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  مقدمه
 אی بـه ویـژه שـیعیאن אز אھمیـت ویـژه ھـא روאن אنتبیین سیره معصومאن بـرאی پیـ

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

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

توאند در دنیאی אمروز  میمאن سبכ و سیره معصو سیرאب כردن روאن تשنه مשتאقאنِ 

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

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

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

بهتـر سـیره אنـאن  در وאقع تبیین منאسـب و فهـم. 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 . برخوردאر אست אی אز אھمیت ویژه 8بن جعفر موسیحضرت 

אز رونق برخـوردאر ی مختلفی در جهאن אسאم پدید אمده و در אین دوره ھא אندیשه

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

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

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

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

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

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

هאدینه כردن سאزمאن وכאلت שبכه אرتبאطی وسیعی در جאمعـه שـیعی گسترש و ن

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

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

ی زمאنـه אجتمـאعی و فرھنگـ ،ھאی سیאسی پیשین بود כه אن ھم برخאسته אز جریאن

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

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

موאجهـه  بنـא بـرאین. روند حدود فدכ אز אقدאمאت سیאسی אن حضرت به שمאر می

  .برخوردאر אست عصر خود نیز אز אھمیت خאصی 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. دستور כאر خود قرאر دאده و ھمאیשی بא אین عنوאن طرאحی כند

علمـی، שـورאی  و مرאכز ھא ی بא שخصیتتصویب אصل برگزאری ھمאیש و رאیزن

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 

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

אز ھمـه خوאننـدگאن אرجمنـد بـه ویـژه . گیرد رگوאر قرאر میمندאن אن אمאم بز عאقه

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

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

  .وظאیف خود و رفع نقאیص אین אثر یאری כنند

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

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

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

אسـאم ھאی אرزنده خود אجאزه فرمودند تא خאصه כتאب عقאنیـت در  بر رאھنمאیی
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حضرت אیت אّهللاא حسینی بوשـهری مـدیر . אیשאن، زینت بخש אین مجموعه بאשد

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

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

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

حجت אאسאم و אلمسـلمین عمـאد معـאون محتـرم پـژوھש ،:بیتجهאنی אھل 

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

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

  . برگزאری ھمאیש مسאعدت כردند

  

  حميدرضا مطهري
  انجمن تاريخ پژوهان حوزه علميه قم سئولم

  7و مسئول برگزاري همايش سيره و زمانه امام كاظم

 دو و و نود بهمن ماه يك هزار و سيصد

  

  





  

  

  

  

  

  7سيره و زمانه امام كاظم
 

بـא  7د، مصאحبه دبیرخאنه ھمאیש سیره و زمאنه אمאم כـאظمیא ه در پی میچ אن

سאم وאلمسلمین محمـدھאدی یوسـفی אא جنאب حجت ھمאیש، دبیر محترم علمی

 ،وضعیت عصـر אن حضـرت، غروی אست אیשאن دربאره ضرورت אنجאم دאدن כאر

  .حאכمאن و چگونگی تعאمل אنאن بא אمאم، مطאلبی رא אیرאد כردند

اشاره داشته باشيد و دليل پرداختن بـه  7لطفًا به وضعيت عصر امام كاظم :سؤال

  د؟سيره و زمانه حضرت را تبيين نمايي

بـه طـور . نمכ אز حسن نظر دوستאن به بنده در אین موضوع تשـכر مـی :جواب

אمـر مسـلمی אسـت؛  :כلی، ُحسن و ضرورت שنאسאیی و שنאسאندن אئمه אطهאر

مخصوصאً در כשوری مאنند אیرאن כه مبلّغ تשیع در אین زمאن אسـت، طبعـאً אنتظـאر 

قـم مقـدس، אنتظـאر رود؛ به ویژه אز حوزه مرכـزی علمـی שـیعه در  میری ت بیש

د و אثאر منאسـبی نو بאزשنאسی نمאی رא بאزכאوی :אئمهرود כه زندگאنی یכאیכ  می

  . به جאمعه علمی عرضه כنند

میـه و روی כـאر א بאید توجه دאשت כه پس אز سـقوط بنی 7دربאره אمאم כאظم

بאس، دولت عبאسی پس אز تثبیت جאیگאه خـود، بـه مقאبلـه بـא علویـאن ع אمدن بنی

بـא  8بن جعفر موسیدورאن . ت و אز ھمאن زمאن سرכوب שیعیאن אغאز שدپردאخ

مـאن ز ی منصور، مهدی، ھאدی و ھـאرون ھمھא حכومت چهאر خلیفه عبאسی به نאم

بود כه ھر כدאم مשכאتی برאی אمאم به وجود אوردند و سرאنجאم در دورאن ھـאرون 
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ررسـی دאשـت؛ لـذא زمینـه ب ھـא אین. אز چهאر سאل زندאنی כردنـد حضرت رא بیש

ی پر برכت حضرت אمـאم ھא אنجمن تאریخ پژوھאن حوزه علمیه قم بא توجه به حرم

در אیرאن، پردאختن به אین موضوع رא بسیאر  3و حضرت فאطمه معصومه 7رضא

دאنست؛ لذא فرאخوאنی برאی אین موضوع כردند و بیש אز ھفتאد  میضروری و مهم 

  .مقאله در אین زمینه فرستאده שد

ی ها و انديشـه ها ی فقهـى و فرقـههـا از جهـت گرايش 7عصر امام كاظم: لاؤس

چـه  هـا مختلف آن روز جهان اسالم، چه وضعيتى داشـت و امـام در مواجهـه بـا اين

  اقداماتى انجام دادند؟

אگرچه مسאله فرق و مذאھب به אن دورאن אختصـאص نـدאرد و אز پـیש  :جواب

ی نسـبتאً حسـאس بـود و ھـא ورאنیכـی אز د 7שروع שده بود، عصر אمאم כـאظم

  . ی متعــددی ســر برאوردنــد فرقــی כــه در دورאن خودשــאن مــؤثر بودنــدھא فرقــه

ــی אز אن ــد برخ ــא ھرچن ــאظم ھ ــאم כ ــد، در دورאن אم ــود ندאرن ــروزه وج    7אم

تאثیرگذאر بودند؛ به طوری כه بسیאری אز שـیعیאن رא در حیـرت فـرو بردنـد؛ لـذא 

و שـروع אمאمـت  7אمאم حسـن عسـכری تحیری رא כه به دورאن پس אز שهאدت

تحیـر در دورאن . دھنـد، بـه אن دورאن אختصـאص نـدאرد مینسبت ) عج(אمאم زمאن

שدند כه אیـن  مینیز وجود دאשت و אن حضرت مאنع  7نسبتאً طوאنی אمאم صאدق

. بـود ھא پروبאل بگیرند و שعאع علمی و שخصیتی אیשאن مאنع گستردگی אن ھא فرقه

  כسـאنی כـه אمـوאلی אز حضـرت در دستשـאن بـود، منשـא  7پس אز אمאم صـאدق

ریשه وאقفیه رא بאید به نـوعی אز ھمـאن عصـر . שدند 7שبهאتی دربאره אمאم כאظم

ی فرאخوאن مقאאت نیز به אیـن موضـوع توجـه ھא در سرفصل. بدאنیم 7אمאم כאظم

  . שده אست

با توجه . تتاريخ والدت ايشان اس 7يكى از نكات مهم درباره امام كاظم :سؤال

عـالى نظـر  ه جنـابك دهند و با توجه به اين مىه شيعيان به اين مسأله اهميت ك به اين
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خاص غيرمشهوری درباره زمان تولد و شـهادت آن حضـرت داريـد، نظرتـان را در 

  اره بيان فرماييد؟ ب اين

אز زمאن رسـمیت . بهتر אست אز لحאظ تאریخی אین مسאله رא بررسی כنم :جواب

ھب تשیع، قرאر بر אین שد כه ھیچ یאدبود حزنـی در مـאه שـعبאن گرفتـه یאفتن مذ

مخصوصאً بر אسאس . دאدند مینשود و در عوض محرم و صفر رא به عزא אختصאص 

پوש سیאه ھא سنتی כه تשیع در پیש گرفت כه محאفل، مجאلس، مسאجد و حسینیه

 ،7لعאبـدینא یـنوز שـهאدت אمـאم زر محرم رא سאل 25لذא غیر אز عאשورא، . שد می

سـوم صـفر رא بـه عنـوאن  ،7ھفتم صفر رא به عنوאن שهאدت אمאم حسـن مجتبـی

و  7وز שهאدت زیدبن علی، ھفدھم صفر رא به عنـوאن שـهאدت אمـאم رضـאر سאل

אلبتـه در אیـرאن، . دאننـد مـی 9ھשتم صفر رא به عنوאن رحلت پیغمبر אכـرمو بیست

ש جنبه دولتـی دאשـت، لـذא بـא א میچون تשیع رسمیت یאفته بود و تعطیאت رس

 7و אمאم رضא 7مשورتی כه بא علمאی وقت صورت گرفت، שهאدت אمאم حسن

ھשتم صـفر بـود، و و رحلت پیغمبر گرאمی אسאم رא כه در ھفتم، ھفدھم، و بیست

چون אقوאل دیگری ھم دربאره אین وفیאت وجود دאשـت، . ترجیحאً بא ھم قرאر دאدند

محرم قـرאر دאدنـد تـא שـور عאשـورאیی بـرאی خאتمـه  אخر صفر رא مאنند دھه אول

אین وضعیت تنهא در אیرאن حـאכم שـد و در بـین . بخשیدن به אین دو مאه پیدא כند

زمאنی כه . שیعیאن خאرج אز כשور، به ھمאن כیفیت כه عرض כردیم שهرت یאفت

مرحوم שیخ عبدאلכریم حאئری یزدی برאی تאسـیس حـوزه علمیـه قـم بـه אیـرאن 

ی כربא و نجف، ھفتم صفر رא به عنوאن روز שهאدت אمـאم ھא ه رسم حوزهאمدند، ب

دאשتند כه אכنون مرאجع و علمـא بـه تبعیـت אز אیשـאن،  میگرאمی  7حسن مجتبی

بـر مبنـאیی כـه  7دאرند و ھیچ صحبتی אز میאد אمאم כـאظم میאین روز رא گرאمی 

در برאبـر دولـت بـه כـه علمـא  42قبًא אשאره שد، نبوده אست؛ حتی پیש אز سـאل 

ھیچ ذכری אز میאد אن بزرگوאر وجود  ھא אیستאدند، در تقویم ;رھبری אمאم خمینی

قאجـאری نیـز عمـدتאً قـرאر و مبنـאیی بـرאی وאدت و  אز دورאن صفوی و. ندאשت



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    36

حضـرت  ،9שهאدت ھر معصوم وجود ندאשت، بلכـه تنهـא بـرאی پیغمبـر אכـرم

بـرאی . שـد مـیدر مאه صفر گرفته  مرאسم 7و אمאم حسن 7، אمیرمومنאن3زھرא

אمאم  ،7ھم כه مשخص بود و غیر אز بزرگدאשت برאی אمאم صאدق 7אمאم حسین

ی دیگـر تـوجهی ھא ، بـه منאسـبت)عـج(و نیمه שعبאن بـرאی אمـאم زمـאن  7رضא

و  אند دאنسـته 7אلبته برخی אز نویسندگאن ھفتم صفر رא میאد אمאم כـאظم. שد مین

 7כـه بـه زنـدگی אمـאم כـאظم سوعه التـاریخ االسـالمیمومن در جلد ھفتم כتאب 

بحـث  پردאخته، به روש تאریخی، میאد ھر معصـومی رא در زمـאن معصـوم قبـل

ھجری ذכر שـده،  128 اصول کـافیم، فقط سאل وאدت אن حضرت رא כه در א כرده

م؛ چون تאریخ ھفتم صفر مשכאتی دאرد و א م و به مאه و روز אن אשאره نכردهא אورده

ی ھـא نـد؛ زیـرא در رسـאنهכ אلتی دوگאنه بین تשیع دאخل אیرאن و خאرج אیجאد میح

در ھمه جـא قאبـل دریאفـت  אی عمومی مخصوصאً تلویزیون כه به صورت مאھوאره

دאنند و ھـیچ  می 7دھند כه אین روز رא وאدت אمאم כאظم میאست، אیرאن رא نשאن 

ورتی כه שیعیאن خـאرج אز زنند؛ در ص مین 7حرفی אز שهאدت אمאم حسن مجتبی

دאنند و אین حאلـت دوگـאنگی  می 7כשور، אین روز رא שهאدت אمאم حسن مجتبی

  .אیجאد כرده אست

، در روسـتאی אبـوאء در אنـد یی כه وאدت رא در אین تאریخ ذכـر כردهھא ھمه אن

خوאستند بא  می 7دאنند؛ حאل سؤאل אین אست כه אگر אمאم صאدق میمیאنه رאه مدینه 

ه כ یتשאن אز مدینه به אبوאء بروند، بאید در אبوאء بאغ و منزلی دאשته بאשند نه אینب אھل

 محاسـنرאوی، منهאل قصـאب אسـت כـه . به عنوאن منزل مسאفرتی پیאده שده بאשند

در خـدمت  سـر سـفره«: ویـدگ אو می. אنـد به אو אשאره כرده بصائرالدرجاتبرقی و 

א به אن حضرت دאدنـد و حאضـرאن ر 7حضرت بودیم כه بשאرت تولد אمאم כאظم

ه حضرت پس אز حج تא مאه صفر مאنده כ אمא אحتمאل אین» .ھم به אمאم تبریכ گفتند

گرفتنـد כـه بعـد אز  9אست כه אز جدשאن پیغمبر :אئمهبאשند، برخאف سنت 

ھـم  ،فقهא نیز بر אسאس אین مسـאله. שتندگ ردند و برمیכ بאفאصله حرכت می ،حج
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و  אند در خروج אز مכه و ھم כرאھت بقא در مכه رא ذכر כرده אستحبאب و אستعجאل

وقتـی  ،אز طـرف دیگـر. بعید אست כه אمאم بر خאف אستحبאب عمل כرده بאשـند

שود כه ھر چه زودتر بـه  میאین موجب  ،بאنویی نزدیכ به حمل ھمرאھשאن بאשد

  .بمאنند لحجه تא مאه صفرא ه אز مאه ذیכ موطنשאن برگردند نه אین

ر بـه تـ אز مرحجאتی אست כه بیש ،لحجهא ذی ھیجدھمھفتم صفر و  یھא یختאر

بـه  ،ھא در אیـن زمینـه. שود تא مرجحאت خبری روی درאیـאت خـאص میאن توجه 

توאنیم عمل כنیم כه در مسـאئل فقهـی مـورد توجـه  میمرجحאت درאیتی خאص ن

ی بـه صـورت فقهאست؛ زیرא אصًא نبאید دنبאل چنین روאیאتی بאשیم כه אصول درאئـ

درست אین אست כه در . אین منطق درستی نیست. כאمل در אن رعאیت نשده אست

منقوאت تאریخی بאید مאכאت عرفی رعאیت گردد و بـه سـرאغ مرجحـאت درאئـی 

ترجیحשـאن روی אن  ،אنـد כسـאنی כـه در אیـن زمینـه تـرجیح دאده. خשכ نرویم

طبری אمאمی אسـت  المامها لدالئلحجه در כتאب א مسאئل مאه ذی. مאכאت بوده אست

  .صفאر قمی وجود دאرد بصائرالدرجاتبرقی و  محاسنو روאیتש در 
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  )ساله 250فصل چهاردهم كتاب انسان (

  1اي سيدعلي حسيني خامنه
  

 سـه وھשـتאد  و صـدچهـل و ھשـت تـא  و صدאز ـ  پنج سאلهو אین مقطع سی

یכـی אز  8بن جعفـر موسـیحسـن یعنی دورאن אمאمت حضرت אبی אلـ  ھجری

  .ترین مقאطع زندگאنی אئمه אست مهم

و دو تـن אز ـ  منصـور و ھـאرونـ  عبـאس یبنـدرترین سـאطین تدو تن אز مق

و  ھـא بسـی אز قیאم. ردنـدכ در אن حכومـت میـ  مهدی و ھאدیـ  ھא جبאرترین אن

مـאن و رھא در خرאسאن، در אفریقیه، در جزیره موصل، در دیلگ و שورש ھא שورש

جرجאن، در שאم، در نصیبین، در مصـر، در אذربאیجـאن و אرمنسـتאن و در אقطـאری 

گردیده و در نאحیه שرق و غرب و שمאل قلمـرو وسـیع  2دیگر، سرכوب و منقאد

אسאمی، فتوحאت تאزه و غنאیم و אموאل وאفر، بر قدرت و אستحכאم تخت عبאسـیאن 

  .אفزوده بود

ن دورאن، برخی به אوج رسیده و برخی زאده ی فכری و عقیدتی در אیھא جریאن

نـدאن، و م در دسـت قدرت אی שده و فضאی ذھنی رא אز تعאرضאت، אنبאשته و حربه

אرאن صحنه د אفتی در ھوשیאری אسאمی و سیאسی مردم گשته و میدאن رא برאی علم

                                                           
 .رھبر معظم جمهوری אسאمی אیرאن. 1

 بردאرمطیع، فرمאن) دو ق(. 2
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  .معאرف אصیل אسאمی و صאحبאن دعوت علوی، تنگ و دשوאر سאخته بود

و حـدیث و حتـی زھـد و ورع، در خـدمت אربـאب قـدرت  שعر و ھنر، فقه

در אیـن دورאن، دیگـر نـه مאننـد . درאمده و مכمل אبزאر زر و زور אنאن گשـته بـود

و نه שـبیه دورאن  عبאس یبنون ده سאله אول دورאن چ و نه ھم هیאم یبنאوאخر دورאن 

پس אز مرگ ھאرون כه در ھر یـכ، حכومـت مسـلط وقـت، بـه نحـوی تهدیـد 

لرزאند و خلیفه رא אز جریאن عمیق و  می؛تهدیدی جدی دستگאه خאفت رא نשد می

  .سאخت مییت غאفل نب مستمر دعوت אھل

توאنست مبאرزه و حرכـت فכـری و سیאسـی  میدر אین دورאن، تنهא چیزی כه 

ــאن رא مجــאل رשــد و אســتمرאر بخשــد، تــאש  :یــتب אھل ــאرאن صــدیق אن و ی

بدین . אرאن بود و توسل به שیوه אلهی تقیهو אپذیر و جهאد خطیر אن بزرگن خستگی

بن  موسـینگیز جهـאد حضـرت א ور و دھשـتא ترتیب אست כـه عظمـت حیـرت

  .رددگ אשכאر می 8جعفر

و שـرح  1אه כـه بـه فحـصگـ رאن تאریخ אسאم، אنگ بאید عرض כنم כه כאوש

رא  2אز توجه و تفطـن אی ، سهم שאیستهאند پردאخته 8بن جعفر موسیزندگی אمאم 

אختصـאص  3אین אمאم ھمـאم» لمدتא حبس طویل«ظیرن ه بאید به حאدثه عظیم و بیכ

אر غאفـل و אفت، بدאن אختصאص ندאده و در نتیجـه אز جهـאد خطیـر אن بـزرگی می

  .אند مאنده

بـא  אرتبـאط یبـ، سخن אز حـوאدث گونـאگون و مقאم یعאلאمه אن אمאم ن در زندگی

و نقـل  9قدسـی אن سـאله پیـאمبریگر و تאכید بر مقאم علمـی و معنـوی و د یכ

 ،قضאیאی خאندאن و אصحאب و שאگردאن و مبאحثـאت علمـی و כאمـی و אمثـאل אن

عمـر سـی و پـنج سـאله אمאمـت אن بدون توجه به خط جهאد مستمری כـه ھمـه 

                                                           
 جو כردن כאوש و جست) ف ح ص(. 1

 .بא ھوשیאری مطلبی رא فهمیدن) ف ط ن(. 2

 .بزرگ و دلیر و بخשنده) ه م م (. 3
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تשریح و تبیین אیـن خـط . مאند می نאتمאمبوده אست نאقص و  فرאگرفتهوאر رא بزرگ

سـאزد و  مـییگر مـرتبط د پـر فـیض رא بـه یـכ אست כه ھمه אجزאی אین زندگی

و ھـر  אی و ھر حאدثه אی אر כه در אن ھر پدیدهد تصویری وאضح و متכאمل و جهت

  .ندכ حرכتی، دאرאی معنאیی אست، אرאئه می

אمر אطאعـت אیـن جوאنـכ رא : فرمאید میبه مفضل  7چرא حضرت אمאم صאدق

حجאج به جـאی تصـریح،  فقط به אשخאص مورد وثوق بگو؟ و به عبدאلرحمאن بن

زره بر تن אو رאست אمده אست؟ و به یאرאن نزدیכ چون صفوאن : ویدگ به כنאیه می

אمه خود، ن در وصیت بאאخرهند؟ و چرא כ جمאل אو رא به عאمت و نשאنه معرفی می

כه نخستین אنאن  אورد یمنאم فرزندש رא به عنوאن وصی پس אز نאم چهאر تن دیگر 

ه پـس אز כـ س حאכم مدینه و سـپس نـאم دو زن אسـت؛ چنאنمنصور عبאسی و سپ

אر، ھمین و دאنند جאنשین אن بزرگ میאرتحאل אن حضرت، جمعی אز بزرگאن שیعه ن

گــو بــא ھــאرون כــه بــه אو خطــאب و جــوאن بیســت ســאله אســت؟ چــرא در گفــت

שـאید؛ گ زبאن به سخن نرم و אنכـאرאمیز می 1»خلیفتאن یجیء אلیهمא אلخرאج«:ندכ می

عبدאّهللاא سـخن رא بـه  بن به نאم حسن אی در خطאب به مرد زאھد نאفذאلכلمه אبتدאً  אمא

لطאعه، یعنی صאحب مقאمی כه א אمאم مفترض שאند و אنگאه خود رאכ معرفت אمאم می

  ند؟כ אن روز خلیفه عبאسی در אن متمכن بود، معرفی می

שیفتگאن  یقطین כه صאحب منصب بلندپאیه دستگאه ھאرون و אز بن چرא به علی

دھد؛ אمא صفوאن جمאل رא بر خدمت ھمـאن  میאمאم אست، عملی تقیه אمیز رא فرمאن 

؟ چگونـه و بـא خوאند یفرאمرאبطه بא خلیفه  قطعند و אو رא به כ دستگאه שمאتت می

אن ھمه پیوند و رאبطه در قلمرو گستره אسאم، میאن دوستאن و یـאرאن  אی چه وسیله

  سאزد؟ میכه تא چین گسترده אست  یא אورد و שبכه میخود پدید 

אز دورאن خـود،  אی چرא منصور و مهدی و ھאرون و ھאدی، ھر כـدאم در برھـه

                                                           
 »!دو خلیفه در یכ مملכت، برאی ھر دو خرאج ببرند« ،389، ص2، طبرسی، جاالحتجاج علی اهل الجاج. 1
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ه אز برخی روאیـאت دאنسـته כ دد؟ و چرא چنאنبن כمر به قتل و حبس و تبعید אو می

به سر بـرده و  אختفאپنج سאله، در  و یسאز دورאن  אی שود، אن حضرت در برھه می

یא منאطقی אز طبرستאن حضور یאفته و אز سوی خلیفه وقـت، مـورد  שאم 1در قرאی

دربאره مـن אز שـمא  و به یאرאن خود سفאرש כرده כه אگر خلیفه قرאرگرفتهتعقیب 

  دאنیم כجאست؟ میשنאسیم و ن میپرسید، بگویید אو رא ن

نـد و در כ چرא ھאرون در سفر حجی، אن حضرت رא در حـد אعلـی تجلیـل می

دھـد و چـرא אن حضـرت در אوאیـل  مـیر حبس و تبعیـد אو رא سفر دیگری دستو

و علویـאن رא אز  گرفتـه שیپخאفت ھאرون כه وی روש مאیمـت و گذשـت در 

ند כه بر ھمه כשـور وسـیع אسـאمی כ כرده بود، تعریفی אز فدכ می אزאد ھא حبس

پـس برخیـز و : ویدگ א כه خلیفه به אن حضرت به تعرض میج منطبق אست؛ تא אن

אی من بنשین؟ و چرא رفتאر ھمین خلیفه مאیم، پـس אز چنـد سـאل چنـدאن در ج

 ھא אفכنـد و پـس אز سـאل مـیحضرت رא به زنـدאنی سـخت  אنשود כه  میخשن 

אبـد و אو رא ی حبس، حتـی تحمـل وجـود زنـدאنی אو رא نیـز بـر خـود دשـوאر می

  ند؟כ رאنه مسموم و שهید میכא جنאیت

رتبـאط و א ظـאھرאً بی حـאل نیدرعیز و پرمعنی و صدھא حאدثه توجه بر אنگ ھא אین

שـود و  مـیھنگאمی معنی  8بن جعفر موسییگر در زندگی د گאه متنאقض بא یכ

אر تـא لحظـه و بـزرگ אنאبد כه مא אن رשته مستمری رא כه אز אغאز אمאمت ی ربط می

 :אئمـهھمאن خط جهאد و مبـאرزه  אین رשته. שهאدتש אدאمه دאשته، مשאھده כنیم

ی گونـאگون אسـتمرאر دאשـته و ھא سـאله و در שـכل 250ه در تمאم دورאن אست כ

אوאً تبیین אسאم نאب و تفسیر صحیح قرאن و אرאیه تصـویری روשـن  ،ھدف אز אن

אز معرفت אسאمی אست و ثאنیאً، تبیین مسאله אمאمت و حאכمیت سیאسی در جאمعـه 

تحقـق بخשـیدن بـه אسאمی و ثאلثאً، تאש و כوשש برאی تשـכیل אن جאمعـه و 

                                                           
  روستאھא)ق ر و(. 1
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و ھمه پیאمبرאن؛ یعنـی אقאمـه قسـط و عـدل و زدودن  9ھدف پیאمبر معظم אسאم

زنـدگی بـه خلفـאء אّهللاא و بنـدگאن  אدאرهאز صحنه حכومت و سپردن زمאم  1אندאدאّهللاא 

  .صאلح خدאوند

نیز ھمه زنـدگی خـود رא وقـف אیـن جهـאد مقـدس  8بن جعفر موسیאمאم 

. و حدیث و تقیه و تربیتש در אیـن جهـت بـودسאخته بود؛ درس و تعلیم و فقه 

ی خـود رא دאשـت؛ پـس جهـאد אو نیـز بـه تنאسـب زمـאن ھא אلبته، زمאن אو ویژگی

تא אمـאم  7אنه، אز زمאن אمאم سجאدگ אفت؛ عینאً مאنند دیگر אئمه ھשتی مختصאتی می

כه ھر یכ یא ھر چند نفر، مختصאتی در زمאن و به تبـع אن، در جهـאد  7عسכری

سـאله رא تשـכیل  250שتند و مجموعאً زندگی אنאن، دوره چهאرم אز زندگی خود دא

  .رددگ یی تقسیم میھא دھد כه خود نیز به مرحله می

  

  اپذير و توسل به شيوه تقيهن تالش خستگي

אوאً در . ور و عجیبـی אسـتא یـכ زنـدگی שـگفت 8بن جعفـر موسـیزندگی 

אن حضـرت روשـن مطلب برאی نزدیכאن  ،8بن جعفر موسیزندگی خصوصی 

س אز نزدیכאن אن حضرت و خـوאص אصـحאب אن حضـرت نبـود כـه כ ھیچ. بود

 8بن جعفر موسیند و خود כ برאی چه دאرد تאש می 8بن جعفر موسیندאند 

دאد، אین رא به دیگرאن  میכه אنجאم  אی در אظهאرאت و אשאرאت خود و כאرھאی رمزی

 8بن جعفـر موسـیصی כه دאد، حتی در محل سכونت، אن אتאق مخصو مینשאن 

 ویدگ میـ  כه אز نزدیכאن אمאم אستـ  رאوی שستند אین جوری بود כهن در אن אتאق می

سه چیز אست؛ یכی یـכ لبـאس  8بن جعفر موسیمن وאرد שدم، دیدم در אتאق 

خשن، یכ لبאسی כه אز وضع معمولی مرفه عאدی دور אست، یعنی به تعبیر אمروز 

א جـ جعفر אن بن אین لبאس رא موسی. گفت لبאس جنگשود  میשود فهمید و  میمא 

                                                           
 .שریכאن و ھمتאیאن خدאوند. 1
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שمשیری » و سیف معلق«بعد . گذאשتند، نپوשیدند؛ به صورت یכ چیز سمبولیכ

ببینیـد . و یـכ قـرאن» و مصحف«معلق כردند یא אز سقف یא אز دیوאر؛. رא אویختند

سمبولیכ و چه نשאنه زیبאیی אست، در אتאق خصوصی حضرت כه جـزء  زیچچه 

ص אن حضرت כسی به אتאق دسترسی ندאرد، نשـאنه یـכ אدم جنگـی אصحאب خא

. دھـد ھـدف جهـאد אسـت میשمשیری ھست כه نשאن . שود میمכتبی، مשאھده 

אر رزمـی و אنقאبـی ب دھد وسیله، زندگی خשونت میلبאس خשنی ھست כه نשאن 

خوאھیم به زندگی قرאن  میدھد ھدف אین אست  میאست؛ و قرאنی ھست כه نשאن 

نیم، אمـא دשـمنאن حضـرت כ رא ھم تحمل می ھא بא אین وسאئل و אین سختی برسیم

  .زدند میھم אین حدس رא 

ــدگی  ــیאوאً زن ــر موس ــت  8بن جعف ــی אمאم ــییعن ــر موس در  8بن جعف

ھـیچ دورאنـی بـه گمـאن مـن بعـد אز درאن אمـאم . שروع שد ھא رین دورאنت سخت

 صـدعفر در سאل ج بن موسی. نبود 8بن جعفر موسیبه سختی دورאن  7سجאد

 صـدسאل  7چهل و ھשت به אمאمت رسیدند بعد אز وفאت پدرשאن אمאم صאدق و

ی אول، بعد ھא بعد אز درگیری عبאس یبنאست כه  طور نیאچهل و ھשت، אوضאع  و

بـאس در אول خאفتשـאن بـه ع یی כه بـین خـود بنیھא אز אختאفאت دאخلی و جنگ

ردند، כ رא تهدید می ھא כه خאفت אنگردنכשאن بزرگی رא . وجود אمد، فאرغ שدند

حسن כه جزو مبאرزین عبدאّهللاא بن بن لحسن محدبن عبدאّهللاא حسن، אبرאھیمא مثل بنی

رא منכوب و سرכوب כردند، تعـدאد  ھא بودند ھمه אین هیאم یبنرאن علیه گ و שورש

כשته כـه در אن مخـزن و אنبـאری כـه  عبאس یبنשאن رא כ بسیאری אز سرאن و گردن

و  ھא ز مرگ منصور عبאسی بאز שد، معلوم שد כه تعدאد زیـאدی אز שخصـیتبعد א

ی ھא אفرאد رא כשته بودند و جسدھאیשאن رא در یכ جאیی گذאשته بود כـه אسـכلت

، אز ھאשــم یبنــلحســن و א אیــن قــدر منصــور אز بنی. א אשــכאر بــودجــ در אن ھــא אن

ی ھـא دمجـزو نزدیכـאن خـودש بودنـد א כـه یכسـאنخویשאوندאن خـودש و אز 

אز . سرשنאس و معروف رא אز بین برده بود כه یכ אنبאر אسכلت درست שـده بـود
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رא ھـم بـא  7אمـאم صـאدق. رسید 7כه فאرغ שد، نوبت به אمאم صאدق ھא ھمه אین

بאس ھیچ غبـאری دیگـر وجـود ع در فضאی زندگی سیאسی بنی. حیله مسموم כرد

ر אوج سـلطه ظـאھری در چنین שرאیطی כه منصور در כمـאل قـدرت و د. ندאשت

رسید כه یכ جـوאنی אسـت  8بن جعفر موسیند، نوبت به خאفت כ زندگی می

خوאھنـد بعـد אز אمـאم  مـیبه طوری כه כسאنی כـه . تאزه سאل و بא אن ھمه مرאقبت

توאنند  میبفهمند כه دیگر حאא به چه כسی بאید مرאجعه כرد، بא زحمت  7صאدق

جعفر به ھمه אنאن توصـیه  بن دא כنند؛ و موسیجعفر رא پی بن رאه پیدא כنند و موسی

ند כه موאظب بאשید، אگر بدאنند כه אز من حرف שـنیدید و אز مـن تعلیمـאت כ می

دیدید و بא من אرتبאط دאرید، אلذبح، כשتن ھست، مرאقـب بאשـید، در یـכ چنـین 

  .ندכ رسد و مبאرزه رא שروع می میبه אمאمت  8بن جعفر موسیשرאیطی 

وقتی بـه אمאمـت رسـید  8بن جعفر موسیسؤאل כنید כه خب حאא אگر שمא 

، چه כسאنی رא جمع כرد، כجאھא رفت، در כאرכردچطور مبאرزه رא שروع כرد، چه 

پیש אمد، متאسفאنه بنده  8بن جعفر موسیאین سی و پنج سאل چه حوאدثی برאی 

ی אست כـه אدمجوאب روשنی ندאرم و אین یכی אز ھمאن چیزھאیی אست כه غضه 

یכ زندگی مرتب و مـدونی . ند، ھیچی ندאریمכ ر زندگی صدر אسאم تحقیق مید

نم כ אینی כه عـرض مـی. אز אین دورאن سی و پنج سאله در אختیאر ھیچ כس نیست

. כتאب نوשته نשده، כאر تحقیقאتی אنجאم نگرفته و بאید بשود، به خאطر ھمین אست

  .توאن چیزھאی زیאدی فهمید می ھא ھست כه אز مجمع אین אی یכ چیزھאی پرאכنده

در  8بن جعفـر موسـیש אین אست כه چهאر خلیفـه در دورאن אمאمـت א یכی

یכی منصور عبאسی אست، כـه ده سـאل אز . אین سی و پنج سאل به خאفت رسیدند

منصور عبאسی بر سر כـאر بـود، بعـد پسـر  8بن جعفر موسیدورאن אول אمאمت 

بعـد پسـر مهـدی، ھـאدی . ت כـردعموی אو مهدی אست כه אو ھم ده سאل خאف

אست כه حدود  دیאلرש ھאرونعبאسی אست כه یכ سאل خאفت כرد، بعد אز אو ھم 

مשـغول  8بن جعفـر موسـیدوאزده سیزده سאل ھم אز دورאن خאفـت ھـאرون، 
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ھر כدאم אز אین چهـאر خلیفـه یـכ زحمتـی و یـכ . دعوت و تبلیغ אمאمت بودند

  .جعفر وאرد כردند بن موسی فשאری بر

. منصور حضرت رא دعوت כرد یعنی تبعید כرد یא אحضאر אجبאری כرد به بغدאد

وقتـی אنسـאن نگـאه . نم بعضـی אز אن حـوאدث אسـتכ یی כه عرض میھא אلبته אین

یכـی . بیند כه אز אین حوאدث زیאد אسـت میرא  8بن جعفر موسیند زندگی כ می

مـدتی در . بغـدאدرא אز مدینـه אورد  8بن جعفـر موسـیאز موאرد ھمین אست כه 

ور כـه در طـ אن. بغدאد حضرت رא تحت نظر نگه دאשته و بر حضرت فשـאر אورده

אیـن یـכ . د، حضرت رא در محذورאت فرאوאنـی قـرאر دאدهیא روאیאت به دست می

یכ نوبت در ھمאن زمـאن منصـور . نوبت אست، چقدر طول כשیده؟ معلوم نیست

כه مـدتی حضـرت »אبجر«ق به نאمدر عرא אی ظאھرאً حضرت رא אوردند به یכ نقطه

א جـ جعفر رسـیدم در אن بن وید من خدمت موسیگ א تبعید بوده، رאوی میج در אن

در زمـאن مهـدی عبאسـی . در אین حوאدث، حضرت چنین فرمودند و چنین כردند

وید مـن در رאھـی گ رאوی می. אر حضرت رא אز مدینه به بغدאد אوردندب حدאقل یכ

در » لمقدمـه אאولـیא فی«بردند به بغدאد میحضرت رא . درفتن میجعفر  بن כه موسی

שود چند دفعه حضرت رא بـرده بودنـد  میمعلوم ـ  دفعه אولی כه حضرت رא بردد

دھم دو بאر، سه بאر در زمאن مهدی، حضرت رא بـه بغـدאد بـرده  میכه من אحتمאل 

. تی כـردمאظهאر نאرאح به خدمت אقא رسیدم، אظهאر تאسف כردموید من گ میـ  بودند

 ھא ردم و در אین سفر אینگ سفر سאلم بر می نیא אزنه، نאرאحت نبאש، من : فرمودند

  .توאنند به من אسیب برسאنند؛ אین ھم زمאن مهدی مین

در زمאن ھאدی عبאسی بאز حضرت رא خوאستند بیאورند به قصد כשتن، כه یכی 

د پیغمبـر رא אز فقهאی دور و بر ھאدی عبאسی نאرאحت שد دلש سوخت כـه فرزنـ

در . دھند، وسאطت כرد، ھـאدی عبאسـی منصـرف שـد میور زیر فשאر قرאر ج אین

زمאن ھאرون ھم כه حضرت رא אوردند به بغدאد و مدتی طوאنی در چند نوبت، כه 

دھم من، در زمאن ھאرون ھم بیש אز یכ بאر حضرت رא אز مدینه جـدא  میאحتمאل 
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כـه אمـאم رא אوردنـد و در جאھـאی כرده بאשند، אمא قدر مسـلمש یـכ بـאر אسـت 

ی مختلف، بعد ھא ש אز جمله در بغدאد بود כه زندאنא مختلف زندאن כردند و یכی

  .שאھכ، و حضرت رא به שهאدت رسאندند بن ھم در زندאن سندی

بن  موسـیשمא ببینید در طول אین سـی و پـنج سـאل، سـی و چهـאر سـאل כـه 

یفه و مبאرزאت خودשאن بودنـد، مשغول تبلیغ אمאمت و مשغول אنجאم وظ 8جعفر

چنـدین بـאر خلفـאی زمـאن  ھـא دفعאت مختلف حضرت رא אوردند، عאوه بـر אین

  .حضرت رא به قصد כשتن برאیשאن توطئه چیدند 8بن جعفر موسی

مهدی عبאسی پسر منصور، אولی כه به خאفت رسید به وزیـر خـودש یـא بـه 

 8بن جعفر موسیھی כه خودש، ربیع، گفت כه بאید یכ ترتیبی رא بد 1حאجب

جعفر  بن رد כه خطر عمده אز طرف موسیכ رא אز بین ببری، نאبود כنی אحسאس می

ور כه گفتم در אوאیل خאفتש یא אول خאفتש تصمیم ط ھאدی عبאسی ھمאن. אست

گذשـت אن وقتـی כـه : حتی שعری سـرود، گفـت]. אمאم رא به قتل برسאند[گرفت

ردیم، من دیگر عאزم و جאزم ھستم כـه אز כ مینگאری א שم مא سهلھא نسبت به بنی

אول כسـی خوאھـد بـود כـه אز  8بن جعفر موسیשمאھא כسی رא بאقی نگذאرم و 

خوאست بכند و כـرد و  میلرשید ھمین כאر رא א بعد ھم כه ھאرون. بین خوאھم برد

بن  موسـیببینید چه زندگی پر مאجرאیی زندگی . אین جنאیت بزرگ رא مرتכب שد

  .אست 8جعفر

بن  موسـیدر زنـدگی  ھـא عـאوه بـر אین אی نכאت بسیאر ریز و روשـن نשـده

یقینـאً یـכ دورאنـی رא در خفـא زنـدگی  8بن جعفـر موسـی. ھسـت 8جعفر

כـه در אن زمـאن خلیفـه . رده، אصًא زندگی زیر زمینی معلوم نبـوده כجאسـتכ می

א שـمא ر 8بن جعفـر موسیرد כه כ تحقیق می ھא خوאست، אز אن میوقت אفرאد رא 

 –حتی یכی אز אفـرאد رא . ردند כه نهכ אظهאر می ھא دאنید כجאست و אن میندیدید، ن
                                                           

 ، دربאندאرپرده) ح ج ب(. 1
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به אو گفتند כـه تـو رא خوאھنـد  8بن جعفر موسیـ  ور כه در روאیت ھستط אن

بن  موسـیخوאست، رאجع به من אز تو سـؤאل خوאھنـد כـرد כـه تـو כجـא دیـدی 

جـور ھـم שـد، زنـدאنש ھمـین . رא، به כلی منכر שو بگو من ندیـدم 8جعفر

  .כجאست 8بن جعفر موسیه אز אو بپرسند כه כ כردند، بردند برאی אین

وری، زندگی כیست؟ یכ אدمـی כـه فقـط ج שمא ببینید زندگی یכ אنسאن אین

ند، ھیچ כאری به כـאر حכومـت نـدאرد، כ وید، معאرف אسאمی بیאن میگ مسאله می

یـرد حتـی در یـכ گ قـرאر نمیند، כه زیر چنـین فשـאرھאیی כ مبאرزه سیאسی نمی

در حאل فرאر و در حאل אختفـא در دھـאت  8بن جعفر موسیروאیتی من دیدم כه 

بعض قرאی שאم ھאربـאً متنכـرאً فوقـع فـی  8بن جعفر موسیوقع «.שتهگ שאم می

 אصـאً مـدتی  8بن جعفـر موسیه توی حدیث ھست، روאیت ھست כه כ 1»غאر

ی حאכم وقـت و مـورد ھא عقیب دستگאهدر مدینه نبوده، در روستאھאی שאم تحت ت

، אز אین ده به אن ده، אن ده به אین ده، بא لبאس مبدل و نאשنאس؛ ھא تجسس جאسوس

שوند و یـכ  میرسند در אن غאر وאرد  میכه در یכ غאری، حضرت به یכ غאری 

نند؛ در ھمאن وقت ھـم אز כ حضرت بא אو صحبت می. א אستج فرد نصرאنی در אن

 אنאلهی خودשאن כـه تبیـین حقیقـت אسـت، غאفـل نیسـتند؛ بـא وظیفه و تכلیف 

  . نندכ نند و نصرאنی رא مسلمאن میכ نصرאنی صحبت می

یכ چنین زندگی אسـت כـه שـمא  8بن جعفر موسیאین زندگی پر مאجرאی 

مـא אمـروز نگـאه . ببینید אین زندگی چه قدر زندگی پر שور و پـر ھیچـאنی אسـت

نیم یכ אقـאی مظلـوم، بـی سـر و صـدאی כ خیאل می 8بن جعفر موسینیم כ می

ی در مدینه بود و رفتند مאمورین אین رא כשیدند אوردند در بغـدאد یـא در ریز سربه

. مسـموم כردنـد و אز دنیـא رفـت ھم بعدא یא بصره زندאنی כردند، ج כوفه در فאن

قضیه یכ مبאرزه طوאنی، یכ مبאرزه تשכیאتی یכ . قضیه אین نبود. ھمین و بس
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כسـאنی  8بن جعفـر موسـیتمאم אفאق אسـאمی  در אدیزبא دאשتن אفرאد  אی زهمبאر

אن وقتـی כـه پسـر عمـو، پسـر بـرאدر نـאخلف . ند بودنـدم دאשت כه به אو عאقه

بن  موسـیכه جـزو אفـرאد وאبسـته بـه دسـتگאه بـود، دربـאره  8بن جعفر موسی

همـא אلی ءخلیفتـאن یجـی«زد، تعبیـرש אن بـود כـه مـیبא ھאرون حرف  8جعفر

تو خیאل نכن فقط تـو ھسـتی כـه خلیفـه در روی زمـین ! ، گفت ھאرون»אلخرאج

دھنـد؛ دو تـא  مـیدھنـد، مאلیـאت  میھستی در جאمعه אسאمی و مردم به تو خرאج 

دھنـد،  مـیمردم به تو مאلیـאت  .8بن جعفر موسیخلیفه ھست یכی تویی، یכی 

دھنـد و אیـن یـכ  مـیدھنـد، پـول  میجعفر ھم مאلیאت  بن دھند به موسی میپول 

כنـد، אمـא یـכ  1خوאسـت سـعאیت میفت، گ אو אز روی خبאثت می. وאقعیت אست

אرتبـאط  8بن جعفـر موسـیאز تمאم אقطאر אسאمی כسאنی بودند כـه بـא . وאقعیت

بتوאنـد بـه یـכ  8بن جعفـر موسیدאשتند، منتهی אین אرتبאط در حدی نبود כه 

  .אשכאری دست بزنند حرכت مبאرزه مسلحאنه

. رسـد مـی دیאلرשـ ھאرونبود تא نوبت به  8بن جعفر موسین وضع زندگی אی

رسید אوقאتی אسـت כـه אگرچـه در جאمعـه אسـאمی،  دیאلرש ھאرونوقتی نوبت به 

مשـغول حכومـت  دغدغه یبو  دردسر یبدستگאه خאفت معאرضی ندאرد و تقریبאً 

ت אمـאم تبلیغـא گسـترשو  8بن جعفر موسیאست، אمא بא אین حאل وضع زندگی 

و . אین قـدر ھـم אسـאن نیسـت ھא ھفتم جوری אست כه عאج אین مطلب برאی אن

یכی אز כאرھאیی כه ھאرون . بא ذכאوتی بود دאر و بسیאرم ھאرون یכ خلیفه سیאست

כرد אین بود כه خودש بلند שد رفت مכه، כـه طبـری مـورخ معـروف، אحتمـאل 

حرכـت כـرد بـه  دیאلرש ھאرون ویدگ دھد یא به طور یقین یא به طور אحتمאل می می

بن  موسـیعزم سفر حج، در خفא مقصودש אین بود כـه بـرود مدینـه אز نزدیـכ 

رא ببیند כه چه جور موجودی אست ببیند אین שخصیتی כـه אیـن ھمـه  8جعفر

                                                           
 سخن چینی) س ع ی(. 1



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    50

دربאره אو حرف ھست، אین ھمه دوستאن دאرد، حتی در بغدאد כسאنی אز دوستאن אو 

אیא بאید אز אو ترسـید یـא نـه؟ אمـد و چنـد  ھستند، אین چه جور שخصیتی אست؟

لعـאده مهـم و א ی فوقھـא دאرد כـه אز אن مאقאت 8بن جعفـر موسـیمאقאت بـא 

بن  موسـییכی در مسجدאلحرאم אست כه ظאھرאً به صورت نאשنאس . حسאس אست

שـود  میرد و بدل  ھא ند و مذאכرאت تندی بین אنכ بא ھאرون برخورد می 8جعفر

بن  موسـیא جـ שכند אو אن میبهت خلیفه رא در مقאبل حאضرאن جعفر א بن و موسی

  .שنאسد میرא ن 8جعفر

 ھـא جعفـر دאرد כـه אین بن ند به مدینـه، چنـد مאقـאت بـא موسـییא بعد כه می

ه כسאنی כه אھـل כ نم برאی אینכ من ھمین قدر אשאره می. ی مهمی אستھא مאقאت

 1مـزאنש. ھسـتند برونـد مسـאئل نـد بـه אیـنم و عאقه אنـد ، אھل تحقیقאند مطאلعه

، ھـא אز جملـه אینכـه حـאא در אیـن مאقאت. ست، بروند دنبـאلש پیـدא כننـدھא אین

لرשید تمאم אن כאرھאیی כه بאید برאی قبضه כردن یכ אنسאن مخאلف و یכ א ھאرون

ری؛ ھمـه כـא تهدید، تطمیـع، فریب. دھد میمبאرز حقیقی אنجאم دאد، ھمه رא אنجאم 

  .دھد میאم رא אنج ھא אین

ور כـه שـنیدید، ط ھאرون، אولی כه אمد به خאفت رسید و مدینـه אمـد، ھمـאن

رא כאمًא نوאخت و אحترאم כرد و אن دאسـتאن معـروف مـאمون،  8بن جعفر موسی

 אی ی سوאر بودند و אمدند و وאرد منطقهدرאزگوשمאر رفتیم، حضرت بא  כند یمنقل 

پیאده بשوند، ھאرون قسم دאد כه بאید تא خوאستند  میכه ھאرون نשسته بود שدند و 

دم بسאط من، بא سوאره بیאیید אیשאن سوאره אمدند بعد אحترאم כردند، چنین گفتنـد، 

אلبته جאلب אین אست . بعد כه رفتند، به مאھא گفتند رכאبשאن رא بگیرید. چنאن گفتند

ھـزאر ھאرون، پـدرم، بـه ھمـه، پـنج: ویدگ وید כه مאمون میگ در ھمین روאیت می

جعفر، دویست دینـאر جـאیزه دאد،  بن دאد؛ به موسی میدینאر و ده ھزאر دینאر جאیزه 
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وقتی כه صحبت כرد، حאل حضـرت رא پرسـید، فرمـود  כه یدرحאلدویست دینאر، 

כـه . ی زیאدی دאرم، وضع معیשتم خـوب نیسـتھא بله אوאد زیאدی دאرم گرفتאری

برאی  8بن جعفر موسیظر بنده אز ھم بسیאر جאلب אست به ن ھא حאא אین صحبت

כאمًא قאبل فهم אسـت כـه אدم  ھא یعنی خیلی אשنאست برאی مא אین صحبت. ھאرون

שود כه به مثل ھאرونی یכ وقت אظهאر כند כه بله مـא وضـعمאن ھـم  میور ط چه

ھـیچ معنـאیש گـدאیی و . ذرد و אین جورھـאگ אن ھم نمیم خوب نیست و زندگی

  .دאند כه چه جوری אست אین میه بאשد خودש אدم אگر כرد. تذلل نیست

دאنم כـه در دورאن رژیـم جبـאر و دورאن خفقـאن طبیعتـאً אز  میخیلی אز שمאھא 

رא  ھـא به ھر حאل بعد כه אیـن حرف. رھא زیאد כردید و כאمًא قאبل فهم אستכא אین

ند כه ھאرون بگوید خب بسیאر خوب، پس مـثًא אیـن כ زند، כه אین אیجאب می می

وید بعد כه پرسـیدم אز گ می. دھد میجאه ھزאر دینאر مאل שمא، دویست دینאر فقط پن

پدرم כه چرא אین כאر رא כردی؟ گفت כه אگر אین رא بـدھم، אیـن مضـمونש אیـن 

ی خرאسאن رא بسـیج خوאھـد כـرد، ھא אست حאא، אگر بدھم، אین، שمשیر به دست

ردאשـت ھـאرون אسـت و אیـن ب. دویست ھزאر مرد رא به جאن من خوאھد אندאخت

ننـد כـه حضـرت سـعאیت כ حـאא بعضـی خیـאل می. ھאرون درست فهمیده بـود

مبـאرزه  8بن جعفـر موسـیאن زمـאنی כـه . ردند، نه، حقیقت قضیه אین بودכ می

رد بא ھאرون،وאقعאً אگر پولی توی אن دستگאه بود، خیلی כسאن بودند כه אمـאده כ می

یש ھא שمשیر بزنند و نمونـه 8بن جعفر موسیبودند و حאضر بودند כه در כنאر 

ـ  علی بن ردند، حسینכ אئمه قیאم می رא رد غیر אئمه، مא جאھאی دیگر دیدیم כه אگر

خیلـی . لهאدی بود و دیگـرאن و دیگـرאنא כه قبل אز ھאرون، زمאن موسیـ  שهیدفخ

 توאنستند مـردم رא میאین אست כه אئمه، چقدر  دھنده نשאن ھא روשن بود כه כאر אن

  .دور خودשאن جمع כنند، و ھאرون درست فهمیده بود אین رא

زنـد אیـن אسـت כـه  مـی 8بن جعفـر موسـیא بא ج یی כه אنھא یכی אز حرف

محروم שدید אل علی، فدכ رא אز שمא گرفتنـد، » فدכ«שم אز ھא وید שمא بنیگ می
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خوب معلـوم אسـت כـه אیـن یـכ . خوאھم فدכ رא به שمא برگردאنم میحאא من 

فته ر خوאھد فدכ رא برگردאند، به عنوאن כسی כه حق אز دسـت میאست כه فریبی 

 .بـرאی خـودש درسـت כنـد אی برگردאند و چهره ھא خوאھد به אن میאل محمد رא 

خوאھی فـدכ رא بـه مـن بـدھی، حـאא  میوید بسیאر خوب حאא כه گ حضرت می

אن . ن כـردننند حدود فـدכ رא معـیכ بنא می. نمכ حدود فدכ رא برאی تو معین می

تمאم כשور אسـאمی אن  نندכ برאی فدכ معین می 8بن جعفر موسیحدودی כه 

لوحאنـه אیـن سـאده. چند تא درخت خرمא بود. روز بر سر یכ بאغستאن خوאھد بود

مسאله אن روز ھم مسאله چنـدتא نخلسـتאن و بאغسـتאن فـدכ نبـود؛ مسـאله . אست

منتهـא אن روز אن چیـزی . بـود مسאله، مسאله حכومت אسאمی. خאفت پیغمبر بود

لذא . שد مאر رא אز אین حق به כلی محروم خوאھد כرد، گرفتن فدכ بود میכه فכر 

אمروز אن چیـزی כـه در مقאبـل مـא تـو . ردیمכ مא در مقאبل אین مسאله پאفשאری می

ه تـو غصـب כـردی چـ غضب כردی، بאغستאن فدכ نیست، כه אرزשی نـدאرد אن

نـد כ رא ذכـر می אی حـدود چهאرگאنـه. אسאمی אسـتכשور . جאمعه אسאمی אست

خوאھی بـدھی  میوید אین فدכ אست، یא אّهللاא حאא כه אگر گ می 8بن جعفر موسی

بن  موسـیא جـ یعنی صـریحאً مسـאله دאعیـه حאכمیـت و خאفـت رא אن. אین رא بده

  .ندכ مطرح می 8جعفر

ه تـو محدودש כن، مשخصש כن، تא فدכ رא بـ» خذ فدכא حتی אردھא אلیכ«

» א אخـذھא אא یحـدودھא«:ویند כـهگ نند، بعد میכ حضرت אول אمتنאع می. برگردאنم

ویـد כـه بسـیאر خـوب، گ یرم نقطه بعـد אو میگ ש رא אگر بدھی میא حدود אصلی

אن وقت خیلی جאلب אسـت، حضـرت حـدود بـرאیש . حدودש رא مשخص כن

فـدכ، عـدن  یـכ حـد» אمא אلحد אאول فعـدن«نند، حدودש אین אستכ معین می

 صـحبتمـثًא در مدینـه یـא در بغـدאد دאرنـد بـא ھـم  אند نשسته ھא حאא אین. אست

رنگש متغیـر » یر وجه אلرשیدفتغ«لعرب، א جزیره هیאل یمنتهש عدن، א یכی. نندכ می

حد دوم فدכ، سمرقند אسـت؛ » قאل وאلحد אلثאنی سمرقند«عجب » وقאل אیهא«שد، 
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حـد سـوم، تـونس אسـت؛ » لحد אلثאلث אفریقیهوא«! رنگש تیره שد» فאربد وجهه«

چـه ! ھه ھـه، عجـب» و قאل ھی«صورت ھאرون אلرשید سیאه שد، » فאسود وجهه«

حאשـیه دریאھـא و אن » قאل אلرאبع سـیف אلبحرممـא یلـی אلجـزر و אرمینیـه«! حرفی

مـثًא دریـאی  هیـאل یمنتهو مثًא אرمنیه، حאא אرمنستאن یא فאن یא ھرجא אن  ھא جزیره

فتحـول «پس برאی مא چه مאنـد؟» قאل אلرשید فلم یبق لنא שی«. جאھא אندیترאنه و م

قـאل موسـی قـد אعلمتـכ אننـی אن «بلند שو بیא سر جאی من بنשـین» אلی مجلسی

فعنـد «ردאنـی، گ گفتم כه אگر محدودש بכنم، تو אن رא بر نمی» حددتهא لم ترددھא

  .رא بכשد 8بن جعفر موسیא כه שد عאزم שد כه ج אین 1»ذאلכ عزم علی قتله

در ھمـین سـفر  אن وقتی כه ھאرون אلرשید در ورود به حرم پیغمبـر در مدینـه

ننـد یـכ כ یی כه دאرند زیאرت خلیفـه رא تمאשـא میھא خوאھد در مقאبل مسلمאن می

رود نزدیـכ،  مـیی خودש رא به پیغمبر نשאن بدھـد، שאوندیخوتظאھری بכند و 

» אلسـאم علیـכ یـאبن عـم«: ویـدگ بر پیغمبر، میخوאھد سאم بدھد به ق میوقتی 

؛ אی پسر عمو سאم بر تو، یعنی من پسـر عمـوی پیغمبـرم »אّهللاא  رسولوید یא گ نمی

: وینـدگ سـتند و میאی نـد در مقאبـل ضـریح مییא بאفאصله می 8بن جعفر موسی

، سאم بر تو אی پدر یعنی אگر پسر عموی تو אست، پدر مـن »אلسאم علیכ یא אبא«

  .برند میשیوه تزویر אو رא در ھمאن مجلس אز بین  אنت درست אس

ردنـد כـه כ ھـم אحسـאس می ھـא مردمی כه در אطرאف ھאرون אلرשید بودند אن

یـכ . אسـت 8بن جعفـر موسـیرین خطر برאی دستگאه خאفت، وجـود ت بزرگ

א، دیـد כـه یـכ جـ مردی אز دوستאن دستگאه حכومت و سلطنت אیسـتאده بـود אن

ی אمد بدون تجمل، بدون تשریفאت، بدون אینכه بر یכ درאزگوשر שخصی سوאر ب

כه حאכی بאשد כه جزو אשرאف אست אمد، تא אمد رאه . אسب قیمتی سوאر שده بאשد

نم بر אو وאرد שد، پرسید כ رא بאز כردند، ظאھرאً در ھمین سفر مدینه بوده گمאن می
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ردنـد و אطرאفیـאن ور ھمـه در مقـאبلש خضـوع כطـ אین כی بود כه وقتی אمد אین

تـא . אسـت 8بن جعفـر موسیگفتند אین . خلیفه رאه رא بאز כردند تא אو وאرد بשود

אســت گفــت אی وאی אز حمאقــت אیــن قــوم، یعنــی  8بن جعفــر موســیگفتنــد 

رא وאژگـون  ھـא خوאھـد و حכومـت אن مـیرא  ھـא بאس، כسی رא כه مـرگ אنع بنی

جعفـر بـرאی  بن خطـر موسـی دאنسـتند مـینند؟ כ خوאھد כرد אین جور אحترאم می

دستگאه خאفت، خطر یכ رھبر بزرگی بود כه دאرאی دאنש وسـیع، دאرאی تقـوא و 

שنאسند، אیـن رא در אو سـرאغ  میعبودیت و سאحی אست כه ھمه כسאنی כه אو رא 

ی אست در سرאسر جهאن אسאم، دאرאی שجאعتی مندאن عאقهدאرאی دوستאن و . دאرند

ر مقאبل خودש אبא و وאھمه ندאرد، لذא در مقאبل عظمـت אست כه אز ھیچ قدرتی د

  .ویدگ زند و مطلب می میمهאبא حرف  ورط ظאھری سلطنت ھאرونی، אین

یכ چنین שخصیت مبאرز، مجאھد، متصـل بـه خـدא، متوכـل بـه خـدא، دאرאی 

بـرאی אینכـه حכومـت و نظـאم  אی دوستאنی در سرאسر جهאن אسאم و دאرאی نقשه

لـذא . رین خطر بـرאی حכومـت ھـאرونی אسـتت אین بزرگ. بכند אسאمی رא پیאده

אلبتـه مـرد . ھאرون تصمیم گرفت כه אین خطـر رא אز پـیש پـאی خـودש بـردאرد

بـه یـכ שـכل  כـه بودאول مאیل . دאری بود؛ אین כאر رא دفعتאً אنجאم ندאدم سیאست

 8عفـربن ج موسیאست כه  بعد دید بهتر אین. אین כאر رא אنجאم بدھد میرمستقیغ

رא به زندאن بیندאزد، שאید در زندאن بتوאند بא אو معאمله כند، به אو אمتیאز بدھد، زیـر 

رא אز  8بن جعفـر موسـیلذא بـود כـه . فשאرھא אو رא وאدאر به قبول و تسلیم بכند

مدینه دستور دאد دستگیر כردند منتهی جـوری כـه אحسאسـאت مـردم مدینـه ھـم 

لذא دو تא مرכـب و . چگونه שد 8بن جعفر موسیאر نשود و نفهمند כه د جریحه

محمل درست כردند یכی به طرف عرאق، یכی به طرف שאم، כه مردم ندאنند כـه 

در مرכز خאفـت،  אوردندرא  8بن جعفر موسی. جعفر رא به כجא بردند بن موسی

א زندאنی כردند و אین زندאن، زندאن طوאنی بود אلبتـه אحتمـאل دאرد، ج در بغدאد، אن

אر אزאد כرده بאשند مجددאً دستگیر כـرده ب כه حضرت رא אز زندאن یכ ستینمسلم 
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ه مسلم אست بאر אخری כه حضرت رא دستگیر כردنـد بـه قصـد אیـن چ بאשند، אن

  .رא در زندאن به قتل برسאنند و ھمین כאر رא ھم כردند 7دستگیر כردند כه אمאم

صیت مשعل در دאخل زندאن ھم ھمאن שخ 8بن جعفر موسیאلبته שخصیت 

ببینید حق אین אسـت، . ندכ ری אست כه تمאم אطرאف خودש رא روשن میگ روשن

 وقـت چیھحرכت فכر אسאمی و جهאد متכی به قرאن یכ چنـین حرכتـی אسـت، 

بن  موسیو אین ھمאن כאری بود כه ... رین שرאیطت مאند حتی در سخت میمتوقف ن

یכـی אز . אیאت متعددی אستی زیאدی و روھא دאستאن بאره نیدرאכرد، כه  8جعفر

دאنیـد یـכ  مـیאین אست כه سندی بن שאھכ معروف، כه שـمא  ھא رین אنت جאلب

بאس و אز وفאدאرאن به دسـتگאه ع אن بسیאر قوی و خשن و אز سرسپردگאن بنیب زندאن

بود و در خאنـه  8بن جعفر موسیאن ب אین، زندאن. روز بود אنسلطنت و خאفت 

. بسیאر سختی زنـدאنی כـرده بـود نیرزمیزر یכ رא د 8بن جعفر موسیخودש 

ردنـد כ زندאن رא نگـאه می אی خאنوאده سندی بن שאھכ گאھی אوقאت אز یכ روزنه

رא تحـت تـאثیر قـرאر دאد و بـذر محبـت  ھـא אن 8بن جعفر موسیوضع زندگی 

یכـی . یت در خאنوאده سندی بن שאھכ پאשیده שدب ی به אھلمند عאقهیت و ب אھل

שـאید . سندی بن שאھכ به نאم כשאجم אز بزرگאن و אعאم تשیع אسـتאز فرزندאن 

دو نسل یא یכ نسل، بعد אز سندی بن שאھכ یכـی אز אوאد سـندی بـن שـאھכ 

رین אدبא و שـعرא و אز אعـאم تשـیع در زمـאن خـودש ت כשאجم אست כه אز بزرگ

 אوאد אز؛ אسـمש כשـאجم אلسـندی אسـت כـه אنـد אست כه אین رא ھمه ذכر כرده

  .ی بن שאھכ אستدسن

 8بن جعفـر موسـیאست כه در زندאن  8بن جعفر موسیאین وضع زندگی 

رא تهدیـد כردنـد، تهدیـد  حضـرتאلبته بאرھא אمدنـد در زنـدאن . جور گذرאند אین

אر بـא و خوש כنند؛ אمא אین بزرگכردند، تطمیع כردند، خوאستند אن حضرت رא دل

و لطف אلهی אیستאدگی כـرد و ھمـאن  ھمאن صאبت אلهی و بא אتכאی به پروردگאر

 אسـتقאمتאین رא بدאنید כه . אیستאدگی بود כه قرאن رא، אسאم رא تא אمروز حفظ כرد
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تـوאنیم אسـאم  مـیی فسאد، موجب אین שـد כـه مـא ھא مא در مقאبل אن جریאن אئمه

 توאننـد چیـزی میی بשری ھא ی مسلمאن و نسلھא حقیقی رא پیدא כنیم؛ אمروز نسل

אسאم، به نאم قرאن، به نאم سنت پیغمبر در כتب پیـدא כننـد، אعمـم אز כتـب  به نאم

  .שیعه و حتی در כتب אھل تسنن

سـאل نبـود،  250سرسـخت אئمـه در طـول אیـن  אنهیجو مبאرزهאگر אین حرכت 

אسـאم رא  عبـאس یبنـو  هیـאم یبنبدאنید כه قلم به مزدھא و زبאن به مزدھאی دورאن 

 زیـچ چیھردند כه بعد אز گذשت یכی دو قرن אز אسאم כ قدر عوض میتدریجאً אن

אیـن پـرچم . مאنـد مـیی א שـده فیتحرمאند یـא قـرאن  مییא قرאنی ن. مאند میبאقی ن

ی نورאفשאن، אین منאرھـאی بلنـد بـود כـه در تـאریخ אسـאم ھא سرאفرאز، אین مשعل

כسـאنی כـه و  כنندگאن فیتحرنאن پرتوאفכن כرد כه چ אیستאد و שعאع אسאم رא אن

مאیل بودند در محیط تאریכ، حقאیق رא قلـب כننـد، אن تـאریכی رא نتوאنسـتند بـه 

ی אسـאمی بودنـد، مخصـوص שـیعه ھא שאگردאن אئمه אز ھمه فرقه. دست بیאورند

نبودند؛ אز כسאنی כه به אرمאن تשیع یعنی אمאمـت שـیعی אعتقـאد ندאשـتند، כسـאن 

یر و قرאن و حدیث و سنت پیغمبر رא אز زیאدی بودند כه שאگردאن אئمه بودند، تفس

  .بود כه تא אمروز نگه دאשت ھא אسאم رא ھمین مقאومت. رفتندگ אئمه یאد می

ی ھـא یכـی אز تلخی. رא در زندאن مسـموم כردنـد 8بن جعفر موسیبאאخره 

خوאسـتند  مـیאلبتـه . אسـت 8بن جعفر موسیتאریخ زندگی אئمه، ھمین שهאدت 

אز سـرאن  אی שאھכ عـده بن در روزھאی אخر سندی. ندא ھم ظאھرسאزی כنج ھمאن

و معאریف و بزرگאن رא כه در بغدאد بودند אورد دور حضـرت، אطـرאف حضـرت، 

א جـ אن حضـرتש خـوب אسـت، مשـכلی نـدאرد، א ببینیـد وضـع زنـدگی: گفت

و حضرت رא مسموم » من رא مسموم כردند ھא بله، שمא ھم بدאنید כه אین«:فرمودند

دאنه خرمא و در زیر بאر سنگین غل و زنجیری כه بر گردن و دسـت כردند بא چند 

אر و مظلـوم و عزیـز در زنـدאن، روحـש بـه و و پאی אمאم بسته بودند، אمאم بـزرگ

  . ملכوت אعلی پیوست و به שهאدت رسید
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ترسـیدند، אز  مـیھم  8بن جعفر موسیترسیدند؛ אز جنאزه אمאم  میאلبته بאزھم 

بن  موسـیאین بود כـه وقتـی כـه جنـאزه . ترسیدند میھم  8بن جعفر موسیقبر 

ه אیـن כسـی כـ دאدند به عنوאن אین میאز زندאن بیرون אوردند و שعאر  رא 8جعفر

ه כـ فتند تא אینگ رא می ھא אست כه علیه دستگאه حכومت قیאم כرده بوده، אین حرف

אین قدر جو بغدאد برאی . قرאر بدھند אلשعאع تحترא  8بن جعفر موسیשخصیت 

دستگאه جو نאمطمئنی بود כه یכی אز عنאصر خود دستگאه כـه سـلیمאن بـن جعفـر 

سلیمאن بن جعفربن منصور عبאسی یعنی پسر عموی ھـאرون כـه یכـی אز ـ  بאשد

אو دید بא אین وضعیت ممכن אسـت כـه مשـכل برאیשـאن ـ  بود عبאس یبنאשرאف 

رא  8عفـربن ج موسیدرست שود؛ یכ نقש دیگری رא بر عهده گرفت و جنאزه 

رא بא אحتـرאم بردنـد و  حضرتאورد، כفن قیمتی بر جنאزه אن حضرت پوשאند، אن 

معروف ھسـت و مرقـد مطهـر » כאظمین«אیی אمروز به عنوאنج در مقאبر قریש، אن

 8بن جعفـر موسـیא دفـن כردنـد و ج در نزدیכی بغدאد، אن 8بن جعفر موسی

  .به پאیאن رسאندبه אین ترتیب  زندگی سرאپא جهאد و مجאھدت خودש رא

  

  



  

  

  

  

  

  7در كالم امام كاظم عقالنيتاسالم و 

  ناصر مكارم شيرازي
  

  

אو . بـود 7אز שـאگردאن אمـאم صـאدق و אمـאم כـאظم) ق179م(ھשאم بن حכم 

ویی بـه سـؤאאت دאשـت؛ بـه گ عقאید، علم כאم و پאسخزمینه مهאرت فرאوאنی در 

ی رא به مبאرزه بא אنحرאفאت خوאستند שخص میھر زمאن  ،7כه אمאم صאدق אی گونه

زمـאنی כـه . زیدنـدگ فכری و مبאحثه بא منحرفאن عقیدتی بفرستند، ھשـאم رא برمی

در حـدیثی  ،7כאظمتعدאدی אز فرق אسאمی، منכر حجیت عقل שده بودند، אمאم 

و برخـی دیگـر אز אمאمـאن  9مفصل، ضمن אستدאل به אیאت قرאن، روאیאت پیאمبر

אیگאه ویژه عقل، אھمیـت و כـאربرد אن رא بـه صـورت معصوم، خطאب به ھשאم ج

אسـت כـه ھـر  عبאرت بلنـد 32אین روאیت שאمل. مستدل و مשروح بیאن فرمودند

و در אدאمـه، مطـאلبی دربـאره שـود  مـیאغـאز  »یـא ھשـאم«قسمت אز אن، بא خطאب 

، ذیـل اصـول کـافیدر جلـد אول  رאכلینی متن אین حـدیث . رددگ عقאنیت ذכر می

  .ده אستכر، حدیث دوאزدھم، بیאن قل و الجهلالعכتאب 

  

  بشارت به عاقالن: اول عبارت

ْر ِعـبادِ (: כتאبه فقאل یّهللاא تبאرכ و تعאلی بשر אھل אلعقل و אلفهم فא א ھשאم אنی َفبَش *  
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ُ وَ  ِذيَن َهداُهــُم اّهللاٰ ِبُعوَن َأْحَسنَُه ُأولـِئَك الـِذيَن يَْستَِمُعوَن الَقْوَل َفيَتُأولــِئَك ُهـْم ُأولُـوا ال

   1؛)األَلْباِب 

خدאوند در قرאن مجید به عאقאن و אھل درכ و فهـم بשـאرت دאده، ! אی ھשאم

ھمאن כسאنی  ؛مرא بשאرت ده ]خאص و ویژه[پس بندگאن ": א כه فرموده אستج אن

אنאن כسאنی ھستند כه . نندכ پیروی می ھא אنשنوند و אز نیכوترین  میכه سخنאن رא 

  .خردمندאنند ھא אندאیتשאن כرده و خدא ھ

مאیند כه אز عقل و دאنـש سـخن بـه ن אשאره می אی نخست به אیه ،7אمאم כאظم

عرضه אفכאر مفید به منظور : אز جمله وجود دאرد؛ مهممیאن אورده כه در אن نכאتی 

ھرچنـد . بאא رفتن قدرت אنتخאب مردم כه بیאنگر אزאدی بیאن אز دیدگאه قرאن אست

 منظـورא جـ و فریب دאدن دیگرאن در אین ھא ، שאیعهھא ، دروغھא ن به تهمتدאمن زد

یی כه بא گوש دאدن به سـخنאن مختلـف ھא ه خدאوند برאی אنسאنכ دوم אین. نیست

دو ویژگی שאمل ھدאیت אلهـی שـدن و אوאلوאאلبـאب  ،مאیندن بهترین رא אنتخאب می

یعنی ھدאیت تשریعی و عقل  אین אفرאد، به دو منبع وحی. بودن رא قאئل שده אست

ه אفرאد در صورتی כه قدرت تשخیص כ سوم אین. یعنی ھدאیت تכوینی אتכא دאرند

سره و نאسره رא دאשته بאשند، به منظور אنتخאب بهترین כאم، مשـכلی در خوאنـدن 

ه برخאف برخی مذאھب אسـאمی כـه حجیـت כ چهאرم אن. כتب گونאگون ندאرند

حجیـت عقـل رא منכـر نیسـتند و  :بیت אھلوאن مכتب عقل رא قبول ندאرند، پیر

 یعنـی ؛، אوج שכوفאیی عقل مـردم אسـت)جع(بنאبر روאیאت، زمאن ظهور אمאم زمאن

 .یـردگ ل به تכאمل رسیده، سـپس حכومـت جهـאنی حضـرت שـכل میوאبتدא عق

توאننـد حכومـت جهـאنی  مـیبنאبرאین כسאنی כه אعتقאدی به حجیت عقل ندאرند ن

  .تשכیل دھند
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  ي خداشناسيها راه: دوم عبارت

אن و یـن بאلبییא ھשאم אن אّهللاא تبאرכ و تعאلی אכمل للنאس אلحجج بאلعقول و نصر אلنبی

ْحمــُن (: ، فقאلهته بאאدلیدلهم علی ربوب َو ِإلـُهــكُْم ِإلــٌه واِحـٌد ال ِإلــَه ِإّال ُهـَو الر

ِحـيمُ  مـواِت َواألَْرِض *  الر ِفى َخلِْق الس ِتى تَْجـِرى ِإنهاِر َوالُفلِْك اليِْل َوالنَواْخِتالِف الل

 َفَأْحيا ِبـِه األَْرَض بَْعـَد َمْوِتهـا 
ٍ
ماِء ِمْن ماء ِمَن الس ُ ِفى البَْحِر ِبما يَنَْفُع النّاَس َوما َأنَْزَل اّهللاٰ

 حاِب الُمَسخ ياِح َوالس ٍة َوتَْصِريِف الرداب ِفـيها ِمْن كُل ماِء َواْألَْرِض الَياٍت َوبَث ِر بَيَْن الس

   1؛)ِلَقْوٍم يَْعِقلُونَ 

 ]שود و لـذא میی دین متزلزل ھא و پאیه ھא אگر عقل نبאשد تمאم ستون[! אی ھשאم

ی אلهی رא به وسیله عقل כאمل כرد و پیאمبرאنש رא ھא אدله و حجت ی،خدאوند متعאل

بـه ربوبیـت  ،و مردم رא بא دلیـل عقـل ی متכی بر אدله عقلیه تقویت نمودھא بא بیאن

אست כه غیر אز  אی و خدאی שمא، خدאوند یگאنه": فرمود ]لذא[خود رھنمون שد و 

در . ]و دאرאی رحمت عـאم و خـאص[אوست بخשنده و مهربאن . אو معبودی نیست

یی כه در دریא به نفع ھא و زمین و אمد و שد שب و روز و כשتی ھא אفرینש אسمאن

تند و אبی כه خدאوند אز אسمאن نאزل כرده و بـא אن، زمـین رא پـس אز مردم در حرכ

در  ]ھمچنین[مردنש حیאت بخשیده و אنوאع جنبندگאن رא در אن گسترده سאخته و 

אز [یی אسـت ھא ، نשאنهאند وزש بאدھא و אبرھאیی כه میאن زمین و אسمאن قرאر گرفته

  ."یرندگ رא به כאر میبرאی گروھی כه عقل خود  ]ذאت پאכ خدא و یگאنگی אو

כـه در אن بـه כسـאنی כـه در  אنـد ، به אیאتی אשאره فرمودهכאم بلندאمאم در אین 

رא پروردگـאر ھسـتی  خدאونـدربوبیت אلهی שכ دאرنـد و موجـود دیگـر غیـر אز 

و  ننـدאنه אلهـی، تعقـل כگ ی שـשھא نשـאنه אیـن در כـهسـفאرש שـده  ،دאنند می

  . بیندیשند
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  مبرهان نظ: سوم عبارت

  علی معرفته بאن لهم مدبرא؛  אیא ھשאم قد جعل אّهللاא ذلכ دلی

خدאوند، نظאم عאلم ھستی رא دلیل و رאه رسـیدن بـه معـرفتש قـرאر ! אی ھשאم

  .ھر نظم و نظאمی، حאכی אز وجود مدیر و مدبری אست زیرא ؛دאده

به ھשت אیه، אستدאل כرده כه ھر כدאم مـא رא بـه نظـم  ،پس אز אین جمله אمאم

تכیـه بـر عقـل  ،در پאیאن تمאم אین אیאت وند כ כم بر جهאن ھستی رאھنمאیی میحא

אنه، ضمن تحכیم پאیـه حجیـت عقـل، گ بא אستدאل به אیאت ھשت אمאم. שده אست

ھدف אمאم אز אیـن . رسאنند میتوحید و یگאنگی خدאوند رא بر אسאس عقل به אثبאت 

م بـر אسـאس فכـر و عقـل و د כه אسـאنאین אست כه به ھمه אعאم כن ذیل، אیאت

  .یزی שده و אیین عقאنیت و אندیשه אستر دאنש پאیه

  

  آيه تسخير .1

راٌت ِبـَأْمِرِه ِإن (: فقאل ـُجوُم ُمَسـخ ـْمَس َوالَقَمَر َوالنـ هاَر َوالشيَْل َوالنَر لَكُُم الل َوَسخ

   1؛)ِفى ذ ِلَك الَياٍت ِلَقْوٍم يَْعِقلُونَ 

خورשید و مאه رא مسخر שمא سאخت و ستאرگאن نیز به فرمאن אو שب و روز و 

אز عظمـت [یی אسـت ھא در אیـن نیـز نשـאنه. ھستند ]و در خدمت שمא[אو مسخر 

  .یשندאند برאی گروھی כه می ]خدא

  

  نگيز جنينا آفرينش شگفت .2

َقٍة ثُم يُْخِرُجكُْم ِطْفـًال ثُـم ُهـَو الِذى َخلََقكُْم ِمْن تُراٍب ثُم ِمْن نُْطَفٍة ثُم ِمْن َعلَ (: و قאل
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كُْم ثُم ِلتَكُونُوا ُشيُوخًا َوِمنْكُْم َمْن يُتََوّفى ِمـْن َقبْـُل َوِلتَبْلُُغـوا َأَجـًال ُمَسـّمًى  ِلتَبْلُُغوا َأُشـد

   1؛)َولََعلكُْم تَْعِقلُونَ 

خـون [אز علقه  ، سپسאی כسی אست כه שمא رא אز خאכی אفرید، سپس אز نطفهאو 

אورد، بعـد  میبیرون  ]אز שכم مאدر[אی، سپس שمא رא به صورت طفلی ]بسته שده

שـوید و  میرسید و بعد אز אن پیر  میبه مرحله כمאل قوت خود  ]نید تאכ رשد می[

در [میرنـد و  مـیگروھی אز שمא پیש אز رسـیدن بـه אیـن مرحلـه  ،]در אین میאن[

  .بیندیשید ]ر אین مرאحلد[رسید، שאید  میبه אجل حتمی خود  ]نهאیت

  

  نور، آب، هوا: سه موهبت بزرگ .3

ماِء ِمْن ِرْزٍق َفَأْحيا ِبـِه ...  ِإن ِفى(: و قאل ِمَن الس ُ اْخِتالِف اليِْل َوالنهاِر َوما َأنَْزَل اّهللاٰ

ياِح آياٌت ِلَقْوٍم يَْعِقلُونَ  2؛)األَْرَض بَْعَد َمْوِتها َوتَْصِريِف الر   

שد שب و روز و رزقی כه خدאوند אز אسـمאن نـאزل כـرده و بـא אن،  در אمد و

در وزש بאدھא و אبرھאیی כـه  ]نینچ ھم[زمین رא پس אز مردنש حیאت بخשیده و 

אز ذאت پאכ خـدא و یگـאنگی [یی אست ھא نשאنه ،אند قرאرگرفتهمیאن زمین و אسمאن 

  .یرندگ برאی گروھی כه عقل خود رא به כאر می ]אو

  

  از معاد اعلمو ان اهللا يحيي  اي جلوه .4

ـنّا لَكُـُم اْاليـاِت لََعلكُـْم تَْعِقلُـونَ (: و قאل بدאنیـد  3؛)يُْحِى األَْرَض بَْعَد َمْوِتها َقْد بَيـ

                                                           
  .67مؤمن، אیه . 1

אن (: وم تא پنجم سوره جאثیه אست כه بא אنچه در قرאن אمـده כمـی تفـאوت دאردאیه، אیאت س אین منظور אز. 2

و  *و فی خلقכم و مא یبث من دאبة אیـאت لقـوم یوقنـون  *فی خلق אلسمאوאت وאאرض אیאت للمؤمنین 

ت אختאف אللیل و אلنهאر و مא אنزل אّهللاא من אلسمאء من رزق فאحیא به אאرض بعد موتهא و تصریف אلریאح אیא

ھنگאمی כه به אین  ،، در שرح حدیث مذכور42، ص 1، ج مرآة العقـولدر  ;عאمه مجلسی. )لقوم یعقلون

אین تغییر یא אز אשتبאه نّسאخ אست یא خطאی رאویאن و یא ھدف نقل به معنא כردن «: گوید رسد، می قسمت می

 .»مשهور אستنאھאی  אیه بوده نه متن دقیق אن و یא طبق یכی אز قرאئت
  .17حدید، אیه . 3
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رא بـرאی שـمא بیـאن  ]خود[مא אیאت . ندכ خدאوند زمین رא بعد אز مرگ אن زنده می

  .כردیم שאید بیندیשید

ی مرده بـه ھא אست به زنده שدن زمین אی אשאره ھم ،در حقیقت אین אیه שریفه

ی مرده به وسیله ذכر אّهللاא و قرאن مجیـد כـه بـא ھא وسیله بאرאن و ھم زنده שدن دل

نאزل שده و ھر دو שאیسته تـدبر و تعقلنـد،  9وحی بر قلب پאכ حضرت محمد

  .در روאیאت אسאمی به ھر دو אשאره שده אست هכ چنאن

  

  اري عظمت پروردگها نشانه .5

َوَغيْـُر  ]در متن حـدیث نبـود[ َوَجنّاٌت ِمْن َأْعناٍب َوَزْرٌع َونَِخـيٌل ِصنْوانٌ (: و قאل

ُل بَْعَضها َعلى بَْعٍض ِفى األُكُِل ِإن ِفى ذ ِلَك الَياٍت ِلَقْوٍم  واِحٍد َونَُفـض 
ٍ
ِصْنواٍن يُْسقى ِبماء

   1؛)يَْعِقلُونَ 

یی אز אنگـور ھא ھم وجود دאرد و بאغو در روی زمین، قطعאت متفאوتی در כنאر 

رویند و گאه  میכه گאه بر یכ پאیه  ]و درختאن میوه گونאگون[، ھא و زرאعت و نخل

שوند و بא אیـن حـאل،  میאز یכ אب سیرאب  ھא אنھمه  ]و عجب אنכه[بر دو پאیه؛ 

یی ھא نשـאنه ھـא نیאدر . دھـیم مـیرא אز نظر میوه بر دیگری برتـری  ھא אنبعضی אز 

  .»یשندאند ت برאی گروھی כه میאس

  

  رعد و برق .6

ـماِء مـاًء َفيُْحِيـى ِبـِه (: و قאل ُل ِمَن الس َوِمْن آياِتِه يُِريكُُم البَْرَق َخْوفًا َوَطَمعًا َويُنَـز

   2؛)األَْرَض بَْعَد َمْوِتـها ِإن ِفى ذ ِلَك الَياٍت ِلَقْوٍم يَْعِقلُونَ 

دھد כه مאیـه  میرא به שمא نשאن  ]אسمאنی[برق ی אو אین אست כه ھא و אز نשאنه

                                                           
 .4رعد، אیه . 1
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אبـی فـرو  ،و אز אسـمאن ]بیم אز صאعقه و אمیـد بـه نـزول بـאرאن[بیم و אمید אست 

یی ھא در אین نשـאنه. ندכ فرستد כه زمین رא بعد אز مردنש به وسیله אن زنده می می

  .»یשندאند אست برאی گروھی כه می

כه به نظـر مـردم سـאده، ولـی در  אند فرمودهאשאره  אی هאلبر مس ،در אین אیه אمאم

چگونگی تولید رعد و برق، خـدمאت مهـم بـرق ھمچـون . وאقع بسیאر مهم אست

دאیی כره زمین، تولید כود שیمیאیی و برق به عنوאن אیتی אلهـی ز אبیאری زمین، אفت

  .دאردאھمیت  بسیאر

  

  انهگ ي پنجها فرمان .7

كُْم َعلَيْكُْم َأّال تُْشِركُوا ِبِه َشيْئًا َوِبالْواِلَديِْن ِإْحسانًا ُقْل تَعالَْوا َأتُْل ما َحر (: و قאل َم َربـ

َوال تَْقتُلُوا َأْوالَدكُْم ِمْن ِإْمالٍق نَْحَن نَْرُزُقـكُْم َو ِإيّاُهْم َوال تَْقَربُوا الَْفواِحَش ما َظَهَر ِمنْهـا 

 ِتى َحرْفَس الكُْم تَْعِقلُونَ َوما بََطَن َوال تَْقتُلُوا الن ذ ِلكُْم َوّصاكُْم ِبِه لََعلـ ِإّال ِبالَْحق ُ    1؛)َم اّهللاٰ

ه כ אین: بیאیید אنچه رא پروردگאرتאن بر שمא حرאم כرده אست برאیتאن بخوאنم: بگو

چیزی رא ھمتאی خدא قرאر ندھید و به پدر و مאدر نیכـی כنیـد و فرزنـدאنتאن رא אز 

دھیم؛ و به כאرھאی زשت نزدیـכ  میرא روزی  ھא אنو مא שمא  ؛فقر نכשید ]ترس[

به قتـل  ،نשوید، چه אשכאر بאשد چه پنهאن؛ و אنسאنی رא כه خدאوند محترم שمرده

؛ אین چیزی אست כه خدאوند שمא رא به ]و אز روی אستحقאق[نرسאنید مگر به حق 

  .»אن سفאرש כرده تא بیندیשید

تאبع مصאلح  ،ت כه אیא אحכאم אلهیאین אس ،یכی אز مبאحث مطرح در אصول فقه

و مفאسد אست؟ אیא אنجאم دאدن אنچه خدאوند وאجب כـرده مصـلحت دאرد و تـرכ 

زیرא به حسن و  ؛به אین سؤאل مثبت אست تیب אھلאن مفسده؟ پאسخ پیروאن مכتب 

خدאوند نیز پس אز صدور אین پـنج فرمـאن، بـه تعقـل و . قبح عقلی معتقد ھستند
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سـوره  153و  152در אیאت  ھא خدאوند در אدאمه אین فرمאن. ندכ אندیשه سفאرש می

אگـر אیـن ده . שود میאنعאم نیز پنج فرمאن دیگر دאده אست כه در مجموع ده فرمאن 

ده אمـروزی وجـود שـ כه در تورאت تحریف 7فرمאن بא ده فرمאن حضرت موسی

عمـل  ھא אن ردد و אگر بهگ برتری אسאم بر אیین یهود روשن می ،دאرد مقאیسه שود

  .שود، دنیא به لحאظ אعتقאدی و عملی دگرگون خوאھد שد

  

  دليلي ديگر بر بطالن شرك .8

َهْل لَكُْم ِمْن ما َملَكَْت َأيْمانُكُْم ِمْن ُشَركاَء ِفى ما َرَزْقناكُْم َفَأنْتُْم ِفـيِه َسـواٌء (: و قאل

 1؛)ُل اآلياِت ِلَقْوٍم يَْعِقلُونَ تَخاُفونَُهْم كَِخـيَفِتكُْم َأنُْفَسكُْم كَذ ِلَك نَُفـص   

ی שــمא ھرگــز در ھــא ، אیــن برده]دאשــته بאשــید אی אگــر مملــوכ و بــرده[אیــא 

ه ھر دو مسאوی بـوده כ نאنچ م שریכ שمא ھستند، אنאی یی כه به שمא دאدهھא روزی

כـه دربـאره  ونـهگ אنאنאن بـیم دאשـته بאשـید،  ]تصرف مستقل و بدون אجאزه[و אز 

بـرאی כسـאنی כـه  نیچنـ نیאرא  ونـدخود بـیم دאریـد؟ אیـאت خدא ]שرכאی אزאد[

  .دھیم مییשند שرح אند می

אست، برאی ترسیم قبح שرכ  خدאوند در אین אیه כه אستدאلی برאی نفی שرכ

زده כـه خـود رא برتـر אز بردگאنשـאن  ھא پرستی، مثאلی אز زندگی خود אنسאنو بت

אجـرאی طـرح  אدگی אست و بא تـدوین ودאنند ھرچند אز نظر אسאم، אصل بر אز می

 ،ه توحیــدכــ دیگــر אن. رא אز بردگــی نجــאت دאد ھــא אنאزאدی تــدریجی بردگــאن، 

پرسـتی بـه له در ھر عصری بوده و در ھر زمאن و نیز אمروزه، بـتאرین مست אصلی

خدאوند پس אز אستدאل منطقی و عقلـی . ی گونאگون وجود دאשته אستھא صورت

 متفכـرو אقـوאم عאقـل و  ھא ن خـود رא אنسـאنאرستی، مخאطبپبر بطאن שرכ و بت

  .ندכ میمعرفی 
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  راه رسيدن به سعادت در جهان آخرت: چهارمعبارت 

نْيا ِإّال لَِعـٌب (: فقאل هאאخر یא ھשאم ثم وعظ אھل אلعقل و رغبهم فی َوما الَحيـاُة الـد

   1؛)َأَفال تَْعِقلُونَ  َولَْهٌو و لَلّداُر اآلِخَرُة َخيٌْر ِللِذيَن يَتُقونَ 

رא دربـאره  ھא سپس خدאوند، אھل عقل و אندیשه رא موعظه כرد و אن! אی ھשאم«

زندگی دنیא، جز بאزی و سرگرمی نیسـت ": جهאن אخرت تשویق نمود، پس فرمود

  .»"یשید؟אند אیא نمی. כه پرھیزگאرند بهتر אست ھא אنو سرאی אخرت، برאی 

ھשدאر دאده כه אین دنیא چیـزی جـز لهـو و لعـب به مردم  ،خدאوند در אین אیه

שود כه دאرאی ھدف و  میھدف و لهو به אموری گفته ی بیھא لعب به بאزی. نیست

 ،א כه ھر دو توخאلی ھستند و ھدف مثبتی ندאرندج אز אن .אن ھدف سرگرمی אست

. כه جنبه دنیوی دאرد نیز بـه تعبیـر قـرאن لهـو و لعـب אسـت چه. بא ھم یכسאنند

بא אرאئه تصویر وאقعی دنیא و אخرت به ھשאم، قصـد دאرنـد אو و  7כאظم حضرت

تـא در سـאیه  نـدبـه تفכـر و تعمـق وאدאر ،שنوند میھمه כسאنی כه אین حدیث رא 

  .به جهאن אبدی و فאرغ אز مשכאت برسند ،تفכر

  

  خردانهشدار به بي: پنجم عبارت

ـْرنَا اآلَخـِرينَ ( :عقلون عقאبه فقאل تعאلیین אیא ھשאم ثم خوف אلذی َدم كُْم * ثُـم َوِإنـ

وَن َعلَيِْهْم ُمْصِبِحـينَ  يِْل َأَفـال تَـْعِقلُونَ *  لَـتَُمر ِإنّا ُمـنِْزلُوَن َعلـى َأْهـِل (: وقאل ؛2)َوِبالـ

ماِء ِبما كانُوا يَْفُسُقونَ  نَـًة ِلَقـْوٍم َولََقـْد تََركْنـا ِمنْهـا آيَـ * هـِذِه الَقْريَِة ِرْجزًا ِمَن السـًة بَي

   3؛)يَْعِقلُونَ 

כسـאنی رא כـه אھـل تعقـل  ،یשھא سپس خدאوند به وسیله مجאزאت! אی ھשאم«
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سـپس دیگـرאن رא نـאبود כـردیم و שـمא پیوسـته ": پـس فرمـود. نیستند ترسـאند

אیא . שبאنگאه ]ھمچنین[ذرید و گ می ھא אن ]ی שهرھאیھא ویرאنه[صبحگאھאن אز כنאر 

مא بر אھل אین שهر و אبאدی به دلیل گنאھאنשـאن، عـذאبی ": و فرمود "یשید؟אند نمی

بـرאی  ]و درس عبرتـی[نשـאنه روשـنی  ،فرستیم و אز אین אبאدی میאز אسمאن فرو 

  .»"ذאریمگ یשند بאقی میאند כسאنی כه می

نخسـت אیـאت توحیـد و بـא سـخنی منطقـی، در بیـאن مقאصـد،  7אمאم כאظم

بیאن فرمـوده و در ، وحید بر عقאنیت بשر تכیه دאردبدین معنא כه ت رא خدאשنאسی

אز معאد و جهאن پس אز مـرگ כـه אثبـאت אن بـدون אسـتمدאد אز عقـل  ،مرحله بعد

ی دنیوی برخی אز ھא موضوع مجאزאت ،و در بخש سوم سخن گفته ،ممכن نیست

ھـر زمـאن مـردم  بر אسאس برخی روאیـאت،. אند אقوאم و ملل گذשته رא مطرح כرده

  1.ندכ שوند خدאوند نیز بאھאی جدیدی نאزل می אی ب گنאھאن تאزهمرتכ

  

  عقل و علم: ششم عبارت

َوِتلْـَك االْٴْمثـاُل نَْضـِربُها ِللنّـاِس َومـا يَْعِقلُهـا ِإّال (: א ھשאم אن אلعقل مع אلعلم فقـאلی

   2؛)العاِلُمونَ 

 ھـא אین :بא علم و دאنאیی אست و لذא خدאونـد فرمـوده ]ھموאره[عقل ! אی ھשאم

  .»"نندכ زنیم و جز אھل دאنש، אن رא درכ نمی مییی אست כه مא برאی مردم ھא مثאل

مثـل כسـאنی כـه غیـر אز خـدא رא אولیـאی خـود «: مثאل אیه به אین שرح אسـت

برאی خود אنتخאب כـرده؛ در حـאلی כـه  אی ند، مثل عنכبوت אست כه خאنهنبرگزی

پیـאم אیـن אیـه بـرאی  3.»دאنسـتند مـیخאنه عنכبوت אست אگر  ھא رین خאنهت سست

שאیسته تכیـه כـردن نیسـت و  ،جز خدאوند موجودیאین אست כه ھیچ  ،ھא אنسאن
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یی כـه روزی بسـیאر ھא چه قـدرت. אست نאمطمئنھمچون تאر عنכبوت سست و 

و אز ھم پאשـیدند כـه عبـرت و  ندرسیدند אمא چنאن متزلزل שد مینیرومند به نظر 

  .دندبאعث ש رא مאیه تعجب ھمگאن

שود כـه علـم و عقـل،  میאستفאده  »و مאیعقلهא אא אلعאلمون« عبאرتنین אز چ ھم

ذאرنـد و אز گ در یכـدیگر אثـر می אیـن دو. رאبطه مهم و قـوی بـא یכـدیگر دאرنـد

زیرא ھمـאن  ؛»אمؤثر فی אلوجود אא אّهللاא «رسیم כه  میאست כه به توحید אفعאلی ج אن

توسـل بـه  ،אز سـوی دیگـر. عطא כرده אسـت אختیאر و قدرت رא نیز خدאوند به مא

به معنאی تقאضאی چیـزی אز אنـאن بـه صـورت مسـتقل אز خدאونـد  :معصومאن

یـא  :معصـومאنبلכه منظور אین אست כه بא אعمـאل صـאلح یـא پیـروی אز  ؛نیست

، אز خدאونـد چیـزی ھא אنשفאعت אنאن و یא سوگند دאدن خدאوند به مقאم و مכتب 

  .אقع ھیچ منאفאتی بא توحید אفعאلی ندאردنیم כه در وכ تقאضא می

  

  خردان مذمت بي: هفتم عبارت

  .»عقلونین א یא ھשאم ثم ذم אلذی«

כـه بـه  אنـد אسـتאل כردهبه שـש אیـه אز قـرאن  عبאرت،در אین  7אمאم כאظم

   .כه אھل אندیשه نیستند پردאخته نכوھש כسאنی

  

  اج تقليد بي .1

ُ قالُوا بَْل نَتِبُع ما َألَْفيْنا َعلَيْـِه آباَءنـا َأَو لَـْو َو ِإذا ِقـيَل لَُهُم ات (: فقאل ِبُعوا ما َأنَْزَل اّهللاٰ

   1؛)كاَن آباُؤُهْم ال يَْعِقلُوَن َشيْئًا َوال يَْهتَُدونَ 

: ویندگ כرده پیروی כنید می אز אنچه خدא نאزل: ھא گفته שود به אنو ھنگאمی כه «

 ھـא אنאیـא אگـر پـدرאن . مאییمن یאفتیم پیروی می نه، مא אز אنچه پدرאن خود رא بر אن
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  .»]כنند؟ ھא پیروی بאز ھم بאید אز אن[אفتند ی فهمیدند و ھدאیت نمی میچیزی ن

تقلید نאدאن אز نאدאن؛ تقلید دאنא אز نאدאن؛ تقلید دאنـא : چهאر قسم تقلید وجود دאرد

. رد ھمگی نכوھیده אستאز دאنא و تقلید نאدאن אز دאنא כه به جز مورد אخیر، بقیه موא

ون چـ ه כسی خود توאنאیی אجتهـאد در אن رא نـدאرد ھمچ تقلید در אمور دینی، چنאن

ه כـ خאصـه אین. ی علمی אز متخصص، אمری معقول אسـتھא تقلید در سאیر رשته

  .پیروی אز دאنאیאن، نשאنه عقل و تقلید אز جאھאن، نשאنه نאدאنی אست

  

  آلودگان به دنيا .2

َمثَُل الِذيَن كََفُروا كََمثَِل الِذى يَنِْعُق ِبما ال يَْسَمُع ِإّال ُدعاًء َوِنداًء ُصم بُـكٌْم وَ (: و قאل

   1؛)ُعْمٌى َفُهْم ال يَْعِقلونَ 

כسאنی כه כאفر שدند، مאنند כسی אست כـه حیوאنـאت رא  ]تو در دعوتِ [مثل «

. שـنوند مـیصـدא ن چیزی جز سر و ھא אنزند ولی  میصدא  ]برאی نجאت אز خطر[

  .»فهمند میכر و אل و כورند؛ אز אین رو چیزی ن ]כאفرאن[

د כـه طبـق אیـن نשنאخت دאر برאیسه אبزאر مهم زبאن، گوש و چשم  ھא אنسאن

ی ھא و ھــوس، تعصــب אאز אن بــه وאســطه ھــو نכــردن در صــورت אســتفאده ،אیــه

  .ن بیندیשندو در א ببینندی حق رא ھא توאنند نשאن مین ،כورכورאنه و لجאجت

  

  حجاب معرفت .3

ــم َولَـْو كـانُوا ال يَْعِقلُـونَ (: و قאل 2؛)َوِمنُْهْم َمْن يَْستَِمُعوَن ِإلَيَْك َأَفَأنَْت تُْسِمُع الص 

تـوאنی  مـیאیـא تـو . ]אمא گویی כر ھستند[دھند  می گروھی אز אنאن به تو گوש فرא

  »سخن خود رא به گوש כرאن برسאنی، ھرچند نفهمند؟
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  ر از حيوانت ماهاي پستن انسان .4

َأْم تَْحَسـُب َأن َأكْثََرُهْم يَْسـَمُعوَن َأْو يَْعِقلُـوَن ِإْن ُهـْم ِإّال كَاألَنْعـاِم بَـْل ُهـْم (: و قאل

فهمنـد؟ אنـאن فقـط  مـیשنوند یـא  میر אنאن ت بری بیש میאیא گمאن  1؛)َأَضل َسِبيالً 

  .»رندت ھمچون چهאرپאیאنند، بلכه گمرאه

  

  فكريپراكندگي، ثمره بي .5

نٍَة َأْو ِمـْن َوراِء ُجـُدٍر بَْأُسـُهْم بَيْـنَُهْم (: و قאل اليُقاِتلُونَكُْم َجِمـيعًا ِإّال ِفى ُقرًى ُمَحص

ُهْم َقْوٌم ال يَْعِقلُونَ  ھمگی جز  ھא אن 2؛)َشِديٌد تَْحَسبُُهْم َجِمـيعًا َوُقلُوبُُهْم َشتّى ذ ِلكَ  ِبَأ نـ

پیכאرשـאن در میـאن . جنگنـد مـیژھאی محכم یא אز پשت دیوאرھـא بـא שـمא ندر د

متحدنـد،  ھـא אننـی כ می تصـور. ]אمא در برאبر שمא ضـعیف[خودשאن שدید אست 

گروھی ھسـتند  ھא אنאین به دلیل אن אست כه . یשאن پرאכنده אستھא دل כه یدرحאل

  .»نندכ כه تعقل نمی

در وصـف مـردم כوفـه  7אمـאم علـی ضـیر אسـت ون אین אیه دربאره یهود بنی

 3.»یتאن پرאכنده אست ]ھא و قلب[ ھא یتאن جمع و אفכאر و خوאستهھא بدن«: فرمאیند می

  .علت پرאכندگی אست ،ند כه تعقل نכردن و نیندیשیدنכ بیאن می אשכאرאאین אیه 

  

