכته دوم دربאره دیدאر שقیق بلخی بא אمאم כאظم

שقیق بلخی به تعبیـر مـورخ بـزرگ . وجود ندאردصوفیه ھیچ خبری אز אین دیدאر 

אز مשـאھیر مשـאیخ خرאسـאن و אولـین « ،)412. ف(صوفیه אبوعبدאلرحمאن ُسـلَمی 

כسی אست כه در שهرھאی خرאسאن אز علم אحوאل سخن گفت و אستאد حאتم אصم 

ر منאبع صوفیه ذכـر ت אخبאر مربوط به שقیق در بیש 2».و שאگرد אبرאھیم אدھم אست

שכ بאید در منـאبع  بی ،שده و אگر مאقאت אو بא אمאم در میאن صوفیه שهرت دאשت

توאن نتیجه گرفت כه بر فـرض صـحت אیـن مאقـאت،  بنאبرאین می. אمد صوفیه می

ت אز אن تאثیری بی خود به אھل نگאه  ۀאند و طبعאً دربאر صوفیه عمومאً אز אن אگאه نبوده

  3.אند نپذیرفته

  

   نتيجه

بدیل  در عرفאن אسאمی و نقש بی) قطب(نخست אز אھمیت שیخ و پیر  مقدمه،در 

نـین خאطرنשـאن כـردیم כـه در ھمـه چ ھم. وی در سلوכ عرفאنی سـخن گفتـیم

אند،  تـدریج تאسـیس שـده ھفـتم ھجـری به ۀعرفאنی כه אز حدود سد یھא قتیطر

ر تـ رسـد و در بیש می 9عرفאن در نهאیت به رسـول خـدא سلسله پیرאن یא אقطאب

حلقـه وصـل  ،7تא אمאم علی 7כم אز אمאم رضא אمאمאن שیعه، دست ھא قتیطرאین 

                                                            
  .34-32 ص ،» 7כאظم אمאم بא بلخی שقیق مאقאت روאیت ۀدربאر توضیحאتی«محمدرضא אنصאری قمی،  .1

  .61 ، صطبقات الصوفیهُسلَمی، אبوعبدאلرحمאن،  .2

כسب فیض כرده و  7حضر אمאم כאظمאز م) 200. ف(معروف כرخی  ،برخی منאبع متאخِر שیعی به אدعאی .3

א כه ھیچ نوع שאھد تـאریخی و כهـن ج نیز به دست אمאم توبه כرده אست، ولی אز אن) 227. ف(بשر حאفی 

حאمـد אلگـאر،  :אین موضـوع، نכــ مورددر . نظر כردیم بر אین مسאله وجود ندאرد، אز پردאختن به אن صرف

  .50-47 ص ،»تصوف אھل אخبאر و 7כאظم موسی אمאم«
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אه אیـن سـؤאل رא مطـرح כـردیم כـه متـون گ אن. ھستند 9مשאیخ صوفیه به پیאمبر

بـه چه تصویری אز אمאمאن و  ،אنده אز زھد و عرفאن אسאمی در دوره نخستینم بאقی

توאند به پذیرש אیשـאن بـه  כنند و אیא אین تصویر می אرאئه می 7אز אمאم כאظم ویژه

بعدی אین אست כه خـאرج אز متـون زھـد و  ۀمسאل. بینجאمدعنوאن אقطאب تصوف 

אرتبאط دאשته و  7دربאره برخی אز مשאیخ عرفאن אدعא שده כه بא אمאم כאظم ،عرفאن

  .אند אز אیשאن כسب فیض כرده

אنده אز دوره زھد و م تِכ אثאر بאقی بא بررسی تכ ،ربوط به متون زھددر بخש م

در نگـאه  ،به אین نتیجه رسیدیم כه אمאمـאن ،حدیث و حכאیت 8500مرور بیש אز 

و אمאمאن پس אز אیשـאن  7אند و אز אمאم כאظم אی ندאשته ھیچ جאیگאه برجسته ،زھאد

  .مطلقאً در אین אثאر یאد نשده אست

אز دیدאر שقیق بلخی  7ه אرتبאط مשאیخ صوفیه بא אمאم כאظمدر بخש مربوط ب

یאد כردیم و به אیـن  لیبه تفصحدیثی שیعه و سنی  یھא כتאببه نقل אز  ،بא אیשאن

  אز نظـر تـאریخی  رسـد مـیدرست به نظـر نتیجه رسیدیم כه אحتمאאً אین حכאیت 

  ھـیچ ولـی در אثـאر عرفـאن و تصـوف . نیز אحتمאل وقـوع אن بسـیאر قـوی אسـت

تאثیری در نوع نگאه عאرفאن به אمـאم  ،بאزتאبی אز אین دیدאر وجود ندאرد و אز אین رو

  .ندאשته אست

אرتبـאط  ۀכه نه אز متون زھد و عرفאن و نـه אز حכאیـאتی כـه دربـאرخאصه אن

غیرعرفאنی روאیت  یھא כتאبو دیگر אئمه در  7برخی مשאیخ صوفیه بא אمאم כאظم

אین مسאله رسید כه אئمه جאیگאه خאصی در عرفאن אسאمی توאن به  שده אست، نمی

بـه  9אنتقאل معنویـت אز رسـول خـدא ۀא כه بتوאن אیשאن رא وאسطج אند، تא אن دאשته

  ھאی  بنאبرאین، بـرאی بررسـی تحـوאتی כـه در سـده. مשאیخ صوفیه به שمאر אورد

دنبـאل دאیـل بאیـد  אنجאمیـدبه پذیرש אئمه به عنوאن אقطאب عرفـאن  ،ھفتم به بعد

  .دیگری بود
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   در آثار خاورشناسان 7امام كاظمشخصيت 

  1سيدقاسم رزاقي موسوي
  

  چكيده
ھـאی  یزهبאאنگخאورשنאسאن، مطאلعאت دربـאره אسـאم رא،  אست כهی زمאن یرد

ی و روשـمند غربیـאن دربـאره אھدאنשـگدھند، אمא پـژوھש  میمختلفی אنجאم 

ی אخیـر ھא ی غربیאن، در دھهپژوھ שیعه. رسد میر אز یכ قرن ت שیعه، به כم

چندאن رونقـی ندאשـته و بـه  ھא ی אنپژوھ یری دאשته، אمא אمאمتگ رשد چשم

אسـت  دربאره تאریخ تשیع منحصـر ھא لمعאرفی و برخی כتאبא چند مقאله دאئره

אمـאم «بررسـی و تبیـین مقאلـه . אنـد بحث نمودهبه منאسبت אز אئمه שیعه  כه

כه אتאن כلبرگ تـאلیف כـرده و » یره المعارف اسالم لیـدندادر  7כאظم

دونאلدسون و  אز כتאب مذھب שیعه 7نین بخש مربوط به אمאم כאظمچ ھم

  .دھد میھאینس ھאلم، محور אصلی مقאله حאضر رא שכل  تشیعכتאب 

ی، تصـویری نسـبتאً جـאمع אز دورאن غربـ پژوه بررسی مطאلب אیـن سـه שـیعه

مسـאله جאنשـینی אمـאم و . دھـد مـیزندگی אمאم אز تولد تא שهאدت رא نשـאن 

ی متعـدد، مשـכאت ھא یری فرقـهگ پیدאیש אختאف میـאن שـیعیאن و שـכل

ی متعدد אمـאم ھא אجتمאعی و سیאسی عصر אمאم، تقאبل אمאم بא خلفא و دستگیری

در منאبع دربאره שـهאدت אمـאم و پیאمـدھאی ، بررسی אقوאل متعدد ھא توسط אن

אن و بررسی علل پیدאیש فرقه وאقفیه بعد אز שهאدت אمאم، אز نכـאت مثبـت 
                                                            

  .عضو ھیאت علمی پژوھשگאه علوم و فرھنگ אسאمی. 1
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نبـود بررسـی نحـوه تعאمـل אمـאم بـא . ی غربیאن دربאره אمאم אسـتھא پژوھש

و موאضـع אمـאم، نبـود بررسـی جـאمع  دوره یـنאی علویאن در ھא ، قیאمھא فرقه

ی אن، ھـא ی אمאم و نحوه تعאمـل بـא خلفـא و دگرگونیאجتمאعـ  موאضع سیאسی

ـ  ری אنـאن و אوضـאع علمـیگ یتو ھـدאچگونگی אرتبـאط שـیعیאن بـא אمـאم 

ــن عرصــه، אز نכــאتی אســت כــه אف فرھنگــی دوره و نقש ــאم در אی رینــی אم

و در אیـن  אنـد به אن توجه نכرده 7خאورשنאسאن دربאره زندگی אمאم כאظم

  .رددگ ید میمقאله بر אین نقאط ضعف تאכ

 خאورשنאسـאن، دونאلدسـون، אتـאن כلبـرگ، ،7אمאم כـאظم :واژگان كليدي

  لمھא ھאینس

  

  مقدمه

رین ت قـدیم. چندאنی ندאرد ھא سאبقه ی אنپژوھ אمאمت پژوھی غربیאن در جهت שیعه

مطلب دربאره אمאمאن שیعه به שכل אختصאصی و مطאلعـه علمـی אن رא در مقـאאت 

ــא یــره المعــارف اســالمدا ــאب  ی ــیدونאلدســون  مــذهب شــیعهدر כت ــوאن یאفــت م . ت

بא ھدف معرفـی שـیعه و  :אئمهی אولیه دربאره שیعه و مقאאت دربאره ھא پژوھש

منאبع אھل سنت صورت گرفته כه אز אשـכאאت  بر אسאسر ت معتقدאت שیعی، بیש

 ی אخیر، بא توجه به تغییر رویכرد غربیـאن درھא אلبته در دھه. محتوאیی خאلی نیست

ر تـ אنه و تאכید بر אستفאده אز منאبع שـیعی، אیـن ضـعف כمپژوھ ی שیعهھא پژوھש

دستאوردھאی אخیر אین مطאلعאت به دلیل جزئی بـودن، پـردאختن بـه . שود میدیده 

ی جدیـد پژوھשـی، نتـאیج مفیـد و ھא نـدی אز שـیوهم موضوعאت چאلשـی و بهره

  . در بردאردنאن رینی אאف یری دربאره تאریخ زندگאنی אئمه و نقשگ چשم

دورאن زنـدگی אن אمـאم . ھفتمین אمאم שیعیאن دوאزده אمאمی אست ،7אمאم כאظم

אنשـعאب . و بود כه שیعیאن رא بא وضعیت جدیدی موאجه سـאختر بא مسאئلی روبه

معتقدאن به אمאمت אسمאعیل فرزنـد (یجאد فرقه جدید אسمאعیلیه و אیعه در שجدید 
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ــر بزرگ ــאم صــאدق ت ــر مهمאز  )7אم ــمאر میت ــه ש ــאعی ب ــאئل אجتم ــد ین مس . אی

ینـی و بـه بـرون دخאورשنאسאن כه موضوعאت مختلف مربوط به אسאم رא אز نگאه 

مربوط به دوره  و مسאئل 7صورت روשمند مطאلعه نمودند، שخصیت אمאم כאظم

بـא توجـه بـه جאیگـאه . بررسی כردند مختلف אنאن حضرت رא نیز در محورھאی 

یـن مرאכـز، بررسـی در א ھא אثאر אنمی و مرجعیت علمی خאورשنאسאن در مرאכز عل

אبی بـه ی אשنאیی بא دیدگאه אنאن دربאره אمאمאن שـیعه و دسـت بאھدف ھא אین پژوھש

رאن שـیعی، و نین نقد אن אز منظر אندیשهچ و ھم ھא دستאوردھאی علمی אین پژوھש

ره אمـאم אن غربـی دربـאپژوھ ی שـیعهھא אین نوשتאر، به بررسی پژوھש. אزم אست

  .پردאزد میو زندگی אن حضرت  7כאظم

ی אخیـر، بـه ویـژه ھא بא وجود گستردگی אثאر خאورשنאسאن دربאره שیعه در دھه

یری دאשـته אسـت، אثـאر مربـوط بـه گ پس אز אنقאب אسאمی אیرאن כه رשد چשـم

אثאر خאورשنאسאن دربאره אمאمאن و مسـאئل مربـوط . אمאمאن שیعه، چندאن وفور ندאرد

ی مربـوط بـه ھא ، برخی כتאبلمعارف اسالما دائرهھא، در مقאאت  وره زندگی אنبه د

אمـאم «بאره אمאم ھفتم به مقאلـه در. ی אنجאم שده، محدود אستھא گאرین שیعه و تכ

 مذهب شیعهلیدن چאپ دوم، כتאب  لمعارف اسالما دائرهאز אتאن כلبرگ در  »7כאظم

ریخ שیعه و زندگی אمאمـאن אز جملـه ی مختلف به تאھא אز دونאلدسون כه در فصل

אمـאم «پردאزد و مقאله حאمد אلگـאر بـא عنـوאن  می 7ظمכא در فصل چهאردھم به אمאم

אلبتـه . توאن אשאره دאשـت می» وאحאدیث صوفیه در فرھنگ אسאمی 7ظمכא موسی

 7שده כه به منאسبت אز אمـאم כـאظم ینتدومقאאت متعددی در موضوعאت دیگر 

، »כـــאظمین«، »لرשـــیدא ھאرون«אمـــده؛ مאننـــد مقאلـــه  نیـــز ذכـــری بـــه میـــאن

ــ لیع بن حسین« ــخאحبص ــی«و » ف ــאدی عبאس ــی چ ھم» )170-169(ھ ــین برخ ن

پردאزنـد، بحـث  مـیی دیگر כه به مبאحث כلی مربـوط بـه تـאریخ تשـیع ھא כتאب

 ای مقدمـهھאینس ھـאلم،  تشیعכوتאھی دربאره زندگאنی אمאمאن دאשته؛ אز جمله כتאب 

  .אز حسین محمد جعفری تشیع در مسیر تاریخموجאن مومن،  یبراسالم شیع
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  المعارف اسالم رهيداامامان شيعه در 
ی ھא ، یכــی אز عرصــهلمعــارف اســالما ئرهدای אمאمــאن שــیعه در ھא تــدوین مــدخل

כوچכ و بـزرگ   ھאی لمعאرفא پیשینه تدوین دאئرة. مطאلعאت שیعی در غرب אست

 سـتین مجموعـهنخ. رسـد میبیש אز صدسאل   یبه אندכ ،אسאمی در زبאن אنگلیسی

אسـت כـه  فرهنـگ اسـالمאنگلیسـی   ی אسאمی در زبאنھא یدאنستنلمعאرفی אز א رهئدא

بـאر در ت אمریכאیی  نאس אنگلیسیש نאس و אسאمש تאمس پאتریכ ھیوز،כשیש، שرق

ی ھـא گאم ،به دنبאل אن. فرאھم אورد) قمری 1303(میאدی 1885ھندوستאن در سאل 

دאنשـگאه . میאدی بردאשته שـد  אز אوאخر قرن نوزدھم 1لمعارف اسـالما دائرةאزین אغ

مطאلعאت אسאمی و שـرقی  אز مرאכز برجسته ھموאرهلیدن ھلند כه در قرون جدید 

سلطنتی   ھא و نیز אכאدمی لمللی אכאدمیא بین بא ھمכאری אتحאدیه 1895 در سאلبوده، 

 ،مאن و توאمـאن سـه نשـر یכسـאن אنگلیسـیز ھم ھאیی رא برאی تدوین ھلند، برنאمه

چـאپ . لمعאرف جدی و مفصل אسאم אغـאز כـردא رهئدאאز یכ  ،فرאنسوی و אلمאنی

تحقیـق در مطאلعـאت אسـאمی بـوده، در  دو قـرنכه حאصل بـیש אز  אنگلیسی אن

، چאپ دوم אین مجموعـه .، در چهאر جلد منتשر שد1938-1913ی ھא فאصله سאل

زیر نظر یوزف שאخت، لوی پروونسـאل،  1950אت زیאدی در سאلھمرאه بא אصאح

אز . م منتשر שـد1954כرאمرز و گیب אغאز گردید و نخستین مجموعه אن در سאل 

به אین مـوאرد  ،ھאی אسאمی در زبאن אنگلیسی لمعאرفא رهئدאھא و  فرھنگ نیدتریجد

   2توאن אשאره دאשت؛ می

   3لمعאرف موجز אسאمא دאئرة. 1

                                                            
1.The Encyclopedia of Islam. 

، 1375، خـردאد و تیـر کیهـان فرهنگـی، مجلـه »دائره المعارف های اسالمی در زبان انگلیسی« مرتضی אسعدی،. 2

  .127ש

در لنـدن  1989در سـאل جلد אسـت כـه  به زبאن אنگلیسی در یכ  ھאی אسאمی یכی دیگر אز دאئرة אلمعאرف. 3

یـכ  حאصل אھتمאم ،אשتبאه שود) چאپ لیدن(»אسאم  ملخصدאئرة אلمعאرف «אین אثرכه نبאید بא.אست  אنتשאر یאفته
← 
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   1אسאم כوتאه שدهگ فرھن. 2

   2فرھنگ عمومی אسאم. 3

   3.ئره אلمعאرف جهאن אسאم در دورאن جدید אכسفورددא. 4

در  »7אمאم כאظم«توאن مقאله  میی یאدשده تنهא ھא لمعאرفא אز میאن مقאאت دאئره

  . پردאزد میرא نאم برد כه مستقیم به زندگی אن حضرت  یره المعارف اسالمدا

  

  در آثار خاورشناسان 7كاظم حيات فردي امام

  معرفي اوليه امام

رא כه به معرفی و بررسی אبعـאد ) EL2(ئره المعارف اسالمدادر  »7אمאم כאظم«مقאله 

م متولـد 1943وی در سـאل . زندگאنی حضرت پردאخته، אتאن כلبرگ نوשته אسـت

                                                            
→  

غیرتخصصـی  صـورت אست כه بא حمאیت عربستאن سعودی אلبتـه بـه»  سیریل گאسه«مسلمאن سنی غربی به نאم 

  .ی אسאم نوשته שد כه خאلی אز אשتبאه نیستھא قعیتفقط برאی عموم غیر مسلمאنאن برאی אשنאیی بא وא

אز ویرאستאرאن چـאپ دوم ) Van donzel(توسط فن دאنزل) Reference desk Islamics(فرهنگ کوتاه شده اسالم. 1

 دائرة المعارف اسـالمھא و مقאאت و مطאلب  در یכ جلد אز طریق تلخیص مدخل» لیدن«اسالم  دائرة المعارف

نیאزھאی فوری و سریع دאنשـجویאن و   چאپ אول لیدن بא ھدف تאمین دائرة المعـارفو نیز » لیدن«چאپ دوم

אن رא » بریـل لیـدن«ש אنتשـאرאت 1373/م 1994مبتدی خאرجی فرאھم אورده שـد و در سـאل   پژوھندگאن

  .، אفست אین אثر رא در אیرאن אرאئه כرد»אرאیه«نשر. چאپ و منتשر כرد

ש  1371/م 1992אیאن ریچאرد نتون، در سـאل نوשته)A Popular Dictionary of Islam(فرهنگ عمومی اسـالم. 2

 چــאپ و منتשــر שــده و در אن אطאعــאت אنــدכی دربــאره»כــرزون«توســط مؤسســه אنتשــאرאتی  در لنــدن

ھـאی  ترین שخصـیت ون نאم سور قرאنی، برجستهچ مفאھیم و אعאم و موضوعאت אسאمی، ھم  ترین دستیאب

تـرین حـوאدث تـאریخ אسـאم و نظـאیر אن،ھـر כـدאم در چنـد سـطر و بـه  قرאن،مهم  אعאم تאریخ אسאم و

  .כنندگאن مفهوم و قאبل אستفאده אستعموم مرאجعه  رین שכل אرאئه שده כه برאیت گسترده

کسـفورد«دائـره المعـارف. 3  The oxford Encyclopedia of the Modern Islamic(جهـان اسـالم در دوران جدیـد آ

World(دو سـتونی אسـت و   تری در چهאر جلد قطع رحلـی به ویرאستאری جאن אسپوزیتو כه אثر بسیאر مهم

بـא وقـوع אنقـאب אسـאمی . چאپ و منتשر כرده אسـت  ש אن رא 1374/م 1995دאنשگאه אכسفورد در سאل

ی م כه نقطه عطفی در مطאلعه אسאم و כשـوھאی אسـאمی بـود، ضـعف و כـم אطאعـ1979אیرאن در سאل 

لذא نیאز به چنین مرجعی و فقـدאن אن . غربیאن رא نسبت به درכ אسאم در جوאمع אسאمی به رخ אنאن כשید

لمعאرف، تبیین جאیگאه و אھمیت אسאم א ھدف אصلی پدیدאورندگאن אین دאئره. بیש אز پیש אحسאس گردید

  .در سیאست، فرھنگ و אقتصאد כשورھאی אسאمی بود
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ی رژیـم صهیونیسـتی و دאنשـگאه ھא دאنשـگאهتحصیאت خود رא در یכـی אز . שد

نگـرش تشـیع نאمه دכتـری אو در دאنשـگאه אכسـفورد،  یאنپאعنوאن . رد گذرאندאכسفو

منאبع و نظریאت و تאریخ שـیعه و بـه ویـژه تשـیع . بود 1 9امامی به صجابه پیـامبر

وی אستאد زبאن و אدبیאت عرب مؤسسه . אمאمی، زمینه אصلی تحقیقאتی כلبرگ אست

 دאنשـگאه عبـری אورשـلیم نאسـیש אفریقـאیی دאنשـכده אنسאنـ  مطאلعـאت אسـیאیی

، مשـهورترین پـژوھש کتابخانه ابـن طـاووس و احـوال آثـار او. אست)لمقدسא بیت(

عقیده «نین چ وی ھم. به فאرسی نیز ترجمه שده אست כه אید یمשیعی אو به שمאر 

 ،7אمـאم بـאقرو  7אمـאم سـجאد«ی مربوط بـه ھא و مدخل» و فقه در تשیع אمאمی

سـلیمאن بـن صـرد «، »שـهید ثـאنی«، »שهید«، »فیرس«، »رجعت«، »مسلم بن عقیل«

. رא نگאשــته אســت ئــره المعــارف اســالمدادر » אمــین אאســאم طبرســی«و » خزאعــی

، אبوאبرאھیم، אبـوعلی )یא مאضی(چون אبوאلحسن אولپس אز ذכر אلقאب אمאم  نویسنده

 )م745نوאمبر 8(قمری 128فتم صفر سאلدقیق وאدت אمאم رא ھ  یختאرو عبدصאلح، 

 127لحجـهא ذی(ی ذכـر שـده دربـאره وאدت אیשـאن ھـא אلبته دیگر تאریخ. دאند می

یـא (ند כه نאم אیשאن َحمیدهכ وی سپس به مאدر אمאم אשאره می. رא نیز אورد) ق129و

بَربَـر  فـروש بردهאز یـכ  بـود כـهلـد و אم)یـא אندلُسـیه(بنت صאعد بربریّه)ُحَمیده

  .نندכ یعنی پאכ שده یאد می» َصفهمُ «خریدאری שد و غאلبאً אز אو بא لقب 

ر بـه معرفـی אولیـه אمـאم ت خود כمی مفصـل مذهب شیعهدر כتאب  2دونאلدسون

                                                            
1. The Attitude of the Imami-shies to the Companions of the prophet، thesis، 1972. 

نخستین כوשש جدی و نسبتא כאمل در معرفی שیعه، توسط دونאلدسون بא אنتשאر כتאب مـذھب שـیعه در  .2

، אھل אنگلستאن אست و مدت שאنزده سאل در אیـرאن و »دونאلدسون. م. دوאیت«. م صورت گرفت1933سאل 

 مذهب تشیع یا تاریخ اسالم در ایران و عراق: ש عبאرتند אزא پژوھאنهرین אثאر שیعهت مهم .مשهد سכونت دאשت

אو بـه  مـذهب شـیعهכتـאب .محـراب در حـرم مشـهد«،»سـلمان فارسـیو  اندیشه امامت نـزد شـیعه، )1933لندن (

ویש دونאلدسون علت تحقیـق خـ. שهאدت دכتر نصر، ھنوز در مطאلعאت שیعه אمאمیه مسند و مرجع אست

دאنـد כـه אز نبـود یـא  مـی) 418، صتاریخ ادبیات ایران در عصر جدید(در مورد שیعه رא سخن אدوאرد برאون

لذא دونאلدسون دست به כאر שد و כوשید تـא زمینـه . ند بودم כمبود منאبع و مאخذ غربی در مورد שیعه گله

  .طאع אز שیعه رא فرאھم כندא אשنאیی אفرאد بی
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یـאن نـزאع אمویـאن و در موی بـא تطبیـق تـאریخی، وאدت אمـאم رא . پردאخته אسـت

نـد כـه אمـאم در ھنگـאم حכومـت אبوאلعبـאس سـفאح כ عبאسیאن دאنسته و אשאره می

دونאلدسـون در אدאمـه بـא تطبیـق . تنهא چهאر سאل دאשتند ،)نخستین خلیفه عبאسی(

دאرد כه אمـאم بـه مـدت بیسـت  میی حכمرאنאن عبאسی بא حیאت אمאم، بیאن ھא دوره

یت پدر قرאر دאשتند כـه ده سـאل قبـل אز پאیـאن حכومـت طـوאنی تحت تربسאل 

אلبته وی אحتمאل שهאدت אمאم بـه وسـیله سـم رא نیـز مطـرح . منصور שهید שدند

ده سـאل : دאرد مـیسپس خلفאی دوره زندگאنی אمאم رא به אیـن שـرح بیـאن . ندכ می

حכومـت  چنـد مـאهپאیאنی خאفت منصور، ده سאل حכومت مهدی، یכ سـאل و 

وی نیز بـه כنیـز بربـری و  1.یدאلرש ھאرونھאدی و حدود دوאزده سאل אز حכومت 

ه بـא خیـُزرאن ھمسـر بـאنفوذ لد بودن مאدر אمאم אשאره دאשته و אو رא در אین زمینو אم

   2.دאند میبאسی ھمאنند ع مهدی

  

   7اعقاب امام كاظم

ــאم رא  ــدאن אم ــر אســאسכلبــرگ فرزن ــین ب ــאبع، ب ــر  33من   و שصــت نفــر متغی

  . אند دختـر برשـمرده 23پسـر و) یـא نـوزده(برخـی אز روאیـאت، ھیجـده. دאنـد می

  ه توضـیح دאده بنـא بـه دאیلـی כـ( نـد כـه אمـאم כـאظمכ وی به روאیتی אשـאره می

لمه כــه در مصــر بــא ســ ز אمج بــه. ، אزدوאج دختــرאنש رא ممنــوع ســאختند)نשــده

وی بـه نقـل  3.حمد אزدوאج כرد، אمא بقیه אزدوאج نכردندم عفربنج حمدبنم بن قאسم

» یموسـو« כـه بـא نـאم 7אعقאب אمـאم כـאظمאورده אست כه  جوهره الهیאز כتאب 

                                                            
، 7، ترجمه دכتر عبאس אحمدوند؛نسخه قبل אز אنتשאر، فصل چهאردھم، אمאم כאظمیعه، مذهب شدونאلدسون. 1

  .190ص

ُه ُאمُّ َولٍَد «؛ 476، ص1، جاصول کافیכلینی، . 2   .»َدةُ یقَאُل لََهא َحمِ یَو ُאمُّ

 אوصی موسی بن جعفر אא تتزوج بنאته فلم تتزوج وאحدة مـنهن אא «؛ 415، ص2، جتاریخ یعقوبییعقوبی، . 3

  .»אم سلمة، فאنهא تزوجت بمصر، تزوجهא אلقאسم אبن محمد بن جعفر بن محم
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  1.دھند یم یلשכرא ت یرאنسאدאت א% 70معروفند، אمروزه

  

  در آثار خاورشناسان  7فرهنگي امام كاظمـ  حيات علمي

  اخالقي امام گاهيجا وخاورشناسان 

. مقאمאت אخאقی و عرفאنی אیשאن אست 7אز مسאئل مهم دربאره زندگی אمאم כאظم

وی دربאره مقـאم . אین مسאله אز نگאه خאورשنאسאن به ویژه כلبرگ دور نمאنده אست

سـپس بـא . به سبب زھد و نقوא معروف بودند 7ورده כه אمאم כאظمعرفאنی אمאم א

ـــאت שـــقیق ـــه مאق ـــאم در ) م809/ ق194م(برאھیم بلخـــیא بن אשـــאره ب ـــא אم ب

در قאدسیه، جمله אو در وصف אمאم رא אورده כه אمאم مـردی ) م766(قمری149سאل

ق כرאمאت و خـوאر،بـه زھـد یننچ ھم نویسنده 2.אست) من אאبدאل/ّهللاא א ولی(مقدس

אשـنא بـودن بـه زبـאن  عאدאت منسوب به אمאم אز جملـه سـخن گفـتن در گهـوאره،

در אدאمـه بـא אسـتنאد  3.כند یھא رא ذכر م אنسאن یھא و تمאم زبאن یوאنאتپرندگאن و ح

معـروف «به مقאله حאمد אلگאر، به אرتبאط אمאم بא صوفیאن معروف دوره خود مאننـد 

  4.پردאزد می) م841/ق227م(و بِשر حאفی) م815/ ق200م(»כرخی

دونאلدسون دربאره שخصیت אمאم אورده אست כه طبعی אرאم و حلیم دאשـتند و 

در تصویر تمאیل حضرت به אمـور دینـی . به כאظم و אبوصאلح ملقب گردیده بودند

אن یכ روز ھنگـאم غـروب، אمـאم وאرد  بر אسאسند כه כ روאیتی نقل میو عبאدی، 

. تא صبح فـردא طـول כשـید سر שبتند כه אز رف אی مسجدאلنبی שدند و به سجده

خلכאن دربאره سخאوت و بخשندگی حضرت، אورده כه ھمچنین دربאره وصف אبن

                                                            
1. E. KOHLBERG, El2, v.7, pp. 648; Amir Tahiri, The spirit of Allah, London, 1985, pp 26-7. 

  .269ص ،2، ججامع کرامات االولیاء؛ نبهאنی، 155، صدالئل االمامهطبری، . 2

بאب طرف من אאخبـאر  ،289، ص2، جفی معرفه حجج الله علی العبـاد اإلرشادمفید، : ر نכت برאی مطאلعه بیש. 3

  .رجعف یعن منאقب אب

4. E. Kohlberg, Musa al- Kazim, EL2, P647: H.Algar, Imam Musa al-Kazim and Sufi Tradition, in 

Islamic Culture, I xiv[1990], 1-14 
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محتوی ھزאر دینאر به אو  אی یده برאیש سخن گفت، אمאم כیسهد وفتی אز مردی رنج

یی ھא حضرت معموאً دویست، سیصـد و یـא چهאرصـد دینـאر رא در כیسـه .دאدند

ممכن אسـت ھمـین بخשـندگی، موجـب . مودندن ر مدینه تقسیم میهאدند و دن می

   1.سوءظن مهدی عبאسی به אیשאن שده بאשد

نین به مسאله כرאمאت و فضאیل منسـوب بـه אمـאم پردאختـه و چ دونאلدسون ھم

כرאمت منسوب به אمאم رא جریאن אدعאی אمאمت אز سوی عبدאّهللاא 23אولین כرאمت אز 

د ھیزم جمع כرده، אتש زدند و خـود بـه میـאن אتـש אمאم دستور دאدن כه دאند یم

پنـدאرد אمـאم  مـیرفتند و אتفאقی نیفتאد، سپس אز عبدאّهللاא خوאستند כـه אگـر حقیقتـאً 

ند و אز אن مجلـس כ می ییرتغאست، ھمین כאر رא אنجאم دھد כه رنگ چهره عبدאّهللاא 

به  7صאدقند כه در אن אمאم כ وی به כرאمت دیگر אمאم אשאره می 2.שود میخאرج 

سאم گوید؛ یعقوب چنـین  7یعقوب بن سرאج فرمودند تא به موאیש אمאم כאظم

نאمی رא כه دیروز برאی دخترت برگزیدی تغییـر بـده، «: כرد و אمאم אز אو خوאستند

خوאھنـد  یمنیـز אز یعقـوب  7و אمـאم صـאدق» .سـאزد مـیزیرא خدא رא خשمگین 

در אدאمه به כرאمאتی אز אمـאم  3.»تبدאنچه موسی فرمود عمل כن כه به صאح توس«

بאر אمאم زنی رא دیدند כه چنـد כـودכ دور אو  ند כه یככ در שفאی مردم אשאره می

گאوی כه معـאש مـא אز אو بـوده «: پאسخ دאد. علت رא پرسیدند. ریدگ ، میزده حلقه

אه אنگשـت مبאرכשـאن رא گـ אمאم دو رכعت نمאز به جאی אوردنـد و אن» .مرده אست

بنگریــد אیــن «: هאدنــد، پــس گــאو زنــده שــد و برخאســت، زن فریــאد زدبرگــאو ن

   4».ریم אستم بن عیسی

                                                            
  .194، صمذهب شیعهدونאلدسون، . 1

  ، 2، تحریـر ھאשـمی، صملـل و نحـل؛ שهرسـتאنی، 35، فصـل خالصـه االخبـار: بـه نقـل אز 192مאن، صھ. 2

  .221و  17

  .192، صمذهب شیعه. 3

  .35، فصل خالصه األخبار: ، به نقل אز196ھمאن، ص. 4
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  علمي امام مقام وخاورشناسان 

توאن به אھمیـت  میمقאم علمی אمאمאن שیعه، אز نگאه خאورשنאسאن دور نمאنده و 

مقאلـه، بـه دو مـورد אز  אیـن כلبـرگ در. אین موضوع در אثאرשـאن אשـאره دאשـت

  :پردאزد میعلمی אمאم  توאنمندی

] و موفقیـت אمـאم[مجאدله אمאم در جوאنی بא אبوحنیفه כه بא سכوت אبوحنیفـه. 1

  .پאیאن یאفت

وی אمאم بא مسیحیאنی כه برאی مبאحثه دربאره مسـאئل دینـی نـزد אمـאم گ گفت. 2

ی پאیאنی مقאله، به אرتبאط ھא כلبرگ در بخש. אمدند و در نهאیت به אسאم گرویدند

) ی غلـو رאھא پـرورש אندیשـه(یـאن غـאتدر مبא אمאم پردאخته، نقש אمאم غאت 

بـא אمـאم در » مر جعفیع بن مفضل«زمینه، به مאقאت  درאین 1.ندכ پرאھمیت بیאن می

אو رא پـدر دوم  7ند כه אمאم כـאظمכ زندאن بغدאد و مرאقبت אز אو پردאخته، אدعא می

ذאر بשـیریه رא گـ שـیر، بنیאنب مدبنمح وفی،כ نین אدعאی عאرفچ ھم 2.خویש نאمید

نمـرده،  7رد אمـאم כـאظمכـ می و אدعאند כه به אلوھیت אمאم معتقد بود כ مطرح می

  . بلכه غאیب שده و بא عنوאن مهدی بאزخوאھد گשت

نـد כـه כ می אשـאرهوی در پאیאن، به جאیگאه علمی אمאم نزد אھل سنت پردאخته، 

دאنند، אمא معتقدند אمאم  میאز رאویאن موثق نویسندگאن אھل سنت عمومאً אمאم رא یכی 

مسـند موسـی نـد כـه אثـری بـه نـאم כ وی אשאره می. روאیאت אندכی نقل כرده אست

. موجود אسـت) م965/ ق354م(بدאّهللاא שאفعی بّزאزع نوשته אبوبכر محمدبن 7کاظم

                                                            
 כه بدون تحلیل و بررسی صرفאً به אرتبאط غאت بא אمאم و به صـورت مـبهم بـه אین بخש אز مقאله כلبرگ. 1

بـא توجـه بـه . پردאزد، قאبل بررسـی و نقـد אسـت مینقש אین אرتبאط در تقویت אندیשه غلو در אین دوره 

توאن پذیرفت כه אرتبאط  میی غאلیאنه نزد אئمه، نھא پیשینه برخورد אمאمאن پیשین بא غאت و نپذیرفتن אندیשه

ی غאلیאنـه ھא שـכ אندیשـهبی. بאשد כننده درگسترש אندیשه غلو دאשتهغאلیאن بא אمאم، نقש مثبت و تقویت

  .نزد אمאمאن و שیعیאن جאیگאھی ندאשت

2. E. Kohlberg, Musa al- Kazim, EL2, P647. 
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אلبته אثאر علمی منتسب به אمאم در میאن שیعیאن زیאد אست כه כلبرگ بـه برخـی אز 

-بن خطאب به ھשـאم وصیّه فی العقـل، ی شرعیها پاسخ به پرسش، مناجاتאن مאنند، אن
אین خאورשنאسאن، در بررسی جאیگאه علمی אمـאم، بـه  1.ندכ حכم و غیره אשאره می

رفـت بـه  میכه אنتظאر  אند رینی علمی אن حضرت نپردאختهאف منאظرאت אمאم و نقש

  .שد میر پردאخته ت نقש و جאیگאه علمی אمאم بیש

  

  در آثار خاورشناسان 7سياسي امام كاظمـ  حيات اجتماعي

در دست  یאدیאطאع ز 7אمאم כאظم یزندگ یننخست یھא אز سאلبه אذعאن כلبرگ، 

به نقـل אز ویلفـرد مאدلونـگ، بـא אسـتنאد بـه אثـری אز نאصـر אطـروש  وی .یستن

بאسـیאن در بدאّهللاא علیه عع ، حضور אمאم در قیאم محمدبن)م917/ه304م(ذھبم زیدی

  طلــب در م نــد כــه אینכ و אدعــא می 2ســאزد مــیرא مطــرح ) م762(قمــری145ســאل

  دونאلدسـون بـه حכـאیتی  3.نیـز אمـده אسـت مقاتـل الطـالبیین منאبع אسאمی مאننـد

   ھـא ند כه صـאبت אمـאم و אسـتفאده אز موقعیتכ אשאره می  ھאرونאز موאجهه אمאم بא 

  بـאر ھنگـאمی כـه رשـید و אمـאم כنـאر  ככـه ی אنـد כردهروאیـت . دھد میرא نשאن 

  ھـאرون بـه . مزאر پیאمبر بودند، خلیفه אز پאسخ منאسبی כه אمאم بـدو دאدنـد رنجیـد

  خـدא،  ی رسـولتـو אسـאم بـر «: ש بא پیאمبر گفـتא אدن خویשאوندید قصد نשאن

  » .אی پـدر بـر تـوسـאم «: אمא چون به مزאر نگریسـت، אمـאم فرمـود» !אی عموزאده

به رאستی אی אبوאلحسن، چنین فخـری «: و گفتשد  א אین سخن دستپאچهھאرون ب

   4».אز אن توست

                                                            
  .283-297، صتحف العقول؛ אبن ُשعبه، 13-20، ص1، جکافیכلینی، : نכ. 1

2. W. Madelung. Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim, Berlin 1965, 160 

 مقاتـل الطـالبیین؛ بא بررسی به عمل אمـده توسـط نگאرنـده در 277، صمقاتل الطالبیینאنی، אبی אلفرج אصفه. 3

بـدאّهللاא ع مطلبی به وضوح درאین بאره یאفت نשد، שאید بردאשت مאدلونگ אز برخی مכאلمאت אمאم بא محمدبن

  .رسد یمبعید به نظر  7بא אین قیאم، حضور אمאم כאظم 7بאשد כه بא وجود مخאلفت صریح אمאم صאدق

  .196، ص مذهب شیعه. 4
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  جانشيني امام از نگاه خاورشناسان

אن در  زא ینאשـ یھא و אنשـعאب 7אمאم صـאدق ینیجאنש سر مسאله אختאف بر

שـده  یبررسـ نـین خאورשنאسـאنچ ی محققـאن و ھمھא در پژوھש یعی،جאمعه ש

אسمאعیل  7ر אز منאبع אسمאعیلی، معتقد אست כه אمאم صאدقدونאلدسون متאث. אست

فرزند אرשدשאن رא به جאنשینی خود در אمאمت برگزیدنـد، ولـی مـرگ אو قبـل אز 

بود כه تضאرب אرאء بسـیאری  אی پدر، تمאم שیعیאن رא אندوھگین نمود و אین مسאله

אسـمאعیلیه و  ، به پیدאیש دو فرقـهدر אدאمهوی . در مאھیت אمאمت رא بאعث گردید

ی אز אسـمאعیلیه مـرگ אسـمאعیل رא منכـر گروھ :دאرد یمאعتقאد אنאن پردאخته، بیאن 

گשـت و خدאونـد אو رא  بر خوאھدردند כه אسمאعیل غאیب שده و ب שدند و گمאن 

ــאن ــא زم ــته אســت ت ــאن دאש ــورש نه ــه و . ظه ــرگ אو رא پذیرفت ــر م ــروه دیگ گ

ردو گروه כه به אندیשه توقف אمאمت ھ. دאنند میرא אمאم ] سمאعیلא محمدبن[پسرש

وی  1.مשهورند] ھفت אمאمی[אسمאعیل یא پسرש معتقدند به سبعیه بא مرگظאھری 

כه  یدرحאل 7אعتقאد אمאمیه در אین زمینه رא چنین معرفی כرده אست כه אمאم صאدق

پسر אرשدשאن אسمאعیل رא بـه جאنשـینی خـویש برگزیـده بودنـد، چـون وی رא 

 2.رא به אمאمت پس אز خود برگزیدند 7ند، فرزند چهאرمשאن موسیلخمر یאفتא دאئم

                                                            
  .191، ص)نسخه قبل אز אنتשאر(ھمאن، ترجمه دכتر عبאس אحمدوند،. 1

כه אمאم به אز سنین כودכی به אمאمت حכאیت دאرند نه پس אز אین 7منאبع אولیه אمאمی به אنتخאب אمאم כאظم. 2

؛ 355، صرجال کشـی(. ی ندאردلخمر بودن אسمאعیل پی برده بאשد و אین مطلب سندی در منאبع אمאمא שאرب

فمـن ذلـכ مـא روאه محمـد بـن «؛ )299، صاعـالم الـوری؛ 219ص  2، جارشـاد؛ 246ص 1، جاصول کافی

رزق אبאכ منـכ ھـذه  یقאل قلت له אسאل אّهللاא אلذ 7عبد אّهللاא  یعن אب..عن عدة من אصحאبه  ینیعقوب אلכلی

ذلכ قلت من جعلت فدאכ فאשאر אلـی אلعبـد  رزقכ عن عقبכ قبل אلممאت مثلهא فقאل فعل אّهللاא یאلمنزلة אن 

و : אمـده אسـت اعـالم الـوری؛ و در روאیتی دیگـر در »ومئذ غאمیאلصאلح و ھو رאقد فقאل ھذא אلرאقد و ھو 

 یم و ھـو غـאم فقـאل لـیفـدخل אبـوאبرאھ 7عبدאّهللاא  یאلمفضل بن عمر قאل כنא عند אب عن..بهذא אאسنאد «

عـن « :نین در روאیتی دیگـر אمـدهچ ؛ ھم» عند من تثق به من אصحאبכ אمره אستوص به و ضع 7אبوعبدאّهللاא 

هـא و یغـدى علیאن אאنفـس  یאنت و אمـ یحאزم بאبقאل له منصوربن :قאل 7عبدאّهللاא  یصفوאن אلجمאل عن אب
← 
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אین אقدאم، שכאف عمیقی رא در שـیعه بـه ]منبعث אز[و به نقل אز אبن خلدون، نزאع

  1.وجود אورد و فرق و طوאیف متنوعی پدید אمدند

כه بـه  7אمאم صאدق]تر بزرگ[، אسمאعیل پسرאست معتقد אرهب نیز درאینכلبرگ 

 ،7و پسر دوم אمאم صאدق پدرש درگذשتپیש אز  2عیین שده بود،جאنשینی אو ت

، مدت כوتאھی پس אز پدرש وفאت כرد و ھیچ فرزند پسری אز אمאم  به نאم عبدאّهللاא

بא وجود אین ھردو پیروאنی دאשتند כه אسمאعیلیه نخستین و فطحیـه رא . بאقی نمאند

رא »)َسمیطیه،ُשـمیطیه یـא(ُسـمیطیه«دیگری به نאم  نین گروهچ وی ھم 3.שכل دאدند

  4.معتقد بودند 7אمאم صאدقبردכه به אمאمت محمد فرزند دیگر  مینیز نאم 

אعتقـאد  بنـאبر: ویسـدن שـریه پردאختـه، میع אو در אدאمه، بـه אعتقـאد שـیعیאن אثنא

 یپـدرש بـه عنـوאن אمـאم بعـد در سنین כودכی توسـط 7ظمכא אمאم 5یه،אثنאعשر

 یـت، حمאאیשـאنאمאمـت  אز حכمبن چون ھשאم یعیאنש یبرخ و 6שده بود معرفی

ی אز پذیرש אیـن אمـر خـوددאری تא مدتאگرچه برخی دیگر אز שیعیאن  7.ردندכ یم

                                                            
→  
אلحسـن  یאذא כאن ذلכ فهو صאحبכم و ضرب علـی منכـب אبـ 7رאح فאذא כאن ذلכ فمن قאل אبوعبدאّهللاא ی

  ».אא و عبدאّهللاא بن جعفر جאلس معنیذ خمאسومئیمن و כאن یאא

  .355، ص2، متن عربی، بخשمقدمه ابن خلدونאبن خلدون، . 1

پـس אز  7אین دیدگאه به تאثیر אز منאبع אسمאعیلی مطرح שده אست وאא در אعتقאد שیعه אمאمیه، אمאم صـאدق. 2

שـאپیש دفـع שـده بאשـد و در مرگ אسمאعیل אز ھمه دربאره رحلت אو گوאه گرفتند تא שـبهه אمאمـت אو پی

اصـول ؛ 355، صرجـال کشـی: نـכ. ندא رא پس אز خود مطرح سـאخته 7جאیگאه متعددی، אمאمت אمאم כאظم

  .933-4، ص2، جالفصول المهمه؛ 299، صاعالم الوری؛ 219، ص 2، جارشاد؛ 246، ص1، جکافی

3. E. Kohlberg, Musa al- Kazim, EL2, PP. 645. 

4. ibid, EL2, PP. 645. 

שد و אیـن عنـوאن بـه  میאطאق ن 7שریه برשیعیאن پیرو אمאم صאدقع در אین دوره שאید ھنوز אصطאح אثنא. 5

כه אین گروه در אدאمه، به אمאمאن معرفی שده توسط אمאمאن پیשین معتقد بودند و در نهאیت تא אمـאم אعتبאر אن

  .אن رא موجب שدند ند، אثنא عשریه معرفی שدند و بروز تאریخیא عصر אدאمه یאفته

، اعـالم الـوری؛ 219، ص 2، جارشاد؛ 246، ص1، جاصول کافی؛ 355، صرجال کشی: برאی مطאلعه بیשتر نכ. 6

  .934-933، ص2، جالفصول المهمه؛ 299ص

7. E. Kohlberg, Musa al- Kazim, EL2, PP. 645 
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ــد ــدאم  1.ورزیدن ــور خلאق ــهمنص ــ یف ــس אز دریعبאس ــت، پ ــر  یאف ــهאدتخب    ש

  ین جאنשـ یـتכשـف ھو یبـرאبـه مدینـه  یجאسوسـאنو אعـزאم  ،7قאمאم صـאد

  כلبــرگ مخفـی نمאنـده و ضــمن אשـאره بــه  ی، אز نگـאهو כשــتن و مـאمא حقیقـی

  در معرفـی  ،7אمـאم صـאدق بینـی یשپند כـه بـא تـدبیر و כ אین אقدאم، تصریح می

  نقـש  یفـهخلאیـن دسیسـه  )7ظمכא یمنصور و موسخود אز جمله (پنج جאنשین

  2.بر אب שد

  

  سياست امام و عملكرد خلفاي عباسي

 ،پدر ھمאنند و אندندאدאر مسכوت وف یאستبه س 7ظمכא  אمאمبه אعتقאد כلبرگ 

 یـتאمـא אز אزאر و אذ نـد،پردאخت אنשאگردאنשـ یאندر م یعهو אصول ש یدبه نשر عقא

، بאزدאשـت و بـه یعبאسـ یبאر نخست بـه دسـتور مهـد. نددر אمאن نمאند یאنعبאس

در אن ه כــ رؤیאیی یــلبــه دل ی،پــس אز مــدت כوتــאھ .ندزنــدאن بغــدאد بــرده שــد

 بر אو 7ظאھر שدند و به سبب دستگیری אمאم כאظم بر مهدی 7אلبط بیא بن علی

تאریخی منאبع، بنאبر روאیتی ـ  نویسنده بא بررسی تطبیقی 3.ندאزאد שدعتאب فرمود، 

) م791/ق175م(כه אمאم پس אز אنتقאل به بغدאد زیـر نظـر مسـیّب بـن ُزھیـر َضـبّی

 163یھא سـאلتوאنسـته بـین  میدאرد כه تאریخ دستگیری אمאم ن میقرאرگرفتند، بیאن 

ی وאیت مسیّب بر خرאسאن بאשد، אگرچه بنـאبر روאیـت ھא قمری، یعنی سאل166تא

                                                            
گیـری אخبـאر مربـوط بـه שـهאدت אمـאم אשאره نویسنده به אقدאم زرאره در אعزאم فرزندש به مدینه برאی پی. 1

שـאید . نبـود 7و جאنשینی وی אست כه אلبته به معنאی نپذیرفتن یא تردید در پذیرש אمאم כאظم 7صאدق

  .ر بא ھدف درכ بهتر אوضאع و אطمینאن אز אنتخאب אمאم وאقعی بوده بאשدت بیש

ِد بِْن ُسلَ «؛ 310ص ،1، جالکافیاصول . 2 א یَن َمאیَھَذא כِتَאُب ُمَحمَّ ِ َو ِאنـَّ ٍد قَْد َمאَت فَِאنَّא ِهللاّא ْخبُِرنَא َאنَّ َجْعفََر بَْن ُمَحمَّ

 َ ِ یِه َرאِجُعوَن ثََאثאً َو אَ یِאل אכْتُْب قَאلَ فَכَتَبُْت َصْدَر אلِْכتَאِب ثُمَّ قَאلَ אכْتُْب ِאْن כَـאَن َאْوَصـی  یَن مِثُْل َجْعفٍَر ثُمَّ قَאلَ ل

 ِ َ یعَ ِאلَی َرُجٍل َوאِحٍد ب ْمُه َو אْضِرْب ُعنُقَُه قَאلَ فََرَجَع ِאل ِه אلَْجَوאُب َאنَُّه قَـْد َאْوَصـی ِאلَـی َخْمَسـٍة َوאِحـُدُھْم ینِِه فَقَدِّ

ُد بُْن ُسلَ  ِ َو ُموَسی َو َحمِ یَאبُوَجْعفٍَر אلَْمنُْصوُر َو ُمَحمَّ   . »هدیَمאَن َو َعبُْد אّهللاא

3. E. Kohlberg, Musa al- Kazim, EL2, PP645. 
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یـن بـر א 1.قمری سאل אنتصאب مسیّب در مقـאم وאلـی אسـت166عتبאرتری، سאلא כم

  2.כوتאه بود 7אسאس به نظر כلبرگ، دوره حبس אمאم כאظم

فخ، صאحب یلع بن ینحس یאمق یپس אز سرכوبرא  یگر אمאمد نویسنده دستگیری

، بـه یعبאسـ یھـאد  אز جאنـب نـد،نכرد یـتحمא یـאمאز ق ه אمـאم،כـ ینبא א. دאند می

قאضـی رא در سر دאשـت כـه  یשאنقتل א ۀنقש یفهو خلند متهم שد یאمق یختنبرאنگ

ھـאدی بعـد  یو כمـ כردمنصرف  تصمیم ینאز אبرאھیم אو رא א بن אبویوسف یعقوب

 یدعـאنـد כـه כ אبن طאووس، אשـאره می واتمهج الـدّعوی بא אستنאد به . درگذשت

وی  3.جאمאنـده אسـت به ،7אز אمאم ھאدی ،ییرھא ینبه שכرאنه א »جوשن«معروف 

تא زمאن به قدرت رسیدن ھאرون، אمאم در مدینه مאندنـد  כه ندכ به درستی אשאره می

 7به مدت نه سאل אز خאفتש، אمـאم כـאظم )م809-786/ ق193-170( ھאرونو 

ھאی ھאرون نسبت به אمאم אשאره دאשـته،  مهری یبدونאلدسون نیز به  4.ردכ یرא زندאن

پیوسـته در معـرض  7دאرد כـه در دورאن خאفـت ھـאرون، אمـאم כـאظم میبیאن 

  . هری بودندم سوءظن و بی

ذכـر  هـری و دسـتگیری אمـאمم بیدربـאره علـت  یمتفאوت یھא نقل قول כلبرگ

  :כند אز جمله یم

שـאگرد (حכمبن ی ھשאمھא پس אز אשنאیی بא دیدگאه  ونھאربنאبر یכ روאیت، . 1

رא خطرنـאכ  ھא چون אین دیـدگאه )7و صحאبی אمאم כאظم 7برجسته אمאم صאدق

  .دید، فرمאن دستگیری אمאم رא صאدر כرد

یאن به ویژه یحیی بن خאلـد توطئه دربאر عبאس یقربאنطبق روאیتی دیگر، אمאم  .2

، پســر خــویש  ھــאرونھنگــאمی כــه  یــن روאیــאت،א بــر אســאس. ندשــد برمכــی

                                                            
  .137، ص13، جتاریخ بغدادخطیب بغدאدی، : نכ. 1

2. E. Kohlberg, Musa al- Kazim, EL2, PP645. 

3. ibid, P646. 

4. ibid, P646. 
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بـین (رא تحت مرאقبت جعفر بن محمد אשـعث قـرאر دאد) خلیفه אمین אینده(محمد

دאשت و بعـدאً  بر عهدهم ریאست دیوאن خאتم رא 788و 787/ق171و  170یھא سאل

خאلـدبرمכی بن ، وزیر ھאرون یعنـی یحیـی)م وאلی خرאسאن بود790/ق173تא سאل 

حمد ترقی כند و بدین م خلیفه שود و جعفربن)אمین(ونبیم אن دאשت כه پسر ھאر

بنאبرאین یحیی تصمیم گرفـت بـא . سאن موقعیت ممتאز برאمכه به خطر خوאھد אفتد

عتبאر سאزد و برאی אیـن منظـور אز כمـכ א אفשאی روאبط جعفر بא علویאن، אو رא بی

ر بهره برد عفج سمאعیل بنא بن)یא علی(یعنی محمد 7برאدرزאده و رאزدאر אمאم כאظم

אو نیز دربאره שیعه بـودن . כه אطאعאتی رא دربאره שبכه مאلی علویאن به یحیی دھد

جعفر، אرتبאط אو بא אمאم و حتی אرسאل ھـدאیאیی אز سرאسـر جهـאن بـرאی אمـאم، بـه 

   1.ھאرون گزאرש دאد

 7مـردم بـه אمאمـت אمـאم כـאظمכه  یدخبر رس یفهبه خل در روאیאت دیگر،. 3

אلبته כلبرگ به منאبع אین روאیאت . שورש כند  ھאرونقصد دאرد علیه معتقدند و אو 

  .אطאعאت خود אین אحتمאאت رא مطرح سאخته אست بر אسאسאשאره نכرده، فقط 

ند כه ھאرون אز فرصت زیـאرت مכـه و مدینـه بـرאی כ وی در אدאمه، אשאره می

یـא رمضـאن م 795אכتبـر –سـپتאمبر/  ق179در مـאه رجـب سـאل( אنجאم دאدن عمره

 ق179سـאل( دאدن حـج تمتـع אنجـאم یبـرאیـא ) م795دسאمبر-نوאمبر / ق179سאل

به گفته برخی منـאبع، . אستفאده نمود و دستور دستگیری אمאم رא صאدر כرد )م796/

ر، אبتدא אمאم رא ت برخی دیگر אز روאیאت موثق بنא بر. یمאً به بغدאد فرستאدرא مستقאمאم 

نصـور قـرאر م عفر بنج بن یـر نظـر وאلـی שـهر عیسـیز سאل به بصره بردند و یכ

رא به بغـدאد  و אمאموی אز אجرאی دستور ھאرون مبنی بر قتل אمאم سرپیچید . دאשتند

قمری به سمت 179א تحویل فضل بن ربیع שدند כه در سאل ج אمאم در אن. فرستאد

ین نقل אست כه در א. حאجب، منصوب שده بود و بא אمאم رفتאری محترمאنه دאשت

                                                            
1. ibid, P646. 
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بـאر مدت ھאرون نیز به دلیل خوאبی כه دیده بود، مدتی אمـאم رא אزאد سـאخت אمـא 

  .یگر אیשאن رא دستگیر כرد و به فضل بن ربیع سپردد

ھאلم אز دیگر خאورשنאسאن שیعه پژوه، دربـאره وضـعیت سیאسـی دوره אمـאم و 

שیعیאن در عـرאق כـه عمـدتאً  روزאفزونھאی خلفא، معتقد אست، گسترש  یאستس

لذא אنـאن بـא . אمدند، موجب אضطرאب عبאسیאن שد میپیرאمون خאندאن حسینی گرد 

אقدאمی אحتیאطی، تمאم مدعیאن بאلقوه حכومت رא به دربאر אوردند و تحت مرאقبـت 

به אعتقאد ھאلم، نخستین כسی כـه بـא אیـن سرنوשـت . قرאر دאدند אنند خودم حبس

در   ھـאروننـد כـه כ ز אשאره میوی نی 1.بود 8بن جعفر موسی] אمאم[و שدر روبه

پس אز زیאرت حج، אمאم رא ھمرאه خود به عـرאق بـرد و در ) م793(قمری177سאل

   2.بصره و سپس در بغدאد زیر نظر گرفت

توאنستند بא برخی پیـروאن אرتبـאط دאשـته  می، در بغدאدحضورש  در مدتאمאم 

ه در دورאن خאفت بود כ) م798/ ق182م(یقطین بن אز جمله אین אفرאد علی. بאשند

ی مهم دאשت و אمאم אز אو خوאستند بא ھא سه خلیفه مهدی، ھאدی و ھאرون، منصب

پذیرש مسؤلیت و ھمכאری بא دستگאه خאفـت، אز نفـوذ خـود بـرאی כمـכ بـه 

قطین ی بن כلبـرگ معتقـد אسـت، علـی 3.שیعیאن و حل مשכل אنאن אسـتفאده نمאیـد

رد و ھـدאیאی بـא אرزשـی כـ عمل می 7כאظم]אمאم[ون یכ مאمور مאلی برאی چ ھم

   4.فرستאد میبرאی אمאم 

  

  شهادت امام و پيامدهاي آن

ھאلم بدون אשאره . مطرح אست، یزשهאدت אمאم ن یچگونگ دربאره یאقوאل متفאوت

                                                            
  .69، صتشیعھאینس ھאلم، . 1

  .ھمאن. 2

  ھمאن. 3

4. W. Madelung, A treatise of the Sharif al Mortada on the Legality of working for government, in 

BSOAS,xlii[1980],17-19 



  409    در آثار خاورشناسان 7شخصيت امام كاظم

ــאل  ــאرون در س ــتور ھ ــه دس ــمومیت ب ــאل مس ــهאدت، אحتم ــونگی ש ــه چگ ب

ی ھא یلی، دیـدگאهאمא כلبرگ بא بررسـی تفصـ 1.ندכ رא مطرح می) م799(قمری183

مختلف رא بیאن כرده، معتقد אست כه ھאرون پس אز אطאع אز وضـعیت منאسـب و 

بنـאبر برخـی . برאی فضـل دسـتور قتـل אمـאم رא صـאدر نمـود אی אرאم אمאم، در نאمه

روאیאت، فضل بא سرپیچی אز אنجאم دאدن אین دستور، یכصد ضربه שאق خـورد و 

  تحویـل ) שـאجم שـאعرכ پدربزرگ(שـאھכ אمאم به رئیس نظمیه یعنی سندی بـن 

ــه  ــאم رא ب ــموم، אم ــب مس ــא دאدن رط ــد و אو ب ــאنددאده ש ــل رس ــی . قت   روאیت

  گـزאرש سـوم،  بـر אسـאس. دھـد مـییت אمאم رא بـه فضـل نسـبت مسموم یگر،د

حضرت رא درون فرשـی پیچیدنـد و אن قـدر لگـدכوب כردنـد تـא بـه שـهאدت 

  ذכـر  یحאت אمـאم رא بـدون توضـوفـ ی،طبـر د כـهنـכ می כلبرگ אשאره 2.رسیدند

   3.אند درگذשـته یعـیبـه علـل طب یשـאنכـه א دאردאز אن  حכאیـت یحאً כرده כه تلو

بـه אن  یـزن یـدجد رאنگـ پژوھשنت אست כه س אھل یسندگאنغאلب نو یدگאهد ینא

 قمـری183رجـب سـאل 26یـא25כلبرگ تـאریخ שـهאدت אمـאم رא  4.אند توجه כرده

 منـאبع، بـر אسـאسوی אحتمאאت دیگر رא نیز . نددא می) ق799אگوست یא سپتאمبر(

، )م800אگوسـت –جـوאی( 184، رجـب )م798(182، رجـب)م797( قمری181

در  ]مقـאبر قـریש[אمـאم رא در . אورده אسـت) م804(قمـری188و یא ) م804( 186

منطقه غرب بغدאد به فאصله سه مאیلی دفن نمودند כه אمـروزه بـه عنـوאن یכـی אز 

 5.אیـد مقدس שیعیאن در כنאر نجف، כربא و سאمرא به שمאر میچهאر مכאن مذھبی 

                                                            
  .70، صتشیعھאینس ھאلم، . 1

2. E. Kohlberg, Musa al- Kazim, EL2, PP 645 

  .649ص ،3؛ جتاریخ الرسل و الملوکطبری، . 3

  :در» ھאرون אلرשید«عمر در مقאله . ف. 4

 EL2  ..A. Clot, Haroun al- Rachid et le temps de Mille et Une Unite, Paris 1986, 91 و 
5. EL2, v1, pp 854- 856: It is connected with the west side of Baghdad, about three miles away. At the 

present day Kazimayn is one of the four greatest sanctuaries of the Shi'a. 
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ی مختلف عبאسیאن و به ویژه در دوره صفویאن تجدیـد ھא دورهمقبره אمאم بאرھא در 

  1.بنא שد

  

  خاورشناسان و شبهه علم امام به شهادت

 یعیدر منאبع שـ 7שهאدت אمאم כאظم یه دربאره چگونگچאن ،כلبرگبه عقیده 

אگر « :ویسدن وی می. موאجه سאخته אست כאمی אی שبههرא بא  یאمאمאمده، متכلمאن 

و بـא  دאنسته یمرگש رא م یزمאن و چگونگ یשאپیשאگאه بوده و پیز אمאم אز ھمه چ

گفـت כـه אو  توאن یم یאא،אز مرگ خود نכرده یریجلوگ یبرא ریכא یچحאل ھ ینא

دאرد تـא  یسع یو ،یبترت ینبد 2»بوده אست؟) نفسه یعل ینمع(بر قتل خود ینمع

مجمـل و  یھא بـא نقـل پאسـخ ،رא به چאلש כשאنده یعیمسאله علم אمאم در כאم ש

   .دھد جلوهمسאله رא مبهم  ینא یعیאن،ننده אز جאنب שכ قאنع یرאغلب غ

وی در بررسی پאسخ متכلمـאن שـیعه بـه אیـن שـبهه، سـه پאسـخ رא در منـאبع 

  :گردאورده כه عبאرتند אز

אز  7ظمכـא אمـאم  ؛هכـ אینאست  7כه منسوب به אمאم رضא ھא אز پאسخ یכی. 1

، אمـא در ندאزم رא אنجאم دאد ھאی بینی یשو پ ندאگאه بود یשلوقوع خوא یبوفאت قر

قلبـه  یعل یאلق(כرد یمسאله دچאر فرאموש ینرא در א یשאن، خدאوند אحسאسلحظه 

   3.)یאنאلنس

אمאم כאظم میوه  یאپی برאیحیی برمכی، سه روز پی بن طبق روאیتی دیگر فضل .2

אلهی «: نین فرمودندچ روز چهאرم אمאم אین. مسموم אورد، אمא אمאم به אن دست نزدند

                                                            
1. A. DURI, EL2, v1, pp894-908 

2 .abide, P647 
ی بـن خאلـد یـحیه یث مא بعث אلیح«: »وتونمیعرفون متی یאאئمة אنهم  یف«بאب  ،483، صصـائرالدرجاتب. 3

علم قبـل ینא علی نفسه فقאل א یכون معیعلم فین علم به قאل نعم قلت فאכله و ھو یحאن مسمومیبرطب و ر

؛ » ه אلحכــمیــی فقضــیאن لیه فــאذא جــאء אلوقــت אلقــی אّهللاא علــی قلبــه אلنســیــحتــאج אلیمــא یتقــدم فیذلــכ ل

  .285، ص 27ج،بحاراالنوار
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دאنی כه אگر پیש אز אمروز خورده بودم، بـه ھאכـت خـویש כمـכ כـرده  میتو 

אبتـدא אمـאم تـوجهی . طبیـب אوردنـد .سپس میوه رא خوردند و بیمאر שدند. »بودم

אر طبیب، سرאنجאم כف دست خود رא כه بر אثر سـّم بـه سـبزی بא אصر نכردند، אمא

طبیب به عبאسیאن گفت כه אمـאم אگـאه אسـت כـه . گرאییده بود، به وی نשאن دאدند

 یـقدق یخאمאم تـאرمعنאی ضمنی אین مطلب אن אست כه  1.אند אیשאن رא مسموم כرده

כلبـرگ . یرفتنـدزھر رא پذ یدننوש ،و بא وجود علم به אن دאنستند یرא م שهאدتשאن

שאھכ و گـرفتن  بن در אدאمه، گردאوردن ھשتאد نفر אز بزرگאن بغدאد توسط سندی

رא אورده כه אمـאم در پאیـאن אن دیـدאر  بא אمאمשهאدت אز אنאن مبنی بر رفتאر منאسب 

) אز שدت אثאر سم(خرمאی مسموم دאدند؛ فردא)یא نه(به من ھفت« כه دھند یمخبر 

  2».فردא خوאھم مردم שد و پسرنگ پریده و بیمאر خوאھ

 یخرمאھـא ،فשـאر زیـرو  نـدאزאد نبود در אنتخـאب אمـאم یگـر،د یریدر تفس. 3

رא  7אمـאم כـאظم שـهאدت، یعیאقوאل שـ یبא ذכر برخ כلبرگ.دندمسموم رא خور

: אورده אست ینیאو به نقل אز כل. שمאرد یאש بر م رفتאر אשتبאه جאمعه یممستق یجهنت

حفظ  یשدن خود برא یقربאن ینכه ب فرمودبود و به אمאم  یאنعصب یعیאنخدא אز ש«

 یمـتتـא بـه ق ندخوאسـت یزאمאم ن یند،رא برگز یכی یعیאنכשته שدن ש یאو  یعیאنש

אز خשـم ، ة العقولرأمی نیز در مجلسعאمه  3دنכن یتحمא یعیאنخود، אز ש یزندگ

گویـد  یאم سـخن منسبت به אم ندאשتن و وفא نאفرمאنی یلبه دل یعهخدא نسبت به ש

אمـאم  یتھوאשכאر שدن موجب دאند כه  میتوسط שیعیאن  یهترכ تق وعאمل אن رא

پـس אز שـهאدت ) یא ھـאرون(سندی 4».שد دستگیری אمאم یتعموم و در نهא یبرא

                                                            
  . 88-86، ص1، جعینون اخبار الرضاصدوق، . 1

  .79، ص 1، جعیون اخبارالرضا؛ אبن بאبویه، 258 -259، ص1، جکافیכلینی، . 2

ِ «؛ 260، ص1، جکـافیכلینی، . 3 َ َعزَّ َو َجلَّ غَِضَب َعلَـی א یَعْن َאب ـאلَْحَسِن ُموَسی ع قَאلَ ِאنَّ אّهللاא  یَرنِـیَعِة فَخَ یلשِّ

ِ بِنَفِْس یَאْو ُھْم فََوقَ  ینَفْسِ    .»تُُهْم َو אّهللاא

  .126ص ،3، جمرأه العقول، عאمهمجلسی . 4
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و پوשـש  گـردאوردאمאم، نمאیندگאن ھאשمیאن، طאلبیאن و دیگر سرשنאسאن بغدאد رא 

אز قتـل  אی אدאر سאخت כه تصدیق כنند ھیچ نשאنهאز چهره אمאم כنאر زد و אنאن رא و

قبرسـتאن  درאه پیכر אمאم رא غسل دאده، כفن כردنـد و گ אن. و جنאیت در כאر نیست

 »لتیبنא بאبُ «در ) مقאبل שونیزی یא مقאبر قریש(אשرאف عرب در שمאل غربی بغدאد

אمـאم در ھאلم نیز به محـل دفـن  1.دفن گردیدندـ  כه به نאم כאظمیه معروف שدـ 

قبرستאن مربوط به אשرאف عرب در שمאل بغدאد אשאره כرده כه مزאر אن حضرت و 

ین تـر بزرگכننـد و حـرم כـאظمین یכـی אز  یمש رא שیعیאن زیאرت א אرאمگאه نوه

  2.ی שیعیאن در عرאق אستھא زیאرتگאه

  

  انشعاب شيعيان پس از شهادت امام

אمـאم در  שهאدتאست כه بא  یאز موضوعאت مطرح در مقאله، אنשعאب یگرد یכی

כلبرگ در אین زمینه אورده כه وفאت אمאم، به אیجאد שאخه . یدگرد یجאدא یعهש یאنم

رא אنכـאر כردنـد و  یعیאن، وفـאت حضـرتשـאز  یگروھ. خאصی אز שیعه אنجאمید

אفـرאد  ینא. د گשتنبאزخوאھ یو به عنوאن مهد غאیب گשته یשאنمعتقد שدند כه א

שـدند  یدهنאم »قفهوא«כردند،  یאمאم تمאم שده تلق ینرא در אאز אن جهت כه אمאمت 

ند כه אنאن כ وی אשאره می .به مجאدله برخאستند אنو بر سر אنتقאل אمאمت به فرزندש

مخفـف כـאب ممطـوره، یعنـی (»ممطـوره«אمیز، بـه ینتـوھنین به صـورتی چ ھم

                                                            
نْدِ «: 476، ص1، جاصول کافیכلینی، . 1  یَحبِْسِه َو ُدفِـَن بِبَغْـَدאَد فِـ یفِ  7یبِْن َשאَھَכ فَتُُوفِّ  یفََحبََسُه عِنَْد אلسِّ

ه فجعـل אلنـאس یھذא موسی بن جعفر قد مאت فאنظروא אل ینود «؛240، ص2، جارشـاد؛ مفید، »שٍ یَمقْبََرِة ُقرَ 

אم موسی אنه אلقאئم אلمنتظر و جعلوא حبسـه ھـو یא یت و قد כאن قوم زعموא فیوجهه و ھو م یتفرسون فی

تـزعم  یذه عند موته ھـذא موسـی بـن جعفـر אلـینאدى علیی بن خאلد אن یحیبة אلمذכورة للقאئم فאمر یאلغ

بـאب אلتـبن و  یש فـیمقـאبر قـر یتא ثم حمل فدفن فیه میه فنظر אلنאس אلیموت فאنظروא אلیאلرאفضة אنه א 

  ؛»میھאשم و אאשرאف من אلنאس قد یכאنت ھذه אلمقبرة لبن

Le Strange, Baghdad, pp. 160-5; A. Duri, Baghdad, EL2, v1, pp. 894-908. 

  .70، صتشیعھאینس ھאلم، . 2



  413    در آثار خاورشناسان 7شخصيت امام كاظم

مسـאله כلبـرگ در بررسـی بیשـتر . دنـ نیز معروف) ی خیس שده در بאرאنھא سگ

وאقفیه אورده כه بسیאری אز وאقفیאن כوفی بودند و در متون خאصی אز نظریه غیبت 

حسـن بـن محمـد بـن سـمאعی «رین אنـאن بـه نـאم ت جوאن. אمאم ھفتم دفאع כردند

  . درگذשت) م876(قمری263در سאل » صیرفی

ین زمینه معتقد אست כـه שـهאدت אمـאم ھفـتم، بـه ظهـور שـعبه در אھאلم نیز 

ی אسאسی تשـیع ھא אز تשیع אنجאمید כه در تعאلیم אن، تعدאدی אز ویژگی אی جدאگאنه

نـد כـه כ وی وאقفیـه رא כسـאنی معرفـی می. ی بعدی رو به تכאمل نهـאدאمאم دوאزده

وفאت نیאفته، بلכه غאیب שده و در אنتظـאر مـرאجعتש  7عقیده دאשتند אمאم כאظم

دאنـد  مـی» مאمیא ھفت«نه שیعه رین نموت وی وאقفیه رא قدیم. به عنوאن مهدی بودند

ی درھـم אمیختنـد כـه אز אثنאعשـربـא ) نهم مـیאدی(כه در אوאخر قرن سوم قمری

כلبرگ אین تحلیل رא نپذیرفته  1.אلگوی وאقفیه در غیبت אخرین אمאم אقتبאس نمودند

توאنـد  مـیو مهـدویت، ن כبرאو  صغرאی دربאره غیبت אثنאعשرو معتقد אست אموزه 

 یـلאنשـعאب אحتمـאאً بـه دل یـنאبـه אعتقـאد وی،  2.دאשـته بאשـد خאستگאه وאقفی

 نددر منאطق مختلـف دאשـت ییאمאم وכא زیرא ؛دאده یرو ینیو نه د یمאحظאت مאل

 אختیـאرכـه در رא  ییھـא حאضر نשـدند پول אنאنאز  ی، برخیשאنא שهאدتو پس אز 

אمـאم  ینخـررא א 7و אمـאم כـאظمر אز אیـن ؛دھنـد یـلتحو 7به אمאم رضא ،دאשتند

ــته ــنא. אند دאنس ــد אز ی ــאرت بودن ــونسی منصــوربن :אفــرאد عب حمــزه بن ی، عل

 ینـאرد 000/70כـه(یلقنـدא روאنم یאدبن، ز)دאשت یאردرאختینאر د 000/30כه(یبطאئن

 یزنכ שـש یאپول، پنج  یאدیכه عאوه بر مبאلغ ز(یروאس یسیبن ع عثمאن و) دאשت

  3).دכرده بو یدאریدאשت כه بא پول אمאم خر

                                                            
  .ھمאن .1

توאن پـذیرفت כـه שـیعیאن  میحنفیه مطرح שده بود، بنאبرאین نبحث مهدویت در قرن אول دربאره محمدبن. 2

  .שری، عقیده مهدویت رא אز وאقفیאن گرفته بאשندع אثنא

  .92، ص1، جعیون اخبارالرضا؛ אبن بאبویه، 500-499، صرجال کشی: ر نכت برאی مطאلعه بیש. 3
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  نتيجه 

در مقאیسه بא حجـم مطאلعـאت שـیعی  7ی خאورשنאسאن دربאره אمאمאنھא پژوھש

ی שـیعی، حجـم ھא سیאسـی و فرقـهـ  אنאن، אندכ אست و موضـوعאت אجتمـאعی،

ی پژوھ אمאمـت. ری אز אثאر אنאن دربאره שیعه رא به خود אختصאص دאده אسـتت بیש

یـא موضـوعאت  لمعـارف اسـالما رهئدای אئمـه در ھא خאورשنאسאن رא بאید در مـدخل

مשـهد عאשورא، مهدویت، نجف، כـربא، بغـدאد، ( لمعارفا ئرهدامرتبط بא אمאمאن در 

 تشـیعدونאلدسـون،  مـذهب شـیعهیع مאننـد تשـ یختـאردربـאره  ھא و برخی כتאب..)و

ھאینس ھאلم، تשیع در مسیر تאریخ אز حسین محمد جعفری منحصـر دאنسـت כـه 

بـא بررسـی زنـدگی  ھא אین پژوھש. אند ر אمאمی بحث כردهبه منאسبت אز زندگی ھ

אز وאدت تא שهאدت و پیאمدھאی אن، درصدد אرאئه تصویر כـאملی אز  7אمאم כאظم

  . زندگی אمאم بودند

، אز ویژگـی )به ویژه در مقאله כلبرگ(گستره مطאلعאت و مرאجعه به منאبع אصلی

و نتیجـه אیـن مرאجعـאت . ی متאخر אسـتھא به ویژه پژوھש ھא مثبت אین پژوھש

مسـאئلی مאننـد بحـث . ی אن، توجه به برخی مسאئل مهم אین دوره אسـتگستردگ

ی ھـא بـא چאلש 7כه پس אز שهאدت אمאم صאدق 7دربאره אصل אمאمت אمאم כאظم

ی אسـمאعیلیه، سـمیطیه، فطحیـه و ھא پیدאیש فرقـه و بهبرخی שیعیאن موאجه بود 

 لیع بن قـی و כرאمـאت אمـאم، قیـאم حسـیننאووسیه אنجאمیـد، برخـی فضـאیل אخא

قطین ی بن ی متعدد אمאم و بررسی دאیل אین موضوع، علـیھא فخ، دستگیریصאحب

و مجوز ھمכאری אو بא دستگאه خאفت אز سوی אمאم، بررسی אقوאل متعدد در منאبع 

دربאره שهאدت אمאم و پیאمدھאی אن و بررسی علـل پیـدאیש فرقـه وאقفیـه بعـد אز 

  .مאمשهאدت א
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  و وقـאیع  7بא وجـود אیـن، خאورשنאسـאن در بررسـی שخصـیت אمـאم כـאظم

ــوאنی ــه ط ــאن כ ــت אیש ــمאر میت دوره אمאم ــه ש ــیعه ب ــאن ש ــد رین دوره אمאم   ، אی

ــא جریאن. چنــدאن موفــق نبودنــد   ی متعــددی ھــא در אیــن دوره אمــאم و שــیعیאن، ب

  אز جملـه . אنـد ونه כه بאید بـه אن توجـه نכـردهگ موאجه بودند כه خאورשنאسאن אن

  یــدאیש فرقــه و پ، پیאمــدھאی אنשــعאب جدیــد در میــאن שــیعیאن ھــא אیــن جریאن

  ی علویـאن در אیـن ھـא אسمאعیلیه و نحوه تعאمل אمـאم بـא אیـن گـروه، بررسـی قیאم

  אجتمאعی אمאم و نحـوه تعאمـل ـ  وره و موאضع אمאم، بررسی جאمع موאضع سیאسید 

  ری گ یتو ھـدאرتبـאط שـیعیאن بـא אمـאم ی אن، چگـونگی אھـא بא خلفא و دگرگونی

  ینـی אمـאم در אیـن عرصـه و غیـره אفر نقשفرھنگـی دوره و ـ  אنאن، אوضאع علمی

خאورשنאسאن به  אصאً כه یא  אید אز جمله مسאئل مهم عصر אن حضرت به שمאر می

دربـאره . ھمه אبعאد אن مسـאئل رא بـه تصـویر כשـد אند אن توجه ندאשته یא نتوאنسته

  فכری אمـאم، بـא تعـאبیر بلنـدی توسـط אمאمـאن پیשـین یـא علمـאی ـ  یحیאت علم

ــف ــد  مختل ــאلم علم«مאنن ــאא ع ــאدق» لعلم ــאم ص ــوی אم ــه«و  1 7אز س   رین ت فقی

چنین فردی بـه یقـین بאیـد در جـאمع بـودن و در . و غیره موאجهیم 2»אھل زمאنש

 ھא שـتهیی دאשـته بאשـد כـه در אیـن نوھא ریگ אرتبאط بא שیعیאنש، نכאت و ھدאیت

نین שیوه رھبری אمאم، אجـאزه بـه برخـی אصـحאب خـאص در چ ھم. مשאھده نשد

و  3ھمכאری بא حכومت بא ھدف حمאیت אز نیאزمندאن שیعی مאنند علی بن یقطـین

ھـא سـودی بـرאی שـیعیאن  در مقאبل نهی برخی دیگر אز אصحאب כه ھمכـאری אن

כه خאورשنאسאن به אن  ی رאھبردی אمאم در ھدאیت שیعیאن אستھא ندאשت، אز שیوه

  .אند توجه ندאשته

                                                            
  24ص 48، جربحاراالنوامجلسی، . 1

  225ص2؛ جاالرشاد فی معرفه حجج الله علی العبادمفید، . 2

  136ص28ج، بحاراالنوارمجلسی، . 3
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  با ايرانيان 7امام كاظم مناسبات

  )با تكيه بر برمكيان(

  سيدمحمود ساماني
  

  چكيده
بא אیرאنیאن، אز مبאحـث  :بیت אھلفرאیند و چگونگی منאسبאت ھر یכ אز 

 7در אین میאن، אمאم כאظم. مهم و אسאسی در تאریخ אیرאن دوره אسאمی אست

ی بسیאر، بא שیعیאن سـאכن در אیـرאن و نیـز אیرאنیـאن ھא حدویتنیز به رغم م

مقאلـه . سאכن در عرאق مאنند כوفه و بغدאد אز طرق مختلـف אرتبـאط دאשـتند

אمאم بא אیرאنیـאن در مدینـه،  چون منאسبאتمحورھאیی  حאضر، אین مهم رא در

عرאق و نیز بـه طـور خـאص منאسـبאت אن حضـرت بـא برمכیـאن بررسـی و 

بـא  7منאسبאت אمאم כאظم دھد כه میند و به אین پرسש پאسخ כ وאכאوی می

אیرאنیאن چگونه بود؟ تحقیق حאضر به دلیل نگאه خאص و ریز بـه موضـوع و 

توאنـد بـرאی  می ،بـא אیرאنیـאن 7گزאرש אجمאلی אز سیر منאسبאت אمאم כאظم

  .שیفتگאن אن حضرت مفید تلقی שود

  .ن، سאزمאن وכאلتשیعیאن، אیرאنیאن، برمכیא :واژگان كليدي

  

  مقدمه

 :بیت عه و אھلیש بא مذھب שیאن כم و بیرאنیبرخی אز א ،7عصر אمאم כאظمدر 

 ،אز אیـن رو .אשنאیی یאفته و به تשیع אمאمی אز گونه אعتقאدی אن روی אورده بودنـد
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 .طبیعی بود כه منאسبאتی میאن אن حضرت و پیروאن אیשـאن در אیـرאن برقـرאر שـود

 موقعیـتل و موאنعی، چنـدאن گسـترده نبـود و یبنא به دא ،אیرאنیאنمنאسبאت אمאم بא 

؛ ھرچنـد در مقאیسـه بـא כـرد جـאب نمـییرא א نزدیכزمאنی خאص، دאשتن روאبط 

بא وجود אین כه אصل . تر بوده אست دورאن אمאمאن قبلی، אرتبאط אن حضرت گسترده

برخی אز  כهس שده منعכر ت כمدر منאبع، אخبאری دאل بر אرتبאط  ،رאبطه مسلم אست

  :توאن بر שمرد دאیل אن رא چنین می

 توسـط هاي امـام   هاي سياسي و تحت كنترل قرار داشتن فعاليت محدوديت .1
  .شد آن حضرت ميدستگاه خالفت، همواره مانع از انتشار اخبار مربوط به 

حفظ امـام و شـيعيان از    جهتدر هاي پنهاني مبارزه كه  تقيه و شيوهراهبرد  .2
طبيعـت   .اخبار در منابع تـاريخي اسـت   نبودعامل مؤثري در  ،ر حاكميت بودفشا

حتي علـوم و معـارف   ـ   هاي عمده زندگي برخي امامان كرد بخش تقيه ايجاب مي
  . هميشه در پرده خفا باقي بماندـ  شد آموخته مي انقرآن كه به يارانش

مشـكالتي كـه   به دليل  ،هر امام شهادتپس از محدود شدن ارتباط شيعيان . 3
ارتباط شيعيان با امام بعدي بسـيار   ،به طور معمولشد تا  موجب مي ،آمد پيش مي
اسـالمي حضـور    يهـا  سـرزمين حتي وكالي امام قبلي هـم كـه در    .شودمحدود 
  .گشت هايي مواجه مي برقراري ارتباطشان با امام با دشواري ،داشتند
موجـب   ،ين روشـي سري بودن دستگاه وكالت و تشكيالت و اقتضـاي چنـ   .4

  .س نباشدر شد تا اطالعات زيادي از آن در دست
حאل در برخی منאبع،  در عین  .دورى رאه نیز אز دیگر عوאمل כمی روאبط بود. 5

  .אطאعאت אندכی אز روאبط אمאم بא אیرאنیאن אنعכאس یאفته אست
  

  مفاهيم
عمـل متقאبـل و به  1.אند یگر معنא כردهد אین وאژه رא אرتبאط دאשتن بא یכ :مناسبات

                                                            
  .628ص ،2ج ،معجم الوسیط؛ 644، ص3ج ،اقرب الموارد1. 
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ــאثیر متقאبــل نیــز گفته   و معאملــه نیــز אز دیگــر معــאنی  دאدوســتدتبــאدل و  1.אنــد ت

  אز وאژه منאسـبאت بـه جـאی تعאمـل و אرتبـאط אسـتفאده  ،در אین پژوھש2.אن אست

 .שده אست
مطאلب و چאرچوب אین مقאله כه پس אز כאوש بسیאر در منאبع مختلف فـرאھم 

بא אیرאنیאن در مدینه، عـرאق و منאسـبאت  7אمאم כאظمدر چند محور منאسبאت  ،שد

تنظیم שده و در نوع خود، حدאقل در سאختאر و שכل אرאئه، כאری نـو  ،بא برمכیאن

در אین پـژوھש، سـعی שـده تـא تصـویری در حـد بضـאعت אز  .אید به שمאر می

 ،ھאیש رغم כאسـتی و علـیبא אیرאنیـאن عرضـه שـود  :بیت منאسبאت یכی אز אھل

پرسـש אصـلی . ی جدید بאز כنـدھא پژوھשو  ھא بحثی رא برאی ورود به א چهیدر

אز  بـא אیرאنیـאن چگونـه بـود؟ 7منאسـبאت אمـאم כـאظم: عبאرت אست אز ،فرא روی

  : توאن אשאره כرد ی فرعی به موאرد زیر میھא پرسש

مرאכز حضور אیرאنیאن ھوאدאر אمאم و نیـز نمאینـدگאن و وכـאی אن حضـرت در 

چگونه بـود؟ אصـحאب و  7روאبط برمכیאن بא אمאم כאظم אنی بودند؟אیرאن چه כس

  ؟אند כدאم حضرتیאرאن אیرאنی 

  .بא אیرאنیאن گسترده نبوده אست 7כאظمفرضیه مقאله אن אست כه منאسبאت אمאم 

  
  تحليلي بر كميت روابط

 ،7אز زمאن אمאم صـאدقبא אیرאنیאن אز אین رو گسترده نبود כه  7אرتبאط אمאم כאظم

نسـبت بـه ھـوאدאرאن  عبאس ید دستگאه حכومتی بنیسبب אقدאمאت و כنترل שد به

 ،ن رویאز א بودאن بא אمאمאن بא مשכل موאجه یرאنیعمًא אمכאن و אرتبאط א :بیت אھل

ر غیرمستقیم، بאوאسطه و אز طریق مכאتبـאت و אز כאنـאل ت بیש אن بא אئمه،یعیرאبطه ש

אمאندھی و כאنـאلیزه שـدن אن אدאمـه כه ھنوز سـ گرفت سאزمאن وכאلت صورت می
                                                            

 . 621ص ،فارسی -فرهنگ فشرده انگلیسی ،محمد رضא جعفری 1.

  .6795، ص5ج  ،لغت نامه دهخدا2. 
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بـه ھوאدאرאنשـאن، بـرאی محـدود כـردن روאبـط אمאمـאن بـא خلفאی عبאسی . دאשت

אمـא بـא  ؛پردאختند دستگیری، حبس، שכنجه و כשتאر שیعیאن و ھوאدאرאن אیשאن می

  .توאند منכر نفوذ گسترده אمאمאن در جهאن אسאم אن روز بאשد אین حאل כسی نمی

در نقـאط  :بیـت یر معאرف אھـلگ ون שیعیאن و گسترש چשمאفزאیש روزאفز

ر تשـכیאت כאرאمـد و منسـجم و بـא گ مختلف و אز سویی فضـאی אختنـאق، بیـאن

تשכیאتی כـه توאنسـت در אوج אختنـאق و مـوج فزאینـده  ؛مدیریتی אگאھאنه אست

دאשتن روאبط عאطفی و پیوندھאی دینـی بـین  نگאه تبلیغאتی دستگאه خאفت، ضمن

ھאی مختلف و  שیعه رא אز بین فرقه ،אن و אمאمאن در مرزھאی عقیدتی و فכریשیعی

אندیשه دینی تسنن حفظ כرده، ھویت אن رא در ھمه دورאن سخت تهـאجم فכـری 

  .و فرھنگی صیאنت نمאید

بא שیعیאن אز אین رو در وضعیت دשوאری قـرאر دאשـت  7منאسبאت אمאم כאظم

حـאل بـא  تثبیت حאכمیت عبאسـی و درعینمאن بא ز ھم ،כه دوره אمאمت אن حضرت

دسـتگאه خאفـت  ،אز אین رو. مصאدف بود אنیضد عبאسھאی متعدد علویאن بر  قیאم

  .دאשتند אی אلعאده گیری فوق نسبت به שیعیאن سخت

  
  با ايرانيان در مدينه 7كاظمامام مناسبات ) الف

رین ھـא و دשـوאرت ترین دوره אز حسـאس ،ھאی אغאزین אمאمت אن حضـرت سאل

-136:حـכ(ھא برאی שیعیאن بود؛ زیرא שدت אختنאق אز زمאن منصور عبאسی אزمون

כـه عظمـت فرאوאنـی در جאمعـه ـ  7به ویژه אمאم صـאدق ،دربאره علویאن)ق158

سبب שد تא سردرگمی خאصی میאن برخی שیعیאن نسـبت بـه ـ  כسب כرده بودند

ز طرف بعضی אز دعوت و جذب שیعیאن אن حضرت א. رھبری אینده به وجود אید

گیری אنאن אز فرصت به دست  فرزندאن אمאم כه به نאحق دאعیه אمאمت دאשتند و بهره

  .مزید علت بود ،אمده

مשכل دیگری بـود؛ زیـرא אنـאن  ،پرאכندگی שیعیאن در אقصی نقאط جهאن אسאم
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כردند و כسب אطمینאن دربאره אمـאم وאقعـی  در שهرھאی دور و نزدیכ زندگی می

 ،ھم به دאیل سیאسی و بنא بـه مصـאلحی 7אمאم صאدق. دשوאری بود برאیשאن כאر

שـروع אمאمـت  ،بنـאبرאین1.چند نفر رא به عنوאن وصی خود אنتخـאب כـرده بودنـد

بسیאر حسـאس و אگـאھی אز אن بـرאی قאطبـه שـیعیאن אمـאمی و  ،7حضرت כאظم

אز مستلزم گذر زمאن بود כه بـא تـدאبیر אمـאم و خـوאص  ،تثبیت אمאمت אن حضرت

  .שیعه سאمאن یאفت

در  ،خאفت منصـور عبאسـی زمאن אن حضرت در طول ده سאل אول אمאمتש در

مدینه به שدت تحت مرאقبت قرאر دאשتند و جאسوسאنی بـر אن حضـرت گمـאرده 

. כردنـد שده بودند כه رفت و אمدھא رא زیر نظر دאשتند و یאرאن אمאم رא دستگیر می

  2.دند به غאری در שאم پنאھنده שوندאمאم یכ بאر مجبور ש ،حتی به نقلی

در  ژهیـبـه وو )ق169ـ  158:حـכ(در دورאن مهـدی عبאسـی 7אمـאم כـאظم

אز فرصت به دست אمـده  ،אولیه خאفت אو כه אندכی وضع بهتر שده بود ھאی سאل

بـא وجـود אیـن،  3.אستفאده כردند و به بאزپروری و سאزمאندھی שـیعیאن پردאختنـد

دאد  وی אحتمאل می. عبאسی رא به وحשت אندאخت ھאی אن حضرت، خلیفه بخשש

אوری שده אز שیعیאن در אقصی نقـאط جهـאن אسـאم رא  כه אن حضرت وجوه جمع

אمـאم رא بـه بغـدאد  ،אز אین رو. כند برאی سאزمאن دאدن و تقویت שیعیאن مصرف می

د אمא پس אز אن به سبب خوאبی כه دیده بود، אمـאم رא אزא ،فرאخوאند و بאزدאשت כرد

  .تعهد گرفت כه بر خلیفه وقت و فرزندאن אو خروج نכند یשאنو אز א 4نمود

" فـخ"قیאم مسلحאنه و אשכאر علویאن ھمאنند وאقعه ) ق170ـ  169(یدوره ھאد
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گیری یכ جریאن قـوی  علی حسنی، ھرאس عبאسیאن אز שכل بن به رھبری حسین

ری تـ یש بیשאفـزא ،فשאر אنאن بـه جریـאن فכـری مخـאلف. سبب گردیدرא علوی 

به שدت سیאست تقیه رא پیשـه כردنـد و אز ھـر  7אمאم כאظم ،אز ھمین رو. یאفت

نوع אفשאی אسرאر و روאبط بא שیعیאن و אשכאر نمودن אیین و אمور عبאدی و مذھبی 

تـא جـאیی כـه حتـی گـאه در אحאدیـث منقـول אز . سخت جلوگیری نمودند ،שیعه

نقل שده אست تـא אز אنتسـאب » جلعن אلر«حضرت، نאم אیשאن حذف و بא عبאرت 

אگـر כسـی אز «כردند כه  אمאم نیز توصیه می. אשכאر روאیت به אمאم جلوگیری שود

שیعیאن به حدی אز رשد عقאنی رسیده כه بتوאند بא بردبאری אسرאر وאیت رא نگـאه 

بـא توجـه بـه چنـین  1».אمאمت مرא بא אو در میאن گذאرید و گرنه چنین نכنیـد ،دאرد

فقאن، אن حضرت بא دنبאل כـردن برنאمـه علمـی پـدر، שـכوفאیی مכتـب فضאی خ

  2.بیت رא حفظ כردند אھل

אز  ،حرכت در مسـیری فرھنگـی بـود عمאً مשی אمאمאن שیعه כه  ،گفتنی אست

تقیه رא به ھمین معنא  אً אمאمאن שیعه دقیق .ھא می כאست שدت برخورد عبאسیאن بא אن

אیـن  .כردنـد نـی رא در پـرده تقیـه حفـظ میو ھر نوع تשכل درو ندبرد میبه כאر 

نوعی אرتبאط علمی و אمאمتی بود و طرح توطئـه سیאسـی در אن وجـود  نیزتשכل 

ھא אین قبیل مسـאئل رא  אن زیرא ؛نیز مورد قبول حכومت نبود یزאنאین م אمא. ندאשت

  .دیدند مقدمه אقدאمאت سیאسی گسترده بعدی می

אی بـرאی  توאنست وسیله یز تعیین وכیل میدر حقیقت אرتبאط אمאم و שیعیאن و ن

 ؛مقאصد سیאسی در جهت برאندאزی حכومت و جאیگزینی حכومـت جدیـد بאשـد

نهאیت تهدیدی כه ھאرون אز نאحیـه אمـאم بـرאی  در .כردندכאری כه خود عبאسیאن 

  3.رد سبب שد تא سخت مرאقب אمאم بאשدכ میحכومت خویש אحسאس 

                                                            
 .222، ص2، جارشادשیخ مفید، . 1

 .209، صمختصر تاریخ العربلعبری، א אبن. 2

 .394، صامامان شیعه حیات فکری و سیاسیجعفریאن، . 3
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 ،تر یשאن و بلכه گسـتردهھمאنند אه پدرשאن، در تدאوم سیאست تقی 7אمאم כאظم

دسـتورھאی خـود رא بـه  ،ی مخصوصھא כیپبא שیعیאن אرتبאط دאשتند و به وسیله 

אن حضرت بא جدیت به گسترש سאزمאن وכאلت پردאختنـد 1.כردند یאرאن אبאغ می

دلیل روשن بـر گسـتردگی و אفـزאیש . ی שیعیאن بא אمאم گسسته نשودھא אرتبאطتא 

אفـزאیש وجوھـאت دریـאفتی אز  ،7سאزمאن وכאلت در عصـر אمـאم כـאظم فعאلیت

ی فرאوאنی אز توزیع אموאل و وجـوه زیـאد ھא گزאرשه כ منאطق گونאگون אست؛ چنאن

  2.אمאم بین שیعیאن و مستمندאن مسلمאن وجود دאرد

توאن אز  می ،ھא אرتبאط دאשت بא אن 7אمאم כאظم כه رאنیאی در عیש یھא כאنونאز 

  .שאبور، بیهق و ری نאم بردقم، نی

  

  نيشابور

אطאع دقیقـی  ،אرقאم שیعیאن אین שهر כه مرכزیتی در خرאسאن دאשت אمאر وאز 

در مسیر حرכت به  7שאبور אز אمאم رضאیאستقبאل گسترده مردم ن .در دست نیست

ی שאخص אین שهر بא برخی אز یאرאن אمـאم ھא שخصیتمرو و نیز אرتبאط برخی אز 

ن אونس بـن عبـدאلرحمیـכאن یאز نزدכه  پدر فضل بن שאذאنخلیل  مאنند 7כאظم

   3.אست نیשאبورت در یب روאن אھلید وجود پیمؤ، صحאبی אمאم ھفتم و ھשتم بود

بنא به نقـل . بא שیعیאن אن שهر אست 7כאظمیی حאכی אز אرتبאط אمאم ھא گزאرש

ن علـی אمدنـد و محمـد بـ گـرد ھـمگروھی אز שیعیאن نیשـאبور «: علی بن رאשد

نیשאبوری رא به عنوאن نمאینده خود برگزیدند و سـی ھـزאر دینـאر و پنجـאه ھـزאر 

سپس אن אمـوאل . درھم و مقدאری لبאس به אو دאدند כه نزد אمאم ھفتم به مدینه ببرد

                                                            
  .214، ص2، جارشادשیخ مفید، . 1

 .276، ص1، جعیون اخبار الرضاשیخ صدوق، . 2

כی دאשـت و ینزد، אرتبאط  7אمאم عسכرىنیز بא خود فضل گفتنی אست כه  .541، صرجالשیخ طوسی، . 3

  )541، ص رجال طوسى.(ل אستفسאر כندیفرستאد تא دربאره مسא گאه بعضی אز دوستאنש رא نزد אمאم می
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ھאیی כه نوשته بودند تא אمאم بدאنאن پאسخ دھد، در אختیـאر محمـد بـن  رא بא پرسש

  1.ه مدینه نزد אمאم بردعلی قرאر دאدند و אو אنאن رא ب

אنچه موجب אنعכאس و برجستگی אین خبـر در منـאبع שـده و אن رא بـא אب و 

 7رאی אمـאم כـאظمبـ یאموאلאن אست כه در میאن כسאنی כه  ،אند تאب تعریف כرده

ی א پאرچـهوی تنهא یכ درھـم و . زنی אز אھل نیשאبور به نאم שطیطه بود ،فرستאدند

  د تهیه כـرده بـود و بـه אنـدאزه چهـאر درھـم אرزש אز כتאن אورد כه به دست خو

ی بـدאن א ژهیـوخوאست تא به دست אمאم رسאنده שود و حضرت توجه  میدאשت و 

  2.نשאن دאدند
  

  بيهق

بـه  שهر عمـده אن ،ی در غرب خرאسאن אست כه سبزوאرא هینאحبیهق نאم قدیم 

אیل رשد تשیع אز د به אین שهر، مهאجرت سאدאت אز ری و نیשאبور 3.אمد میשمאر 

ھوאخـوאه  אن طبرستאن و حضور برخی אز אصحאبیمهאجرت علو4.بیهق بوده אست

 .نیز در אیـن אمـر مـؤثر بـوده אسـت عی دאשتندیש یھא שیگرאאئمه در אن שهر כه 

بنאبر گـزאرש برخـی אز 5.ر مردم אن אשאره دאردت یאقوت حموی، به שیعه بودن بیש

و مسجدی در אین  گردیددر بیهق سאכن  7ی محلی، قنبر غאم אمאم علیھא خیتאر

 ،ینیשـאبور حـאכمبـه گـزאرש  6.منطقه به نאم فرزند אو שאذאن بن قنبر سאخته שد

  7.د بیهق قرאر دאردאبא تربت قنبر در فرت
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 .10، صتاریخ بیهقאبن فندق، . 3

 .63و 61، 60ھمאن، ص 4.

  .538، ص2، جمعجم البلدانیאقوت حموی، . 5

 .135، ص 1، جسازمان وکالت؛ جبאری، 25، صیخ بیهقتارאبن فندق، . 6

 .226، ص، تاریخ نیشابورحאכم نیשאبوری. 7
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سـאدאت  مאننـد ؛هـق مهـאجرت כردنـدیשـאبور و بیאرى بـه نیسאدאت علوى بس

ز یـھא به منصـب نقאبـت نכه بعد 7نیبאره אز نسل אمאم علی بن אلحسز نی אلیحس

כـه אبومحمـدאلعلوی אز אن  ندאز میאن אین خאندאن، علمـאیی برخאسـت1.אفتندیدست 

  2.جمله אست

و אسـتمرאر אن  بא אھل بیهق :אئمهبرخی אز אز אرتبאط  وجود دאرد כهשوאھدى 

אن یعیگروھـی אز שـ« :رאونـدىبـه نقـل . نـدכ حכאیـت می 7عصر אمאم כאظم در

אمـوאل و  ھمـرאه ،بـودאن خودשאن כه مכنّـی بـه אبـوجعفر یخرאسאن، فردى رא אز م

ھאیی  پرسשز ین تعدאدى مسאله و نینچ ی כه متعلق به مقאم אمאمت بود و ھمیכאאھא

ل و ئل אمـوאل، پאسـخ مسـאیـنه فرستאدند تא وى ضمن تحویبه مد ،אز بאب אستשאره

אن، یعیجمع שدر  دن به כوفه و حضوریوى پس אز رس. אفت دאردیز دریرא نمשאورאت 

שـאن، אمـאم یو אمאمت به فرزند بزرگ אכرده رحلت  7כه אمאم صאدقאطאع یאفت 

جא بא אدعאى  و در אنכرد نه حرכت یبه سمت مد ،ن رویאز א. ده אستیرس 7כאظم

 אزوى پـس . שـود موאجـه مـی 7כذب אمאمت توسط عبدאّهللاא بن جعفـر אلصـאدق

כـه حضـرت مשخصـאت  אز אن و پـسשد موفق به مאقאت بא אمאم כאظم  یمرאحل

    3».دھد ل مییھא رא تحو ن به אمאمت אن جنאب، אنیقیدאرند، بא  אن مییאموאل رא ب

و به موجب  4 7حمدویه بیهقی مورد وثوق אمאم כאظم عبدאّهللاא بر אسאس نقلی، 

بـא  عبدאّهللاא مطאبق سخن שیخ طوسی،  .بوده אست 7אز אصحאب אمאم رضא ،روאیאتی

تـא  نـدی بـه אو، دسـتور دאدא نאمهتبאط بود و אن حضرت طی وכیل אمאم ھفتم در אر

אیـن  5.אوری שده رא به אبرאھیم بـن عبـده وכیـل جدیـد تحویـل دھـد אموאل جمع

                                                            
  .188ـ  186، صالشجره المبارکهفخر رאزی، : نכ1. 

 .485، ص 4، جالذریعه؛ אقא بزرگ تهرאنی، 442، صرجالنجאשی، . 2

  .134ص ،1 ج ،سازمان وكالتجبאری، .3

 .308، صکشی رجال. 4

 . 797، ص2، جفه الرجالاختیار معر. 5
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مؤید وجود שیعیאن در بیهق و אرتبאط אنאن بـא אمـאم אز طریـق وכـאی אن  ،گزאرש

  .حضرت אست

  

  قم

 ،אیـد و שـیعیאن אن ی אولیه שیعی در אیـرאن بـه שـمאر مـیھא כאنونאین שهر אز 

 7אمאم כـאظم. دאשتند :بیت بא אھل به بعدی אز نیمه سده دوم א گستردهمنאسبאت 

در אین שهر یאرאنی دאשتند כه غאلبאً אز قبیله عرب אשعری سאכن در قـم بودنـد؛ אز 

، عبـدאّهللاא حمزه بن یسع، زכریא بن عبدאلصـمد قمـی، سـهل بـن یسـع بـن : جمله

زכریאی אبـن  1.אلכ قمی و زכریא אبن عمرאن قمیبن عمرאن قمی، حسین بن م سعد

مهتـدی  زیعبـدאلعز2.بـود 7نیز אز אصحאب אمאم صאدق، אمאم כאظم و אمאم رضא אدم

  3.قمی نیز אز یאرאن אمאم قلمدאد שده אست

قم אשیאنه  4؛عتهمیقم ُعש אل محمد و مאوى ש«: فرموددربאره قم  7כאظمאمאم 

אید כه אن حضرت بـه قـم  می بر ،ین فرمאیשאزא» .אل محمد و پنאھگאه אیשאن אست

گفتنـی . ھرچند אز وכאی אمאم در אین שهر گزאرשی موجود نیست .אند توجه دאשته

  .بوده אست 7אز زمאن אمאم جوאد ،אست כه שروع وכאلت در برخی שهرھאی אیرאن

  

  5ري

بنאی قـدیم  سپس .مسلمאنאن אفتאد دست بهھجری  22سאل در یبאستאنאین שهر 

                                                            
، 2، جمسـند االمـام الکـاظم؛ عطـאردی، 88، ص5، جبحـاراالنوار؛ مجلسـی، 149ص ،1، جکـافیכلینی، : نכ. 1

  .172-171، صاصحاب ایرانی ائمه اطهار؛ قریשی، 463و 6 26ص

 .456، ص4، جقاموس الرجالשوשتری، . 2

  .االئمه رجال االشعرین من المحدثین و اصحابجعفر אلمهאجر، : نכ. 3

  . 214، ص57، جبحاراألنوارمجلسی، . 4

پـس אز אن . ھجری به دست مسلمאنאن אفتאد 22אین שهر אز جمله שهرھאی بאستאنی אیرאن אست כه در سאل . 5

  . بنאی قدیم אن خرאب و שهر جدیدی سאخته שد
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 132تـא پـیש אز سـقوط אمویـאن در سـאل  1.אب و שهر جدیدی سאخته שدאن خر

حכومت כسـאنی مאننـد . بیت ندאשتند אین שهر אשنאیی چندאنی بא אھلمردم  ،قمری

אیـن دوره رא  ،אز אین رو.توאند بאשد ، אز علل אن میهیאم یبنכثیر بن שهאب אز سوی 

دم אیـن שـهر در אوאخـر ھرچند برخـی אز مـر2.توאن دوره دوری אز تשیع نאمید می

  3.بیعت כرده بودند 7بא زید فرزند אمאم سجאد ،هیאم یبنحכومت 

بیت توسط כسـאنی چـون  و بא אنتשאر אخبאر فضאیل אھل هیאم یبنپس אز אنقرאض 

بن عبدאلقدوس رאزی כه אز כوفه وאرد אین שهر שده بودند، تשیع אرאم אرم  عبدאّهللاא 

و برخـی  7عفرج بن وسـیم بن ه حمزهی منسوب بـא مقبرهوجود  4.گسترש یאفت

 ،אفزون بـر אن .כند رא אثبאت می ریوجود تשیع در  ،دیگر אز אوאد אمאم در אین שهر

  .یאفتبه تשیع گرאیש  جیتدر بهری تحت تאثیر قم 

. بא برخی אز שیعیאن ری در دسـت אسـت 7אمאم כאظم אرتبאطیی אز ھא گزאرש

 ،رىبـر ی بن خאلد بـر مכـی یحیאن یאز منשאمאرت یכی زمאن در ، یموجب نقلبه 

ھـא  כـه بـه پردאخـت אن ترسید میوی . כאر بودبدھ حכومتبه  אین שهرفردی אز 

 אمـא אسـتذھب م عهی، حـאכم رى שـه بـودگفتـه שـدوی  ،حאل درعین. ودملزم ש

سـرאنجאم فـرد یـאد  .نאن אز אظهאر مطلب خود نزد حאכم وאھمه دאשتچ بدھכאر ھم

ت خـود یאز وضـعאن حضرت نزد دیدאر כرد و  7אظمאمאم כبא سفر حج שده در 

אمـאم متن نאمـه . تحویل دھدبه حאכم رى تא אن رא  ندאى نوשت نאمهאمאم  .שכوه نمود

  :ن بودیچن

ש در یאى وجود دאرد כه כسـی رא تـوאن אسـא هیر عرש خدאوند سאیبدאن כه ز

אو بردאرد  א مשכلی رא אزیכه در حق برאدر خود خدمتی بכند ست مگر אنیر אن نیز

                                                            
 .24، ص3، جالکامل فی التاریخثیر، א אبن. 1

  .245، صتاریخ تشیع در ایرانجعفریאن، . 2

  .132، صمقاتل الطالبیینאبوאلفرج אصفهאنی، . 3

  .37، ص، تشیع در ریجعفریאن: نכ. 4
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   1."برאدر توست )حאمل نאمه(ن שخصیא ،א سرورى در قلب אو وאرد כندی

حאכم رفت و خود رא فرسـتאده  שبאنگאه نزد به ری، بאزگשتحאمل نאمه پس אز 

حאمل نאمـه پאى برھنه نزد بא  ،حאכم پس אز אطאع .معرفی כرد )7אمאم כאظم(صאبر

אز حـאل אمـאم و خوשـحאلی אز ש سپرپس אز د و یبوسبא دریאفت نאمه אن رא אمد و 

  2.به אن שخص אعطא כنند  لبאسدستور دאد تא אموאل و  سאمت אن حضرت،

و  نـدכ رא تאییـد می وجود שیعیאن در ری و אرتبאط אنאن بא אمאم אوאً אین گزאرש 

رא نفوذ برخی שیعیאن در بدنه دستگאه حאכمیـت و ھـوאدאری אیשـאن אز שـیعه  אً یثאن

  .دھد مینשאن 

  : گوید عمرضل بن مف

مقدאرى مאل אز خرאسאن به قصـد  7دو مرد خرאسאنی אز אصحאب אمאم صאدق

گـر אز یכـی دیدر שـهر رى . כردند و ھموאره موאظب بودنـد نه حمل مییمد

אى כه حאوى دو ھزאر درھـم  سهیدאر כرد و כیرت بא אن دو دضאصحאب אن ح

تא نزدیכی مدینه حمل כردنـد  אنאن אموאل رא. אنאن دאد تא به אمאم برسאنندبه بود 

ی כه فردی אز ری به אنאن تحویـل א سهیכمتوجه שدند כه  ،و در نزدیכی שهر

بـه  אنـאن ھنگـאمی כـه .دאده مفقود שده אست و אز אین جهت غمنـאכ שـدند

  3.כیسه رא نزد אن حضرت یאفتند ،محضر אمאم رسیدند

  .در دست نیست مهمیאز منאسبאت אمאم بא دیگر مردم שهرھאی אیرאن אخبאر 

  

  در عراق انيرانيبا ا 7مناسبات امام كاظم )ب

به שـدت تحـت مرאقـب  ،ھאرونپس אز אحضאر به بغدאد توسط  7אمאم כאظم

ھـאی فرھنگـی و  ھאرون در پی אن، حضرت رא بـه سـبب گسـترש فعאلیت. بودند

                                                            
 .174، ص4، جبحار االنوارمجلسی، . 1

  .179، ص عدة الداعى؛ 213، ص 74و ج 176، ص 48، ج ھمאن. 2

  .118، صسازمان وکالتجبאری، . 3
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علل مختلفی برאی دستگیری و زنـدאنی  1.אرتبאط بא שیعیאن، چند سאلی زندאنی כرد

دن אمאم گـزאرש שـده אسـت؛ אز جملـه نفـوذ אمـאم و سـאزمאندھی گسـترده و כر

ه برخـی بـه ھـאرون כـ چنאن ،ھوשمندאنه שیعیאن כه خلیفه رא به وحשت אنـدאخت

برخـی  2».یכی تو و دیگری موسی بن جعفر: אכنون دو خلیفه وجود دאرد«: گفتند

دستگאه خאفـت رא بـه כه  אند دאنستهحכم دربאره אمאمت رא دلیل אن بن منאظره ھשאم

سمאعیل א ی برאی محمدبنא هیھدرمכی ب نیز گفته שده یحیی3.وאכنש سریع وאدאשت

 7وی כه به عمویש אمאم כאظم. فرستאد تא אز אن حضرت نزد ھאرون سعאیت כند

כردم در زمین دو خلیفه بאשـد  گمאن نمی«: نزد ھאرون رفت و گفت برد یمرשכ 

אز אین رو  4».دھند یمبه خאفت  سאمعفر نیز ج بن تא אین כه دیدم به عمویم موسی

  .خلیفه دستور جلب אمאم به عرאق رא صאدر כرد

אرتبאط שـیعیאن رא بسـیאر دשـوאر سـאخته  ،حبس אمאم در جאھאی مختلف عرאق

ھאی زنـدאنی  بود، אمא منאسبאت אمאم بא שیعیאن و אیرאنیאن ھوאدאر خود حتـی در سـאل

אلبته طبیعـی אسـت . و مשכאت אستمرאر دאשت ھא دیتبودن אمאم نیز بא تمאم محدو

 ،אمא وجود تשכیאت سـאزمאن وכאلـت ،כه ھمאنند دوره حضور אمאم در مدینه نبود

אیـن سـאزمאن در عصـر אیـن אمـאم . سאخت یمپیوند אمאم بא שیعیאن אیرאنی رא میسر 

  :مردتوאن چنین برש موאردی אز אرتبאط אمאم بא אیرאنیאن رא می. تر שد گسترده

) بصره و بغدאد(مختلف عرאق  یھא زندאن در ھא سאل 7عفرج بن حضرت موسی

כ یـخود אن حضـرت رא אز نزد ھم אنیرאنیאبرخی  ن مدت،یدر א 5.ندبرد یمبه سر 

אى אخאقی و زھد و عبـאدت אن حضـرت رא אز زبـאن یכردند و ھم سجא دאر میید

אن حضـرت رא  ،אכن بغدאدم مروزى سیبن אبرאھ موسیچنאن כه  .دندیשن گرאن میید

                                                            
 .384ص ،3، جکافیכلینی، . 1

 .183، صالخبارا معانیשیخ صدوق، . 2

 .256-261، صرجال کشی. 3

 .387ص ،3، جکافیכلینی، . 4

  .215، ص2، جارشاد؛ שیخ مفید، 366، ص2، جتاریخ یعقوبی: نכ5. 
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یـאن وאس אن שهر بـود و سـپس بـه حلقـه ریאز مאمورאن پل تر שیپوی . دیدאر כرد

אز אن حضـرت  نـد،در بغدאد زنـدאنی بود 7אمאم כאظمכه  زمאنیمروزی . وستیپ

  1.زنده بوده אست 229وى تא سאل  هگفته שد. دیث שنیحد

אمאم در بغـدאد بودنـد و אز  گویא نمאیندگאن ،روאن قندیم قطین و زیאدبنی بن علی

  .אرتبאط دאשتندא بא שیعیאن ج אن

 نـد،ر אز رאه مכאتبـه بـא پیـروאنש در אرتبـאط بودتـ در عرאق بیש 7אمאم כאظم

 سـخنبن جندب رאزی אز وכـאی אمـאم در אھـوאز  عبدאّهللاא ه منאبع אز مכאتبه כ چنאن

  .אند گفته

  

   7برمكيان ايراني و امام كاظم) ج

. بودند כه אز אوאخر دوره אمویאن در שرق אیرאن مطـرح שـدندبرمכیאن خאندאنی 

بא توجه به خدمאتשאن در روی כאر אوردن عبאسیאن، حضور فعאلی در دستگאه  ھא אن

جعفر אن چنאن بـر  2.دאر منאصب بزرگی چون وزאرت שدند خאفت یאفتند و عهده

تعبیر שده بـه ھאرون چیره שده و دل و אحسאس אو رא قبضه כرده بود כه אز אن دو 

یـכ روح در دو  بـه منزلـهכنאیه אز אین כه אنאن . ی כه دو جیب دאשته אستא جאمه

  .بدن بودند

 .ندאمאم ھفتم در אوج قدرت برمכیאن در دستگאه خאفت، به بغدאد אحضـאر שـد

כه אیא אنאن نقשی در بאزدאשـت و שـهאدت אن  رسد یم به نظرאین سؤאل  ،אز אین رو

برمכیـאن رא  אی عـده. אرאء مختلفی وجود دאرد بאره نیدرאیر؟ یא خ אند دאשتهحضرت 

در مقאبـل . دאننـد یمـمقصر אصلی در زندאنی שدن و سپس שـهאدت אن حضـرت 

                                                            
  ، شــیعه میــراث مکتــوبمدرســی طبאطبــאیی، ؛ 163ص ،فهرســت ؛ طوســی،408، 404ص، نجاشــى رجــال. 1

  . 421-420ص

ت بـه یאز כلمـه پאرمאכـא در زبـאن سאنسـכر معبد نوبهאر بلخ و مשـتق یینگهبאنאن بودא یبرمכ لقب عموم. 2

  ).30-29، صتاریخ برمکیان. (אن אستیبودאی یروحאن یשوאیپ یمعنא
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אتهـאم دسـت  ،برخی دیگر אل برمכ رא ھوאخوאه אمאم و حتی שـیعه قلمـدאد כـرده

بـرאی روשـن שـدن . כنند یمدאשتن אنאن در حبس و שهאدت אن حضرت رא אنכאر 

  :שود یمی موאفق و مخאلف אورده ھא گزאرש ،وعموض

 ،כننـد یمـدیدگאھی כه نقש برمכیـאن رא در שـهאدت אمـאم مثبـت אرزیـאبی . 1

  :معتقدند

یحیی برمכی אز אین نאرאحت بود כه ھאرون فرزند خود رא به منظور تربیت نزد 

 ،عفر دאשـتج بن حمدبن אשعث כه گفته שده אعتقـאد بـه אمאمـت موسـیم جعفربن

سمאعیل برאدرزאده א بن ضمن بدگویی אز אمאم نزد ھאرون، علی ،אز אین رو. ه بودسپرد

 1.אمאم تحریכ כرد تא ذھنیت ھאرون به אمאم رא منفی כند بر ضدאن حضرت رא 

 یرא بـه دسـت دאשـتن در گرفتـאر یـیحی ،دیـخ مفیשאید אز אین روست כه ש

  :نویسد یم ،ردهכ متهم  حضرت

، אز یبـودن و یשـعث و بـא אطـאع אز אمـאمא بنبه جهت رقאبت بא محمد ییحی

ستفאده כرد و بـא دאدن א سوء 7نوאده אمאم صאدق یلع بن لیאسمאع یשتیمع یگرفتאر

ین אمـر، بـه و ھمـب نمـود یـאز אمאم نـزد ھـאرون ترغ ییرא به بدگو ی، وییאیھدא

  2.אمאم אنجאمید و שهאدت یریدستگ

 ھـאرونینـه دאשـت؛ زیـرא وقتـی خאلد برمכی אز אمـאم כبن بنא به نقلی، یحیی -

نـد שـد، یحیـی م رא שـنید و بـه وی عאقه) אز یـאرאن אمـאم(حכـمبن سخنאن ھשאم

  3.نשאن دאد و אز אن حضرت سعאیت כرد אلعمل عכس

حیی ی بن در بغـدאد بـه فضـل بر אسאس گزאرשی،אمאم پس אز אحضאر אز مدینه، -

אن حضـرت אحتـرאم بـه  برمכی سپرده שد و چون אو عبאدت אمאم رא مשאھده כرد،

ھאرون مبنی بر به שـهאدت  فرمאن  ،אحترאز אز אزאر و כשتن علویאن سببو به  نمود

                                                            
 .115، ص مسند امام کاظم؛ عطאردی، 371، ص4ج ؛ אبن שهر אשوب، ھمאن،279ص 2، جارشادשیخ مفید، . 1

 .237، ص2، جارشاد. 2

 .394ص ،حیات فکری و سیاسیجعفریאن، . 3
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پس אز אگאھی ھאرون אز رفتאر فضـل، خلیفـه در صـدد  1.رسאندن אمאم رא نپذیرفت

لعن כـرد و بـه אو صـد  ، فضل رאرאنگ تیسعאتفحص برאمد و پس אز אثبאت گفته 

بـرאی حفـظ  ،خאلـد پـدر فضـلبن یحیی. تحویل گرفت تאزیאنه زد و אمאم رא אز אو

שـد و بـא כمـכ  قـدم שیپدر به שهאدت رسـאندن אمـאم  ،موقعیت و نجאت فرزند

כשــی אز 2.אن حضــرت رא بــه שــهאدت رســאند)دאروغــه بغــدאد(אھכשــ بن سندی

 3.نאسאن نیز אعتقאد دאرد כه یحیی אمאم رא به שهאدت رسאنده אستש رجאل

یحیی برمכی رא نفرین כردند و אز فرجאم برאمכـه  7رضא אمאم ،بنא به روאیتی -

ه برخی منאبع، به אستجאبت دعـאی אن حضـرت دربـאره خـذאن כ چنאن4.خبر دאدند

אیـא یحیـی «: عـرض שـد 7به אمאم رضא ،بر אسאس روאیتی 5.אند אیשאن אשאره כرده

مـאم ویی خـود אگـ برخـی אز پیש6.فرمود دییتאאمאم אن رא » پدرتאن رא مسموم כرد؟

رمـכ ب بیچאرگـאن אل«: אن حضرت فرمـود. אند دאدهאز فرجאم برمכیאن خبر  7כאظم

ت و مـرگ یשـود כـه مسـموم مـییـאدאوری  7.»אیـد ھא می چه بر سر אن دאنند ینم

نسـبت  یـیحیز بـه یـرא ن )אن در مغـربیسـیمؤسس سلسـله אدر(بدאّهللاא ع بن سیאدر

  8.אند دאده

رمכیאن در جאیی כه منאفع שخصـی ر אن אست כه بگ بیאن ،ی یאد שدهھא گزאرש

حتی אز כשتن כسـאنی مאننـد אمـאم نیـز  ،אفتאد یمو منאصب دربאری אیשאن به خطر 

כردنـد כـه  ھא سیאستשאن رא بر אقتضאئאتی تنظـیم می به عبאرتی אن. כردند دریغ نمی

  .دیچرخ یمحول منאفعשאن 
                                                            

 .236، ص2، جارشادשیخ مفید، . 1

 .79، ص2، جحبیب السیر؛ خوאندمیر، 336، صمقاتل الطالبیینאبوאلفرج، . 2

 .503، ص رجال کشی. 3

 .85، ص49، جبحاراالنوار؛ مجلسی، 258، ص2، جارشاد. 4

 .85، ص49، جبحاراالنوار؛ مجلسی، 545، ص2، جعیون اخبارالرضاשیخ صدوق، . 5

 .503، صال کشیرج؛ 147ص ،دالئل االمامهطبری، . 6

  .236، ص2، ج 7تحلیلی از زندگی امام کاظمשریف قرשی، . 7

  .407، صلطالبیینا مقاتلאبوאلفرج אصفهאنی، . 8
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  :כنند یمאرزیאبی  نفیدیدگאھی כه نقש برمכیאن رא در שهאدت אمאم م .2

و حتی برخـی אز  ردمثبت אز برمכیאن دא שخصیتیسعی در ترسیم  ،אین دیدگאه

שوאھد و مصאدیقی  ،بאره نیدرאو  ویندگ میאز تمאیאت שیعی برمכیאن سخن  ،منאبع

  : جمله אز ؛אند אورده

-136:حـכ(طبق گزאرשی نظر مשورتی خאلـد برمכـی بـه منصـور عبאسـی -

فאده אز مصאلح אن برאی بنאی بغدאد אین بـود כـه خرאبی مدאین و אستبאره در )ق158

אز אیـن  1.تخریـب نשـود. אنـد نمـאز خوאنده 7א אمیرمؤمنـאن אمـאم علـیج چون אن

گرאیש مذھبی سرسلسله אین خאندאن رא به دست אوردند כـه  אند خوאسته ،گزאرש

  . אن به فرزندאن وی نیز منتقل שده אست

حیی برمכی אز سـوی ی بن כه فضل ھنگאمی ،אصفهאنی אبوאلفرجمطאبق گزאرש  -

در ه علوی رא כـه پـس אز جـאن سـאلم بـ بدאّهللاא ع بن ھאرون مאموریت یאفت تא یحیی

به אیرאن ھجرت כرده و در دیلم در שمאل אیرאن  ،بردن אز وאقعه خونین فخ در مכه

فضـل بـرאی אیـن علـوی אز خلیفـه عبאسـی ، قیאم כرده بود بא ھر تدبیری فرونשـא

: ی بـه אو نوשـتא نאمـهطی  ،گردید אگאهو چون אز مخفیگאه یحیی אمه گرفت ن אمאن

سبب گرفتאری تو و مـن  ،אمא بیم دאرم אین مאقאت ،دوست دאرم دیدאری تאزه כنم«

כـه بـه  אم כـردهمن نیز دربאره تو بא אو مכאتبه  ؛بא حאכم دیلم مכאتبه כن پس ؛گردد

 2.»گردی مند بهرسرزمین אو بروی و אز حمאیت אو 

خאلد برمכی رא متهم כرد כـه بـه بن ھאرون، یحیی כه گزאرשی אمده אست در -

یحیی برمכی رא متهم سאخت כـه  ،نیز خلیفه. علوی گرאیש دאرد عبدאّهللاא یحیی بن 

 3.وی دویست ھزאر دینאر برאی پیשبرد אنقאب علوی یאد שده כمـכ כـرده אسـت

                                                            
، الفخـری؛ אبـن طقطقـی، 515، ص مجمـل التـواریخ و القصـص؛ مؤلف نאשـنאخته، 288، صالبلدانאبن فقیه، . 1

  .247، ص3، جتاریخ این خلدون؛ אبن خلدون، 154ص

  .327، ص الطالبیینمقاتل . 2

 .243، صالکتاب و الوزراجهשیאری، . 3
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ضـل رא אز ریخـتن یحیی فرزنـد خـود ف אند نوשتهשאید אز אین رو بאשد כه برخی 

دאשت و אز אو خوאست تא بא توجـه بـه مـتهم بـودن  بر حذر بدאّهللاא ع بن خون یحیی

 1.برאمכه به تשیع، مאجرאی אو رא بא مصאلحه حل כند

گرש جعفـر سـفאرש ین به موجب خبری، یحیی برمכی به فرزند دینچ ھم -

یحیـی بـه گزאرשی ھم אز כمـכ مـאلی  2.رא אز زندאن אزאد כند یعلو ییحی כرد تא

אز نظر برخی، منאسبאت و رویכرد برאمכه نسبت بـه  3.علوی یאد שده حכאیت دאرد

  4.אن، دلیل خשم گرفتن ھאرون به برאمכه بوده אستیعلو

بـه  7حسن אز یאرאن و رאویـאن אمـאم صـאدقبن بدאّهللاא ع بن אست כه یحیی گفتنی

قیده بـود و در ع ، אز لحאظ مذھبی مردی خوשאبوאلفرجو به عقیده  5.رود میשمאر 

ھجـری در 176אو در سـאل  6.قیאم שهید فخ زخمی و فرאری שد و به دیلـم رفـت

گفتـه שـده  7.دفع قیאم אو כرد مאمورحیی رא ی بن فضل ھאرون. שمאل אیرאن قیאم כرد

بא אو  כنندگאن عتیبتعدאد  ،یزیאم אغرאقدر گزאرש 8.אیرאنیאن بسیאری به אو گرویدند

یی אز منطقه שـمאل ھא قسمتتשیع به  ،در אثر مسאعی אو .ندא دאنستهرא صد ھزאر نفر 

ی تשـכیل ھא نـهیزمتـرویج تשـیع در منطقـه و אز  سאز نهیزمאیرאن رאه یאفت و אین 

  .دولت علویאن طبرستאن در نیمه قرن سوم ھجری שد

ھیـثم، در بن حכـم و علـیبن ی ھשـאمھא نאمبه  7دو نفر אز یאرאن אمאم כאظم -

כردنـد و ھשـאم در  دאد، שـرכت می כه یحیی برمכی ترتیب میی א منאظرهمجאلس 

                                                            
؛ میرخوאنـد، 334، ص1، جوفیـات االعیـان؛ אبن خلכאن، 289، ص8، جتاریخ طبـریطبری، محمد بن جریر، . 1

  .237، صحبیب السیر

 .390، صمقاتل الطالبیین. 2

  .157، صالوزراء الکتاب و .3

 .325-324، ص1، جوفیات االعیان؛ 289، ص8، جتاریخ طبری. 4

  332، صرجالשیخ طوسی، . 5

  .388אبوאلفرج אصفهאنی، ھمאن، ص . 6

  .449، ص6، جتاریخ طبری 7. 

  .347، ص 3، جمروج الذهب؛ 242ص 8، تاریخ طبری؛ 412، ص2ج ،تاریخ یعقوبی. 8
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  برخـی אیـن نـوع برخوردھـא  1.دیכوשـ یمـ 7אثبאت مשروعیت אمאمت אمאم כאظم

ــא שیگرאرא حــאכی אز  ــאن ھ ــذیرفتن אن مשــכل  אند دאنســتهی שــیعی برمכی ــه پ   כ

ــאن، אز دאیــل تقــرب אیשــאن در دســتگאه    אســت؛ زیــرא بــدگویی برאمכــه אز علوی

و שـهאدت אن حضـرت نیـز بـه  7زندאنی שدن אمـאم כـאظم. ده אستخאفت بو

به نقل مرحـوم שـیخ صـدوق، یحیـی برمכـی . تحریכ אنאن صورت گرفته אست

نین محرכ אیـن خلیفـه چ ھم ،7אفزون بر وאدאر כردن ھאرون به כשتن אمאم כאظم

אیـא تـو «سخن כـه  نیبא אبوده אست؛ אمא ھאرون  7برאی به قتل رسאندن אمאم رضא

به خوאسته אو جـوאب  2»رא به قتل برسאنم؟ ھא نیאی שمשیر بכשم و ھمه خوאھ یم

 .رد دאد

حیی بـه علویـאن تمאیـل دאשـت و ی بن تنهـא فضـل ،אز میـאن برאمכـه دیـترد یب

 بـدאّهللاא ع بن در زندאن بصره و نیز دאدن אجאزه به یحیی 7אمאم כאظم אب אو یریگ سهل

در  3.א برאمכه به تשـیع مـتهم שـوندبرאی رفتن به زیאرت خאنه خدא، موجب שد ت

ی שאخص برאمכـه، שـیعه بـودن و حتـی تمאیـل و ھא حאلی כه عملכرد שخصیت

  . برد یمرא زیر سؤאل  :بیت ھوאخوאھی אنאن אز אھل

  

   7ياران ايراني امام كاظم) د

برשـمرد כـه  7כـאظمتوאن برאی אمـאم  رא می زیאدیبא אستقصא در منאبع، یאرאن 

بـه שـمאر ی سـאכن در אیـن سـرزمین ھـא عربאیرאنی بودند و یא אز  אصאلتאً אینאن یא 

אسאمی برخی אز  .אند שدهאیرאنی שنאسאنده  אقאمت طوאنی مدت، سببכه به  دאین می

  :אنאن عبאرت אست אز

  حمود خرאسאنی כـه برخـی مسـאئل و مطאلـب אز אمـאم ھفـتم م بیא بن אبرאھیم. 1

                                                            
 .394، صحیات فکری و سیاسی. 1

  .396، ص2، جعیون اخبار الرضا. 2

  .340، ص2ج، تحلیلی از زندگی امام کاظم. 3



  437    )با تكيه بر برمكيان(با ايرانيان  7امام كاظم مناسبات

  بـود و  7אز אصـحאب אمـאم رضـא نـینچ אبـرאھیم ھم 1.אوری כـرده אسـت رא جمع

   7بــرאی فرزنــدש حضــرت جــوאد 7ی אز אمــאم رضــאא نאمــهمطــאبق گزאرשــی، 

  2.فرستאده אست

ملقـب بـه بשـرحאفی متولـد دھכـده  نאبـدאلرحمع بن حאرثאبونصر بשـربن. 2

   3.عאبرسאم در نزدیכ مرو

ضبه رאوی حدیث אمאم ھفتم و برخی دیگـر אز אلح رאزی موאی بنیص بכربن. 3

   .برאھیم قمی אز אو حدیث نقل כرده אستא بن כه علی :ئمهא

و متولـد  אאصـل یرאنیאی معروف به כسאیی כه حمزه אسدبن علی אبوאلحسن. 4

   4.כوفه بود

وی  .مدتی در بغدאد אقאمت כرد وود قم بود ر خאلد برقی כه אز برقهمحمدبن. 5

  5.אز כسאنی אست כه به حضور אمאم כאظم رسید

لی نیשאبوری אز אفرאد موثق שیعه כه مردم نیשאبور אو رא به عنـوאن ع محمدبن. 6

برאی שنאسאیی وصی و אمאم پس אز אن  7אمאم صאدق שهאدتنمאینده خود پس אز 

  6.حضرت به مدینه فرستאدند

برאھیم مروزی כـه بـرאی אرتبـאط بـא אمـאم، معلمـی پسـرאن א بن אبوعمرموسی. 7

אوری כـرد و אن رא  ی خود אز אمאم رא جمـعھא دهیשنאھכ رא پذیرفت و ש بن سندی

  7.نאم نهאد مسند االمام موسی بن جعفر

                                                            
 .474 ،رجال کشی. 1

 .144ص ، 7زندگانی امام جواد؛ عאمه حلی، 25، ص رجال نجاشی. 2

 .333، ص2، جروضات الجناتخوאنسאری، . 3

 . 92، ص5، ج االعالمزرכلی، . 4

 .36، صرجالطوسی، . 5

 .370، ص2، ج 7تحلیلی از زندگانی امام کاظم. 6

 .319، ص رجال نجاشی. 7
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ف یאز معـאر)ق208א یـ 207م( 1یאد دیلمی مשهور به فـرאء دیلمـیز بن یحیی. 8

ی و مربـی فرزنـدאن یשـאگرد כسـאوی . כه بא אمאم אرتبאط دאשت نאین و نحوאیلغو

 .אنـد ح כـردهیع وى تصریبه تש هعیلشا سیتأسو  لعلماا اضیر نویسندگאن .مאمون بود

در سـאل ) حسـنیلیع بن حسـین(فـخقیאم שهید אد אقطع در یزوی  پدربنא به نقلی، 

  2.ھجری حضور دאשت 169

نیـز حسـن و حسـین  3قطینی بن قطین و برאدرש خزیمـهی بن علی אبوאلحسن. 9

אز قطـین ی אل 4.بودند 7و אمאم رضא 7قطین، אز אصحאب אمאم כאظمی بن پسرאن علی

אمאم ھفتم بـه علـی وعـده بهשـت دאده . אمدند میخزیمه به שمאر سدبنא موאلی بنی

نیـز مאلیـאت رא אز . כـرد وی به توصیه אمאم مخفیאنه به שیعیאن כمכ مـאلی می. بود

جندب رאزی כه به خدمت אمـאم  5.گردאند یمگرفت و پنهאنی بر  שیعیאن אשכאرא می

  6.אدرسید و אن حضرت אز مرگ دوست وی خبر د

ــه موجــب نقلــی، تכــتم . 11    7ھمســر אمــאم و مــאدر אمــאم رضــא) تכتمــא(ب

ــده אســت ــته ש ــی دאنس ــزی אیرאن ــد حریزبن 7.כنی ــدאّهللاא ع אبومحم ــتאنی אز  ب   سجس

ــאظم ــאم כ ــحאب אم ــی وی رא אز אص ــه برخ ــه כ ــوאلی אزد כوف ــته 7م   . אند دאنس

تאلیفـאتی אز אو گـزאرש . وی در نبردھאی ضد خوאرج در سیستאن حضـور دאשـت

  8.שده אست

                                                            
 .222 -221، ص1، جطبقات مفسران شیعه، عقیقی بخשאیשی. 1

  .403، ص14، جسیری در سیره ائمه اطهار؛ مطهری، 200، ص4، جالذریعه אقא بزرگ تهرאنی،. 2

  .207، ص47، جبحار االنوار 3.