  خودفراموشي .6

   4؛)َأَفال تَْعِقلُونَ  َوتَنَْسْوَن َأنُْفَسكُْم َوَأنْتُْم تَتْلُوَن الِكتابَ (: و قאل

و אیمאن به پیאمبری כه صفאت אو در تورאت אمده دعـوت (אیא مردم رא به نیכی [
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ه שــمא כتــאب אســمאنی رא כــ مאییــد، بــא אینن و خودتــאن رא فرאمــوש می ]نیــدכ می

  »یשید؟אند خوאنید؟ אیא نمی می

د، نه שود כه אنسאن بאید אصאحאت رא אز خودש שروع כن میאز אین אیه روשن 

  .و تنهא به فכر אصאح دیگرאن بאשد نمאینده خود رא فرאموש כ אین

  

  مذمت اكثريت: هشتم عبارت

َو ِإْن تُِطْع َأكْثََر َمْن ِفى األَرِض يُِضلوَك َعـْن َسِبــيِل (: فقאل هא ھשאم ثم ذم אّهللاא אلכثری

 ِ مـواِت (: و قאل 1.)اّهللاٰ ـْتَُهْم َمْن َخلََق الس ِ بَْل  َولَـِئْن َسَأل ُ ُقِل الَْحْمُد ِهللاّ َواألَْرَض لَيَُقولُن اّهللاٰ

ماِء ماًء َفَأْحيا ِبـِه األَْرَض (: و قאل 2.)َأكْثَُرُهْم ال يَْعلَُمونَ  َل ِمَن الس ـْتَُهْم َمْن نَـز َولَِئْن َسَأل

ِ بَْل َأكْثَـرُ  ُ ُقِل الَحِمُد ِهللاّ    3؛)ُهْم ال يَْعِقلُونَ ِمْن بَْعِد َمْوِتـها لَـيَُقولُن اّهللاٰ

و אگـر אز ": سپس אכثریت رא مـذمت כـرد و فرمـود یخدאوند متعאل! אی ھשאم

ر כسאنی כه در روی زمین ھسـتند אطאعـت כنـی، تـو رא אز رאه خـدא گمـرאه ت بیש

و  ھא چه כسی אسـمאن بپرسیو ھرگאه אز אنאن ": فرمود ]در جאی دیگر[و  "نندכ می

כـه خـود [אلحمـدّهللاא : بگو. ویند خدאوند یگאنهگ ن میزمین رא אفریده אست؟ به یقی

و אگر אز אنـאن ": فرمود ]در אیه دیگر[و  ".دאنند میر אنאن نت ولی بیש ]שمא معترفید

 ّ ی فرستאد و به وسیله אن زمین رא پس אز مردنש زنده ببپرسی چه כسی אز אسمאن א

אمـא  حمـد و سـتאیש مخصـوص خدאسـت: بگـو. خدאوند یگאنه: ویندگ כرد؟ می

  .»"فهمند مین ھא אنر ت بیש

نظر אכثریتی رא כه به خدאوند و אحכאم אو אعتقאد ندאשـته و  ،خدאوند در אین אیه

مـאن و כـאفر ھسـتند رد אی یی אلوده، بیھא یرند و אنسאنگ אندیשه خود رא به כאر نمی

ی عقل و موאنع שنאخت و مאیه گمرאھی ھא رא אز حجאب אنאننظر  پذیرשند و כ می

                                                           
  .116אنعאم، אیه . 1

  .25لقمאن، אیه . 2

  .63عنכبوت، אیه . 3



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    72

 שـده تیتربو  مـאنیبـא אنظر אכثریت אفـرאد  پذیرשدر مقאبل، مשورت و . אندد می

بنאبرאین אستفאده אز نظر אכثریتی כه אز ھر روשی برאی رسیدن به  1.مورد تאیید אست

ھـیچ  و. אשـכאر אسـت אی نند به بهאنه مשـورت، مغאلطـهכ مقאصد خود אستفאده می

אید در پی حقאنیت و אیمـאن و تقـوא אرزשی ندאرد و نبאید אز אن پیروی כرد؛ بلכه ب

  .אرאن אن כم بאשندد ھرچند طرف و رفت

  

  اقليت سالم: نهم عبارت

ـكُورُ (: فقאل هא ھשאم ثم مدح אلقلی َوَقلِــیٌل مـא (: و قـאل. 2)َوَقِلـيٌل ِمْن ِعـباِدَى الش

ُه َأتَْقتُلُوَن َرُجـًال َأْن يَُقـوَل َوقاَل َرُجٌل ُمـْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن يَكْتُُم ِإيمانَ (: و قאل. 3)ُھمْ 

 ُ    5؛)َوَمْن آَمَن َوما آَمَن َمَعُه ِإّال َقِلـيلٌ (: و قאل 4.)َربَى اّهللاٰ

ولـی ": رא سـتود و فرمـود ]عאقل و אھل فכـر[خدאوند سپس אقلیت ! אی ھשאم

 ھـא אنאمـא عـده ": فرمود ]در جאی دیگر[و . "عده כمی אز بندگאن من שכرگزאرند

فرعون כـه אیمـאن خـود رא و مرد مؤمنی אز אل": فرمود ]در אیه سوم[و . "כم אست

ویـد پروردگـאر گ ه میכ خوאھید مردی رא به دلیل אین میאیא : دאשت، گفت میپنهאن 

אمـא جـز  ؛نین مؤمنאن رאچ و ھم": فرمود ]در אخرین אیه[و  "من אّهللاא אست بכשید؟

  .»"عده כمی ھمرאه אو אیمאن نیאوردند

ھسـتند  שאیستیאכثریت نאאگאه و نא ،وאنعی دאرد כه یכی אز אین موאنعשنאخت، م

א כـه אمـאم جـ אز אن. دنـدبن و رאه فכـر دیگـرאن رא می رندכه خط فכری خאصی دא

در . אنـد بـه אیـن مـאنع אשـאره כرده ،دنبאل عظمت عقل و عقאنیت ھستند 7כאظم

                                                           
 .38؛ שوری، אیه 159אل عمرאن، אیه . 1
  .13سبא، אیه . 2

 .24ص، אیه . 3
  .28مؤمن، אیه . 4

  .40ھود، אیه . 5
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رא مدح  قلیت سאلمא عبאرت،و در אین  שوند می قبل، אכثریت نאسאلم مذمت عبאرت

مـؤمن אل فرعـون و مؤمنـאن، אنـدכ אمـא  ،כه بندگאن שאכر، دوستאن وفאدאر ندכ می

   .אز جمله אنאن ھستند رאستین

אשـאره  שאیست، به چند אیه دیگر در مذمت אכثریت نאعبאرتدر پאیאن אین  אمאم

و : دنـدאن میدرאכی א خردی و بی، بیگمرאھییی چون ھא אنאن رא دאرאی ویژگی ،כرده

َوُهـْم ال (: و قאل 2.)َأكْثَـُرُهْم ال يَْعِقلُونَ وَ (: و قאل 1.)َولـِكن َأكْثََرُهْم ال يَْعلَُمونَ (: قאل

 ]در جאی دیگـر[و . "دאنند مین ھא ر אنت ولی بیש": فرمود ]خدאوند[و  3؛)يَْشُعُرونَ 

  .»"نندכ یدرכ نم ھא אنر ت و بیש": و فرمود. "فهمند مین ھא אنو بیשتر ": فرمود

ی אכثریـت تשـכیل אی אمروزه כه بא שعאر دموכرאسـی و رھא برخאف حכومت

وی ש و שست ی دروغین، مخאرج میلیאردیھא گאه بא تبلیغאت כאذب، وعدهد و نשو می

 ،یـردگ صـورت می ،مغزھא و گאه بـא שـرכت تعـدאد כمـی אز مـردم در אنتخאبـאت

و  אبدی میو مשروعیت  ندכ یمتعیین  رאحכومت در אسאم אلهی אست و خدא حאכم 

 ،כـرده لـذא مـردم در אجـرאی אحכـאم אسـאم دخאلـت. حכومت ھسـتند مردم بאزوی

 ،אز אیـن رو. یـردگ مשورت در نحوه אجرאی אن، بא نظریت אכثریت אنאن صورت می

  .אنتخאبאت در نظאم אسאمی بא אنتخאبאت אכثریتی جهאن غرب فאصله بسیאری دאرد

  

  باباولوا االل: دهم عبارت

  ؛هیאאلبאب بאحسن אلذכر و حאھم بאحسن אلحل یא ھשאم ثم ذכر אولی

 ھـא אنخدאوند سپس صאحبאن خرد رא به بهترین روש ذכر כـرده و ! אی ھשאم«

  .»، زینت بخשیده אستھא رא به زیبאترین زینت

כـه ھفـت אیـه אن بـه  אنـد به ھשـت אیـه אשـאره כردهא، ج در אین 7אمאم כאظم
                                                           

  .37אنعאم، אیه . 1

  .103مאئده، אیه . 2

  .96אعرאف، אیه . 3
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אلبאب جمع لب به معنאی مغز אست و دربـאره אنسـאن بـه  .שود یمאولوאאلبאب ختم 

ی אولوאאلبــאب رא چنــین ھــא ویژگی ،אیــن אیــאت. رود مــیبــه כــאر معنــאی عقــل 

  .دنשمאر میبر

  

  حكمت .1

كُر (: فقאل يُْؤِتى الِحكَْمَة َمْن يَشاُء َوَمْن يُْؤَت الِحكَْمَة َفَقْد ُأوِتـَى َخيْرًا كَِثـيرًا َوما يَذ

   1؛)ّال ُأولُوا األَْلباِب إِ 

 ]و שאیسـته بدאنـد[دאنש و حכمت رא به ھـر כـس بخوאھـد ": سپس فرموده

خیـر فرאوאنـی دאده שـده אسـت و جـز  ،دھد و به ھـر כـس دאنـש دאده שـود می

  .»"שوند میمتذכر ن ]نند وכ אین حقאیق رא درכ نمی[خردمندאن 

، قرאن مجیدא تتفسیرھאی گونאگونی ھمچون معرف ھرگونه علم سودمند אز  و ّهللاא

چه אכتسאبی بאשد و چه אعطـאیی ـ  به ھر حאل علم و حכمت. وجود دאردحכمت 

אین אعطאی حכمت כه خدאوند به ھـر כـس  .אستאین אفرאد مختص  –و موھبتی 

خدאونـد بـه  یعنیبلכه  ،حسאب و כتאب نیستبه معنאی دאدن بی ،دھد میبخوאھد 

 .یق بאשد و خدאوند אو رא שאیسـته بدאنـدכه א دھد میכسی به  ،مقتضאی حכمتש

  .دیא می אز خیر כثیر نیز خیر دنیא و אخرت אست כه در سאیه אگאھی به دستمنظور 

  

  راسخان در علم .2

كُر ِإّال (: و قאل« نـا َومـا يَـذِمـْن ِعنْـِد َرب َوالّراِسُخوَن ِفى الِعلِْم يَُقولُوَن آَمنّا ِبِه كُـل

   2؛)اِب ُأولُوا اْألَ لْب

. دאننـد مـیرאسـخאن در علـم ن ]خـدא و[جز  ]تفسیر אیאت متשאبه رא[: و فرمود

                                                           
  .269بقره، אیه . 1

  .7אل عمرאن، אیه . 2
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مא به ھمه אن אیمאن אوردیـم؛ : ویندگ می ]כه به دنبאل درכ אسرאر אیאت قرאنند ھא אن[

و אیـن [שـوند  مـیتمאمی אن אز جאنب پروردگאر مאست و جز خردمندאن، متـذכر ن

  .»]نندכ حقیقت رא درכ نمی

ن אכه گאه بر معصوم ھستند כه در مسیر رאسخون در علم אند بאب כسאنیאولوאאل

علمשאن موقت و متزلزل نیسـت  אنאن. שود میאفتگאن مכتب אیשאن تعبیر ی و تربیت

אیـن אفـرאد در محכمـאت و متשـאبهאت دچـאر . אرندد و دאرאی علمی ثאبت و ریשـه

نند و אگر כ جوع میدر متשאبهאت به אھلש ر، محכمאت رא گرفته. שوند میلغزש ن

  .نندכ אن رא אنכאر نمی אً فور ،چیزی رא درכ نכردند

  

  آيات الهي در آسمان و زمين .3

مـواِت َواألَرِض َواْخِتالِف الليِْل َوالنهاِر الَياٍت ِألُوِلى األَلْباِب (: وقאل ِفى َخلِْق الس 1؛)ِإن   

د و שـد שـب و روز، و زمـین و אمـ ھא به یقین در אفرینש אسـمאن: و فرمود«

  .»برאی خردمندאن אست ]روשن[یی ھא نשאنه

שود כه אیאت قرאن تنهא برאی خوאندن نیسـت و  میمשخص  ،ونه אیאتگ אز אین

  .برאی אندیשیدن אست אی مقدمه ،تאوت אن

  

  بينايان و نابينايان .4

كََمـْن ُهـَو َأْعمـى ِإنمـا يَــتََذكُر  َأَفَمْن يَْعلَُم َأ نما ُأنِْزَل ِإلَيَْك ِمْن َربَك الَْحق (: و قאل

   2؛)ُأولُوا األَلْباِب 

دאند אنچه אز طرف پروردگאرت بـر تـو نـאزل שـده  میאیא כسی כه ": و فرمود«

  .»"שوند میحق אست، ھمאنند כسی אست כه نאبینאست؟ تنهא خردمندאن متذכر 

                                                           
  .190אل عمرאن، אیه . 1

  .19رعد، אیه . 2
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ی ھשـت صـفت ویـژه بـرא ،)سـوره رعـد 23تـא  21(خدאوند در אیـאت بعـد 

   :אست فرمودهאولوאאلبאب بیאن 

  כنی؛ ש وفאی به عهد و پرھیز אز پیمאن 

  אز جمله صله رحم؛  ھא حفظ پیوندھא و پאسدאری אز אن 

   ؛خשیت אز پروردگאر 

  ترس אز بدی حسאب در دאدگאه قیאمت؛  

  صبر و אستقאمت به منظور جلب رضאی خدא؛  

  אقאمه نمאز؛  

  אשכאر؛ אنفאق به نیאزمندאن به صورت پنهאن و  

  .و حسنאت ھא جبرאن خطאھא و سیئאت بא نیכی 

به قدری אשכאر אست כـه ھـر  ،ند כه حقאنیت و אعجאز قرאنכ بیאن می، אیه אین

در وאقـع  ،پـذیرد مـیه نכـ پـذیرد و אن مـیאن رא  ،כس چשمאنی بینא دאשـته بאשـد

  .نندכ نאبینאست و אین تفאوت رא صאحبאن אندیשه درכ می

  

  مساوي نيستند عالمان و جاهالن .5

يِْل ساِجدًا َوقاِئمًا يَْحَذُر اآلِخَرَة َويَْرُجوا َرْحَمَة َربِه ُقْل (: و قאل ْن ُهَو قاِنٌت آناَء الــ َأم

   1؛)َهْل يَْستَِوى الِذيَن يَْعلَُموَن َوالِذيَن ال يَْعلَُموَن ِإنما يَتََذكُر ُأولُوا األَلْباِب 

כسـی כـه در سـאعאت שـب در  ]כسی بאאرزש אست یא چنین[אیא ": و فرمود«

ترسـد و بـه  مـیحאل سجده و قیאم، به عبאدت مשغول אست و אز عـذאب אخـرت 

دאننـد، بـא כسـאنی כـه  مـیאیא כسאنی כه : رحمت پروردگאرש אمیدوאر אست؟ بگو

  .»"שوند میدאنند یכسאنند؟ تنهא خردمندאن متذכر  مین

 بیت مא אھل "،אلذین یعلمون"אز منظور «: رمאیندف میאیه در تفسیر אین  7אمאم صאدق
                                                           

  .9زمر، אیه . 1
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 "אولـوא אאلبـאب"دשـمنאن مـא و منظـور אز  "אلذین אیعلمون"ھستیم و مقصود אز 

 1.»אنـد رא برگزیده دאننـد و رאه مـא مـیھستند כه فرق میאن مא و دשمنאن مא رא שیعیאن مא 

אیـه אسـت نـه بیאن مصدאق روשن و כאمـل  ،ونه تفאسیرگ אین بאید گفت כهھرچند 

  .بنאبرאین، مفهوم אیه به אنچه در روאیت אمده منحصر نیست. مصدאق منحصر אن

  

  تدبر در آيات قرآن .6

ـُروا آياِتِه َوِلـيَتََذكَر ُأولُوا األَلْباِب (: و قאل ب 2؛)ِكتاٌب َأنَْزلْناُه ِإلَيَْك ُمباَرٌك ِلـيَد   

م تא در אیאت אن تدبر אی אزل כردهאین כتאبی אست پربرכت כه بر تو ن": و فرمود«

  .»"כنند و خردمندאن متذכر שوند

جאیی به כـאر ، אین وאژه در فאرسی. در فאرسی بא عربی تفאوت دאرد ،كوאژه مبאر

שـود כـه  مـیرود כه שאدی و نשאطی وجود دאرد ولی در عربی به نعمتی گفته  می

در تمـאمی אعصـאر  نعمتـی جאویـدאن אسـت כـه مـردم ،بنאبرאین قرאن. پאیدאر بאשد

جمله پאیאنی אیه نیز بر אین مطلب دאلت دאرد כه چون . توאنند אز אن بهره گیرند می

لـذא معتقـدیم . שـود مـیبאعث تذכر صـאحبאن خـرد  ،قرאن بא عقل ھمאھنگ אست

و بـه אنچـه שـرع حכـم  مאینـدن שرع نیز به אن حכم می ،ھرאنچه عقل حכم כند

  .عقل نیز حכم خوאھد כرد ،ندכ می

  

  هدايت و تذكر .7

ُهـدًى َوِذكْـرى *  َولََقْد آتَيْنا ُموَسى الُهدى َوَأْوَرثْنا بَِنى ِإْسراِئـيَل الِكتابَ (: و قאل

   3؛)ِألُوِلى األَلْباِب 

 ]تـورאت[سرאئیل رא وאرثـאن א و مא به موسی ھدאیت بخשیدیم و بنی": و فرمود«

                                                           
 .389، ص 8، ج مجمع البیان. 1
 .29ص، אیه . 2
 .54و  53، אیאت )غאفر(مؤمن . 3
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  .»"ندאن بودכتאبی כه مאیه ھدאیت و تذכر برאی خردم. قرאر دאدیم

ی אسـمאنی ھـא در אین אست כه אحכאم و معـאرف כتאب ،تفאوت ھدאیت و تذכر

אسبאب ھـدאیت و در  ،دאنند و درכی دربאره אن ندאرند میא כه نج برאی مردم، در אن

بنـאبرאین، در . مאیه یאدאوری אسـت ،ندכ دאنند و عقلשאن אن رא درכ می میא כه ج אن

  .یאدאوری و تقویت אدرאכאت عقلیه אست ،دیگریכ جא تعلیم و تربیت و در جאی 

  

  پيوسته تذكر بده .8

كْرى تَنَْفُع الُمـْؤِمِنـينَ (: و قאل الذ ْر َفِإن 1؛)َوَذكـ   

  .»"بخשد میزیرא تذכر، مؤمنאن رא سود  ؛و پیوسته تذכر ده": و فرمود«

כر ی אسمאنی رא مאیـه ھـدאیت و تـذھא כتאب ،אست پیשאین אیه כه تכمیل אیه 

ه אیمـאن بـدون כـ نتیجـه אن. دאند میאولوאאلبאب و تذכر رא به حאل مؤمنאن سودمند 

بنـאبرאین بאیـد . مאند میپאیدאر ن ،دگردשود و אگر حאصل  میتعقل و تفכر حאصل ن

  .یאبدعقل و אندیשه رא تقویت כرد تא אیمאن، אستقرאر و ثبאت 

  

  فهم و عقل: يازدهم عبارت

 2؛)ِإن ِفى ذ ِلَك لَـِذكْرى ِلَمـْن كـاَن لَـُه َقلْـبٌ (: כتאبه یقول فیא ھשאم אن אّهللاא تعאلی ی

  لعقل؛ אאلفهم و: قאل 3؛)َولََقْد آتَيْنا لُْقماَن الِحكَْمةَ (: و قאل. عقل: یعنی

در אین تـذכری אسـت بـرאی ": فرمאید میدر כتאبש  یخدאوند متعאل! אی ھשאم«

 ]در جאی دیگر[و . אیه عقل אستو منظور אز قلب در אین . "אن כس כه قلب دאرد

 ]در אیـن אیـه שـریفه[و منظور אز حכمت . "و مא به لقمאن حכمت دאدیم": فرمود

  .»فهم و عقل אست

                                                           
 .55یאت، אیه ذאر. 1
  .37ق، אیه . 2

  .12لقمאن، אیه . 3
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مאینـد כـه بـه عقـل و عقאنیـت ن به دو אیه אשـאره می א،ج در אین 7אمאم כאظم

כـه تنهـא بـرאی  שود میمربوط به سرگذשت پیשینیאن  ،אیه نخست :אست پردאخته

אیـه . عقـل یعنـیא ج כه قلب دאرند مאیه تذכر و אندرز אست و قلب در אین כسאنی

مـرאد אز حכمـت،  ،7אمאم כـאظمبه فرمאیש دوم به حכمت لقمאن אשאره دאرد כه 

  .כه به لقمאن אعطא שده بود אستفهم و عقل 

  

  تواضع در برابر حق: دوازدهم عبارت

س لدى אلحق یאلنאس و אن אلכتوאضع للحق تכن אعقل : א ھשאم אن لقمאن قאل אبنهی

  ر؛ یسی

در مقאبـل حـق، فـروتن ": خطאب به فرزندש گفت ]حכیم[لقمאن ! אی ھשאم«

כ אفرאد ھوשـیאر و متوאضـع در برאبـر حـق، ש رین مردم بאשی و بیت بאש تא عאقل

  .»"زیאد نیستند

. שـمאرند مـیر שـدن برت رאه عאقـل رא در אین بخש، فروتنی در برאبر حـق אمאم

نیز حق رא אز دو طریق عقل و אندیשه و دیگـری אز طریـق وحـی توسـط خدאوند 

 :موאنعی نیز برאی رسیدن به حـق وجـود دאرد، אز جملـه. پیאمبرאن، بیאن כرده אست

 در برאبـر حـق نیـز ھא אنسـאن. אجـ ی بیھא و تعصـب ،ھوאی نفس، حب مقאم و مאل

خـی אن مقـدאر אز تسـلیم حقنـد و بر برخی כאمאً  :ی متفאوتی دאرندھא یریگ موضع

لـذא אنسـאن بאیـد אز כبـر و غـرور، . منאفعשאن بאשد جهتپذیرند כه در  میحق رא 

  در برאبـر حـق  تعصب، ھوאپرسـتی و حـب جـאه و مقـאم خـאلی بאשـد تـא כـאمאً 

  .تسلیم שود

  : دوאزدھم نیز چنین אمده אست عبאرتدر قسمت دوم אز 

هא تقوى ینتכ فیر فلتכن سفیכثهא عאلم یق، قد غرق فیא بحر عمیאن אلدن! یא بنی«

  سכאنهא אلصبر؛ لهא אلعلم ویمهא אلعقل ودلیمאن و שرאعهא אلتوכل وقیحשوھא אאאّهللاא و

و  ]אقـوאم و ملـل[دریאی عمیق و گودی אسـت כـه  ]ونچ ھم[دنیא ! אی فرزندم
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 אی כשـتی ]برאی نجאت خویשتن[، لذא بאید אند ی مختلفی در אن غرق שدهھא אنسאن

یש توכـل و ھـא ש אیمـאن و نیـروی محرכـه و بאدبאنא ده כنی כه توשـهאز تقوא אمא

  .و رאھنمאی אن علم و لنگرש صبر بאשد ،نאخدאی אن عقل

عאوه بر موאنعی כه پیש אز אین ذכر שد، وאبستگی به دنیא یכی دیگر אز موאنـع 

אرכאن پنجگאنه כשتی  ،نین لقمאن حכیمچ ھم. ست، כه به אن אשאره שدھא و حجאب

محאفظـت  ھא رא כه در برאبر حوאدث گوאرא و نאگورאی زندگאنی دنیא אز אنسאن نجאت

  .ند، به خوبی بیאن دאשته אستכ می

  

  نشانه عقل : سيزدهمعبارت 

ل אلتفכر אلصمت و لכل שـئ یل אلعقل אلتفכر و دلیא و دلیא ھשאم אن لכل שئ دلی

  عنه؛  تیאلعقل אلتوאضع و כفی بכ جهא אن ترכب مא نه هیو مط هیمط

אندیשـیدن אسـت و  ،אست و نשـאنه عقـل אی برאی ھر چیزی نשאنه! אی ھשאم«

و برאی ھر چیزی مرכبـی ، ]אز سخنאن نאروא[سכوت و خوددאری  ،نשאنه אندیשیدن

אست و مرכب عقل، توאضع אست و برאی نאدאنی تو ھمین بس כه مرتכـب כـאری 

  .»אی שوی כه אز אن نهی שده

نשـאنه عقـل و . یگـری بـه عقـل نگـאه שـده אسـتאز زאویه د عبאرت،در אین 

ש رא بـא אن محـכ بزنـد؛ א אندیשیدن بیאن گשته تא ھر כس عیـאر عقـل و אندیשـه

توאن بא אین مقیـאس، میـزאن عقـل و فכـر دیگـرאن رא نیـز אنـدאزه  میونه כه گ ھمאن

زندگی فرد و در ھمه مسאئل دینی، אجتمאعی، سیאسـی،  درعقل و فכر אگر . گرفت

و سخنאنש،  ھא یریگ و خאصه در ھمه رفتאر و موضع אی ، تربیتی، رسאنهخאنوאدگی

گرنـه عאقـل و  توאن به وی אعتمאد כـرد و میحאכم بאשد، نשאنه عقאنیت אوست و 

قلـی ع قلـی یـא سـبب כمع در אین حدیث، پرحرفی، نשـאنه כم. قאبل אعتمאد نیست

אر אزم سـخن ننـد و جـز بـه مقـدכ אفرאدی ھوשمند ھستند כه سכوت می. אست

  .ویندگ نمی
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  شناخت خردمندانه: چهاردهم عبارت

؛ یه و رسله אلی عبאده אא لئאیא ھשאم مא بعث אّهللاא אنبی   عقلوא عن אّهللاא

خـدא رא بـא خردשـאن  ،خدאوند تمאم پیאمبرאنש رא فرسـتאد تـא مـردم! אی ھשאم«

  .»بשنאسند

ل כـردن عقـل שود כه אسאس دعوت אنبیא، فعא میאستفאده  ،אز אین بخש روאیت

 ،אزی عقـلسـ فعאل. له زندگی یعنی خدאשنאسـی אسـتאرین مست برאی مهم ھא אنسאن

  :כه در אدאمه روאیت بدאن אשאره שده אست אثאری دאرد

؛ כسـאنی بـیש אز ھمـه دعـوت אنبیـא رא هאحسنهم معرفـ هفאحسنهم אستجאب« .1

  .»ری به خدא دאשته بאשندت پذیرند כه معرفت بیש می

אمرאّهللاא אحسنهم عقא؛ و כسאنی بیש אز ھمه به אوאمـر אلهـی تـن و אعلمهم ب« .2

فهمنـد כـه  مـیزیرא بא عقل خـود ؛ »ری بهره برده بאשندت دھند כه אز خرد بیש می

  .نندכ ر به אن عمل میت و بیש אستאوאمر و نوאھی אلهی به مصلحت אنאن 

قلשـאن ؛ و כسـאنی כـه عهא وאאخـریאلـدن یف هو אכملهم عقא אرفعهم درج« .3

  .»مقאم و منزلتשאن در دنیא و אخرت در پیשگאه خدאوند بאאتر אست ،ر بאשدت כאمل

   אسـت پذیری אز אنبیـא بـאאتر، میزאن אطאعتبאשد رت بنאبرאین، ھرאندאزه عقل بیש

  ، אطאعـت אز فرمـאن אلهـی بאשـد پـذیری אز אنبیـא بـאאترو ھر قـدر میـزאن אطאعـت

ر ت ، درجאت אنسـאن عـאلیبאשد رت אن אلهی قویو ھرچه אطאعت אز فرمאست ر ت قوی

  .خوאھد بود

  

  حجت ظاهري و باطني: پانزدهم عبارت

فאلرسل  هفאمא אلظאھر. هبאطن هو حج هظאھر هحج: نیא ھשאم אن ّهللاא علی אلنאس حجتی

  فאلعقول؛  هو אمא אلبאطن :ئمهאء و אאیو אאنب

تשـخیص حـق אز  دو وسیله[برאی مردم دو حجت  یخدאوند متعאل! אی ھשאم«
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حجت ظאھری، אنبیـא و  ؛حجتی در ظאھر و حجتی در بאطن :قرאر دאده אست ]بאطل

  .»ھستند و حجت بאطنی، خرد مردم אست :رسوאن و אمאمאن

خدאوند כه به مא دستور حرכت به سوی رسـتگאری دאده، بـه אقتضـאی قאعـده 

رא نیز به مא ) عقل(و حجت بאطنی ) پیאمبرאن(لطف، אبزאر אن، یعنی حجت ظאھری 

  ، שـدهمبאحث مختلفی در حجـت ظـאھری و بـאطنی نیـز مطـرح . عطא כرده אست

  :אز جمله

حجت ظאھری אز عאلم تשریع و حجت بאطنی אز عאلم تכوین، ھر دو אز سـوی 

  خدאست و بא ھم ھمאھنگ ھستند؛ 

در بخــש אول، عقــل، כلیــאت و  :قــوאنین שــریعت و تכــوین دو بخــש دאرد

אمدنـد عقـل بـرאی  مـیכه אگر حتی אنبیא ھم ن אی د، به گونهنכ جزئیאت رא درכ می

אنبیא אیـن بخـש אز  .مשכلی ندאשت ھمچون حسن عدאلت و قبح ظلم ھא درכ אن

بخש دوم אموری אست כه عقل، כلیאت . نندכ אدرאכאت عقلیه رא تאیید و تقویت می

  رא  حכـم جزئیـאت אن ،بـرد و שـرع مـیند אمא به جزئیאت אن پی نכ אن رא درכ می

 . ندכ بیאن می

بשر برאی رسیدن به مقصد، به ھر دو حجت نیאز دאرد و بدون در نظر گـرفتن 

  .به مقصد نخوאھد رسید ھא یכی אز אن

  

  ي عاقلها ويژگي: شانزدهم عبارت

  غلب אلحرאم صبره؛ یשغل אلحאل שכره و אیא یא ھשאم אن אلعאقل אلذی

אز  ]ند وכ مغرور نمی[ل، אو رא حא ]رسیدن به[عאقل כسی אست כه ! אی ھשאم«

  .»ورزد میدאرد و در مقאبل حرאم، صبر و שכیبאیی  میשכر خدאوند بאزن

  

  آفات عقل: هفدهم عبارت

من אظلم نور تفכره : א ھשאم من سلط ثאثא علی ثאث فכאنمא אعאن علی ھدم عقلهی
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فسـه، بطول אمله و محא طرאئف حכمته بفضول כאمه و אطفא نور عبرته بשـهوאت ن

  אه؛ینه و دنیه دیفכאنمא אعאن ھوאه علی ھدم عقله و من ھدم عقله، אفسد عل

ھر כس سه چیز رא بر سه چیز مسلط כند گویـא بـه نـאبودی خـرد ! אی ھשאم«

כسی כه نـور تفכـرש رא بـه وسـیله אرزوھـאی طـوאنی  :خود כمכ כرده אست

میز رא محـو א سخنאن حכمت) وردم بی(تאریכ כند و שخصی כه بא سخنאن אضאفی 

نمאید و כسی כه نور عبرتש رא بא שهوאت نفسאنی خאموש כند، گویـא بـه ھـوאی 

دیـن و  ،عقلש כمכ כرده و כسـی כـه عقلـש رא نـאبود כنـد ینفسש در نאبود

  . »دنیאیש رא نאبود כرده אست

لعאده عقل بא אستفאده אز אیאت قـرאن א ی نخستین روאیت، אھمیت فوقھא در بخש

سپس بـه بیـאن אھمیـت . ندعقل رא در אوج عظمت نשאند 7כאظمبیאن שد و אمאم 

ی عאقــل رא ھא ی بعــدی، نשــאنهھــא و در بخש نــدتفכــر و نقــש مهــم אن پردאخت

و بـه سـه مـورد אن یعنـی אرزوھـאی  כردنـد برשمردند و אفאت عقـل رא بررسـی

כـه نאبودכننـده سـخنאن ) حسאب و כتאبسخنאن אضאفه بی(طوאنی، فضول אلכאم 

שـود  مـیאز אین جمله معلوم . نمودندאשאره  ،و שهوאت نفسאنی ،یز אستمא حכمت

و  نمאیـدتوאند אین אفאت رא بر عقل خود مسـلط  میכه אنسאن دאرאی אختیאر אست و 

  .نمאیدو حیאت عقلש رא حفظ  ندمسلط نכ אن رא نאبود כند یא

  

  آفات رشد اعمال: هجدهم عبارت

قد שغلت قلبכ عن אمر ربـכ و אطعـت زכو عندאّهللاא عملכ و אنت یف یא ھשאم כی

  عقلכ؛  هھوאכ علی غلب

چگونه אعمאل تو در نزد خدאوند پאכیزه بאשد و رשد כنـد در حـאلی ! אی ھשאم«

ردאن نموده و ھوאی نفسـت رא بـر عقلـت غאلـب گ כه قلبت رא אز אوאمر אلهی روی

  »؟אی و به אطאعت ھوאی نفس پردאخته אی כرده

שـود  مـیאفאتی כه مאنع رשد אعمאل و پאכیزگی אن به دو אفت אز  ،در אین بخש
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אز مـאده زכـאت،  )یزכو(. یعنی ھوאی نفس و אز כאر אندאختن عقل אשאره שده אست

برخی معتقدند . אزی אستس معنאی אولیه אن رשد و معنאی دیگر אن پאכیزگی و پאכ

. رددگ زیرא تא موאنع אز بین نرود رשد حאصل نمی ؛رددگ ھر دو، به یכ ریשه بאزمی

بאید قلبمـאن رא فقـط متوجـه  ،אعمאلمאن رשد כند ه אگر دوست دאریمכ خאصه אین

  .خدא כرده، عقلمאن رא אمیر و ھوאی نفس رא אسیر כنیم

  

  چاره تنهايي: نوزدهم عبارت

א و یفمن عقل عن אّهللاא אعتزل אھل אلدن. אلعقل هقو هعאم هא ھשאم אلصبر علی אلوحدی

 هאلوحد یو صאحبه ف هאلوحש یعندאّهللاא و כאن אّهللاא אنسه فمא یهא و رغب فین فیאلرאغب

  ؛ هریر عשیو معزه من غ هلیאلع یو غنאه ف

 ،כسی כـه عقـل אلهـی دאرد. نשאنه قوت عقل אست ،صبر بر تنهאیی! אی ھשאم«

و غمשـאن  ن در دنیـא כـه ھـمّ אند و אز رאغبכ حسאب خود رא אز دنیאپرستאن جدא می

تمאم تـوجهש بـه خدאسـت و خدאونـد אنـیس و  یرد وگ فאصله می ،مאدیאت אست

و بאعث غنאی אو به ھنگאم فقـر و  אست مونس אو در وحשت و رفیقש در تنهאیی

  . »שود میسبب عزتש بدون دאשتن عשیره و قبیله 

אیـא در . ندכ אحسאس تنهאیی می ،אنسאن گאه در میאن جمعیتی אلوده زندگی כرده

ه مשכل تنهאیی رא به جאن خرید؟ כ ینچنین موאقعی بאید ھمرنگ جمאعت שد یא א

دھند כه در چنین مـوאردی تنهـאیی رא אنتخـאب  میدر پאسخ، دستور  7אمאم כאظم

ونه אفرאد مכـن כـه صـبر بـر گ כن و بر مשכאتש صبر نمא و خودت رא אلوده אین

نשאنه عقل אست و عقل، تنهאیی و پאכ بودن رא بر אلودگی و بـא אجتمـאع  ،وحدت

سپس به چهאر مשכل ندאשتن אنیس و مونس، تنهـאیی، . دھد مییح אلوده بودن ترج

غنـא و موجب خدאوند رא مونس، رفیق،  فرموده،قبیلگی אשאره مשכאت مאلی و بی

توאننـد  مـید כه بא تכیـه بـر אو ننכ معرفی می موאقعیدر چنین  ھא عزت و אعتبאر אن

  .مשכאت رא حل نمאیند
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  انهگ روابط هفت: بيستم عبارت

بאلعلم و אلعلم بـאلتعلم  هو אلطאع هאא بאلطאع هאّهللاא و אنجא هשאم نصب אلحق لطאعא ھی

  אلعلم بאلعقل؛  هو معرف یعتقد و א علم אא من عאلم ربאنیو אلتعلم بאلعقل 

چه حق خدא بر مردم و چه حق پیאمبر [حقی כه خدאوند بیאن כرده ! אی ھשאم«

مقدمـه  ]و خאصه تمאم אنوאع حقوق و אمאم بر مردم و چه حق ھمسאیه بر ھمسאیه

אطאعـت אز خـدא  .אطאعت خدאست و رאه نجאتی جز אز طریق אطאعت خـدא نیسـت

و تعلم به سبب عقـل  دیא به دست نمیو دאنש بدون تعلم و فرאگیری  ،بدون علم

אبد و دאنש، تنهא بאید אز عאلم ربאنی گرفته שود و تنهא رאه ی و عقאنیت אستحכאم می

  .»خرد אست 1שنאخت علم،

  :دن אز ھفت نوع رאبطه سخن گفته ،در אین حدیث שریف אمאم ھفتم

  رאبطه حق بא אطאعت؛ -

 رאبطه نجאت بא אطאعت؛  -

 رאبطه אطאعت بא علم؛  -

 م؛ رאبطه علم بא تعل -

 م بא عقل؛ رאبطه تعل -

 رאبطه تعلیم بא عאلم ربאنی؛  -

 .رאبطه שنאخت عאلم بא عقل -

  .ھستندبسیאر دقیق  ھא כه אین رאبطه

א כه אفرאط و تفریط در مسאئل مذھبی سرچשمه تمאم אنحرאفـאت אسـت، ج אز אن

אطـאعتی כـه  ؛»ھیچ رאه نجאتی جز אز طریق بندگی نیسـت«فرمودند  7אمאم כאظم

 7אفتخאر پیروאن حضـرت علـی. אرو سته و طوطیب ھمرאه بא אگאھی بאשد، نه چשم

                                                           
  .אست یعنی عقل معیאر سنجש عאلم ؛א عאلم یא علم به معنאی عאلم אستج رسد منظور אز علم در אین میبه نظر . 1
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  .سلمאنאن بودمאیند כه دאنאترین من אین אست כه אز שخصیتی پیروی می

  

  معيار قبولي اعمال: بيست و يكم عبارت

ر אلعمـل مـن אھـل אلهـوى و یـل אلعمل من אلعאلم مقبول مضאعف و כثیא ھשאم قلی

  אلجهل مردود؛

عمل مختصر و כمی כه عאلم عאقل אنجאم دھد ھم قبول אست و ھم ! אی ھשאم(

جאھل به جـא  یھא و ھوس و אنسאن אשود؛ אمא عمل زیאدی כه אھل ھو میدوچندאن 

  .»שود میאورند پذیرفته ن

 رِ تـ כم :ویدگ در تعאرض بین כمیت و כیفیت در אمور مאدی و معنوی، عقل می

  .ر بא כیفیت پאیین אستت بא כیفیت بאאتر، بهتر אز بیש

  

  تجارت پرسود: بيست و دوم عبارت

رض بאلـدون مـن یـو لـم هא مـع אلحכمـیبאلدون من אلـدن یא ھשאم אن אلعאقل رضی

  א فلذلכ ربحت تجאرتهم؛یمع אلدن هلحכمא

عאقل כسی אست כه אمכאنـאت محـدود و مختصـر دنیـא ھمـرאه بـא ! אی ھשאم«

دھد و  میحכمت فرאوאن رא بر حכمت אندכ ھمرאه بא אمכאنאت فرאوאن دنیא ترجیح 

و دچאر خسـرאن و ضـرر [دھد  میتجאرتשאن سود  ]אینگونه אفرאد در بאزאر دنیא[لذא 

  .»]שوند مین

حכمت چیست כه در אیـאت و روאیـאت بـر אن بسـیאر تאכیـد שـده ! به رאستی

بאزدאرندگی כه به تـدریج معـאنی دیگـری نیـز پیـدא  یعنیאست؟ حכمت در لغت 

، אאز معرفت، علـم، אخـאق، تقـو אی مجموعه ،حכمت در نظر مفسرאن. כرده אست

رאین، حכمت ھـم بنאب. دאرد مینور و ھدאیت אست כه אنسאن رא אز نאفرمאنی خدא بאز

و ھم  אست כه אعتقאد به معאرف و مبאنی دینی به ویژه خدאשنאسی دאرد جنبه نظری

כسـی כـه  .ی دینی و خمیرمאیه تقوאسـتھא عملی כه ھمאن אخאق و אرزש جنبه
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بـه אو  ،ی אخאقـی فـرאوאن بאשـدھא دאرאی مبאنی אعتقאدی محכم و אستوאر و אرزש

  .خیر כثیر عطא שده אست

  

  نشانه ديگري براي عاقالن: ت و سومبيس عبارت

א مـن אلفضـل و یف אلذنوب و ترכ אلـدنیא فכیא ھשאم אن אلعقאء ترכوא فضول אلدنی

  ترכ אلذنوب من אلفرض؛

تـא چـه  אنـد عقא فضول دنیא رא رھא نموده و خود رא אلوده אن نכرده! אی ھשאم«

فضـول دنیـא  و تـرכ ]אند כه به طریـق אولـی אز אن دوری جسـته[رسد به گنאھאن 

  .»مستحب، אمא ترכ گنאھאن وאجب אست

כه به سـه بخـש تقسـیم  אستی مאدی ھא منظور אز دنیא در אین روאیت، نعمت

  :שود می

כـه ھـر כـس در دنیـא  رددگـ  مـیدر پنج چیز خאصه  אً ضروریאت כه عمدت •

  لبאس، مسכن، غذא، ھمسر و כسب و כאر؛؛ مאنند نیאز دאرد ھא بدאن

زند، ولی  میبه زندگی אنسאن ن אی כه אگر نبאשد لطمه رفאھیאت، אموری אست •

 ر אست؛ت وجود אن بאعث אسאیש بیש

جنبـه  אً فضول אلدنیא، אنچه אضـאفه بـر ضـروریאت و رفאھیـאت بאשـد و غאلبـ •

  .אنی دאردر ھوس

  

  نگاه عاقالن به دنيا و آخرت: بيست و چهارم عبارت

و نظـر  هم אنهא אتنـאل אא بאلمשـقא و אلی אھلهא فعلیא ھשאم אن אلعאقل نظر אلی אلدنی

  אبقאھمא؛ ه، فطلب بאلمשقهفعلم אنهא אتنאل אא بאلمשق هאلی אאخر

و  ]אندیשیده ھא و دربאره אن[אنسאن عאقل به دنیא و אھل אن نگאه כرده ! אی ھשאم«

رسـد و بـه אخـرت نیـز نگـאه  میمאحظه כرده כه جز بא زحمت و مשقت به אن ن

אو بـא تحمـل . אفتنی نیستی م جز بא زحمت و مשقت، دستכرده و دیده כه אن ھ
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  .»رود می) אخرت(אین زحمت و مשقت به دنبאل אنچه پאیدאر אست 

  

  زاهدان دنيا و راغبان آخرت: بيست و پنجم عبارت

 هא طאلبی، אنهم علموא אن אلدنهאאخر یא و رغبوא فیאلدن یא ھשאم אن אلعقאء زھدوא فی

منهא  یستوفیא حتی یطلبته אلدن ه، فمن طلب אאخرهو مطلوب هطאلب هو אאخر همطلوب

  אه و אخرته؛یه دنیفسد علیه אلموت، فیאتیف هא طلبته אאخریرزقه و من طلب אلدن

 ھـא به אخرت رغبت دאرند؛ زیـرא אن، عאقאن در دنیא زھد پیשه כرده! אی ھשאم«

ونـه כـه گ ھمאن ؛طلبد و אنسـאن ھـم طאلـب دنیאسـت میدאنند כه دنیא אنسאن رא  می

پـس ھـر כـس طאلـب . و אنسאن ھم طאلب אخرت אسـت طلبد میאخرت אنسאن رא 

ש رא כאمل به אو بدھد و כسی כه طאلب א تא روزی طلبد میאخرت بאשد، دنیא אو رא 

رسد و دنیـא و אخـرتש بـر  مید پس مرگש فرאیא אخرت به طلب אو می ،دنیא بאשد

  .»رود میبאد 

عتنـאیی و وאبسـتگی א زھد به معنـאی بی. ھستند زھد و رغبت دو وאژه ضد ھم

אختـه دنیـא و ب عـאقאن، دل. אختگی אستب אدگی و دلد ندאשتن و رغبت به معنאی دل

در مقאبـل، بـه אخـرت . ندכ رא گرفتאر نمی ھא אسیر אن نیستند و زرق و برق دنیא אن

  .مאیلند، یعنی وאبسته و عאשق אخرتند

אשتبאه שده و אن رא به معنـאی تـرכ אمـور  دربאره حقیقت زھد، بسیאری گرفتאر

 7در حאلی כه حضـرت علـی. אند دنیאیی و چسبیدن به אمور אخروی تفسیر כرده

  : فرمאیند میمعنאی حقیقی زھد رא چنین بیאن 

אین به دلیل אن אست «: فرمאید میכه تمאم زھد در دو جمله אز قرאن مجید אمده 

 ،وریـد و بـه אنچـه بـه שـمא دאده אسـتتאسف نخ ،دאی כه برאی אنچه אز دست دאده

خـورد و بـرאی  مـیبنאبرאین، אن כس כه غم گذשته رא ن. »سته و שאدمאن نبאשیدب دل

  1.אینده خوשحאل نیست، ھر دو جאنب زھد رא رعאیت כرده אست
                                                           

 .439، כلمאت قصאر، שمאره نهج البالغه. 1
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طبق אیـن روאیـت، زھـد بـه معنـאی تـرכ אسـتفאده אز صـنאیع و אخترאعـאت و 

بلכه وאبستگی ندאשتن به دنیאست بدین  ؛אכتשאفאت و ثروت و אمכאنאت دنیא نیست

 ،نعمتی به تو رسـید אگربر אن تאسف نخوری و  ،معنא כه אگر چیزی אز دست رفت

  .حאل و مغرور نשویسته، خوשب دل

  

  فايده عقل كامل: بيست و ششم عبارت

ن یאلـد یفـ هאلقلـب مـن אلحسـد و אلسـאم هא ھשאم من אرאد אلغنی بא مאل و رאحی

ه و یـכفیכمل عقله، فمن عقل قنع بمـא یمسאلته بאن  یّهللاא عزوجل فتضرع אلی אیفل

  אبدא؛  یدرכ אلغنیه لمیכفیقنع بمא یو من لم یه אستغنیכفیمن قنع بمא 

یאزی بدون پשتوאنه مאلی و رאحتی قلب אز حسد ن ھر כس در پی بی! אی ھשאم«

ز אو بخوאھـد א ی،به درگאه خدאوند متعאل بאید ھنگאم دعא ،و سאمت در دینש אست

ند و כسـی כ قنאعت می ،عقلש رא כאمل כند؛ زیرא عאقل به אنچه مورد نیאزש بאשد

שود و כسی כه بـه אنچـه نیـאز دאرد  میغنی  ،כه به אنچه نیאزש אست قنאعت כند

  . »ھرگز توאنگری رא درכ نخوאھد כرد ،قنאعت نכند

  

  عامل استمرار هدايت: بيست و هفتم عبارت

َربنا ال تُِزْغ ُقلُوبَنا بَْعَد ِإْذ َهَديْتَنا (: אنهم قאلوא: نیכی عن قوم صאلحא ھשאم אن אّهللاא حی

غ و تعـود یـن علموא אن אلقلوب تزیح 1.)َوَهْب لَنا ِمْن لَُدنَْك َرْحَمًة ِإنَك َأنَْت الَوّهابُ 

-عقل عـن אّهللاא لـمیعقل عن אّهللاא و من لمیخف אّهللاא من لمیאنه لم. אلی عمאھא و ردאھא
כون אحـد כـذلכ یقلبه و א یقتهא فیجد حقیبصرھא و ی هثאبت هعقد قلبه علی معرفی

دل یـته موאفقא، אن אّهللاא تبـאرכ אسـمه لـمیאא من כאن قوله لفعله مصدقא و سره لعאن

  من אلعقل אא بظאھر منه و نאطق عنه؛ یعلی אلبאطن אلخف

                                                           
  .8אل عمرאن، אیه . 1
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: כـرده כـهخدאوند אز جمـאعتی אز صـאلحאن در قـرאن مجیـد نقـل ! אی ھשאم«

ه مـא رא ھـدאیت כـ یمאن رא بعـد אز אنھא دل! پروردگאرא :]ویندگ رאسخאن در علم می[

زیرא تو  !منحرف مگردאن و אز سوی خود رحمتی بر مא ببخש ]אز رאه حق[כردی، 

ھمیשـه در یـכ حـאل نیسـت، [ ھא ی אنسאنھא دאنستند כه قلب میزیرא  ؛אی بخשنده

دچـאر  ]و رددگـ میשـیאطین و ھـوאھی نفـس بلכه در مسیر جאده زندگאنی، אسیر 

כ כسـی כـه אز خدאونـد پروאیـی ש بی. رددگ שود و به گمرאھی بאزمی میאنحرאف 

שنאخت پאیدאری نخوאھد دאשـت  ،عقل ندאرد و כسی כه عقل ندאرد ،ندאשته بאשد

ه כـ رسـد مگـر אین مـیאر שـود و כسـی بـه אیـن مقـאم نככه אثאر אن در قلبש אש

موאفق برونש بאשـد؛ زیـرא خدאونـد  ،تصدیق כند و درونשאعمאلש رא  ،گفتאرש

و تא بـرون אصـאح [ند כ אسرאر درون رא אز طریق אوصאف برون ھدאیت می ی،متعאل

  .»]نשود، درون אصאح نخوאھد שد

  

  برترين عبادت: بيست و هشتم عبارت

  مא عبد אّهللاא بשئ אفضل من אلعقل؛ : قولی 7نیرאلمؤمنیא ھשאم כאن אمی

ھـیچ عبـאدتی بـאאتر אز ": فرمود میھموאره  7نאحضرت אمیرمؤمن !אی ھשאم«

  .»"عقل نیست

. عقل در אین روאیت به معنـאی مصـدری אن، یعنـی تعقـل و אندیשـیدن אسـت

، ھـא خوب، אمא بאאترین عبאدت ھא ھمه عبאدت«: بنאبرאین، معنאی روאیت چنین אست

نـد و لـذא כ وح پیـدא میبلכه عبאدאت دیگر نیز بא عقل و فכـر، ر. »אندیשیدن אست

  .אندیשیدن در نتאیج אمور دنیא و אخرت، بאאترین عبאدت אست

  : فرمאیند میدر אدאمه  7سپس אمאم כאظم

  ه خصאل שتی؛ یכون فیو مא تم عقل אمرء حتی 

ی مختلفـی در אن جمـع ھـא ه ویژگیכـ د مگر אینردگ عقل ھیچ כس כאمل نمی

  .שود
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نند כه بعضی، אز عوאمـل تقویـت عقـل و כ در אدאمه به دوאزده ویژگی אשאره می

  :שود میی عقل محسوب ھא برخی دیگر، אز حجאب

ند و نـه مبـدא כ אلכفر و אلשر منه مאمونאن؛ عאقل כسی אست כه نه כفرאن می« .1

چون שّر بـه אن عطـف  ؛א به معنאی כفر אعتقאدی نیستج כفر در אین.»שرور אست

. ، כفـر ھـم כفـر عملـی אسـتשود می ونه כه שّر، به אعمאل مربوطگ שده و ھمאن

خـردאن مبـدא نند و مبدא שرور نیستند، ولی بیכ بنאبرאین، عאقאن כفرאن نعمت نمی

  .שرور و אفאتند

ر منه مאموאن؛ عאقل مبدא خیر و برכـت و رשـد و אحسـאن یو אلرשد و אلخ« .2

  .»אست

אن ש رא در رאه خدאونـد אحسـא و فضل مאلـه مبـذول؛ عאقـل אمـوאل אضـאفه« .3

  .»ندכ می

 .»ندכ خوددאری می) فضول אلכאم(و فضل قوله مכفوف؛ אز سخنאن אضאفه « .4

  .שود، لذא مرאقبت אز زبאن بسیאر مهم אست میغאلب گنאھאن بא زبאن אنجאم 

  .»یردگ א אلقوت؛ عאقل به مقدאر نیאز אز دنیא بهره مییبه من אلدنیو نص« .5

  .»שود میدאنש سیر ن שبع من אلعلم دھره؛ تمאم عمر אزیא« .6

 ]حتـی[خـدא بـودن رא  ره؛ عאقـل، بـאیـه مع אّهللاא من אلعز مع غیאلذل אحب אل« .7

  .»دھد میھمرאه بא فقر و ندאری، بر دאرא بودن در כنאر غیر خدאوند ترجیح 

ه من אلשرف؛ فروتنی برאی عאقل، אز אظهאر שخصیت و یو אلتوאضع אحب אل« .8

  .»ر אستت אدعאی שرאفت כردن محبوب

ره؛ כאرھـאی نیـכ כـم دیگـرאن رא عظـیم یـل אلمعـروف مـن غیستכثر قلی« .9

  .»שمאرد می

ر אلمعروف من نفسـه؛ כאرھـאی שאیسـته زیـאد خـود رא כـم یستقل כثیو « .10

  .אر غرور و تכبر نשود و ھم אز כאر خیر بאزنאیستدچتא ھم د .»שمאرد می

بـא  .»دאند میهتر אز خود رא منه؛ عאقل ھمه مردم رא بیرى אلنאس כلهم خیو « .11
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  .שود میאین نگرש، دچאر خوی نאپسند خودبرتربینی ن

 .»پنـدאرد مـینفسه؛ خویשتن رא در نظر خود אز ھمه بدتر  یو אنه שرھم ف« .12

  .وשدכ سאزی میدپردאزد و در خو میبא אین دید، به אصאح خود 

 ،منאعت طبـع: توאن خאصه כرد میدر پنج عنوאن  אنه مذכور رאگ صفאت دوאزده

אز روאیـت، یـכ برنאمـه  بخשאین . ھمت عאلی و توאضع ،عשق به علم ،سخאوت

، بسـیאری אز بـه אن כאمل عبאدی برאی سرאسر زندگی אست כـه در صـورت عمـل

  .שود میرذאیل אخאقی و جنאیאت و مظאلم برچیده 

  

  ويدگ عاقل دروغ نمي: بيست و نهم عبارت

  ه ھوאه؛ یف כذب و אن כאنیא ھשאم אن אلعאقل אی

بـرאی منـאفعی כـه אز طریـق دروغ [وید ھرچنـد گ  میعאقل دروغ ن! אی ھשאم«

  .»به אن تمאیل دאשته بאשد ]שود میگفتن تאمین 

. שود כه حرمت دروغ אز وאضـحאت عقلیـه אسـت میאستفאده  ،אز تعبیر روאیت

مثـل כسـی כـه در  ؛שود میھر سخن و ھر عمل خאف وאقع، دروغ שمرده ، دوم

אھمیتی כـه در  ،سوم. به שمא ندאرد אی ند אمא در وאقع عאقهכ אظهאر אرאدت میظאھر 

ر وאجـب و حـرאم دیگـری تـ روאیאت به رאستی و پرھیز אز دروغ دאده שده، در כم

به رאستی چرא صدאقت אین قدر مهم אست כه تمאم پیـאمبرאن دربـאره . שود میدیده 

ست؟ در پאسخ بאیـد گفـت כـه قدر مذمت שده א אینو دروغ  אند כردهאن سفאرש 

برخی אز گنאھـאن سرچשـمه و مولـد گنאھـאن دیگرنـد و : گنאھאن دو دسته ھستند

و در  .گوینـدאم אلفسאد  אن رא و אست שرب خمر אز دسته אول. برخی چنین نیستند

گنאھــאن زیــאدی אز دروغ،  1.روאیــאت دروغ بــدتر אز שــرאب دאنســته שــده אســت

فروשی، تدلیس، שهאدت بر بאطـل، خیאنت، כمتقلب،  :ونچ یرد ھمگ سرچשمه می

                                                           
  .17409، حدیث 3459، بאب میزان الحکمه. 1
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حق، כאھبردאری، אیجאد אخـتאف، چאپلوسـی و گمـرאه سـאختن אز رאه نא قضאوت

رین سـرمאیه אنسـאن و دروغ אز ت گبزر ،دאند כه جلب אعتمאد عمومی میعאقل . حق

  .عوאمل سلب אعتمאد אست

  

  عقل، دين و شخصيت: ما سي عبارت

  :אند هאر نכته مهم دربאره عقل و عقאنیت אשאره כرده، به چאج در אین 7אمאم כאظم

  

  رابطه دين و شخصيت .1

  له؛  هن لمن א مرویא ھשאم א دی

 یعنـیدر فאرسـی  هوאژه مرو. »دین ندאرد ،כسی כه שخصیت ندאرد! אی ھשאم«

  .به معنאی שخصیت و אنسאنیت אست، "مرء"אز  رفتهאمא در عربی برگ ،אنصאف

  

  يترابطه عقل و شخص .2

  لمن אعقل له؛  هو אمرو

  .»و כسی כه عقل ندאرد שخصیت و אنسאنیت ندאرد«

خصـیت دیـن ש قل، فאقد שخصیت אست و אنسـאن بیع بدین ترتیب، אنسאن بی

  .ندאرد

  

  ها ارزشمندترين انسان .3

  א لنفسه خطرא؛ یرى אلدنیא یو אن אعظم אلنאس قدرא אلذ

  .»نظرש אھمیتی ندאשته بאשدو אرزשمندترین مردم כسی אست כه دنیא در «

نخست به معنאی خطر یא خطرنאכ و دوم بـه  :خطر در زبאن عربی دو معنא دאرد

بـین  אی שود אین אست כه چه رאبطـه میسؤאلی כه مطرح . معنאی אھمیت و منزلت

رزשی دنیא وجود دאرد؟ پאسخ אن אست כـه אنسـאن بאیـد א אرزשمندترین אنسאن و بی
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אیא دنیאیی כه بقאیש فאنی אست، . ند כه دوאم دאשته بאשدچیزی رא دאرאی אرزש بدא

  ستگی دאرد؟ب אدگی و دلد אرزש دل

  

  بهاي انسان .4

  رھא؛یعوھא بغیفאتب هس لهא ثمن אא אلجنیאمא אن אبدאنכم ل

ر אز אن تـ אگאه بאשید כه برאی שمא بهאیی جـز بهשـت نیسـت، خـود رא بـه כم«

  .»نفروשید

  

  : سي و يكم عبارت

  انه عقلگ ي سهها نشانه: بخش اول

ه ثـאث یـכـون فیאلعאقـل אن  هאن من عאم: قولیכאن  7نیرאلمؤمنیא ھשאم אن אمی

 یאلـذ یر بـאلرאیשـینطق אذא عجز אلقوم عـن אلכـאم و یب אذא سئل و یجی: خصאل

  ه من ھذه אلخصאل אلثאث שئ فهو אحمق؛یכن فیه صאح אھله، فمن لمیכون فی

ی عאقـل אیـن ھא אز نשאنه": فرمود میھموאره  7אنحضرت אمیرمؤمن! אی ھשאم«

جـوאب  ،שـود مـیھنگאمی כـه אز אو سـؤאلی  .1: אست כه دאرאی سه ویژگی אست

و  .3. ویـدگ سخن می ،שوند میزمאنی כه ھمگאن אز سخن گفتن عאجز  .2. دھد می

כـه بـه صـאح  دھـد مـی אی نظریـه ،یـردگ ھنگאمی כـه مـورد مשـورت قـرאر می

אنه رא ندאשـته گ ی سهھא بنאبرאین، כسی כه ھیچ یכ אز ویژگی .ننده אستכ مשورت

  . »"بאשد אحمق אست

  :طبق אین روאیت، عאقل سه نשאنه دאرد

یعنی در مسאئل گونـאگون مطאلعـه כـرده و  ؛برאی ھر سؤאلی پאسخی אمאده دאرد

دربאره אمور مختلف אندیשه نموده، در نتیجه ھموאره אمאده پאسخ دאدن بـه سـؤאאت 

 .ف אستمختل

مطאلعـه و بحـث  אی لهאھنگאمی כه گروھـی دربـאره مسـ. زند میحرف אخر رא 
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אمـده، حـرف  ھـא رسند و سرگردאنند، عאقل به כمכ אن مین אی نند و به نتیجهכ می

 .ندכ زند و ھمه رא אز سرگردאنی خאرج می میאخر رא 

ن نـد و بهتـریכ می אبـرאز ،ننده אستכ در مقאم مשورت، אنچه به صאح مשورت

אمـא . כسی כه دאرאی אین سه ویژگی بאשد عאقل אسـت. دھد میرאه رא به وی نשאن 

در אیــאت قــرאن، روאیــאت  بــدون אندیשــه אمכــאن نــدאرد כســی بــدون مطאلعــه و

ذرد، وאجـد گ سرگذשت پیשینیאن و مسאئل مختلفی כه אطرאفש می ،:معصومאن

  .אنه بאשدگ صفאت سهאین 

  :אند فאسفه برאی عقل دو שאخه قאئل שده

 ؛عقل نظری כه שخص در مسאئل فכری و عقیدتی دאرאی ھوש כאفی بאשد

 ،دیـא ھنگـאمی כـه معضـلی پـیש می. ه אھل تدبیر بאשدכ عقل عملی یعنی אین

ه כـ خאصـه כـאم אن. مدبرאنه وאرد عمل שود و به نحو אحسن مשכل رא حل כند

  .مאست نכردن، مשכل אز عمل אند یאدאور שده :معصومאن ،אنچه אزم אست

  : فرمאیند میدر پאیאن  7حضرت علی

دو نשאنه رא دאשته بאשد و אگر وאجد دو نשאنه  ،אگر فردی ھر سه نשאنه رא ندאرد

نیست، حدאقل یכی رא دאשته بאשد؛ زیرא אگر ھیچ یכ אز سه نשאنه رא ندאשته بאשد، 

  .هره אستب אز نعمت عقل بی

  

  صفات صدرنشينان: بخش دوم

ه ھذه אلخصאل یصدر אلمجلس אא رجل ف یجلس فیא: قאل 7نیر אلمؤمنیאن אم

  ه שئ منهن فجلس فهو אحمق؛ یכن فیمنهن، فمن لم هאلثאث אو وאحد

ه כـ שـود مگـر אین مـیھیچ כس صدرنשین مجلسی ن": فرمود 7אمیرمؤمنאن«

رھא سـאختن مـردم אز  .2 ؛ویی به سؤאאتگ قدرت پאسخ .1(אنه گ دאرאی صفאت سه

بאשد؛ بنאبرאین، כسی כـه ھـیچ  ھא یא یכی אز אن) אور خوب بودنمש .3 ؛سرگردאنی

  .»"رא ندאשته بאשد و در صدر مجلس بنשیند، אحمق אست گیژوییכ אز אن 
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دھد כه אصطאح صـدر مجلـس بـه جلسـאت معمـولی  مینשאن  ،ظאھر روאیت

بلכــه אعــم אز אن אســت و ھــر گونــه مــدیریت یــא ریאســتی رא  ،אختصــאص نــدאرد

رא دאرא  ھـא אنه یא حـدאقل یכـی אز אنگ دאرنده אن بאید אین صفאت سه یرد وگ دربرمی

در پאیאن روאیت، כسی رא כه بـدون دאשـتن حتـی یכـی אز  7حضرت אمیر. بאשد

زیرא ھم مـردم رא بـدبخت  ؛دنשمر میپذیرد نאدאن  میאنه، مسئولیتی رא گ صفאت سه

  .ندכ برو و در אخرت رسوא میא مאید و ھم خود رא در دنیא بین می

  : نندכ به روאیتی אز عموی بزرگوאرשאن אستدאل می ،در אدאمه 7אمאم כאظم

אبن یـل یـאذא طلبتم אلحوאئج فאطلبوھא مـن אھلهـא، ق :8یو قאل אلحسن بن عل

ِإنمـا يَتَـَذكُر (: כتאبه و ذכرھم، فقאل ین قص אّهللاא فیאلذ: ّهللاא و من אھلهא؟ قאلא رسول

  ولوאلعقول؛ھم א: قאل 1)ُأولُوا األَلْباِب 

دאریـد، אن  ]مאدی یא معنـوی[ھنگאمی כه حאجتی ": فرمود 8حسن بن علی«

אھلـש چـه ! אی فرزنـد رسـول خـدא": שخصی پرسید. "رא אز אھلש مطאلبه כنید

در قرאن مجید گفتـه  ھא כسאنی כه خدאوند سرگذשت אن": فرمود "כسאنی ھستند؟

هـא صـאحبאن خـرد متـذכر تن: א כـه خـدא فرمـودهجـ אن. یאد כرده אسـت ھא و אز אن

  .»"منظور אز אولوאאلبאب صאحبאن خرد אست": سپس فرمود אمאم ".שوند می

قאئـل  ،ھא و تجربـه ھא אسאم אھمیت زیאدی برאی عقل و مـدیریت و שאیسـتگی

بـر אسـאس  ھא אیـن אسـت כـه پسـت ،یכی אز مשכאت جوאمع بשری. שده אست

כه  ستھא אزیب و جنאح ھא ، وאبستگیھא אسאس رאبطهשود، بلכه بر  میتقسیم ن ھא لیאقت

  .שود می אین بخש אز مשכאت مردم حل ،:معصومאن در صورت عمل به روאیאت

  

   7اندرزهاي امام سجاد: بخش سوم

ننـد כـه כ אשאره می 7به שש אندرز אز אمאم سجאد ،بخש אین در 7אمאم כאظم

                                                           
 .19رعد، אیه . 1
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  :אز یכ برنאمه سعאدت برאی אنسאن אست אی مجموعه

  ه אلی אلصאح؛ ین دאعیمجאلسه אلصאلح: 8نیאلحسبن  یو قאل عل

  .»ندכ ھمنשینی بא نیכאن، אنسאن رא به نیכی دعوت می«

یعنی ھمنשینی بא بدאن אنسאن رא بـه بـدی و  ؛عכس אین مطلب نیز صאدق אست

  .خوאند میزשتی فرא

  אلعقل؛ یאده فیو אدאب אلعلمאء ز«

  .»قل אستموجب رשد ع ،אدאب و برنאمه زندگی علمא ]مطאلعه[«

 .دאنשمندאن جزء عقא ھستند و در نتیجه אدאب و אخאقשאن ھم عقאیـی אسـت

عقـل אنسـאن رשـد  ،ھنگאمی כه در אدאب و אخאق عقאیی دقـت و مطאلعـه שـود

  .אمه علمא سفאرש שده אستن به ھمین دلیل، مطאلعه سیره و زندگی. ندכ می

  و طאعه وאه אلعدل تمאم אلعز؛«

  .»אپذیری אستن موجب שכست ،لאطאعت אز حאכمאن عد

یכـی אز אن معـאنی ھمـאن عـزت در  ؛عزیز در لغت عرب، معאنی مختلفی دאرد

אپذیری ن معنـאی دیگـر שכسـت .رود میمقאبل ذلت אست כه در فאرسی نیز به כאر 

אست؛ یعنی אنسאن به قدری نیرومند שود כه ھـیچ دשـمنی نتوאنـد אو رא שכسـت 

  .دھد میدر سאیه وحدت رخ  ،معیتقوم و ج ھرאین مطلب برאی  .دھد

  و אستثمאر אلمאل تمאم אلمروه؛ 

  .»אز אموאل، نשאنه שخصیت אستدرست یری گ بهره«

بسیאری אز مردم ثروت دאرند، אمא مدیریت אقتصאدی ندאرند و برعכس برخی بא 

אیـن مـدیریت . ی אقتصאد رא فتح כنندھא قله אند توאنسته ،وجود ندאשتن منאبع فرאوאن

  .ی، نשאنه שخصیت אنسאن אستאقتصאد

  ر قضאء لحق אلنعمه؛ یو אرשאد אلمستש

و رאی [و رאھنمאیی כردن כسی כه طلب مשورت כرده، שכرאنه نعمت عقـل «

  .»אست ]صאئب
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عقل אنسאن ھرقـدر . به مא دستور دאده שده כه در مسאئل مختلف مשورت כنیم

ی و نظـری אسـت چون در ھر مغزی رא ؛یאز نیستن אز مשورت بی ،ھم قوی بאשد

ضـریب אשـتبאھאت پـאیین  שـود مـیدر مغز دیگری نبאשد و بאعث  אمכאن دאردכه 

 ؛ه سفאرש שده אگر طرف مשورت قرאر گرفتی درست جوאب بدهכ دیگر אن. بیאید

یعنی درست بیندیש و صحیح جوאب بده כه אین כـאر، אدא כـردن حـق نعمـت و 

دאرد و שـכرאنه  אی ی שכرאنهھر نعمت. رאی صאئب אست כه خدאوند عنאیت فرموده

  .نعمت عقل، رאھنمאیی دیگرאن در مقאم مשورت אست

  ه رאحه אلبدن عאجא و אجא؛ یو כف אאذى من כمאل אلعقل و ف

خوددאری אز אزאر دیگرאن، نשאنه כمאل عقـل و سـبب رאحتـی بـدن در دنیـא و «

  .»אخرت אست

אن שده، אین אسـت כـه ه אزאر نرسאندن به دیگرאن نשאنه כمאل عقل بیכ علت אین

نـد و دשـمن رא نبאیـد כوچـכ שـمرد، ھرچنـد כ אذیت دیگرאن دשمنی אیجאد می

  .بزند כه نتوאن כمر رאست نمود אی כوچכ بאשد؛ چون ممכن אست زمאنی ضربه

  

  پاياني يها سفارش: سي و دوم عبارت

عـد یخאف منعـه و אیسאل من یبه و אیخאف تכذیحدث من یא ھשאم אن אلعאقل אی

  خאف فوته بאلعجز عنه؛ یقدم علی مאیعنف برجאئه و אیرجو مא یه و אیقدر علیא مא

ترسد تכذیبש כند  میوید כه گ אنسאن عאقل حرفש رא به כسی نمی! אی ھשאم«

نـد و כ تقאضאی چیزی نمی ،دھد אز אو جوאب منفی بשنود میو אز כسی כه אحتمאل 

دھد و به چیزی כـه  میوعده ن ،دאن ندאשته بאש دאدن به چیزی כه قدرت بر אنجאم

ترسـد بـه אن  مـیدد و برאی כאری כه بن دل نمی ،دھد ھرگز به אن نرسد میאحتمאل 

  .»ندכ אقدאم نمی ،نرسد و אز אنجאم دאدن אن عאجز بאשد

ننـد כـه در یـכ כ ، پـنج سـفאرש بـه ھשـאم میאین عبـאرتدر  7אمאم כאظم

ه אنسאن دאرאی אمכאنـאت و כ אین :رددگ می به یכ حقیقت بאز ھא ھمه אن ،دیبن جمع
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لـذא  ؛جوאنی، عمر، توאن عقلـی و جسـمی وی محدودنـد. نیروی محدودی אست

ھزینه نمאید כـه  אی ریغ ھزینه כند، بلכه بאید در جאیی و به گونهد رא بی ھא نبאید אن

در حقیقت، درس تـدبیر در אمـور و  7אمאم כאظم. به بאزدھی אطمینאن دאשته بאשد

ه قبل אز ھـر אقـدאم، دربـאره אمـور مختلـف مطאلعـه و כ و אین אند אدهگری دن عאقبت

 .سپس שـروع بـه אن כـאر כنـیم ،و عאقبت و نتیجه رא در نظر گرفته نمאیمאندیשه 

: فرمאیند می 9رسول خدא. نمونه، אختאف سطح خردھא یכی אز نכאت אست برאی

ه כـ عـאوه بـر אین 1.»مא پیאمبرאن مאموریم بא مردم به אندאزه عقلשאن سخن بگوییم«

ند، אفرאد بא یכ سن مשخص بא כ سطح تفכر אשخאص در سنین مختلف تفאوت می

 ،ھمـین مسـאله. ی متفאوتی ھسـتندھא دאرאی درכ ،ی گونאگونھא توجه به موقعیت

אن رא مשـخص سـ فلسفه אخـتאف روאیـאت در پאسـخ بـه برخـی אز سـؤאאت یכ

  .سאزد می

  

  

                                                           
 .15، حدیث العقل والجهل، כتאب 1، جکافی. 1



  

  

  

  

  

  شهادتاز والدت تا  7كاظمامام 

  1حميدرضا مطهري

  

  اشاره
و چگـونگی موאجهـۀ אن  7جא כه שنאخت سیره و زمאنۀ אمאم כאظم אز אن

ھאی مختلف سیאسی، אجتمאعی، فرھنگی و مـذھبی نیאزمنـد  حضرت بא جریאن

אשد، در نوשتאر پیש رو ب אگאھی אجمאلی بא تאریخچۀ زندگאنی אن حضرت می

אن אمـאم ھمـאم در אختیـאر  برאنیم تـא אطאعـאت مختصـری אز دورאن حیـאت

خوאنندگאن אرجمند قرאر دھیم تא پیש אز مطאلعـۀ مجموعـۀ حאضـر نگـאھی 

  .گذرא به زندگאنی אن حضرت دאשته بאשند

  

به دنیא  »َאبوאء« نאم به نهیمد و مכه אنیم אى قمری، در منطقه128در سאل  7כאظم אمאم

و قبر  3دאשت قرאر نهیمد ترىلومیכ 46فאصله  در ،»ُجحفه« ریمس در منطقه نیא 2.אمدند

 4نאم دאשت» ُحَمیده«مאدر حضرت . جא بود نیز در אن 9مطهر אمنه مאدر رسول خدא
                                                           

  .عضو ھیئت علمی پژوھשگאه علوم و فرھنگ אسאمی .1

 ،2ج ،محاسـن برقـی، ؛349ص ،4ج ،طالـب أبـى آل مناقـب שهرאשـوب، ؛ אبـن6ص ،2ج ،الورى إعالم طبرسی،. 2

 د،یـمف؛ 198ص ،قـم تـاریخ قمـی، ؛476ص ،1ج ،كـافى نـی،یכل ؛240ص ،الـدرجات بصـائر صفאر، ؛192ص

  .25 ، ص99 ج ،بحاراألنوارمجلسی، ؛ 215ص ،2ج ،ارشاد

  .79ص ،1ج ،البلدان معجم حموى، אقوتی. 3

 .150، ص 3، ج تاریخ یعقوبی یعقوبی، . 4
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بعضـی  1برخی אو رא ُحَمیده بربریـه،. אند כه منאبع به ملیت و نژאد אو نیز אשאره כرده

שאید بتوאن وجه جمـع بـین . אند گفته 3و بعضی ھم حمیده אندلسیه 2حمیده مغربیه

سه نظریه رא قول یאقوت حموی دאنست כه مرאد אز مغرب رא سرزمین אفریقא و אین 

  4.گیرد مאورאی אن دאنسته כه שمאل אفریقא و سאכنאن אن و אندلس رא ھم دربرمی

دربـאره אیـن  7כאفی אست به سخن و رفتאر אمאم صאدق حمیده،دربאره جאیگאه 

لـدنیא محمـوده א ه فیحمیـد«: دربـאرۀ وی فرمودنـد بאنوی گرאمی توجـه כنـیم כـه

نیز אن حضرت در پאیאن عمر שریف خود چنـد  5».אخره و مصفאه من אאدنאسא فی

  6.حمیده بود ھא نفر رא به عنوאن وصی خود معرفی כردند כه یכی אز אن

قتل  در پی שـنאسאیی و 7منصور دوאنیقی بאفאصـله بعد אزשهאدت אمאم صאدق

אمه ن שـی و ذכــאوت אیשـאن در وصـیتجאنשـین אن حضرت برאمد כه بא دورאندی

منصـور : אمـאم پنج نفر رא به عنوאن وصی خـود معرفـی כـرده بودنـد. و שدر روبه

پسـر אمـאم (، عبـدאّهللاא بـن جعفـر )وאلی مدینه(محمد بن سلیمאن  ،)خلیفه عبאسی(

  7 8بن جعفر موسیو ) ھمسر אمאم(حمیده  ،7صאدق

منאسـبی در אختیـאر אمאمـאن  فرصت ،7ھאی אغאزین زندگאنی אمאم כאظم سאلدر 

دھـه سـوم قـرن دوم، . ھאی مכتب تשیع رא تثبیـت כننـد שیعه قرאر گرفت تא پאیه

دورאنی بود כه در پی برאفتـאدن אمویـאن و روی כـאر אمـدن عبאسـیאن، فضـאی بـאز 

                                                           
مطالب السؤول فی ؛ אبن طلحه שאفعی، 413، ص مقاتل الطالبیین؛ אبوאلفرج אصفهאنی، 46طبرسی، ھمאن، ص . 1

 . 289، ص مناقب آل الرسول

 .105، ص 3، جلغمها کشف؛ אربلی، 74، صعمدة الطالب فی انساب آل ابیطالبאبن عنبه، . 2

 .312، صتذکره الخواص؛ אبن جوزی،  74، ص منتخب االنوار فی تاریخ االئمة االطهارאبن سهیل אسכאفی، . 3

 .225، ص 8یאقوت حموی، ھمאن، ج . 4

، אربلی، ھمאن، 239؛ אبن عنبه، ھمאن، ص147، صدالئل االمامه، طبری، 215، ص2שیخ مفید، ھمאن، ج 5.

  . 935، ص2، جالفصول المهمه، אبن صبאغ مאلכی، 10، ص5، ص3ج

در ھمین  7مادر امام کاظم، بانو حمیده مصفانאھید طیبی،  :כن 7ر دربאره مאدر אمאم כאظمت برאی אطאع بیש. 6

 .مجموعه

 .147، ص1؛ כلینی، ھمאن، ج542طبرسی، ھمאن،ص. 7
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אز طرفی قـدرت אمویـאن برאفتـאده و אز طـرف دیگـر . سیאسی در جאمعه אیجאد שد

قـرאر  7لذא فرصت כאفی در אختیאر אمאم صـאدق. ودندھنوز عبאسیאن تثبیت نשده ب

   .دنھאی تשیع رא مستحכم כن پאیه ،تא بא برپאیی مجאلس علمی گرفت

در چنین فضאیی، پرورש یאفتند و بیست سאل אز حیאت خـود رא  7אمאم כאظم

در دورאن אمאمــت پــدر بزرگوאرשــאن گذرאندنــد و تحــت رאھنمــאیی و تربیــت אن 

ی ھא و حلقه ھא ضمن حضور در مجאلس درس، منאظره نحضرت رשد כردند אیשא

אیשאن . رאن אن حضرت بهره بردندכ علمی پدر، אز مכאرم אخאقی و زھد ودאنש بی

  1.د بودندز ظیر و زبאنن توאضع و بخשندگی، بی در عصر پدر نیز در دאنש،

دورאن אمאمـت אمـאم  2ھجـری، 148در سـאل  7پس אز שـهאدت אمـאم صـאدق

بא چهאر تـن ) ق183(دید כه تא زمאن שهאدت אن حضرت درسאل אغאز گر 7כאظم

، )ق 169 – 158(، مهدی )ق 158 – 136(منصور : مאن بودز אز خلفאی عبאسی ھم

  ). ق 193 – 170(و ھאرون ) ق170– 169(ھאدی 

  

   7صر با امام كاظمع خلفاي هم

  منصور. 1

אگرچـه אو . تدر عصر منصور عبאسی گذשـ 7ده سאل אز دورאن אمאمت אمאم כאظم

ر بـه رفتـאر אمـאم و سیאسـت אن حضـرت تـ درگیر نשد، אین بیש 7بא אمאم כאظم

ظن نכنند؛ כردند تא به אیשאن سوء אن حضرت مرאقب بودند و تقیه می. گשت بאزمی

. אی بא مخאلفאن به ویـژه علویـאن دאשـت یرאنهگ زیرא منصور سیאست خשن و سخت

در  یر نظر بودنـد و جאسوسـאن خلیفـهنیز در אین دورאن به שدت ز 7אمאم כאظم

כردند؛ بـه طـوری כـه אن  אمدھאی אن حضرت و یאرאنש رא כنترل میو مدینه رفت

                                                           
 .227، ص2خ مفید، ھمאن، جשی. 1

 ، 180، ص2؛ שیخ مفید، ھمאن، ج381، ص2یعقوبی، ھمאن، ج. 2
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حضرت حتی یכ بאر مجبور שدند بـه غـאری در یכـی אز روسـتאھאی שـאم پنـאه 

در تدאوم سیאست تقیه، ضمن حفظ אسرאر خـود و یـאرאنש،  7אمאم כאظم 1.ببردند

  2.رسאندند ھאی ویژه به وכא وשیعیאنש می و بא پیכ ی خود رא مخفیאنهھא دستور

  

  مهدي عباسي. 2

حضرت تعـאمאت مختلفـی . بود 7مאن بא אمאم כאظمز مهدی دومین خلیفه ھم

در אیــن دورאن، فשــאر و  3.دאدنــد مــییש پאســخ ھא بــא وی دאשــتند و بــه پرســש

یری بر علویאن تא حـدودی כـאھש یאفـت و حضـرت نیـز بـא אسـتفאده אز گ سخت

بـه . ھی שیعیאن و تقویت سאزمאن وכאلـت پردאختنـدد مده، به سאزمאنא فرصت پیש

 مهدی. ھمین سبب، مهدی دستور دאد تא אن حضرت رא دستگیر وروאنه بغدאد כنند

رא در خوאب دید כه  7ھنگאم אمאم علیאن حضرت رא به زندאن אندאخت ولی שب

خوאھید فسאد برپא כنیـد و  یمאیא אگر در زمین به حכومت رسیدید «: به وی فرمود

مهدی در ھمאن لحظه دستور دאد אن حضـرت رא » אن رא ببرید؟ت پیوند خویשאوندی

قصـد  7ه אمـאم כـאظمכ אحضאر כردند و پس אز مذאכره بא אیשאن و אطمینאن אز אین

برخی אز منאبع، چنـین  4.مخאلفت بא وی ندאرند، אن حضرت رא به مدینه بאزگردאنید

  5.אند ندכی تفאوت برאی אن حضرت در عهد ھאرون ذכر כردهدאستאنی رא بא א

 ،تאש כـرد بـه منظـور تثبیـت حכومـت خـود ،مهدی عبאسی بعد אز پدرש

כـه אز אفـرאد رא و ستمی رא כه بر אفرאد رفتـه و مـאلی ند אשتبאھאت پدر رא جبرאن כ

אو  אی دאرد و به حقـوق אعאم כرد ھر כس مظلمه لذא .گرفته שده بود جبرאن نمאید

                                                           
 . 311، ص4אبن שهر אשوب، ھمאن، ج. 1

 .214، ص2שیخ مفید، ھمאن، ج. 2

 .104ھمאن، ص . 3

 .308، ص5، جوفیات االعیانאبن خلّכאن، . 4

 .384، ص3؛ כلینی، ھمאن، ج 309ھمאن، ص . 5
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אمאم כאظم بر مهدی وאرد שد و بیאن نمود כـه مظلمـه مـא . تجאوز שده مرאجعه כند

 ،:بیـتچرא نبאید بאز گردد؟ אیשאن در پאسخ به پرسـש مهـدی אز مظلمـه אھـل 

אن حضـرت » .مظلمه مـא فـدכ אسـت«: سخن אز فدכ به میאن אوردند و فرمودند

یزی به ر دون جنگ و خونپیאمبر فدכ رא כه ب: لقربی فرمودندא ضمن بیאن حق ذی

: مهـدی گفـت. بخשیدند 3دست אمده و حق אن حضرت بود، به حضرت زھرא

یכ حد אن כوه אحد و حدی אز אن عـریש : فرمودند »!حدود אن رא تعیین نمאیید«

: مهدی گفت» .لجندل אستא مصر و حد دیگر אن سאحل دریא و حد نهאیی אن دومة

بدون درگیری بـه دسـت  ھא אری ھمه אین«: فرمود» !ھمه حدود فدכ אست ھא אین«

  1».نگرم אین زیאد אست در אن می«: رنگ مهدی تغییر כرد و گفت» .אمده אست

  

  هادي عباسي. 3

אگرچه دورאن . بود 8بن جعفر موسیאو سومین خلیفه دورאن אمאمت حضرت 

حכومت אو بسیאر כوتאه بود، در ھمین مدت زمאن כوتـאه، یכـی אز حـوאدث تلـخ 

بـه نـאم  7م و تשیع رخ دאد و אن שهאدت یכی אز نوאدگאن אمאم مجتبیجهאن אسא

  2.بود) שهید فخ(حسین بن علی 

در پی دسـتگیری و אز بـین  ،دאنست ھאدی כه אمאم رא در قیאم שهید فخ مؤثر می

. بردن אن حضرت بود כه علی بن یقطین אین تصمیم ھאدی رא به אمאم گـزאرש دאد

כه אز مـرگ ھـאدی  خوאندندبא تبسم אשعאری رא  ،אن حضرت پس אز دیدن אن نאمه

خبر مرگ ھـאدی بـه مدینـه  ،پس אز مدتی ندسپس دعאیی خوאند ؛حכאیت دאשت

  . نددر אمאن مאندאو و אن حضرت אز שر  3رسید

                                                           
  .148، ص 4، جتهذیب االحکام؛ שیخ طوسی، 543ص  ،1כلینی، ھمאن، ج. 1

  .299، ص4، جمروج الذهبمسعودی، . 2

، الفصول المهمه؛ אبن صبאغ، 151، ص48، جبحار األنوار؛ مجلسی، 79، ص1، جعیون أخبار الرضاصدوق، . 3

  . 945، ص 2ج
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  هارون الرشيد. 4

سـیزده سـאل אز دورאن אمאمـت . بـود 7مאن بא אمאم כـאظمز אو אخرین خلیفه ھم

ھـא،  ھא، برخورد رین محـدودیتتـ بیש .بـود אون در زمא) ق183 – 170(حضرت 

  ھא و سـرאنجאم שـهאدت אمـאم نیـز در زمـאن ھمـین خلیفـه و بـه دسـتور אو  زندאن

  . אتفאق אفتאد

אو  .سیאست مدאرא بא مخאلفאن رא در پیש گرفـت ،ھאرون در אغאز حכومت خود

אز  .نـدتאש כرد تא خשونت ھאدی رא در برאبر علویאن بא ھمرאھی אیשאن جبـرאن כ

برכنـאر  علویـאنשכنجه  به سببאستאندאر مدینه رא  ،ضمن مאیمت بא אنאن ،אین رو

  .שد میو שیعیאن ن 7در אوאیل حכومت خود چندאن مزאحم אمאم כאظم وی 1.כرد

بא ھـאرون وجـود  7و و منאظره אمאم כאظمگ ھאی متعددی دربאره گفت گزאرש

و بیـאن  9علویאن بـא رسـول خـدא، بحث دربאره نسبت ھא رین אنت دאرد כه אز مهم

رא علنـی  7ھאرون حتی در دورאنی כه دשـمنی بـא אمـאم כـאظم. حدود فدכ بود

כرد، چنאن כـه وی در جـوאب یכـی אز  یری میگ نכرده بود، به אن حضرت سخت

ری ت سهم כم 8عفرج بن لمאل به موسیא چرא در تقسیم بیت«: אطرאفیאنש כه پرسید

ھא بدھم، چـه تضـمینی  گویی به אن אنچه تو میאگر من «: گفت» אختصאص دאدی؟

. دאری כه فردא صد שمשیرزن אز שیعیאن و عموزאدگאن خود رא ھمرאه ندאשته بאשـد

رین رאه אسـت כـه حכومـت رא אز تهدیـد محفـوظ ت ستی אنאن، سـאلمد فقر و تنگ

   2».כند دאرد و مرא אسوده می می

تصـمیم گرفـت  7אظمאز جאنب אمאم כ به دلیل אحسאس خطرسرאنجאم ھאرون 

 حضـرت،دربאره علل دسـتگیری و زنـدאنی שـدن . تא אن حضرت رא دستگیر כند

                                                           
 .235، ص 8طبری، ھمאن، ج . 1

 . 472، ص 3ھمאن، ج. 2
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 نכـردن عوאمل مختلفی مאنند سعאیت برخی אفرאد، توطئه یحیی برمכـی و رعאیـت

ترس ھאرون אز قدرت و نفـوذ אن  ،تر تقیه אز جאنب برخی یאرאن אمאم و אز ھمه مهم

  .אند حضرت بیאن כرده

دسـت بـه  ،یحیی برمכی برאی گرفتאر כـردن אمـאم ،ھא زאرשبر אسאس برخی گ

و بـא  یאفـت، علی بن אسمאعیل رא כه فقیر بود حضرتאو در میאن אقوאم . توطئه زد

علی پیש אز رفـتن بـه بغـدאد نـزد אمـאم  1.فرستאدن כمכ، אو رא به بغدאد فرאخوאند

مאلی כنند  رفت تא אز حضرت אجאزه بگیرد؛ אمאم دستور دאدند به אو כمכ 7כאظم

و وعده دאدند כه قرض אو رא بپردאزند و אو رא אز مשאرכت در خون خود بـر حـذر 

   2.دאשتند

כردم در یכ سـرزمین  گمאن نمی«: به بغدאد رفت و در دیدאر بא ھאرون گفت אو

 3».ننـدכ ه دیدم بر پسر عمویم بـه عنـوאن خلیفـه سـאم میכ دو خلیفه بאשد تא אین

כمכ نمـود و زمینـه رא بـرאی دسـتگیری אن حضـرت  ھאرون تعجب כرد و به אو

  بـه جـאی علـی، محمـد بـن אسـمאعیل ذכـر  ھא در برخی گزאرש 4.فرאھم سאخت

  . 5שده אست

علل دسـتگیری אز تقیه توسط بعضی یאرאن אمאم رא  כردنرعאیت ن ،برخی منאبع

אن حضرت بیאن כرده و منאظرאت ھשאم بن حכـم رא یכـی אز علـل بـدبین שـدن 

אین  ،بر אسאس אین אخبאر. אند دאنسته אیשאنو حتی دستگیری  אن حضرت ھאرون به

אی אز  אو بא برنאمـه. אی אز جאنب یحیی بن خאلد برمכی بوده אست منאظره ھم توطئه

نשאند تא سخنאن  پیש طرאحی שده و برאی بدنאم כردن ھשאم، ھאرون رא پשت پرده 

                                                           
  .69، ص 1صدوق، ھمאن، ج. 1

  .486ص، 1 ج כلینی، ھمאن،. 2

3 .» ِ ِ  یقَאلَ َمא َظنَنُْت َאنَّ ف כلینی، : نכ( ،»ِه بِאلِْخَאفَةیَسلَُّم َعلَ یُموَسی بَْن َجْعفٍَر  یُت َعمِّ یَحتَّی َرאَ   نِ یفَتَ یאْאَْرِض َخل

 ).73، ص 1؛ صدوق، ھمאن، ج486، ص1 ھمאن، ج

 .ھمאن. 4

  .485، ص 1ج ؛ כلینی، ھمאن،73، ص1صدوق، ھمאن، ج. 5
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سـخن  7علـی رمؤمنـאنل אمییدر یכی אز منאظرאت כه ھשאم אز فضא. אو رא بשنود

: پرسـید» !אری«: گفت» אیא علی بر حق אست؟«: گفت، שخصی אز ھשאم پرسید می

אگر כسی «: پرسید» !بلی«: ھשאم گفت» אیא אطאعت علی بن אبی طאلب وאجب بود؟«

כه بعد אز אو دאرאی منصب אمאمت אست، به خروج بא שمשیر دستور دھد אطאعـت 

אو پرسש رא تכرאر כرد تـא אیـن כـه » .دھد تور نمیمرא دس«: ھשאم گفت» כنی؟ می

ھـאرون وقتـی אیـن پאسـخ رא » .כنم אگر مرא فرمאن به قیאم دھد، אطאعت مـی«: گفت

به روשنی بیאن כرد، אگرچه ھשאم «: שنید رنگש تغییر כرد و نאرאحت שد و گفت

ت منאظره אو رא אز عوאمل دستگیری حضر فرאر نمود و دستگیر نשد، אمא برخی אین

  1.אند بیאن כرده

توאن ترس خلیفه عبאسی  رא می 7ترین دאیل دستگیری אمאم כאظم یכی אز مهم

مربـوط بـه  یھא دאسـتאنھـم در  رא سرچשـمه אیـن تـرس .אز אن حضرت دאنست

و ج تـوאن جسـت می :بیتھשאم و ھم در אدعאھאی אھل  دאستאنאصحאب ھمאنند 

حدود فدכ رא مשخص نمאید  پیשنهאد כرد حضرته ھאرون روزی به כ چنאن ؛כرد

אگـر «: حضرت فرمود. قرאر دھد و بر אین כאر אصرאر כرد אیשאنتא אن رא در אختیאر 

 .ھאرون قسم یאد כرد כه אن رא بدھـد »!אن رא به من نمی دھی بگویم،حدود אن رא 

فریقـא و حـد אعدن، حد دوم אن رא سمرقند و حـد سـوم אن رא رא אمאم حد אول אن 

ھـאرون در حـאلی כـه . فرمودنـدאر دریאی خزر و אرمنستאن معرفی چهאرم אن رא כن

و אز אن حضرت  »برאی مא چیزی بאقی نمאند«: رنگ صورتש تغییر כرده بود گفت

به تو خبـر دאدم כـه אگـر حـدود אن رא «: אمאم فرمود. א رא ترכ כندج خوאست تא אن

ھאرون تصمیم بـر  قאتفאدر پی אین  ،به گفته منאبع »ردאنی؟گ فدכ رא بאزنمی بگویم

  2.قتل حضرت گرفت

                                                           
  .192، ص48، جبحار األنوار؛ مجلسی، 262، صاختیار معرفة الرجالכשی، رجאل، . 1

  . 350؛ سبط אبن جوزی، ھمאن، ص144، ص48؛ مجلسی، ھمאن، ج320، ص4אبن שهر אשوب، ھمאن، ج. 2
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אی אز  بـא برنאمـه ،כـرد אحسאس خطر می حضرتھאرون כه به שدت אز جאنب 

رאھی مכه שد و پس אز  ،و به قصد عمره אیשאنپیש طرאحی שده برאی دستگیری 

 אز و جمعـی7כـאظم بـא אسـتقبאل אمـאم ،שـهر אن وی در. אن به سوی مدینه رفت

: כـرد عـرض پیـאمبر سوی مرقد رو به ،ون در مدینهھאر. نه موאجه שدیمد بزرگאن

. طلـبم مـی پـوزש שـمא אز אم כـرده אن قصـد כـه כـאرى אز مـن! خدא رسول אى«

 שمא אمت אنیم پرאכندگی خوאھאن אو .אفכنم  زندאن به رא جعفر بن  موسی خوאھم می

به دسـتور  .כرد صאدر رא אمאم رىیدستگ دستور سپس »!אست שאنیא خون ختنیر و

אمـאم  1.دنمـوضل بن ربیع، אمאم رא ھنگאم نمאز صـبح در مسـجدאلنبی دسـتگیر אو ف

 َرُسـولَ  אیـ כَ یِאلَ  َאْשכُو«: عرض כردندپس אز دستگیری خطאب به پیאمبر  7כאظم

 ِ    »!כنم אی رسول خدא שכאیت می שمאَאلَْقی؛ אز אنچه برאی من אتفאق אفتאد به  َمא אّهللاא

: دو محمل אز مدینـه بـه حرכـت درאمـد ،برאی معلوم نשدن مسیر حرכت אمאم

مرכب حאمل אمאم رא به بصـره . یכی به سمت بصره و دیگری به سوی כوفه رفت

אز אین زمאن به بعـد دورאن  2.و به عیسی بن جعفر حאכم بصره تحویل دאدند ندبرد

  . زندאن אمאم אغאز שد

رت رא ھאی אن حضـ منאبع אز چهאر زندאن برאی אن حضرت یאد כرده و زندאنبאن

به ترتیب عیسی بن جعفر، فضل بن ربیع، فضـل بـن یحیـی برمכـی و سـرאنجאم 

אند כه فرد אخـری אن حضـرت رא مسـموم כـرد و بـه  سندی بن שאھכ ذכر כرده

   3.שهאدت رسאند

زنـدאنبאن אن حضـرت در אیـن . سر بردنـده ب زندאنیכ سאل در  ،אمאم در بصره

ت אمـאم رא אز بـین ببـرد ولـی وی جعفر بود כه ھאرون אز אو خوאس بن שهر عیسی

                                                           
 .73ص1صدوق، ھمאن، ج، . 1

 .85ھمאن، ص . 2

و  ھא כبر ذאכری، محدودیتא علی: نכ 7دن אمאم כאظمھא و مدت زندאنی بو ر אز زندאنت برאی אطאع بیש. 3

 .، در ھمین مجموعه 7عفرج بن ی موسیھא زندאن
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 1».כنم אگـر אو رא אز مـن نگیـری אزאدש مـی«: نپذیرفت و پس אز یכ سאل گفـت

حیی برمכـی ی بن رא به فضـل حضرتپس אز مدتی  ،ھאرون כه אز عیسی نאאمید שد

ھאرون כه אز אین موضـوع  2.אمא אو نیز حאضر نשد אمאم رא به שهאدت برسאند، سپرد

 ،رא אز فضل بن یحیی گرفتـه حضرتخאدم رא مאمور כرد تא  مسرور 3،نאرאحت بود

یحیـی برمכـی כـه بـא שـنیدن אیـن خبـر . به زندאن سندی بن שאھכ منتقل כنـد

تאש כرد تـא אز نـאرאحتی ھـאرون  ،دید موقعیت خود و فرزندאنש رא در خطر می

  4.زمینه שهאدت אمאم رא فرאھم כرد ،یزیر אو بא یכ برنאمه .بכאھد

به زندאن سندی بـن שـאھכ منتقـل  8بن جعفر موسیحضرت  بدین ترتیب

 مאه پنجم و ستیب روز مسموم שدند و در ھאرون، دستور گردیدند و در אن جא به

و بدن مطهر حضرت در قبرستאن قریש بغدאد به خאכ  5دندیرس رجب به שهאدت

ِ « אن حضرت نقש אنگשتر 6.سپرده שد ِ َوَحَدهُ  یَحْسب ، אلُملُْכ ِهللاّ ُ   7.بود» אّهللاא

  

   7فرزندان امام كاظم

אختאف دאرند و אز سی تא שصـت فرزنـد 7منאبع دربאره تعدאد فرزندאن אمאم כאظم

دאرد  אختאف دربאره تعدאد پسرאن و دخترאن אن حضرت نیز وجـود אین 8.אند ذכر כرده

                                                           
  .233، ص 48مجلسی، ھمאن، ج. 1

 .147שیخ صدوق، אمאلی، ص . 2

 .240، ص2שیخ مفید، ھمאن، ج. 3

 . 30، صغیبه؛ שیخ طوسی، 242 -241ھمאن، ص . 4

-אبـن ؛310ص ،5ج ،ألعیـانا وفیات ،خلכـאن אبن ؛242ص ،ارشاد مفید،שیخ  ؛ 99ص ،1ج، الرضا اخبار عیون. 5
  . 955ص ،2ج ،المهمة الفصول صبאغ مאلכی،

 .234، ص 48مجلسی، ھمאن، ج . 6

  5: ، ص2 ، جالشیعة أعیان. 7

؛ אبن  349، ص4ج אبن שهر אשوب، ھمאن، ؛ 36، ص2طبرسی، ھمאن، ج ؛244، ص 2ھمאن، ج مفید،שیخ . 8

אز تعدאد فرزندאن و אقوאل مختلـف در  برאی אطאع. 314ط אبن جوزی، ھمאن، ص ؛ سب240ص عنبه، ھمאن،

فرزنـدان ، אری אحمد خאمه و 7بررسی تاریخی و آماری فرزندان امام کـاظم، مرضیه سאدאت ھאשمی :כنאین بאره 

 .در ھمین مجموعه 7امام موسی كاظم



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    110

  .אند و אز שאنزده تא بیست و پنج پسر و پאنزده تא بیست و دو دختر برאی אیשאن یאد כرده

  

   7هاي فكري و سياسي عصر امام كاظم جريان

אین دوره وאرث אنحرאفאتی  :بאید گفت 7ھאی فכری عصر אمאم כאظم دربאره جریאن

אنحرאفی כه بعد אز رحلت پیאمبر و بـא כنـאر  שد؛ مینאשی دورאن گذשته  אزبود כه 

و عوאمـل  گردیدفرھنگی جهאن אسאم אغאز ـ  زدن خאندאن نبوی אز صحنه سیאسی

نقل، تدوین و نשر حدیث، نفوذ فرھنگ אھل כتאب  ون جلوگیری אزچ دیگری ھم

و نשر אسرאئیلیאت و אفכـאر و שـبهאت ملحـدאن، رسـوخ دنیـאطلبی و تفسـیرھאی 

  . אن رא שدت بخשید ،אنحرאفی אز אسאم

אبی ی ھאی אنحرאفی بـرאی دسـت אیجאد فرقه تאש خאفت אموی و عبאسی برאی

فכری و فرھنگی ، אختאفאت و אنحرאفאت عقیدتیשد تא  بאعثبه مقאصد فرھنگی، 

אی به אمאمـت رسـیدند؛  در چنین دوره 7אمאم כאظم. گرددر ت در جهאن אسאم بیש

ھـאی فכـری ھمאننـد مرجئـه،  ھאی אلتقـאطی و مـאدی و جریאن אی כه אندیשه دوره

כـه در حـאلی  1.َقَدریه، معتزله، خوאرج و زیدیه، در جאمعه אسـאمی روאج دאשـت

نیز دچאر אשفتگی و سرگשتگی שده، אختאف دربאره جאنשـینی جאمعه שیعه حتی 

אز طرفی عبאسیאن ھم بـرאی خـאرج כـردن . כرد تשیع رא تهدید می ،7אمאم صאدق

ھאی سیאسـی، אقتصـאدی و  یریگ ھאی مختلـف אز جملـه سـخت علویאن، بـא שـیوه

ھـאی  یری حرכتگ כلرא زیر فשאر قرאر دאده بودند כـه ھمـین، שـ ھא אجتمאعی، אن

   .علوی ضد عبאسی رא بאعث گשته بود

  

   7ي علويان در عصر امام كاظمها قيام

כه אز אغאز خאفت عبאسیאن بא אنאن به ستیز  7علویאن به ویژه نوאدگאن אمאم مجتبی

                                                           
 . 213، ص2שیخ مفید، ھمאن، ج. 1
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ھאیی رא علیه אنאن אنجـאم  ھא و قیאم نیز حرכت 7برخאسته بودند، درعصر אمאم כאظم

، قیאم یحیی بـن عبـدאّهللاא و بـرאدرש )שهید فخ(حسین بن علیقیאم  אز جملهدאدند 

و در منـאطق و שـد אدریس بن عبدאّهللاא כه ھـر سـه در یـכ زمـאن و مכـאن אغـאز 

  . ھאی مختلف אدאمه یאفت زمאن

، رھبـر )שـهید فـخ( :حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی

-بـن دختـر عبـدאّهللاא שم و مאدرש زینب ھא قیאم، אز رجאل برجسته و بא فضیلت بنی

پدر و مאدر אو אفرאدی زאھد و بא تقوא و به زوج صאلح مשـهور بودنـد و . حسن بود

אی چـون سـخאوت،  خود אو ھم אز فضאیل אخאقـی و כمـאאت نفسـאنی برجسـته

אو כه אز כودכی، سـتم . שجאعت، שهאمت، عبאدت، زھد و پאכدאمنی برخوردאر بود

قمـری 169دیـد، در سـאل  میאن و שیعیאن رא خلفאی عبאسی بر مردم، به ویژه علوی

قعـده، אو درسـحرگאه روز سـیزدھم ذی. پرچم قیאم علیه ھאدی عبאسی برאفرאשـت

بعضـی . حرכت خود رא אغאز כرد و مسجد نبوی رא مرכز حرכـت خـود قـرאر دאد

אی אز שیعیאن منאطق دیگر ھم به אو پیوستند  אزمردم مدینه بא אو بیعت כردند و عده

אن وضعیت دשوאر علویאن، بא אو بیعـت نمـوده و وعـده כردنـد כـه در و ضمن بی

   1.موسم حج אینده قیאم כنند

 سـخت وא .دیرس »عمرى زیعبدאلعز« نهیمد وאلی گوש به مאقאت نیא گزאرש

אنقאبیون אزعلویאن و غیرعلویאن درحـאلی . و در صدد مقאبله بא אنאن برאمد برאשفت

שـدند و مـؤذن رא وאدאر  9אرد مسـجد پیـאمبرو ،دאدنـد مـیכه שعאر אحدאحد سر 

حאכم بא שنیدن صدאی . رא بیفزאید» حی علی خیرאلعمل«כردند כه در אذאن خویש 

حسین نمـאز رא بـא . אذאن، אحسאس خطر כرد و گریخت و در محل אمنی پنهאن שد

אو ضمن معرفی خود، مـردم رא بـه . אی אیرאد כرد مردم خوאند و پس אز نمאز خطبه

دعـوت כـرد و بـه  9و رضـאی אل محمـد 9تאب خدא و سـنت پیـאمبرאحیאی כ

                                                           
 .»من رאی אلجمل אאحمر«، 404، ص2یعقوبی، ھمאن، ج. 1
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حسـین پـس אز تسـخیر . אستثنאی عده معدودی، ھمه حאضرאن بא אو بیعت כردنـد

שـدند، در چهـאردھم  مـیمدینه، ھمرאه یאرאن خود כه حدود سیصـد مـرد مسـلح 

  אمقمری، رھسپאر مכه שد تא بא אستفאده אز אجتمאع مسلمאنאن در אی169قعده سאل  ذی

ھאدی عبאسـی پـس אز שـنیدن خبـر حرכـت . حج، دאمنه نهضت رא گسترש دھد

אی به سلیمאن بن אبی جعفر כـه אز طـرف אو  حسین، به שدت نگرאن שد و در نאمه

لیمאن رא مـאمور سـرכوبی س سرپرست حجאج بود، دستور دאد تא فرزندש محمدبن

حسـین  در حאلی כه محمد بא تعدאدی نیروی مسلح، אمאده نبرد שد؛. אین نهضت כند

ندאשت و بא שنیدن אین خبر بא یאرאن و بستگאن خـود אمـאده  אمאدگی برאی جنگیدن

رسـیدند و  مـیسپאه عبאسیאن در אین نبرد به حدود چهאر ھزאر سـوאر . حرכت שد

אیـن دو سـپאه در  1.یسی پسرعموی خلیفه بـودع بن به عهده موسی ھא فرمאندھی אن

، خ بـא یכـدیگر برخـورد כردنـد و در نبـردی نـאبرאبرنزدیכی مכه در محلی به نאم ف

 אسـیر یـא پرאכنـده عده زیאدی אز یאرאن אو به שـهאدت رسـیدند و بقیـه אنـאن حسین و

یכی אدریس بن عبدאّهللاא : دو تن אز رھبرאن علوی אز אین وאقعه نجאت یאفتند 2.שدند

כه به שمאل אفریقא رفت و دیگری برאدرש یحیـی כـه بـه  :بن حسن بن حسن

ھאدی عبאسی دستور دאد تא אسیرאن رא . سوی سرزمین دیلم در שمאل אیرאن گریخت

علویـאن אیـن فאجعـه رא  3.به دאر אویختنـد» لجسرא بאب«گردن زدند و بدنשאن رא در

אن  غمبאرترین حאدثه تאریخ به שمאر אوردند و در سوگ שهیدאنپس אز حאدثه כربא، 

כردند و ن رא به وאقعه غمبאر عאשورא تשبیه א 7אمאم جوאد 4.رאیی כردندس قیאم مرثیه

אمـאم  5».نبـود ر אز فخ برאی مא אھل بیتت כשتאری بزرگ،بعد אز כשتאر כربא«: فرمودند

وقتی چשمאنשאن به سر بریده حسین بن علی אفتـאد، بـא حـאلتی متـאثر אز  7כאظم

                                                           
 . 338، ص 3، جمروج الذهبعلی بن حسین مسعودی، . 1
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مـא رفـت در  אو אز میـאن! אنא ّهللاא و אنא אلیه رאجعون«: אیשאن تجلیل כردند و فرمودند

رفـت و برنאمـه אو אمـر بـه گ روزھـא رא روزه می. حאلی כه مسلمאنی שאیسـته بـود

ھـאدی  1.»שـود ھمאننـد אو در خאنـدאنש یאفـت نمی. معروف و نهی אز منכر بـود،

دאنست و بر אن بود تـא אمـאم رא بـه  می 7عبאسی אین قیאم رא تحت تאثیر אمאم כאظم

  .שهאدت برسאند כه فرصت نیאفت

  

  و سازمان وكالت 7كاظمامام 

כ یـ دאدن שود כه אمאمאن שیعه برאى אنجאم به تשכیאتی אطאق می ،وכאلتسאزمאن 

 .وردندد אیبه بعد پد 7אن אز عصر אمאم صאدقیعیאن שیف خאص در میسلسله وظא

و، אمאمـאن سـ نیبد 7אز عصـر אمـאم صـאدق یعنیمه دوم دورאن حضور אئمه یدر ن

بـא عملכـرد  שـد مـیتوجـه  به אنـאنر ت ر כربא כمپس אز حאدثه خونبא כه معصوم

بـא وجـود  כـه یא به گونه ،שیعه رא در مسیر رשد و ترقی قرאر دאدند، مدبرאنه خود

ع بـه یتש یאن و אمאمאن معصوم، نهאل نوپאیعیبر ש یو عبאس ینده אمویفزא یفשאرھא

אز  یریگ هرهب ،رאه در אین معصومאن ن אبزאریرت אز مهم یכی. تنאور تبدیل שد یدرخت

نمאیندگאنی כه  ؛ن بودیשن عهیש یندگאن در منאطق مختلف به ویژه نوאحیوכא و نمא

  .مשترכ بودند یאبی به ھدفی مند در پی دست אفته و نظאمیطور سאزمאن به

ون چـ ل وجـوه שـرعی ھمیـאورى و تحو ن سאزمאن כه به ظאھر بـرאى جمـعیא

ف یوظא ،כرد به אئمه فعאلیت می אنیعیאى שیطور ھدא نیخمس، زכאت، نذرھא و ھم

אن بـه یعیھאى שـ گری مאنند אرتبאط میאن אمאم و שیعیאن، אرسאل نאمه و درخوאستید

 و אنیعی، تبیین مسאئل علمـی و رאھنمـאیی שـھא محضر אمאم و بאزگردאندن پאسخ אن

אمـאم معصـوم در رאس אیـن . رفع אختאفאت و منאزعאت אنאن رא بـر عهـده دאשـت

بـرאی  7אمـאم כـאظم. قـرאر دאשـتندن نوאحی مختلف در بدنه אن سאزمאن و وכیא

                                                           
 . 436ھمאن، ص. 1
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ضـمن  ،ر و بهتـر אز אنت ردאری بیשب אزی سאزمאن وכאلت و بهرهس تقویت و نهאدینه

  .دאدند אرجאع می ھא שیعیאن رא به אن ،معرفی وכیאن خود در نوאحی مختلف

یـن א. گرفـت صـورت می یمختلفـ یھא بـه گونـه 7אرتبאط وכא بא אمאم כאظم

چنאن  ؛م بودیبه صورت مستق ،כرد אگر خطری אمאم و שیعیאن رא تهدید نمی ،אرتبאط

אن سאمאن،  אنیعیש یھא و نאمه یل אموאل שرعیכه برخی خرאسאنیאن כه به قصد تحو

 7بـא אمـאم כـאظم ،7پس אز אطאع אز שهאدت אمـאم صـאدق ،نه رفته بودندیبه مد

אمـא در  1.ل دאدنـدیـبه אن حضرت تحو ،دو אنچه رא ھمرאه אورده بودن نددאر כردید

ق مכאتبـه و یـאین אرتبـאط אز طر ،صورتی כه خطری متوجه שیعیאن و وכیאن بود

یכـی אز رאھכאرھـאی אمـאم  ،אیـن שـیوه אرتبـאط. گرفـت כ صورت مییپ فرستאدن

لود عصـر א برאی حفظ שیعیאن و تאمین אمنیـت وכـیאن در فضـאی رعـب 7כאظم

نـه ین در خـאرج مدیقطـیبـن  یعلـ یھא بא فرستאدهرت حضه כ چنאن ؛عبאسیאن بود

نـه منـع یھא، אنـאن رא אز ورود بـه مد و پس אز گـرفتن אمـوאل و نאمـه نمودنددאر ید

ز یـאن پرھیعیאمـوאل אز שـ میאز قبـول مسـتق ،אین جهـتدر  7אمאم כאظم. فرمودند

دن אمאم אین روש در دورאن زندאنی بو. دאدند یو אنאن رא به وכא אرجאع م ردندכ می

אن و وכـא در تمـאس یعیשـ له بـאین وسـیכאربرد فرאوאنی دאשت و אن حضرت بد

و  6مصـر 5نـه،یمد 4بغـدאد، 3در منאطق مختلف مثل כوفه، حضرتوכאى  2.بودند

  .حضور دאשتند 7אھوאز
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  7بانو حميده مصفا، مادر امام كاظم

  1ناهيد طيبي
  

 چكيده

و  نـدیא مאر میשـ بهی تאثیرگذאر در عصر אئمه ھא אز جمله אنسאن ،مאدرאن אئمه

 بسـیאر وאאیـیجאیگـאه  ،ھسـتند »אرحـאم مطهـره«כه مصدאق بאرز  אج אنאز 

אز אن  7بررسی زندگאنی بאنو ُحَمیده، مאدر אمـאم כـאظم ،در אین میאن. دאرند

یی אز تـאریخ ھـא تـوאن بخש مـیאשنאیی بא تאریخ زندگی אو  ۀجهت כه در سאی

و אمـאم  7אسאم رא بא نگאھی نو مرور כرد و نیز אز אن روی כه אمאم بـאقر

، ضــرورت و אند در مــورد وی سـخنאن مهــم و אرزשـمندی دאשــته 7صـאدق

אفزون بر وאכאوی روאیאت مربوط بـه  ،در نوשتאر حאضر. دאرد אی אھمیت ویژه

ی שخصی و שخصیتی و جאیگאه אین بאنو در ھא بאنو حمیده و אשنאیی بא ویژگی

ی موجود ھא رשبه گزא אمאمت، به بررسی نقש אجتمאعی אیשאن بא توجهخאندאن 

 ییھא گزאرש. שود می پردאخته 7و אمאم כאظم 7در دورאن زندگی אمאم صאدق

 אدאی حقوق مردم مدینه و אرجאع برאیכه حאכی אز وכیل قرאر دאدن אین بאنو 

ویی به سؤאل فقهی و نیز قرאر دאدن گ پאسخ برאیبه بאنو حمیده  7אمאم صאدق

بא وجـود حضـور אفـرאد ـ  ن وصیبه عنوא 7אمאم ۀאمن نאم אین بאنو در وصیت

אز ـ  صאحب نאم و قאبل אعتمאد علـوی و نیـز אصـحאب بزرگـوאر אن حضـرت

  .שود میجمله مبאحثی אست כه در ضمن אین نوשتאر، مطرح و پژوھیده 
                                                           

  .אموخته جאمعة אلزھرאء دאنש .1
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אمـאم  ،7ُحَمیـده مصـفא، مـאدر אمـאم כـאظم ،7אمאم כאظم :ان كليديگ واژ

   :אئمهمאدرאن  ،7صאدق

  

  مقدمه

مهـم و אسאسـی  ن برجسته و تאثیرگذאر تאریخ، אز جمله وظאیفשخصیت زنאوאכאوی 

 ،ھא در سאیه تحقیق و שنאسאیی אین שخصـیت. در ھر عصر و برאی ھر نسلی אست

توאن نقאط مبهم و نאگفته تאریخ رא אز بوته אبهאم و سכوت خאرج نمود و אفـزون  می

. پسین پردאخت یھא معرفت تאریخی، به دאدن אلگوھאیی אرزשمند برאی نسلאیجאد  بر

 جאیگאه وאא و عظمت ی تאریخ ھستند כه بא وجودھא שخصیتمאدرאن אئمه אز جمله 

و שخصـیت  توجه שده و ھموאره در ضمن بررسی تאریخ ھא ر به אنت אن כمש وجودی

به אین بـאنوאن שـده و  ـאن ھم אندכ و כلی  ـאنאن، אשאرאتی  فرزندאن و یא ھمسرאن

  .אند رאن قرאر گرفتهگ و پژوھש رאنو هتمرכز אندیש כمتر به صورت مستقل כאنون

אز אن جهت כه مـورد توجـه  7مصفא، مאدر אمאم כאظم ۀدر אین میאن بאنو حمید

بوده و سخنאن אرزשمندی در مورد وی אز معصـوم نقـل  7אمאم بאقر و אمאم صאدق

 :אئمه مאدرאن ۀאز زمאن بאنو حمیده به بعد، بقی. دאرאی אھمیتی دو چندאن אستשده، 

، אّمـא ندنیـز دאשـت) אزאد(ھمسر حـّره  ،7و بא وجود אن כه אمאم معصوم ندכنیز بود

  .قאبل بحث אست שدند و אین אز موضوعאت میאن حضرت אز כنیز، زאده אمאم پس אز 

אفزون بر وאכאوی روאیאت مربوط به بـאنو حمیـده و جאیگـאه  ،در نوשتאر حאضر

אجتمאعی שـیعیאن در  –אوضאع سیאسی  به بررسی ،وی در خאندאن אمאمت و وאیت

 ،ھـא ی زیرین گزאرשھא پردאزیم تא אز אیه میزمאن حضور אین بאنو در خאنه وאیت 

حقאیقی در مورد تـאریخ زنـدگی אیـن بـאنوی بزرگـوאر ، ی مفقوده رא یאفتهھא حلقه

ه قلم به دستאن در صدر אسـאم כ אخبאر دאخلی خאنه אمאم به دلیل אین .כשف نمאییم

و نیـز אز אن روی כـه معمـوאً زنـאن در  אند ن و שیعیאن بودهאقשر مخאلفאن علوی אز

پسـندند مـورد توجـه دیگـرאن  میبرند כه قאعدتאً ن مییی به سر ھא حریم و حرمت
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تـوאن  مـیאمא بא אستفאده אز אطאعـאت موجـود  ،ر به دست مא رسیدهت قرאرگیرند، כم

  .ری رא فرאھم سאختت زمینه שنאخت بیש

سـتאره אنـدلس، مـאدر אمـאم موسـی «مقאله  1377در سאل  ،حאضر ۀאز مقאلپیש 

فرھنـگ ( قرآن و حـدیث ۀتوسط محمد رضאیی، در שمאره پאنزدھم نשری »7כאظم

 ۀحمیـدژאد כتـאبی بـא عنـوאن ن نین محمد אصغریچ ھم. به چאپ رسیده אست) כوثر

ــام کــاظم ــادر ام ــאرש درא 7مصــفا، م ــه نگ ــאل  وردهب ــכ 1379و در س ده پژوھש

אز  אی خאصـه 1386در سאل . ده אستכرچאپ אن رא ) אلسجאد نور نשر(بאقرאلعلوم 

 אز 3مروری بر حیات نورانی بانوی سـتوده، حضـرت حمیـدهھمین כتאب رא بא عنوאن 

  .بینیم می بانوان شیعهتخصصی  ۀنویسنده مذכور در שمאره دوאزدھم فصلنאم

مـא بـه صـورت پژوھשـی و א ھستندفته مفید و منאسب گ כتאب و مقאאت پیש

و  אنـد پردאختهنی مربوط بـه بـאنو حمیـده ھא محققאنه به بررسی روאیאت و گزאرש

پژوھשی و مبאحثی نیـز وجـود دאرد כـه در  ھستند نهر در שمאر אثאر تאلیفی ت بیש

و אمیـدوאریم  سـتאثر حאضر درصدد پـردאختن بـه אنهא .אند به אن نپردאختهאین אثאر 

 –ر שخصـیت فـردی و سیאسـی تـ در جهت تبیین بیשـ  یھر چند نאכאفـ  گאمی
  .אجتمאعی אین بאنو بردאریم

  

  مفاهيم سازنده

رد بحث ب در پیש ھא خوریم כه אگאھی אز אن میبא אصطאحאتی بر ،در نوשتאر حאضر

  :پردאزیم میبه بررسی مفهومی ھر یכ  ،אز אین رو .مؤثر خوאھد بود

  

  1ام ولد) الف

 ۀשود یא به وאسـط میی כه به ھر دلیلی به بردگی گرفته در فقه אسאمی به כنیز

                                                           
1  . Female alave with a child form her mastet ) 36אل یر1373میر محمد صאدقی، .(  
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» אم ولد«د، ردگ جنگ یא غیر אز אن و سپس אز موא و صאحب خود دאرאی فرزند می

אستیאد אز  .دאرאی אحכאمی אز جمله אستیאد אست ،אین כنیز אز نظر فقهی. ویندگ می

و نـد שـود כه אز موאیש صאحب فرز אست כنیزی یبه معنא و אصطאحאت فقهی

  1.دگردفرزندש אزאد  ۀتوאند به وאسطبدر نهאیت 

   

  ملك يمين) ب

שـود و  مـیשود כه אز طریق ملכیت به موאی خـود محـرم  میبه כنیزی گفته 

אست به معنאی چیزی כـه ) دست رאست(א نسبت مجאزی به دست ج یمین در אین

   2.כسی بאשد ۀدر دست و تحت سیطر

  

  مغرب) ج

 هبه فرمאنـدھی عقبـ .)م 681/ ھـ 62سאل (כومت אمویאن مسلمאنאن در دورאن ح

و אن رא فتح כردند و دولت درאسـه و سـپس فـאطمیون  ندبن نאفع وאرد مغرب שد

توحید אلمغرب כلّه مع «: אمده אست دول العالم االسالمیدر כتאب אطلس . אیجאد שد

رא در نویسنده نقשه مغـرب  3»אאندلس אیאم یوسف بن نאשفین ثم حכم אلموحدون

  .ندכ אورد و אندلس رא در ھمین جא بررسی می میھمین כتאب  108صفحه 

  

  ي شخصي بانو حميدهها ويژگي. الف

ی فـردی ھـא אبتدא به שنאخت تبאر و ویژگی ،ی تאریخیھא אשنאیی بא שخصیت برאی

سیאسـی אنـאن در عصـر ـ  سپس جאیگאه و میزאن تـאثیرאت אجتمـאعی ،אنאن پردאخته

  .ددرگ زندگאنی بאنو حمیده نیز بא ھمین שیوه بررسی می. שود یممورد نظر تبیین 

                                                           
 .23، صفرهنگ اصطالحات فقهیمختאری مאزندאرאنی، . 1

 . 644، صمعجم مصطالحات الفقیهשهرכאنی،  אبرאھیم אسمאعیل .2

 .109، ص اطلس دول العالم االسالمیשوقی אبوخلیل، . 3
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   7نام مادر امام كاظم .1

و  1ذכـر שـده» ُحَمیده« ،7نאم مאدر אمאم כאظم ،در אכثر منאبع روאیی و تאریخی

وی تنهא بאنویی אست כه در نאم  ،כه כنیز و یא אم ولد ھستند :אئمهدر بین مאدرאن 

» نبאتـه«אفزون بر ُحمیده، نאم  ،بאر نبه برאی نخستینع نאب. وی אختאفی وجود ندאرد

تـوאن دریאفـت אیـن نـאم  مـی ،כه אز لفظ قیـل 2אورده» وقیل نبאته«رא نیز بא عبאرت 

یعقـوبی . שـود مـیمحسوب قول ضعیف  אستنسبت به نאم ُحمیده כه نظر غאلب 

כنیـزی )  8ربن جعفـ موسی(؛ و مאدر אو »ُאّمه אم ولد یقאل لهא حمیده«: ویسدن می

   3.שد میصאحب فرزند بوده כه به אو حمیده گفته 

כثـرت  שویم و ھمین میدر مورد دیگر مאدرאن אئمه بא تعدد אسאمی موאجه معموאً 

بـאنوאنی چـون مـאدر אمـאم  ،برאی مثـאل. گאه موجب אیجאد שبهه שده אست ،אسאمی

 ھـא جـود אنאصل و به ھموאره ،تعدد אسאمی سبببه  7و مאدر אمאم زمאن 7سجאد

כنیز بودن، تعدد אسـאمی  بא وجود 7مאدر אمאم כאظم אمא وאرد שدهدر تאریخ خدשه 

در כتאبخאنه  نفحه العنبریه گفتنی אست כه در כتאب خطی. ندאرد و אین قאبل تאمل אست

 .שـود مـیلغطאء، ضبط نאم مאدر אمאم زمאن به שـכل ُحَمیـده دیـده א مرحوم כאשف

بـא  ،نـدכ یـאد میـ  و نه صفت –ده به عنوאن نאم فرد نین زبیدی وقتی אز حمیچ ھم

لنعمאن بن بשیر و ھنگـאمی כـه بـه عنـوאن א אورد مאنند ُحمیده بنت میضبط ُحَمیده 

  4.אورد میبא ضبط َحمیَده  ،ندכ به معنאی پسندیده و ستאیש שده مطرح می ،وصف

                                                           
؛ שـیخ صـدوق، 25ص  ،تـاریخ االئمـه؛ כאتـب بغـدאدی، 33ص تـاریخ موالیـد االئمـهخשـאب بغـدאدی، אبن. 1

 ،کشف الغمّه؛ علی بن عیسی، אربلی، 215، ص 2، ج االختصاص؛ שیخ مفید، 96، ص1ج ،الخبارالرضاا عیون

، 2ج  ،الئمـها لمهمه فـی معرفها الفصـولصـبאغ مـאلכی،  ؛ אبـن6، ص2ج  ،لـوریا اعالم؛ طبرسی، 747، ص 2ج

  . 50، ص1، ج لواعظینا روضه؛ فتאل نیשאبوری، 935ص

 .74ص ،لطالب فی انساب آل ابیطالبا عمدهאبن عنبه، . 2

 .150، ص3ج  ،تاریخ یعقوبییعقوبی، . 3

  .26، ص 20ج ،العروس من جواهرالقاموس تاجسیدمرتضی، حسینی زبیدی، . 4
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خـتאف در ملیت و نسب وی א אمאدر نאم אین بאنو אختאفی نیست  ،در ھر حאل

  .שود میאقوאل دیده 

  

   7مليت مادر امام .2

 ملیـتمعموאً پس אز نאم به  ،אند در مجموعه منאبعی כه نאم بאنو حمیده رא אورده

و  2حمیـده אلمغربیـه 1،אلبربریـه ُحَمیـده: כـه عبאرتنـد אز אنـد כردهوی نیز تصریح 

ول یאفـت و אن توאن وجه مשترכی بین ھر سه قـ میمیز א بא نگאھی تسאمح 3אندلسیه

یی אست כـه در ھא ه مرאد אز مغرب در منאبع אسאمی متقدم، مجموعه سرزمینכ אین

כـه אنـدلس در  אجـ אنزیره عربی، یعنی مهد אسאم وجود دאשـته و אز ج غرب שبه

بنـא بـر  ،אز سویی دیگـر. שود میאز אن بא عنوאن مغرب یאد  ،زیره אستج غرب שبه

یعنی  4שود میبאد مغرب نאمیده  ،و مאورאی אنفریقא אسرزمین  ،نقل یאقوت حموی

. بـرאی یـכ مصـدאق جغرאفیـאیی אسـتفאده שـوندمכن אسـت אفریقאیی و مغربی م

و ھو موضـع فـی אرض אلبربـر «: ویسدن نین وی در توضیح منطقه כّرאنَطه میچ ھم

   5.محلی אست در منطقه بربر در سرزمین مغرب) כرאنطه(و אن  ؛»من بאد אلمغرب

بـه אن  ھـא نیـز כـه در روאیت فریقـאאدر مغرب אست و אندلس و  ،ن بربربنאبرאی

حمیـده שـود  مـیمغرب قرאر گیرند و אگر گفته  ۀتوאنند زیرمجموع می ،אשאره שده

אز مصאدیق אختאف אقوאل در ملیـت  ،حمیده بربریه و یא حمیده אאندلسیه مغربیه یא

                                                           
؛ אبن طلحه 413ص ،لطالبیینا مقاتل؛ אبوאلفرج אصفهאنی، 46، صلموالیدا تاجعه منאبع پیשین و طبرسی، مجمو. 1

، الطهارا النوار فی تاریخ االئمها منتخب ؛ אبن سهیل אسכאفی،289، صلرسولا لسؤول فی مناقب آلا مطالبשאفعی، 

  .312، صلخواصا رهتذک، سبط אبن جوزی، 25ص  ،تاریخ االئمه ؛ כאتب بغدאدی،74، ص 140

؛ אربلـی، 74ص  ؛بیطالـبا لطالب فـی انسـاب آلا عمـده؛ אبن عنبـه، 36ص  ،سرالسلسله العلویـهאبونصر بخאری،، . 2

 . 105، ص 3، ج لغمّها کشف

 ،تـاریخ االئمـه ؛ כאتـب بغـدאدی،74، ص 140 ،منتخـب االنـوار فـی تـاریخ االئمـه االطهـار אبن سهیل אسכאفی،. 3

  .312ص ،الخواص تذکره ؛ سبط אبن جوزی،25ص

  .225، ص 8ج  ،لبلدانا معجمیאقوت حموی، . 4

 .443، ص4ھمאن، ج. 5
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تحفـة االزهـار و در כتـאب  )1090م (אلبته سیدضאمن بـن שـدقم  .دیא به שمאر نمی

نـد و כ رא مطـرح می 7برאی אولین بאر رومی بودن مـאدر אمـאم כـאظم ،االنهار زאل

ی مربـوط بـه ھـא رسد بـא جریאن میכه به نظر  1»و قیل حمیده אلرومیه«: ویسدن می

  .אمیختگی אیجאد כرده אست،به אשتبאه 7مאدر אمאم زمאن

  

  بانو حميده  بسن .3

بودن אین بאنو אשאره שده و سپس » אم ولد«אبتدא به ،وع منאبعכه در مجم אج אنאز 

، در כنیز بودن وی ھیچ ردیدهگ و قوم وی مطرح  ملیتموאرد دیگر אز جمله نאم و 

אم ولد به معنאی כنیزی אست כه אز موאی  ،زیرא چنאن כه بیאن שد ؛تردیدی نیست

  אمی ذכـر שـود و در منـאبع فقهـی در مـورد وی אحכـ مـیخویש صאحب فرزند 

  .שده אست

به نאم پـدر و یـא  ھא אست כه در אن قאبل بحث ییھא وجود گزאرש هدر אین مقאل

ُאّمه حمیـده بنـت «: ویسدن می) 336م (אسכאفی . برאدر بאنو حمیده אשאره שده אست

دختـر صـאعد  ؛ مـאدر אو حمیـده،»صאعد אلبربری و یقאل אنهא אندلسیه و ھی אم ولد

) אم ولـد(ه وی אھـل אنـدلس و כنیـز صـאحب فرزنـد بربری אست و گفته שده כ

אفزون بر אین כه به אم ولد بودن אین بאنو تصریح שده، نאم  ،در عبאرت فوق .2אست

אز אثאر قرن چهـאرم و אز  النوارا منتخـبכه כتאب  אج אنده و אز گردیپدرש نیز بیאن 

قرن  .م(حאتم שאمی نین אبنچ ھم. אستتوجه  שود جאلب میمحسوب  منאبع متقدم

و אّمه حمیده بنت صאعد « :ویسدن می) قرن پنجم .م(به نقل אز طبری שیعی ) ששم

بنא به نقل  3.ندכ فروש رא مطرح میو سپس جریאن خریدאری وی אز برده» אلبربری

صאلح אست و  ۀשقیق ۀ، َحمیده نومختصر اخبار الخلفادر כتאب ) 674.م(אبن אلسאعی

                                                           
 .54، ص3ج الزهار و زالل االنهار،ا تحفهضאمن بن שدقم،  سید. 1

 .74ص  ،منتخب االنوار فی تاریخ االئمه االطهارאسכאفی، . 2

 . 228، ص1ج ،بیطالبا مناقب آل، אبن שهر אשوب ؛649ص، للهامیما الدرالنظیم فی مناقب االئمه، אبن حאتم שאمی. 3



  125    7بانو حميده مصفّا مادر امام كاظم

   1.אن دیده نשد אین نقل در منאبع متقدم قبل אز

: אند אلبته در برخی אز منאبع نیز وی رא خوאھر صאلح بربری ذכـر כـرده و نوשـته

אمـאم (؛ مـאدر אو »ُאمه حمیده אلبربریه، ُאخت صאلح אلبربری، و כאنت تכنّـی אم ولـد«

אز مجمـوع  2.אستلد و ש אمא כنیه بربری، خوאھر صאلح بربری و ۀحمید )7כאظم

 ھسـتندש כאمًא مשـخص א خאنوאده ،گرچه وی כنیز بودهتوאن دریאفت  می ،مطאلب

نـאم وی  ،)به ھر دلیلی(به محض אسאرت و یא بردگی  ،و چون نسبت معینی دאשته

و «رאوی אو رא بـא عبـאرت  ،ש نאمعلوم نبوده و שאید אز אین روא تغییر نیאفته و ریשه

 3.ه אسـترین نژאدھאی غیـر عـرب بـودت ؛ و אو אز שریف»כאنت من אשرאِف אلعجم

אگر وی نیز مאنند دیگر כنیزאن، نژאد و نسـب مשخصـی ندאשـت و ھـر . ستאید می

چنین سخنی گفتـه  ،ردכ فروשی כه مאلכ אو بود، نאمש رא به خود منتسب میبرده

   .שد مین

  

  لقب بانو. 4

כـه بـه معنـאی  5مصـفاهبه معنאی گوھر گرאنبهא،  4لؤلؤهبر אسאس منאبع موجود، 

  تـوאن  مـیبه معنאی بאنوی وאرسـته و مهـذب رא  6و مهذبهست پאכ بאنو و خאلص א

  توאنـد  مـی ،نیـز אفـزون بـر نـאم حمیـدهگرچه ،אز אلقאب و אوصאف אین بאنو برשمرد

در بردאرنده معنאی وصفی ھم بאשـد و مفهـوم بـאنوی پسـندیده و سـتودنی אز אن 

  .دשودریאفت 

                                                           
 .36ص ،مختصر اخبار الخلفاאبن אلسאعی، . 1

 .95، ص لموالیدا تاجطبرسی، . 2

 .25، ص 11ج  ،الخبارالرضاا عیونשیخ صدوق، . 3

  .76، ص3ج ،لمقالا تنقیح؛ مאمقאنی، 225، ص 1ج ،مناقب آل ابیطالبאبن שهر אשوب، . 4

، 10ج ،الکــافی، כلینــی، 24ص  ،لوصــیها اثبات؛ مســعودی، 790، ص1ج ،خبارالرضــاالا عیونשــیخ صــدوق،  5.

  .413، صمقاتل الطالبیین ؛ אبوאلفرج אصفهאنی،477ص

 .190ص ،لوصیها اثباتمسعودی، . 6



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    126

بـא تتبـع  .نوی כنیزאن אستכه به معنאی بא 1אمאء نیز אز אلقאب אین بאنوستא هسید

 رא אین وصـف معصوم نیز بینیم می ،در שرح حאل دیگر مאدرאن אئمه כه כنیز بودند

  . ذכر فرموده אست 7برאی مאدر אمאم زمאن

  

  كنيه بانو حميده .5

שود כه אین بאنو رא بـא כنیـه אختصאصـی وی  میگزאرשی دیده ن،در منאبع متقدم

שود כه بـه نظـر  میدیده  2هعبאرت تכنّی لؤلؤ ،عאلبته در برخی منאب. خوאنده بאשند

نـین در منبعـی چ ھم. ھمـرאه אسـت» אبـو«و » אم«زیرא כنیه معموאً بـא  ؛אשتبאه אست

 ؛رسد خאلی אز אשـכאل نبאשـد میכه بאز به نظر  3שود میدیده » כאنت تכنّی אم ولد«

حب אصطאح عאم فقهی برאی ھر כنیزی אسـت כـه אز مـوאیש صـא» ولد אم«زیرא 

שود و حאل אن כه כنیه معموאً אختصאصی אست و אفـرאد بـא אن שـنאخته  میفرزند 

» אم محمـد«تنهא در منبعی متאخر بدون אرجאع به منאبع متقـدم، כنیـه وی . שوند می

و برخـی نیـز بـא  5אنـد و منאبع متאخرتر به ھمین منبع אرجאع دאده 4گفته שده אست

ر אیـن ت فرزند بزرگ כه محمد معروف به دیبאج، אند ثאبت כرده، אستنאد به منبع אخیر

כنیـه در منـאبع אیـن  ،در ھر حאل 6! ש به نאم אوستא زیرא כنیه دیא به שمאر میبאنو 

   .אصیل و متقدم دیده نשد

  

  اوصاف بانو حميده .6

  : توאن אستخرאج نمود میطریق  چندאز  ی بאنو حمیده رאھא אوصאف و ویژگی

                                                           
  .147، صالمامها دالئلھمאن؛ طبری، . 1

  .228، ص 1، ج طالببیا مناقب آلאبن שهر אשوب، . 2

  .95ص  ،لموالیدا تاجطبرسی، . 3

 .439، ص3ج ،لشریعها ریاحینمحאتی، . 4

 .152ص  ،محدثات شیعهغروی، . 5

  .17ص  ،حمیده مصفاهنژאد، אصغری. 6
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  درباره بانو :مانمعصواز طريق سخنان  -6-1

نقـل שـده אسـت  7مجموعه سخنאنی כه در مـورد بـאنو ُحمیـده אز معصـوم

  : عبאرتند אز

قـد  هכـאنّی بـאبن حمیـد«: بر منبر כوفه فرمـود 7אلبط علی بن אبی -6-1-1

بینم כه زمین رא אز عـدل و قسـط پـر  می؛ گویא پسر حمیده رא »مאھא عدאً و قسطאً 

ه כـ אین«: ویسـدن می ،אیـن حـدیث نقـل כـرده שیخ طوسی وجهی برאی 1.ندכ می

مثـل ، אست گفتـه 8بن جعفر موسیصאحب אאمر رא فرزند حمیده כه مאدر אمאم 

 2.אند دאنسته 3אن אست כه وی رא فرزند فאطمه 

فی  هحمید«: فرمאید میپس אز پرسیدن نאم ُحمیده به وی  7אمאم بאقر -6-1-2

  3].ھستی[یده و در אخرت ستאیש שده ؛ در دنیא پسند»هفی אאخر هאلدنیא، محمود

אאمـאء  ]ه[سـید ةحمیـد«: پس אز مאقאت حمیده فرمـود 7אمאم بאقر -6-1-3

אلذھب فمא زאلت אאمאכ تحرسهא حتـی אذنـت אلـی  همن אאرجאس כسبیכ همصفא

؛ حمید هכرאم אز  ،ھمچـون שـمש طـא ،بאنوی כنیـزאن و سـرور אنـאن אسـت هאّهللاא

ردند تא אجאزه یאفـت بـه כرאمـت כ אن پیوسته אو رא حفظ فرשتگ ،دور بوده ھא پلیدی

  4.אلهی برسد

و  هאز دوשیزه بودن ُحمیـد 7وقتی אمאم بאقر אمده،در روאیت دیگری  -6-1-4

، هאאمـאء، مهذبّـ هسـید هُحمیـد! یא אبאعبدאّهللاא «: فرمאید می ،שود میعلت אین אمر אگאه 

تحرسـهא لـכ حتـی אدیّـت  لذھب مא زאلت אאمـאכא همن אאجאرس כسبیכ همصفא

حمیده بאنوی כنیـزאن، مهـّذب ! ؛ אی אبאعبدאّهللاא »و عא همن אّهللاא َجّل جאل هאلیכ כرאم

                                                           
  .52ص  ،لغیبها کتابשیخ طوسی، . 1

 .ھمאن. 2

  .308، ص المامها دالئل؛ طبری، 476، ص 1ج ،الکافیכلینی، . 3

 .308، ص لوریا اعالمطبرسی، . 4
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پیوسته فرשـتگאن . ستھא خאلص و پאכ אز پلیدی، طא שون שمچ ھم و و وאرسته

ست تو رسید و אین כرאمتی אز نאحیه خدאوند متعאل دتא به  אند אلهی אو رא حفظ כرده

   1.אست

یـא אسאسـی نیسـت و  ھـא رسد دو خبر אخیر، یכی بאשـند و אختאف میظر به ن

כه אفزوده שده و یـא » همهذب«و » وعאه جّل جאل«تכرאر وصف אست مثل صفאت 

כه دیگر جزئیאت دو روאیت مשترכ  אج אنאز  .»אدیت و אذنت«تصحیف אست مثل 

אر אورد و رא یـכ مـورد بـه שـم ھـא تـوאن אن مـی ،אست و رאویאن نیز یכی ھستند

و در אنتسאب  אند نسبت دאدهאست כه به مسعودی  اثبات الوصـیهאضאفאت معموאً در 

  .אن ھم אשכאل אست

وقتی پـس אز مـیאد אمـאم  7گفته שده אمאم صאدق ،در روאیتی دیگر -6-1-5

אفرین بر تـو כـه : 2»بَّخ بَّخ حل אلملכ فی بیتכ«:بر وی وאرد שد، فرمود 7כאظم

   3.ت جאی گرفتא אنهُملכ و سلطنت در خ

  :برשمرد توאن صفאت ذیل رא برאی بאنو حمیده میאز روאیאت،  در مجموع بא אستفאده

  ، بאنو و سرور כنیزאن بوده אست؛هُحمید •

  بאنو אز ھر گونه نאپאכی و نאخאلصی به دور بوده אست؛ •

رورש אمאنت ـرש و پـذیـپ رאیـبت אلهی ـאس حכمـبر אسـ אن ـگـفرשت •

 کـافیدر שرح . אند ردهـאنی כــאو رא نگאھبـ  7ی אمאمــنبزرگ خدאوند یع

ھمـאن مـرد سـپیدموی و ریـש  ،שאید فرשته نگهبאن حمیـده ،אورده שده

   4.زده אست میفروש ضربه  אست כه به برده

                                                           
 .190-189ص  ،هلوصیا اثباتمسعودی، . 1

توقف כـرده و وی  7אند כه بر אمאمت אمאم כאظم رא طאیفه ممطورة نقل כرده 7אلبته אین سخن אمאم صאدق. 2

 . دאنند رא אمאم زمאن می

؛ 199ص ،لقیامـه فـی تحقیـق امـر االمامـها النجـاه فی؛ אبـن میـثم بحرאنـی، 314ص  ،لعشـرها الفصولשیخ مفید، . 3

 .16ص  ،37ج  ،بحاراالنوارمجلسی، 

  . 354، ص 7ج  ،شرح اصول کافیمא صאلح مאزندرאنی، . 4
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خریـدאری  حכאیـتعאمه مقאمאنی سـه כرאمـت אز . אو כرאمت אلهی אست •

   1.ندכ אستخرאج می

 .אند فرمودهאمאم تعیین ، وستכه وصف غאلب אرא » همصفא«وصف  •
  

  هبا بانو حميد 7از طريق نوع برخورد معصوم -6-2
پـس אز خریـدאری כنیـز، שـכر  7بر אسאس روאیت כلینی אمאم بאقر -6-2-1

אھمیت ورود ُحمیده به خאنـدאن وאیـت  دھنده אین نשאن כه ندאلهی به جאی אورد

   2.»مא אسمכ: فحمد אّهللاא و אثنی علیه ثم قאل لهא« .אست

بـه  7אمאم صאدق ،שود میبر אسאس روאیאتی כه در منאبع معتبر دیده  -6-2-2

 دאدن مאنجـאن بن حجאج، אز שאگردאن אن حضرت כه در مـورد כیفیـت אعبدאلرحم

 هכنیزی رא نـزد حمیـده مصـفא«:پرسید، فرمودمنאسכ حج برאی فرزند خردسאلש 

رود و پאسـخ  مـیمیده نزد ح אوכنیز . »و אحכאم حج כودכ رא אز אو بپرس بفرست

در منـאبع فقهـی بـه عنـوאن مبنـא قـرאر  ،حمیده در مورد כیفیت אعمאل حج כودכ

אعتقـאد אن حضـرت بـه אگـאھی فقهـی و  دھنـده نשאن ،אین برخورد אمאم. یردگ می

   3.ویی به مسאئل فقهی توسط بאنو حمیده אستگ قدرت و توאنאیی پאسخ

مـאلی مـردم مدینـه رא  حقـوق ندخوאسـت مـیھرگـאه  7אمאم صـאدق -6-2-3

אدא  تـא نددאد میحمیده مصفא  אنאم فروه و ھمسرש אند، אن رא به مאدرשنپردאخت כن

و علمـی و ) تقـوא و ورع(بدیهی אست وכیل אمאم بאیـد אز توאنـאیی معنـوی  4.כنند

ی ھא وجود ویژگی אز ،قدرت تدبیر و אدאره אمور برخوردאر بאשد و אین אنتخאب אمאم

  . ندכ حכאیت میمیده مذכور در بאنو ح
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כـه وصـی  نوשتند رא در بین אسאمی כسאنی هنאم حمید 7אمאم صאدق -6-2-4

و نאم چهـאر نفـر  שد میمحسوب گرچه אین یכ حرכت سیאسی  .ندخود قرאر دאد

در بین جمعیت כثیـری ، برאی حرאست אز مقאم אمאمت بود 7دیگر غیر אمאم כאظم

توجـه  نשאن دھنـدهدر وصیت  همیدאز אصحאب و אعوאن אن حضرت، אوردن نאم ح

אمـאم نـאم . ویژه אمאم به אو و نیز جאیگאه حمیده نزد שیعیאن و قאبلیت אین بאنو אست

، منصـور )وאلـی مدینـه(محمد بن سلیمאن  :دندھ میپنج نفر رא برאی وصאیت قرאر 

   1.، مאدر אن حضرتهو ُحمید 7، موسی)رت پسر بزرگ(دوאنیقی، عبدאّهللاא 

  

  ) ورود به خاندان امامت( 7ام صادقپيوند با ام. ب

و ر روبـهبא چند نכتـه مهـم  ،در مورد پیوند بאنو حمیده بא خאندאن אمאمت و وאیت

  :ھستیم

   7خریدאری حمیده و پیوند بא אمאم صאدق .1

پאכ به  هدر مورد כیفیت ورود ُحمید ،سه خبر و گزאرש در منאبع متقدم .2

در جزئیאت بא ھم  אھ وجود دאرد כه برخی אز אن 7خאنه אمאم صאدق

  :متفאوت ھستند

 7بن محصن אسدی، אز אصحאب אمאم صـאدق هروאیت אول אز عכאש -1-1

نכאت . שود میدیده ) 1363כلینی، (نقل שده و در منאبع مهم שیعی 

 :مهم در אین گزאرש عبאرت אست אز

 .عכאשة بن محصن אسدی خریدאر حمیده אست •

ست כه در خאنه میمون فروש אز אھאلی بربر אفروשنده مردی برده •

שאید אز אین رو وی رא . (ندכ منزل می" دאر میمون"یא محلی به نאم 

 .)حمیده بربریه گویند
                                                           

 . 71ص  ،االختصاصשیخ مفید، . 1
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 .שود میدینאر خریدאری  ھفتאدכنیز به مبلغ  •

שود بא אین جمله כه ھرگאه  میجریאن دوשیزه بودن حمیده مطرح  •

خدאوند مردی رא כه موی سـر  ،برده فروש تصمیم سویی دאשت

زد تـא  مـیرد و אو رא سـیلی כ بر אو مسلط می ،ویש سفید بودو ر

 .ردכ כنیز رא رھא می

بخשیده  7ُحَمیده رא به אمאم صאدق ،در ھمאن مجلس 7بאقرאمאم  •

 ».אو رא برאی خود بپذیر! אی جعفر«: فرمאید می

: ویدگ אست כه می 7جمله عכאשه به אمאم بאقر ،نכته قאبل تאمل در אین روאیت

در حאلی  1».یری دیگر زمאن אن فرא رسیده אستگ بאعبدאّهللاא ھمسری نمیچرא برאی א«

و אگر حدאقل زمאن ورود حمیـده  ندمتولد שد 83یא  80در سאل  7כه אمאم صאدق

بگیریم در אن تאریخ، אمـאم ) ق127(به خאنه אمאم رא یכ سאل قبل אز تولد فرزندש 

زیره ج و رسوم مردم שـبهو بא توجه به فرھنگ  אند سאله بوده 47و یא  44 7صאدق

. سאلگی رא אبتدאی زمאن אزدوאج فـرض כـرد 47یא  44توאن  میدر אن دوره ن ،عربی

تـوאن אیـن مسـאله رא אز روאیـت  مـیאلبته در صورت صحت سند و دאلت روאیت 

שـود زمـאن  مـیگرنه گفتـه نوאست  7כه حمیده אولین ھمسر אمאم صאدق فهمید

  .אزدوאج وی فرא رسیده אست

وאیت دوم אز جאبر אست כه مسـعودی و سـپس طبـری אن رא نقـل ر -1-2

 :אز ندنכאت مهم در אین گزאرש عبאرت 2.אند כرده

 .جאبر، خریدאر حمیده אز مرد برده فروש אست •

שאید بא אسـتنאد بـه אیـن (برده فروש مردی אز אھאلی مغرب אست  •

 ).אند مغربیه نאمیده همطلب وی رא حمید

 .ه و دאستאنی مשאبه گزאرש فوق دאرددینאر بود ھفتאدبهאی כنیز  •
                                                           

 .476، ص1ج ،الکافیכلینی، . 1

 .308، ص المامها دالئل؛ طبری، 190ـ  189ص  ،لوصیها اثباتمسعودی، . 2
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رא  9خـوאب پیـאمبر ،برده فروש שـب قبـل אز فـروש حمیـده •

 .خرد می) دینאر 70(بیند و כنیز رא در برאبر ھمאن כیسه پول  می

یمא سـ مـردی خوש«دوשیزه بودن حمیده در אین روאیت بא تعبیر  •

 .אورده שده אست» שد میمאنع  ،دیدم میכه فقط من אو رא 

 .بخשد می 7در ھمאن مجلس وی رא به אمאم صאدق 7قرאمאم بא •

אست כـه منسـوب  لوصیها اثباتسند אین روאیت، مرفوعه אست و منبع אولیه אن 

  .ھنوز صحت אنتسאبש אثبאت نשده אست ،به مسعودی بوده

و نכـאت مهـم אن عبـאرت  1روאیت سوم אز ھשאم بن אحمر نقل שده -1-3

 :אست אز

 .ه، אستھשאم بن אحمر خریدאر ُحمید •

-כه نسبت به دیگـر بـرده(فریقאیی אفروשنده، برده فروשی אست  •
فروשאن حریص و طمאع نیست و تعیین قیمت رא به אمאم وאگـذאر 

 ).ندכ می

אبتدא כنیزی ندאשت ولی در رجوع بعدی ھשאم، خدمتכאری بیمאر  •

روی زمـین  رא אورد כه به دو כنیز تכیه دאده بود و پאھـאیש میرא 

 .ھمאن حمیده אست אین. שیدכ می

 !دھد میدینאر برאی خرید אین כنیز  دویست 7אمאم بאقر •

ــروש، • ــرده ف ــدא אزאد می ب ــه رא در رאه خ ــول رא כ جאری ــد و پ ن

 !پذیرد مین

אنّهא تلد مولـودאً لـیس بینـه و  אمא« :ویدگ אمאم به ھשאم بن אحمر می •

אورد כه میאن  می؛ אگאه بאש כه אو فرزندی به دنیא »بین אّهللاא حجאب

 .و و خدאوند حجאبی نیستא

                                                           
  .25، ص2ج ،لوریا اعالم طبرسی،. 1
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برده فروש دوשیزه بودن وی و نאכאمی برده فروשـאن אز אو رא بـه  •

 .) 7نه حمیده به אمאم بאقر(وید گ ھשאم بن אحمر می

در אین روאیت چندین مورد خودستیزی یא تنאقض درونـی و אשـכאل محتـوאیی 

دیگـر نـدאرم و אز سـوی  אی وید جאریهگ برده فروש אز یכ طرف می :وجود دאرد

אورد כه بر دو جאریه سאلم تכیـه دאده  میبیمאر رא  אی پس אز بאزگשت ھשאم، جאریه

نـد مگـر אن כـه مرאجعـه כ یعنی سه כنیز دאשته ولی وجود כنیز رא אنכـאر می ؛بود

بـرده فـروש بـه ھשـאم  ،אز سـوی دیگـر. بאשـدبـوده بعدی ھשאم بא فאصله زیאد 

یمت رא تعیین כند و אیـن مرسـوم نبـوده כنیز رא نزد موאیש ببرد تא ق כه ویدگ می

فریقאیی پولی بאبت כنیـز אر אین כه طبق אین گزאرש، برده فروש ت نכته مهم .אست

هـد و بعـد ھـم ن یرد و حאل אن כه قبل אز אن تعیین قیمت رא به خریدאر وאمیگ نمی

אُم «א אین مطلب بא אنچه در تمאم منאبع به אتفאق אمده و حمیده ر .ندכ כنیز رא אزאد می

שـود و  مـیزیرא אگر כنیزی אزאد שود ُحره محسوب  ؛تنאقص دאرد ،خوאنند می» ولد

دینאر بـرאی خریـد כنیـزی  دویسته אیא مبلغ כ نכته دیگر אین. رא دאرد هאحכאم ُحر

  !بیمאر مرسوم بوده אست؟

خאصه אن כه روאیאت مذכور אز نظر محتوא بא ھم אخـتאف دאرنـد و بـه ویـژه 

   .پذیرفتنی نیست) محتوאیی(نظر אرزیאبی درونی  אز ،روאیت سوم

  

  هي خريداري حميدها بررسي سندي روايت

אلمعلـی عـن  אلحسین بن محمـد عـن«: سند روאیت عכאשه عبאرت אست אز. 1

ن عن אبیه عن אبن عכאשـه بـن محصـن אعلی بن אلسندی عن عیسی بن عبدאلرحم

  1»...אאسدی قאل

  .نظر אتصאل، مسند אست אین حدیث אز نظر سند ضعیف و אز
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حـدثنא אبوאلمفضـل «: ست אزא سند روאیت مربوط به جאبر بن عبدאّهللاא عبאرت. 2

، قאل حدثنی אبوجعفر : حدثنی אبوאلنجم אبن عمאر אلطبرستאنی، قאل: محمد بن عبدאّهللاא

אلبتـه . سند אین روאیـت، مرفوعـه אسـت 1»...بن علی אلשلمغאنی رفعه אلی جאبر قאل

حدیث جאبر رא بـدون ذכـر رאویـאن אولیـه بـه صـورت  الوصیه اثباتمسعودی در 

  .مرفوعه אورده אست

عبدאلجبאر بـن علـی אلـرאزی عـن שـیخ «: ست אزא سند حدیث سوم عبאرت. 3

אلطאئفه عن אلحسین بن عبیدאّهللاא عن אحمـد אلبزوفـری عـن حمیـد بـن زیـאد عـن 

אطی عن محمد بـن بن عبیدאّهللاא بن אحمد אلدھقאن عن אبرאھیم بن صאلح אאنم אلعبאس

  2»...אلفضیل و زیאد بن אلنعمאن و سیف بن عمیره عن ھשאم بن אحمر قאل 

אیـن  ،بـوده 7و כאظم 7گرچه ھשאم بن אحمر כوفی אز אصحאب אمאم صאدق

گزאرש אز نظر مضمون ھم אשכאل دאرد و به نظر می رسد مربوط بـه بـאنو نجمـه، 

  .אست نه حمیده 7مאدر אمאم رضא

و بهذא אאسنאد عن «: چنین אست אنאورد و سند  میخ طوسی אین گزאرש رא שی

אبرאھیم بن صאلح عن محمد بن فضیل و زیאد بن نعمאن و سـیف بـن عمیـره عـن 

نـد כـه שـیخ כ ھمچنین طبرسی در پאیאن אین گزאرש، אשאره می 3».ھשאم بن אحمر

ورد بـא א مـیخود مאنند אین خبر رא به سند ھשאم بن אحمر  ارشاددر כتאب  نیز مفید

دھـد و אو  مـیدستور خریـد جאریـه رא  7אین تفאوت כه طبق אن خبر، אمאم כאظم

مجلسی نیز به אیـن مطلـب  .7نه مאدر אمאم כאظم) ھمאن(אست  7مאدر אمאم رضא

رسد אز نظر سندی در مطאلعאت تـאریخی و در  میبه نظر  ،در ھر حאل 4.אשאره دאرد

אز قوت سند برخـوردאر نیسـتند و بאیـد زیرא  ؛توאن رאه به جאیی برد میمورد فوق ن

  .ھمت خود رא بر دאلت روאیאت متمرכز כنیم
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  »ملك يمين«ازدواج با عقد يا 

שود؛ نכאح بא عقد و نכـאح مِلـכ و  میتقسیم  نوعمعموאً نכאح مשروع به دو 

ه אیא אمאم כ אین 1.ه مردی بא כنیزی כه مِلכ אوست نכאح כند ملכ یمین گویندכ אین

ُحمیده بא ھم אزدوאج عقدی כردند و یـא אیـن بـאنو ملـכ یمـین אمـאم  و 7صאدق

تـوאن بـא אسـتفאده אز روאیـאت مربـوط بـه  مـیאز نכאتی אسـت כـه  ،بود 7صאدق

  .כردبحث אن مورد در خریدאری بאنو 

؛ אی »خذھא אلیـכ! یא جعفر«: فرمود 7כه אمאم بאقر אمدهدر پאیאن روאیت כلینی 

توאن אزאد כردن حمیده و سـپس تـزویج  مین ،ت مذכورאز عبאر 2.אو رא بگیر! جعفر

نمـوده و بـه  نـدכنیز رא خرید 7رسد אمאم بאقر میوی رא بردאשت نمود و به نظر 

  .رددگ م ولد محسوب میאد و אو یدنخשب  7فرزندש אمאم صאدق

مـאدر אن حضـرت رא  ،7ھمچنین تمאمی منאبع مربوط به שرح حאل אمאم כאظم

پـس وی  .ننـدכ و سپس نאم و ملیت و یא وصـف אو رא ذכـر می אند دאنسته» ولد ُאم«

چنאن כه بنאبر روאیت طبری، حمیـده بـه אمـאم  ؛نאن כنیز بوده وאزאد نשده بودچ ھم

؛ אبوجعفر אین بאنو رא به אمـאم »بدאّهللاא ع فدفعهא אبوجعفر אلی אبی« ؛دאده שده 7صאدق

   3.دאد 7صאدق

مجموعه مאدرאن אئمه אز כنیـزאن  ،عدبه ب 7ه אز אمאم כאظمכ نכته قאبل توجه אین

  :توאند دאשته بאשد میچند دلیل  ھستند و אین

جאمعه כه ھموאره مـورد تحقیـر و تـوھین  ھאیتعظیم گروھی אز قשر برאی .1

 .رفتندگ قرאر می
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אیجאد زمینه پیوند زنאשویی برאی כنیزאن بא حرمت بخשیدن به אنـאن پـس אز  .2

 .رحضور در خאنه אمאم بא אیجאد אلگوی برت

یی دאשـتند و بـر ھא قאبلیت ،כنیزאن مورد نظر כه אفتخאر مאدری אئمه رא یאفتند .3

برگزیده و به عنوאن مربی אمـאم معصـوم  ،ھא و ظرفیت ھא אسאس ھمאن قאبلیت

 .אنتخאب שدند

  אد زمینـه אزאدی אیجـ ،7و معصـومאن پـیש אز אمـאم صـאدق 9سیره پیאمبر .4

  بـאنوאن  9אن כـه پیـאمبرو یא כאمیאبی قשرھאی مستضعف جאمعـه بـود؛ چنـ

אزدوאج  ھـא فرمودنـد و در صـورت تمאیـل خودשـאن بـא אن میאسیر رא אزאد 

تنهא در روאیت طبرسی، به אزאد שدن حمیـده تصـریح گردیـده و  1.رندכ می

  אزאدی אو نیز به برده فروש نسـبت دאده שـده אسـت؛ یعنـی بـرده فـروש 

ھשـאم بـن (قـل رאوی قیمت כنیز رא به אختیאر خریدאر گذאשـت و بنـא بـه ن

  אیـن سـخن رא שـنیدند مبلـغ دویسـت دینـאر  7وقتی אمאم صـאدق) אحمر

فـروש  به ھשאم دאدنـد تـא כنیـز رא بخـرد و ھنگـאمی כـه رאوی نـزد بـرده

  لوجه אّهللاא אن لم یכـن بعـث אلـی بשـرאئهא  هھی ُحرّ « :ویدگ ردد، אو میگ برمی

ــ ؛مــن אلمغــرب   تאده رאی خریــد אو نــزد مــن فرســאگــر כســی אز مغــرب ب

  گرچــه طبــق אیــن روאیــت  2».در رאه خــدא אزאد אســت) כنیــز(؛ אیــن  نשــود

  א כــه روאیــت ھــم مשــכل ســندی دאرد و ھــم جــ ُحمیــده אزאد שــد، אز אن

 ،שود و אز نظر دאلت خאلی אز אשـכאل نیسـت میتنאقض درونی در אن دیده 

  بـه صـورت ملـכ یمـین  ھـא بنא بر אین عقـد אن. توאن به אن אستنאد כرد مین

 .بوده אست

                                                           
  .675، ص 2، جالمغازی؛ وאقدی، 62، ص2ج ،لکبریا طبقاتאبن سعد، . 1

 .25، ص2، جلوریا اعالمطبرسی، . 2
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   فرزندان بانو حميده. ج

אفزون بر بאنو حمیده، پنج ھمسر دیگـر ذכـر שـده אسـت بـه  7برאی אمאم صאدق

یא فאطمه بنت אلحسین אאثـرم (ی فאطمه بنت אلحسین بن אאمאم زین אلعאبدین ھא نאم

، אم وھـب بـن وھـب ه، אم مאلכ بن אنس، אم אبی حنیف)7پسر אمאم حسن مجتبی

تنهـא حمیـده  ،ه در بین אین שש زنכ نכته قאبل توجه אین .هم سאلمאبوאلبختری و אُ 

قאبلیت پرورש ودیعـه אلهـی و ھفتمـین  بود،) אندلسی یא بربری(כه כنیزی مغربی 

لحسین بא אن نسب وאא، א שאید در אبتدא به نظر رسد فאطمه بنت. אمאم رא دאשته אست

אده אلهـی אیـن مقـאم وאא رא حכمـت و אر אمـאبرאی مאدری אمאم بهترین گزینه بאשد 

به یقین שرאفت ، دאند כه گرچه گفته שده אز אשرאف عجم بودند میשאیسته כنیزی 

  .خאندאن אمאمت و عصمت رא ندאשتند

بن  موسـیی ھـא بאنو حمیده بر אسאس منאبع تאریخی، دאرאی چهאر فرزند بـه نאم

و «: یسـدون שیخ صدوق می 1دیبאج و فאطمه بوده אست אسحאق، محمد ،8جعفر

 2»אسحאق و محمد بن جعفر نیز ھسـت] یعنی [ ،7אین بאنو مאدر دو برאدر موسی

 3.אسـتمאدر אسـحאق و فאطمـه  نینچ ھم وی ،و بنא به نقل כאتب بغدאدی و אربلی

و فאطمــه رא אز فرزنــدאن אمــאم ) دیبــאج(אبــوאلفرج אصــفهאنی نیــز אســحאق، محمــد 

در . אختאف אسـت 7אمאم صאدق در تعدאد فرزندאن 4.دאند میאز حכیمه  7صאدق

تعدאد فرزندאن אن حضرت، שש پسر و یכ دختر به نאم فאطمه یـא אم  ،برخی منאبع

ی فאطمه، אسمאء و אم فروه ھא ھفت پسر و سه دختر به نאم ،فروه و در منאبعی دیگر

  . ذכر שده אست

                                                           
  .546، ص1ھمאن، ج. 1

 .96، ص1ج ،الخبارالرضاا عیونשیخ صدوق، . 2

  .766، ص2، جلغمها کشف؛ אربلی، 25ص  ،الئمها تاریخכאتب بغدאدی، . 3

 .413، صلطالبیینا مقاتل אبوאلفرج אصفهאنی،. 4
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אسحאق و برאدرש عبدאّهللاא و چند نفر دیگر رא گوאه و שـאھد بـر  ،7אمאم صאدق

وی رא  7ونه כه אمאم כאظمگ ھمאن 1.دنیرگ می 8بن جعفر موسیّص אمאمت אمאم ن

אمه אن ن د و نאم وی ذیـل وصـیتنگیر می 7שאھد وصیت خود بر نیאبت אمאم رضא

   3.دאنند میوی رא ثقه  ،مجموعه رجאلیون שیعی 2.حضرت بوده אست

  

   7تولد امام كاظم

در سـرزمین  قمـری 128 در سאل 7אمאم כאظم ،ی موجودھא بر אسאس گزאرש

אز . دن، چשـم بـه جهـאن گשـو)بین مכه و مدینه و محل قبر مطهر بאنوאمنـه( אبوאء

אز مכـه و سـفر  8بن جعفر موسیھنگאم تولد ، ندכ כه אبوبصیر تصریح می אج אن

ی بאردאری ھא שتند، بאنو حمیده در אین سفر بא وجود אن כه אخرین مאهگ حج بאز می

   4.ج مשرف שده بودبه ح ،ردهכ رא سپری می

فرزنـد  ،7بوده و אمـאم כـאظم 7ه אیא ُحَمیده אولین ھمسر אمאم صאدقכ در אین

 ،نـدכ שیخ مفید در אثאر خود تصریح می. ، אختאف אقوאل وجود دאردبودندر ت بزرگ

و مورد عאقه אن حضرت بود و אز אین رو  7ر אمאم صאدقت אسمאعیل فرزند بزرگ

دאنند و معتقدند אمאمت به فرزند אرשد  میر ت مت שאیستهبرאی אمא وی رא ،אسمאعیلیه

כـه فرزنـد  ،دیگر بر אسאس ھمאن روאیت אی عده 5رسد نه فرزندאن دیگر می) אכبر(

فرزنـد  7אمـאم כـאظم معتقدنـد دאننـد، مـیאرשد رא שאیسته نیאبت و خאفت אمאم 

مאعیل ه אسـمאعیلیه معتقدنـد چـون אسـכـ אین«: ویسدن مجلسی می. ھستندر ت بزرگ

رین فرزند אمאم بوده وאجب אست כه نّص بر فرزند אכبر بאשد، وقتی وאجب ت بزرگ

منصـوص "چون نّص یعنـی  ،אست כه فرزند אمאم، پس אز وی در قید حیאت بאשد

                                                           
 .228، ص1، جطالببیا اقب آلمنאبن שهر אשوب، . 1

  .33، ص1، جالخبارالرضاا عیونשیخ صدوق، . 2

 .113، ص1، جلمقالا تنقیحمאمقאنی، . 3

 .385، ص1ج ،الکافیכلینی، . 4

 .303، صلعشرها الفصولשیخ مفید، . 5
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عیل כـه در אمאنند אسم(جאنשین אمאم گردد و وقتی אو بعد אز אمאم زنده نبאשد " علیه

بر وی  )به معنאی خאفت پس אز אمאم(نّص چگونه  ،)زمאن حیאت אمאم אز دنیא رفت

   1.»אستصحیح 

نכته دیگر כه در روאیت כلینی و گزאرש خریدאری حمیده پیש אز אیـن بیـאن 

نـد در حـאلی כ پرسد כه אیא فرزندש رא تزویج نمی می 7שد، عכאשه אز אمאم بאقر

 44در אن زمـאن  7در حאلی כه אمאم صـאدق 2!כه وقت אزدوאج אو فرא رسیده אست

فرد در دھه پنجم زندگی رא در אبتـدאی مسـیر  ،و عرف אن زمאن ندسאل دאשت 47یא 

3.نددאنست میאزدوאج ن
مگر אن כه گفته שود وی אزدوאج כرده ولـی ھنـوز صـאحب  

به  8بن جعفر موسیאولین فرزند אو یعنی  ،پس אز پیوند بא ُحَمیَده فرزند نשده و

ر אمـאم تـ כـه אسـمאعیل رא فرزنـد بزرگ ییھא دنیא אمد כه در אین صورت نیز بא نقل

  .אبدی دאنند تعאرض می می

ی ھא فرقه ،7שود כه پس אز אمאم صאدق می אستفאده ،אج بحث مذכور در אین אز

بر אسאس ھمین عقیـده כـه فرزنـد  ھא כه برخی אز אن ندمتعدد שیعی به وجود אمد

بـه אمאمـت  ،فرقـه אسـمאعیلیه. نـدאرשد אمאم بאید جאنשین وی بאשـد، שـכل گرفت

و فرقه  .دאنستند می ر אمאمت ل بودند چون وی رא فرزند بزرگئאسمאعیل بن جعفر قא

چـون  :فتنـدگ و می نـدل بودئـمبאرכیه به אمאمت محمد، پسر אسمאعیل بن جعفر قא

فرزنـدש אیـق אیـن مقـאم  ،ر بوده و قبل אز پدر אز دنیא رفتهت אسمאعیل پسر بزرگ

אمت محمد بن جعفر، فرزنـد دیگـر بـאنو ُحمیـده به אم) یא ِسمیطه(سمطیه  4.אست

زیـرא وی  ؛ل بودنـدئـو فطحیه به אمאمت عبدאّهللاא بن جعفر אفطح قא 5.אعتقאد دאשتند

                                                           
 .37، ص 12، جبحاراالنوارمجلسی، . 1

 .476، ص1، جالکافیכلینی، . 2

قمری بنـאبر אخـتאف אقـوאل بـه دنیـא אمدنـد כـه در صـورت אول ھنگـאم  83یא  80در سאل 7אمאم صאدق. 3

 .ندא سאله بوده 47سאله و در صورت دوم  44 7گوی عכאשه بא אمאم بאقر گفت

 .69 – 68، صلشیعها فرقنوبختی، . 4

 .148، ص1، جالنحلو الملل؛ שهرستאنی، 77ھمאن، ص. 5
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در אیـن . رفـت میبه שمאر  7رین فرزند אمאم صאدقت پس אز مرگ אسمאعیل بزرگ

و بقیـه  ندرא قبول دאשـت 8بن جعفر موسی حضرتفرقه אمאمیه אمאمت  ، تنهאمیאن

   1.ردندכ رد رא אنכאر موא

  

  ي شخصيتي بانو حميدهها ويژگي. د

ی שخصیتی بאنو حمیده رא پس אز אرאیه تصـویری אز دوره زنـدگی אو در ھא ویژگی

ی ھـא یی כه بא توجه بـه گزאرשھא نقשدربאره توאن ترسیم نمود و سپس  میمدینه 

  .כردموجود برאی אو تبیین שده بحث 

  

   7اجتماعي عصر امام صادقـ  سياسينقش بانو حميده در اوضاع  .1

אجتمאعی در زمאن حضور بאنو حمیده در مدینه رא بאید  ـبررسی אوضאع سیאسی 

بـه بعـد  7یعنی یכ یא دو سאل پیש אز تولد אمאم כאظمقمری 127אز حدود سאل 

כه ھیچ تאریخی در مورد زمـאن رحلـت אیـن بـאنو در دسـت  אج אنאز  .پی گرفت

تنهـא بـه صـورت  .توאن در نظر گرفت میאین زمאن نسقف مשخصی برאی  ،نیست

به אین دلیل  .قمری دאنست148یعنی سאل  7توאن تא زمאن تولد אمאم رضא میقطعی 

  .אستبאنو تא אن زمאن قطعאً در قید حیאت بوده  ،כه بر אسאس گزאرשی

ـ  126(در אین مدت خلفאیی چون مروאن بن محمد معروف به مـروאن حمـאر 

אولـین خلفـאی ) ق158ـ  137(و منصور دوאنیقـی ) ق137ـ  132(سفאح، )ق132

و  ندعبאسی خאفت כردند כه جملگی بـא خאنـدאن אمאمـت رאبطـه منאسـبی ندאשـت

مـאن بـא אوאخـر حכومـت ز ھم ،אبتدאی ورود بـאنو بـه مدینـه. ورزیدند میدשمنی 

 در حقیقت אین بאنو پنج سאل پאیאنی حכومـت. مروאنیאن و אغאز خאفت عبאسی بود

  .مروאنیאن رא مשאھده نمود و بقیه عمر رא در عصر خאفت عبאسیאن زیست

                                                           
  .78، ص لشیعها فرقنوبختی، . 1
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بـه  قمـری100כه تبلیغאت و مبאرزאت سیאسـی عبאسـیאن כـه אز سـאل  אج אنאز 

שכل نظאمی به خود گرفـت قمری 129אز سאل  1.صورت پنهאنی رسمیت یאفته بود

אسـیאن رא אز فכـر مروאنیـאن رא אز یـכ سـو و عب ،به پیروزی رسید 132و در سאل 

אرאمש نسبی در خאندאن אمאمت حאכم  ھא در אین سאل .سوی دیگر مשغول כرده بود

تـא שـیعیאن رא אز نظـر فכـری و  یאفتنـدفرصتی  7אمאم صאدق ،אز אین رو. שد می

رسـد فשـאرھאی  مـید و بـه نظـر نو بא אنوאع علوم אשنא سـאز ھندفرھنگی، رשد د

 ،گفته שـده אزאدی نسـبی. ھש یאفته بودسیאسی بر خאندאن وאیت در אین برھه כא

تنهא در دھه سوم قرن دوم ھجـری وجـود دאשـته כـه حتـی در ھمـאن دھـه نیـز 

אمـא پـیש אز אن بنـی  ،تحت כنترل بود یשאنو שیعیאن א 7ی אمאم صאدقھא فعאلیت

در یـכ . כردندعلیه שیعیאن אعمאل  رאשدیدترین فשאرھא  ،אمیه و پس אز אن منصور

ی سیאسـی ھـא و جنبש ھـא ، جنگھא دوره بروز فتنـه 7אم صאدقتحلیل، دورאن אم

 بـود ی گونאگونیھא ی مذھبی و نحلهھא درگیر بא یכدیگر و نیز دوره ظهور گرאیש

   2.، ملحدאن، زندیقאن و שכאכאنتنظیر ُغא

در دوره چهאر سאله خאفت خود بא שیعیאن به ) ق137ـ  132(אبوאلعبאس سفאح 

یه صــفر بــه تتــ وאرد نســאخت و بیש ھــא ری بــر אنرد و فשــאכــ نرمــی رفتــאر می

ی שخصی و سیאسی بא אمویאن و כשتאر جمعی אنאن مשغول بود و שـאید ھא حسאب

ی سیאسی و مبאرزאتی ھא אز صحنه فعאلیت 7به دلیل دوری אمאم صאدق ،אین نرمש

دورאن خאفت منصور برאی  3.שد میبود و אز سویی ھنوز به علویאن אحسאس نیאز 

رא بـه عـرאق  7אمאم صـאدق گאھی ،ی مختلفھא وی به بهאنه سخت بود وשیعیאن 

 .שـد مـیولی ھر بאر به دلیلی موفق ن ،שیدכ رد و نقשه قتل وی رא میכ אحضאر می

و جאسوسאنی دאשت تא כسـאنی رא  دאد میمنصور שیعیאن مدینه رא تحت כنترل قرאر 

                                                           
 .298، ص2، جعقوبیتاریخ ییعقوبی، . 1

  .1390، 96گروه تאریخ پژوھשگאه حوزه و دאنשگאه، ص . 2

  .ھمאن .3



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    142

 ،دورאن אیـن در 1.ننـدز در رفت و אمد بودنـد، گـردن  7כه بא שیعیאن אمאم صאدق

و שیعیאن אن حضـرت  7برאی אمאم صאدق ھא و محدودیت ھא שدیدترین ممنوعیت

توאن به שدت אختنـאق در  می ،7بא توجه به نوع وصیت אمאم صאدق. שد می عمאلא

  .دوره خאفت منصور پی برد

ھنگאمی כه محمد بن سلیمאن، فرمאندאر مدینـه بـه منصـور خبـر دאد כـه אمـאم 

چه כسی رא  و ببیند אمאم ندو כج وی رא مאمور כرد تא جست، دنیא رفتهאز  7صאدق

به منصـور  به אین שכل אی محمد بن سلیمאن نאمه. وصی خود כرده تא אو رא بכשد

پنج نفر یعنـی منصـور دوאنیقـی، محمـد بـن سـلیمאن،  ،جعفر بن محمد« :نوשت

 هدو حمیــ) فرزنــد دیگــرש(، موســی بــن جعفــر)فرزنــدש(عبــدאّهللاא بــن جعفــر

منصور در برאبـر אیـن  2»رא وصی خود قرאر دאده אست، כدאم رא بכשم؟) ھمسرש(

  .نتوאنست نقשه خود رא عملی כند ،وصیت אمאم

אلبته אین وصیت אمאم جنبه سیאسی دאשت و אن حضرت پـیש אز مـرگ، بאرھـא 

لِسـتر אمـره و «: ویسـدن שیخ طوسی می. ندאمאم پس אز خویש رא معرفی כرده بود

אین عمل رא برאی پوשאندن אمر אمאمت و حفظ و حرאسـت אز جـאن אمـאم ؛ »حرאسته

چهאر نفر غیـر  ،שیخ مفید نیز معتقد אست כه אز جهت تقیه 3.م دאدאن جא 7כאظم

  4. אند معرفی שده 8بن جعفر موسیאز 

  :توאن دریאفت میرא  ذیل، نכאت یאد שدهدر ھر حאل אز گزאرש 

  ؛7مאم صאدقשدت فשאرھאی سیאسی عبאسیאن بر א) אلف

در بین مردم כه بאعث می שود نـאم  هوجهه و عظمت שخصیت بאنو حمید) ب

  .אو رא به عنوאن وصی خود قرאر دھد
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موאفق نאم برده שده כه  שخصیتمخאلف و سه  שخصیتدر وصیت אز دو ) ج

ی خـאص ھא ویژگی ھא در بین אن 8بن جعفر موسیשود  میبא אندכ دقت معلوم 

  .بودند אمאمت رא دאرא

تعدאد ھمسرאن אن حضرت שـש مـورد ذכـر ( ندھمسرאن دیگری دאשت אمאم) د

ی ھא כـه حتـی برخـی אز خאنـدאن ھـא و אنتخאب بאنو حمیده אز بـین אن) שده אست

مقאم بאنو نزد אمאم و جאیگאه אجتمאعی אو  שאن دھندهعلوی و عربی بودند، ن مשهور

  .نزد שیعیאن אست

שخصی بـه  ،7ر حیאت אمאم صאدقمنصور عبאسی در אوאخ ،بر אسאس گزאرשی

بـه فرمאنـدאری مدینـه  ،رא و سنگدل بودگ نאم ریאح بن عثمאن رא כه بسیאر خשونت

כه در پی مقאم محمد بـن عبـدאّهللاא بـن حسـن  رאשهر  אین منصوب כرد تא نهضت

ریـאح بـא سـخنאن . אیجـאد שـده بـود، در ھـم بשـכند» نفـس زכیـه«معروف بـه 

منصـور پـس  .ترאض و שورש مردم שهر שدموجب אع ،میز و تند خودא خשونت

אز שنیدن گزאرש ریאح، نאمه تهدیدאمیزی خطאب به مردم مدینه نوשـت و توسـط 

ی خـود ھـא و אعترאض ھـא نوשت כه אگـر بـه مخאلفت یو .ریאح برאی אنאن فرستאد

אنـאن رא در ، ی بאزرگאنی אز طریق خשכی و دریא رא مسدود כـردهھא رאه ،אدאمه دھند

پیש אز אن כه .ندכ دھد و یא بא حمله نظאمی نאبودשאن می میאدی قرאر محאصره אقتص

خوאندن نאمه توسط ریאح به پאیאن برسد، فریאد אعترאض مردم بلند שد و بـא خשـم 

منصور در پی . אرאن כردند و אو گریختب فرאوאن، وی رא כه بر بאאی منبر بود سنگ

جـאرت و بאزرگـאنی بـه سـوی ت یھא ، تهدید خویש رא عملی כرد و رאهوאقعهאین 

مدینه رא بست و مردم رא در محאصره אقتصאدی قرאر دאد و אین محאصـره تـא زمـאن 

   1.خאفت پسرש مهدی אدאمه دאשت

ر אز پیש כـرده و ت وضعیت שیعیאن رא سخت ،به یقین محאصره אقتصאدی مدینه
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 بـא مשـכل فقـر و ،ی אجتمـאعیھא אفزون بر فשאرھאی سیאسی و محـدودیت ھא אن

مرכـز ثقـل فשـאرھאی  ،در אین میאن خאندאن אمאمـت. نאدאری نیز موאجه שده بودند

رא دשـمن אصـلی خـویש قلمـدאد  ھـא عبאسیאن אن زیرא ؛سیאسی و אقتصאدی بودند

ی אن زمـאن توسـط علویـאن و در وאقـع שـیعیאن صـورت ھא ردند و אכثر قیאمכ می

رھبـر دینـی و  ،7אدقبאنو حمیده در خאنه אمאم صـ אوضאعی،در چنین . رفتگ می

ی אن دوره ھא رد و به طور طبیعـی بـא دשـوאریכ زندگی می ،سیאسی گروه שیعیאن

ھـیچ گزאرשـی در  ،אز وضعیت دאخلی خאنه אمـאم و زنـאن و כودכـאن. و بودر هروب

تـوאن بـه تحلیـل منאسـبی אز میـزאن  مـیدست نیست אمא بא ترسیم אوضאع אن دوره 

 وאن در مـدیریت بحـرאن و אیجـאد אرאمـש درنقש مهم بאن به وپردאخت  ھא سختی

  .نیروھאی שیعی پی برد

مשכאت سیאسی عصـر אمـאم  سببتوאن دریאفت כه به  می ذیل،אز دو گزאرש 

نقש زنאن در خאنه אن حضرت پر رنگ بوده و گرچه موאرد دیگـری در  7صאدق

سـت مـא موאرد به رאویאن یא بـه دאین توאن אحتمאل دאد כه  می ،שود میمنאبع یאفت ن

  :نرسیده بאשد

אصـحאب در مـورد  ویی بـه سـؤאل فقهـی یכـی אزگ پאسخ 7אمאم صאدق) אلف

 خوאھد تא כنیـزש رא میسپאرد و אز وی  میכیفیت حج فرزندש رא به بאنو حمیده 

  1.نزد بאنو بفرستد و پאسخ رא دریאفت כند

خوאسـت حقـوق אھـل  مـی 7ھرگאه אمאم صאدق«: فرمود می 7אمאم כאظم) ب

مאدرש، אم فروه و ھمسرש، حمیـده مصـفא رא بـرאی אیـن כـאر  ،א بپردאزدمدینه ر

  2».فرستאد می

توאن فهمید כـه אنـאن بـرאی אعطـאی حقـوق  می ،در אین روאیت» بعث«אز وאژه 
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پردאختند و שـאید بـه دلیـل אختنـאق  میو حقوق رא  ندرفت میمردم، אز خאنه بیرون 

  .دאدند می אً אنجאمبאنوאن خאنه ترجیح رאحאכم، אین عمل 

  

  حميده؛ راوي حديث .2

  :שود میאز بאنو حمیده چند روאیت بر جאی مאنده כه به طور خאصه بیאن 

אز אن حضــرت  7ن بـن حجـאج، אز אصـحאب אمـאم صـאدقאعبـدאلرحم -2-1

אمـאم  »وظیفه چیسـت؟. به دنیא אمده אست] پسر[فرزندی ] مכه[א ج در אین«: پرسید

כنیز אز . رא مאقאت כرد و אز אو در אین مورد بپرسد حمیده ».به כنیزی بگو«: فرمود

در روز ترویه אز جאنـب وی نیـت כنیـد و لبـאس «: فرمودبאنو حمیده پرسید و אو 

אیـن پאسـخ ُحَمیـده » ...و لبאس אحـرאم بپوשـאنید و  نمאیددوخته رא אز تن אو دور 

ی بـه عنـوאن در بسیאری אز منאبع فقه مبنאی فقهی در حج نیאبتی אز כودכאن שده و

   1.שود میمستندאت نقلی אز אز אن یאد 

توאن  میאین אست כه حضور بאنو حمیده در مכه رא  ،در אین روאیت جאلبنכته 

ه אیא אین دومین سفر بאنو به حج پس אز سفری بوده כه כ אز روאیت دریאفت אمא אین

  .در אن به دنیא אمد یא در ھمאن سفر معلوم نیست 7אمאم כאظم

رجـال  אست כـه بنـא بـه نقـل 7ن بن حجאج אز אصحאب אمאم כאظمאعبدאلرحم

و ھمـوאره بـه אو  نددאنسـت مـیو بهשـتی  نددאשـت مـیאو رא دوست  حضرت، کشی

عه ین כِلّم אھل אلمدینه فאنّی ُאحّب אن یری فی رجאل אلשـאیא عبدאلرحم«: ندفرمود می

در بـین  بא אھل مدینه سـخن بگـو כـه مـن دوسـت دאرم! نא؛ אی عبدאلرحم»مثلכ

  ن שخصـیتی بـه حمیـده אرجـאع אیـن כـه چنـی 2.ببیـنم] زیאد[שیعیאن مאنند تو رא 

   7אین אست כه وقتـی אمـאم صـאدق نכته دیگر. یכ نכته مهم אست ،שود دאده می
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  ویی گ قـدرت علمـی و توאنـאیی پאسـخ ،دھـد مـیאرجـאع  هبه ھمسرש بאنو َحمید

  אلبتــه . فرمאیــد مــیאثبــאت  بــه مســאئل שــرعی و نیــز אعتبــאر و مقــאم אیــن بــאنو رא

  نیـز  ھـא زنی رא نـزد حمیـده ببـرد تـא ضـرورت حفـظ حریم خوאھد تא میאز وی 

  .محفوظ بمאند

  : אبوبصیر گوید -2-2

بـאنو . تسـلیت دھـم 7رفتم تא وی رא در مرگ אمאم صאدق(!) حمیدهخدمت אم

אمـאم (אگـر אبאعبـدאّهللاא «: سـپس فرمـود .ש گریسـتمא گریست و مـن نیـز אز گریـه

ש رא א אو دو دیـده ».שـدید مـیده ز دیدید שگفت میرא به ھنگאم مرگ ) 7صאدق

כـه مـא  »ھمه خویשאنم رא گرد ھم جمع כنید و כسی بאقی نمאند« :گשود و فرمود

به رאسـتی כـه שـفאعت مـא بـه «: אه نگאھی به אنאن כرده و فرمودگ אن. جمع כردیم

   1».שمאرد میכسی نرسد כه نمאز رא سبכ 

بوده כه כאظم در » אم כאظم، حمیده« ،ر אین روאیت ظאھرאً אم حمیدهگفته שده د

  .אست אستنسאخ سאقط שده

אز جـאبر אز אمـאم  هحمیـد אز هروאیتی אز عبدאّهللاא بـن جبلـ محاسن برقیدر  -2-3

  : نقل שده כه فرمود 9אز پیאمبر 7بאقر

م אلتאرכون وאیة علی אلمنכرون لفضله אلمظאھرون אعدאء خאرجون مـن אאسـא

  من مאت منهم علی ذلכ؛

و אز  ندی وی שـدھא و منכر فضـلیت ندرא ترכ כرد 7כسאنی כه وאیت علی

دשمنאن وی حمאیت כردند، مאدאمی כه بر ھمین حאلت אز دنیא روند אز دین אسـאم 

  2.אند خאرج שده

وجـود رאوی بـא نـאم . אنـد אورده محاسن برقیمنאبع پس אز وی אین روאیت رא אز 
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 7ه منظور אز رאوی مذכور ھمسر אمאم כـאظمכ אحتمאل אین ،روאیت حمیده در אین

بـین  אی توאنـد وאسـطه مـی ،صر بودن ویع زیرא אز نظر ھم ؛ندכ بאשد رא تقویت می

و  7عبدאّهللاא بن جبله و جאبر بن یزید جعفی بאשد כه אز رאویאن طبقه אمـאم صـאدق

و حلّـی و دیگـر عبدאّهللاא بن جبله כه وאقفـی بـوده و نجאשـی  .אست 7אمאم כאظم

ظאھرאً ھمאن جبאره אست (معموאً אز حمید بن جنאده  1.دאنند میرجאلیون وی رא ثقه 

روאیـאت زیـאدی  ،و حمید بن שعیب سبیعی) تصحیف שده ھא כه در برخی نسخه

رא نقل כرده ولی در ھمه موאرد نאم حمید بא نسـب وی אمـده و حمیـده بـه طـور 

   2.שود میر روאیتی دیده ت مطلق در כم

  :א دو نכته قאبل بحث אستج در אین

  :ویسدن مرحوم خویی به نقل אز שیخ طوسی در مورد عبدאّهللاא بن جبله می) אلف

   3.لَُه روאیאت روینאھא بאאسنאد אאول عن حمید عن אحمد بن میثم

نـאم  ھא در منאبع دیگر وجود دאرد כه در رאویאن אن ،روאیאتی بא אین مضمون) ب

  .هد نه حمیدשو میدیده » حمید«

אفـزودن تـאء  אمـאאست כه אمכאن אשتبאه در אستنسאخ ھمیשه وجـود دאرد  گفتنی

در אنـوאع تصـحیفאت ھـیچ  ،ه حرف مשאبه אن وجود دאשته بאשدכ تאنیث بدون אین

، محاسن برقیمورد نظر در  هه حمیدכ نאن אحتمאل אینچ ھم ،در ھر حאل. جאیی ندאرد

אمـא رאوی  ؛ر نیـאز دאردتـ بـه بررسـی بیש ،بאשد وجـود دאשـته 7مאدر אمאم כאظم

אلبتـه . אسـت שـدنی حدیث بودن אین بאنو بא ھمאن دو حدیث مذכور ھـم אثبـאت

در  اعـالم النسـاء المؤمنـات عجیب אست כه بא وجود روאیت دوم، نאم بאنو در כتאب

   4!שود میدیده ن 7و אمאم כאظم 7אمאم صאدق نبین رאویא
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   7حميده؛ وكيل امام صادق .3

  : ند כه گفتכ כلینی روאیتی رא به سند خود אز عبدאّهللاא כאھلی نقل می

שـدند و مـא  مـیאز خאنـه خـאرج  ھא אرد برאی عزאدאریم ھمسر من و ھمسر אبن

پس وقتی כسی אز مא אز دنیא رفـت אیـא بـه «: گفتند. گفتیم כه אین عمل حرאم אست

  »دنبאل אو نرویم؟

  :سپس وی گفت

 هقـوق تسـאلنی כـאن אبـی یبعـث ُאّمـی و אم فـروعن אلح«: فرمود 7אمאم כאظم

پـدرم بـرאی אعطـאی . پرسید میאز من دربאره حقوق  »تقضیאن حقوق אھل אلمدینه؛

   1.فرستאد میرא ] مאدربزرگم[ هحقوق אھل مدینه مאدرم و אم فرو

אدאی حقـوق  بـرאی ،ھא שیخ حر عאملی در بحث جوאز خروج زنאن در عزאدאری

   2.ندכ تنאد میدیگرאن به אین روאیت אس

بـه ھمسـر بزرگـوאرש،  7توאن میزאن אعتمאد אمאم صאدق میאز حدیث مذכور 

 –سخت سیאسـی  אوضאعאین כאر در دאدن م به عאوه، אنجא ؛بאنو حمیده رא دریאفت

به تدبیر و دאنש و שجאعت نیאز دאשت و אگـر אیـن  ،אجتمאعی و فرھنگی אن دوره

  .فرستאد میرאی אعطאی حقوق مردم نאمאم وی رא ب ،در بאنو نبود ھא ویژگی

  

   7حميده؛ وصي امام صادق .4

منصـور عبאسـی پـس אز אن כـه دسـتور כשـتن אمـאم  ،پیש אز אین אשאره שـد

رא  7خوאھد تـא وصـیت אمـאم صـאدق میرא می دھد، אز فرمאندאر مدینه  7صאدق

محمـد بـن سـلیمאن، . ببیند و پس אز שنאسאیی وصی אن حضـرت، وی رא بכשـد

                                                           
 .178، ص1ج قیه،من الیحضره الف؛ שیخ صدوق، 217، ص 3، جالکافیכلینی، . 1

  .331، ص1ج لشیعه،ا وسایلعאملی، . 2
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אمه אمאم به عنوאن وصـی ن دאر مدینه پس אز دیدن אسאمی אفرאدی כه در وصیتفرمאن

ویسد כه جعفر بن محمـد پـنج نفـر رא ن برאی منصور دوאنیقی می ،یאد שده ھא אز אن

منصور دאونیقی، محمد بن سلیمאن، عبدאّهللاא بن  :به عنوאن وصی אنتخאب כرده אست

سپس وی אز منصـور ). ھمسرש( هحمید و) دو پسرש(جعفر و موسی بن جعفر

   1.כ رא بכשدی پرسد כه כدאم می

 یحرכتـ ،8بن جعفـر موسـیگرچه وصیت אمאم به چهאر نفر دیگـر غیـر אز 

אصل אین عمل در ، سیאسی برאی حفظ جאن אمאم پس אز خویש و אز بאب تقیه بوده

عظمت שخصیت אین بאنو و جאیگאه و مقאم אو نزد אمـאم  دھنده نשאن ،مورد حمیده

دوبـאر  یאدשـده،ه حرכت سیאسی כ نכته جאلب توجه אین. مردم عصر אوستو نیز 

כـه حضـرت  7یכ بאر در مورد אمאم حسین :אفتאدאتفאق  :אئمهدیگر در تאریخ 

و بאر دیگر در مورد ُحَدیث مـאدر אمـאم حسـن  دאدندرא وصی خود قرאر  3زینب

بـرאی حفـظ جـאن فرزنـدש، نـאم אیـن بـאنو رא در  אن حضـرتכـه  7عسכری

پس  تصور כردندכه برخی  אی به گونه 2؛אورد میبه عنوאن وصی خود  ،אمهن صیتو

به نظـر  3אر אمאمت خوאھد שدد عهده ،مאدرש ُحَدیث ،7אز שهאدت אمאم عسכری

אجتمאعی שیعیאن در عصر سـه אمـאم مـذכور و ـ  رسد بא مقאیسه אوضאع سیאسی می

ع عملכردאنـאن در تعیـین دلیل שبאھت نو ،نאنیز نوع برخورد خلفאی وقت بא علوی

تـوאن  مـیبא دقـت در منـאبع مربـوط بـه تـאریخ تשـیع، . توאن دریאفت میوصی رא 

رین دورאن אمאمت אمאمـאن ت אز حسאس ،ھجری 260و 148، 61ی ھא دریאفت כه سאل

 7تنهא یכ بאزمאنده אز نسل אمـאم 7پس אز שهאدت אمאم حسین. שیعه بوده אست

مאنـد و بیمـאری אمـאم  مـیجאمعه אسאمی زنـده وجود دאשت כه بאید برאی ھدאیت 

توאنسـت بـه אنحـرאف ذھـن  مـی ،3و وصی قرאر دאدن حضرت زینب  7سجאد

                                                           
  .71، صلعشرها الفصول؛ שیخ مفید 108، ص لغيبها كتابשیخ طوسی، . 1

 .46، صلعشرها الفصولשیخ مفید، . 2

 .507ـ  506ص  لنعمه،ا لدین و اتماما کمالשیخ صدوق، . 3
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אمـאم  ،و بنא بر قـول مשـهور .برאی حفظ جאن وی بאשد אی و زمینه بینجאمددשمن 

زمאن نیز تنهא فرزند אمאم عسכری و אخرین ذخیره אلهی برאی ختم سلسـله אمאمـت 

سیאست  ،אزאین رو .رفت میل زمאن به שمאر ئאز אھم مسא یשאنא و حفظ جאن ندبود

به אیـن  ؛שود میقضیه متفאوت  7در مورد אمאم صאدق. אین دو אمאم שبیه ھم אست

כه فرزنـدאن  אج אن، אمא אز אیשאن نیستندتنهא فرزند و بאزمאنده  7معنא כه אمאم כאظم

ی متعـدد ھא فرقـه שאن،אیو بعد אز שهאدت  ندאن حضرت، مقبولیت אجتمאعی دאשت

אین אوضـאع رא  ندتوאنست میو אمאم  ندبא אعتقאد به אمאمت ھریכ אز אنאن به وجود אمد

. دنبر میאز אستتאر سیאسی بهره  ،ند، برאی حفظ جאن وصی بر حق خودنینی כب پیש

   1.ھستند ھא אز جمله אین فرقه ،سمطیه و فطحیه ،ی אسمאعیلیه، مبאرכیهھא فرقه

یزی برאی כשـتن وصـی پـس אز ر برنאمه ،یگر در سه مورد مذכورنכته مשאبه د

אسـت כـه بـא אسـتفאده אز سـخنאن و  7،אمאم حسین، אمאم صאدق و אمאم عسـכری

אلبته مـوאرد مـذכور بـه אضـאفه . توאن אثبאت כرد میی موجود در منאبع معتبر ھא نאمه

، بـאنو 3כه در سه بאنوی بزرگوאر، حضرت زینـب אی ی ویژهھא قאبلیت و ظرفیت

در  .ل موجـود بאשـدیـتوאند بخשـی אز دא می ،حمیده و بאنو حدیث وجود دאשته

אن، رאوی حـدیث، یبאنویی تאثیرگذאر در زمـאن אختنـאق عبאسـ ،مجموع بאنو حمیده

دאשتن مقـאم وאאی  یשאن،ی אھא ویژگی رینت و אز مهم ندوכیل و وصی معصوم بود

  .مאدری معصوم رא می توאن برשمرد

  

  ان زندگاني بانو حميدهپاي. هـ 

در مورد سאل وفאت بאنو حمیده ھیچ گزאرשـی در دسـت نیسـت و بـא אسـتفאده אز 

و  7ی مربوط به خریدאری כنیزی بא نאم نجمه و تزویج אو به אمאم כאظمھא گزאرש

تـوאن گفـت حـدאقل تـא سـאل  مـی ،אز אین כنیز 7ل مربوط به تولد אمאم رضאئمسא

                                                           
 .148ص، 1، جالنحلو الملل؛ שهرستאنی، 77-67، صلشیعها فرقنوبختی، . 1
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و אز אن  אنـد אین بـאنو در قیـد حیـאت بوده 7رضא یعنی زمאن تولد אمאمقمری 148

در ھر حאل مـدت عمـر . כه حאכی אز حضور وی بאשد وجود ندאرد پس گزאرשی

  .وی و نیز مכאن مرقد مطهرש بر مא معلوم نیست وفאتبאنو، زمאن 

  

  نتيجه 

، אز אیـن رو نـدאز כنیزאن بربـر و אھـل مغـرب بود 7بאنو ُحَمیده، مאدر אمאم כאظم

خریـدאری  موضوعدر . خوאنده שده אست هو אندلسی ه، مغربیهאه بא بربرینאمש ھمر

فروש، نכאتی مطرح שده כه بر عظمت שخصیت بـאنو دאلـت دאرد و  وی אز برده

سـه فرزنـد  8بن جعفر موسیאین بאنو אفزون بر  .אند رא ستوده אیשאن 7אمאم بאقر

  . אند یرگذאر بودهتאث אی دیگر دאשته כه ھر یכ در تאریخ صدر אسאم به گونه

توאن به سـخنאن אمـאم معصـوم  می ،ی بאرز بאنو حمیدهھא אשنאیی بא ویژگی برאی

 .אند و مهذبـه سـتوده ه، مصـفאه، محمـودهאשאره نمود כه وی رא بא אوصـאف حمیـد

» هאبـن حمیـد«وی رא بـא عبـאرت  ،7ھنگאم توصیف אمאم زمـאن 7حضرت علی

  .ندכ برאبر میخوאند כه אین جمله عظمت אو رא چندین  می

نאمש در بین رאویאن אحאدیـث  ،אز אین رو ؛بאنو حمیده رאوی چند حدیث אست

و  تهذیب االحکـام، کافیאحאدیث אو در منאبعی چون  .שود میدر منאبع رجאلی دیده 

برאی אعطـאی  7אمאم صאدق. שیخ طوسی و אثאر שیخ مفید אورده שده אست الغیبـه

فرسـتאد تـא  مـیر و مאدر بزرگש، אم فـروه رא אین بאنوی بزرگوא ،حقوق אھل مدینه

אمه خـویש بـه عنـوאن ن نـین نـאم وی رא در وصـیتچ ھم. حقوق مردم رא بپردאزند

 بودنـد 8بن جعفـر موسیگرچه وصی אصلی אن حضرت، אمאم  ،אورد می» وصی«

  . שتندو بאنو نیز ھمین אعتقאد رא دא

   ،אل فقهـی خـودאصحאب خود رא برאی یאفتن پאسخ سؤ 7نین אمאم صאدقچ ھم

د و پאسخ بאنو در منـאبع فقهـی جـزء مسـتندאت قـرאر ندھ میبه بאنو حمیده אرجאع 

  . گرفته אست
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כـه אیـن  אی אجتمאعی و فرھنگی שـیعیאن در دوره ـبא توجه به אوضאع سیאسی 

ر אز ت ر و برجسـتهت نقש وی אحتمאאً بאید بسـیאر پررنـگ ،زیست میبאنو در مدینه 

ل سیאسی و نیز وجود حریم ویژه بـאنوאن یمده، بאשد אمא به دאא ھא אنچه در گزאرש

در تبیـین  رא אنـدכی مـא ،یی כه در دست אسـتھא میزאن گزאرש :بیتحرم אھل 

  אز زمـאن مـرگ و محـل قبـر بـאنو حمیـده گزאرשـی . ندכ یאری میשخصیت بאنو 

در قیـد حیـאت قمـری  148توאن گفت حدאقل تא سـאل  میدر دست نیست و تنهא 

  .ه אستبود
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  7فرزندان امام كاظم

  اري احمد خامه
  

  ده يچك

אنـد כـه  بوده یفرزنـدאن پسـر و دختـر فرאوאنـ یدאرא 7حضرت אمאم כאظم

در منאبع و כتـب تـرאجم . ستیست ندر د ھא ر אنت שیאز ب یאطאعאت چندאن

ن فرزندאن אختאف نظـر وجـود دאرد و שـمאر یא یدر تعدאد و אسאم ،:אئمه

ن نوשتאر، אبتدא بر אسאس یدر א. ن שده אستیین سی تא שصت فرزند تعیب ھא אن

د، یــخ مفیשــ ارشــادر یــنظ ،:אئمــهخ و منאقــب یتــאر כیــمنــאبع درجــه 

، یطبــر المامـها دالئل، یبیخصــ یلکبرا هیـالهدا ،یخ طبرســیשـ یلـورا اعالم

، یوزج بنا سـبط لخواصا تذكرهאبن خשאب و  خیتار، مناقب ابن شهرآشوب

و  یفخـر رאز لمباركها شـجره، یهقـیب النسابا لبابر یز כتب אنسאب نظیو ن

אن یـو موאرد אخـتאف م7فرزندאن אمאم כאظم ینبه، אسאمع אبن لطالبا عمـده

پرאכنـده  یھـא ین כوשـیده تـא אگאھینـچ ھم. ن منאبع אستخرאج שـده אسـتیא

ر منـאبع معتبـر אسـتخرאج یفرزندאن אن حضرت، אز سـא یموجود دربאره برخ

  . گردد

כتب  ،:אئمهخ یمنאبع تאر ،:אئمهفرزندאن  7אمאم כאظم :دييواژگان كل

  .אنسאب
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  مقدمه

زمאن  د، ھمیقمری به طول אنجאم 183تא  148כه אز سאل 7دورאن אمאمت אمאم כאظم

د ـ یلرשـא تـא ھאرون یقـیعبאس ـ אز منصور دوאن یبن یفت چهאر تن אز خلفאبא خא

 یعبאسـ یمهـد هرא در دور یمـدت כوتـאھ 7ن مدت، אمאم כאظمیدر طول א. بود

ש رא به دستور ھאرون در زندאن یعمر خو یאنیو چند سאل پא) ق169ـ  158حכـ (

  .نددیرسو به שهאدت  שدند ز در زندאن مسمومیو سرאنجאم ن نددیگذرאن

ف خـود כـه در خـאرج אز یعمر שر אز ییھא در طول سאل حضرتن حאل، یبא א

 یفرزندאن فرאوאنـ یلد بودند، دאرאو ر אمت שی، אز زنאن خود כه بندכرد یزندאن سپر

ر یر אز تعدאد فرزندאن سـאت שیب ،ن אمאم بزرگوאریכه در وאقع تعدאد فرزندאن א ندשد

در אن بـه سـر  حضـرتכـه  یدیשـد یאسـیאمא به علت خفقאن س. אست :אئمه

ن فرزندאن به طـور כאمـل نאשـنאخته مאنـده אسـت و یر אت שی، שرح حאل بندبرد یم

در منـאبع  یא محـدود و پرאכنـده یھـא یز אگאھین ر فرزندאن אن حضرتیسא هدربאر

  .وجود دאرد یخیتאر

بر אسאس منאبع معتبر و دسـِت אول 7فرزندאن אمאم כאظم ین نوשتאر، אسאمیدر א

כتـب אنسـאب כـه  ین برخینچ و ھم یتא قرن ھفتم قمر :אئمهخی و منאقب یتאر

ب حروف אلفبא אستخرאج שـده و مـوאرد یאند، به ترت فرزندאن אمאم رא نאم برده یאسאم

به منظور אختصـאر و عـدم درج عنـوאن . ده אستین منאبع ذכر گردیאن אیאختאف م

אز שهرت نویسنده אن אورده  یשא بخی یכאمل منאبع در ھر אرجאع، تنهא שهرت אصل

  :عبאرتند אز یمنאبع مورد بررس. שود یم

: אختصאر) (ق 358א ی 334م ( یبیحمدאن خصبن نینویسنده حس یه الکبـریالهدا

؛ )یطبر: אختصאر) (سده پنجم ق( یعیש یمنسوب به طبر دالئل االمامـه؛ )یبیخص

نّسـאبه  ینوשـته ُعمـر یالمجد؛ )دیשیخ مف: אختصאر) (ق 413م (د یخ مفیש ارشاد

: אختصــאر(نویســنده نאשــنאخته  تیــخ اهــل البیتــار؛ )یُعمــر: אختصــאر) (ق 466 م(
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ــאر ــورا اِعالم؛ )خیت ــ یل ــته ש ــینوש ــאر) (ق548م ( یخ طبرس ــ: אختص ، )یطبرس

خّשـאب نوשـته אبـن الئمها خیتار؛ )یهقیب: אختصאر) (ق 565م ( یهقیب النسابا لباب

نوשــته אبــن שهرאשــوب  طالــب یمناقــب آل اب؛ )خّשــאب אبــن: אختصــאر) (ق567 م(

 ین رאزیمنسـوب بـه فخرאلـد لمباركها شـجره ؛)אبن שهرאשوب : אختصאر) (ق588م(

: אختصـאر) (ق 654م ( یوزج بنא سبط لخواصا تـذكرهو ) یرאز: אختصאر) (ق606م(

  ).یسبط אبن جوز

אز  یשمאر هموجود دربאر هپرאכند یھא یאمכאن אگאھ د ن تאש שده تא حینچ ھم

دسِت אول و معتبر ـ تא حدود قرن ھفـتم  یثیو حد یخیر منאبع تאریאز سא، فرزندאن

موجـود در منـאبع متـאخر ـ כـه  یھـא یو אز درج אگאھ שـود یـ گـردאور یھجر

  .گرددز یتوאن بدאن אعتمאد כرد ـ پرھ یتر م سخت

در تعـدאد فرزنـدאن אمـאم  ،:אئمـهخ و تـرאجم یگفتنی אست כه در منـאبع تـאر

כه אز حدود سی تـא שصـت فرزنـد  یא אختאف نظر وجود دאرد؛ به گونه7כאظم

 یفرزند، אبونصر بخـאر 37) 2/36( یو طبرس) 2/244(د یخ مفیש. گفته שده אست

نبــه שصــت فرزنــد ع چهــل فرزنــد و אبن) 314ص ( یوزج بنא و ســبط) 53ص(

אن ز یـن) 4/349(هرאשـوب ש به نوשته אبن. אند שمرده7אمאم כאظم یبرא) 240ص(

. فرزند دאשته، אمא خود אز چهل فرزند نאم بـرده אسـت 37 یحضرت سی و به قول

دאنسته ) به جز כودכאن(تن  59שאن رא یز فرزندאن אین) 298ص ( یالمجـدنویسنده 

خ یتــارفرزنــد، در  31אز ) 264ـ  263ص ( یبیخصــ هیــالهدان در ینــچ ھم. אســت

فرزند نـאم  39אز ) 147ص ( مهدالئل االماو در  33אز ) 108ـ  106ص ( تیالب اهل

  .برده שده אست

שـود כـه  یאשـאره م7فرزندאن אمאم כـאظم هد دربאریخ مفیא، به قول שج نیدر א

فضـل ومنقبـه  8بن جعفـر موسـیאلحسن  یولכل وאحد من ولد אب«: گفته אست

  1.»مשهوره

                                                           
 .246، ص2، جاالرشاد فی معرفه حجج الله علی العباد: نכ .1
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  فرزندان پسر

. אسـت ذכـر שـده7אز تعدאد پسـرאن אمـאم כـאظم یدر منאبع مختلف، אمאر متفאوت

אن حضـرت  یبرא) 2/36( یو طبرس) 2/244(د یخ مفی، ש)53ص( یאبونصر بخאر

بیسـت و دو و ) 298ص ( یبیست، ُعمر) 314ص ( یوزج ھیجده پسر، سبط אبن

ز یـن) 4/349(هرאשـوب ש אبن. אند بیست و سه پسر قאئل שـده) 240ص (אبن عنبه 

 یبیخصـ هیـالهدادر . سـتتعدאد پسرאن رא ھیجده گفته אمא אز بیست پسر نאم برده א

 تیـخ اهـل البیتـارو در ) 147ص( هـالمامـا دالئلزده، در ـــאنــש) 264ـ  263ص(

بیست و پنج پسر نאم بـرده ) 77ص ( لمباركها شـجرهھیجده و در ) 107ـ  106ص(

  .שده אست

  :عبאرتند אزن پژوھש، یدر א שده یدر منאبع بررس پسرאن یאسאم

  

  7الرضا يبن موس يحضرت عل. 1

  م يابراه. 2

אد שـده، در یـم یכ فرزند بـه نـאم אبـرאھیخ و ترאجم אئمه، تنهא אز یدر כتب تאر

م אכبـر و یم، یכی אبرאھیאز دو فرزند به نאم אبرאھ 1אز منאبع אنسאب، یכه تعدאد یحאل

بـود  یم אכبر כسیכه אبرאھنیאنسאب در א یعلمא. אند אد כردهیم אصغر یدیگری אبرאھ

כتـب  یبرخ. و مردم رא به خود فرאخوאند، אتفאق نظر دאرندمن خروج כرد یכه در 

م یאبـرאھ ین لقـب بـرאیـگر، אی، אمא در כتب دאند אد כردهی» یمرتض«אنسאب بא لقب 

م یאبـرאھ ین لقـب بـرאیـא כאربرددر  ،در منאبع یو به طور כل 2אכبر ذכر שده אست

                                                           
، אبونصر بخאر 1. الشجره ، ین رאزی؛ محمد بن عمر، فخرאلد54، صسر السلسله العلویه، یسهل بن عبدאّهللاא

، طالب عمده الطالب فی انساب آل ابی، אبن عنبه، ی؛ אحمد بن عل99-98و  77، ص المباركه فی انساب الطالبیه

 .427، صمناهل الضرب فی انساب العرب، ید جعفر، אאعرجی؛ س245ص

 .245؛ אبن عنبه، ھمאن، ص 98، ص یفخر رאز :نכ .2
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 .א אصغر אضطرאب وجود دאردیאכبر 

אبونصـر  1.م بـودیو שجאع و כر یسخ 7یوسم بن مید، אبرאھیخ مفیبه نوשته ש

خ یبه گفته ש 2.אد כرده אستی» هیدیאز אمאمאن ز یכی«אשכאرא אز אو بא عنوאن  یبخאر

ن یـد بـن אمـאم زیـمحمـد بـن محمـد بـن ز ید، אو در دورאن مאمون، אز سـویمف

. من منصوب שدیعت כرد ـ به אمאرت یא در כوفه بא אو بیـ כه אبوאلسرא 7نیאلعאبد

א אقאمـت نمـود؛ پـس אز جـ در אن یא رא فتح כـرد و مـدتج من رفت و אنیس به پ

  3.אو אز مאمون אمאن گرفتند یא אتفאق אفتאد، برאیאبوאلسرא یכه برא یعیوقא

م یمن خروج نمود و مردم رא به محمد بن אبرאھی، אو در شجره المباركهبه نوשته 

قمـری כـه  202אند و در سـאل אمא بعدאً مردم رא به خود فرאخو. طبאطبא دعوت כرد

אو  یرא بـه سـو یه بن علیمאمون حمو. مאمون در خرאسאن بود، بא مردم حج گزאرد

כـه در نیمאمون به אو אمאن دאد تא א. م שכست خورد و به عرאق رفتیאبرאھ. فرستאد

  4.بغدאد درگذשت

  5:سدینو ین بאره میر در אیثא אبن

، هبن جعفر بن محمد وכאن بمכـ یم بن موسیظهر אبرאھ] 200[ هھذه אلسن یف

 یمن وبهא אسحאق بـن موسـیאل یمא כאن منه سאر אل א ویلسرאא یفلمא بلغه خبر אب

بن عبد אّهللاא بن عبאس عאمًא للمـאمون،  یبن محمد بن عل یبن موس یسیبن ع

אلمשـאש فعسـכر  یفـאت هم من صنعאء سאر منهא نحو مכیفلمא بلغه قرب אبرאھ

م یאبرאھ ین، وאستولییھربوא من אلعلو همن אھل مכ هعه جمאیبهא وאجتمع بهא אل

وאخـذ  یمن من אلنאس وسـبیمن قتل بאل هאلجزאر لכثر یسمیمن وכאن یאل یعل

 .אאموאل

                                                           
 .245، ص2د، ھمאن، جیخ مفیש .1

 .54، ھمאن، صیאبونصر بخאر .2

 .246، ص2د، ھمאن، جیخ مفیש .3

 .98، ھمאن، صیفخر رאز .4

 .422، ص5، جالکامل فی التاریخر، یאبن אث .5
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م אכبر رא در زمره אن دسته אز فرزندאن אمאم یאنسאب، אبرאھ یعلمא

به گفته  1.د وجود دאردیאختאف و ترد ھא כه در אعقאب אن. אند برשمرده7כאظم

ש در כنאر یשنאسאن، نאمبرده در بغدאد وفאت نمود و در مقאبر قر אز نسب یبرخ

معتقد ) ق 1332م ( یدجعفر אعرجیس 2.پدر بزرگوאر خود به خאכ سپرده שد

אرت ین زیدر כאظم یאلهد علم یدمرتضیכه عوאم مردم به عنوאن قبر س یאست، قبر

אست؛ 7، فرزند אمאم כאظم»یمرتض«م אכبر، ملقب به یכنند، در وאقع قبر אبرאھ یم

به אجمאع علمא، به כربא منتقل و در כنאر پدر و برאدرש،  ید مرتضیرא جنאزه سیز

  3.، به خאכ سپرده שده אستید رضیس

 

  م اصغر يابراه. 3

 یگریאمאم ھفتم فرزند د یم אכبر، برאیאنسאب، عאوه بر אبرאھ یאز علمא یتعدאد

دאنسـته  یرא جزو فرزنـدאن یو 5یهقیب یو حت 4ندא אد כردهیم אصغر یز به نאم אبرאھین

אصـאلتאً אز » یאم ولـد«نبـه، مـאدرש ع به گفتـه אبن. ستین یשכ ھא כه در وجود אن

م אصـغر بـه אجمـאع یאبـرאھ 6.ه بوده אسـتیبه نאم نج) در جنوب مصر(منطقه نوبه 

 یכین یمאند و א یبאق ھא אز אن یبود כه نسل7אنسאب אز فرزندאن אمאم כאظم یعلمא

ن بـאره یـدر א شـجره المباركـهنویسـنده . م אכبـر אسـتیبא אبـرאھ یز ویאز وجوه تمא

  7:ویسدن می

م، یذلכ خطא عظ م אאכبر، ویאصغر بאبرאھא میلحق אوאد אبرאھیمن אلنאس من  و

                                                           
 .240؛ אبن عنبه، ھمאن، ص98و  77، ھمאن، صیفخر رאز .1

 .427، ھمאن، صیאאعرج 2.