 .45، ص رجال نجاشی. 4

  . 430، صاختیار معرفه الرجال؛ طوسی، 112، ص 5، جکافی. 5

 .73، ص2، جب الطاهرینمناقعمאد אلدین حسن بن علی طبری، . 6

، اعـالم الـوری؛ طبرسـی، 202و 52، ص اثبات الوصـیهمسعودی، : و ملیتש نכ 7دربאره نאم مאدر אمאم رضא. 7

  .40، ص 2ج

 .145، ص 2، جالذریعه؛ 102، ص رجالאبودאوود، . 8
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  هنتيج

بیـث و אقتـدאر دسـتگאه خאفـت ثبـא دوره ت 7مאنی دورאن אمאمت אمאم כـאظمز ھم

روאبـط  ،אز אیـن رو .سـאخت یمرא بر אمאم و یאرאنש وאرد  دوچندאنیعبאسی، فשאر 

  .אمאم بא پیروאنש אز جمله אیرאنیאن در تنگنאی שدید قرאر گرفته بود

تر אز بغـدאد و در  گسـترده אیرאنـی،אن مدینه بא שـیعی در 7כאظممنאسبאت אمאم 

بא אنتقאل אن حضرت  אمא .بودر و گאھی אز نوع אرتبאط مستقیم ت مقאیسه بא عرאق بیש

و אز طریـق سـאزمאن وכאلـت صـورت  میرمسـتقیغبه عرאق، منאسبאت بـא אیرאنیـאن 

 قـم، .محـدود بودنـدی שیعی در אیـرאن ھא כאنون אن حضرت،در عصر  .گرفت می

שدند و بא  ی שیعی محسوب میھא כאنون نیتر مهمאز جمله  ،بور و بیهقنیשא אھوאز،

  . אمאم אرتبאط دאשتند

نصبאن دسـتگאه خאفـت رא بאیـد در م عنوאن صאحب به אنیبرمכمنאسبאت אمאم بא 

بـא توجـه بـه אیـن כـه  .سیאست عبאسیאن در برخورد بא علویאن אرزیאبی כرد جهت

قدرت و نفـوذ خـود در دسـتگאه خאفـت  در אوج ،برمכیאن در زمאن שهאدت אمאم

 بـه نظـرگرفـت،  אنـאن صـورت می ریبאتدبقلمرو عبאسیאن אمور  وفتق رتقبودند و 

ھـאی موجـود אز نقـש  گزאرש نـدتאبع سیאست خلیفه بود ،אنאن در כلیت رسد یم

  .حכאیت دאرند 7بعضی אز برمכیאن در שهאدت אمאم כאظم

ی سאכن در אیرאن یאرאنی دאשتند כه ھא عربدر میאن אیرאنیאن و نیز  7אمאم כאظم

  .به طرق مختلف بא אن حضرت در אرتبאط بودند
  
  

  منابع
  

، رאنیאد فرھنگ אیאنتשאرאت بن، البلـدان، لهمذאنیא سحאقא حمدبنم ه، אحمدبنیلفقא بنא .1

 . ש1349: אج بی
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  8بن جعفر موسيي حضرت ها و زندان ها محدوديت

  كبر ذاكريا علي
  

  چكيده
بن  موسـیدر אغـאز بـه معرفـی خلفـאی عبאسـی دورאن אمאمـت مقאله حאضر، 

אن بررسی و تحقیـق در مـدت زمـאن زنـدאن  ،و ھدف پردאزد می 8جعفر

אئن تـאریخی قـول שـوאھد و قـر ،در طـول مقאلـه .معرفی שده אست حضرت

 ویر پـیשی ھא محـدودیت ،صحیح بیאن گردیده و برאی روשن שـده موضـوع

دریאفـت حقـوق  و אز محدودیت در بیאن مسאئل שرعی،שده حضرت مطرح 

 .שرعی אز שیعیאن و معرفی אمאم بعد אز خـود، سـخن بـه میـאن אمـده אسـت

و  به فرאخوאنی حضرت به بغدאد توسط مهدی عبאسـی در دو نوبـت نینچ ھم

אه بـه گـ אن. אسـت אשאره שده قیאم حسین שهید فخ و نظر حضرت دربאره وی

رین برخورد و درگیری אمـאم ت لرשید پردאخته כه بیשא دورאن خאفت ھאرون

در مכه  אی אز אولین برخورد در طوאف تא حضور در جلسه :بא وی بوده אست

ــه  ــאیی כ ــه و אزאرھ ــطو مدین ــאل بنی توس ــאرون و ع عم ــژه ھ ــه وی ــאس ب ب

بـرאی دسـتگیری حضـرت بـه . כאرگزאرאنש به אیשאن و یאرאنש رسیده אست

توطئه یحیی برمכـی، سـعאیت אقـوאم، موضـوع  :چهאر عאمل אשאره שده אست

یزی قبلی بـود و ر دستگیری אمאم در مدینه بא برنאمه. فدכ و منאظرאت ھשאم

 אیשאن چهאر زندאن رא در بصره و بغدאد نزد بزرگאن دستگאه خאفـت عبאسـی

אمـאم אخرین אن زندאن سندی بن שאھכ بود כه به שـهאدت  سپری כردند و

ل אن ذכـر یدאنسته שده و دא سאل چهאر 7دورאن زندאن אمאم כאظم. אنجאمید



 2ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    444

و به نقد دیگر אقوאل مאنند چهאرده و ده سאل و مאنند אن پردאخته שـده و אن 

رخی אز و به ب כردهرא مخאلف حقאیق تאریخی دورאن אمאمت حضرت معرفی 

  .ی حضرت در زندאن نیز אשאره گردیده אستھא فعאلیت

، فدכ، ھمכـאری بـא ھא دورאن אمאمت אمאم ھفتم، محدودیت :ان كليديگ واژ

  .مدت زندאن، ھאرون، مهدی ،7ی אمאم כאظمھא ستمگر، زندאن

  

 مقدمه

بـאس بـه ع در دورאن ثبـאت و قـدرت حכومـت بنی ،אمאم כאظم ھفتمین אمאم שیعه

دومین خلیفه אین خאندאن مخאلفאن خود رא به שـدت  ،منصور عبאسی. אمאمت رسید

 یعنـی כשتن بنـی حسـن. برد میو ھر متهم به مخאلفت رא אز بین  ردכ میسرכوب 

 ،محمد نفس زכیه و אبرאھیم برאدرש و پدرשאن عبدאّهللاא بن حسن و جمعـی دیگـر

خאفت عبאسـی  אو بغدאد رא به عنوאن پאیتخت 1.ی روשن אین سرכوبی بودھא نمونه

אین שهر و حאכمאن אن دورאن אوج خـود رא . و خلفא در אن سאכن שدند כرد אیجאد

مجאلس عـیש  و دאد میی ھزאر و یכ שب در אن رخ ھא ردند و دאستאنכ سپری می

خلیفه مسلمین بخשی אز وقـت خـود رא بـه عیאשـی  .א گسترده بودج و نوש ھمه

  . ردכ خفه میذرאند و ھرگونه مخאلفتی رא در نطفه گ می

دورאن אمאمت حضرت ده سאل در زمאن منصور و بא سه خلیفه دیگر عبאسی ھم 

ترسیم . مخאلفאن خود دאשتند بאی אمیز خلفאیی כه ھر یכ رفتאر خשنوت. زمאن بود

ھدف אز نگـאرש . دאرد ھא כتאب نوשتننیאز به  ،אجتمאعی אن زمאنـ  אوضאع سیאسی

אست כـه  8بن جعفر موسیאمאم دورאن زندאن بررسی و تحقیق دربאره  ،אین مقאله

  :ویدگ میونه כه שאعر گ אیא אن حضرت چهאرده سאل در زندאن ھאرون بوده אن

  چهאرده سאل אست زیر زنجیرم  رمــאن سیــאی خدوندא אز جه

                                                            
  .، در אغאز دعאی אم دאود در مאه رجب504،ص)فضאئل שهر رجب( 2، جشواهد التنزیل ،حسכאنی. 1
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برخی  نین بهچ ھم. یא مدت زندאن حضرت ده سאل، چهאر یא عدد دیگری אست

در زمאن خلفא، بـא אن رو بـه  אیשאن כه رددگ אשאره می ییھא مשכאت و محدودیت

  .ندرو بود

 ھא محـدودیتאز אیـن אزم אست در אغאز به برخی  ،برאی روשن שدن موضوع

  אשــאره שــود تــא روשــن گــردد כــه אیــא حضــرت در زمــאن دیگــر خلفــא بــه جــز 

   بـرאی مאینـدن زیـرא برخـی تـאש می ؛یـא نـه نـدزنـدאن بود زیאدیمدت  ،ھאرون

  بـه ویـژه  درسـت כننـددلیـل و مـدرכ  ،ھست و مשـهور שـدهه در אذھאن چ אن

  بאعـث שـده כـه  ،ھـא گـرאیש بـه بیـאن مظلومیت. در صورت بیאن مظلومیت אئمه

   ،כه بא وאقعیـت سـאزگאر نیسـت שـهرت یאبـد و پـس אز مـدتی ھא برخی گزאرש

ر تـ بدیهی אست بیש. مسلم فرض שود و כسی به دنبאل تحقیق دربאره אن بر نیאید

  گـزאرש  ،כمـכ نمאیـدبـه مـא توאنـد در אیـن مهـم  مـیכـه  رא قرאئنـی שوאھد و

برخی אשـتبאھאت و تنאقضـאت تـאریخی  אز رא مא ،روשن שدن אین موضوع. نمאییم

  .ندכ حفظ می

  

  آغاز امامت 

 ندبه אمאمت رسید قمری 148در سאل  7אمאم صאدق שهאدتپس אز  7אمאم כאظم

حدود ده سאل  .طول כשید183تא سאلیعنی سאل  35و دورאن אمאمت אیשאن به مدت 

دورאن در زمאن منصور بود و مשـכلی بـرאی حضـرت در אن زمـאن אیجـאد  אین אز

منصور در سـאل  2.אیשאن رא در رژه روز عید نوروز دعوت כرد منصور حتی 1.نשد

، پسـر منصـور . درگذשت 158 وقتی خאفت به مهـدی یعنـی محمـدبن عبـد אّهللاא

  . وع שدمשכאت سیאسی אمאم שر ،رسید

                                                            
  .97، ص عیون المعجزاتאبن عبدאلوھאب، . 1

  .108، ص 48ج ،بحار األنوارمجلسی، . 2
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   7خلفاي دوران امامت امام كاظم

بـאس ع مאن بא دورאن خאفت چهאر تـن אز خلفـאی بنیز ھم ،دورאن אمאمت حضرت

  :بود

אمـאم مرאقـب بودنـد و تقیـه . وی بא حضـرت درگیـر نשـده אسـت: منصور. 1

אسـتفאده  ،ه ذכر خوאھد שدچ אین نכته אز אن. نשودظن سوء به אیשאنمودند כه ن می

  .שود می

یש پאسخ ھא تعאمאت مختلفی بא وی دאשتند و به پرسש אمאم: مهدی عبאسی. 2

بא توجه بـه حـوאدث  3.و جوאز توسعه مسجدאلحرאم 2مאنند تحریم خمر 1؛دאدند می

زنـدאنی שـده  مـدت زیـאدی توאن אدعא כرد حضرت در زمאن مهدی مین ،رخ دאده

  . گرچه دوبאر به بغدאد فرא خوאنده שدند. بאשد

  : ویدگ مینאن محمدبن س

  یכ سאل قبل אز אین כـه حضـرت بـه عـرאق بـرود بـא אمـאم دیـدאری دאשـتم 

  در אیـن سـאل אتفـאقی «: حضـرت فرمـود. و علی فرزند وی نیز حאضـر بـود

و در אین جلسه دربאره علی فرزندש توصـیه فرمـود و  »אفتد نگرאن نبאש می

سی כه بعد אز אو אز אین حאכم به من بدی نخوאھد رسید و نه ھم אز כ« :אفزود

  4.»אید می

שود رفتن حضرت به بغدאد حـدאقل در سـאل سـوم  میאستفאده  ،אز אین روאیت

  אل قبـل، دسـتگیری خـود رא خبـر سـ زیـرא یכ ؛خאفت مهدی به بعد بوده אسـت

  .بودنددאده 

                                                            
 .104ص  ،ھمאن. 1

  .149ص  ،ھمאن. 2

  .245، ص 10، جبحاراألنوار؛ 186، ص 1ج ،تفسیر عیاشی. 3

ِ ی َא  ِאنَّهُ  َאَمא. 4   .319ص ،1 ج ،کافی؛  بَْعَده כُونُ ی یאلَّذِ  مِنَ  وَ  ُسوءٌ  مِنْهُ  یبَْدُאن
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  درخواست فدك از مهدي عباسي

یـد و אשتبאھאت پـدر رא جبـرאن نمא تא تאש כرد ،مهدی عبאسی بعد אز پدرש

כه אز אفرאد گرفته שده جبرאن نمאید و אعאم כـرد  رא ستمی כه به אفرאد שده و مאلی

بـر  7אمאم כאظم. دאرد و به حقوق אو تجאوز שده مرאجعه نمאید אی ھر כس مظلمه

 »چیسـت؟«: گفـت »مظلمه مא چرא نبאید بـאزگردد؟« :فرمودندو  ندمهدی وאرد שد

فدכ رא כه بدون جنـگ  9כه پیאمبر ندلقربی توضیح دאدא حضرت دربאره حق ذی

و  1.بخשـید 3زھـرא حضـرت بـه ،بود אیשאنیزی به دست אمده و حق ر و خون

یכ «: فرمود »!حدود אن رא تعیین نمא«: مهدی گفت ».مظلمه مא فدכ אست«: فرمود

حد אن כوه אحد و حدی אز אن عریש مصر و حد دیگـر אن سـאحل دریـא و حـد 

   ».لجندل אستא هی אن دومینهא

بـدون  ھـא אری ھمـه אین«: فرمود »!ھمه حدود فدכ אست ھא אین«: مهدی گفت

אین زیאد אسـت در «: رنگ مهدی تغییر כرد و گفت ».درگیری به دست אمده אست

  2».گرمن אن می

حسن بאزگردאند و منصور אز אو گرفـت و بن فدכ رא به عبدאّهللاא  ،سفאح אند نوשته

بعیـد نیسـت אیـن  3.כه مـאمون بאزگردאنـدمهدی بאزگردאند و ھאدی گرفت تא אین 

 ،در بدگمאنی مهدی عبאسی به حضرت تאثیر دאשـته ،برخورد و تعیین حدود فدכ

  .دאده אست پس در عین אین כه فدכ رא به علویאن

به نظر  ،אیא אین אتفאق در مدینه رخ دאده یא אمאم به بغدאد رفته כه در אین صورت

و حتـی אز گزאرשـی אسـتفאده  אند د دאשـتهرسد אمאم سفرھאی متعددی بـه بغـدא می

                                                            
بدאلعزیر پس دאد و دیگرאن گرفتنـد و چنـدین مرتبـه دسـت بـه دسـت ع خلیفه אول אن رא گرفت و عمربن. 1

  .گردید

  .148، ص 4، جالحکاما تهذیب؛ طوسی، 543، ص 1ج ،کافی. 2

 .217، ص 16، جشرح نهج البالغهلحدید، א بیא אبن. 3
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، زیـرא در مسـیر אنـد שود כه אیשאن در سفری بא خـאنوאده خـود بـه بغـدאد رفته می

  1.אز دنیא رفت אیשאنبאزگשت אز بغدאد به مدینه فرزند 

אل و سـ دورאن حכومت ھאدی بسیאر כوتـאه بـوده و אن رא یכ: ھאدی عبאسی. 3

قیאم حسین بـن علـی  ،ه در אین زمאن אتفאق אفتאدحאدثه مهمی כ 2.אند سه مאه دאنسته

אز حضـرت خوאسـت  ،אو כه در مدینه قیאم כرد و بعد به مכه رفت. שهید فخ بود

در ھنگـאم  7אمـאم כـאظم 3.بא وی بیعت نمאید ولی אیשאن رא مجبور به بیعت نכرد

رא אز אو تجلیل نمود و حسـین  ،موאجهه بא سر وی כه אز مכه به مدینه אورده بودند

 4.فرمـودאر، אمر به معروف و نאھی אز منכـر معرفـی د אر و שب زندهد אنسאنی روزه

ی زمـאن خـود مשـخص ھـא موضع אیשאن رא در برאبـر قیאم ،אین אظهאرنظر حضرت

مאید כه در عین نאموفق دאنستن ھرگونه قیאم و حمאیت نכـردن אز אن، رھبـرאن ن می

  .ردندכ ر אمر به معروف אنאن تכیه میبه ویژه ب ستودند میرא  ھא خیرخوאه אین قیאم

حضرت رא به مدت زیאد زندאنی  ،مهدی و ھאدی در مدت כوتאه حכومت خود

  . نכردند כه بאعث نگرאنی שیعیאن שود

 بـא درگذשـت ھـאدی אغـאزقمری  170حכومت وی در سאل : لرשیدא ھאرون. 4

تא سאل  170دورאن אمאمت حضرت אز سאل . در قدرت بאقی مאند 193و تא سאل  שد

  .به مدت سیزده سאل در زمאن ھאرون بوده אست ،כه به שهאدت رسیدند 183

  

   7آغاز محدوديت براي امام كاظم

אز سـوی دسـتگאه  7אولین تحرכאت سیאسی و אیجאد مשכل برאی אمـאم כـאظم

                                                            
  .461، ص 1، جالحکاما تهذیبطوسی، . 1

  .299ص، 4، جلذهبا مروجمسعودی، . 2

  .366، ص1، جکافی. 3

ِ  ِאنَّא  نعم«: ؛ حضرت فرمود165، ص48، ج بحـاراالنوارمجلسی، . 4 َ  ِאنَّא وَ  ِهللاّא  مسـلمא אّهللاא  و مضـی  رאِجُعـونَ  هِ یـِאل

 .»ء یبש بوهیجی فلم مثله تهیب אھل یف כאن مא אلمنכر عن אینאھ  بאلمعروف אمرא صّوאمא صאلحא



  449    7هاي حضرت موسي بن جعفر هاي و زندان محدوديت

. رא به بغدאد فرאخوאنـد אیשאنتوسط مهدی عبאسی بروزכرد و وی  ،خאفت عبאسی

ن سفر אمאم به بغدאد بسیאر نאرאحت و نگرאن بود כـه אمـאم אو رא אبوخאلد زبאلی אز אی

برאی אیשאن مשכلی אیجאد نخوאھـد שـد و  ،در אین سفر ند כهو فرمود ندتسلی دאد

אمאم رא در مسیری כه تعیین כرده بود در ھنگאم بאزگשت אز  ،پس אز مدتی אبوخאلد

  1.بغدאد دید

مשכلی بـرאی ند، دאد دعوت שددھد כه گرچه אمאم به بغ میאین گزאرש نשאن 

و پس אز مدتی بאزدאשت موقـت و ند در نتیجه به زندאن ھم نرفت. אیשאن پیש نیאمد

ی ھא یی برאی حضرت به שیوهھא אمא محدودیت. ندبه مدینه بאزگשت ،دیدאر بא خلیفه

  :שود میی אن אשאره ھא مختلف در دورאن خلفאی عبאسی به وجود אمد כه به نمونه

  

   شرعي پاسخ به مسائل در محدوديت. 1

 כوفـه در له שـرعیאیـכ مسـ بـא«: گویـد כـوفی حمאد بن خلف نאم به مردی

 אو אز پאسخ אبوحنیفه رسد میאمא به نظر » .پرسیدم אبوحنیفه אز אن دربאره و برخوردم

خوאسـت  منـی سـرزمین در ،رفـت حج وی به وی وقتیر אز אین. قאنع نשده אست

و پیאم  فرستد می حضرت نزد رא فردیلذא  .بپرسد 7כאظم אمאم אز رא שرعی لهאمس

 אسـت שیعیאن אز یכی به مربوط כه رא אی لهאمس ،رسیده خدمت خوאھم می دھد می

 שـد כـم אمدھאو رفت שب، در وقت ھر« :دھد می پیאم אو به حضرت .سؤאل نمאیم

 در رא خـود سـیאه غـאم אمـאم. رود می حضرت دیدאر برאی در خلوت שب אو ».بیא

 خـدمت حضـرت دخـول אذن بـدون ،אمد زمאن ھر כه دھند می قرאر وی رאه مسیر

 سـؤאل و نبـود כسی حضرتש כه جز שدم وאرد אی خیمه در« :گوید خلف. برسد

   2».نمودم دریאفت رא אن پאسخ و כردم مطرح رא خود

                                                            
  .315، ص 1ج، الخرائج و الجرایحرאوندی، . 1

  .92ص ،3 ج ،کافی. 2
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 כـه دھـد مـیرא نשـאن  7כـאظم אمאم برאی ھא محدودیت אز אی نمونه ،خبر אین

 ممכـن زیرא ،بیאید שאندیدن به אשכאرא כوفه یכی אز שیعیאن ندندאنست صאح אیשאن

 אیـن به توجه بא .אن فرد שیعه برאی ھم و שود אیجאد حضرت مשכل ھم برאی بود

 نظـر بـه ،אسـت پرسـیده אبوحنیفـه אز رא لهאمسـ مאیـدن می نقل حمאد بن خلف כه

 مربـوط نجریـא אیـن بאید 1ھجری 150 سאل در אبوحنیفه مرگ به توجه بא رسد می

 אحتیـאط כمאل ،در אین مقطع حضرت. عبאسی منصور زمאن یعنی بאשد 149 سאل به

  .نשوند بدگمאن وی به منصور حכومت جאسوسאن כه نددאשت رא

  

  شيعيان از شرعي حقوق دريافت به نسبت محدويت. 2

 :گویـد زربی دودאو بودכه مهم چنאن 7כאظم אمאم برאی جאنשین تعیین دغدغۀ

 خـودم بـه رא بخשـی و گرفـت رא אن אز بخשـی ؛بـردم אبـوאبرאھیم برאی رא مאلی«

 כه بאשد تو دست در فعאً  .خوאست خوאھد تو אز من جאنשین": فرمود و برگردאند

وقتـی خبـر درگذשـت אبوאلحسـن بـه  ".כـرد خوאھـد אمאم بعد אز من אز تو طلب

   2».אین مאل رא אز من خوאست و من به وی دאدم ،فرزندש رسید

رسد אین روש حضرت دربאره אفرאدی אعمאل שده כه وכیـل אیשـאن  یمبه نظر 

אز אنאن خوאسته אموאل رא نزد خود نگـه  ،و بא توجه به دورאن زندאن حضرت. ندبود

 7אمـאم כـאظم שـهאدتولی برخی אز אنאن پـس אز . دאرند تא אز אنאن خوאسته שود

אمـوאل رא بـه وی مدعی بودند אن حضرت אز دنیא نرفته אست و جאنשینی ندאرد כه 

و  3ونه گروه وאقفه رא אیجאد כردند כه אز سرאن אنهא عثمאن بن عیسـیگ بدھند و אین

                                                            
  .36ص ،8ج ،األعالمزرכلی، . 1

ِ  بْنِ  َدאُودَ « :313ص ،1 ، جکـافی. 2 ِ  ِאلَی ِجئُْت : قَאلَ  یُزْرب  فَُقلْـُت  بَْعَضـهُ  تَـَرכَ  وَ  بَْعَضـهُ  فََאَخذَ  بَِمאلٍ  ع مَ یِאبَْرאھِ  یَאب

ُ  َאْصلََحכَ  ـא مِنْـכَ  ْطلُبُـهُ ی אْאَْمـرِ  َھَذא َصאِحبَ  ِאنَّ  قَאلَ  یعِنْدِ  تََرכْتَهُ  ءٍ  یשَ  یِאَ  אّهللاא  یِאلَـ بََعـَث  هُ یـنَعْ  َجאَءنَـא فَلَمَّ

ِ  אبْنُهُ  7َאبُوאلَْحَسنِ  َ  فََدفَْعتُهُ  אلَْمאلَ  َذلِכَ  یفََسَאلَن   ».هِ یِאل

 .1117، ح 597، ص رجالכשی، . 3
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אنאن منכـر אمאمـت  1.مאند علیכه سی ھزאر دینאر نزد  بودندعلی بن حمزه بطאئنی 

  .שدند و אمאمت حضرت رא نپذیرفتند 7אمאم رضא

  

  جانشين معرفي در محدوديت. 3

 אینـ  אمאم بعد אز من یعنیـ  אمر אین صאحب« :بود دهאم زربی دودאو روאیت در

 אمאمـت بـرאی نשـאنی אمـא ،نשـده ذכـر وی نـאم ».خوאسـت خوאھد تو אز رא אموאل

אز نگرאنی حضرت אز معرفی جאنשین خود  אی אین نשאنه .אند گرفته نظر در حضرت

כـه  فرمאیـد مـیא فقط به یכی אز وظאیف وی אשـאره ج بא نאم و نשאن אست و در אن

  .دریאفت حقوق שرعی אست

  

  دو بار فراخواني به بغداد در زمان مهدي

در زمאن مهدی دوبאر به بغـدאد بـرده  7אمאم כאظم כه שود میאز אخبאر אستفאده 

در אول روאیـت אبوخאلـد زبـאلی چنـین . אند שده و مدت כوتאھی در بאزدאשت بوده

بـه  ،نـزد مهـدی بردنـدھنگאمی כه אبوאلحسن موسی رא در مرتبه אول « :אمده אست

نیز حضرت رא پـیש  שود بאر دیگر میאز אین نقل אستفאده  2».منطقه زبאله وאرد שد

  .כه زمאن אن مשخص نیست אند مهدی برده

  אز بغـدאد بـه مدینـه  8بن جعفـر موسـی حضـرتوقتـی  ،روאیتـی بر אسאس

   نـدאو رא دفـن نمود. אز دنیـא رفـت» فیـد«دختـری אز حضـرت در ،ندשـتگ بאز می

 ،قبر אو رא گچ نمאیند و بر لوحی نـאم وی رא نوשـته ندبه غאمאن خود دستور دאد و

در سفر معمـولی حضـرت رخ دאده یـא بـه אجبـאر بـوده  هכ אین 3.در قبر قرאر دھند

  .مשخص نیست
                                                            

 .759، ح 405ھمאن، ص . 1

א«. 2 ِ  ُאقِْدمَ  لَمَّ   .477، ص 1، جکافی،»ُزبَאلَة نََزلَ  אْאُولَی אلُْقْدَمةَ  یאلَْمْهدِ  لَیعَ  7ُموَسی אلَْحَسنِ  یبَِאب

  .461، ص 1، جالحکاما تهذیبطوسی، . 3



 2ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    452

  

  زنداني شدن حضرت در زمان مهدي

  : ویسدن وزی میج بن سبط

محمـد مهـدی אو رא  .در مدینه بود 8بن جعفر موسی כه אند گفتهאھل سیره 

خوאبی כه دیده بود به مدینـه  سببسپس אو رא به . به بغدאد برد و زندאنی כرد

   1.برگردאند

  . ندכ نقل می تاریخ بغدادאه جریאن خوאب رא אز گ אن

حضـرت שود وقتی مهدی،  میאستفאده  ،אز منאبع שیعه و برخی منאبع אھل سنت

حضرت رא به שـهאدت برسـאند تصمیم گرفت  ،رא زندאنی כرد 8بن جعفر موسی

قحطبه رא خوאست و אز وفـאدאری وی و پـدرש ب حمیدبنש و برאی אین כאر نیمه

א جـ אو وفאدאری خـود رא در بـאر سـوم بـه אن .پرسید אوتعریف כرد و אز وفאدאری 

وقتـی  ».حאضرم خود، فرزندאن، אموאل و دینم رא در رאه שمא فـدא نمـאیم«رسאند כه 

ر אن پیمאن گرفت و دسـتور دאد نאگهـאنی در سـحر بـه אمـאم ب ،مهدی אین رא שنید

در خوאب . پس אز אین تصمیم به خوאب رفت 2.אو رא بכשد ،یورש برده 7כאظم

 تُفِْسـُدوא َאنْ  تُمْ یتََولَّ  ِאنْ  تُمْ یَعسَ  َفَهلْ یא محمد : فرمאید میرא دید כه  7علیحضرت 

 ِ ُعوא وَ  אْאَْرضِ  یف  )خـدא אز( چون כه دאرید دیאم אیא پس محمد یא« 3؛ َאْرَحאَمכُمْ  تَُقطِّ

 خـود ىھא یשאوندیخو و دیכن فسאد نیزم در )دیשد مردم سرپرست אی( دیبرگשت

  4»د؟یبگسل ھم אز رא

مهدی שبאنه فردی رא نزد ربیع حאجب فرستאد و در حאلی כه خلیفه אین אیـه رא 

                                                            
 .، مכتبة نینوی349، ص لخواصا تذکرةسبط بن جوزی، . 1

  .139، ص 48، جبحاراالنوار؛ مجلسی، 300، ص 4، جطالبمناقب آل ابیאبن שهر אשوب، . 2

  .22محمد، אیه . 3

 7برאبر نقل منאبع שیعه، به حمید بن قحطبه دستور دאد כאری אنجאم ندھد و بـه אכـرאم موسـی بـن جعفـر. 4

  .پردאخت
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: گفـت 1دزنـدאنی بـو ویאن حضـرت نـزد  כـهبه ربیع  ،خوאند میبא صدאی نیכو 

مـن אو رא אوردم بـא حضـرت «: ربیع گویـد »!رא نزد من بیאور 8بن جعفر موسی«

در אیـن سـאعت אمیرאلمـؤمنین ": معאنقه כرد و אیשאن رא در כنאر خود نهאد و گفت

دھی כه بر ضد  میאیא به من אطمینאن  .ردכ رא دیدم כه אین אیه رא قرאئت می 7علی

بـه ": حضرت فرمـود "!فرزندאنم بعد אز من כ אزی من قیאم نכنی و نه بر ضد ھیچ

 »!رאست گفتی«: مهدی گفت »!دھم و نه אز روש من אست میخدא سوگند אنجאم ن

ש א ھزאر دینאر بدھد و אیשאن رא به خאنوאدهאه به ربیع دستور دאد به حضرت سهگ אن

ھنوز صبح نשـده بـود כـه  ؛رא אنجאم دאدم ھאمن שبאنه دستور«: ربیع گوید. برسאند

  2».אیשאن در رאه بאزگשت بود אز ترس مسאئل دیگر

برخـی خـوאب مשـאبهی . אین زندאن ھمאن אست כه به نقل אز אبوخאلد ذכر שد

 ھـאرون رא در خـوאب دیـد و 7כـه אمـאم حسـین אنـد برאی ھאرون نیز نقـل כرده

خـوאب  ،אلبتـه در منـאبع שـیعه 3.حضرت رא אزאد כرد و به אو سی ھزאر درھـم دאد

  .אن ھאرون نقل שده כه به אن אשאره خوאھد שددیگری در زم

  

   7هادي بر دستگيري امام كاظم تصميم

خبـر אن رא علـی بـن . ھאدی عبאسی نیز مصمم بوده حضرت رא دستگیر نمאیـد

 ،دאد כه موسی بن مهدی یא ھمאن ھאدی عبאسـی 7به אمאم כאظم אی یقطین در نאمه

جمعـی אز  ،رא به אمאم دאدنـد وقتی אین خبر. درصدد دستگیری אیשאن برאمده אست

 »نظر שمא چیسـت؟«:به אنאن فرمود .و خویשאن حضرت حאضر بودند :بیتאھل 

                                                            
؛ 87، ص 9و ج 218، ص 8ج ،المنتظم؛ אبن جوزی، 85، ص 6، جالکامل، אبن אثیر، »و כאن محبوسא عندی«. 1

  .120، ص 22، جاالرب نهایهنویری، 

، البدایـة و النهایـهכثیر، ؛ אبن45، ص 8، جالتذکرة الحمدونیهאبن حمدون، ؛ 32، ص 13، جتاریخ بغدادخطیب، . 2

نثرالـدرر فـی ؛ אبـی، 322، ص المسـتطرف فـی کـل فـن؛ אبשـهی، 418، ص 12، جتـاریخ االسـالم؛ ذھبی، 10ج

 .64، ص 3، ج المحاضرات

 .377، ص 2، جشذرات الذهبאبن عمאد، . 3
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ی، زیـرא ینظر مא אین אست כه אز אو دوری گزینی و خـودت رא پنهـאن نمـא«: گفتند

حضرت تبسم כرد و אשعאری رא قرאئت نمود כـه حכאیـت  ».אیمن אز שر אو نیستی

یی رא خوאند و جمع متفرق שدند و گرد نیאمدنـد سپس دعא. אز مرگ ھאدی دאשت

ونـه گ אینو  1.כـه در אن خبـر مـرگ ھـאدی عبאسـی بـود אی جز برאی שنیدن نאمه

  .ددنحضرت אز שر ھאدی در אمאن مאن

  

  لرشيدا زمان هارون

 26در  7و אمـאم כـאظم 2به خאفت رسید 170سאل ربیعאאول پאنزدهھאرون در 

سیزده سאل و حـدود چهـאر  אمאم ؛ یعنیدندשهید שبه دست وی  183رجب سאل 

نقلی כه שهאدت אمאم رא پאنزده  لذא. אند مאه پس אز خאفت ھאرون به שهאدت رسیده

  . نאدرست אست 3سאل بعد אز خאفت ھאرون ذכر כرده

  

  ي اول خالفت هارونها سال مشكالت

رא כـه  אفـرאدیند مگر כ رא دستگیر نمی כسی ھر حאכمی در אغאز خאفت خود

هـدی خـود بـא אیـن ع ھـאرون در زمـאن وאیت .אز رقیب وی حمאیت כرده بאשند

هـدی عـزل ع خوאسـت אو رא אز وאیت مـیو بود، زیرא برאدرש ھאدی ر مשכل روبه

در  ،אز אیـن روی ھـאرون 4.نمאید و پسرש جعفر بـن موسـی رא ولـی عهـد כنـد

تیجـه ی אول حכومتש درصدد تثبیـت قـدرت خـود در دربـאر بـود و در نھא سאل

بن  موسـی حضـرت ی אغـאزین خאفـت خـودھא ھـאرون در سـאل: توאن گفـت می

  . رא زندאنی نכرده אست 8جعفر

                                                            
  . 945، ص 2، جلمهمها الفصول؛ אبن صبאغ، 151، ص 48، جاربحاراألنو؛ 79، ص1، ج 7عیون أخبارالرضا. 1

 .62، ص 8، جاالعالم؛ زرכلی، 427، ص مترجمو  أخبارالطوال؛ دینوری، 296، صتاریخ خلیفة بن خیاط. 2

 .199، ص مترجمو 99، ص 1، جعیون االخبار. 3

  .، אنتשאرאت سروש490، ص3، جالمما تجاربאبن مسכویه، . 4
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  در طواف با هارون 7برخورد امام كاظم

به صورت אعرאبی نאשنאس جلـوتر אز ھـאرون  8بن جعفر موسیوאقعه طوאف 

بین אمאم یی ھא כه مطאف رא برאی خلیفه قرق כرده بودند و در پאیאن پرسש و پאسخ

نه تنهא بـא حضـرت  ،دلیل بر אین مطلب אست כه ھאرون 1و ھאرون رد و بدل שد،

بنאبرאین چهאرده سאل در زندאن ھـאرون  .אند שنאخته میכאری ندאשته بلכه אیשאن رא ن

سخنی نאدرست אست و مא دلیلـی نـدאریم כـه אن حضـرت در زمـאن  אً אسאس ،بودن

رא بـر دورאن زنـدאن در  ھא ده כـه אن سـאلبאس، مدتی زندאنی بوع خلفאی دیگر بنی

  .زمאن ھאرون بیفزאییم و مدت زندאن حضرت رא به چهאرده سאل برسאنیم

  

  و دستگاه خالفت هارون 8جعفر بن موسي

یی אز خאفـت ھـאرون אزאد ھא در سـאل 7یی دאریم כـه אمـאم כـאظمھא گزאرש

אن حضـرت ،ردכـ در جلسאتی כه دستگאه خאفت برگـزאر می بضی موאقع. אند بوده

ی برجسـته جهـאن ھא אیשאن جـزو שخصـیت ند؛ زیرאردכ مאنند دیگرאن שرכت می

بאعـث  ،ندשـد مـیدر برخـی جلسـאت כـه دعـوت  غیبت אیשـאنو  ندאسאم بود

  :שود میאשאره  אین جلسאتنمونه אز  دو به אینכ .שد میبدگمאنی دستگאه خאفت 

  

  در مكه برمكي خالد بن يحيي نزد در. 1

لد برمכی معلم ھאرون بود و بא خאفت ھאرون، وزیـر وی שـد و یحیی بن خא

ذכر  حج کـافیروאیتی در כتאب . مهر مخصوص خلیفه نیز در אختیאر אو قرאر گرفت

 אمאم אز حכومتی، مسئوאن حج سفر در گאھی שود، میשده אست כه אز אن אستفאده 

 אیـن در زنیـ حضرت و ردندכ می دعوت אسאم جهאن بزرگאن دیگر مאنند 7כאظم
                                                            

  .312، ص 4، جطالببیا لا ناقبمאبن שهرאשوب، . 1
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در مכه بـه دعـوت یحیـی بـن خאلـد  אی چنین جلسه. مودندن می שرכت جلسאت

 قאضـی אبویوسف بא برخوردی 7כאظم אمאم فضیل، بن محمد به گفته. برگزאر שد

 دھلیـز در :فضـیل گویـد 1.אسـت بـوده لقضאتא قאضی ھאرون زمאن در אو. دאשتند

 אبویوسـف و موسـی حسـنאبوאل אجـ אن در و بـودیم مכه در برمכی خאلدبن یحیی

 אبـو אی«: گفـت و نשسـت زאنـو چهאر و رفت حضرت سوی به אبویوسف .بودند

 אیא« :پرسید!  نه: فرمود »دھد؟ می قرאر سאیه خود بر محرم אیא !فدאیت جאنم אلحسن

 !אری : فرمـود» שـود؟ مـی خیمـه و خאنه دאخل و رود می محمل و دیوאر سאیۀ به

 قیـאس بـא خـدא دیـن«: فرمـود אبوאلحسن !ز خندیدאستهزאאمی אی گونه به אبویوسف

ذכـر כردنـد כـه خدאونـد در مـورد  אی و نمونه» ...یאرאنت و تو قیאس مאنند نیست

طאق دو שאھد عאدل خوאسته، אمא در مورد אزدوאج نیאزی به אن نیست در حאلی כه 

  2.بسیאر مهم אست

دیگـری אین پرسש אبویوسف و پאسخ حضرت در زمאن مهدی بوده و پرسש 

نقـل  فقیه هرאשوب ھمین روאیت رא אز صدوق درש אمא אبن 3.نیز گزאرש שده אست

ھאرون به אبویوسف دسـتور دאد تـא אز . כرده و مربوط به زمאن ھאرون دאنسته אست

و  5ارشاد مفیددر . אست کافیאین تאییدی بر نقل  4.سؤאل نمאید 8بن جعفر موسی

مد بن حسن שیبאنی در حضور ھـאرون رא مح ھא ذכر שده כه אین پرسש احتجاج،

  6.نموده אست 8بن جعفر موسیدر مכه אز 

                                                            
 .193، ص 8، جاألعالمزرכلی، . 1

  .352ص ،4 ، جکافی. 2

  .394، ص 2، جاحتجاج؛ طبرسی، 78، ص 1، ج 7خبارالرضاا عیون ،صدوق. 3

نیست، ممכن אسـت وی אز عیـون  فقیـه، אلبته روאیت در 313، ص 4، جمناقب آل ابی طالبשهرאשوب، אبن. 4

  .שאن ھאرون بوده אستنقل כرده و در نسخه אی

  .225، ص 2، جاالرشادمفید، . 5

، ص 2، جبحاراألنوار؛ مجلسی، 523، ص 12، ج لشیعها وسائل؛ حر عאملی، 394، ص 2، جاحتجاجطبرسی، . 6

 .176، ص 96و ج290
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حسن אز שـאگردאن אبوحنیفـه، در در روאیتی نیز نقل שده אبویوسف و محمدبن

אمא قبل אز فرصـت بـرאی ھـر پرسשـی . رفتند 8بن جعفر موسیزندאن به دیدن 

  1.مسئول زندאن وقت رא تمאم שده دאنست

  

  مدينه  ديدار با هارون در. 2

אو مـدعی שـده כـه . مאمون عبאسی گزאرשی אز سفر پدرש به مدینه دאده אست

دאשـته  8بن جعفـر موسیرین אحترאم و تجلیل رא نسبت به ت پدرש ھאرون، بیש

در حجی כه بـא ھـאرون «: مאمون گوید. رین ھدیه مאلی رא به وی دאده אستت אمא כم

بن  موسـیدאد تـא אیـن כـه  مـیصـله بودم و به مدینه رفتیم، قریשیאن رא پنج ھزאر 

رשید حرכت כرد و אز אیשאن אستقبאل نمود و صورت و سـرש رא . אمد 8جعفر

بوسید و אو رא در כنאر خود در صدر مجلس قرאر دאد و ھنگאم خدאحאفظی ھـאرون 

، אی محمد، אی אبرאھیم ": گفت ، برویـد )فرزندאن ھـאرون بودنـد ھא אین(אی عبدאّهللاא

אین אمאم مردم و حجت ": ه بود؟ گفتכ אین: گفتیم ".گیریدمرכب عموی خود رא ب

 "!אی אمیرאلمؤمنین تمאم אین صـفאت بـرאی שمאسـت": گفتم ".خدא بر خلقש بود

אمـא ھـر . من אمאم جمאعت در ظאھر ھستم و אیשאن אمאم حق אسـت": ھאرون گفت

  2»"...כس در بאره حכومت بא من درگیر שود אو رא می כשم

علت تשیع مـن אیـن  כه ویدگ مאمون می :نכته وجود دאرد در אین گزאرש چند

حضور  در אین جلسه بא توجه به אین כه وی. دیدאر بوده כه در אول روאیت אمده אست

تولـد . ر دאשته بאשدت حدאقل بאید چهאر سאل بیש ،ردهכ دאשته و مسאئل رא درכ می

  .אد بوده بאשدאز ھא حضرت بאید در אین سאلو  3אند دאنسته 170مאمون رא سאل 
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  آزار در مكه توسط موسي بن عيسي

موسی . ردندכ حضرت در سفر حج بودند و در مسعی بא אستر خود حرכت می

و  1بن عیسی אز כאرگزאرאن عبאسی כه در زمאن منصور و مهدی حאכم حرمین بـود

وقتی אن حضـرت رא  2بخשی אز فرمאندھی جنگ بא שهدאی فخ رא به عهده دאשت،

אبن ھیאج » .بگیر 8بن جعفر برو و אین אستر رא אز موسی«: ھیאج گفتدید، به אبن

و بـه  حضرت پیـאده שـدند» .אین אستر من אست«: رفت و لجאم אستر رא گرفت و گفت

אو مـدعی שـد כـه » !زین رא بردאرید و אستر رא به אو بدھید«: غאمאن خود فرمودند

אز אن محمـد  ه אین زینحجت و گوאه دאرم כ«: حضرت فرمود. زین ھم مאل من אست

یعنـی  3؛»وییگ ه میچ دאنی و אن م و تو میא بن علی אست و من אستر رא تאزه خریده

  .ممכن אست فروשنده، مאل دیگری رא فروخته بאשد אمא زین אز אن مאست

 7بאس نسبت بـه אمـאم כـאظمع אز אزאرھאی خאندאن بنی אی אین حכאیت، نمونه

  . ستאست אمא زمאن אن برאی مא روשن نی

  

  محدوديت براي امام و يارانش

שد و ھر כس  در زمאن ھאرون جرم محسوب می 8بن جعفر אرتبאط بא موسی

در ھر رده حכومتی כه אز چنین אمتیאزی برخوردאر بود مورد مؤאخذ و پیگرد قـرאر 

برאی حفـظ یـאرאنש אز  7ی فرאوאنی وجود دאرد כه אمאم כאظمھא نمونه. رفتگ می

ردنـد نجـאت כ یی כه عمـل میھא دאدند و אن ی به אنאن میאسیب، دستورھאی خאص

یאفتند אمא אفرאد متخلف خود دچאر مשכل שده، برאی אمאم نیـز مשـכل درسـت  می

  .نمودند می
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  علي بن يقطين )الف

אمـא پسـرש שـیعه و . بאس و אز دعאت אنאن بـودع بن یقطین پیرو بنی علیپدر 

رאدی در دسـتگאه خאفـت ھـאرون אف. אمد میمאر ש به 8بن جعفر موسیאر د طرف

 یשـאنאرتبאط دאرد و برאی א 8بن جعفر موسیینی نمودند כه بא چ علیه وی سخن

  אمـאم . و معرفـی כردنـدאאز تשـیع  אی فرستد و حتی وضوی وی رא نשאنه میכمכ 

مאنند گذשته وضو بگیرد و برخـی ھـدאیאی وی رא بאزگردאنـد  ندبه وی دستور دאد

  بـه  ھא رא نـزد وی אورد و سـعאیت ھא אن جאمـه ،پرسـید אھـ כه وقتی ھـאرون אز אن

  1.ی نرسیدیجא

ی علی بن یقطین به ھא قبل אز אین כه כאروאن حאمل ھدאیא و نאمه ،در مورد دیگر

در  אی نאمـه ،رא در بیـرون אز مدینـه گرفتـه ھא אمאم فردی فرستאد و אن ،مدینه برسد

نی بر بאزگשت به כوفه אعאم כرد ی אنאن دאد و دستور אمאم رא مبھא پאسخ به پرسש

  2.و כאروאن به سرپرستی אسمאعیل بن سאلم به כوفه بאزگשت

  

  صالح بن واقد طبري) ب

نـد و אز כ ھאرون تو رא دستگیر و زنـدאنی می« :فرمאید میאمאم به صאلح بن وאقد 

  3.אفتאدو چنین אتفאق  »שنאسم میبگو אو رא ن .پرسد میمن 

  

  صفوان جمال ) ج

אز صفوאن بن یحیی כه שترאنש رא به ھـאرون بـرאی سـفر  8جعفر بن موسی

بـرאی خـאف כرאیـه « :אو پאسـخ دאد. אین כאر رא نכنـد ندخوאست ،دאد میحج כرאیه 

                                                            
  .335 -334، ص 1، جالخرائج و الجرائحرאوندی، . 1

  .327، ص 1ھمאن، ج. 2

  .326، ص 1مאن، جھ. 3



 2ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    460

אیـא «: حضـرت فرمـود ».روم مـیدھم بلכه برאی حج אست و تאزه خود نیـز ن مین

: ضرت فرمودح .אری: گفت »د؟تو رא بدھ هخوאھی כه אو زنده بאزگردد تא כرאی مین

 .صـفوאن שـترאن خـود رא فروخـت ».رضאیت به بقאی ستمگر אست ،ھمین مقدאر«

بـوده و  7ھאرون אو رא خوאست و متوجه שد אین כאر وی به دسـتور אمـאم כـאظم

  1.فقط به جهت سאبقه وی و حسن مصאحبتש אز כשتن وی درگذשت

و  179، 177، 175، 174، 173، 170ھـאرون در سـאل ، خیـאطبن هخلیف به گفته

بـه بعـد כـه  173ی ھא صفوאن در سـאل و אحتمאאً  2ی بعد به حج رفته אستھא سאل

  .دאده אست میשترאن خود رא در אختیאر אو قرאر  ،رفته میرپی به حج د ھאرون پی

  

  و علل دستگيري امام ها زمينه

 ،ھـא כه ممכن אست ھر یכ אز אن אند אوردهعللی  7برאی دستگیری אمאم כאظم

بن  موسـیی رא دربـאره یبوده تא ھאرون برאی حفظ قدرت خود تصمیم نهא אی زمینه

שود כه یحیی بـن خאلـد برمכـی در  میאز روאیאت שیعه אستفאده . بگیرد 8جعفر

. طرאحی توطئه و אیجאد مשכل برאی אمאم و سپس שهאدت אیשאن نقש دאשته אست

כـر ذ אیשـאنبه ھمین جهـت علـت نـאبودی وی و خאنـدאنש رא سـتم یحیـی بـه 

  :عبאرتند אز 7علل دستگیری אمאم כאظم .אند نموده

  

  توطئه يحيي برمكي ) الف

سعאیت علی بن אسمאعیل بیאن שده כه نאשی אز توطئـه یحیـی  موضوعدر אغאز 

 ؛دست به نقשـه زد ،هد ھאرونع אو پس אز تعیین אمین به عنوאن ولی 3.برمכی אست
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یت وی قرאر دאد כه به אمאمت مسئول ترب رא زیرא ھאرون، جعفر بن محمد بن אשعث

و حسـد وی نسـبت بـه جعفـر  گردیـدقאئل بود و یحیی אز אین جهـت نאرאحـت 

جعفر وزیر وی  ،دאنست زمאنی כه אمین به حכومت برسد میبرאنگیخته שد، چون 

   1.خوאھد بود و אز قدرت خאندאن برمכ כאسته می שود

دאمن جعفـر تربیـت  در 173محمد אمین در رمضאن سאل  ،خلدونبرאبر نقل אبن

محمدאمین 175ھאرون در سאل 2.שده و بعد به فضل بن یحیی سپرده שده אست می

پس توطئه یحیی رא بאید بعـد אز אیـن سـאل  3.هد خود تعیین כردع رא به عنوאن ولی

  .و زمینه رא برאی در אختیאر گرفتن אمین فرאھم سאختא .دאنست

خـאتم بـود و ھـאرون אیـن جعفر بن אשـعث مسـئول وزאرت  ،برאبر نقل طبری

 4مسئولیت رא אز وی گرفت و به یحیی بـن خאلـد دאد و אو دאرאی دو وزאرت שـد؛

در زمـאن وزאرت یحیـی، جعفـر مسـئول . دאنست مییعنی אو جعفر رא رقیب خود 

  بאعث שد כـه یحیـی بـه جعفـر نزدیـכ  ھא אین 5.نگهبאنאن و محאفظאن ھאرون بود

یی ھא ممכن אست برخی אز محـدودیت. بریزدשود و برאی ضربه زدن به وی نقשه 

یزی שـده ر بא چنین فرضی برنאمه هכه برאی אفرאدی مאنند علی بن یقطین אیجאد שد

  .بאשد

هـدی אمـین، مـאمون و ع ، موضـوع تعیـین وאیتعیون اخبارالرضاאلبته نویسنده 

دאنسته אست כه ھאرون به حج رفـت و تمـאم فقهـא،  179مؤتمن رא مربوط به سאل 

ولی . هدی رא تثبیت نمאیدع א، אمرא و قאریאن رא به حج دعوت כرد تא אین وאیتعلم

 6.אین مطلب رא در مقدمه بیאن موضوع سعאیت علی بن אسمאعیل ذכر نموده אسـت
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 175אمא بא توجه به دستگیری אمאم در אین سאل، بאید אین حאدثه رא مربوط بـه سـאل 

نשین ھאرون אنتخאب שده אست و אین دאنست כه אمین در پنج سאلگی، به عنوאن جא

و در  2אند منصـوب שـده 186و به نقلـی در سـאل  1851سه نفر به ترتیب در سאل 

  .ھمین زمאن ھم ھאرون، پول زیאدی در مدینه خرج כرده אست

  

  سعايت علي بن اسماعيل) ب

در «: ، وقتی یحیی دسـت بـه توطئـه زد، پرسـیدعیون اخبارالرضـابرאبر گزאرש 

علی بن אسمאعیل رא معرفـی » چه כسی فقیر אست؟ 8بن جعفر موسی میאن אقوאم

אز  3.فرستאد و بعـد אز وی خوאسـت بـه بغـدאد بیאیـدאبتدא برאی وی כمכ . כردند

שود زمאنی כه وی تصمیم گرفت به بغدאد برود در سفر حج و  میروאیאت אستفאده 

אمـאم . ه بگیردאو رفت אز حضرت אجאز. ھم در مכه بودند 7مכه بود و אمאم כאظم

حضـرت . دستور دאدند به אو כمכ مאلی نمאیند؛ چون مدعی بود כـه قـرض دאرد

علی بن אسـمאعیل  4.قرض אو رא دאدند و אز שرאכتש در خون خود بر حذر دאשتند

שود در یـכ جאمعـه دو خلیفـه  میאیא «: به بغدאد رفت و در دیدאر بא ھאرون گفت

ھאرون تعجب  5».نندכ عنوאن خلیفه سאم می ه دیدم بر پسر عمویم بهכ بאשد تא אین

. כرد و به אو כمכ نمود و زمینه رא برאی دسـتگیری אن حضـرت فـرאھم سـאخت

אمא قبل אز אستفאده אز אن مریض שـد . علی بن אسمאعیل پאدאש زیאدی دریאفت כرد

  6.و אز دنیא رفت
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אمـوאلی אز שـرق و غـرب  8بن جعفر موسیبرאی «: در نقلی به ھאرون گفت

به نאم یسیریه به سـی ھـزאر  אی مزرعه ،فرستند و אو بא אموאلی כه به دست אورده یم

  1».دینאر خریده אست

سـمאعیل ذכـر שـده אسـت و אو א به جـאی علـی، محمدبن ھא در برخی گزאرש

بن  موسیمن در زمین دو خلیفه ندیدم تא אین כه مשאھده כردم بر « :שود میمدعی 

  2».مאیندن به عنوאن خلیفه سאم می 8جعفر

  

  بيان حدود فدك براي هارون )ج

پیשـنهאد  8بن جعفـر موسیھאرون روزی به  ی،ی تאریخھא گزאرש بر אسאس

د تא אن رא در אختیאر حضرت قـرאر دھـد و بـر نیفرمאכرد حدود فدכ رא مשخص 

אگر حـدود אن رא ذכـر כـنم אن رא بـه مـن «: حضرت فرمود. ردכ ر אصرאر میכא אین

حد אول אن عدن «: אمאم فرمود» .دھم میبه حق جدت אن رא «: فتھאرون گ »!دھی نمی

حد دوم אن سمرقند و حد سوم אن אفریقـא و حـد «. رنگ ھאرون تغییر כرد ».אست

نمאند  برאی مא چیزی بאقی«: ھאرون گفت» .چهאرم אن כنאر دریאی خزر و אرمنستאن אست

حدود אن رא ذכـر نمـאیم به تو خبر دאدم כه אگر «: حضرت فرمود »!א بروج و אز אین

  3.گرفت ھאرون تصمیم بر قتل حضرت در אین زمאن بود כه» !ردאنیگ فدכ رא بאز نمی

  

  حكممناظرات هشام بن) د
حכـم رא یכـی אز علـل بـدبین שـدن ھـאرون بـه بن منאظرאت ھשـאم ،در منאبع

אو رא  אن حضرتبא אین כه  ،אند دאنسته אیשאنو حتی دستگیری  8بن جعفر موسی
                                                            

  .231، ص 2، جلغمها کشفאربلی،. 1

  .485، ص 1ج ،کافی؛ 73، ص 1، ج 7یون أخبارالرضاع. 2

، 9، جالتـذکرة الحمدونیـه؛ אبـن حمـدون، 144، ص 48، جبحـار األنـوار؛ 320، ص4، جمناقبשوب، א שهرאبن. 3

: فقאل موسـی«، 350، ص تذکرة الخـواص؛ سبط بن جوزی، 259، ص 1، ج ربیع األبرار؛ زمخשری، 289ص

  .»א فعند ذلכ عزم علی قتله و אستכفی אمرهقد אعلمتכ אنی אن حددتهא لم تردھ
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אرאن ھשـאم د שود כه توجیه طرف میאز خبری אستفאده  1.ندنאظره نهی כرده بودאز م

אین بود כه نهی حضرت در زمאن مهدی عبאسی بوده אست و مـدعی ھسـتند אیـن 

 صـورت گرفتـهدر زمאن ھאرون و مـدتی بعـد אز دسـتگیری حضـرت  ،منאظرאت

ر سـאل نجאשی ورود ھשאم رא به بغـدאد یـא درگذשـت وی رא بـא تردیـد د 2.אست

ھשאم در بغدאد منـאظرאت متعـددی دאשـت כـه بـא  ،به ھر حאل 3.دאنسته אست199

שد و گאھی ھאرون در پשت پـرده بـه  مییزی یحیی بن خאلد برمכی אجرא ر برنאمه

כـه  אی ن به یכـی אز منـאظرאت وی و توطئـهאبدאلرحمع بن یونس. دאد میאن گوש 

 حضـرت لیאز فضـא אی منـאظرهھשאم در . یحیی در بد نאم כردن ھשאم دאשته אست

שخصی به نـאم سـلیمאن بـن جریـر אز ھשـאم  ،و در پאیאن אن گفتسخن  7علی

אیـא طאعـت علـی بـن אبـی «: پرسـید! אری: گفـت ؟אیא علی بر حق אست«: پرسید

אگر כسـی כـه بعـد אز אو دאرאی «: پرسید! بلی: ھשאم گفت »وאجب بود؟ 7طאلب

ھשـאم  »نـی؟כ  مـیدھـد אطאعـت  منصب אمאمت אست به خروج بא שمשیر دستور

אگـر مـرא «: ه گفـتכـ אو پرسש رא تכرאر כرد تـא אین ».دھد میمرא دستور ن«: گفت

ھאرون وقتی אین پאسخ رא שنید رنگـש تغییـر  ».نمכ فرمאن به قیאم دھد אطאعت می

  مردم حرכـت כردنـد و ھשـאم  »!به روשنی بیאن כرد«: כرد و نאرאحت שد و گفت

  بـر אیـن «: ھـאرون بـه یحیـی گفـت. ن رفـتید و بـه مـدאنموאز فرصت אستفאده 

و تـא زمـאن  خوאسـت وی رא فـرאری دھـد مییحیی  ».و یאرאنש دسترسی پیدא כن

وفאت א ج ن به כوفه رفت و در אنیאه ھשאم אز مدאگ אن. میردھאرون مخفی بאשد تא ب

 رא 8بن جعفـر موسـی ،אین منאظره و عوאمل دیگر سبببه  ھאرون אند گفته. یאفت

  4.زندאنی כرد

                                                            
 .479، ح 265، ص )اختیار معرفة الرجال( رجالכשی، . 1

 .480، ح 267ھمאن، . 2

بאید אین تאریخ رא زمאن درگذשت وی دאنست،  187، אلبته بא سقوط برאمכه در سאل 433، ص رجالنجאשی، . 3

  .31ص  ،هشام بن حکمאسعدی، : نכ

  .278ھمאن، ص ،؛ אسعدی192ص  ،48، جبحاراألنوار، ؛ مجلسی 262، ص)معرفة الرجال اختیار( رجالכשی، . 4
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  دو بار دستگيري در زمان هارون
، حضرت دوبאر در زمאن ھـאرون بـه אجبـאر بـه بغـدאد ھא بر پאیه برخی گزאرש

אین خبـر «: ویدگ می 8بن جعفر موسیعلی بن جعفر در ذیل روאیتی אز . אند رفته

» 1.لرשید برאی بאر دوم אو رא برده بیאن نموده אستא ه ھאرونכ رא سه روز قبل אز אین

אر دیگر אن حضرت رא به אجبאر به بغدאد برده و ب ظאھر אن אین אست כه ھאرون، یכ

: ممכن אست ھمאن بאری بאשد כه אز خود حضرت موضـوع אن نقـل שـده אسـت

وی پאسـخ . ھنگאمی כه ھאرون دستور دאد مرא ببرند، بر אو وאرد שدم و سאم כردم

. بخوאن: نزد من אندאخت و گفت طومאری رא. سאم مرא ندאد و אو رא غضبنאכ دیدم

در אن نوשـته بـود توسـط . دאند من אز אن دور ھستم میدر אن سخنی بود כه خدא 

رسد، כسאنی כـه بـه אمאمـت وی  میخرאج  8بن جعفر موسیغאت שیعه برאی 

سوگند به כسی כه محمـد رא بـه رسـאلت فرسـتאد «: حضرت فرمود» .قאئل ھستند

فرسـتد ولـی مـא خאنـدאن  مـیبه عنوאن خرאج ن س برאی من درھم و دینאریכ ھیچ

گوسـفندی  אگـر بـه پאچـه"فرمـوده  9پذیریم چـون پیـאمبر میאبوطאلب ھدیه رא 

 9خـدאچرא خود رא فرزندאن رسـول«: ھאرون پرسید» ."دھم میدعوت שوم پאسخ 

خدאونـد «: دھـد مـیحضـرت پאسـخ » دאنید در حאلی כه אز نسل علی ھسـتید؟ می

در حאلی כه پدر ندאשـته אسـت و در  2ز ذریه پیאمبرאن دאنستهرא א 9عیسאی پیאمبر

بگو بخوאنید فرزندאنتאن و فرزندאنمאن رא و زنאنتـאن ": ویدگ جریאن مبאھله، قرאن می

در حـאلی כـه  3"...یمאن رא سپس مبאھله כنـیمھא یتאن و نفسھא و زنאنمאن رא و نفس

                                                            
שِ   َھאُرونُ  ْحمِلَهُ ی َאنْ  قَبْلَ  َھَذא כَאنَ  وَ «. 1 ةِ  یفِ  دُ یאلرَّ ِ  אلَْمرَّ ، مسـائل علـی بـن جعفـرعلی بن جعفر،  ،» אمٍ یאَ  بِثََאثَةِ  ةِ یאلثَّאن

  .42، ص الغیبه؛ طوسی، 856، ح 345ص 

 وَ  وبَ یـאَ  وَ  مאنَ یُسـلَ  وَ  دאُودَ  تِـهِ یُذرِّ  مِـنْ  وَ  قَبْـلُ  مِـنْ  نאیَھدَ  نُوحאً  وَ  نאیَھدَ  כُא  ْعُقوبَ ی وَ  ِאْسحאقَ  لَهُ  َوَھبْنא وَ «. 2

   ھאُرونَ  وَ   ُموسی وَ  وُسَف ی

ِ  ینَْجزِ  כَذلِכَ  وَ    ).85 -84אنعאم، אیه (  »سییعِ  وَ   ییحْ ی وَ  אیَزכَرِ  وَ  نَ یאلُْمْحِسن

כَ  َمنْ فَ «. 3  وَ  َאنُْفَسنא وَ  نِسאَءכُمْ  وَ  نِسאَءنא وَ  َאبْنאَءכُمْ  وَ  َאبْنאَءنא نَْدعُ  تَعאلَْوא فَُقلْ  אلْعِلْمِ  مِنَ  جאَءכَ  مא بَْعدِ  مِنْ  هِ یفِ  َحאجَّ

 ).61אل عمرאن אیه (  »َאنُْفَسכُم
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مــאم و א 7، אمــאم حســن3حضــرت فאطمــه ،7حضــرت علــی ،9جــز پیــאمبر

و אمــאم  7در אیــه مبאھلــه אمــאم حســن. در مبאھلــه שــرכت ندאשــتند 7حســین

  1».אند معرفی שده 9به عنوאن فرزندאن پیאمبر 7حسین

  

  در مدينه و اعزام به بصره 7دستگيري امام كاظم

 אو بـرאی אنجـאم .یزی כـردر برنאمـه 8بن جعفر موسیھאرون برאی دستگیری 

אیـن כـه دسـتگیری . سپس به مدینه אمدو  عمره در مאه رمضאن به مכه رفت دאدن

سـخنی  ،بـدאنیم 9حضرت رא فقط برخאسته אز אظهאرنظر אیשאن در כنאر قبر پیאمبر

بـدون  8بن جعفـر موسـیدستگیری שخصیت بא نفوذی مאننـد . نسنجیده אست

  رسـد ھـאرون  مـیאز אیـن روی بـه نظـر . تصمیم قبلی כאری بسیאر دשـوאر אسـت

ی قبلی طرאحی כرده و در زمאن تعیین שـده نظـر خـود رא یزر אین سفر رא بא برنאمه

  . نمودאعمאل 

  : ندכ نقل میچنین وزی אز مدאینی ج אبن

 .بودنـد 8بن جعفـر موسـیبא  9ھאرون به مدینه אمد و در כنאر قبر پیאمبر

אفتخאر بـر  و אین جمאت رא אز بאب »!سאم بر تو אی پسر عمو«: ھאرون گفت

بن  موســی. خویשــאوندی دאرم 9א پیــאمبرאطرאفیــאن خــود گفــت כــه مــن بــ

؛ درود بر تو אی هبאאلسאم علیכ یא «: عرض כردنزدیכ قبر אمد و  8جعفر

بـه خـدא سـوگند אی אبوאلحسـن אیـن «: رنگ ھאرون تغییر כرد و گفت ».پدر

  .אفتخאر و שرف حقیقی אست

  : אفزאید میسپس و 

ه در כـ د تـא אینوی حضرت رא به زندאن بغدאد برد و אن حضرت در زندאن بو

  2.گذשت

                                                            
  .121، ص 48، جبحاراألنوارمجلسی، . 1

  .350، ص تذکرة الخواصسبط بن جوزی، . 2
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ری نقـل כـرده تـ رא بא جزئیאت بیש 9כلینی حضور ھאرون در כنאر قبر پیאمبر

بودند و  9אز جمله عیسی بن جعفر و جعفر بن یحیی در כنאر مرقد پیאمبر. אست

نשـאنه אن  ،حضور عیسی بن جعفـر حـאכم بصـره 1.ر אستت سخن אمאم ھم مفصل

  . بود یزی שدهر ت در بصره אز قبل برنאمهدستگیری و زندאنی نمودن حضرאست כه 

  

   7ي امام كاظمها زندان

در زمאن ھאرون چهאر زنـدאن  8بن جعفر موسی ،ی تאریخیھא گزאرש بر پאیه

ی ھא بאزدאשـت אیשـאن שـود כـه مـیאستفאده  ،ھא אز برخی گزאرש. سپری כردندرא 

שـهאدت  כه بهزندאن سندی بن שאھכ بود  ھא אخرین אن. אند دאשتهھم  אی جدאگאنه

. دورאن אین چهאر زندאن در مجموع حدود چهאر سאل بوده אسـت. אنجאمیدحضرت 

نبه שـ و روزھـאی پنج نددر بغدאد تحت نظر بود ھא یכی אز אین زندאن درمدتی بعد 

  . ندبא ھאرون دیدאر دאשت

 بـه نـهیمد بزرگـאن אز گروھی بא ھمرאه 7כאظم אمאم ،אمد نهیمد به دیرש چون

 برخאست שبאنه دیرש پس. بאزگשتند دیرש אستقبאل אز ھمگی و אمدند وى אستقبאل

 אز مـن! خدא رسول אى«: כرد عرض و שد رھسپאر 9خدא رسول مرقد سوى به و

 رא 7جعفـر بن  موسی خوאھم می. طلبم می پوزש تو אز אم כرده אن قصد כه כאرى

 »!אسـت שـאنیא خون ختنیر و تو אمت אنیم پرאכندگی خوאھאن אو .אفכنم  زندאن به

حضـور  אجـ در אن یحیی بن خאلد نیـز 2.כرد صאدر رא אمאم رىیدستگ دستور سپس

دستور  به بیعر بن دאשت و سخنאن ھאرون به نقل אز وی گزאرש שده אست و فضل

حضــرت پــس אز  3.دســتگیر כــرد אمــאم رא در مســجدאلنبی ھنگــאم نمــאز، ،ھــאرون

                                                            
تهذیب ؛ طوسی، 234، ص2، جارشاد ،مفید, 18، ص لزیاراتا کامل؛ אبن قولویه،  553، ص 4، جکافیכلینی، . 1

  .6، ص 6، جاالحکام

 .137 ص ،6 ج ،معصومان سیرهאمین محسن، . 2

 .73ص  1،ج ،عیون أخبار الرضاصدوق، . 3
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ِ  َرُسولَ  אی כَ یلَ אِ  َאْשכُو: عرض כرد 9خطאب به پیאمبر ،دستگیری אز «َאلَْقـی؛  َمـא אّهللاא

   ».نمכ ه برאی من אتفאق אفتאد به توאی رسول خدא שכאیت میچ אن

برאی حضرت دو כجאوه قـرאر  .نאن אمدندز نאن و صیحهכ مردم אز ھر سوی گریه

حضرت رא حسאن سروی بـه بصـره  .یכی به بصره رفت و دیگری به כوفه :دאدند

  1.عفر حאכم بصره دאدبرد و تحویل عیسی بن ج

  : ویسدن می ،به چهאر زندאن حضرت تصریح כرده אبن שهر אשوب

سـپس فضـل بـن  ،بعد فضل بن ربیع ؛عیسی بن جعفر متولی زندאن حضرت بود

  2.مسموم כردخرمא بא אن گאه سندی بن שאھכ כه אو رא  ،یحیی برمכی

  :رددگ ی אن حضرت אשאره میھא در אدאمه به زندאن

  

  ره زندان بص. 1

 بـه رمضـאن عمـره אز بאزگשـت در 179 سـאل שوאل در ھאرون ،כلینی به گفته

 و فرسـتאد بصـره به مدینه אز رא 8بن جعفر موسی بیستم אن مאه، در و אمد مدینه

 שـאھכ بـن سـندی نـزد و بـرد بغدאد به سپس. כرد زندאنی جعفر بن عیسی نزد

  3.رفت دنیא אز وی زندאن درحضرت  و כرد زندאنی

 نیـزصـدوق . بـوده אسـت 179دسـتگیری حضـرت در שـوאل  ،نقل طبق אین

כلینی שهאدت حضـرت رא در ששـم  4.دאند می 179دستگیری حضرت رא در سאل 

برאبـر אیـن  6.دאنسته אسـت183رجب  24و שیخ طوسی در 5در بغدאد  183رجب 

אیשאن حدود سـه سـאل و نـه مـאه و  ،אند אنه שیعه نقل כردهگ گزאرש כه مשאیخ سه

                                                            
 .85، ص 1ھمאن، ج. 1

  .350، ص 4ج ،ضوאءو چאپ دאر אא 324ص  ،4، ج مناقب آل ابی طالب. 2

  .476ص ،1 ج ،كافی. 3

  .104، ص 1، ج 7عیون أخبار الرضا. 4

  .אز אبو بصیر. 486، ص 1ج ،کافی. 5

 .92، ص 6، تحقیق غفאری، جالحکاما تهذیبطوسی، . 6
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  .رپی بودندد ز زندאنی و تحت نظر پیچند رو

אتـאقی כـه حضـرت در אن . سر بردنـده אل در زندאن بصره بس یכאن حضرت 

ھـאرون אز . برאی وضـو و بـرאی غـذא :שد میدو مورد بאز  برאیفقط  ندزندאنی بود

رא אز بین ببرد ولی وی نپذیرفت و پس אز  تא אن حضرتعیسی بن جعفر خوאست 

  1».مאیمن אگر אو رא אز من نگیری אزאدש می«: د گفتאل כه در زندאن بوس یכ

پنهאنی « :در پאیאن روאیتی כه שرح دستگیری אمאم رא ذכر כرده چنین אمده אست

אن گـאه אزאد  و سـپس وی رא زنـدאنی כردنـد ؛حضرت رא אز بصره به بغدאد بردنـد

سپس بعد אز مدتی به سـندی بـن שـאھכ سـپرده שـد و אو حضـرت رא . نمودند

כرد و بر אیשאن سخت گرفت تא بא سـم در خرمـא כـه ھـאرون فرسـتאد بـه  زندאنی

  » 2.שهאدت رسید

  

   بصره زندان از 7كاظم امام مكتوبات

یری در زندאن بصره تـא حـدودی כאسـته گ سخت ،رسد پس אز مدتی میبه نظر 

 אمאم ،به ھمین جهت. אر و عאبد یאفتאز چون عیسی بن جعفر وی رא مردی بی؛שد

 مختאر بن حسین .دننمאی نאمه אرسאل שیعیאن برאی بصره زندאن אز ندتتوאنس 7כאظم

 ،زنـدאن بصـره یـאد بـא خبـری در و 3بصره نאم ذכر بدون و زندאن یאد بא خبری در

 אمـده אن در כـه رسید مא به و שد خאرج אبوאلحسن אز אلوאحی כه دھد می گزאرש

   4».رسد می فرزندאنم رینت بزرگ به من عهد« :بود

 مـن، فرزند فאنی כه ندنوשت زندאن אز من به אبوאلحسن« :گوید یقطین بن علی

אلبتـه گـزאرש دیگـری אز بصـره  5.אو دאدم بـه رא خود هכنی و אست پسرאنم بزرگ

                                                            
  .233، ص 48، جبحار األنوار. 1

  .88، ص 1، ج 7عیون أخبار الرضا. 2

  .313ص ،1 ج ،کافی. 3

َ  َخَرجَ «. 4 ِ  نْ مِ  نَאیِאل  .ھمאن ،»ْعَطیی یُولْدِ  َאכْبَرِ  ِאلَی یَعْهدِ  بِאلَْعْرضِ  َهאیفِ  َمכْتُوبٌ  َאلَْوאحٌ  بِאلْبَْصَرةِ  ع אلَْحَسنِ  یَאب

َ  כَتَبَ . 5 ِ  ُفَאنאً  َאنَّ  אلَْحبِْس  مِنَ  یِאل ْ  نََحلْتُهُ  قَدْ  وَ  یُولْدِ  دُ یسَ  یאبْن ِ یכُن   .)313ص ،1 ج ،کافی( ،یت
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אمא ذכر نשده כه אز زندאن بوده یא نه و אن دعא برאی حمـאد بـن عیسـی  وجود دאرد

مرتبه توفیـق سـفر  خدאوند پنجאه ،در بصره 8بن جعفر موسیאست כه به دعאی 

  1.یب وی כردصحج ن

  

  بيعر بن فضلزندان .2

. نـددر بغدאد در زندאن فضـل بـن ربیـع زنـدאنی گردید ،حضرت پس אز بصره

چنـدین گـزאرש دאریـم כـه یכـی אز אن  ،دربאره زمאن زندאن حضـرت نـزد ربیـع

  .به אحتمאل بאعث שهرت خبر چهאرده سאل زندאن حضرت שده אست ھא گزאرש

  

  در زندان تعباد )الف

 .مאید כه بر فضل بن ربیع وאرد שـدمن بدאّهللاא غروی אز پدرש نقل میع אحمدبن

پس نزدیכ אمدم تـא در כنـאر وی  .»نزدیכ بیא«: گفت .אم نשسته بودب وی در پשت

روی زمین قرאر  אی جאمه«: گفتم »بینی؟ میبه אن خאنه بنگر چه «: گفت .قرאر گرفتم

 .دیدم مردی در حאل سجده אست ،دقت כردم پس »!خوب نگאه כن«: گفت ».دאرد

موאی من «: گفتم ».אو موאی توست«: گفت »!نه«: گفتم »؟שنאسی میאو رא «: گفت

بن  موسـیאو مـوאی تـو אبوאلحسـن  !خودت رא به تجאھـل مـزن«: گفت »כیست؟

گـرم و ھمیשـه وی رא در אیـن حאلـت ن من שب و روز אو رא می .אست 8جعفر

خوאنـد تـא طلـوع  مـیو یכ سאعت تعقیب  אورد میبه جאی א אبم نمאز صبح ری می

مאید بدون نیאز بـه ن پس نمאز رא אغאز می .رود تא ظهر میسپس به سجده  .خورשید

خوאبـد و غאفـل نیسـت و  مـیש نא دھـد در سـجده مـیتجدید وضـو כـه نשـאن 

אو  نـدא אر به من دستور دאدهب بیש אز یכ« :دאدفضل אدאمه  ».دھد میونه אدאمه گ ھمین

  2».שم گر چه مرא بכשیدכ م אو رא نمیא رא بכשم و من در پאسخ گفته

                                                            
  .47، ص 48، ج بحار األنوار. 1

  .106، ص 1ج ،عیون أخبار الرضا. 2
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  .כه ذכر خوאھد שد אمدهمשאبه אین گزאرש دربאره دیدאر ھאرون 

  

  دعاي حضرت براي نجات از زندان ) ب

ھאرون درصـدد قتـل  ند כهو خبر یאفت ندزمאنی כه حضرت در زندאن فضل بود

 یدِ یَسـ אیـ«: نـدب אین دعـא رא قرאئـت فرمودپس אز عبאدت نیمه ש ،אیשאن برאمده

 ِ ن ِ  وَ   َھאُرونَ   َحبِْس   مِنْ   ینَجِّ َجرِ  ُمَخلَِّص  אی ِدهِ ی مِنْ  یَخلِّْصن  نٍ یطِـ وَ  َرْمـلٍ  نِ یبَ  مِنْ  אلשَّ

ھـאرون در خـوאب مـرد سـیאھی رא  ند،وقتی حضرت אین دعא رא خوאند 1»...َمאٍء  وَ 

بن  موسی ،אی ھאرون«: ویدگ دאرد و می دید כه שمשیر به دست در مقאبل وی قرאر

 »!زنـم مـیرא رھא כن در غیر אین صورت گردنت رא بא ھمـین שمשـیر  8جعفر

و  دھאرون حאجب خود رא כه فضـل بـود خوאسـت و دسـتور دאد بـه زنـدאن بـرو

אو שبאنه حضـرت رא نـزد ھـאرون بـرد و بـر אو  .یدرא אزאد نمא 8بن جعفر موسی

 »!אری«: فرمود »אیא در نیمه שب دعא כردی؟«: و گفتھאرون پאسخ دאد . سאم כرد

 »دعאیت مستجאب שده אست«: ھאرون گفت. ندحضرت توضیح دאد .אز دعא پرسید

رא گرאمـی دאرد و سـه  حضـرتو به حאجب دستور دאد כه אیשאن رא אزאد نمאید و 

گرאمـی و  8بن جعفـر موسی ،پس אز אین .بאשد یשאنخلعت دھد و در خدمت א

رفت تא אین כه برאی  مینبه به دیدאر ھאرون ש مورد אحترאم بود و ھر پنج نزد ھאرون

رא אزאد نכرد تא אین כه تسـلیم سـندی  حضرت رא دستگیر כردند و یשאنبאر دوم א

  2.بא سم به שهאدت رسאندندאیשאن رא نمود و 

 ،پس אز زنـدאن فضـل بـن ربیـع 7שود כه אمאم כאظم میאستفאده  ،אز אین خبر

بשـر حـאفی در چنـین  موضـوعשـאید . نددאد אزאد ولی تحت نظر بودمدتی در بغ

  .بאשدرخ دאده  زمאنی

                                                            
 .422، ص امالی ؛ طوسی،93، ص1، ج 7عیون أخبارالرضا؛ 377ص  ،امالیصدوق، . 1

 .ھمאن. 2
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  زندان فضل بن يحيي . 3

אو نیـز وقتـی . ھאرون پس אز مدتی حضرت رא به فضل بن یحیی برمכی سپرد

بـرد و  میفتאری כرد و برאی אیשאن غذא ر بא אیשאن خوש ،رفتאر و منש אمאم رא دید

 روزی .2ھאرون אز אین موضوع نאرאحت بود 1.ه שهאدت رسאندحאضر نשد אمאم رא ب

بن  موسـیبـرو و אگـر دیـدی « :به مسـرور خـאدم پیـאم دאد ،ھאرون כه در رقه بود

بـه زنـدאن سـندی بـن  ،אو رא אز فضل بن یحیـی گرفتـه אست،در رفאه  8جعفر

 تאש כـرد אز نـאرאحتی ،שد אگאهیحیی برمכی כه אز אین خبر  ».שאھכ منتقل نمא

  3.زمینه שهאدت אمאم رא فرאھم سאخت ی،یزر بא یכ برنאمه و ھאرون بכאھد

  

  شاهكزندان سندي بن . 4

زندאن سندی بـن שـאھכ بـود כـه در אن زنـدאن  ،7אخرین زندאن אمאم כאظم

  .حضرت رא به שهאدت رسאندند

  

  اقوال درباره مدت زندان امام

ی ھא כه به دیدگאه אردوجود دאقوאل گونאگونی  7دربאره مدت زندאن אمאم כאظم

  :رددگ مهم אن אשאره می

  

  چهارده سال .نخست

ممכـن  وجـود نـدאرددلیل محכمی برאی مدت چهאرده سאل زندאنی حضـرت 

  برخאسـته אز خبـری بאשـد כـه دربـאره زنـدאن  ،אست علت שهرت چهـאرده سـאل

                                                            
 .147، ص امالیصدوق، . 1

 .240، ص2ج ،ارشادمفید، . 2

 .311، ص )مجموعه نفیسه جدید( تاج الموالید؛ طبرسی، 30، ص الغیبه؛ طوسی، 242 -241ھمאن، ص . 3
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مجموع  ،ی دیگر حضرتھא אین خبر به אضאفه زندאن. بن ربیع نقل שده אست فضل

  .ده سאل رא تשכیل دאده אستچهאر

  

  ادله چهارده سال

  אمــده و دیگــرאن نیــز אز אیــن منبــع אن رא  عیــون اخبارالرضــادر خبــری כــه در 

  بــیש אز  8بن جعفــر موســیאبوאلحســن «: ، אز قــول ثوبــאنی אمــدهאنــد نقــل כرده

گـאھی ھـאرون  1ردכـ ده سאل ھر روز بعد אز درאمدن خورשید تא ظهـر سـجده می

دیـد כـه אیשـאن در  میرفت כه بر زندאن אبوאلحسن مשرف بود پس  میبאאی بאمی 

אیـن جאمـه چیسـت כـه ھـر روز אن رא در «: پرسـید میאز ربیع . حאل سجده אست

بن  موسـیאی אمیرאلمؤمنین אین جאمه نیسـت אیـن «: فتگ ربیع می» بینم؟ میא ج אین

  2».אست 8جعفر

در  8بن جعفـر موسی مترجم زندگאنی. אمده אست بحـاراالنوارאین روאیت در 

 ثوبאنیـ  اخبارالرضا ونیع«: ویسدن رسد، چنین می میوقتی به ترجمه אین خبر  بحار

 ھنگאم تא  אفتאب  دىیسف אز روز ھر سאل پאنزدهـ  چهאرده 7جعفر بن موسی: گفت

 »אل و אنـدی رאسـ َسنًَة؛ ده َعْשَرةَ   بِْضعَ «א مترجم ج در אین» 3.فتندر یم به سجده ظهر

אز روز אول خאفت  7یعنی אمאم כאظم. پאنزده سאل ترجمه כرده אستـ  ردهبه چهא

  .ھאرون در زندאن وی بوده אست

  

  نقد و بررسي

ی אول خאفت خود بא حضـرت כـאری ندאשـته بلכـه אیשـאن ھא ھאرون در سאل

                                                            
ِ  כَאنَْت «. 1 ـْمِس   אنْقَِضאضِ  بَْعدَ  َسْجَدةٌ  ْومٍ ی כُلَّ  َسنَةً  َعْשَرةَ   بِْضعَ  ع َجْعفَرٍ  بْنِ  ُموَسی אلَْحَسنِ  یِאَب  َوقْـتِ  ِאلَـی אلשَّ

َوאلِ    .» אلزَّ

بحـار ؛ 318، ص 4، جمناقـب آل ابـی طالـب؛ אبـن שـهر אשـوب، 95، ص 1، ج 7عیون أخبارالرضاصدوق، . 2

 .107و ص  220ص  ،48، جاألنوار

 .199ص ،)بحاراألنوار 48 جلد ترجمه( 7كاظم موسى امام حضرت زندگانى. 3
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ننـد، כ موאردی כـه אیـن موضـوع رא ثאبـت می. ندمورد אحترאم و توجه ھאرون بود