 .ھمאن .3

 .427، ھمאن، صی؛ אאعرج240؛ אبن عنبه، ھمאن، ص77، ھمאن، ص یفخر رאز .4

 .394، صلباب االنساب وااللقاب واالعقاب، یهقیאلقאسم، ب یبن אب یعل 5.

 .245אبن عنبه، ھمאن، ص 6.

 .99مאن، ص ، ھیفخر رאز 7.
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ضـאً فאلحـאق אولئـכ ینسب אولئכ אلسאدאت אאכـאبر، وא یوجب אلطعن فیאنه 

ر یصـینئـذ یم אאصـغر، وحیعهم عـن אبـرאھوجب قطیאכبر א میאلسאدאت بאبرאھ

 .م אאصغر مطعونאً، وھو بאطل بאאجمאعینسب אبرאھ

نسـل بـود و  یسبحه و جعفـر، دאرא یאب یم אصغر אز دو فرزند خود موسیאبرאھ

. אنـد سبحه بوده یאب یعه، אز אحفאد موسی، دو عאلم بزرگ שیدمرتضیو س یدرضیس

بغـدאد درگذשـته و در قبرسـتאن  یرقאو در جאنـب שـ یدجعفر אعرجیبه אعتقאد س

  1.به خאכ سپرده שده אست) ؟(» بאب אبرز«

  

  احمد. 4

 )2/36( ی، طبرس)2/244(د یمفשیخ . אند ر منאبع אز אو نאم بردهیسא یهقیبه جز ب

אند؛ אمـא  ولد دאنسته כ אمیאحمد و محمد و حمزه رא אز  ،)4/349(אبن שهرאשوب  و

 .כ مאدر دאنسته אستیر אز فرزندאن אمאم אز گیאو رא بא چند تن د) 147( یطبر

در منـאبع معتبـر و כتـب אنسـאب  یאدیـز یھא یאگאھ 7یوسم دربאره אحمدبن

  : د دربאره אو نوשته אستیخ مفیتنهא ש. وجود ندאرد

אو رא  7یאبوאلحسـن موسـ. ل و بאتقوא بودیم، جلیכر یمرد 7یوسم אحمدبن

» رهیَسـی«و مزرعه خود رא כه به سאخت  یمقدم م] گرאنیبر د[دאשت و  یدوست م

ھـزאر بنـده אزאد  7یوسـم שود כـه אحمدبن یگفته م. دیبخש یمعروف بود، به و

   2.نمود

دھنده  نقـل כـرده כـه نשـאن 7یل بـن موسـیرא אز אسمאع یتیروא ،אو در אدאمه

  .אست یשאن به ویبه אحمد و אحترאم خدم و حשم א حضرتאھتمאم 

 یאن بـه אمאمـت ویعیאز ש یאره אعتقאد گروھאز כتب ملل و نحل، درب یدر برخ

                                                           
 .427، ھمאن، صیאعرج .1

 .245-244، ص 2د، ھمאن، ج یخ مفیש 2.
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 لعالما تحفـهروאیتی در כتאب . אمده אست یאقوאل7پدرש אمאم כאظم שهאدتپس אز 

 یجمع 7، نقل שده כه پس אز שهאدت אمאم כאظمیשאبورین االنسـاب لببه نقل אز 

رא بـه אمـאم  ھـא عـت כردنـد، אمـא אو אنیب یאن به خאنه אحمد אمدند و بـא ویعیאز ש

عـت بـא خـود رא یכرد و ب ین پدرש معرفیשאن رא جאنשیت نمود و אیھدא 7رضא

خـود، بـه خـروج אحمـد بـن  رجـالز در یـن یכש 1.دאنست 7عت بא אمאم رضאیب

 یאשـאره مختصـر 7א، پـس אز שـهאدت אمـאم כـאظمیبه ھمرאه אبوאلسرא 7یموس

 یسخنאم ین قیשرכت אحمد در א یאت و چگونگیאز جزئ ،ر منאبعیאمא در سא 2כرده؛

  .אمده אستیאن نیبه م

 ینقل כرده כه אحمد بن موس یשאبورین االنسـاب لبن، אز یدمحسن אمیعאمه س

אر محـزون یبسـ  ،7دن خبـر שـهאدت אمـאم رضـאیم بود و پس אز שنیدر بغدאد مق

אمـאم، אز بغـدאد خـאرج שـد و بـه  یخوאھ خون یست و برאیگשت و به שدت گر

כه אنهـא بـه قـم  یزمאن. אم כردیه مאمون قیعل :אئمهھمرאه سه ھزאر تن אز نوאدگאن 

د و در یאز אنאن שـه یمقאبله כرد و گروھ ھא ن שهر بא אنیمאمون بر א یدند، وאلیرس

ن در خرאسאن یسپس به אسفرא. אرتگאه ھستندیز یא دفن שدند و אכنون دאرאج ھمאن

بـر لשـכریאن مـאمون . אن دو כوه توقف نمودنـدیم یزאر ن שورهیدند و در زمیرس

د گردیـد و بـه یא שـهج محאربه כردند و אحمد در אن ھא حمله نمودند و بא אن ھא אن 

שنאسـאن قبـر و  אز نسب یبرخـ. אرتگאه אستیא زج خאכ سپرده שد و قبرש در אن

  3.ن אز אשتبאھאت عאمه مردم אستیאند و א رאز دאنستهیمزאر אو رא در ש

سـت یس نر در دسـت یשאبورین االنساب لبאز כتאب  یא متאسفאنه אمروزه نسخه

گونه כـه مرحـوم  אمא ھمאن. نمود ین כتאب אظهאر نظر قطعیتوאن دربאره א یو لذא نم

                                                           
، 5، ש سخن تاریخ، » 7یאحمد بن موس«، ین، زאھدیאسیدیس :نכبאره، نیر در אت שیب یאگאھ یبرא .1

 .95-92، ص 1388تאبستאن 

 .771، ص)رجال الکشّی( اختیار معرفه الرجال، یمحمد بن حسن، طوس 2.

 .192، ص2، جاعیان الشیعهد محسن، یس 3.
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 یھא ه دאسـتאنیتوאنـد שـب یر متـ שیאین دאستאن ب 1ز אשאره כرده،ین نیدمحسن אمیس

ز אن رא بـه یـن ییطبאطبא ید محرאب قאضیשه. ردیپذ یبאשد כه عقل אن رא نم یجعل

  2.כ دאنسته אستینزد אفسאنه و خرאفه

رزא یـمبحراالنساب אلدوله،  فرصت آثار العجمل یאز منאبع متאخر، אز قب یدر تعدאد

ن، یلوאعظא سـلطאن شـاوریپیها شـبو  یمحمد جعفر שאمله یه احمدیهدאلכتّאب،  ملכ

و  7برאدرש אمـאم رضـא یخوאھبه خون 7یאم אحمد بن موسیل אز قیز به تفصین

فאقد  یز به כلین ن אقوאلیכه א 3אن אمدهیرאز، سخن به میتوسط حאכم ש یשهאدت و

ن موضوع به یدر א یچ گونه سخنیאست و در منאبع معتبر و כهن، ھ یخیאعتبאر تאر

رאز، یدر שـ ین پس אز אשـאره بـه אשـتهאر قبـر ویدمحسن אمیس .אمده אستیאن نیم

ء تطمـئن یש یه علیهא فلم אطلع فیرאز و وفאته فیש یئه אلیאمא سبب مج«: ویدگ می

   4»به אلنفس

 ین حאل، در برخـیبא א 5.ש ندאنسته אستیب یא ز אن رא אفسאنهین ییطبאطبא یقאض

אبـن زرכـوب  6.رאز אשאره שده אستیدر ש یقرن ھשتم، به قبر و ییאیمنאبع جغرאف

ز حאدثه אכتשـאف ین) ق 791زنده در ( یرאزید שیو جن) ق 757زنده در ( یرאزیש

ر אتאبـכ אبـوبכر بـن یـن مسـعود بـن بـدر، وزیאلد ر مقربیرא در دوره אم یقبر و

  7:دیگو ین بאره میدر א یرאزیزرכوب ש. אند ، نقل כردهیبن زنگ سعد

אن و مقربאن אتאبـכ אبـوبכر بـن ین مسعود بن بدر כه אز خאصگیאلد ر مقربیאم

אند مכשـوف  אفتهی یقبر ،گهیدر خאطر دאשت و در אن جא یعمאرت ،سعد بوده

                                                           
 .192، ص2، جاعیان الشیعه 1.

 .325، ص  7تحقیق درباره اولین اربعین حضرت سیدالشهداء، ییطبאطبא ی، قאضید محمدعلیس .2

تحلیلی از قیام احمد بن موسـی : چلچراغ شیرازمنש،  ل، عرفאنیجل :نכن אقوאل، یدربאره א یلیتفص یאگאھ یبرא. 3

 91-86، ص 7و برادران امام رضا

 .192، ص 2ھمאن، ج  .4

 .325ھمאن، ص  5.

 .213- 212، ص رحله ابن بطوطه؛ אبن بطوطه، 172، صنزهه القلوب، ینیقزو یحمدאّهللاא مستوف 6.

 .255، ص شیرازنامه، یرאزیאبن زرכوب ש 7.
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ر یل در אو تـאثیر و تبـدییـنאن در حאل אعتدאل، تغچ بאرכ אو ھمگשته، שخص م

אند منقש بوده بـه  אط فرمودهیכه در אنگשت مبאرכש بود، אحت یخאتم. نאכرده

ق یـאند و تحق رאز جمع گשـتهیאن שیאفאضل و عقאء و אع. ینאم אحمد بن موس

ر ب یمשهد ،אتאبכ אبوبכر. אند כرده، صورت در حضرت אتאبכ معروض دאשته

  . ...אفتهیفرموده و به مرور زمאن אשتهאر  یא سאخته و عمאرتج אن

 یאכتשאف قبر و یو چگونگ 7یجنید שیرאزی ھم دربאره אحمد بن موس

  1:نوשته אست

אلرضא بطوس وכـאن  یه علیאخ هאم אلمאمون بعد وفאیא یبهא ف یرאز فتوفّ یقدم ש

ل אّهللاא یسـب یمـאء فـد وאאیـمـن אلعب هאجودھم وאرאفهم نفسאً قد אعتق אلف رقب

ّ  یوقف علیل אستשهد ولم یوق یتعאل ر مقـرب یـعهـد אאم یظهر فـ یقبره حت

حאً یقبـره כمـא ھـو صـح یل ُوجد فیه بنאًء، وقیعل ین مسعود بن بدر، فبنیאلد

ّهللاא  هאلعـزّ : هیـده خאتم نُقـש علی یوف هسאبغ هه فאضیر وعلیتغیאللون لم  یطر

  . ...ه אאتאبכ אبو بכر بنאًء אرفع منهیعل یثم بن. ؛ فعرفوه بهیאحمد بن موس

כـه אحمـد بـن  یبא توجه به دאستאن یאد שده و بא אستنאد به قول אبونصـر بخـאر

א درگذשت ج אفت و در אنیرאز אنتقאل یאز قم به ש 7مبرقع فرزند אمאم جوאد یموس

 یر אحتمـאل قـوینظرאن دوره אخ رאن و صאحبگ ، چند تن אز پژوھש2و مدفون שد

رאز، در وאقـع قبـر אحمـد بـن یدر ש 7ید כه قبر منسوب به אحمد بن موسאن دאده

  3.مبرقع אست یموس

ــ چـه در  7یאم و שهאدت אحمد بن موسـی، به אقوאل مربوط به قیبه طور כل

אم بـزرگ و ین قین אשכאل وאرد אست כه אگر وאقعאً چنیرאز ـ אین و چه در שیאسفرא

د یـאن، אز دیبزرگ علو یھא אمیگر قیصورت گرفته، پس چرא برخאف د یא گسترده

                                                           
 .290-289، ص شد االزار فی حطّ االوزار عن زّوار المزار 1.

، אبونصر بخאر 2.  .147، ص سر االنساب العلویه ،یسهل بن عبدאّهللاא

 .63، صمزارات شیروان ھمאن؛ محمدمهدی، فقیه بحرאلعلوم،، 7تحقیق درباره اولین اربعین حضرت سیدالشهداء .3
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ــوאلفرج אصــفهאن یگــאرאن و علمــאن ر تאریخیســא ــه אب نویســنده  یאنســאب، אز جمل

  پنهאن مאنده אست؟ ھא و جز אن هیلطالبا منتقلهز نویسنده یو ن نییلطالبا مقاتل

رאز ـ ین و שـین دو قـول ـ אسـفرאیـאز א یכـین یح بین حאل، אگر بنאبر ترجیبא א

 7یאرتگאه כهن منسوب به אحمد بن موسیכه אمروزه ھنوز زنیبه אبאשد، بא توجه 

د قـول یـאسـت، بא ین بـאقیز بدאن אשـאره שـده ـ در אسـفرאین االنساب لبـ כه در 

  1.ح دאدیرאز ترجین رא بر دאستאن שیدر אسفرא 7یשهאدت و دفن אحمد بن موس

 

  اسحاق. 5

) 2/244(د یـשیخ مف. אستאد שده ی ی، אز ویلکبرا هیالهدادر ھمه منאبع، به جز 

 یطبـر. אند ولد دאنسته رא אم یمאدر و) 4/349(و אبن שهرאשوب ) 2/36( یو طبرس

خـود،  رجـالدر  یخ طوسیש. ولد دאنسته אست כ אمیאو و عبدאّهللاא رא אز ) 147ص(

  2.به שمאر אورده אست 7אو رא אز אصحאب אمאم رضא

 

  لياسماع. 6

ن رא یل، جعفر، ھאرون و حسیمאعאس ،)2/36( یو طبرس) 2/244(د یمف שیخ

ن رא حسن ذכر כرده ینאم حس ،)4/349(هرאשوب ש אمא אبن. אند ولد دאنسته כ אمیאز 

 .אمאم ذכر כرده אست یگر ھم برאیכ حسن دیرא אو یכه ظאھرאً אשتبאه אست؛ ز

بود כه אز پـدرאن و אجـدאد  یאلقدر لیه و محدث جلیفق 7یل بن موسیאسمאع

אند כـه אز  برשمرده یאریאو אثאر بس یرجאل برא یعلمא. אست ت نقل כردهیخود روא

، النكـاح، الجنـائز، الحـج، الصـوم، الزكـاه، الصـاله، الطهـاره یھـא אن جمله، بـه כتאب

  3.توאن אשאره כرد یم السنن واآلداب و ایالرؤ، الدعاء، اتیالد، الحدود، الطالق

                                                           
 .41، ص استان خراسان شمالی: هزار مزار ایرانه بحرאلعلوم، یفق یمحمدمهد :نכ .1

 .5219، ש 352ص  .2

 .26، ص فهرست أسماء مصنّفی الشیعه، ی، نجאשیمد بن عل؛ אح46، صفهرست، یمحمد بن حسن، طوس .3
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نـه یقمـری در مد 210در سאل  ییحیכه صفوאن بن  ی، زمאنیرجال كشبه نقل אز 

 یאو فرستאدند و بـه عمـو یכفن و حنوط برא 7א رفت، حضرت אمאم جوאدیאز دن

ت رא ین روאیא یخ عبאس قمیש 1.ل فرمودند تא بر جنאزه אو نمאز گزאردیخود אسمאع

قـه אو نقـل یز در تعلیـن یدאنسته و אز بهبهـאن یכאف 7یل بن موسیدر مدح אسمאع

سپس دربאره כتאب . ل بر مدح אو دאلت دאردیאعف אسمیכرده אست כه כثرت تصאن

ث مשـتمل אسـت و یدر فقـه و حـد ییھא ح دאده כه بر כتאبیتوض یאت ویجعفر

 یت כرده و محدث نـوریروא 9تمאم אن رא אز پدرאن بزرگوאر خود אز رسول خدא

ت یـ، אن رא در نهאمسـتدركنقـل כـرده و در خאتمـه  در مستدرك وسـائلتمאم אن رא 

  : אند دربאره אو نوשته یو نجאש یخ طوسیש 2.ته אستאعتبאر دאنس

  3.א بودندج ز در אنید و فرزندאن אو نیאو در مصر سכونت گز

  

  جعفر. 7

ــه שــیخ مف ــאبع، אز جمل ــتمــאم من ــرאدر ) 2/36( یو طبرســ) 2/244(د ی אو رא ب

אبوאلحسـن بـود و بـه  یه ویכن. אند ولد دאنسته כ אمین אز یل، ھאرون و حسیאسمאع

שـهرت  ی، به جعفرאلخوאر»خوאر«مכه به نאم  یאز روستאھא یכیونت در ل سכیدل

رא در یשدند؛ ز یשنאخته م» ونیשجر«ز یو ن» ونیخوאر«فرزندאنש بא عنوאن . دאשت

منـאبع معتبـر  4.אنـد مשـغول بوده یכـאرنه به درختیאطرאف مد یאز روستאھא یכی

ه بحرאلعلـوم، یـد فقبـه אعتقـא. אنـد سـכوت نموده یخ و محل وفאت ویدربאره تאر

، אز مهאجرت نכردن אو بـه »یخوאر«در אطرאف مכه بود و لقب אو به  یسכونت و

  5.ستید نینه بعیא مدیدر مכه  ین رو، مدفون بودن ویאز א. ندכ رאن حכאیت مییא

                                                           
 .792، ص )رجال الکشّی(اختیار معرفه الرجال  .1

 .415، ص 2، جمنتهی اآلمال، یשیخ عبאس، قم 2.

 .26، صرجال نجاشی؛ 45، صفهرست، یطوس 3.

 .266אبن عنبه، ھمאن، ص 4.

 .63، ص مزارات فاروجه بحرאلعلوم، ی، فقیمحمدمهد .5
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  جعفر اصغر. 8

 .אند אد כردهی یאز و) 315( یو سبط אبن جوز) 223ص (אب تنهא אبن خש

  

  حسن. 9

نـאم بـرده  یدو بאر אز و) 4/349(אبن שهرאשوب . אند نאم برده یز وھمه منאبع א

حسـن  כیـز אز یـن) 394ص ( یهقـیب. ن אستیف نאم حسیא بאر دوم تحریכه گو

رجـال در . שכ وجـود دאرد ھא ند כه در وجود אنכ یאد می یگر در שمאر فرزندאنید

 7م جوאد، אمאیכ مرد אعرאبی یبرא 7ینقل שده כه حسن بن موس یتیروא یكشّـ

بـه  یح ویدھنده אعتقـאد صـر ت نשـאنین روאیو א 1.כرد یمعرف 9אمبریپ یرא وص

  .אمאمت אن حضرت אست

  

  نيحس. 10

ن یبـه نـאم حسـ یאز فرزند ،یهرאשوب و سبط אبن جوزש ، אبنیهقی، بیبیخص

ز אز دو حسـن نـאم یـن) 4/349(هرאשـوب ש و אبن) 394ص ( یهقیب. אند אد نכردهی

و ) 2/244(د یـمفשـیخ . بאשـدن یف نـאم حسـیـسن دوم، تحرد حیאند כه שא برده

 .אند ولد دאنسته כ אمیل، جعفر و ھאرون رא אز ین، אسمאعیحس) 2/36( یطبرس

دھنده  نقل כرده כـه نשـאن 7رא دربאره אمאم رضא یאخبאر 7ین بن موسیحس

رא אز پـدرש אمـאم  ین אقـوאل و אحכـאمینـچ אو ھم 2.ب אن حضرت אسـتیعلم غ

ب یتهـذ، یكـافعه مאننـد یث שـیכرده כه در כتب معتبر فقه و حـدت یروא7כאظم

  3.نقل שده אست هیحضره الفقیو من ال االحکام

                                                           
 .729- 728، ص 2، ج)رجال الکشّی(تیار معرفه الرجال اخ 1.

 .238و  226- 225، ص 2، جعیون اخبار الرضاخ صدوق، یש 2.

 .365، ص 1، ج تهذیب االحکام، ی؛ طوس509، ص6، جكافی ینیכل: כبرאی مثאل، ن .3
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. در כتـب אنسـאب אخـتאف نظـر وجـود دאردوی محل وفـאت و دفـن  هدربאر

  : ویسدن بאطبא میط אبن

א درگذשـت و جـ م طـبس بـود و در אنیכـאظم مقـ یوسم بن نیند حسیگو یم

  .אستج قبرש ھمאن

نقـل כـرده  ینیحسن حسـم حرب محمدبن یلשرف אبא خیאلبته אو در אدאمه، אز ש

  : ویدگ می یرאز 1.م بغدאد بودیمق یوسم بن نیאست כه حس

و  یدر طبس درگذשته אست و قبر و یوسم بن نیپندאرند כه حس یھא م یطبس

ن در طبس تא بـه אمـروز پאبرجـא و אز یحس هبقع 2.א ھستندج فرزندאنש در אن

  .برخوردאر אست ییبאא یخیتאرقدمت 

رאز سـخن بـه یو متאخر، אز مدفن و שهאدت אو در שـ یبعد یھא در منאبع دوره

אنـد،  رאز سـخن گفتهیدر שـ یכـه אز مـدفن و ین منـאبعینخسـت. אن אمده אسـتیم

אسـت כـه حאدثـه אשـכאر  یرאزید שیجن شداالزارو  یرאزیאبن زرכوب ש رازنامهیش

بאً مשאبه حאدثه אשـכאر שـدن قبـر אحمـد بـن یمא تقررא به אختصאر، א یשدن قبر و

  3 :ویسدن אبن زرכوب می. אند ت כردهیروא 7یموس

رאز یت بـאغ قتلـغ אز محـאت שـدر محل یوسم بن نیزאده معصوم אلحس אمאم... 

ل כـه שـخص مبـאرכש ظـאھر یدر אوא. אفتאده و به گنبد بאغ قتلغ אשتهאر دאرد

سـאخته بـود و بـه  یر سر قبر אو گنبدאم سلطنت אتאبכ بوده و بیگשت، در א

  .אست یא برقرאر بאقج د، אمא אسم گنبد بر אنیאم אز حאل خود بگردیمرور א

אورده و  یرتـ שیل بیحאدثه אשـכאر שـدن قبـر وی رא بـא تفصـ یرאزید שیجن

دאر یدאשت כـه سـرא یخאن، بאغرאز به نאم قتلغین אست כه حאכم שیخאصه אن چن

. دیـتאب یאن بـאغ میـدر م یא כرد כه אز تپـه یא مשאھده مر یجمعه نور یھא אن، שب

                                                           
 .219، صمنتقله الطالبیه: نכ .1

 .99، ھمאن، ص یفخر رאز 2.

 .256 ، ھمאن، صیرאزیאبن زرכوب ש 3.
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ن رא یدאر بאغ موضوع رא به אطאع قتلـغ خـאن رسـאند و אو دسـتور دאد تـא زمـیسرא

 כیـتאزه و سאلم موאجه שـدند כـه در  ین، بא جسدیپس אز שכאفتن زم. بשכאفند

ن موجـود، א یھא אز نשאنه. ر گرفته بودیگرש שمשیو در دست د قـرآندست خود 

بـر فـرאز قبـر  یدאنستند و به دستور حאכم، گنبد 7ین بن موسیرא متعلق به حس

  1.سאختند یو

  

  حمزه. 11

אبن שهرאשـوب  و )2/36( ی، طبرس)2/244(د یمفאز جمله שیخ  ،منאبع رت بیש

 ،)147ص( یאند؛ אمא طبر ولد دאنسته כ אمیحمزه و אحمد و محمد رא אز  ،)4/349(

  .دאند میכ مאدر یه رא אز یאو و محمد و رق

حمـزه אطאعـאت  یאت زنـدگیـ، دربـאره جزئیخیمتאسفאنه در منאبع معتبر تـאر

כـه در אحـوאل  یא אمـא صـאحب بـن عبّـאد در رسـאله. خـورد یبه چשم نم یفرאوאن

אم یـدر א یم حسـنینگאשته، אورده אسـت כـه عبـدאلعظ یم حسنیحضرت عبدאلعظ

אرت یـبل قبر خـود אوسـت، زرא כه אمروزه در مقא ی، قبریحضور خود در שهرر

بא توجه  2.»אست 8بن جعفر موسیאز فرزندאن  یכین قبر یא«: گفت یכرد و م یم

שـهرت دאשـته و 7ربאز به אمאمزאده حمزه فرزند אمאم כـאظمین قبر אز دیכه אنیبه א

ر یאن سـאیـز بא אستنאد به رسאله صאحب بـن عبـאد، אز میمعאصر ن یאز علمא یאریبس

تـوאن  یאند، م دאنسـته ین قبر رא אز אن ویא ،7یمزه بن موسمزאرאت منسوب به ح

אمـده و  یبه ر یאن عمر خود به صورت پنهאنیگرفت כه نאمبرده در پא  جهین نتیچن

  .א رفته אستین שهر אز دنیدر א

                                                           
 .260، ھمאن، ص یرאزید שیجن 1.

ه، یبאبوאز אل یכیقمری و به خط  510כ نسخه مورخ یאز ) ق 1320م ( یمتن رسאله مزبور رא محدث نور .2

 ).405، ص 4، جمستدرك الوسائلخאتمه  :نכ. (אورده אست مستدرك الوسائلدر خאتمه 
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  ودودا. 12

ر یـنظ یשنאسـאن نשده אسـت و تنهـא نسب یبه و یא אשאره ،در منאبع ترאجم אئمه

  .אند نאم برده یאز و) 241ص (و אبن عنبه ) 77ص ( ی، رאز)299ص ( یُعمر

 

  ديز. 13

بـر  یخ صـدوق، ویبـه نقـل שـ. دאلنאر אستیملقب به ز 1وی به אجمאع منאبع،

אم یـאو در روزگאر مאمون در بصره ق 2.ه بود و در بغدאد سכونت دאשتیدیده زیعق

. אفـتیهرت دאلنאر שید و אز אن رو، به زیبאس رא به אتש כשع یبن یھא כرد و خאنه

אو رא שفאعت כردنـد  7אمאم رضא. ر כردند و نزد مאمون در مرو بردندیאو رא دستگ

  3.دیو مאمون אو رא بخש

  4:ویسدن مری میق 200ر در ضمن حوאدث سאل یאبن אث

د بـن یـن، وכـאن بهـא زیی، فאخذھא من אلعلوهאلبصر ید אلیبن سع یسאر عل... 

 یـ وھـو אلـذ 7یبـن علـ نیبن אلحسـ یبن جعفر بن محمد بن عل یموس

ن ییمـن دور אلعبאسـ همא אحرق بאلبصر هبهא لכثر ید אلنאر ـ وאنّمא سمّ یز یسمّ ی

من אمـوאل  هریאحرقه وאخذ אموאאً כث هرجل من אلمسود یوכאن אذא אت. وאتبאعهم

د فאمنـه یאستאمنه ز هאلبصر یאل یאلعبאس، فلمא وصل عل یאموאل بن یאلتجאر سو

 . ...وאخذه

ש در ید رא به علـت כאرھـאیبرאدر خود ز 7خ صدوق، אمאم رضאیשبه روאیت 

                                                           
כه در  یשאن שכ ھست، بא توجه به אخبאر فرאوאنאورده כه در وجود یאو رא در שمאر فرزندאن یهقیتنهא ب 1.

، لباب االنساب وااللقاب واالعقاب :نכ(! دینمא یب مین אمر אز אو عجید אمده، אیدربאره ز یخیمنאبع تאر

 ).394، ص1ج

 .258، ص 2خ صدوق، ھمאن، ج یש 2.

 .54، ص سر السلسله العلویه، یאبونصر بخאر .3

 .421، ص 5ر، ھمאن، ج یאبن אث 4.
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د رא نـزد یز אمده כه مאمون زین یگریت دیدر روא. بصره، به שدت سرزنש כردند

ز بـא אو یאو گذשت و حضرت ن یשאن אز خطאھאیفرستאد و به خאطر א 7אمאم رضא

ستند بـא رא אزאد سאختند و سوگند خوردند כه تא زنده ھ یو سپس و. כردند یتند

  1.ندید سخن نگویز

אو رא د، אمـא سـرאنجאم یدאلنאر رא بخשـی، مאمون در אغאز زیبه گفته אبونصر بخאر

אمـروزه در כשـور (دن سم بـه قتـل رسـאند و אو در שـهر مـرو یبه وאسطه خورאن

صـّح یوא «، بא عبאرت ی، پس אز نقل قول بخאریאمא رאز 2.א رفتیאز دن) ترכمنستאن

د تא אخـر خאفـت متوכـل یخ صدوق، زیبه روאیت ש 3.ه אستאن رא رد כرد» ذلכ

  4.א رفتیزنده بود و در سאمرא אز دن یعبאس

 

  مانيسل. 14

-אند؛ אمא אبن نאم برده ینبه אز وع و אبن ی، رאزی، ُعمری، طبرید، طبرسیمفשیخ 
ز אو رא یـن) 394ص ( یهقیب. אند نאم نبرده یهرאשوب אز وש و אبن یبیخّשאب، خص

  .כه در وجودשאن שכ ھست אورده یفرزندאندر שمאر 

 

  عباس. 15

   :ویسدن می یدربאره و یبאس قمع خیمرحوم ש. אد نכرده אستی یخّשאب אز وאبنتنهא 

ــدرש  تیאز مאحظــه نســخه وصــ ون یــعכــه در  8بن جعفــر موســینאمه پ

 7، قدح در אو و قلّت معرفتש به אمאم زمאنש حضرت אمאم رضـא5ستاخبارالرضا

  .ودש یمعلوم م

                                                           
 .258-257، ص 2خ صدوق، ھمאن، ج یש .1

 .54، ھمאن، ص یאبونصر بخאر .2

 .99، ھمאن، ص ین رאزیفخرאلد .3

 .259، ھمאن، ص 2خ صدوق، ج یש 4.

 .44- 42ھمאن، ص  5.
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نقـل چنـین  فلـك النجـاه שدر כتـאب ینیقزو یدمهدین در אدאمه אز אقא سینچ ھم

   :ندכ می

אز אوאد אن  7یאسـت مשـهور در مשـهد אمـאم موسـ یאز אوאد אئمه دو قبر

אز אن دو قبـر عبـאس  یכیאند כه  گفته یستند و بعضیحضرت لכن معروف ن

  1».אست כه در حق אو قدح שده אست 7یپسر אمאم موس

  

  عبدالرحمان. 16

  .אند گرאن نאم بردهیאز אو نאم نبرده، אمא د یهقیو ب ی، طبرید، طبرسیمف

 

  عبداهللا. 17

כ یـאو و אسـحאق رא אز  یطبر. אند אשאره כرده یשیخ در ھمه منאبع به وجود و

 2.אند مאدر دאنسته

אز  یجمعـ ،7אمـאم رضـא שهאدتعه، پس אز یש یثیمنאبع حد یبرخ بر אسאس

رفتنـد  7حج אمده بودند، به خאنه אمאم جوאد یمختلف برא یשهرھאאن כه אز یعیש

כـه در אن زمـאن  7یאن حضرت عبدאّهللاא بن موس یعمو. שאن رא زیאرت כنندیتא א

א جـ بـر تـن دאשـت، پـس אز ورود אمـאم بـه אن یبود و لبאس خשـن یرمرد مسنیپ

ن אز حאضـرא. دیשـאن رא بوسـیאن دو چשم אیשאن אستقبאل כرد و میبرخאست و אز א

برخאسـت و אز  ین ھنگـאم مـردیـرت بودنـد כـه در אین بودن سن אمאم در حییپא

ن שـدند و بـه یאمאم خשـمگ. د و אو به אن مرد پאسخ دאدیپرس یعبدאّهللاא سؤאلی فقه

אمت بאزخوאست گردد یכه در روز قنیعبدאّهللاא عتאب כردند כه אز خدא بترسد و אز א

 3.وא دאده אستمردم فت یدאنسته برא یه نمچ כه چرא به אن

                                                           
 .414، ص 2، ھمאن، جیשیخ عبאس، قم .1

 .147، ص دالئل االمامه .2

 . ری نقل שده אستت بא تفصیل بیש) 390-389ص( دالئل االمامه ؛ אین روאیت در102ص ،اختصاصد، یخ مفیש 3.
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  داهللايعب. 18

  .אند نאم برده یر منאبع אز وی، سאیهقیو ب یطبر، یبیبه جز خص

 

  ليعق. 19

، )211ص (، אبن خשאب )106( خیتـار، )299ص ( ی، ُعمر)263ص ( یبیخص

 یאز و) 240(و אبـن عنبـه ) 315ص ( ی، سبط אبن جوز)4/349(אبن שهرאשوب 

  .אند نאم نبرده یאز و یهقیو ب ی، رאزیطبر ،ید، طبرسیאمא שیخ مف. אند نאم برده

 

  عمر. 20

 یبه وجـود فرزنـد) 315ص ( یو سبط אبن جوز) 215ص (تنهא אبن خשאب 

عمـر،  یو אبن خשאب אفزوده כه به جא אند אשאره כرده 7אمאم כאظم ین نאم برאیبد

  .אند ز گفتهیمحمد ن

 

  فضل. 21

ر منאبع بـه وجـود یند و سאא نאم نبرده یאز و یخ و سبط אبن جوزی، تאریبیخص

ــد ح כردهیتصــر یو ــیب. אن ــدאن) 1/394( یهق برשــمرده כــه در  یאو رא جــزو فرزن

  .وجودשאن שכ ھست

 

  قاسم. 22

 یאو رא אز فرزنـدאن) 1/394( یهقیאمא ب. אجمאع دאرند یبر وجود و یخیمنאبع تאر

ز عه، אیשـ یعلمـא یده برخـیـبه عق. د وجود دאردییאد כرده כه در وجودשאن ترد

بـه قאسـم، و 7ژه אمאم כـאظمیت وی، عنאیثیאت وאرد שده در منאبع حدیروא یبرخ
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  :ویدگ میط ید بن سلیزیאز جمله  1.שود یبردאשت م یجאلت שאن و

دم و אز אن حضرت درخوאست یرس7به حضور אمאم כאظم یدر رאه مכه وقت

 یאف مـא رא بـریـفرمאید و تכل ین بعد אز خود رא معرفیכردم כه אمאم و جאنש

رون אمـدن אز یمن قبل אز ب«: د، אمאم فرمودندیש روשن نمאیپس אز وفאت خو

. אسـت 7یאمאم بعد אز من علـ. مא خאنه دربאره אمאم بعد אز خود وصیت כرده

رא یـכردم؛ ز یم ین אمאم به عهده من بود، فرزندم قאسم رא معرفییאر تعیאگر אخت

ن یـیאرم؛ אمـא تعد یאر دوسـت مـیאست و من ھم אو رא بسـ یقیשخص א یو

 ین مقאم رא در وجود ھر כسیאمאمت برعهده خدאوند متعאلی אست و خدאوند א

  2 .دھد یق بאשد و خود صאح بدאند قرאر میכه א

 یرא حאلـت وفـאت رو7אز فرزندאن אمאم כאظم یכی، یگریت دیبر אسאس روא

ت ن بـرאدرت سـوره وאلّصـאفאیز و بـر بـאلیحضرت به قאسم فرمودند כه برخ. دאد

خوאندن سوره، برאدرש אز سכرאت موت رאحت שـد و جـאن بـه  یدر אثنא. بخوאن

  3.م כردین تسلیفرא جאن

خ یאمـא שـ. אنـد خ و محـل وفـאت قאسـم سـכوت כردهیتـאر همنאبع معتبر دربאر

فرאر  یبر مאجرא یمبن یلدאستאن مفص ،)ق 1358م ( یحאئر یمאزندرאن یمحمدمهد

ن دאستאن در כتـب معتبـر یאمא א 4ع نقل כرده؛ن موضیه و وفאت אو در אقאسم به حل

  .خ و אنسאب وجود ندאردیتوאر

 

  محمد. 23

پـس אز ) 315ص ( یتنهא سبط אبن جـوز. אد שده אستی یدر ھمه منאبع אز و

                                                           
 .415-414، ص 2، جیשیخ عبאس، قم .1

 .314، ص 1כאفی، ج  .2

 .126، ص 3ھمאن، ج  .3

 .152- 151، ص 1، جشجره طوبی: نכ .4
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، در »אنـد ز گفتهیـو محمـد ن«بא אفزودن عبـאرت  7فرزندאن אمאم כאظم یאن אسאمیب

 یبـه جـא«ن عبאرت כه یאب بא אز אبن خשّ یو ن7אن שمאرש فرزندאن אمאم כאظمیپא

 .אند כ כردهیتשכ یدر وجود و ی، به نوع»ز گفته שدهیعمر، محمد ن

. שود یשنאخته م» محمد عאبد«در منאبع و כتب אنسאب، به  7یمحمد بن موس

و א .قرאر دאرد 7نیدر روאق حرم אمאم حس یم مجאب אست כه قبر ویאو پدر אبرאھ

 .سכونت نمود ینیبود כه در حאئر حس ین כسینخست

  :ندכ مینقل چنین  7כאظمه دختر אمאم یز رقیه כنید אز ھאשمیخ مفیש

  ھא مשـغول  אو שـب. خوאنـد یאر نمـאز میכه محمد ھموאره بא وضو بود و بسـ

نمـود و  یאسـترאحت م یשد، لحظאت یوضو و نمאز بود و چون אز نمאز فאرغ م

 یدכ زمـאنשـد و سـپس אنـ یخאست و مשغول وضـو و نمـאز م یدوبאره برم

אه אو رא گـ چیو ھ. دنمـو ین כـאر رא تכـرאر مـیـכرد؛ אو تא صبح א یאسترאحت م

یِْل مא یَْهَجُعونَ (: ن כאم خدאوندیכه אنیدم مگر אیند رא  1)כאنُوא َقلِـیًא مَِن אللـَّ

 2.אوردم یאد میبه 

وجـود  یخ وفـאت و محـل دفـن ویدربאره تאر یچندאن یدر منאبع معتبر، אگאھ

، به نزهه القلـوبو  شد االزار، رازنامهیشقرن ھשتم، אز جمله  یخیر منאبع تאرد. ندאرد

ن قبـر یـש אز قرن ھשتم، بـه אیאمא در منאبع پ 3رאز אשאره گردیده،یقبر محمد در ש

 یאنـد، אز زمـאن و چگـونگ ن قبر אשאره כردهیز כه به אین یمنאبع. אשאره نשده אست

سندگאن معאصر مאنند یאز نو یبلכه بعض. دאن رאز سخن نگفتهیאمدن محمد عאبد به ש

אند כه محمد عאبد بـא כـאروאن  ، אدعא כردهیرאزین שیאلوאعظ د و سلطאنیאכبر تש یعل

رאن אمدنـد و כـאرگزאر یـبـه א 7دאر حضرت رضـאیبه قصد د 7یאحمد بن موس

                                                           
 .17ه یאت، אیذאر .1

 .245، ص 2د، ھمאن، ج یخ مفیש .2

 .292، ھمאن، صیرאزید שی؛ جن256، صزرכوب שیرאزی، ھمאن אبن؛ 172، ھمאن، صینیقزو یمستوف :نכ 3.
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د، אن یخאن بא אو به مقאبله برخאست و بعد אز جنگ שـدرאز به نאم قتلغیمאمون در ש

ل כـه در منـאبع כهـن و یـن دلید دאستאن فوق به אیترد یب 1.دندیه שهאدت رسدو ب

  .ندאرد یخیمعتبر ذכر نשده، אز אرزש و אعتبאر تאر

  

  مروان. 24

ن یـده نگאرنده אیرא ذכر כرده כه אلبته به عق ین نאمیچن) 263ص ( یبیتنهא خص

ن אمـאم ر منـאبع در שـمאر فرزنـدאیف نאم ھאرون بאשـد כـه سـאید تحریسطور، שא

  .به אن אשאره نכرده אست یبیאند، אمא خص אد כردهی یאز و 7כאظم

 

  هارون. 25

توאنـد در  یכـه אلبتـه م یبیبه جز خص(אند،  אשאره כرده یھمه منאبع به وجود و

  אو  یهقـیب.) ف שـده بאשـدیـتحر یگـریبه نאم د یخط یھא א نسخهی ینسخه چאپ

ر فرزنـدאن تـ שیھمאنند ب. ستبرשمرده כه در وجودשאن שכ ھ یرא جزو فرزندאن

در  یאطאعـ یو وفـאت و یאت زنـدگیـدر منאبع معتبر دربـאره جزئ 7אمאم כאظم

  .ستیدست ن

 

  ييحي .26

ر منـאبع یאند؛ אمא سא אد نכردهین فرزند ی، אز אیهقیو ب ی، طبرید، طبرسیשیخ مف

 یאنچنـد یھـא یאگאھ یدربאره و. אند نאم برده 7אز אو در שمאر فرزندאن אمאم כאظم

  .وجود ندאرد

                                                           
، سـخن تـاریخ، » 7שرح حאل پنج تـن אز فرزنـدאن אمـאم כـאظم«، ی، و محمدرضא، بאرאنین، زאھدیאسیدیس 1.

 .50، ص 1390، بهאر 12ש



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    180

 

  فرزندان دختر

אبونصـر . אنـد ذכـر כرده7אز تعدאد دخترאن אمאم כאظم یمنאبع مختلف، אمאر متفאوت

و ) 244/ 2(د یـخ مفیدختـر، שـ 22אن حضـرت تعـدאد  ی، بـرא)53ص ( یبخאر

و ) 298ص (نّسـאبه  یאن حضـرت تعـدאد نـوزده، و ٌعمـر یبرא) 36/ 2( یطبرس

ز تعـدאد یـن) 350/ 4(אبـن שهرאשـوب . אند שـمردهدختر بر 37) 240ص(عنبه  אبن

 یשאن رא نوزده گفته، אمא אز بیست فرزنـد نـאم بـرده و سـبط אبـن جـوزیدخترאن א

. ن تعدאد رא بیست دאنسته אمא אز نوزده فرزند نאم برده אسـتیز אین) 315ـ  314ص(

אز ) 108ـ  107ص ( تیـخ اهـل البیتـارو ) 264ص ( یبیه خصـینویسندگאن אلهدא

  .אند אد כردهیدختر  21אز  دالئل االمامهنزده فرزند و پא

ر אز مطאلب ت אر כمیموجود دربאره אنאن بس یھא یאگאھ ،ن تعدאد دختریبא وجود א

אز  یبאً به جز برخـین رو، تقریאز א. אن حضرت אست אنپرאכنده موجود دربאره پسر

 ،دختـرאن رتـ שیب یאت زنـدگیـ، جزئאכبـر هر حضرت فאطمیدخترאن אمאم ھفتم نظ

  .אز אبهאم قرאر دאرد یא خ وفאت، در ھאلهیو محل و تאر یשאمل مدت و محل زندگ

  :عبאرتند אزن پژوھש، یدر א שده یبر אسאس منאبع بررس دخترאن یאسאم

  

  1ملقّب به فاطمه معصومه ):اكبر(فاطمه . 1

 یبـن موسـ یو حضرت علـ אכبر ه، حضرت فאطم)147ص ( یطبر هبه نوשت

، پس אز مهאجرت אمـאم خ قمیتاربر אسאس כتאب معتبر . مאدر بودند כیאز  7אلرضא

قمـری بـه  201שـאن در سـאل یא یز در پـیرאن، حضرت فאطمه כبرא نیبه א 7رضא

א رفتنـد و یدر שهر قم אز دن یمאریאنه رאه به علت بیאمא در م. رאن مسאفرت כردندیא

                                                           
 یگر برאیفאطمه כبرא و فאطمه صغرא، دو فرزند د ینّسאبه به جא یשده، ُعمر یبررس یخیאن منאبع تאریאز م .1

 .)298، ص المجدی فی انساب الطالبیین :نכ! (نه صغرא نאم برده אستینه כبرא و אمیאم یھא אمאم به نאم
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אن قـرאر دאرد، بـه خـאכ שیכه אمروزه אستאنه معظم א یدر محل» بאبאن«در قبرستאن 

بزرگــوאر بــه قــم و وفــאت و  ین بــאنویــورود א هدربــאر خ قــمیتــار. ســپرده שــدند

 :ن نوשته אستیשאن، چنیא یسپאر خאכ

כـه بـه قـم אمدنـد،  8بن جعفـر موسیه אز فرزندאن ینیگر אز سאدאت حسید

خ قـم כـه یאز مשـא یند بعضین گویچن .8بن جعفر موسیفאطمه بود دختر 

رون כردند تא به مرو رود אز ینه بیرא אز مد 7אلرضא یبن موس یچون אمאم عل

ن، خوאھر אو فאطمه بنـت یسنه مאت یאو ف یهد برאع تیعت به وאیعقد ب یبرא

چـون بـه . رون אمدین به طلب אو بیو مאت یدر سنه אحد 8بن جعفر موسی

אن שهر قـم چقـدر مسـאفت یאن من و میم«: د כهیپرس. مאر שدید، بیسאوه رس

خאدم خود رא بفرمود تא אو رא بردאرد و . אو رא گفتند כه ده فرسخ אست »אست؟

بـن خـزرج بـن سـعد  یموسـ یخאدم אو رא به قم אورد و در سرא. به قم برد

  1 .فرود אمد و نزول כرد یאשعر

  :ست כهא ت درست אنیو روא

فאطمه כننـد و אز  ید، ھمه אتفאق כردند כه قصد ستیعد رسس چون خبر به אل

بن خزرج تنهـא ھـم  یשאن موسیאنه אیאز م. دیند כه به قم אیאست نمאאو درخو

د، زمאم نאقه یفאطمه رس یرون אمد و چون به שرف مאزمت ستیدر אن שب ب

خود אو رא فرود אورد، و ھفـده  ید و به سرאیאو بگرفت و به جאنب שهر بכש

אز، ن و نمـیل و تכفـید، بعد אز تغسیچون אو رא وفאت رس. אت بودیروز در ح

א כـه אمـروز روضـه ج כه אو رא به بאبאن بود ـ אن ینیبن خزرج در زم یموس

  سـאخته بودنـد؛  یא هیאھא سـאیمقدسه אوست ـ دفن כرد و بر سر تربت אز بور

  ن قبـه بـر سـر تربـت אو یא 7אلرضא ینب دختر محمد بن علیאه כه زگ تא אن

  .بنא نهאد

                                                           
 .309-308، ص تاریخ قم، یحسن بن محمد بن حسن، قم .1
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ه אز محمد بن یبن بאبو ین بن موسیبن حس ین بن علیت כرد مرא حسیو روא

ت כردند כه چـون فאطمـه رא وفـאت ید כه אو رא روאیحسن بن אحمد بن אلول

 یכه אز برא یبאبאن بر כنאر سردאب هن، אو رא به مقبرید، بعد אز غسل و تכفیرس

گر خـאف כردنـد כـه یכـدیعد بא س אل. حאضر אوردند ب כرده بودند، یאو ترت

ن بنهـد و ید و فאطمه رא بر زمـسردאب رو سزאوאر אن אست כه در אنכ هدربאر

 یכـیر אز אن یـت پیـبـه غא یپس אز אن אتفאق כردند بر אنכ خـאدم .دفن כند

رא به طلب  یשאن قאدر نאم رא حאضر گردאنند تא فאطمه رא در گور نهد و כسیאز

دھـن ـ  אز جאنب قبله دو سوאر برאمدند ،یوگ ن گفتیאن אیدر م .אو بفرستאدند

دند، אز یفאطمه رسـ هכ جنאزیچون به نزد. ن مردم نهאدندیبد یو روـ  بربسته

אسب فرود אمدند و بر فאطمه نمאز گزאردند و در سـردאب رفتنـد و فאطمـه رא 

چ כـس رא یرون אمدند و برنשستند و برفتنـد و ھـیپس، אز گور ب. دفن כردند

  .معلوم نשد כه אن دو سوאر כه بودند

كامـل و  یو ثواب االعمالخ صدوق و یש ونیععه، אز جمله یש ییدر منאبع روא

 7و אمـאم جـوאد 7אمאم رضא ،7ت אز אمאم صאدقین روאیه، چندیאبن قولو ارهیالز

جאلـت قـدر و عظمـت שـאن  هدھند שאن وאرد שده כه نשאنیאرت אیلت زیدر فض

  .שאن אستیא

 

  آمنه. 2

 یאدیـز یھـא یאمـא אگאھ. אنـد אد כردهیـر منאبع אز אو یبه جز אبن שهرאשوب، سא

אنـد قبـرש در مصـر  گفته«: ویسـدن تنهـא عمـری می. אنـد دربאره אو به دست ندאده

در قرאفه صغرא در قאھره  یز به قبر وین یאسאم ییאیمنאبع جغرאف یدر برخ 1».אست

  2.אשאره שده אست

                                                           
 .299، ص المجدی 1.

 .142، ص5، جمعجم البلدان، یאقوت، حموی؛ 36، ص االشارات الی معرفه الزیارات، یبכر، ھرو یبن אب یعل 2.
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  اسماء. 3

  .אند אد כردهیخ אئمه אز אو یر توאری، سאید و طبرسیخ مفیبه جز ש

  ااسماء صغر. 4

بـه وجـود فرزنـد ) 315ص ( یو سبط אبن جـوز) 224ص (ن خّשאب تنهא אب

 .אند אשאره כرده7אمאم כאظم یبه نאم אسمאء صغرא برא یگرید

  امامه. 5

שهرאשـوب  ، אبـن)224ص(خّשـאب  ، אبن)298ص( ی، ُعمر)264ص( یبیخص

 .אند אد כردهی یאز و) 108ص ( خیتارو ) 315ص ( ی، سبط אبن جوز)4/350(

  هايام اب. 6

 یو به) 4/350(و אبن שهرאשوب ) 298ص ( ی، ُعمر)264ص ( یبیهא خصتن

 .אند כرده אשאره

  ام جعفر. 7

، )298ص ( ی، ُعمـر)147ص ( ی، طبـر)2/36( ی، طبرس)2/244(د یمفשیخ 

 .אند אد כردهین نאم یبه א یאز دختر) 4/350(و אبن שهرאשوب ) 394ص ( یهقیب

  ام سلمه. 8

 .אند نאم برده یאئمه אز وخ یر توאری، سאیبیبه جز خص

  ام عبداهللا. 9

، אبـن )315ص ( ی، سـبط אبـن جـوز)298ص ( ی، ُعمـر)264ص ( یبیخص

 .אند אد כردهی یאز و) 107ص ( خیتارو ) 224ص (خّשאب 

  ام فروه. 10

 .אند כرده אשאره یو به نאمخ یر توאری، سאید و طبرسیخ مفیبه جز ש
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  ام القاسم. 11

ــ ــر ،)264ص( یبیخص ــوب )298ص( یُعم ــن שهرאש ــبط )4/350(، אب ، س

אد یـ یאز و) 107ص ( خیتـارو ) 224ص (، אبـن خّשـאب )315ص ( یجـوز אبن

 .אند כرده

  ام كلثوم. 12

אمא אبـن . אند כلثوم برשمرده به نאم אم7אمאم כאظم یبرא یخ אئمه دختریھمه توאر

כلثـوم ذכـر حضـرت سـه אمّ  یبرא) 299ـ  298ص ( یو ُعمر) 223ص (خّשאب 

כلثوم صغرא  ده و دربאره אمیכلثوم כبرא، وسطא و صغرא نאم رא אم ھא אن یُعمر. אند כرده

ـ فرزنـد بـرאدرש ـ رא بـزرگ  7یدאّهللاא بن موسیאفزوده אست כه אو جعفر بن عب

 1.אفتیכلثوم שهرت  כرد و لذא جعفر به אبن אم

  او ام كلثوم صغر اام كلثوم وسط. 14و  13

 .אند ن دو نאم بردهیאز א) 223ص (بن خשאب و א) 299ص ( یتنهא ُعمر

  هيام وح. 15

 ف نـאمیـد تحریرא ذכر כرده כه שـא ین אسمیچن) 4/350(تنهא אبن שهرאשوب 

 .بאשد7אز دخترאن אمאم כאظم یگریدختر د

  انه صغريو ام انه كبريام. 17و  16

 .אمאم ھفتم برשمرده אست ین نאم برאیرא بد یدخترאن) 298ص ( یتنهא ُعمر

  ههيبرَ. 18

، )394ص( یهقـیو ب) 298ص ( ی، ُعمـر)2/36( ی، طبرس)2/244(د یשیخ مف

 دالئـل االمامـهאلبتـه نویسـنده . אند ن نـאم برשـمردهیبـد یدختـر7אمאم כאظم یبرא

                                                           
 .299- 298، ص المجدی .1
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 .هه אستیف بریتحر  مه ذכر כرده כه אحتمאאً یبه نאم بو یز دخترین) 147ص(

  حسنه. 19

) 394ص ( یهقـیب و )298ص ( یر، ُعمـ)2/36( ی، طبرس)2/244(د یمفשیخ 

بـه نـאم  یאن حضرت دختـر یز برאین) 147ص ( یطبر .אند به نאم وی אשאره כرده

 .نه ذכر כرده אستیحس

  مهيحك. 20

ــیخ مف ــש ــ)2/244(د ی ــر)2/36( ی، طبرس ــאب )147ص ( ی، طب ــن خّש ، אب

ــی، ب)224ص( ــن שهرאשــوب )394ص ( یهق  یو ســبط אبــن جــوز) 4/350(، אب

שـאن یאز א یאتیعه، روאیث שیאز כتب حد یدر تعدאد. אند כرده אدی یאز و) 315ص(

بزرگـوאر دربـאره  ین بـאنویـאز אن جمله روאیـت אبـن שهرאשـوب אز א. نقل שده؛

 ینـیخ כلیשـ 1.שאن אستیא یو כرאمאت دوره نوزאد 7אت وאدت אمאم جوאدیجزئ

بـא  7ت سـخن گفـتن אمـאم رضـאیשود، روא یم یمه منتهیכه به حכ یز بא سندین

 2.אن رא نقل כرده אستیجن

  مهيحل. 21

ن نאم رא ذכر یא) 108ص ( خیتـارو ) 298ص ( ی، ُعمر)264ص ( یبیتنهא خص

 .نאسخאن بאשد یمه אز سویف نאم حכیمه تحرید حلیשא. אند כرده

  جهيخد. 22

אند אز  שـده ین پـژوھש بررسـیـخ אئمـه כـه در אیر تـوאری، سאیبیبه جز خص

 .אند אد כردهین نאم یبد یدختر

                                                           
 .426- 425، ص 4، جطالب مناقب آل ابیאبن שهرאשوب،  1.

 .396- 395، ص 1، כאفی، جینیכل .2
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  اجه صغريخد. 23

 یگـریجه כبرא، دختر دی، عאوه بر خدیبه نقل אز אשنאن) 299ص ( یتنهא ُعمر

 . ذכر כرده אست7אمאم כאظم یجه برאیبه نאم خد

  هيرق. 24

 ،)394ص ( یهقـیو ب) 298ص ( ی، ُعمر)2/36( ی، طبرس)2/244(د یمفשیخ 

ه نـאم بـرده و یאم رقאز دو دختر به ن) 147ص ( یطبر. אند אשאره כرده یبه وجود و

 .כ مאدر دאنسته אستین دو رא خوאھر حمزه و محمد אز یאز א یכی

  )اصغر(ه يرق. 25

) 4/350(ه نאم برده و אبـن שهرאשـوب یאز دو دختر به نאم رق) 147ص ( یطبر

 .אد نכرده אستی אه כبرینאم برده و אز رق אه صغریبه نאم رق یتنهא אز دختر

  رمله. 26

 .אمאم ھفتم ذכر כرده אست ین نאم برאیبد یدختر) 298ص ( یتنهא ُعمر

  نبيز. 27

 .אد שده אستی یمنאبع אز و هدر ھم

  انب صغريز. 28

رא بـه  یدختر دومـ) 315ص ( یو سبط אبن جوز) 224ص (تنهא אبن خّשאب 

 .אند אمאم قאئل שده ینب برאینאم ز

  صرخه. 29

 .אز אو نאم برده אست) 264ص ( یبیتنهא خص

  شهيعا. 30

ــא تن ــیخ ه ــمفש ــ)2/244(د ی ــر)2/36( ی، طبرس ــیو ب) 298ص ( ی، ُعم  یهق
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 .אند אد כردهین نאم یبه א یאز دختر) 394ص(

  عباسه. 31

 .אند אد כردهی یאز و) 299ص ( یو ُعمر) 147ص ( یتنهא طبر

  عطفه. 32

  אد یـن نـאم یـبـه א یאز دختـر یبـه نقـل אز אשـنאن) 299ص (نّسאبه  یتنهא ُعمر

 .כرده אست

  هيعلَ. 33

 .אند ، אز אو نאم بردهשده یمنאبع بررس هھم

  )اصغر(فاطمه . 34

 .אند ر منאبع אز אو نאم بردهی، سאیو ُعمر یبیبه جز خص

  )اوسط(فاطمه . 35

 .אند אد כردهی یאز و) 315ص ( یو سبط אبن جوز) 223ص (تنهא אبن خשאب 

  )ااخر(فاطمه . 36

ز بـه یـن یفرزند چهאرم) 315ص ( ی، سبط אبن جوزیعאوه بر سه فאطمه قبل

 .قאئل שده אست7אمאم כאظم ینאم فאطمه برא

  مهيا قسيقسمه . 37

 یאمـאم ذכـر כـرده و ُعمـر یرא به نאم قسمه برא یدختر) 147ص ( یتنهא طبر

 .אد כرده אستی یمه אز ویز بא نאم قسین) 298ص (

  كلثوم. 38

بـه  یدختـر) 4/350(و אبن שهرאשـوب ) 298ص ( ی، ُعمر)147ص ( یطبر
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 یאز و) 2/36( یو طبرسـ) 2/244(د یـمفשیخ אند و  אمאم قאئل שده ینאم כلثوم برא

 .אند אد כردهیبه نאم כلثم 

  لبابه. 39

 .אند אد כردهی یر منאبع אز وی، سאخیتار، אبن خّשאب و یبیبه جز خص

  محموده. 40

ــ ــر)264ص ( یبیخص ــار، )298ص ( ی، ُعم ــאب )108ص ( خیت ــن خّש ، אب

 .אند אد כردهی یאز و) 315ص ( ین جوزو سبط אب) 224ص(

  مونهيم. 41

به  یאز دختر) 147ص ( یאلبته طبر. אند ر منאبع אز אو نאم بردهی، سאیبه جز طبر

 .مونه بאשدیف مید تحرینאم مصونه نאم برده אست כه שא

  ههينز .42

هـه یف بریـد تحرین אسم رא ذכر כرده כـه שـאیא) 4/350(تنهא אبن שهرאשوب 

  .بאשد

  

  

  بعمنا
  

وسـف אلـدقّאق، یمحمـد : قیـ، تحقخیالتـار یالکامـل فـبـن محمـد،  یر، علیאبن אث .1

 .م1987/ ق 1407، چאپ אوله، یدאرאلכتب אلعلم: روتیب

دאرصــאدر، : روتیــ، برحلــه ابــن بطوطــهم، یאبــن بطوطــه، محمــد بــن אبــرאھ .2

 .م1992/ق1412

ثـאمر כـאظم : قی، تحقاتهمیـخ االئمه ووفیتار، عبدאّهللاא بن אحمد، یאبن خّשאب بغدאد .3
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چـאپ ، یאلכبـر یאلنجفـ یאلمرعש یאّهللاא אلعظم تیمכتبه سمאحه א: ، قمیאلخفאج

 .م2011/ق 1432/ש1389، אول

 یمحمدجوאد جد: ، به כوששرازنامهیشر، یאلخ ی، אحمد بن אبیرאزیאبن زرכوب ש .4

، »مـتن« یف، ترجمه و نשر אثאر ھنـریمؤسسه تאل: ، تهرאنیאّهللاא שכرאلله و אحسאن

 .1389 ،אولچאپ 

، یوسـف אلبقـאعی: قیـ، تحقطالـب یمناقـب آل اب، یאبن שهرאשوب، محمد بن علـ .5

 .م1991/ق1412، چאپ دومدאرאאضوאء، : روتیب

 یدمحمدمهدیس: قی، تحقهیـمنتقله الطالبم بن نאصر، یل אبرאھیאبن طبאطبא، אبوאسمאع .6

 .م1968/ق1388ه، یدریאلمכتبه אلح: אلخرسאن، نجف

 یدمهدیسـ: قی، تحقطالب یانساب آل اب یعمده الطالب ف، یאبن عنبه، אحمد بن عل .7

، چאپ אول، یאلכبر یאلنجف یאلمرعש یאّهللاא אلعظم تیمכتبه سمאحه א: ، قمییرجא

 .م2004/ق1425/ ש 1383

، یאبونصر بخـאر .8 معـאلم : منשـور ضـمن(، هیـسراالنسـاب العلو، سـهل بـن عبـدאّهللاא

) אل طعمـه یسـلمאن ھـאد: قیحقدאر אل طعمه، تین، عبدאلجوאد אلכلییلطאلبא אنسאب

 .م2001/ق1422/ש1380، یאلنجف یאلمرعש یאّهللاא אلعظم تیقم، مכتبه א

دאر قـאبس، : روتی، بیمصطف یسیאلقب: قی، تحقهیـسر السلسله العلو،  ـــــــــــــ .9

 .م1987/ق1407، چאپ אول

، ییرجـא یدمهدیسـ: قی، تحقانساب العـرب یمناهل الضرب فدجعفر، ی، سیאعرج .10

، چـאپ دوم، یאلכبـر یאلنجفـ یאلمرعשـ یאّهللاא אلعظمـ تیـتبه سـمאحه אمכ: قم

 .م2012/ق1433/ש1390

ــ .11 ــאملیאم ــاعدمحســن، ی، سین אلع ــ، تحقعهیان الشــی ــ: قی ــن، بیحســن אאم : روتی

 .م1986دאرאلتعאرف، 

النســاب وااللقــاب ا لبابאلقאســم،  یبــن אب ی، אبوאلحســن علــ)אبــن فنــدق( یهقــیب .12

 یאلمرعשـ یت אّهللاא אلعظمـیـمכتبـه א: ، قـمیرجאی یدمهدیس: قی، تحقواالعقـاب

 .م2007/ق1428/ש1385، چאپ دوم، یאلכبر یאلنجف
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 7تیאلب אل ةمؤسس: روتی، بینیدمحمدرضא حسیس: قیتحق ،7تیـخ اهل البیتار .13

 .م1990/ق1411، چאپ אولאء אلترאث، یאح

، ارحـطّ االوزار عـن زوّار المـز یشـد االزار فـن אبوאلقאسـم، یאلد نی، معیرאزید שیجن .14

 .1328چאپخאنه مجلس، : هرאنتو عبאس אقبאل،  ینیمحمد قزو: حیتصح

، ی، یحمو .15  .م1977/ق1397دאرصאدر، : روتی، بمعجم البلدانאقوت بن عبدאّهللاא

: چـאپ دوممؤسسه אلـبאغ، : روتی، بیه الکبریالهدان بن حمدאن، ی، حسیبیخص .16

 .م2005/ ق1426

 .1388، تאبستאن 5ש خ، یسخن تאر ،7یاحمد بن موسن، یאسیدی، سیزאھد .17

 7شرح حـال پـنج تـن از فرزنـدان امـام كـاظم، محمدرضא، یبאرאن،  ــــــــــــــ .18

 .1390، بهאر 12خ، שیسخن تאر

: روتیـ، بتـذكره الخـواص، یحنفـ یبغـدאد یوسف بن قُُزغلـی، یسبط אبن جوز .19

 .م 1981ت، یمؤسسه אھل אلب

، ین אאعلمـیحسـ: قیـ، تحقون اخبـار الرضـایـع، یخ صدوق، محمـد بـن علـیש .20

 .م1984/ق1404للمطبوعאت، چאپ אول،  یمؤسسه אאعلم: روتیب

: ، قـمیאכبـر אلغفـאر یعلـ: حید، محمد بن محمد، אאختصـאص، تصـحیخ مفیש .21

 .هیאلحوزه אلعلم ین فیجمאعه אلمدرس

 7تیאلب مؤسسه אل: قی، تحقالعبـاد یمعرفه حجج الله عل یاإلرشاد ف،  ــــــــــــ .22

 .م1993/ق1414، چאپ دومد، یدאرאلمف: روتیאء אلترאث، بیאح

چـאپ ، یمؤسسه אאعلم: روتی، بدالئل االمامهر بن رستم، ی، محمد بن جریطبر .23

 .م1988، دوم

 7تیمؤسسه אل אلب: قی، تحقیبأعالم الهـد یاعالم الور، فضل بن حسن، یطبرس .24

 .ق 1417אء אلترאث، یאح 7تیمؤسسه אل אلب: אء אلترאث، قمیאح

 یدمهدیسـ: قی، تحق)یرجאل כשّ ( ار معرفه الرجـالیاختبن حسن، ، محمد یطوس .25

 .ق 1404 ،7تیمؤسسه אل אلب: ، قمیرجאی
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: روتیـאلخرسـאن، ب یدحسن موسویس: قی، تحقب االحکـامیتهذ،  ـــــــــــــ .26

 .م1981/ق1401دאرאلتعאرف،  ،دאرصعب

אلنשـر مؤسسـه : ، قمیאصفهאن یومیجوאد ق: قی، تحقیرجال طوس،  ـــــــــــــ .27

 .ق1415  ن بقم אلمقدسه،یאلتאبعه لجمאعه אلمدرس یאאسאم

، چـאپ אول، مؤسسه نשر אلفقאھـه، یومیقجوאد : قی، تحقفهرست،  ـــــــــــــ .28

 .ق1417

و بـرادران امـام  یام احمـد بـن موسـیـاز ق یلـیتحل: رازیچلچراغ شل، یمنש، جل عرفאن .29

 .1386، אول، چאپ یאسאم یھא אد پژوھשیبن: مשهد ،7رضا

 یאحمـد مهـدو: قیـ، تحقنییانسـاب الطـالب یفـ یالمجـدبن محمـد،  ی، علیُعمر .30

ــאن ــمیدאمغ ــه א: ، ق ــمכتب ــ تی ــ یאّهللاא אلعظم ــ یאلمرعש ــאپ دوم، یאلنجف ، چ

 . ש1380/ق1422

: قیـ، تحقهیـانسـاب الطالب یالشـجره المباركـه فـ، محمد بـن عمـر، ین رאزیفخرאلد .31

چـאپ אلعאمـه،  یאلنجفـ یאلمرعש یאّهللاא אلعظم تیمכتبه א: ، قمییرجא یدمهدیس

 .ق1409، אول

 .1388، אولوثوق، چאپ : ، قمروانیمزارات ش، یه بحرאلعلوم، محمدمهدیفق .32

 .1389، אولوثوق، چאپ : ، قممزارات فاروج،  ـــــــــــــ .33

، אولوثـوق، چـאپ : ، قـمیאستאن خرאسאن שمאل : رانیـهزار مزار ا،  ـــــــــــــ .34

1389. 

 ،7دالشـهداین حضرت سیق درباره اول اربعیتحق، یدمحمدعلی، سییطبאطبא یقאض .35

 .1368، سوم، چאپ یطبאطبאئ یאّهللاא قאض تید אیשه یو فرھنگ یאد علمیبن: قم

بـن  حسن بن محمد بن حسن: مترجم، خ قمیتار، حسن بن محمد بن حسن، یقم .36

 .1388، زאئر، چאپ دوم: ق אستאنه مقدسه قم، قمیوאحد تحق: حیتصح ،یعبدאلملכ قم

 .1373، ھשتمھجرت، چאپ : ، قماآلمال یمنته، عبאس، یقم .37

دאرصـعب : روتی، بیאכبر אلغفאر یعل: حی، تصحیكـافعقوب، ی، محمد بن ینیכل .38

 .ق1401، چאپ چهאرمدאرאلتعאرف،  و
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ه، یـאلمطبعـه אلعلم: ، نجـف אשـرفیشجره طـوب، ی، محمدمهدیحאئر یمאزندرאن .39

 .ق 1369

ر یـدمحمد دبیسـ: ، به כوשـשلقلوبا نزههر، بכ ی، حمدאّهللاא بن אبینیقزو یمستوف .40

 .1378  ،אولطه، چאپ : نی، قزویאقیس

: قیـ، تحق)یرجـאل نجאשـ( عهیالشـ یفهرست أسماء مصـنّف، ی، אحمد بن علینجאש .41

 .אت بی .یمؤسسه אلنשر אאسאم: ، قمیزنجאن یریשب یدموسیس

مؤسسـه : قی، تحقخاتمه مستدرك الوسائل، ین بن محمدتقی، حسیאلطبرس یאلنور .42

 .ق1416אء אلترאث، یאح 7تیمؤسسه אل אلب: אء אلترאث، قمیאح 7تیאل אلب

ل ین ـ سـوردیجאن: قی، تحقاراتیـمعرفه الز ی، االشارات البכر یبن אب ی، علیھرو .43

  .م1953، چאپ אول، یאلمعهد אلفرنس: ن، دمשقیطوم

  

  



  

  

  

  

  

  7بررسي تاريخي و آماري فرزندان امام كاظم

  1يادات هاشمس مرضيه
  

  چكيده
ل אختאفــی بــین ییכــی אز مســא ،7تعــدאد و אســאمی فرزنــدאن אمــאم כــאظم

ه אمאر بسیאر متفـאوتی در ئویسאن אست כه گאه שאھد אرאن و سیره گאرאنن تאریخ

כتـאب تـאریخی،  33پژوھש حאضر بא مرאجعـه و بررسـی . אین زمینه ھستیم

ی ذכـر שـده ھـא אنسאب بین قرن سوم تא دوאزدھم ھجـری، تمـאم نאم روאیی و

بـه تفכیـכ دختـرאن و پسـرאن  ھسـتند،تن  90برאی فرزندאن אیשאن رא כه 

در אدאمـه . אستخرאج و به ترتیب حروف אلفبא و ذכر منبع بیـאن نمـوده אسـت

ده و سـیر تطـور אمـאری گردیـفرאوאنی ھر نאم در منאبع گونـאگون مשـخص 

نویسندگאن אعتقאدאت و سאیق دینی  تאثیر مذھب،. אست שدهفرزندאن بررسی 

אز جمله  ،ویسאنن و تصحیفאت و אשتبאھאت نسخه ،שیعه و سنی گאرאنن تאریخو 

  در بخـש پאیـאنی . لی אست כه در אین نوשتאر بدאن پردאخته שـده אسـتئمسא

  بـא وאقعیـت تطـאبق  بیـאن שـدهدی אطאعـאت، نظـری بنـ بـא جمع ،אین نوשتאر

  .ری دאردت بیש

  .بررسی אمאری، دخترאن אمאم כאظم ،7فرزندאن אمאم כאظم :واژگان كليدي

                                                           
  ms.hashemi62@gmail.co כאرשنאس אرשد تאریخ אسאم،. 1
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  مقدمه

بن  موسیلی כه ھموאره در تאریخ زندگאنی אمאم ھفتم שیعیאن حضرت ییכی אز مسא

بررسـی زنـدگی שخصـی . فرزندאن אن אمـאم ھمـאم אسـت אبدی نمود می 8جعفر

در خאل כتـب تـאریخی، روאیـی و אنسـאب، مـא رא متوجـه אخـتאف زیـאد  אیשאن

حدود در כه  وریط ند، بهכ می אن حضرتتعدאد فرزندאن  نویسندگאن אین כتب در

رین אیـن אرقـאم وجـود دאرد כـه رقمـی تـ رین و بیשتـ میـאن כمאختאف نفر  سی

 توسـطאلبته وجود تنאقض و مبאلغه در بیאن אعدאد و אرقאم تـאریخی . אست یرگ چשم

ــدאن ن تאریخ ــאن تعــدאد فرزن ــא אیــن مطلــب در بی ــوده، אم   ویســאن אمــری معمــول ب

میز به خود گرفته و تשخیص وאقعیت رא مשכل نموده א حאلتی אغرאق 7مאم כאظمא

אین مقאله در پی אن אست تא بא رجوع بـه منـאبع تـאریخی، روאیـی و אنسـאب . אست

نویسندگאن שیعه و سنی تא قرن دوאزدھم، نگאھی אمאری بـه فرزنـدאن دאשـته و بـא 

 7שد כه فرزندאن אمאم כـאظموی אین سؤאل بאگ پאسخ ،بررسی ھر یכ אز אین منאبع

  در طول تאریخ به چه صورت بوده אست؟ ھא چند نفر بودند و سیر تطور אمאری אن

رین علـل تـ یכـی אز مهم ،ویسـאنن هخسאیی כه אשتبאھאت و تصحیفאت نج אز אن

منـאبع  ،بوده אست، در אین مقאله ھא אیجאد خطא و אختאف در ذכر אسאمی و تعدאد אن

 ،אز قرن دوאزدھم بـه بعـد زیرא ؛قرن دوאزده ھجری بررسی שده تאریخی אز אبتدא تא

  .به دلیل روאج صنعت چאپ אین אשتبאھאت به حدאقل رسیده אست

رین כتאبی כه نאم و تعـدאد فرزنـدאن رא ت و قدیم نخستین ،در میאن منאبع موجود

پـس אز אن  .אست) ق292متوفی(אبن وאضح یعقوبینوשته  تاریخ یعقوبیبیאن כرده، 

כـه در  אنـد אوردهی دیگری وجود دאرد כه نאم و تعدאد فرزنـدאن אیשـאن رא ھא אبכت

 ،در אین میאن برخـی אز منـאبع. שود میپردאخته  ھא אدאمه بر אسאس تقدم زمאنی به אن

و پنج  אوردهرא نیز  ھא فقط به بیאن تعدאد فرزندאن بسنده نموده و برخی دیگر نאم אن

. אند دهنכربه نאم دخترאن  אی و אשאرهכرده א ذכر כتאب نیز فقط نאم پسرאن حضرت ر
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، مطאلـب ھـא بא אستفאده אز جدאول و چیـنש منطقـی אن שده تאسعی  ،در אین مقאله

  .گردددی و عرضه بن دسته

  

  فراواني و نام منابع مورد استناد
אست כـه  7حאوی אمאر و تعدאد فرزندאن אمאم כאظم ،منאبع ذכر שده در אین بخש

  :به ترتیب تאریخی چینש שده אست و ذیل در قאلب جدول
  

  

  نويسنده  نام كتاب
زبان 

  كتاب

قدمت 

  كتاب

مذهب 

الد نويسنده
 او
داد

تع
  

ان
سر

پ
ان  

تر
دخ

  

تطابق عدد 

  با نام
  ارجاع

 فقط پسـران  231  18  41  شيعه ق292  عربى  يعقوبى  تاريخ يعقوبى 1
  را نام برده

 بى تا،
  416،ص2ج

ـــل  2 ـــاريخ اه ت
  2البيت

فقـــط نـــام   15  18  33  ----- ق325  بىعر ابن ابى ثلج
برده و آمـار 

  نداده

  ق،1410
  108تا106ص

حســين بــن   لكبریا هدايه 3
حمـــــدان 

  3خصيبى

فقـــط نـــام   15  16  31  شيعه ق334  عربى
برده و آمـار 

  نداده

  ق،1419
  264-263ص

ــن   تاريخ قم 4 حســن ب
  محمد قمى

 پسر 18. ندارد  224  18  40  شيعه ق378  فارسى
ــر  15و  دخت

  دهرا نام بر

  ش،1385
  512-511ص

                                                           
  .تن ھستند אשאره כرده אست 23כه  ھא אز بقیه نאمی نبرده و فقط به تعدאد אن ،سلمهدر بین دخترאن به جز אم. 1

אحمـد بـن  .3  7אمـאم رضـא .2نصر بن علـی جهضـمی  .1 :نفر نسبت دאده שده אست پنجتאب به אین כ. 2

ند א אصلی وאحد بوده כه אفرאد مختلفی אن رא نقل כرده אحتمאאً . אبن خשאب .5אبن אبی ثلج  .4محمد فאریאبی 

  .و به ھر یכ אز אیשאن نسبت دאده שده אست

به שدت  ،ولی در میאن رجאلیون مثل نجאשی אید به שمאر می אصغرخصیبی אز رאویאن אمאمیه در عصر غیبت . 3

  .تضعیف שده אست

  .نفر אست 22دختر نאم برده و در אدאمه گفته כه تعدאد אنهא  پאنزدهאز  .4
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  نويسنده  نام كتاب
زبان 

  كتاب

قدمت 

  كتاب

مذهب 

الد نويسنده
 او
داد

تع
  

ان
سر

پ
ان  

تر
دخ

  

تطابق عدد 

  با نام
  ارجاع

  ق،1413  دارد  19  18  37  شيعه ق413  عربى  شيخ مفيد  االرشاد 5
  244،ص2ج

فقـــط نـــام   21  18  39  شيعه 5قرن   عربى  1طبری  المامها داليل 6

برده و آمـار 

  نداده

  ق،1413

  309ص

 جمهره انسـاب 7

  2لعربا

ــزم  ــن ح اب

  اندلسى

ــــنى  ق456  عربى س

  )مالكى(

فقط پسـران   نگفته  14  

 صاحب نسل

  را نام برده

  ق،1418

  61ص

  

8 

ــى  ــدی ف المج

 لطالبيينا انساب

ابن صـوفى 

  3نسابه

  ق1422  ندارد  374  22  59  شيعه ق466  عربى

  299-298ص

ــل 9 لتواريخ ا مجم

  5و القصص

  ناشناس

نواده  احتماالً 

محمد  مهلب

 شادی اسـدآبادی

  باشد

  ش،1378  دارد  18  20  38  ---- 6قرن   فارسى

  353ص

                                                           
ن שیخ طوسی אنویسنده שیعی قرن پنجم و אز معאصر ،نאم כאمل نویسنده،محمد بن جریر رستم طبری אملی 1.

  .و نجאשی אست

אفرאد دیگری ھم ھستند ولی چون نسلی ندאرنـد  گفته כهتن אز پسرאن رא ذכر כرده و در אدאمه  هאردهچنאم . 2

  .وی نאمی אز دخترאن نیز نیאورده אست. رא نیאورده ھא نאم אن

وی معאصـر بـא . رسد به عمری שهرت یאفتـه אسـت می 7فرزند אمאم علی ،چون نسب وی به عمرאאطرאف. 3

وی אز . ضر אو بهره برده و אز אو و برאدرש سیدرضی حـدیث نقـل כـرده אسـتسیدمرتضی بوده و אز مح

  .שود שنאسی به אو منتهی میگویند دאنש نسب שنאس שیعه אست و میعلمאی نسب

  .لیست אو نאم فאطمه وجود ندאرددر .نفر שمرده שده אست 31بیאن שده אمא نאم  37در لیست دخترאن عدد . 4

رא אز یכ כتאبچـه بـه طـور  ھא אین« :گوید אن שیعه تא אمאم یאزدھم رא אورده و میوی שرحی אجمאلی אز אمאم 5.

  .»مא یכجא نقل כرده
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  نويسنده  نام كتاب
زبان 

  كتاب

قدمت 

  كتاب

مذهب 

الد نويسنده
 او
داد

تع
  

ان
سر

پ
ان  

تر
دخ

  

تطابق عدد 

  با نام
  ارجاع

لـــــوری ا اعالم 10
ــدیا مباعال  ١له
  لمواليداو تاج

ــن  حســن ب
فضـــــــل 

  طبرسى

  
  عربى

  ق،1417  دارد  19  18  37  شيعه ق584
  36،ص2ج

ــهر   مناقب 11 ــن ش اب
  آشوب

  ق،1379  3ندارد  19  18 372و30  شيعه ق588  عربى
  324،ص4ج

ــه 12 البرارفى ا تحف
  الئمهامناقب

  ش،1376  نام نبرده  ---   ---   38  شيعه 7قرن   فارسى عماد طبری
  168ص

عمـــــــاد  لطاهرينا ناقبم 13
  4طبری

  ش،1379  ندارد  18  18  37  شيعه 7قرن   فارسى
  733،ص2ج

الدرالنظيم فـى  14
الئمــــه ا مناقب
  اللهاميم

يوســف بــن 
  حاتم شامى

  ق،1420  دارد  19  18  37  شيعه 7قرن   عربى
  674و673ص

لمباركه ا الشجره 15
ـــاب ـــى انس  ف

  لطالبيها

ــــنى  ق606  عربى  فخر رازی س
  شافعى

قفـــط نـــام   نگفته  25  --- 
برده و آمـار 

  نداده

  ق،1419
  91و90ص

محمــد بــن   لسئولا مطالب 16
 شافعى طلحه

ــــنى  ق652  عربى س
  شافعى

  ق،1419  دارد  18  205  
  295ص

                                                           
אست و چـون یכـی אز مשـאیخ طبرسـی שـیخ  ارشادمשאبه  لیست نאم و تعدאد فرزندאن در אین כتאب כאمאً 1. 

  .رده אستنقل כ ارشادتوאن گفت אز  می، אید به שمאر میשאگرد שیخ مفید ، جعفر دوریستی

  .فرزند دאرد 37אمא می گویند  فقط سینفر אست، تعدאد אوאد: در منאقب אمده אست. 2

برد و دخترאن رא نیز  نفر نאم می بیستنفر אمאر می دھد אمא  ھیجدهزیرא پسرאن رא  ؛عدد بא نאم ھא تطאبق ندאرد .3

نفر  یאزدهپسر صאحب نسل ھستند אمא  سیزدهوی به گفته . نفر نאم می برد بیستدھد אمא  نفر אمאر می نوزده

  .رא نאم می برد در כل عدد بא نאم ھא تطאبق ندאرد

فقط אمאر دאده אمـא در  تحفه االبـراروی در . نوשته عمאد طبری אست مناقب الطاهرینو  تحفه االبراردو כتאب . 4

  .به ذכر אسمאء نیز پردאخته אست دومכتאب 

ھـم  ھـא بنא بر قیـل غیـر אز אین :گوید כند و بعد אز نאم بردن دخترאن می میتعدאد אوאد رא بא قول فقیل بیאن  .5

  .ندא بوده
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  نويسنده  نام كتاب
زبان 

  كتاب

قدمت 

  كتاب

مذهب 

الد نويسنده
 او
داد

تع
  

ان
سر

پ
ان  

تر
دخ

  

تطابق عدد 

  با نام
  ارجاع

ــن   لخواصا تذكره 17 ــبط ب س
  جوزی

ــــنى  ق654  عربى س
  )حنفى(

  ق،1418  ندارد  20  201  
  315-314ص

ــــه 18 لطالب ا كفاي
فى مناقب على 

  البطبن ابى

محمــد بــن 
ــــــف  يوس

  گنجى

ــــنى  ق658  عربى س
  شافعى

  ق،1404  نام نبرده ----   ---   37
  457ص

علـــى بـــن   2لغمةا كشف 19
 عيسى اربلى

  ق،1421  دارد  18  20    شيعه ق692  عربى
-746،ص2ج

  766-764؛747
شيخ حسـن  3محمدی تاريخ 20

  كاشى
يا  37  شيعه 8قرن   فارسى

57  
  ش،1377  ندارد  15  16

  138-66ص

ــن   الرواحا راحة 21 حســن ب
ــــــي ن حس

شـــــــيعى 
  سبزواری

  بى تا،  ندارد  15  18  37  شيعه 8قرن   فارسى
  209ص

ــــــد   4تاريخ بناكتى 22 محم
  بناكتى

  ش،1348  دارد  19  18  37  شيعه ق730  فارسى
  113ص

                                                           
خשאب אست بא אین تفאوت כه نאم حسین رא ذכـر نכـرده و در پאیـאن لیست אرאئه שده پسرאن שبیه قول אبن. 1

 بیسـتترאن نیز در دخ. ندא هدرلفظ محمد به جאی عمر אستفאده כدیگرאن אز  در حאلی כه .محمد :فقیل: گفته

  .نفر رא نאم برده אست نوزدهنفر אمאر دאده אمא 

אمא . שیخ مفید به نقل אز. 2כمאل אلدین محمد بن طلحه؛  به نقل אز. 1 :כند میقول بیאن چهאررא بא  אمאم אوאد. 2

لیست . جنאبذی به نقل אز .4؛ به نقل אز אبن خשאب. 3 ؛برد میبه جאی حسین حسن رא دو بאر نאم 

خשאب و جنאبذی در دخترאن שبیه ھم و در پسرאن جنאبذی אبرאھیم رא حذف و אبوبכر رא ذכر כرده  אبن

نیزאز אبن  مطالب السئولیعنی نویسنده . منطبق אست כאمאً  مطالب السئولخשאب بא لیست لیست אبن .אست

  .خשאب نقل כرده אست

سـروده  مؤمنאنح אھل بیت به خصوص אمیرھجری بوده و אשعאر فرאوאنی در مد 8نویسنده אز שعرאی قرن . 3

  .رא در غאلب שعر אورده אست ھא وی אمאر فرزندאن و نאم אن. אست

  .אستجزو نسخ כهن فאرسی ، روضه اولی االلباب فی معرفه التواریخ و االنساب نאم אصلی כتאب،4. 
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  نويسنده  نام كتاب
زبان 

  كتاب

قدمت 

  كتاب

مذهب 

الد نويسنده
 او
داد

تع
  

ان
سر

پ
ان  

تر
دخ

  

تطابق عدد 

  با نام
  ارجاع

ـــــداّهللاٰ   تاريخ گزيده 23 حم
  مستوفى

  ش،1364  1ندارد  28  31  59  ----- ق750  فارسى
  205-204ص

  سنى ق774  عربى  ثيرك ابن البدايه و النهاية 24
  شافعى

402   ----
-  

 ----
-  

  بى تا،  نام نبرده
  183،ص10ج

ــه   لطالبا عمده 25 ــن عنب اب
  حسنى

فقط پسـران   373  23  60  شيعه ق828  عربى
را نــام بــرده 

  است

  ق،1417
  178-177ص

لمهمةا الفصــول 26
4  

ــن صــباغ  اب
  مالكى

  ق،1422  دارد  19  18  37  مالكى ق855  عربى
  961،ص2ج

مال حسـين   لشهداءا روضه 27
  كاشفى

شيعه يـا  ق910  فارسى
  حنفى

تــن  13جـز   37  23  60
از پســران از 
ـــام  ـــه ن بقي

  نبرده

  ش،1382
-515-514ص

516  

لخادم ا وســــيله 28
  لمخدوما الى

فضـــل اّهللاٰ 
بن روزبهان 

  خنجى

   ق927  فارسى
  سنى

متجاوز 
  از
 نفر 30

نفـر از  5جز     
ـــام  ـــه ن بقي

  نبرده

  بى تا،
  215ص

محمــد بــن  5لمؤمنينا انيس 29
اســـــحاق 

  حموی

  ش،1363  ندارد  16  17  37  شيعه ق938  ارسىف
  193ص

                                                           
א نאم برده אست و در دخترאن אمאر نفر ر 24نאم یאفتم،بא אین حאل  25 :گوید نفر אمאر دאده אمא می 31پسرאن رא . 1

  .نאم یאفتم שאنزدهگوید  כند אمא می نفر بیאن می 28رא 

  .فقط אمאر رא ذכر כرده אمא نאم نبرده אست. 2

  .در دخترאن فقط אمאر دאده ولی نאم نبرده אست. 3

  .שده אستوی אز שیخ مفید نقل כرده ولی به جאی حسین، حسن אورده و به جאی لبאبه، אم لبאنه ذכر . 4

ولی تمאم نאم ھאی ذכر שده توسط אو رא نیאورده و אمאر بא نאم ھא تطـאبق  ،گرچه אز שیخ مفید نقل כرده وی 5.

  .ندאرد
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  نويسنده  نام كتاب
زبان 

  كتاب

قدمت 

  كتاب

مذهب 

الد نويسنده
 او
داد

تع
  

ان
سر

پ
ان  

تر
دخ

  

تطابق عدد 

  با نام
  ارجاع

  ش،1380  دارد  18  20  38  --- ق942  فارسى  1خواندمير  لسيرا حبيب 30

  81،ص2ج

ـــى  31 ـــه ف التتم

  2الئمهاتواريخ

 سيد تاج الدين

 حسينى عاملى

  ق،1412  دارد  18  20  38  شيعه 11قرن   عربى

  110-109ص

محمد بـاقر   بحاراالنوار 32

  مجلسى

بيان   يعهش ق1111  عربى

3اقوال

 گوناگون

  ق،1363  -----  ---   --- 

تـــا283،ص48ج

287-288-289 

 االتحاف بحـب 33

  الشرافا

جمال الدين 

  شبراوی

ــــنى  ق1171  عربى س

  شافعى

  ق،1423  نام نبرده ----   ---   37

  310ص

  

  

  

  در منابع تاريخي 7نام و تعداد پسران امام كاظم

منאبع در قאلـب دو یم جدول، ی مربوط به ترسھא محدودیتدر אین قسمت به دلیل 

منبـع بـه ترتیـب  28نאم تمאمی پسرאن ذכر שده در אین . جدول چینש שده אست

در پאیאن . حروف אلفبא مرتب و فرאوאنی ھر نאم در سאیر منאبع نیز بررسی שده אست

  .مאی نیز به تحلیل و بررسی אین موאرد پردאخته

                                                           
  .لدین بن ھمאم אلدین خوאندمیر אستא نאم وی، غیאث. 1

  .כند بیאن می 7אو عאوه بر بیאن نظر خودש، قول שیخ مفید رא نیز در مورد אوאد אمאم כאظم. 2

3.  
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  )شماره يك( جدول نام پسران
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)
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37

8
  )ق 

ری
كب
ه ال

داي
ه
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33

4
 ) ق

هل
خ ا

اري
ت

 
ت
بي

) 
32

5
  )ق

بى
عقو

ي
) 

رن
ق

 3(  
*  

 

  1 ابراهيم *  * *  * * * * * * * * *  *  

  2 ابراهيم اكبر              * 

  3 ابراهيم اصغر              * 

  4  ابوالخير                       

  5  ابوبكر                        

  6 احمد * * * * * *  * * * * *  *  * *

  7 اسحاق * *  * * * * * * * * *  *  * *

  8 اسماعيل * * * * * * * * * * * *  *  * *

  9 جعفر * * * * * * * * ** * * *  *  * *

 10  جعفر اكبر              * 
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) 
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ق

 3(  

 11 جعفر اصغر               *

 12 حسن * * * * * * ** * * * ** *  *  * *

 13 حسن اصغر                       

 14 حسين * *  * * *  * * *  *  *  * *

 15 حمزه * * * * * * * * * * * *  *  * *

 16 داوود    *    *      * 

 17 زيد * * *  * * * * * * * *  *  * *

 18 سليمان *   * * *  *  *  *    * 

 19  طاهر                      

 20 عباس *  * * * * * * * * * *  *  * *

عبدالرحمان  * *     * *  *   * * 21 

 22 عبداّهللاٰ  * * * * * * * * * * * *  *  * *

 23 عبيداّهللاٰ  * *  * * * * * * * * *  *  * *
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 24 عقيل  * *     * *  *    *

 25 على * * * * * * * * * * * *  *  ** *

 26 عمر               *

 27  عون                     

 28 فضل *   * * *  *  * * *  *  * 

 29 قاسم * * * * * *  * * * * *  *  * *

 30  محسن                       

 31 محمد * * * * * * * * * * * *  *  ** 

 32  مروان   *            

 33 مطهر               

 34 هارون * *  * * * * * * * * *  **  * *

 35 يحيى  * *     * *  *   * *
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  )دو شماره( جدول نام پسران
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  1 ابراهيم *  *  * *  * *  * * * * *

  2 اكبر ابراهيم        *     

  3 ابراهيم اصغر        *     

  4  ابوالخير           *      

  5  ابوبكر   *                  

  6 احمد * * * * * * * * *  * * *

  7 اسحاق * * * * * *  * * * * * *

  8 اسماعيل * * * * * * * * * * * * *

  9 جعفر * * * * * * * * * *  * *

 10  اكبر جعفر                

 11 جعفر اصغر * * *    *     * *

 12 حسن * * * * ** * * * ** * * * *

 13  حسن اصغر      *       

 14 حسين  * *    * *   * * *

 15 حمزه * * * * * * * * * * * * *

 16 داوود        *     
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 17 زيد * * * * * * * * * * * * *

 18 سليمان    * * *  * *  *  

 19  طاهر           *      

 20 عباس * * * * * * * * * * * * *

 21 عبدالرحمان * * *    * *    * *

 22 عبداّهللاٰ  * * *  * * ** * * * * * *

 23 عبيداّهللاٰ  * * * * * * * * * * * * *

 24 عقيل * * *    * *    * *

 25 على * * * * * * * * * * * * *

 26 عمر * * *         * *

 27  عون                 

 28 فضل    * * *  * *  *  

 29 قاسم * * * * * * * * *  * * *

 30  محسن           *      

 31 محمد *   * * * * * * * *  

 32 مروان             

 33  مطهر           *      

 34 هارون * * * * * * * * * * * * *

 35 يحيى * * *    * *    * *
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، تعدאد پسـرאن אز ندنאم برده א 7כه אز پسرאن حضرت כאظمכتאبی  28در میאن 

نفـر  31כـه אمـאر پسـرאن رא  تاریخ گزیـدهאلبته כتאب . نفر متغیر אست 31نفر تא  16

رא כتـאب  ھـא رین نאمتـ بیש .ده אسـتنمـوبسـنده نـאم  24 به ذכر אعאم כرده، تنهא

 32در میـאن . אسـتنאم رא ثبت כـرده  25برאی پسرאن برשمرده כه  الشجره المبارکه

رא אز  ھـא توאن אن مینאم پسرאن پردאخته כه ذכر  כتאب به 28כتאب بررسی שده تنهא 

  :قرאر دאد ذیلی ھא دسته نظر مصאدرשאن در

  

  تاريخ يعقوبي. 1

 ھא نאم برده و אمאر אن 7אولین כتאبی אست כه אز پسرאن אمאم כאظم تاریخ یعقـوبی

تـاریخ ی כـه אز نظـر ذכـر نـאم پسـرאن مשـאبه یھא כتאب. ندכ بیאن میر نف ھیجدهرא 

כ אز אیـن یـ ھستند در جدول زیرאمده אسـت، ولـی ھیچ و زیرمجموعه אن یعقوبی

بـوده אسـت بلכـه אز روی  تـاریخ یعقـوبی ھـא כه منبع אن אند تصریح نכرده ھא כتאب

 تـاریخ یعقـوبیرא زیرمجموعـه  ھـא دאשـتند אن אیـن כتـאبتשאبهی כـه بـه لیسـت 

כـه אمـאر و  אند هتصریح כرد لمـؤمنینا لمهمه و انیسا فصولهא دو כتאب؛ تن. قرאردאدیم

  .אند دهنموروאیت ) ق413متوفی(تعدאد فرزندאن رא אز שیخ مفید

  

ی ذكر شده ها تفاوت با نام  آمار پسران  

  دركتاب تاريخ يعقوبى

تفاوت و اشتباه در 

  رداریبنسخه

  ندارد  ندارد  18  االرشاد

  ندارد  دندار  18  المامهاداليل

  ندارد  ندارد  18  لوریااعالم

  ندارد  ندارد  18  لطاهرينامناقب

  سليمان كم شده  18  الدرالنظيم

  هارون دوم اضافه شده است

  ندارد
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  بدل شده است عبيداّهللاٰ به عبيد حسين و عبداّهللاٰ كم شده است  16  تاريخ محمدی

  حسين كم شده  18  الرواح ا راحه

  حسن دوم اضافه شده است

  حسن بدل شده است حسين به

  حسين كم شده  18  تاريخ بناكتى

  حسن اصغر اضافه شده است

حسين به حسن اصغر بدل شده 

  است

  حسين كم شده  18  لمهمها فصول

  حسن دوم اضافه شده است

  حسين به حسن بدل شده است

  ندارد  جعفر كم شده است  17  لمؤمنيناانيس

  

  يت ب تاريخ اهل. 2

כه אز אین نظر بא כتאب  שمرده אستبر پسرھیجده د تعدא ،تاریخ اهل بیـتכتאب 

یی ھא تفאوتی ندאرد، אمא در ذכر אسאمی پسرאن در אین دو כتאب تفאوت تاریخ یعقـوبی

  . وجود دאرد

تی אز אســאمی אرאئــه שــده כــه منســوب بــه فهرســ ،در برخــی אز منــאبع بعــدی

متوفی (ب خשאאبومحمد عبدאّهللاא بن אحمد بغدאدی معروف به אبن. خשאب אست אبن

، در כتـאب خـود بـא عنـوאن )حنبلی(نحوی و دאنשمند معروف אھل سنت ،)ق567

ی تولد و وفـאت אمאمـאن بـه نقـل אز אمـאم ھא به سאل، تواریخ موالید االئمة و وفیـاتهم

برخی אین  1.پردאخته אست 7و אمאم عسכری 7אمאم رضא ،7אمאم صאدق ،7بאقر

) ق325متـوفی(بـه אبـن אبـی ثلـج ، منسـوب یـتب تـاریخ اهلכتאب رא ھمאن כتאب 

ه אبن خשـאب دو نـאم כ یی بین אن دوכتאب وجود دאرد، چنאنھא دאنند، אمא تفאوت می

ده و نـאم نمـوאضאفه  یتب تاریخ اهلی ذכر שده در ھא عبאس رא به نאم و جعفر אصغر

توאن نتیجه گرفت، بـא توجـه  میبه אین ترتیب  .عمر تبدیل כرده אست بهرا  محمد

                                                           
، تهرאن، مرכـز دאئـره אلمعـאرف بـزرگ אسـאمی، دایره المعارف بزرگ اسالمیموسوی بجنوردی و دیگرאن،  .1

  .422ـ  419ص ،3، ج 1369
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، אبـن )ق567متـوفی (و אبـن خשـאب) ق325متـوفی(وفאت אبن אبی ثلـجبه تאریخ 

  .خשאب در ذכر אسאمی دنبאله رو אبن אبی ثلج بوده אست

ست אبن خשאب فهرשبאھت زیאدی به  ،در برخی אز منאبع بعدی موجودאسאمی 

مجمـل ، بـه جـز ھא در میאن אین כتאب. مאی قرאر دאده ذیل رא در جدول ھא دאرد כه אن

پسـرאن  نאمی אز مرجع خود در ذכـر אسـאمی ھא ر כتאبیسא ،کشف الغمـهو  التواریخ

مطאلـب  כـه نـدכ تصـریح می مجمل التـواریخ نویسندهאلبته  .אند نبرده 7אمאم כאظم

نقـل כـرده، אمـא نـאمی אز نویسـنده  אی אز جزوه אً مربوط به שرح حאل אمאمאن رא عین

אبـن خשـאب معرفـی  نیـز یכـی אز مصـאدر خـود رא کشف الغمـهبرد و  میجزوه ن

  .ندכ می

 
ی ذكر شده ها تفاوت با نام  آمار پسران  

  در فهرست ابن خشاب

  محمد را ذكر كرده يا عمر

  محمد   ندارد  20  لتواريخامجمل

  عمر  ندارد  20  لسئول امطالب

حسين كم شده عمر و محمد   20  لخواصا تذكره

  از هم تفكيك شده است 

  هم عمر و هم محمد

  شد دو اسميك اسم تبديل به 

ابراهيم كم :به نقل از جنابذی  20  لغمها كشف

  شده

  ابوبكر اضافه شده

به نقل از ابن خشاب و محمد 

  تفاوتى ندارد: بن طلحه

  عمر

  اسحاق كم شده  24  تاريخ گزيده 

ابوالخير، طاهر، عبداّهللاٰ دوم، 

محسن و مطهر اضافه شده 

  است

  محمد

  عمر   ندارد  20  لسيراحبيب

  عمر  ندارد  20  الئمهااريخلتوافىة التتم
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ست אبن خשאب אضאفه כرده כه ھمگی تכ مـوردی فهرنאم به  پنج تاریخ گزیده

  .אند אو معرفی שده توسطو تنهא 

  

 لكبري ا يةهدا. 3

نאم مـروאن تنهـא و . نفر שمرده אست שאنزدهتعدאد پسرאن رא  لکبریا هدایـهכتאب 

ی چون אسحאق، ھـאرون، عبیـدאّهللاא و یھא نאم .אست אمدهאر در אین כتאب ب برאی אولین

نאم برده  ھא אز אن ھא در ھمه כتאب אً و تقریب אند فرאوאن אمدهכه ) یא حسن دوم(حسین

مروאن تغییر یאفته ھאرون بאשد כـه بـر  שאید. שده אست در אین כتאب وجود ندאرد

אیـن כتـאب . ویسאن به صورت مروאن درאمده אسـتن אثر אשتبאه نویسنده و یא نسخه

  .ندאرد אی مجموعهزیر

  :אند یی כه فقط پسرאن صאحب نسل رא نאم بردهھא כتאب. 1

ن دسـته אیـאز  الفخری فی انسـاب الطـالبیینو  روضه الشهدا، جمهره انساب العرب

  .ھستند ھא כتאب

  

آمار پسران صاحب   

  نسل

  توضيحات

    14  لعرباجمهره انساب 
    لطالبيينا الفخری فى انساب

14  
  

ه اسـت بـا ايـن تفـاوت كـه مثل جمهـر ها نام
ابراهيم به ابراهيم اصغر و جعفر به جعفر اصغر 

  .و حسن دوم به حسين بدل شده است
از شاگردان فخـر رازی  الفخرینده سچون نوي

بوده، مثل او قائـل بـه تعـدد ابـراهيم و جعفـر 
  .است

مثل جمهره است فقـط حسـن دوم كـم  ها نام  13  لشهداا روضه
  .شده است
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  :تلفیقی אز دو یא چند כتאب אست ھא ست אنفهری כه یھא כتאب. 2

بـه שـمאر  ھא ن دسته כتאبאیאز  الشجره المبارکه و عمده الطالب، مناقب، المجدی

  :ندیא می

. جمع שـده אسـت אمده،یی כه تא אن زمאن در منאبع ھא تمאم نאم المجدیدر  •

  .אست نیאمده المجدیدر  وجود دאرد، لکبریا هدایهتنهא نאم مروאن כه در 

 تـاریخ یعقـوبیو  تـاریخ اهـل بیـتی ذכـر שـده در ھא تلفیقی אز نאم مناقـب •

  .אست

אست، بـא אیـن تفـאوت כـه  المجـدیمثل  لمبارکها الشجرهدر  ھא ست نאمفهر •

אضـאفه שـده  ھא عقیل כم שده و جعفردوم، علی دوم و محمد دوم به نאم

אمـאم و  فخر رאزی אولین כسی אست כه به تعدد אبرאھیم در پسـرאن. אست

  .عتقאد دאردبه אبرאھیم و אصغر א ھא تقسیم אن

אست، بא אیـن تفـאوت כـه در  المجـدیمثل  لطالبا عمدهدر  ھא ست نאمفهر •

 . نیز אبرאھیم به אبرאھیم אכبر و אصغر تقسیم שده אست لطالبا عمده

  

 

  نتايج

 .نאم وجود دאرد כه در אכثر منאبع تכرאر שده אست پאنزدهכتאب  28אین در میאن 

אز پسرאن صـאحب نسـل אن ) به جز אحمد و قאسم(تنسیزده نאم  پאنزدهدر بین אین 

  .حضرت ھستند
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  نام 18:تاريخ اهل بيت
  عبدالرحمان و عقيل و يحيى

  را به فهرست باال اضافه كرده است
 

  نام18: يعقوبى
  سليمان و عباس و فضل

  را به فهرست باال اضافه كرده است
 

  نام 20:ابن خشاب
جعفر اصغر و عباس را به فهرست 
 .تاريخ اهل بيت اضافه كرده است

  بدل شدهمحمد به عمر 
 

  :نام مشترك 15
  على الرضا و ابراهيم و القاسم، و اسماعيل و جعفر و هارون و الحسن 

  و احمد و محمد و عبيداّهللاٰ و حمزه و زيد و عبداّهللاٰ 

 ) يا حسن دوم(و اسحاق و الحسين
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بعـدی  א وאرد منـאبعجـ אمـده و אز אین تاریخ یعقـوبیسلیمאن و فضل تنهא در  •

  .گردیده אست

ی א وאرد منאبع بعـدج ست אبن خשאب بوده و אز אینفهرجعفر אصغر تنهא در  •

  .אست שده

در ھیچ جـאی دیگـری ذכـر  هدایه الکبریمروאن تכ موردی بوده و جز در  •

  .نשده אست

  

  يگرد روهي منابع با يكگ ارتباط درون

שאخه אصلی تقسیم שده כه نשאن سه منאبع مورد بررسی به  ،در אین بخש

  .سرשאخه אصلی بوده אستسه دھنده אستفאده و אقتبאس منאبع אز 
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 التواريخ مجمل

 السئول مطالب

 الخواص تذكره

 الغمه كشف

 گزيده تاريخ

 السير حبيب

االئمه تاريخ التتمه فى

 المجدی

 مناقب

 المباركه الشجره

 الطالب عمده

 تاريخ اهل بيت الكبری ةهداي  تاريخ يعقوبى

 ابن خشاب

ها با ليست  كتاب
 تلفيقى

 االرشاد

 داليل االمامه

 اعالم الوری

مناقب الطاهرين

 الدر النظيم

 تاريخ محمدی

 االرواح راحه

 تاريخ بناكتى

 فصول المهمه

 انيس المؤمنين
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  אیא אمאم دو فرزند به نאم אبرאھیم دאשته یא یכ فرزند אیשאن אبرאھیم بوده אست؟

כـه אدعـא  אسـت אولین כسی لمبارکها الشـجره نویسنده ؛)ق606متوفی (فخررאزی

و پـس אز אو אیـن مطلـب در  ی אبـرאھیم دאשـتهھـא ند אمـאم دو فرزنـد بـه نאمכ می

، جـد لطالبا عمـدهنویسـنده  ،)ق828متـوفی(אبـن عنبـه. אمـده אسـت لطالبا عمده

سیدرضی و سیدمرتضی رא אبرאھیم אصغر و אبرאھیمی כه در قیאم אبوسـرאیא שـرכت 

توجـه אسـت כـه אبـن  جאلـبאمـא אیـن مطلـب . دאنـد مـیدאשته رא אبـرאھیم אכبـر 

نبه و אبن صوفی بـوده و ع כه پیש אز אبن المجـدی نویسنده، )ق466متوفی (صوفی

مـدعی ، ضی و سیدمرتضی אست و אز محضر אیשאن אستفאده כردهصر بא سیدرع ھم

  .نשده אست ھא تفאوت و تعدد אبرאھیم

  

 در منابع تاريخي 7نام و تعداد دختران امام كاظم

منאبع در قאلب  ل،ی مربوط به ترسیم جدوھא در אین قسمت نیز به دلیل محدودیت

 33אز  منبـع 23یـن نאم تمאمی دخترאن ذכر שده در א. دو جدول چینש שده אست

بـه ترتیـب حـروف אلفبـא مرتـب و  כتאب معرفی שده در אبتدאی مقאله אسـت כـه

در پאیـאن نیـز بـه تحلیـل و . فرאوאنی ھر نאم در سאیر منאبع نیز بررسی שده אسـت

  .مאی بررسی אین موאرد پردאخته
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  1 آمنه  * *  * *  * *   *  *  * *

  2 اسماء * *  *  * *  *  *     *

  3 اسماءصغرا            *

  4  ام ابنها                      

  5 ام ابيها  *  * *   *   * *     

  6  ام اسماء            *         

  7  ام اسماعيل                     

  8 امامه * *  *   *  *  *     *

  9 ام جعفر    *  * *   * *  *  * 

  10 ام سلمه *   *  * *   * *  *  * 

  11 ام عبداّهللاٰ  * *  *   *  *     *

  12 ام عبدالرحمان                      

  13 ام فروه * *  *  * *  *  *    * *

  14 ام قاسم * *  *   *  *  *     *

  15 لثومكام * *  * *  *  ** * *  *  * **

  16  لثوم كبراكام      *       

لثوم وسطاكام      *        17  
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  18 لثوم صغراكام      *       

  19 لبانهام            

  20 حيهوام         *     

  21  امينه كبرا      *       

  22  امينه صغرا      *       

  23 بريهه    *   *   *  *   

  24  بريهمه                   

  25  تويمه                  * 

  26 حسنه    *   *   *  *   

  27  حسينه        *          *  

  28 حكيمه   * *  *   * *  *  * *

  29 حليمه * *     *  *     

  30  حوا                      

  31 خديجه *   *  * *  * * *  *  * *

  32 خديجه كبرا      *       

  33 رقيه    *  ** *   *  *  * 

  34 رقيه صغرا    *     * *  *  * 

  35 رمله      *       

  36 زينب * *  * *  * *  * * *  *  * *
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  37  زينب صغرا            *

  38  ساريه             

  39 صرحه  *  *         

  40 شهعاي    *   *   *  *  * 

  41 عباسه     * *       

  42 عطفه      *       

  43 عليه * *  * *  * *  * * *  *  * *

  44  ستى فاطمه                  

**     ****   45 فاطمه * *  *  * 

  46 فاطمه كبرا    *     * *  *  * 

  47 فاطمه صغرا    *  *   * *  *  * 

  48  قسيمه     * *       

  49 كلثم    *  * *   * *  *  * 

  50  لبابه      * *    *  *   

  51  لبانه       *      *   *  

  52  محموده * *  *   *  *     *

  53  مصونه          *              

  54 ميمونه * *  * *   *  * * *  *  * *

  55  نزيهه     *    *     
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  1 آمنه * *   * *  *  * * *

  2 اسماء * *     *   * *

  3 اسماء صغرا * *       * *

  4  بنهااام      *       

  5 ابيهاام        *    

  6  سماءاام              

  7  سماعيلاام          *    

  8 امامه * *     *   * *

  9 عفرجام    * *  *  *  

  10 لمهسام   * * *  *  * * 

  11 بداّهللاٰ عام * *     *   * *

  12  بدالرحمانعام          *    

  13 فروهام * *     *   * *

  14 قاسمام * *     *   * *

  15 لثومكام * **   * *  *  ** * *

  16 لثوم كبراكام      *    

  17 لثوم وسطاكام          
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  18  لثوم صغراكام      *    

  19 لبانهام       *   

  20 حيهوام          

  21  امينه كبرا          

  22  امينه صغرا          

  23 بريهه   *  *  *  *  

  24  بريهمه     *        

  25  تويمه               

  26 حسنه   * * *  *  *  

  27  حسينه                  

  28 حكيمه * *   *  *   * *

  29 حليمه       *    

  30  حوا                   *

  31 خديجه * * * * * * *  * * *

  32 خديجه كبرا          

  33 رقيه   **  *  *    

  34 رقيه صغرا     *  *  *  

  35 رمله          

  36 زينب * * *  * * * *  * * *
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  37  زينب صغرا * *       * *

  38  ساريه          * 

  39 صرحه           

  40 عايشه   * * *  *  *  

  41 عباسه          

  42 عطفه          

  43 عليه * * *  * *  *  * * *

  44  ستى فاطمه         *    

  45 فاطمه ** ** **       * **

  46 رافاطمه كب *   * * * *  *  

  47 فاطمه صغرا *   * * * *  *  

  48  قسيمه           

  49 كلثم   ** * *  *    

  50  لبابه    * * *    *  

  51  لبانه                

  52  محموده * *     *   * *

  53  مصونه                   

  54 ميمونه  * * *  * * * *  * * *

  55  نزيهه           
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 =لبאنـه لبאبـه و אم و بریهه =ریهمه و تویمه ب نزیهه و و حכیمه=حلیمه  אحتمאאً 

אیـن אשـتبאھאت و تفـאوت ھـא  ،ویسین כه در نسخه ھستند )بیهאא אم= بنهא א אم و لبאنه

אשאره  ھא د به אین אשتبאھאت و تفאوتیא در جدאولی כه در אدאمه می.אیجאد שده אست

  .ده אستگری

  

  تحليل و بررسي دختران

، ع لمه، אمسـ عفـر، אمج אم بیهـא،א یی مثـل אمھא، وجود نאم ھـא در میאن نאم .1 بـدאّهللاא

حیـه כـه و ن و אمאبدאلرحمع سمאعیل، אمא سمאء، אمא لثوم، אمכ قאسم، אمفروه، אم אم

بـرאی  אی כنیـه مכـن אسـتم שود، میدر بین אعرאب به عنوאن כنیه אستفאده 

وبـאر نفـر رא د یـאزدهبא אین نظر  ی موجود بאשد و אحتمאאً ھא تن אز نאم یאزده

 .אند دهכرשمאرש 

یی چون رقیه، زینب، فאطمـه، ھא وجود یכ نאم برאی دو یא چند نفر، مثل نאم .2

بـرאی یכـی אز  ھـא توאنسته موجب שـود تـא یכـی אز אیـن نאم می...אسمאء و 

مثـل دختـرאن  .ש שـهرت یאبـدא و دختر دیگر بא כنیه بאשد دخترאن مשهور

بـه نـאم و دیگـری بـא כه ھر دو زینب ھستند ولی یכی  3حضرت زھرא 

 .שود میש שنאخته א כنیه

، عبـدאلرحمھـא چون در میאن پسـرאن نאم .3   ن، אسـمאعیل و אی جعفـر، عبـدאّهللاא

ــود دאرد ــم وج ــی ،قאس ــه אم م ــאل دאد כ ــوאن אحتم ــر و אمج ت ، ع عف ــدאّهللاא ب

  نــه دختــرאن ، بאשــند ھــא مــאدرאن אن قאســم،ســمאعیل و אمא ن، אمאبــدאلرحمع אم

  .אن حضرت

. نفر אسـت 37تא  15ی یאد שده بین ھא در میאن כتאب 7ظمכא مאمאمאر دخترאن א

تعدאد دخترאن رא به  لشهداا روضهو  لطالبا عمده، المجدیدر میאن כتب یאد שده تنهא 

 لشـهداا روضهو  لطالبا عمـدهכه در אیـن بـین . אند دهאورنفر  37بאאترین میزאن یعنی 
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نفر تنهـא  37نیز אز  المجدیو  אند هم بردنא دخترאنبه بیאن אمאر بسنده כرده و אز تنهא 

  .نفر رא אورده אست 31نאم 

نـאمی  لمه، אز بقیـهسـ تنهא به بیאن אمאر دخترאن אכتفא כرده و جز אم تاریخ یعقوبی

  .ی مא بאשدھא توאند محور قضאوت مین כهنبرده אست 

אمـאر نفـر  پאنزدهدخترאن رא  هدایه الکبـریو  تاریخ اهل بیتی אولیه مثل ھא כتאب

   .دאده אست

כتـאب بـه نـאم دختـرאن پردאختـه כـه  23تنهא  ،כتאب بررسی שده 33در میאن 

  : دسته قرאر دאدچهאر رא אز نظر مصאدرשאن در  ھא توאن אن می

  

 تاريخ اهل بيت. 1

 پـאنزدهرא  ھـא دخترאن نאم برده و אمـאر אن אز אولین כتאبی אست כه یتب تاریخ اهل

سـتی אز فهر ،ور כه در قسمت אول مقאلـه אשـאره שـدط ھمאن .כرده אستאعאم نفر 

، وجـود دאرد )ق567متـوفی (منسوب به אبن خשאب 7אسאمی فرزندאن אمאم כאظم

رא گرفتـه و بـא אنـدכ  تـاریخ اهـل بیـتאسאمی ذכـر שـده در  ویدھد  میכه نשאن 

نفـر  ھیجـدهאبن خשאب אمאر دختـرאن رא  .تغییرאتی در כتאب خود ذכر כرده אست

 ،אصـغر ، زینـبאאسـمאء صـغر رא כم כرده و אم سلمهده و در بیאن אسאمی، אعאم כر

نیـز  تعدאدی אز منـאبع ،در אین میאن .כرده אستאضאفه و فאطمه دوم رא  لثوم دومכ אم

אשـאره  ھא به אن כتאب ذیلכه در جدول  אند خשאب در بیאن אسאمی بودهאبن ور دنبאله

تصـریح כـرده כـه یכـی אز  لغمها کشـف، تنهـא ھـא تאبכدر میـאن אیـن . שده אست

نאمی אز مرجع خـود  ،دخترאن در ذכر אسאمی دیگرאن خשאب אست ومصאدرש אبن

  .אند نبرده
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با  ها تفاوت نام دختران در اين كتاب  آمار دختران

  فهرست ابن خشاب

تفـــــاوت و اشـــــتباه در 

  رداریبنسخه

آمنه و اسماء صغرا، زينب صـغرا كـم   18  لتواريخا مجمل

  شده

  سماء و دو فاطمه اضافه شده استاام

  حكيمه به حليمه بدل شده

  ندارد  تفاوت ندارد  18  لسئولامطالب

  نفر گفته 20  لخواصا تذكره

 نفر شمرده 19

  كم شده لثوم دومك ام

  دو فاطمه ديگر اضافه شده

  ندارد

  ندارد  تفاوت ندارد  18  لغمها كشف

صـغرا زينب  و آمنه، عليه، اسما صغرا  16  تاريخ گزيده

  كم شده

بــدالرحمان اضــافه ع ســماعيل و اما ام

  شده

  حكيمه به حليمه بدل شده

  و فاطمه دوم كم شده لثوم دومك ام  18  لسيرا حبيب

  لمه و ساريه اضافه شدهسام

  ندارد

فــــى التتمــــه

  الئمه اتواريخ

  كم شده لثوم دومك ام  18

  حوا اضافه شده

  ندارد

  

  هدايه الكبري. 2
نفر אعאم כـرده  پאنزدهאمאر دخترאن אمאم رא  ،ریخ اهل بیتتامثل אین כتאب نیز .1

دو مـورد אخـتאف وجـود دאرد،  تاریخ اهل بیتאست و در مقאیسه بא כتאب 

بیهـא و א لمه و خدیجه כم שـده و در عـوض دو نـאم אمس چنאن כه دو نאم אم

  . صرحه אضאفه שده אست
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כه אرאئـه  رستیفه ،نفری دخترאن אست 22گرچه مدعی אمאر  تاریخ قمכتאب  .2

، بنאبرאین אست لکبریا هدایهست فهرمطאبق  ھא نفری بوده و نאم پאنزدهند כ می

  .دאد قرאر لکبریا هدایهتوאن زیر مجموعه  میرא  تاریخ قمכتאب 

  

  

  رداریبتفاوت و اشتباه در نسخه  آمار دختران  

رداری نـام ب به واسـطه اشـتباه در نسـخه  15  لكبریاهدايه
و ام قاسم بـه ام قسـم  حليمه به حكيمه
محمـوده و امامـه بـه . تبديل شده اسـت

  صورت محمود امامه آمده است 

  نفر گفته 22  تاريخ قم
  نفر شمرده 15

   

  االرشاد. 3
گرچه در مقאیسه بـא  .نفر אعאم כرده אست نوزدهאین כتאب אمאر دخترאن אمאم رא 

 ھـא ی زیـאدی بـین نאمھא تفאوت ،نفر به אمאر אضאفه שده چهאر تاریخ اهل بیتכتאب 

نیسـت و در  تاریخ اهـل بیـتنאم אمده כه در  ده ارشادوجود دאرد، به طوری כه در 

در . وجود نـدאرد ارشـادنאم אשאره שده כه در  ששنیز به  تاریخ اهل بیتعوض در 

שـیخ  هכـ چنאن ست دختـرאن ھسـتیمفهری جدید به ھא שאھد ورود نאم ،אین כتאب

  بـه عنـوאن عאیשه، כلثـوم و لبאنـه  ،א، حسنه، رقیه، رقیه صغرعفر، بریههج אمאز مفید 

אשـאره  ھـא ند כه تא پیש אز אو כسـی بـه אیـن نאمכ یאد می 7نאم دخترאن אمאم כאظم

  .بود نכرده

 ،یرنـدگ و زیر مجموعه אن قرאر می ارشادمשאبه  ھא یی כه אز نظر ذכر نאمھא כتאب

 لمـؤمنینا انیسو  لمهمها فصـولنهـא ت ھـא در بـین אیـن כتאب .אنـد אمده ذیلدر جدول 

) ق413متـوفی(رא אز שـیخ مفیـد כه אمאر و تعـدאد فرزنـدאن אمـאم نندכ میتصریح 

  .אند روאیت כرده
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تفاوت نام دختران در اين   آمار دختران  

  با االرشاد هاكتاب

  رداریب تفاوت و اشتباه در نسخه

  ام ابيها كم شده  21  المامها داليل

قسيمه اضافه فروه، اسماء و ام

  شده است

عايشه به عباسه و بريهه به نزيهه 

و حسنه به حسينه و ميمونه به 

مصونه و لبانه به لبابه بدل شده 

  است

  تفاوت ندارد  تفاوت ندارد  19  لوریا اعالم

  لبانه به لبابه بدل شده است  بيها كم شدهاام  18  لطاهرين امناقب

  بيها كم شدها ام  19  الدرالنظيم

  اضافه شده فروهام

بريهه به تويمه و حسنه به حسينه 

  بدل شده است

عفر و حكيمه ج بيها، اما آمنه، ام  15  تاريخ محمدی

  كم شده

 2لثوم،كلثوم ك به جای ذكر ام

  بيان شده است بار

  لبانه به لبابه بدل شده است

بيها، حكيمه، رقيه و رقيه ا ام  15  الرواحا راحه

  صغرا كم شده

لبانه به لبابه  بريهه به بريهمه و

  بدل شده است

  لبانه به لبابه بدل شده است  تفاوت ندارد  19  تاريخ بناكتى

  لبانه به ام لبانه بدل شده است  تفاوت ندارد  19  الفصول المهمه

  ام ابيها، حكيمه، رقيه كم شده  16  لمؤمنينا انيس

به جای ذكر كلثوم، ام كلثوم 

  بار بيان شده است 2دو

  ل شده استلبانه به لبابه بد
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אمـאر  منینؤلمـا انیسو  راحـه االرواح، تـاریخ محمـدی، مناقب الطاهرینی ھא כتאب

ه تعـدאد כـ و بـא توجـه بـه אین אنـد כردهنفر بیאن  37االرشاد مثل כتאب  رא فرزندאن

כتـאب بـه  چهـאرنفر אست، כسری تعدאد دخترאن در אیـن نوزده  ارشـاددخترאن در 

כتאب بא אمאر  چهאرنه אختאف אمאری نویسندگאن אن  رددگ می بر ھא عدم ذכر نאم אن

  .שده توسط שیخ مفید ذכر

  

  :تلفيقي از دو يا چند كتاب است ها ست آنفهريي كه ها كتاب. 4

  .ھستند ھא אز אن دسته כتאب مناقب و المجدی

خשאب و שیخ ی ذכر שده توسط אبنھא تلفیقی אز نאم المجدینאم دخترאن در  •

  .ذכر שده אست المجدی برאی אولین بאر در نאم نیزو تعدאدی  مفید אست

، אلبتـه אسـت ارشـادو  لکبریا هدایـهی ذכـر שـده در ھـא تلفیقی אز نאم مناقـب •

ی ذכر שـده در אیـن دو כتـאب رא ھא و אضאفאتی ھم دאرد و ھمه نאم ھא כאستی

  .نیאورده אست

 אن سـیفرزندتعدאد  ،אبن שهرאשوب به אعتقאد: بאید گفت مناقبدر مورد כتאب 

نفـر ذכـر  37رא  אیשאن به قول כسאنی پردאخته כه تعدאد فرزندאن وی אمא ،نفر אست

بـه . نفر رא نאم مـی بـردبیست دھد ولی  مینفر אمאر  نوزدهوی دخترאن رא . אند כرده

  .توאن אستنאد כرد میبه قول אو ن ،دلیل وجود تنאقضאت

  

  نتايج

ی بعدی رو به אفـزאیש ھא رهنفر שروع שده و در دو پאنزدهتعدאد دخترאن אز  .1

 .نهאده אست

بאید گفـت  و در مورد دخترאن אند כرده ویسאن تنهא به زنאن مهم توجهن تאریخ .2

موجب שده ھمسر و אوאدی ندאשته بאשـند  ،אن مخدرאت نכردن אزدوאجכه 
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تא אز אن طریق שنאخته שوند در نتیجه بא دور שدن אز زمـאن حیאتשـאن، نـאم 

  .درو میאیשאن אز یאدھא 

فאصـله زمـאنی  ،نאسאن بزرگ אسـتש אز نسب المجدیگرچه نویسنده כتאب  .3

نین ذכر אمאری כه تـא چ و ھم 7حدود دو قرن و نیم אو بא دورאن אمאم כאظم

  .שود میوی  گفتهمאنع پذیرש ، س بیאن نשدهכ אن زمאن توسط ھیچ

خשאب אضאفه שده و ست אبنفهرلثوم دوم در כ ، אمא، زینب صغرאאسمאء صغر .4

  .א وאرد منאبع زیرمجموعه خودש گردیده אستج ز אینא

سـت فهرلبאنـه در  و ، عאیשه، כلـثمאعفر، بریهه، حسنه، رقیه، رقیه صغرج אم .5

  .א وאرد منאبع زیرمجموعه خودש گردیده אستج אضאفه שده و אز אین ارشاد

  

  يگرد روهي منابع با يكگ ارتباط درون

אصلی تقسیم שده כه نשאن  שאخهسه به  ،منאبع مورد بررسی در אین بخש

  :سرשאخه אصلی بوده אستسه دھنده אستفאده و אقتبאس منאبع אز 
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 التواريخ مجمل

 لؤالس مطالب

 الخواص تذكره

 الغمه كشف

  االرشاد تاريخ اهل بيت  هداية الكبری

  ابن خشاب
 

 تاريخ قم

 گزيده تاريخ

 السير حبيب

االئمه اريخوالتتمه فى ت

 داليل االمامه

 اعالم الوری

 مناقب الطاهرين

 الدر النظيم

 محمدیتاريخ 

 االرواح راحه

 تاريخ بناكتى

 فصول المهمه

 انيس المؤمنين



  229    7بررسي تاريخي و آماري فرزندان امام كاظم

  

  اسامي تمام فرزندان و فراواني هر نام

و فرאوאنـی  אمـدهنאم تمאمی فرزندאن حضرت به ترتیب حروف אلفبא  ،در אین بخש

  :ده אستھر نאم در تمאمی אین منאبع ذכر ש

  

ميزان   نام رديف

  فراوانى

  در منابع

ميزان   نام رديف

  فراوانى

  در منابع

ميزان   نام رديف

  فراوانى

  در منابع

 1  جعفر اكبر  35 14 ام سلمه  18  18  آمنه  1
 6 جعفر اصغر  36 11 ام عبداّهللاٰ   19  25 ابراهيم  2
 28 حسن  37 1  ام عبدالرحمان  20 2 ابراهيم اكبر  3
 1  حسن اصغر  38 14 ام فروه  21 2 ابراهيم اصغر  4
 9  حسنه  39 12 ام قاسم  22 1  ابوالخير  5
 18  حسين  40 20 ام كلثوم  23 1  ابوبكر  6
 2  حسينه  41 2 ام كلثوم كبرا  24 26 احمد  7
 14 حكيمه  42 1 ام كلثوم وسطا  25 26 اسحاق  8
 6 حليمه  43 2  ام كلثوم صغرا  26 13 اسماء  9
 27  حمزه  44 1 هام لبان  27 5 اسماءصغرا  10
 1  حوا  45  1 ام وحيه  28 28  اسماعيل  11
 20 خديجه  46 1  امينه كبرا  29  1  ام ابنها  12
 1 خديجه كبرا  47 1  امينه صغرا  30 7 ام ابيها  13
 4  داوود  48 8 بريهه  31 2  ام اسماء  14
 10 رقيه  49 1  بريهمه  32 1  ام اسماعيل  15
  9 رقيه صغرا  50  1  تويمه  33 12 امامه  16

 1 رمله  51 27 جعفر  34 11 ام جعفر  17
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ميزان   نام رديف

  فراوانى

  در منابع

ميزان   نام رديف

  فراوانى

  در منابع

ميزان   نام رديف

  فراوانى

  در منابع

 11 كلثم  78 1  عطفه  65 27  زيد  52
 8  لبابه  79 12 عقيل  66 22 زينب  53
 3  لبانه  80 28 على  67 5  زينب صغرا  54
 1  محسن  81 21  ليهع  68 1  ساريه  55
 24 محمد  82 5 عمر  69 15  سليمان  56
 11  محموده  83 1  عون  70 2  صرحه  57
 1  مروان  84 1  ستى فاطمه  71 1  طاهر  58
 1  مصونه  85 11 فاطمه  72 10  عايشه  59
 1  مطهر  86 12 فاطمه كبری  73 27  عباس  60
 22  ميمونه  87 13 فاطمه صغری  74 2  عباسه  61
 2  نزيهه  88 17  فضل  75 13 عبدالرحمان  62
 27 هارون  89 26  قاسم  76 27 عبداّهللاٰ   63
 13 يحيى  90 2 قسيمه  77 26 عبيداّهللاٰ   64
  

ي فرزنـدان امـام   ها ي عايشه، ابوبكر، عمر و مروان در ميان نامها ورود و وجود نام
   7كاظم

 عايشه. 1

. אسـتده כرאولین بאر توسط שیخ مفید برאی یכی אز دخترאن ذכر  رאنאم عאیשه 

 אیשـאنو ر بعد אز שیخ مفید نیز تنهא אین نאم در میאن כسאنی وجـود دאرد כـه دنبאلـه

بـرאی فرزنـدאن تـא زمـאن  ی ذכـر שـدهھא כه تمאمی نאم المجدیبودند و در כتאب 

 .שود میدیده  خودש رא جمع כرده
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כـه שـیخ  7نאم دخترאن אمאم כـאظمدر بخש ذכر  1منتهی اآلمالمصحح כتאب 

 :ویسـدن در توضیح عאیשه می ند،כ رא אز طریق שیخ مفید نقل می ھא عبאس قمی אن

כتـאب . یعنی در نسخه بدل به جאی عאیשه عبאسـه ذכـر שـده אسـت) ل.خ.عبאسه(

שیخ مفیـد  ارشـادبه  7כه שبאھت زیאدی در بیאن فرزندאن אمאم כאظم ةدالئل االمام

שتبאھאت دیگـری אد دאرد، به جאی عאیשه، عبאسه אورده אست כه אلبته به دلیل وجو

 نאم عبאسـه نیـز مورددر ، مثل تبدیل بریهه به نزیهه و حسنه به حسینه قبیلאز אین 

  . توאن אستنאد כرد میبه אن ن

 ،در منـאبع تـאریخی :אئمـهبررسی אجمאلی نאم دخترאن سـאیر  ،אز سوی دیگر

   ارشـادאمـאم אول بـوده و  שـשدر میـאن عאیשـه عـدم אسـتفאده אز نـאم  ھندهد نשאن

  ذכـر  7بـرאی یכـی אز دختـرאن אمـאم כـאظمאیـن نـאم رא بـرאی אولـین بـאر مفید 

  .אست نموده

  

 مروان. 2

ذכر שده و در سאیر כتـب و توسـط ھـیچ  2الکبری ةهدایאین نאم تنهא در כتאب 

אیی כـه نـאم جـ אز אن. ذכر نשـده אسـت 7שخص دیگری برאی پسرאن אمאم כאظم

هא כسی כه نـאم ھـאرون رא بـرאی پسـرאن ھאرون שبאھت زیאدی به مروאن دאرد و تن

نویسـنده אیـن توאن אحتمאل دאد כه  میذכر نכرده ھمین כتאب אست،  7אمאم כאظم

و אیـن אשـتبאه نویسـنده و یـא تصـحیف رא אورده به جـאی ھـאرون، مـروאن כتאب 

دھد כه  میبررسی אجمאلی نאم پسرאن سאیر אئمه نیز نשאن  .ردאرאن بوده אستب نسخه

 7برאی یכی אز پسرאن אمـאم כـאظم هدایه الکبریز توسط خصیبی در نאم مروאن ج

  .برאی ھیچ یכ אز پسرאن سאیر אئمه ذכر نשده אست

                                                           
  .1546، ص3ج .1

  .263قمری، ص 1419خصیبی،  .2
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 ابوبكر. 3

برאی یכـی אز پسـرאن )ق611م (به نقل אز جنאبذی 1هکشف الغمאین نאم تنهא در 

ده אیی כه نאم אبرאھیم مورد אتفאق ھمه منאبع بوج אز אن .ذכر שده אست 7אمאم כאظم

و جنאبذی تنهא כسی אست כه  שمאرند می 7כאظم و אبرאھیم رא یכی אز پسرאن אمאم

توאن אحتمאل دאد نאم אبوبכر به جאی אبـرאھیم ذכـر שـده و  می אین نאم رא ذכر نכرده

ردאری ب تعصبאت مذھبی جنאبذی و یא אשتبאه در نسـخه علتאین حذف و אضאفه به 

  .بوده אست

  

 عمر. 4

 7כه در بیאن אسאمی فرزندאن אمאم כאظم ی دیدیھא ن در כتאبتوא مینאم عمر رא 

 :بـه نقـل אز אبـن خשـאب אمـده אسـت 2کشف الغمهدر  .خשאب بودندو אبنر دنبאله

ل، و ھـאرون، و אلحسـن، و یم، و عقیبرאھאد، و یمאم، و زאلرضא אא یعل: هیسمאء بنא«

، و یאلحس ، و عمر، و یل، و عبیسمאعאن، و عبدאّهللاא ی، و یـحی، و جعفـر، و حمدאدאّهللاא

: قـאلیصـغر، و ن، و אلقאسـم، و جعفرאאא، و عبـدאلرحمهسحאق، و אلعبאس، و حمزא

  .»موضع عمر محّمد

خשـאب ، אولین زیرשאخه אبنالقصـصو  مجمل التواریخאیی כه כتאب ج אمא אز אن

 3نقل כرده، אی א אز כتאبچهج אست و تصریح כرده כه שرح حאل אئمه رא به طور یכ

כه  توאن אحتمאل دאد میین حאل نאم عمر رא ذכر نכرده و אز محمد نאم برده אست، بא אو 

  . ده אستכرزیرשאخه بعدی یعنی محمد بن طلحه שאفعی وאرد منאبع  رאنאم عمر 

                                                           
  .747، ص2אربلی، ج .1

  .766ھمאن، ص .2

ن نوשته א بر ھא خین نسب و تאریכه א و אن جزو...«: نویسد می) 354ص  :متن( مجمل التواریخ و القصصدر . 3

  .» ن ذכرى ندאשتیא ש אزیبود ب
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ی אو، در پאیـאن ھא ست אبن خשאب و زیرשאخهفهرتوجه אین כه در  جאلبنכته 

אضאفه שده و אین  »عمر محمدموضع  :قאلی«: عبאرت ،7ذכر نאم پسرאن אمאم כאظم

یכ تعصب مذھبی وאرد אین منאبع שـده  علتכه نאم عمر به  دھد میمطلب نשאن 

ند به ذכر نאم عمـر بودنـد אمـא چـون م هعאق ،و אین אفرאد به دلیل تمאیאت مذھبی

موضـع عمـر  :قאلی« خود نیز بאور دאשتند نאم محمد در אصل صحیح אست عبאرت

عאوه بـر ذכـر نـאم عمـر، نـאم  1تذکره الخـواصכتאب تنهא در . אند رא אورده »محّمد

حـذف  »موضع عمر محّمد :قאلی«و جمله  אمدهمحمد نیز به عنوאن یכی אز پسرאن 

  .אست گردیده

  

  نتيجه

כه אین אخـتאف  نفر ذכر שده 60تא  30در منאبع بین  7تعدאد فرزندאن אمאم כאظم

نتאیجی به دست אمد כه  ،مل אمدهی به عھא אز بررسی. אست یرگ چשمאمאری رقمی 

  :שود میאשאره  ھא به אن

، אز אند ر אز چهل نفر ذכر כردهت رא بیש 7منאبعی כه אمאر فرزندאن אمאم כאظم .1

یא نویسنده כتאب نتوאنسته برאی تعدאدی כـه אمـאر : دو صورت خאرج نیستند

و یـא بـه ر אز אمאر אرאئه שده بـوده ت دאده نאم ذכر כند؛ یعنی تعدאد אسאمی، כم

تلفیق אسאمی موجود در כتب مختلف تـא زمـאن خـودש بـدون بررسـی و 

پאאیש אسאمی پردאخته و بـه ذכـر تمـאمی و یـא אכثـر אسـאمی یـאد שـده در 

توאن نتیجه گرفت כـه تعـدאد  میبنאبرאین . ی گونאگون پردאخته אستھא כتאب

 .ر نیستت فرزندאن אز سی و چند نفر بیש

دوאزده ھجری نשאن دאد כه سرمنשـא و مصـدر  بررسی منאبع مختلف تא قرن .2

بא אضאفאت ( یـتب تاریخ اهلدو כتאب  ،7منאبع، برאی ذכر فرزندאن אمאم כאظم

                                                           
  .315ص ق،1418אبن جوزی، سبط . 1
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بـرאی پسـرאن  تاریخ یعقوبیبرאی دخترאن وכتאب  ارشادو כتאب ) خשאبאبن

بوده אست כه منאبع بعدی یא عینאً אسאمی ذכر שده در אین دو منبع رא به כتب 

و אضאفאتی، به ذכـر אسـאمی אیـن دو כتـאب  ھא و یא بא כאستی אدهخود אنتقאل د

 .אند پردאخته

بـر روی אسـאمی  ھא ویسی אز روی כتאبن אשتبאھאت صورت گرفته در نسخه .3

 :ه אین אשتبאھאت موجب שده تא گאھیכ فرزندאن تאثیرگذאر بوده אست، چنאن

ی مختلفی به خود بگیرد؛ مثًא نאم بریهه به ھא یכ نאم صورت •

 .ی بریهمه، تویمه و نزیهه درאمده אستھא صورت
 7در ذכر אسאمی پسرאن אمאم כאظم ھא نאم تغییر یאبد؛ مثًא برخی אز כتאب •

نند، در حאلی כه برخی אز منאبع دیگر כ دو پسر رא بא نאم حسن معرفی می

برند و منשא אین אختאف، אשتبאه  میبه جאی حسن دوم אز حسین نאم 

 .ستویسאن بوده אن نسخه
ی عمر، אبوبכر، مروאن و عאیשه به جאی محمد، אبرאھیم، ھـאرون ھא نאم ورود .4

رزی و توאند متאثر אز تعصبאت نویسـندگאن כتـאب ھـא و غـرض میعبאسه،  و

 .ویسאن بאשدن نسخه
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   7ازدواج دختران امام كاظم

  انيمصطفي صادقي كاش
  

  چكيده

وصـیت אن אین به دلیل  .אزدوאج نכردند 7שود دخترאن אمאم כאظم گفته می

در אیـن אسـت כـه مـورخ گزאرשی אز یعقـوبی  ،منשא אین سخن. بودحضرت 

ھـאی  ש כـه אز مجمـوع گزאر ونهگ אن. پردאزیم مقאله به نقد و بررسی אن می

قـوبی رא تאییـد تـوאن سـخن یع אیـد، می تאریخی و روאیאت منאبع אسאمی برمی

، بلכـه אن فرمـودهכرد؛ ھر چند אمאم معصوم بر خאف سنت نبوی وصیت ن

  .ندنכ فرزندאنש تאכید می כردن אزدوאجبه  ،روאیتی سאسحضرت بر א

  .دخترאن، אزدوאج، وصیت ،7אمאم כאظم :واژگان كليدي

  

  مقدمه

ه ویـژه ھאیی אست כه در אسאم بر אن تאכید שده و ھمه بزرگאن بـ אزدوאج אز سنت

שـאن بـه  و خـود و خאنوאده ندبند بود به אن پאی 9رسول خدאن و שخص אمعصوم

כه دربאره אزدوאج فرزنـدאن  ھستند تنهא אمאمی 7אمאم כאظم. אین سنت عمل כردند

تردیدھאیی وجود دאرد כه به رغـم כثـرت فرزنـدאن دختـر و پسـر، برخـی  یשאنא

אیـن خبـر، منשـא . אنـد  ر دאدهכردن دخترאن אن حضرت خبنאز שوھر  ویسאنن تאریخ

  .نویسندگאن שده אست توسطھאیی  گو و رّد و قبولو گفت
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سؤאل כه چه שـوאھدی بא אین  در پی بررسی אین موضوع אست ،حאضرتحقیق 

   بر درستی یא نאدرستی אین گزאرש وجود دאرد؟

אیـن אمא بـه گمـאن نگאرنـده،  ،אستپیשینه در موضوع خود دאرאی  ،אین نوשتאر

 .متفـאوت אسـت ھـא אنھא כאفی نیست و نگאھی כه نوשـته حאضـر دאرد بـא  بررسی

אثـر سـیدعبאس  »8بن جعفر موسیسبب ترכ אزدوאج دخترאن «אی بא عنوאن  مقאله

3پور علویجه در مجموعه مقאאت כنگـره حضـرت معصـومه رفیعی
و بخשـی  1

 2مقאאت نوשته فאطمه غفאرنیא در ھمאن مجموعه» رسول معصومه אل«כوتאه אز مقאله 

אمא بـه نظـر . אند وجود دאرد כه ھر دو به صرאحت سخن یعقوبی مورخ رא رّد כرده

ی כه دربאره زندگאنی ھאی ب אبرخی כت. رسد دאیل אنאن برאی رّد وی כאفی نیست می

אی  אשאرهبه אین موضوع  ،אن حضرتفرزندאن  به منאسبتِ  نیزאمאم ھفتم نوשته שده 

غאلبـאً ھאیی به אین پرسـש دאده שـده כـه  پאسخنیز  در فضאی مجאزی. دنכوتאه دאر

   .دپردאز می ھא אنو אین مقאله به بررسی  منשא وאحدی دאرند

چـون . ی אئمه אسـتאنحّل پرسשی دربאره زندگכمכ به אین تحقیق، אز ھدف 

و بررسـی  سـؤאلنאن جـאی چ ھم ،ھאیשאن بخשی אز زوאیאی رفتאری אنאن و خאنوאده

رفتאر אن بزرگوאرאن به عنوאن אلگـوی زنـدگی، نیـאزی  دننשאن دאضرورت دאرد و 

  .نمאید ھא رא ضروری می אست כه אین تحقیق

پردאزیم כه دربـאره אزدوאج  ھאیی می אبتدא به بیאن אقوאل و گزאرש، אرنوשتدر אین 

כه به گردیم  میبه دنبאل שوאھدی  ،در قسمت دوم و دخترאن אمאم ھفتم وجود دאرد

در بحث سوم تאש خوאھد שد تحلیلی אز . כمכ כندھא  وאیتאثبאت یא نفی אین ر

  .ھא אرאئه שود مجموع אخبאر و گزאرש

                                                           
 .433-417، ص1ج. 1

 .97ـ  95، ص 4ج . 2
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  ها  گزارش) الف

: وجـود دאرد گـزאرש یـא روאیـتسـه دسـته  7אزدوאج دخترאن אمאم כאظمدربאره 

د دختـرאنש אزدوאج فرمـوאمאم وصـیت « :دیگو یمכه  אست نخست سخن یعقوبی

 :گویـد אست כـه می تاریخ قـمدوم گزאرש כتאب  ».دندنכنند و אنאن ھم שوھر نכر

אست כه אزدوאج دخترאنש رא  7نאمه אمאم כאظم سوم وصیت ».אنאن אزدوאج نכردند«

   .ندنכ می 7مשروط به אجאزه אمאم رضא

 7دخترאن אمאم כאظمنכردن כه گزאرש אزدوאج  אست یعقوبی نخستین כسی

ھمه כسאنی כه אین موضوع رא  .منשא אصلی אین بحث אست سخن אو رא אورده و

یعقوبی ھنگאم یאد כردن . כنند אند، مستقیم یא بא وאسطه אز وی روאیت می نقل כرده

  :نویسد میحضرت אز فرزندאن 

یـכ אزدوאج نכردنـد مگـر  پـس ھیچ. אو وصیت כرد دخترאنש אزدوאج نכنند

. שوھر כرد ] صאدق[بن جعفر  ]دیبאج[محمد  بن سلمه כه در مصر به قאسم אم

سبب نزאعی میאن دو خאنوאده שد و שـوھر، قسـم یـאد כـرد כـه  ،אین אزدوאج

سلمه  فقط אن بوده כه אم ،و ھدفש אز אین אزدوאج ندجאمه אز אن دختر دور نכ

  1.رא به حج ببرد

אو رא حـدود سـאل  وفـאتאسאمی אست כـه  گאرאنن تאریخترین  یعقوبی אز قدیم

دربאره گرאیש مذھبی وی،  .)292سאل  یא زنده در 284. (כنند ھجری ذכر می 290

نگـאری  אلبته שیوه تאریخ. تقریبאً بر تשیع، بلכه אمאمی بودن אو אتفאق نظر وجود دאرد

سنت یعنی گزאرש تאریخ سیאسی و رویـدאدھאی  وی بر سبכ معمول مورخאن אھل

  .خאفت אست

                                                           
  .415، ص2ج، تاریخ یعقوبی. 1
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ه אست כ تاریخ قمدومین כتאبی כه دربאره אین موضوع به صرאحت سخن گفته، 

  : خوאنیم در אن می

رא כـه یـز ؛دאدند ینم به שوھره دخترאن خود رא یده אست כه رضאئیمن رسه ب

 7אفتند و موسی بن جعفـری نمی ،שאن بوده بאשدیכفو א כسی כه ھمسر و ھم

نـدאده  به שوھرשאن یכی رא אز אیچ ین جهت ھیدختر بوده אست و אز א 21رא 

שـאن عـאدت שـده אسـت و یאن אאن دختـریـن معنی در میتی כه אیאست تא غא

ه وقـف כـرده אسـت بـر دختـرאن و یـنـه ده دیשهر مده لرضא بא لیع محّمدبن

ب و قسـط ینصـ ،ھא هیـאند و אز אرتفאعאت אن د خوאھرאن خود כه שوھر نכرده

  1. שאن אوردهینه جهت אیאز مد ،אند سאכن بوده به قمه כه یرضאئ

قـرن چهـאرم نوשـته שـده، כه به زبאن عربـی بـوده و در  تاریخ قـممتن אصلی 

אز ترجمه אین כتאب אست כه در قرن نهم  ،אمروزه در دست نیست و אنچه نقل שد

  . שده אست نگאשته

ש در منאبع روאیی و כتب تאریخ אسאم و אئمه و به ویـژه אنسـאب طאلبیـאن، אوכ

אمא متאخرאن و معאصرאنی כه אز אین موضوع . دھد به دست نمیرא جز אین دو مورد 

 تـاریخ قـمכسـی بـه  هو دیـده نשـد 2כنند ھمه אز یعقوبی نقل می ،گویند یسخن م

  .אرجאع دھد

  نאمه وصیت ،אשאره دאرد 7سند مهم دیگری כه به אزدوאج دخترאن אمאم כאظم

אیשאن  3.وجود دאرد الرضاعیون االخبارو  کافیאن حضرت אست כه در دو כتאب 

د و تאכید نسپאر می 7م رضאدر אین وصیت، אزدوאج دخترאنש رא به فرزندש אمא

כسی حق دخאلت در אمر אزدوאج אنאن رא ندאرد،  7ند כه غیر אز אمאم رضאنכ می

                                                           
 .221، ص تاریخ قم. 1

  .497، ص2ج ،حیاة االمام موسی بن جعفر؛ 180، ص1ج ،مسنداالمام الکاظم؛ 585، ص28ج ،لحقا احقاق. 2

 .35، ص1ج ،عیون اخبار الرضا؛ 317، ص1ج ،کافی. 3
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  :فرمאیند میدر אدאمه حضرت  1.تر אست אש אگאه چون وی به אمر אزدوאج خאنوאده

ه علـی כـ یכ אز ھمسرאنم שوھر כننـد، حـق بאزگשـت ندאرنـد مگـر אنھر 

  2.دאن گونه نیאبخوאھد؛ دخترאنم ھم 

כتאب ھست כه שبאھت زیאدی بـه وصـیت پیשـین دو وصیت دیگری در אین 

  :خوאنیم در אین متن ھم به نقل אز אمאم می 3.دאرد

אگر یכی אز دخترאنم אزدوאج כرد، در אموאل من حقـی نخوאھـد دאשـت، مگـر 

אم در אیـن אمـوאل حقـی  ضـمنאً فرزنـدאن دختـری. ه به خאنه پدر برگـرددכ אن

   4.ندאرند

ھאی אئمـه در دسـت אسـت، אز אمـאم  ه אنچه אز وصیتכ توجه אین אلبجمطلب 

و  هو אאئمـ هو َفאطمـ یصـدَقאت אلنَبـ«رא در بאب  ھא אنو כلینی  نقل שده 7כאظم

   5.אورده אست »وصאیאھم

در وصـאیאی دیگـر אئمـه بـه ، دربאره دخترאن خود فرمـوده 7אنچه אمאم כאظم

  .یא تطبیقی אنجאم دאد خورد تא بتوאن دربאره אن مقאیسه چשم نمی

  

  شواهد نفي يا اثبات) ب

ھـאیی אسـت כـه دربـאره  بهترین رאه برאی بررسی אین موضوع، مرאجعه به گزאرש

بא توجه به تعـدد دختـرאن אن حضـرت، . وجود دאرد 7אزدوאج دخترאن אمאم כאظم

                                                           
 .»...زّوجهא אא بאذنه و אمره، فאنّه אعرف بمنאכح قومهیس له אن یزّوج אخته فلیو אن אرאد رجل منهم אن «. 1

و : نعیو(ه یאحد من אخوتهن من אمهאتهن و א سلطאن و א عّم אא برא یزّوج بنאتیبمثل ذلכ وא  یو بنאت«. 2

ملכه و ھو  یر ذلכ فقد خאلفوא אّهللاא و رسوله و جאھدوه فیو مשورته، فאن فعلوא غ) א عمل لهن אא برאیه

  ». ترכ ترכیو אن אرאد אن   زّوج، زّوجیאعرف بمنאכح قومه، فאن אرאد אن 

 .38، ص1ج، الرضاخبارا عیون؛ 54، ص7ج ،کافی. 3

ر زوج، فـאن یـهא بغیھذه אلصدقة حتی ترجع אل یא حّق لهא فمن ولد موسی بن جعفر ف هفאن تزوجت אمرא«. 4

ھـذه حـق אא אن  یصدقت یف یس لولد بنאتیو ل...  لم تتزوج من بنאت موسی یرجعت כאن لهא مثل حّظ אلت

 ». یכون אبאؤھم من ولدی

 .47، ص7ج ،کافی. 5
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ھאیی אز שوھرאن یא فرزنـدאن אنـאن یאفـت שـود، خبـر یعقـوبی نقـض  אگر گزאرש

אنـد، جـز نـאم  رא שمאرש כرده حضرتمرאجعه به אثאری כه فرزندאن  .خوאھد שد

אز כتب تאریخ و אنسאب بـه چنـد אثـر  ،برאی نمونه. دھد مطلبی به دست نمی ھא אن

  : שود אשאره می

عدد אوאده و طرف من «ذیل بאب  7שیخ مفید در پאیאن زندگאنی אمאم כאظم

  : نویسد می»  אخبאرھم

، هאیאب אممه، یه، حכی، رقא، فאطمه صغرאفאطمه כبر: فرزند دאשت 37אن حضرت 

هـه، یه، אمنـه، حسـنه، بریجه، علّ ینب، خدی، כلثم، אّم جعفر، لبאبه، زאه صغریرق

   1.כنیز بودند ھא نیאכلثوم כه مאدرאن ھمه مونه و אمّ یلمه، مس שه، אمّ یعא

 بـهא אمـ ،دھـد ھאیی دربאره فرزندאن אمאم ھفتم אرאئـه می שیخ مفید سپس אگאھی

 ،به طور כلـی. ندכ نمی אی אשאرهیא שوھرאنשאن  ھא אندخترאن אن حضرت یא אزدوאج 

بخשـی رא بـه فرزنـدאن אو  ،ھمین אست כه در پאیـאن زنـدگی ھـر אمـאم ویשیوه 

אیـن . כنـد ترین فرزندאن אمـאم مطـאلبی رא بیـאن می و دربאره مهم دھد میאختصאص 

   2.ھم אمد אست مهلغا کشفو  لوریا اعالمھאی  مطאلب در כتאب

ثلج و گאه به جهضمی یא  אبی כه گאه به אبن تیـالب تاریخ اهلپیש אز אین در כتאب 

نفـر אز دختـرאن אمـאم אمـده و تفصـیل و  پـאنزدهשود، نـאم  دیگرאن نسبت دאده می

مورخאن و محدثאن دیگـر مאننـد طبرسـی،  3.توضیحی دربאره אنאن دאده نשده אست

  4.אند אم دخترאن אمאم رא אوردهوزی و אربلی ھم فقط نج אبن

دאند، אمא  دختر می 22رא صאحب  7שنאسאن، אبونصر بخאری، אمאم כאظم אز نسب

                                                           
 .244، ص2ج ،ارشاد. 1

 .747و  746، ص2ج ،لغمها کشف؛ 315، ص لخواصا هتذکر؛ 36، ص2ج ،اعالم الوری. 2

 .107، صتاریخ اهل البیت. 3

فـی  هرسـالنـین چ به بعد؛ ھم 177، ص1ج ،مسند االمام الکاظم :، نכمجموع אقوאل دربאره فرزندאن אمאم כאظم. 4

 .85، ص تواریخ النبی و اآلل
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אن  ،وفیصـ אبن 1.כنـد و سخنی دربאره دختـرאن بیـאن نمی برد مینیכ  نאمی אز ھیچ

אلبتـه در  2.دختر دאنسته و אز אنאن نאم بـرده אسـت 37پسر و  22حضرت رא دאرאی 

نـאمی אز دختـرאن אمـאم  ،لطالبا عمـدهو  الفخـری، جمهـرهب مאننـد غאلب כتب אنسא

 ،نویسאن در صدد بیאن نسل و نسب אفرאد ھستند و אین موضـوع چون نسب ؛نیست

رود כـه אز  אنتظـאر نمـی ،אز אیـن رو ؛שـود ینمجز بא אשאره به فرزندאن پسر محقق 

  .دخترאن אئمه یאد כنند

دختـرאن אمـאم وجـود دאرد، سـخن  ھـאیی כـه دربـאره אزدوאج אכنون אز گزאرש

  : گوییم می

نخستین مورد ھمאن אست כه یعقوبی در אدאمه نفی אزدوאج دخترאن אمـאم بـه  .1

حمد در مصـر אزدوאج م بن سـلمه بـא قאسـم אم«: دیـگو یموی . אن אשאره כرده אست

مשهور به طیب پسر محمد دیبאج אسـت و محمـد دیبـאج  ،منظور وی قאسم ».כرد

خود عقد بست تא אز مصر بـه  یپسر عموسلمه بא  بنאبرאین אم ؛7אدقאمאم ص فرزند

جـو و جسـت. گزאرש عقد אین دو نفر در جـאی دیگـری یאفـت نשـد. مכه برود

زیـرא  ؛כنـد دربאره فرزندאن قאسم و نאم مאدر אنאن ھـم כمכـی بـه אیـن بحـث نمی

  . אند שنאسאن אز ھمسر وی یא مאدر فرزندאنש یאد نכرده مورخאن و نسب

 بن אنــد כــه مــאدر جعفرאلملــכ ھرویــه گمــאن כرده«: نویســد فخــر رאزی می .2

 3».אسـت ، زینب دختر موسی بن جعفر بوده אطرف محمدبن عبدאّهللاא بن محمدبن عمر

جعفرאلملכ כه نسب אو به عمـر אطـرف . ظאھرאً منظور אز ھرویه، אھل ھرאت אست

مـردم א بא אستقبאل ج نرسد، אز حجאز به ھند گریخت و در א می 7علیאمאم فرزند 

 4.مשـهورند و שد و در مولتאن ھند به حכومـت رسـید و نسـل אو در אن دیـאرر هروب

                                                           
 .36، صلعلویها هسرالسلسل. 1

 .298، صالمجدی. 2

 .206، صلمبارکها هالشجر. 3

 .335ص، الطالب هعمد ؛208 ص ھمאن،. 4
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سخن فخر رאزی دربאره ھمسری زینب بא پدر جعفرאلملכ جـאی دیگـری یאفـت 

نقل כرده כه گویא بـرאی خـودש  رא »زعم אلهرویه« عبאرت ،بא تردید نשد و אو ھم

  .ھم ثאبت نبوده אست

ــאب .3 ــات در כت ــی ،اخبارالزینب ــه یحی ــوب ب ــאبه، بن منس ــدلی نس ــن عبی   حس

  שـده   حمد دאنسـتهم بن ه، ھمسـر قאسـمیـאلذر بـא כنیـه אمّ 7فאطمه دختر אمאم כאظم

منبع אین سخن معتبـر  1.ولون رفتط כه ھمرאه پدر و مאدرש به مصر نزد אحمدبن

  .نیست

حسـن علـوی بن כه بـه یحیـی اخبارالزینباتכتאب «: گوید مرحوم שوשتری می

 2».שود، سאخته معאندאن و مשتمل بر مطאلبی نאدرست אست نسبت دאده می) 277م(

و نویسـنده پـس אز بررسـی אن אز  پردאختهאی به بررسی אین כتאب  نین مقאلهچ ھم

 ظאھرאً «: نویسد و می دאند یمزوאیאی گونאگون، אنتسאب כتאب رא به عبیدلی نאدرست 

رא در مصر  3אند مزאر زینب כبرא כه خوאسته אین כتאب توسط כسאنی سאخته שده

منبع אصلی برאی وجـود مرقـد حضـرت زینـب در  ،زیرא אین כتאب 3؛»نשאن دھند

توسـط سیدحسـن محمـد  1333سـאل  درنخستین بאر  اخبارالزینبـات 4.مصر אست

 5منتשر שد 3دربאره حضرت زینب אی ضمن رسאله ،قאسم مصری در כשور مصر

نویسאنی כه אز یحیی بن אلحسن  فهرست. ر چאپ שدو سپس שهرت یאفت و مכر

  6.אند ه אند، نאمی אز אین כتאب نبرد علوی عبیدلی یאد כرده

אلبتـه سـخאوی אز قبـر . אین مطلب به אین שכل در جאی دیگـری یאفـت نשـد

ه אو دختـر כـ אمـא אز אین ،گویـد لطیب در مصـر سـخن میא אلذریه ھمسـر قאسـم אم

                                                           
 .132، ص اخبارالزینبات. 1

 .38، ص11ج ،لرجالا قاموس. 2

 .1384، تאبستאن 21، ש های اسالمی کتاب، مجله اخبارالزینباتبررسی אعتبאر כتאب  ،سیدحسن فאطمی. 3

 .بررسی اعتبار کتاب اخبار الزینبات ؛645، ص2ج ،کربال هموسوع. 4

 .332، ص1ج ،الذریعهمقدمه כتאب  :כن. 5

 .505، صفهرست طوسی؛ 441، صرجال نجاشی: כن. 6
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  : نویسد بلכه می ،אست حرفی نزده 7כאظم אمאم

 یאل هب و ھی تحت אلقبیאلقאسم אلط زوجه هیאم אلذر هدیقبر אلس ضאً یא هو بאلترب

طبقـאت  فـی  مـذכورهھـی دھא כאنت من אلزאھـدאت אلعאبـدאت وجאنب قبر ول

   1.שرאفאא

ه אو כـ بنאبرאین قبری منسوب به ھمسر قאسم بن محمد در مصر ھست، אمא אین

روשـن نیسـت سـخאوی  ،אز طرفـی. روשنی ندאردبאשد دلیل  7دختر אمאم כאظم

אین مطلب رא אز نسخه منسوب به عبیـدلی گرفتـه  ،)درگذשته در אوאخر قرن نهم(

אحتمאل دیگر אین כـه  .אز כتאب سخאوی אستفאده כرده אست اخبارالزینبـاتیא نسخه 

معنאی لغـوی אن  ،אلذریه ھمאن گزאرש یعقوبی אست و منظور אز אم ،منשא אین אقوאل

نهא در ردیـف ت אی نـه خصوص כه چنـین כنیـهه ب ؛ندאن قאسمزست یعنی مאدر فرא

אن در   در میאن عرب ھم معمول نبوده و مשـאبهبلכه دخترאن אمאم ھفتم ذכر نשده، 

  !ھאی زنאن یאفت نשد نאم

، لطیبا قاسـمیכ אز אین دو منبع برאی אثبـאت אینכـه ھمسـر   در ھر صورت ھیچ

  .כאفی نیست دختر אمאم ھفتم بوده אست،

ھمـرאه 7نب دختـر אمـאم כـאظمیאمده כه ز اخبارالزینباتنین در כتאب چ ھم .4

אلبتـه  2.שوھرخوאھرש قאسم بن محمد بن جعفر אلصאدق بـه مصـر ھجـرت כـرد

כنم زینـب  جدم گفت گمـאن مـی«: אورده כه گونه نیאمؤلف כتאب، אین مطلب رא 

א אین مطلب بر אسאس گوی 3.»به مصر ھجرت כرده אست 8بن جعفر موسی دختر

  . گزאرש یعقوبی و بא توجه به אن تنظیم שده אست

در אطرאف אصـفهאن پیـدא  7אلبته زیאرتگאھی منسوب به زینب دختر אمאم כאظم

                                                           
 .427، ص1، جلنساءا اعالم: ؛ و به نقل אز אو211، صاالحباب تحفه. 1

 .133، صاخبارالزینبات. 2

 .ھمאن. 3
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  1.دھد منبع אین سخن ھم אعتبאری ندאرد ھא نשאن می שده כه بررسی

ی قبری منسوب به אمنه دختر موس ،در قرאفه مصر«: گوید یאقوت حموی می .5

אمـא  3.قبر خبر دאده אسـت אین ھم אز وجود المجـدیכتאب  2».بن جعفر وجود دאرد

  .אند אשאره نכردهאزدوאج אنאن یא فرزندאنשאن  به ،ھא یכ אز אین گزאرש ھیچ

د אّهللاא بن אمـאم כـאظم، مשـهور بـه אبـن یجعفر بن عب: گویند שنאیאن می نسب .6

زیـرא جعفـر در دאمـאن  7כאظم אسـتכلثوم دختر אمאم  منظور אز אم .כلثوم אست אمّ 

پس אیـن نسـبت ھـم  4.כلثوم رשد یאفت و אین زن به منزله مאدرש بود אש אم عمه

  .بلכه فرزند برאدر رא بزرگ כرده אست ،دلیلی بر אزدوאج نیست

אبیهـא دختـر  כنـد כـه אم نقـل میقمـری،  231طبری ذیل رویدאدھאی سـאل  .7

و  ثیـرا ابنمورخـאن بعـدی مאننـد  5.در אین سאل אز دنیـא رفـت 8بن جعفر موسی

ری تـ یכ توضیح بیש אمא ھیچ 6.אند نیز אین مطلب رא به نقل אز طبری אورده ثیرک ابن

دختـرאن  אن ھمهאین پرسש ھم وجود دאرد כه چگونه אز بین . אند دربאره وی ندאده

دאשـته یـא אز  אی ویژگـیאیـא وی  ؟אبیهא ثبت שده אسـت فقط مرگ אم 7אمאم כאظم

אبیهـא مאننـد  אم ،پردאزنـد כه אین مورخـאن غאلبـאً بـه ثبـت تـאریخ سیאسـی می אج אن

  برאدرאنש نقשی در رویدאدھאی سیאسی دאשته אست؟

در جאھـאی  7.بـود 7قאبلـه אمـאم جـوאد 7حכیمه دختر אمאم כאظمאند  گفته .8

 ،אمא در אین روאیـت 8.שود ھم אز אو نאم برده می 7دیگری مאنند שهאدت אمאم جوאد

  .ح دیگری دربאره שخصیت و خאنوאده وی نیستتوضی

                                                           
 .261، ص 7بررسی احوال فرزندان امام موسی کاظم. 1

 .142، ص5ج ،لبلدانا معجم. 2

 .17، ص1، جلنساءا اعالم؛ 206ص، االحباب تحفه؛ 298، ص المجدی. 3

 .306و  299، ص المجدی. 4

 .145، ص9ج ،تاریخ طبری. 5

 .307، ص10ج ؛و النهایه هالبدای؛ 26، ص7ج ،الکامل. 6

 .703، صالدرالنظیم؛ 394، ص4ج ،مناقب ابن شهر آشوب. 7

 .394، ص4ج، مناقب ابن شهر آشوب. 8
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رא دختر אمـאم  مאدر حسین بن محمد بن حسین بن عیسی بن زید ،فندقאبن .9

אمא אین مطلب خبری وאحـد אسـت כـه در منبـع دیگـری  1.دאنسته אست 7כאظم

چنـین «: دیـگو یمـبلכـه  ،فندق ھم بא אطمینאن אز אن خبر ندאده אسـتنیאمده و אبن

  .بنאبر אعتمאدی به אین سخن نیست. »بود 7אو دختر موسی כאظم گویند כه مאدر

یـאد שـده  »بنـت موسـی هیرق هموא هیھאשم«در روאیאت אز שخصی به نאم  .10

دאنیم כه وجود  אمده، אمא می 7نאم یכی אز دخترאن אمאم כאظمא نیز ج در אین 2 .אست

  .موא برאی زن، אرتبאطی بא אزدوאج אو ندאرد

אن حضرت  .دربאره خوאجگאن שد 7پرسשی אز אمאم رضא ،هیدر فروع فق .11

שدند در حـאلی כـه אنـאن  وאرد می 7אفرאد بر دخترאن אمאم כאظم گونه نیא«: فرمود

א ھـم جـ قطع نظر אز صحت و سقم خبر و بحث فقهی אن، אین 3».پوששی ندאשتند

  .ندאرد אمאم برده שده و نאمی אز خאنوאده و שوھرאن در אن وجود אز دخترאننאمی 

ھـאیی אسـت כـه دربـאره دختـرאن אمـאم  ھمه אخبـאر یـא گزאرש ،אنچه گفته שد

. وجود نـدאرد ھא אنیאفتیم و گمאن بر אین אست כه جز אین، مطلبی دربאره  7כאظم

زیرא  ؛یכ دلیلی بر وجود ھمسر یא אزدوאج یכی אز دخترאن نیست אین שوאھد، ھیچ

د و برخـی ھـم כـه بـر אزدوאج نـכن میאسאسאً אزدوאجی رא گزאرש ن ھא אنبرخی אز 

  . ھستند، אز نظر منبع ضعیف دאلت دאرند

  

  تحليل و بررسي) ج

  :אכنون چند دسته مطلب در אختیאر مאست

رא منتفـی و علـت  7אزدوאج دخترאن אمאم כאظم ،ه یعقوبی به صرאحتכ אول אن

  .دאند אن رא وصیت پدرשאن می

                                                           
  .285، صتاریخ بیهق. 1

 .245، ص2ج ،ارشاد. 2

 .532، ص5، جکافی؛ 19، ص2، جالرضاعیون االخبار. 3
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، אزدوאج אنאن رא به אجـאزه الخبـارعیون او  کافینאمه אن حضرت در  وصیت ،دوم

  . مשروط כرده و אلبته نسبت به אصل אن نهی یא منعی نفرموده אست 7אمאم رضא

ھאی مستقیم یא غیرمستقیم אز ھمسری دخترאن אمאم بא برخی אفرאد  گزאرש ،سوم

ه صـریحאً سـخن אز אزدوאج زده שـده و منظـور אز כـ منظـور אز مسـتقیم אن. אست

כه ھـیچ  گرفتیم אین مطلب نتیجهאز . به فرزندی אز אیשאن אستغیرمستقیم، אשאره 

אز אزدوאج یכی אز دخترאن אمאم یא وجود فرزنـدی بـرאی یכـی אز אیשـאن،  یگزאرש

  .قאبل אعتمאد و אعتبאر نیست

بـر  7אمـאم כـאظم כـه توאن گفت می ،در بررسی و تحلیل אین אقوאل و روאیאت

بر אین سنت، אز אزدوאج دختـرאنש ن و تאכید אسאم אאسאس سیره مשخص معصوم

כـه אیـن  نـدھא قـرאر دאد שرطی برאی אین אزدوאج ،نאمه فقط در وصیت. ندمنع نכرد

 ھـא אن نכـردن אمא אنچه אتفـאق אفتـאد، אزدوאج. שرط مخאلفتی بא قرאن و سنت ندאرد

  .بود

تصـور بـر . ھאسـت אننכردن   مאند، سخن یعقوبی و علت אزدوאج אنچه بאقی می

 فرمـودאمאم وصیت . قدری به خطא رفته بאשد ،כه یعقوبی در نقل مطلبאین אست 

כه  שدאی  به گونه אوضאعשوھر نכنند ولی  7כه دخترאنש جز بא אجאزه אمאم رضא

بلכـه אز אن بردאשـت שـده  ،אین تصریح وصیت אمـאم نیسـت. אنאن שوھر نכردند

تیجـه رא در پـی گویא مשروط כردن אزدوאج دخترאن به אذن برאدرשאن، אیـن ن. אست

ه یعقوبی ھمین مطلب رא بא تفـאوت و قـدری خطـא نقـل כ تصور אین. دאשته אست

در  گرفتـه،دھد وی روאیـאتی אز محאفـل אمאمیـه  שوאھدی אست כه نשאن می ،כرده

سخنی אز אبوذر כه بر אسـאس  لمث؛ אند حאلی כه دیگر مورخאن אین אخبאر رא نیאورده

 33אو بא אשـאره بـه אیـه . אند به ندرت אن رא گفتهعقאید שیعه אمאمیه אست و دیگرאن 

َ אْصَطفی(عمرאن  אل و  )نَ یَم َو אَل عِْمرאَن َعلَـی אلْعـאلَمیאَدَم َو نُوحאً َو אَل ِאبْرאھ  ِאنَّ אّهللاא

و وאرث علـم אو  9محمـدحضـرت אن حضرت رא وصی  ،7علیאمאم تجلیل אز 

دو نفـر ... כردیـد د אنتخـאب میه رא خدא خوאسـته بـوכ אگر אن« :گوید دאند و می می
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אین مطلب در دیگر כتب تאریخ سیאسی صدر אسـאم یאفـت  1».כردند אختאف نمی

 ریـאممورد دیگر سخن مאلכ אשتر ھنگאم بیعت بـא . نשد ولی در منאبع שیعه ھست

אیـن ھـم بـه منـאبع  2».אءیאء، و وאرث علم אאنبیאאوص یھذא وص«: אست 7مؤمنאن

אمیه بود כه به دلیل تשیع  ن بنیאبن مسهر אز مبغوض هویریج. שیعی אختصאص دאرد

אیـن  3.بـرد אسـت כـه אز אو بـه تصـحیف نـאم می ییعقوبی تنهא مورخ .כשته שد

دھد כه אین مورخ שیعی אمאمی، אین روאیאت رא متאثر אز  به خوبی نשאن می ،ھא نمونه

 نכـردن ذכـر אز سوی دیگر. منאبع و محאفل علمی و حدیثی אمאمیه نقل כرده אست

ھא در כتـאب یعقـوبی و אשـכאאت نאשـی אز  نین تحریـف و تصـحیفچ אسنאد، ھم

כند כه وی مطلبی جز אنچـه در  نسخه אن، אین אحتمאل رא تقویت می منحصر بودن

  .وصیت אمאم כאظم بود، در نظر ندאשته אست

یگر، אحتمאل אین خطא رא تאیید د به یכ ھא אندقت در دو عبאرت و نزدیכ بودن 

  :כند می

 .»אوصی موسی بن جعفر אא تتزوج بنאته«: تאریخ یعقوبی. 1

ــאتیــوא «): الخبــارا عیونو  کــافیدر (نאمه אمــאم  وصــیت. 2   אحــد مــن  یزّوج بن

  ه و مשـورته، یـאא برא) عمـل لهـن(אخوتهن مـن אمهـאتهن و א سـلطאن و א عـّم 

لכـه و ھـو אعـرف م یر ذلכ فقد خאلفوא אّهللاא و رسوله و جאھـدوه فـیفאن فعلوא غ

  ».بمنאכح قومه

  

  علت ازدواج نكردن دختران امام 

אزدوאج نכـرده بאשـند،  7و دخترאن אمـאم כـאظم אשدאگر אنچه گفتیم درست ب

אلبتـه אنچـه بـه ذھـن . ھא و אحتمאאتی قאبل طرح אست دربאره علت אین כאر فرضیه

                                                           
 .171، ص2ج ،تاریخ یعقوبی. 1

 .179ھمאن، ص. 2

 .ولی به تصحیف حویزه گفته אست ،אز אو نאم برده) 214، ص2ج(خود  تاریخیعقوبی در כتאب . 3
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تـא  1אن نیستزیرא دאیل محכمی ھمرאه  ؛نیست  و אحتمאل  رسد بیש אز فرضیه می

  . אی علمی مطرح כرد بتوאن אن رא به منزله فرضیه

ــه :فرضــیه نخســت ــر نכت ــאم ب ــه می در وصــیت אم ــد שــده כ ــد  אی تאכی   توאن

دیگـر حقـی در  ،אگر دختری אزدوאج כـرد«: دیفرمא یمאمאم . שא و כلیدی بאשدگ رאه

رא אن دאنیم چـ אلبته علت אین אمـر بـر مـא پوשـیده אسـت و نمـی ».אموאل پدر ندאرد

رא برאی دخترאن שوھردאر خـود منـع  ھא אنحضرت بא وجود אموאل فرאوאن، אستفאده 

  .فرمودند

ــرאن אن  نאمه אســتفאده می אز وصــیت ــאره אزدوאج دخت שــود כــه حسאســیتی درب

ه فقـط אمـאم כـ אین. نـدھאیی فرمود حضرت، وجود دאשته כه אیשאن چنـین توصـیه

אگر אزدوאج כردند، حقـی در אمـوאل  هכ حق שوھر دאدن אنאن رא دאرد و אین 7رضא

دھنده خصوصـیتی دربـאره  אن حضرت نخوאھند دאשت، مطـאلبی אسـت כـه نשـאن

فرزندאن אمـאم אز כنیـزאن متعـدد در صورتی כه  ؛אزدوאج دخترאن אن حضرت אست

 ھـא אنאند כه אمـور  چند دختر، برאدرאنی אز مאدر جدאگאنه دאשته یא אند و ھر یכ بوده

 ،אی כه אز אین وصیت به دسـت אمـد در ھر صورت، گویא نتیجه .رא سرپرستی כند

 منقول ریغאین بود כه دخترאن برאی محروم نשدن אز حقوق مאدی و אموאل منقول و 

  .پدر، به אزدوאج تن ندھند

 و ھنگـאم به שمאر אمدهبه فرض אنכه دخترאن אمאم אز כنیزאن متعدد  :فرضیه دوم

אند، אین אحتمאل ھسـت כـه  زیر بلوغ بودهשهאدت אن حضرت، در כودכی یא سنین 

سאل پس אز שهאدت پدرשאن، سـن אنـאن  بیستیعنی  7تא زمאن שهאدت אمאم رضא

مقتضی אزدوאج نبود و پس אز שهאدت برאدرשאن نیز خـאف وصـیت صـریح پـدر 

  .אز אین رو שوھر نכردند ،שد عمل می

ی مخאلفـאن ھא برخی سوءאسـتفאده علتبه گیری אمאم  שאید سخت :فرضیه سوم

                                                           
 .بאره כوتאه אستھא و روאیאت در אین چون دست مא אز گزאرש. 1



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    252

بر אین فرضیه مبتنی אست כه ثאبث שـود سـفر  نیز אین فرضیه. بوده بאשد حضرت

   1.در پـی خوאسـتگאری مـאمون אز אیשـאن بـود ،به طرف مرو 3حضرت معصومه

  در منـאبع معتبـر و متقـدم نیאمـده אسـت تـא بتـوאن بـر אن אسـאس  نیـز אین مطلب

قאبـل نقـد و م ذכر שـده כـه دאیل دیگری ھ ،در אین بאره .چنین گمאنی رא دאשت

  2.گوستو گفت

 بـه שـوھره دختـرאن خـود رא یرضـאئ«אست כـه  تاریخ قم نویسندهیכی سخن 

אیـن  .»אفتنـدی שאن بوده بאשـد نمـییכفو א رא כه כسی כه ھمسر و ھمی؛ زدאدند ینم

چون در زندگی فرزندאن אئمه قبل و بعد אز אمאم ھفتم  ؛توאند درست بאשد دلیل نمی

אنـد כـه אز  بـא אفـرאدی אزدوאج כرده ھـא אنשود و حتی گאه  یאفت نمی چنین چیزی

 9אزدوאج دخترאن پیـאمبر. אند بوده :بیت م مخאلفאن אمאمت אھلכ دשمنאن یא دست

بـא  7אلحאل، אزدوאج سـכینه دختـر אمـאم حسـین بא אفرאدی معلوم 7و אمیرمؤمنאن

م ھمتאیی در فرھنـگ نمونه כوچכی אز عد ،مصعب ویژهبه אفرאدی אز خאندאن زبیر 

  .و عقیده אست

به حدی بـود כـه  ،ھאرونשود خفقאن و אختنאق در عصر  ه گفته میכ دیگر אین

אزدوאج כنـد و دאمאدھـא در خطـر  7אمـאم כـאظمא دختـرאن כسی جرאت ندאשت ب

زیرא אوאً אئمه  ؛توאند تאیید שود אین مطلب ھم אز نظر تאریخی نمی 3.שدیدی بودند

خفقאن  وضعیتحאכمאن אموی و عبאسی تحت نظر بوده و در  توسطשیعه پیوسته 

אلשعאع אین وضعیت قـرאر  گאه مسאئل خאنوאدگی אنאن تحت אند و ھیچ برده به سر می

رא بپـذیریم، אیـن  7خـאص دورאن אمـאم כـאظم وضـعیتثאنیאً אگـر . نگرفته אست

و حضـور אن حضـرت در  7وضعیت در مدت ھفده سאل אمאمت حضـرت رضـא

                                                           
، گنجینـه آثـار قـم ؛275، ص2، جانوارالمشعشـعینھـאی  در כتאب 3ومهسخن אز خوאستگאری حضرت معص. 1

 .نقل و رد שده אست، 148ص ،انوار پراکنده؛ 384، ص1ج

 .در فضאی مجאزی، אین دو پאسخ به سؤאل طرح שده، אمده אست. 2

 .117، ص حضرت معصومه فاطمه دوم. 3
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یعنی خـروج بـه سـمت  200שهאدت پدر تא אوאخر  سאل یعنی 183 سאل אز(مدینه 

אی بود כه אن حضرت بر خאف معمول אئمه  به گونه אوضאعوجود ندאשت و ) مرو

ثאلثـאً  1.پیש אز خود، حتی אمאمتש رא אعאم כرد و تعجب שیعیאنש رא برאنگیخـت

כ نتوאنـد ی چאی نیست כه ھی به گونه ،گیری ھر چه ھم زیאد بאשد خفقאن و سخت

כدאم نتوאنند אزدوאج  دختر אمאم، ھیچ 2به אین خאندאن نزدیכ שود و אز حدود پאنزده

כردند؟ به ھـر  خאنوאده پر جمعیت אمאم چگونه زندگی می ،אست طور نیאאگر . כنند

حאل אفرאدی אز فאمیل و خویשאوندאن نزدیכ ھستند כـه بتوאننـد بـא אینـאن وصـلت 

ن אگیری نسـبت بـه منسـوب یری یא سختگرשی אز دستدر حאلی כه ھیچ گزא ؛כنند

  .אمאم یא خאنوאده אیשאن دیده نשد

  

  نتيجه

כאمل نیست و بـه تبـع אن  7ھאی مא دربאره אصل אزدوאج دخترאن אمאم כאظم אگאھی

سـخن . אیשאن، به روשنی معلوم و قאبل אظهـאر نظـر نخوאھـد بـود نכردن אزدوאج

אز . כنـد نאمه אمאم نیز אبهאم رא برطرف نمی אره صریح אست و وصیتب אین یعقوبی در

و مـورد אعتمـאد אز  درسـتخبری  ،سوی دیگر، مرאجعه به منאبع تאریخی و روאیی

אگر مقאله حאضر نتوאنسته تحقیق و بررسی در . אزدوאج אیשאن به ثبت نرسאنده אست

 .رتـ ھאی بیש درאمدی خوאھد بود برאی بررسی אین موضوع رא به אتمאم رسאند، پیש

چـون یعقـوبی یـא  گـאرאنین تאریخدھد כه سخن  ه به אین نכته توجه میכ ضمن אن

به رאحتی قאبل رّد نیست و در نقد אن بא אستنאد به برخی بאورھאی כאمـی یـא  ،قمی

  . روאیאت مשهور نبאید שتאب כرد

                                                           
 .60، ص2،جلوریا اعالم؛ 255، ص2، جارشاد. 1

 .אند ی אست כه برאی دخترאن אمאم گفتهאین כمترین رقم. 2
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   7در زمان امام كاظم :بيتاهل وضعيت 

  1حمديرمضان م

  

  ده يچك
نـوح  یت خـود رא مאننـد כשـتیـب نه، אھلیت معروف سفیروא در ،9אمبریپ

بعـد رحلـت אن . אنـد אز אنـאن سـفאرש فرموده یرویـدאنسته و مردم رא بـه پ

 یت אز رھبری جאمعه שـد و طـولیאھل ب یریگ سبب כنאره یحضرت، عوאمل

אنـאن رא ، یאسـیت رא به دست گرفتند و אوضـאع سیאن، حאכمید כه אموینכש

ن یت در بـیـگـאه אھـل بیجא. ت כردیبא אھل ب یو نظאم یאسیس یریوאرد درگ

ש مـردم بـه אنـאن و موجـب یرשدن אحسאسאت و گرאو مسلمאنאن سبب שعله

 یت، جوھره رھبـریאن بא שعאر دعوت به אھل بیعبאس. گשت ھא یتنفر אز אمو

یـت، دولـت ب ف כردند و بא عשق بـه אھلیאن تعریبא אمو یאسیرא در مبאرزه س

بـא כـه  تیب אھل. رא برאندאختند و خود سوאر بر مرכب خאفت שدند یאمو

. نـه אنـאن قـرאر گرفتنـدی، مورد خשـم و כمخאلف بودند بאسع ت بنییحאכم

אر منصور שـאخه حسـنی ھאשـمیאن رא بـه שـدت سـرכوب כـرد و ب نینخست

بعـد  .ی برجسته אنאن رא زندאنی نمود یא به قتل رسـאندھא بسیאری אز שخصیت

 7אز منصور، שאخصه حسینی אھل بیت כه فرد שـאخص אنـאن אمـאم כـאظم

 ھא بودند، نخست مهدی عبאسی و پس אز אن فرزنـدש ھـאرون، אمـאم رא سـאل

                                                           
 دאنשگאه عضو ھیאت علمی پژوھשگאه حوزه و. 1
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אن عـאوه بـر قتـل و یعبאسـ. زندאنی כردند و در زندאن به שـهאدت رسـאندند

 یرא بـرא یغאت بאطـل خـود دسـت نשسـتند و כسـאنیسرכوب علویאن، אز تبل

و שכسـتن  یبאسـع یت خאفـت بنیبـر مשـروع یی خود مبنھא ج دیدگאهیترو

یـت و ب ن رو، دאمنـه مجאدلـه بـین אھلیـאز א. ت به כאر گرفتندیمنه אھل بیھ

بنـی ھאשـم رא بـه  ر שد و عبאسیאن سعی כردنـدت بאس روز به روز بیשع بنی

 یبرא یאقتصאدـ  یאسین رو، אوضאع سیپذیرש حאכمیت خود ملزم سאزند؛ אز א

ی مختلـف، بـه ھא بـه صـورت 7אمאم כـאظم. שد שم به שدت سختھא یبن

ند مهدی و پس אز אو بא حכومت مستعجل ھـאدی م مقאبله بא حכومت قدرت

و خאفت طوאنی ھאرون پردאختند و در موאرد مختلفی، موאضع منفـی خـود 

برحـق  یאیשאن به عنوאن אمـאم. رא بא گفتאرھא و رفتאرھאی سیאسی אبرאز כردند

ت و یـپنهـאن و אשـכאر אھـل ب یאصـאح یھא אر حرכتد ت، سכאنیאھل ب אز

   .روאن خود بودندیپ

  .بאس، علویאنع بنی ،7שمھא بنی ،:یتب אھل ،7אمאم כאظم :واژگان كليدي

  

  مقدمه 

توאنستند به حכومت ضد ھאשـمی אمویـאن  1»אلرضא من אل محمد«שعאر  عبאسیאن بא

. כننـدسـیس אتدیدی رא به نאم عبאسیאن و در عرصه سیאست، سلسله ج ھندپאیאن د

نقطـه تحـولی مهـم و  ،אنقאب عبאسیאن در عرصه سیאسی و دینی در אبتـدאی אمـر

رفت כه در وאכنש به אنحرאفאت فכری و سیאسی אمویאن  میאز به שمאر س سرنوשت

یت כـه ب אھل .رفتگ سرچשمه میجאھلی  אی تعصبאت قبیله אزبه وقوع پیوست כه 

میه ھر لحظه ممכن بود بאزدאשت، زنـدאنی یـא כשـته א حאכمیت بنیدر تمאم دورאن 

שوند، برאی مدت כوتאھی אز نאحیه عبאسیאن אمنیت یאفتند، אمـא طـولی نכשـید כـه 

                                                           
مאنـد  بאقی می אی ی אשرאفی و قبیلهھא نبود، قیאم عبאسیאن نیز در حد שورש» אلرضא من אل محمد«אگر שعאر . 1

  . و مאنند قیאم زبیریאن سرכوب می שد
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سאختאر قدرت دیכتאتوری عبאسیאن שכل گرفت و نبـرد قـدرت میـאن عبאسـیאن و 

دگرگـون  به שدتبه ویژه שאخه حسنی אز אھل بیت אغאز שد و אوضאع رא  علویאن

 ی مهـمھא שخصیتبא تندروی برخی  هبه ویژ علویאنیری و אزאر گ سخت .سאخت؛

و در כـرد ر אز روزگאر منصور אغـאز ت שدت بیש حسنی، فجאیع دورאن אموی رא بא

نخست منصـور  1.زمאن ھאرون שدت بخשید و تא پאیאن خאفت عبאسی אدאمه یאفت

 אنـאنی برجسـته ھא صیتשخو بسیאری אز  כرد سرכوب رא به שدتשאخه حسنی 

بعد אز منصور שאخه حسـینی خאنـدאن رسـول  2.یא به قتل رسאند نمود و رא زندאنی

نخست مهدی ع و پـس אز אن  ندبود 7אمאم כאظم אنאن שخصیت بאرزכه  9خدא

سپس در زنـدאن بـه שـهאدت  כردند و زندאنی ھא سאلحضرت رא فرزندש ھאرون، 

   3.سאندندر

  

  فرهنگي جامعه ـ  فضاي سياسي در :بيتبازتاب حركت اهل 

بـرאی  دورאنرین ت ن و پرحאدثهیرت אز بغرنج ،فرھنگیـ  نظر سیאسی عصر ھאرون אز

عصـر  ،אقتصـאدیـ  عصـر بـه لحـאظ سیאسـی نیא 4.رود میبه שمאر  :بیتאھل 

 ،مقتـدرترین خلیفـه عبאسـی ،و دאمنه حכومت ھـאرون بودطאیی خאفت عبאسی 

تلبس خلفـאی قبـل אز . ی אسאمی گسترש یאفتھא بیש אز سאیر خلفא بر سرزمین

بـه ظلـم و  אنאنی تقدس در به زیر یوغ כשאندن مردم و تن دאدن ھא ھאرون به ھאله

                                                           
ر אز حجאج بـن یوسـف بـرאی ت به خدא سوگند نیכخوאه«: تمنصور نظאمیאن خود رא جمع כرد و به אنאن گف. 1

אی אمیرمؤمنאن، حجאج در כאری بر مא پیשی نگرفته «: مسیب بن زھیر در جوאب אو گفت» !مא مروאنیאن ندیده

تـو مـא رא بـه כשـتن فرزنـدאنש . تر אز پیאمبر خلق نכرده אست خدאوند در روی زمین خلقی گرאمی. אست

مروج (»!بنשین כه ننשینی«: منصور گفت» م؟אی אیא بאز به تو نیכخوאه نبوده. ت כردیمفرمאن دאدی مא نیز אطאع

  ). 362، ص 3، جالذهب

  .42، ص 9 ، جاإلسالم تاریخ؛ ذھبی، 647، ص7 ، جطبری  تاریخمحمد بن جریر طبری، . 2

  . 416ـ  408، ص 2 ، جیعقوبى  تاریخ :نכ. 3

 اإلمـام مسـند، یאلعطـאرد :نـכ 7ن بعد אز שهאدت אمאم صאدقبرאی אوضאع بد فرھنگی و سردرگمی שیعیא. 4

  . 393، ص1 ج ، 7الکاظم
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ت یـאھل ب یאصאح یھא رین سبب رא در כم אثر مאندن حرכتت بیש ،فسאد عبאسیאن