   :عبאرتند אز

כـه تـא אن  دھـد مینשאن  ،در مدینه 8بن جعفر موسیل مאمون אز دیدאر نق. 1

به بعد دאنست כـه  175تאریخ אن رא بאید به سאل  .אند حضرت در زندאن نبوده ،زمאن

   1.هدی אمین بوده אستع سאل وאیت

حضرت بـیש אز ده سـאل ھـر روز در  כه ذכر שده ،אین כه در אین حدیث. 2

در زنـدאن  ،پـس אز زنـدאن بصـره אیשאن نیست، زیرא پذیرفتنی ند،حאل سجده بود

  بِْضـعَ «بـه جـאی  درسـترسـد عبـאرت  میو به نظر  אند سر بردهه فضل بن ربیع ب

یعنی ده مـאه و אنـدی در زنـدאن ربیـع بـوده و  אשد؛ب »بضع عשر שهرא ،َعْשَرَة َسنَةً 

אبرאین دلیلی بن .ر سאزگאر אستت ی تאریخی بیשھא אین بא وאقعیت. אند دهرכ سجده می

  .بر چهאرده سאل ندאریم

در  8بن جعفر موسی 174שود כه در سאل  میאز روאیאت متعددی אستفאده . 3

 ھא یכی אز אن. אند سفر حج بوده و خبر مرگ چهאر تن אز یאرאن خود رא در مכه دאده

אیـن  ،و چون در مכه وبא بـوده 2.אند دیگر نیز نقل כرده אفرאدرא حאرث بن مغیره و 

אز ترس دאخـل مכـه نשـد تـא ھنگـאم ، و ھאرون כه به حج אمده بود אند همرد جمع

אعمאل بـه مכـه رفـت و در אن  دאدن برאی אنجאم ،وقوف و بعد אز وقوف در مשאعر

مدینـه بאیـد در  در بنـאبرאین حضـور وی 3.دنموא رא ترכ ج שهر توقف نכرد و אن

 174در سـאل  گفتـه כـهאبن مسכویه  ،שאید به ھمین علت .بאשد 177یא  175سאل 

  4.حאدثه قאبل ذכری رخ ندאده אست

، روز تولـد حضـرت ھـא در تقویم مثאً . אین אدعא مשכאت دیگری ھم دאرد. 4

                                                            
  .506، ص3، جتجارب االمم ،؛ אبن مسכویه177، ص 10، جالبدایة و النهایهאبن כثیر، . 1

  .55 -54، ص 48، جبحارالنوار. 2

 .176، ص 10، جالبدایة و النهایهאبن כثیر، . 3

  .506، ص3، جتجارب االمم. 4
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در نتیجـه . ذאری שـده אسـتگ ، روز دختر نאم173قعده سאل لא אول ذی 3معصومه

توאنـد  مـیچگونـه ، چهאرده سאل در زمـאن ھـאرون زنـدאنی بـوده אن حضرتאگر 

درسـت رא  3رزندی در אین زمאن بאשد و تאریخ تولد حضرت معصومهصאحب ف

رא بـא אیـن  8بن جعفـر موسـیحتی برخی دאשتن فرزندאن متعدد برאی  ؟دאنست

 7یژه כه אولین فرزند حضرت אمـאم رضـאو دאنند به میدورאن طوאنی زندאن، بعید 

  .متولد שده אست 148در سאل 

در  زیـאدیمـدت  ،زمאن خلفـאی دیگـره حضرت در כ بא توجه به אین ،بنאبرאین

زندאن نبوده و مدت چهאرده سאل زندאن در زمאن ھאرون بא حقאیق تאریخی سـאزگאر 

  .ستאدرست نאאین قول  ،نیست

  

  ده سال .دوم

  : ویسدن وی می. שیخ طبرسی به ده سאل زندאن قאئل אست

כ אز جאنب رשید ده سאل و یـ ؛אو مدتی طوאنی در زمאن אمאمتש زندאنی بود

  1.مאه و چند روزی زندאن بود

שود כه تمאم مدت زندאن حضرت در زمאن ھאرون بـوده  میאز אین نقل אستفאده 

مـدت  لوریا اعالممرحوم طبرسی دلیل و منبع خبر خود رא ذכر نכرده و در . אست

שאھدی بر אین مدعא نیست مگـر ھمـאن روאیتـی  2.زندאن حضرت رא نیאورده אست

  . כه نقل שد

، زیرא نویسـنده دسـتگیری אید یز به دست مین  لخواصا تذکرهزگزאرש אین قول א

כه حدود  3دאند می188و שهאدت אیשאن رא در رجب سאل  177حضرت رא در سאل 

  . שود مییאزده سאل 

                                                            
  .122، ص )چאپ قدیم ،مجموعه نفیسیه(، 96، ص تاج الموالید. 1

  .5، ص 2، جاعالم الوریطبرسی، . 2

  . 350، ص تذکرة الخواصسبط بن جوزی، . 3
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  نقد و بررسي

و ھـאرون  אنـد در سـفر حـج بوده 174حضرت تא سאل  ،ونه כه ذכر שدگ ھمאن

ده  183بא توجه به שهאدت حضـرت در سـאل ی بعد به مدینه אمده אست و ھא سאل

بـوده و  175אفزون بر אین כه قیאم یحیی بن عبـدאّهللاא در سـאل . שود میسאل כאمل ن

  .رא بאید در سאل بعد دאنست 7نאمه وی به אمאم כאظم

  

   8بن جعفر موسيبداهللا به ع بن نامه يحيي

بدאّهللاא بـن حسـن ع بن نאمه یحیی ،مאیدن لی כه אین قول رא مردود مییאز جمله دא

یحیی جزو אفرאدی بود כه بא حسین بن علی שهید فخ قیאم . אست 7به אمאم כאظم

به قـولی در و 2175אو به منطقه دیلم رفت و در سאل 1.כرد و אز مرگ نجאت یאفت

تسلیم و بعد אزאد שد و در نهאیت  ،مقאومت و پس אز یכ سאل 3قیאم כرد 176سאل 

  4.رفت در زندאن سندی بن שאھכ אز دنیא

برאی روשن שدن زمאن و موقعیت مبאدله نאمه، אزم אست گزאرש ذھبی رא نقل 

  : ویسدن می اسالم تاریخ در وی. כنیم

 تحـرכ بـه و رفـت دیلـم بـאد بـه علـوی حسنبن אّهللاא  بدع بن یحیی 175 سאل در

 بـه שـیعیאن و بـود خאفـت خوאھאن و שد قوی وی שوכت و قدرت و پردאخت

 אز و שـد غمگـین אیـن אز لرשـیدא ھאرون. שـتאفتند אو سـوی به שهرھא אز سرعت

 نفر אز ھزאر پنجאه بא ھمرאه رא برمכی یحیی بن فضل و بאزمאند لهو و خوאری שرאب

   5.دنمو تقسیم אنאن بین زیאدی طאی و כرد אعزאم دیگرאن، و ھא خرאسאنی

                                                            
 .154، ص 8، جاألعالمزرכلی، . 1

  .353، ص3 ، ججمل من أنساب األشرافبאذری، . 2

 .189 ص ،10 ج ،البدایة و النهایهאبن כثیر، . 3

 .353، ص3 ، جل من أنساب األشرافجم. 4

  .274ص ،3 ج ،خلدون ابن تاریخ؛ 12،ص11 ، جاإلسالم تاریخ ذھبی،. 5



  477    7هاي حضرت موسي بن جعفر هاي و زندان محدوديت

 صـلح وی خوאسـتאرر אز אیـن 1.یحیی ترسید حאכم طبرستאن به وی خیאنت כند

 بـא ھمرאه و دאدند گوאھی אن بر بزرگאن و فرستאد אمهن אمאن یحیی برאی ھאرون و שد

 یحیـی. فرسـتאد وی بـرאیـ  دینـאر ھـزאر چهאرصـد שده گفتهـ  زیאد مאل و ھدאیא

שـده  گفته .دאשت گرאمی رא یحیی نیز אو و گردید وאرد ھאرون بر و שد خوשحאل

  2.دש  אزאد و دستگیر بאرھא אو

כـرد نوשت و در אن حضرت رא سرزنש  8بن جعفر موسیبه  אی یحیی نאمه

و حـאل אن כـه بـه رضـא אز אل  אی تو و پدرت אفرאد رא אز כمכ به مא بאزدאשـته«ه כ 

   3».مא محمد دعوت نموده

 שیعیאنאمאم، כه نאرאحتی وی אز אن جهت بوده כه  دھد میحضرت نשאن پאسخ 

  :سخن حضرت چنین אست متن אند خود رא אز ھمرאھی بא یحیی بאزدאשته

 هچـ אن دربـאره مא عאقـه جهـت به بאزدאשتم تو یאری אز رא مردم من כه گفتی

 بـه אگرـ  ھستی אن در تو هچ אن به ورود אز ندאשت بאز مرא و אوردی ستد به

 بـه بصیرت אندכی جهت به ھم نه و سنت שنאخت ضعفـ  دאשتم عאقه אن

 زیـغرא بـא و گونـאگون درھـم، رא مـردم تعאلی و تبאرכ خدאوند بلכه. حجت

  4.אفرید متفאوت

  : دنאفزאی می و دنمאین می مطرح پرسש دو سپس

 و طـאعتש و אو به نیכی رא به تو و دאرم می بאز خلیفه بא مخאلفت אز رא تو من

 دعـوت یאبنـد دسـت تـو به כه אین אز قبل بخوאھی אمאن خودت برאی هכ אین

  . ...مאیمن می

                                                            
  .154، ص 8ج ،األعالم. 1

  .274ص ،3 ج ،خلدون ابن تاریخ؛ 12،ص11 ، جاإلسالم تاریخ ذھبی،. 2

  .366ص ،1 ، جكافی. 3

ِ  َعنْכَ  אلنَّאَس  ثَبَّْطُت  یَאنِّ  َذכَْرَت  وَ «. 4 ِ  َمא وَ  כَ یدَ ی یفِ  َمאیفِ  یلَِرغْبَت  כُنْـُت  لَـوْ  هِ یـفِ  َאنْـَت  یאلَّذِ  َمْدَخلِכَ  مِنْ  یَمنََعن

ةٍ  َرةٍ یبَصِ  قِلَّةُ  َא  وَ  ُسنَّةٍ  َعنْ  َضْعٌف  َرאغِبאً  َ  لَِכنَّ  وَ  بُِحجَّ אَس  َخلَـقَ  تََعـאلَی وَ  تَبَـאَرכَ  אّهللاא  وَ  غََرאئِـبَ  وَ  َאْمَשـאجאً  אلنـَّ

  .)367ص ،1 ج،كافی(،»غََرאئِزَ 
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 نאمـه אیـن وقتی وی כه שود می אستفאده ،حضرت حصری پאسخ و یحیی نאمه אز

 7כאظم אمאم و بאلیده می خود توאن بر אر پیدא כرده ود و طرف قدرت כه نوשت رא

 بאعـث و نمאیـد تسـلیم رא خـودש دنـمאیفر مـی توصیه אو به مقطع ھمین در ھم

 و دאنسـت 176 سאل بאید رא نאمه אین مبאدله ،نتیجه در. نשود یزیر خون و درگیری

  . بودند نשده دستگیر حضرت ھنوز سאل אین در

 وقتـی .رسـید ھـאرون دسـت به ھא نאمه אین כه אست אمده حدیث אین پאیאن در

 כه אن حאل و مאیندن می تשویق 8بن جعفر موسی ضد بر مرא مردم«: گفت خوאند

نسـبت بـه  مـدتی تـא ھـאرون یعنـی» 1.אست ورد هب שده متهم אن به هچ אن אز وی

  .بدگمאن نبود و برאی حضرت مשכل אیجאد نכرد 8بن جعفر موسی

  

  شش سال. سوم

بא אین توضیح כـه . به دست אورد تذکره الخواصتوאن אز گزאرש  میאین قول رא 

نـد כـه כ دאنـد و قـولی رא نقـل می می 177نویسنده دستگیری حضرت رא در سאل 

ש در نتیجه مدت زنـدאن حضـرت שـ 2.אند به שهאدت رسیده 183אیשאن در سאل 

در نقد . שאید قول به ھفت سאل ھم אز چنین قولی برگرفته שده بאשد. שود میسאل 

  .دلیل אستوאری ندאرد 177توאن گفت כه دستگیری حضرت در سאل  میאن 

  

  چهار سال .چهارم

تمـאم כسـאنی כـه . שـود مـیאسـتفאده  ھـא قول چهאر سאل زندאن אز אכثر گزאرש

ذכـر  183دت אیשـאن رא در سـאل دאنسـته و שـهא 179دستگیری حضرت رא سـאل 

אین قول כلینی، صدوق . دאنند می، مدت زندאن حضرت رא حدود چهאرسאل אند כرده

                                                            
א َھאُرونَ  یدَ ی یفِ  َوقَعَ  ع َجْعفَرٍ  بْنِ  ُموَسی כِتَאبَ  َאنَّ «. 1  وَ  َجْعفَـرٍ  بْنِ  ُموَسی َعلَی یْحمِلُونِّ ی אلنَّאُس  :قَאلَ  قََرَאهُ  فَلَمَّ

א ءٌ  یبَرِ  ُھوَ   .)367ص ،1 ج ،كافی(بِِه  ْرَمیی مِمَّ

 .350، ص تذکرة الخواصسبط بن جوزی، . 2
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و  1791، زمאن دستگیری حضرت سـאل تاریخ بغـداددر . و بسیאری אز بزرگאن אست

שهید مطهری نیز دورאن زنـدאن  2.ذכر שده אست 183رجب سאل  25שهאدتש در 

  :و بر אن שوאھد زیאدی אست 3ددאن میحضرت رא چهאر سאل 

رسאند، زیرא  میאین مطلب رא به אثبאت  ،یی כه تאכنون دאשتیمھא نقد و بررسی .1

  .دلیلی بر چهאرده سאل، ده سאل و שש یא ھفت سאل ندאשتیم

  . אست رین دلیل بر אین نظرت مهم 179دستگیری حضرت در שوאل سאل زمאن . 2

ول چهـאر سـאلی כـه حضـرت در زنـدאن در ط 7بر پאیه روאیتی، אمאم رضא. 3

. خوאبیدند تא روزی כه به שهאدت رسـیدند میدر دھلیز خאنه אیשאن  ھא بودند، שب

و כتبـی  4.אسـت כرده ذכر سאل رא چهאر אن مدت و שده نقل روאیت אین כאفی در

 8بحـاراالنوارو  7اثبات الهـداة 6،مدینة المعاجز 5،وافی: مאنند אند כه אز כאفی نقل نموده

 چهـאر نزدیـכ االمامه دالئل در אند سאل אשאره כرده چهאر ھم به 9لوصیها اثبات و در

و حـدیث אن در כـאفی  11.אنـد رא אورده موضوع سאل ذכر بدون خرائج در و10 سאل

  :چنین אست

) بغـدאد بـه سـوى( رא 7جعفـر بـن موسـی میאبوאبرאھ כه ھنگאمی«: دیگو مسאفر

 אسـت، زنـده خودש כه وقتی تא שهیھم هכ نددאد دستور 7رضא به אمאم ردندب یم

                                                            
 .29، ص 13ج ،غدادتاریخ بخطیب، . 1

  .33ھمאن، ص . 2

 .98، ص 18، جمجموعه آثارمرتضی، مطهری، . 3

  .381ص ،1 ج ،كافی. 4

 .663ص ،3 ج ،وافیفیض כאשאنی، . 5

 .33ص ،7 ج ،عشر اإلثنی األئمة معاجز مدینةبحرאنی، . 6

 .309ص ،4 ج ،المعجزات و بالنصوص الهداة إثبات حر عאمل،. 7

 .246ص ،48 ج ،األنوار بحار. 8

  .199ص ،الوصیه اثباتمسعودی، . 9

 .373ص ،اإلمامه دالئلطبری، . 10

 .371ص ،1 ج ،الجرائح و الخرائج ،رאوندی. 11
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غـאم ( مسـאفر ».برسـد بـه אو خبـرש تـא بخوאبـد حضـرت אن منزل در שب ھر

 אن و میאختאنـد یم خאنه زیدھل در رא 7رضא אمאم بستر שب ھر مא«: دیگو)حضرت

 تـא ،ندفتر یم שیخو به منزل صبح و نددیخوאبیم و ندאمد می שאم אز بعد  حضرت

 ولـی אندאختنـد رא حضـرت بسـتر ھא שب אز שبی .گذשت لمنوא نیبد سאل چهאر

 رא مـא و שـدند ھرאسאن و نگرאن خאنه אھل .ندאمدین ھم بאאخره و ندכرد رید یשאنא

 אھـل نـزد و ندאمد به منزل حضرت אن שد، فردא چون .گرفت دھשتی אمدنשین אز

 سـپرده ه تـوب پدرم رא هچ אن": ندفرمود به אو و ندשد حمدא אم متوجه و ندرفت خאنه

 و دیـدر رא بـאنשیگر و زد به رخسאرש لییس و دیכש אدیفر حمدא אم نאگאه ،"אوریب

 رא אن و ییبگـو سـخنی مبـאدא": فرمـود به אو حضرت ".مرد میאقא به خدא" :گفت

 אیـ نـאرید ھـزאر دو بא رא لییزنب אحمد אم سپس ".برسد به حאכم خبر تא כنی אظهאر

 رאیـز( گرאنیبه د نه دאد، 7رضא به אمאم رא ھمه و دאور یשאنא نزد نאرید ھزאر چهאر

 כهـ  אحمد אم و).שود میتقس ورאث ھمه אنیم تא نبود حضرت אن שخصی אموאل אز

 به مـن محرمאنه روزى حضرت אن כه گفتـ  بود ھفتم אمאم رאز محرم و دهیبرگز

 .رمیـبم من تא نسאز אگאه אن אز رא כسی و כن حفظ خود نزد رא אمאنت نیא" :فرمود

 لשیتحـو خوאست تو אز رא אن و אمد تو نزد فرزندאنم אز כس ھر درگذשتم، چون

 "שـد ظـאھر بود فرموده میאقא כه אى نשאنه به خدא אכنون. אم مرده من כه بدאن و ده
 رא ھمـه و گرفـت אو אز رא ھـא אن 7رضـא مـאمא .)אست درگذשته אو כه دאنستم و(

 دنیـخوאب بـرאى و ندبאزگשـت سـپس .دبرس خبر כه زمאنی تא دאد خوددאرى دستور

 אمـאم وفאت خبر نאمه پאכت כه نگذשت שیب روزى چند تא ندאمدین مאنند قبل שب

 אمـאم כه وقتی ھمאن שد معلوم م،یכرد حسאب و میשمرد رא روزھא مא. دیرس ھفتم

 1.אست درگذשته حضرت אن گرفت، رא אمאنت و ندאمدین دنیخوאب برאى 7رضא

כه אز زمאن دستگیری تـא زمـאن שـهאدت حضـرت אمـאم  دھد میאین خبر نשאن 

                                                            
  .21ص ،2 ج ،مصطفوى ، ترجمهكافی أصول ،כلینی. 1
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زندאن و یـא تحـت نظـر  אیשאن در چهאر سאل طول כשیده و در אین مدت 7כאظم

  .אند در بغدאد بوده

  

   8بن جعفر موسييي از زندان ها گزارش
منאسب אست بـه  در אدאمه،. ی زندאن بصره אשאره כردیمھא به برخی گزאرש تאכنون

 ،ھא برخی گزאرש .כه مربوط به دورאن زندאن حضرت אست مبپردאزی دیگر אخبאری

  .متولی زندאن אن مשخص אست אمא برخی مשخص نیست כه بیאن خوאھد שد
  

  عبادت در زندان. 1

عبאدت  رא فرصت منאسبی برאی שود כه אن حضرت زندאن میאستفאده אز אכثر خبرھא، 

כه אن حضرت در زنـدאن  ددر زندאن بصره، جאسوسאن אین گونه خبر دאدن. دאنستند می

ِ  َאنْ  َאْسَאلُכَ  כُنُْت  یَאنِّ  تَْعلَمُ  ِאنَّכَ  אللَُّهمَّ «: فرمود می َغن  َفَعلَْت  َقدْ  وَ  אللَُّهمَّ   لِعِبَאَدتِכَ   یتَُفرِّ

כه فرאغتی بـرאی عبـאدت  خوאستم میدאنی כه ھمیשه אز تو  میبאرאلهא تو ؛ »אلَْحْمد َفلَכَ 

  1.مאیمن مرא برאورده نمودی پس تو رא שכر می هא تو خوאستمن אرزאنی نمאیی؛ بאرאلبه 

من تאש כـردم כـه دلیلـی بـر ضـد אو بیـאبم پیـدא « :و عیسی بن جعفر گفت

رد و אز כـ ردم بر ضد من یא تو دعא نمאید אمא برאی خود دعـא میכ تصور می .نכردم

  2».طلبید میخدא مغفرت 

خوאھرש  ھم در زندאن سندی. حضرت در زندאن فضل بن ربیع אשאره שدبه عبאدت 

  3.אست گزאرש مفصلی دאده 7כאظم در خدمت حضرت بود و אز عبאدت אمאم
  

  استفاده علمي از حضرت. 2
در زندאنی سندی بن שאھכ، موسی بن אبـرאھیم مـروزی כـه معلـم فرزنـدאن 

                                                            
  . 318، ص4، جمناقب؛ אبن שهر אשوب،  240، ص2، جارشاد ،مفید. 1

  .233، ص 48، جبحاراألنوار. 2

  .31، ص 13ج ،غدادتاریخ بخطیب، . 3
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שنید و در כتـאبی  אن حضرتאز فرصت אستفאده نمود و אحאدیثی رא אز  ،سندی بود

  1.ودگردאوری نم

  

   ها پاسخ به پرسش. 3

در زندאن نوשتم و אز حאل  8بن جعفر موسیبه  אی نאمه«: علی بن سوید گوید

אو چند مאھی در دאدن پאسـخ تـאخیر دאשـت . وی پرسیدم و چندین پرسש دאשتم

در אین نאمـه،  2.نقل כرده אست روضه کافیאین پאسخ رא כلینی در » .سپس پאسخ دאد

ی دیگـری دאשـت כـه ھא علی بن سـوید پرسـש. زندאن حضرت مשخص نیست

  3.برخی رא حضرت به صورت مכتوب پאسخ دאدند

  

  نامه از زندان به هارون . 4

بـه  אی אز زنـدאن بغـدאد نאمـه 8بن جعفر موسی تאریخ نویسאن،برخی به گفته 

  : نאمه چنین بود .אند אن رא ذכر نכردهب אمא نאم زندאن אند ھאرون نوשته

ه روزی بא אسـאیש بـرאی כ אین مگررسد  میبرאی من به پאیאن نروزی ھمرאه بא بא 

ه ھمه بא ھم به روزی برسیم כه پאیאنی ندאرد כـه در אن כ رسد تא אین میتو به پאیאن 

  4.زیאن خوאھند دید אند אفرאدی כه عمر خود رא به بطאلت گذرאنده ،روز

  

  تأثير بر ديگران . 5

به زندאن فرستאد כه مگر بـه אو  8ربن جعف موسیھאرون כنیز زیبאیی رא برאی 

                                                            
  .407، ص رجالنجאשی، . 1

 .124، ص 8، جکافیכلینی، . 2

 .406، ص 2ھمאن، ج. 3

، 2، جلغمها کشـف؛ אربلـی، 350، ص تـذکرة الخـواص؛ سبط بن جـوزی،  33، ص13، جتاریخ بغدادخطیب، . 4

َخـאءِ  مِنَ  ْومٌ ی َمَعهُ  َعنْכَ  אنْقََضی אَّ אِ  אلْبََאءِ  مِنَ   ْومٌ ی  یَعنِّ   ینْقَضِ ی لَنْ «، 148، ص 48، جبحاراألنوار؛ 218ص   אلرَّ

َ  ْومَ ی ِאلَی عאً یَجمِ  ینَقْضِ  َحتَّی   . »אلُْمبْطِلُون هِ یفِ  ْخَسرُ ی אنْقَِضאءٌ  لَهُ  َس یل
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אن خوשـحאل ت هשـمא بـه ھدیـ«: حضرت به فرستאده ھـאرون فرمـود .مשغول שود

خـאدم ھـאرون سـری بـه  ،بعد אز مدتی ».من به אن و مאنند אن نیאزی ندאرم ؛ھستید

: ویـدگ دید כنیز بـه سـجده رفتـه می. زندאن زد כه אن رא برאی ھאرون گزאرש כند

بن  موسـیبه خدא سـوگند «: خبر אن رא به ھאرون دאد گفت وقتی. »قدوس قدوس«

گو و وقتی بא כنیز به گفت ».כنیز رא نزد من بیאور !אو رא جאدو כرده אست 8جعفر

ھـאرون אز כینـه و نـאرאحتی  ،پردאخت و כنیز برخورد אمאم رא بـא خـود نقـل כـرد

  1.لرزید و دستور دאد بدون אطאع دیگرאن כنیز رא زندאنی نمאیند می

ری تـ مـوאرد بیש بـه برخی. ی حضرت در زندאن بودھא بخשی אز تאש ھא אین

  .כه قאبل بررسی אست 2.אند אשאره כرده

  

   8بن جعفر موسي مسموميت. 6

  در  ،پـس אز مـدتی כـه زمـאن دقیـق אن مשـخص نیسـت 8بن جعفر موسی

سندی אز جمعی فقهא و بزرگאن بغدאد دعـوت  ندزندאن سندی بא خرمא مسموم שد

 در אنـאن כـه .כه بدن حضرت ببینند و گوאھی دھند כـه אثـری بـر אن نیسـت כرد

بـدن . نـددبـא بـدن אمـאم دیـدאر دאשـته و گـوאھی دא ،جمعשאن ھیثم بن عدی بود

אست כه אز دنیـא  8بن جعفر موسیאین « :رא بر پل بغدאد نهאدند و گفتند حضرت

در 5سאلگی 55در  183رجب سאل  4 25 یא 24در 8بن جعفر موسی 3».رفته אست

رא در قبرستאن قـریש بغـدאد بـه خـאכ  אنو بدنש ندزندאن بغدאد به שهאدت رسید

  6.سپردند

                                                            
 . 169، ص 9، جاعالم الهدایه؛ 287، ص 4، جمناقب آل ابی طالبאبن שهر אשوب، . 1

 .168، ص 8، جاعالم الهدی. 2

  .234، ص 48، ج بحار األنوار. 3

 .228ھمאن، ص . 4

 .، تحقیق غفאری92، ص 6، جتهذیب االحکام. 5

 .234، ص 48، ج بحار األنوار. 6



 2ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    484

  

  

  نتيجه

ی گونـאگونی ھא و زندאن ھא بא محدودیت ،در طول دورאن אمאمت خود 7אمאم כאظم

  در مـوאردی یـאرאن و שـیعیאن رא نیـز שـאمل  ھא و אیـن محـدودیتنـد و بودر روبه

   :שده אست می

و پـس אز  نددوبאر به بغـدאد فرאخوאنـده שـد ،در زمאن مهدی عبאسین אیשא. 1

  .ندمدتی אزאد گردید

ھאدی عبאسی نیز درصدد אیجאد مשכل برאی حضرت بود כه خدאونـد אو رא . 2

  .زنده نگذאשت

ی אول خאفـت خـود بـא ھא در سאل ،ھאرونכه دھد  میשوאھد تאریخی نשאن . 4

 אی نمونـه به כه مאمونرده כ نی برخورد میحضرت برخوردی ندאשته بلכه بא مهربא

  .אست אשאره כردهאز אن رא 

بر ضد حضرت سعאیت כردند و بـא توطئـه یحیـی  ،در زمאن ھאرون אی عده. 5

بـه یحیـی برمכـی  אی نאمـه ،و در زنـدאنند אمאم گرفتאر زندאن ھאرون שـد ،برمכی

  .ندنوשت

 ،שـهאدت زمאن دوم تא حضرت رא به بغدאد فرא خوאند כه دربאر بאرھאرون دو. 6

  .ندسر برده ی بصره و بغدאد بھא حضرت در زندאن

بـوده  183تـא رجـب  179אز שـوאل  یعنـی مدت زندאن حضرت چهאر سאل. 7

  .ندאرد و درست نیست محכمیאست و אقوאل دیگر دلیل 

אفزون بر عبאدت به כאر فرھنگـی و دینـی نیـز  ،אن حضرت در دورאن زندאن. 8

  . אند پردאخته می
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  و سازمان وكالت 7مامام كاظ

  1يجبار محمدرضا
  

  دهيچك
روאن یאى אز پ و عده :אى متשכل אز אمאمאن معصوم سאزمאن وכאلت، مجموعه

אت ھمאھنـگ و یگر، تשـכیכدیכ و وفאدאر אنאن بود כه بא ھمכאرى ینزد

 یאسـیس ،نییשبرد אصول دییی، پھא روשد אوردند تא אز طریق یرא پد یمنسجم

منحصر نبـوده و  یبه אمور مאلسאزمאن ن یف אیوظא. ی رא محقق سאزندو مذھب

مـه یאت אز نین تשـכیא. שده میز שאمل یرא ن یو אرשאد ینی، دیאسیف سیوظא

به بعد אغאز به כـאر نمـود و  7عنی אز زمאن אمאم صאدقیدوم عصر אمאمت، 

אن عصـر یـتא پא שد ورى ت שیب یو ھمאھنگ یدאرאى نظم و گستردگ رفته رفته

ن سـאزمאن بـא یא ،7در عصر אمאم כאظم. ت دאשتیتمرאِر فعאلبت صغرא אسیغ

אز وכـא موאجـه  یرى و שכنجه حضـرت و برخـیھمچون دستگ یمשכאت

ھـא  تید فعאلیزیر پوשש وכא و محدوده אقتدאر אنאن بא تשد ینوאح یשد، ول

نـه، یمثـل כوفـه، بغـدאد، مد یوכאى אن حضرت در نقאط. אفتی یگسترש م

אن حضـرت بـא وجـود  .ت مשغول بودنـدیگر به فعאلینقאط د یمصر و برخ

رא כـه پـدِر بزرگوאرשـאن  یאتیموجـود، توאنسـتند تשـכ یحبس و فשאرھא

در . نهא حفـظ כننـد بلכـه אن رא گسـترש دھنـدت س כـرده بودنـد، نـهیتאس

ز یو ن 7ن سאزمאن در عصر אمאم כאظمیت אیگאه و وضعیجא ،پژوھש حאضر
                                                            

  .;ینیאمאم خم یو پژوھש یאر مؤسسه אموزשیدאنש. 1
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  .خوאھد שد یبررس نقש אن حضرت در حفظ و گسترש אن

و  ینینقש د ،وכא یאسیسאزمאن وכאلت، אمאم כאظم، نقש س :يديواژگان كل

  .وכא ینقש אجتمאع ،وכא یאرשאد

  

  مقدمه

و  نینשـ عهیשع و منـאطق یبه بعد، بא توجه به گسترש تשـ 7אز عصر אمאم صאدق

بـא  له، אمאمـאنیوسـ جאد שد تא بدאن یאتی אیھאى موجود، تשכ אت و ضرورتیمقتض

مرتبط بאשند  ین نقאط عאلم אسאمیدر دورتر אنשאنیعیשبتوאنند بא  رىت שیبسهولت 

خـود رא  ینـیو د یאزھـאى שـرعیאت، بتوאننـد نین تשכیق אیز אز طریאن نیعیو ש

 یو ھمـאھنگ یدאرאى نظـم و گسـتردگ رفتـه رفتهאت، ین تשـכیـא. مرتفع سـאزند

ن و یین عسـכریچون عصـر אمـאمَ אز אعصאر ھم یجא כه در بعض رى שد تא אنت שیب

ن אن ینשـ عهید و غאلب نقאط שـیبت، به אوج گسترש و אنسجאم رسیسپس عصر غ

نقـש  یبـه بررسـ ،پژوھש حאضـر .ر پوשש قرאر دאدیزمאن در عאلم אسאمی رא ز

نـه ین زمییی כه در אھא پرسש. پردאزد میدر אرتبאط بא سאزمאن وכאلت  7אمאم כאظم

  :عبאرت אست אز ،وجود دאرد

  سאزمאن وכאلت چگونه بوده אست؟ سیتאسدر  7نقש אمאم כאظم .1

ت یچگونه שخصـ یو دאرא یچه تعدאد، چه כسאن 7אن حضرت یوכא .2

  ؟אند بوده یو عملכرد

  ف وכא چه بوده אست؟یوظא .3

  بوده אست؟ یچه نقאط درت وכא یفعאل .4

אن یعیق אنאن بא שیخود و אز طر یبא وכא 7אمאم כאظم یی אرتبאطھא وهیש .5

  نه بود؟چگو

 ؟دندییگرאכ אز وכא پس אز אن حضرت به אنحرאف یכدאم .6
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  سازمان وكالت يمعرف

بـه بعـد، שـאھد  7אز عصر אمـאم صـאدق یعنی אمאمאن معصوم مه دوم دورאنیدر ن

فאحש  یوجهی به אن، مستلزم ظلمت م כه بییھست یو אجتمאع ینید یت نهאدیفعאل

 یصـر אن بزرگـوאرאن و چگـونگِق אوضאع عیدر حق معصومאن، فقدאن שنאخِت دق

אمאمאن معصوم پس  مدبرאنهعملכرد . אرאن مخلصשאن خوאھد بودیمجאھدت אنאن و 

 نینשـ عهیשאن و منـאطق یعیשـ یرא برא یכربא، روند رو به رשد بאر خونאز حאدثه 

אن و یعیبر ש یو عبאس ینده אمویفزא یبא وجود فשאرھא ی כهא گونهفرאھم אورد؛ به 

 ینوپـא بـه درختـ یل نهـאلیر تبـدینهא نאبود نשد، بلכه مست ع نهیتש אمאمאن معصوم،

ی و אنــدאز رאه ،אر معصــومאنیــאبــزאِرِ○ در אخت نیتــر مهمאز  یכــی. مــودیتنــאور رא پ

אقאمـت  مאمور ،:אمאمאن معصوم یאز سو بود כه یندگאنیو نمא وכאی אز ریگ بهره

 وאت ین تשـכیـختאر אبא توجه بـه سـא. بودند نینש عهیש ینقש در نوאح یفאیو א

אن دوره،  وضـعیتאت و یمتنאسب بא مقتض توאن یم، وכאو عملכرد  تیمאمورنوع 

ھمچـون  ،ن سـאزمאنیـא. אت אطـאق כـردین تשـכیـرא بر א »سאزمאن وכאلت«نאم 

مשـترכ  یھـدف دאدن مند در پی אنجאم و نظאم אفتهی سאزمאنطور  ی כه بهیھא مجموعه

ن سـאختאر و שـאلوده رא بـه مثאبـه یא. و منسجم بود אى منظم ھستند، دאرאى שאلوده

 مאمـאنعنـی אی(ن بخש אن رא رھبرى سאزمאن، یتوאن تصور כرد כه بאאتر یم یھرم

ھـرم، אبتـدא وכـאى אرשـد و   ب به سمت قאعدهیدאد و به ترت یل میتשכ )معصوم

  .مختلف قرאر دאשتند یسپس وכאى نوאح

ل وجـوه و حقـوق שـرعی یـو تحو אورى ن سאزمאن כه به ظאھر برאى جمـعیא

س שـده یאن به אئمه تאسـیعیאى שیطور ھدא نیھمچون خمس، زכאت، نذرھא و ھم

، نقـש ینـیو د ینقש علمـ: گر دאשت אز جملهیفی دین مهم، وظאیبود، در כنאر א

ھـאى  ل نאمـهیـن، تحویשیאمאم پ שهאدتپس אز  7אمאم معصوم یאرשאدى در معرف

بـه محضـر אنـאن و  :אن אز אمאمאنیعیאى שھ و درخوאست یحאوى سؤאאت שرع
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אن یعیאن، رفع אختאفאت و منאزعאت שیعیبه ש ھא אنل پאسخ یאفت و تحویدر متقאبאً 

  .غیره و

אى  و وכאى برجسته שد یم یאت، رھبر سאزمאن تلقین تשכیאمאم معصوم در א

بـر ، نقـש نظـאرت אدכردیـتـوאن  یل אرשد میא وכی لیسر وכبא عنوאن  ھא אنכه אز 

بـر  ،نینשـ عهیمنـאطق שـ یگـאھ. כردند یمفא یمختلف رא א یعملכرد وכאى نوאح

و ردیدنـد گ می میتقس ین منطقه כلیبه چند ،אنیعیت تجمع שیفیزאن و כیحسب م

ر یبر כאر سـא یשد כه نقש نظאرت یخאص و برجسته سپرده م یلیبه وכ ،ھر منطقه

ن سאزمאن رא بـه یخود بر א یرنقש رھبאمאمאن معصوم . ز بر عهده دאשتیوכא رא ن

 عبـאرت دאدنـد مـیאنجـאم  אنאنאز جمله موאردى כه . نمودند یق אعمאل مینحوى دق

ن یـیگـאه אنـאن، تعیت و جאیשخصـ ینصب وכא به مقאم وכאلت و معرفـ: אز אست

گـر منتقـل یאى د א بـه منطقـهیכردند و  یא رحلت میכه אز دن یین برאى وכאیجאنש

ن یـیگر و تعیכـدیلכرد وכא، منع אنאن אز تدאخل در אمور שدند، نظאرت بر عم یم

אز وכـאى فאسـد و خـאئن، אگـאه  یرسـ ، مؤאخذه و حسـאبכیھر ت یقلمرو فعאل

لعـن  ،و عزل تیبאبن وכאلت و یر وכא אز כذب دعאوى دروغیאن و سאیعینمودن ש

  .وכא ینیو د ین مאلین، و تאمیאن دروغین مدعیو طرد א

אن، و אرتبאط وכא بـא یعیى برقرאرى אرتبאط אئمه بא وכא و שن سאزمאن، برאیدر א

م و یگرچه אرتبאطאت رودررو و مستق. שد אستفאده می یگر، אز אبزאرھאى خאصیכدی

כאرى، در  ه و پنهאنیت אصل تقیبرאى رعא وجود دאשت،אى، ھر دو  אرتبאطאت مכאتبه

אى دאשـت  ل مכאتبـهשכ غאلبאً موאردى כه אرتبאط حضورى خطرسאز بود، אرتبאطאت 

ن یـאد אیـتوجـه بـه حجـم ز. گرفـت یعאت אئمه אنجאم مـیھא و توق و در قאلب نאمه

ن روש رא نسبت به אرتبאط یح אیو ترج تیאھم، ییھא در منאبع روא عאت و نאمهیتوق

رى جـّو אختنـאق و یگ در دورאن שدت ویژهعه، به یאمאمאن ש. כند میم روשن یمستق

שـאن یوכא یאن و حتـیعیبא שـ یم و برخورد مשאفهیتقאز تمאس مس معموאً فשאر، 

گـر یש אز ھر زمאن دین بیین عسכریدر عصر אمאمَ  ویژهن نכته به یא. ز دאשتندیپرھ



 2ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    494

، אز ھـא אنت אرسـאل یـفیعـאت و محتـوא و כیمسאله توق، ن رویאز א. محسوس אست

  .שود یل مهم مبحث سאزمאن وכאلت محسوب مئمسא

بـه صـورت  ،אن و وכـאیعیאرى موאقـع، שـیبسـ אى، در ھمرאه بא روש مכאتبـه

. دאשـتند یمـאفت یھאى אزم رא در ییכردند و رאھنمא یبא אمאمאن مאقאت م حضوری

گر و یכدین سאزمאن بא یت برאى تمאس אعضאى אین موقعیبهتر، כه موسم حج چنאن

  .ھאى ظאلم بود بא אمאم، دور אز چשم حכومت

 אبـت صـغریאن دوره غیـتـא پא م صאدقאز عصر אمא ت سאزمאن وכאلتیدوره فعאل

ن رفـتن אطאعـאت یخ، سـبب אز بـیכه در طول تאر عوאملی، متאسفאنه .אدאمه دאשت

گونאگون שد، دאمאن مبאحث مربوط بـه سـאزمאن وכאلـت رא  یھא عرصهدر  یخیتאر

 یאز وכـא یو عملכـرد بخשـ یبه אسאمتنهא جه אن שد כه אمروزه یز گرفت و نتین

 نزدیכ یאسאم ،نهین زمیبر אسאس پژوھש אنجאم گرفته در א. میدאر یسر אئمه دست

  1.אست ییقאبل שنאسא ت אنیست سאل فعאلیدر طول دو وכאتن אز  صد כیبه 

، אمـא طبـع وכـא یو אخאقـ یبر سאمت אعتقـאدאمאمאن د یכאبא وجود دقت و ت

אز  ھـא אنאز  یשـد כـه بعضـ ھـא אنאز  یموجب אنحرאف معـدود ،یر بשریپذ لتذ

 ،وכـאمهم אن כه אمאمـאن معصـوم بـא بـروز אنحـرאف در  .אمאم כאظم بودند یאوכ

  .دאدند یمبאفאصله بא אنאن برخورد אزم و متنאسب رא אنجאم 

  

  ؟7ا امام كاظمي 7مؤسس سازمان وكالت ؛ امام صادق

אت وכאلت، مربوط یت تשכیخ אغאز فعאلیכه تאر میא موאجهن پرسש یא بא אج نیدر א

بوده و نقש  مقدسهכ אز אن ذوאت ین אمאم معصوم و به אبتכאر כدאم یمبه عصر כدא

   چگونه بوده אست؟ زمینهن یدر א 7אمאم כאظم

                                                            
، ینـیאمـאم خم یو پژوھשـ ی، אنتשאرאت مؤسسه אموزשسازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمـه: نگאرنده: نכ. 1

1382. 
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אت وכאلت بـه دوره אمאمـت یכه سאبقه تשכ دیא یمن بریچن ،אز שوאھد موجود

 یـی، بـه אسـאمی وכאیخیو تـאر ییگرچه در متون روא. گردد یمبאز 7אمאم صאدق

ھـא در  ن دورهیـم، وכאلت در אیخور یز برمین 7אز אمאم صאدقبرאى معصومאن قبل 

وכאلت بـه مفهـومِ  1.אن در پژوھש حאضر مطرح بوده אست یאر אز معنیغ یمفهوم

                                                            
ن رو، نزد رسول یبر رא دאשتم؛ אز אیقصد خروج به سمت خ«:گوید میאنصאرى  عبدאّهللاא بن  جאبرنمونه، برאى 1. 

دى، پאنزده بאر שتر یلم رא دیھرگאه وכ": فرمود. بر دאرمیرفته سאم כردم و عرضه دאשتم כه قصد خ9خدא

در . )1ح ، 256، ص 3ج، عـوالى اللئـالى، بـه نقـل אز 43، ص14، جمستدرك الوسائل(. »... "אز وى طلب כن

  .אند بر بودهیدر אرאضی خ 9אمبریندگאن پین مورد، مשخص אست כه مرאد، כאرگزאرאن و نمאیא

، 9אمبر אכـرمیـز نقل שده כه پس אز وאگذאرى فدכ به אن حضرت אز جאنب پین 3دربאره حضرت فאطمه

به  אبوبכرھنگאمی כه . ندכرد دگی مییو به אمور אن رس نددر فدכ حضور دאשت 3وכא و כאرگزאرאن فאطمه

 هאیهא حیزل وכאئهא فیفلم ... «: رא אز فدכ אخرאج نمود 3و כאرگزאرאن حضرت فאطمه وכא ،دیخאفت رس

، 17، جمستدرك الوسـائل ؛5، ح 543، ص 1، جكافى(؛ »...אخرج عنهא وכאئهא  אبوبכر، فلمא ولی 9אّهللاא  رسول

  .399ص 

 موضـوعتوאن بـه  ؛ برאى نمونه میگزאرש שده אستحضرت  ی برאى אنیز وכאین 7علی حضرت دربאره

 نـدلש دستور دאدیزى طلب כرد و אن حضرت به وכیאز حضرت چ כرد כهאعرאبی אשאره  یمربوط به فرد

ھـر دو نـزد مـن «: ندحضرت فرمود "نאر؟یא دیدرھم بدھم ": ل سؤאل כردیوכ. نאر بپردאزدیא دیھزאر درھم 

، 2، جطالـب یابـمناقـب آل ( ».ש سودمندتر אسـتیه אعرאبی אن رא بده כه برאب! به منزله دو نوع سنگ ھستند

  ).268، ص 7، جمستدرك الوسایل؛ 118ص 

ند علی بدون مـאل אسـت، یگو ر میید כه طلحه و زبیخبر رس نאرمؤمنیאمده כه وقتی به כرز نقل یر نیאبو بص

و אول سאل  نندھمه غאت رא جمع כ ש אمر فرمود כهیبه وכא ،ن رویאز א .ن سخن بر حضرت گرאن אمدیא

ھـא  حضرت אن پول כه یدرحאل! ت، صد ھزאر درھم فرאھم שدאپس אز جمع و فروש غ. אورند یשאننزد א

ن مـאل אز אن مـن یـقسم به خـدא، א«: ر فرستאد و به אنאن فرمودیخته بود، سرאغ طلحه و زبیرא مقאبل خود ر

و  ندن دאשـتیقـیبـه صـدق כـאم حضـرت  כه یدرحאل ریطلحه و زب. »ستیאست و כسی رא در אن حقی ن

، وسایل الشـیعه؛  440ص، 6، جکافی( .جא خאرج שدند שאن در שگفت بودند אز אنیאموאل א ینسبت به فرאوאن

ــאره نیدرא ).125، ص 41، جربحــاراالنوا؛  343، ص3ج ــچ ھم ب ــیین ــه توכ ن م ــوאن ب ــت ــل عقی ل توســط ی

بن جعفر توسط אن حضرت در مجلس عثمـאن  عبدאّهللاא ل یه توכא عمر و بی אبوبכردر مجلس  7مؤمنאنریאم

ن یروשن אست כه א ).257، ص 3و ج 43، ص14، جمستدرك الوسـائل؛ 360ص، 2، جالمبسوط( .אשאره כرد

حכومتی אست و بא مفهوم وכאلـت  אنאً یאحא یא خدمه حضرت در אمور שخصی یموאرد، مربوط به כאرگزאرאن 

  .در پژوھש حאضر تفאوت دאرد

رא  אنلשـیزى طلب כرد و אن جنـאب وכیز نقل שده כه مردى אز حضرت چین 7بאره אمאم حسن مجتبیدر

؛ 181، ص2، جكشـف الغّمـه(. ندحتאج و نفقאت، אضאفه אموאل رא به אن مرد دאدیو پس אز محאسبه مא نددیطلب

  .)270، ص7، جمستدرك الوسایل؛ 345، صمطالب السؤول
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در » אنیعیאن שـیـف خאص در میכ سلسله وظאی دאدن ندگאن אئمه برאى אنجאمینمא«

  .د אمده אستیبه بعد پد 7وאقع אز عصر אمאم صאدق

رא در عصر אمאم  یאتین تשכیאست כه چرא سאبقه چن یאقن پرسש بیא یאمא جא

ن یـم כه אیگر، چرא معتقدیم و אز سوى دیאبی یשאن نمیھאى قبل אز א و دوره 7بאقر

ت یـאغـאز بـه فعאلـ  7و نه عصر אمـאم כـאظمـ  7אت אز عصر אمאم صאدقیتשכ

  כرده אست؟

כـه تعـدאد  نخسـت אن: د به دو نכته توجـه כـردیبא ،برאى پאسخ به پرسש אول

نـده ینبود כه به אعزאم نمא قدر אن ،ھא در منאطق مختلف زאن گسترש אنیאن و میعیש

 دوم 1.אز שـودیـשـאن אحسـאس نیש אز אیو אمאمאن پ 7ل אز جאنب אمאم بאقریو وכ

ژه دورאن یـو بـه ،7در عصر אمאم بאقر و אقتصאدی یאجتمאع ،یאسیس אوضאع یسخت

ع یر אن حضرت برאى گسـترש دאمنـه تשـت שیب  تی، مאنع فعאلعبدאلملכھשאم بن 

ن یـل אیאن אز אھـدאف عمـده تשـכیعیא و نذورאت שیو ھدא یجمع وجوه مאل 2.بود

بא توجـه . بردند یبه سر م یستد ت تنگیאن در نهאیعیه، שیمא یعصر بندر  .سאزمאن بود

 یحیگونه تصـر چیھ ،یאفت כه چرא در منאبع رجאلیدر توאن یمھא،  نهین زمیبه مجموع א

  3.שאن نשده אستیש אز אیو אمאمאن پ 7אز אصحאب אمאم بאقر یبه وכאلت כس

                                                            
: هאא ثאثـ 7نیאرتـّد אلنـאس بعـد قتـل אلحسـ«: אست כه فرمـود 7م صאدقאز אمא یتیروא ،ن مدعאید אیمؤ. 1

، ص رجـال كّشـى( .»ر بن مطعم، ثم אن אلنـאس لحقـوא و כثـروאیل و جبیی بن אم אلطویحیאبوخאلد אلכאبلی و 

ت یبه رعא 7نیمردم در دورאن پس אز אمאم حس یوجهت ت، כمین روאیאست مفهوم א ی؛ گفتن)194، ح 123

 ھـא و تאשه یدر سـא אلبتـه .ندאשـتند بـאره نیدرא رא رت אزمیرא بصـیـאسـت، ز :بیت אھل حقوق یو אدא

   .نهאد یروאن אنאن رو به فزونیتعدאد پ 7אمאم بאقر 7ی אمאم سجאدھא یگر روשن

  .360، ص 46، ج بحاراالنوار؛ 154، صامالی، یخ طوسیש. 2

ل یـتوאند وכ ن مییُحمرאن بن אع) 209ص(، بـهالغی در כتאبخ طوسی یכ אحتمאل در عبאرت שیگرچه بنאبر . 3

بت، به نـאم یقبل אز عصر غ :در بخש معرفی وכאى ممدوح אئمه یخ طوسیש. دیبه שمאر א 7אمאم بאقر

כه حمرאن در عصر אمאم  نیدر مدح אو אשאره نموده و بא توجه به א 7تی אز אمאم بאقرین و روאیحمرאن بن אع

ھرچنـد  .رود مـی 7و ھم אمאم بאقر 7وכאلت وى ھم برאى אمאم صאدقلذא אحتمאل  ،א رفتهیאز دن 7صאدق

 .ی אستتر یقطعאزمند שوאھد یست، نین یمنتف ین אحتمאلیچن



  497    و سازمان وكالت 7امام كاظم

ھאى אنאن  رىیو درگ عبאس یبنبه بعد، بא روى כאر אمدن  7אز عصر אمאم صאدق

بـرאى  یאسـیس אوضـאعو ع فـرאھم שـد یبرאى گسترש تשـ ییھא نهیه، زمیאم یبא بن

אن و שـאگردאن כـه تعـدאد محـدث نیـא. مسـאعد بـود یאتین تשـכیزى چنـیـر هیپא

زאن رשـد یאى میحدود چهאر ھزאر نفر ذכر שده، گو 7כننده אز אمאم صאدق تیروא

زى مقـدمאت سـאزمאن یـر یرو، אدعـאى پـ نیـאز א. אستن عصر یאن در אیعیש یכمّ 

כه  אست یتنهא כس שیخ طوسی .گزאف نخوאھد بود ،7وכאلت توسط אمאم صאدق

وى در فصـل  1.כـرده אسـت אשـאره 7تعدאدى אز وכـאى אمـאم صـאدق یبه אسאم

ש אز عصـر یبت، אبتدא وכאى ممـدوح و مـذموم אئمـه پـیسفرאى عصر غ یمعرف

بـن  ی، معلّـین، مفضل بـن عمـر جعفـیو אز حمرאن بن אع معرفی כرده رא بتیغ

ن بن حجאج به عنـوאن وכـאى אمـאم אو عبد אلرحم یس، نصر بن قאبوس لخمیُخنَ 

 یכאن مـن ُقـّوאم אبـ«: ویدگ میس یبن خن یدربאره معلّ  אو. نאم برده אست 7صאدق

א אبـی یכאن وכ«ر یحجאج تعب ن بنאنصر بن قאبوس و عبد אلرحم دربאره .»عبد אّهللاא 

گرچـه  ،ین و مفضل بن عمر جعفـیرא به כאر برده و دربאره حمرאن بن אع» عبدאّهللاא 

بא توجه به عنوאِن فصل כه مربوط بـه برשـمאرى وכـאى  ،ح به وכאلت ندאردیتصر

אمـאم  ی، وכאلتשـאن بـرאאسـت אنאن بـא אمـאم ששـم بودن ز معאصریمدوح אئمه و نم

  .שود یممحرز  7صאدق

 ید بـאقیـجـאى ترد ،ن پـنج نفـریخ به وכאلت אیح שیتصر بא توجه به ،نیبنאبرא

ت و یـگرچـه فعאل ،ن عصر אستیزى سאزمאن وכאلت مربوط به אیر یمאند כه پ ینم

، رאنگــ پژوھשאز  یبرخــ. نبــوده אســت 7אمــאم כــאظم مאننــد دورאنگســترש אن 

 یعنی؛ אند כردهقلمدאد  7صאدق אمאم یھא رא وכאلت در אمور שخص گونه وכאلت نیא

  אن بـه یعیرא כـه שـ یدאننـد כـه وجـوه مـאل یכאرאن حضرت مـ ن אفرאد رא خدمتیא

بـه  یخ طوسـیح שـیאمא بא توجه به تصـر 2.כردند یمאفت یز دریאوردند ن ینه میمد

                                                            
  .210 -209، ص کتاب الغیبه 1.

 .20ص ،مکتب در فرایند تکاملسید حسین مدرسی طبאطبאیی، . 2



 2ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    498

  حضرت یשخص כאرאن ن אفرאد رא خدمتیא یندאرد تمאم ینفر، لزوموכאلت אن پنج 

  د بـن یـسـخن ز ن مدعאسـت، אز جملـهیـد אیـز مؤیـن یשـوאھد. میبه שمאر אور

   1אز שـرق و غـرب، یאفـت אمـوאلیبـر در یمبنـ 7ن به אمאم صאدقیبن אلحس یعل

7بـه אمـאم صـאدق یتوسـط دو مـرد خرאسـאن یل אمـوאلیـت دאل بر تحویو روא
2   

 یאز אھـאل یعیبه عنـوאن فـردى שـ یتوسط منصور عبאس یفرستאدن جאسوسز یو ن

و  7و אمـوאل بـه אمـאم صـאدق یل وجـوه שـرعیכه قصد دאשت بא تحو خرאسאن

  ت אنـאن یـبـر فعאل یخـط אز אنـאن، سـندى مبنـ عبدאّهللاא بن حسن و گـرفتن دسـت

  אن ن אمـאم و خرאسـیب ین אمر وجود رאبطه مאلیא 3.فرאھم כند یه حכومت عبאسیعل

  ن مـوאرد، گـزאرש یـאفـزون بـر א. دھـد مـیرא نשـאن  ن אمـریאز א منصور یאگאھو 

  بـه نـאم نصـر بـن  7אمـאم صـאدق یאز وכـא یכـیبر אن כـه  یمبن یخ طوسیש

ــه مــدت ب یقــאبوس لخمــ ــهیســאل مخفســت یب ــود،  7ل אمــאم صــאدقیــوכ אن   ب

  فرאتــر אز وכאلــت در אمــور  ین مدعאســت כــه وכאلــت ویــبــر א یשــאھد روשــن

ن مـدت یدر א یכאر یمخفن ھمه یبه א یאزیدر אن صورت ن زیرאאمאم بوده  یשخص

 4،رאنگـ پژوھשאز  یم ھمچـون برخـیتـوאن ی، در مجموع مـنیبنאبرא. نبود یطوאن

אن رא در عصـر אمـאم  و گسـترש 7ن سאزمאن رא در عصر אمـאم صـאدقیس אیتאس

  .میبدאن 7כאظم

رى و یھمچون دسـتگ یאتن سאزمאن بא مשכیھرچند א ،7אمאم כאظم دورאندر 

پوשש و محدوده  زیر ینوאح یول 5אز وכא موאجه שد، یשכنجه حضرت و برخ

  .یאفتگسترש  وכאت یفعאل

                                                            
  .225ص ،4، جطالب یابمناقب آل  1.

 .777، ص 2، جالخرائج و الجرائح. 2

  .6، ح 475، ص 1، جكافى ؛220، ص 4ج ،طالب یابمناقب آل  3.

  .134ص  ،تاریخ سیاسى غیبت امام دوازدهمجאسم حسین، 4. 

  .85 -84، ص فرق الشیعه؛ 477، ح 258، ص رجال كشى؛ 229، ص رجال نجاشى. 5
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  سازمان وكالت يدر رهبر 7نقش امام كاظم

 تـوאن یمـ یאت رא بـه مثאبـه ھرمـین تשـכیم כه אیگفت ،سאزمאن وכאلت یدر معرف

خـאص و در قאعـده אن،  یوכـא ،אن אمאم معصـوم و در بدنـه رאسدאنست כه در 

، אمـאم معصـوم نیبنـאبرא. قـرאر دאשـتند نینש عهیשمختلف  یم در نوאحیمق یوכא

بر אسאس אنچـه  ،אدאمهدر . ندאت بر عهده دאשتین تשכیت אیرא در ھدא ینقש אصل

نقـש אن  وשـیمכ می ،در دسـت אسـت یـیو روא یخیאز שوאھد و مسـتندאت تـאر

  .مین כنییאن وכאلت رא تبوכא و سאزم یحضرت در رھبر

ت אنאن بـه یگאه و שخصیجא یوכא، معرف برאبر אمאمאن در یھא تیمسئولאز  یכی

ز אرجאع یو ن یאز مفضل بن عمر جعف 7د אمאم כאظمیف و تمجیتوص. אن بودیعیש

  .ن مدعא خوאھد אمدیمستند אאیשאن  یوכא یאوست כه در بخש معرف به אنیعیש

אمאمאن  یھא تیمسئول گریאز د ،ن وכאیدر ب ینفوذ یאفאنحر یھא אنیجرمقאبله بא 

دאمـده یאنحرאفـאت پد نیتر مهمאز  یכیאن وאقفه یجر. سאزمאن وכאلت بود رאسدر 

 7אن پس אز שهאدت אمـאم כـאظمین جریھرچند، א. שد میمحسوب  وכאאن یدر م

بـه رא  ییگאه ھשـدאرھא אنאتשیאت، אمאم در زمאن حیروא ید אمد، بر אسאس برخیپد

نـده אفـرאد یא כه علـم אمـאم نسـبت بـه رفتـאر אج אمא אز אن 1.نددאد یمرھبرאن وאقفه 

در  7سرאن وאقفه در دوره אمאم כאظم ،مאכ عملכرد معصومאن بאשد توאنست ینم

  .بودند یمنصب خود بאق

در  یت دسـتگאه حכـومتیو حسאسـ یعصر عبאس אمیز خفقאن یبא توجه به فضא

 یبـرא یرכـא ت نهאنیـدر رعא یمאمאن معصوم نقـש مهمـ، אوכא یھא تیفعאل برאبر

אن ینمونـه שـא. אت وכאلت رא بر عهده دאשـتندیت وכא و مجموعه تשכیحفظ אمن

                                                            
כאلـت پـس אز ی سـאزمאن وھـא زשیربא سرאن وאقفه رא در بحث  7שوאھد و مستندאت برخورد אمאم כאظم. 1

  .دیمאحظه כن אیשאنשهאدت 
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نـه مربـوط ین بـه مدیقطـیبـن  یعلـ یھא فرستאده، به بאره نیدرאذכر אز אمאم כאظم 

رא  ھא نאمـهو אمـوאل و  نـددאر כردیـنه بـא אنـאن دیدر خאرج مد حضرتכه  שود یم

و  یאن سـאن כـه אز بررسـ 1.فرمودنـدنه منع یאنאن رא אز ورود به مد ،ل گرفتهیتحو

ن نـوع حرכـت یموجب א ،یتیت مسאئل אمنیא رعאی، گودیא یمאن برین جریل אیتحل

אز قبـول  ، گـאهیرכـא ت אصل نهאنیرعא برאی 7אمאم כאظم. אن حضرت שده אست

مستند ؛ نددאد یمא به وכא אرجאع אنאن ر ردند وכ میز یאن پرھیعیمِ  אموאل אز שیمستق

  .אوریم می یمفضل بن عمر جعف ین مدعא رא در بخש معرفیא

אت ین تשـכیـف אیوظـא نیتر مهمسאزمאن وכאلت כه אز  یبאאخره نقש אرتبאط

אرتبאطـאت وכـא و . שـد یمـאعمـאل  یمختلف یھא گونهبه  7אمאم כאظم موردبوده 

مثـאل،  برאی. بودم یبه صورت مستقאن بא אن حضرت در صورت فقدאن خطر، یعیש

و  یل אموאل שرعیتحوبه قصد ـ  خرאسאن یאز وכא یכید یو שאـ  אنیعیאز ש یכی

نـه אمـد و پـس אز אطـאع אز یسאمאن، به مد אن אنیعیی שھא پرسש یی حאوھא نאمه

ن به אمאمت אن حضرت، یقیو  7دאر بא אمאم כאظمیضمن د ،7שهאدت אمאم صאدق

  2. ل دאدیده بود به אن حضرت تحوאنچه رא ھمرאه אور

ی א نمونـهبه . כ بودیپ زیق مכאتبه و نیگر אرتبאط در שبכه وכאلت، אز طریگونه د

نـه، ین بـه مدیقطیبن  یت مربوط به فرستאدگאن علی، در روאھא כیپאز  یریگ بهره אز

ت یحכא یت جאلبی، روאی אز אبزאر مכאتبهریگ بهرهאمא دربאره . ن אשאرت رفتیש אز אیپ

א وכא یאن یعیאز ש یله بא برخین وسیدر دورאن حبس، بد 7אز אن دאرد כه אمאم כאظم

رא אز  ھאیשـאندستور یحـאو یھא نאمـهכ مورد، یאن حضرت در . نددر تمאس بود

 یدر مـورد 3.ندن بن مختאر بـه خـאرج אز زنـدאن فرسـتאدیبه نאم حس یق فردیطر

مשتمل بر چند سـؤאل  یא نאمه 7د به אمאم כאظمیبن سو یبه نאم عل یگر، שخصید

                                                            
  . دیمאحظه כن) نیقطیبن  یعل یضمن معرف(ن مقאله یوכא אز א یت رא در بخש معرفین روאیل אیتفص. 1

  .22ح ،331ـ 328ص 1، جالخرائج و الجرائح. 2

 .8ح، 312ص  ،1، جکافی. 3
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  1.ندש אرسאل כردیبرא אز زندאن אو رא نאمه  پאسخ، یز به طور پنهאنیאرسאل כرد و אمאم ن

حאت یچنـאن כـه در توضـ 7אمאم כאظم یت وכאیمنאطق و قلمرو فعאلبאره در

وכـאى  د ـیـد دیאن حضرت خوאھ یت و عملכرد وכאیשخص یبه معرف مربوط

نقـאط  یو برخـ 6אھـوאز 5مصـر، 4نه،یمد 3بغدאد، 2כوفه، مثل یאن حضرت در نقאط

  .ت مשغول بودندیگر به فعאلید

  

   7امام كاظم يت و عملكرد وكاليشخص

، بـه مאنـده یبـאقوכא در منאبع موجـود  یאنچه אز אسאم :گفت توאن یمبه طور قطع 

ن، אز خـאل یـאن حضرت אست אمא بא وجود א یوכא یر אز تعدאد وאقعت مرאتب כم

ت یوאقع אز وضـع نزدیכ یریموجود، به تصو یت و عملכرد אسאمیשخص یرسبر

 یمنאبع موجود به אسـאم. אفتیدست  توאن یمسאزمאن وכאلت در عصر אن حضرت 

   :כه عبאرتند אز אند אשאره כردهאن حضرت  ینفر אز وכא سیزده

بـن  یبـن جنـدب، علـ عبدאّهللاא ن بن حجאج، א، عبدאلرحمیمفضل بن عمر جعف

بـن  ی، عل عقوبیونس بن یשאبورى، یم بن سאم نیبن حفص، אبرאھ אسאمه ، نیقطی

بשـر سـّرאج، عثمـאن بـن  یאد بن مروאن قندى، אحمد بـن אبـی، ز یאبی حمزه بطאئن

  . אن سّرאجیح و  ونس بزرجی، منصور بن یروאس یسیع

 یو حتـ 7א אمאم رضאی 7אمאم صאدق אز طرف، אنאنאز  یאست כه بعض یگفتن

אن حضـرت و  یوכـא یدر אدאمـه بـه معرفـ. אند دאשـتهز وכאلـت ین 7אمאم جوאد

  .میپردאز یمعملכرد אنאن 

                                                            
 .95ح، 124ص  8ج ،ھمאن. 1

  .871، ح 459، ص رجال كشّى. 2

  .229، ص شىرجال نجا. 3

  .311ھمאن، ص  4.

  .1120، ح 598، ص رجال كشّى5. 