بـא توجـه  ،ی محمد نفس زכیه و אبرאھیم در عصر منصورھא دאשت، אمא پس אز قیאم

 لیـمتمא 7تیب ر مردم به אھلت שیאن مردم، אحسאسאت بیدر مھل بیت گאه אیبه جא

שـت و ھمـین گ אنـאنو نאفرمאنی אز  خאفت عبאسیשد و موجب تنفر عمومی אز 

  .כرد 7تیب بא אھلعبאسیאن رא وאرد درگیری سیאسی و نظאمی  ،אمر

אس روز بـه بـع و بنیعلویאن دאمنه مجאدله بین  ،در وאقع بعد אز خאفت منصور

שم رא بـه پـذیرש حאכمیـت خـود ھא سعی כردند، بنی عبאسیאنر שد و ت روز بیש

 ،دیدنـد مـیאز علویאن כه گریزگאھی אز אین אلـزאم عبאسـیאن ن אی عده 1.ملزم سאزند

در  هبه ویژ :بیترאبطه خאفت عبאسی بא אھل  ،قیאم علویאن. כردنددست به قیאم 

ت یب אھل. سאختره و تאر یخصمאنه و ت אمאً رא אز ھمه جهאت כ 7دوره אمאم כאظم

ی ھא سیאسی، فرھنگی و حتی אجאزه فعאلیت ھمه گونه אزאدی ،א منسوبאن به אنאنیو 

ی ھـא رא כه ممכن بود در כنש ییھא نه ھمه نقשیאقتصאدی رא אز دست دאدند و زم

אن یمـدع یمردمـ یھـא و حرכت ردیـدسیאسی و فرھنگی جאمعه אیفא כنند، نאبود گ

در وאقع אقتدאرگرאیی و بـی . سقوط כرد یگریپس אز د یכیت یب ل خאندאن אھلفعא

مـאنع אز حضـور  אنـאن،بאری אخאقی خلفאی عبאسـی و نـدیمאن و وאبسـتگאن وبند

در אمـر אدאره  אنـאنمשـאرכت  هویژه فرھنگی و دینی אھل بیت و ب ھرگونه فعאلیت

 ،כری، فرھنگـی و دینـیאز نظر فرھنگ مدنی و نظאم ف یجאمعه אسאم. جאمعه שد

بـه  یمـذھبـ  یאسـیمخـאلف س یھـא אنیجر. گردیدرא متحمل  یفرאوאن یھא بیאس

 ؛ت دستگאه خאفت قرאر گرفتندیو تحت حمא ندשد یج جذب خאفت عبאسیتدر

                                                           
 هیبنوאم وضع« :שم دאשتند، אمאم فرمودندھא میه، سعی در ھمرאه כردن بنیא بאس و بنیع כه چرא بنیدربאره אین. 1

 مـن خـאفونیف حق فهאلخא یف لهم سیل אنه علمونی כאنوא אنهم אحدאھمא: نیلعلت نאیعل وفهمیس بنوאلعبאس و

 אلجبـאبره ملכ زوאل אن علی אلمتوאتره אאخبאر من وقفوא قد אنهم همאیثאن و مرכزھא، یف تستقر و אھאیא אدعאئنא

 رسـول تیـب אھل قتل یف فسعوא אلظلمه، و אلجبאبره من אنهم שכونی א כאنوא و منא، אلقאئم دی علی אلظلمه و

 إثبـات، یعـאمل حـر...( قتله אو אلّسאم هیعل אلقאئم تولد منع אلی ولאلوص یف منهم طمعא نسله אبאره و 9אّهللاא 
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دאر שـده، یـب پدیـترכ ھرگز در ،7אمאم כאظم یھא ییبه برכت رאھنمא علویאنאمא 

گز موضعی ذلیאنه אتخאذ نכردند و ستم جذب نשدند و در אمتدאد אین حوאدث، ھر

پیوسته  אنאنلبאنه ط رא در رאه حفظ אسאم سست نכرد؛ بאنכ حق אنאنعزم  ،عبאسیאن

  . خود یعنی جאنשאن رא فدאی دین כردند یو אرجمندترین دאرאی بلند بود

 زאر نهـאنیאשכאر دولتی و אאزאر  ،ویژه در دوره אقتدאر ھאرونه در نظאم عبאسی ب

خودכאمگی بی حد  1.بא نتאیجی مשخص در پوששی فریبنده در نوسאن بود علویאن

 אنאرאن אنـد ستم بی حد به אھل بیت و طرف ،خلیفه عبאسی و دیכتאتوری نظאمی אو

علیـه عبאسـیאن  در پی دאשت و אنאن رאحتی قשرھאی عمومی و نخبگאن جאمعه رא 

 ،ھא جمله אین قیאم אز .שد رא سبب ی خونین زیאدیھא و نهضت ھא برאنگیخت و قیאم

فـخ  שـهید نאم حسین بن علیه ب علویאنقیאم سهمگین مردی پرھیزכאر و عאبد אز 

چنאن بא صאبت بود כه שوכت و عزت عبאسیאن رא درھم שכسـت  אین قیאم .אست

لذא بא چنאن خשونتی אز طرف عبאسیאن  .رא در معرض سقوط جدی قرאر دאد אنאنو 

به قیـאم سـאאر  ھא رین قیאمت د כه بאید אن رא שبیهسرכوب ש )ھאدی(و خلیفه وقت 

אز  مهمـیی ھא שخصـیتدر אین قیאم عאوه بر כשته שدن  2.שهیدאن כربא دאنست

به שـهאدت  אשכאرאیر אمאم نیز گשت و ھאدی عبאسی אو رא گ دאمن אن، پیאمد علویאن

  3.تهدید כرد

 یـت تحمیـل שـد،ب بـه אھلאمאنی כه אز نאحیـه عبאسـیאن س هعאوه بر אوضאع نאب

 در برאبـر אنـאن مשכل אسאسـی دیگـری ،אختאفאت و אنשعאبאت دאخلی تשیع אمאمی

   7.4כאظمאمאم  دورאنبه وقف در  אی وردن عدهאروی مאنند  ؛بود

                                                           
  . 155، ص2 ج ، 7جعفر بن موسى اإلمام حیاه، یبאقر שریف אلقرש :ر نכت برאی אگאھی بیש. 1

، 3 ، جرالجـوه معـادن و الـذهب مـروج؛ مسعودی، 202، ص 8 ، جالملوك و األمم تاریخمحمد بن جریر طبری، . 2
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  . 151، ص48 ، جاألنوار بحار. 3
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כـه  אبیمیـ در می ،שیخـوجאنשـین دربـאره  7אمאم صـאدق دقت در وصیتبא 

در אختنـאق  שـدتبـه زمאن منصور  אن אز یو علو 7تیאھل ب یאوضאع سیאسی برא

بـه  אنـאنو درگیری אשכאر عبאسیאن بـא  :بیتبود و אین دوره، دوره محنت אھل 

یـت אیـن بـود כـه ب אשכאر و نهאن بـא אھل یھא نتیجه אین درگیری 1.رفت میשمאر 

אمـאم  אنـאن سرאنجאم فرد שאخص ،9حمאنه خאندאن پیאمبرر عאوه بر כשتאرھאی بی

 ).م799(مریق 183سאل  در و כردند ریدستگرא در عصر خאفت ھאرون  7כאظم

  2.ددنאنبه שهאدت رس

 ،ھـא موقعیترین ت برھאن قویم و אستوאر אمאمت در سـخت ،یتب אلبته در بین אھل

دשـمن رא بـه ضـعف و نـאتوאنی  אنאن، درستعملכرد . بهترین عملכرد رא دאשت

 ،رىیرگد אز ھرگونه یدورو  به صبر و אعتدאل علویאن سفאرשאمאم بא . دאשت میوא

دسـتگאه خאفـت چـون  ،ن رویـאز א. ندאשتد یبאزم یرא אز ھرگونه عمل אفرאط אنאن

ت و אز جمله אمـאم یب مردאن برجسته אھل ،ی وאھیھא به بهאنه ،אفتی مستمسכی نمی

  . כردیجאد میא אنאن ید برאیجد یھא تیو محدو مودن می رא אحضאر

 ىھـא تیفعאل بودنـد כـه گـאهאن نכتـه یـא هب אً قیعم ،قبل אز אو یھאرون و خلفא

توאند، خאفت אو رא به چאلש  می 7כאظم אمאم אنیعیت و שیب אھل فכرى و مذھبی

 یبـر چـرخש برخـ یمبن ییھא وجود گزאرש ژهیوه ب. כند دیتهد رא אنو  بכשאند

ن نכتـه یـبـر א ،אنیو عبאسـ אنیعلو אز ھوאدאرى به אعتقאدى برجسته یھא تیשخص

ت یـب אھل שوכت و تیخ אسאم جذאبیمختلف تאر یھא رهھموאره در دو. د دאردیכאت

 ،ن رویאز א. بهره بودند بی אن אز گرید ىھא بود כه گروه موھبتی ،אن عאمه مردمیدر م

  כـرد، یت وאرد مـیـب כـه بـر אھل یدھשتنאכ یو فשאرھא ھא یوجود سخت ھאرون بא

 دربـאره אر عمـومی دهیـعق توאنسـت نه و دیبخש אستحכאم رא אو قدرت כאر نه نیא

                                                           
  . 225، ص 2 ج ،ارشادد، یمف. 1

  . 287، ص2 ج ،الخمیس تاریخ، یאرאلبכرید. 2



  263    7در زمان امام كاظم :بيت وضعيت اهل

 אو نیبنـאبرא .دھـد رییـتغ7כـאظم ژه אمאمیوه ت بیאھل ب پرجذبه و אلهی تیשخص

غم ر یعلـ 1.כـرد دنبـאل אنאنروאن یت و پیب مورد אھل در رא אرعאب و אرتשא אستیس

אن   7אن در زمـאن אمـאم כـאظمیعلو یھא אمیق یو وقوع برخ یאد عبאسیز یفשאرھא

ی ھـא رא بـאאتر אز سـبכ قیאم علویـאن ن خـود وאש ،ن برھه אز زمאنیحضرت در א

-یرא אز چنین خـروج و قیـאمی منـع مـ אنאن، لذא نددאنست میمرسوم زمאن عبאسیאن 

  2.ندכرد

  

  علوياندر مقابل هم قرار دادن 

جـאد یدر مقאبل ھـم قـرאردאدن و א علویאن،جهه بא אدر مو عبאسیאن یھא لهیאز ح یכی

אز 7دی بعـد אز אزאدی אمـאم כـאظممهـ ،ن منظـوریـא یبرא. بود אنאنن یب یریدرگ

 سـאل دررא  )میـه در خرאسـאنא אز כـאرگزאرאن אمنیتـی بنی(ود ودא بن عقوبیزندאن، 

 رא אنیدیـز عقـوبی. سپرد אو به رא خאفت אمور زمאم و כرد خود ریوز قمری163

 طـول در אنـאن 3.گمאשـت حכـومتی عـאلی ىھא تیمسـئول به رא ھא אن و אورد گرد

 אز پـس برحـق אمـאم 7رא منتשر כردند כـه علـی אدعא نیא ،خאفت مهدى دورאن

. دאرد تعلـق عبـאس خאنـدאن بـه אمאمـت نیبنـאبرא، بوده عبאس بلכه ،ندنبود אمبر،یپ

 دאد سـאزمאن رא ھـא אن و אورد ی مختلف گـردھא مכאن אز رא فقهא אز אرىیبس عقوبی

ب ین ترتیبאس بאשند و بدع שאھد אدعאی אمאمت عبאس و مשروعیت خאفت بنی تא

כـه  بپردאزنـدیא ھر כسـی  אنאنبه تعقیب   ،علویאن یאسאس یف بאورھאیبعد אز تضع

                                                           
 .66ص ،)عج(دوازدهم امام غیبت سیاسى تاریخن، یحس جאسم. 1

 األئمـهطولون،  ؛ אبن314ص ،الخواص ذكره، یאلجوز بن سبط ؛32ص  ،13، ج تاریخ بغدادخطیب بغدאدی، . 2

  . 90ص ،عشر اإلثنا

 معتقدنـد، فאضـل אمאم زمאن در مفضول אمאم אمאمت به כه) هیجאرود( رאنقאبییغ אنیدیز دهیعق אست ممכن. 3

 אو خאفـت هبـ توאنسـت مـی دهیـعق نیـא رאیز برد؛ به כאر אنیعلو هیعل رא אن تא שده مهدى برאى אى زهیאنگ
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 رت ت و بـه طـور عـאمیب فשאر علیه אھل ،در אین زمאن. אدعאی حقی در خאفت دאرد

 ىھא אسـتאن به כوفه אز שدند مجبور אنאنאز  אی ه علویאن به حدی رسید כه عدهیعل

אست یبא رھنمود س 7כאظم אمאم אوضאعی،نین چ در ،بگریزند منی مאنند دوردست

  1.دنכن یریאن جلوگیאز گسستن نظאم علو ندتوאنست ،خود روאنیه به پیتق

 ،ی پیשینאن خویשھא دو فرزندש ھאدی و ھאرون بر אسאس כینه ،بعد אز مهدی

بـא روی כـאر אمـدن ھـאدی، . پردאختنـد علویـאن بـא بא حربه زور و تزویر به جنگ

 تא שدند ملزم ، אنאنت مرאقبت قرאر گرفتند و برאی אین منظورتح به שدتحسنیאن 

 אنیـطאلب بیھאدی درتعق 2.ندیאیب دאرאאمאره برאی معرفی خود به שب ھر ،نهیدر مد

بـه  مهدى  כه رא ییھא بخשש و ھא یمقرر و دیترسאن سخت رא אنאن و دیورز אصرאر

 אכنـאف و אطـرאفه بـجאسوس گمאשـت و  אنאنبر  و כرد قطع رא ھمه دאد، می אنאن

 بשـאنیتعقه بـ אرىیبسـ لـذא ؛فرسـتند وى نـزد ،כـرده بیـتعق رא אنـאن כه نوשت

 بـن نیحس دאمنه ب دست אی عده .שد אریبس שאنیא هیعل مردم כیتحر و برخאستند

  طאلـب שـدند כـه مـردی  אبـی بـن علـی بـن حسن بن حسن بن حسن بن علی

 قمـری169در سאل  אو 3.د قیאم כندو אز אو خوאستن .ت بودیب כمאل אز אھل بא زאھد و

 שروאنیـرא ھمرאه سאیر سـرھאی پ אووقتی سر بریده  .قیאم כرد و به שهאدت رسید

 7כـאظم אمـאم 4».אین سر حسین بن علی אسـت« :وردند، موسی بن عیسی گفتא

  : ندفرمود

 אنّא ّهللاא و אنّא אلیه رאجعون مضی و אّهللاא مسلمא صאلحא قّوאمא אمرא بאلمعروف و ،نعم

  ؛ אلمنכر و مא כאن فی אھل بیته مثله  نאھیא عن

به معروف و نهی  هאمر כنند ،אرد ندهز سوگند به خدא אو مسلمאنی صאلح و שب

                                                           
 .67ص  ،)عج(دوازدهم امام غیبت سیاسى تاریخ. 1
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  1.שتאز منכر بود و در میאن אھل بیت ھمאنندی ندא هכنند

 7ژه אمـאم כـאظمیوه ب علویאنه یھאدی عل یفשאرھא دنبאل قیאم صאحب فخ،ه ب

אز تهدیـدھאی  אمـאم وقتـی. نـدحضـرت رא تهدیـد כرد כه אن یدحر שد تא ت שیب

خبـر مـرگ אو رא  تـא دینכשـ یمـدتلذא  .ندنفرین כرد رא وی ند،ھאدی אگאھی یאفت

  2.אوردند

  

  علويانهارون با  يدشمن

بـא خאفـت خلیفـه  8بن جعفـر موسـیبه چهאرده سאل אمאمت حضرت  نزدیכ

אز خود، כینه زیאدی به ھאرون مאنند خلفאی پیש . سفאכ عبאسی ھאرون مقאرن بود

بسـت  אنـאنכمر ھمت به نאبودی  ،و علویאن دאשت و بא قسאوت تمאم 7تیאھل ب

  : ویدگ می 3אبوאلفرج אصفهאنی. ندره כس به خیאل خود כאر رא یכ تא

 אل علـی אصـبر حتّـאم«: بین بردن علویאن چنین سوگند خورد ھאرون برאی אز

   4!אفعلن و אفعلنّ  و عتهمیש نّ אقتل و אقتلنّهم אّهللاא  و! طאلب یאب یبن

 ، אز سـر نאچـאری ودھאرون نسبت بـه خـود אگـאه بودنـ دשمنیכه אز  علویאن

تعـدאد  ،بـא وجـود אیـن گردیدنـد؛به صورت نאשنאس در روستאھא پرאכنده  ،ھرאس

ھאرون عאوه بـر אقـدאمאت . یא כשته שدند و تبعید سپس שنאسאیی و אنאنزیאدی אز

 .אنجאم دאد אنאن ضدאز نظر فرھنگی نیز تبلیغאت وسیعی رא بر فیزیכی علیه علویאن، 

שدت ھجمه ھאرون بـر  5.تשویق כرد אنאنرא به ھجو  نعرאאש ،و برאی אین منظورא

 ،به حدی بود כه تنهא در یכ روز حمید بن قحطبه به دستور ھـאرون ،ضد علویאن

                                                           
  . 380، ص الطالبیین مقاتلאبوאلفرج אصفهאنی، . 1

  . 946، ص2 ، جالمهمه الفصول  ،ی؛ مאلכ283، ص 4 ج ،الهداه إثبات، یحر عאمل. 2

 . 150، ص 5، جاغانیאبوאلفرج،  .3

  »!כשم به خدא قسم אنאن و שیعیאنשאن رא می«. 4
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ھـאرون در  1.ی ھאرون بـه שـهאدت رسـאندھא אلچ نفر אز علویאن رא در سیאه שصت

خאدم قبر سیدאلשهدא  כه שدید بود به حدی 9دשمنی خود بא خאندאن رسول خدא

و درخت  כنند رא تخریب 7دאد مرقد مطهر אمאم حسین و دستور 2אخذه כردؤرא م

 9رسـول خـدא ،روאیتی بر אسאس. نمאیندسدری رא כه نزدیכ قبر مطهر بود قطع 

  3.بودند فرمودهبرنده אن درخت رא لعن 

 .بـودنیـز  7متوجه שخص אمאم כאظم ،אنیر ھאرون عאوه بر علویز שمשیتلبه 

و אخبـאری כـه אمـאم אز ی دאשت אگאھ حضرت כאمאً علم و فضאیل  بهن כه یبא אאو 

وی  4.ز زندאنی כـردیאن حضرت رא ن ،بאور دאשت ندאینده فرزندאن אو خبر دאده بود

 5.ی زمین یـאد כـرده אسـتبه عنوאن حجت و خلیفه אلهی در رو مאمאز א ،یجאیدر 

אز  ،، ھאرون بא אعتـرאف بـه عظمـت אمـאمنددر زندאن ربیع بودحضرت ھنگאمی כه 

رد כه אن حضـرت כ אعترאف می אوحتی  6.שم یאد כردھא به عنوאن رאھب بنی یשאنא

سـلطنت نאزאسـت و «: فـتگ سـزאوאرتر אسـت، אمـא می 9به جאنשینی رسول خدא

  7».שنאسد میخویשאوندی ن

دنبـאل כـאر عظـیم پـدر ه بـ ،در تمאم مدت عمر שریف خـویש 7مאمאم כאظ

طـرح بنیـאدین مـذھب و تربیـت שـאگردאن  ، یعنـیله مهمאبه سه مس ،بزرگوאرש

אرאن مـذھب تשـیع د هیـت به عنـوאن طאیאن و אھل بیحفظ אنسجאم علو پدرש، و

مرزبنـدی دقیـق و  ،ن سאن مـذھب رא روز بـه روز שـכوفא כـردهیتא بد پردאختند
                                                           

  . 111، ص1 ج ، 7الرضا أخبار عیون صدوق، خیש. 1

  .356، ص8 ج ،الملوك و األمم تاریخ، یطبر. 2

  . 399، ص45 ج ،بحاراألنوار، ی؛ مجلس474، ص 2 ج ،المجالس تسلیه، یאلحאئر یאلכرכ. 3

 262ص  ، 7الکاظم اإلمامحسن،  ؛ אلحאج 388، ص اخبار الطوالدینوری،  :دربאره אین خبر نכ. 4

  .62، ص 48، ج بحاراالنوار .5

 ُرْھبَאنِ  مِنْ  َھَذא ِאنَّ «. 221، ص 48 ج ،األنوار بحار، ی؛ مجلس96، ص 1 ج ، 7الرضا أخبار عیونصدوق،  خیש. 6

 ِ  موسـى اإلمـام حیاه، یقرש(» ! َذلِכَ  مِنْ  بُدَّ  َא  َهאَت یھَ  قَאلَ  אلَْحبِْس؟ یفِ  هِ یَعلَ  قَْت یَض  قَدْ  لَכَ  فََمא ُقلُْت  َھאِשمٍ  یبَن

  ).167، ص2 ج ، 7جعفر بن

  .165، ص3، جدهینابیع المو؛ قندوزی، 309، ص 12 ، جیשوשتر ،الحق إحقاق؛ » میعق אلملכ فאن«. 7
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ی אنحرאفـی ھא رא אز نظر فقهی و כאمی بین مذھب שـیعه و سـאیر فرقـه مשخصی

  . אن بـودیـعلو یھـא تیمرאقب فعאل به שدتھאرون אز دور و نزدیכ . نمאیندאیجאد 

  אد و به بهאنـه אیـن כـه د یرא سیאسی جلوه م אنאنی دینی ھא ن فعאلیتیرت כوچכאو 

  ی درونی خـود رא אשـכאر ھא ھستند، כینه אودر صدد تשכیل حכومت و قیאم علیه 

   یو مــوאنعی כــه ھــאرون بــرא ھــא بــא ھمــه گرفتאری 1.ردכــ یرא زنــدאنی م אنــאنو 

  لعـאده שخصـیت א ی فوقھـא כـرد، ویژگییمـאیجـאد  یعلـو یھא ظهور שخصیت

ر ت אن رא אز دیگرאن ممتאز و حیאت سیאسی رא بـر ھـאرون تنـگیعلو  در جאمعه، אنאن

  .ردכ می

 یرتـ שیرשد ب 7ש مردم در زمאن אمאم כאظمیگرא ،ھאرون یفשאرھא وجودبא 

ن یـאز א حضـرت یאد אز خمس در نزد אمـאم و گرفتـאریدن אموאل زאمفرאھم . یאفت

   2.ندכ אین موضوع حכאیت میאز  ،جهت

میـه א ی سیאسی بـود כـه אز عصـر بنیھא هאز وאژ ،مخאلفت یא تفرقه بین جمאعت

نیز بـא تمسـכ بـه ھمـאن  بאسیאنع .خدمت گرفته שده برאی قلع و قمع مخאلفאن ب

אز  یאریھـאرون بسـ ،אز אیـن رو .سپردند میمخאلفאن خود رא به جوخه مرگ  ،وאژه

 یھא א جوخهیر و روאنه زندאن ین مستمسכ دستگیرא بא ھم 7تیبزرگאن אز אھل ب

אو  .مرگ כرد تא بتوאند אفכאر عمومی جאمعه رא אز تحریכ علیه خود بאز نگـאه دאرد

نتیجـه אیـن כـه  3. رא روאنـه زنـدאن כـرد 7אمـאم כـאظم ،ن حربهیبא تمسכ به ھم

بאس در تمאم دورאن حכومت خودכאمه خود، ع میه و بنیא ی ستمכאر بنیھא حכومت

فשـאر و . ممכن قرאر دאدنـد وضعیترین ت در سخت رא שیعیאن و به ویژه אھل بیت

                                                           
 . 242، ص 4 ج ،الهداه اثبات. 1

  . 452، ص 2 ج ، 7جعفر بن موسى اإلمام حیاه. 2

مجلسی . 952، ص2 ج ،المهمـه الفصول، یאلمאلכ صبאغ אبن ؛73، ص1 ج ، 7الرضا أخبار عیونصدوق،  خیש. 3

ِ ی َאنْ  ُت یَخשِ  قَدْ  یِאَنِّ  َאْحبَِسهُ فَ  َجْعفَرٍ  بْنَ  ُموَسی אُخذَ  َאنْ  دُ یُאرِ  یِאنِّ «: گوید به نقل אز ھאرون می تِـכَ  نَ یبَ  یلْق  ُאمَّ

א غَدאً  ْאُخُذهُ یسَ  َאنَّهُ  َאْحَسبُ  َאنَא وَ  ِدَمאُؤُھمْ  َهאیفِ  تُْسفَכُ  َحْربאً  َ  َאْرَسلَ  אلْغَدِ  مِنَ  כَאنَ  فَلَمَّ ِ  بْنَ  אلْفَْضلَ  هِ یِאل ب  ُھوَ  وَ  عِ یאلرَّ

ِ  َرُسولِ  َمقَאمِ  یفِ  یَصلِّ ی قَאئِمٌ   ) 213، ص48، جبحاراالنوار(» .َحبِْسهِ  وَ  هِ یَعلَ  بِאلْقَبْضِ  فََאَمرَ  9 אّهللاא
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ه כ אست؛ چنאن دאنسته שده رت بیשمیه א بאس به خאندאن وحی، אز ستم بنیع بنیستم 

  : ویدگ میשאعر 

  1بنوאلعبאس فعلت مא معשאر  هیאم علوج فعلت مא تאّهللاא 

   :دعبل خزאعی نیز گفته

و  بـאس عـذرع بنی یשـم بهאنـه دאשـتند، אمـא بـرאھא אم بنیع میه برאی قتلא بنی

   2.بینم مین אی بهאنه

כـאفی אسـت بـه  ،در دوره ھـאرون 7تیـبرאی ترسیم وضعیت بحرאنی אھل ب

و  ندאین دوره به بند כשیده שـد אز علویאن توجه שود כه در مهمیی ھא تשخصی

ن אسـت כـه بـא وجـود تمـאم یـא ،دیـمאن ین مهـم مین بـیه در אچ نא. جאن بאختند

 ندبא ھאرون سאزש نכرد אنאنبه ھیچ وجه  علویאن،ی ھאرون نسبت به ھא حمیر بی

  3.دאשتند אوو ھموאره موאضع قאطع و روשنی در مقאبل 

  

  برخورد هارون با علويان يها راه

طـرح منـאظرאت  مאننـد ؛مـودیאن پیـی گونאگونی برאی مقאبلـه بـא علوھא ھאرون رאه

نیـز زنـدאن و  و 4تیאفرאد שאخص אھل ب بאفرق  אن ویر אدین عאلمאن سאیمختلف ب

ھאرون در سـفر  ،نمونهبرאی  6.در تنگنאی אقتصאدی قرאر دאدن אھل بیت و 5שכنجه

כـدאم אز چیی زیאدی כرد، אمא بـه ھـھא אم بאزمאندگאن صحאبه بخששبه تم ،به مدینه

                                                           
به خدא قسم ستمی כه بنی אمیه به علویאن כردنـد، ده یـכ . (15، ص 1، جمستدرک الوسایلمیرزאی نوری، . 1

  . بאس כردندع אن ستمی نبود כه بنی

ِ َو َא قَتَلُوא  ِאنْ  نَ یَمْعُذورِ  هیُאمَ  אَرى«. 2   ).318، ص49 ، جبحاراألنوار(؛ »ُعْذر  مِنْ   אلَْعبَّאِس  یَאَرى لِبَن

 . 265ص  ، 7الکاظم اإلمام حسن، ؛ אلحאج262ص ،االختصاص. 3

  .79، ص1 ج ، 7الرضا أخبار عیونخ صدوق، ی؛ ש216ص  ،الطالب عمدهعنبه،  אبن. 4

  .242، ص4 ج ،الهداه إثبات، یعאمل ؛ حر296، ص 12 ج ،الحق إحقاق، یשوשتر. 5

  . 300ص  ،األشراف بحب اإلتحافאلשبرאوى، . 6
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جویא שد، ھאرون علـت אین כאر رא אز پدرש مون رאز אوقتی م. چیزی ندאد علویאن

אز אرتبـאط مـردم و שـیعیאن بـא  نینچ ھאرون ھم 1.دאنست אنאنن رא خوف אز قیאم א

و در صـورت  ردכـ جلـوگیری می تبلیغאت مسـموم و دروغـین به وسیلهت یب אھل

   .مאשتگ و אمدھא جאسوس میبرאی כنترل رفت  نאموفق بودن،

 

  ت و حاكميت خالفت عباسي ياهل ب

برخورد بא حאכمـאن جـور  אطهאر،אئمه  אنאنس אدر ر و علویאنی ھא یכی אز ویژگی

 .نـه سـכوت ردند وכ ستمכאرאن نه سאزש می אبردر بر ،خیدر طول تאرאنאن . אست

بـא אخـتאف زمـאن و  אن،ש ینی سیאسیب بא توجه به وאقع אنאنیכ تשכل مبאرزه و تאכ

ی ھא שـכل. ردنـدכ שینی نمین رد، אمא אز موאضع خود ھرگز عقبכ تغییر می אوضאع

بـא  אنـאنرא در قאلب برخورد منفـی  یبא دستگאه خאفت عبאسאنאن  هگونאگون مبאرز

رزه بـא جریـאن ی مبـאھא رین שכلت כه یכی אز پیچیده توאن دید می دستگאه خאفت

. دאردقאبلیت و ظرفیت زیאدی در مبאرزאت سیאسی  ،یمبאرزه منف. بودسیאسی حאכم 

כـم כـم بـه  توאند میدلیل بر نفی مשروعیت نظאم حאכم אست و  ،אین نحوه مبאرزه

. بینجאمـد אنـאنعتمאدی به حכومت א שنאخت مردم نسبت به حאכمאن سیאسی و بی

بـא ھـאرون  نכردن متقאعد כردن אو به ھمכאری برخورد אمאم بא صفوאن بن مهرאن و

ت بـא یـאھل ب نכردن یھمכאر 2.אین שכل אز مبאرزאت سیאسی אستنمونه تאریخی 

و  یאسـیس یכـאھש فשـאرھא یبـرא  نفوذ در دسـتگאه خאفـت و  ستمכאر، یخلفא

ھـم  3.بـود یگر مبאرزه بא دستگאه خאفـت عبאسـید یھא وهیبر مردم אز ש یאقتصאد

                                                           
  . 131، ص48 ج ،األنوار بحار، یمجلس. 1

  . »ئא وאحدאیل مא خא שیء منכ حسن جم یא صفوאن، כل שی«. 2

، 4 ج ،الهـداه إثبـات ؛23، ص3، جكشـف اللغمـه. (ن אفـرאد אسـتیـ، אز جملـه אعفر بن محمد بـن אשـعثج. 3

 ).138ص



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    270

אز ، ی نوظهـورھא بא אفכאر אنحرאفی و فرقه و مقאبله 1بא علمאی دربאری مبאزرهچنین 

  .אمد میبه שمאر  یعبאس حאכمאنبא  אنאنمبאرزه  یھא وهیگر שید

ن یـد و بـא אیسאلگی به خאفت رس 25لهאدى در א موسی ،یعبאس ین خلفאیدر ب

אن یـوאمא نسبت به عل 2כ سאل زنده نمאند،یש אز یدאשت، و ب یכه دولت مستعجل

علویـאن رא بـه  ،אو در مـدت خאفـت כوتـאه خـود. بسیאر سـفאכ و سـتمگر بـود

ی ھא ، به سـبب سـتمگرید فخین بن علی שهیحس. שدیدترین وجه سرכوب כرد

. رین وجـه بـه שـهאدت رسـیدت بـه وحשـتنאכ ،د و ھمرאه یאرאن خودنموאم ی، قאو

و در میـאن  ندزد ھא زهبאאی نی د،אن بودنیאز علو אنאنن یرت שیسرھאی שهدא رא כه ب

رא برאى ھאدى אوردند، بא אשعאرى علویאن رא به قطع אو  وقتی سر. دندیשهرھא گردאن

אد כـرد כـه یقیאم دאنست و سوگند  אسرمنשرא  7אمאم כאظمو سرزنש כرد  3رحم

  : אو رא خوאھد כשت

ی فـ هین אّא عن אمره و א אتّبع אّא حّجته אنّه صאحب אلوصیو אّهللاא مא خرج حس

  ه؛ یت علیت قتلنی אّهللاא אن אبقیھذא אلب

به خدא سوگند حسین به دسـتور و تبعیـت אز אو خـروج כـرد، زیـرא پیـروی 

 .نند مگر אمر אو رא و אوست כه صאحب وصیت در אیـن خـאنوאده אسـتכ نمی

  4.خدא مرא بכשد אگر אو رא زنده بگذאرم

ر جـאن אمـאم ש אز خود بـیب אنאنאت ھאدی وقتی به گوש علویאن رسید، دتهدی

بـא  אن حضـرتبه אمאم אصرאر כردند כه مخفی שود، אمא  ،אز אین رو .بیمنאכ שدند

به دשمنی قریש بא رسول رא אשعאر כعب بن مאلכ، دשمنی ھאدی بא خود  نخوאند

سپس منאجـאت  5.قریש مغلوب پیאمبر שدند ،כه در אین نزאع ندتשبیه כرد 9خدא

                                                           
  .240، ص1 ج ، 7جعفر بن موسى اإلمام حیاه ؛36، ص 2 ج ،بحاراالنوار 1

 . 386، ص األخبارالطوال. 2

 .306، ص4 ج ،المناقبשهرאשوب،  אبن. 3

  .151، ص48 ج ،بحاراألنوار. 4

  . 327، ص91 ج ،بحاراألنوار ؛227ص ،الدعوات مهجطאووس،  אبن :برאی متن منאجאت نכ. 5
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نگאھی به یאرאن خـود  ،پس אز فرאغت אز دعאو  ندبא خدאی تعאلی אنجאم دאد طوאنی

  : ندو فرمود ندאندאخت

رسد مگر نخستین نאمه כـه  میعرאق ن אز אی نאمه !שمא نبאید ترس دאשته بאשید

   1.لهאدی אستא رسد در אن خبر مرگ موسی می

 .بـه خאفـت رسـید قمـری 170 سـאل ھאرون در برאدرש ،ھאدى مرگ אز پس

 رو نیـא אز ،אست خשن ھאدى رא جبرאن כندیس خوאست ،ھאرون در אغאز حכومت

 بغـدאد، در سאכن אنیعلو אز و دאد אمאن אنאن به כرد و ھمدردى و متیمא שאنیא بא

 و بאزگردאنـد نـهیمد بـه عبدאّهللاא  بن حسن بن عبאس جز به رא אنאن و כرد مאنع رفع

אد رאسـخ عتقـאאن یـאمـא علو 2.כرد برכنאر ،אنאن بود رگ שכنجه כه رא نهیمد אستאندאر

دن یو برאى رسو ھرگز دست به سאزש نزدند שאن אست یخאفت حق אدאשتند כه 

 دسـتمبאرزه  אز ،ی خلفیه عبאسیھא حق خود و ھم چنین مبאرزه بא خودכאمگیبه 

שـאن یאن אیـرى سختی میאفت و درگیאدאمه نمאیمت ھאرون  ،رو نیאز א ؛برندאשتند

و א .כردنـدهم علویאن رא تعقیـب ی مھא שخصیت ،و یכی پس אز دیگری 3אغאز שد

. نیرنـگ بـه שـهאدت رسـאند אرא ب 5و برאدرש یحیی 4אدریس بن عبدאّهللاא بن حسن

نـאھی گ ھאرون در שیوه حכومتی خود بسیאر سفאכ بود و אز ریختن خون ھیچ بی

  .ردכ دریغ نمی

 علوى حزب سه אسییس אسترאتژى تیتقو ،ھאرون علوى خשن و ضد אستیس

 تحـت هیאمאم گروه .موجب שدرא  هیאمאم و 6אنیلیאسمאع نقאبی،א אنیحسن به موسوم

                                                           
  .482ص ، 1 ج ، 7جعفر بن موسى اإلمام حیاه. 1

 .235، ص 8، ج تاریخ طبری، به نقل אز 72ّهللاא جودכی، ص א ، ترجمه حجتدولت عباسیانسهیل طقوש، . 2

 . ھمאن. 3

 . 137،ص3 ج،یאلبאذر אאשرאف، אنسאب. 4

 .167، ص10 ج ،النهایه و البدایه؛ 136، ص3 ج ،اشراف أنساب. 5

عه ین جא אز שـیدאنند و אز א یل بن جعفر میسمאعبرאدرש א یبرא 7ه، אمאمت رא پس אز אمאم כאظمیلیאسمאع. 6

  ) 26، ص مقاالت االسالمیین(שوند یجدא م یدوאزده אمאم
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 אھـدאف بـه رسـیدن بـرאى نـאنیא ،ندשـد  رت متשכل و رت یقو 7כאظم אمאم אمאمت

 بـر مبنـی میتصم ھرگونه אمאم ولی ،دאשتند دیتאכ جییتدر نهضتی به خود אسییس

   1.دאنستند می قאئم فهیوظ رא אن رאیز ؛כردند رد رא مسلحאنه אمیق

 دאשت כـهچنאن כאرאیی  ،ی אمאم در طول یכ دھه خאفت ھאرونھא ریگ روשن

و تـرمیم گذשـته  7وردن در مقאبـل אمـאم رضـאאمون رא به سر فـرود אفرزندש م

  . אن دست بردאשتیزאر علوאאز  یتא حدودאو پدرש وאدאر כرد و 

  

  ان امامت يو مدع 7امام كاظم

و سـ אز یכ. بود 7כאظمשכאت אمאم אز جمله م ،אنیعیپرאכندگی و אختאف بین ש

بא توجه  7تعیین אمאم بعد אز אمאم صאدق دیگر אز طرف و پرאכندگی جمعیتی שیعه

فשـאرھא و  به وجود אورد ومשכאتی رא برאی אمאم  ،فرزندאن אئمه אز به دאعیه برخی

שכل و نحـوه . سאخت می دو چندאنبאس نیز אین فשאرھא رא ع ی بنیھא یریگ سخت

منصور رא ھم مאننـد فرزنـدאن و ھمسـرש  ندכه نאچאر שد 7م صאدقوصیت אمא

حכאیـت  אز جـو خفقـאن سیאسـی دورאن خאفـت منصـور ،دنوصی خود قرאر دھ

عبـدאّهللاא אفطـح و  ،به אمאمت אسمאعیل אعتقאدتوאن  مینمونه אین אختאف رא  2.ندכ می

  .دאنست כه تحیر שیعه رא فرאھم سאخت 7برאدرאن אمאم כאظم دیبאج محمد

پدیدאر שدند و אمאمـت אن حضـرت  7ی مهمی כه در زمאن אمאم כאظمھא فرقه

  : رא نپذیرفتند و אز אین جهت حضرت رא بא مשכل موאجه سאختند عبאرتند אز

به אمאمت فرزندש عبدאّهللاא بن אفطـح معتقـد  7فطحیه כه بعد אز אمאم صאدق. 1

ده نمאنـد و فرزنـد ر زنـتـ אمא عبدאّهللاא بعد אز שهאدت אمאم چنـد روزی بیש 3שدند

  .نیز אز خود به جא نگذאשت پسری

                                                           
  .68ص  ،)عج(دوازدهم امام غیبت سیاسى تاریخ. 1

  . 221، ص4 ج الهداه، إثبات ؛13، ص 2 ج ،الورى اعالم. 2

 . 192، ص 2 ج ،المستقیم الصراط، یאضیאلب. 3
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  . معتقد שدند 7سمطیه כه به אمאمت محمد پسر دیگر אمאم صאدق. 2

  .ھستندمهدی قאئم  یשאنو א אند زنده 7אمאم صאدقمعتقد بودند نאووسیه כه . 3

אمـאم در زمـאن حیـאت  وه אכ אمאمت אسمאعیل رא پذیرفتند بא אین כهلیه یאسمאع .4

  . دنیא رفته بود אز 7صאدق

نگیـز שـعیאن א שכوفאیی حیرت 7بא وجود ھمه نאمאیمאت در دوره אمאم כאظم

به وقف بعد אز שهאدت אمאم ھفتم بـه جهـت  אی وردن عدهאروی  .שאھد ھستیمرא 

  1.ندכ حכאیت میאز אین رשد  ،بود אنאنאموאلی زیאدی כه در دست 

  

   7در دوره امام كاظم علوياني ها قيام

بـא مשـכאت و  ،بـאسع بنی אننـین در دورچ میـه و ھمא در تمـאم دوره بنی علویאن

אز بین  به جهت ھא بخש مهمی אز مשכאت אن. ی سختی موאجه بودندھא دשوאری

 .שـدند میمرتכب  ھא خلفא و یא منכرאتی بود כه حכومت مردم توسطبردن حقوق 

بـه  אنـאن. زدنـد مـیت ی متعددی دسـھא به قیאم ،שم نیز برאی مبאرزه بא منכرھא بنی

پאسدאری אز دیـن و جאمعـه אسـאمی אحسـאس  در برאبرحכم وظאیف دینی خود، 

وقتی כאبوس سنگین ظلم و جور جאمعـه אسـאمی  ،אز אین رو .ردندכ ولیت میئمس

در  ،زאتربه جهت אیـن مبـאאنאن . אمدندبه میدאن مبאرزه بא ستمگرאن  فرא گرفت،رא 

אز حقوق طبیعی خویש محـروم و دچـאر  ،عبאسیאنور ط تمאم دوره אمویאن و ھمین

ھرگز אجאزه ذلت و تسـلیم  אنאنعزت و منאعت طبع  2بودند ھא رین مصیبتت سخت

برאی אحقאق حـق جאمعـه אسـאمی نאچـאر بـه قیـאم  ،אز אین رو 3.دאد مین אنאنرא به 

در ھیچ قیאمی مستقیم שـرכت  7نهضت אمאم حسین ولی אمאمאن بعد אز .שدند می

                                                           
  . 64، ص الغیبه، یطوس ؛ 468و  405، ص الکشی رجال. 1

عسـאכر،  אبـن ؛340، صمقاتـل الطـالبیین: שد نכ می 7یی כه به فرزندאن אمאم حسنھא برאی بخשی אز ظلم. 2

  . 17، ص9 ج ،اإلسالم تاریخ؛ 27، ص13 ج ،دمشق تاریخ

  .380، ص 1 ج ، 7جعفر بن موسى اإلمام حیاه. 3
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بـر אسـאس . مطאلب مختلفی نقل שده אست ھא אنאن אز אین قیאمپשتیبאنی  در. دننכرد

نیـز  و שـوאھدى 1نـدبه برخی مאنند یحیی دستور قیـאم دאد 7אمאم כאظم ،روאیאت

بـאس تשـویق ع بنی مبאرزه بـאאن رא به گ قیאم כننده ،گوאه برאین مطلب אست כه אمאم

  2.ندردכ می

  

  جهينت

متحمـل  یو عبאسـ یرא در دورאن אمـو یفرאوאن یھא بتیכه مصنیبא א 7تیאھل ب

   ینـیروھـאی دیت نیـن مـذھب و تربیאدیـن و طرح بنیدر تبی یשدند، نقש محور

   یچـאلש جـد ،یאنـאن در عصـر عبאسـ یאصـאح یھא بאزتאب حرכت. فא כردندیא

  ن نכتـه אگـאه بودنـد یـقـאً بـه אیپـیש אز אو عم یھـאرون و خلفـא. אن بودیبא عبאس

  خאفـت  یبـرא یدی جـدیـتوאنـد تهد مـیאنـאن  فכرى و مذھبی ىھא تیفعאل כه

  ت وאرد یـرא بـر אھـل ب یسـخت و دھשـتنאכ یھـאرون فשـאرھא ،ن رویאز א .بאשد

   عمـومی دهیـعق توאنسـت نه و دیبخש אستحכאم رא אو قدرت כאر نه نیא כرد، ولی

   رییـتغ 7כـאظم ژه אمـאمیـت بـه ویـאھـل ب پرجذبـه و אلهـی تیשخصـ دربאره رא

روאن یـن אمـאم و پیجאد אختאف بیو א אرعאب אرتשא، אستیאو به س ،ن رویאز א .دھد

 یسـبب وقـوع برخـ ،به علویـאن یعبאس یאد خلفאیز یفשאرھא. אیשאن متوسل שد

  שـאن خـود و  ،ن برھـه אز زمـאنیـאن حضـرت در א אمـא   .אن گردیـدیعلو یھא אمیق

  א אنـאن رא אز چنـین خـروج و دאنسـتند، لـذ مـی ھـא ونه قیאمگ علویאن رא بאאتر אز אین

  رש حכومـت یتوאنسـتند جאمعـه رא אمـאده پـذ یرگ قیאمی منع כردند و بא روשـن

  . سאزند یعلو

                                                           
  . 337، ص 1جتنقیح المقال ، مامقانی. 1

 . 366ص ،1ج ،اصول كافىینی، כل. 2
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  .  ש1348، فردوسی دאنשگאه
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،  אلمرعשـی ّهللاא א تیא همכتب :، قم الباطل وازهاق الحق احقاق ،نورאّهللاא  قאضی ، مرعשی .42

1409. 

، هدאرאلهجر :قم ،الجوهر نمعاد و الذهب مروج، )346.م(  نیحس بن علی ،مسعودى .43

1409 .  

 :، نجـفمیالتقد یمستحق إلى میالمستق الصراط، )877 .م( علی خیש  ،یאضیب نبאطی .44

  . 1384،هیدریאلح هאلمכتب

دحسـن אلخرسـאن، یدمحمد مهدى سیق سیتحق ،نیروضه الواعظ ،אبورى، فتאلשین .45

 .אت ، بیمنשورאت אلرضی :قم

  



  

  

  

  

  روايات  شناسي گونه

  7سياسي امام كاظمـ  عيسيره اجتما

1صرّامي اهللا فيس
 

  

  چكيده

. שـود مـیتقسیم אصلی   به چهאر دسته 7روאیאت אجتمאعی سیאسی אمאم כאظم

ھאی بنیאدی שאمل مبـאنی כאمـی، فلسـفی و אوصـאفی  دسته אول، بیאنگر گزאره

بندی  روאیאت אمאمت، نبوت، عدאلت، دسـته. כلی برאی جאمعه و سیאست אست

دوم روאیـאت فقهـی   دسـته. ھא אز אین دسته אسـت و مאنند אین مردم، مهدویت

سوم روאیאتی אست כـه در بیـאن   دسته. روאبط אجتمאعی و سیאسی אست بאرهدر

ھـאی گذשـته  حقאیقی تאریخی שאمل تאریخ صدر אسאم و تאریخ אنبیـאء و אمت

چهאرم بیאنگر روאبط אجتمאعی و سیאسی حضرت در مقطع زمאنی   دسته. אست

אمאمـت   אلهسـ 35  ھـא بـه دوره אن  ردند و تقریبאً ھمـهכ כه زندگی می אست

  .שود אیשאن مربوط می

 .خאفت ،7روאیאت، روאبط אجتمאعی و سیאسی، אمאم כאظم :ان كليديگ واژ

                                                           
  .عضو ھیئت علمی پژوھשگאه علوم و فرھنگ אسאمی. 1
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  طرح موضوع

در دورאن אستقرאر و قـدرت כאمـل خلفـאی عبאسـی  )ق183ـ  128( 7אمאم כאظم

سـאل  دهه אمאمـت حضـرت، ھمـرאه بـא حـدود سאل 35دورאن حدود . אند زیسته می

سـאل  سیزدهسאل خאفت مهدی، یכ سאل خאفت ھאدی و  یאزدهخאفت منصور، 

در  7ھאی فردی و عبאدی כه אمـאم כـאظم به جز بخש. بوده אست خאفت ھאرون

دورאن אمאمت، به אیفאی نقש خطیر ھدאیت و אمאمت برאی تمאم بשریت، مسـلمאنאن 

سیאسـی نیـز ـ  ھـאی אجتمـאعی אند، در بخש אمی خود پردאختهو به ویژه پیروאن אم

بـه  مכ دستسیאسی ـ  در אین مقאله، مرאد אز حوزه אجتمאعی. אند دאשتهچنین نقשی 

ھאی فـردی و عبـאدی  ھאیی כـه بـه جنبـه حوزه یعنی ؛שود لحאظ سلبی روשن می

جא  אز אن. אستجאمعه و حدאכثر تאثیر אفرאد بر جאمعه   שود، بلכه دربאره مربوط نمی

، אیـن שـود مـیمحسوب כه سیאست و حכومت، אز אرכאن زندگی אجتمאعی אنسאن 

بنאبرאین، بـه دلیـل אھمیـت אیـن  .بخש به طور خאص در عنوאن אفزوده שده אست

  .عאم، تصریح שده אست بخש، אز بאب عطف خאص به

م אجتمـאعی אمـאـ  ھאی سیאسی ھא و ھدאیت جאنبه به زندگی، نقש پردאختن ھمه

یכـی אز . نیאزمند پژوھש گسترده در حد یכ یא حتی چند כتאب אسـت ،7כאظم

بندی و تدوین روאیאتی אست כه در  مقدمאت مهم و محوری چنین پژوھשی، دسته

بـه . שـده אسـتאجتمאعی אن حضرت نقل ـ  سیאسی  جوאمع روאیی שیعه در سیره

א جـ تی כـه در אینتنאسب שمول سیره نسبت به قول، فعل و تقریر، مـرאد אز روאیـא

ھـאی  ھאیی אسـت כـه אز خـود حضـرت در حوزه)قول(שود، گفتאر  بندی می دسته

حضـرت در אیـن ) فعل(رفتאر   אجتمאعی نقل שده و یא אز دیگرאن دربאرهـ  سیאسی

   یא אبـهممכـن אسـت אز . ھא، در جوאمع روאیی שیعه بـه مـא رسـیده אسـت حوزه

حضرت نسبت به قول، رفتـאر یـא جریـאنی  )تقریر(برخی אز אین روאیאت، به تאیید 

  .ھم دست یאبیم
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و  7אجتمـאعی אمـאم כـאظمـ  نمـאیی אز تـאریخ سیאسـی  ھدف אین مقאله، אرאئه

ھא، صرفאً אز نگאه روאیאت موجود، فאرغ אز אعتبאر  ھאی حضرت در אین حوزه رھنمود

אز . אسـت رهبא نیدرאھא، به عنوאن یכی אز منאبع مهم پژوھש  عتبאر سندی אنא یא عدم

پردאزیم و نه در پـی  ھאی سندی و אعتبאر روאیאت می جא، نه به بحث אین رو در אین

אلبتـه ممכـن . روאیאت אمده אسـت تכ تכرد و אثبאت تمאم جزئیאتی ھستیم כه در 

ھאی متعدد برخی אز روאیאت و یא مשترכאت تعدאدی אز روאیـאت  אست אز خאل نقل

ھـאی  ین نقـل و تـدوین روאیـאت، بـه گزאرهدر موضوعאت مختلف، אز رھگذر ھم

ه مשی حضرت در برאبر ظلم حאכمאن وقـت، כ برאی مثאل، אین. معتبری دست یאبیم

گرאنه نبوده אسـت، بـه روשـنی אز כنـאر ھـم گذאשـتن  برخورد مسلحאنه و שورש

אین مورد مهـم بـه  به אن حضرت 1אلبته برخی אز مخאلفאن. אید روאیאت به دست می

در  ،7قאضی אبویوسف معאصر אمאم כאظم. אند دאשته تאכید و אذعאنطور خאص نیز 

שـهید فـخ، بـر אیـن روש אمـאم  ،لیع بن مجلس پیروزی ھאدی عبאسی بر حسـین

فرصت אندכ אین مقאله، אجـאزه אسـتنبאط و אثبـאت چنـین  2.כند تאכید می 7כאظم

یـאت یאدשـده و بندی روא א تنهא به دسـتهج بنאبرאین، در אین. دھد ھאیی رא نمی گزאره

  .שود بهتر אن אכتفא می  گאھی توضیحאتی ضروری برאی تفهیم و אرئه

 7אید כه אحرאز שود אز אمאم כאظم א، تنهא روאیאتی میج ه در אینכ دیگر אین  نכته

  برخـی אز روאیـאت یـא در אصـل نقـل و یـא بـه لحـאظ אשـترאכ . نقل שـده אسـت

אیر عوאمل، روשن نیست כه אز و یא به لحאظ س אمאمאن دیگرلقب حضرت بא برخی 

بـدیهی אسـت . שـود אیـن روאیـאت نقـل نمی. אست یא אمـאمی دیگـر 7אمאم כאظم

، نه مدعی تنهא تقسیم ممכن אسـت، نـه مـدعی بهتـرین یـא שدهبندی אرאئه  تقسیم

  .ترین אن כאمل

                                                           
  .350ص ،4ج ،کافی: نכ 7אی אز مخאلفت אبویوسف بא אمאم כאظم نمونه برאی. 1

 .151ص ، 48ج ،بحار االنوار. 2
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  بندي كلي و فراگير دسته

رא به چهאر  7سیאسی אمאم כאظمـ  در یכ تقسیم כلی و فرאگیر، روאیאت אجتمאعی

  :توאن تقسیم כرد אصلی می  دسته

ھאی بنیאدی، שאمل مبאنی כאمی، فلسفی و אوصאفی כلـی  אول، بیאنگر گزאره دسته

بندی مـردم،  روאیאت אمאمت، نبـوت، عـدאلت، دسـته. برאی جאمعه و سیאست אست

  . ھא אز אین دسته אست مهدویت و مאنند אین

  . سیאسی אستـ  ط אجتمאعیدوم، روאیאت فقهی در بאب روאب  دسته

سوم، در بیאن حقאیقی تאریخی שאمل تאریخ صدر אسאم و تـאریخ אنبیـא و   دسته

  . ھאی گذשته אست אمت

سیאسی خود حضرت אست כـه تقریبـאً ـ  ر روאبط אجتمאعیگ چهאرم، بیאن  دسته

  .שود אمאمت אیשאن مربوط می  אلهس 35  ھא به دوره אن  ھمه

. אن نیسـتندس فوق، אز لحאظ تنوع و تعدאد یכ  אر دستهچه  رمجموعهیزروאیאت 

تر אز روאیـאتی אسـت כـه بـه  چهאرم بسیאر زیאدتر و متنوع  برאی مثאل، روאیאت دسته

 ھـر یـכ אز. دھند ھאیی تאریخی אرאئه می ھא یא دیدگאه نقل אز خود حضرت گزאرש

א پوשـש عنـאوین زیـאدی ر نیـزھـא  طی یכ بند כه برخـی אز אن چهאر دسته، אین

  :אید دھد، در پی می می

  

  هاي بنيادي گزاره: اول  روايات دسته

ھאیی بنیאدی و پیשینی نسـبت  بر گزאره 7برخی אز روאیאت منقول אز אمאم כאظم

ھـא، ممכـن אسـت محتـوאیی  אیـن گزאره. سیאسی دאلت دאردـ  به روאبط אجتمאعی

و  یھـאی כאمـ زאرهدر مـورد گ. دאשـته بאשـدשنאسـאنه  כאمی، فلسفی و یא جאمعه

فلسفی، مرאد گردאوردن ھر گزאره כאمی و یא فلسفی در אین دسـته نیسـت؛ بلכـه 

אی אست כه تאثیر אن بر جאمعه و سیאست در خود روאیت بـه نحـوی  مرאد אن دسته
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ھאی כאمی  برאی مثאل، گزאره. مورد אשאره بאשد یא تאثیر אن، بدون تאمل روשن بאשد

مردم و جאمعه، به روשنی تאثیر بر جאمعه و سیאسـت رא در אمאمت و رھبری   دربאره

  .بر دאرد

دھد، بر پنج عنـوאن כلـی  جא כه تتبع אین قلم نשאن می روאیאت אین دسته، تא אن

ھر یכ אز אیـن عنـאوین . שود ھאی אین دسته محسوب می دאلت دאرد כه زیرשאخه

بـه . ، پوשש دھندھאی خود عنوאن  رمجموعهیزنیز ممכن אست، چند عنوאن رא در 

. שـود تقسـیم، در طـول دو تقسـیم قبـل نשـאن دאده می  אین ترتیب سومین مرحله

אیـن بـه . ، ممכن אست در برخی אز عنאوین، نوبت به تقسیم سوم نرسدحאل نیدرع

. معنאی عدم אمכאن تقسیم به لحאظ منطقی و حتی به لحאظ موאرد خـאرجی نیسـت

در مـوאرد فرאوאنـی، تقسـیم رא در  ،7אظمאمא محدودیت در روאیאت موجود אمאم כ

بـه ھـر حـאل، بـرאی ھـر عنـوאنی כـه بـא توجـه بـه . سאزد دوم متوقف می  مرحله

 שود، حدאقل یכ روאیت به عنوאن نمونه نقل ، دیگر تقسیم نمیאدשدهیمحدودیت 

  :שود می یא عنوאن و نשאنی دאده

  

  امامت و رهبري .1

در روאیـאت .پرمحتـوא و محـوری دאرد אمאمت در روאیאت אمאمیه جאیگאھی بلند،

روאیאت منقول אز אن حضـرت . ھم אین جאیگאه به خوبی אשכאر אست 7مאمאم כאظ

  :تر قאبل تقسیم אست ، خود در چند عنوאن فرعیبאره نیدرא

  

  ضرورت وجود امام -1-1

ضـرورت وجـود אمـאم، אیـن روאیـت אز אمـאم   در میאن روאیאت فـرאوאن دربـאره

 1אن אلحجة א تقوم ّهللاא علی خلقه אא بאمאم حتـی یعـرف،«: تשده אسنقل  7כאظم

                                                           
  .1363 ،دאرאلכتب אאسאمیة :تهرאن، 177ص، 1، جکافیمحمد بن یعقوب כلینی،  .1
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אمـאم، بـא אیـن ھـدف כـه ] وجـود[אیستد مگر بא  حجت خدאوند بر مردم برپא نمی

روאیت دیگر، معنאی ضرورت وجـود אمـאم و שـنאخته שـدن אو در » .שنאخته שود

و ھـرכس  אسـت ه ھر כس אز אو پیروی כند אھل نجאتכ گری و אین نقש ھدאیت

  1.دھد שود، توضیح می ند گمرאه مینכ

  

  صفات امام -2-1

 ءאאئمـة علمـא«: אنـد فرمودهچنین بیאن  رא در روאیتی صفאت אمאم ،7אمאم כאظم

معنـאی » .אئمه عאلم، صאدق، مفهـم و محـدث ھسـتند 2؛صאدقون مفهمون محدثون

כـه ظـאھرאً بـه صـیغه אسـم  אمא مفهم و محدث بودن. علم و صدאقت روשن אست

כـه אز  ند به אیـنכ میאی אز אرتبאط אئمه بא مאئכه و אשאره  گونه یعنیאست، مفعول 

در . 3אین معنא در خود روאیـאت אمـده אسـت. אن عאلم כسب معرفت و دאنש دאرند

ھمگی در علم و שجאعت برאبرند، אین دو صـفت  אئمه هכ روאیتی دیگر بא بیאن אین

  4.دאند رא برאی אنאن ثאبت می

  

  النه ائمهحاكميت عاد -3-1

وא אאمאنـאِت ِאلـی َאْھلِهـא َو ِאذא (  שـریفه  در روאیאت، אیه َ یَـْאُمُرכُْم َאْن تُـَؤدُّ ِאنَّ אّهللاא

در یכـی אز . אنـد رא بر אئمه تطبیق دאده 5. )...َحכَْمتُْم بَیَْن אلنّאِس َאْن تَْحכُُموא بِאلَعْدلِ 

  :خوאنیم چنین می 7אین روאیאت אز אمאم כאظم

 6... .یؤدی אאمאنة אلی אאمـאم مـن بعـده  9دمن אل محم :م אאئمةھ: قאل... «

                                                           
 .1363 ،معة אلمدرسینאج :قم، 221، صو تمام النعمة نیالد کمالق، שیخ صدو. 1
  .271ص، 1ج ،کافی. 2

 .176ھمאن، ص. 3
 .1362 ،אعلمی :تهرאن، 500، صبصائر الدرجاتمحمد بن حسن صفאر، . 4
  .58، אیهنسאء. 5

  .497، صبصائرالدرجات. 6
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رא به אمאم پـس אز خـود ] אمאمت[ھر אمאمی אمאنت . ھستند 9אنאن אئمه אز אل محمد

  ».سپאرد می

  

  ائمه و فرصت به دست گرفتن قدرت -4-1

ه بــرאی تשــכیل حכومــت توســط אئمــه שــرאیطی אزم אســت و نبאیــد כــ אین

در  ،دسـت بـه قیـאم بزننـد وضـعیتیאن אنتظאر دאשت כـه در ھـر ظرאنه אز אنن כوته

  אز خאل روאیאت منقول در ھمین مقאله ھم به אین نכته. روאیאت فرאوאنی אمده אست

  :گوید خאلد جوאر یא جّوאن می. توאن אگאه שد می אئمه  אسאسی در سیره

حضـرت وאرد שـدم؛ وقتـی بـه אیשـאن نظـر   در حیאط خאنه 7بر אمאم כאظم

چطور سرور من مظلوم אست و حق אو پאیمאل שده : ندאختم، پیש خود گفتمא

سپس جلو رفتم و بـین دو چשـم . و دچאر قهر و جبر زورگویאن گשته אست

نحن «: دفرموحضرت رو به من خطאب . אیשאن رא بوسیدم و در مقאبل نשستم

لهوאء אلقوم  لو אردنא אذن אلینא و אنّ ... אعلم بهذא אאمر فאتتصور ھذא فی نفسכ 

پـیש خـود  !میتر אگـאهمא به אیـن אمـر  1؛... حدة و غאیة אبد من אאنتهאء אلیهא 

بـرאی אیـن قـوم . שـود یمאگر بخوאھیم به مא אذن دאده ... چنین تصورאتی نכن

  . ...قدرت و پאیאنی אست כه بאید به אن برسند ] دوره[

  

  شناخت امام -5-1

אمـאم . م שنאسـאیی אو وجـود دאردیـعא و یאبی بـه אمـאم روאیאتی در لزوم دست

سی به אمאم تطبیق دאده ر به عدم دست رא ملכ  پאیאنی سوره  در روאیتی אیه 7כאظم

  : אند שده

ُقْل َأَرَأْيتُْم ِإْن َأْصبََح مزاُؤكُْم َغْورًا َفَمـْن يَْأِتــيكْم (: مא تאویل قول אّهللاא عزوجل: قلت

                                                           
  .146ھمאن، ص. 1
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 َمِعـيٍن 
ٍ
   2؛»אمאمכم فلم تروه فمאذא تصنعونאذא فقدتم «: فقאل 1)ِبماء

س שـمא ر و אز دست[ھא فرو رود  بگو אگر אب»  שریفه  אیه لیتאو :عرض כردم

: چیسـت؟ فرمـود» אورد؟ چه כسی אبی שیرین بـرאی שـمא مـی] خאرج שود

  . »כنید؟ ھنگאمی כه אمאم خود رא אز دست بدھید و אو رא نبینید چه می«

  : فرمאیند میدر روאیتی دیگر 

   3؛مאت بغیر אمאم مאت میتة جאھلیة אمאم حی یعرفه من

ھـر [כسی כه بمیرد در حאلی כه אمאمی ندאرد، به مرگ جـאھلی مـرده אسـت؛ 

  . אی رא אزم אست بשنאسد אمאم زنده] כس در طول زندگی خود

در روאیتی دیگر، אز جمله عאمאت אمאمرא وصیت אمאم قبلی به אو برאی אمאمت و 

  4.אند مשכאت دאنسته  مهویی אو به ھگ پאسخ

  

  و غيبت تيمهدو .2

אز אین رو، . אست تیمهدوאدאمه و تכمیل و به نتیجه رسאندن سلسله אمאمت در 

در جوאمع روאیی שیعه و سـنی  ،ھאی مختلف אین موضوع روאیאت فرאوאنی אز جنبه

  :שود نقل می 7אز אمאم موسی כאظم یدر אین مختصر، روאیت. موجود אست

ّهللاא عزوجل و یمאھא عدאً כمא ملئت جورאً א یطّهر אאرض من אعدאء אلقאئم אلذی

و ظلمאً ھو אلخאمس من ولدی له غیبة یطول אمدھא خوفאً علی نفسه یرتد فیهـא 

   5؛אقوאم و یثبت فیهא אخرون

نאن כه چ כه زمین אز دשمنאن خدאی عزوجّل پאכ خوאھد כرد و אن رא ھم قאئم

                                                           
 .30، אیه ملכ. 1
 .1363،)عج(مאم אلمهدیة אאمدرس :قم، 125، صوالتبصرةاالمامة و אبن بאبویه قمی، . 2
 18، جمسـتدرک الوسـائلمیرزאی نوری،  ؛ق 1414 ،جאمعة אلمدرسین :قم، 268، ص االختصـاصשیخ مفید، . 3

 .ق1408 ، :אل אلبیت :قم، 177ص
 .285ص، 1، جکافی. 4
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אز ] سلسـله[عدل پر خوאھد כـرد، پنجمـین אز ظلم و جور پر שده אست، אز 

غیبتی طوאنی خوאھد دאשت כه به دلیل ترس بر خود، زمـאن . نسل من אست

אی ثאبـت  שوند و دسـته אی در אین مدت مرتد می دسته. אنجאمد אن به طول می

   1.مאنند قدم می

 وאردשـدهאحیאی عـدאلت   ممכن אست برخی روאیאتی כه אز אن حضرت دربאره

  2.بندی שود وאیאت مهدویت دستهنیز در ر

  

  سنن عذاب و رحمت الهي براي جوامع .3

 سیאسـیـ  ھאی אجتمאعی گیری ھא و موضع ھאی אلهی یכی אز مبאنی دیدگאه سنت

در روאیـאت . سـتھא אین سنتتوאن אز روאیت به دست אورد، موضوع  כه می אست

ین روאیאت، حـول عنوאن כلی در א. خوریم ھم به چنین روאیאتی برمی 7אمאم כאظم

تحـت אیـن عنـوאن، مفـאد . رخـدچ میمحور عذאب یא رحمت אلهی بـرאی جאمعـه 

سـنت אحـدאث : تری ھم در روאیאت אن حضرت وجود دאرد כه عبאرتنـد אز یئجز

دفـع عـذאب אز  ،3سـאبقه در אن سאبقه برאی جאمعه بא אحدאث گنאھـאن بی ی بییאبא

و معیאر جریאن  4تقصیر یא نیכ عمل ھאی خאص بی گروه  گنאھכאر به وאسطه  جאمعه

  : שود یכ نمونه نقل می 5.زمینرحمت אلهی بر אھل 

 عزوجل فی כل یوم و لیلة منאدیאً ینאدی مهًא مهًא عبאدאّهللاא عـن معאصـی ّهللاא  אنّ 

                                                           
 ،کفایـة االثـر ؛369ص ،ھمـאن :כنـ،  7تر אز אمאم כאظم مهدویت غیبت برאی روאیאت بیש  نین دربאرهچ ھم. 1

 ؛155، صکتـاب الغیبـة ،نعمـאنی ؛282ص، 12ج ،مسـتدرک الوسـائل ؛241ص، 16ج ،وسائل الشیعه ؛270ص

 .336ص، 1ج ،کافی ؛244ص، 1ج، ععلل الشرای ؛113ص ،االمامة والتبصرة ؛403ص ،تحف العقول
 .174ص، 7ج ،کافی :نכ. 2
  .410ص ،تحف العقول. 3
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 .91ص
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ع و שیوخ ُرכَّع، لصُ  ، فلوא بهאئم ُرتَّع و صبیة ُرضَّ علـیכم אلعـذאب صـبّאً  بّ אّهللاא

   1؛تُرّضون به رّضא

אی «: زنـد ویی אز سوی خدאوند عزوجل، صدא میگ ر שب و روز، سخندر ھ

אگر چאرپאیאنی چرنده، כودכאنی שیرخورنده و ! مردم دست אز گنאھאن بردאرید

ریخـت כـه بـه  אره عذאبی بر سر שمא فـرو میب پیرאنی پرستنده نبودند، به یכ

  !שدید שدت در ھم כوبیده می

  

  بندي مردم جامعه تقسيم. 4
  ه אیـن دسـته نیـز در محـدود. ر بیאن אصنאف مـردم وאرد שـده אسـتروאیאتی د

برخی אز אین روאیאت، . دאلت دאرد رمجموعهیزبر سه عنوאن  7روאیאت אمאم כאظم

ھـא  عنوאن دوم، مردم رא بر محـور אئمـه و وאیـت אن و 2مردم رא به صورت مطلق

گـرد  ف אئمـهכـه אطـرא مאیـدن عنوאن سوم، כسـאنی رא تقسـیم می 3.כند تقسیم می

تقسـیم  שـوند، تنهـא כسـאنی مـردم تقسـیم نمی  در אین تقسیم אخیر، ھمه. אند אمده

שـوند، برאسـאس  ھستند و אحیאنאً אصحאب אو قلمـدאد می כه אطرאف אئمه ردندگ می

در  7روאیت جאلبی כه אز אمאم כـאظم .ھאیی כه אز نزدیכی به حضرت دאرند אنگیزه

تر אز אن אست כه אین مختصر گنجאیש אن رא  نیتقسیم عنوאن سوم وאرد שده، طوא

: אند ، سـه دسـته)אئمـه(مردم אطـرאف مـא، «خאصه אن چنین אست כه . بאשد  دאשته

دسـته دوم بـه ظـאھر אظهـאر אرאدت  ؛אر وאقعی مא ھستندد אی صאدق و دوست دسته

فשאنی در رאه مא نیستند و دسته سوم، جאسوس دשمنאن  כنند ولی حאضر به جאن می

אیـن روאیـت، سـپس بـه توضـیح אوصـאف دسـته אول  4».، در אطرאف مא ھسـتندمא

  .پردאزد می
                                                           

 .276ص، 2ج کافی. 1
 .262ص ،خصال. 2
 .403ص ،معانی االخبار؛ 123ص ،خصال ؛227ص 8ج ،کافی. 3
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  ها اقسام حكومت .5

 :כننـد ھא رא بـر سـه دسـته تقسـیم می حכومت ،7برאسאس روאیتی، אمאم כאظم

ھאیی כه بـه אختیـאر و  حכومت ؛אیند ھאیی כه بא قهر و غلبه بر سر כאر می حכومت

 یھـאیی כـه אز سـوی خدאونـد متعـאل و حכومتשـوند  אنتخאب مردم تשـכیل می

ھـא در ضـمن بیـאن نـوع حכومـت  بندی حכومت אین تقسـیم. یאبند مשروعیت می

  .1אمده אست 7سلیمאن نبی

  

  سياسيـ  احكام فقهي روابط اجتماعي: دوم  روايات دسته

سخت כـه  אوضאع، به دلیل بودنسبتאً طوאنی  7گرچه دورאن אمאمت אمאم כאظم

مאنند אمـאم אن حضرت ، שد میبینی و فשאرھאی حכومت عبאسی نאשی عمدتאً אز بد

بא وجود אیـن، אحכـאم . دنفرصت بیאن אحכאم فقهی ندאשت 7و אمאم بאقر 7صאدق

אز אیـن روאیـאت، . שده אستفرאوאن و متنوع فقهی אز אیשאن در جوאمع روאیی نقل 

توضـیح . نـدننیـز متنـوع و فرאوא שـود مـیھאیی כه به جאمعه و سیאست مربوط  אن

بندی در שـمאر  ه ممכن אست אخאقی تلقـی گـردد نیـز در אیـن دسـتهچ ه אنכ אین

، دאمـهدر א. و مכروھאت، אمـده אسـت مستحبאتאحכאم فقهی بא فرאگیری نسبت به 

بسـنده  ،سیאسی و حכـومتی אیـن روאیـאت  تر به جنبه تر و مهم به دو مورد نزدیכ

  :שود שאن دאده میو ن برده نאمسپس موאرد دیگر، . رددگ می

  

  شرايط و احكام حاكم اسالمي .1

نقـل שـده  7چندین روאیت در שرאیط و אحכאم حאכم אسאمی אز אمאم כـאظم

  :אست

                                                           
 .71ص، 1ج ،علل الشرایعصدوق، . 1
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  واجبات اساسى برای حاكم اسالمى -1-1

  در روאیت אول، به قرینه: وجود دאرد 7אمאم כאظم در אین زمینه אزچند روאیت 

گویـد כـه  جذب مردم به حאכمאنی سـخن میپאسخ אمאم כه خوאھیم دید، رאوی אز 

تظـאھر توאضـع و خשـوع  بـهگیرنـد و  در خورאכ و پوשאכ بر خـود سـخت می

رא یـאدאور  7حضرت در برאبر אین سخن، אبتدא زندگی حضرت یوسـف. نندכ می

پوשـید و در مجـאلس  می مـتیق گرאنھـאی  ، لبאسھنگـאم حכومـت שوند כـه می

  : فرمאیند گאه می אن. دאد می שد و حכم אשرאفی אل فرعون حאضر می

فلم یحتج אلنאس אلی لبאسه و אنمא אحتאجوא אلی قسطه و אنمא یحتאج مـن אאمـאم 

   1 ؛...فی אن אذא قאل صدق و אذא وعد אنجز و אذא حכم عدل

ھمאنא نیאز بـه אمـאم . به عدאلت אو نیאز دאשتند. مردم به لبאس אو نیאزی ندאשتند

گویـد، رאسـت  در אین אست כه وقتی سـخن می] رود و אنتظאری כه אز אو می[

رאنـد، عـدאلت  دھد، به אن عمل כند و وقتی حכم می بگوید و وقتی وعده می

  .... ورزد 

یכـی אز  ،7برאی تאכید بر لزوم صدאقت حאכم، در برخی روאیאت אمـאم כـאظم

  2.שمאرש שده אست» אمאم כذאب«موאرد جوאز غیبت، غیبت 

ه مאنند نگهبـאن אز כ אول אین: دאند رא دو صفت می در روאیت دیگر وאجبאت وאلی

روאیت سوم، بر وجوب  3.ھא تכبر نورزد ه بر אنכ مردم خود غאفل نשود و دوم אین

روאیت چهאرم، در مـورد تعلـیم  4.כند ن دאلت میאنאن بر אمאم مسلمאدین مؤمن قضא

، אز אن بین אھل سنت طאق نאدرستظאھرאً به دلیل روאج نوع . طאق صحیح אست

                                                           
 .454ص ،6ج ،کافی. 1
 .128ص ،9ج، مستدرک الوسائل. 2
 .1363 ،جאمعة אلمدرسین :قم، 394ص ،تحف العقولحسن بن שعبه حّرאنی، . 3
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گرفتند، مـردم رא بـه صـحیح אن  כه אگر حכومت رא به دست می שده نقلحضرت 

بر حאכم  چنین אقدאمیظאھرאً بر وجوب  אین روאیت .כردند تعلیم و بر אن אجبאر می

  1.כند אسאمی دאلت می

  

  فضيلت و اهميت امام عادل -1-2

  : فرمאید می 7אمאم כאظم

   2؛طאعة وאة אلعدل تمאم אلعزّ 

  . ری אز وאلیאن عאدل، ھمه عزت אستب مאنفر

אز جمله כسאنی دאنسته שده כه خدאونـد سـبحאن » אمאم عאدل«در روאیتی دیگر، 

  3.ده אستفرموھא بهשتی مخصوص אمאده  برאی אن

  

  احكام حاكم جور. 2

به دلیل مبتאبه بودن حאכمیت جور، طبیعی אست כه روאیאت نسبتאً فرאوאنـی در 

در محـدوده روאیـאت אمـאم . و رفتאر بא אن وجود دאשته بאשد مورد چنین حאכمیتی

  :אید عنאوین ذیل می بא אحכאم حאכم جور ،7כאظم

  

  حرمت شديد كارگزاری سلطان جور -2-1

ری بא دستگאه جور، بـه שـدت منـع כא אئمه مردم رא به طور כلی אز ھرگونه ھم

ن مـدت سـتم و فשـאر تری כه שאید در میאن אئمه طوאنی 7אز אمאم כאظم. אند כرده

ری بא حאכمאن כא ھم یدאשכאر حאכمאن رא تحمل כرده بאשند نیز روאیאتی در منع שد
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  :فرمود، ردכ حضرت خطאب به כسی כه برאی سلطאن כאر می. جور، در دست אست

لئن אسقط من جאلق فאتقّطع قطعة قطعة אحّب אلی مـن אن אتـولّی אحـد مـنهم 

  1؛...بسאط אحدھم  אאط عمًא אو

ه כ ر אست אز אینت כه گردم، برאیم محبوبت گر אز כوه بلندی پرت שوم و تכهא

  !رא فرאھم سאزم ھא כאری رא برאی אنאن به عهده گیرم یא زمینه כאر אن

  :در אدאمه روאیت، پس אز بیאن موאردی אز אستثنאء אین حכم، אمده אست

دق من نאر אلـی ن مא یصنع אّهللاא بمن تولّی بهم عمًא אن یضرب علیه سرאوאن אھ

  2 ؛...אن یفرغ אّهللاא من حسאب אلخאئق 

אز  אی כند، אین אست כه خیمـه خدאوند بא כאرگزאرאن אنאن میرین כאری כه ت سبכ

  3.שود فאرغ ه خدאوند אز محאسبه خאیقכ تא אین שود אفכنده می אنאنאتש بر سر 

نیـز بـر  4،ھـא אنیא نزدیכ שـدن بـه  پאدשאھאنمت رفتن نزد ذروאیאت دאل بر م

  .گیرد سلطאن جور قאبل حمل אست و در שمאر ھمین دسته قرאر می

لذא برخی . ری بא حאכمیت جور به معنאی نאمשروع بودن אن אستכא حرمت ھم

بر عدم سببیت ملכیت قطאیع حכومـت  7روאیאت، אز جمله روאیאتی אز אمאم כאظم

  5.כند جور عبאسی دאلت می

  

  دستگاه جورری با كا هم یموارد استثنا -2-2

 سـلطאن ری بـאכـא אز ھم 7موאردی در روאیאت אز جمله روאیـאت אمـאم כـאظم

تقیه כه שאمل خوف بر خـود و دیگـرאن  ھنگאمאز جمله . אستثنא שده אست ستمگر

                                                           
  .110، ص5، جلد کافی. 1

  .ھمאن. 2

 ــ 191ص  ،17ج ،وسـائل الشـیعه ؛176ص ، 3ج :ه الفقیـهرمـن الیحضـשیخ صدوق،  :כنبرאی ھمین معنא، . 3

  .137 -129ص ، 13ج  ،مستدرک الوسائل ؛194

  .122ص ،13ج  ،مستدرک؛ 227ص ،الخصשیخ صدوق، . 4

  .333ص ،17ج ،وسائل ؛351ـ  339ص ،6ج ،تهذیب االحکام. 5
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برאی כمכ به مؤمنאن و برאوردن حאجـאت אنـאن  כه نین موאردیچ ھم. שود ھم می

כאرگزאری برאی دستگאه جور ھـم توאند در قאلب שرאیط جوאز  אین موאرد می. بאשد

رא ھـم אفـزودن، » رعאیت حرمت אموאل مؤمنـאن«در אین صورت، . שود یبند دسته

ری כـא روאیت پیשین در منع ھم אدאمه برאی نمونه،. ر אستت منطقی یبند دستهبرאی 

  :در אدאمه אن روאیت موאرد אستثنא چنین אمده אست. بא دستگאه جور منאسب אست

   1؛אو قضאء دینه هعن مؤمن אو فّכ אسر כربة جאא لتفری

  . یא אدא כردن دین אو ،مگر برאی رھאنیدن مؤمنی אز אندوه یא گرفتאری

 ،אز منع دیگر مورد אستثنאء دو یא ری،כא دیگر برאی ھم دو שرط ،אز אدאمه روאیت

بאید مؤمنאن رא بـر غیرمـؤمن  دوم، ؛مؤمنאن אحسאن כند ، بهنخست :אید به دست می

  :כه در אختیאر אوست ترجیح دھد در כאری

فאن ولیّت שیئאً من אعمאلهم فאحسن אلی אخوאنכ فوאحـدة بوאحـدة و אّهللاא مـن 

אیمא رجل منכم تولّی אحد منهم عمًא ثم سאوی بینכم و بیـنهم ... ورאء ذلכ 

   2؛له אنت منتحل כّذאب فقولوא

כی در مقאبـل אگر כאری אز אنאن به عهده گرفتی، پس به برאدرאنت نیכی כن؛ ی

] یא پستی[ھر כس אز שمא כאری  ...אست] نאظر[ ھא یכی؛ و خدאوند אز پس אین

] مؤمنאن שـیعه[ אینאن رא به دست گیرد و سپس بא שمא ] ھא یא پست[ אز כאرھא 

تـو خـود رא : دیכسאن عمل כند، بـه אو بگوییـ] مسلمאنאن غیرשیعه[و بא אنאن 

  3!وی بزرگی ھستیگ دאنی ولی دروغ می] به שیعه[منتسب به 

כـه ظـאھر ـ  دربאره رد و بدل כردن ھدیه بא سلطאن 7روאیتی نیز אز אمאم כאظم

 دאدن بودن و אنجאم رحم صلهכند כه در صورت  دאلت میـ  در سلطאن جور אست

                                                           
  .110ص ،5ج ،کافی. 1

  .ھمאن. 2

و ج  246ص ،15ج  ،الشـیعه وسـائل ؛335ـ  333ص ،6ج ،تهذیب االحکام، 219ص، 2و ج 112ص  ،ھمאن. 3

 ؛208ص  47ج  ،بحـاراالنوار ؛25ص ، 4ج ،الیئـالی اللوع ؛428ص  ،15ج  ،مستدرک الوسائل ؛272ص  17

  .410ص تحف العقول ؛298، ص قرب االسناد ؛342ص  ،مسائل علی بن جعفر
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אسـتثنאء منـع אز  جـزءتوאند  אین روאیت نیز می 1.אن برאی ثوאب אخروی جאیز אست

  .שود یندب دستهنزدیכی به دستگאه جور، 

در » سیאسـیـ  אحכאم فقهـی روאبـط אجتمـאعی« مجموعه ریزموאرد دیگری כه 

 3تقیه، 2אحכאم جאمعه שیعی،: عبאرتند אزگردد،  می یبند دسته 7روאیאت אمאم כאظم

אمـوאل  6برאدری و مدאرא در جאمعه، אخوت، 5אمر به معروف و نهی אز منכر، 4جهאد،

  9.ولیمه و میهمאنی و 8،خمس 7عمومی،

  

  گزارش و تحليل تاريخي: روايات دسته سوم

ھـאیی قبـل אز  אز زمאن ،معموאً تحلیلـی ھאیی ر گزאرשگ بیאن ،אی אز روאیאت پאره

نیـز بـه تـאریخ אنبیـא و  7روאیـאتی אز אمـאم כـאظم. زمאن صدور אین روאیאت אست

و وقאیع پـس  9گذשته و یא تאریخ صدر אسאم، دوره رحلت پیאمبر אכرم یھא אمت

  :שود میאین دسته، بر دو نوع تقسیم  رمجموعهیز. پردאزد ن میאز א

  

  تاريخ صدر اسالم .1

و  7روאیאت تאریخ صدر אسאم، عمدتאً دربאره حق אمאمت و خאفت אمאم علـی

                                                           
  .142ص  ،5ج ،کافی. 1

  .24ص ،1ج ،ئل الشیعهوسا ؛158ص ،1ج ،علل الشرایع ؛16و 3ص ،صفات الشیعهשیخ صدوق، . 2

، 212، 204ص  ،16ج ،وسـائل الشـیعه ؛323ص 47ج ،االنواربحـار ؛258ص ،محاسـنאحمد بن محمد برقی، . 3

  .223و  221

   .29ص ،15ج  ،وسائل الشیعه؛ 603ص ،2ج ،علل الشرایع ؛48و  44، 32، 31ص، 5ج  ،کافی. 4

  .547ص ،رمشکاة االنوا؛ 190ص ،3ج ،عوالی الئالی ؛56ص  ،5ج ،کافی. 5

 18و ج  271ص  15، ج 52ص  12ج  ،وســــائل الشــــیعه، 54ص  4و ج643و  188، 78ص  2ج  ،کــــافی. 6

  395ص  ،تحف العقولو  226ص

  .221ص ،27ج ،الشیعه وسائل. 7

  .208و  158ص ،48جلد ،االنواربحار ؛110ص، 15ھمאن، جلد. 8

  .318و  307ص، 24ج ،وسائل الشیعه؛ 313ص ،خصالשیخ صدوق، . 9
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 تیوصـدربـאره عمـل نכـردن بـه  7אمאم כـאظم. سرزنש غאصبאن אین حق אست

  :فرمאیند میبرאی جאنשینی پس אز خود،  9پیאمبر אכرم

تیمא وعدیאً و بنی אمیة یرכبـون منبـره אفظعـه فـאنزل אّهللاא  9א رאی رسول אّهللاא لم

َو ِאذ ُقلْنא لِلَْمאئِכَِة אْسُجُدوא ِאَدَم َفَسـَجُدوא ِאאّ (تبאرכ و تعאلی قرאنאً یتאسی به، 

یא محّمد אنی אمرت فلم אطع فא تجـزع אنـت אذא : ثم אوحی אلیه 1)ِאبْلِـیَس َאبی

   2؛فی وصیכאمرت فلم تطع 

قبیلـه تـیم، عـدی و ] אفـرאدی אز[כـه نددید] ر خوאبد[ 9وقتی پیאمبر אכرم

خدאونـد تبـאرכ و . ندשدیدאً نگـرאن שـد ،روند بאא می یשאنאز منبر א ،میهא بنی

ھنگאمی כه به مאئכه گفتیم : " تعאلی אین אیه رא برאی پیروی و ھدאیت فرستאد

سـپس بـه ". بلیس כه نאفرمאنی כردبرאی אدم سجده כنید، سجده כردند مگر א

אز ] ھـم[من אمر כردم و אطאعت نשدم، پس تو ! אی محمد«: وحی כرد یשאنא

  .»نאرאحتی نכن ،ه אمر כردی و در وصیت خود אطאعت نשدیכ אین

تطبیق سرزنש : ھאیی دیگر אز بیאن تحلیلی تאریخ صدور אسאم عبאرتند אز نمونه

مـردم אز  یگردאنـ یروتحلیـل  4،صبאن خאفتبر غא 3نندگאنכ قرאن نسبت به توطئه

ھنگאم به دست  ،7فدכ توسط אمאم علی دنگردאننعلت بאز 5به غیر، 7אمאم علی

و پאسـخ قرאنـی بـه  7אز אذאن  »حـی علـی خیرאلعمـل«علت منع  6گرفتن قدرت، 

پـس אز رحلـت پیـאمبر  ،به حـق خـویש 7אمאم علی نכردن پرسש אز وجه قیאم

   9.8אכرم

                                                           
  .34אیه ،بقره .1

  .1409 ،אل אلبیت :قم، 318، صمسائل علی بن جعفرعلی بن جعفر، . 2

  .108אیه ،نسאء. 3

  .334ص، 8ج  ،کافی. 4

  .146ص ،1ج ،علل الشرایع. 5

  .155ص  ،ھمאن. 6

  .368ص  ،2ج ،ھمאن. 7

  .89ص  ،15ج ،الشیعه وسائل. 8
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  : بيا و امم گذشتهتاريخ ان. 2

در چند مورد به بیאن تـאریخ و وضـعیت אنبیـא و אمـم  7در روאیאت אمאم כאظم

بـر  7در روאیتی אز אمـאم כـאظم در یכ بیאن כلی دربאره אنبیא. خوریم گذשته برمی

  :درجאت عقل אنאن تאכید שده אست

لف مא بعث אّهللاא نبیّאً قط אא عאقًא و بعض אلنبیین אرجح مـن بعـض و مאאسـتخ

  1... دאود سلیمאن حتی אختبر عقله 

خدאوند ھیچ پیאمبری رא برنینگیخت مگر عאقل و برخی אز پیאمبرאن نسبت بـه 

د سلیمאن رא جאنשین خود نכرد مگر پس אز وبرخی دیگر ترجیح دאرند و دאو

  . אزمאیש عقل אو

خود زمאن  توسط پאدשאھאنفשאر بودن אنبیא و پیروאن אنאن  زیردر بیאنی دیگر אز 

  :שود گزאرש دאده می

אلسـقم فـی  :خصـوא بـثאث خصـאل ءאن אאنبیאء و אوאد אאنبیאء و אتبאع אאنبیـא

  2؛אאبدאن و خوف אلسلطאن و אلفقر

بیمـאری در : אند אختصאص دאده שده ویژگیبه سه  ھא אنאنبیא و אوאد و پیروאن 

  .بدن، ترس אز سلطאن و فقر

وسـعت  ،گذשـت ھא אقسאم حכومتسته در ضمن روאیت دیگری כه قبًא در د

نین روאیت چهאرمی چ ھم 3.بیאن שده אست ،قدرتی כه خدאوند به ملכ سلیمאن دאد

 بختنّصـردر تـאریخ אنبیـא و אمـم گذשـته، بـه بیـאن علـت تسـلط  7אز אمאم כאظم

  4.پردאخته אست אلمقدس تیببر  )صرن بخت(

                                                           
  .193ص ،1ج ،محاسن. 1

   .213، صصاصتاخשیخ مفید،  ؛453ص ،اعظینروضة الو ؛ 88ص ،خصالשییخ صدوق، . 2

   .353ص ،معانی االخبار ؛71ص، 1ج ،علل الشرایع .3

  .319ص  ،2ج ،علل الشرایع. 4
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   7ظمسياسي امام كاـ  روابط اجتماعي: چهارم  روايات دسته

بـه بیـאن  ،7سیאسـی אمـאم כـאظمـ  אجتمـאعی  ترین تعدאد روאیאت سـیره بیש

 אین دسته دوאزده گروه אز روאیאت. پردאزد وضعیت، وقאیع و روאبط אن حضرت می

ترین تعدאد אین روאیאت به روאبـط אن حضـرت بـא خلفـאی  بیש. שود שאمل می رא

نـوאن منبـع مهمـی بـرאی به دلیل אھمیت אین روאیאت بـه ع. عبאسی پردאخته אست

  :אید אن به אختصאر، در پی می  گאنه ھאی دوאزده אن حضرت، گروه  پژوھש در سیره

  

  با خلفاي عباسي 7امام كاظم  رابطه. 1

ترتیب تאریخی ھم زمـאنی  برאسאس روאیאت رאبطه حضرت بא خلفאی عبאسی رא

ر گونـه عبאسی، منصور، مهدی، موسی و ھאرون، بـه چهـא  حضرت بא چهאر خلیفه

ھאی دیگری رא ھم مقـدمتאً אفـزود כـه در אن بـه  توאن گونه می. توאن تقسیم כرد می

 گونـه نیאدر روאیتـی אز . پردאختـه שـده אسـت عبـאس یبنتوصیف כلی حכومت 

ــאس مכــر و خــدאعא ملــכ بنی«:خــوאنیم می ــب و ع حכومــت بنی 1؛لعب ــאس فری   ب

  .یرنگ אستن

  

  روايات رابطه با منصور -1-1

  در دوره ،7یאت رאبطه بא منصور، به قبل אز زمאن אمאمت אمאم כـאظمאز روא ییכ

طبق אین روאیت، منصور دوאنیقی مـאمورאنی رא بـه . שود مربوط می ،7אمאم صאدق

رא بـه قتـل  7כنـد تـא אن حضـرت و אمـאم כـאظم گسـیل می 7منزل אمאم صאدق

وאیـت אجـرא طبـق ھمـאن ر ،7אی כه אمאم صـאدق אلبته אین אقدאم بא نقשه 2.برسאنند

                                                           
 .314، صکتاب الغیبةنعمאنی، . 1
  .205، ص47، جبحار االنوار. 2
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אعـאن אمאمـت   ھمین وضعیت بوده כـه نحـوه  שאید אدאمه 1.مאند כنند، نאכאم می می

تـرس و  در جوّ  ،رא כه در زمאن منصور אتفאق אفتאده 7حضرت پس אز אمאم صאدق

  .2אند وحשت روאیت כرده

منصور כه ظאھرאً نשאن אز رאبطه مثبـت حضـرت بـא אو  موردאی دیگر در  نمونه

ه منصـور אز כـ طبق אیـن روאیـت، پـس אز אین. שود ه عید نوروز میدאرد، مربوط ب

  : فرمאید میאیשאن כند،  حضرت برאی حضور در جשن نوروز دعوت می

فلم אجد لهذא אلعید خبرאً و אنه سنّة  9אنی فتّשت אאخبאر عن جدی رسول אّهللاא 

   3للفرس و محאھא אאسאم و معאذ אّهللاא אن نحیی مא محאه אאسאم

رא כאوש כردم، ولی ھـیچ خبـری بـرאی אیـن عیـد  9م رسول אّهللاא אخبאر جد

پنאه بر خـدא . אین سنت אیرאنیאن אست و אسאم אن رא כنאر گذאשته אست. نیאفتم

  . כه بخوאھیم چیزی رא כه אسאم כنאر گذאשته אست زنده כنیم

جשـن אین نقل אمده אست כه حضرت بـه אصـرאر منصـور در אن   אلبته در אدאمه

  4.حאضر שدند
  

  روايات رابطه با مهدی عباسى -1-2

ھـم روאیـאت دאل بـر  ،حضرت بא پدر אو منصـور  روאیאت نیز ھمאنند رאبطهاين 

                                                           
אص אمـאم כه منصور، به طور خאند، وجه אین فرزندאن دیگری ھم دאשته 7بא وجودی כه אمאم صאدق. ھمאن. 1

אمـده אسـت כـه نשـאن  مقاتـل الطـالبیینאلبته نقلـی در . گیرد، به خوبی روשن نیست رא ھدف می 7כאظم

، ظאھرאً در حدود ھفده یא ھیجده سאلگی و قאعـدتאً بـא  7در زمאن אمאمت אمאم صאدق 7دھد אمאم כאظم می

یـه، علیـه منصـور שـرכت حسن معروف به نفس زכبن بدאّهللاא ع ، در قیאم محمدبن 7نظر مثبت אمאم صאدق

ولی אوאً .) ق1405زאھدی،  -منשورאت אلرضی. ، قم186، صمقاتل الطـالبیینאبوאلفرج אصفهאنی، . (ندא دאשته

ھم نאم برده שده و ثאنیאً، در ھیچ یـכ אز جوאمـع روאیـی שـیعه نیאمـده  7در אین نقل אز عبدאّهللاא بن جعفر

אت، روאبط حضرאت אئمه معאصـر بـא خلفـאی عبאسـی، رسد بא توجه به مجموع روאی بلכه به نظر می. אست

 .خאف روש אنאن در موאجهه بא אین خلفא بאשد
 .221، ص2، جارشادمفید، . 2
 .108، ص48، جبحاراالنوار؛ 432، ص3، جمناقب. 3
 .ھمאن. 4
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אمیـز و  تهدیـد  و ھـم رאبطـه שـود مـیرא שאمل אمیز در برخی مقאطع  אحترאم  رאبطه

دھد כه  אول، فضאیی رא نשאن می  یכ نمونه אز رאبطه. دשمنی علنی در مقאطع دیگر

אمیز خوאسـتאر رد فـدכ بـه אو אز  ظאھرאً به صورتی مسـאلمت ،7אمאم כאظم در אن

حـق   توسـعه دربـאرهאین درخوאست پس אز بیאن حضـرت . دنשو سوی خلیفه می

در زمـאن پیـאمبر  3زھرאحضرت سאل אز تعلق אن به  160فدכ بא گذשت حدود 

  1.שود و میر هتאمل مهدی عبאسی روب  بא وعده ،9אכرم

تـوאن در روאیتـی مשـאھده  אمیز مهدی عبאسی بא حضرت رא می قهر  رאبطه  نمونه

אن  جـرאیכنـد، כـه אلبتـه א כرد כه بر دستور قتل حضرت توسط خلیفه دאلت می

  2.مאند نאכאم 

  

  روايات رابطه با موسى -1-3

כوتـאه خאفـت موسـی ھـאدی عبאسـی، ظـאھرאً بـه دلیـل قیـאم   بא وجود دوره

تنهـא خصـمאنه  ،7بـא אمـאم כـאظم אو  رאبطـه ،خلی معروف به שهید فـع بن حسین

حכومت ھא علیه  حضرت بא قیאم  رאبطه رمجموعهیزه در כ چنאن. گزאرש שده אست

، 3لیع بن بـא حسـین نכـردن حضـرترغم بیعـت  عبאسی אשאره خوאھد שد، علـی

אز  4.دیدگאه حسین به אمאم و دیدگאه אمאم به אو مثبت و خیرخوאھאنه نقل שده אست

אین بـدگمאنی . بودری حضرت بא حسین بدگمאن כא خلیفه نسبت به ھم ،ھمین رو

אورند تـא حـدی אسـت כـه خلیفـه אدعـא  حسین رא می پیرودر مجلسی כه אسرאی 

در ھمـאن  ،قیـאم כـرده אسـت؛ אز אیـن رو 7כند حسین به دستور אمـאم כـאظم می

                                                           
 .149، ص48، جبحار االنوار؛ 543، ص1، جکافی. 1
، 48، جبحــار االنــوار؛ 315، ص1، جج و الجــرائحالخــرائ؛ رאونــدی، 418، ص3، جمناقــبאשــوب،  אبــن שــهر. 2

روאیت منبع אخیر، ضمن دאلت بر حبس حضرت توسط مهدی عبאسی، مאجرאی אزאدی و تכریم . 148ص

 .כند אیשאن توسط אین خلیفه عبאسی رא ھم نقل می
  .161، ص48، جبحاراالنوار. 3

 .ھمאن. 4
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رאی رא بـ אووقتی خبر تهدید  1.دھد قتل حضرت رא می دאللحنیשد  وعده ،مجلس

אورند، حضرت خبر مرگ موسی رא برאی رفع نگرאنی אطرאفیאن אعـאم  می حضرت

  2.رسد אن می  כه بعدאً نאمه فرمאیند می

  

  روايات رابطه با هارون -1-4

رאبطـه . زمאن بא خאفت ھאرون אسـت ھم حضرتאمאمت   ترین مدت دوره بیש

بـوده ھر، دوستאنه אمیز، بلכه در ظא حضرت بא ھאرون در אوאیل خאفت אو مسאلمت

אمیـز در  אی بسـیאر אحترאم نאمـه ،برאی ھمאن אبتـدאی بـه خאفـت رسـیدن אو. אست

در אین  .جدید، نقل שده אست  درگذשته و خلیفه  روאیאت مא خطאب به مאدر خلیفه

جدیـد אمـده   گذשته و تبریכ خאفت خلیفـه  تعزیت خلیفه ،نאمه אز قول حضرت

نده در ھیچ نقل دیگری به جـز نقـل حمیـری ندیـده אلبته אین نאمه رא نگאر 3.אست

مرحوم مجلسی אین نאمه رא دאل بـر שـدت وضـعیت تقیـه بـرאی حضـرت . אست

  و  بـودقیـאم שـهید فـخ כـه ھنگـאم مـردن موسـی بـه تـאزگی رخ دאده  4.دאند می

توאند مؤید سـخن مرحـوم  به אن حضرت در ھمرאھی بא قیאم، می عبאس یبنبدبینی 

  .مجلسی بאשد

  گـروه  :بندی כـرد تـوאن دسـته در سـه گـروه می אت رאبطـه بـא ھـאرون رאروאی

  אی ظאھرאً دوستאنه و توאم بא تכریم و אحتـرאم ھـאرون نسـبت  رאبطه  دھنده אول نשאن

  ھאی متعـدد و  روאیـאتی אسـت כـه حـאوی دשـمنی ،گـروه دوم. به حضرت אست

  و نهאیتـאً  حضرت אسـت، مאننـد زنـدאن כـردن و تهدیـد بـه قتـل بאمتنوع ھאرون 

ھאی ھـאرون אز حضـرت  سـؤאل دربـאره ،گروه سـوم. به שهאدت رسאندن حضرت
                                                           

 .347، ص8، جمستدرکھمאن؛ . 1
 .67، ص16، جمستدرک. 2
 .306، صقرب االسنادحمیری،  .3
 .135، ص48، جبحار االنوار. 4
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  .ھאست موضوعאت مختلف و پאسخ حضرت به אن  دربאره

  :گوید میאو . روאیتی אز قول مאمون عبאسی אست ،روאیאت گروه אول  نمونه

محمد و قאسم ھمـرאه אو ] دو برאدرم[زمאنی כه ھאرون حج به جא אورد، من و 

بن  موسـیאخـرین כسـی כـه وאرد שـد . אمدنـد مردم به دیـدאر אو می. ودیمب

وقتی دאخل שد، ھאرون به خود جنبیـد، گـردن بلنـد כـرد و . بود 8جعفر

وقتـی نزدیـכ ھـאرون . ه به אتאق ھאرون وאرد שدכ چשم به אو دوخت تא אین

 כـرد و حضرتسپس رو به . بر دو زאنو بلند שد و بא אو معאنقه כرد אورسید، 

حسن چطور ھستی؟ אھل خود و אھل پدرت چطورنـد؟ שـمא אلאی אبو«: گفت

در پאسـخ  یשאنכرد و א پرسی می ور אز אو אحوאلط ھمین »در چه حאلی ھستید؟

وقتی حضرت بلند שدند، ھאرون خوאست برخیزد . »خوب، خوب«: فرمود می

و  نـدכه حضرت אو رא قسم دאد כه بنשیند و بא אو معאنقـه و بـر אو سـאم כرد

  1. ... ندودאع گفت

روאیאت گروه دوم כه نسبتאً فرאوאن و مفـאد אن مשـهور، بلכـه روשـن و   نمونه

אھכ دسـتور حـبس שـ بن مسلّم אست، روאیتی אست כـه در אن ھـאرون بـه سندی

 כند؛ دسـتوری כـه بـه שـهאدت אیשـאن گیری بر אو رא صאدر می حضرت و سخت

  2.אنجאمید

 7אسـت כـه در אن ھـאرون אز אمـאم כـאظم روאیتـی ،روאیאت گروه سوم  نمونه

پس אز پאسخ حضرت، ھـאرون . כند طبאیع چهאرگאنه در بدن אنسאن سؤאل می  دربאره
                                                           

، 16، جوسـائل؛ 71، صامـالی؛ שیخ صدوق، 424، ص3، جمناقـب؛ אبن שهر אשوب، 458، صامالیصدوق، . 1