 .1038، ح 549، ص ھمאن. 6
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  يمفضل بن عمر جعف

 7و אمـאم כـאظم 7אمـאم صـאدق ستهیשא یوכאوى رא در عدאد  یخ طوسیש

אسـتفאده  7ز وכאلت وى برאى אمאم כـאظمین یכשאت یروא یאز برخ 1.دאنسته אست

ل یـبـه دل یשـود؛ برخـ یده نمـیوحدت כلمه دאن ین رجאلیدربאره وى ب2.שود می

بـه وى، بـه  زیغلـوאمھـאى  שیطور אتهـאم گـرא نیدر ذّم وى، و ھم یאتیوجود روא

אى כه بر مـدح و  دهیאت عدیگر، بא توجه به روאید یگروھ .אند ف אو پردאختهیتضع

 به .אند אت ذאّمه پردאختهیه روאیجאلت مقאم وى دאلت دאرند، به دفאع אز وى و توج

ده دאلّ بـر مـدح و یـאت عدیـز روאیرسد כه بא توجه به مقאم وכאلت אو و ن ینظر م

  .د نمودییرא تא אودگאه مدאفعאن یتوאن د ید אز وى، میتمج

بـه مשـכאت و  یدگیرא مـאمور رسـ אو ،7، אمـאم صـאدقینـیت כلیبنא به روא

رא  یلכه در صورت لزوم، אمـوא ندبه אو وכאلت دאد یو حت ندאن כردیعیمنאزعאت ש

אمـאم ששـم  هوى بـ یכیبر نزد یت، به خوبین روאیא 3.ن رאه مصرف כندیز در אین

صـאلح  ،و برאى رفع دعאوى خودسאختهن یכه אن جنאب وى رא אم نیو א دאلت دאرد

  .ندص دאده بودیتשخ

אز  یرو بـه אنحـرאف نهـאد، گروھـ» אبوאلخّطאب«ھنگאمی כه ، گریت دیروא طبق

د تـא در نـیفرمא یرא به אنאن معرف یخوאستند כه כس 7אن عرאق אز אمאم صאدقیعیש

 یאن جنـאب ضـمن معرفـ. دכننـخود به وى مرאجعـه  یل שرعئو مسא ینیאمور د

ھمאنא مفضل رא برאى שمא نصـب כـردم، אز «: ندمفضل بن عمر، در وصفש فرمود

   4.»دھد אو جز حق رא به خدא و من نسبت نمی زیرאد؛ یرید و بپذیאو بשنو

                                                            
 .210، صبهیכتאب אلغ. 1

 .595، ح 328، ص رجال كشّى. 2

  .209ص 2، جکافی .3

 .592، ح 327، ص رجال كشّى. 4
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و در عصر אن جنـאب  ز درכ כردیرא ن 7دورאن אمאمت אمאم כאظم אز یوى مدت

مאرى مفضل، بـه یمאن، وى ھنگאم بیبن سل یسیאز ع یכשبنא به نقل . رحلت نمود

مאرى אو رא به حضرت אبـאغ نمـود و یאب שد و خبر بیשرف 7حضور אمאم כאظم

אو אز  ؛خدאوند مفضل رא رحمت כنـد«: فرمودندאن جنאب در پאسخ  .כردطلب دعא 

 ،رون אمدمیب כه אز نزد אمאم یھنگאم«: دیوى گو» !א رאحت שدین دنیא و رنجمحنت 

سپس بـه سـمت  .جא گفتم כه مفّضل رحلت نموده אست به אصحאب حאضر در אن

ھمـאن  یعنـیرא در سـه روز قبـل،  אوپس אز ورود به אن، خبر رحلـت ، כوفه رفته

   1».دمیروزى כه حضرت خبر رحلتש رא دאد، שن

وى رא بـه  ،7د כـه אمـאم כـאظمیא ین برمیچن ی،כשو  یخ طوسیت שیروא אز

. نـدאن قرאر دאده بودیعیر وכא و שین خود و سאیل אرשد و تنهא وאسطه بیعنوאن وכ

אنجـאم  7گـزאرى אمـאم כـאظم כه در مقאم خدمت یدر مدت«: دیبכر گوبن  یموس

ق مفضـل یـطر כه אز زى به دست حضرت برسد جز אنیدم چیכردم، ند یفه میوظ

שـאن אن رא یאورد و א یزى نـزد حضـرت مـیـچ یبن عمـر بـود و چـه بسـא כسـ

: گفتـه زیـھשـאم بـن אحمـر ن »!אن رא به مفّضل برسـאن ندفرمود یو م ندرفتیپذ ینم

و  نپذیرفتنـدאن حضـرت  ی، ولـאوردم 7نـه بـرאى אمـאم כـאظمیرא به مد یאموאل«

رא  ھא אن ی؛ پس تمאم"!ل بدهیحورא بאزگردאن و به مفضل بن عمر ت ھא אن": فرمودند

بـر  ،نیשـیאت پیو روא تین روאیאز א 2 ».برده و بر در خאنه مفضل نهאدم یبه جعف

  .ت مفضل بوده אستیمحل فعאل ،نه و כوفهیכه مد دیא یم

כه  یدאنست؛ כس 7و אمאم כאظم 7وאن محرم אسرאر אمאم صאدقت یمفضل رא م

 כـه یא گونـهبـه  ،כرده یאرאن אظهאر مت שفقت و אرאدت رא نسبت به אن بزرگوینهא

ھשאم بن . אند ستودهو  אدכردهی یכیدر مفضل به ن هیروحن یوجود אھر دو אمאم، אز 

و  ندحضـور دאשـت אنשـ در مزرعـه 7אمאم صאدق כه یدرحאلروزى «: دیאحمر گو
                                                            

 .597، ح 329ھمאن، ص . 1

  . 210، ص كتاب الغیبه؛  595، ح 328، ص رجال کشی. 2
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ر بود، خوאستم دربאره مفضـل אز אن جنـאب یعرق אز سر و روى אن حضرت سرאز

אى אسـت  כـو بنـدهین": نـدفرمود هحضرت אبتدא به سخن כـردسؤאل כنم כه خود 

אو در ": و אدאمـه دאدنـدنـد ن سـخن رא چنـدبאر تכـرאر فرمودیو א! مفضل بن عمر

   1."שفقت ھمچون پدرى אست

عرضـه  7ض بـن مختـאر، بـه אمـאم صـאدقیروزى فـ ،گرید یتیروא بر אسאس

و گـאه دچـאر  שـنوم یث مـیحد ،אن حلقه אصحאب نשستهیمن در כوفه، م«: دאשت

و אو دربـאره  روم مـیرود כه نزد مفضل  ین میدم אز بیترد یو زمאن .שوم یمد یترد

ن و یقـیبه ، گرفته אرאمن ھنگאم جאنم یدر א. כند ث قضאوت مییصحت و سقم אحאد

ونـه אسـت כـه تـو گ אرى אو ھمאن«: فرمودنـد 7אمـאم صـאدق ».رسـد ینאن میאطم

مفضـل محـل אنـس و «: نـدبن سنאن فرمودز به محمد ین 7אمאم כאظم 2.»ییگو یم

  3»!ه אرאمש جאن من אستیمא

  

  يبن حجاج بجل عبدالرحمان 

و  4برשـمرده 7و אمאم כـאظم 7وى رא جزء אصحאب אمאم صאدق یخ طوسیש

אن  دیـب، بאیـن ترتیبد 5.ذכر כرده אست 7خ وفאت وى رא در عصر אمאم رضאیتאر

 6.ح כـرده אسـتین אمـر تصـریא כه نجאשی به ز درכ כرده بאשد؛ چنאنیجنאب رא ن

دאنسـته  مربـوط 7ن مبنא، وفאت وى رא به عصر אمאم رضـאیز بر ھمین یعאمه حلّ 

 عه در منـزلیبא אنچـه مسـعودى دربـאره אجتمـאع سـرאن שـ ،ن سخنیאمא א 7.אست

                                                            
  .210، ص ھمאن؛  585، ح 322ص  ،ھمאن. 1

  .216ح  ،135، ص رجال کشی. 2

  .982ح، 509ص  ،ھمאن .3

 .353و  230، ص رجال شیخ طوسى. 4

 .210، ص كتاب الغیبه. 5

  .165، ص رجال نجاشى. 6

 .113، ص عאمه حلّی رجال. 7
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برאى مשورت دربאره  7در بغدאد پس אز שهאدت אمאم رضא حجאج بن نאعبدאلرحم

رسد כه وى تـא  ین، به نظر میبنאبرא 1.منאفאت دאرد אورده،אن حضرت  ینیאمر جאنש

אت وى یـت مسعودى אز حیروא زیرאאت بوده אست؛ ید حیدر ق 7عصر אمאم جوאد

عه כه در خאنه אو تجمع כرده بودنـد، ین عصر و حضورש در جمع سرאن שیدر א

وכאلـت وى بـرאى אمـאم  ،یو כّשـ یخ طوسـیשـسخن ت به یبא عنא. دאرد تیحכא

بر وכאلت و رھبـرى نیز مسعودى  سخن .שود אثبאت می 7م כאظمو אمא 7صאدق

توאن وכאلت وى بـرאى چهـאر  یب، میترت نیبد. אن عرאق دאلت دאردیعیوى برאى ש

ن یدربـאره وى چنـ یخ طوسـیر שیتعب .به دست אوردھא  ن نقلیאمאم معصوم رא אز א

ی عصـر و مـאت فـ 7عبـدאّهللاא א אبـی یبن אلحجאج وכ نאعبدאلرحمو כאن «: אست

. رددگ אثبאت می 7ن سخن، وכאلتש برאى אمאم صאدقیאز א 2.»تهیوא یعل 7אلرضא

אرى یمـאل بسـ כـه یدرحـאلכ سـאل، یـ«: ت כرده אستین روאیچن ویز אز ین یכשّ 

 ]به قصد مאقאت بא אن جنאب[ ،به ھمرאه دאשتم )7אمאم כאظم(م یمتعلق به אبوאبرאھ

ه من دאد تא به حضرت برسאنم כه ضمن אى ب ز نאمهین نیقطیبن  یخאرج שدم و عل

  3. »אن، אز حضرت طلب دعא כرده بود

به ھمرאه دאשـته، ھمچـون  7אرى متعلق به אمאم כאظمین سخن כه مאل بسیאز א

د یبع زیرאم؛ یم אستنبאط כنیتوאن یوכאلت وى برאى אن حضرت رא م 4אن،یرجאل یبرخ

כـه  ن سـخن אنید אیؤم! وى بوده بאשد یשخص ین אموאل، وجوه שرعیאست כه א

אسـت כـه אئمـه  یعـیبـوده و طب 7وى دאرאى سאبقه وכאلت در عصر אمאم صאدق

وכאلت بـرאى אئمـه   دאرאى سאبقه و تجربه כه بردند یبهره م یאز وجود כسאن ،بعدى

ن مرכـز رھبـرى یوى بـ ین بر نقـש אرتبـאطیچن אد שده، ھمینقل  .אند ن بودهیשیپ

                                                            
  .213، ص اثبات الوصیه. 1

  .343، ص47، ج بحاراالنوار؛ 210، ص كتاب الغیبه. 2

  .808، ح 431، صرجال كشّى. 3

 .6356، رقم 2، جتنقیح المقال. 4
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ن در یقطـیبـن  یھمچـون علـ ،7אمאم כـאظمنه و وכאى یسאزمאن وכאلت در مد

  .ندכ میعرאق، دאلت 

אد שـده یـ ز بא توجه به نقلین 7و אمאم جوאد 7אمא وכאلت وى برאى אمאم رضא

زى فرאتـر אز یتوאند مא رא به چ ینقل م نیمل در אאت .قאبل אستفאده אست ،אز مسعودى

عه در منزل یש אجتمאع سرאن .بن حجאج رھنمون گردد نאعبدאلرحموכאلت، دربאره 

אن عرאق و به یعیرھبرى وى برאى ש ین אمر مهم، אز نوعیبאره אمשورت درאو برאى 

ن و یשـیو بא توجه به سאبقه مصאحبت אو بא سـه אمـאم پ ندכ حכאیت میبغدאد  ویژه

وכאى عرאق بوده بאשد؛  یبرא» لیسروכ«א ی» ل אرשدیوכ« یستیوכאلت אنאن، وى بא

  1.אند ح כردهیز بدאن تصریאز محققאن ن یכه برخ چنאن

د وى رא یخ مفیש. وجود دאردجאلت قدر وى نزد אئمه بאره אت متعددى دریروא

بنـא بـه  2.برשـمرده אسـت عبدאّهللاא  یאبوخ و خوאص و ثقאت אز אصحאب یدر زمره ש

  بـن حجـאج  نאعبـدאلرحمدربـאره  7אز نصـر بـن صـبאح، אمـאم כـאظم ینقل כשّ 

بـه אو  ھمـوאره 7אمـאم صـאدق .»אسـت وى אز אھـل بهשـت«:כـه نـدשهאدت دאد

ّ  هنیכلِّم אھل אلمد! نאعبدאلرحمא ی«: ندفرمود یم  هعیرجאل אلש یرى فیאحّب אن  یفאن

ש نـزد אمـאم یـگـאه وאאیوى و جא یو معرفتـ ین سخن بر مقـאم علمـیא 3»!مثلכ

  .دאلت دאرد 7صאدق

אبـرאز  یھـאیכه دربאره مفهوم אن نظر כردهگرى دربאره وى نقل یت دیروא یכשّ 

 بن نאعبدאلرحمسخن אز  7כه نزد אمאم כאظم یت، ھنگאمین روאیبنאبر א. שده אست

ن جمله یظאھر א 4 .»אلفؤאد یل علیאنّه لثق«: אن رفت، אن حضرت فرمودیحجאج به م

ذכـر  یبـرאى אن، אحتمـאאت یولـ! אنـد אن، دאلّ بـر ذم وى دאنسـتهیאز رجאل یرא برخ
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وى بـر قلـوب  ینیمـرאد، سـنگ כـه نیـא مثאً  .ردאند כه بر مدح وى دאلت دא כرده

» حّجـאج«و » نאعبـدאلرحم«: یعنـین دو אسم، یכه مرאد، ثقل א نیא אیمخאلفאن אست؛ 

כـه، بـه  نیא אی ؛כند یم یرא تدאع» وسفیحجאج بن «و » אبن ملجم«نאم  زیرאאست؛ 

  1 .در قلوب אست» معّظم«و » موقّر« یאمعن

ש بـه ی، وى بـه گـرאیכه بنאبر نقـل نجאשـ نא» نאعبدאلرحمگر دربאره یسخن د

אت بوده و ید حیدر ق 7وى پس אز אمאم כאظم« :متهم بوده אست» هیسאنیمذھب כ«

ز یـن یخ طوسیש 2.»رא مאقאت نموده אست 7رجوع به قول حق כرده و אمאم رضא

وى رא אز جمله אن دسته אز گرونـدگאن بـه مـذھب وقـف، پـس אز שـهאدت אمـאم 

پـس אز  ید כردنـد، ولـیـترد 7כه אبتدא در אمאمت אمאم رضאعنوאن כرده  7כאظم

، שهرאשـوببنא به نقل אبـن  3.ن به אمאمت אن جنאب، رجوع به قول حق نمودندیقی

 4 .دیאز قول به وقف دسـت כשـ 7אى אز אمאم رضא بא مשאھده معجزه نאعبدאلرحم

 یכسـ: אنـد گفتـه) هیسאنیש به כیگرא(ه سخن אول یאن در مقאم توجیאز رجאل یبرخ

 אورده »هیسـאنیبאلכ یرم«ر یאن رא بא تعب ینجאש صرفאً ن سخن نכرده و یح به אیتصر

ש وى بـه مـذھب وقـف و یאمـא گـرא 5.دאשته بאשد یزیبر چتوאند دאلت  یכه نم

 אنכאر نאپذیر אست، یخ طوسیح שیبא توجه به تصر 7כ در אمאمت אمאم رضאیتשכ

כـه  نیـאن وقـف، بـא توجـه بـه אیجر ل نمود כه درین تحلیتوאن אن رא چن یم یول

و אفرאد سرשـنאس  7אز وכאى برجسته אمאم כאظم ین مذھب، برخیسردمدאرאن א

אن یـدر م 7אمאم כـאظم تیمهدوز دربאره یبه ظאھر موّجه ن یאتیبودند و روא یعیש

گـذرא،  ید אمده به صورت مـوجیپد یدتیאن متدאول بود، لذא جّو فכرى و عقیعیש
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بـن  نאعبـدאلرحممאننـد  یعیھאى برجسته שـ שخصیتאز  یدى در قلب برخیترد

، یسـی، حّمـאد بـن عیبن موسـ هل بن دّرאج، رفאعیعقوب، جمیونس بن یحجאج، 

 یولـ، جـאد כـردیوّשـאء א ین بـن علـیحس و ینصر بزنط یאحمد بن محمد بن אب

بـه אمאمـت אمـאم  אگאه שده،ن مذھب یبه بطאن א، یאنאن پس אز مدت כوتאھ یتمאم

  .تقد گשتندمع 7رضא

در  نאכـه عبـدאلرحم دیـא یمن بر یچن 7به نقل אز אمאم صאدق ینیت כلیروא אز

 7ت، אمـאم صـאدقیـن روאیـدر א. جא دفن שده אست نه رحلت نموده و ھمאنیمد

ن یאمـت وى رא جـزو אمنـیא رود، خدאوند در قینه אز دنیכه در مد  یھرכس«: فرمود

 نאعبـدאلرحمده حـّذאء و یـب، אبوعبیبن حب ییحیو אز جمله אنאن، » دیمبعوث فرمא

ب پس אز אمאم یبن حب ییحیو  ویכه  نیאلبته بא توجه به א. بن حجאج رא ذכر فرمود

ب نمـود؛ یحمل بر אِخبאر אز غ یستیאند، سخن حضرت رא بא א رفتهیאز دن 7صאدق

  1 .بودند כردهכه אنאن در عصر אن جنאب رحلت  نینه بر א

بـوده و بـه שـغل  یبن حجـאج در אصـل כـوف نאعبدאلرحم ،یبنא به نقل نجאש

) כـویא خرمـאى نیـכ بאفـت، یـא زره بאریبא ینوعی لبאس تنگ و ز(فروש سאبرّى 

پسـرש، بـא  دختـربه گفته نجאשی، . مשغول بوده و در بغدאد سכونت دאשته אست

لت جـّدש بـرאى یدאשته و אز عبאدאت و فض وאمد رفت یאز אقوאم نجאש ییھא رزنیپ

دאرאى כتبـی  یو نجאשـ یوى رא دאرאى כتאب یخ طوسیש .فته אستگ אنאن سخن می

  2. دאنسته אست

  

  يبن جندب بجل عبداهللا

و بنא  3.بوده אست 7و אمאم رضא 7ل אمאم כאظمیوى وכ ،یخ طوسیبه گفته ש
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אر بـه جـאى وى یـبـن مهز یعلـ بن جنـدب، عبدאّهللاא پس אز رحلت  ،یبه نقل כשّ 

 بـهאر در منطقه אھـوאز، یبن مهز یعل وכאلتز بא توجه به ین نقل نیא 1.منصوب שد

שـمאر אصـحאب  در وى رא یخ طوسـیש. ن منطقه صرאحت دאردیوכאلت وى در א

אو بـرאى אمـאم  برשمرده، אمא به وכאلت 7و אمאم رضא 7אمאم כאظم ،7אمאم صאدق

 ت مفصـلی، بא توجه به روאرאنگ پژوھשאز  یبرخ 2.אست ح نכردهیتصر 7صאدق

بـא  ژهیبه وبن جندب و  به عبدאّهللاא  7אى אمאم صאدقیبر وصא، مשتمل لعقـولا تحف

بـن جنـدب  عبـدאّهللاא در אن، بـه אمـאم א כـه ین وصـאیـאز فقرאت א یت به بعضیعنא

אنـد כـه وى  ن אستنبאط כـردهیچن 3،»...عه אبאغ כن כه یھאى ש به گروه«: دیفرمא می

ש אز אمـאم یپز بوده و سאبقه وى در سאزمאن وכאلت به دوره ین 7ل אمאم صאدقیوכ

  4.שود مربوط می 7כאظم

ز و یمتمـא 7و אمـאم כـאظم 7ل אصحאب אمאم صـאدقیאن خیرא در م ویאنچه 

 یپس אز معرف یخ طوسیש .אوست یبرجسته نموده، بُعد عبאدت و تنّسכ و فروتن

و כـאن «: رى دאردیـن تعبیچنـ 7אمـאم כـאظمو  7صאدقل אمאم یوى به عنوאن وכ

  : نقـل כـرده כـه فرمـود 7ز אز אمـאم כـאظمیـن یכשّ  5.»همאیع אلمنزله لدیعאبدא رف

بـن جنـدب אز فروتنـאن و  عبـدאّهللاא ؛ ھمאنـא 6نیبن جندب لمن אلمخبتـ عبدאّهللاא אّن «

گـرى یجلـوه د ،نאعبدאلرحمونس بن یگر אز ید یضمن نقل یכשّ  ».خאضعאن אست

. אسـت نمאیאن سـאختهرא  7و אمאم כאظم 7ق مכتب אمאم صאدقین שאگرد אیאز א

  :دیگوونس ی

אن در אمر عبאدت بـود، یو سאع دאرאن زنده שبאز  یכیبن جندب رא כه  عبدאّهللاא 
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تאשت در جهت عبאدت در «: گفتم. دم כه אز عرفه در حאل כوچ כردن بودید

بـرאى  ییچ دعـאیھـ! به خدא قسـم«: گفت ».ن روز رא خدאوند مשאھده نمودیא

כه  یכس": فرمود میدم כه یשن 7אمאم כאظم אبوאلحسنאز  زیرא ؛خودم نכردم

به عوض : رسد כه یدر پنهאن برאى برאدر مؤمنש دعא כند، אز כُنه אسمאن ندא م

و من نخوאستم صـد ھـزאر رא در قبـאل  "!ھر כلمه برאى تو صد ھزאر برאبر بאد

   1.» א نهیשود  یدאنم مستجאب م یوאنََهم כه نم یכی

א אز یـא«: عرض כرد 7وى روزى به אمאم כאظم ن אمده כهیگر چنید یتیدر روא

   2.»!אند یرאض אرى به خدא قسم، و خدא و رسولש نیز אز تو«: فرمود» د؟یھست یرאضمن 

אز نـزد حضـرت  כـه یدرحـאلبـه وى،  7گر، روزى אمאم כـאظمید یبنא به نقل

وى ھمـאن  3»!؟ھسـت) یبא כس(אس ین، قאبل قیא אیא«: سته، فرمودندیگשت، نگر یبאزم

گر یכـدیبא  אلحرאم אّهللاא  تیبدر »بن نعمאن یو عل ییحی אست כه به ھمرאه صفوאن بن

بـه عـوض فـرد  مאنـده یبאق فردכ כه زودتر رحلت نمود، یقرאر گذאשتند כه ھر 

بن نعمאن  یبن جندب و عل عبدאّهللاא  .روزه و زכאت به جאى אورد نمאز ودرگذשته، 

  4.دאد یمرא به عوض אنאن אنجאم  אدשدهیعمر، אعمאل  یدرگذשتند؛ و صفوאن در مאبق

 

   بغدادى ين بن موسيقطيبن  يعل

 یعبאسـ فهیبود כه مقאم وزאرت ھאرون، خل یعه در دربאر عبאسیعאمل نفوذى שوى 

 5.بر שمرده אسـت 7אمאم כאظم وى رא جزء אصحאب یخ طوسیש. دאשت  رא بر عهده

אحتمאل وכאلـت אو رא روאیت ذیل،  ،אند ح نכردهیאن به وכאلت وى تصریگرچه رجאل
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  :نقل כرده אست نیچن دیل بن سאم و אبن حمیאز אسمאع یכשّ . ندכ می تیتقو

رאھـه،  یو אز ب نیده כیدو مرכب ته«: ن مא رא אحضאر כرد و گفتیقطیبن  یعل

د כـه ید و موאظـب بאשـیبرسـאن 7یموس אبوאلحسنھא رא به  ن אموאل و نאمهیא

ه یـאه تهدو مرכـب و توשـه ر، ز به כوفه אمـدهیمא ن »!متوجه שمא نשود یכس

جـא אز مرכبمـאن  در אن. میدیرسـ» هبطن אلّرّمـ«م تא به یرאھه אمد یو אز ب یمכرد

ز یـو خـود ن گذאשـتیمשאن علف یو برא یمאى بست رא به گوשه ھא אن، فرود אمده

כـאرى بـه  כـه خـدمت دیـدیم نאگـאه سـوאرى رא .میمשغول خوردن غذא שد

م כـه אمـאم یدیـد כ שـدند،یـכه به مא نزد یھنگאم .ھمرאھש در حرכت بود

و  یمשـאن سـאم כـردیبر א، پس،אز جאى برخאسته .אست 7یموس אبوאلحسن

ز אز یـو אن جنـאب ن .میم نمـودیم، تقدیכه به ھمرאه دאשت رא ییھא אموאل و نאمه

 ».ھـאى שمאسـت جـوאب نאمـه ھא نیא«: ندو فرمود ندאورددر ییھא ن، نאمهیאست

نـه ید، دאخـل مدییـجـאزه فرمא، אگـر אשده تمאمزאد و توשه مא « :میعرض כرد

: م؛ فرمـودییه نمـאیـزאد و توשـه ته  9אمبر אכـرمیאرت پیو ضمن ز ویمש

و  یمرون אوردیپس زאد و توשه رא ب »!دیאوریש بید پیאنچه אز زאد و توשه دאر«

ن، שمא رא یא: ندو فرمود نددر אن چرخאند یאن جنאب، دست .میبه حضرت دאد

من نمـאز  1!دیאرت כردیپس שمא אو رא ز 9אّهللاא  رسولو אمא ! رسאند یمبه כوفه 

ز بـא אنـאن بـه جـאى یفجر رא بא אنאن گزאردم و אכنون قصد دאرم نمאز ظهر رא ن

  3.»د به אمאن خدאیبرو 2!אورم

                                                            
ھسـتم،  9دن من כه אمאم معصوم و אز نسل رسول خـدאیכه שمא بא د אستאن  ن جمله،یمرאد حضرت אز א. 1

 .دیא دهید א خود אن حضرت رאیگو

א در محضـر כـه مـن نمـאزم ر אسـتجمله قبل بאשد و مفهـومש אن  یبرא یلیتعل مכن אستمن جمله یא. 2

 توאنـد یمز ین. دن رسول خدאستیون دچ دن من ھمی، دنیبنאبرא .כنم یمאقאمه כرده و  تשیب אھلو  9אمبریپ

אسـت  یه به حدیשدت تق« :ن معنא כه فرمودهیز بאשد بدیخفقאن אم یه و فضאیאن שدت تقیمرאد حضرت ب

نـه ی، ورود שـمא بـه مدنیبنـאبرא، אورم یمـ ین به جـאאم رא بא אقتدא به אئمه جمאعت אز مخאلفیכه من نمאزھא

 ».ستیصאح ن

  .821، ح 436، ص رجال كشّى. 3
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توאند دאلت دאשته بאשد כـه  یم نیقطیبن  یرو بر وכאلت عل ت، אز אنین روאیא

دאده שـده  ھـא אنپאسـخ  گرفتن ھא نزد حضرت و אز אرسאل אموאل و نאمه در אن، خبر

ن אیـجـא،  نیـدر א שـאیدאلبتـه . بوده אست :ن وכאى אئمهئون אمر، אز שیא! אست

 یبـوده כـه علـ یאز אموאل حכومت یطرح שود כه אموאل مزبور، چه بسא بعض  שبهه

 یز سـؤאאت שخصـیھא ن دאשته و نאمه یبرאى אمאم אرسאل م یطور پنهאن ن بهیقطیبن 

ن שبهه، گرچـه یא! توאند مثبت وכאلت وى بאשد ی، نقل مزبور نمنیبنאبرא ،وى بوده

 یچنـאن ه مقدمאت אنیبود כه ته یتوאن مدع یست، حدאقل میقאبل دفع ن یطورכل به

، بـא אرسـאل یכـאر پنهאنت یـد بـر نهאیـن כـאر و تאכیو مאمور כردن دو نفر برאى א

  .چندאن سאزگאرى ندאرد یھאى שخص א نאمهیمقدאرى אموאل 

ق یـאن، אز طریعیכه שـ به שمאر אورد توאن یم یאز כسאن یכیوى رא  ھر حאل،به 

جـאد אرتبـאط یخود رא حل כنند و אو توאن א یא علمی یتوאنستند مשכאت مאل یאو م

אور אن عصـر دאرא  نه رא در وضـع خفقـאنیدر مد 7אن عرאق و אمאم כאظمیعین שیب

ت در دسـتگאه یخود، به فعאل یطنل بאیبه عאوه، وى به אمر אمאم و بر خאف م .بود

فـه یאمאم در پאسخ وى כه بـه سـبب ھمכـאرى بـא خل .دאد یאدאمه م یخאفت عبאس

אست  ییאیخدא رא אول! یאى عل«: ندכرد، فرمود یم یتنگ و دل ی، אظهאر نאرאحتیعبאس

אى خودש دفع بـא כنـد؛ و تـو אز یله אنאن אز אولیאى ظאلمאن כه به وسیدر כنאر אول

  1.»!ى علیאنאنی، א

د כـه ھمـאن نفـوذ در یـنمא یت وכא رخ مـیگرى אز فعאلیب، جلوه دیترت نیبد

به אنאن به ھـر نحـو  یرسאن כمכאن و یعیو دفع خطر אز ש یدستگאه خאفت عبאس

 عبאس یبنאن ین אز جمله دאعیقطیبن  یپدِر عل .بود یتیممכن و بא حفظ جهאت אمن

و  قرאرگرفـتب یـتحـت تعق) אمـوىفه ین خلیאخر(بود כه در عصر مروאن حمאر 

نـه ی، אز כوفـه بـه مد»دیـعب«و » یعلـ«فرאر כرد و مאدرש به ھمرאه دو فرزندש، 

                                                            
 .817، ح 433ھمאن، ص . 1
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وى  یدرאمد، ولـ ی، به خدمت دولت عبאسعبאس یبنروزى ین پس אز پیقطی. رفت

رو، خبـر  نیـאز א .بـرد یم 7بود، אموאل رא نزد אمאم صאدق یعیجא כه فردى ש אز אن

د یخدאوند وى رא אز שّر כ ید، ولیرس یمنصور و مهدى عبאسن אرتبאط به گوש یא

  1 .دیאنאن نجאت بخש

عש نـزد אمـאم یگـאه رفـین و جאیقطـیل علی بـن یאت متعددى دربאره فضאیروא

بـא אرسـאل  אوت אز אن دאرنـد כـه یـز حכאیـאتی نیـروא 2.نقل שده אسـت 7כאظم

אرى אز یبسـ ،7אظمنزد אمאم כـ) א אموאل حכومتی و خرאجیمربوط به وכאلت (אموאل

صد ھزאر ین אموאل כه گאه به صد تא سیא .نمود یحضرت رא مرتفع م یمשכאت مאل

אزھא بـه כـאر گرفتـه یر نیج فرزندאن אن حضرت و سאی، برאى تزوשد یمدرھم بאلغ 

אن دאده یعیאز שـ یبـود، بـه برخـ אوאر یـכه در אخت یگرى אز אموאلیبخש د .שد یم

ه ین صـورت قضـیא :توאن گفت یכه م .אى אورندשد تא אز جאنب وى حج به ج یم

 یא پردאخت אموאل حכومتیعه و یאزمندאن שیכאر برאى כمכ به ن نیبود و در وאقع، א

فـردى אز  بאرھـא אو رא 7אمאم כـאظم .אن به ھر صورت ممכن بودیعیو خرאج به ש

وى سـرאنجאم، در 3.نـدنمود ש ضمאنت ی، و بهשت رא برאכردندאھل بهשت معرفی 

درگذשـت و  مـریق 182سـאل  دردر حبس ھאرون بـود،  7כه אمאم כאظم یزمאن

 185ز در سـאل یـو پدرש ن .هد ھאرون، بر وى نمאز گزאردع یول» دیمحمد بن رש«

ن אمر אز مقאم یא כهن نسبت دאده שده یقطیبن  یبه عل ییھא כتאب. درگذשت مریق

  4.ت دאردیعلمی وى حכא
  

  يكوف يدهنيعقوب بجليونس بن ي
بـه שـمאر  7و אمـאم رضـא 7و אمـאم כـאظم 7ء אصحאب אمאم صאدقوى جز

                                                            
  .90، ص فهرست. 1

  .8564، رقم 2، ج تنقیح المقال. 2

  .دینیبب 824 -805، ح 437 -430، ص رجال كشّىن رא در یقطیאت مربوط به علی بن یروא. 3

  .90، صفهرست. 4
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د وى یخ مفیש 2.دאر بوده אست رא عهده 7ن وى وכאلت אمאم כאظمینچ ھم 1.دیא یم

در برשمرده כه  یو אز صאحبאن فتوא و אز כسאن 7رא אز فقهאى אصحאب אمאم صאدق

אصـول  سـت و صـאحبیبر אنאن وאرد ن یحאل و حرאم محّل مرאجعه بودند و طعن

ھـאى وى در مقـאم  تیـل فعאلیدربـאره تفصـ 3.אنـد مدّونه و مصنّفאت مשهوره بـوده

  .زى نقل نשده אستیچ 7وכאلت אمאم כאظم

ن قـول یאز א یول .یאفتש یگرא» هیفطح«به  7وى پس אز שهאدت אمאم صאدق

گـאه وאאى אو ین جאیـید אز وى و تبیـدر تمج یאتیروא ،دیگرאنو  یכשّ  4.بאزگשت

אت، یـאز روא یכـیبنـאبر  5.אنـد כردهنقل  :و אمאم رضא אمאم כאظم ،صאدقنزد אمאم 

و در אن بـه  فرسـتאد 7بـرאى אمـאم כـאظم אی نאمـهعقـوب یونس بن یכه  یھنگאم

به وى بگـو כـه אو «: فرمودאن جنאب به فرستאده  כرد،» دىیא سی«حضرت خطאب 

  6»!برאدر من אست

صـאحب  :رא نـزد אئمـه אو دאده ودربאره حـج بـه وى نسـبت  یכتאب ینجאש

نـه حכאیـت یאز درگذשـت وى در مد یت כّשـیـروא7.כرده אسـت یمنزلت معرف

 بـود ومنطقه وכאلتש، عرאق و به ویژه כوفـه  طبعאً ند، گرچه محل سכونت و כ می

حنـوط و  7پس אز درگذשت אو، אمאم رضא. אمد میبه שمאر  یز כوفیאو در אصل ن

و אصـحאب خـود رא אمـر  אنیعیمودند و שـن نیز تאمیحتאج وى رא نیכفن و تمאم مא

ع یقبرى برאى وى در بق«: אبند و فرمودندیع جنאزه وى حضور ییفرمودند כه در تש

                                                            
  .363و  394، 335، ص رجال شیخ طوسى. 1

  .182، ص فهرست. 2

د یخ مفی، به نقل אز رسאله ש13365، رقم 344، ص 3ست و دوم؛ ج یده بیفא، 209، ص 1، ج تنقیح المقـال. 3

  .در رّد بر אصحאب عدد

  .311، ص رجال نجاشى. 4

ـــــى. 5  ؛ 828 -820، ح 388 -385ص  ؛639، ح 345ص ؛ 610، ح 333، ص 607، ح 332، ص رجـــــال كشّ

  .13365 ، رقم3، ج تنقیح المقال

  .725، ح 388، ص رجال كشّى. 6

  .311، ص رجال نجاشى. 7
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ن אز یـא: دیینه مخאلفت כردند و گفتند אو عرאقی אست، بگوید؛ אگر אھل مدیحفر כن

 د، مـאیאست כه سאכن عرאق بوده و אگر مא رא אز دفن وى مאنع שو عبدאّهللاא  یאبموאلی 

כـی אز یحضرت  سپس אن» !م שدیع مאنع خوאھیאن در بقت یز שمא رא אز دفن َموאلین

ونس یـدوستאن כوفی وی به نאم محمدبن حبאب رא مאمور فرمودند כه بـر جنـאزه 

ز خאدم مقאبر رא مאمور כردند כه تא چهل روز بـر قبـر یو پس אز دفن ن1.نمאز گزאرد

כه به سبب نحوه عملכرد  ییحین در پאسخ صفوאن ب 7אمאم رضא2. وى אب بپאשد

ن כـאر یـא«: כرد، فرمودند یم یعقوب אظهאر خوשحאلیونس بن یحضرت بא جنאزه 

 9אمبر אכـرمیـنه منتقل כرد تא در جـوאر پیونس رא אز عرאق به مدیخدאوند بود כه 

  3» .مدفون گردد

  

   بن حفص هاسام

وى رא جـزء  אست כه یخ طوسیو ש یل مא برאى وכאلت وى، כאم כשّ یتنهא دل

אن ذכـر אسـت כـه یשـא 4.אند فرموده یم אن جنאب معرفیو ق 7אصحאب אمאم כאظم

ن یو چنـ رفتـه یمـبه כאر  :، دربאره وכא و سفرאى אئمه»قّوאم«و » میق« یھא وאژه

بـه  یאطאق שود כه متכفل خدمאت שخصـ یبه כسאن صرفאً  ھא وאژهن یست כه אین

כـه بـرאى  یدر אبتدאى فصـل یخ طوسیכه ש אست مدعא אن نیل אیدل. אند بودهאنאن 

خـّدאمنא و قّوאمنـא שـرאر «ث یبـאز כـرده، بـه حـد :وכא و سفرאى אئمـه یمعرف

بـه  یه مقدسه به نאم محمد بن صـאلح ھمـدאنینאح یאز وכא یכی و نאمه »אّهللاא  خلق

 نیـث אستفسאر نموده و אز אین حدیدربאره א אن، یכه ط ندכ میאשאره  7אمאم عصر

                                                            
  .721، ح 386، ص رجال كشّى. 1

  .722، ح 386ھمאن، ص . 2

  .723، ح 387ھمאن، ص . 3

، 1، جتنقـیح المقـال ؛23، ص رجـال عالمـه حّلـى؛ 344، ص رجال شـیخ طوسـى؛ 857، ح 453، ص رجال كشّى. 4
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 1.כننـد یمـث نכوھש ین حدیכه אھلש، وى رא به אستنאد א ت כرده موضوع שכאی

و سـفرאى  وכـאم وقّوאم، ھمـאن یق یھא وאژهשود כه متبאدر אز  یجא روשن م نیאز א

ل אمـאم یـכـه وכ כאررفتـه بهز یـس نیبـن خنـ ین وאژه دربـאره معلّـیא. אند אئمه بوده

  2. بوده אست 7صאدق

  

   شابورىيم بن سالم نيابراه

  » ســאم«، دאوودو אبــن  3دهنمــوضــبط » هســאم«نــאم پــدرש رא  یحلـّـعאمــه 

  خ یשــ 4.ح دאده אســتیقــول אول رא تــرج یھــر دو رא نقــل כــرده، ولــ» هســאم«و 

  رא » لیــوכ«ر یــتعب ،7وى در زمــره אصــحאب אمــאم رضــא یضــمن معرفــ یطوســ

  » هسـلم«خ، نـאم پـدر یשـ رجـال یھא نسـخهאز  یدر بعض. אست כאربرده بهبرאى אو 

  مשـخص  یخ طوسـیכـه שـ نیـאز א 5.אمـده אسـت» سـאم« ھא نسـخه یر بعضو د

  אن אمـده כـه یـن بحـث بـه میـبـوده، א یل אز جאنـب چـه כسـینכرده כه وى وכ

   دאلـت :توאند بر وכאلت فرد אز جאنـب אئمـه یطور مطلق، م به» لیوכ«ر یא تعبیא

  ر אنـאن یـא غیـ عبـאس یبنو  هیאم یبنכه אحتمאل وכאلت אز جאنب  א אنیدאשته بאשد و 

  رود؟ یز مین

بـه כـאر  یطور مطلق در منאبع رجאل ، ھرگאه به»لیوכ«אرى معتقدند כه لفظ یبس

 بـאره نیدرא ییخ بهـאیשـ. אسـت :ر אز אن، وכאلت אز جאنب אئمه ھدىدرود، متبא

  : دیگو

ل אمאم بـوده و אئمـه یم بن سאم، אن אست כه وى وכیت אبرאھیل قبول روאیدل

                                                            
  .209، ص كتاب الغیبه .1

  .210ھمאن، ص . 2

  .4، ص عאمه حلّی رجال. 3

  .106، رقم 1، جتنقیح المقال ؛31، ص אبن دאوود رجال. 4

  .369، ص خ طوسییש رجال. 5
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، یخ طوسـیگفته نשود כه ש. نمودند یبه وכאلت منصوب نمز فرد فאسق رא ین

  ن ممכـن אسـت یאز אمאمאن ننموده، بنـאبرא یכی אز جאنب وכאلت אوح به یتصر

  م כــه ییگــو یرא مــא در پאســخ مــیــز ؛ه بــوده بאשــدیــאم یل بنــیــכــه وى وכ

  ع یשـא یه، אصـطאحیـאن علمـאى رجـאل אز אمאمیـدر م ،)لیـوכ(ن אصطאحیא

   یل אســت، مرאدשــאن אن بــود כــه ویــوכ یفאنــ: فتنــدگ یبــوده و ھرگــאه مــ

  כـه ممאرسـت  ین سـخن، نـزد כسـאنیـאسـت؛ و א :אز אمאمـאن یכیل یوכ

ه دאשــته بאשــند، روשــن و یــجــאل אمאمبــא כلمــאت و عــرف لســאن علمــאى ر

  1.אست ریدنאپذیترد

  ، بـه وכאلـت وى بـرאى یאز منـאبع رجـאل یعאوه بر אنچه گفته שـد، در برخـ

   2.אنـد אש بـه כـאر بـرده رא دربـאره» لرضـאא لیوכ«ر یو تعب שده حیتصر 7אمאم رضא

رجـאل  یدر منـאبع אصـل زیـرאبאשـد؛  ییخ بهـאیدى برאى כאم שیتوאند مؤ ین میא

ن بـه نـאم אو ینچ طور مطلق، و ھم ھم به به وכאلت وى، אن یخ طوسی، تنهא שیعیש

 یطوسـخ یכـه متـאخر אز שـ یאשאره כـرده؛ و כسـאن 7ضمن אصحאب אمאم رضא

  دى در وכאلـت وى یـل، تردیـשـאن אز لفـظ وכ یאند، بא توجـه بـه تبـאدر ذھنـ بوده

عنـوאن  אبـ رא ، وىیכه عאمه حلّـ گر אنید. אند به خود رאه ندאده 7برאى אمאم رضא

 یخ طوسـیز به כאم שـین سخن رא نیאد כرده و אی »7ل من אصحאب אلכאظمیوכ«

نאم وى ـ  כه گذשت چنאنـ  یطوس خیש رجال، در כه یدرحאل3 ؛مستند نموده אست

وى رא אز  یود، برخـوبـه گفتـه אبـن دא. אمـده אسـت 7ضمن אصحאب אمאم رضـא

ح یرא ترج یخ طوسی، כאم שدאوودخود אبن  یאند؛ ول دאنسته 7אصحאب אمאم جوאد

  4. دאده אست
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   7سازمان وكالت پس از شهادت امام كاظم يها زشير

 7ز در خـدمت אمـאم כـאظمین یگرید یبه جز כسאنی כه ذכر אنאن گذשت، وכא

 یو گروھـ ندשـאن שـدیשهאدت אن حضرت، منכـر درگذשـت א پس אز بودند אمא

 7אمـאم כـאظم یאز وכא عمدتאً ن گروه یسرאن א. ل دאدندیموسوم به وאقفه رא تשכ

אمـאم،  یو بא طمع تصرف אموאل و وجـوه שـرع یزه אقتصאدیه אنگر بت שیبودند و ب

   :ن قرאر אستیبد وכאن یא یכر שدند אسאمשهאدت אن حضرت رא من

 یروאسـ یسـیאد بن مروאن قنـدى، عثمـאن بـن عی، زیحمزه بطאئن یبن אب یعل

  . אن سّرאجیو ح  ونس بزرجیمنصور بن  ، بשر سّرאج یعאمرى، אحمدبن אب

 7אت אمאم כـאظمید כه در دورאن حאین به שمאر می سرאن مذھب وאقفه אز نאنیא

پس אز שهאدت אن جنـאب  یمשغول به כאر بودند؛ ول ضرتאن حبه عنوאن وכאى 

و گفتنـد כـه אن حضـرت  ندשـد 7ت אمאم כـאظمیمهدو ین אمر، مدعیبא אنכאر א

ب، یـن ترتیـאنאن به א. قאئم אل محمد אست אو نمرده و روزى ظهور خوאھد نمود و

אز אصـحאب  یبرخ یאن و حتیعیאز ש یرא منכر שدند و گروھ 7אمאمت אمאم رضא

روאن یـאرى אز پیگرچـه بسـ .رא به سوى خود جذب כردنـد 7ه אمאم כאظمبرجست

ده ین عقی، بא ظهور שوאھد صدِق אمאمت אمאم ھשتم، אز אیمذھب وقف پس אز مدت

منحرفאنـه خـود  שتא لحظه مـرگ بـر رو غאلبאً ن مذھب، یدست بردאשتند، سرאن א

  .دندیאصرאر ورز

ت یـبـه قאئم وאقعـאً م כه یقد שوم معتین مذھب بتوאنیروאن אیپ یאگر دربאره برخ

دگאه بאطـل یـש אنאن به مـذھب وقـف، دیدאשتند و منשא گرא אعتقאد 7אمאم כאظم

ن یتوאن چنـ ین مذھب، نمین موجود در مورد سرאن אیبא توجه به قرא 1فכرى بود،

ح שـده، طمـع در אمـوאل یز تصـریאت نیروא یאن سאن כه در برخ. אى دאשت دهیعق

                                                            
  .85، ص مکتب در فرایند تکامل. 1
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جمـع שـده بـود، سـبب  7جه وכאلت אمאم כـאظمیدر نتכه در دست אنאن  یכאن

  1 .ن روש روى אورندین אموאل، بدید تא برאى تصرف در אیگرد

אز  یא عـدهכه پـس אز שـهאدت،  دאنستند  می 7אت، אمאم כאظمیروא یبنא بر برخ

ن אمـر خبـر یرא منכر خوאھند שد، و گאه אز א אنאمאمت فرزندש אنכשیאصحאب نزد

و  ندحمزه رو כرد یبن אب یאت، אن جنאب روزى به علیروא یضبنא بر بع .نددאد یم

ن سـبب بـود כـه ید به ھمیשא 2»!ریאنت و אصحאبכ אשبאه אلحم! یא علی«: ندفرمود

د یـنאن به عنوאن אمـאم پـس אز خـود، تאכیبه א 7אمאم رضא یبر معرف 7אمאم כאظم

  3. ندאدى دאשتیز

نسـبت بـه  7مאم כـאظمכه אگر א אین سؤאل مطرح שودجא ممכن אست  نیدر א

، چرא אقدאم به عزل אنאن אز وכאلت و سـپس ندنده علم دאשتین گروه در אیאنحرאف א

  :ملحوظ دאשتد یرא بא ین سؤאل، نכאتی؟ در پאسخ به אندطردשאن ننمود

خطـא و  ین قرאر گرفته بود כه تא وقتـیبر א به بعد אمبریره معصومאن אز پیس אوאً 

بـر  یخـود مبنـ یبـه سـبب علـم אلهـ صرفאً نכرده، بروز  یگنאه و אنحرאف אز כس

بـه  یو تنهـא زمـאن ردندכ نمیא مجאزאت یخ، طرد ینده، وى رא توبیאنحرאف فرد در א

ن مسـאله ین כאمل אییتب. زد یאز فرد سر م ییכردند כه عمل خطא ین אمور אقدאم میא

ن یبـאرزتر به عنوאن یطلبد؛ ول ین رא میر אز אیغ ی، فرصتیخیه بر שوאھد تאریبא تכ

  .توאن אשאره نمود یو אبن ملجم م 7مؤمنאنریאمنمونه، به مورد 

אجتمאعی حאכم بر عصر אمאم כـאظم، مـאنع אن بـود ـ  אسییאوضאع خאص س אً یثאن

שאن بودنـد و بـر یכه حضرت به طرد כسאنی بپردאزدند כه جزو אصحאب خوאص א

אن אگאھی یعیت שیאرى אز אسرאر و مسאئل درونی سאزمאن نوپאى وכאلت و وضعیبس
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ل ینאن، چه بسא موجب جذب אنאن به سـمت دربـאر عبאسـی و تبـدیطرد א. دאשتند

پـس אز שـهאدت . دیـگرد אن مییعی و در خدمت عبאسیשدنשאن به عوאملی ضد ש

ی، אمـوאل כאنـی אز یـخی و روאین وכא כه به שهאدت نصوص تאریא 7אمאم כאظم

כه כـאر  א منכر שدند و برאى אنאر دאשتند، שهאدت حضرت ریوجوه שرعی در אخت

א موאنع قوى رא אز سر رאه بردאرند، بא وعده پردאخت مبـאلغی یש ببرند و یخود رא پ

ونس بـن یـ. دאשـتند ھـא אنعه، سـعی در אغـوאى یھنگفت به برخـی אز سـرאن שـ

و אمאم  7ع وى نزد אمאم כאظمیگאه رفیجא. ن אفرאد بودیقمی אز جمله א عبدאلرحمאن

ت כّשی، ھنگאمی כه אمر وאقفه אשכאر یبنא بر روא. ستیح نیتوض אزمندین¨ 7رضא

אنאن پردאخت و مردم رא به قبول אمאمت אمאم ھשتم  بر ضدگשت، وى به אفשאگرى 

ه یـغـאت وى علیونس، تبلیـت ممتאز علمی و سـوאبق یبא توجه به موقع. فرאخوאند

ی حمـزه بطـאئنی و رو علی بن אبـ نیאز א. אن אنאن تمאم שودیتوאنست به ز وאقفه می

نـאر، אز אو یאد بن مروאن قندى نزد وى رفتند و بא دאدن وعده پردאخت ده ھـزאر دیز

: אو در پאسخ گفـت. ه وאقفه دست بردאردیغאت بر علیخوאستند כه אز مخאلفت و تبل

ھـא، بـر عـאلم אزم  ت שده כه پس אز ظهور بـدعتیبه مא روא :نیאز אئمه صאدق«

مאن رא אز אو سلب ین نכرد، خدאوند نور אید و אگر چنאست כه علمש رא אשכאر כن

دن یאنـאن پـس אز שـن. »כنم چ حאلی جهאد و אمر אلهی رא ترכ نمییمن در ھ. כند می

ن یـدر א. ق دשمنی و دשنאم بـא אو درאمدنـدین پאسخ، وى رא ترכ כردند و به طریא

، و אمـوאل نـאریزאن אموאل موجود نزد علی بن حمزه بطאئنی، سی ھـزאر دیت، میروא

  1! نאر عنوאن שده אستیאد بن مروאن قندى ھفتאد ھزאر دیموجود نزد ز

وى  یر אنحرאفیم כه אز אدאمه سیدر دست دאر یאتیروא حمزه یبن אب یعلدربאره 

، وى در مقאبـل طلـب אمـوאل یخ طوسیبنא به نقل ש .ت دאردیتא אخر عمرש حכא

گـر، روزى אمـאم یت دیـروא بنـא بـر .وجود אموאل رא منכر שد ،7توسط אمאم رضא
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אو قصد دאשـت כـه «: ندאو فرمودو ضمن لعن  ندאن אوردیسخن به م אوאز  7رضא

ل مשـرכאن، یـم ز بر خـאفینשود؛ و خدאوند ن ن عبאدتیخدאوند در אسمאن و زم

: ندفرمود אن حضرت پس אز مرگ علی بن אبی حمزه 1. »...כند  نورש رא تمאم می

כ אئمه پرسש כردند و پאسـخ دאد تـא بـه مـن ی כیز אو رא در قبرש نשאندند و א«

אز  مملـوאى بر سرש زدند כه بא אن ضربه، قبرש  پس ضربه .د و توقف نمودیرس

  2» !אتש שد

ت אز یـכـه حכא כرده نقل یتیروא یخ طوسیز שین אد بن مروאن قندىیزدربאره 

بـن  אدیـכـه ز یھنگאم. دאرد 7אنحرאف אو و دوستאنש توسط אمאم כאظم ینیب שیپ

بودنـد، אن حضـرت  7نزد אمـאم כـאظم) گر אز وאقفهید یכی(مروאن و אبن مسכאن

وאرد  7در ھمאن ھنگאم אمאم رضא .שود ین وאرد مین אھل زمیאכنون بهتر ھم: فرمود

سـپس אمـאم . نددیو بوس ندنه چسبאندیرא به س אیשאن 7و אمאم כאظم ندمجلس שد

د، بـر שـمא بـאد یرא אنכאر כن אو حقאگر «: ندرو به אن دو نفر כرده، فرمود 7כאظم

 یز و گرאمـیـאصـحאبت ھرگـز عز تو وאد یאى ز! مردم  لعنت خدא و مאئכه و ھمه

بـن  یאن به نאم علیعیאز ש یכیروزى  ،7بعد אز שهאدت אمאم כאظم» !د بودینخوאھ

رא به وى گوשزد نمود؛  7بن مروאن برخورد כرد و כאم אمאم כאظم אدیرئאب به ز

  3» !אى به نظرم مجنون שده«: پאسخ گفت אد دریز یول

بـن  אدیـبـه ز، ندز حضور دאשـتین 7אمאم رضא כه یدرحאل 7روزى אمאم כאظم

אש  אש ھمچـون نאمـه مـن، فرسـتאده نאمـه) אمאم رضא(ن یא! אدیאى ز«: مروאن فرمود

אد پس אز שهאدت یز ی؛ ول»ھمچون فرستאده من، و כאمש ھمچون כאم من אست

د و אمـوאل אمـאم رא نـزد یت رא منכر שد و به وقف قאئل گردین روאیאن حضرت، א

  4 .خود نگه دאשت
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 یبـن אبـ یز ھمچـون علـیـن אود، یא یאت به دست مین روאیگونه כه אز א ھمאن

گאه حאضر به אستردאد אموאل אمאم نשـد  چیو ھ بودوقف   قهیحمزه تא אخر عمر بر طر

  1 .כردنכאر א אن رא 7و در مقאبل طلب אموאل אز سوى אمאم رضא

אز دیگـر  یروאس یسیعثمאن بن عدر مصر به نאم  7אز وכאى אمאم כאظم یכی

بـه  ،7متعلـق بـه אمـאم כـאظم یאرى אز وجوه שرعیوى אموאل بسسرאن وقف بود 

 7אمـאم رضـא ،7پس אز שهאدت אمـאم כـאظم .אر دאשتیز در אختیعאوه שש כن

 میتقسـرאثש رא یـو م پـدرم رحلـت نمـوده«: ندن نگאשتیאى به وى چن ضمن نאمه

، אمـوאل رא אز אو سـپسאمـאم  .»אسـت درسـتو אخبאر مربوط به رحلت אو  میא כرده

ن אمـوאل یزى אز אیאگر پدرت نمرده כه چ«: אو در پאسخ نوשت ی؛ ولندطلب فرمود

! بیـن ترتیز بـه ھمـیـשود، مرده بאשد ن یכه گفته م به تو تعلق ندאرد؛ و אگر چنאن

و بـא אنـאن  سـאختهز אزאد یـزאن رא نیـوאل به تو אمر نכرده و כنرא אو مرא به دאدن אمیز

  2.»אم אزدوאج כرده

אت، وى سرאنجאم موفـق بـه توبـه שـد و אمـوאل رא نـزد אمـאم یروא یبنא به برخ

ده بود، به ھمرאه دو پسـرש אز כوفـه خـאرج یכه د یو بنאبر خوאب فرستאد 7رضא

بـه عبـאدت مשـغول بـود و  جـא رفت و تא אخـر عمـر در אن) כربא(ر یو به حשد 

  3 .جא دفن שد و فرزندאنש به כوفه بאزگשتند ھمאن

. بـود 7جزء وכאى אمאم כـאظم و אز سرאن وאقفه نیزبשر سّرאج  یאحمد بن אب

قلمـدאد שـود،  7بر وכאلـت وى بـرאى אمـאم رضـא یلیتوאند به عنوאن دل یאنچه م

وى . אسـت» אلبن فّض  ین بن אحمد بن حسن بن علیحس«אز  یخ طوسیت שیروא

ن بن فضאل אمـد و بـא یبن حس یم، علیאز אھل بغدאد نزد عمو یخینقل כرده כه ש
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אفـت یאن یعیא بدتر אز שمא שـیدر دن«: روزى به אو گفت. כرد ی و و שوخگ אو گفت

مـن ھمسـر دختـر «: گفـت» !خدא تو رא لعنت כند چرא؟«: م گفتیعمو »!שود ینم

نـאر אز یده ھزאر د": وفאت، به من گفت وى ھنگאم. بשر سرאج ھستم یאحمد بن אب

پـس אز رحلـت אن حضـرت، אز دאدن אن  بود ونزد من  8بن جعفر موسیאموאل 

بن  موسـیعא כـه ن مـدیـخوددאرى כردم؛ بא א ،7یبن موس یאموאل به پسرש، عل

د و אن אموאل رא بـه یשمא رא به خدא، مرא אز אتש خאص כن! نمرده אست 8جعفر

 یمـא حتـ«: دیـبשـر گو یدאمאد אحمد بن אب "»!دیאزگردאنب 7אلرضא یبن موس یعل

م یم و אو رא رھـא כـردیل ندאدیتحو 7یبن موس یز به علیאز אن אموאل رא ن یא حبه

تـوאن  یند، چگونه مـین مذھب אمثאل אویدر אصل א یتא به אتש دوزخ درאفتد و وقت

، ت نـدאردصـرאحوכאلت وى  بهت، گرچه ین روאیא 1»نאن אعتمאد نمودیאت אیبر روא

אند، وجود אموאل در  بوده 7جزو وכאى אمאم כאظم معموאً جא כه سرאن وאقفه  אز אن

כـه وى  ویژهتوאند بود؛ به  یאى قوى بر وכאلت אو م نهیدست אحمد بن אبی بשر، قر

. و در دست من אمאنت بوده אست 7ن אموאل אز אِن אمאم כאظمیכند כه א یح میتصر

مאن שد و یאש پש כه وى قبل אز وفאت، אز כرده ت אنین روאیدر א توجه جאلبنכته 

  .دمא یم در صدد توبه بر

  אسـت כـه بنـא بـه نقـل  7ل אمאم כـאظمیگر وכیز دیونس برزج نیمنصور بن 

  رא منכـر  7כّשی، به سبب אموאلی כـه در دسـت وى بـود، שـهאدت אمـאم כـאظم

  وزى بـه ر 7אمـאم כـאظم. אمتنـאع نمـود 7ل אموאل بـه אمـאم رضـאیשد و אز تحو

  ن پـس אز خـودم قـرאر دאدم، بـرو و אو یאمروز فرزنـدم علـی رא جאنשـ«: אو فرمود

  » .ن כـאر אمـر نمـودمیـت گفته، بـه אو بگـو כـه مـن تـو رא بـه אین אمر تهنیرא بر א

ت گفـت ولـی پـس אز ین אمر تهنیوאرد שد و حضرت رא بر א 7وی بر אمאم رضא

                                                            
  .44، ص الغیبهכتאب . 1
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   1 .ن موضوع رא אنכאر نمودیא 7שهאدت אمאم כאظم

אن حضرت و حبس  שهאدتبود و بא אنכאر  7ل אمאم כאظمیز وכین אن سّرאجیح

وכאلـت وى  به یכשّ  .دیگذאرאن مذھب وقف گرد هیאموאل متعلق به אن جنאب، אز پא

، שـروع مـذھب وאقفـه אز یبنא به نقل כשـ. אست כردهح یبرאى אن حضرت، تصر

، توسـط אنـאن یوجوه שـرع نאر אز زכאت אموאل אשאعثه ویھزאر د یجא بود כه س אن

אن سـّرאج یאز אن دو، ح یכیدر כوفه فرستאده שد כه  7ل אمאم כאظمیدو وכ یبرא

ل یـن دو وכیـو א نددر حبس بود 7אنجאم שد כه אمאم כאظم ین در زمאنیو א .بود

 אدند ھـא و غـאت و אنجـאم د خאنـهیـرא صـرف خر ھـא אنبه جאى حفظ אن אموאل، 

אن ع כردند כه یعه שאیאن שیدر م 7دت אمאم כאظممعאمאت نمودند و پس אز שهא

ل به ھنگـאم مـرگ אز فعـل خـود ین دو وכیא .אند و نمرده ھستندقאئم  7حضرت

 7ت כردند כه אموאل موجود در دستשאن به ورثه אمאم כـאظمیو وص ندمאن שدیپש

 7אمـאم כـאظم שهאدتعه معلوم گשت כه אنכאر یرو، بر ש نیبאزگردאنده שود؛ אز א

  2 .ن אموאل بوده אستیورزى نسبت به א ن دو، به سبب طمعتوسط א

   گرویدنـدن مـذھب یـرفتـه بـه א ز رفتـهیگرى نین שש نفر، כسאن دیאغیر אز 

ز بـه یـبـن حجـאج ن نאعبـدאلرحمچون  عه، ھمیאز بزرگאن ש یאنשאن برخیכه در م

 بـه بطـאن سریع، عبدאلرحمאن، אز جمله אنאنאدى אز یتعدאد ز یول .خورد یچשم م

  אفـرאدى . رفتنـدیرא پذ 7و אمאمـت אمـאم رضـא نـدبرد ین مذھب پـیدعوى سرאن א

  ھسـتند  ییھـא אنم، یگذאر مذھب وאقفـه אز אنـאن نـאم بـرد هیכه به عنوאن وכאى پא

گـر یאن دیـسـت در مید نیـبع یولـ بـه دسـت אمـد،כه وכאلتשאن אز منאبع موجود 

نسـبت بـه وכאلتשـאن  یحیبאשـند כـه تصـر ییز وכאیگروندگאن و سرאن وאقفه ن

  .صورت نگرفته אست
                                                            

  .893، ح 468، ص رجال كشّى. 1

  .871، ح 459ھمאن، ص . 2
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  نتيجه

אمـאم . שـد یزیر هیپא 7در عصر אمאم صאدق ،خییتאر بر שوאھدسאزمאن وכאلت بنא 

، بـه אندوره אمאمتש אمیز خفقאن אوضאعموجود و  یھא ضرورتبא توجه به  7כאظم

אت، در ین تשـכیـא .نـددیאت مبـאدرت ورزین تשכیت אیت و گسترש فعאلیتقو

אن در نقאط مختلـف بـא یعیאن שیم یر אرتبאطیتنهא مس ،یو در موאرد نیتر مهموאقع 

، אمـوאل و אئمه یخود بא مرאجعه به وכא אن در منאطق سכونتیعیש. نשאن بودאمאمא

 دאدنـد یمـل یسؤאאتשאن אز אئمه رא به אنאن تحو یحאو یھא نאمهز یو ن یوجوه שرع

د و بـه مرאכـز אسـتقرאر ونمل שـرنج سفر رא متح بدون אن כه نאچאر بאשند خود و

 אمـوאل لیـتحو دی، پאسخ سؤאאت و رسـیپس אز مدت ،אمאمאن معصوم مرאجعه כنند

نقـש  یفـאیوכאلـت، ضـمن א یשبכه אرتبאط. כردند یمאفت یرא אز وכא در یשرع

ز یرא ن یو אجتمאع ی، אرשאدی، علمیאسیھمچون نقש س یگریف دی، وظאیאرتبאط

زده نفـر بـه یשوאھد، حدود س یه بر برخیجود و بא تכאز منאبع مو. بر عهده دאשت

، پـس אز שـهאدت אمـאم متאسـفאنه. אند ییقאبـل שنאسـא 7אمאم כאظم یعنوאن وכא

כـه در  یשـرع אن حضرت بـه طمـع تصـرف אمـوאل یאز وכא یدتعدא 7כאظم

مשכل  نیبر א ،ریبא تدب 7אمאم رضא ولیختند، یر یفرقه وאقفه رא پ ،تصرفשאن بود

 یگسترש سאزمאن وכאلت رא عمل یو حت ، אستمرאرمدبرאنه یو بא رھبر ندفאئق אمد

  .ندنمود

  

  

  منابع

  

ه، یـدریمطبعـه אلح: ، نجـفداوودرجال ابن ن حسن بن علی، یلدא حلّی، تقی دאوودאبن  .1

  . ق1392منשورאت رضی، : قم
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   7ات امام كاظمكرام

 )بررسي موردي كرامت حركت درخت به دستور امام(

  كرمي فاطمه
  

  چكيده
כه تعـدאد אن بـه  אند گزאرש כرده 7معجزאت متعددی אز אمאم כאظم منאبع،

رسد אگאھی אز غیب، אگאھی אز بאطن אفرאد، خبر دאدن אز  میعنوאن 26بیש אز 

ی مختلف، אשنאیی بא زبאن حیوאنאت، ھא زمאن مرگ אفرאد، אשنאیی אمאم بא زبאن

جمله אیـن אز ... زنده כردن حیوאنאت مرده، حرכت درخت به دستور אمאم و 

و  لدرجاتا بصـائردر כتـאب ) 290. م(محمد بن حسن صفאر . כرאمאت אست

حرכت درخت به دسـتور  هبه نقل אز אستאد خویש אبرאھیم بن אسحאق، معجز

  . אست כردهאر نقل ب برאی אولینرא אمאم 

درخـت در زنـدگی  بـه بررسـی پیשـینه معجـزه حرכـت אبتـدא אین نوשتאر،

سپس در אدאمه بא بررسـی سلسـله سـند و . پردאزد یم پیאمبرאن و دیگر אمאمאن

ن در منـאبع تـدوین שـده پـس אز یـری سـیر تطـور אگ محتوאی روאیـت و پی

و تنאقضـאت پـیש  ھא ، כאسـتیھـא ، ضمن نשאن دאدن אفزودگیبصـائرالدرجات

نـین چ ھم. שـمאرد مـیאمده، وجوه و אحتمאאت مربوط به אین تغییرאت رא بر 

یگر رא در نقل אین روאیـت د אثیر و تאثر منאبع אز یכبא رسم نمودאر، میزאن ت

  .پردאزد میسאزد و در نهאیت به نقد و אرزیאبی אین روאیت  میروשن 

  .כرאمت، حرכت درخت ،7אمאم موسی כאظم :واژگان كليدي
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  مقدمه

نند، بא بررسی כ سیر مשאبهی رא طی می ،אیی כه بسیאری אز روאیאت در منאبعج אز אن

  تא حدودی به سیر تطـور روאیـאت دیگـر  ،ول یכ روאیت در منאبعسیر تطور و تح

  رא بــر  ھــא تאثیرگــذאری אنه نحــو نــین میــزאن وچ ھم تــوאن پــی بــرد مــیدر منــאبع 

  حرכـت  هبـه سـیر تطـور روאیـت معجـز ،אیـن مقאلـه در .یگر مשאھده نمودد یכ

نـین بـه אیـن موضـوع چ ھم. نیمכ אשאره مـی در منאبع 7درخت توسط אمאم כאظم

  אر توسـط چـه כسـی و در כـدאم منبـع وאرد ب نخسـتینپردאزیم כه אین روאیـت  می

یگر به چه صـورت بـوده אسـت؟ אیـא د تאثیر و تאثر منאبع אز یכه שده אست؟ نحو

אیـن تـאثیر و  ،אند یא نه؟ و אگر تאثیر دאשته אند منאبع متאخر، אز منאبع متقدم متאثر بوده

ل אین روאیت تضـאد و تنאقضـאتی مשـאھده تאثر در چه حدی بوده אست؟ אیא در نق

  ؟שود یא خیر می

  

  پيشينه معجزه حركت درخت
אختصـאص نـدאرد، بلכـه در مـورد  7معجزه حرכت درخت فقط به אمـאم כـאظم

نیـز אیـن  7و אمאم علی و אمـאم بـאقر 9و پیאمبر گرאمی אسאم 7حضرت موسی

  :وאرد שده אست معجزه

ه صورت گرفت כه بـא ھمسـر زمאنی אین معجز 7در مورد حضرت موسی. 1

אز . رفتند و در שب تאریכ رאه خود رא گـم כردنـد میلمقدس א خود به سمت بیت

به طرف אتש رفت، אین معجـزه  7ھنگאمی כه حضرت موسی. دور אتשی دیدند

  نیـز بـه אیـن موضـوع אשـאره  10در قرאن در سوره طه אیه. برאی אیשאن אتفאق אفتאد

  :שده אست

ِ  یلََعلِّ  نאرאً  אنَْسُت  یِאنِّ  אْمכُثُوא ِאَْھلِهِ  قאلَ فَ  نאرאً   َرאى ِאذْ (  َאِجـدُ  َאوْ  بَِقـبٍَس  مِنْهא כُمْ یאت

 .)ُھدىً  אلنَّאرِ  َعلَی
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  .صورت گرفته אست نیز بאرھא אین معجزه 9در مورد پیאمبر گرאمی אسאم. 2

در خطبـه  7رین روאیت در אین زمینه، روאیتی אست כـه حضـرت علـیت مهم

אمدند و אز אیשـאن خوאسـتند כـه  9جمאعتی אز قریש نزد پیאمبر. אند قאصعه אورده

 ھـא درخت رא بخوאند تא نزد אن حضرت אید و אین معجزه صورت گرفـت، אمـא אن

عـאوه بـر אیـن،  1.نאن بر כفر و عنאد خود لجאجت ورزیدند و אیمאن نیאوردندچ ھم

אدی אز قبیـل بـرאی ھـدאیت אفـر 9در منאبع وאرد שده כـه پیـאمبر گرאمـی אسـאم

نـین چ ھم. אز אیـن معجـزه אسـتفאده כردنـد 4و یכ אعرאبی، 3رכאنه 2لده،כ بن حאرث

 9زمאنی כه حضرت אبوطאلب אز אیשـאن درخوאسـت معجـزه כـرد، پیـאمبر אכـرم

  5 .معجزه حرכت درخت رא به אو نשאن دאدند

כه אیשאن אز  ھنگאمی. نیز אین כرאمت وאرد שده אست 7حضرت علیدر مورد . 3

 6.שتند، אین כرאمت به دست אن حضرت صورت گرفتگ گ صفین بر میجن

אر بـ یכ: صـورت گرفتـه אسـت כرאمتنیز دو بאر אین  7در مورد אمאم بאقر. 4

אز אن حضرت در مورد حق مؤمن موحد بر خدא سؤאل כـرد،  ثیرכ زمאنی כه عبאدبن

 حق مؤمن بر خدא אین אست כه אگر بـه אیـن درخـت بگویـد بـه« :حضرت فرمود

به خدא قسم دیدم כه درخت خرمא אز جאی خـود «: ویدگ عبאد می» .بیאید א بیא،ج אین

بـאر  7».د بر جـאی خـود بمـאندنو فرمو ندאمא אمאم אשאره כرد حرכت כرد כه بیאید،

رא  כرאمـترد אمאم אیـن כ مجאدله می 7دیگر ھنگאمی כه زید بن حسن بא אمאم بאقر

  8.ت بردאردبه אو نשאن دאدند تא אز خصومت خود دس

                                                            
  ). 192(خطبه قاصعه، لبالغها نهج. 1

  .488، ص 3، جبحاراالنوار ،مجلسی. 2

  .391، ص 1، جلنبویها السیره ،ھשאمאبن. 3

  .536مجلسی، ھمאن، ص . 4

  .159، ص1، جلکبریا طبقاتسعد، אبن. 5

   .512، ص2، جلهداها اثباتحر عאملی، . 6

  .272، ص1، جالخرائج و الجرائحلدین، رאوندی، א قطب. 7

  .858، ص جالءالعیونمجلسی، . 8
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אثبאت حقאنیت خود و ھدאیت אفـرאد، بـه صـورت محـدود  برאی 7אئمه אطهאر

نیـز دאرאی כرאمـאتی بودنـد כـه  7אمـאم כـאظم. دאدند مینשאن  ھא כرאمאتی رא به אن

در אدאمه، بـه نقـد و . אید به שمאر می ھא حرכت درخت به دستور אیשאن یכی אز אن

  .ردאزیمپ میبررسی روאیאت مربوط به אین כرאمت 

  

  گزارشي از متن روايت 
مــن : بــرאھیم אز پــدرש و אو אز رאفعــی روאیــت مــی כنــد כــه وی گفــتא بن علی

אو روزی وאرد مسجد . بدאّهللاא دאשتم כه بسیאر زאھد بودع بن پسرعمویی به نאم حسن

: אمאم بـه אو فرمودنـد. نیز تשریف دאשتند 8بن جعفر موسیه אمאم כ שد در حאلی

אز אنس بن مאلכ «: فرمودند »אز چه כسی؟«: אو سؤאل כرد ».برو معرفت כسب כن«

אمد و אن אحאدیثی رא כه یאد گرفته بـود بـه  میאو ھر روز نزد אمאم  ».و فقهאی مدینه

ه אو در یכـی אز כـ تـא אین. ردنـدכ رא رد می ھـא رد ولی אمאم ھمه אنכ אمאم عرضه می

نم بنאبرאین כ אحتجאج می אשممن در پیשگאه خدאوند بر «: عرض כردروزھא به אمאم 

  ».یدبه من معرفت بیאموز

وאقـع שـده  9ه بعد אز رسول خدאچ و אن 7نאحضرت گزאرש حאل אمیرمؤمن

نین گزאرש כאر אبوبכر و عمر رא به אو دאدنـد و אو قبـول כـرد؛ سـپس چ بود و ھم

تـא » حسـن و حسـین«: فرمودند» بعد אز אمیرאلمؤمنین چه כسی אمאم אست؟«: گفت

» אمـروز چـه כسـی אسـت؟«: پرسـید. خودשאن؛ سـپس سـכوت כردنـد رسید به

אمאم به درخت אשאره כردند؛ درخـت » אیא دلیلی ھم دאرید؟«: گفت» .من«: فرمودند

אو بـه אمאمـت حضـرت אقـرאر כـرد و قبـل אز אن . حرכت כرد و مقאبل אمאم אیستאد

مـאم אو در خـوאب بـه پـدر אیשـאن א. ی خوبی می دید כه دیگر قطع שدھא خوאب

ھنگאمی כه אیمـאن مـؤمن رאسـخ שـود، «: אمאم فرمودند. ردכ שכאیت می 7صאدق

  1».שود میخوאب אز אو رفع 

                                                            
  .255، صبصائرالدرجاتحسن، صفאر، محمدبن. 1
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  سير تطور اين روايت در منابع

  بصائرالدرجات. 1

אولـین بـאر در כتـאب  ،7بـه دسـتور אمـאم כـאظم روאیت معجزه حرכت درخـت

אرאن אمـאم حسـن אز یـ אو. אمده אست )290.م(حسن صفאر محمدبن بصـائرالدرجات

ســحאق و א بن و אز بزرگــאن قــرن ســوم ھجــری بــود و אبرאھیم 7عســכری

صفאر אین . אز אسאتید אیשאن بودند )7دو אز אصحאب אمאم ھאدی ھر(برאھیم א بن علی

فאن رאفعی نقل محمدبن אبرאھیم ھم אز وسحאق א بن روאیت رא אز אستאد خود אبرאھیم

  . כرده אست

  

  اصول كافي .2

عقوب ی אز محمـدبن اصـول کـافی نبعی כه אین روאیت در אن وאرد שده،دومین م

بود כه در نیمـۀ  אכلینی אز بزرگאن שیعه در زمאن غیبت صغر. אست) 329.م(כلینی 

ن שـیعه بـه שـمאر אرین محـدثتـ دوم قرن سوم و نیمۀ אول قـرن چهـאرم، אز بزرگ

یـت رא مשـאبه כلینـی אیـن روא. حسن صفאر بـودאو אز שאگردאن محمدبن. رفت می

 : بא نقل صفאر אختאف دאرند ذیلאورده אست فقط در موאرد  بصائرالدرجات

  ؛אلכ رא حذف כرده אستم بن אنس )אلف

   ؛אورده אست» אمر رجلین«به جאی אبوبכر و عمر، تعبیر  )ب

  1.نیز حذف שده אست )قطع שدن خوאب(قسمت אخر روאیت ) ج

  

  ارشاد. 3

. قولویه אز כلینی نقـل כـرده אسـتحمدبنم فربنفید אین روאیت رא אز جعم שیخ
                                                            

  .164، ص2، ج یاصول کاف. 1
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שیخ مفید אین روאیت . بودאزשאگردאن כلینی و אز אسאتید שیخ مفید ) 367.م( جعفر

 :رא بא אندכی تغییر، مשאبه כلینی אورده אست

   ؛رא حذف כرده אست »رجلین« )אلف

نـאم نאم אئمه بعدی رא نیز אورده و به  7بعد אز نאم אمאم حسن وאمאم حسین) ب

  1.אنאن تصریح כرده אست

  .روאیت שیخ مفید ضمن حذف، دچאر توسعه نیز שده אست

  

 لمعارف ا تقريب. 4

אשـאره  כرאمـتفقـط بـه אیـن  وی. אست) 447.م(حلبی نوשته، لمعـارفا تقریب

بنאبرאین بـه صـورت دقیـق،  .سند روאیت و به منאبع אשאره نכرده אست به و نموده

  2ی چه כتאبی بوده אست؟ توאن دریאفت כه منبع حلب مین

 

 لواعظين ا روضه. 5

سـند رא حـذف כـرده و  אو. אست)508.م(فتאل نیשאبوری  نوשته لواعظینا روضه

فـאن رאوی محمـدبن ،ه در منـאبع دیگـرכ در حאلی ،».گفت بدאّهللاא ع بن حسن«: گفته

روאیـت رא  ».بدאّهللاא دאשتمع بن حسن من پسر عمویی به نאم« :فتگ رאفعی بود כه می

رسد فتـאل، אیـن روאیـت رא אز  میبه نظر  .یز به صورت بسیאر خאصه אورده אستن

  3.אست لواعظینا روضه نقل כرده بאשد؛ زیرא אین دو כتאب אز جمله منאبع کافیو  ارشاد

  

 لوریא אعאم. 6

אز  אیـن روאیـت رא وی. אست) 548.م(طبرسی حسینبن ه فضلنوשت لوریا اعالم

                                                            
  .223، ص 2، جارشاد. 1

  .176، ص لمعارفا تقریبحلبی، ، אبوאلصאح. 2

  .483، ص 1ج: نכ. 3
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  1. مשאبه שیخ مفید אورده אست روאیت رא כאمאً שیخ مفید نقل כرده، زیرא 

  

 الخرائج و الجرائح . 7

אز שـאگردאن طبرسـی  אو. אسـت)573.م(لدین رאوندی א قطب نوשته ،אین כتאب

 یھא כتאب ».مא روی عن אلرאفعی«: فقط نفر אخر سند رא نאم برده و گفته وی .אست

ه رאونـدی אیـن כـ ه به אینبא توج. نویسنده אست، جزء منאبع بصائرالدرجاتو  کافی

نقـل  بصـائرالدرجات אزאمא قسمت پאیـאنی روאیـت رא  אورده، کافیروאیت رא مשאبه 

  2.שویم כه אیשאن אز ھر دو منبع אستفאده כرده אست میכرده، متوجه 

  

 مناقب . 8

אز שאگردאن طبرسـی، رאونـدی  وی. אست) 588.م(هر אשوبש אبننوשته  مناقب

هرאשـوب אیـن روאیـت رא אز אسـאتید ש رسد אبن می نظر به. و فتאل نیשאبوری אست

   »عـن مאلـכ«אلـכ، م بـن بـه جـאی אنس مـثאً  .כمی تفאوت אورده אسـت و بאخود 

כه در אصل روאیت وجود دאשته  هو אین به جهت تصحیح خطאیی بود3אورده אست

بـه  9بلכه אز صـحאبه رسـول خـدא نبوده، 7صر אمאم כאظمع زیرא אنس ھم ؛אست

  .אید שمאر می

  

 لمناقبا فيالثاقب. 9

 כتـאب،אیـن  4.אسـت)قـرن ששـم. م(طوسی  هאبن حمز لمناقب نوشتها فیالثاقب

حمـزه אیـن ه אبنכ بא توجه به אین .دאرد الخـرائجכتאب معאصرש  هשبאھت زیאدی ب

                                                            
  . 19، ص 2ج: نכ. 1

  .650، ص2ج: نכ. 2

  .287، ص4، جالمناقب: نכ. 3

  .455، صالثاقب فی المناقب: نכ. 4
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توאن پـی بـرد כـه אیשـאن אز אیـن منبـع  میאورده،  بصـائرالدرجاتروאیت رא مשאبه 

حمـزه אیـن روאیـت رא אبـن. ھـم بـود الخرائججزء منאبع  صائربزیرא ؛ אستفאده כرده

אلـכ م بن به جـאی אنس ،؛ برאی مثאلبא כمی אختאف אمאאورده  بصائرالدرجاتمשאبه 

  1».אمر غیره«به جאی אمر אبی بכر و عمر، گفته و  .نسא بن گفته مאلכ

  

 لغمها كشف. 10

אز  ویه כـ وجه به אینبא ت. אست) 692.م(یسی אربلیع بن علی نوשته لغمها کشـف

 ،אورده ھـא مשـאبه אن و אیـن روאیـت رא כـאمאً  אسـتفאده نمـوده لوریا إعالمو  ارشاد

  2 .אبیم כه אز אین منאبع نقل כرده אستی درمی

  

 الدرالنظيم . 11

 الـدرالنظیمאیی כـه روאیـت ج אز אن. ستا) قرن ھفتم. م(שאمی نوשته الدرالنظیم

  3.ل دאرد כه אز אین منبع אستفאده כرده بאשدאست، אحتمא الخرائجשبیه  כאمאً 

  

 مناقب طاهرين . 12

 به دلیل שـبאھت زیـאد 4.אست) قرن ھفتم.م(عمאد طبری  هنوשتۀ مناقب طـاهرین

طبـری  5.در אین אثر אمده אست الثاقب، گفته שده ترجمه כتאب الثاقبכتאب بא  אین

ه כ در حאلی ،فعی زאھد بودمر رאع بن بدאّهللاא ع بن سلسله سند رא نیאورده و گفته حسین

  .بدאّهللاא زאھد بودع بن حسن گفته שده ،در منאبع دیگر

                                                            
  . ھمאن. 1

  .753، ص2ج: نכ. 2

  .665ص: نכ. 3

  .738، ص 2ج ،مناقب طاهرین: نכ. 4

  .9، ص1ج ،ھمאن. 5
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 لمستقيم ا صراط. 13

و  ارشـادאز  ویאیی כـه جـ אز אن 1.אسـت) 877.م(بیאضـی نوשته لمسـتقیما صراط

نقل כـرده  אز אین منאبعرود כه אو אین روאیت رא  میאحتمאل  2אستفאده כرده، الخرائج

  . سله سند رא نیאورده אستبیאضی ھم سل. بאשد

  

 لهداه ا اثبات. 14

 کـافیאز אیשـאن אز אن جـאیی כـه . אست )1104م(אز שیخ حر عאملی لهداها اثبات

שویم כـه אیשـאن אز אیـن  میאورده، متوجه  אنאستفאده כرده و אین روאیت رא مשאبه 

  3.منبع אستفאده כرده אست

  

 لمعاجز ا مدينه. 15

سلسه سند رא به אیـن صـورت  وی. אست)1107.م(ی بحرאن نوשته لمعاجزا مدینه

ه כـ نین بא توجه بـه אینچ ھم ».برאھیمא بن محمد بن یعقوب، عن علی« :אورده אست

نقـل  کافیאورده روשن אست כه אین روאیت رא אز  کافیمשאبه  אین روאیت رא כאمאً 

  4 .כرده אست

  

 بحاراالنوار. 16

כه אین  אند تصریح כرده אیשאن. אست) 1110.م(אز אثאر عאمه مجلسی بحاراألنوار

  5 .אند دهאور بصائرالدرجاتروאیت رא אز 

                                                            
  .193، ص 2، جعلی، الصراط المستقیمبیאضی، . 1

  .5-4، ص 1ھمאن، ج.  2

  .235، ص 4ج: نכ. 3

  . 295، ص 6ج: نכ. 4

  . 52، ص 48ج: نכ. 5
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 البرار ا رياض. 17

نیـز تصـریح  وی. אسـت) 1112.م(رییـّهللاא جزאא سـیدنعمت نوשته ألبرارا ریـاض

  1 .نقل כرده אست بصائرالدرجاتאز  نموده כه אین روאیت رא

  

 لعلوم ا عوالم. 18

. אسـت )قـرن دوאزدھـم. م(אّهللاא بحرאنـی אصـفهאنی שیخ عبـد هنوשت لعلوما عوالم

  2 .אست אورده بصائرالدرجاتبحرאنی نیز تصریح כرده כه אین روאیت رא אز 

  

  بررسي سلسله سند بصائرالدرجات

שود כه در وאقـع رאجـع بـه  میبא توجه به سیر تطور אین روאیت در منאبع، روשن 

حسـن אر محمـدبنب معجزه حرכت درخت، یכ روאیت وجود دאשته כه نخسـتین

. فאن رאفعی نقل כرده אستسحאق و אو אز محمدبنא بن صفאر אز אستאد خود אبرאھیم

فـאن אمـא محمـدبن 3.بودنـد 7سحאق، אز אصحאب و رאویאن אمאم ھאدیא نب אبرאھیم

  .رאفعی مجهول אست و در منאبع نאمی אز אو وجود ندאرد

  .כردو אرزیאبی  توאن نقد میאین روאیت رא אز لحאظ سند و محتوא 

  

  نقد سندي . 1

زیرא بـه  ؛שود در مورد سند אن אست میرین نقدی כه به אین روאیت وאرد ت مهم

در سـند برخـی منـאبع  .طور دقیق مשخص نیست כه نאم אولین رאوی אن چیسـت

فאن رאفعی אین روאیـت رא نقـل برאھیم אز پدرש و אو אز محمدبنא بن אمده כه علی

                                                            
  .280، ص 2، جألبرارا ریاض: نכ. 1

  .143، ص21، جلعلوما عوالم. 2

  .402، ص4שهرאשوب، ھمאن، جאبن. 3
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، אمא در برخـی منـאبع دیگـر گفتـه لمعاجزا مدینهو  ائرالدرجاتبصمאنند  ؛כرده אست

ھـم نـאم אولـین  אی عـده. اصول کافی و لهداها اثبات فאن وאقفی، مאنندשده محمدبن

بعضی ھم نـאم אیـن  ، والثاقب فی المناقـب، مثل אند رאوی رא محمد رאفعی ذכر כرده

 :אند سلسله سند אن فقط گفتهگروھی ھم در . الـدرالنظیممאنند  ؛دאنند میفرد رא عمر 

، خـرائج، لـوریا اعالم، ارشاد، مثل אند אلرאفعی و دیگر به نאم אین שخص אשאره نכرده

  .لغمها کشفهرאשوب و ש אبن مناقب

אولین رאوی אین روאیت مجهول אست و مשخص نیست כه چه כسـی  ،بنאبرאین

ویسـد כـه ن می ،فאنبن عאمه مאمقאنی نیز در ذیل نאم محمد .رא نقل כرده אست אن

نאم אین שخص رאفقـی אسـت  ھא حאل אین שخص مجهول אست و در برخی نسخه

  1).فאء بر قאف مقدم אست(

توאنـد  مـیفאن وאقفی نאلبته در אین جא بאید به אین نכته توجه כرد כه محمدبن

پدیـد אمدنـد و  8بن جعفـر موسیزیرא وאقفیه بعد אز שهאدت אمאم  ؛درست بאשد

  . نقل כرده אست 7وאیت رא אز خود אمאم כאظمرאوی، אین ر

אمـده  7אمאم כאظم مسنددر  .نאم אولین رאوی محمد رאفعی بود ،در برخی منאبع

 7فאن رאفعی ھمאن محمد رאفعی אست כه אز אمאم כـאظممحمدبن אً אست כه ظאھر

به طور یقین پـی بـرد כـه אو ھمـאن  ،توאن مین ،אمא بא אین حאل2.روאیت כرده אست

אز عمر رאفعی نقل שـده،  ،در تعدאدی אز منאبع ھم אین روאیت .ستאفאن بنمحمد

  .نאمی אز عمر رאفعی نبود ،ه در منאبع رجאلیכ در حאلی
  

 نقد محتوايي . 2

در برخـی אز  .אز لحـאظ محتوאسـت שود مینقد دیگری כه به אین روאیت وאرد 

برو אز «: بدאّهللاא فرمودندع بن אمده אست כه אمאم به حسن بصائرالدرجاتمنאبع به ویژه 
                                                            

  .173، ص3، جلمقالا تنقیح: نכ. 1

  .ھمאن. 2
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ه بא توجه به تאریخ زنـدگאنی و כ در حאلی» .אلכ و فقهאی مدینه فقه بیאموزم بن אنس

وفאت אنس، אین گزאرש درست نیست، زیرא در مورد تאریخ وفאت אنـس אخـتאف 

ولی مשهور אین אسـت כـه אو در  1،אند ذכر כرده 93تא  90אست و سאل وفאت אو رא 

رא درכ  )ق183-128( 7توאند عصر אمאم כאظم میه، بنאبرאین نوفאت یאفت 93سאل 

  .כرده بאשد

 ؛אنـد بنאبرאین یא نאم אنـس رא حـذف כرده ؛אند برخی منאبع متوجه אین אשتبאه שده

نس رא א بن אلـכ، مאلـכم بن ه بـه جـאی אنسכـ مאنند כلینی و שـیخ مفیـد و یـא אین

الثاقـب فـی حمـزه طوسـی در و אبـن  المناقـبهرאשـوب در ש مאننـد אبن ؛אند אورده

  .تنאسب دאرد 7؛ زیرא تאریخ زندگאنی مאلכ بא אمאم כאظمالمناقب

  : ویسدن عد در مورد تאریخ وفאت مאلכ میس אبن

 2.در زمאن خאفت ھאرون درگذשت 179אول سאل א אو در چهאردھم ربیع

  

  تفاوت منابع در نقل اين روايت 

ن אسـت و تفـאوت כمـی در نقـل אیـن یכسـא אً محتوאی אین روאیت در منאبع تقریب

  :אשאره می כنیم ھא א به برخی אز אنج שود כه در אین میروאیت مשאھده 

گزאرש כאر אبوبכر و عمـر رא بـه אو  ،אمده כه אمאم بصائرالدرجاتدر روאیت . 1

  :دאدند درحאلی כه

ی ؛ مאنند כلینאند رא אورده» אمر رجلین«به جאی אبوبכر و عمر،  برخی منאبع) אلف

   ؛اصول کافیدر 

  ؛الثاقبحمزه در ؛ مאنند אبنאند رא אورده »אمر غیره«برخی دیگر به جאی אن،  )ب

   .ارشاد؛ مאنند שیخ مفید در אند بعضی ھم نאم אبوبכر و عمر رא حذف כرده )ج

                                                            
  .19ص  ،ھمאن. 1

  .469، ص 5ھمאن، ج. 2
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و یא  אند ر אز صفאر بودهت به אین دلیل بوده כه אین אفرאد محتאط ،אین تغییر אحتمאאً 

ری כننـد و بـه ت رده כه אین אفرאد אحتیאط بیשכ אن دورאن אقتضא می وضعیته כ אین

  .כه אن رא بیאورند אند هصאح ندید ،جهت مאحظאت مذھبی

 :אلכ אستم بن שود، نאم אنس میتفאوت دیگری כه در نقل אین روאیت دیده . 2

؛ مאنند כلینـی، שـیخ مفیـد و אند نאم אنس رא حذف כرده ،تعدאدی אز منאبع )אلف

  ؛رسیطب

؛ مאننــد אنــد نس رא אوردهא بن אلــכ، مאلــכم بن تعــدאدی ھــم بــه جــאی אنس) ب

  .الثاقبحمزه در  و אبن المناقبهرאשوب در ש אبن

در زمאن  ویزیرא  ؛دאنستند میبه אین دلیل بوده כه אن رא אשتبאه ، حذف نאم אنس

  .زندگی می כرده و خאدم אیשאن بوده אست 9رسول خدא

 :ۀ نقل אین روאیت אستتفאوت دیگر در שیو. 3

هرאשـوب ש ؛ مאنند אبنאند صدر אین روאیت رא حذف כرده ،برخی אز منאبع )אلف

بدאّهللاא ع بن بدین جهت כه אین منאبع אبتدאی روאیت رא כه در مـورد حسـن. و بیאضی

  .אند بود، نیאورده

؛ مאنند כلینی و שـیخ مفیـد כـه אند گروھی ھم ذیل روאیت رא حذف כرده )ب

  .אند رא نیאورده) قطع שدن خوאب(پאیאنی روאیت دیگر قسمت 

بعضی ھم אین روאیت رא به صورت خאصـه אورده یـא فقـط بـه אن אשـאره  )ج

  . ؛ مאنند حلبی و فتאل نیשאبوریאند כرده

אحتمאل دאرد אین تفאوت، در שیوۀ نقل نیز به אیـن دلیـل بـوده כـه אیـن אفـرאد، 

א درصدد نقل روאیـت بـه صـورت دאنستند ی میرא ضروری ن ھא אوردن אین قسمت

بخשی אز אین تغییرאت نیز به שیوه نگאرש אین نویسندگאن مربـوط  .אند כאمل نبوده

ی نویسـندگאن در بـאب ھـא אز جمله روש ،یی حذف אسאنیدھא در دوره .بوده אست

  .אئمه بوده אست
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  نتيجه

و  7بא بررسی سند و محتوאی روאیت معجزه حرכت درخت توسـط אمـאم כـאظم

نین بא بررسی سیر تطور אین روאیت در منאبع، به אین نتیجه می رسـیم כـه در چ ھم

حسـن אر محمـدبنبـ وאقع در مورد אین כرאمت، یכ روאیت وجود دאשته כه אولین

وی אیــن روאیــت رא אز אســتאد خــود . אورده אســت بصــائرالدرجاتصــفאر در 

بאوאسـطه یـא  نقل כـرده و منـאبع دیگـر 7אز אصحאب אمאم ھאدیسحאق א بن אبرאھیم

و در אنتقאل אین روאیت بـه منـאبع  אند אسطه אین روאیت رא אز אین منبع نقل כردهو بی

ی ھא دیگر، تغییرאتی صورت گرفته כه אین تغییرאت، به שیوه نگאرש و یـא دیـدگאه

دیگـر ذیـل روאیـت رא  אی صدر روאیت و عده אی عده. שود مینویسندگאن مربوط 

نـین چ ھم. אنـد אیت رא بـه صـورت خאصـه אوردهحذف כرده و برخی نیز אین رو

نس כــه در منــאبع بعــدی روی دאده، بــرאی א بن אلــכ بــه مאلــכم بن تغییــر نــאم אنس

جلوگیری אز تضعیف روאیت و به منظور مورد قبول و موجـه نשـאن دאدن روאیـت 

  .صورت گرفته אست
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  تاريخچه حرم كاظمين

  1حسين ايزدي
  

  چكيده
یאسـت خصـمאنه و ، و سقمـری 132بـאس در سـאل ع یری دولت بنیگ بא שכل

و یـא  نیאلنهـر نیبمنطقه جنوب  :بیت אھلعلویאن و  بאوزאنه عبאسیאن ت כینه

א ج در אن 7حسین אمאمو  7علی عرאق כه پیש אز אین مقبره مطهر حضرت

بـא توجـه  .مرכز אصلی مשאھد متبرכه שیعیאن به ویژه אمאمאن שیعه שد .بود

تשـیع  ،אعتقאد رאسخ אنאن بـه ویی وس به سאبقه تאریخی אیرאنیאن در عرאق و ھم

فرھنگ و معمאری אیرאنی در تمאمی عتبـאت عאلیـאت بـه چשـم  אثאررد پא و 

כـه بאعـث  אستمقدس  یכی אز אین مقאبر 7حرم مطهر כאظمین. خورد می

 یریگ שכل אین مقאله، به روند تאریخی. تאسیس שهری جدید در جوאر بغدאد שد

  .دאשتند توسعه و عمرאن אن نقש محوریپردאزد כه در  میو אیرאنیאنی حرم אین 

  .تאریخچه، مقبره قریש، بאب אلتین ،7כאظمین :واژگان كليدي

  

  مقدمه

بـرאی نשـאن دאدن שـכوه قمری  132دولت خود در سאل  سیتאسعبאسیאن پس אز 

.) ق132-136(אبوאلعبـאس سـفאح. دنبאل אیجאد پאیتخت جدیدی بودند، دولت خود

                                                            
  7عضو ھیאت علمی دאنשگאه بאقرאلعلوم. 1
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سאכن שد כه یزید بن عمر بن  אی رهכא כوچכ و نیمه در שهر ،אولین خلیفه عبאسی

و قصر אن رא تכمیل כرد و نאم אن رא ھאשمیه  ھא بنאی خאنهخلیفه  .ھبیره سאخته بود

ولی مردم بنא بر عאدت و به دلیل אین כه אبن ھبیره بنאی אن رא אغאز כـرده  ،گذאשت

بـه שـهر אنبـאر ، لعبאسبنאبرאین אبوא .فتندگ و כوשכ אبن ھبیره می ،به אن שهر ،بود

در ھאשـمیه כوفـه .) ق136-158(منصور دومـین خلیفـه عبאسـی 1.نقل مכאن כرد

د و שـهر رא نمـویی به אن אضאفه ھא سאختمאنو بنאی אن رא تכمیل כرد  و سאכن שد

نزدیכی ھאשـمیه بـه כوفـه כـه بאفـت سیאسـی  2.خوאست مهیא כرد میאن طور כه 

نین שـورש رאوندیـه چ אن در כوفه و ھمنאمطمئن دאשت و حضور طرفدאرאن علوی

 بـودن ریپذ بیאسـכه به قصد قتل منصور تא دאخل כאخ وی پیשروی כرده بودند، 

 ،ن نשאن دאد و بאعث שـد تـא منصـورאھאשمیه رא در برאبر حمאت مسلحאنه مخאلف

درصدد یאفتن جאیگאه منאسبی برאید تא ھم שכوه و عظمـت دولـت تـאزه تאسـیس 

  ل אمنیتـی در سـאخت אن رعאیـت ئو ھـم אھمیـت و مسـא دھـدرא نשאن  عبאس یبن

  .שده بאשد

و توجه بـه مאحظـאت  نیאلنهر نیبمنصور پس אز بررسی دقیق منאطق مختلف 

در وאقع مزאیאی طبیعی . אقتصאدی و طبیعی، محل שهر فعلی بغدאد رא אنتخאب نمود

بאسـیאن رא ی אسאمی توجه منصـور و عھא و אرتبאطی عرאق نسبت به سאیر سرزمین

خیـز محلی כه אو برאی پאیتخت جدید در نظر گرفت، در دשتی حאصل. جلب כرد

א כשت و زرع در دو سوی رودخאنه دجله رونق دאשت و ج وאقع שده بود و در אن

یی بود כـه אز שـرق ھא نین محل برخورد כאروאنچ ھم. بر سر رאه خرאسאن وאقع بود

دאدند و به אین ترتیب، אذوقه כאفی  میכیل א تשج אمدند و بאزאرھאی مאھאنه در אن می

برאی כאرگرאنی כه مجری سאخت שهر بودند، سאכنאن بعدی אن یعنی مردم، دربـאر 

                                                            
 .46، صفتوح البلدان. 1

 .47، صھمאن. 2
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  1.س بودر خאفت عبאسی و سربאزאن אن، به وفور در دست

عـאوه بـر یعنی  ؛نیאزھאی אین שهر رא در نظر گرفت ،منصور در سאختن بغدאد

אو אز نهرھـאی منשـعب אز  .שهر ھم توجـه دאשـتبه مسאئل رفאھی  ،نכאت אمنیتی

سـאختن . ردכـ برאی כשאورزی و تאمین אب مورد نیאز שهر אستفאده  ،فرאت یא دجله

بאزאھאیی כـه رونـق . در دستور כאر قرאر دאد مسجد جאمع و بאزאرھאی متعدد رא نیز

אھمیـت אقتصـאدی و ، عאوه بر مرכزیت سیאسـی ،بאعث שد تא بغدאد ھא אنتجאرت 

 بـه אن توجـه دאשـت،אز دیگر نیאزھאی אین שهر כه منصور نیز . بیאبدאرزگאنی ھم ب

ی حرم مطهر כאظمین فرאھم ریگ שכلمحل منאسبی برאی دفن אموאت بود כه زمینه 

  .שود مییری تحوאت אن بررسی گ چگونگی שכل ،כه در אدאمه .שد

  

  ي كاظمينريگ شكل آغاز
وجـود وאر بغدאد و نزدیכ به כرخ ج ق ھمخیز و پر رونقی در منאطحאصل یھא بאغ

כه عملیـאت قمری 145منصور در ھمאن سאل . معروف بود »שونیزیه«כه به دאשت 

محل مقبره خـאنوאدگی برگزیـد و رא سאختمאنی بغدאد رא אغאز כرد، منطقه שونیزیه 

 2.پאשـند میאنه אست כه روی نאن د שونیزیه به معنאی سیאه. אن رא مقאبر قریש نאمید

زمـین بسـیאر وســیعی رא  ،אبر قـریש כـه در منطقــه غربـی بغـدאد אیجـאد שــدمقـ

כـه אز אرتبـאط و مرאجعـه مسـلمאنאن و שـیعیאن بـه  دیאلرשـ ھאرون. رفتگ دربرمی

در  כـه یدرحـאلھرאس دאשـت، אیשـאن رא در مدینـه  8بن جعفر موسیحضرت 

ه כـ ینھـאرون بـه دلیـل א 3.دستگیر כرد ،در حאل نمאز بودند 9جאیگאه رسول خدא

دسـتور دאد تـא در  ،שـوند مـیمردم متوجه نשوند حضرت در چه مכאنی زنـدאنی 

                                                            
ـــر، . 1 ـــن אثی   ، تـــاریخ یعقـــوبی؛ 4725، 4729، ص11، جتـــاریخ طبـــری؛ 199، ص9ج، الکامـــل فـــی التـــاریخאب

 . 457-459ص
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رא به سمت כوفه و دیگری رא بـه  ھא دو כאروאن אمאده כنند و یכی אز כאروאن مدینه

رא نـزد  7אبتدא אمאم כـאظم، به بغدאد ھאرون پس אز بאزگשت 1.سمت بصره فرستאد

نی כـرد؛ אمـא عیسـی אز אیـن כـאر و زنـدא ،جعفربن منصور بن عیسی ،حאכم بصره

 .אن خسته שد و אز ھאرون خوאست אمאم رא تحویل שخص دیگری بدھد تیمسئول

אمאم مدتی طوאنی نـزد وی . ھאرون ھم زندאنبאنی حضرت رא به فضل بن ربیع دאد

אن بعـدی אمـאم، ب زنـدאن. زندאنی بود و فضل אز به قتل رسאندن אمאم خوددאری כرد

  .نددאשت و אمאم در رفאه بود میی بود כه حرمت אمאم رא پאس فضل بن یحیی برمכ

بسیאر  ،بא שنیدن خبر وضعیت مطلوب אمאم ،ھאرون כه در אین زمאن در رقه بود

رא تحویـل زنـدאنبאن دیگـری  אیשאنیحیی،  بن عصبאنی שد و ضمن مجאزאت فضل

ی و אز روی خبאثـت ذאتـ אو. به نאم سندی بن שאھכ دאد כـه دאروغـه بغـدאد بـود

بـه  قمری، 183שכنجه زیאدی כرد و سرאنجאم در  رא ی به ھאرون אمאمخدمت خوש

  2.و به שهאدت رسאند כرد حضرت رא مسموم ،دستور ھאرون

محـل تجمـع و حضـور  7ه مبאدא محل دفن אمאم כאظمכ عبאسیאن אز ترس אین

در مقאبر قریש یא ھمـאن שـونیزیه بـه خـאכ  حضرت رא پیכر مطهر، שیعیאن بאשد

در אیـن  عبـאس یبنی خאندאن تبهכאر אعضא وتعدאدی אز خلفא  ،ردند و پس אز אنسپ

در  عبـאس یبنـبא توجه به אین כه قبور تعدאدی אز خلفא و طאیفه  3.مقאبر دفن שدند

نمאزگزאردن در אیـن قسـمت  ،وאقع بود 7جهت فعلی و بאאسر مبאرכ אمאم כאظم

بـه שـیعیאن  7نیسـت و אمـאم رضـא یرد جאیزگ به دلیل אین כه مقאبل قبله قرאر می

  4.در مسאجد אطرאف قبر مطهر نمאز بخوאنند אند دهכرتوصیه 
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حضرت .) ق218-227(در دورאن حכومت معتصم عبאسیقمری  218در سאل 

 ،دو سـאل بعـد. אمאم نهم שیعیאن אز مدینه به بغدאد منتقـل שـدند 7محمدبن علی

رא مسـموم  حضـرت 7אدھمسر אمـאم جـو ولفضل دختر مאمون א معتصم توسط אم

جمع שدند و پس  عبאس یبن جلوگیریغم ر שیعیאن علی. و به שهאدت رسאندכرد 

بن  موسیرא در جوאر قبر جدשאن حضرت  حضرتאز تשییع بאשכوھی پیכر مطهر 

بر قبر אیـن دو  ،שیعیאن پس אز مدتی و در عهد دوم عبאسی. دفن כردند 8جعفر

אظمیه نאمیدند כه بאعث שد بعد אز אن مقـאبر אن رא כ سאختند وאمאم بقعه و عمאرتی 

مسـجدی بـه نـאم  ،مطهر و در כنאر אین بقعه منور .ھدقریש به כאظمیه تغییر نאم د

כـאنون حضـور שـیعیאن  ،پאری دو אمـאمس قرאر دאשت כه پس אز خאכ »بאب אلتین«

 به ھمین .ردندכ אمאمیه שد و שیعیאن قبر دو אمאم رא אز دאخل אین مسجد زیאرت می

  .نیز معروف بود »بאب אلتین«مשهد  بهبقعه כאظمیه یא כאظمین  ،دلیل

  

  هيبو آلكاظمين در عهد 
، مقبره כאظمین مثل سאیر مقאبر قریש بود و نیאلنهر نیببر  هیبو אلאز سلطه  پیשتא 

 336در سـאل . אن در تאریخ گزאرש نשـده אسـت برאی אیجאد بنא و تאسیسאت ویژه

بویـه معزאلدولـه، عمـאرت כوچـכ قبلـی כـه שـیعیאن به دستور אحمدبن قمری، 

بאשכوه بא ضـریح אز جـنس چـوب سـאج  אی و بقعه گردید تخریب ند،سאخته بود

و سאختمאن دאخل ند بאאی אین مقאبر مطهر سאخت ینین گنبد بزرگچ ھم. سאخته שد

بـא  ،כه به مرور שכل یכ حـرم مسـتقل در مقـאبر قـریש بـه خـود گرفتـه بـود

אحمد معزאلدوله כه بغدאد رא مقـر אصـلی حכومـت خـود . ته שدری אرאسכא כאשی

نبه بـא שـ وی ھـر روز پنج. دאد مـیبه زیאرت כאظمین אھمیت زیאدی  ،برگزیده بود

رفت و صبح שنبه بـه قصـر  میوزرא و אعیאن و فرمאندھאن خود به زیאرت כאظمین 

ه پـس כ.) ق 356-367(عزאلدوله دیلمی 1.שتگ حכومتی خویש در بغدאد بאز می

                                                            
 .אت بی :بیروت، 132، صالعبر من خبر عن عنبرحאفظ אلذھبی، . 1
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אز پدرש معزאلدوله جאنשین وی در عرאق שـد، عـאوه بـر سـאیر عتـאب مقدسـه 

سـאخت و بـرאی رفـאه حـאل  یت بسـیאرאدر ضمن بאزسאزی כאظمین عمאر ،عرאق

وجوه نقدی و غیرنقدی فرאوאنی ھزینـه  ،علویאن مجאور אین مכאن مقدسو زאئرאن 

ر قلمرو خאنـدאن د אی כه قدرت یכ پאرچه) ق372-367(אلدوله ضدع سپس 1.כرد

بـه بאزسـאزی و  ،نیאلنهـر نیببود، ھمپאی سאیر مשאھد متبرכه جنوب  یאفتهאل بویه 

عضـدאلدوله در سـאل . نوسאزی حرم כאظمین אقدאم نمود و אن رא وسـعت بخשـید

بـزرگ در جـوאر  אی دیوאری گردאگرد כאظمین כשید כه دیگر منطقـهقمری،  369

و بغدאد سאخت כه خدمאت رفאھی و درمـאنی بغدאد بود و بیمאرستאنی بین כאظمین 

بא אین אقدאمאت و توجـه ویـژه  ،כאظمین 2.ردכ عرضه میכאظمین  אئرאنبه زرא אزم 

  .دولت אل بویه رسمאً به عنوאن یכ שهر در כنאر بغدאد جאیگאھی ویژه یאفت

ی خـونین ھא שאھد درگیریبאرھא ی مختلف ھא طی سאل ،بغدאد در دوره אل بویه

یכـی אز אیـن . نـدبود ھـא כאنون אصلی אین درگیری ،و כرخ و כאظمین مذھبی بود

در אین سـאل אھـل سـنت بـه . به وقوع پیوستقمری  443در سאل  שدید حمאت

ی مذھبی نسبت به שیعیאن ھא رھبری حنאبله כه در אین زمאن نوعאً تندروترین گروه

ی אھـدאیی ھא ح، سـאھא تمאم قندیل ،به כאظمین حمله כردند و طی سه روز ،بودند

غאرت כردند و حتـی  ،در پیرאمون حرم כאظمین بود رא و אنچه ھא طא و نقره، پرده

כـه در جهـאن مאننـد  یכאر زשت و ننگین ھرضریح چوبی دو אمאم رא אتש زدند و 

حتی قصد نبש قبر و אرאمگאه دو אمאم و אنتقـאل پیכـر مطهـر  ؛אنجאم دאدند ،ندאשت

ل رא دאשتند כه به دلیل خرאبـی و אنهـدאم وسـیعی כـه אمאمאن به مقبره אحمدبن حنب

  3.نتوאنستند محل قبر رא שنאسאیی כنند ،אیجאد כرده بودند

                                                            
: به כوשש حسـین تسـبیحی، تهـرאن، 67، صتاریخ طبرستان، رویان و مازندرانمیر سیدظهیرאلدین مرعשی، . 1

 .אنتשאرאت שرق

، 1ج ھمـאن، ؛ خطیـب بغـدאدی،137و  120، ترجمـه علـی ھאשـمی حـאیری، ص15، جالکامل فی التاریخ. 2

 .106-105ص

 .281، ص 16ج ھمאن، אبن אثیر،. 3
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  كاظمين در دوره سلجوقيان

و  گردیدحرم مطهر כאظمین حمله به بאرھא  ،ی مذھبیھא در دوره אل بویه در جنگ

رت زیـאدی ی فصلی دجله نیز خسـאھא طغیאن ،عאوه بر אین .غאرت و تخریب שد

در دوره . به אین مכאن وאرد כـرد؛ وضـعیتی כـه تـא دوره سـلجوقی אدאمـه دאשـت

رאنه به כرخ و כאظمین نبود گ گرچه خبری אز درگیری و حمאت غאرت ،سلجوقی

حכومت متمرכز و یכپאرچه سلجوقی به جهت حفـظ نظـم و حאכمیـت  و אصوאً 

ضـعیت چنـدאن مطلـوبی دאد، حـرم כـאظمین و میאجאزه چنین אقدאمאتی رא ن ،خود

توسـط قمـری  490אولین بאزسאزی כאظمین در عصر سـلجوقی در سـאل . ندאשت

-487(وزیر שـیعی برכیـאرق سـلطאن سـلجوقی ،مجدאلملכ אبوאلفضل برאوستאنی

مجـدאلملכ بـه تعمیـر و بאزسـאزی אسאسـی حـرم . صـورت گرفـت قمری )498

ره بلنـد و زیبـא و پردאخت و بنאھאی جدیدی אز جمله یכ مسجد بزرگ بא دو منـא

و دیوאرھـאی  כـردאحدאث  אئرאننین مכאنی مجزא برאی אسترאحت و سכونت زچ ھم

1.ین نمودیحرم رא بא כאשی تز
بنאی حرم پس אز دورאن سلجوقیאن و بیـرون رאنـدن  

به دلیل طغیאن رود دجله دچאر אسـیب جـدی  قمری 569در سאل  ،ترכאن אز بغدאد

  بـه تשـویق وزیـر שـیعه  ،خلیفه وقـت) ق622-575(אلنאصرلدین אّهللاא عبאسی .שد

  خود مویدאلدین قمـی و بـه دلیـل حضـور پرتعـدאد و مـؤثر שـیعیאن در بغـدאد و 

در وאقع برאی אستفאده אز قدرت אجتمאعی שیعیאن در جهت تقویت قـدرت خـود، 

یی در אطـرאف صـحن ھـא حجره ،ضمن تعمیـرאت و نوسـאزیقمری  575در سאل 

  .כאظمین سאخت

                                                            
مـא  ؛1365فروשـی אسـאمیه، כتـאب: تهرאن، 460-459، ص2، جمجالس المؤمنینقאضی نورאّهللاא שوשتری، . 1

אنتשـאرאت : تهـرאن، 82لـدین محـدث אرمـوی، صא میر جאل، به تصحیح النقضعبدאلجلیل قزوینی رאزی، 

 .719، ص2، جتعلیقات النقض؛ 1358אنجمن אثאر ملی، 
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  دوره حمله مغولكاظمين در 

دو  قمـری، 654ی مذھبی در כאظمین در سאل ھא אخرین صدمאت نאשی אز درگیری

سـیאب دجلـه  כـه אتفאق אفتאد  یدرحאلسאل قبل אز سقوط بغدאد به دست مغول و 

אیـن وאقعـه زمـאنی روی دאد כـه  .ی زیאدی אز بغدאد رא زیر אب برده بـودھא بخש

ی عאمه مردم אز محـאت ھא ل رسید و تودهفردی به دست یכی אز אھאلی כرخ به قت

و محله כرخ رא غאرت כردنـد و بـه  ندبه سربאزאن خلیفه عبאسی پیوست ،שینن سنی

 ،درאین حمـאت. و زنאن بسیאری رא ربودند ندرא כשت زیאدیאتש כשیدند و جمع 

 אنرگ نقש אصلی رא در رھبـری غـאرت) ق656-640(אبوبכر پسر אرשد אلمستعصم

שد و  زیאدیمطهر כאظمین رא به بאد غאرت دאد و مرتכب فجאیع  وی حرم. دאשت

رא بسـیאر  אقدאمאتی כه عموم שـیعیאن بغـدאد. فحשא رא به نهאیت رسאندقتل و غאرت و 

   1.אه אز ذھن אنאن پאכ نשدگ به שدت متنفر כرد و ھیچ عبאس یبنمتאلم و ملول و אز 

در جریـאن سـومین  ،نـدכه گروھی برאمده אز قبאیل صحرאی گبـی بود ھא مغول

بـه قصـد نـאبودی قمـری  656در سـאل  ،ی אسאمیھא موج حمله خود به سرزمین

طوאنی تصرف  אی و שهر رא پس אز محאصره به بغدאد حمله כردندخאفت عبאسی 

و אموאلשـאن  כשـته שـدندאز مـردم  زیאدیگروه  ،در جریאن تصرف بغدאد. ندنمود

در אین بین שهر و حرم . بغدאد تخریب שد ر אبنیه و عمאرאتت و بیש گردیدغאرت 

   2.گردیدغאرت و حریق  خوש دستכאظمین כه در جوאر بغدאد بود نیز 

ی ھא دسـتور بאزسـאزی تعـدאدی אز سـאختمאن ،قبـل אز تـرכ بغـدאد ھאכوخאن

                                                            
ن א، نیز صورت گرفته و כאظمین و כرخ و سאכنقمری 653در سאل  ھא אین درگیری ،بنאبر روאیت אبن فوطی. 1

ترجمـه عبدאلمحمـد אیتـی،  ،الحـوادث الجامعـه فـی ماتـه السـابعهאبـن فـوطی، . שیعی אن غאرت שده بودنـد

  .1381אنجمن אثאر و مفאخر فرھنگی : تهرאن، 173-178/74-188/79ص

، שیرאزی،145-195-96ص ھمאن، אبن فوطی،. 2  ، به قلم عبدאلمحمد אیتی،تاریخ وصاف ؛ عبدאّهللاא بن فضل אّهللاא

 .1346אنتשאرאت بنیאد فرھنگ אیرאن، : تهرאن، 23ص
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. صـאدر כـرد ،رא به منظور אستفאده عمאل حכومتی و نمאیندگאن خود بغدאد عمومی

 ،زیر سلطه אیلخאنאن مغول بאقی مאنـد و طـی אیـن مـدت، قمری 740بغدאد تא سאل 

אولین حאכم אیرאنی بغدאد در عهـد . שد میبه אیرאنیאن سپرده  رت بیשאدאره אمور שهر 

אست כه به مدت  جهانگشای جـوینیمغول عطאملכ جوینی نویسنده כتאب معروف 

ی ھא هجوینی در כنـאر بאزسـאزی ویرאنـ .، حאכم بغدאد بود)ق681تא  657(سאل  24

به بאزسאزی دوبـאره حـرم مطهـر  ،تאزه یھא بאغمسאجد و ، بغدאد و سאخت مدאرس

 وی خسאرאت وאرده به אین بنאی مقـدس رא جبـرאن. دאשت אی כאظمین توجه ویژه

و دیوאرھאی אن رא ھم مثل قبـل  برگردאندو دوبאره אن رא به שכل سאبق خود  نمود

  1.بא כאשی تزیین כرد ،אز تخریب

  

  آل جالير تا صفويه دوره دركاظمين 

ی فصـلی دجلـه שـد כـه ھـא ، بغدאد دچـאر طغیאنھא یכ قرن پس אز حضور مغول

כאظمین نیز אز אن برכنאر نمאند و حرم مطهر بאر دیگر دچאر خسאرت جدی שـد و 

بر بغدאد و حومه אن و بخשـی ، در אین زمאن سلسله אل جאیر. رو به ویرאنی رفت

بـه تـرمیم و ) ق757-777(طאن אویـس جאیـریسـل. ندردכ אز عرאق حכومت می

ی بسیאر כאر خאتمدو صندوق  ،بאر نخستینبאزسאزی دوبאره حرم אقدאم כرد و برאی 

دو گنبد بـر  ،ویهب زیبא روی قبور مطهر אمאمאن نصب نمود و به جאی تכ گنبد عصر אل

تی دجله خسאرא قمری، بאر دیگر طغیאن 776وقتی در سאل . فرאز قبرھאی مطهر سאخت

خسـאرאت  حرم وאرد نمود، سلطאن אویس بא تאש وزیر خود، بאر دیگر به بאزسאزیبه 

   2.سאختאئرאن زبرאی سכونت  سرא כאروאننאשی אز سیل אقدאم כرد و حتی یכ 

                                                            
 .221و213، 182، 181ھمאن، ص. 1

بغـدאد،  :، مכتبه אلعلمیه، عرאق26-24ص، تاریخ االمامین الکاظمین و روضتها الشـریفه، جعفربن אبن אلحאج אلنقدی .2

دبیـر زیـر نظـر دכتـر ، 242،ص3، جحبیب السیرلدین خوאندمیر، א م؛ غیאث 1950/ ق1369دאرאلכتب אلعرאقیه، 

  .1327: ، قم121ص، ریخ کاظمین و بغدادتا، ؛ میرزא عبאس فیض قمی1353فروשی خیאم  כتאب: سیאقی، تهرאن
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ی در אمـאم دوאزدهپس אز ظهور سلسله صفویه و رسمیت یـאفتن مـذھب تשـیع 

در אدאمه فتوحאت  ،אین حכومت مؤسس )ق907-930(אیرאن، שאه אسمאعیل صفوی

رא  نیאلنهـر نیبو تمـאم جنـوب  نمـود حملـه نیزبه عرאق  ،و توسعه قلمرو سیאسی

بـه بغـدאد و  ،پس אز فتوحאت در عرאق و زیאرت כربא و نجـف وی. تصرف כرد

بא توجه به אین כه سلسـله نسـب سـیאدت مـورد אدعـאی . سپس به כאظمین رفت

بـه حـرم مطهـر כـאظمین  אی ویـژه שאه توجـه ،رسید می 7صفویאن به אمאم כאظم

دستور دאد تمאم بنאھאی موجود حرم رא כه در אثـر  قمری، 926 سאل وی در. دאשت

بـه  و خـرאب כننـد ،ی دجله و وقאیع تאریخی وضعیتی نאمطلوب دאשتھא سیאب

כه שאمل روאق در چهـאر سـمت، صـحنی  بسאزند جאی אن عمאرتی زیبא و بאשכوه

ی ھא ری שده و یכ مسجد بـزرگ بـא سـتونכא אשیبزرگ، حرم، دو گنبد جدید כ

  1.כه به جאی مسجد عهد سلجوقی سאخته שد שد می ضخیم در שمאل

ری بـرאی כא وق بسیאر زیبאی خאتمددو صن ،שאه אسمאعیل عאوه بر אین אقدאمאت

صـندوق روی قبـر אمـאم . قبور مطهر سאخت כـه ھنـوز پאبرجـא و موجـود אسـت

ه فرد ھنری אست و به لحאظ پرכאری و ریزنقש رھאی منحصر بכא אز שאه ،7جوאد

 .ی موجود نصب שـده در عتبـאت عאلیـאت زیبـאتر אسـتھא אز ھمه صندوق ،بودن

ی صنعتی و ھא در دאخل چوب ،تر אستم ی بسیאر ریز عאج כه یכ دھم میلیھא تכه

تـری אز م یلیم ی گـل نیمھא ی منبـت אز عـאج بـא שـאخهھـא כאر שـده و گل אبنوس

تر عـرض و م سאنتی 1/83متر طول 2/5אین صندوق. نر אسאمی אسترھאی ھכא שאه

כـه بـא نقـره تـزیین שـده و  7صندوق قبر مطهر אمאم כאظم. متر אرتفאع دאرد 5/1

ر و دאرאی ت כوچـכ 7אز صـندوق אمـאم جـوאد رא دאرد،ی خאص خـود ھא ریزכאره

אن رא  ،אردر عهد قאج رכא یכ بאر אستאد صنیع خאتم כهری אست ت ی כمھא ریכא ریزه

ه مربوط به عهد صفوی بر دیوאرھאی حـرم כـאظمین بـ אی אمروزه כتیبه. כردترمیم 
                                                            

مبنאی توسعه و אقدאمאت אدوאر بعدی שد و بنאی حرم مطهر כـאظمین  ،سאخت و سאز زیربنאیی عهد صفوی. 1

  .چאرچوب فیزیכی عهد صفوی رא تא אمروز حفظ כرده אست
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   1.جא مאنده כه به שرح אقدאمאت عمرאنی שאه אسمאعیل پردאخته אست

ی دאخلـی مـدعیאن ھـא سیאسـی و جنگ یھא ومرج ھرجبه دلیل  ،سلسله صفویه

رא אز دسـت  نیאلنهـر نیبـقدرت پس אز مرگ שאه אسمאعیل، כنترل و אدאره جنوب 

  .درאمد) ق 926-974(خאن قאنونیو אین سرزمین به تصرف سلیمאن نددאد

بא وجود گرאیש و تعصب אنאن ) ق.ه 926-974(در دورאن تسلط ترכאن عثمאنی

خبری אز درگیری، حمאت و تخریـب כـאظمین  ،به مذھب אھل سنت و جمאعت

אی نשـאن دאدن توجـه و بـر ،خאن در زمאن حضور در بغـدאدنیست و حتی سلیمאن

بـه مسـجد  ،ریכא منبری زیبא אز אجر ترאשیده و כאשـی ،אحترאم خود به حرم مطهر

بـه وאسـطه سلسـله . אسـت جאمאنـده بهאین منبر تא אمـروز . שمאلی حرم تقدیم כرد

، بـه قمری 926، در אین مسجد כه در سאل قمری 1340عثمאنی אھل سنت تא سאل 

یـن כـه שـیخ אخوאندند تא  مینمאز جمאعت  ،بود دستور שאه אسمאعیل سאخته שده

مهدی خאلصی در אن به אقאمه نمאز جمאعت پردאخـت و אز אن پـس שـیعیאن نمـאز 

 عبאس שـאهپس אز تحوאت دאخلی و روی כאر אمدن . ردندכ میبرگزאر  رא جمאعت

و אصאحאت سیאسی و نظאمی وی כه بאعـث אحیـאی قـدرت ) ق 985-1038(אول

. ومت بאر دیگر عرאق رא אز כنترل دولت عثمـאنی خـאرج כـردאین حכ، صفویه שد

حرم مطهر כאظمین بא توجه به אھمیت جאیگאه אن در سلسله نسب سیאدتی صفویه، 

مورد توجه ویژه ) ق 1052-1038(אول و שאه صفی عبאس שאهطی دورאن حכومت 

 چهـאردهאول تمـאم ثـروت خـود رא وقـف  عبאس שـאه. دولت صفوی قرאر گرفـت

  2.سیدر כرد כه بخשی אز אن به حرم כאظمین معصوم 

                                                            
ه و تصحیح و تعلیق אز ، مقدم)ق984بخש אیرאن אز قرאقوینلو تא سאل ( ،جواهر االخباربودאق منשی قزوینی، . 1

؛ אمینـی ھـروی، 494ص، 4، جحبیـب السـیر؛ 124، ص1378نשر میرאث مכتوب : محسن بهرאم نژאد، تهرאن

تصـحیح، توضـیح و تعلیقـאت محمدرضـא نصـیری،  ق، ۹۲۰فتوحات شاهی، تاریخ صـفوی از آغـاز تـا سـال 

  . 1383אنجمن אثאر و مفאخر فرھنگی : تهرאن، 303ص

، 1ج ، تصـحیح و پـאورقی سیدحسـین سـאدאت نאصـری،قصـص الخاقـانیقلی، שאملو،  دوولی قلی بن دאو. 2

؛ אسכندربیگ منשـی، 1371سאزمאن چאپ و אنتשאرאت وزאرت فرھنگ و אرשאد אسאمی : تهرאن ،96-93ص
← 
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ی ھـא ضریحی فـوאدی نمـود و حـرم و روאق دאرאیحرم رא  ،بאر نخستینوی 

אین אقدאمאت تא دورאن שـאه صـفی . نزدیכ به قبور مطهر رא تزیین و بאزسאزی כرد

כـه אمـروزه  1بא سאختن چهאر منאره در چهאر گوשه صـحن כـאظمین אدאمـه یאفـت

  . تنאن پאبرجאسچ ھم

  

  كاظمين در عهد قاجاريه 

 1049عـرאق در سـאل  رفـتنپس אز שכست صفویه אز قوאی عثمאنی و אز دسـت 

توאنستند שخصאً بـه  میو ن ندאשتند، صفویאن دیگر حאכمیت سیאسی مستقیم قمری

אیرאنیאن در تمـאمی אدوאر تـאریخی  .بאزسאزی و توسعه و אبאدאنی כאظمین אقدאم כنند

بـא אرسـאل ھـدאیא و  ،در عهد قאجאریـه ژهیو بهثمאنی بر عرאق پس אز سلطه دوبאره ع

نשـאن  אی به بאزسאزی و אبאدאنی حرم مطهر توجه ویـژه ،نذورאت و پردאخت ھزینه

زیـرא אبـאدאنی و  ؛אمری כه بא موאفقت و مسאعدت دولت عثمאنی ھمرאه بـود ؛دאدند

ه و مسـאعدت שیع אئرאنبאعث אفزאیש درאمد אین دولت אز طریق ز ،رونق כאظمین

در عصـر قאجאریـه، بـא حمאیـت .שد میو ھمرאھی گروه پر نفوذ שیعیאن در عرאق 

כه توجـه زیـאدی بـه مسـאئل مـذھبی ) ق1193-1212(א محمدخאن قאجאرغمאلی א

 ،زمאن نیא در. دאد، אقدאمאت عمرאنی وسیعی در حرم مطهر صورت گرفت مینשאن 

אمـאم  بאאسـرق جنـوبی כـه بـه אولین بאر دو گنبد مطهـر כـאظمین و אیـوאن و روא

                                                            
→  

: تهـرאن ،1667-1668و  1250-1252، ص2، تصحیح محمدאسـمאعیل رضـوאنی، جتاریخ عالم آرای عباسـی

، بـه خالصه السیر، تاریخ روزگار شاه صـفیخوאجگی אصفهאنی،  محمد معصوم، 1377 ،אنتשאرאت دنیאی כتאب

אبوאلحسـن قزوینـی، ؛ 1398علمی، אنتשאرאت : تهرאن، 158و  149، 130، 108، 106ص سعی אیرج אفשאر، 

موسسه مطאلعאت و تحقیقـאت : ، تهرאن52، به تصحیح مقدمه و حوאשی مریم میرאحمدی، صفواید الصفویه

حدیقـه (، ایـران در زمـان شـاه صـفی و شـاه عبـاس دوممحمد یوسف وאله قزوینی אصفهאنی،  ؛1367ی، فرھنگ

، 84-95، تصحیح توضیحאت و تعلیقـאت محمدرضـא نصـیری، ص)خلدبرینששم و ھفتم אز روضه ששم 

  . 1380אنجمن אثאر و مفאخر فرھنگی : تهرאن

  .ھمאن. 1
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ی مرمـر فـرש ھא بא سنگ ،پوשیده שد و כف حرم و صحن مطهر ،دאرد 7כאظم

  ی ـאزل مسכونـאر منب نخستین ،یـאی فیزیכـه فضـنین به جهت توسعچ ھم. گردید

אیـن  1.دگردیـو بـه فضـאی حـرم אضـאفه שـد אطرאف حرم خریدאری و تخریـب 

אه שـ ق، فتحعلی1221در سـאل . یאفـتאمـه אقدאمאت در אدوאر بعدی دولت قאجאر אد

ی ھــא و طــאی منאره ھــא ی روאقכــאر یכאשــری، כא אیینــه). ق1212-1250( قאجــאر

אز  ،، منوچهرخאن معتمدאلدوله گرجیقمری1247در سאل  2.כאظمین رא تجدید כرد

ی جنوبی، ھא ھزینه طאכאری و نوسאزی روאق ،ردאن متمول قאجאریم رجאل و دولت

لعرאقین وכیل میرزאخאن א ، שیخقمری1282در سאل . א پردאخت כردשرقی و غربی ر

تعمیرאتی در حـرم مطهـر אنجـאم دאد و بـه  ،אز محل ثلث میرאث אمیرכبیر ،אمیرכبیر

و صـحن مطهـر  ھـא ، אیوאنھـא ری روאقכא ری و כאשـیכא بאزسאزی، نوسאزی، אیینـه

אریه כه אز عتبאت تنهא پאدשאه سلسله قאج) ق 1313-1264(שאه نینאصرאلد. پردאخت

زین گ ، ضریحی אز نقـره سـאخت و جـאیقمری1283در سאل  ،عאلیאت بאزدید כرد

ری و כא مطهـر رא אیینـه ضریح فـوאدی عصـر صـفوی نمـود و روאق שـرقی حـرم

  قאجـאر بـر پیשـאنی אیـن دیـوאر  שـאه نینאصرאلدطאכאری כـرد כـه ھنـوز عنـوאن 

  3.موجود אست

ینאت حـرم مطهـر ید אیرאنی نیز در توسعه و تزسאیر אفرא ،عאوه بر שאھאن قאجאر

אفرאد بאنو سلطאن بیگم دختر مשیرאلملכ שـیرאزی  نیא אزیכی . فعאل دאשتند ینقש

سـאل پـس  109، یعنی قمری 1324אست כه یכ ضریح אز نقره سאخت و در سאل 

 ،ی אن אز بـین رفتـه بـودھـא כه فرسوده שده و نقره שאه نینאصرאلدאز ضریح زمאن 

بאقی مאندن ھשت  ،نכته جאلب אین ضریح 4.כه تאכنون بאقی مאنده אست دכرنصب 

                                                            
 و به כوשـש محمدرضـא عبאسـی ،)ھא שهریאر جאده(شاه به عتبـاتسفرنامه ناصرالدین نאصرאلدین שאه قאجאر، . 1

  .75، صتاریخ االمامین الکاظمینאنتשאرאت سאزمאن אسنאد ملی אیرאن؛ : تهرאن، 96پرویز بدیعی، ص

  .96، صسفرنامه ناصرالدین شاه. 2

  .96/155، صھمאن. 3

  .1377 ،نשر محب: مשهد، 133، صراهنمای عتبات عالیاتمحمد میאنی، . 4
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گلدאن فوאدی بزرگ عهد صفوی אست כه دאرאی אحאدیث و אیאت قرאن بـא خطـی 

אین ضریح ھفت متر طول، پنج متر عرض و سه و نیم متر אرتفـאع . ستبسیאر زیبא

و صـندوق در وسط ضلع שرقی و در حد فאصل د ،درب ورودی אین ضریح. دאرد

بن  موسـیقبـر שـریف و مطهـر حضـرت . گرفتـه אسـتقبور مطهر אمאمאن قـرאر 

در قسـمت שـمאلی دאخـل  7אمאم جوאددر قسمت جنوبی و قبر مطهر  8جعفر

قسمت غربی فאصله אندכی بא  ،تא قبل אز تعمیرאت چند سאل אخیر. ضریح قرאر دאرد

. אجتمאع زאئرאن بـوددאرאی فضאی بאز به عنوאن محل  ،دیوאر دאשت و قسمت שرقی

ری שده و زیر گنبد دאرאی نقـوש و خطـوط כא אطرאف ضریح مطهر تא سقف אیینه

 ،ی گردאگرد روضه منـوره כـאظمینھא روی כאשی. زیبאی عهد صفوی אست אریبس

ی שـאه ھـא و نאم אست قمری 929یی بא خط ثلث قرאر دאرد כه دאرאی تאریخ ھא כتیبه

  . שود میدر بین خطوط אن دیده  אه قאجאرש אسمאعیل صفوی و فتحعلی

در دوره قאجאریه توسـط فرھـאدمیرزא  ،אقدאم بאزسאزی و توسعه حرم نیتر عیوس

 כرد و وی بنאی قدیمیرא خرאب. صورت گرفت שאه نینאصرאلدمعتمدאلدوله عموی 

و به مسאحت صحن אفـزود و دیوאرھـאی  نمود ی مجאور حرم رא خریدאریھא خאنه

ی ھא כـرد و سـردאب فرש سنگزمین صحن رא  אو .سאخت אن رא بلندتر אز گذשته

و سאعت بـزرگ و دفرھאدمیرزא  ،عאوه بر אین. אن رא برאی دفن אموאت مهیא سאخت

یכی بر فرאز אیوאن دאخلی سه درب جنوبی و یכی بر فرאز אیوאن درونـی سـه  ،زیبא

 نـאم درب چهאرم روאق שرقی אیوאن طـאی نאصـری بـه .درب שرقی نصب نمود

אقدאمאت . שدی و خطوط بسیאر زیبא نصب כאر نقرهری، כא بא כنده نیز ،»ب אلمرאدبא«

ھزאر لیره طـא یـא  120فرھאد میرزא در حدود שש سאل در כאظمین طول כשید و 

ی ھא بא حאשـیهכه در وאقع صحن אمروزی כאظمین  1.ھزאر تومאن ھزینه دאשت 340

                                                            
؛ حـאج سـیאح 1377אنتשאرאت אمیرכبیـر، : تهرאن، 584، صروزنامه خاطراتمحمدحسن خאن אعتمאدאلسلطنه، . 1

؛ مهـدی 1359אنتשـאرאت אمیرכبیـر، : تهرאن، 214، به כوשש حمید سیאح، صحاج سیاح خاطراتمحאتی، 

  .1371אنتשאرאت زوאر، ، 92و91ص: ، تهرאنشرح حال رجال ایرانبאمدאد، 
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  .אید به שمאر میھאدمیرزא אز אقدאمאت فر ،ھزאر متر مربع אست 26אطرאف אن 

ی بـزرگ عتبـאت ھא אمـروزه در زمـره صـحن ،صحن مطهر و مقدس כـאظمین

حـرم مطهـر در  .متر אسـت 350و عرض אن  370عאلیאت عرאق אست כه طول אن 

بـرאی . متـر قـرאر دאرد 150و عـرض  230כل بא طول ש دאخل אین صحن مستطیل

بאید אز چهـאر روאق عبـور  ،رسیدن به روضه منوره כאظمین و زیאرت ضریح مطهر

אیـن . אسـت ری שـدهכא כرد כه تمאمی אن تא نیمه אز سنگ و بقیه تـא سـقف אیینـه

  :عبאرتند אز ھא روאق

روאق «، بـه אن כه به دلیل قرאر گرفتن در بخـש שـرقی »بאب אلمرאد«روאق  .1

ن و אن، محـدثאقولویـه אز مجتهـدשـیخ مفیـد و אبـن .وینـدگ ھم می »שرقی

 .مدفون ھستندאن  ن שیعه درאمتכلم

 .در جنوب ضریح قرאر دאردכه  »بאب אلقریש«روאق  .2

 .روאق שمאلی .3

روאق غربی כه به دلیل دفن خوאجه نصـیرאلدین طوسـی بـه روאق خوאجـه  .4

 .نصیر שهرت دאرد

שـود כـه  میשש درب به سمت ضریح مطهر بאز ، چهאرگאنهی ھא אز אین روאق

ھنـری بسـیאر زیبـא و دאرאی بـه لحـאظ  ھـא אیـن درب. ھمه אز طא و نقـره אسـت

שـש درب  ،عאوه بـر אیـن. ی ظریف و خطوط عאلی نستعلیق אستھא ریכא כنده

صحن כאظمین در אبتـدאی . שود میאز طریق ھשت درب به صحن مرتبط  ھא روאق

نـگ ر ی مینیאییھא دوره قאجאر دאرאی سه درب אصلی بود כـه سـردر אن بـא כאשـی

כه قسـمت بـאאی  قرאر دאשت لدسته כאשیچهאر گ ،پوשیده שده و در زوאیאی אن

یی ھـא رא و حمאمسـ حـرم یـכ مدرسـه، כאروאن ھא عאوه بر אین .אن مطא שده بود

پـس אز אقـدאمאت  1.سـאخته שـده بـود אئرאنכه برאی אسترאحت و אستفאده ز دאשت

                                                            
אنتשـאرאت قصـه پـردאز، : تهـرאن، 981-679שـی، صو ، ترجمه ھمאیون فرهسفرنامه دیوالفواאفوא، مאدאم دیو. 1

1378.   
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כـه پـس אز  دאשـتھفـت درب  حـرم ،عمرאنی عصر قאجאریه به ویژه فرھאدمیرزא

ی بهשت כه تعدאد אن ھשـت عـدد ھא بنی به عنوאن نمאد درعאمه שهرستא ،مدتی

  :عبאرتند אز ھא אین درب .כه تא אمروز بאقی אست به אن אفزودאست، یכ درب دیگر 

و سـیدمیرزא  قـرאر دאرد אی درب روאق جنوبی כه دאخل چـאرچوب نقـره •

ری כא خطـوط כنـده. ده אسـتכـرאھدא قمری  1283 سאل אصطهبאنאتی در

در حאשـیه . تאد میرزא محمدعلی طیب שـیرאزی אسـتשده אن به خط אس

ی سوره مبאرכه دھر و فجر بـه ھא مزین به אیه אی כتیبه ،ھر لنگه אین درب

 1.שود میدیده نستعلیق  خط

. ری ھنرمندאنـه و ظریفـی אسـتכא دومین درب روאق جنوبی دאرאی כنده •

אسـمאء جאلـه و نـאم مبـאرכ  ،روی אین درب بא خط بسیאر زیبאی ثلـث

عمאدאلدوله وאلـی כرمאنשـאه در  رא אین درب. שود میאمאن معصوم دیده אم

 2.כردوقف قمری 1285سאل 

حـאج قمـری،  1399سـאل  אسـت درכه אز نقـره  رא سومین درب جنوبی •

یی אز אیאت אשعאر ھא و دאرאی כتیبه כرد  وقفمحمدعلی אفضلی שوשتری 

 3.بא خط زیبאی نستعلیق אست

אیوאن طאی نאصـری قـرאر گرفتـه و بـه چهאرمین درب در روאق שرقی  •

فرھـאد میـرزא در  ور כه گفتـه שـد،ط ھمאن و אستمعروف  »بאب אلمرאد«

 4.ده אستכروقف قمری  1294تאریخ 

وאقـف . پنجمین درب در روאق שرقی و نزدیכ قبر שیخ مفید قرאر دאرد •

 بخש نـتیزن و אשعאر فאرسی بא خطی بسیאر زیبא אאین درب כه אیאت قر

                                                            
  .197ص ،تاریخ کاظمین و بغداد میرزא عبאس فیض،. 1

  .203-208ھمאن، ص. 2

  .249-250ھمאن، ص. 3

  .ھمאن. 4
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 1314سـאل  درכـه  بـودتـאجر  محمـدجوאدفردی به نאم حאج  ،אن אست

 1.، אن رא وقف نمودقمری

تאریخ . ששمین و ھفتمین درب در مجאورت قبر خوאجه نصیر قرאر دאرد •

 .ولی وאقف אن نאمعلوم אست قمری 1337وقف אین دو درب سאل 

ھשتمین درب در روאق שمאلی قرאر دאرد כه دאرאی אیـאت قـرאن، אשـعאر  •

ری שـده و אن رא بـه כא عربی אست כه به خط بسیאر زیبא כنـدهفאرسی و 

אن  حאج عبدאلنبی تאجر כـאزرونی אست یכ אثر نفیس ھنری تبدیل כرده

 2.כرد، وقف قمری 1340 سאل در رא

و  ھא مسאحت دאرد כه بא سـאختمאن مترمربع 514/14אمروز حرم مطهر כאظمین 

رسد כه مبنאی طرح سאخت  می عمترمرب ھزאر 26به  ،منאطق אطرאف مربوط به حرم

ر تـ אقدאمאت אمـروز بیש .אست שده حفظسمאعیل و توسعه فرھאد میرزא א دوبאره שאه

مثـل  שـود؛ مـیی قدیم و تאریخی אن مربـوط ھא نوسאزی و نگهدאری سאختمאن به

تـوאن  مـیدر وאقـع . طאכאری دو گنبد توسط ستאد بאزسאزی عتبאت عאلیאت אیـرאن

אیـن مכـאن مقـدس ، به حرم مطهر אیرאنیאندینی و مذھبی  گفت عאوه بر تعلقאت

  .אستبسیאر زیبא و مجلل אز ھنر معمאری אسאمی אیرאن  אی نمونه
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 مقدمـه، )ق984بخש אیرאن אز قرאقوینلو تא سאل(جواهر االخبار قزوینی، بودق منשی،  .28

  .1378نשر میرאث مכتوب، : محسن بهرאم نژאد، تهرאن قیتعل و حیتصح

میــر שــفیعی  אّهللاא  فضــلسید: قیــتحق و، ترجمــه الجنــان حیفاتمقمــی، שــیخ عبــאس،  .29

  .1390אنتשאرت אسوه،: خوאنسאری، قم
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אنتשـאرאت : ، به כوשש، حمید سیאح، تهرאنخاطرات حاج سیاحمحאتی، حאج سیאح،  .30

  .1359، ریرכبیאم

، بـه כوשـש حسـین مازنـدران وتاریخ طبرسـتان رویـان هیر אلدین، مرعשی، میرسید ظ .31

  .אنتשאرאت שرق: تسبیحی، تهرאن

  .1377نשر محب، : ، مשهدراهنمای عتبات عالیاتمیאنی، محمد،  .32

به כوשש، ) ھא جאدهשهریאر ( الدین شاه به عتبـات ناصر سفرنامهنאصرאلدین שאه قאجאر،  .33

  .אنتשאرאت سאزمאن אسنאد ملی אیرאن :عبאسی و پرویز بدیعی، تهرאن محمدرضא

 وبنگـאه نשـر : אیتی، تهرאن میمحمدאبرאھ، ترجمه، لبلـدانیعقوبی، אحمد بن یعقوب، א .34

  .1356כتאب، ترجمه

  



  

  

  

  

  7كتابشناسي امام كاظم
  

  1اباذر نصراصفهاني
  

  مقدمه

 یھـא پژوھש אز و כتאبשنאسـی فهرسـت تهیـه در אی ویژه אھتمאم אخیر سאلیאن طی

 بـوده אسאمی علوم حوزه تحقیقאت خصوص به مختلف یھא حوزه در دهש אنجאم

 نאسـی،ש مقאله כتאبשنאسـی، عنـאوین بא כه مرجع منאبع نوع אین تهیه ضروت. אست

 تحقیقـאت אثאر نوع אین وجود بدون כه אست אین در שوند می منتשر... و אثאر نمאیه

 כتאبשنאسـی بـه رجـوع כـه چـرא שـود، مـین אنجـאم مطلوب و صحیح صورت به

 چــه در و گرفتــه صــورت تحقیقــאت ییھא زمینــه چــه در כــه نــدכ می مשــخص

 وجـود. نـدכ می معین رא تخقیقאت مسیر و ھستیم پژوھש כمبود دجאر ییھא زمینه

 در حــوزه אن پژوھשــگرאن وقــت رفــتن ھــدر אز موضــوعی، ھــر در כتאبשنאســی

 حوزه אن در علمی وضعیت אز نمאیی ھمچنین. כند می جلوگیری منאبع جسنجوی

 ھـر فرھنگی خאدمین و پژوھשگرאن כه אست אی مجموعه نیز. כند می مשخص رא

دو مورد אخیـر بـرאی نهאدھـאیی כـه אھتمـאم در برگـزאری  .ندכ می معرفی رא رשته

سمینאر و ھمאیש برאی موضوعאت خאصی دאرند، مهم و حتـی ضـروری بـه نظـر 

 مطـرح ضرورت یכ عنوאن به مאخذשنאسی و כتאبשنאسی אمروزه אینرو אز .رسد می

                                                            
 כאرשنאس پژوھשכده حج و زیאرت 1
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  .אست درאمده تخصصی و אموزשی ۀرשت صورت حتی به و שده

 אفتخـאرאت אز یכی:معصومین زندگی قلمرو در فرھنگی و پژوھשی فعאلیت

 زنـدگی אعمـאق و אبعـאد אگرچـه. אسـت بـوده אسאمی אمت محققאن و نویسندگאن

. یאفـت رאه אن مـאمت بـه بتـوאن כـه אسـت אن אز رت عمیق و رت گسترده אلهی رھبرאن

 محققـאن بـر :אئمـه دربאره שده منتשر ھאی مقאله و ھא כتאب אنبوھی و گستردگی

 שنאسـیهאی כتאب שنאسـی כتאب حتـی و שنאسـی כتאب כه جאیی تא نیست، پوשیده

 و אجتمـאعی ــ سیאسـی אوضـאع گمـאن بی. אسـت אمـده فـرאھم نیز אنאن אز بعضی

 برجسـتگی رא שـیعه אمאمـאن אز یبعضـ زندگی تאریخ مכאن، و زمאن یھא ضرورت

 صـאحبאن نظر مد بیשتر رویدאدھא برאبر در אنאن یھא موضعگیری و بخשیده خאصی

 אثـאر حجـم و تعـدאد אسـت طبیعـی رو אیـن אز. אست بوده نگאرאن تאریخ و אندیשه

، אز جملـه 7حضرت אمאم موسـی כـאظم .نبאשد یכسאن אنאن دربאره یאفته نگאرש

 و نیـز زنـدگאنیאبعـאد گرאن تحقیقـאت متعـددی دربـאره אمאمאنی ھستند כه پژوھש

بא אینحאل بאز می تـوאن گفـت، . אند אنجאم دאدهאجتمאعی عصر אیשאن -אوضאع سیאسی

 یאرھאכدאرد و  אطאع אن אز כسی כمتر כه אست نכאتی אز پر 7כאظم אمאم زندگی

 بאیـد موضـوع אیـن در و سـتین אمـروز جאمعـه یعلم אزین یپאسخگو שده אنجאم

  .שود כאر بیשتر

بאره אثאر نوשته שده دربאره אبعـאد مختلـف زنـدگی و تאכنون پژوھשی جאمع در

گرچه دربאره برخی אئمه ھمچون . تهیه نשده אست 7שخصیت אمאم موسی כאظم 

 ،یכی دو مقאلهدر אلبته  .چنین אثری تهیه שده אست 7و אمאم حسین  7אمאم علی

   .אند منتשر כردهرא  אیשאنفهرستی אز برخی אثאر دربאره 

כلیـه אثـאر و منـאبع منتשـره دربـאره אمـאم موسـی گزאرשـی אز  אین כتאبשنאسی

بـه  دאنשگאھی אست כهـ  ی حوزویھא אمهن و پאیאن ھא ه، مقאلھא אعم אز כتאب7כאظم

ذی אلقعـده / 1392تـא تאبسـتאن ... ترכـی،  אنگلیسی، אردو، زبאنهאی فאرسی، عربی،

یــری אز אبزאرھــאی مختلــف گ ق توאنســته بــא بهرهو محقــ אند منتשــر שــده. ق1434
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אمه ھא و مقאאت ن אطאعאت گردאوری שده در سه بخِש כتאبهא، پאیאن. שنאسאیی כند

ھمچنین در ھر بخש אطאعـאت بـر אسـאس زبـאن مـتن تفכیـכ . אند تفכیכ שده

  .אند שده

 36عنـوאن כتـאب،  386כه שـאمل  אند مאده معرفی שده 729در אین כتאبשنאسی 

عنـوאن بـه زبـאن  220در بخש כتאبهـא، . عنوאن مقאله אست 307אمه و ن نوאن پאیאنع

عنـوאن  166و ) عنوאن در حوزه כودכ و نوجوאن אسـت 50אز אین تعدאد، (فאرسی 

 165عنـوאن بـه زبـאن فאرسـی و  142نیز در بخש مقאאت، . به زبאن عربی ھستند

و כتאبهـאی  ھא ی مجلـهھא لـه، مقאھא در بخـש مقאلـه. عنوאن به زبאن عربـی ھسـتند

، ذכـر 7مجموعه مقאله، به ویژه مقאאت ھمאیשهאی مرتبط بא אمـאم موسـی כـאظم

نכتـه دیگـر אینכـه بـه جهـت . معرفی نשده אست ھא שده אست و مقאאت روزنאمه

در حـوزه כـودכ و نوجـوאن، در 7حجم قאبل توجه כتאبهאِی دربאره אمאم כـאظم 

ین عنـوאن در نظـر گرفتـه שـده و אطאعـאت بخש כتאبهאی فאرسی، بخשی بא ھم

  . مربوط به אن در אن قسمت تجمیع שده אست

در حین אنجאم אین כتאبשنאسی در نظر دאשتیم تא برאی ھر כتאب، توصیفی כوتאه 

بیאوریم، ولی אز אنجא כه قאلب אثאر سאختאر نسبتאً یכسאنی دאשتند כه معمـوא אبعـאد 

رא بررسـی כـرده بودنـد، 7جعفر مختلف زندگی و שخصیت حضرت موسی بن

  .لذא توصیفهא כه خیلی שبیه ھم بودند، אز متن حذف שد

 زمینـه در منאسـبی כאرھאینم بא توجه به אینכه כ در پאیאن به אین نכته אשאره می

אست، שאیسته אست  نگرفته صورت تאכنون 7כאظم موسی אمאم فرھنگ שنאسאندن

כـه  »7כـאظم موسـی אمـאم زمאنـه و هسیر« אلمللی بین ھمאیשאز برگزאر כنندگאن 

نیز ذכـر אیـن . ، تقدیر و تשכر ویژه دאשته بאשمאند گאمی مهم در אین رאستא بردאשته

م כتאبשنאسی جـאمعی عرضـه כـنم بـه א مطلب ضروری אست כه بنده تאש دאשته

در אیرאن و دیگر כשورھא  7م ھر אنچه دربאره حضرت אمאم כאظمא عبאرتی כوשیده

אمـא در . مقאله و پאیאن نאمه منتשر שده رא שنאسـאیی و معرفـی כـنم در قאلب כتאب،
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نאسی و כتאبשنאسـی بـه جهـت پرאכنـدگی در تحقیقـאت، معمـوא ש تحقیقאِت منبع

مאنـد  مـیحقق دور درصد نאچیزی אز پژوھשهא به ویژه در عرصه مقאאت אز نگאه م

لذא אز כلیه پژوھשگرאن و محققאن عزیز تقאضא دאرم، نظرאت و دیـدگאھאی אرزنـده 

  .خود رא دربאره نوאقص و نیز אשכאאت אحتمאلی אین כتאب به אینجאنب אعאم نمאیند

  

  

  

  

  

  
   



  567    7كتابشناسي امام كاظم

  

  ها كتاب: فصل اول

  فارسي) الف

، طبאطبאیی ، به כوשש حسین7نكته ناب از سخنان گوهربار امام موسى كاظم 110 .1

  .ص، جیبی96، 1389تهرאن، قصر כتאب، 

، قم، حدیث نینوא، رنאنی زאده زכی ، علیرضא7پرسش در محضر امام كاظم 655 .2

  .ص333، 1387

  . ص240، 1380، حسن אیدرم، قم، گرگאن، سيمای كاظمين: آرام دجله .3

، مرتضوی ، زھرא7روايت داستانى زندگى امام موسى كاظم: آفتاب در حصار .4

  .ص105، 1386אصفهאن،  שهردאری تفریحی فرھنگی אصفهאن، سאزمאن

 صאمتی، برאی ، مرثא7روايت داستانى زندگانى امام موسى كاظم :آفتاب در محاق .5

אصفهאن، אصفهאن،  שهردאری تفریحی فرھنگی سאزمאن قلمستאن אدبی אفرینשهאی مرכز

  .ص112، 1385אصفهאن،  שهردאری تفریحی فرھنگی سאزمאن

- پژوھש ، محمد رضאیی אدریאنی، قم، مرכز7زندگى امام كاظم: آيين برنامه سازی .6
  . ص، وزیری470، 1389سیمא،  و صدא אسאمی ھאی

در  7پژوهشى در باب جايگاه عقل در تربيت از ديدگاه امام كاظم :آيين عقل ورزی .7

 אمאم پژوھשی و אموزשی زאده، قم، موسسهی، حسین مهدروايت هشام بن حكم

  . ص، وزیری264، 1383خمینی، 

، حسن مصطفوی، ا ه از آن  الزم  ح ي وض و ت  ق ي ق ح و ت  ى ررس و ب 7 م ت ف ه  ام ام  ب ع ص  ث ادي اح .8

   .ص160، 1385وی،  طف ص م  ه אم ع אر אث ر ש ن ز رכ م ، رאن ه ت

نא، جא، بینאئینی، بی ، سعید طبאطبאئی7كاظم احوال شرافت امام موسى بن جعفر .9

1366.  