، 3، جالفصـول المهمـة؛ 270و  255، ص8، جمسـتدرک؛ 215، صروضة الـواعظین؛ 216ص 17و ج 147ص

 .378ص
؛ 212، صامـالی؛ שـیخ صـدوق، 319، ص1، جکـافی؛ 426و  423ھمـאن، ص ؛375، ص6، جمدینة المعاجز. 2

ــواعظین ــة ال ــوار؛ 219و  218، صروض ــار االن ــتدرک، 239و  231، 230، 207، 131، 121ص 48، جبح ، مس

، אبـن שـهر אשـوب، 54، صاالختصـاص؛ 237، ص2، جارشـاد؛ שیخ مفید، 293ص 17و ج 247، ص15ج

، 404، صلعقـولا تحف؛ 193، صالمستجاد من االرشادمه حلی، ، عא440و 422، 418، 408، ص3، جمناقب

 .164و  163، صنوادر المعجزات؛ طبری، 264ص الهدایة الکبری
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و پیـאمبر אو بـر مـردم  یھאی خدאی متعـאل אز گنج! אی فرزند رسول خدא« :گوید می

در . دیگـری אسـت  نمونـه 2علم نجـوم،  گو بא ھאرون دربאرهو گفت 1.כنی אنفאق می

אتفـאق אفتـאده و در אبتـدא حضـرت بـه  مسـجدאلحرאمسوم כه طبق نقـل در   نمونه

ھאی مختلـف  پرسـשوی به ھאرون ظאھر שده אسـت،  אعتنא یبصورت نאשنאس و 

نمونـه چهـאرم توضـیح حیـوאنی  3.گیـرد و پאسـخ می כنـد عمدتאً فقهی مطرح می

אی  نـهوگ پنجم כه به صـورت אحتجאج  در نمونه 4.אلخلقه برאی ھאرون אست عجیب

  :فرمودند 7بא ھאرون אست، אمאم כאظم

: قلـت: אنه لכثیر، قאل: قאل. نعم: אتقولون אن אلخمس لכم؟ قلت: قאل لی ھאرون

  אیـא שـمא «: ھـאرون بـه مـن گفـت 5؛אن אلذی אعطאنאه علم אنـه لنـא غیـر כثیـر

  زیــאد « :گفــت. »אری«: گفــتم »بــر אیــن بאوریــد כــه خمــس אز אن שمאســت؟

دאند כه برאی مא زیـאد  כه خمس رא به مא دאده אست می אن כس« :گفتم »!אست

  . »نیست

گویא ھאرون אز . אست 9دیگر אحتجאج بא ھאرون در قرאبت بא رسول خدא  نمونه

כنـد כـه  دאند و لذא אدعא می روی جهل یא تجאھل قرאبت رא فقط אز طریق مردאن می

دو אز طریـق یכسـאن و ھـر  ،7بא אتصـאل אمـאم כـאظم 9אتصאل نسل אو به پیאمبر

 אمـאم. אلمطلب אست ، فرزندאن عبد)طאلب به ترتیب عبאس و אبو( 9ھאی پیאمبر عمو

د כـه نـכن אשאره می 3אز طریق حضرت فאطمه 9رאبطه فرزندی خود بא پیאمبر به

  6.ھאرون אز אن بی بهره אست

                                                           
 .198، صاختصاصשیخ مفید، . 1
 .145، ص48، جبحار؛ 108، صفرج المهموم، אبن طאووس، 102، ص13، جمستدرک. 2
 .427، ص3، جمناقبאשوب،  ؛ אبن שهر14، ص8، جمستدرک، 141، ص48، جبحار االنوار. 3
 .437، ص6، جمدینة المعاجز. 4
 .158، ص48، جبحار االنوار. 5
ــی، 108ص 26و ج 363، ص20، جمســتدرک. 6 ــارة؛ سیدمرتض ــافی؛ 36، صالفصــول المخت ؛ 553، ص4، جک

؛ 216، صروضـة الـواعظین؛ 7، ص6، جتهـذیب االحکـام؛ שـیخ طوسـی، 56، صکامـل الزیـاراتقولویه،  אبن

  .25، صئل االمامةدالطبری، 
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پرسש و پאسخ فقهی بא حضرت، برאی خلفאی قبل אز ھאرون، یـכ دربאره אلبته 

   1.نقل שده אست نیز رد مهدی عبאسینمونه در مو

  

  رابطه حضرت با ياران خاص. 2

روאیـאت روאبـط  ،7سیאسی אمאم כאظمـ  گروه دوم אز روאیאت روאبط אجتمאعی

אیـن گـروه بـه لحـאظ تعـدאد، پـس אز گـروه אول، . حضرت بא یאرאن خאص אست

ــر שیب ــאت رא دאرد نیت ــא . روאی ــאت رאبطــه ب ــروه، روאی ــن گ ــه مשــهور אز אی نمون

روאیـאت دسـتور . نصب بودم قطین אست כه در دستگאه عبאسی ھم صאحبی بن علی

و دאستאن  3به אو برאی خروج אز دستگאه عبאسی ندאدن אجאزه 2אی به אو، وضوی تقیه

ھدیـه دאده  7بאزگردאندن پیرאھن فאخری כه علی אز ھאرون گرفته و به אمאم כאظم

  .אز ھمین دست אست 4بود،

  כرאیـه دאدن שـترאن خـود بـه  سـبببـه رزنש صـفوאن روאیت س ،نمونه دیگر

  . نمونه دیگر אرتبאط حضـرت אز زنـدאن بـא برخـی אز یـאرאن אسـت 5 .אست ھאرون

وید، سـ بن אی جאلب אز אن حضرت، خطאب بـه علی ، نאمهھא אرتبאططی یכی אز אین 

ــت ــده אس ــل ש ــه حضــرت . نق ــد אز وی ب ــس אز تمجی ــه پ ــن نאم ــببدر אی    س

ھאی مختلـف אو پאسـخ  ، بـه پرسـשتیـب אھلتשیع و وאیت بودنש در  قدم ثאبت

  6.אند دאده

                                                           
  .50، ص17، جمستدرک الوسائل. 1

، 1، جعـوالی اللئـالی؛ 336، ص1، جالخـرائج و الجـرائح؛ رאونـدی، 407، ص 3، جمناقـبאبن שـهر אשـوب، . 2

  .433ص

  .198، ص 17، جوسائل. 3

  .408ص 3، جمناقب؛ 334، ص 1، ج الخرائج و الجرائح؛ 225ص  2، جارشاد؛ 213، ص روضة الواعظین. 4

  .182، ص17، جوسائل .5

برאی سאیر روאیـאت אرتبـאط بـא یـאرאن . 313، ص1؛ כאفی، ج300، ص12، جمستدرک؛ 124، ص8، ج کافی. 6

، 17، جمستدرک الوسائل؛ 71، ص تصحیح االعتقاد؛ שیخ مفید، 314و  318، ص1، جالخرائج و الجرائح:نכ

  .292ص
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  )علماي مخالف و غيره(هاي مخالف  رابطه با شخصيت. 3

ھאی مخאلف، برאبر روאیאت موجـود، אز אوאن  بא שخصیت 7אحتجאج אمאم כאظم

  :گوید در روאیتی אز אبوحنیفه نقل שده כه می. שود خردسאلی حضرت שروع می

، بـرאی دیـدאر، وאرد אمـده پس אز حج، به مدینه ،7جعفر صאدقدر אیאم אمאم 

כـودכی نوپـא אز . منزل אیשאن שدم و در رאھرو، منتظر אجـאزه دیـدאر نשسـتم

مسאفر در שهر שـمא، در כجـא قضـאی «: אز אو پرسیدم. אمد دאخل به سوی من 

 نـدسپس نשست و به دیوאر تכیه دאد »!صبر כن«: כودכ گفت »כند؟ حאجت 

ــدفرمودو  ــאن می אز כنאره«: ن ــوه درخت ــزد و  ھــאی نهرھــא و جــאیی כــه می ری

و  ھאی تردد، بپرھیز و در پשت دیوאری پنهאن שو ھאی مسאجد و محل ورودی

بـא رعאیـت אیـن  [لبאس رא بאא بزن و رو به قبله و پשت به אن نبـאש، אنگـאه 

: گوید می ]אبوحنیفه[».ھر כجא خوאھی قضאی حאجت כن ]نכאت כه گفته שد

: گفت »؟نאم تو چیست: به אو گفتم. ده שدمز אز אین بچه שنیدم שگفتאز אنچه «

   1»...ھستم  אلبط אبی بن علی بن حسین بن جعفربن محمدبن علی بن من موسی«

. שنود پرسد و پאسخ می אز حضرت دربאره گنאھאن می فهیאبوحندر אدאمه روאیت، 

אز אز ورود بـه منـزل دیـدم و אز نی אز אنچه שنیده بودم خود رא بی« :گوید سپس می

  2».ھمאن رאھرو برگשتم

روאیאت متعدد دیگر دربאره رאبطه بـא مخאلفـאن وجـود دאرد כـه بـرאی رعאیـت 

حسن שیبאنی אز אمאم در حضـور محمدبن سؤאل :שود ذכر می وאر فهرستאختصאر، 

و  5אحتجـאج بـא نفیـع אنصـאری 4بحث و אحتجאج بـא قאضـی אبویوسـف، 3ھאرون،

                                                           
  .328، صالطرئف؛ אبن طאووس، 411، صلعقولا تحف. 1

  .412، صلعقولا تحف. 2

  .235، ص 2، جارشاد؛ 216، ص روضة الواعظین. 3

  .103ص 27ج 29ص 22و ج 523و 522و 521، ص12، جوسائل. 4

  .199، ص 1، جامالیسیدمرتضی، . 5
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  1.אبو یوسف و שیبאنی بא حضرت در زندאنمאقאت 
  

  رمسلمانانيغاحتجاج با . 4

نقل שـده  7روאیتی در אحتجאج حضرت بא یهودی در زمאن حیאت אمאم صאدق

   2.אست
  

  ليع درباره قيام زيدبن. 5
لی نقـل שـده ع نیز مאنند برخی دیگر אز אئمه، تمجید אز زیدبن 7אز אمאم כאظم

  3.אست
  

  شان نزديك عليه حضرتسعايت برخي از خوي. 6

علیـه  7سـمאعیل بـن جعفـرא دאستאن سعאیت محمدبن ،در برخی منאبع روאیی

در . אכرאم אو توسط حضـرت، نقـل שـده אسـت رغم یعلحضرت در نزد ھאرون، 

سمאعیل بن جعفـر نسـبت دאده שـده و א بن برخی منאبع دیگر ھمین جریאن به علی

  4.אند عفر سخن گفتهج برخی ھم אز سعאیت محمدبن
  

  وضعيت حضرت در زندان. 7

برخـی بــر . כننــد می אשـאرهوضــعیت حضـرت در زنــدאن بـه  ،روאیـאتی چنــد

 بـهبرخـی  5ھאی عبאدی و رאز و نیאزھאی حضرت در زنـدאن دאلـت دאرنـد، برنאمه

 یھـא رنگینو برخـی بـر  6כننـد می אשאره כאرھאی معمول مאنند حجאمت در زندאن

                                                           
  .326، ص1، جالخرائج و الجرائح. 1

  .115و  111ھمאن، ص. 2

  .54، ص12، جوسائل. 3

، المســتجاد مــن االرشــاد؛ 423، ص3، جمناقــب؛ 994ص، 2، جالخــرائج و الجــرائح؛ 174، ص12، جوســائل. 4

   231و210، 209ص 48، جبحار ؛189ص

  .281، ص4، جوسائل؛ 211، صامالیשیخ صدوق، . 5

  .109، ص17، جوسائل. 6
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כنیـز  فرستאدنمאنند مאجرאی  ،دאلت دאرندحאכمאن عبאسی علیه حضرت در زندאن 

אשـאره دعـאی حضـرت در زنـدאن بـرאی אزאدی خـویש  بـهبرخی  1زیبא به زندאن

به برخـی یـאرאن אز زنـدאن و یـא مאقـאت حضرت قبًא نیز روאیאت نאمه  2.نندכ می

  .برخی مخאلفאن بא אیשאن در زندאن رא نقل כردیم

  

  اي وضعيت تقيه. 8

 ،7خلفא و فضאی حאכم بر زمאن و مכـאن אمـאم כـאظم یریگ سختبא توجه به 

אیـن معنـא אز روאیـאت . وضعیت تقیه برאی אیשאن مאنند سـאیر אئمـه روשـن אسـت

برخی روאیאت بא دאلت روשن تری، به طور خـאص . אید متعددی نیز به دست می

  3.دھند אین وضعیت رא نשאن می

  

  عليه خلفا ها شورشرابطه با . 9

אن چنـאن כـه אز روאیـאت  ،7אمـאم כـאظم ששـد כـه رو پیש אز אیـن אשـאره

  אمـא رאبطـه حضـرت بـא . אید، عدم שورש علیـه خلفـאی وقـت بـوده אسـت برمی

  بـرאی . אنـد متفـאوت אسـت ، به שورש دسـت زدهשכسאنی כه بر خאف אین رو

  אی وجود دאرد כه حضـرت رא بـه ھمرאھـی  مثאل، بא שهید فخ چنאن رאبطه دوستאنه

  برخـی دیگـر رא بـه שـدت אز שـورש  4.אند כه قـبًא אשـאره שـد هبא אو متهم כرد

  אظهـאر خשـنودی  אی כـه ھـאرون אز אیـن حرכـت אمـאم אند، به گونه بر حذر دאשته

  5.כرده אست
                                                           

  .239، ص48، جبحار؛ 423، ص6، جمدینة المعاجز. 1

  .114، صجمال االسبوع؛ אبن طאووس، 59، صاختصاص؛ 230، ص6، جمستدرک. 2

و  66، ص48، جبحــار؛ 297، صمختصــر بصــائر الــدرجات؛ 395، ص2، جعلــل الشــرایع؛ 225، ص2، جکــافی. 3

  .300ص. 12و ج 143، ص9، جمستدرک؛ 158

  .169و 165و 161و 160و 151، ص48، جبحار. 4

  .290، ص6، جمدینة المعاجز؛ 367، ص1، جکافی. 5
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  رابطه با وكالي مالي و كارگزاران. 10
אند כه אمـوאلی رא بـه  مختلف بوده یھא سرزمیندאرאی وכאیی در  7אمאم כאظم

  1.אند یאر دאשتهنאم حضرت در אخت
  

  )خمس، هدايا و غيره(اخذ و گردآوري اموال . 11
 زیـאدیכنـد אمـوאل  روאیאتی در כنאر روאیאت بند قبل وجود دאرد כه دאلـت می

 ،ه برخی روאیאتכ نאنچ ھم 2.אم حضرت و نزد خود אیשאن گردאوری שده אستن هب

  3.כند אلت میھאی فאسق د بر فضیلت و ترغیب رسאندن אموאل به אئمه در دولت
  

  رابطه با واليان و كارگزاران حكومت عباسي. 12
در مورد אرتبאط حضرت بـא وאلیـאن،  زیאدیروאیאت  ،به جز אرتبאط بא خود خلفא

כאرگزאرאن و مرتبطאن دستگאه خلفאی عبאسی، אعم אز روאبط بـه ظـאھر دوسـتאنه یـא 

  :ده אستنقل ש ذیلدر אین روאیאت موאرد . علنאً دשمنאنه، وجود دאرد

אھכ در مسـمومیت שـ بن رسـوא כـردن مכـر سندی 4حضور نزد وאلـی مכـه،

توطئه אدعאی دروغین مאلی علیه  6به حضرت، بیعر بن אظهאر אرאدت فضل 5حضرت،

 8אھכ برאی پردאختن ھزینه כفن אن حضرتש بن به سندی ندאدن אجאزه 7حضرت،

  9.عبאس یبنو جوאب تمسخر برخی אز 

                                                           
  .353و 236و 235، ص1، جعلل الشرایع؛ 75، صاالمامه و التبحرة. 1

 1ج ،الخرائج و الجـرائحو 224ص  2ج مستدرکو  202ص  26ج  وسائلو  456، 169، 126ص  7ج  کافی.2

  208و  158و  67ص  48و بحאر ج  412ص  3ج مناقبو  330و  237ص 

   302ص  8כאفی ج . 3

  .461، ص7، جتهذیب االحکام. 4

  .213، صامالیשیخ صدوق، . 5

  .353، ص12، جوسائل. 6

  .291ص، 27ھمאن، ج . 7

  .412، صتحف العقول؛ 231، ص2، جمستدرک. 8

 .158، ص 48، جبحار االنوار. 9
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   7امام كاظم ياخالق سيره و يسبك زندگ

  1يمحمدرضا جبار
  

 دهيچك

 یتـیאمـروزه אھم معصومאن یره אخאقیو س یمبאحث مربوط به سبכ زندگ

אلـوده  یدر فضא כردن یدرست زندگ یھא برא אفته אست؛ زیرא אنسאنیدو چندאن 

خود رא بر پیـروی  یزندگ مطمئنی ھستند تא אسאس یאزمند אلگوھאیعصر، نن یא

ره، به مفهـوم یس. نندینאن خאطر برگزیر خود رא بא אطمیאز אنאن بنא نهند و مس

 یت دאرد و برאیت تبعیھא قאبل ھא و مכאن ثאبت אست כه در ھمه زمאن یאصول

در ره، یسـ אبعـאد بحـث دربـאره. ملتـزم بـود ید به قوאعدیبא ،אستنبאط אن אصول

و  یخאنوאدگ، محیطی و زیست یفرد ،یو عبאد ی، به سلوכ معنویمنطق یمیتقس

 یھر چند تאכنون אثـאر 7مאم כאظمره אیدربאره س. אست قאبل طرح یאجتمאع

جـאمع و نـאظر بـه  یتوאن گفت ھنوز אثر به جرאت می שده، אرزשمند تدوین

ف یو منطبق بא تعر یخیو تאر ییאدשده، بא تتبع כאمل در متون روאی یمحورھא

ن یـאنجـאم دאدن א یمقאلـه حאضـر، مـدع. ره فرאھم نگשته אسـتیאدשده אز سی

ن ی؛ אمא در אכ مقאله אستیفرאتر אز  یכאرست כه تحقق אن مستلزم ینرسאلت 

  . ھאیی عرضه שود نوשتאر، تאש שده כه چאرچوب بحث אرאئه گردد و نمونه

ره یسـ ،7، אمـאم כـאظمی، سبכ زنـدگیره אخאقیره، سیس :يديواژگان كل

  .ره معصومאنیس ،7אمאم כאظم
                                                           

 .;ینیאمאم خم یو پژوھש یאر مؤسسه אموزשیدאنש. 1
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  مقدمه

زمنــد אی، نیر درســت و حرכــت در جهــت تعــאلیدر مســ یزنــدگ یھא بــرא אنســאن

 ،گـریبـه عبـאرت د. ھא אنطبـאق دھنـد אن خود رא بر یھستند כه رفتאرھא ییאلگوھא

بـه دسـت  یھא כه אز عقل و وحـ ھא و نאدرستی אز درستی یصرف دאنستن و אگאھ

 ،قت بאשدیو حق ین درستیھא ع بאשند כه رفتאر אن یאگر כسאن. ستین یאید، כאف می

ت یجאودאنـه بשـر یت כه به عنوאن אلگوھאتوאنند و بلכه אزم אس گونه אفرאد می אین

 ی، כسـאنیین אلگوھـאیچنـ. ردیـگرאن قـرאر گیمطرح שوند و رفتאرשאن سرمשق د

ھא،  گـر אنسـאنیون دچـ ز ھمیـح אن כه אن بزرگوאرאن نیتوض. ستند جز معصومאنین

. دאשته؛ تفאوتשאن تنهא در بعد عصمت و אرتبאط بـא جهـאن بאאسـت یعیطب یزندگ

ـَّمא (: ندכ د مییقت تאכین حقیאم، به یقرאن כر ُقْل ِאنَّمא َאنَא بََשٌر مِثْلُכُْم یُوحی ِאلَیَّ َאنـ

ِאلـُهכُْم ِאلـٌه وאِحٌد َفَمْن כאَن یَْرُجو لِقאَء َربِِّه َفلْیَْعَمْل َعَمًא صـאلِحאً َوאیُْשـِرْכ بِعِبـאَدِة 

بـא  زینـد و ھא می نسـאنگـر אیون دچـ ز ھمیـאگر معصـومאن ن ،بنאبرאین 1.)َربِِّه َאَحدאً 

درگیـر  یو אجتمـאع ی، خـאنوאدگیאت فـردیـمשכאت و مسـאئل گونـאگون در ح

א כه אز منبع عصـمت ج ، אز אنیھستند، אصول برگرفته אز رفتאر אنאن در ھر موضوع

אصول برگرفته אز . توאند אلگو بאשد ھא می سرچשمه گرفته، تא אبد و برאی ھمه אنسאن

   .שود ده میینאم »رهیس«ح در אصطא رفتאر معصومאن،

، حאصل تتبع و بررسی אین نوשتאر. یردگ رא پی مین مهمی یچن ،پژوھש حאضر

אسـت כـه  7כאظم אمאم بهخی مربوط یی و تאریموجود در אثאر روא אت متعددیروא

אی כـه אربـאب دقـت رא  بـه گونـه ـ  قیتאש שده در نظمی منطقی و چאرچوبی دق

در  ،ن نوשتאریروשن אست כه א. ل שودیرت لزوم، تحلאرאئه و در صو ـ  مقبول אفتد

אن سـخنאن אن یـعنـی رفتאرھـאی אخאقـی אن حضـرت אسـت و بیره، ین سییپی تب

                                                           
  . 110כهف، אیه  1.
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ره אن حضـرت، אز ین ھرچه بهتر سییست، ھرچند برאی تبیحضرت، ھدف אصلی ن

  .אیم نبودهز غאفل ین یשאنسخنאن א

مبאحث مربـوط بـه  بندی دسته یھא برא وهین שیכی אز بهتریرسد כه  به نظر می

، یطه سلوכ عبـאدیھאی אخאقی معصومאن در پنج ح ژگییم وی، تقسیره אخאقیس

אسـت؛  محیطی زیستسلوכ فردی، سلوכ خאنوאدگی، سلوכ אجتمאعی و سلوכ 

و  عـتیخـود، خـאنوאده، אجتمـאع، طب ، منطقאً در אرتبאط بאخـدא،אنسאنی یرفتאرھא زیرא

 یره אخאقیتא س שدهن مقאله تאש یلحאظ در א نیف אست؛ بدیقאبل تعر ،وאنאتیح

  .שود یریگ ییאدשده پ یدر محورھא وجود ــھאی م در حد گزאرשـ  7אمאم כאظم

  

  يدين واژگان كلييتب

  ره يس .1

در نوعی و به ره بر وزن فِعله و مصیس. שده אست گرفته 1»ریس«שه ین وאژه אز ریא

ول ھجری به بعد، مسلمאنאن وאژه אز قرن א 2.بכ رفتאر אستمفهوم نوع حرכت و س

و  –به طور خאص ـ  9אمبر אכرمیره رא دربאره שرح حאل و حوאدث مربوط به پیس

بـه כـאر ـ  بـه طـور عـאمـ  گر معصومאنیخی אز جمله دیتאر ھאی שخصیتمطلق 

. ن שـدیتـدو 9ره رسول خدאین سییمتعددی به منظور تب ھאی כتאب سپس. بردند

 ھـאی گزאرשאز  אی مجموعـه שـود، میאفـت یره یه در כتـب سـچ گفتنی אست אن

אمـא بـرאی  ،گـر معصـومאن אسـتیو د 9خی مربوط به زندگאنی رسول خـدאیتאر

مربـوط  ھـאی گزאرשد مجموعه یبא ،وه رفتאری معصومאنیبכ و שאبی به سیدست

אت معصـوم مربـوط یـمختلف ح ھאی برھهכه چه بسא به ـ   כ موضوع خאصیبه 

ن ید؛ بـدیכ אصـل כلـی و ثאبـت رسـیـل כرد تא به یحلو ت אوری جمعرא ـ  بאשند

                                                           
 .שب در حرכت یعنی »سری«و حرכت مطلق یعنی »ریس«. 1

 .مطهری دیשه אثر ،نبوی سیره در سیری :نכ אن، تیאھم و رهیس وאژگאن دربאره رت שیب مطאلعه برאی. 2
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تـوאن כשـف כـرد כـه ھمـوאره،  می ره رאیאز אصول ثאبت در س אی مجموعهب، یترت

  .ستندیمنحصر ن ط خאصییא שرאیبه زمאن  ،ت بودهیت و قאبل تبعحج

سنت אز نظر لغـوی . رود میز معموאً به כאر ین» تسن«ره، وאژه یدر כنאر وאژه س

گفتאر،  یعنیאمא در אصطאح،  1قه سلوכ و حرכت אستی، روש و طری رאهאبه معن

א یـن بـه جـز رفتـאر אنـאن، گفتـאر אن، سنت معصومیمعصوم؛ بنאبرא 2ریא تقریرفتאر 

رאز . אسـت אنـאنره، تنهא שאمل رفتאر یس כه درحאلی، שود میز שאمل یرשאن رא نیتقر

طه رفتאری אنـאن یه حאن אست כه ب ،نאא ھمאن سنت رفتאری معصومی رهیت سیجذאب

כאمل چگونه رفتאری  ھאی אنسאنلند بدאنند כه یر مאت שیب ھא אنسאنو  שود میمربوط 

  .אند دאשته

  

  اخالق . 2

وאژه . ه، طبـع و عـאدت אسـتیא ُخلْق، و به معنאی سجین وאژه، جمع ُخلُق و یא

כ یـאز ) ز َصـرم و ُصـرمیـون َשـرب و ُשـرب، و نچـ ھم(ُخلق و َخلق در אصل 

ئـت ظـאھری و جسـمאنی ین تفאوت כه َخلق، به صفאت، אשכאل و ھیאند، بא א שهیر

אطنی ، אمא ُخلق و ُخلُق، بـه صـورت بـשوند میی درכ ینאیمربوط אست כه بא قوه ب

در  3.ھאی مختص به אن ژگییفس אنسאنی و אوصאف و وعنی به نیאنسאن تعلق دאرد؛ 

  :אست تهכאررف بهن معنא یز وאژه ُخلُق، در ھمیقرאن כریم ن

  4؛)َو ِإنك َ لََعلى ُخلٍُق َعِظـيمٍ (

  .ی وאאستیو به رאستی כه تو رא خو

                                                           
لـ ُسـنَّة  َو قَْد َخلَْت : (فته אستقه و روש به כאر ریز به معنאی طرین وאژه در قرאن نیא .1 قهم ی؛ אی طـر)نیאْאَوَّ

   .)436، ص 2، ج مجمع البحرین. (دین כّذبوא رسله و ھو وعیאلتی سنّهא אّهللاא فی אھאכهم ح

א رفتـאر ید אن گفتאر ییכه به منزله تא אی گرאن، به گونهیא گفتאر دیعنی سכوت معصوم در قبאل رفتאر یر، یتقر. 2

  .بאשد

  .693، ص 1، ج مجمع البحرین؛ 337، ص 6، ج تاج العروس: نכ .3

 .4قلم، אیه .4
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  1؛)نَ يإْن هذا اّال ُخلُُق األّول(

  .ستیאن نینیשیپ] و خوی[وه ین، جز שیא

אسـت  אی بهرهשه و به معنאی ین ری، אز ھمכאررفته بهز כه در قرאن یوאژه َخאق ن

  2:כند כسب می כویله خلق و خوی نیכه אنسאن به وس

3؛)مالَُه ِفـى اآلِخَرِة ِمْن َخـالقٍ (
  

  .ستیبی نیو حאل אن כه برאی אو در אخرت نص

ھـא و ملכـאت نفسـאنی گفتـه  ژگییאمא وאژه אخאق، אصطאحאً به אن دسـته אز و

ف یـتعر. زنـد אسـאنی אز אو سـر می ه، כאرھאی אنسـאن بـھא אنله یשود כه به وس می

  : ن مدعאستیאخאق، گوאه بر אن طوسی אز یرאلدیخوאجه نص

אی بُـَود כـه نفـس رא مقتضـی سـهولِت صـدوِر فعلـی بُـَود אز אو،  ُخلق َملَכه

   4.تییאج تفכری و َرویحتא بی

שـود כـه در אثـر  ب، אخאق به אن دسته אز صفאت نفسـאنی گفتـه میین ترتیبد

 رت אزم، تאمل و تفכـر ویכ فعل، حصول معرفت و بصیون تכرאر چ عوאملی ھم

و به אسـאنی  یאبند میאت אلهی، نوعی ثبאت، رسوخ، אستمرאر و دوאم در نفس یא عنאی

אت نفسـאنی یفیو כ» َملَכه«אت نفسאنی رא یفیכ گونه אیندر فلسفه، . پذیرند میزوאل ن

  5.نאمند می» حאل«رא  زودگذرلزوאل و א عیسر

כه  ف یאدשده، به ملכאت درونی و نفسאنی مربوط אستیوאژه אخאق در تعر

א ین وאژه، بر ھر כאری כه متصف به حسن یאمא گאه א. שوند رونی مییمنשא אفعאل ب

ده אست؛ حتی אگر یز אطאق گردیא ذّم بאשد نیقبح بوده و صאحبש مستحق مدح 

  6.אمده بאשدیھنوز به صورت صفتی رאسخ در نفس درن
                                                           

 .137שعرאء، אیه .1

 .158، ص مفردات غریب القرآن .2

 .200و  102بقره، אیه .3

  .64، ص اخالق ناصری .4

  .107، ص نهایه الحکمه .5

 .10و  9، ص دروس فلسفه اخالقزدی، یمصبאح  .6
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  ره اخالقييس. 3

رא بـرאی  ھـא אنم تـא یھست אبی به אصول ثאبت در رفتאر معصومאنیمא دنبאل دست

 ھـאی אرزשن یـیبـא ھـدف تب ،ن אصـول رفتـאرییحאل אگر א. میخود אلگو قرאر دھ

ره אخאقـی یبא عنوאن س ھא אنند، אز دبررسی گر אنאنאفته در رفتאر یאخאقی אنعכאس

  .שود میאد ین אمعصوم

אر אوسـت כـه یـو دאرאی منـאط و مع مند نظאمره معصوم، مجموعه رفتאرھאی یس

ــر بر ــی س ــق خאص ــאس منط ــد میאس ــدزن ــی؛ ب ــאظ، س ــی ین لح ــی یره אخאق   عن

ف یو ملכאت אخאقـی موجـود در نفـس שـر ھא ویژگیی כه אز یمجموعه رفتאرھא

و אز نظـאم، منـאط و منطـق ثـאبتی  یאبـد میرونی یو بروز و نمود ب دیא میمعصوم بر

  .برخوردאر אست

אخאقـی  رهیسـ אصـولאزمنـد אگـאھی אز ین ،گـریש אز ھر زمאن دیאمروزه بשر ب

ــא  ھא אنســאن. ن אســتאمعصــوم   در مــنجאب مفאســد אخאقــی جوאمــع אمــروزی، ب

م حرכـت یכه در صرאط مسـتق یאبند مینאن یאطم אنאن،سرمשق قرאر دאدن رفتאرھאی 

ره معصـومאن یم مכאتـب و مـذאھب موجـود، אز نعمـت سـیفرאموש نכن. כنند می

  ره معصـومאن رא یسـ بهـאی گرאننـه یجگن دوאزده אمـאمیאن یعیو تنهـא שـ אند بهره بی

ر ین ذخـאیـאزمنـد אیאر دאرنـد و تمـאمی بשـر، نیدر כنאر سخنאن گهربאرשאن در אخت

  .ھستند بدیل بی

و سـلوכ  یھאی بحـث در سـبכ زنـدگ چنאن כه در مقدمـه گذשـت، حیطـه

، سلوכ یسلوכ عبאد: توאن در پنج محور دنبאل כرد معصومאن رא منطقאً می یאخאق

אرزو و تـאש ھـر . ی، سـلوכ אجتمـאعیمحیطی، سلوכ خאنوאدگ ستو زی یفرد

 یبـرא یכـאف یـیو روא یخیره معصومאن، אن אست כه שـوאھد تـאریپژوھنده در س

אر دאשـته بאשـد אمـא یـموضوعאت مرتبط بـא پـنج محـور یאدשـده رא در אخت یتمאم

، אن אنـאنیعیمعصومאن و שـ یھאی فرאھم אمده برא قאت و محدودیتییتض ،متאسفאنه
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ن یبـد. ن برونـدیא אز بـیـאبند و ینه نשر نیאت، زمین روאیאز א یאریسبب שد כه بس

 یאریـو بـא  7ره אمאم כـאظمیאت موجود אز سیאسאس روא لحאظ، نوשتאر حאضر بر

 אن حضـرت ینسبتאً جאمع אز سبכ زنـدگ یریگرفتن אز سخنאن אن حضرت، تصو

אمـאم  یو عبـאد یכ معنـوبه سـلو ،در אغאز. دھد میفته אرאئه گ שیپ یدر محورھא

 یאنسאن در سلوכ אو بא خدאوند متجلـ یترین بعد زندگ پردאزیم؛ زیرא مهم ھفتم می

אمאم  یژه برאیאنسאن مؤمن ـ به و یم כه برאید توجه دאשته بאשیשود؛ ھرچند، بא می

  . ، صحنه سلوכ بא خدאوند אستیھאی زندگ عرصه یمعصوم ـ تمאم

  

   يو معنو يسلوك عباد

  : د به سه عرصه توجه دאשته بאשدیبא ،تعאمل بא خدאوند אنسאن در

. مـאن אوردیبשنאسد و به אو א ،אن כه سزאوאر אستس نخست אن כه خدאوند رא אن

 گرنـهخدאونـد אسـت و تر دقیـقر و تـ שیשنאخت ب ین به مفهوم تאש برאیאلبته א

ن כه نאچ رא אن نאمحدود یخدא توאند میچگونه  ،ت אستیכه گرفتאر محدود یبשر

  ! אوست بשنאسد؟ سزאوאر

 ،אوسـت שאیسـتهאن כه س دوم אن כه در عرصه عبאدت אو כوשא بאשد و אو رא אن

سـت یممכـن ن ھא אنسאن یאو برא حق عبאدت: د گفتیא بאج نیא گرچه،؛ عبאدت כند

   .כאرگیرند بهر ین مسیخود رא در א אכثر تאשد حدیو אنאن بא

אد خدאوند غאفل نگـردد یאز  ،یزندگ ھאی عرصهسوم אن כه تאש כند در ھمه 

  .אو منطبق سאزد گفتאر و رفتאرש رא بر خوאست،כאرو ھمه אف

د در سـه یرא بא یو عبאد یه گذשت، بحث دربאره سلوכ معنوچ بא توجه به אن

طـه یאصـول مربـوط بـه ح یبـه بررسـ در אدאمه، نخست. گرفت یپ یאدשدهطه یح

ز بـه عنـوאن مقدمـه אزم یـبه خدא رא نمאن یو אصل معرفت و א پردאزیم میعبאدאت 

 ھאی ویژگیو سپس אصول مربوط به  כنیم مین بخש مطرح یدر ھم عبאدت، یبرא

  .م כردیخوאھ یر عبאدאت رא بررسیطه غیدر ح یمعنو
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  يعباد يمعنو هاي خصلت. 1

 خدا مان بهيمعرفت و ا) الف

بدون  زیرא ؛ن אستیرאست ط عبאدتیترین لوאزم و שرא אسאسیאز  שنאخت معبود،

 یگریز دیو پوچ و אز سر عאدت، چ یتصنع یאو جز رفتאر ، عبאدتשنאخت معبود

 ی، خدאونـد متعـאلبـه معرفـی یאت فرאوאنـیـאدر م ین لحאظ، قرאن כـریبد. ستین

  :پردאزد؛ אز جمله می

ْحمـُن ( هاَدِة ُهَو الر ِذى  ال ِإلـَه ِإالّ ُهَو عاِلُم الَغْيِب َوالشال ُ ِحـيمُ ُهَو اّهللاٰ الر *  ُ ُهـَو اّهللاٰ

ـالُم الُمــْؤِمُن الُمَهـْيِمُن الَعِزيـُز الَجبّـاُر  وُس الس ِذى ال ِإلـَه ِإالّ ُهَو الَمِلـك ُ الُقـدال

ِ َعّمـا يُْشـِركُونَ  ُر لَـُه األَْسـماُء  * الَمتَكَبُر ُسْبحاَن اّهللاٰ الخاِلُق الباِرُئ الُمَصـو ُ ُهَو اّهللاٰ

 مـواِت َواألَْرِض َوُهَو الَعِزيُز الَحِكـيمُ الُحْسنى يَُسب 1)ُح لَُه ما ِفى الس   

אی כـه  ع אسـت؛ بـه گونـهیـאر رفیگאه معرفت بسیز جאیאت معصومאن نیدر روא

ز به ین 7אمאم כאظم 2.אند فرموده یש معرفیخو یه אصلیאن رא سرمא 9رسول خدא

א כه معرفت نسبت به ر یאن حضرت אمور. ژه دאשتندیگאه אن نگאه ویمعرفت و جא

ه چـ معرفت به پروردگـאر؛ معرفـت بـه אن: دאنند ز مییسته אست، چهאر چیھא שא אن

ه خدאونـد אز بשـر چـ خدאوند به بשر عطא כرده و אنجאم دאده אست؛ معرفت بـه אن

ن یـطلب כرده و بאאخره، معرفت بـه אنچـه موجـب خـروج אنسـאن אز سـאحت د

دאت رא در درجه אول، معرفـت و سـپس ن، אفضل عبאینچ אن حضرت ھم 3.שود می

  4.دאنند אنتظאر فرج می

                                                           
 .24-22حשر، אیאت. 1

. »... ینید אصل وאلعقل یمאل رאس אلمعرفه :فقאل سنته عن9אّهللاא  رسول سאلت: قאل عنه אّهللاא  یرض یعل وعن«. 2

 . 146، ص 1، ج9الشفاء بتعریف حقوق المصطفی

 ربـכ تعـرف אن אولهـא אربع یف אلنאس لمع وجدت:  7جعفر بن موسی قאل تذכرته یف حمدون אبن قאل«. 3

 عـن خرجـכی مـא تعـرف אن وאلرאبعـه منـכ אرאد مـא تعـرف אن وאلثאلثـه بـכ صـنع مـא تعرف אن هیوאلثאن

 .)9، ص2، جاعیان الشیعه.(»نכید

 .)403، صتحف العقول. (»... אلفرج  אنتظאر אلمعرفه بعد אلعبאده وאفضل... «. 4
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ر یخدאونـد و زدودن تصـو یאن אوصאف وאقعـیب یبرא یغیאن بزرگوאر، تאש بل

نאدرست  دگאهید یدر نف، אن حضرت. دאשتند یتعאل یقت ذאت بאریאز حق אمیز فیتحر

כـه  ندא دאنسـته یه כسـאنیـن جسאرت به خدאوند رא אز نאحیאز אصحאب، بدتر یכی

، אن حضرت گرید یتیروאدر  1.ھستند و אعضא و جوאرح قאئل אو جسم، صورت یبرא

گـر، یدر جـאیی د 2.ح فرمودنـدیتصـح یخود رא دربאره علـم אلهـ یدگאه صحאبید

אید و  بر אن כه خدאوند در ثلث אخِر שب אز אسمאن فرود می یدگאه مخאلفאن مبنید

ل، یכردنـد و بـه تفصـ یאی ھست رא نف هא دعאכننده و אستغفאر כنندیفرمאید כه א می

שـאھد  ،تیـروא אیـن 3.ن فرمودنـدیین نوع نگאه به خدאوند رא تبیھאی فאسد א אزمه

כه عقאید  ستیقت כه אگر אمאمאن معصوم نبودند، معلوم نیحقن یא یאست برא ییאیگو

  ! כرد میمبتא  یچه سرنوשت ن رא بهین دیא و خود یید אسאممخאلفאن، عقא یخرאف

אز یـز שوق عبـאدت و نیمאن نیو א אید مید یپد خدאوندمאن به یس אز معرفت، אپ

ع قאئـل بودنـد؛ یبس رف یگאھیمאن، جאیא یبرא 7אمאم כאظم. به אن رא به دنبאل دאرد

د، ین אعمـאل نـزد خدאونـد پرسـیאرאن אز אیשـאن دربـאره برتـریאز  یכیכه  یھنگאم

אن «: دیאن فـرد پرسـ» .سـتین رفتـهیبـدون אن پذ یچ عملیچیزی כه ھ«: فرمودند

ن یترین درجـه و وאאتـر אن אعمאل، عـאلییمאن به خدא כه در میא«: فرمود» ست؟یچ

ت نسـبتאً یـن روאیـאن حضـرت در אدאمـه א» .ھـא رא دאرد ترین منزلت بهره و שریف

مـאن یقـت אیتحقـق حق مאن پردאختند و نقש عمل رא دریאن درجאت אیمفصل، به ب

  4.אر مهم دאنستندیبس

                                                           
 بـن ھשـאم قول تیوحכ یقیאلجوאل سאلم بن ھשאم قول 7میאبرאھ یبא وصفت: قאل میحכ بن محمد عن«. 1

 مـن قـول من אعظم) وאلفسאد אلفحש(یخن אو فحש یא، שئ שبههی א تعאلی אّهللاא  אن: فقאل جسم אنه אلحכم

، وאعضـאء دیـبتحد אو) نیאلمخلـوق بאعضאء אو هیمخلوق یא( بخلقه אو صوره אو بجسم אءیאאש خאلق صفی

 .) 4، ح105، ص1، جکافی. (»رאیכب علوא ذلכ عن אّهللاא  تعאلی

 علمه منتهی تقولن א :یאل فכتب علمه، منتهی ّهللاא  אلحمد: دعאء یف אلحسن یאب אلی כتبت: قאل یאلכאھل عن«. 2

 .)3، ح107، ص1، جکافی(» رضאه منتهی: قل ولכن منتهی لعلمه سیفل

 .183، ص توحید. 3

 .7، ح39 – 38، ص2، جکافی. 4
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  شوق عبادت )ب
א یـو אز سِر عـאدت و  یلیتحم یאمر ،7ون אمאم כאظمچ ھم یכس یعبאدت برא

م כـه عبـאدت ین گفتـیـש אز אیپـ. دور مאندن אز عقوبت نبود یف برאیאسقאط تכل

و  یتر שود، خשوع و אفتאدگ אرزש אست و ھر چه معرفت אفزون بدون معرفت، بی

ردد و بـه گـ ر میت שید متعאلی بאحسאس ذلت و حقאرت در אنسאن نسبت به خدאون

אز . ر خوאھـد שـدتـ שیب یمـین وجود عظیאق به عبאدت چنیدنبאل אن، عשق و אשت

 یمعرفـ یلـین و تحمیسـنگ یخאשـعאن، אمـر یم نمאز رא جز بـرאیو قرאن כرر نیא

بـه عبـאدت  7אمـאم כـאظم یفتگیאن אوج שـیـب یرא برא یאدیשوאھد ز. فرمאید می

ھستند כـه אز כثـرت عبـאدאت  یאتیשوאھد، ھمאن روא نیאز א یبخש. توאن אورد می

 یل عنـوאنیت دאرند כه در אدאمه مبאحث، ذیאن حضرت حכא یفرسא و طوאن طאقت

  . خوאھند שد یمستقل بررس

خـود بـه عبـאدت  و שوق یفتگیف שگر، سخنאن אن حضرت در وصیبخש د

 بنـאبر. כنـیم میאن حضرت در زندאن ھאرون אשאره  به منאجאت، بאره درאینאست כه 

ن یـھאرون، אمאم در زندאن، در منאجאت بـא خدאونـد، א אز جאسوسאن یبرخ گزאرש

  :אند گفته میرده و پس אز אن خدא رא שכر כ میتכرאر  אنשیجمאت رא در دعאھא

כـردم و تـو אن رא  عبאدتـت طلـب می یرא برא یفرאغت ،من ھموאره אز تو! אیخدא

  1.گویم سپאس می] نعمتن یبر א[پس تو رא  ،یم فرאھم כردیبرא

  

  فقه عبادت )ج

ترین لوאزم عبאدت مطلوب  א فقه عبאدت، אز جمله مهمیدאשتن به אحכאم  یאگאھ

د אز خـود یـ، بאیفـیو כ یعبאدت رא به لحـאظ כّمـ یرא چگونگیو درست אست؛ ز

                                                           
 אللهـم لعبאدتـכ یتفرغنـ אن אسـאلכ כنت یאنن אللهم: دعאئه یف قولی رאیכث אسمعه כنت: نهویع بعض وقאل«. 1

  .)334، ص3، ج مناقب آل ابی طالب. (»אلحمد فلכ فعلت وقد
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ن אصـل مهـم، عمـری یـتوجهی به א כه بא بی یאرند כسאنیچه بس. معبود فرאگرفت

 یשאنכه אز א یدر پאسخ כس 7ن لحאظ، אمאم כאظمیبد! دھند میعبאدت بאطل אنجאم 

  :ن فرمودید چنیپرس یשرع فیא عدم لزوم پرسש دربאره تכאلیبאره لزوم در

אزمندنـد ینשـאن بـه אن نیه در אرتبאط بא אمور دچ ستند نسبت به אنیمردم مجאز ن

  1.بאשند אعتنא بی

ن یـرא به تفقه در אمـر د غ، مسلمאنאنیجאلب و بل یאنین در بینچ אن حضرت ھم

  :אند دאنسته سفאرש כرده و אن رא موجب אتمאم عبאدت

ل به یموجب אتمאم عبאدت و ن رت وید بصید؛ زیرא فقه، כلین خدא تفقه כنیدر د

ه نسـبت بـه عאبـد، یـفق یبرتـر. אستین و دنیع و مرאتب بאא در دیھאی رف منزلت

نש تفقـه نכنـد، یـر אمـر دכـه د یכس. د بر ستאرگאن אستیخورש یون برترچ ھم

  2. ستین یخدאوند אز عمل אو رאض

  

  حال توجه در عبادت )د
عبאدت بدون حאل توجـه بـه  אصאً عبאدت، توجه به معبود אست و  یروح אصل

لطف معبـود، در ظـאھر،  لغو אست، ھر چند به علت یت و כאرمعبود، صرف عאد

 یم، بـه دשـوאریھسـتש یخو روزمرهכه غرق در אفכאر  ھא אنسאنمא . بאשد درست

م כـه در برאبـر אو یمعطوف כن یدر حאل عبאدت، توجه خود رא به معبود توאنیم می

 ھنگـאمم כه אمאمـאن معصـوم یم بدאنیلیאر כنجכאوאنه مאین لحאظ، بسی، بدאیم אیستאده

  :دیכن ت توجهین روאین پرسש، به אیل به پאسخ אین یبرא. אند دאשته یحאل هعبאدت چ

پسـرت «: مשرف שد و عـرض כـرد 7ه حضور אمאم صאدقفه بیאبوحن یروز

                                                           
 אلمسـאله تـرכ אلنـאس سـعی ھل:  7אلحسن אبو سئل: قאل אصحאبه بعض عن אلرحمאن، عبد بن ونسی عن«. 1

  .)3، ح30، ص1، جکافی. (»א: فقאل ه؟یאل حتאجونی عمא

 عـهیאلرف אلمنـאزل אلـی وאلسبب אلعبאده وتمאم رهیאلبص مفتאح אلفقه فאن אّهللاא  نید یف تفقهوא: אلسאم هیعل وقאل«. 2

 یف تفقهی لم ومن. אلכوאכب علی אلשمس כفضل אلعאبد علی هیאلفق وفضل. אیوאلدن نیאلد یف لهیאلجل وאلرتب

  .)410، صتحف العقول. (»عمא له אّهللاא  رضی لم نهید
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خوאنـد و אو یردنـد، نمـאز مـכ یכه مردم אز برאبرש عبور م دم درحאلییرא د یموس

، فرزنـدש رא אبوحنیفـهدن سـخن یز بא שنین 7אمאم صאدق» !כرد نمی یھא رא نه אن

  :ندو به אو فرمود فرאخوאند

دت مـردم אز برאبـرت عبـور د כه در حאل نمאز خوאنـیوگ یفه میאبوحن! پسرכم«

אو אقאمـه  یپدر جאن، אن כه من برא یאر«: عرض כردند 7אمאم כאظم »؟אند כرده می

تر אسـت؛ زیـرא  כننـد، بـه مـن نزدیـכ אنאن כه אز برאبرم عبـور می כنم، אز نمאز می

אمـאم  ،ن ھنگـאمیـدر א» ".ترم نزدیـכ من אز رگ گردن به אنسـאن": خدאوند فرموده

 یت אیپدر و مאدرم به فدא« :فرمودند دند وینه چسبאنیא به سفرزندשאن ر 7صאدق

   1».نه אسرאریگنج

ــه یאز שــوאھد د ــאوتگــر אن כ ــر  حضــرت ھنگــאم ت ــرאن، אن رא عــאوه ب   ق

כـه  אی گونـهبـه  گریسـتند، میو  כردنـد میכـو، بـא حـאل حـزن قرאئـت ین یصوت

 و گریسـتند می ه حضـرتیز به گریو אنאن ن دאدند میقرאر  تאثیرשنوندگאن رא تحت 

 אنفשـیכـه محאسـن שر گریسـتند مینאن چ אن یت אلهیאز خש ،در حאل عبאدت نیز

  2.שد میس یخ

عبـאدאت فـرאوאن و  یدאرא یאگر כسـ אن כه زمینهن یگر در אیאن ذכر دینכته שא

و وجود حאلت  ییت אز سوאز عשق אو به عبאد ینאש ین حאلیچن ،بאשد فرسא طאقت

، אنجـאم دאدن ین حאلیچن زیرא بدونگر אست؛ ید یسوبه معبود אز  حضور و توجه

   .ستین ممכن فرسא طאقت عبאدאت

  

  ريكثرت عبادت و احساس تقص) ـه

، אنـאن رא یقـیفته عبאدت به خلوِت بא معשـوِق حقیھאی ש عשق و שوِق אنسאن

כثـرت در  یبـه سـو بخש، بא روح و لـذت یعبאدت یعאوه بر سوق دאدن به سو
                                                           

  .4، ح297، ص3، جکافی 1.

 .432، ص3، جمناقب آل ابی طالب. 2
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ن אمـر روשـن یـل אیـو دل. دھد فرسא سوق می عبאدאت طאقتعبאدت و אنجאم دאدن 

ن رو، אز طـول عبـאدت، یچשند و אز א رא אنאن لذت خلوت بא معبود رא مییאست؛ ز

 یفتگیשـ. نـدبود ین אنسـאنیچنـ 7אمـאم כـאظم. שوند نمی یدچאر مאل و خستگ

ن یقـر یאپیـپ یو نمאزھـא یطـوאن ھאی سـجدهرא بא  یשאنبه عبאدت، نאم א حضرت

. یـאبیم میשـدن אن حضـرت  زمـאن زنـدאنیرא در  ین بنـدگیـאوج א .ته אستسאخ

به  ت عبאدتیبאره כمم، אمא دریאن حضرت سخن گفت ت عبאدتیفیبאره כدر تر پیש

  :دیت توجه כنیچند روא

 روز שـبאنه אز سאعאت یحتمאً بخשفته عبאدت، ینخست אن כه אنسאن مؤمن و ש

گر אمـور رא یگر אمور و دید یت رא فدאو عبאد دھد میخود رא به عبאدت אختصאص 

אفته یאنعכאس  یبه خوب 7אز אمאم כאظم یتین نכته در روאیא. ندכ نمیعبאدت  یفدא

و  یبه عموم אصـحאبש، אنـאن رא بـه نظـم در زنـدگ یتیאن حضرت در وص. אست

  :فرمودندسفאرש  روز שبאنهسאعאت  یمنطق بندی تقسیم

: بאשـد) بخـש(بـر چهـאر سـאعت  שمא مשتمل] روزی שبאنه[ د אوقאتیبכوש

معאשـرت بـא  یبـرא یبخשـ ؛معאש אمر یبرא ی؛ بخשمنאجאت بא خدא یبرא یبخש

و در بـאطن  سـאزند میوبتאن אگאه یכه שمא رא نسبت به ع אعتمאد قאبلبرאدرאن و אفرאد 

. دیـאختصـאص دھ حאللذאت  یز برאیرא ن یخאلصאنه دאرند و بخש یبא שمא دوست

  1.د שدیگر توאنא خوאھید سه بخש بر] ریאخ[ن بخש یله ھمیبه وس

אمכـאن  ،صـورت نیـر אیـאر אست و در غیبه حאلت אخت مربوط م،ین نوع تقسیא

כه אمـאم  یمثאل، ھنگאم برאی. אبدیر ییمتنאسب بא אن حאلت، تغ אی گونهوضع به  دאرد

 אنשـیگـر برאید ھـאی فعאلیت، چـون אمכـאن ندשد یھאرون אر حبسگرفت 7כאظم

 אن حضـرت. بردنـد میر بهـره ت שیب عبאدت یאمده برא پیש ، אز فرאغتفرאھم نبود

                                                           
. אلمعـאש אمـر وسـאعه. אّهللاא  لمنאجـאه سאعه: سאعאت אربع زمאنכم כونی אن یف אجتهدوא: אلسאم هیعل وقאل«. 1

 هـאیف تخلـون وسאعه אلبאطن یف لכم خلصونیو وبכمیع عرفونכمی نیوאلثقאت אلذ خوאنة אאلمعאשر وسאعه

 .)409، ص تحف العقول. (»سאعאت אلثאث علی تقدرون אلسאعه وبهذه محرم ریغ یف אتכمللذ



  323    7سبك زندگي و سيرة اخالقي امام كاظم

  :دאשتند میعرضه  ، چنینحبس، در منאجאت بא پروردگאر ھنگאم

و تـو אن رא  כـردم میعبאدتـت طلـب  یرא برא یمن ھموאره אز تو، فرאغت! אیخدא

   1.گویم میسپאس  ]ن نعمتیبر א[پس تو رא  ؛یم فرאھم כردیبرא

ز بـه یـدשـمنאن رא ن یبود כه حتـ אی گونهאمאم در زندאن به  دאتعبאن رو، یאز א

ن نقل یאز پدرש چن عبدאّهللاא به نאم אحمد بن  یمثאل، فردرאی ؛ بدאשت میوא یשگفت

  :כرده אست

: گفت یو. نשسته بود یبאم یכه بر رو ع رفتم درحאلییفضل بن رب ، نزدیزمאن

: گفـت» !ن پهـن אسـتیزم یرو یא لبאسیگو«: گفتم» بینی؟ ن رא بنگر، چه میییپא«

 שنאسـی؟אو אو رא می«: گفت» !در حאل سجده אست یא مردیگو«: گفتم» .כ بنگرین«

אم כـه  م و אو رא تאכنون چنאن یאفتـهیروز مرאقب אو من שبאنه. موسی بن جعفر אست

پردאزد تא طلوع אفتאب؛ سـپس تـא ھنگـאم ظهـر بـه  ب مییپس אز نمאز صبح به تعق

پـس، . خوאھد כه אوقـאت نمـאز رא بـه אو אعـאم כنـد می یسرود و אز כ سجده می

  د وضـو، یـخیـزد و بـدون تجد כه אن فرد وقت نمאز رא אعאم כـرد، برمی یھنگאم

د وضـو یـپس אز نمـאز عשـא، אفطـאر و تجد. ن אستیگزאرد و دאب אو چن نمאز می

گـزאرد تـא  אورد و در دل שب، ھمـوאره نمـאز می می یכند، سپس سجده به جא می

  2»!وع فجرطل

 ھאی ریאضـت ھـאی جلوهگـر یאز د ،אدهیپ یא عمره بא پאی وאجب حجدאدن אنجאم 

  :دیگو 7بن جعفر یعل. بود 7אمאم כאظم یعبאد

ن سفرھא بא یعمره ھمرאه بودم כه در א بن جعفر در چهאر سفر ی، موسبא برאدرم

 25 یگریروز، د 26ن سفرھא یאز א یכی כه درحאلی رفتند، میאلש به مכه یאھل و ع

  3.دیروز طول כש 21 یگریروز و د 24 یگریروز، د

                                                           
  . 334، ص3، ج مناقب آل ابی طالب. 1

  .98ص ،2، جعیون اخبار الرضا. 2

  .299، ص قرب االسناد. 3
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در  ینـیب جـب و אفزونگאه گرفتـאر ع ھیچعبאدت،  یفرאوאنبא وجود אن حضرت 

ن یـשـאھد א .دیدند میر مقصر ین مسیخود رא در א ،و بلכه بאلعכس ندعبאدאت نשد

  :אز فرزندאنש אست یכیمدعא، سخن אن حضرت به 

ر یאز حאلـت אحسـאس تقصـ و نفْست رא! تیبر تو بאد כوשש و جد! پسرכم

نسبت به عبאدت و طאعت خدאوند خאرج مسאز؛ زیرא خدאونـد، אن گونـه כـه 

  1.שود ده نمییسزאوאر אوست پرست

  

  ير عباديغ يمعنو هاي خصلت. 2

د در دو یرא بא: نאمعصوم یره معنویمربوط به س ھאی خصلتچنאن כه گذשت، 

ر یـغ یمعنـو ھאی خصـلتو  یعبـאد یمعنو ھאی خصلت: כرد یبررس یطه כلیح

אت یـאست כه به ح یھאی אخאق ویژگیאن دسته אز אصول و  دومی،مرאد אز . یعبאد

مربوطنـد אمـא در مفهـوم خـאص  یאو بא خدאوند متعـאل אنسאن و نوع אرتبאط یمعنو

  :אز جمله. ستندیعبאدت دאخل ن

  

 اد آخرتيو  يزيا گريدن -2-1

ھـאی خطر تـرین مهمאز  یכـی אخرت، وאد خدא یو غفلت אز  دنیאگرאییאبتא به 

د یـכאت 7אمאم כـאظم یدر سلوכ معنو. אست یאنسאن در سلوכ معنو تهدیدכننده

אن  ینمونـه، روز بـرאی وجـود دאرد یאز غفلت و خـود فرאموשـ یبر دور یאدیز

، ندאفته بودیقبر אو حضور  در כنאر אی مرده نیمرאسم تدف یبرא כه درحאلیحضرت 

  : ندفرمود رو به حאضرאن

ن אست، سزאوאر אست כه אنسـאن در אغـאزש زھـد یכه אخرש א) אیدن( یزیچ

                                                           
 تخـرجن א. بאلجـد כیـعل یبنـ אی: ولده لبعض قאل: قאل یموس אلحسن یאب عن خلف، یאب אبن سعد عن«. 1

 .)72، ص2، جکافی. (»عبאدته حق عبدی א אّهللاא  فאن وطאعته، عزوجل عبאده אّهللاא  یف ریאلتقص حد من سכنف
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سزאوאر אست אنسאن אز אخرש  ،ن אستیכه אغאزש א) אخرت( یزیبورزد و چ

   1!بترسد

و  یכـאف אی وسـیلهאد مـرگ رא یـگر، پـس אز אن כـه ید یאن حضرت در سخن

 یمـאریھא אز ترس ب سאنאنن כه ی، אز אندכرد یت معرفیאز معص یدور یمنאسب برא

ن כـه یـאمـא אز א ،دאرنـد ھאیשـאن نوשیدنیو  ھـא یبه خوردن یאدیز ، אھتمאمیجسم

 یשـگفت ، אظهـאرستندیبه אتש جهنم שود نگرאن ن ھאیשאن بدن אبتאگنאھאن موجب 

  2.כردند

כـه אنسـאن  فرمودند میه یھموאره توص 7ب، אمאم כאظمین אسیאز א ییرھא یبرא

رد כـه بتوאنـد بـه ھمـه یـم כنـد و بـه כـאر گیאن تقسس א אنر روزש שبאنهسאعאت 

، یروز ، כسـبم سـאعאت بـه منאجـאت و عبـאدتیتقس یعنی؛ عمل כندفש یوظא

و  یدرونـ یگرفتن نـدאھא یز אن حضرت، بر جدین 3.حאل دאر دوستאن و لذאتید

د یـכאאنسـאن ت אز درون یאمه به عنوאن وאعظـنفس لوّ  یو ھשدאرھא ین وجدאنیفرאم

  :مودندفر می

ره یـبر אو چ) طאنیש(دשمنש  ،ندאשته بאשد یכه אز درون جאنש وאعظ یכس

  4.שد خوאھد

כـه ھمـوאره אن رא تכـرאر  یمعروف سوز جאندربאره خود אن حضرت، منאجאت 

                                                           
 قیـلحق אخـره ھذא ئאیש אن: قولی وھو قبر عند جعفر بن موسی سمعت: قאل یאلنخع אثیغ بن حفص عن«. 1

، تحـف العقـول؛ 343، صمعـانی االخبـار. (»אخـره خـאفی אن قیـلحق אولـه ھـذא ئאیש وאن אوله یف زھدی אن

 .)408ص

 وبـאخאق عظـه، אمیאא وبمر بא،یتאد بאلتجאرب כفی: قولی جعفر بن موسی سمعت: قאل ،یאאبزאر دאود عن«. 2

 مـن نیللمحتمـ אلعجـب כـل وאلعجـب ،یوאلمعאصـ אلذنوب من حאجزא אلموت وبذכر معرفه، عאשرت من

 یفـ אשـتعلت אذא אلنـאر مخאفـه אلـذنوب مـن حتمـونی א فیـכ بهم، نزلی אن אلدאء مخאفه وאلשرאب אلطعאم

  .)203، صیخ طوسی، שامالی.(»אبدאنهم

 .409، ص تحف العقول. 3

، نزهـه النـاظر و تنبیـه الخـاطر. (»طאنیאلשـ عنـییـ  عـدوه منـه تمכـن وאعـظ، نفسه من له כنی لم من: وقאل«. 4

  .)124ص
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  :بر توجه אن حضرت به مرگ و جهאن אخرت ستאیگو ی، שאھدכردند می

   1.אلحسאب عند وאلعفو אلموت عند هאلرאح אسאلכ یאن אللهم

 تياهتمام به طاعت و ترك معص -2-2

محض אز خدאوند ه طאعت یدر روح 7אمאم כאظم یאت معنویگر אز حیجلوه د

 یשـאنت אیوص ن אصل رא دریאن حضرت به א تאכید. אست یت متجلیو ترכ معص

  : ندאفت כه فرمودی توאن می אنفرزندאنש یכیبه 

و  כـرده یه تو رא אز אن نهند כیبب یتیمبאدא خدאوند تو رא در حאل معص! پسرכم

  2.אن אمر כرده ند כه به تو رא بهیب ببیغא یمبאدא تو رא אز طאعت

ز ـ در یـ ولـو نـאچ אی گونـهرא כـه بـه  یכسـאن 7ن אسאس، אمאم כאظمیبر ھم

، فرمودنـد می ینهـ یאز אدאمـه ھمכـאر שدیدאً אن بودند، یخدمت دستگאه ظلم عبאس

و بـه مظلومـאن ھنـد قرאر د یאله طאعت یאی برא وسیلهخود رא  منصب مگر אن כه

ز یـسـلمه و ن یאد بـن אبـیـز در حאאت رא بאره درאین یدنز نمونه مثאل. رسאنند یאری

   3.و כردج جست توאن مین یقطیبن  یعل

  

 م، رضا و شكريتوكل، تسل -2-3

 ھـאی نعمت שـכرو  یقضـאء אلهـ بودن به یم و رאضیمقאم توכل بر خدא و تسل

 אوصـאف. ، אز مقאمאت بلنـد بنـدگאن خـوب خدאسـتو عمل در قلب و زبאن یאله

 ھאی خصـلتن یـא. گر مرتبطندید و به ھم یرندگ می  نשאتאز قلب  یאدשده، ھمگی

אن  .خـאص دאرنـد یگـאھیز جאیـن 7ره אمאم כـאظمیده در دعאھא، سخنאن و سیحم

م بـودن در یتوכلש بر خدאوند و אستعאنت אز אو و تسل אز دعאھא، یכیدر  حضرت
                                                           

 .10، ح323، ص3، جکافی. 1

. »بهא אمرכ طאعه عند אّهللاא  فقدכی אن אכیوא. عنهא نهאכ هیمعص یف אّهللاא  כرאی אن אכیא یبن אی: ولده لبعض وقאل«. 2

  .)409، صتحف العقول(

ــ 109، ص5، جکــافی. 3 ــ. 110 ـ ــאره عل ــن  یدرب ــیب ــن نیقط ــכی   ، رجــال کشــی؛ 222، صرجــال نجاشــی: ز ن

 .437ـ  430ص
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  :ن وصف فرمودهیچن بر אو رאبرא

 وאلجبـروت هوאلعظم هאلعز بذى تحصنت و موتی א یאلذ یאلح علی توכلت

 یتسـلمن فـא כیـאل אستسـلمت یمـوא وאلملכـوت אءیـאلכبر بذى وאستعنت

 אنـت یتطرحنـ فـא طیאلبسـ ظلـכ אلـی ولجאت یتخذلن فא כیعل وتوכلت

 تخفی ومא نیאאع هאئنخ وتعلم אعلن ومא אخفی مא تعلم لمهرب כیوאل אلمطلب

 یوאשفن نیאجمع وאאنس אلجن من نیאلظאلم یدیא عنی אللهم فאمسכ אلصدور

  1.نیאلرאحم אرحم אی یوعאفن

   אن حضـرت در پאسـخ. אسـت یدرجـאت یرאدא 7توכل אز منظـر אمـאم כـאظم

 ،دیپرسـ )אّهللاא فهـو حسـبه یتوכل علـیو من (ه یאبאره مفهوم שאن دریכه אز א یכس

  :فرمودند

ن אست כه در ھمـه כאرھـא بـر یچن ھא אنאز  یכی: دאرد یتوכل بر خدא درجאت

כه  כنیو بאور  یبאש یرאض ،ه خدא در حقت אنجאم دאدچ و אن یخدא توכل כن

  . אو نאفـذ אسـت بـאره حכـم درאینو  خوאھـد نمیتو  یر و فضل برאیאو جز خ

א אعتمـאد ض אمور به خدא، بر אو توכل כن و بـر אو در ھمـه כאرھـیتفو پس بא

  2!دאשته بאש

 כرد میب یترغ یم نسبت به قضאء אلهیتسل مقאم אمאم אصحאب خود رא به دאשتن

  :فرمאیند مین یچن بאره درאینو 

 یدא כـرد، سـزאوאر אسـت כـه روزیـכه دربאره خدאوند שنאخت پ یכس یبرא

  3.متهم ندאرد دאدنש رא כُند نשمאرد و אو رא در حכمש

אن حضرت بـر . دאرد یبیگאه عجیجא 7אم כאظمאم یمعنو مقאم שכر در سلوכ

ن یـبه א. ندد دאשتیכאتـ  یאز جمله שכر زبאنـ  אن ھאی مختلف گونهبه  כردن שכر

                                                           
 .217، ص ی، כفعممصباح. 1

 .5، ح65، ص2، جکافی. 2

  .5، ح61، ص2، جکافی. 3
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  :دیتوجه כن تیروא

 ھאی نعمت پس ،שכر אست و ترכ אن כفرאن نعمت یאله ھאی نعمت بאزگویی

فـظ د و אموאلتאن رא بא پردאخت زכـאت حیאستمرאر بخש שכرگزאری رא بא یאله

 یאز بאسـت، حتـ بخש نجאت یسپر ،כه دعא نمאییدد و بא رא بא دعא دفع یכن

  1.بאשد یאگر وقوع بא حتم

؛ ھשאم بن אحمر ندبود שכرگزאریدر مرאتب  ھא אنسאنخود، سرאمد  אن حضرت

  : دیگو

نه در حאل حرכت بودم כه یאطرאف مد یدر یכی אز نوאح 7ھمرאه אمאم כאظم

در  یطوאن یאده שدند و به سجده אفتאدند و مدتیپنאگאه אن حضرت אز مرכب 

ت یفـدא«: دمیپرسـ. سپس سر بردאשتند و سـوאر مرכـب שـدند! سجده بودند

אز  یכـیאد یـمـن بـه «: فرمودنـد» چـه بـود؟ ین سجده طوאنیل אیدل! گردم

دאשـته، خوאسـتم שـכرگزאر  یھאیی אفتאدم כـه خدאونـد بـه مـن אرزאنـ نعمت

  2»!پروردگאرم بאשم

  

  يطيحم ستيو ز يفردسلوك 

ره معصومאن ین نوשتאر گذשت، مبאحث مربوط به سین אیچنאن כه در مبאحث אغאز

ن، אصـول موجـود در یשـیدر بخـש پ. توאن مطرح כرد رא منطقאً در پنج محور می

م כـه یـدر אدאمـه، بنـא دאر. میرא مـرور כـرد 7אمאم כאظم یو معنو یسلوכ عبאد

مرאد אز سـلوכ . مین حضرت دאשته بאשمحیطی א بر سلوכ فردی و زیست یمرور

فـאرغ אز אرتبـאط אو بـא ـ  ھـא אز אنسـאن אست כه אمכאن صدور אن یی، رفتאرھאیفرد

دن، خوאب و אسترאحت، یون خوردن و אשאمچ ھم ییوجود دאرد؛ رفتאرھאـ  گرאنید

، یطیحم سـتیمـرאد אز سـلوכ ز. دن، تزیین و כسب معـאשیبهدאשت، لبאس پوש
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ن یـد אنتظאر دאשت כه دربאره تمـאم אیאمא نبא. وאنאت אستیت و حعینوع رفتאر بא طب

אت دربـאره یرא روאیم؛ زیאبیب 7ره אمאم כאظمیو כאمل אز س یכאف یمحورھא، אطאعאت

سـت یو ز یره فـردین لحـאظ، در אدאمـه، سـیـبـא א. ره معصومאن محدود אستیس

  .م כردیخوאھ یحضرت رא به فرא خور نصوص موجود بررس یطیمح

  

 هيغذت .1

אست   یھאی مאد אزیש، دאرאی نیستی خویאت زیعی، در حیאنسאن به صورت طب

ن یـن بـه אید یאینگאه אول. ש تدאوم بخשدیאت خوی، به حھא تא بא برطرف כردن אن

، نگـאھی אلـی و אبـزאری  אزھـאیگـر نیون دچ ھم) عییجسمی و طب( یمאد یאزھאین

אز بنده یح حכمت نیبه تשر، یש به محضر אلهیخو یدر دعא 9אمبر אכرمیپ. אست

  :دیفرمא ین میبه نאن در قאلب دعא چن

فכن؛ زیـرא אگـر یی مـین مא و نאن جدאیא در نאن، به مא برכت عطא כن و بیخدא

ــאت  ــאم دאدن وאجب ــرفتن و אنج ــאز و روزه گ ــه אدאی نم ــאدر ب ــد، ق ــאن نبאש ن

  1.م بودیپروردگאرمאن نخوאھ

  2.אند دאنسته) غذא(אن جسم رא بر אسאس نאن یز بنین 7אمאم صאدق

برگرفتـه و منطبـق بـر אخـאق  7א כه رفتאرھאی אخאقـی אمـאم כـאظمج אز אن

سرمשق رفتאر  9אכرم وه رفتאری پیאمبریز שیه نیعتאً در مسאله تغذیبود، طب 9نبوی

: כردنـد ت مییـن אصـول تبعیـه، אز אیـدر مورد تغذ 9پیאمبرאכرم. אن حضرت بود

منـدی אز  ی خـאص و بهرهیصرאرندאשتن بر غـذאحאل א ودن، سאدگی و درعینب حאل

ز אز پرخـوری، خـوردن یשد، مضر نبودن غذא و سودمندی אن، پرھ אنچه فرאھم می

گرאن، שروع بא نאم خدא و ختم یאز بدن، خوردن بא ھمرאھی دیبه وقت گرسنگی و ن
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دن אز دאخـل ظـرف، ندمیـدن در یز אز نوשیدن در سه جرعه، پرھیبא حمد אو، نوש

ت אدب در خـوردن، یـهאدنـد، رعאن خوردن אز אنچه در برאبر אیשـאن می ظرف אب،

دن بـא یهمـאن، خـوردن و אשـאمیهمאن و خـتم אن پـس אز میשروع به غذא قبل אز م

ز یدست رאست، توאضع در نשستن بر غذא، مقید نبودن به وجود لوאزم אضאفی، پرھ

  1.ییت بهدאשت غذאیאز אسرאف و رعא

نسبتאً مفصل  یتیسته אست به روאیשא 7ه אمאم כאظمریه در سیدربאره אصول تغذ

 بאره درאین ین אن، به چند אصل אخאقیتوאن אز دقت در مضאم م כه مییאשאره כن

   :ندכ محمد بن جعفر بن عאصم بא وאسطه پدرש אز جدש نقل می. אفتیدست 

 یبـرא یینه، دنبאل جאیאن در مدیعیאز ש یحج گزאردم و به ھمرאه جمאعت یسאل

כـه  به אستقبאلمאن אمدند درحאلی 8بن جعفر موسی م כه نאگאهیאحت بودאستر

ھـא منـزل  אن نخلیـم در میכردند رفت حمل می ییچهאرپא یغذא بر رو یمقدאر

אبتدא دستאنשאن رא . ز אز مرכب فرود אمدند و אب و تשت אوردندیאمאم ن. میכرد

نـده ن نفـر چرخאیשستند و سپس تשت و אب אز سمت رאست אمאم تـא אخـر

بعد غذא אوردند و אمـאم . سپس אز سمت چپ אمאم تא نفر אخر چرخאندند. שد

» !مید بـא نـאم خدאونـد رحمـאن و رحـیبخور«: بאنمכ אغאز כردند و فرمودند

د بـא نـאم یبخور«: שده אوردند و فرمودند سپس سرכه و بعد אز אن כتف سرخ

سـپس  ».بـود 9ن غذא مورد عאقه رسول خـدאیم כه אیرحمאن و رح یخدא

م כـه یرحمאن و رح ید به نאم خدאیبخور«: تون אوردند و فرمودندیسرכه و ز

فـرאھم אمـده אز  ییغذא(سپس ِسכبאج » .بود 3غذאی مورد عאقه فאطمه אین

رحمאن  ید بא نאم خدאیبخور«אوردند و فرمودند؛  )گوשت و سرכه و زعفرאن

وשت پخته به سپس گ» .بود 7رؤمنאنیمورد عאقه אم ین، غذאیم כه אیو رح

م כـه یرحمאن و رح یخدא د بא نאمیبخور« :ھمرאه بאدمجאن אوردند و فرمودند

  ده در ש تیر ترש تلیש سپس» .بود 7یمورد عאقه حسن بن عل ین غذאیא
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 ین غـذאیـم כـه אیرحمאن و رح ید بא نאم خدאیبخور«: אن אوردند و فرمودند

ه אوردنـد و یـאدو ر אغשـته بـهیسپس پن» .بود 7ین بن علیمورد عאقه حس

مـورد عאقـه  ین غـذאیـכه א میرحمאن و رح یخدא د بא نאمیبخور«:فرمودند

ه یـته ییغـذא אوردند כه در אن یسپس ظرف כوچכ» .بود 7یمحمد بن عل

رحمאن  یخدא د بא نאمیبخور«: و فرمودند مرغ و אرد و روغن بود שده אز تخم

אز אن حلوא אوردند  و پس» .رא پدرم جعفر دوست دאשت ن غذאیم כه אیو رح

ن غذא رא من دوسـت یم כه אیرحمאن و رح ید بא نאم خدאیبخور«: و فرمودند

غـذאھאی  אز مא، مשـغول جمـع כـردن یכیده שد و یسپس سفره برچ» .دאرم

ر یـن כאر در منאزل و زیא«: فرمودند אنده در خאرج سفره שد כه حضرتم بאقی

وאنـאت یپرندگאن و ح یא، بریین جאیسقف خوب אست אنجאم שود אمא در چن

خـאل כـردن، خـوب  یبـرא: پس אز אن خאل אوردند و فرمودنـد» .رھא שود

 یمאنده در دھאن رא بخـور بאقی یو غذא یאست אبتدא زبאن رא در دھאن بچرخאن

ز אب و یـبعـد אز غـذא ن» .یو سپس אنچه رא مאنده، بא خאل אز دھאن خאرج כن

. دیאغאز כردند تא به אخر رس ودכه در سمت چپש ب یتשت אوردند و אز فرد

. כه در سمت رאست بود تא به نفر אخـر دستאنשـאن رא שسـتند یسپس אز فرد

 در אرتبـאط بـא ھـم و] אنیعیשـ[وضع שمא ! عאصم یא«: دندیسپس אز من پرس

א یא«: فرمودند» !ن حאلیدر بهتر«: عرض כردم» אست؟ گر چگونهیכدینیכی به 

، بـه منـزل بـرאدرש رود و یאز و سـختیאز שمא ھنگאم ن یכیچنאن ھست כه 

د و یאورنـد و در אن رא بگשـאیאש رא ب د כیسـهیـאبد بگویچون אو رא در منزل ن

عـرض » אزש אست بردאرد و صאحب منـزل معتـرض نשـود؟یאنچه رא مورد ن

گر در حאل یכدیبه  یכیאن حאلت אز ن بنאبرאین، שمא در«: فرمودند» .نه«: כردم

  1»!دیאرم، قرאر ندאرכه من دوست د و فقر یسخت

  :שود میه אستنبאط یدربאره אدאب تغذ אصل ده مכ دست، تیאز אین روא
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 صرف غذא؛  یگرאن برאیدعوت אز د .1

 همאن؛یخوب אز م ییرאیپذ .2

 ھא، قبل و بعد אز غذא؛ שستن دست .3

ن صــورت כــه قبــل אز غــذא پــس אز یــھא، بــه א ت אدب שســتن دســتیــرعא .4

ستن כنند و پـس אز صـرف غـذא خאنه، אز سمت رאست אو אغאز به ש صאحب

 שستن رא אز سمت چپ אو אغאز نمאیند؛

؛ אغאز صرف غذא بא بسم .5  אّهللاא

 نمכ؛ یשروع غذא بא مقدאر .6

خـتن אنچـه یرون ریمאنده در دھאن و سپس خאل כردن و ب یخوردن غذאھא .7

 שود؛ ھא خאرج می دندאن یبא خאل אز א

 یتنهא در אمـور عبـאدزیرא אنאن  ؛:معصومאنمورد عאقه  یאھتمאم به غذאھא .8

אزمنـد یز نیـن یزنـدگ یعیستند و بשر در אمور طبیبשر ن ی، رאھنمאیو معنو

 אرשאدאت אنאن אست؛

 نجאمد؛یر نیכه به אسرאف و تبذ یدر صورت یھאی אله مندی אز نعمت بهره .9

پرنـدگאن و  یھאی بאز و وאنهـאدن אن بـرא غذא در محیط یאیجمع نכردن بقא .10

  .وאنאتیگر حید

. ره معصومאن، خوردن بא دست رאسـت אسـتیאب غذא خوردن در سאز אد یכی

כه به دسـت  ، درحאلییدر من 7خوאنیم כه אمאم כאظم می یتین، در روאیبא وجود א

אیשאن אورد، بא دسـت چـپ  یرא כه غאمש برא ییه כرده بودند، خرمאیرאست تכ

، دو تین روאیه אیدر توج 1.אن جنאب שد یصحאب یتنאول כردند כه موجب שگفت

  : د אز نظر دور دאשتینכته رא نبא

ه یـچون بر دست رאست تכ ، אمאمאید می ز بریت نیچنאن כه אز خود روא ،نخست

  . ندبא دست چپ تنאول فرمود ،ندכرده بود
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رאست سـنت  تنשאن دھند כه خوردن بא دس عمאً  אند خوאستهچه بسא אمאم  ،دوم

א دست چپ تنـאول כردنـد ن رو، خودשאن بیאز א .ستیو مستحب אست و وאجب ن

  . بאשد بر جوאز و אبאحه یلیتא دل

ه یدربאره تغذ 7ره אمאم כאظمیאست כه در س یگریدאغ، אصل د یز אز غذאیپرھ

خوאنیم כه پس אز  ونس، مییت مربوط به فضل بن یدر روא. خورد به چשم می

 یز خود אصلین نیכه א(אمאم  یرש دعوت אز سویو پذ 7دعوت אو אز אمאم כאظم

כه אبتدא אورده שد، دست بردند و  یسرد ی، אمאم در غذא)یره אجتمאعیست در سא

 1».ستین نیدאغ چن یשود אمא غذא سرد دست چرخאنده می یدر غذא«: فرمودند

ده، یه رسیכه دربאره אدאب تغذ یگریאت دیت و روאین روאین لحאظ، אز אیبد

  . שود دאغ אستفאده می یכرאھت خوردن غذאھא

. אھتمאم به حאل بودن غذאست 7ره אمאم כאظمیאصول مهم در سگر אز ید یכی

ضمن אظهאر عאقه به خوردن خرمא، אن رא  7، אمאم رضאینیخ כلیש تیبنא بر روא

فرمودند و  یאن معرفیعیز שیש אز خودשאن و نیوه مورد عאقه ھمه معصومאن پیم

:بیت مورد عאقه دשمنאن אھل یدنیשرאب رא نوש
2   

  

 نتيبهداشت و ز

אت ین ضـروریتـر سـت אز مهمیط زیت بهدאשت در خورאכ، پوשـאכ و محـیرعא

رفتאرھאی بهدאשتی خאصی بـه چשـم  ،9אمبر אعظمیره پیدر س. زندگی بשر אست

زگی و שستשوی بدن، زدودن موھـאی زאیـد، ید به پאכیتق: خورد כه عبאرتند אز می

، بهدאשـت و زی لبـאسیכوتאه כردن نאخن، بهدאשت دھאن و دندאن، بهدאשت و تم
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  1.مאرییمאری و درمאن پس אز بیری אز بیگ שیزی وسאیل مصرفی و بאאخره پیتم

ھאی مربـوط بـه אخـאق  توאن به אعتبאری אز ویژگی ز میینت رא نیאرאستگی و ز

אت یـא כـه אنسـאن در حجـ אز אن. فردی، به אعتبאری אز אخאق جمعی به שمאر אورد

ظـאھری  ییبـאیسـزאوאر אسـت כـه بـه ز ـ  שیאیژه در مقאم عبאدت و نیبه و ـ  فردی

بאره به چשم  אدی درאینیھאی ز ره אخאقی معصومאن گزאرשیتوجه نبאשد، در س بی

. عی אنسאن توجه خאص دאשـتندیאزھאی طبین بعد אز نیبه א 9אمبر אכرمیپ. خورد می

אن حضرت به אصאح موی سر و صورت، שאنه زدن موھא، مرتـب כـردن ظـאھر، 

د یـא، خضאب כردن، عطر زدن و אنگשتر به دست رאست כـردن مقروغن زدن موھ

  2.بودند

روی אز یـبـه پ 7نت، אمـאم כـאظمیعی אست כه در دو عرصه بهدאשت و زیطب

بـאره،  אز خود אن حضرت درאین یאتیھم روא. رسول خدא ملتزم بودند  ره جدשאنیس

ھتمאم אن دربאره א. ھאیی אز رفتאر אن حضرت در دست אست نقل שده و ھم گزאرש

ت مربـوط بـه مאقـאت یــ روא یژه در אمـאכن عمـومیبهدאשت ـ به و حضرت به

אبوحنیفـه כـه אز مאقـאت بـא אمـאم . אن توجـه אسـتیאبوحنیفه بא אن حضـرت שـא

כـه אن حضـرت  درحאلی بـر خـورد כـرد، 7گשت، به אمאم כאظم بאزمی 7صאدق

אر שـمא در یـدب در یـفرد غر«: دیبودند و אز حضرت پرس یھنوز در سن نوجوאن

אز قضאء حאجت در مقאبـل «: بאفאصله پאسخ دאدند אمאم» כند؟ כجא قضאء حאجت می

دאر و منزلگאه رھگـذرאن و در حאلـت رو  ر درختאن میوهیدرب مسאجد و نهرھא و ز

، زאن پس ھرجא )دور כن یאز אلودگ(بאא بכש  ز و لبאست رאیو پשت به قبله بپرھ

   3.»!قضאء حאجت כن یכه خوאست

                                                           
 .، فصل سوم سیره اخالقی پیامبر اعظم: نכ .1

  . ھمאن، فصل چهאرم .2

 له فقאل غאم وھو قאئم موسی אلحسن وאبو عبدאّهللاא  یאب عند من فهیאبوحن خرج: قאل رفعه، م،یאبرאھ بن یعل«. 3

 אلثمـאر، ومسـאقط אאنهאر، وשطوط אلمسאجد هیאفن אجتنب: ببلدכم فقאل بیאلغر ضعی نیא غאم אی: فهیحن אبو

 .)5، ح16ص 3، جکافی. (»שئت ثیح وضع وبכث وאرفع بول، وא بغאئط אلقبله تستقبل وא אلنزאل، ومنאزل
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 حאل درعینכوتאه و  یده، ضمن جمאتیھنوز به אمאمت نرس כه درحאلی حضرت

אمثـאل  כـه فرمودنـدאن یـمحـل قضـאء حאجـت ب یرא برא یطی، שرאאא و پر معنیگو

ون چـ ھمپאאفتـאده  پیשبـه ظـאھر  یא لهאכه مسـ כردند نمیز یفه تصورש رא نیאبوحن

! ق بאשـدیـو دق שـده حسאب چنـین אین یطیאدאب و שـرא یز دאرאیقضאء حאجت ن

و  یبـه مسـאئل بهدאשـت خـورد، میכه در כلمאت حضرت بـه چשـم  یعمده אدאب

   .نאظر אست یطیحم ستیز

 یאمא بـرא. نאظر بود یو فرد یبه אنچه אשאره שد، به ھر دو بعد بهدאשت عموم

د یـبـدن تאכ یزیـو و تمשـ ، در אسאم بر אسـتحمאم و שستیتאمین بهدאשت فرد

כردند כـאمًא گـرم  ه مییرفتن به حمאم، توص یبرא 7אظمאمאم כ. שده אست یאدیز

ن رفتـאر یـمאلیدند و א بدن حنא می یف بدن، به تمאمیשود و پس אز אستحمאم و تنظ

אستفאده אز نوره و به دنبאل אن  1.כردند مستند می 9ره و سخن رسول خدאیرא به س

در  ود، چنאن כهگر بیכدیمאن بא ز ن، ھمیحنא، تאمین כننده دو ھدف بهدאשت و تزی

ژه یـنوره بر بدن و بـه و ین رفتن אثאر ظאھریאز ب ،ن כאریل אیز دلیאت نیروא یبرخ

  .ھא عنوאن שده אست دست

د بـر אسـتفאده یتאכ 7ره אمאم כאظمیگرِ  אخאِق بهدאשت و تزیین در سیجلوه د

ھאیی כـه ممכـن  ژه بر אسـتفאده אز שـאنهیאن حضرت به و. موھאست یאز שאنه برא

אز  یכـید دאשتند؛ برאی مثـאل، در پאسـخ بـه یدאשته بאשند تאכ زین یطب یثאرאست א

ز یجـא تصور مردم در عرאق אن אسـت כـه שـאنه زدن بـא عـאج«: כه گفت אصحאب

رא یـد زیـא دو שאنه אز عאج دאשت، אز אن אسـتفאده כنیכ یپدرم «: فرمودند» !ستین

  2».برد ن مییوبא رא אز ب

                                                           
  .1، ح509ص ،6ج ،کافی 1

 . 4ح  ،489و ص  ،3ح ، 488ص  ھمאن،. 2
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 شتيمع

  در . אز دאردیـن معـאש نیאت، بـه تـאש و تـאمیـبقـאء ح אنسאن بـرאی אسـتمرאر و

نـه بـه چשـم ین زمیـאت فرאوאنـی در אیـھא و روא گزאرש ره و سخن معصومאن،یس

  ز بـه שـدت אز یـگـرאن رא نیت بودنـد و دیـאنאن خود אھـل כـאر و فعאل. خورد می

 1.نمودنـد َسْربאِر مردم بودن نهی و به אשتغאل و כسـب روزی حـאل سـفאرש می

  ره نبـی یدر سـ 2.ردنـدכ אعتبـאر معرفـی می אرزש و כـم כאر رא بـی ه فرد بیכ چنאن

  تـאש و . خـورد שـت بـه چשـم مییאصـول زیـאدی دربـאره אقتصـאد و مع گرאمی

ھאی معنوی، אھتمـאم بـر حـאل بـودن  ت، طلب روزی אز رאهیه به כאر و فعאلیتوص

אلمـאل،  تیف بאط در مصـریستی در مصرف، عدאلت و אحتیز درאمد، قنאعت و سאده

ره ین אصــول در ســیتــر ر، و אنفــאق در رאه خــدא، אز مهمیز אز אســرאف و تبــذیــپرھ

  گـر یون دچـ ز ھمیـשـت نیدر بعـد אقتصـאد و مع 3.ھسـتند אمبر خـאتمیאقتصאدی پ

 یאی ھمگون و وאحد دאשتند و بـه سـنت رسـول خـدא تאسـ אبعאد، معصومאن سیره

  . כردند می

در . گرفت یپ توאن میعد درאمد و مصرف بدر دو معصومאن رא  یره אقتصאدیس

ز אز درאمد یو כسب حאل و پرھ אصل، אھتمאم به כאر و تאש ترین مهمعد درאمد، ب

ز אز אسـرאف یو پرھ ، אعتدאل در مصرفیستیز ز سאدهیعد مصرف ندر ب. حرאم אست

  .אصل אست ترین مهم ریو تبذ

כسب  ی، به כאر برאیعع אجتمאیگאه رفیبא وجود مقאم אمאمت و جא 7אمאم כאظم
                                                           

  .)238، ص 12، ج المعجم الکبیر(. »حب אلعبد אلمومن אلمحترفیאن אّهللاא : عن رسول אّهللاא « .1

. نییسقط من ع: אلوא א، قאلھل له حرفه؟ فאن ق: אذא نظر אلی رجل فאعجبه قאل כאن رسول אّهللاא : عن אبن عبאس« .2

؟ قאلیف ذאכ یو כ: لیق ؛ 139، صجامع االخبار. (»نهیש بدیعیכن له حرفه یאن אلمومن אذא لم : א رسول אّهللاא

  .)240، ص 1، ج الفائق فی غریب الحدیث

 .אز نگאرنده، فصل پنجم سیره اخالقی پیامبر اعظم: نכ .3
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. אنگیخت אز אصحאب رא بر می یبعض یאی כه گאه שگفت درאمد ملتزم بودند؛ به گونه

  : دیحمزه گو یبن אب یعل

. ردنـد و غـرق عـرق بودنـدכ אש כـאر می دم כه در مزرعهید  رא درحאلی אمאم

!  یعلـ یא«: فرمودنـد» نـد؟یپـس כـאرگرאن כجא! ت שومیفدא«: عرض כردم

» .אند ن כאرכردهیزم یאند بא دستאنשאن بر رو ر אز من و پدرم بودهכه بهت یכسאن

و ھمه پـدرאنم  7אمیرمؤمنאن ،9رسول خدא«: فرمودند» אنند؟یאنאن כ«: دیپرس

   1».א و صאلحאن אستیא، אوصین، روש ھمه אنبیאند، و א بא دستאنשאن כאرכرده

نـه אمـد و یمد אفت طلبש بهیدر یبرא یبه نאم محمد بن عبدאّهللاא بכر ینیز فرد

برود و  7שכאیت نزد אمאم כאظم یم گرفت برאین כאر نשد، تصمیچون موفق به א

כـه غـאم  אש یאفـت درحאلی אمאم رא در مزرعـه אو. אز אن حضرت طلب כمכ כند

אی مשتمل  حضرت بא אو بود و پس אز صرف غذא به ھمرאه אمאم، אن حضرت כیسه

   2.نאر به אو عطא فرمودیصد دیبر س

در بعـد  7אمאم כـאظم یره אقتصאدین אصل مهم در سیאز مאل حرאم، دومز یپرھ

  :دیگزאرש توجه כن سه ن אصل، بهین אییتب یبرא. درאمد، אست

ل یتحو ی، غאمש رא برאیب عقرقوفیبه نאم שع 7אز אصحאب אمאم כאظم یכی

به محضر אیשـאن  یدر من یو. כند אمאم אعزאم می یبه سو نאریست دیכ نאمه و دوی

نאرھـא رא بردאשـته، یאز د یכند אمא אمאم بعضـ م میینאرھא رא تقدیשود و د ف میمשر

 ب بـده وینאرھא رא به שـعین دیא«: فرمאیند כنند و به غאم می گر رא رد میید یبعض

و «! אز دאردیـخـودש برگردאنـد؛ زیـرא صـאحبש بـه אن ن یھא رא به جא بگو כه אن

سـت یخوאستم دو«: گوید می ید، وپرس ب مییכه غאم، موضوع رא אز שع یھنگאم

 3 ».نאر אز مאل אو بردאשتمیتی ھمسرم، پنجאه دینאر כאمل שود، بא وجود نאرضאید

                                                           
  .10، ح76، ص5، جکافی. 1

 .232، ص2، جارشاد. 2

  .412، ص3، جمناقب آل ابی طالب. 3
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مرغ روאنه نمودند אمא غـאم بـא  د تخمیخر یغאمש رא برא 7אمאم כאظم یروز

כـه  یھنگאم. ده بود، قمאر כرد و حאصل אن رא نزد אمאم אوردیھאیی כه خر مرغ تخم

حرאم بودن אن غذא שـدند، قـئ כردنـد و تمـאم אن رא אز שـכم خـאرج אمאم متوجه 

  1.سאختند

دن یכردند כه پس אز رسـ د مییאمאم ھموאره به مא تאכ«: دیگو) غאم אمאم(معتب 

گر مسلمאنאن، روزאنه یאز خود رא مثل دیم و سپس نیمحصول، אن رא در بאزאر بفروש

  2».مید כنیخر

ز אز درאمد و لقمه حرאم אستفאده یم אمאم به پرھ، אھتمאیبه خوب ،ن سه نمونهیאز א

א یـ یبه عنـوאن وجـوِه שـرع שده عرضه אز مאلאول، אمאم  تیبر אسאس روא. שود می

، یو بـא علـم אلهـ پذیردند میتنهא بخש حאلש رא  ،ه כه مخلوط به حرאم بودیھد

، یאلهـدوم، אمאم بدون אستفאده אز علـم  تیبر אسאس روא. כنند میحرאم رא جدא مאل 

بא قئ אز שـכم  אن رא שوند، می אگאهق غאم یאز طر پس אز אن כه אز حرאم بودن غذא

אمـوزש  یچـه بسـא بـرא گفـت כـه אمـאم تـوאن مین مـورد یـدر א. כنند میخאرج 

 כردنـد مین روש אسـتفאده یـ، אز אیتین موقعیرفتאر در چن یبه چگونگ ،אنשیعیש

، بـه علـم حـرאم یغـذא ل אز صرفن אمכאن وجود دאשت כه قبیאیשאن א یوאא برא

له אحتכאر אت אمאم به مسیز حسאسیت سوم نیروא. دنשو אگאهאن  אز حرאم بودن یאله

  . ندכ رא بאزگو می

אی אز  אست به نمونـه یدر بعد مصرف، כאف 7אمאم כאظم یره אقتصאدیدربאره س

ت یـو אقتصـאد و אعتـدאل در مصـرف حכא یسـتیز م כـه אز سאدهیאت אשאره כنیروא

. نبـود یخبـر یھאی مـردم אשـرאف خאنه אمאم אز تجمאت موجود در خאنه در. رنددא

                                                           
 نیضـتیب אو ضـهیب אلغـאم فאخـذ ضـאیب له یשتری غאمא 7אلحسن אبو بعث: قאل دیسع بن دیعبدאلحم عن«. 1

، 5، جکـافی( .»אهیـفتق بطשـت فـدعא: قـאل، אلقمـאر مـن هیف אن: له مولی له فقאل، אכله به אتی فلمא بهא فقאمر

 .)3، ح123ص

 .3ح 166ص  5، جکافی. 2
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אز אصـحאب אن حضـرت אسـت כـه در אتـאق محـل  یכـین مدعא، سخن یשאھد א

 یزیـכ سـبد، چیـכ قـرאن و یـختـه و یאو یریعبאدت و نمאز אمאم، به جز שمש

ه حضـرت گر خאنیھאی د ست כه در بخשیت بدאن معنא نین روאیאلبته א 1.یאبد نمی

رא خאنوאده אمאم حق دאשتند כه אز متوسط אمכאنאت ین منوאل بوده؛ زیز وضع به ھمین

.ز כـرده אسـتیز אن رא تجویبرخوردאر بאשند و قرאن ن یزندگ
אمـא אمـאم در אتـאق  2

بر אسאس روאیتی ھنگـאم . فرمود میت یرא رعא یمخصوص عبאدتש، حدאכثر سאدگ

نـه بـه אسـتقبאل یכه אفرאد سرשنאس مد אلینه، درحیאمدن ھאرون در سفر حج به مد

ن جمع در حرכت بودند و در یש אیשאپیכ قאطر پیرفتند، אمאم سوאر بر  ھאرون می

ر یـخ«: ع כه نسبت به نوع مرכب אمאم אعترאض כرد، فرمودندیپאسخ به فضل بن رب

  3».אאمور אوسאطهא

  

 واناتيعت و حيطب رفتار با

عـت و یبـא طب یשـאنو نـوع سـلوכ א 7אمـאم כـאظم یطیحم سـتیره زیس بאرهدر

. ن گذשـتیשـیمبאحـث پ درכـه  כنیم مـیאשـאره  یאتیـאز روא یوאنאت، به بعضیح

שــت گذשــت و אز אھتمــאم אن حضــرت بــه یכــه در بحــث مع یאتیــنخســت، روא

  .ت دאשتین حכאیאء زمیو אح یכשאورز

כه در بحث بهدאשت گذשت و نאظر به پאسـخ אمـאم بـه پرسـש  یتیگر، روאید
                                                           

  .310، صقرب االسناد. 1

 یف אلفسאد تبغ وא כیאل אّهللاא  אحسن כمא وאحسن אیאلدن من بכینص تنس وא אאخره אلدאر אّهللاא  אتאכ مאیف وאبتغ«. 2

 بאتیوאلط لعبאده אخرج یאلت אّهللاא  نهیز حرم من ؛ قل)77سوره قصص، אیه( نیאلمفسد حبی א אّهللاא  אن אאرض

سوره ( علمونی لقوم אتیאא نفصل כذلכ אمهیאلق ومی خאلصه אیאلدن אهیאلح یف אمنوא نیللذ یھ قل אلرزق من

 .)32אعرאف، אیه

 אلوجـوه אسـتقبلته نـهیאلمد من وقرب אلحج אلی دیאلرש خرج لمא אنه: ـ  אلروאه من رهیوغـ  عمאر אبن وذכر«. 3

 هـאیعل تیـتلق یאلتـ אلدאبـه ھـذه مـא: عیـאلرب لـه فقـאل بغلـه، علـی 7جعفـر بن موسی قدمهمی אھلهא من

 ل،یـאلخ אءیخ عن تطאطאت אنهא: " فقאل تفت، لم طلبت وאن تدرכ، لم هאیعل طلبت אن وאنت ن،یرאلمؤمنیאم

 .)234، ص2، جارشاد. (»"אوسאطهא אאمور ریوخ ر،یאلع ذله عن وאرتفعت
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د بـر אلـوده نכـردن אن، نمـود یכאست و تیط زیپאسخ אمאم، حفظ مح. فه بودیאبوحن

مسـאجد،  یون ورودچـ ھم یرא אز قضـאء حאجـت در نقـאط وאمאم א. دאرد یאשכאر

   .ندכرد ینه ھא منزلگאه وه ویر درختאن میאب، ز ینهرھא

وאنـאت در یح یبـه غـذא یدگیه و אھتمאم אمـאم بـه رسـیدر بحث تغذ نینچ ھم

بـאز و بـدون  یכه در فضא אی سفره یאیאز جمع כردن بقא אیשאنم כه یدید ،عتیطب

 یאیـبقא وאنאت و پرنـدگאن אزیه حیאمכאن تغذ زیرא ؛כردند یسقف گשوده שده، نه

  .غذא وجود دאرد

  

  يسلوك خانوادگ

  گـر یوאنـאت، بـא دیعـت و حیھא فـאرغ אز אرتبאطשـאن بـא خدאونـد، خـود، طب אنسאن

  تر  אی כوچـכ ש אز ورود به جאمعـه כـאن، بـא جאمعـهیא پאم. ھא در אرتبאطند אنسאن

  مـرאد مـא אز خـאنوאده، ھمسـر، فرزنـدאن، پـدر، . یאبنـد به نـאم خـאنوאده אرتبـאط می

   :معصـومאن یره خـאنوאدگیدر سـ. אسـت یو سـبب یשאن نسـبیگر خویو د مאدر

 یخوریم؛ אصـول دربאره نحوه سلوכ אنאن بא خאنوאده بر می یبه אصول نאب و אسאس

ھـא  ت אنیـאزمنـد توجـه و رعאیـ שـدیدאً ن یژه جאمعـه אمـروزیھא ـ به و כه אنسאن

אر یـدر אخت یאدیـאت زیـروא 7אمאم כאظم یره خאنوאدگیمتאسفאنه دربאره س. ھستند

  אت در دســت، بــه چنــد نכتــه یــאز معــدود روא ین رو، بــא بردאשــتیــم؛ אز אینــدאر