، مسأله 7و مساله خالفت، موجبات شهادت امام موسى كاظم7امام صادق .10

  .ص، وزیری514، 1378، مرتضی مطهری، تهرאن، صدرא، 7واليتعهدی امام رضا

  . ص، پאلتویی72، 1390  ھمאم، אمאم ورع؛ قم، روحبخש، ، سیدعلی7امام كاظم .11
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 ھאی پژوھש قربאنی، قم، مرכز אصغر ، علیاز ديدگاه اهل سنت 7امام كاظم .12

  .ص، رقعی76، 1385سیمא،  و صدא אسאمی

  .ص252، 1386אحمدى، قم، فאطیمא،  אّهللاא  ، حبیبالگوی زندگى 7امام كاظم .13

، שیخ عبאس قمی، االمال ای از كتاب منتهى گزيده: را بيشتر بشناسيم 7امام كاظم .14

  אمאم حضرت بא אשنאیی: چאپ دیگر. (ص160، 1392تهرאن، نور محبت، 

  .)ص160، 1391אאمאل، تهرאن، دریאی معرفت،  منتهی אز برگرفته7כאظم

 ، گردאورندهدر يك نگاه همراه با چهل حديث موسوی7بن جعفر امام كاظم موسى  .15

  .ص80، 1391مجאھد، قم، فقه،  محمدحسین

 אمאم אنتשאرאتی رھنگیف مولوینیא، قم، موسسه جوאد ، محمد7امام موسى بن جعفر .16

  . 1389، )عج( عصر

تحليلى پيرامون اوضاع و شرايط سياسى و : پيشوای آزاده 7امام موسى بن جعفر .17

  .ص240، 1360پیשوאئی، قم، توحید،  ، مهدیاجتماعى زمان امام هفتم

  .ص136، 1381، عبدאّهللاא صאلحی، قم، مهدی یאر، 7امام موسى كاظم .18

، 1382ھمכאری محمد نوری، تهرאن، جهאنتאب،  ، علی نوری، بא7امام موسى كاظم .19

  )7 כאظم موسی אمאم معصوم چهאرده زندگאنی: عنوאن دیگر. (ص48

، 1379، כאظم אرفع، تهرאن، فیض כאשאنی؛ تهرאن، نשر تربت، 7امام موسى كاظم .20

 אمאم: 7אھلبیت عملی سیره: عنوאن دیگر. (ص67، 1374ص؛ تهرאن، فیض، 53

  )7כאظم موسی

  . ص147، 1370אسאم،  فرھنگی ، مصطفی زمאنی، قم، بنیאد7اظمامام موسى ك .21

، שیخ عبאس قمی، تهرאن، اآلمال برگرفته از كتاب شريف منتهى: 7امام موسى كاظم .22

  .ص160، 1392برھאن صאدق، 

بخשאیשی،  ، عبدאلرحیم عقیقیقهرمان اراده و تصميم 7امام هفتم موسى بن جعفر .23

  .ص316، 1358قم، نسل جوאن، 

از والدت تا شهادت، سيره  7زندگانى امام كاظم: 7حوائج امام موسى كاظمباب ال .24

  .ص192، 1391ص؛ مשهد، دیאنت، 192، 1390محسن مאجرאجو، قم، אصبאح، ، اخالقى

مروری بر زندگى هفتمين اختر : در آزمايش تاريخ 7باب الحوائج امام موسى الكاظم .25
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 ترجمه אلدین، שرف رאلدینصد تقریظ بא طאلب، عبدאلمنعم ، عאئدهآسمان واليت

  . ص، وزیری224، 1388دאنש،  ھאیصאلحی، تهرאن، שכوفه محمد

تاريخ زندگانى هفتمين امام شيعيان جهان حضرت امام موسى بن جعفر : باب الحوائج  .26

  . ص79، 1383مאھوאن، مשهد، مאھوאن،  ، سعید7الكاظم

 عبدאلرحیم ریھمכא بא حכیم، ، منذر7حضرت امام موسى كاظم: باب الحوائج  .27

، 1385، 7بیت אھل جهאنی אردכאنی، قم، مجمع אسאمی موسوی، ترجمه حسین

  .ص356

כאשאنی، تهرאن،  موسوی حسن ، محمدچه گذشت؟ 7و امام كاظم7بر امام صادق .28

  .ص، وزیری224، 1379אسאمیه،  دאرאلכتب

 ن، سیدیאسیو نقش آنها در تاريخ تشيع 7بررسى احوال فرزندان امام موسى كاظم .29

 نשر و ترجمه אلمللی بین مرכز אلعאلمیه،9אلمصطفی زאھدی، قم، جאمعة

  .ص، رقعی288، 1391، 9אلمصطفی

، 7حضرت امام موسى كاظم: سيری كوتاه در زندگى چهارده معصوم: برگزيدگان .30

 تحقیقאت بعثت، وאحد بنیאد نשر و چאپ رحیمی، تهرאن، مرכز مهدی بאزنویسی

  .ص112، 1374אسאمی، 

، אحمد قאضی زאھدی، ترجمه 7های امام كاظممردم و پاسخ هایپرسش .31

  . ص، وزیری544، 1389، 7رحیمیאن، قم، روضة אلعبאس محمدحسین

، نאصر نאدری، تهرאن، پیאم 7چهل حكايت از زندگى امام كاظم: پرنده و قفس .32

  .ص، رقعی96، 1381محرאب، 

، تهرאن، پیאم ، رضא שیرאزی7داستان زندگى امام موسى كاظم: پرواز در زنجير .33

  .ص، وزیری125، 1372אزאدی، 

 ، حمیدرضא7پنجاه و پنج درس زندگى از سيره عملى حضرت امام موسى بن جعفر .34

  .ص39، 1383כفאש، تهرאن، عאبد، 

، بیژن שهرאمی، 7نگاهى نو به زندگانى امام موسى كاظم: ای رو به آفتاب پنجره .35

  . ص، رقعی79، 1389قم، روאق دאنש، 
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، برگرفته از آثار 7امام كاظم) : 9(هابه انسانها و انسانيت:پيام معصومين .36

  .ص57، 1390حیدری، قم، دلیل مא،  אمیرمحمد ، تدوینمحمدرضا حكيمى

، 1390 ،  حسینی، تهرאن، تאویل ، سیدمحمود7پيشوای صبر، معصوم نهم، امام كاظم .37

  .ص108

 ق، قم، مؤسسهح رאه در موسسه تحریریه ، ھیئت7امام موسى كاظم: پيشوای هفتم  .38

  .ص52، 1369حق،  رאه در

  . تא، قم، שفق، بی7پيشوايان راستين امام موسى كاظم .39

امام : :پژوهشى كوتاه در زندگى پيشوايان معصوم: :پيشوايان معصوم .40

 ھیئت ویرאیש و میאنی، ترجمه حسینی  ، سیدعلی7، امام كاظم7صادق

  .، جلد سوم1391 ،  אسאمی حقאیق אلحقאیق، قم، مرכز אنتשאرאت تحریریه

  .ص116تא، فجر، بی غفوری، تهرאن، علی ،7تحليلى از اوضاع زمانى امام موسى .41

 رفیعی عאمرودשتی، ، علی8تاريخ اسالم در عصر امامت امام صادق و امام كاظم .42

سپאه، تهرאن،  در فقیه ولی نمאیندگی حوزه אسאمی تحقیقאت مرכز :כننده تهیه

  .ص، وزیری160، 1383تحسین، 

، 7رضא حضرت جهאنی כنگره یאسین، مשهد، אل ، محمدحسناريخ حرم كاظمينت .43

  . ص، وزیری295، 1371

 رفیعی و ، علی7زندگانى امام موسى كاظم: :تاريخ زندگانى ائمه معصومين .44

  .ص226، 1374כאשאنی،  حسینی، تهرאن، فیض سیدمحمد

 .ص48 ،1389 ،   حیאت نسیم כوھستאنی، قم،  صאدق عطیه، 7تاريخ زندگى امام كاظم .45

  .1327، عبאس فیض قمی، تاريخ كاظمين و بغداد .46

قرשی، ترجمه محمدرضא عطאئی،  שریف ، بאقر7تحليلى از زندگانى امام كاظم .47

 אאمאم حیאة:  אصلی عنوאن. (جلد2، 1368، 7رضא حضرت جهאنی قم، כنگره

  )تحلیل و درאسه7جعفر بن موسی

 مستفאد بن عیسی אبوموسی ، رאوی7ترجمه كتاب الوصيه روايات امام موسى كاظم .48

 طאلعی، مשهد، عبدאلحسین عطאر، ترجمه بهجت قیس تدوین و جمع بجلی،

  .ص160، 1390אندیשه،  عروج ،7علی אمیرאلمومنین تخصصی כتאبخאنه
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 ، حسن כאفی، تهرאن، دفتربه زبان دعا و حديث7 تعاليم امام هفتم امام موسى كاظم .49

  .ص، رقعی255، 1372، אسאمی تبلیغאت سאزمאن نمאیندگی

 שریعتمدאری، مשهد، כنگره ، علی7چند نكته تربيتى از گفتار امام موسى كاظم .50

  .ص8، 7رضא حضرت جهאنی

 فرھنگی אمور אدאره تدوین و ، ترجمه)ملكوت هفتم(7چهل حديث از امام كاظم .51

 نשر صفאدل، مשهد، به خدאبخש: אسאمی، שאعر אرتبאطאت و تبلیغאت معאونت

  .ص، جیبی40، 1386، )رضوی قدس אستאن(

، 1382שرفی، مשهد، جلیل،  ، به אھتمאم שرאره7چهل حديث از امام موسى كاظم .52

  .ص48

،  ی אم ی ور پ אن رب ق  ی ل ع אن ض رم  م رج ت م و ردאورنده ، گ7اظم ك  ى وس م  ام از ام  ث دي ح  ل ه چ .53

  .ص64، 1384 ש، دאن  אی م ، ھ رאن ه ت

، جوאد محدثی، قم، معروف، گهرهای كاظمى: 7ى كاظمچهل حديث از امام موس .54

 موسی אمאم אز حدیث چهل: گهرھאی כאظمی : عنوאن دیگر. (ص64، 1382

  )7כאظم

 حدیث نשر موسسه ، تدوین7چهل حديث در فضائل و كلمات امام موسى كاظم .55

 אرשאد و فرھنگ אیرאن، تهرאن، وزאرت כتאب خאنه ھمכאری بא ،:אلبیت אھل

  . ص70فرھنگی،  אمور نتمعאو ،אسאمی

چهل حديث سپهری، از احاديث دو امام بزرگوار حضرت امام محمدباقر و حضرت امام  .56

  .ص، پאلتویی60، 1386سپهری، تهرאن، منهאج،  אصغر علی ،8موسى بن جعفر الكاظم

  . ص، جیبی80، 1378، محمود שریفی، قم، معروف، 7چهل حديث سيره كاظمى .57

صאلحی نجف אبאدی، قم،  ، عبدאّهللاא 7امام موسى كاظمچهل داستان و چهل حديث از  .58

  .ص136، 1381یאر، مهدی

مאجرאجو، مשهد،  ، محسن7الحوائج، امام موسى كاظم چهل گل از گلستان باب  .59

  .ص64، 1391دیאنت، 

رאשدی، قم، אھوتیאن،  رضא محمد رאשدی و ، لطیف7حضرت امام موسى كاظم .60

  )7כאظم موسی אمאم حضرت یزندگאن و سیره: دیگر عنوאن. (ص64، 1387
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، مهدی رحیمی، تهرאن، بنیאد بعثت، مرכز چאپ و نשر، 7حضرت امام موسى كاظم .61

  .ص112، 1374

 אنتשאرאت فوאدزאده، تهرאن، مرכز ، عبدאאمیرگاه در شكنجه7حضرت امام موسى كاظم .62

  .ص40تא،  אعلمی، بی

   .ص، وزیری280، 1360כمپאنی אفسری، تهرאن، مفید،  אّهللاא  فضل، 7حضرت موسى كاظم .63

אبهری، אصفهאن، بوستאن فدכ،  حیدری  ، غאمرضא7حكاياتى از زندگى امام كاظم .64

  .ص240، 1391

حאجیلو، تهرאن، روزنאمه  ، حسین7هايى از زندگى امام موسى كاظم حكايت .65

  .ص32، 1386ھمשهری، 

، جوאد محدثی، 7ترجمه و توضيح چهل حديث از امام كاظم: های كاظمىحكمت .66

  .ص96، 1390    نשر، به שرכت رضوی، قدس אستאن مשهد،

ص، 64، 1390אصغرنژאد، تهرאن، نשر مשعر،  ، محمد7مادر امام كاظم: 3حميده .67

  .پאلتویی

ص، 104، 1379אصغرنژאد، قم، نورאلسجאد،  ، محمد7مادر امام كاظم: حميده مصفاة .68

  .رقعی

ادق و امام موسى هايى از زندگى امام محمدباقر، امام جعفرص داستان: حيات پاكان .69

  .ص، رقعی104، 1387، مهدی محدثی، قم، بوستאن כتאب، :كاظم

فرھنگی بعثه مقאم  אمور معאونت تنظیم و ، تهیه7امام كاظم: حيات و سيره امامان .70

  .ص48، 1392אموزש، تهرאن، نשر مשعر،  مدیریت معظم رھبری،

نژאد، یطهمورث ترجمه مرضیه یقظאن، ، محمدعلی7داستان زندگى امام كاظم .71

  .ص72، 1375אسאمی،  فرھنگ نשر تهرאن، دفتر

 دאمغאنی، تهرאن، سאزمאن تقوی ، رضא7داستانهای زندگى از حضرت موسى بن جعفر .72

  .ص133، 1368فرھنگی،  معאونت ھمכאری بא אسאمی تبلیغאت

  .ص80، 1391، جوאد قیومی، تهرאن، قیوم، 7داستانهايى از امام كاظم .73

 زאده، میرخلف قאسم ،؛ به انضمام سوگنامه8م و امام جوادداستانهايى از امام كاظ .74

  .ص216، 1380  روحאنی، قم،
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 ،مשهد، כربندی علیرضא، 7جعفر  بن موسى الحوايج امام هايى از زندگانى باب داستان .75

  .ص104، 1392 ،  دאمینه

אمیرى،  قאئمی ، علی7در مكتب اسوه صالبت و استواری حضرت امام موسى كاظم  .76

  . ص، وزیری407، 1387ص؛ تهرאن، אمیری، 96، 1385مقدس، قم، پیאم 

و يك قصيده در ستايش حضرت  7دو قصيده در رثاء حضرت امام موسى بن جعفر .77

 حضرت جهאنی خرאسאنی، مשهد، כنگره وאعظ محقق ، بمאنعلی7امام رضا

  .ص7، 1368، 7رضא

، پايداری اسطوره مبارزه و قهرمان مقاومت و7دورنمائى از زندگى موسى بن جعفر .78

  .ص186، 1361بخשאیשی، قم، دفتر نשر نوید אسאم،  عبدאلرحیم عقیقی

رאשدی، تهرאن،  ، محمدمهدی7راويان مشترك فريقين از امام موسى كاظم .79

  .ص21، 1374אسאمی،  وحدت אلمللی بین כنفرאنس ھשتمین

، אسאم سیאح، تهرאن، כتאبفروשی ، אحمد7معصوم نهم) : 9جلد(الرسول و الذراری  .80

  .ص124تא، بی

 ، محمدروايات و آراء جازم الحزيم از امام موسى كاظم الكظيم در تفسير آيات قرآن .81

  .ص122تא، ، بی7رضא حضرت جهאنی محقق، مשهد، כنگره بאقر

، و ياران آن حضرت7زندگانى امام موسى كاظم:  1384روزشمار عترت سال  .82

  .1384تهرאن، رאیحه عترت، 

، 1387אبروى، تهرאن، مدرسه،  ، غאمرضא7مه امام كاظمزندگينا: زندانى بى حصار .83

  . ص، وزیری100

 رضوی، قدس אستאن بیرجندی، مשهد، אحمدی  ، אحمد7زندگانى امام كاظم .84

  . ص32، 1390 ،  نשربه שرכت

 حوزه نویس مقدمه حسینی، محمد سید رفیعی و ، علی7زندگانى امام كاظم .85

  .ص226، 1374هرאن، فیض כאשאنی، سאزندگی، ت جهאد در فقیه ولی نمאیندگی

  .ص47، 1386כرمאنی، تهرאن، אقبאل،  ، صאبر7زندگانى امام موسى كاظم .86

 אین. (ص63، 1379כریمیאن، تهرאن، אשرفی،  ، منصور7زندگانى امام موسى كاظم .87

 نهم שمאره. אست قمی عبאس وאאل אلنبی توאریخ فی אאمאل منتهی אز تلخیصی כتאب
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  .)אست :معصوم چهאرده زندگאنی  ھאی כتאب مجموعه אز

 مجلسی، ، محمدبאقرترجمه جلد يازدهم بحار االنوار: 7زندگانى امام موسى كاظم .88

  .ص، وزیری300، 1364אسאمیه،  خسروی، تهرאن، כتאبفروשی موسی ترجمه

 ، فאطمههمراه با داستانى پندآموز: چشمه حكمت :  7زندگانى امام موسى كاظم .89

  .ص248، 1391دھכردی، تهرאن، כאשف، 

 بهשتی، جوאد بאزنگری و ، بررسی7زندگانى امام هفتم حضرت امام موسى كاظم .90

 سאزمאن درسی כتب تאلیف و تحقیق دفتر در שده مאھوتی، تهیه مهری نویسی سאده

  .ص27، 1374تאلیف،  و دفترتحقیق سوאدאموزی، تهرאن، نهضتسوאدאموزى،  نهضت

، 1387مقدم، مשهد، مقدم،  تقی ، محمد7زندگانى امام هفتم موسى بن جعفر .91

 زندگאنی بیאن در : معصوم چهאرده زندگאنی אسאم تאریخ: دیگر عنوאن. (ص208

  )7ھفتم אمאم جعفر بن موسی معجزאت و موאعظ و

مدرسی، تهرאن،  ، سیدمحمدتقی7زندگانى باب الحوائج حضرت امام موسى كاظم .92

  . ص، رقعی101 ،1379، 7ص؛ تهرאن، محبאن אلحسین84، 1376بقیع،  نשر

حאجیאنی دשتی، قم، موعود  ، عبאس7زندگانى باب الحوائج حضرت موسى بن جعفر .93

  . ص، رقعی272، 1388אسאم، 

زين ( 7سيری در زندگانى امام موسى كاظم: :زندگانى چهارده معصوم .94

، 1384صאلحی، تهرאن، معیאر אندیשه،  سیدمحمد تאلیف و ، ترجمه)المجتهدين

  ))אلمجتهدین زین( :כאظم موسی אمאم زندگאنی در سیری: عنوאن دیگر. (ص176
 ، بهای از منتهى االمال محدث قمىگزيده: :زندگانى حضرت امام موسى كاظم .95

 و برگزیده כتאب אین. (ص80، 1380برگزیده،  نשر אستאدى، قم، دفتر رضא כوשש

 می قمی عبאس تאلیف االل و النبي تواريخ في االمال منتهي כتאب שده سאده متن

  )بאשد

שیرאزی، שیرאز،  نوאب אכبر علی ، حאج7زندگانى حضرت امام موسى كاظم .96

  .ص200، 1320نمא،  جهאن כتאبفروשی

 حمیدرضא ترجمه لبنאن، علمאی אز ، جمعی7زندگانى حضرت امام موسى كاظم .97

  . ص، رقعی110، 1379כفאש، تهرאن، نשر عאبد، 
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، )عمאدزאده( אصفهאنی حسین ، عمאدאلدین7زندگانى حضرت امام موسى كاظم .98

  .جلد2، 1341جא، طبع כتאب،  بی

، 1378زمאنی، قم، عصر ظهور،  ، مصطفی7زندگانى حضرت امام موسى كاظم .99

  . ص، رقعی152

 אزאد ، مهدی پیשوאیی، تهرאن، دאنשگאه7زندگانى حضرت امام موسى كاظم .100

عنوאن . (ص73، 1378عترت،  و قرאن ھאیوپژوھש ھא فعאلیت אسאمی، مرכز

  )7כאظم موسی אمאم زندگאنی שرح: گردی

، .ق1370نא، سحאب، تهرאن، بی ، אبوאلقאسـم7زندگانى حضرت موسى بن جعفر .101

  .ص315

جא، دبیرستאن موسی بن خאتمی، بی ، عبאس7زندگانى حضرت موسى بن جعفر .102

  .ص56تא، جعفر، بی

 بخשאیשی، قم، ، عبدאلرحیم عقیقیقهرمان اراده و تصميم: 7زندگى امام كاظم .103

  . ص140، 1381نوید אسאم، 

، 1391جیبی؛ אمیرכبیر،  כتאبهאی ،، حسین مظفر، تهرאن7زندگى امام موسى كاظم .104

  .ص40

 مدرسی، ترجمه محمدصאدق محمدتقی ، سید7زندگى و سيمای امام موسى كاظم .105

 :نور رאه ھدאیتگرאن: چאپ دیگر.(ص104، 1372שریعت، تهرאن، אنصאر אلحسین، 

، 1379 ،7אلحسین محبאن ، تهرאن،7جعفر بن موسی אمאم אلحوאئج بאب زندگאنی

  .)ص96

عשق،  אوאی نیכو، تهرאن، سאحل؛ جعفری ، فאطمه7زندگينامه امام موسى كاظم .106

 . ص، وزیری111، 1390

 عبאس قلم به ،اآلمال منتخبى از كتاب شريف منتهى: 7كاظم زندگينامه امام موسى .107

  .ص160، 1392 ،  زمאن بی نשر ،تهرאن، قمی

و فرزندش سيد مير محمد  7سرگذشت حضرت موسى بن جعفر: ارگان درخشانست .108

  .1370نجفی، تهرאن، כتאبفروשی אسאمیه،  جوאد ، محمددر شيراز

حכیم،  محمدتقی ، ترجمه7الحوائج حضرت موسى بن جعفر سخنان باب .109

  .ص66، .ق1383./ש1342אلحرمین، عאلمשאه،  بین
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 فرھنگ نשر ی حכیم، تهرאن، دفتر، سیدمحمدتق7سخنان حضرت موسى بن جعفر .110
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نوجوאنـאن،  و כودכـאن فכـری پـرورש پور، تهرאن، כـאنون رستم عאدل تصویرگر

  . ص24، 1388

 אلرسـول، ، سـعید7با استفاده از تاريخ زندگى حضرت امام موسى كـاظم: تير دوم .191

  . ص33، 1373بعثت،  بنیאد نשر و چאپ ن، مرכزنسאجی، تهرא אمیر نقאשی

غفאریאن،  حאمد یتصویرگر میرزאئی، حسین אز ، שعر7حضرت امام موسى كاظم .192

  . ص12، 1388אلسאم،  علیهم بیت אھل مשهد، برכאت

   .ص12، 1390دאویز، تهرאن، שهرزאد،  میرزאیی ، محمود7حضرت امام موسى كاظم .193

. ص24، 1385אللهـی، قـم، جهـאن אرא،  אیت ، مهدی7حضرت امام موسى كاظم .194

 تـאجیכی و فرאنسـوى אردو، ترכـی، אنگلیسی، عربی، به و بوده فאرسی כتאب אین(

  ).אست שده ترجمه

 حسـین صـدر، تصـویرگری وحیـدی ، مهـدی7حضرت موسى بن جعفر كـاظم .195

  .ص24، 1392   مسیא، אنتשאرאت ؛ تهرאن،1387אسیوند، قم، برאق، 

یونسـی، تصـویرگر  سپאھی ، سروده عبאسعلی7كاظمامام : خورشيد شهر كاظمين .196

  . ص12، 1385سیمא بروجردی، مשهد، אنصאر، 

نאصـری،  ، مسـلم7هايى از زندگى امام موسى كاظمقصه: ترين مرد دنياخوشبخت .197

  . ص24، 1387صلوאتیאن، مשهد، שرכت به نשر،  محمدحسین تصویرگری

ــاظم .198 ــى ك ــام موس ــدگى ام ــتان زن ــدی7داس ــل ، אمیرمه ــویرگر مرאدحאص ، تص

ص؛ تهرאن، گلهאی بهשت، 32، 1388محمدحسین صلوאتیאن، تهرאن، ورאی دאنש، 

 . ص32، 1380

 سـعید:  صـאلح، تصـویرگرאن ، حسـین7حضرت امام موسى كـاظم: دريای صبر .199

  . ص64، 1387گאئینی، قم، حضور،  نسرین گאئینی و

تهـرאن،  صـאلحی، نغمه تصویرگر پوروھאب، محمود روאیت به دزد و مرد مهربان، .200

  .ص12، 1391قدیאنی، 

 אجـرא و طـرح توسـلی، طیبـه تصـویرگر صـدر، وحیدی مهدی ،دوستى و دشمنى .201

 .ص12، 1385כوثر، مשهد، عروج אندیשه،  نور سیمאی تبلیغאتی שرכت
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ضیאئیאن، سـبزوאر،  ، مصطفی7زبدة االثر در شرح زندگى حضرت موسى بن جعفر .202

  .ص90تא، مؤلف، بی

 قصر אبאدی، تهرאن، فیض سאدאت زھره تصویرگر و نده، نویس7زندگى امام كاظم .203

  . ص12، 1390   כتאب،

 جبـאری، مـریم שـאعر אسכندری، عبدی ، مجتبی7نامه امام موسى كاظم زندگى .204

  . ص12، 1391  ھשتم، نگین مשهد، سیدمرאغه، زھره تصویرگر

אز  گرאفیכ و منש، تصویرسאزی ھאدی ، אبوאلفضل7های پربركت امام كـاظم سكه .205

  .ص12، 1391جאرچی، قم، نسیم حیאت،  تصویرگری و طرאحی ونכאن

 دאورزنـی، تصـویرگر ، مهـدی7امام موسى كاظم:  :سير در زندگى معصومين .206

،  שאه سאمאن   . ص32، 1390محمد، تهرאن، خیرאّهللاא

، 1390   כـوثر، رאیאنه جهאن فرھنگی موسسه تهرאن، ،7سيره و زندگانى امام كاظم .207

  . ص56

 پـژوھש و تحقیـق گـروه ، گردאورنده7مل امام موسى كاظمسيره و زندگانى كا .208

  .ص8، 1392 ،  כوثر رאیאنه جهאن فرھنگی موسسه رאیאنه، تهرאن، جهאن

אرכیא، قـم، بـرאق،  אلهه ، مهدی وحیدی صدر، تصویرگر7عطر سكوت امام كاظم .209

 . ص12، 1386

 تهفرשـ نقאשـی دאستאنپور، ، رضوאن7مجموعه الالئى معصومين امام موسى كاظم .210

  . ص12، 1385منعمی، قم، אכرאم، 

 تصـویرگر نـאدری، نאصر ،برای كودكان 7داستان تولد امام كاظم: مسافر كوچك .211

: دیگـر عنوאن. (ص16، 1387   غنچه، כتאبهאی محرאب؛ پیאم כن، تهرאن، عאمه حسن

  )7כאظم אمאم زندگی تאبلوی

تهـرאن،  صـאلحی، نغمـه تصـویرگر پوروھאب، محمود روאیت ، بههای گرسنه ملخ .212

  .ص12، 1391قدیאنی، 

توسلی،  طیبه بختیאری، تصویرگر فאطمه یعقوبی و ، زھرא7كاظم: موسى بن جعفر .213

  .ص16، 1388 ،  אندیשه כمאل تهرאن، برאق؛ قم،

 محمدحســین تصــאویر طــرאح مאمحمــدی، مجیـد ،7مهربـان نهــم امــام كــاظم .214

  .ص12، 1385صلوאتیאن، تهرאن، پیאم אزאدی، 
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 ، بאزنویسی7داستانى از زندگانى حضرت امام رضا: فظ آبرومهربانى و گذشت، ح .215

  . ص12، 1383زאده، تهرאن، فאرאبی، قאضی خשאیאر نقאשی כریمیאن، منصور

ــاريكى  .216 ــور در ت ــاظم:ن ــام موســى ك ــه تصویرســאزی پאرســא، فאطمــه ،7ام  אتلی

  . ص12، 1389   שبرنگ، فرد، تهرאن، محمدی

نאصـری،  ، مسلم7گى امام موسى كاظممجموعه دوازده قصه از زند: هديه پنهان  .217

  . ص، رقعی88، 1379אمین، تهرאن، پیאم אزאدی،  مرتضی تصویرگر

 אستאن برتر، قم، گرאفیכ گروه אجرא و طرح منש، ھאدی אبوאلفضل ،ای از قرآن هديه .218

  . ص12، 1391   زאئر، אنتשאرאت قم، مقدسه

 نאصـری، مسـلم ،7هايى از زندگى امام موسـى كـاظم قصه: ای كه بازگشت هديه .219

 نשـر، بـه  שـرכت رضوی، قدس אستאن صلوאتیאن، مשهد، محمدحسین تصویرگر

  . ص24، 1387  

 אשـכ سـمאمی، قـم، אمید ، گردאورندهويژه نوجوانان عزيز:  7همراه با امام كاظم .220

 .ص32، 1389 ،  یאس

  

  عربي )ب
 ،جزאیـرى موسـوى نـאجی ، سیدھאשمفى دارالدنيا 7آثار و بركات اإلمام الكاظم .221

  .ق1418نא، قم، بی

، .ق1433، هאلمقدسـ هאلכאظمی ه، כאظمین، אلعتبتربية األمةفى  7أثر اإلمام الكاظم .222

  .ص36

، عبدאلحسـین שبسـتری، مשـهد، 7أحسن التراجم الصحاب اإلمام موسى الكاظم .223

  .جلد 2، .ق1409-1410، 7אلرضא لאمאم אلعאلمی אلموتمر

دخیل، بیـروت،  ، محمدعلی علیظميةالصحيفة الكا: 7أدعيه اإلمام موسى الكاظم .224

  .ص، رقعی244ق، 1421دאرאلمرتضی، 

مـع قـبس مـن  7عن اإلمام موسى بن جعفر الكـاظم روايةأربعون حديثا و أربعون  .225

  .ص118، .م2005./ق1426אلسید، بیروت، دאرאلنبאء،  ، כمאلوالحياة السيرة

 یـد ول ت هـرאن، ، ت ی ئ ن خـאم אل د م ح م ،يةالكاظم  ث ادي االح  ى ف الفقهيةد  واع ق ال  ى ل ع  ه إطال .226

  .ص156، 1384 ،  ) כ ت(  אب ت כ
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 אلطبאعـه אلتאلیف، قـم، مرכـز لجنة، 7اإلمام موسى بن جعفر الكاظم: الهدايةأعالم  .227

  . ص، وزیری245، 9، جلد .ש1383./ق1427، 7 אلبیت אھل للمجمع وאلنשر

אلحـق،  طریـق فـی אلتحریـر لجنـة، 7اإلمام موسى بن جعفر الكاظم: اإلمام السابع .228

. ص55، 1369אلحـق،  طریق فی אلخאقאنی، قم، منשورאت عبدאلمنعم تعریب محمد

  .)אست שده ترجمه אذرى و אردو ،به عربی و بوده فאرسی כتאب אین(

نـא، بیـروت، بـی عـאملی، قبیسی ، محمدحسن:اهل البيت ائمةاإلمام السابع من  .229

  . ص76، .م1983./ق1403

 ترجمـه مطهری، ، مرتضیالخطابه والمنبر:  7، اإلمام موسى بن جعفراإلمام صادق .230

  . ص109، .ق1405אلبعثه،  אلخلیلی، تهرאن، موسسه صאدق جعفر

-بـناإلمام جعفر. 7الباقرعلىاإلمام محمد. 7اإلمام على بن الحسين زين العابدين .231
אلموسـوی، تهـرאن،  ، ھאשـم7الكـاظمبـن جعفـراإلمام موسـى. 7محمد الصادق

  ، 1383زمین،  مשرق فرھنگ

  .ص143، .ق1403لیف، تهرאن، دאرאلتوحید، אאلت لجنة، 7اإلمام الكاظم .232

 علی، بیروت، موسسه نضאل تصحیح و ه، مرאجعهطنאن ملٲ ، אعدאد7اإلمام الكاظم .233

  .ص32، .ق1425אאعلمی، 

אلبحرאنـی،  للتـرאث بحرאنی، قم، دאرאلحفـظ غریفی  ، سید محمود7اإلمام الكاظم .234

  . ص، جیبی32، .ق1427

، میرאبوאلفتح دعـوتی، ترجمـه گـروه مترجمـאن، بیـروت، אلـدאر 7اإلمام الكاظم .235

  . ص31، .ق1412، هאאسאمی

 ةحیـא:  فروسـت(، .ق1412لیف، بیـروت، دאرאلزھـرאء، אאلت لجنة، 7اإلمام الكاظم .236

  )بیته אلمجאھدین אلرسول و אھل

، .ق1371/1413، 7אلحسـینلیف، قم، مؤسسة אאمـאم אאلت لجنة، 7اإلمام الكاظم .237

  .ص31

אسـאمی،  فرھنگ نשر אلبאغ؛ دفتر لیف، تهرאن، موسسهאאلت لجنة، 7اإلمام الكاظم .238

  .ص126، .ق1408

אنصـאریאن،  אلسید، قم، موسسـه כمאل تعریب אللهی، אیت ، مهدی7اإلمام الكاظم .239
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 7 معصـومين  بـا  آشنايي כتאب אز بخשی ترجمه حאضر כتאب. (ص36، .ق1416

  ).אست אللهی אیت دیمه تאلیف

ــاظم .240 ــام الك ــيرته 7اإلم ــن س ــوداضــواء م ــوم،  ، محم ــروت، دאرאلعل אلســیف، بی

  . ص، رقعی107، .م2005./ق1426

 אلعאملی، כربא، אلعتبـه אلכورאنی ، علیسيد بغداد و حاميها و شفيعها7اإلمام الكاظم .241

، ص359، .م2010./ق1431אلثقאفیـه،  و אلفכریـه אلשـوون قسم אلمقدسه، אلحسینیه

  . وزیری

כتــאنی، بیــروت، دאرאلثقلــین،  ، ســلیمאنضــوء مقهــور الشــعاع 7اإلمــام الكــاظم .242

ــــאدی، 230، .م1999./ق1420 ــــروت، دאرאله ص، 238، .م2007./ق1428ص؛ بی

  . وزیری

 אلعـאلمی אلخفـאف، مשـهد، אلمـوتمر ، אسـمאعیلفى الشعر العربى 7اإلمام الكاظم .243

  . ص350، .ש1373./ق1414، 7אلرضא لאمאم

 אلثقـאفی جـא، אلمرכـزאلمدرسـی، بـی ، محمـدتقیةو اسـو ةقـدو 7م الكاظماإلما .244

אلعرفـאن،  אلبصـאئر؛ כویـت، مכتبـه ص؛ بیروت، موسسـه94، .ق1406אאسאمی، 

אیـن כتـאب بـه (ص؛ 96، .ق1426אلحسـین،  ص؛ تهرאن، دאرمحبی104، .ق1407

  .)فאرسی ترجمه שده אست

 אلحـאج ، אسـمאعیللتـاريخى والفقهـىفى التراث الشعری و ا يةاإلمام الكاظم و ذرار .245

אلمقدسـه،  אلכאظمیـه אلعتبه فی אאعאم و אلثقאفه אلخفאف، כאظمین، قسم عبدאلرحیم

  . ص543، .م2010./ق1431

 אلخفـאف، مשـهد، אلمـوتمر ، אسـمאعیلو ما قيل مـن الشـعر فيـه7 اإلمام الكاظم .246

  .ص282، .ש1372./ق1414، 7אلرضא لאمאم אلعאلمی

باب الحوائج و عنـوان العلـم و العطـاء واالبتهـال الـى اّهللاٰ : 7جعفراإلمام موسى بن  .247

  .ص72، .ق1430אאعאم،  و هאلثقאف قسم ،هאلمقدس هאلכאظمی ه، כאظمین، אلعتبتعالى

אلبـدری،  عبـدאلرحمن  ، عـאدلالسجون شمس فى ظلمات : 7جعفر  بن اإلمام موسى  .248

  .ص348ق، 1391/1433،   אسאمی پژوھשهאی مשهد، بنیאد

אلصـغیر،  علـی ، محمـد حسـیناالرهاب السياسى ضحية 7اإلمام موسى بن جعفر .249

  .ص287، .م2005./ق1426אلبאغ،  بیروت، موسسه
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אلحیدریـه،  هאשـرف، قـم، مכتبـ علـی ،فى بحار االنـوار 7اإلمام موسى بن جعفر .250

  . ص، وزیری492، .ق1425

تهـرאن،  ، مرتضی مطهری، تعریب جعفر صאدق אلخلیلی،7اإلمام موسى بن جعفر .251

  . ص، رقعی10، .ש1363./ق1405بنیאد بعثت، 

 هאلسـید هعیسـی، بیـروت، جمعیـ محمـد ، زینب7اإلمام موسى بن جعفر الكاظم .252

  .ص320./ ق1429، هאلخیری زینب

، سید عبدאلودود אمـین، مرאجعـه و تقـدیم שـیخ 7اإلمام موسى بن جعفر الكـاظم .253

   .ق1400عفیف אلنאبلسی، כویت، دאرאلتوجیه אאسאمی، 

 ، כـوثر7سابع ائمه اهل البيت ةاضاءات حول سير 7اإلمام موسى بن جعفر الكاظم .254

  .ص471، .م2004./ق1425אلمطبوعאت،  שאھین، بیروت، دאرאلتعאرف

فى  سةاهل البيت فى مرحله االكتمال درا سةو مدر 7اإلمام موسى بن جعفر الكاظم .255

، 7אلحسین אאمאم سسهمو جאئزه علی غزאوی، بیروت، אلحאئز ، زھیرةالفكر والسير

  .ص236، .م1998

 بیـروت، אلعلوى، عبدאلرحمن ،وليد االبواء و شهيد بغداد 7اإلمام موسى بن كاظم .256

  .ص352 ،.م2004 ./ق1425دאرאلهאدی، 

  . ص32، 1382אلتحریر، قم، دאرאلحسین،  لجنة، 7اإلمام موسى الكاظم .257

  .ص31، .م1990./ق1410، لبنאن، دאرאאسאمیه، 7اإلمام موسى الكاظم .258

صـאلح، بیـروت،  علـی ، نبیـلاالنتمـاء لةالق الفكر و اصـا 7اإلمام موسى الكاظم .259

  . ص182، .ق1419אلغدیر، 

سـلیمאن،  ، כאمـلبـاب الحـوائج، سـيره، دروس و تحليـل 7اإلمام موسى الكـاظم .260

  .ص390، .م2000./ق1421للمطبوعאت،  دאرאلتعאرف بیروت،

، هאلכعبـی، قـم، مرכـز אلرسـאل موسی ، علیو تاريخ ةسير: 7اإلمام موسى الكاظم .261

  . ص، رقعی234، .ق1430

، هאلنאبلسی، بیروت، אلدאر אאسـאمی ، عفیفعرض و تحليل 7اإلمام موسى الكاظم .262

  .ص173، .م1992./ق1413

אلسـید، بیـروت،  ، כمـאلةو الحيـا ةمـع قـبس مـن السـير7اإلمام موسى الكـاظم .263

  .ص296، .ق1426دאرאلنبאء، 
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دخیـل، بیـروت، دאرאلتـرאث אאسـאمی،  علـی محمد لی، ع7اإلمام موسى كاظم .264

  .ص97، .م1974./ق1394

 بـن محمد بن حאمد بن ، علویاإلمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق رضى اّهللاٰ عنه .265

  .ص131، .ق1425אلثقאفی،  ، دאرאلכتאب)אردن(אلدین، אربد  שهאب

روت، طאلـب، بیـ عبـدאلمنعم ، عאیـدهالتـاريخ محنـةفـى  7اإلمام موسى الكـاظم .266

  .ص274، .م2000./ق1421אلبیضאء،  אلمحجه אאכرم؛ دאر دאرאلرسول

 جـא، אلمכتبـهאلحسـینی، بـی نضـאل، مهـدی تربیـه وعی ،7اإلمام موسى الكاظم .267

 .ص63، .م1979אאسאمیه، 

 אز مقدمـه مغنیـه، ، אحمـدعرض و ايضـاح: 8امامان موسى الكاظم و على الرضا .268

 فאرسـی بـه כتـאب אین. (ص159تא، אن، بیאلعرف مغنیه، بیروت، مכتبه جوאد محمد

  )אست שده ترجمه

یאسـین،  אل حسن محمد ،و تاريخ ةسير: 8اإلمامان موسى الكاظم و محمد الجواد .269

، .م2009 /. ق1430  אאعـאم، و هאلثقאفیـ قسـم ،هאلمقدسـ هאلכאظمیـ هאلعتب כאظمین،

 .ص206

אلمحאتی، مשـهد،  ویאلغر ، محمدو كلماته المختاره7امثال و حكم اإلمام الكاظم .270

  . جلد 2، .ق1412، 7אلرضא لאمאم אلعאلمی אلموتمر

حسـن،  אلحـאج אبرאھیم ، حسینمسيره علويه مستمره7باب الحوائج اإلمام الكاظم .271

  .ص335، .م1999./ق1420بیروت، دאرאلمرتضی، 

مجلسـی، بیـروت، אلوفـאء،  بـאقر ، محمد)48جلد ( 7تاريخ الكاظم : بحاراالنوار  .272

  .ص328ق، 1403

אلכعبی، بیروت،  ، אبوجعفرخطب ـ رسائل ـ كلمات:  7بالغة اإلمام موسى الكاظم .273

  .ص336.م2004./ق1425دאرאلهאدی،  دאرאلصفوه؛

ويليـه نظـام ... مـن يـوم دفنهمـا يفةو روضتهما الشـر8تاريخ اإلمامين الكاظمين .274

 אبدאرאلכتـ بغـدאد، عبאس، אمیر تصحیح אلنقدی، محمد بن ، جعفرسةالعثبات المقد

  .ص123، .ق1369  ،هאلعلمی هאلمכتب ،هאلعرאقی

، بیـروت،  فضـل ، محمدحسـین7تامالت فـى آفـاق اإلمـام موسـى الكـاظم .275 אّهللاא

  .ص96، .ق1414دאرאلتعאرف، 
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صـفאر، تهـرאن،  موسـی ، حسـن7اإلمـام الكـاظم ةفى حيـا سةالثائر والسجن درا .276

  .ص144، .ق1406אلوفאء،  ص؛ بیروت، موسسة136، .ق1405دאرאلبصאئر، 

 אمـאم ، موسسـهو الحجةزيارات كاظمين و العسكريين : 7جامع زيارت المعصومين .277

  .ص360 ،1389، 4، جلد 7، قم، پیאم אمאم ھאدی 7ھאدی

 אلموسـوی אلنـאجی ھאשـم ، אلسـیدفـى دار الـدنيا 7جزاء اعـداء اإلمـام الكـاظم .278

  .ص، وزیری158، .ق1417אلجزאئری، قم، مؤلف، 

 אلنقـوی نقـی علـی ،8مـامين الكـاظم و الجـوادالحجج و البينات فى كرامات اإل .279

 /.ق1432  אلبیضـאء، هدאرאلمحجـ אلجبوری، بیـروت، سلمאن כאمل אللכهنوی، تقدیم

  .ص192، .م2011 

 قرשی، نجـف، مطبعـه שریف ، بאقرو تحليل سةدرا: 7اإلمام موسى بن جعفر ةحيا .280

  . جلد 2، .ق1389אאدאب، 

قرשی، تحقیـق مهـدی  שریف بאقر ،ليلو تح سةدرا: 7اإلمام موسى بن جعفر ةحيا .281

  .ص528، 1387بאقر שریف قرسی، قم، مهر دلدאر، 

للمطبوعـאت،  אאعلمـی ، אمیر رجب، بیروت، موسسه7اإلمام موسى الكاظم ةحيا .282

  .ص32، .م2005./ق1425

 אلعאلمیه، 9אلمصطفی هאلبאنی، قم، جאمع ، عصری7لالمام الكاظم سيةالسيا ةالحيا .283

  . ص، رقعی311، .ق1431./ש1388אلنשر،  و للترجمه یאلعאلم אلمصطفی مرכز

אلسـאم،  ه، عبدאلمحسـن אلخאلصـی، بغـدאد، مطبعـ7 ذكرى اإلمام موسى الكاظم .284

  .ص13، .م1972

نـא، כـربא، نجـف، بـی روحـאنیون אز ، گروھی7اإلمام موسى الكاظم ةذكرى وفا .285

  .ص، رقعی32، .ق1386

 כنگـره אلرفـאعی، مשـهد، دאلجبאر،عب8عن اإلمامين الكاظم والرضا اسةرائد الدر .286

  .ص126تא، ، بی7رضא حضرت جهאنی

אلשـیرאزى، قـم، אھـل  אلسید محمـد כـאظم ه، وאلد7اإلمام الكاظم ةروائع من حيا .287

 . ص144، .ق1416./ש1374אلبیت، 

ق، 1431، אلفجر منשورאت، بیروت، قطیط אل ھשאم، عن جسر بغداد 7سلو الكاظم .288

  .ص583
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 للتـرאث بحرאنـی، قـم، دאرאلحفـظ غریفـی  محمودسـید ،7سجن اإلمـام الكـاظم .289

  . ص، جیبی32، .ق1427אلبحرאنی، 

 ، بیـروت،الكـاظم7 اإلمام موسى بـن جعفـر: النبى محمد و اهل بيتى  ةحيا سلسلة .290

  .ص88، 1372אلبیضא،  دאرאلمحجه

، .م1994./ق1414אلیقظـאن، بیـروت، دאرאلحـق،  ، محمدعلی7اإلمام الكاظم ةسير .291

 . ص74

دراسة تحليلية للسيرة األخالقية والعلميـة والسياسـية : 7م موسى الكاظمسيرة اإلما .292

، .ق1434، אلبضـאء אلمحجـه دאر، بیروت، אلیوسف אحمد عبدאّهللاא ، 7لإلمام الكاظم

  .ص450

میسـر،  قصصـی بאسـلوب محمدجوאد، على الرضاـ  موسى الكاظم:االئمه ةسير .293

  .ص287، .م2004./ق1424ء، אلبضא אلمحجه دאر אلدبאغ، بیروت، محد عبאس رضא محمد

 دאرאلرفیق، بیروت، אאنبאری، زیدאن خضیر ، یאسر7الكاظم مةو تراجم فى اما ةسير .294

  .ص80، .م2006 ـ  2005

بوשـهری، بـه כوשـש   بـאدی ، سـیدعبدאّهللاא المخصـبةفـى االرض  الطيبة ةالشجر .295

 غریضی، قم، כتאبخאنـه سیدرضא و نجفی مرعשی  سیدمحمود و رجאیی سیدمهدی

  .تא، وزیرینجفی، بی مرعשی אلعظمی אّهللاא  אیت حضرت

 پאسـدאرאن سـپאه زאده، تهـرאن، عظیمی אحمد تنظیم و ، گردאوری7الكاظم صحيفة .296

 אنتשـאرאت پرورשـی، فرھنگـی معאونـت بسـیج، مقאومت نیروی אسאمی، אنقאب

  .ص64، 1391،   אندیשه فرאھنگ

 ، سـیدمحمدبאقر7راإلمـام موسـى بـن جعفـ الجامعـة الدعيـة: الصحيفة الكاظميـة .297

؛ بیـــروت، موسســـه אلـــبאغ، 1381אلمتـــین،  אبطحـــی، قـــم، حبـــل موحـــدی

  . ص200، .م2005./ق1425

אכبـری  ، غאمرضـא7دعاهای باب الحـوائج موسـى بـن جعفـر:  الصحيفة الكاظمية .298

  . ص423، 1372، 7رضא حضرت جهאنی زبیدی، مשهد، כنگره

و 7مام موسى بـن جعفـر الكـاظماإل الجامعة الدعية: الصحيفة الكاظمية والرضوية  .299

אאبطحـی، قـم،  אلموحـد محمـدبאقر ، אلسیدو ابنائه 7اإلمام على بن موسى الرضا

  .ص543، .ق1427./ש1385، )عج( אلمهدی אאمאم موسسه
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  .ص495، .ق1423שبع، بیروت، دאرאאثر،  ، שאכر7طب اإلمام الكاظم .300

 אلعـאلمی مשهد، אلموتمرשبع،  ، שאכرو تحليل نةمقار سةدرا:  7طب اإلمام الكاظم .301

 دאرאאثــر، بیــروت،: چــאپ دیگــر. (ص482، .ש1369./ق1411، 7رضــא لאمــאم

  ) .ص482 ،.م2002./ق1423

عقیـل،  ، محسـنوالعمـر الطويـل الصـحةالطب البديل لحفظ  7طب اإلمام الكاظم .302

  . ص820، .م2003/ق1424אאכرم،  אلرسول دאر אلبیضאء، دאرאلمحجه بیروت،

، عبدאلحســین אلجــوאھری، بیــروت، دאرאلכتــאب 7لكــاظمطــب اإلمــام موســى ا .303

ـــی101، .ق1413אلغـــری، אאســـאمی؛ موسســـه ـــدאّهللاא ص؛ ب ـــی،  جـــא، عب برאت

  . ص90، .ש1368./ق1410

، 1377אلمسعودى، قم، زאئـر،  فאضل ، محمد7العبد الصالح اإلمام موسى بن جعفر .304

  .ص312

 אحمـد ، אلسـیدادمن الميالد حتـى االستشـه7اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ةعقيد .305

  .ص151، .ق1433אلمقدسة،  אلعبאسیة אلحכیم، כربא، אلعتبة نوری

  . ص، رقعی296، 1382כمאل אلسید، قم، אنصאریאن،  ،على الجسر ببغداد .306

اإلمـام موسـى بـن : عوالم العلوم والمعارف واالحوال من االيات واالخبار واالقـوال  .307

אلمهـدى،  אאمـאم نی، قم، مدرسـهאאصفهא אلبحرאنی ، عبدאّهللاא و مستدركاتها7جعفر

  .)שده אست ترجمه فאرسی به כتאب אین. (ص560، .ق1409

 بنیـאد   אلصـدر، مשـهد، אلخـאدمی  אلسـیدمحمدعلی ،7جعفـر  بـن االمام موسى  فقه  .308

  .جلد 2، 1392،  אسאمی پژوھשهאی

 אאمجد، بیـروت، אلمرכـز سعید ، محمد7الفكر اإلصالحى لالمام موسى بن جعفر .309

  .ص187م، 2003אلمعאصر،  میאאسא

אلبیضـאء،  هسـیف، بیـروت، دאرאلمحجـ אل فـوزی ،7فى رحـاب اإلمـام الكـاظم .310

  .ص174، .م2005./ ق1426

جعفـر الكـاظم و اإلمـام محمـد بـن علـى   بـن اإلمـام موسـى : فى رحاب الجوادين  .311

 طیبـه رسوم אאطفאل، لرسوم نور כةשر تنفیذ و تصمیم אلכندی، ، وאرث8الجواد 

  . ص16، 1390، قم، برאق، عبدאّهللاא 
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للכتـאب،  هאلعربیـ موسوی، بغدאد، אلـدאر سیدحسین ، سیدمسلمقبس من الكاظمين .312

   .ص157، .م1986

 هאلحאئری، بیـروت، موسسـ אلשمری ، حسن7قبس من نور اإلمام موسى الكاظم .313

 . ص440، .م2009./ق1430אلبאغ، 

، אلفجـر منשـورאت، ، بیـروتسرور אبرאھیم، باب الحوائج: 7قصص االمام الكاظم .314

  .ص321، .ق1429

اإلمام موسـى بـن جعفـر 7و اهل بيته 9النبى ةفى سير ملحمة شعرية: قوافل النور .315

، .م2005./ق1426אلשـیعی،  אلوقـف אلשאمی، بغدאد، دیوאن برכة ، حسین7الكاظم

  .ص194

 للمنبـر 7سیدאلשـهدאء معهـد: ، אعدאد7اإلمام موسى الكاظم ةشهاد: كاظم الغيظ .316

  .ص120، .م2011  /.ق1432  ،هאلثقאفی هאאسאمی אلمعאرف هجمعی بیروت،אلحسینی، 

پورאمـאمی، قـم،  رمضـאنی ، موسی7كرامات الكاظميه يا معجزات موسى بن جعفر .317

  . ص127، 1380אھیجی، 

جא، نبوغ، قمی، بی حسینی ، علی7كرامات و مقامات عرفانى امام موسى بن جعفر .318

  .ص144، 1382

 ھیئـه دאرאلعلـوم، אلשـیرאزی، لبنـאن، אلحسینی حسن אلسید ،7اإلمام الكاظم كلمة .319

  .ص272، .م2006אאمین،  محمد

 אلـدبאغ، عبـدאلכریم ،كواكب مشهد الكاظمين فى القرنين االخيـرين والقـرن الحـالى .320

، .م2010  /. ق1431  ،هאلمقدسـ هאلכאظمی هאلعتب ،هوאلثقאفی هאلفכری כאظمین، אلשوون

  .جلد 2

جـא، שریف، بـی رزאق ، وھאبو موقفه من الشعوبيه 7لكاظماإلمام ا ةلمحات سير .321

  .ص62، هאلعلمی دאرאلכتب همכتب

 ،.ق1433 ،هאلمقدسـ هאلכאظمیـ هאلعتبـ ، כـאظمین،7اإلمام الكـاظم... ماذا يريد منا .322

  .ص36

 حضـرت جهـאنی ، مשـهد، כنگـره7اآلثار، كنگره جهانى حضرت رضـا عةمجمو .323

   .وزیری ص، 363 ،2 ، جلد.ق1412 ،7رضא
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اإلمـام موسـى  ةالعظمى السيد محمدحسين فضل اّهللاٰ فـى ذكـری شـهاد يةآل ةمحاضر .324

، قم، אلمכتب فضل ، محمدحسین7الكاظم   .ص15تא، אאعאمی، بی אّهللاא

نـא، ، محمد אلغروی، قـم، بـیو امثاله و حكمه 7المختار من كلمات اإلمام الكاظم .325

  . ص، وزیری712، .ق1431

-אل همؤسس: ، تحقیق)عن اخيه موسى بن جعفر(مسائل على بن جعفر و مستدركاتها  .326
 כنگـره مשـهد، جאلـی، حسـینی سیدمحمدرضא: אحیאء אلترאث، مقدمه 7אلبیت

  .ص456، .ق1409رضא،  אمאم جهאنی

אلعطـאردی، مשـهد،  ، عزیـزאّهللاא 7مسند اإلمام الكاظم ابى الحسن موسى بـن جعفـر .327

، هبیروت، دאرאلصـفو جلد؛ 3، .ש1367./ق1409، 7אلرضא אאمאم אلموتمر אلعאلمی

  .جلد 3، .ق1413

 و تقـدیم ،אلمـروزى אبـرאھیم بن موسی ، אبوعمرאن7مسند اإلمام موسى بن جعفر .328

  .ص42، .ש1352שیروאنی،  אلجאلی، تهرאن، محمد אلحسینی محمدحسین تعلیق

אلـروزی، بیـروت،  אبـرאھیم بـن موسی عمرאن ، אبو7مسند االمام موسى بن جعفر .329

  .تאدאرאאضوאء، بی

رضـא،  אمـאم جهـאنی ، فאضـل مـאلכی، مשـهد، כنگـرهمسند على بن سويد السـائى .330

  . ص450، .ق1411

 ، حسـین7لالمام موسـى بـن جعفـر بةالمشاهد و القبور المنسو:  فةالمشاهد المشر .331

  .7، جلد .م2012./ق1433אبوسعیده، بیروت، موسسه אلبאغ، 

אلשـیرאزی،  אلحسینی مدمح ، אلسیدوالتغيير فى العراق 7مع اإلمام موسى بن جعفر .332

 .ص72، .م2006./ق1427אلمجتبی،  هכربא، موسس

אلبحرאنـی، بیـروت، دאرسوשـیא،  ، سیدھאשـم8المعاجز اإلمامين الكاظم والرضـا .333

 دאرسوשـــیא، ص؛ تهـــرאن،214، .م2005./ق1426م؛ بیـــروت، دאرאلحـــب، 1991

  .ص223،  .ق1426  

אلـنجم،  عبدאلحسـین ، مهـدی7اإلمام موسـى بـن جعفـر الكـاظم سيرةمالمح من  .334

  .ص151، .م2002./ق1423دאرسلونی،  אلبאغ؛ بیروت، موسسه

 ، محسـن عقیـل، بیـروت، دאرאلمحجـه7من اروع ما قاله اإلمام موسـى الكـاظم .335

  .ص528، .ق1430אلبیضאء، 
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 جهאنی بحرאلعلوم، مשهد، כنگره ، אلسیدمحمد7المنهج التربوی عند اإلمام الكاظم .336

  .ص، رقعی60، .ق1412یروت، دאرאلزھرאء، ص؛ ب28نא، ، بی7رضא حضرت

عאשـور،  علی ، سید7اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ة، سير:اهل البيت عةموسو .337

  .14، جلد .ق1427تא، جא، بیبی

قرשـی، قـم،  שـریف ، بـאقر7بن جعفر اإلمام موسى : :البيت اهل ةسير عةموسو .338

  . ، وزیری29-28، جلد .ق1430دאرאلمعروف، 

، جعفـر אلخلیلـی، بیـروت، دאرאلتعـאرف، قسم الكاظمين: سةالمقدالعتبات  عةموسو .339

  .م1967./ق1387

يبحـث : ؛ كتاب، علمى، ادبى، تاريخى 7الكاظم موسى: ةالمصطفى و العتر عةموسو .340

אلهـאدی،  نשـر אلשـאכری، قـم، دفتـر ، حسـین:ةالطاهر ةوالعتر9النبى ةفى حيا

  . ص526، 11، جلد .ق1417

 هאلכאظمیـ هللعتبـ هאلعאمـ هאאمאنـ כـאظمین، ،لهيـةواإلمامـة اال 7موسى بن جعفـر .341

 .ص40، .ق1432  אلثقאفیة، و هאلفכری אلשوون ،هאلمقدس

فرھـود، حلـب،  عبدאّهللاא  אحمد مرאجعه منصور، محمد ، عبدאلقאدر7موسى الكاظم .342

  .ص16، .ق1424אلعربی،  دאرאلقلم

تهـرאن، تقـی سـپهر،  محمد بن ، عبאسقلی7احوال موسى الكاظم. ناسخ التواريخ  .343

  .جلد 5علمی،  سنگی چאپخאنه

 ،)1جلـد( 7حـاالت امـام موسـى كـاظم: )از كتـاب دوم: 10جلـد(ناسخ التواريخ  .344

 . جلد، چאپ سنگی3، .ق1368سپهر ثאنی، تهرאن، دאرאلخאفه،  عبאسقلی خאن

ـة«  الحكـم بـن  لهشـام  7الكاظم  االمام موسـى وصية   .345  ، »الفـن والموضـوع  فـى دراس
 هبאلمتאبعـ אلمرכـز  אصـدאرאت تحظـی  ،زویـن محمدمحمودعبود אلفحאم، علی عبאس

ــویم ــرאف وאلتق ــم، אلعلمی وאאש ــه  :   ق ــت אل موسس ــאءאلترאث) ع(אلبی ، 1392   ، אحی

  .ص107

אאدאب،  שـیخ، نجـف، مطبعـه אل علـی بن ، حسین7اإلمام موسى بن جعفر ةوفا .346

  .ص78، 1323./ ق1364

بحرאنـی،  قطیفـی سـترى طعـאن אل حصאل بن ، אحمد7اإلمام موسى الكاظم ةوفا .347

  .ص، رقعی52، .ق1372نא، نجف، بی
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محمـد אل عصـفور، نجـف אאשـرف،  بـن ، حسـین7اإلمام موسى الكـاظم ةوفا .348

 אلضאرم אאحزאن لهیب: عنوאن به כتאب אین(. ص52، .ق1371، هאلحیدری هאلمכتب

  )אست رسیده به چאپ ھم 7אلכאظم جعفر بن موسی ةوفא فی

 אلموسسه אلخطیب، تحقیق אلهאשمی אلحسین بن ، علی7سى الكاظماإلمام مو ةوفا .349

ص؛ قـم، 110، .ש1382./ق1423وאلمعلومאت، قم، درאلهدی،  للبحوث אאسאمیه

  . ص62، .ש1377./ق1419אلשریف אلرضی، 

  .ص36 ،.ق1433 ،هאلمقدس هאلכאظمی هאلعتب ، כאظمین،7وقفات مع اإلمام الكاظم .350

ــام موســى الكــاظم والدة .351 ــ אلسیدمحمدحســین، 7اإلم ــאنی، نجــف، مכتب  هאلطאلق

 .ص24، .م1967دאرאلمعאرف، 

 

  ويژه كودك و نوجوان 
، نجـف؛ طیبه تصویرگری אلכندی، ، وאرث7اإلمام موسى بن جعفر الكاظم .352  عبدאّهللاא

  . ص، وزیری16، .م2013،   אאطفאل لثقאفه אلبرאق بصره، دאر

אلموسـوی، مשـهد،  منقـذ تصـویرگری مאعیـدی، ، عאمر7اإلمام موسى الكاظم .353

 . ص12، 1386אندیשه،  عروج

  

  اردو) ج
، بאقر שریف قرשی، ترجمه سید محمـدبאقر نقـوی، כهجـوא، 7امام موسى كاظم .354

 .م1976אصאح پرس، 

تא، ، כאظم علی گجرאتی، כرאچی، جאمعه تعلیمאت אسאمی، بی7امام موسى كاظم .355

 .ص32

نوری، تهـرאن،  حسن ذכی محمد ، مهدی אیت אللهی، ترجمه7امام موسى كاظم .356

ـــאزمאن ـــگ س ـــאت و فرھن ـــאمی אرتبאط ـــعبه( אس ـــه ש ـــאعت و ترجم ، )אש

 . ص126، .ש1377./ق1418

، موאنא سیدאحمد علی عאبدی فیض אبאدی، قم، אدאره אصول 7امام موسى بن جعفر .357

 .م1980دین، 
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عאمه مجلسی، ترجمه موאنא حسن אمدאد، כرאچـی، محفـوظ  7،1بحاراالنوار جلد  .358

 . ص367، .ق1406بכ אیجنسی، 

  . م1901نא، پرتאب گره، بیھند، שیخ אحمد حسین،  ، االعاظم ةتحف .359

، نور אسאم؛ قم، موسسـه در رאه )ھند(، فیض אبאد 7حضرت امام موسى بن جعفـر .360

  . ص63، .ש1365./ق1407حق، 

  .ص63تא، ، پאכستאن، دאرאلثقאفة، بی7حضرت امام موسى كاظم .361

 حیـدری و אفضـل محمد אللهی، ترجمه אیت ، مهدی7حضرت امام موسى كاظم .362

 . ص63تא، نثאرאحمد، قم، אنصאریאن، بی

، موאنא سیدאحمد علی عאبدی فـیض אبـאدی، כرאچـی، 7حضرت موسى بن جعفر .363

 .ص80تא، نא، بیبی

تא، سیدظفر حسن אمروھوی، لכنهو، نظאمی پریس، بی ، 7حيات امام موسى كاظم .364

 .ص88

 .م1939نא، عفر خאن، حیدرאبאد، بی، سیدمحمد ج7زندگانى موسى بن جعفر .365

، سیدعلی نقی نقوی بن אبوאلحسن لכنهوی، لכنهو، אمאمیـه 7زندگى موسى كاظم .366

  .م1946مשن، 

 حسـن مظهـر ، سـید7العقد الناظم لمنثور الدرر من آثار سـيدنا موسـى الكـاظم .367

 . ص425تא، سهאرنپوری، میرت، ھאשمی پریس، بی موسوی

تـא، אر علـی خـאن، لכنهـو، نـور אلمطـאبع، بـی، جوאد علی خאن بـن زو7الكاظم .368

 .ص302

 .ق1386تא، ، سید אغא مهدی لכنهوی، כرאچی، بی7الكاظم .369

  .ص77تא، ، مשتאق حسین שאھدی، כرאچی، אرمی پرس، بی7الكاظم .370

 مهـدی אغـא ، سـیدمختصر حاالت زندگى امام هفـتم صـلوات اّهللاٰ عليـه 7الكاظم .371

 .ص، چאپ سنگی48، .م1966عزאء،  خدאم لכهنوی، כرאچی، جمعیت

 .ص16تא، ، אھور، جعفریه כتلبخאنه، بی7معجزه امام موسى كاظم .372

                                                            
 .אست 7 כאظم موسی אمאم زندگאنی بر مשتمل النواربحارا ھفتم جلد ترجمه .1
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  پشتو) د

 אو ژبאره دله، אאنو لیכو د مؤسسی حق رאه د لیכوאل 1،ژوند 7د امام موسى كاظم .373

 .ص42، .م1386/2007، :بیت אھل  جهאنی مجمع درאنی، قم، عبدאلرحیم لندون

  

  تركي )ـه

قورولو، ترجمه  یאزی یولوندא و ، حقدن قبرخ حديث 7حضرت امام موسى كاظم .374

عنـوאن .. (ص56، .ق1412قورولوשـو،  سرخאبلی، تهـرאن، بعـث به ترכی حسین

  )حدیث قیرخ دن 7כאظم موسی حضرت: دیگر

 بعثـت אمـین صـدیقی، تهـرאن، ،7حضـرت امـام موسـى كـاظم: ئيددينجى امـام .375

 .ص56، 1370  قورولوשو،

  

  تركي آذربايجاني )و
376.  Imam Musa Kazim(a)yn haiaty،  Mohammadtagi Mudarrisi،2 tarjuma edan I. 

Mamizada، Tehran،  iesuH، linabbihuMn ، 2000، 96p. 
377. İmam Museyi-Kazim əleyhissəlamın həyatı،3 Mehdi Pişvayi، Mais 

Ağaverdiyev، Moce-elm، 2003، 22p. 

  
  اسپانيايي) ز

378.   Imam Musa Ibn yafar: El septimo de los inmaculados Imames (La paz sea 
con el، Equipo de escritores de la)،4 fundation Dar Rah-E Haqq Traduccion 
del persa Martha Golzar Y Rahmatullah Glozar. 

                                                            
 .درאنی عبدאلرحیم ترجمه حق، رאه در موسسه تحریریه ھیאت ،7کاظم موسی امام حضرت: هفتم پیشوای .1

 .ص96 ،.م1379/2000 زאده، ممی عبאد ترجمه ،وة اس و دوة ق ، 7اظم ک ال  ام االم .۲

  .رجمه مאیس אقאوردیفنوשته مهدی پیשوאیی، ت ،7امام موسی کاظم  3

 مאرتـא و گلـزאر אّهللاא  رحمـت ترجمـه حـق، رאه در موسسه تحریریه ھیאت نوשته ،...7 جعفـر  بن  موسی امام .4

 .ص66 م،2006/ 1385 ،:بیت אھل جهאنی مجمع قم، گلزאر،
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  انگليسي) ح
379. Imam Moosa al Kazim. A. S. Compiled، Yousuf N Lalljee، Bombay، [n.d]  
380. Sayings of Imam Al-Kazim،1 Sayyid Zainul-Abidin Razavi، Qum، Ansariyan، 

2012، 40p. 
381. Smiling virtue2، Sayyed Ali Naqi Naqvi،  
382. The life of Imam Musabin Jafar al ـ kazim،3 Baqir sharif al – Qarashi، 

translated by jasim al – Rasheed، Qum، Ansariyan، 2005، 703p. 
383. The nith infallible Hazrat Imam Musa Kazim (a.s.)،4  by Sayyid Mehdi 

Ayatullahi; translated by Javed Iqbal Qazilbash، Qum ،  Ansariyan Publications ، 
 2001، 36p.  

  

  تاجيكي) ط
384. Кисмати Hyxтум зиhАагии ЛеIIIьом хафтум хазрати Nмом мусои 

козим (а)،5 муаААлф халатл тахрлял муассисаи "Аар рохи хак" ؛  му 
таруим заррлнтоу، 2008، 64p.     

  

  تاميل) ي
385. Imam Musa bin Ja'far al Kazim-peace be upon him،6 Dar Rahe Haq 

Institutetranslated by Madani، Tehran، alhoda، 2007، 41p. 

  فرانسوي) ك
386. L'Imam Elkadzem paix sur lui    ،7 MM Ayatollahi et Esseyyd    ; adapte' et 

commente par C'hakib Benbedira، Qum، Ansariyan، 2005،36p. 

                                                            
 .ص39 ،1391 אنصאریאن، قم، رضوی، אلعאبدین زین سید نوשته ،7کاظم موسی امام سخنان .1

در אین כتאب . (م1954، سیدعلی نقی نقوی لכنهوی، ترجمه سیدھאשم رضא رضوی، لכنهو، دانفضیلت خنـ .2

  .بیאن שده אست 7زندگی אمאم موسی כאظم

 ،1384 אنصאریאن، قم، رשید، جאسم ترجمه قرשی، שریف بאقر نوשته ،7الکـاظم جعفر بن موسی االمام حیاة .3

 .ص703

ه سیدمهدی אیت אللهی، ترجمه جאویـد אقبـאل قزلبـאש، قـم، אنصـאریאن، ، نوשت7اظم ک ی  وس م  ام ام  رت ض ح .4

 .ص36، 1380

 عبـدאّهللاא  ترجمـه حـق، رאه در موسسـه تحریریه ھیאت نوשته ،7جعفـر  بن  موسی امام حضرت: هفتم پیشوای .5

 .ص64 ،.م1387/2008 ،   :بیت אھل جهאنی مجمع قم، تאج، زرین

 .1386 אلهدی، تهرאن، مدنی، אفر ترجمه حق، رאه در موسسه تحریریه ھیאت نوשته ،7جعفر بن موسی االمام .6

 .ص36 ،.م1384/2005نوשته سیدمهدی אیت אللهی، ترجمه שכیب بن بدیره، قم، אنصאریאن، ، 7امام الکاظم .7
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  ها پايان نامه: فصل دوم
  فارسي) الف

، علی حسین قربאن، در ناسخ التواريخ7ارزيابى منابع زندگى نامه اما موسى كاظم .387

عـאلم رאھنمאیی قنبرعلی رودگـر و مשـאوره ھـאدی  به אرשد، כאرשنאسی نאمه پאیאن

دאنשگאه  אسאمی، ملل تمدن و تאریخ אسאمی، گروه ملل تمدن و تאریخ زאده، رשته

  .1391אزאد אسאمی، وאحد علوم و تحقیقאت، 

 148-183(و اوضاع سياسى، اجتماعى و فرهنگى زمان وی 7امام موسى بن جعفر .388

אن ، سمیه بصیری، پאیאن نאمه כאرשنאسی אرשد، به رאھنمאیی مصطفی پیرمرאدیـ)ق.ه

 אنسـאنی، علـوم و אدبیـאت و אصغر فروغی و مשאوره فریدون אلهیـאری، دאنשـכده

  . 1386אصفهאن،  دאنשگאه

 ، سیدیאسینها در تاريخ تشيع و نقش آن 7كاظم بررسى احوال فرزندان امام موسى .389

 مשـאوره و بـאرאنی زאھدی، پאیאن نאمه כאرשنאسی אرשد، بـه رאھنمـאیی محمدرضـא

فقه، جאمعة אلمصـطفی אلعאلمیـه،  عאلی אموزש نی، مجتمعفروשא صفری  אّهللاא  نعمت

  . 1387قم، 

، جعفـر    7جعفـر بـن  بررسى اوضاع سياسى، اجتماعى و فرهنگى عصر امام موسى  .390

שریفی، پאیאن نאمه כאرשنאسی אرשد، بـه رאھنمـאیی عـزت אّهللاא نصـیری و مשـאوره 

 אزאد ، دאنשـگאهאسـאمی ملـل تمـدن و تאریخ گرאیש یلفאنی، رשته אلهیאت، رאمین

  .ص109، 1390שهرری،  وאحد אسאمی،

لیـوאری، پאیـאن نאمـه  نجفـی ، خدیجهدر حديث شيعه7بررسى جايگاه امام كاظم .391

دینـی و مשـאوره مجیـد  سره توאنאیی حسین כאرשنאسی אرשد، به رאھنمאیی محمد

  .1385حدیث، دאنשگאه אزאد אسאمی وאحد כرج،  و قرאن معאرف، رשته علوم

، در روايـت هشـام بـن حكـم7يگاه عقل در تربيت، از ديدگاه امام كاظمبررسى جا .392

حسین مهدی زאده، پאیאن نאمـه כאرשنאسـی אرשـد، بـه رאھنمـאیی خسـرو بـאقری، 

خمینـی،  אمאم پژوھשی אموزשی تربیتی، موسسه علوم و אسאمی معאرف دאنשכده

  . 1377قم، 
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 طیبـه שـאכری، پאیـאن ،در قرآن كريم 7بررسي داللي روايات تفسيري امام كاظم .393

زאده، אرשد، بـه رאھنمـאیی مهـدی جאلـی و مשـאوره حسـن نقـی כאرשنאسی نאمه

 . ص236، 1388مשهد،  فردوسی دאنשگאه אسאمی، معאرف و אلهیאت دאنשכده

 رحمـאنی عفـت ،7بررسى سيره اخالقى، اجتمـاعى، سياسـى امـام موسـى كـاظم .394

 אعظـم رحمـت אبـאدی، مدرسـه مرغزאر، پאیאن نאمه سطح دوم حوزه، به رאھنمאیی

  . ص169، 1385خرאسאن،  علمیه مשهد، حوزه) س(زھرא حضرت پیروאن علمیه

כنـدאزی، پאیـאن  جمـאلی ، علی7بررسى سيره سياسى، اجتماعى امام موسى كاظم .395

نאمه כאرשنאسی אرשد، به رאھنمאیی محسن אیزدی و مשאوره صفدر שאכر، دאنשگאه 

  .1389אزאد אسאمی وאحد فسא، 

و امـام  7رسى نقش سياسى، اجتماعى، اقتصادی و فرهنگى خاندان امـام صـادقبر .396

پאیאن نאمه כאرשنאسی אرשد، بـه رאھنمـאیی مسـعود  ،ذכری بאبא ، معصومه7كاظم

  .1390زאده، دאنשگאه אزאد אسאمی وאحد אرومیه، אرجمند بیאت و مשאوره حبیب

 ، مهدیـهتفاسير معاصـرو بازتاب آن در  7بررسى مبانى و روش تفسير امام كاظم .397

 قنـאدی و مשـאوره אכبر رزאقی، پאیאن نאمه כאرשنאسی אرשد، به رאھنمאیی صאلح علی
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قم، به رאھنمאیی محمدرضא جـوאھری و مשـאوره محمدرضـא نجـאتی فـرد،  علمیه

، 1384  خـوאھرאن، علمیـه ھـאی حوزه مـدیریت مرכـز بאغ مשهد، علمیه مدرسه

  . ص231
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  .49-46، ص 1353مردאد 

، فرھنـگ כـوثر، غאمرضـא گلـی زوאره، »7پاسداران واليت در عصر امام كاظم« .468

  .37-32، ص 1376، אذر 9ש

، نجمـه כرمـאنی، »7ندگانى امام كاظمدرس هايى آموزنده از ز: پرهيب عطوفت« .469

  .45، ص 1386، بهمن 59، ש שمیم یאس

، رשـد معلـم، طאھره אبرאھیمـی، »)7اندرزهای سبز امام موسى كاظم(پند پاكان « .470

  .5، ص 1374، فروردین 109ש 

، 1391، بهـאر 5، ש )جدیـد دوره( אשـאرאت ،زאده ذبیح ، فאطمه»7پيشوای هفتم« .471

  .254-247ص 

  ، »7شــاگردان مكتــب پيشــوای هفــتم): 26(م را بهتــر بشناســيم پيشــوايان اســال« .472

، 1357، אردیبهשـت 2، ש 18، سـאل درسهאیی אز مכتـب אسـאممهدی پیשوאیی، 

  .39-37ص

بـا تجمـل  7مبارزه امام موسى بـن جعفـر): 19(پيشوايان اسالم را بهتر بشناسيم « .473

، 9، ש16سאل ، درسهאیی אز مכتب אسאم، مهدی پیשوאیی، »پرستى هارون الرشيد

  . 36-33، ص 1354שهریور 



  609    7كتابشناسي امام كاظم

، 191، שאسאم مכتب אز ھאیی درسپیשوאیی،  ، مهدی»تاكتيكهای فريبنده هارون« .474

  . 30-27ص 

، 8، ש אשـאرאتאخوی،  ، אبرאھیم»7شناختى سخنان امام موسى كاظم تبيين روان« .475

  .15-11، ص 1391زمستאن 

 و כשـאورزی رویجتـ( جهـאد، »تشكيالت سادات علوی چگونه رهبری مى شـد؟« .476

  .15، ص 1360، אذر 22، ש )روستאیی توسعه

، محمدرضـא »7توضيحاتى درباره روايت مالقات شـقيق بلخـى بـا امـام كـاظم« .477

  . 40-30، ص 1373אسفند -، אذر33، ש معאرفאنصאری قمی، 

، سـאل درسهאیی אز مכتـب אسـאم، دאود אلهאمی، »7توطئه چينى عليه امام كاظم« .478

  .33-27، ص 1371، אسفند 12، ש 32

، تیر و مـردאد 93، ש مبلغאن، جوאد خرمی، »7جايگاه امامت در كالم امام هفتم« .479

  .27-19، ص 1386

، مهـدی پیשـوאیی، »7بندی قـدرتهای وقـت در برابـر مكتـب امـام كـاظمجبهه« .480

 .20-17، ص 1353، مهر 10، ש 15، سאل درسهאیی אز مכتب אسאم

 محمـد سـید، »7امامت امام كـاظمجستاري در آسيب شناسي چالش هاي آغاز « .481

 ص ،1391 زمسـتאن ،8 ש ،پژوھـي אمאمـت، بهرאمي رضא علي و طبאطبאیي כאظم

73-106.  

رאد، ، محمدعلی مهدوی»7های امامت در گفتار قرآنى امام موسى بن جعفرجلوه« .482

، جلـد )1382نمـא، تهرאن، ھستی( تفسیرپژوھی در مقوאتی و مقאאت: تفسیر אفאق

1 ،1382 .  

گلبرگ منש،  ھאدی ، אبوאلفضل»7والدت امام موسى كاظم: شم در چشم آفتابچ« .483

  .152-147، ص 1384، אسفند 72، ש تفمعر

 پژوھשـهאی، علی שریعتمدאری، »7چند نكته تربيتى از گفتار امام موسى كاظم« .484

  .19-7، ص 1370، بهאر 1، ש )معلم تربیت دאنשگאه(تربیتی

  .87-86، ص 1377، خردאد 15، ש وثرفرھنگ כ، جوאد محدثی، »حرم كاظمين« .485
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درسهאیی אز مכتب ، دאود אلهאمی، »7حساسيت هارون نسبت به امام موسى كاظم« .486

  .44-35، ص 11، ש 32، سאل אسאم

، درسهאیی אز مכتـب אسـאمאی، ، علی زمאنی قمשه»7حضرت امام موسى كاظم« .487

  .55-50، ص 1377، אسفند 12، ש 38سאل 

 حسـن ، سـید»كظم غيظ و گذشـت از ديگـران مظهر 7حضرت موسى بن جعفر« .488

  .9-4، ص 1384، אسفند 39، ש خورשید مכهאبطحی، 

، »7شرحى بر سخنان گهربـار حضـرت موسـى بـن جعفـر: های درخشان حكمت« .489

، مهـر 34؛ ש 31-29، ص 1384، שهریور 33، ש خورשید مכهعلیرضא نعمتی، 

، 1384، אذر 36؛ ש 23-22، ص 1384، אبــــــــאن 35؛ ש 27-26، ص 1384

  . 31-29، ص 1384، بهمن 38؛ ש 13-12، ص 1384، دی 37؛ ש 15-13ص

، 1381، تیـر 24  ש ، وאن אن ب  روש س،  אن دوی ه م ، כאملیא»7 اظم ك  ام ادر ام م  ده ي م ح« .490

  .15-14ص 

، כאم אسـאمی، جعفر سبحאنی، »7حيات سياسى و فرهنگى امام موسى بن جعفر« .491

  .124-117، ص 1387، زمستאن 68ש 

، )جدیـد دوره( אשאرאتخوאه،  قאسمی ، مرتضی»7خردگرايى در كالم امام كاظم« .492

  .39-23، ص 1390، زمستאن 4ש 

، سیدمحمدرضـא عאءאلـدین، »7خردمندان در قرآن از نگاه امـام موسـى كـاظم« .493

  . 56-51ص ،1388 بهאر אول فصل نیم و 1387 زمستאن دوم فصل نیم، 30، ש כوثر

 ، نوשین»7گزارشى از ساخت گنبد امام موسى كاظم: ادتهايى به رنگ ار خشت« .494

  .27-26، ص 1388، فروردین 172، ש زאئرچی،  سینی

، زאئـریـא صـدאقت، ؤ، ر»7گرايى از ديدگاه امام موسى كاظم عقل: خورشيد هفتم« .495

  .11-10، ص 1388، بهمن 182ש 

 ر، نאصـ»7نگاهى به زندگانى امام هفتم حضرت موسى بـن جعفـر: خورشيد هفتم« .496

  .13-12، ص 175، ש زאئرمحمدی،  رفیعی

، 1377، خـردאد 15، ש فرھنـگ כـوثر موسسـه אلـبאغ، ،»های هارونىدر زندان« .497

  . 61-59ص
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علـی بیوכـאرא، . ، م»و پيـدايش فرقـه واقفـه 7دو دستگى در شيعيان امام كـاظم« .498

  . 195-164، ص 1382، زمستאن 30، ש علوم حدیثترجمه وحید صفری، 

، فرھنگ כـوثرאّهللاא رجאیی زאده ھرندی، ، حبیب»7دگى امام هفتمدورنمايى از زن« .499

  .11-6، ص 1377، خردאد 15ש 

دאمغـאنی،  تقـوی ، سیدرضـאھوאیی כیهאن، »7روشهای تبليغى امام موسى كاظم« .500

  .12، ص 1369، אسفند 19ש 

یـث ، مریم منوچهری یگאنه، حد»7های علم الحديثى امام موسى بن جعفرروش« .501

  .102-75، ص 1382پאییز و زمستאن ، 7-8، ש אندیשه

درسـهאیی אز مכتـب ، دאود אلهـאمی، »در مسائل كالمى 7رهنمودهای امام كاظم« .502

  .33-24، ص 1372، فروردین 1، ש 33، سאل אسאم

، 15، ש فرھنـگ כـوثر، علی ھمـت بنـאری، »7رهنمودهای تربيتى امام كاظم« .503

  . 12-9، ص 1377، تیر 16؛ ש 23-19، ص 1377خردאد 

  .101-98، ص 1388، שهریور 141، ש مسجد، »7مودهای تربيتى امام كاظمرهن« .504

 . 7-4، ص 1365، مهر 172، ש پیאم אنقאب، »زندانى آزادی آفرين« .505

، ש پیאم ھאجر، »7زندگانى و شهادت هفتمين فروغ آسمانى امامت موسى كاظم« .506

  .7، ص 1361، אردیبهשت 34

، ש پאسـدאر אسـאم،  אردی ه ت אש دی  م ح م مد، مح»7اظم ك  ام ام  ى اس ي س  ى ان دگ زن« .507

  .37-34، ص 1375، تیر 175

  ، 1382، مهــر 45، ש مبلغــאن، یوســف بیــאت، »7زنــدگى سياســى امــام هفــتم« .508

  . 77-61ص

، تیـر 4، ש زאئـرخوאه،  ھـدאیت ، سـتאر»7زندگى سياسى امام موسى بن جعفـر« .509

 . 33-28، ص 1373

، خردאد 15مهر، فرھنگ כوثر، ש  لوی، حسین ع»7زيد مبارز فرزند امام هفتم« .510

1377.  

، 15، ש فرھنگ כـوثر، محمد رضאیی، »7مادر امام موسى كاظم: ستاره اندلس« .511

  .43، ص 1377خردאد 
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، خـردאد 15، ש فرھنـگ כـوثر، אحمـد عאبـدی، »در زندان7سخنان امام هفتم« .512

  .50-48، ص 1377

  .24، ص 1377، خردאد 15، ש فرھنگ כوثر، جوאد محدثی، »7سالم بر امام« .513

، אردیبهשـت 89، ש معرفـت، عبدאلرضـא عـرب، »7سيمای اقتصادی امام هفتم« .514

  .52-31، ص 1384

، .م1997، ژوئـن 157، ש محجوبـه، »7شخصيت و مبارزات امام موسى كاظم« .515

  . 14-13ص 

، سـخن تـאریخ، سیدیאسین زאھـدی، »7شرح حال پنج تن از فرزندان امام كاظم« .516

  .62-37، ص 1390، بهאر 12ש 

، 1378، پـאییز 23، ש پیـאم حـوزه، محمـدتقی فلسـفی، »ت رف ع م  ث دي ح  رح ش« .517

  .53-35ص

ــاظم« .518 ــام ك ــهادت ام ــحאب، »7ش ــم س ــه، אبوאلقאس ــر 19، ש گنجین   ، 1381، مه

  .84-81ص 

، معـאرف אسـאمی، علیرضـא אنصـאری، »7های مبارزه سياسى امـام كـاظمشيوه« .519

  .12-7، ص 1386، مهر و אبאن و אذر 69ש

، 71، ש معאرف אسـאمی، محمد نوאپور، »7های مبارزه سياسى امام كاظم شيوه« .520

  .36-22، ص 1387بهאر 

  .44 ص ،1389 دی ،25 שمאره ،وحی نسیم، »7صفات زيبای امام موسى كاظم« .521

، 39، שفرھنگ כوثر، שمس אّهللاא אیאمی، »7صالبت و مدارا در سيره امام كاظم« .522

  .31-28، ص 1379خردאد 

، فرھنگ כـوثر ، مصطفی غאمحسینی،»7رگزار حضرت كاظمعلى بن يقطين، كا« .523

  .85-82، ص 1377، خردאد 15ש 

، »به عقل و براهين عقلى و اهتمام به آن در مقام احتجاج 7عنايت موسى بن جعفر« .524

 در سـخنرאنیهאیی و مقـאאت مجموعـه: قلـم سאیه درאھیجی،   قربאنی אلعאبدین زین

  . 72-13، ص )1373تهرאن، سאیه، ( אسאمی مسאیل زمینه
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، 1390، دی 108، ש پرسـمאن، אحسאن عرب خرאسאنی، »7فرزندان امام كاظم« .525

  .22-21ص 

، 1381، مهــر 250، ש پאســدאر אســאم، دאود אلهــאمی، »7فرزنــدان امــام كــاظم« .526

  .44ص

، 2، ש 33، سـאل درسهאیی אز مכتب אسאم، دאود אلهאمی، »7فرزندان امام كاظم« .527

  .33-26، ص 1372אردیبهשت 

، 1377، خـردאد 15، ש فرھنگ כـوثررضאیی،  ، محدثه»قدوس قدوس سبحانك« .528

  .47-46ص 

، فرھنگ כـوثرطبسی،  ، محمدجوאد مروجی»7قرآن در سيره و سخن امام كاظم« .529

  . 135-126، ص 1390، بهאر 85؛ ש 127-120، ص 1389، زمستאن 84ש 

دين داعـى از المويـد فـى الـ 7قصيده رثائيه در نبش قبر حضرت موسى بن جعفر« .530

 و تـאریخی و אدبی مبאحث در گفتאر بیست دومین، مهدی محقق، »الدعاه شيرازی

 نאمـه כتـאب و نאمـه زنـدگی אنضـمאم بـه אسـאم در علوم تאریخ و כאمی و فلسفی

  .323-315، ص )1369تهرאن، دאنשگאه تهرאن، (

، مهـدی »و گوينـده آن 7ای در رثاء نبش قبر حضـرت موسـى بـن جعفـرقصيده« .531

  .15-11، ص 1342، אردیبهשت 14، ש قدس אستאن نאمه، محقق

، 1385، مــردאد 23، ש نאمــه جאمعــه، ســهیل مطیعــی، »كــاظم الغــيظ و سياســت« .532

  . 42-40ص

  .321-320، ص 1345، שهریور 218، ש یغمא مدیرزאده، ، محمود»كاظمين« .533

  .27-26، ص 1384، אسفند 135، ש زאئر، »كاظمين كانون عشق، علم و هنر« .534

، אبـאن 51، ש زאئرموسوی،  وאعظ مهدی ، سید»و مشاهير مدفون در آن كاظمين« .535

  . 110-109، ص 1377

، خـردאد 15، ש فرھنگ כوثر، نאصرאلدین אنصאری قمی، »7كتابنامه امام كاظم« .536

  .101-98، ص 1377

، 1389، پـאییز 83، ש فرھنگ כوثر، مرتضی عبدאلوھאبی، »7كرامت امام كاظم« .537

  .183-180ص 
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، 81، ש مبلغـאن، طـه تهـאمی، »7نگاهى به جايگاه علمى امام كاظم: كليم خرد « .538

  . 46-37، ص 1385مردאد و שهریور 

، אذر 38، ש »אلـوثقی ةعـرو، »7گذری كوتاه بر زنـدگانى امـام موسـى كـاظم« .539

  .24، ص 1359

، 33، ש مبلغـאن، یوسف بیـאت، »7های شخصيتى امام هفتمای از ويژگىگوشه« .540

  . 53-46، ص 1381مهر 

، بی بی سאدאت رضی بهאبאدی »7شناسى گفتارهای قرآنى امام موسى كاظمنهگو« .541

  . 30-7، ص 1390، پאییز و زمستאن 6، ש حدیث پژوھیو معصومه علی بخשی، 

  .26، ص 1377، خردאد 15، ש فرھنگ כوثر، جوאد نعیمی، »!ماه و خنجر« .542

، 1377، خـردאد 15، ש فرھنـگ כـوثر، عبאس כوثری، »7مبارزات امام كاظم« .543

  .15-12ص 

، محمـد »)7به مناسبت شـهادت امـام موسـى بـن جعفـر(مبارزه تا مرز شهادت « .544

  . 53-42، ص 1379، אبאن 9، ש مبلغאنعאبدی میאنجی، 

 אحمـدی ، אحمـد»7مروری كوتـاه بـر زنـدگانى حضـرت امـام موسـى كـاظم« .545

  .23-20، ص 1389 دی ،157ש ،אسوهبیرجندی، 

اخالقى ويـژه از زنـدگانى حضـرت امـام  بازخوانى چند مفهوم: موسای ملك دين« .546

  .39-36، ص 1389، تیر 220، ש پیאم زنتهאمی،  ، طه»7موسى كاظم

 وقـفقمی،  אنصـאری محمدرضـא ،»بغـداد و كـاظمين: موقوفات ايرانيان در عراق« .547

  .102-92، ص 1374، بهאر 9، ש جאویدאن میرאث

، بهـאر 150ש  ،אשـאرאت طאھری، ، سیدرضא»»كاظم«مهار غضب؛ تاملى در واژه « .548

  .192-187، ص 1392

، 15، ש فرھنـگ כـوثر، محدثـه رضـאیی، »)7همسر امام كاظم(مهتاب مغرب « .549

  .45، ص 1377خردאد 

 بهمن ،31 ש ،بسیجی فرھنگیאن دومאھنאمه، »7نسيمى از آموزه های امام كاظم« .550

  .29-28 ص ،1390 אسفند و

، 11-12، ש אندیשه حدیث، »7روشهای علم الحديثى امام كاظم«نقدی بر مقاله « .551
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 אندیשـه حدیث نאمه فصل 8 و 7 درשمאره. (122-107، ص 1383پאییز و زمستאن 

 موسـی אمـאم אلحدیثی علم روשهאی«: عنوאن بא دאنשجویאن אز یכی قلم به אی مقאله

 در مقאلـه، אیـن در שـده مطـرح مطאلـب כـه אست رسیده چאپ به» 7جعفر بن

 بـه כه אست نقدھאیی אید می پی در אنچه. ددאر تאمل و نقد جאی موאرد، אز بسیאری

  ).אست رسیده سطور אین رאقم نظر

، رאه قـرאن، روح אّهللاא بـאقری، »7نگاهى اجمالى به آداب قرآن از منظر امام كاظم« .552

  .31-30، ص 1387، مردאد و שهریور 147ש 

  . 14-12، ص 98، ש אلوثقی ةعرو، »7نگاهى به زندگانى امام موسى بن جعفر« .553

پאسـدאر אשـتهאردی،   محمـدی ، محمـد»7ه زندگانى سياسى امام كاظمنگاهى ب« .554

  . 37-34، ص 175، ש אسאم

، 4، ש مبلغאن، محمد عאبدی میאنجی، »7نگاهى به زندگى امام موسى بن جعفر« .555

  .17-8، ص 1379خردאد 

، 40، ש مبلغـאن، سـعید دینـی، »7نگاهى كوتاه به ادله اثبات امامت امام كاظم« .556

  .25-21ص ، 1382فروردین 

: ترجمـه و ، سیدھאשم معروف حسنی، אقتبـאس»7نگرشى بر زندگى امام كاظم« .557

  .29-24، ص 1376، خردאد 186، ש پאسدאر אسאمאسאمی،  حسین سید

هـا و نظـر  های علويان و آثار مثبت و منفى آن و علت عدم موفقيت نهضـت نهضت« .558

مجموعـه : אمـروز تـא زدیرو אزשهیدی،  ، سیدجعفر»ها امام هفتم درباره اين نهضت

  .107-97، ص )1372، فرھنگی و علمی تهرאن، سید جعفر שهیدی،( مقאאت

فرھنـگ ، سـیدجعفر ربـאنی، »7واقفيه و انديشه واقفى گری پس از امام كـاظم« .559

  .75-70، ص 1377، خردאد 15، ש כوثر

 صـאدق( تـאریخ אسـאم، صאدق אیینـه ونـد، »7وضعيت سياسى عصر امام كاظم« .560

 . 55-17، ص )1382 پאییز معאرف، نשر تهرאن، ،وند אئینه

، 1390، بهمـن 239، پیـאم زن، ש تهـאمي طـه، »7والدت امام موسـي كـاظم « .561

  .14ص

، دی 140، ש אשـאرאتبهשـتی،  ، سـهیא»7والدت حضرت امام موسـى كـاظم« .562

  . 149-125، ص 1389
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  . 54-53، ص 1995، دسאمبر 139، ש محجوبه، »هفتمين امام« .563

، ש אسـאم مכتـب אز ھـאیی درسپیשوאیی،  ، مهدی»جهان تشيع هفتمين پيشوای« .564

  .43-41، ص 1353، خردאد 174

  

  عربي) ب

نژאد، ، علی אכبر زمאنی»)المخطوط والمطبوع( 7إلى اإلمام الكاظم بةاآلثار المنسو« .565

ملخصــאت بحــوث אلمــؤتمر אلســنوی אلثאلــث אلــدولی אאمــאم موســی بــن جعفــر 

אلجلسـه ، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (نیه مصدر عطאء خאلد لאنسـא 7אلכאظم

  .אلسאبعه

، عبـدאلجبאر אلنـאجی، »أنموذجـا7والمجتمـع، اإلمـام الكـاظم :اهل البيت أئمة« .566

ملخصــאت بحــوث אلمــؤتمر אلســنوی אلثאلــث אلــدولی אאمــאم موســی بــن جعفــر 

אلجلسـه ، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسـאنیه  7אلכאظم

  .אلرאبعه

אلمؤتمر אلمحنכ،  ھאשم حسین نאصر ،»7فى أقوال اإلمام الكاظم يةالتربواألبعاد « .567

، رجـب )אلجلسـه אلعلمیـه אلرאبعـه( 8אلسنوی אلثאنی אאمאمـאن אلכـאظم وאلجـوאد

  .91، ص .م2011ژوئن ./ق1432

، سـتאر جبـאر אلجـאبری، »فى مجتمعه 7لسلوكيات اإلمام الكاظم سيةاألبعاد السيا« .568

ســنوی אلثאلــث אلــدولی אאمــאم موســی بــن جعفــر ملخصــאت بحــوث אلمــؤتمر אل

  ..)م2012می ./ق1433رجب (مصدر عطאء خאلد لאنسאنیه  7אلכאظم

، نجـم אلـدرאجی و قאسـم »7إثبات الصانع و صفاته فى أحاديث اإلمـام الكـاظم« .569

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفر אلخفאجی، 

אلجلسـه ، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (لאنسـאنیه  مصدر عطאء خאلد 7אلכאظم

  .אلثאنیه

، رزאق »8فـى حكـم اإلمـامين الكـاظم والجـواد 7األثر األدبى لإلمـام علـى « .570

אلمـــؤتمر אلســـنوی אلثـــאنی אאمאمـــאن אلכـــאظم عبـــدאلمیر و مهـــدی אلطیـــאر، 

  .40، ص .م2011ژوئن ./ق1432، رجب )אلجلسه אلعلمیه אאولی(8وאلجوאد
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، »فـى العصـر العباسـى األول 7والدينى واالجتماعى لإلمام الكاظم األثر السياسى« .571

ملخصـאت بحـوث אلمـؤتمر אلسـنوی ثאمر نعمאن مصطאف و אسرאء مهدی مزبـאن، 

مصـدر عطـאء خאلـد لאنسـאنیه  7אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلرאبعه، .)م2012می ./ق1433رجب (

אلمؤتمر علوאن جوאد،  ه، سهل»7اإلمام موسى بن جعفر أثر العقل والحث عليه عند« .572

  .57، ص .م2011ژوئن ./ق1432، رجب 8אلسنوی אلثאنی אאمאمאن אلכאظم وאلجوאد

، نوری »7أثر القرآن الكريم فى مفهوم العقل و مقوالته عند اإلمام موسى بن جعفر« .573

موسی بن  ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאمכאظم אلسאعدی، 

، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطـאء خאلـد لאنسـאنیه  7جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلسאدسه

ملخصאت ، زینب שאכر אلوאسطی، »7األثر المعرفى لوكالء اإلمام موسى بن جعفر« .574

مصـدر  7بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلخאمسه، .)م2012می /.ق1433رجب (عطאء خאلد لאنسאنیه 

، رאئد »عجل اّهللاٰ فرجه الحجةاإلمام  فةمصدر لمعر 7أحاديث اإلمام موسى بن جعفر« .575

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن ، نهحمود אلحصو

، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطـאء خאلـد لאنسـאنیه  7جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلخאمسه

 אلسنوی אلمؤتمرعنאد،  فریق ، وجدאن»و عمراته 7ار حج اإلمام موسى الكاظمأخب« .576

  .م2010جوאی ./ق1431، رجب 7 אאمאم אلכאظم حول אאول

ملخصـאت ، مصـطفی אلשـאعلی، »7أخالقيات منهج الالعنف عند اإلمام الكـاظم« .577

مصـدر  7بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلثאمنه، .)م2012می ./ق1433رجب (ء خאلد لאنسאنیه عطא

، »و صـفته للعقـل... لهشـام بـن الحكـم 7اإلمـام الكـاظم وصيةاألداء البيانى فى « .578

  .97-90، ص .ق1428שعبאن ـ  ، رجب19، ש ینאبیعبدאلوھאب אلعردאدی، عله אعبدא

 علـی جـوאد ، عـدی»اآيات العقائد نموذجـ: 7األداء التفسيری عند اإلمام الكاظم« .579

אلجلسـه אلعلمیـه (8אلمؤتمر אلسنوی אلثـאنی אאمאمـאن אلכـאظم وאلجـوאدאلحجאر، 

  .59، ص .م2011ژوئن ./ق1432، رجب )אلرאبعه
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، ھאשـم »أنموذجـاً ـ  العقـل لةرسـا –بالنص القرآنـى 7إستدالالت اإلمام الكاظم« .580

وی אلثאلـث ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنفوزی אلعبאدی و صאدق فوزی אلنجאدی، 

رجـب (مصـدر عطـאء خאلـد لאنسـאنیه  7אلدولی אאمאم موسی بن جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلسאدسه، .)م2012می ./ق1433

 هو عـאمر جعفر אلحمدאنی حمید ه، ھאשمی»الكاظميةفى مناظرات  يةاألصول الفكر« .581

אلجلسـه (8אلمؤتمر אلسنوی אلثـאنی אאمאمـאن אلכـאظم وאلجـوאدאلیאسری،  تمכین

  .49، ص .م2011ژوئن ./ق1432، رجب )یه אلثאلثهאلعلم

 אلمـوتمر אאثـאر عةمجمو، محمد אلحسون، »و زوجاته و بناته 7ام اإلمام الكاظم« .582

  . 247-203، ص 2، جلد 7אلرضא لאمאم אلثאلث אلعאلمی

 ، عبـدאلجبאر»فـى دراسـات المستشـرقين 7اإلمام العبد الصالح موسى بـن جعفـر« .583

جـوאی ./ق1431، رجـب 7אلכـאظم אאمـאم حـول ولאא אلسنوی אلمؤتمرنאجی، 

  .م2010

ملخصـאت بحـوث ، عبدאلبאسط אلخفאجی، »سةبين الدين والسيا 7اإلمام الكاظم« .584

مصدر عطאء خאلد 7אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفر אلכאظم

  . אلجلسه אلثאلثه، .)م2012می ./ق1433رجب (لאنسאنیه 

ملخصאت بحـوث ، حسین لفته حאفظ، »كتابات المستشرقين فى 7اإلمام الكاظم« .585

مصدر عطאء خאلد 7אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلسאبعه، .)م2012می ./ق1433رجب (لאنسאنیه 

ملخصـאت ، فیصـل אلتمیمـی، »والجهـاد بيـةالفكـر والتر سةمدر 7اإلمام الكاظم« .586

مصـدر  7ی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظمبحوث אلمؤتمر אلسنو

 .ولیא، אلجلسة א.)م2012می ./ق1433رجب (عطאء خאلد لאنسאنیه 

ملخصـאت ، אیمـאن صـאلح مهـدی، »الصـراع السياسـى ليةو جد 7اإلمام الكاظم« .587

مصـدر  7بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلثאلثه، .)م2012می ./ق1433رجب (نیه عطאء خאلد لאنسא

 אلمـؤتمرאلכـאظمی،  ، عمـאد»تربية االمـةو دوره فى اإلصالح و  7اإلمام الكاظم« .588

  .م2010جوאی ./ق1431، رجب 7אلכאظم אאمאم حول אאول אلسنوی
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אلمؤتمر אلسنوی אلثאنی ، مכی قאسم אلبغدאدی، »و نظام األولويات 7اإلمام الكاظم« .589

ژوئـن ./ق1432، رجـب )אلجلسـه אلعلمیـه אلثאلثـه(8ن אلכـאظم وאلجـوאدאאمאمא

  .84، ص .م2011

אلمؤتمر אلسـنوی אلثـאنی אلغرאوی،  אسمאعیل ، عبאس»يعالج عصره7اإلمام الكاظم« .590

ژوئـن ./ق1432، رجـب )אلجلسـه אلعلمیـه אلخאمسـه(8אאمאمאن אلכאظم وאلجوאد

  .28، ص .م2011

אلمـؤتمر جثیـر،  علـی ، حسـین»اهر القيودق 87اإلمام موسى الكاظم والجواد« .591

، رجـب )אلجلسـه אلعلمیـه אلثאنیـه(8אلسنوی אلثـאنی אאمאمـאن אلכـאظم وאلجـوאد

  .75، ص .م2011ژوئن ./ق1432

ملخصـאت ، محمـد אیـאد حـبש، »سـةدروس فـى السيا 7اإلمام موسى الكاظم« .592

ر مصـد 7بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلثאلثه، .)م2012می ./ق1433رجب (عطאء خאلد لאنسאنیه 

 نيـةالعرفـان اللبنا مجلـةـ  ةالمعاصـر بيـةالعر فةفى الصحا 7اإلمام موسى الكاظم« .593

ملخصـאت بحـوث אلمـؤتمر אلسـنوی אلثאلـث ، مجید حمید אلحـدوאری، »إنموذجاً 

رجـب (אنیه مصـدر عطـאء خאلـد لאنسـ 7אلدولی אאمאم موسی بن جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلتאسعه، .)م2012می ./ق1433

 نصـیف وعلـی موسی אلموسوی ندى ،»و دوره السياسى 7اإلمام موسى الكاظم« .594

אلجلسـه אلعلمیـه (8אلمؤتمر אلسنوی אلثאنی אאمאمـאن אلכـאظم وאلجـوאدאلتمیمی، 

 .48، ص .م2011ژوئن ./ق1432، رجب )אلثאنیه

، محمد محمود زویـن، »النقد والتصحيح و مسار 7اإلمام موسى بن جعفر الكاظم« .595

ملخصــאت بحــوث אلمــؤتمر אلســنوی אلثאلــث אلــدولی אאمــאم موســی بــن جعفــر 

אلجلسـه ، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسـאنیه  7אلכאظم

  .אلخאمسه

ملخصـאت بحـوث ، مهـدی אلتمیمـی، »والقرآن 7اإلمام موسى بن جعفر الكاظم« .596

مصدر عطאء خאلد 7אلدولی אאمאم موسی بن جعفر אلכאظمאلمؤتمر אلسنوی אلثאلث 

  .אلجلسه אلسאدسه، .)م2012می ./ق1433رجب (لאنسאنیه 
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 مهدی حسین ،»عنوان الخلود الرسالى.. ةوالشهاد الحكمة 7اإلمام موسى بن جعفر« .597

אلجلسـه אلعلمیـه (8אلمؤتمر אلسنوی אلثאنی אאمאمـאن אلכـאظم وאلجـوאدאلتمیمی، 

  .47، ص .م2011ژوئن ./ق1432 ، رجب)אلثאنیه

ملخصאت بحوث ، غیدאء صאدق אאسود، »ةالفكر والعقيد 7اإلمام موسى بن جعفر« .598

مصـدر عطـאء  7אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلثאنیه، .)م2012می ./ق1433رجب (خאلد لאنسאنیه 

 ه، فخریـ»المنتهكـة عيةو حقوق الر غتصبةالم فةبين الخال 7اإلمام موسى بن جعفر« .599

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسـی جאسم محمد علی، 

، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسאنیه  7بن جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلثאلثه

 ه، محمـد نعمـ»جيةانثروبولو سةو دوره االجتماعى، درا 7اإلمام موسى بن جعفر« .600

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسـنوی אلثאلـث طאھر אلصریفی و حسن כریم אلربیعی، 

رجـب (مصـدر عطـאء خאلـد لאنسـאنیه  7אلدولی אאمאم موسی بن جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلرאبعه، .)م2012می ./ق1433

 صـאدق ، منیـر»ميةاالسـال ةو دوره الرائد فى حفظ العقيد 7اإلمام موسى بن جعفر« .601

جـوאی ./ق1431، رجـب 7 אلכـאظم אאمـאم حـول אאول سنویאل אلمؤتمرنجم، 

  .م2010

  .2، ص .ق1428، שعبאن 1، ש منبر אلجوאدین، »7اإلمام موسى بن جعفر« .602

 אلعـאلمی אلموتمر אאثאر عةمجمومאשیא،  ، نعمאن»فيما عرفت 7امام موسى الكاظم« .603

  .351-335، ص 2، جلد 7אلرضא لאمאم אلثאلث

ملخصאت ، ھאدی حسین אلخزرجی، »م استثمار الوقتو نظ7اإلمام موسى الكاظم .604

مصـدر  7بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلثאلثه، .)م2012می ./ق1433رجب (عطאء خאلد لאنسאنیه 

، وفقـאن »أنموذجا ة، روايات زكاة الفطرالفقهيةو مروياته  7اإلمام موسى بن جعفر« .605

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بـن بی، خضیر אلכع

، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطـאء خאلـد لאنسـאنیه  7جعفر אلכאظم

 .אلجلسه אلثאنیه



  621    7كتابشناسي امام كاظم

 אلمـوتمر אאثـאر عةمجمومحمد،  عبدאلجوאد ، حمد»7عند اإلمام الكاظم مةاإلما« .606

  .106-77، ص 1جلد  ،7אلرضא لאمאم אلثאلث אلعאلمی

ملخصـאت ، جאسم אلשیخ زینی، »7و أدوارها عند اإلمام موسى بن جعفر مةاإلما« .607

مصـدر  7بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلخאمسه، .)م2012می ./ق1433رجب (عطאء خאلد لאنسאنیه 

 وغفـرאن محمـود جوאد ھنאء ،»واألنبيـاء 7أوجه الشبه بين اإلمام موسى بن جعفر« .608

אلجلسـه אلعلمیـه (8אلمؤتمر אلسنوی אلثאنی אאمאمאن אلכאظم وאلجوאدכאمل כریم، 

  . 87، ص .م2011ژوئن ./ق1432، رجب )אلثאنیه

، علی مجید אلبدیری، »7البعد الروحى للتصوير العرفانى فى كلمات اإلمام الكاظم« .609

بــن جعفــر ملخصــאت بحــوث אلمــؤتمر אلســنوی אلثאلــث אلــدولی אאمــאم موســی 

אلجلسـه ، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسـאنیه  7אلכאظم

  .אلثאمنه

ملخصـאت بحـوث ، مجتبـی אلقـאئنی، »7اإلمام الكاظم شخصيةالبعد العلمى فى « .610

مصـدر عطـאء  7אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .جلسه אلثאمنهאل، .)م2012می ./ق1433رجب (خאلد لאنسאنیه 

، שـروق محسـن »7فى تراث اإلمام موسـى بـن جعفـر يةبعض النظرات التفسير« .611

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسـی بـن جعفـر כאطع، 

אلجلسـه ، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسـאنیه  7אلכאظم

  .אلسאدسه

، سـید طـאرق »7شن الصغير لإلمام الكـاظمفى دعاء الجو والنفسية التربوية البنية« .612

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אلعیسאوی و حیدر محمد אلשאه، 

ــد لאنســאنیه  7אאمــאم موســی بــن جعفــر אلכــאظم رجــب (مصــدر عطــאء خאل

 . ولیאא ه، אلجلس.)م2012می ./ق1433

 ،»)7جعفـربه مناسبت شهادت حضـرت موسـى بـن (تحقيق تاريخى العبق االلهى « .613

  .88-84، ص 1342، אذر 16، ש نאمه אستאن قدس صאح אلصאوی،

ـ  7فى المنهج القرآنى و تراث اإلمـام الكـاظم نةمقار ةالنفس و تهذيبها نظر تربية« .614

ملخصـאت بحـوث אلمـؤتمر ، عمـאد אلכـאظمی، »أنموذجـاً ـ  النفس سبةحديث محا
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در عطـאء خאلـد مصـ 7אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسـی بـن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلسאدسه، .)م2012می ./ق1433رجب (لאنسאنیه 

، אبتسـאم عبـدאلכریم »7فى أقوال اإلمـام الكـاظم نيةالتطبيقات واالمتدادات القرآ« .615

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بـن جعفـر אلمدنی، 

אلجلسـه ، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسـאنیه  7אلכאظم

  .אلسאدسه

ضـرغאم خאلـد אلطـאئی،  ،»فى المشهد الكـاظمى المقـدس ميةاإلسال ةتطوير العمار« .616

ملخصــאت بحــوث אلمــؤتمر אلســنوی אلثאلــث אلــدولی אאمــאم موســی بــن جعفــر 

אلجلسـه ، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسـאنیه  7אلכאظم

  .אلسאبعه

، مجیـد طـאرש عبـد، »:فى أهل البيـت لةت النازلآليا 7تفسير اإلمام الكاظم« .617

ملخصــאت بحــوث אلمــؤتمر אلســنوی אلثאلــث אلــدولی אאمــאم موســی بــن جعفــر 

אلجلسـه ، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسـאنیه  7אلכאظم

  .אلثאنیه

، صـبאح כـریم »7اإلمـام الكـاظم سةفى مدر ليةوالشعور بالمسؤو ةتكامل العقيد« .618

لخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفر مאلفتאوی، 

אلجلسـه ، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسـאنیه  7אلכאظم

  .אلثאنیه

، حسـین جهـאد »7اإلمام موسى بن جعفـر جيةالسجن والسجين فى أيديولو فةثقا« .619

  .111-104، ص .ق1433שعبאن ـ  ، رجب47، ש ینאبیعאلحسאنی، 

אلمـؤتمر אلبـدیری،  ، علی»7اإلمام الكاظم ةفى مناجا نصيةقراءة :  لةاإلحا ليةجما« .620

، رجـب )אلجلسـه אلعلمیـه אلخאمسـه(8אلسنوی אلثאنی אאمאمאن אلכـאظم وאلجـوאد

  .62، ص .م2011ژوئن ./ق1432

 אلسنوی אلمؤتمرאلحبوبی،  مאجد ، שیمאء»يفةالشر ظميةالكا ةللحضر يةجوانب عمار« .621

  .م2010جوאی ./ق1431، رجب 7אلכאظم אمאمא حول אאول

بـين قواعـد  ةالمستكبر مةفى تعاون المستضعفين مع الحكو عيةالشر خصةحدود الر« .622

ملخصאت ، مכی قאسم אلبغدאدی، »7لإلمام الكاظم كيةالحر ةالحكم القرآنى والسير



  623    7كتابشناسي امام كاظم

مصـدر  7بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلسאدسه، .)م2012می ./ق1433رجب (خאلد لאنسאنیه عطאء 

ملخصאت ، عبدאّهللاא حمید אلعتאبی، »7حقوق اإلنسان فى فكر اإلمام موسى الكاظم« .623

مصـدر  7بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلرאبعه، .)م2012می ./ق1433رجب (عطאء خאلد لאنسאنیه 

ملخصـאت ، אدیאن عبـد אلحـאرثی، »7قوق اإلنسان والمجتمع عند اإلمام الكاظمح« .624

مصـدر  7بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلرאبعه، .)م2012می ./ق1433رجب (عطאء خאلد لאنسאنیه 

دאلכریم، ، زینـب حسـین عبـ»7حقيقة الدعاء و آثاره فى أحاديث اإلمام الكـاظم« .625

ملخصــאت بحــوث אلمــؤتمر אلســنوی אلثאلــث אلــدولی אאمــאم موســی بــن جعفــر 

  .، אلجلسه אلثאنیه.)م2012می ./ق1433رجب (مصدر عطאء خאلد لאنسאنیه  7אلכאظم

ملخصـאت بحـوث ، ة، ھیثم عبאس عود»عيةموضو سةدرا: 7حكم اإلمام الكاظم« .626

مصـدر عطـאء  7אلכـאظم אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر

  .אلجلسه אلثאمنه، .)م2012می ./ق1433رجب (خאلد لאنسאنیه 

، خאلـد حـویر אلשـمس، »7الخطاب التربوی فى فكـر اإلمـام موسـى بـن جعفـر« .627

ملخصــאت بحــوث אلمــؤتمر אلســنوی אلثאلــث אلــدولی אאمــאم موســی بــن جعفــر 

 لجلسـةא، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسـאنیه  7אلכאظم

  . ولیאא

אلزرכـאنی،  حسـن ، خلیل»الخالدة 7درر من حكم و وصايا اإلمام موسى بن جعفر« .628

  .م2010جوאی ./ق1431، رجب 7אلכאظم אאمאم حول אאول אلسنوی אلمؤتمر

ملخصאت ، وجدאن فریق عنאد אلعאرضی، »عن عقيدته 7دفاع اإلمام موسى الكاظم« .629

مصـدر  7مאم موسی بن جعفـر אلכـאظمبحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אא

  .אلجلسه אلثאنیه، .)م2012می ./ق1433رجب (عطאء خאلد لאنسאنیه 

 تحليليـة بةوالعقل، مدخل عام مع مقار الحكمةلمصطلحى  والفلسفية يةالفكر لةالدال« .630

ملخصـאت بحـوث ، محمـد محمـد حسـن אل یאسـین، »7لتراث اإلمام الكاظم 

مصـدر عطـאء  7אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی

  .אلجلسه אلثאمنه، .)م2012می ./ق1433رجب (خאلد لאنسאنیه 
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ملخصـאت ، غفرאن כאمل כریم، »فى ترسيخ العقيدة المهدوية 7دور اإلمام الكاظم« .631

مصـدر  7بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

 .אلجلسه אلثאنیه، .)م2012می ./ق1433ب رج(عطאء خאلد لאنسאنیه 

 אلمـوتمر אאثـאر عةمجموאدیب،  ، عאدل»ميةاالسال ةفى الحيا 7دور اإلمام الكاظم« .632

  .177-137، ص 2جلد  ،7אلرضא لאمאم אلثאلث אلعאلمی

، علـی نصـیف جאسـم »والفكر ةوالعقيد فةفى المعر 7دور اإلمام موسى بن جعفر« .633

ر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر ملخصאت بحوث אلمؤتمאلتمیمی، 

אلجلسـه ، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسـאنیه  7אلכאظم

  .אلثאمنه

 ، مجیـد»7عنـد اإلمـام موسـى الكـاظم ةالعقيـد فةدور العقل فى فهم الدين ومعر« .634

، رجــب 7אلכــאظم אאمــאم حــول אאول אلســنوی אلمــؤتمرطــرאد،  مخلــف

  .م2010جوאی ./ق1431

جـوאد،  علـوאن ه، سـهل»7دور العقل والحث عليه عند اإلمـام موسـى بـن جعفـر« .635

، رجب )אلجلسه אلعلمیه אلثאلثه(8אلمؤتمر אلسنوی אلثאنی אאمאمאن אلכאظم وאلجوאد

  . 25، ص .م2011ژوئن ./ق1432

، عبدאلحسـن »اختياراً ـ  هبيةالذ صيةالوـ  7فى فكر اإلمام الكاظم فيةالمعر ةالذاكر« .636

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلـدولی אאمـאم موسـی بـن ی مهلهل، عل

، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطـאء خאلـد لאنسـאنیه  7جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلخאمسه

، حسـین »بسؤاالت أخيه على بن جعفر 7لإلمام موسى بن جعفر ئيةالروايات الفتوا« .637

אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن  ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنویسאمی שیر علی، 

، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطـאء خאلـد لאنسـאنیه  7جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلثאنیه

و سـلمان  7مقاربات بين اإلمـام الكـاظم: 7اإلمام موسى الكاظم ةالزهد فى حيا« .638

אلمـؤتمر אلسـنوی אلثـאنی אאمאمـאن ، عبدאلرزאق אحمد زعیف אلשـمری، »المحمدی

  .76، ص .م2011ژوئن ./ق1432، رجب )אلجلسه אلعلمیه אلرאبعه( 8وאلجوאد



  625    7كتابشناسي امام كاظم

 אل حسـن אلحسـینی ، אلسـید»7السمط الناظم لمستدرك مسـند اإلمـام الكـاظم« .639

  .260-233، ص .ق1425אلثאنیة  جمאدیـ  ، محرم15، ש علوم אلحدیثאلمجدد، 

 ، عـدی אلحجـאر،»7عنـد اإلمـام الكـاظم عيةالشاهد القرآنى فى األحكـام الشـر« .640

ملخصــאت بحــوث אلمــؤتمر אلســنوی אلثאلــث אلــدولی אאمــאم موســی بــن جعفــر 

אلجلسـه ، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسـאنیه  7אلכאظم

  .אلسאدسه

، جـوאد כـאظم »و حضـوره فـى الشـعر الحـديث 7اإلمام موسى الكاظم شخصية« .641

 7אلכאظم وאلجـوאد אلمؤتمر אلسنوی אلثאنی אאمאمאنحאفظ،  هلفت حسین אلنصرאّهللاא و

  .38، ص.م2011ژوئن ./ق1432، رجب )אلجلسه אلعلمیه אلخאمسه(

، روبـرت »إلى مجتمع هذا الـزمن 7من اإلمام موسى بن جعفر ةخالد لةالصبر رسا« .642

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بـن جعفـر مאنیאس، 

  .אلثאمنه ، אلجلسه.)م2012می /.ق1433رجب (مصدر عطאء خאلد لאنسאنیه  7אلכאظم

ملخصـאت بحـوث אلمـؤتمر ، عبאس علـی אلفحـאم، »صرار موسى كرم و كرامات« .643

مصـدر عطـאء خאلـد   7אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بـن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلخאمسه، .)م2012می ./ق1433رجب ( لאنسאنیه

، هعـود عبـאس ، ھیـثم»7مأيـام األسـبوع لإلمـام الكـاظ أدعيةفى  لفنيةا ةالصور« .644

، )אلجلسـه אلعلمیـه אلخאمسـه(8אلمؤتمر אلسنوی אلثאنی אאمאمאن אلכאظم وאلجـوאد

  .89، ص .م2011ژوئن ./ق1432رجب 

، אحمـد حسـین خשـאن، »عيةموضو سةدرا 7الطاقة الروحية لدی اإلمام الكاظم« .645

ملخصــאت بحــوث אلمــؤتمر אلســنوی אلثאلــث אلــدولی אאمــאم موســی بــن جعفــر 

אلجلسـه ، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسـאنیه  7مאلכאظ

  .אلخאمسه

 אلموتمر אאثאر عةمجموقאسمی،  ، سعدאلدین»7طب والكيمياء عند اإلمام الكاظم« .646

  .64-5، ص 2، جلد 7אلرضא لאمאم אلثאلث אلعאلمی

ملخصـאت حمیـد جعفـر،  שمیه، ھא»7و حقوق الطفل عند اإلمام الكاظم لةالطفو« .647

مصـدر  7وث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظمبح

  .אلجلسه אلرאبعه، .)م2012می ./ق1433رجب (عطאء خאلد لאنسאنیه 
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، אلسیدجعفر مرتضی »7المد الفكری فى عهد اإلمام الكاظم جهةالعباسيون فى موا« .648

  .121-115، ص .ق1410، ربیع אאول 59، ש אلمنطلقعאملی، 

، »، نظـره عامـه7سيون فى مواجهه المـد الفكـری فـى عهـد اإلمـام الكـاظمالعبا« .649

، 7אلرضא لאمאم אلثאلث אلعאلمی אلموتمر אאثאر عةمجموאلعאملی،  سیدجعفر مرتضی

  .80-65، ص 2جلد 

 علـی عبـد ،»نةمقارسة درا: اختالف المظهر و تطابق المضمون: 8عصر اإلمامين« .650

אلجلسـه ( 8אنی אאمאمـאن אلכـאظم وאلجـوאدאلمؤتمر אلسنوی אلثאلمدنی،  אلمطلب

  .70، ص .م2011ژوئن ./ق1432، رجب )אلعلمیه אلثאنیه

 אلثאلـث אلعـאلمی אلمـؤتمر אאثאر عةمجمونאبلسی،  عفیف ،»7اإلمام كاظم عظمة« .651

  .334-249، ص 2، جلد 7אلرضא لאمאم

، »مثـاالً  7، دعاء الجوشـن الصـغير لإلمـام الكـاظمنةالدعاء و أبعاده المكنو عقيلة« .652

ملخصאت بحـوث אلمـؤتمر אلسـنوی אلثאلـث אلـدولی אאمـאم زینب כאمل אلویسی، 

مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطـאء خאلـد لאنسـאنیه  7موسی بن جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلثאنیه، .)م2012

، منیـر صـאدق نجـم، »7فى مسند اإلمام موسـى بـن جعفـر عيةالعالقات االجتما« .653

لثאلــث אلــدولی אאمــאم موســی بــن جعفــر ملخصــאت بحــوث אلمــؤتمر אلســنوی א

אلجلسـه ، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسـאنیه  7אلכאظم

  .אلرאبعه

 אلسنوی אلمؤتمرאلجאبری،  جبאر ، ستאر»مع مجتمعه 7اإلمام موسى الكاظم  قةعال« .654

  .م2010جوאی ./ق1431، رجب 7אلכאظم אאمאم حول אאول

، قאسـم عبـدאلهאدی ».م1917الكـاظمى حتـى عـام عمليات اإلعمار فـى المشـهد « .655

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلـدولی אאمـאم موسـی بـن אلزیرجאوی، 

، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطـאء خאلـد لאنسـאنیه  7جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلسאبعه

ملخصאت بحـوث אلمـؤتمر ، علی אلعبیدی، »7الفكر التربوی لدی اإلمام الكاظم« .656

مصـدر عطـאء خאلـد  7سنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسـی بـن جعفـر אلכـאظمאل

  .ولیאא هאلجلس، .)م2012می ./ق1433رجب (لאنسאنیه 
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ملخصـאت بحـوث ، بאسم قאسم אلغبـאن، »7الفكر التربوی لإلمام موسى بن جعفر« .657

مصـدر عطـאء  7אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلتאسعه، .)م2012می ./ق1433رجب (אنیه خאلد لאنس

ملخصـאت ، אبتسـאم سـعدون אلنـوری، »7الفكر التربوی لإلمام موسى بن جعفـر« .658

مصـدر  7بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .ولیאא ه، אلجلس.)م2012می ./ق1433رجب (عطאء خאلد لאنسאنیه 

، جبـאر محمـد ھאשـم »التوحيـد أنموذجـاً -7اإلمـام الكـاظمالفكر الكالمى عند « .659

ملخصאت بحوث אلمـؤتمر אلسـنوی אلثאلـث אلموسوی و אمل سهیل عبدאلحسینی، 

رجـب (مصـدر عطـאء خאلـد لאنسـאنیه  7אلدولی אאمאم موسی بن جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلخאمسه، .)م2012می ./ق1433

حسـین  فهـد ، محمـد»8والجـواد الصبر و ابعادها عند اإلمامين الكـاظم فلسفة« .660

אلجلسـه אلعلمیـه ( 8אلمؤتمر אلسنوی אلثאنی אאمאمـאن אلכـאظم وאلجـوאدאلقیسی، 

  .63، ص .م2011ژوئن ./ق1432، رجب )אلثאلثه

، אحمد حسین خשـאن אلهאשـمی، »7العقل والتوحيد فى فكر اإلمام الكاظم فلسفة« .661

، رجب )لجلسه אلعلمیه אلثאلثهא( 8אلمؤتمر אلسنوی אلثאنی אאمאمאن אلכאظم وאلجوאد

  .55، ص .م2011ژوئن ./ق1432

ملخصـאت ، فیصـل غـאزی جאسـم، »7النفس والعقل عند اإلمـام الكـاظم فلسفة« .662

مصـدر  7بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلثאمنه، .)م2012می ./ق1433رجب (عطאء خאلد لאنسאنیه 

ملخصـאت ، رزאق عبـدאאمیر אلطیـאر، »7ألزمات عنـد اإلمـام الكـاظما ةفن إدار« .663

مصـدر  7بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلثאلثه، .)م2012می ./ق1433رجب (عطאء خאلد لאنسאنیه 

ــر« .664 ــن جعف ــى ب ــام موس ــهاد اإلم ــری استش ــى ذك ــالمى7ف ــير الع ــوم االس ، 1»، ي

، به כوשש عאدل قאضی، ص  فضل نسیدمحمدحسی   .241-255אّهللاא

                                                            
  .אست نשده ذכر عنوאنی ، مجموعه برאی 1
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الفـرج لإلمـام موسـى بـن جعفـر  يـةروا: فى سوسيولوجيا تحليل الخطـاب الـدينى« .665

 حـول אאول אلسـنوی אلمـؤتمرאلصـحאف،  حسن هنعم ، אحمد»أنموذجاً  7الكاظم

  .م2010جوאی ./ق1431، رجب 7אلכאظم אאمאم

ملخصאت بحوث אلمـؤتمر אلبنאنی،  ، عبدאلحفیظ»7قبسات من نور اإلمام الكاظم« .666

مصـدر عطـאء خאلـد  7אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسـی بـن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلسאبعه، .)م2012می ./ق1433رجب (لאنسאنیه 

   ، محمـد»7عـن اإلمـام الكـاظم يـةفـى ضـوء الروايـات المرو ليةالقواعد االصو« .667

  ، 1جلــد ، 7אلرضــא لאمــאم لــثאلثא אلعــאلمی אلمــوتمر אאثــאر عــةمجمو قمــی، منؤمـ

  . 302-265ص

، صـبאح حسـن »7اإلمام الكـاظم شخصيةفى  بيةمصدر عطاء للتر قيةالقيم األخال« .668

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلزبیدی، 

 ه، אلجلسـ.)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسـאنیه  7אلכאظم

  . ولیאא

ملخصـאت ، بאن صאلح مهـدی، »7الصمت فى وصايا اإلمام موسى بن جعفر قيمة« .669

مصـدر  7بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

 .אلجلسه אلتאسعه، .)م2012می ./ق1433رجب (عطאء خאلد لאنسאنیه 

، .ق1367، ربیع אلثאنی 6، ש 2، سאل אلدلیل، אلسید عبدאلرزאق אلحسنی، »ظميةالكا« .670

  .309-306ص 

 .496-491، ص .ق1352، שعبאن و رمضאن 5-6، ש 14سאل ، אلعرفאن، »ظميةالكا« .671

، التـراث الثقـافى يرسـم مسـيره التحـدی و مخةشـا ةكاظميه، تاريخ عريق و حضار« .672

  . 24-22، ص .م1999، אכتبر 231، ש ةאلوحدعبیدی،  مصطفی ،»ةالثور

، כـریم عبدאلحسـین »1916-1616عام  األجانب من لةفى كتابات الرحا ظميةالكا« .673

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمـאم موسـی بـن جعفـر فرج، 

אلجلسـه ، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسـאنیه  7אلכאظم

  .אلسאبعه
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، 27، ש میةאאسـא فـةאلثقאمهـدی אلصـدر،  ، محمد»والمشهد الكاظمى ظميةالكا« .674

  .245-227، ص .ق1410 אلثאنییعرب و אאولربیع

،  فضل ، سیدمحمدحسین»فى واقعنا 7كيف يتمثل اإلمام الكاظم« .675  منبر ،אلجمعهאّهللاא

  . 136-119، ص .)ق1418بیروت، دאرאلمאכ، (محرאب و

אی،  خאمنـه ، سـیدمحمد»7لمحات على القواعد الفقهيه فـى االحاديـث الكاظميـه« .676

 . 263-169، ص 1، جلد 7אلرضא אمאمل אلثאلث אلعאلمی אلموتمر אאثאر عةمجمو

، 3-4، ש 3، سـאل אلـبאغ، محمدحسـن אل یאسـین، »ظميةلمحات من تاريخ الكا« .677

  . 38-7، ص .ق1390جمאدی אאولی 

، ةאلوحـد، رسول جعفریـאن، »7لالمام موسى الكاظم سيةالسيا ةلمحات من الحيا« .678

  . 41-40، ص .م1994، جوאی 181ש 

ملخصـאت بحـوث ، عبאس אلزیذی، »7لإلمام الكاظملمحات من المنهج التربوی « .679

مصـدر عطـאء  7אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .ولیא، אلجلسة א.)م2012می ./ق1433رجب (خאلد لאنسאنیه 

، حمیـد אدم ثـوینی، »7المجتمع و حقـوق اإلنسـان فـى فكـر موسـى بـن جعفـر« .680

אلــث אلــدولی אאمــאم موســی بــن جعفــر ملخصــאت بحــوث אلمــؤتمر אلســنوی אلث

   ، אلجلســه.)م2012مــی ./ق1433رجــب (عطــאء خאلــد لאنســאنیه  مصــدر 7אلכــאظم

  .אلتאسعه

، 5، ש 2، سאل אلدلیل، אلسید عبدאلرزאق אلحسنی، »ظميةالكا:  سةالمقد الشيعةمدن « .681

  .231-229، ص .ق1367ربیع אאول 

، »انموذجاً  7ام موسى بن جعفر الكاظماإلمـ  واالستبعاد االجتماعى النفسية نةالمرو« .682

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلשمری،  همحمود כאظم אلتمیمی و سلمאن جود

مصـدر عطـאء خאلـد لאنسـאنیه  7אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلثאمنه، .)م2012می ./ق1433رجب (
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אبـرאھیم אلمـروزی،  بـن موسـی عمـرאن ، אبـی»7مسند اإلمام موسى بن جعفـر« .683

ـ  محـرم، 15، ש علـوم אلحـدیثאلجאلی،  محمدحسین אلحسینی تصحیح אلسید

  .232-187، ص .ق1425جمאدی אلثאنیة 

فى  سةدرا) االعتقال ةمسير(إلى العراق  ةالمنور ينةمن المد 7اإلمام الكاظم ةمسير« .684

نوی אلثאلث ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلس، نאصر وאلی אلرכאبی، »يخيةالتار فيةالجغرا

رجـب (مصـدر عطـאء خאلـد لאنسـאنیه  7אلدولی אאمאم موسی بن جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلتאسعه، .)م2012می ./ق1433

، ש 18، سאل سومر، محمدحسن אل یאسین، »المشهد الكاظمى فى العصر العباسى« .685

  .128-119، ص .م1962، 1-2

، »ألحـتالل العثمـانىا يـةمـن بـدء االحـتالل المغـولى الـى نها: المشهد الكـاظمى« .686

  .170-155، ص 1-2، ש 19، سאل سومرمحمدحسن אل یאسین، 

، سـهאد »المشهد الكاظمى و أثره على التخطيط العمرانى للنسيج التقليدی الكـاظمى« .687

ملخصـאت بحـوث אلمـؤتمر אلسـنوی כאظم عبدאلموسوی و ھدیل موفق אلقیسی، 

אء خאلـد لאنسـאنیه مصـدر عطـ 7אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلسאبعه، .)م2012می ./ق1433رجب (

، جوאد כـאظم אلنصـر »أنموذجا) دونالدسون( قيةاستشرا يةرؤ 8مشهد الكاظمين« .688

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم אّهللاא و אنتصאر عدنאن אلعوאد، 

مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطـאء خאلـد لאنسـאنیه  7موسی بن جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلخאمسه، .)م2012

 رשـید ، כمـאل»المشهد الكاظمى المطهر أقدم و أبرز أثر خططى شاخص فى بغـداد« .689

، رجـب 7אلכـאظم אאمאم حول אאول אلسنوی אلمؤتمرجאسم،  نאفع אلعכیلی و אאء

  . م2010جوאی ./ق1431

محنـכ، ، ھאשـم حسـین نאصـر אل»7فى أقوال اإلمام الكـاظم النفسيةالمضامين « .690

ملخصــאت بحــوث אلمــؤتمر אلســنوی אلثאلــث אلــدولی אאمــאم موســی بــن جعفــر 

  .אلثאمنه ، אلجلسه.)م2012می ./ق1433رجب ( خאلد لאنسאنیهمصدر عطאء 7אلכאظم
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 عـةمجمو، عبـدאلحلیم رھیمـی، »7لإلمام موسـى الكـاظم سيةالسيا ةمعالم الحيا« .691

  . 136-119، ص 2د ، جل7 אلرضא لאمאم אلثאلث אلعאلمی אلموتمر אאثאر

، مصـطفی عبدאلحسـین »7معالم من االقتصاد السياسى لإلمام موسـى بـن جعفـر« .692

אلجلسـه (8אلمؤتمر אلسنوی אلثـאنی אאمאمـאن אلכـאظم وאلجـوאدאلשאعلی،  فرحאن

  .83، ص .م2011ژوئن ./ق1432، رجب )אلعلمیه אلثאنیه

אلسـنوی  ملخصאت بحوث אلمـؤتمر، جوאد כوכ אسאمی، »7معنى إسم الكاظم« .693

مصـدر عطـאء خאلـد لאنسـאنیه  7אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلثאنیه، .)م2012می ./ق1433رجب (

، عبدאلحسین אحمد אلخفאجی و »8لدی اإلمامين الكاظم والجواد بيةالمفاهيم التر« .694

لسـه אلج( 7عبدאلכریم جعفر אلربیعی، אلمؤتمر אلسـنوی אلثـאنی אאمאمـאن אلכـאظم

  .67، ص .م2011ژوئن ./ق1432، رجب )אلعلمیه אلرאبعه

، »7فيهـا فـى فكـر اإلمـام الكـاظم كةو حـدود المشـار لمـةالظا مةمفهوم الحكو« .695

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمـאم  عبدאلرزאق אحمد אلשمری،

مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطـאء خאلـد لאنسـאنیه  7موسی بن جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلثאلثه، .)م2012

ملخصـאت بحـوث אلمـؤتمر ، כאرمن שوینאر، »7المقاومة السلمية لإلمام الكاظم« .696

مصـدر عطـאء خאلـد   7אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بـن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلرאبعه، .)م2012می ./ق1433رجب ( لאنسאنیه

تمכـین אلیאسـری،  ةر، عـאم»7مقومات الدولة المدنية فى تـراث اإلمـام الكـاظم« .697

ملخصــאت بحــوث אلمــؤتمر אلســنوی אلثאلــث אلــدولی אאمــאم موســی بــن جعفــر 

، אلجلسـه .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسـאنیه  7אلכאظم

  .אلثאلثه

ملخصـאت אلبـאوی،  ة، مאجد»7عند اإلمام موسى الكاظم ميةاإلسال بيةمالمح التر« .698

مصـدر  7ی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظمبحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدول

  .ولیא، אلجلسة א.)م2012می ./ق1433رجب (عطאء خאلد لאنسאنیه 
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אلمؤتمر بשیر،  خلف ، خلیل»8المغيب و أدب اإلمامين الجوادين ئمةمن أدب األ« .699

، رجـب )אلجلسـه אلعلمیـه אلخאمسـه(8אلسنوی אلثאنی אאمאمאن אلכـאظم وאلجـوאد

  .28، ص .م2011ژوئن ./ق1432

، یאسـین שـهאب »سـةالمقد ظميـةالكا العتبةعن  نيةالعثما سميةمن أقدم الوثائق الر« .700

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمـאم موسـی שכری אلموصلی، 

، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسאنیه  7بن جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلسאبعه

، »و تفسـيره القـرآن الكـريم كـةأدعيتـه المبار 7ظممن النتاج الفكری لإلمام الكا« .701

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسـی خلیل حلف بשیر، 

، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسאنیه  7بن جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلتאسعه

لمـؤتمر אאلرכـאبی،  جאسـم ثـאنی ، אحمـد»8من بالغة اإلمامين الكاظم والجواد« .702

، رجـب )אلجلسـه אلعلمیـه אلخאمسـه( 8אلسنوی אلثאنی אאمאمאن אلכאظم وאلجـوאد

  .72، ص .م2011ژوئن ./ق1432

، »7مسـند اإلمـام موسـى بـن جعفـر: بدمشـق يـةمن نفـائس مخطوطـات الظاهر« .703

  .69-55، ص .م1976./ق1396، 7، ש אلبאغمحمدحسن אل یאسین، 

 حـول אאول אلسـنوی אلمؤتمرאلجمאلی،  غאنم ، خمאئل»7مناظرات اإلمام الكاظم« .704

  . م2010جوאی ./ق1431، رجب 7אلכאظم אאمאم

  بـن  نعمـאن ،»حنيفه فى ان المعصيه من فعـل العبـدمع ابى7اإلمام الكاظم ةمناظر« .705

  .28-27، ص 1، جلد אאحכאم و אلعقאید فی منאظرאتאبوحنیفه،  ثאبت

ألهـل  7قتال امير المومنين لةمسأمع عبداّهللاٰ بن نافع فى  7اإلمام الكاظم ةمناظر« .706

بـه כوשـש (אאحכـאم و אلعقאید فی منאظرאتאبوحنیفه،  ثאبت  بن  ، نعمאن»النهروان

  . 141-139، ص 1، جلد )1378عبدאّهللاא حسن، تهرאن، אلبאغ، 

، »و اوالده 9النبـى ثـةمع هارون الرشـيد فـى انهـم ور 7اإلمام الكاظم ةمناظر« .707

بـه כوשـש عبـدאّهللاא ( אאحכـאم و אلعقאیـد فـی نאظرאتمאبوحنیفه،  ثאبت  بن  نعمאن

  . 251-240، ص 1، جلد )1378حسن، تهرאن، אلبאغ، 



  633    7كتابشناسي امام كاظم

 אאثـאر عـةمجموبحرאلعلـوم،  ، سـیدمحمد»7منهج التربوی عند اإلمـام الكـاظم« .708

  . 202-179، ص 2، جلد 7אلرضא لאمאم אلثאلث אلعאلمی אلموتمر

، אلمنهـאج، زھیر غـزאوی، »ج و عينـاتنماذ 7المنهج التوحيدی عند اإلمام الكاظم« .709

  .215-205، ص 1382، تאبستאن 30ש 

אلمؤتمر ، حسین אلطאئی، »7و تفسير القرآن عند اإلمام الكاظم النصية ةمنهج القراء« .710

، رجـب )אلجلسـه אلعلمیـه אلرאبعـه(8אلכـאظم وאلجـوאدאلسنوی אلثאنی אאمאمـאن 

  .27، ص .م2011ژوئن ./ق1432

، »يةالفكر ليةفى حل اإلشكا 7القرآن من منظور اإلمام الكاظممنهج تفسير القرآن ب« .711

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمـאم ھאשم،  هسیروאن عبدאلزھر

مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطـאء خאلـد لאنسـאنیه  7موسی بن جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلسאدسه، .)م2012

 سیره: 18אثאر  مجموعهی، ، مرتضی مطهر»7موجبات شهادت امام موسى كاظم« .712

  . 112-95ص  ،)تهرאن، صدرא( :معصومین

ملخصـאت ، تحسین فאضل عبـאس، »إمام اإلصالح االجتماعى 7موسى بن جعفر« .713

مصـدر  7بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلرאبعه، .)م2012می ./ق1433رجب (عطאء خאلد لאنسאنیه 

واالعتبار فى كتب و رسـائل حفيـد المختـار اإلمـام موسـى بـن  والحكمة ظةعالمو« .714

ملخصـאت بحـوث אلمـؤتمر ، ه، رحیم مزھر אلعتאبی و ھنאء כאظم خلیفـ»7جعفر

مصـدر عطـאء خאلـد  7אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسـی بـن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلتאسعه، .)م2012می ./ق1433رجب (لאنسאنیه 

ملخصـאت ، محمد سـعید אبـرאھیم، »لمةالظا مةمن الحكو 7الكاظمموقف اإلمام « .715

مصـدر  7بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفـر אلכـאظم

  .אلجلسه אلثאلثه، .)م2012می ./ق1433رجب (عطאء خאلد لאنسאنیه 

 عـةمجموتبریزی،  تجلیل  ، אبوطאلب»السنةامام فقهاء اهل  7موقف اإلمام الكاظم« .716

  .333-303، ص 1جلد  ،7אلرضא لאمאم אلثאلث אلعאلمی אאثאر אلموتمر
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،  فضل سیدمحمدحسین ،»موقف المسلم امام التحديات« .717  نـدوאت سلسـلة ةنـدوאّهللاא

 و אلفقـه و אلتربیـه و אلعقیده في مطאرحאت و محאضرאت ،بدمשق عیةאאسبو אلحوאر

، א فضـل حسـین محمـد سـید אلعظمي אّهللاא  אیت قم، دفتر( אلسیره ص ، .)ق1424ّهللاא

68-73 .  

دوره  ،ینیـةאلد אلمسـאئل بةאجو، »7من مواعظ اإلمام السابع موسى بن جعفر ةنبذ« .718

  .157، ص .ق1377 رجب ،7دوم، ש 

» مثـاالً  بعـةالكتـب االر(و معجـم  سـةدرا: 7النص القرآنى فى روايات اهل البيت« .719

אلثـאنی אאمאمـאن אلمـؤتمر אلسـنوی ، علی عبאس אאعرجی، »مثاالً  7اإلمام الكاظم 

  .68، ص .م2011ژوئن ./ق1432، رجب )אلجلسه אلعلمیه אلرאبعه( 8وאلجوאد

، علـی عبـدאلوھאب »7من الفكر التربوی لإلمام موسى بن جعفـر ةنصوص مختار« .720

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسی بن جعفر אلعردאوی، 

 ه، אلجلسـ.)م2012مـی ./ق1433 رجـب(مصدر عطאء خאلد لאنسـאنیه  7אلכאظم

  .ولیאא

فى الوضع التأريخى و السياسى واالجتماعى و الثقافى؛ المعاصر لإلمام موسى  ةنظر« .721

 .100-86، ص .ق1410שعبאن -، رجب45אכبر وאیتی، אلتوحید، ש علی، »7الكاظم

، .ق1428، שـعبאن 1، ש منبر אلجوאدین، »سةالمقد ظميةالكا ضةنقباء و سدته الرو« .722

  .3 ص

، علـی زھیـر »7نقد ما كتبه المستشرق البريطانى دونالد سون عن اإلمام الكـاظم« .723

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمאم موسـی بـن جعفـر ھאשم، 

אلجلسـه ، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسـאنیه  7אلכאظم

  .אلسאبعه

، قאسم خلف אلسכینی و مسـلم »7كاظمنماذج من اإلقتباس القرآنى عند اإلمام ال« .724

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلث אلدولی אאمـאم موسـی فאخر אلبو حسین، 

، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطאء خאلد لאنسאنیه  7بن جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلسאدسه

بאقی ، عبـدאل»الهدية فى رسم معالم الوفية، دراسة فى فلسفة الزيارظ و تربية الزائـر« .725

 بـن ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسنوی אلثאلـث אلـدولی אאمـאم موسـیאلخزرجی، 
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، .)م2012مـی ./ق1433رجـب (مصدر عطـאء خאلـد لאنسـאنیه  7جعفر אلכאظم

  .אلجلسه אلخאمسه

، »و أثرها فـى الجـانبين االجتمـاعى واالقتصـادی 7وصايا اإلمام موسى بن جعفر« .726

ملخصאت بحوث אلمؤتمر אلسـنوی نی، אلهאم محمود כאظم و علی عبدאلمطلب אلمد

مصـدر عطـאء خאلـد لאنسـאنیه  7جعفـر אلכـאظم بن אلثאلث אلدولی אאمאم موسی

  .אلجلسه אلرאبعه، .)م2012می ./ق1433رجب (

، 13، سـאل ترאثنـא، فאرس حسون כریم، »بن الحكم لهشام 7وصية اإلمام الكاظم« .727

  .456-393، ص .ق1418رمضאن ـ  ، ربیع אאول2-3ש 

، »)دراسة فى الفن والموضوع(لهشام بن عبد الحكم  7ة اإلمام موسى الكاظميوص« .728

אلمـؤتمر אلسـنوی אلثـאنی אאمאمـאن אلכـאظم محمد محمود زوین و عبאس אلفحـאم، 

  .46، ص .م2011ژوئن ./ق1432، رجب )אلجلسه אلعلمیه אאولی(8وאلجوאد

یـروت، אعلمـی، ب(אلوفیـאت כتאببحرאنی،  ، حسین»7وفاة اإلمام موسى الكاظم« .729

  . 285-251، ص .)م1988

  

  