  :כنیم אשאره می

  

  صله ارحام. 1

אست  یאز אصول مهم در روאبط خאنوאدگ یכی، یو سبب ینسبשאن یאطאع אز خو

ن نכتـه دאرد و یبر א ید فرאوאنیאسאم تאכ. שود אد مییכه אز אن بא عنوאن صله אرحאم 

حقـوق  یשـאن و אدאیאن خویـאمیز م ز אستمرאر روאبـط محبـتین אصل نیھدف אز א
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אن مردم، یدر مשده כه אن حضرت  نقل 7دربאره אمאم כאظم. אن אنאن אستیمتقאبل م

 وכـאن«: گـر بسـتگאن بودنـدینه صله אرحאم بـא خـאنوאده و دین فرد در زمیכوשאتر

  1.»ورحمه אھله אلنאس אوصل

  

  خانواده ينيت دياهتمام به ترب. 2

ده שده بودند یپرور 7ون אمאم صאدقچ ھم یخود در دאمאن پدر 7אمאم כאظم

پدرש אیשאن رא . אשنא بودند یت فرزند به خوبیھאی درست ترب ن رو، بא שیوهیאز א

ھאی כودכאنه فرאتـر  ز אز لعب و بאزییت نیدر طفول یت כرده بود כه حتیچنאن ترب

ن یـت صفوאن جمאل שـאھد אیروא. بود یدیز توحیھאی אیשאن ن بאزی یبودند و حت

 7حضور دאשت כه نאگאه אمאم כאظم 7در خאنه אمאم صאدق یروز یو. مدعאست

پروردگـאرت  یبـرא«: כردند رאند به אو خطאب می אی رא می כه بزغאله د درحאلییرא د

دند و یفرزند دلبندש رא در אغوש כשـ 7ن ھنگאم، אمאم صאدقیدر א» !سجده כن

אن توجه ینכته שא 2»!ستیכه אھل لهو و لعب ن یכس یپدر و مאدرم فدא«: فرمودند

אز  درسـت یرفتـאر در برאبـرو مשـوقאنه پـدر  אمیز محبـتت، رفتـאر ین روאیدر א

  .فرزندש אست

. نـدرفتـه بودیر پذیثאتـ אש گرאمـی אز پدر 7ز אمאم כאظمین ینیت دیدر بعد ترب

  : دیאن بن خאلد گویسف

אز مقאبل حضرت عبور כرد  یمשغول نمאز بودند כه فرد 7، אمאم صאدقیروز

 7پس אز نمאز، فرزندש، אمאم כאظم. שאن بدون אعتنא به אو، نمאز رא אدאمه دאدندیو א

אمـאم در پאسـخ » د؟یـدیرא כـه אز مقאبلتـאن گذשـت ند یفرد אیא! پدرجאن« :دیپرس

                                                           
 .231، ص2، جارشاد. 1

 وא لهوی א אאمر ھذא صאحب אن: فقאل אאمر، ھذא صאحب عن 7عبدאّهللاא  אبא سאلت: قאل אلجمאل صفوאن عن«. 2

 فאخـذهـ  لربـכ یאسـجد: لهـא قـولی وھـو هیمכ عنאق ومعه ریصغ وھو -موسی אلحسن אبو وאقبل، لعبی

 .)15ح 311، ص1، جکافی. (»لعبی وא لهوی א من یאم و یبאب: وقאل هیאل وضمه 7אّهللاא  אبوعبد
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כـه אز مقـאبلم گذשـت بـه مـن  یگزאرم אز כسـ אو نمאز می یאن כه برא«: فرمودند

   1».تر אست نزدیכ

ت، אمـאم یـאمـא در אن روא .میت رא אز نظر گذرאنـدین روאیא مאنند یتیروא تر پیש

כنـد و در پאسـخ  אیשאن بـروز می یی برאא ن صحنهینمאزگزאر بودند و چن 7כאظم

 یت در محضـر پـدریجه تربیتوאن אن رא نت כنند כه می אن میین سخن رא بیپدر ھم

 7ت رא خـود אمـאم כـאظمیوه تربین שیطبیعتאً ھم. دאنست 7ون אمאم صאدقچ ھم

  .אند אعمאل כرده אنز در حق אوאدשین

ه אمכאن دאשـت در א כج ש، در אنیخو یعאوه بر عبאدאت שخص 7אمאم כאظم

بـن جعفـر  یبرאی مثאل، عل. כردند ز بא خود ھمرאه مییرא ن  عرصه عبאدאت، خאنوאده

ھمرאه بودم כـه در  7من چهאر سفر عمره بא אمאم כאظم«: گفته )אمאم یبرאدر گرאم(

 ،26ن سـفرھא یאש سفر כردند و طول مدت א ھא به ھمرאه אھل و خאنوאده אن یتمאم

  2».روز بود 21و 24 ،25

  

  همسر يمال ت حقوقيرعا. 3

ـ  حقـوق خـאنوאده ـ אعـم אز ھمسـر و فرزنـدאنت یـرعא نسبت بـه 7אمאم כאظم

ب یرא כه שع یم כه אمאم، אن بخש אز אموאلیدین دیש אز אیپ. دאשتند یت خאصیحسאس

אمאم فرستאده بود، پس  یت ھمسرש אز مאل אو بردאשته و برאیبدون رضא یعقرقوف

שود כه نوع رفتאر مـردאن  ر אשכאر میت שیب یرفتאر אمאم زمאن نیت אیאھم. فرستאدند

ن یز אیم و نیریپس אز אسאم رא در نظر بگ یאدوאر یت و حتیبא زنאن در عصر جאھل

  .ستندیقאئل ن یאحترאم ھمسرאنשאن یحقوق مאل یאز مردאن رא כه برא یتصور در برخ

                                                           
 فلمـא جـאلس، موسی وאبنه قدאمه رجل مر אذ ومی ذאت یصلی כאن אنه אّهللاא  عبد یאب عن خאلد بن אنیسف عن«. 1

 یאلـذ من یאل אقرب له یאصل یאلذ אن یبن אی: فقאل قدאمכ؟ من مر אلرجل تیرא مא אبت אی له: قאل אنصرف

 ). 407ص ،1، ج االستبصار( .»یقدאم مر

 .299، ص قرب االسناد؛ 18، ص مسائل علی بن جعفر 2
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  مربوط به فرزندان ت آداب مستحبيرعا. 4

فرزنـدאن بلכـه بـه אنجـאم دאدن אدאب  یتنهא به حقوق ضـرور نه 7אمאم כאظم

אز אدאب پـس אز  یכـیمـه دאدن یول. تאم دאשتند یز אھتمאمیمستحب در مورد אنאن ن

אز  یכـیپـس אز وאدت  7אت، אمאم כـאظمیروא یبنא بر بعض. وאدت فرزند אست

  1.دאدند یمه عمومینه ولیفرزندאنש، تא سه روز در مد

  

  ينواده از مواهب الهخا مندي بهره. 5

שـد،  مـیכـه بـه تجمـل منتهـی ن یدر حـد ط خـאنوאده،یدر مح 7אمאم כאظم

 یدر بعضـ. כردنـد ز مییھـאی حـאل رא تجـو و زینت یعیمندی אز موאھب طب بهره

ر ین و مـنقש بـه تصـאویھـאی رنگـ زאن אن حضـرت، لبאسیـאت אمده כـه כنیروא

  2. پوשیدند می

  

  ناهخانواده از گ ياهتمام به دور. 6

אر مهم سرپرست خאنوאده، مرאقبت אز אھل خאنـه ـ ھمسـر، یف بسیאز وظא یכی

مبتא نשوند  یھאی אخאق رאن ـ אست تא به گنאھאن و אلودگیכא א خدمتیفرزندאن و 

. و در صورت وقوع گنאه، بر سرپرست خאنه אزم אست وאכنש منאسب بروز دھـد

بنא به نقـل . بאره אست א درאینم یبرא یخوب یرאھنمא 7אمאم כאظم یره خאنوאدگیس

متوجـه שـدند دو غـאم بـא دو  7אمאم כאظم یאز ھمسرאن אن حضرت، روز یכی

                                                           
 אمیـא هثאثـ هنـیאلمد אھـل فאطعم ولده بعض علی همیول 7سیمو אبوאلحسن אولم: قאل אصحאبنא بعض عن(. 1

 مא: فقאل ذلכ אلسאم هیعل فبلغه هنیאلمد אھل بعض بذلכ فعאبه هوאאزق אلمسאجد یف אلجفאن یف אلفאلوذجאت

 قـאل ؤتهمیـ لـم مـא وزאده مثله وאله هیعل אّهللاא  صلی محمدא یאت وقد אא ئאیש אئهیאنب من אینب وجل عز אّهللاא  یאت

 אلرسـول אتـאכم ومـא"  : لمحمـد وقאل"  حسאب ریبغ אمسכ אو فאمنن عطאؤنא ھذא: " אلسאم هیعل: אنمیلسل

 ).1ح  ،281ص ،6ج  کافی( »" فאنتهوא عنه نهאכم ومא فخذوه

  .3، ح453، ص6، جکافی. 2
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ند כه بر אنאن یوگ یאی سخن م אن אنאن فאصله بود به گونهیم یوאریכه د ز درحאلییכن

ن رو، אمـאم بאفאصـله وאכـنש نשـאن دאدنـد و אنـאن رא یـمשروع و حאل نبود אز א

گـر ید یز به שهریزאن رא نیכ שهر و כنیورت כه غאمאن رא به ن صیفروختند به א

  1. فرستאدند

  

  يسلوك اجتماع

אنسـאن،  یعنـی ؛بـאلطبع אسـت یכه אنسאن، مدن אیم שنیدهن جمله معروف رא ھمه یא

 یא بـه دשـوאریـ توאنـد نمیא یـ ھא אنسאنگر یبא د یستیز بدون مرאوده، אرتبאط و ھم

  و  ھـא گروه، بـא یאجتمـאع یدر زنـدگ ھא אنسـאنכـه א جـ אز אن. כند یزندگ توאند می

ــאگون ــאئل گون ــه رو یمس ــتند رو ب ــھس ــث در س ــאعی، بح ــن یره אجتم    یز دאرאی

تـوאن  می כلـی محـورل سـه یـن אبعـאد رא ذیـمجمـوع א. خوאھد بود یאبعאد متنوع

  א بـא یـو  ھאسـت حכومتא بـא یـ ،אرتبـאط אنسـאن در جאمعـه زیـرאכرد؛  بندی دسته

אسـت  یو فرھنگ یא در قאلب حرכت علمیز یجאمعه ن אفرאدتبאط بא אر. אحאد جאمعه

. یא روאبــط אقتصــאدیــروزمــره و  ھאی معאשــرتون چــ ھم یא در قאلــب אبعــאدیــو 

 یאجتمـאع ھאی معאשرتو  ی، سلوכ فرھنگیאسیسلوכ س ، سه مفهومبیرتت نیبد

  . אید مید یپد

  

  ياسيسلوك س. 1

: כـرد یتـوאن بررسـ می یرא در دو محـور כلـ 7אمـאم כـאظم یאسـیسلوכ س

در  אن حضـرت یאسین כאمل سلوכ سییאن ذכر אست כه تبیשא. هیستیزی و تق ظلم

 یאسیره سیدر س یر بر אبعאد אخאقت שیא بج نیدر א. د دنبאل گرددیאی مستقل بא مقאله

  .یخیتאر یשود و نه بررس میאمאم تאכید 

                                                           
 .331، صقرب االسناد. 1
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  ستيزي ظلم )الف

 یره تمـאمیثאبـت و مسـتمر در سـ ستیزی تא مرز שـهאدت، אز אصـول אصل ظلم

ظلـم  یرאیכ אز אنאن نه در سخن و نه در رفتאر، پـذیچ یمعصومאن بوده אست و ھ

ون אمـאم چـ ھم یتیשگفت אن אست כه אز שخصـ. אند אند، אمא مظلوم وאقع שده نبوده

، ندقـرאر دאשـت ھא שـכنجهو  ھא گیری سخت تنگنאھא،ن یدتریכه تحت שد 7כאظم

ــ ینهא حتــت نــه بلכــه موאضــع  ده نשــده،ید ظلــم و ظــאلم שــنییــאدر ت כ כلمــهی

אز אن  אنאنبא  یھمכאر ترین כوچכ یאز حت یز بر ضد ظאلمאن و نهین یא سرسختאنه

، به حبس و שهאدت אن حضـرت زאنهیتس ه ظلمین روحیھم. نقل שده אست حضرت

  :כنیم می مرور رא زאنه حضرتیتس در אدאمه، چند نمونه אز موאضع ظلم. אنجאمید

אز  یכـی ندسـتین یرאض یحت אمאم. معروف אست بسیאرصفوאن جمאل  دאستאن .1

 یسـفر حـج، در خـدمت ظـאلم یه دאدن שترאن אن ھم بـرאیאنש در حد כرאیعیש

 ین כـه אرزو دאریھمـ« :ننـدכ چنـین אسـتدאل میאمאم . ردیون ھאرون قرאر گچ ھم

ظلـم و  یبقא یرزوه שترאن رא بدھد، אیھאرون سאلم بمאند و אز سفر برگردد تא כرא

אنصـرאف  ین ھمכـאریـو صفوאن به بهאنـه فـروש שـترאن، אز א »!אی כردهظאلم رא 

  1.دھد می

: فرمאیـد ، مییحכـومت כـאرگزאرאنאز ، سـلمه یאد بن אبیאمאم در موאجهه بא ز .2

ن כـه یـאست אز א تر محبوبگردم، نزد من  قطعه قطعهو  שده پرتאب یאگر אز بلند«

שאن پهن כنم مگر אن כـه غـم یبرא یبسאط یא حتیאم دھم و ظאلمאن אنج یبرא یכאر

در אدאمه،  אیשאن ».نمאیمرא אدא  ینیא دیرא אزאد כنم  یریא אسیرא برطرف سאزم  یمؤمن

  2.ندאمت، אשאره فرمودیظאلمאن در ق یאورאنیبه عقوبت 

                                                           
 .828ح، 441، صرجال کشی 1

 . 1ح ،110ص ،5ج ،کافی. 2
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به כאر خـود אدאمـه دھـد  تא ندאجאزه دאد ،ھאرون وزیرن یقطیبن  یبه عل אمאم. 3

  1.قرאر دھد ستمدیدگאنرفع مשכאت  یبرא אی وسیلهن כאر رא یوط بر אن כه אمשر

، אمـאم جلوس نمـوده بـود یدאدرس یدر ظאھر برא یعبאس یכه مهد یھنگאم. 4

بـه مـא  ،چرא אنچـه بـه ظلـم אز مـא سـتאنده שـده«: ندتمאم به אو فرمود بא صرאحت

אن غصـب یـل جریتفصאمאم به  »ست؟یאن چ«: دیپرس یمهد» ؟שود نمی بאزگردאنده

و אمـאم  »!بאزگردאنمن כن تא یمحدوده אن رא مع«: گفت یمهد .ندفدכ رא بאزگو כرد

ن سـخن و یـכـه אز א یمهـد. نـدن فرمودیرא معـ یحدود قلمرو حכومـت عبאسـ

   2»!שمیندیبאשد تא دربאره אن ب«: صرאحت لهجه حضرت שوכه שده بود، گفت

  

  برانهه و سكوت مديتق) ب

אن رא در معـرض خطـر قـرאر یعیبدאن معنא نبود כه خـود و שـستیزی אمאم  ظلم

אن رא אز یعیه، توאنسـتند خـود و שـیـگیری אز سאح تق אمאمאن معصوم بא بهره. دھند

جـאد כـرده یא یو عبאسـ یھـאی אمـو برھאنند כه حכومت یگردאب خطرھאی جد

ھـא قـرאر  ن حכومتیـכـه در تعـאرض بـא א یگریھאی د כه گروه یبودند؛ در حאل

. قـرאر دאدنـد یب و نאبودینשده، خود رא در معرض אس تند، بא אقدאمאت حسאبدאש

אسـت مשـروع و  یست، بلכه رفتאریپذیری ن ه به مفهوم سאزש بא ظאلم و ظلمیتق

אقدאمאت  یروھא برאیعقل כه موجب دفع خطر دשمن و حفظ ن برאمده אز فطرت و

ه یـمعصـومאن אز تقن جهت، یשود؛ به ھم ج حق مییت و ترویر تقویدر مس یبعد

   3.אند אد כردهی) سپر مؤمن(» لمؤمنא ُجنه«بא عنوאن 

אن حضـرت بـא . ه ملتزم بودنـدیز در سخن و عمل، به אصل تقین 7אمאم כאظم

                                                           
 .3ھمאن، ح. 1

 .36ح ،148ص ،4ج  تهذیب االحکام،؛ 5ح 543ص 1ج ،ھمאن .2

 هیـف وزאد. هیـאلتق من כیאب نیلع אقر שئ من مא: قولی כאن یאب אن: אبوعبدאّهللاא  قאل: قאل مروאن بن محمد عن«. 3

 .301، ح258، ص1، جمحاسن. (»"אلمؤمن جنه هیאلتق:" قאل ضאیא لیجم عن محبوب، بن אلحسن
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אز دو دستت  یכیאگر در «: ن فرمودندیאز אصحאبש چن یכیه، به ید بر אصل تقیتאכ

  1»!ن כنینשود چنگرت אز אن אگאه یכه دست د یכن یכאر یبאשد و بتوאن یزیچ

. כردنـد میه عمـل یـمنאسب، به אصل تق یر و در جאیز بא تدبیدر عرصه عمل ن

طبعـאً  2!ندنאد כی אمیرאلمؤمنینبא عنوאن  یفه عبאسیאز خل ندمثאل، گאه نאچאر بود برאی

بـر مؤمنـאن بـوده و نـه אمـאرت  یگونه موאرد، אمـאرت ظـאھر مرאد حضرت در אین

אمـא  3!برونـد یفـه عبאسـیگرאن، به אستقبאل خلیون دچ مگאه نאچאر بود ھ. یאستحقאق

  .ن موאرد در قبאل حفظ مכتب قאبل تحمل بودیھمه א

  

  يسلوك فرهنگ .2

ھمچـون  یو مـوאرد هبـود رسאلت معصـومאن ترین مهم ،یرسאلت فرھنگשאید 

 یفـאیאمאمـאن معصـوم در א. بوده אست ی، مقدمه تحقق אھدאف فرھنگیאسینقש س

  : توجه دאשتند یر כلیره به دو אصل و مسھموא، ینقש فرھنگ

  

  نيد يارائه چهره واقع )الف

ترین  د بאשـد כـه אو رא فقیـهیبא 7ون אمאم כאظمچ ھم ین כسید یقیمعرف حق

אند  ترین مردم به כتـאب خـدא دאنسـته אند و حאفظ فرد در زمאن خودש وصف כرده

אز  یرאوאنـאت فیـخאص و عאم بودنـد و روא ین لحאظ، אن حضرت مرجع علمیبد

، یری، تفسـی، אعتقאدیھאی فقه گویی אن حضرت به پرسש پאسخ 4.שאن نقل שدیא

                                                           
 א אن فאسـتطعت שـئ ھـذه دכیـ یف כאن אن موسی אلحسن אبو یل قאل: אلق یאلכאب سییع بن عثمאن عن«. 1

 .) 104، صمختصر بصائر الدرجات. (»فאفعل ھذه به تعلم

 .78، ص2، جعیون اخبار الرضا. 2

 .234، ص2، جارشاد. 3

 وאحفظهـمـ  قـدمنאه مـא حسـبـ  زمאنـه אھل אفقه وכאن فאכثروא، یموس אلحسن یאب عن אلنאس روى وقد«. 4

، بلכتא  אلنـאس وכـאن لتאوتـه، אلسـאمعون یبכـیو یبכیحـدروی قرא אذא وכאن بאلقرאن، صوتא وאحسنهم אّهللاא

 بـه، نیאلظـאلم فعـل من هیعل وصبر ظ،یאلغ من כظمه لمא بאلכאظم یوسم. نیאلمتهجد نیز سمونهی هنیبאلمد

 ).235-232ص ،2، جارشاد( »ووثאقهم حبسهم یف אیقت مضی حتی
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ز אھـل یـو ن یعیرשیمنحصر نبود و جאمعه مسلمאن غ یعیبه جאمعه ש ،...و یخیتאر

مـوאرد . مند بودنـد علوم אن حضرت بهره یאیدر ، אزیحیمس یون علمאچ כتאب ھم

  : ن مدعאستیبر א یذیل שوאھد

 1؛یط و אدאب محل قضאء حאجت در سن نوجوאنیبه שرא وحنیفهאب ییرאھنمא .1

ر یدر مسـ שـده כשف یאیאن سرگذשت قوم אحقאف و ربط دאدن אثאر و بقאیب .2

  2؛ن قومیبر א یعبאس یכאروאن حج مهد

: نـدسپس فرمود ؛هیدر حאل تق یאن در منیعیאز ש یכی یשرع سؤאلپאسخ به  .3

ه یـز אز نאحیـل و אو نیـو אو אز جبرئאسـت  9אنچه گفـتم אز رسـول خـدא«

 3».אورده אست یخدאوند متعאل

 4؛یعبאس یغصب فدכ در مجلس مهد یخ و چگونگیאن تאریب .4

אو  یرא بـرא لیـانجאز  یفقرאت، س אز אن כه אمאمپ یحیمسلمאن שدن כאفر مس .5

 5. ندبאزگو و قرאئت כرد

אن حضرت منحصر نبـود،  یبه خدمאت علم 7אمאم כאظم یفرھنگ یرگذאریتאث

ز אرאئـه خـوאرق عـאدאت، یאمאم در جאمعه و ن یאر،عملכرد אخאقیر موאرد بسبلכه د

  :دیبאره توجه כن به دو نمونه درאین. שد ت گمرאھאن مییموجب ھدא

 یبیو אخبאر غ 7אمאم כאظم ، پس אز مשאھده כرאمتذھبم یدیز خאلدאبو .1

 6.ت שدیمאن אورد و ھدאیبه אمאمتש א ،אن حضرت

 7.عقوبیمغرب به نאم  یאلאز אھ یت مردیאرשאد و ھدא .2
                                                           

  .429، ص3، جمناقب آل ابی طالب. 1

 . 426، ص3ھمאن، ج. 2

  .رییتغ یبא כم 1، ح92ص ،3، ج کافی؛  22ح ، 307ص ،2، جمحاسن. 3

 .36ح ،148، ص4، جتهذیب االحکام؛  5ح 543ص ،1، جکافی 4

  .426، ص 3، جمناقب آل ابی طالب. 5

 .413ص  ھمאن،. 6

 .142، صکمال الدین و تمام النعمه. 7



  349    7سبك زندگي و سيرة اخالقي امام كاظم

 

  نيفات و خرافات از چهره ديزدودن تحر) ب

  ن نقــש مهــم یدومــ ،یفــאت و خرאفــאت فرھنگــیمبــאرزه بــא אنحرאفــאت، تحر

ن یمسـلمאنאن در سـه قـرن نخسـت یخ فرھنگـیכه در تـאر یכس. אمאم بود یفرھنگ

د توאضع در برאبر سאحت معصـومאن فـرو د سریردت یب ،אنجאم دھد یכوتאھ یبررس

 یאسـیو س یفرھنگـ ھـאی فعאلیتل رא در گـرو یאصـ אسـאم یزیـرא بقـא، אورد می

אن دو نمونه بسـنده یمتعدد، به ب שوאھد אنیز אز مینه نین زمیدر א. یאبد میمعصومאن 

  :כنیم می

به نـאم محمـد بـن حسـن در ھאرون  یدربאر یאز علمא یכیبه  پאسخ אمאم •

 1.אسیق אن بطאنی، و بحج دربאره אستظאل سفر

 2.ی، در حضور منصور عبאسیאسאم ید نوروز به عنوאن سنتیع ینف •
  

  يروابط اجتماع. 3

 אفـرאدبـא  یو אنسـאن یروאبط אخאق یאصل در رفتאر معصومאن بر אسאس برقرאر

 یכسـאن تیسـאز ھـدא زمینه، یאرین نوع رفتאر، در موאرد بسیھم .جאمعه بوده אست

ره یدر سـ. שـنאختند نمیخـود  یمـאرא بـه عنـوאن אمـאم و رאھن שده כه معصـومאن

به چשـم  ین نحوه سلوכ אجتمאعیאز א یمتعدد ھאی نمونه 7אمאم כאظم یאجتمאع

ن نوשـتאر یאز حوصله א ھא نمونهאن ھمه یو ب ھא אنبه  یلیכه پردאختن تفص خورد می

 7אمـאم כـאظم یمربوط به نوع سـلوכ אجتمـאع یمحورھא ترین مهم .خאرج אست

  :عبאرتند אز

و توجه به زیردستאن، مـدאرא و  ییگرگرאیھאی نژאدپرستאنه، د ض و نگאهیتبع ینف

                                                           
 .235ص ،2، جارشاد .1

 .433ص ،3، جب آل ابی طالبمناق .2
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گـرאن، یمحبـت د قدرשنאسـی אز שـتم و نـزאع، ینفـ ظ ویجذب مخאلفאن، כظم غ

  .همאنیمؤمنאن و אכرאم م ع جنאزهییحضور در تש
  

  آميز ز از نگاه تبعيضيها و پره م انسانيتكر) الف

אت یـد معصـومאن در حیـل و تאכترین אصول مـورد عمـ אز مهم: توאن گفت می

وשـیدند כ אنـאن می. ھא بوده אست گر אنسאنی، نوع نگאه و رفتאر אنאن بא به دیאجتمאع

متאسـفאنه بـא . بאره رא زنده כننـد و زنـده نگـه دאرنـد ل אسאم درאینیھمאن نظر אص

فه، ین خلیدوم. א שدیدوبאره אح یھאی نژאدپرستאنه جאھل نگאه ،9رحلت رسول خدא

ر یز ھمـאن مسـیـفه نین خلیفه אول ربود و سومینه אز خلین زمیت رא در אسبق یگو

ن تصـور یدند بא אیھر چند כوש 7یאمیرمؤمنאن عل. ש گرفتیفه دوم رא در پیخل

 یئه خلفـאیبنא ندאשت אز سـنت سـ یא جאمعه אسאمیبאطل مقאبله כنند، گو یو مש

  .نه دست بردאردین زمیگאنه در א سه

ــدر دوره حאכم ــت معאوی ــویه و دی ــאم אم ــر حכ ــאی نگאه، یگ ــتאنه  ھ   نژאدپرس

ــت و ــدت گرف ــ ש ــ یوאلم ــא، عربریא غی ــאع ھ ــאظ אجتم ــه لح ــع یب   ت یدر وض

ــ هنאب ــتند یאمאنس ــرאر دאש ــ. ق ــאש فرאوאن ــאن معصــوم ت ــل، אمאم ــه مقאب    یدر نقط

  نـه ین زمیـو عאدאنـه אسـאم در א یتفכـر منطقـ یتא جאمعـه رא بـه سـو ردندכ می

  . سوق دھند

. خـوریم برمی بאره درאین یאن توجهیשא ھאی نمونهز به ین 7אم כאظمره אمیدر س

  :دیحمزه گو یبن אب یعل

حضـرت  یכـه بـرא رא یغـאم حبשـ یبودم כه س 7، نزد אمאم כאظمیروز

بـه  یو پـول ندאز אنאن سخن گفت یכیאمאم بא . שאن אوردندینزد א ،ده بودندیخر

رفتنـد،  یوقت ».درھم بده ینه سنאن، مאھאیכ אز אیبه ھر «: ندو فرمود ندאو دאد

بـه אو سـفאرש «: ندپאسخ دאد» د؟یبه אن غאم چه فرمود«: دمیאز حضرت پرس

درھم بـه אنـאن  یز سیכ دאשته بאשد و در ھر مאه نیכردم بא دوستאنש رفتאر ن
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 אفتمیـطن بא אنאن و بאن و ھمز ر و ھمכא عאقل و درست یرא אو رא غאمیبدھد، ز

  1».رفتیز پذیو אو ن

و  ندعرאق برخورد כرد یبدچهره אز אھאل یبه مرد یאن حضرت، روز نینچ مھ

א אو یـכـه گو نـدسـخن گفت אی گونهو به  ندאر گرم گرفتیبس אو و بא ندنزد אو نשست

ن صـحنه بودنـد، یـכه שאھد א یאز כسאن یبعض! אز אمאم رא برطرف سאزدین توאند می

אزمنـدتر یאو به שـمא ن כه درحאلی כنید میשمא بر אو عرض حאجت «: عرض כردند

אست אز منظر כتאب  یאست אز بندگאن خدא و برאدر אی بنده«: ندאمאم فرمود »!אست؟

אدم و  یعنین پدرאن یخدא כه بא مא در بهتر ھאی سرزمینאست در  אی ھمسאیهخدא و 

אز مא به אو אفتد و پس ی، نید روزیאسאم مשترכ אست و שא یعنیאن ین אدیدر بهتر

   2».میریبر نسبت به אو، متوאضعאنه در برאبرש قرאر گאز אحسאس تכ

  

  گرانياهتمام به رفع مشكالت د) ب

ژه אفـرאد یאزمندאن و به ویאِز نیثאر، سخאوت و رفع نی، אنفאق، אییگرگرאیه دیروح

در معאשـرت بـא אفـرאد بـود، بـه  7گر ویژگی مهم אمאم כאظمیفرودست جאمعه د

אلمثل שـده  ن مردم ضربیب) بن جعفر یسھאی مو כیسه(»یصرאرموس«אی כه  گونه

بود و به فرאخور حאل אفرאد אز یכصد تא  یمعموאً پنهאن ،ھאی אن حضرت אنفאق. بود

  3. כرد پردאخت می نאریسیصد د

  

  با مخالفان يمحبت و مدارا حت )ج

بא مخאلفـאن ـ ویژگـی مهـم  یگرאن ـ حتیאمیز و ھمرאه بא مدאرא بא د رفتאر محبت

                                                           
 .336ص قرب االسناد،. 1

 .413، ص تحف العقول. 2

  . 433، ص3، جمناقب آل ابی طالب. 3
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گـرאن، پوשـאندن ید یگذשت אز خطא. بود ،7אمאم כאظم یאجتمאعאت یگر در حید

ع جنـאزه ییمتقאبل و بـאאتر دאدن، שـرכت در تשـ یخשم، پאسخ محبت رא بא محبت

، )گریכـدیאفرאد جאمعه به  یכیو ن אرتبאط متقאبل(ه به توאصل و تبאّر یمؤمنאن، توص

 אز 1،یرאد به مهمאنهمאن و אجאبت دعوت אفی، אכرאم میریאز שتم و نزאع و درگ ینه

 אز. ن بאره وجـود دאردیدر א یאت متعددیفوق ھستند כه روא یשوאھد دאل بر مدعא

ت بسـنده یـن نوשتאر، بنא بر אختصـאر אسـت، تنهـא بـه ذכـر دو روאیא כه در אج אن

  :כنیم می

  ه گذשـت، אمـده כـه אمـאم یـن در بحـث تغذیـש אز אیכه پـ یتیروא یدر אنتهא

   یכـیو ن یروאبـط אجتمـאع(שـمא در توאصـل و تبـאّر وضـع «: نددیאز عאصم پرسـ

אمـאم  »!אر خـوبیبسـ«: در پאسـخ عـرض כـرد یو »چگونـه אسـت؟) گریכدیبه 

سـه بـرאدر یאز، دسـت در כیـאز שمא در صـورت ن یכیچنאن ھست כه «: ندفرمود

 دאد، אمـאم یچـون عאصـم پאسـِخ منفـ »!אزש بـردאرد؟یـن قـدאرمؤمنש כند و به م

  ت، یـن روאیـאز א 2».دیـقـرאر ندאر یظ توאصل در وضع خـوبپس به لحא«: ندفرمود

  אن رא یعیשـ یאز نـوع روאبـط אجتمـאع: معصـومאن تـوאن سـطح توقـع می یبه خوب

 .אستنبאط כرد

ضـمن  عقوب אست כـه אمـאمیبه نאم  مغرب یאز אھאل یفرد دربאرهگر، ینمونه د

بـه אو  ،تـه بـودن אو و برאدرש درگرفیכه ب یب و אשאره به نزאع و שتمیאخبאر אز غ

  3».ستیمن و پدرאنم نن ی، جزء دین כאریچن«: فرمود

                                                           
، 2، جارشـاد؛  7، ح108، ص2، جکـافی: אد שـده، نـכیـאت مربوط به مـوאرد یאز روא یمאحظه بخש یبرא. 1

، 12، جعهيوسائل الشـ؛ 144، صمکارم االخـالق؛ 433و  411، ص3، جمناقب آل ابی طالب؛ 235ـ 232ص

  .120و  109و  108و  103و  102و  100ص 48، جبحار االنوار؛ 140ص

 .145، مکارم االخالق. 2

 .334، ص دالئل االمامه. 3
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  نتيجه

ره یسـ و یبحث دربאره سبכ زنـدگ یچאرچوب منطق אین نوשتאر، כوשیدیم تאدر 

 یو بـه سـو ودשـ مستندسـאزیאت موجود، یبא نمونه روא 7و אمאم כאظم یאخאق

ن لحאظ، مبאحث یم؛ بدیאن حضرت گאم بردאر یאز سبכ زندگ یכאمل نسبتאً م یترس

و  ی، سـلوכ فـردیو عبـאد یسلوכ معنو: م שدیدر چهאر محور تنظ ن نوשتאریא

و  یدر بخש سـلوכ معنـو. یسلوכ אجتمאع و ی، سلوכ خאنوאدگیطیحم ستیز

 یھـאی معنـو ویژگیو  یعبـאد یھאی معنو ویژگیره אمאم در دو محور ی، سیعبאد

: ونچـ ھم یمبـאحث یאدعبـ یھـאی معنـو ویژگیدر محـور . مطرح שد یر عبאدیغ

مאن به خدא، שوق عبאدت، فقه عبאدت، حאل توجه در عبאدت و כثرت یمعرفت و א

ر یـغ یھـאی معنـو ویژگیمحـور  و در گردیـد بررسـی تقصیرعبאدت و אحسאس 

אد אخـرت، אھتمـאم بـه طאعـت و تـرכ یو  یزیאگریدن: ونچ ھم یز مبאحثین یعبאد

  .שد یم، رضא و שכر بررسیت، توכل، تسلیمعص

: ن قـرאر אسـتیبد שده مطرح مبאحث، یطیحم ستیو ز یدر بخש سلوכ فرد

  .وאنאتیعت و حیطب رفتאر بא ،بאאخرهو  שتینت، معیه، بهدאשت و زیتغذ

ت یـبه ترب صله אرحאم، אھتمאم: ن مبאحث مطرح שدی، אیسلوכ خאنوאدگدر بخש 

ه فرزنـدאن، ب ت אدאب مستحب مربوطیھمسر، رعא یمאل حقوقت یخאنوאده، رعא ینید

  .خאنوאده אز گنאه ی، אھتمאم به دوربאאخره و אلهیخאنوאده אز موאھب  مندی بهره

 ، سـلوכیאسـیسلوכ س ی، مبאحث در سه محور כلیدر بخש سلوכ אجتمאع

 یאسـیدر بحث سـلوכ س שده مطرحאصول . دنبאل שد یو روאبط אجتمאع یفرھنگ

ر بحـث سـلوכ د. אنـهه و سـכوت مدبریـز تقیـو ن سـتیزی ظلم: عبאرت אسـت אز

فـאت و یو زدودن تحر نیـد یאرאئه چهره وאقعـ: שد مطرحن אصول یز אین یفرھنگ

: دگردیـ ین אصـول بررسـیـز אین یدر بحث روאبط فرھنگ .نیخرאفאت אز چهره د

گـرאن، ی، אھتمـאم بـه رفـع مשـכאت دאمیز تبعیضز אز نگאه یو پرھ ھא אنسאنم یتכر

   .بא مخאلف یمحبت و مدאرא حت
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7سيره فرهنگي امام كاظم
   

  1محمد حسينيديس
  

  چكيده
. ی אسـتא جאمعـهאز تحول و توسعه در ھـر س مؤلفه زمینه نیتر مهمفرھنگ 

بـرאی אرتقـאء  אین مهم، وجود یכ אلگـوی فرھنگـی منאسـب ی بهאبی دستبرאی 

تعریف  درست، نیאزمند אنتخאب אلگوی. فرھنگ فردی و אجتمאعی، ضرورت دאرد

بـא  כوשـد یمـبه ھمین دلیل، אیـن مقאلـه . و بאزשنאسی بهترین אین אلگوھאست

فرھنگـی، سیאسـی و در موאجهه بא אوضאع  7بررسی سیره و رفتאر אمאم כאظم

، در سـאز فرھنگی אبزאرھـא رگیریכא به در جאمعه و چگونگی موجودאجتمאعی 

در ھمـین . زمאن گـאم بـردאرد بא مقتضیאت جهت بאزتولید אلگوی دینی متنאسب

 مقدمאتی אوضאع سیאسـیجهت، ضمن تعریف برخی אز مفאھیم אصلی و بررسی 

عه، تאریخی אز منאبع حدیثی שی یھא ی אز گزאرשریگ بهرهאجتمאعی אن عصر، بא ـ 

پردאخته  ی برאی رھبری جאمعهسאز فرھنگی رفتאر حضرت در جهت ھא وهیשبه 

ی رאھبـردی بـرאی توسـعه ھא برنאمـهدستאورد אین مقאله، אرאئـه  نیتر مهم. שد

فرھنگـی ی قرאن در تربیت ھא אموزهفرھنگ دینی بא تאכید بر نقש گفتمאنی 

אبزאرھـאی  نیتر مهم یכی אز جאمعه و تولید فرھنگ دینی، توسعه علوم به عنوאن

 אفتـهی سـאزمאنو عملـی שـبכه  و אھتمאم به رونق برنאمـه رאھبـردی سאز فرھنگ

  .אست 7، אز سیره אمאم כאظمשیعه وכאلت، برאی مدیریت فرھنگی جאمعه
                                                           

  .دאنשجوی دכتری تאریخ تשیع. 1
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  . قرאن ،7سیره، فرھنگ دینی، אمאم כאظم :واژگان كليدي

  

  مقدمه

 در طبیعـی، و فطـری یא گونـه بـه یرد وگ نمی אرאم ،ھא تیوאقع כשف بدون אنسאن

 لبی،ط لـذא سرمשـق. אسـت زندگی درست یھא سمبل و אلگوھא یאفتن ویج جست

 .سـتھא אنسאن سرשـت و ذאت جزو بودن، אلگو ویج جست در و خوאھی، سمبل

نیـאز  אلگوھـא אنـوאع بـه تربیت فردی و אجتمـאعی، و خودسאزی برאی بשر כه حאل

در . معرفـی שـود ی فכری و فرھنگیכאملی برאی رשد و تعאل אلگوھאی دאرد، بאید

כـه رفتـאر و  אند یی به عنوאن שאخص و אلگـو پذیرفتـه שـدهھא ھمه جوאمع، אنسאن

ی فـردی، אجتمـאعی، رفتאرھـאی فردی و אجتمאعی אیשאن در نـوع ھא כردאر و منש

ه אیـن כـ אین. سیאسی، אقتصאدی و فرھنگی، به صورت متفאوت אثر گذאשـته אسـت

ویی ج שرאیطی بאید بאשـد، אنسـאن رא بـه تכـאپو و چـאره אلگو چگونه و دאرאی چه

 در مאدی در ھمین جهت، مכאتب. وאدאשت تא بتوאند به אین نیאز خویש پאسخ دھد

هـره ب نאن بیچ به אین نیאز وאمאنده و در تعیین אلگوی حقیقی بدون نقص، ھم پאسخ

و تعـאلی אمא دین مبین אسאم به عنـوאن چـאرچوبی منאسـب بـرאی رשـد . אند مאنده

و پـس אز אیשـאن  9معرفی پیאمبر. כند یمی אلهی رא به بשر تقدیم ھא אنسאن، برنאمه

رین אلگوی فرھنگی ت به عنوאن אسوه حسنه، در وאقع بهترین و שאخص :بیت אھل

بر ھمین אسאس، نگرש جאمعه مسـلمאن . و تربیتی تعریف שده برאی جאمعه אست

ررسی دقیـق و موשـכאفאنه אبعـאد مختلـف שیعیאن دربאره אیשאن، مستلزم ب ژهیو به

لذא بـرאی تحقـق אلگـوی منאسـب در . زندگی فردی و אجتمאعی אیשאن خوאھد بود

ی فرھنگـی، بـه بررسـی ھא جهت توسعه فرھنگ دینی و تبیین رאھכאرھא و برنאمـه

مطאلعـאت  سـאز نهیزمخوאھیم پردאخت تא אین نوשـتאر،  7سیره فرھنگی אمאم כאظم

ر אز سیره و زنـدگی אیـن بزرگـوאر در ت ی بیשریگ بهرهدر جهت  تر قیدقر و ت بیש

  . تحقق אلگوی منאسب و ھدفمند برאی توسعه فرھنگ שیعی بאשد
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علـوم  رאنو هل در میـאن אندیשـئمسـא نیتـر مهمאز  ،چیستی و אھمیت فرھنـگ

گویـאی אیـن  ،وجود تعאریف متعـدد و متنـوع دربـאره وאژه فرھنـگ. אنسאنی אست

 :כـردبررسـی  تـوאن یمدر אبعאد مختلف  ،رא به لحאظ אھمیت فرھنگ. مطلب אست

 نقשـی دوم و دאرد جאمعه موجودیت و ھویت در فرھنگ אست כه جאیگאھی یכی

 و אھمیـت بعـد אول در وאقـع ھمـאن. כنـد مـی אیفא جوאمع پیשرفت در فرھنگ כه

درسـت  فرھنـگ نقש و אھمیت بعد دوم، جאمعه و موجودیت در فرھنگ جאیگאه

  . אست جوאمع אعتא سمت به حرכت در

 ھمـه و שـده כשـیده بשـر زنـدگی אبعـאد ھمه به فرھنگ نفوذ حوزه כש بی

 ھـאی ویژگی ھمه نیز و یכدیگر אز ھא אنسאن متمאیزכننده و یכیزیف ریغ ھאی ویژگی

عنصـری  وאאترین و فرھنگ بאאترین. אست نهفته ھא אن فرھنگ در جوאمع، متفرقۀ

 جאمعـه، ھر فرھنگ אسאسאً  .دאرد אسאسی دخאلت معهجא ھر موجودیت در כه אست

 ھـאی ویژگی כـل، صـورت بـه و دھـد می שכل رא جאمعه אن موجودیت و ھویت

 وجـود بـدون و دھـد می שכل رא ملت כی אی ملیت یכ אورندۀ وجود به مשترכ

رאھبردھـא و  .نאمیـد ملـت یـכ نبאیـد رא כשـور یـכ שـهروندאن وאحـد، فرھنگ

ی جאمعـه ھـא بنیאن سאز نهیزم وאقع در כه سאلم یج فرھنگرאھכאرھאی توسعه و ترو

 כـه אیـد میجزء نیאزھאی جدی جوאمع بשری به שمאر  אمروزه سאلم و אلهی אست،

ی כאمـل و بـא ھא אنسـאنس و ر بא بررسی نوع رفتאرھאی אلگوھאی قאبـل دسـت بאید

אز  .אبدی گسترש :مאن معصومی אز تجربیאت تאریخی و שیوه رفتאری אمאریگ بهره

و تـرویج  אنتقאل כند، تیھدא رא جوאمع ریمس توאند یم یفرھنگ یא כه دگرگونج אن

بـא تכیـه بـر  یفرھنگـ ینوאور زین و ندگאنیאفرھنگ درست برאی جאمعه אمروز و 

 כـه אسـت یאقـدאمאت نیتـر مهم אز 7به ویژه אمـאم כـאظم :مאن معصومسیره אمא

ی ھא مطـאبق بـא ضـرورت حـאل نیدرعـאفتـه و ی אلگوھאی علمـی و عینیت توאند یم

تعریف כـאربردی و مضـאف  بهلذא  .موجود و نیאزھאی جوאمع بשری رא אرאئه نمאید

 ،אیـن نـوع توجـه. שود میدر אین پژوھש توجه אز فرھنگ بא عنوאن فرھنگ دینی 
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عملכرد و تجربه تאریخی כسی אست כـه در ، در وאقع بر אسאس بررسی نوع رفتאر

فــردی و  یھــא وאכنשو  ھــא כنשאز  یریאلگوپــذدر صــدد  ،مقــאم رھبــری دینــی

تـא بـא אسـتفאده אز منـאبع تـאریخی و  وשدכ میאین مقאله . אجتمאعی אز אیשאن ھستیم

تא بא تכیه بـر  رא وאכאود حدیثی و بא אرאئه چאرچوب معین، سیره فرھنگی אمאم ھفتم

 אن یفرھنگـ عملכرد و رفتאر نوع فیتوص ضمن ،אین مستندאت تאریخی و حدیثی

 به אلگوی فرھنگی ،بא تحلیل و تبیین אن در موאجهه بא مخאطبאن فرھنگی و بزرگوאر

אصـلی و  سـؤאאتאین تحقیـق مبتنـی بـر . برאی جאمعه אمروز دست یאبیم یمنאسب

  :אست؛ אز جملهفرعی 

چگونـه بـه אلگـویی  7وאכאوی و بررسی سیره عملی و نظری אمـאم כـאظمبא 

 تـوאن یمـیج فرھنگ دینی در جאمعـه אمـروز منאسب و כאربردی برאی تبیین و ترو

  دست یאفت؟ 

אمאم برאی توسعه فرھنگ دینی אز چه روש و אبزאری بهره بردنـد و پیאمـدھאی 

  אین روש و אبزאر در جאمعه چگونه منعכس שده אست؟

بر  7، فرض بر אن אست כه سیره فرھنگی אمאم כאظمھא پرسשبא توجه به אین 

حאכم بر جאمعـه مسـلمאن و بـرאی حفـظ כیـאن אجتمאعی ـ  אسאس אوضאع سیאسی

 رفـت برونאسאم در אن روز שכل گرفته و رفتאر אمـאم، رאھכـאری منאسـب بـرאی 

  .توسعه و ترویج فرھنگ دینی بوده אست سאز نهیزمجאمعه אز مשכאت موجود و 

  

  مفاهيم

  سيره. 1

 نאسאنש وאژهאین وאژه אز نظر . سیره در لغت و אصطאح، تعریف و تبیین שده אست

 כـאر، دאدن אنجـאم نحـوه و سبכ 1سنت، قه،یطر روש، مאنند ؛دאرد یمتعدد یمعאن
                                                           

  .361، ص1ج ،مصباح المنیر ،یومیف .1
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 مثـل رא رهیسـ. رفتن رאه و כردن حرכت مطلق و שب در حرכت روز، در حرכت

بـه گفتـه  1.כنـد یمـ دאلت رفتאر سبכ و نوع بر כه אند گرفته »فعله« وزن بر فطره

 حאلـت אن بـر אو ریـغ אیـ אنسـאن כـه אست یحאلت یمعنא به رهیس ،یאصفهאن رאغب

 قـرאن در رهیس כه چنאن یאכتسאب چه و بאשد یزیغر حאلت אن چه כند؛ یم یزندگ

 رא) אژدھـא( אن مـא« 3؛)َسنُِعـيُدها ِسـيَرتََها االْٴولى(: 2אست رفته כאر به معنא نیھم به

 در حرכـت و ریسـ نوع כی ،لغت אھل نظر به» .میگردאن یبرم) عصא( אولש حאلت به

 כـه گونـه ھمאن ؛אسـت نهفتـه رهیسـ مفهـوم در گـرید یھـא تیفعאل אی رفتن رאه قאلب

 و رفتـאر یمعنـא متضـمن ینـوع بـه ،»ُروאیِسـ و رُ یسـی َر،یسَ  سאر،« مאنند אن مשتقאت

ِسـيُروا (: אمر שכل به ،میכر قرאن در رهیس مשتقאت כאربرد نینچ ھم. ھستند حرכت

  .معنאست نیھم به نאظر 5؛)لَْم يَِسـيُروا ِفى األَْرِض َأَو ( :مضאرع فعل و 4؛)ِفى األَْرِض 

 مـورد כـه یوאحـد فیتعر و رفته כאر به یمتفאوت یمعאن به ،אصطאح در رهیس

ــאقאت ــه ف ــیאند ھم ــد، رאنو هש ــאכنون بאש ــאره ت ــود אن درب ــدאرد وج ــ. ن  אز یبرخ

 یلغو مفهوم אز برگرفته כه אند دאنسته حאلت و قهیطر یمعنא به رא אن ،نאسאنש رهیس

 قـرאر یخیتـאر عیوقـא ثبت و خیتאر بא برאبر رא رهیس ،گرید یبعض 6.אست אین وאژه

 نیھم ،سאنینو خیتאر عرف כه چنאن ؛دیאب یم خیتאر ھمאنند یعیوس دאمنه כه אند دאده

 سرگذשـت و حـوאدث ذכر ره،یس אز ھא אن یعموم بردאשت و כند یم دییتא رא معنא

   7 .دھد میگوאھی  אمر نیא بر אنאن، لهیوس به فتهאی نیتدو یھא رهیس כه אست אفرאد

                                                           
   .454ص ،6ج ،العرب لسان אبن منظور،. 1

   .433ص سאر، وאژه ،القرآن فاظال مفرداترאغب אصفهאنی، . 2

   .21ه یطه، א. 3

   .11هیאنعאم، א. 4

   .9ه یروم، א .5

   .199، ص14ج ،ترجمه محمدبאقر موسوی ھمدאنی ،المیزانتفسیری، یعאمه طبאطبא .6

عسـאכر و אمثـאل  אبن، یحلب אبن אسحאق، ره אبن ھשאم،ینگאرאن مאنند سخیله تאرینوשته שده به وس یھא رهیس .7

گویאی אین مطلب אست כه سیره در معنאی حقیقی خود تنظیم نשده و  ،به سیره نویسندگאنو نوع نگאه  אن

   .אز אطאعאت ریز و درשت אز زندگی حضرت جمع אوری שده אست אی به صورت مجموعه אً صرف
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. دאردبحث دقیقی  ،رهیس یשنאس مفهوم در ،در بحث سیره نبوی یمطهر دیשه

 ئـتیھ نیـא כـه دאده قرאر نیא بر لیدل رא »فِعلَه« ئتیھ بא رهیس بودن زنو ھم שאنیא

 رفتـאر خـאص سـبכ و نـوع אز عبـאرت ،معنא אن و بخשد یم אن به یخאص یمعنא

 یرفتـאر ،به نظـر אیשـאن بلכه د؛אمن نمی رهیس אصطאحאً  رא یرفتאر ھر שאنیא .ستא

 ئـتیھ زیـرא 1؛ بـود خوאھـد رهیسـ مصـدאق بאשد، ژهیو سبכ و روש یدאرא כه

 שود گفته אگر כه چنאن دאلت دאرد؛ خאص روש و نوع بر ،عرب لغت در مذכور

 مییبگـو אگـر بـرعכس رسـאند؛ یمـ رא نשسـتن مخصـوص نوع ،»لسهجَ « ستلَ جَ 

بـر אیـن אسـאس و بـא توجـه بـه  2.دאرد دאلـت نשستن مطلق به ،»لسهجِ « لستجِ 

فرھنگـی  یھא تیفعאلدر  7مقتضی بحث כه دربאره نوع رفتאر و روש אمאم כאظم

  .معیאر و مبنאی אین تحقیق خوאھد بود ،تعریف שهید مطهری در مورد سیره ،אست

  

  فرهنگ ديني/ فرهنگ . 2

رאن، حـدود و به אعتقـאد برخـی אندیשـه. عאریف متعددی دאردوאژه فرھنگ نیز ت

אمـא אنچـه در אیـن پـژوھש بـه אن توجـه  3سیصد تعریف אز אین وאژه אرאئه שده،

א وجـه جمعـی بـرאی ر אن تـوאن یمـכلی אست כه در وאقع  نسبتאً ردد، تعریفی گ می

: طبـق אیـن تعریـف، فرھنـگ عبـאرت אسـت אز. אغلب تعאریف אرאئه שده دאنست

در  ھא אنسـאنو ھنرھאی متعلـق بـه جمعـی אز  ھא ، عאدאت، فرمدیعقאی אز א موعهمج

   4.زمאن و مכאن مשخص

بא عقیده خאص  ھمאن رفتאرھאی אنسאنی אست כه ،فرھنگ بر אسאس אین تعریف

                                                           
   .45، صسیره نبویسیری در  ،שهید مطهری .1

   .46ھمאن، ص. 2

، بهـאر و تאبسـتאن 9و  8، ש مـدیریت تطبیقـی و تطبیـق مـدیریتی، مجله »یتمقאله אقتصאد و مدیر«میرسپאسی، . 3

1370.   

  .ھمאن. 4
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نوع رفتאر فردی و אجتمـאعی כـه بـر אسـאس یـכ . שود یمو به שیوه خאص אرאئه 

نیـز  אبـدی میאن و مכאن مשخص بروز ی یכ گروه خאص در زمھא سری אز אرزש

א כـه مقאلـه در صـدد بررسـی سـیره ج אز אن. یכی دیگر אز אبعאد אین تعریف אست

אست، به مقتضאی حאل و مقـאل بאیـد در  7علمی و نظری رھبری دینی אمאم כאظم

שود  میدر אین مقאله، אز جאمعه دینی بحث . مورد فرھنگ دینی بحث به میאن אورد

אین فرھنگ بא عنوאن فرھنـگ دینـی שـنאخته . رھنگ خאص אستכه تحت تאثیر ف

فرھنـگ دینـی در یـכ جאمعـه، بیـאنگر : گفـت توאن یمبه عبאرت دیگر، . שود یم

אیـن نـوع . ی دینـی در אن جאمعـه بـوده אسـتھא שאخصهوجود و حضور دین و 

 אیـد میفرھنگ دینی، فرھنگی به שمאر . فرھنگ برאیند دین و منطبق بر دین אست

ی نگرשی אست כه تכلیف אنسـאن رא نیب جهאن. ی دینی پשتوאنه אن אستنیب هאنجכه 

فطری . כند یمو روש ومنש אلهی تعیین  ھא אموزه چאرچوبدر برאبر ھمه چیز در 

بودن، دאשتن منשא אلهی، پویאیی و غیرאیستאیی بودن و قدرت نفـوذ حـدאכثری، אز 

   1. ی אین نوع אز فرھنگ אستھא یژگیوجمله 

تعאریف به عنوאن چאرچوب بحـث، وאرد שـوאھد و  אین بא مبنא قرאر دאدن אכنون

به عنـوאن یـכ  7رفتאر و روש فرھنگی אمאم כאظم به ،ی تאریخی שدهھא گزאرש

  .نیمכ ر دقت و אن رא بررسی میت אلگوی رאھبردی عملی برאی جאمعه אمروز، بیש

  

   7عصر امام كاظم اوضاع سياسي، فكري و فرهنگي

ضروری אسـت بـه وضـعیت  7د به بررسی سیره فرھنگی אمאم כאظمپیש אز ورو

سیאسی، فכری و فرھنگی عصر אیשאن پردאخته שود تא ضمن تبیین جو سیאسـی و 

ی אن بر تحوאت جאمعه، نقـש رفتאرھـאی אثرگذאرفכری حאכم بر جאمعه و میزאن 

                                                           
نאمـه ، پژوھש»ھא بررسی و שنאخت وجه تمאیز فرھنگ دینی بא سאیر فرھنگ«سیدعبدאلهאدی رضوی، مقאله . 1

  .1390، تאبستאن 81، ש علوم اجتماعی
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 در אصאح فرھنگی جאمعه אسאمی و به ویـژه جאمعـه שـیعه 7سאزنده אمאم כאظم

  .گرددبرجسته 

میـאن ـ  قمری در منطقه אبـوאء128ھفتمین אمאم שیعیאن، در سאل  ،7אمאم כאظم

پس אز שـهאدت پـدر . אز مאدری به نאم حمیده بربریه، به دنیא אمدندـ  مכه و مدینه

قمری دوره אمאمت אیשאن אغאز שد و عمـر שریفשـאن در 148بزرگوאرשאن در سאل 

שخصیتی אن حضرت در منאبع مختلف אשـאره ی ھא یژگیو. مدینه و بغدאد گذשت

صـر ع در طول حیאت خویש، بא چند تن אز حאכمאن عبאسی ھم 7אمאم. שده אست

 ،)ق169 – 158( یمهد به معروف محمد )ق158ـ  136( یقیدوאن منصور :بودند

   ).ق193ـ  170( ھאرون ،)ق170ـ  169( یھאد

 אن حضرتאمאمت  دورאنبא ) ق132(ی نخستین تשכیل حכومت عبאسیھא سאل

. כـرد یمفرאھم رא ر بر אن אمאم ت موجبאت فשאر بیש ،مصאدف שده بود و ھمین אمر

. שـد یمـبـر جאمعـه שـیعی تحمیـل  ،אین مسאله در כنـאر سـאیر مسـאئل موجـود

رא  7حאכم بر جאمعـه در دوره אمـאم כـאظم سیאسی، فכری و فرھنگی یھא چאلש

  :چنین بر שمرد توאن یم

  ؛ل حכومت عبאسی و تאש برאی حفظ قدرتنوزאیی قدرت، تשכی .1

 ؛مשروعیت طلبی حכومت عبאسی و مقאبله بא خאندאن علوی .2

 ؛و אیجאد تفرقه دאخلی در جאمعه שیعه 7שهאدت אمאم صאدق .3

تאש برאی بאزگردאندن وحدت جאمعه שیعی و جلوگیری אز אیجאد  .4

 ؛جدید یھא فرقه

 ؛حفظ جאمعه שیعی و رسیدگی به אوضאع مאلی שیعیאن .5

خאندאن  بزرگبه عنوאن  7שیعی و فשאر بر אمאم כאظم یھא אمیقظهور  .6

 ؛علوی

  .پאسخ به مسאیل دینی و علمی .7
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ی رא א تـאزهدر دورאن אفول حכومت אمویאن، تאریخ به تدریج نـوزאیی حכومـت 

אرسـאل دאعـی بـه . گرفت یمی مخفی שכل ھא دعوتو  ھא تیفعאلשאھد بود כه بא 

ویژه خرאسאن، زمینه پیروزی אین خאندאن رא فـرאھم منאطق مختلف جهאن אسאم به 

قمری، אولین حـאכم عبאسـی، אبوאلعبـאس سـفאح، بـر 132ه در سאل כ سאخت تא אین

ی سفאح، گرفتن אنتقאم خون ھאשمیאن و ھא حرכتאز אولین . مسند حכومت نשست

در نتیجــه ســپאھی بــه فرمאنــدھی عمــوی خــود  1.وאقعــه כــربא אز אمویــאن بــود

عبאسیאن שכست سـنگینی . لی برאی جنگ بא مروאن حمאر گسیل دאשتع بن عبدאّهللاא 

אשאره به אین وאقعه تאریخی، در وאقع بدین علت אسـت . رא بر אمویאن تحمیل כردند

כه عبאسیאن در אبتدא برאی جلب نظـر مسـلمאنאن و بـه ویـژه علویـאن כـه جאیگـאه 

ه حכومـت نوپـאی خשی بـب ی نزد جאمعه مسلمאنאن دאשتند، برאی مשروعیتא ژهیو

دچـאر چـאلש جـدی  توאنست یمھمین אمر، جאمعه שیعی رא . خود אستفאده כردند

 7אمאم כـאظم ژهیو به، אنیعبאس صرع ھم 7لذא אئمه معصوم. ھویتی و سیאسی כند

عبאسـیאن پـس אز . שـدنددرگیرودאر محאفظت אز جאمعه، دچאر مשـכאت فـرאوאن 

. ی سرשنאس علوی برאمدنـدھא אستقرאر نسبی، به تدریج در صدد حذف שخصیت

نیـز بـא  7دورאن אمאمت אمאم כאظم. رא به שهאدت رسאندند 7אنאن אبتدא אمאم صאدق

موאجه بود، در حאلی כه بحرאن تعیین אمـאم  7ی سیאسی عصر אمאم صאدقھא چאلש

به طور فزאینده در جאمعه و حتی در میאن خـوאص در حـאل  ،7پس אز אمאم صאدق

نא به دאیل سیאسـی، אز جملـه تـرس אز אزאر و אذیـت אمـאم אین אمر ب. گسترש بود

رא وאدאשت تא در وصـیت خـویש نـאم چنـد نفـر אز جملـه  7بعدی، אمאم صאدق

منصور رא به عنوאن جאنשین تعیین فرمאیند تא אز אین رאه جאن אمـאم بعـدی در אمـאن 

אمـאم بعـدی بـرאی عمـوم و گـאه بـرאی برخـی  ،7لذא در دوره אمאم صאدق. بمאند

سردرگمی در مسאله تعیین אمـאم بعـدی در  ،خوאص نیز نאשنאخته مאند و ھمین אمر

  . سبب שدرא میאن جאمعه שیعه 
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. ر نשودت تא چאلש אفترאق جאمعه بیש כوשید ،خאص سیאسی אوضאعدر אن  אمאم

بـرאی אصـحאب  ،سردرگمی جאمعه שیعه כه موجب حیرت در אمر אمאمت שده بود

دی כه فردی אز אصحאب אز خود حضرت در مورد אمـאم אمאم ھم پوשیده مאند تא ح

  :ویسدن میرאوندی  نیאلد قطب 1. دیپرس بعدی 

لطאق در مدینه بودیم כه دیـدیم שـمאری بـر א ھمرאه مؤمن« :אلم گویدس بن ھשאم

مא مسאئلی אز عبدאّهللاא دربـאره زכـאت . אند אمده عفربن محمد گردج بن در خאنه عبدאّهللاא 

אز  میدאنسـت ینمـאه بیرون אمـدیم و گ אن. به مא ندאد رستیدپرسیدیم ولی אو جوאب 

در אیـن حـאل . כدאم یכ رא قبـول כنـیم ،مرجئه، معتزله، زیدیه و خوאرج یھא فرقه

כـردیم جאسوسـی אز جאسوسـאن  گمـאن. میשـنאخت ینمـשیخی رא دیدیم כه אو رא 

ــאل، אو  ــن אحتم ــرخאف אی ــی ب ــت ول ــور אس ــאمنص ــن  رא م ــه אبوאلحس ــه خאن ب

ی سـؤאאتא بودیم כه فضـیل و אبوبصـیر وאرد שـده ج در אن. برد 7عفرج بن موسی

 אمدنـد یم دسته دستهאه مردم אز ھر سو گ אن. نمودند و بر אمאمت אیשאن یقین כردند

  2».عفر رא قبول دאשتندج بن جز گروه عمאر سאبאطی و שمאری כه عبدאّهللاא 

ب در אیـن سردرگمی موجود در جאمعه שیعه و حتی در میـאن بزرگـאن אصـحא

رא  7نوبختی، سردرگمی جאمعه שیعه پس אز אمאم صـאدق. روאیאت مשخص אست

بـه  7به گفته وی جאمعه שیعه پـس אز אمـאم صـאدق 3.כשد یمبه تصویر  تر قیعم

  :שدندשש گروه تقسیم 

 ؛7ن بر مهدویت אمאم صאدقאمعتقد .1

 ؛7ن به زنده بودن אسمאعیل پسر אمאم صאدقאمعتقد .2

 ؛د پسر אسمאعیلن به אمאمت محمאمعتقد .3

 ؛7ن به אمאمت محمد دیبאج پسر אمאم صאدقאمعتقد .4
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 ؛ن به אمאمت عبدאّهللاא אفطحאمعتقد .5

 .8بن جعفر موسین به אمאمت אمعتقد .6

אمאمـت،  دאرאن هیـدאعبه عنـوאن رھبـرאن و  7حضور دیگر فرزندאن אمאم صאدق

ی ھא نـهیزمھمـین אمـر . ی فכـری در אیـن دوره بـودھא یبندویژگی خאص جبهه 

در אیـن وضـعیت، مـدیریت אیـن אوضـאع . زد یمـتگی فכری جאمعه رא رقـم אשف

رفـت، بـر אمـאم گ אمאن جאمعه שیعه כـه در אبعـאد כאمـی خـویש שـכل میس نאبه

ضروری بود؛ אمא فשאر حכومت عبאسی بر جریאن שیعی אمאمی و به ویژه  7כאظم

بـه  ؛زد یمـدورאن جאمعه שیعه رא رقـم  نیتر سختبه گوאھی تאریخ،  7אمאم כאظم

بر عـدم قیـאم بـر ضـد  حضرتכه در دوره مهدی عبאسی بא تضمینی כه  یא گونه

  . ندرھא שد موقتאً אز فשאرھא  ندحכومت به وی دאد

بא אوضאع سیאسی، فכـری، فرھنگـی  7نوع رفتאر و چگونگی تعאمل אمאم כאظم

  :و אبزאری כه אمאم برאی כنترل جאمعه שیعه بهره گرفتند، عبאرتند אز

  

 مان قرآني و توليد فرهنگگفت. 1

  قرآن و تربيت جامعه  -1-1
قرאن . نقש سאزنده قرאن כریم به عنوאن כتאب אسمאنی، بر ھمگאن مبرھن אست

אیـن . توאنست جאمعه عرب رא متحول سـאزد ،9معجزه پیאمبر نیتر بزرگبه عنوאن 

א ی ربخש אتیحر نمود یאفت، در وאقع نوعی ت تحول عمیق כه در بعد فرھنگی بیש

ی منאسب אز אین אبـزאر ریگ بهرهی כه א گونهبرאی جאمعه אن روز به دنبאل دאשت؛ به 

ی بسترھאرאھبرد عملی منאسب در جهت אیجאد  توאند یم ھא فرھنگی در ھمه دورאن

אین אبزאر سאزنده در موאقع אختאف و אفترאق، بهترین אبزאر . جאمعه بאשد سאز فرھنگ

אن رא وجه مשترכ אنאن  توאن یمختلف אست כه ی مھא گروهאیجאد وحدت در میאن 

و אیجـאد  7در فضאی فכـری و فرھنگـی پـس אز שـهאدت אمـאم صـאدق. دאنست

ی قـرאن כـریم بـه عنـوאن ھא אموزه نیאفر نقשی مختلف، אھمیت כאنونی و ھא فرقه
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وجه مשـترכ אعتقـאدی، سیאسـی و فرھنگـی، میـאن جאمعـه مسـلمאن بـه خـوبی 

درאیت ویژه، به אین אمر توجـه خـאص دאשـتند و در  بא 7אمאم כאظم. دیدرخש یم

تـאש . تحقق فرھنگ قرאنی، بر جאمعه שیعه مدیریت و رھبری نمودنـد سאر هیسא

אن حضرت در تאכید بر قرאن به عنوאن نمونه مهم گفتمאن رאیـج و مـورد پـذیرש 

زمینه رא برאی ھـدאیت و جلـوگیری אز ھرگونـه توسـعه  توאنست یم، ھא گروهھمه 

در אیـن  مאنده یبرجאمنאبع حدیثی تאریخی . אف عقیدتی و כאمی فرאھم سאزدאنحر

و عאمـل  7زمینه، به موאرد متعددی אز אھتمאم جאمعه به قرאن אز سوی אمـאم כـאظم

  : ویدگ می دیمف خیשمرحوم . אند כردهبودن خود حضرت، אשאره 

 مـردم نیتر هیـفق אو .אنـد כرده تیروא فرאوאن 7جعفر بن موسی אمאم אز مردم

 قرאئت به نسبت مردم نیبאאوאزتریز و قرאن به نسبت مردم نیتر حאفظ و عصر

 قـرאن אوאىאز  שنوندگאن و כرد یم تאوت قرאن אندوه و حزن بא אو .بود قرאن

   1.دندینאم یم »نیلمتهجدא نیز« رא אو نهیمد مردم .אفتאدند یم هیگر به אو

 אور حـزن حضرت אن قرאئت ؛»زنאح قرאته כאنت و«: אست אمده گرید یتیروאدر 

   2.بود

  : دیگو حفصبه نאم  حضرتیכی אز אصحאب 

 رحمـت بـه و خدאترس 7כאظم אمאم אز رت שیب دم כهیند رא یכس عمرم در

 قرאئـت ھنگـאم אیگو و بود حزن بא ھمرאه خوאندنש قرאن و بאשد دوאریאم حق

  3.دכر یم خطאب یשخص به

  : نندכ می نقل אنبزرگوאرש جد אز ،یثیحد در حضرت אن

 دوسـت رא یعـאل یכאرھـא و بخשـש و جـود و אست بخשنده یتعאل یخدא

 به אحترאم אز گروه سه بزرگدאשت. אست نאخرسند پست یכאرھא אز و دאرد یم
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 و حאمـل כـه یכسـ אنو  عـאدل אمـאم، مسـلمאن دیسف שیر :אست یאله جאل

 فשیتכאل بאر אز نه و אست ُغلو אھل نه כه یא گونه به אست، میכر قرאن میتسل

   1.כند یم یخאل שאنه

. فقط به بعد فردی و אھمیت جאیگـאه قـرאن محـدود نبـود 7כאظم توجه אمאم

ی ھא گونه، به تبیین و تفسیر אیאت پردאختند و به ھא هیتوصאیשאن ھمگאم بא אین نوع 

ھی و توسـعه فهـم جאمعـه د ی تفسیری אیאت در جهت אگאھیھא جنبهمختلف، در 

یאت قرאن و אیجאد فضאی منאسـب بـرאی تربیـت فـردی و אجتمـאعی مسلمאنאن אز א

ــرאد در جهــت  ــאز فرھنگאف ــאیی س ــین، در ھمت ــوم حــدیث ثقل ــرویج مفه ی و ت

כـه אز אرכـאن  رא چאرچوب رفتـאری منאسـبאیשאن . כوשیدندو قرאن  :بیت אھل

در سאیه אرتبאط بא قرאن و درכ و فهم عمیق אن میسـر  ،تولید فرھنگ جאمعه אست

-بن אم ھשـאمن هש بیאمאم در ذیل توصیه به یכی אز אصحאب خאص خو. ستندندא یم

سـی بـه ر دست جهـتאین אبزאر مهـم در  یریכאرگ بهאھمیت عقل و  بאرهدر ،حכم

نכאت بسـیאر سـودمندی رא אز قـرאن  ،برאی ھمه אفرאد جאمعه دینی درستفرھنگ 

  : دیگو یمحכم بن ھשאم. یאدאور שدندכریم 

َ تبאرَכ و تعאلی  :ندبه من فرمود 8جعفر بن موسیאبوאلحسن  یא ھשאم אّن אّهللاא

ر אھَل אلَعقِل و אلفهم فی כتאبه فقאل ْر ِعـبادِ ( بשَّ ِذيَن يَْستَِمُعوَن الَقْوَل *  َفبَشال

ُ َوُأولـِئَك ُهْم ُأولُـوا األَلْبـاِب  یـא  .)َفيَتِبُعوَن َأْحَسنَُه ُأولـِئَك الِذيَن َهداُهـُم اّهللاٰ

אم אن אّهللاא تبאرכ و تعאلی אכمل للنאس אلحجج بאلعقول و نصر אلنبیین بאلبیאن ھש

  ؛»...و دلّهم علی ُربوبیتِه بאאِدله 

כتאب خود مژده دאده  دربه رאستی خدאی تعאلی אھل عقل و فهم رא  ،אی ھשאم

  و بهتـِر  نمאینـدכـه بـه سـخن گـوש  میھא بنـدهمـژده ده بـه אن «: هو فرمود

خدאیשאن رھبـری כـرده و ھـم  ھم כه כسאنی ھستندאنאن  ؛ندאن رא پیروی כن
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رא به وאسطه عقـول بـر  ھא حجتبه رאستی خدאوند  ،אی ھשאم ».دאنند صאحب

بیאن یאری نموده و بא دلیل به ربوبیت  لهیوس بهمردم تمאم כرده و پیغمبرאن رא 

  1. ...خود ره نموده 

یـכ رאھبـرد عملـی  برאی ھمه بשر بـه عنـوאن ،خطאب به ھשאم حضرتپیאم 

אمـאم در . אسـت موقعیتو אمروز بא אین  وضعیتبرאی جאمعه אن روز بא אن  درست

  ھجـوم  معضـلجאمعـه אز  رفـت برونمنאسـب بـرאی  یא وهیשـوאقع دنبאل ترسـیم 

جدید و در صـدد تـذכر بـه جאمعـه שـیعه و تאכیـد بـر  دیعقאو  ھא שهیאندאفכאر، 

שـبهאت مختلـف  אبـאطنی بـرאی موאجهـه بـ אبزאر عقل به عنوאن پیאمبر یریכאرگ به

  .ندموجود در جאمعه بود

سخنאنی אست כه در جאمعه به طـور  یگر غربאلوصف  ،אبزאر عقل در אین نכته

  مطــرح .... مختلــف فقهــی، כאمــی، سیאســی، אجتمــאعی و یھــא حوزهفزאینــده در 

سـخن ، حـق אز غیـر حـق سـخن כـردن جدא طرح ،توصیه אمאم برאی مقאبله. بود

تصـمیم  ی אست تא بر אسאس و محور عقلرمنطقیغ אز سخن منطقی و قوى אز فیضع

  .گرفته שود

אن رא بـه عنـوאن . אبعאد ویژه אیאت قرאن כریم توجه دאدند به אمאم כهخאصه אن 

  فرھنگـی، بـرאی  –چאرچوبی منאسب بـرאی مقאبلـه بـא ھـر گونـه ھجـوم فכـری 

  دو ثقـل שـریف یعنـی  אصحאب توصـیه כردنـد تـא بـא تمسـכ ژهیو بهجאمعه و 

نقــש رאھبــردی قــرאن بــه عنــوאن برنאمــه مســنجم زنــدگی بשــر، و رھنمودھــא و 

جאمعـه אز ھرگونـه خطـر فכـری،  :بیـتی مفسرאن قرאن یعنـی אھـل ھא برنאمه

אدאمـه  تر موفـقدر אمאن مאند و در رאه توسعه و رשـد عقلـی ... فرھنگی، سیאسی و

  .حیאت دھد
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  تبيين و تفسير قرآن -1-2

  پذيریتبيين نكات تربيتى در فرهنگ )الف

  :فرمودند حدیث ثقلین در 9پیאمبر

   بכتـאب فخـدوא אلنـور، و یאلهـد هیف אّهللاא  כتאب אولهمא ن،یثقل כمیف تאرכ אאن ...

 ،یتـیب אھـل و قـאل ثـم ه،یف رغب و אّهللاא  כتאب یعل فحّث  به אستمسכوא و אّهللاא 

 یفــ אّهللاא  אذכــرכم ،یتــیب אھــل یفــ אّهللاא  אذכــرכم ،یتــیب אھــل یفــ אّهللاא  אذכــرכم

  1....یتیب אھل

ترسیم שده و قـرאن و عتـرت ھمتـא  در אین حدیث دو אستوאنه مאندگאری دین

ی مبیِن و مفسیر אیאت אھمتאیی אھل بیت بא قرאن در وאقع به معن. אند گردیدهمعرفی 

ی ویژه دھאیتאכو  ھא هیتوصنیز عאوه بر  7אمאم כאظم. و שכאفنده علوم אلهی אست

ی אز אیـאت قـرאن بـرאی منـد بهرهאی جאمعه مسـلمאنאن در چگـونگی و عمومی بر

زمאنه، به تفسیر و تبیین אیאت  غبאرאلودری و ھدאیت אین جאمعه در فضאی گ روשن

ی موجـود، بـه ھـא אنیجری فכری و فرھنگـی دھ جهتقرאن برאی אھل علم، برאی 

می אز אیאت ی مهھא بخשאیשאن . مسیر حقیقی و مقאبله بא שبهאت موجود پردאختند

قرאن رא تبیین כردند כه در مورد مبאحث אخאق دینی مאنند غیبت، توכل، אیمـאن و 

بـرאی . بود و بدین وسیله بسترھאی فرھنگی و تربیتی جאمعه رא فرאھم سـאختند... 

ِ َفُهَو َحْسبُهُ (مثאل، אز אمאم در مورد אیه   حضـرت. שـد سـؤאل 2)َوَمْن يَتََوكْل َعلَى اّهللاٰ

  :فرمودند אرهب نیدرא

 ؛ه در ھمه כאر خود بـر אو توכـل כنـیכ یכی אن .توכل بر خدא درجאتی دאرد

رאضی بאשی و بـدאنی در خیرخـوאھی تـو כوتـאھی نכنـد و  ،ھرچه بא تو כند

                                                           
  .2408 ثیحد ،2ج ،مسلم حیصح אبی אلحسین مسلم بن אلحجאج،. 1
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توכل כن و در  ھא نیאبه وאگذאری ھمه  خدא برپس . بدאنی כه אختیאر بא אوست

  1.אن و جز אن به אو אعتمאد دאשته بאש

  

  ی ساز فرهنگن جايگاه امامت و تبيي) ب

אمאم غیر אز تفسیر و تبیین אیאت שرعی و אخאقی، بعضـی אز אیـאت رא تשـریح 

گאه אمאم در میאن . بود :بیتכردند כه گویאی جאیگאه ویژه و حسאس אمאم و אھل 

ی تאویل بـرده، در معنـאی אصـلی אن א گونه، معאنی برخی אیאت رא به ھא پرسשאین 

جאیگـאه אمאمـت و نقـש  نیـیتبد כه אین אیـه در وאقـع در صـدد ردنכ אستعمאل می

عفـر אز ج بن بـرאی نمونـه، علی. رאھبردی حضرت در مسـیر ھـدאیت جאمعـه بـود

ُقْل َأَرَأيْتُْم ِإْن َأْصبََح مـاُؤكُْم َغـْورًا َفَمـْن (در مورد تאویل אیه  7برאدرש אمאم כאظم

 َمِعـيٍن 
ٍ
  : ندجوאب فرمود پرسید و אمאم در 2)يَْأِتـيكْم ِبماء

ھنگאمی כه אمאم خود رא אز دست دאدید، چه כسی برאی שمא אمאم تـאزه خوאھـد 

   3אورد؟

כـه  نـدכ אשـאره میאب جאری  بهאیه  ؛כه אز ظאھر אیه مשخص אست گونه ھمאن

مربوط بـه وجـود אمـאم و علـم و  رא بאطن אیه ،אمאم و مאیه حیאت موجودאت אست

   4.ه مאیه حیאت جאمعه אنسאنی אستכ دאنند می אو گستر جهאنعدאلت 

אھمیـت وجـود و نقـש فرھنگـی و  دربـאره 7אمאم כאظم، در گزאرש دیگری

   :فرمאیند می )يُْحِى األَْرَض بَْعَد َمْوِتـها(روم  سوره 19تربیتی אمאم در جאمعه ذیل אیه 

כه عـدل رא  زدیאنگ یمאمא خدאوند مردאنی رא بر ، زنده שدن زمین بא بאرאن نیست

و برپאیی حـدود خدאونـد  שود یمאحیאی عدل زنده  سببو زمین به  כنند یمده زن

                                                           
  .1375 ،65ص ،2כلینی، ھمאن، ج. 1
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  1.אز بאرאن چهل صبאح سودمندتر אست ،در زمین

 دنـدאن یمـمثل عدאلت  ییھא مؤلفهحیאت معنوی زمین رא به  ،אمאم در אین روאیت

ــ و אھمیــت عــدאلت در جאمعــه رא بیש אز حیــאت خــאכی زمــین  ســودمندترر و ت

جه به אین אیـאت و تبیـین و تאویـل معنـא و بـאزگو כـردن אن بـرאی تو. שمאرند می

در وאقع نوعی حرכت فرھنگی بـود כـه  ،معرفی جאیگאه אمאمت جهتאصحאب در 

بـه نقـש אلهـی אمאمـت در  ،تعریف جאیگאه אمאم در جאمعـه بر عאوه ،بر אسאس אن

نـه و אن رא تنهـא رאه نجـאت بשـر אز ھـر گو دنـכن یمـאجرאی حدود אلهـی تאכیـد 

  .فرمאیند یممعرفی  ھא یور כج

כه در وאقع بر سر تعیین אمאم پـس  7فضאی فכری پس אز שهאدت אمאم صאدق

אز אیשאن אیجאد שد، بא تفسیر אیאت قرאن به عنوאن وجه مשترכ ھمه فرق موجـود، 

تאכید אمאم بر توجه אصـحאب و توسـعه دאنـש قرאنـی، در . قאبل رفع و אصאح بود

ی ھـא گزאرשلـذא . مـؤثر بאשـد توאنسـت یمשد שبهאت כאمی مقאبله بא تفرقه و ر

 7و قرאنی אمאم כـאظم אز رویכردھאی تفسیری مאنده یبرجאی ھא تیروאموجود و 

אز دل אیـאت قـرאن رא  ھـא אموزهحאכی אز אین مطلب אست כه אمאم، بنאی توسعه אین 

אیـن  قאبل تطبیق بر مصدאقی خאص אسـت، منحصرאً در برخی אز אیאت כه . دאשتند

در مـورد אیـه  7אمאم כאظم. نوع رویכرد حضرت در تبیین אن بسیאر مשهود אست

ُسوَل َوُأوِلى األْمِر ِمنْكُمْ (سوره نسאء  59 َوَأطيُعوا الر َ   :دینفرمא یم )َأِطـيُعوا اّهللاٰ

  2.و אوصیאی پس אز אیשאن ھستند طאلب یאبאمر علی אبن א منظور אز אولی

אمـده و אیـن  9אمر در כنאر אطאعـت رسـول خـدאא یאطאعت אز אول ،אیه אین در

אطאعـت مطلـق אز אفـرאد، در صـورتی . אطאعت، به طور مطلق وאجب שـده אسـت

 معصـومبאید  9وאجب אست כه אنאن معصوم بאשند، پس אولی אאمر نیز مثل پیאمبر

אلب و אوصیאی بعد אز אیשאن معصـوم بودنـد و אیـه قאبـل ط אبی بن تنهא علی. بאשند
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توجه אمאم به אین نכته در موقعیتی مطرح שد כـه . یستنبر دیگر مصאدیق  אنطبאق

عאوه بر  توאنست یمو ھمین نכאت،  بردند یمحتی یאرאن אمאم نیز در حیرت به سر 

رאھبـردی عملـی بـرאی حفـظ כیـאن تשـیع אز  ،7تبیین جאیگאه علمی אمאم כאظم

  . خطرھאی فכری بאשد
  

  قرآن و پاسخ به شبهات كالمى) ج

 دھنده نשـאن 7ضאی ترسیم שده در مطאلب گذשته אز عصر אمאمت אمאم כאظمف

سیאسی حכومت عبאسی אز  یفשאرھא. אست یשאنفرھنگی א یھא تیفعאلحسאسیت 

معتزلـه و  ییگرא عقـلویی بא برخی فرق כאمـی مאننـد س و ھم یینوא ھمو و س یכ

ب چهـره אسـאم چون زنאدقه כه در صدد تخری ییھא فرقهعقאید  مאنده یبאقحضور 

بودند، عوאملی אست כه بر حضور אمאم و אھمیت כـאرכرد علمـی و فرھنگـی אمـאم 

 یرفتאرھـאאنعכـאس  ،فכـری و כאمـی یھא مשـرببא حضور و رونق . تאכید دאرد

 אتیـא بربא تכیه  ،تא بא אیجאد سپر אعتقאدی כوשیدندאمאم . علمی אمאم نیز تغییر یאفت

אیـن אمـر در تبیـین مفـאھیم و تفسـیر אیـאت . دنـھقرאن به אین نیאز جאمعه پאسخ د

 دربردאرنـده ،אمא توجه אمאم به برخـی אز אیـن אیـאت. ، گذשتשد ذכرمختلف כه 

مختلـف  یھא نـهیزمپאسدאری אمאم אز مرزھאی فכری שیعه در . ھدفی خאص אست

אز لوאزم جאمعه אن روز بود כه אمאم بא אستفאده אز برخی אیאت قرאن  ،عقیدتی ویژهبه 

  .אوردند یمبرאی مدعی خویש دلیل  ،و אستنאد به אن

بحث אن روز یعنی رؤیت خدאوند پرسـیده  نیتر جیرאدر مورد  7אز אمאم כאظم

  :ندخدאوند رא دید؟ فرمود 9ه אیא پیאمبرכ אمאم در پאسخ אین. שد

ما كََذَب (: دیفرمא یمכه خدאوند عزوجل  یא دهینשنאیא . بله بא قلبש אو رא دید

  2.خدא رא بא چשم ندید אمא אو رא بא قلب دید 9پیאمبر 1)ُد ما َرأىالُفـؤا
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  لبى عباسيانط مقابله با مشروعيت) د

אمـאم . ی نخستین حכومت بنی عبאس مصאدف بودھא دھهبא  7عصر אمאم כאظم

لبی خאنـدאن عبאسـی אز طریـق ط ردند بـא مשـروعیتכ ی خאص، سعی میא گونهبه 

אنـאن بـא אیـن אدعـא כـه عبـאس عمـوی . بله כننـدمقא 9ی אز پیאمبربر אرثאدعאی 

یی رא بـرאی אیجـאد مقبولیـت אدعאھـאی אولی אز دیگـرאن بـود، بر אرثدر  9پیאمبر

سאختند כه אمאم بא אستنאد به قرאن כـریم،  یمعمومی و پس אز אن مשروعیت مطرح 

، دאنستند یم 9خلفאی عبאسی כه خود رא پسر عموی پیאمبر. כردند یمبא אن مقאبله 

تـאש فرאوאنـی . دنـدید یمـ ی جدی یعنی אئمهبیرق بאھموאره خود رא در موאجهه 

ردند، אئمه כـه אز فرزنـدאن כ אنאن אدعא می. برאی تخریب שخصیت אنאن אنجאم دאدند

نـین چ אنـאن ھم. ذریه אیשאن محسـوب שـوند توאنند ینمھستند،  9دختری پیאمبر

دאنستند و بر אن  می 7אلبط بیא بن ر אز علیت رא بیש 9فضאیل عبאس عموی پیאمبر

بـא  7ی، دنبאل مقאصد خود بودنـد لـذא אمـאم כـאظمبیفر عوאمאنאن بא . زدند یمدאمن 

  . ندپردאخت تمسכ به אیאت قرאن به مقאبله بא אنאن 

در گزאرשی مفصل، به موضـوع بحـث אمـאم عیون اخبار الرضـا שیخ صدوق در 

ی فرھنگـی حضـرت در ھـא تیعאلفכه نمونه بאرز  כند یمو ھאرون אשאره  7כאظم

  .אست تبه אمر خאف אنאنو حقאنیت و אولویت  :بیتتبیین جאیگאه אھل 

مא نسل و  دییگو یمچگونه و به چه دلیل «: عرض כرد 7به אمאم כאظم ھאرون

ه پیאمبر אز خود نسلی بر جאی نگذאשته و نسل אنسאنی، כ ذریه پیאمبر ھستیم حאل אن

 כـه یدرحـאلאد אنאث و שمא فرزندאن دختـر אو ھسـتید אز אوאد ذכور אست و نه אو

  :فرمودند 7אمאم כאظم» دختر نسل ندאرد؟

وَب َويُوُسـَف َوُموسـى (.. بسم אّهللاא אلرحمن אلرحیم ِتِه داُوَد َوُسلَيْماَن َوَأيـي َوِمْن ُذر

: گفـت» پدر عیسی כیسـت؟«: سپس فرمودند 1)َوهـُروَن َوكَذِلَك نَْجِزى الُمْحِسِنينَ 
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پس مא אز طریق مریم بـه سـאیر فرزنـدאن אنبیـא ملحـق «: فرمود» .عیسی پدر ندאرد«

 9بـه نسـل رسـول אّهللاא  3כردیم وبه ھمین ترتیب، مא אز طریق مאدرمـאن فאطمـه

   1».میשو یمملحق 

 وضـعیتאیـאت در  درسـتאز فهم  یریگ بهرهאستنאد و אستدאل אمאم به قرאن و 

ویی ویژه و رאھبردی بـرאی پیـروאن אیשـאن אلگدوره، فرھنگی אن ـ  خאص سیאسی

 ،و فهـم و درכ אیـאت אن שده میترستمسכ به قرאن بא جאیگאه ویژه . دھد یمאرאئه 

سیאسـی، فכـری و  یھא بیאسجאمعه אز مשכאت و  رفت برونبهترین שیوه برאی 

  . אستفرھنگی 

  

  )توسعه علوم( ساز فرهنگتوليد ابزار . 2

. ی אز אن אسـتمنـد بهرهאبزאرھאی منאسب و  ی فرھنگی، وجودھא حرכتאزمه 

ی در אفـزאر نرمی و ھـم אفزאر سـختאین אبزאرھـא، ھـم بאیـد بـه صـورت  שכ یب

 دورאنفرھنگـی، ـ  بـه אعتبـאر אوضـאع فכـری. بאשد אثرگذאری فرھنگی ھא حرכت

، بـא توجـه بـه دورאن אن در. دیـنאم بـدعت دوره تـوאن یم رא 7כאظم אمאم یزندگ

 مـذھب و فرھنـگ لبـאس در یא تאزه دیعقא روز ھر ،فتوحאتگسترש جغرאفیאیی 

 قـرאرعبאسـی  حכومـتو تאییـد  مورد پـذیرש و حمאیـت و שد یم جאمعه وאرد

 توسـعهی فכـری، ضـمن ھـא אنیجربرאی مقאبله بـא אیـن  7אمאم כאظم. رفتگ می

تאسـیس כـرده  7صـאدق אمـאم و 7بאقر אمאم כه عهیש یفرھنگ – یفכر مدرسه

 כیـنزد و دور אز یאدیز אنیعیש زیאدی אنجאم دאدند و در نتیجه، یھא بودند، تאש

 و نــهیمد در و دندیرســ אیשــאن  محضــر بــه علــم و فرھنــگ ضیفــ כســب یبــرא

 .כردنـد یمـ אستفאده حضرت אن אز ،بودند مכه عאزم אمאم כه حج אمیא در مخصوصאً 

سـعه رאھכאر عملـی منאسـبی بـرאی تو توאنست یمتربیت שאگردאن عאلم و כאرאمد، 

                                                           
  .85 -84ص  ،1שیخ صدوق، ھمאن، ج.  1
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عنאصر כאرאمد، مؤمن و معتقد به אمאمت . بאשد :بیتجאیگאه אمאمت و علوم אھل 

حضرت و אمאمאن قبل و بعد אز אیשאن در نقאط مختلف، پـس אز כسـب فیوضـאت 

. پردאختنـد یمـبه ترویج عقאیـد درسـت שـیعی  7علمی و אخאقی אز אمאم כאظم

כאم אسאمی در موضوع ی بسیאری אز אحھא مجموعهحضور مؤثر אین אفرאد، تدوین 

گردیـد  یمعאقه به علم و یאدگیری، موجـب . فقه و حدیث و כאم رא موجب שد

ــא فرمאیש ــאظم ھ ــאم כ ــرعی אم ــאوאی ש ــود 7و فت ــبط ש ــت و ض ــزאرש . ثب گ

  : כند یمאووس بر אین אمر دאلت ط سیدبن

و  שـدند یمدر مجلس درس אن بزرگوאر حאضر  7یאرאن و نزدیכאن אمאم כאظم

یא در مـوردی  فرمود یمدאשتند؛ ھرگאه אیשאن سخنی  ھא نیאستאبنوس در ی ھא لوحه

   1. دندیورز یم، به ضبط אن مبאدرت دאد یمنظری אرאئه 

כه بאرھא پدر بزرگوאرשאن توسط אن رא تאیید כـرده  7جאیگאه علمی אمאم כאظم

ھـر . سـאخت یمرא به سوی אیשאن روאنه  :یتب بودند، سیل مשتאقאن به علوم אھل

د אین چשمه جوשאن אندیשه بא وجود جو אختنאق حאכمאن عبאسی، زیر فשאرھא، چن

تשنگאن فرھنگ دینـی  گאه چیھی زیאدی قرאر دאשتند، ھא تیمحرومو  ھא تیمحدود

بزرگـאن علمـی و فرھنگـی . ندنسאخترא אز رسیدن به אین مهم نאאمید  :بیتאھل 

 שـدند یمـאیשאن سیرאب رא כه ھموאره אز خزאنه علوم وحیאنی  7عصر אمאم כאظم

یونس بن عبدאلرحمאن، صفوאن بن یحیی، محمدبن אبی عمیر، عبدאّهللاא : אفرאدی چون

بن مغیره، حسن بن محبوب אلسرאد و אحمد بـن אبـی نصـر بزنطـی بودنـد כـه אز 

אمא אفرאد دیگری  2.אمدند میبه שمאر  7אصحאب אجمאع و אز خوאص אصحאب אمאم

بودند و در رאه توسعه و ترویج فرھنگ  7م כאظممכتب علمی אمא אفتهی تیتربنیز 

خـאد، אز جملـه محمـدبن: و تربیت فرھنگی جאمعـه نقـש دאשـتند :بیتאھل 

                                                           
  .95، ص االنوار البهیهשیخ عبאس قمی، . 1

   .350ص ،4ج، طالب یاب آل مناقبאبن שهر אשوب، . 2
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عبدאلرحمאن بجلی، علی بـن جعفـر، אسـحאق بـن عمـאر صـیرفی، אسـمאعیل بـن 

بن جعفر، حسین بن علی بـن فضـאل، دאوود رقـی، عبدאلسـאم بـن صـאلح  موسی

   1.مאعیل بن مهرאنحصروی، موسی بن بכیر و אس

 אمـאمبه عنوאن אمאنتی سنگین و مهم در אختیאر  7مدرسه علمی אمאمین صאدقین

 אز یگروھـ ،عتیשـر و אیשאن بא ھدف توسـعه علـوم دیـن. گرفتقرאر  7כאظم

 אوضـאع אختنـאق שدت وجود بא. ندنمود تیترب و میتعل رא محدثאن و אنیرאو علمא،

 تیولئمسـ ھرگـز حضـرت ،،אمـאم بـر نحאכمـא فשאر و زمאن אن در حאכم یאسیس

 یعلم و یفرھنگ تهאجم موفق שدند تא ،رو نیھم אز ندنכرد رھא رא שیخو یعلم

 אز שیبـ بـه ،تـرאجم و رجـאل یھـא כتאب .رא כنترل כنند قیزند כאفرאن و ملحدאن

  .כردند یم نقل ثیحد 7כאظم אمאم אز כه אند ی אשאره כردهرאو صدیس

نـوع مقאبلـه و مبـאرزه بـא طـאغوت رא  ،یאسیس عאوضא بא توجه به 7כאظم אمאم

، بـه حـאد یאسـیس אقـدאم جאی ھرگونـهه و ب ندمبتنی بر رویכرد فرھنگی قرאر دאد

علمـی و  אرשـאد و یرھبـر دאدن قرאر تیאولو بאمدرسه علمی  سאز فرھنگجریאن 

 خود אتینظر و אرא بא رא یאسאم گسترده فرھنگ یھא هیپא ،یجعفر دאنשگאه یفכر

 אز ،ھא אقدאم گرید به نسبت دورאن אن در یفرھنگ نهضت یریگیپ .ندسאخت تر محכم

  :دאשت تیفور و تیאولو جهت چند

 7بـאقر אمـאم و 7سـجאد אمـאم כـه یفرھنگ قیعم و میعظ میرאث هכ یכی אن

 כـردن رھא ،ندبود כرده مطرح یتر گسترده حوزه در 7صאدق אمאم و כرده שروع

 موجـب در وאقـع حضـرت אن אز پس אمאمאن و 7כאظم אمאم یسو אز حرכت نیא

 .שد یم نیשیپ אمאمאن یھא تאש رفتن ھدر

نـین چ نوظهـور و ھم یھא فرقـهאعتقאدאت  نفوذ خطر ،موقعیت אن دره כ دوم אن

بـرאی  رאنگـریو و یجـد یخطر نאب، אسאم فرھنگ قلمرو در گאنهیب یھא فرھنگ

                                                           
  .122ص ،یداریپا و مقاومت قهرمان و مبارزه اسطوره 7جعفر بن یموس امام ،یשیبخשא یقیعق میعبدאلرح. 1
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 אفכـאر نفـوذ אز یریگجلـو یبـرא 7כـאظم אمאم. بود مسلمאن אمت یאعتقאد یمبאن

 یאعتقـאد و یفכـر یאزھـאین بـه ییوگ پאسـخ و אسـאم یفرھنگ حوزه در یאلحאد

. نـدכرد متمرכـز یفرھنگـ یכאرھـא بر رא שیخو یھא تیفعאل محور خود، روאنیپ

 مجموعه جאمعه، یھא یאزمندین אز یאگאھ و مכتب یمبאن به گسترده אحאطه بאאیשאن 

אز طریق אصـحאب  رא مختلف یھא نهیزم در یمאسא معאرف و אحכאم אز یאرزשمند

ی مـدون و رאھبـردی א برنאمهכه אمروزه  ندگذאשت אدگאری به خود و שאگردאن خאص

  .אید میبه שمאر  :بیتعملی برאی پیروאن مכتب אھل 

  

 وكالت افتهي سازمانتوسعه فرهنگي با شبكه . 3

ـ  یفرصت منאسـبی بـرאی حیـאت سیאسـ 7دوره حכومت و אمאمت אمאم علی

אمא پس אز שـهאدت حضـرت و بعـد אز صـلح . رفت یمאجتمאعی שیعیאن به שمאر 

و قدرت یאفتن אمویאن، فשאرھא بر جאمعه שـیعه אفـزאیש  7تحمیلی بر אمאم حسن

بא زوאل . گذשتند یمی כه بزرگאن אز אصحאب אئمه אز دم تیغ אمویאن א گونهیאفت، به 

، زمאن אحیאی مجدد جאمعـه שـیعه »دאلرضא من אل محم«، بא שعאر هیאم یبنحאכمیت 

אین שعאر نیـز ھمچـون حכومـت אمویـאن، אز ھـیچ  دאرאن هیدאعدאد، אمא  میرא نשאن 

  ی ضـد שـیعی ھـא تאשفשאری بـر אمאمـאن و جאمعـه שـیعه دریـغ نכردنـد و بـא 

  אمאمـאن שـیعه در אیـن دورאن، . خود، صفحه جدیدی در تאریخ تשـیع رقـم زدنـد

ی بروز مשـכאت ھא نهیزمری قرאر گرفتند و ھمین אمر، ت تحت כنترل و فשאر بیש

כـه گذשـت،  ورط ھمـאن. כـرد و معضאت متعددی رא برאی جאمعه שـیعه فـرאھم 

توسعه سرزمینی و جغرאفیאیی مرزھאی אسאمی כه در پی فتوحאت رو بـه אفـزאیש 

  بود، زمینه منאسبی بـرאی حضـور عقאیـد، אندیשـه و אفכـאر ملـل دیگـر بـه درون 

وجود אسـیب אیـن چنینـی، אئمـه رא بـر אن دאשـت تـא . אسאمی بوده אست جאمعه

ذא אز ـلـ. دـــرאر دھنـــگی قـرھنــفـ  یــرویכرد مبאرزאتی خود رא رویכرد علم

ی ھـא دورهبه بعد، אین فرאیند مبאرزאتی אغـאز שـد و در  7دوره אمאمت אمאم سجאد
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 ی،عیطب طور به نیبنאبرא. بعد به تدریج بسته به אوضאع زمאنی، אدאمه و توسعه یאفت

 אز ینـدیفرא یلـیتحلپی بـرد و در وאقـع  توאن می אمאمאن نیب یאرتبאط یھא حلقه به

 یسـאزمאن و یאجتمאع כردیرو .אرאئه כرد توאن یم عهیש אمאمאن ی فرھنگیھא تیفعאل

پس אز رویכرد تربیتـی و تعلیمـی אمאمـאن  ،7כאظم אمאم دوره אز אمאمאن تیفعאلدر 

ی گذשته بא رویכرد حفظ جאمعه ھא تیفعאلبر אین مدعאست כه مכمل  قبلی، שאھد

و אمאمאن پس אز אیשـאن بـه طـور  7ی אمאم رضאھא تאששیعه אست و در אدאمه بא 

   .אدאمه یאفت تر عیوس

دورאن حیאت سیאسـی،  نیتر سختכه به گوאھی تאریخ אز  7دورאن אمאم כאظم

یریت بجـא و خردمندאنـه אن אمـאم אجتمאعی و فرھنگی שیعه بود، بא درאیـت و مـد

بـא אیجـאد שـبכه  7אمאم כـאظم. بزرگوאر، توאنست به روند طبیعی خود אدאمه دھد

منظم وכאلت، وכאی خود رא כه אز שאگردאن تربیت שده مכتب אیשאن بودند و بـه 

سאح علم و אدب و فرھنگ علوی مسلح بودند، برאی ھدאیت و مـدیریت جאمعـه 

وسعت سرزمینی و جغرאفیאیی جهـאن אسـאم در . فرستאدندשیعه به منאطق مختلف 

به ھمین منوאل، جغرאفیـאی . پی فتوحאت אدوאر نخستین אسאمی، رو به אفزאیש بود

שیعیאن در برخی نقאط جهאن אسאم . یری دאשتگ אنسאنی تשیع نیز پرאכندگی چשم

אز  אطـאع. حضور دאשتند و ھمین حضور جאمعه שیعی، لوאزمی رא در پـی دאשـت

ی مذھب تשیع، پאسخ بـه שـبهאت אعتقـאدی موجـود، رد ھא אموزهمسאئل שرعی و 

دیون שرعی به אمאم، אدאره موقوفאت و כمכ به نیאزمندאن שیعه، אز مسـאئل مهمـی 

אمـא محـور . نمـود یمـبود כه بر אسאس אن برقرאری אرتبـאط بـא אمـאم رא ضـروری 

نאی دیگر پאسخ بـه שـبهאت و ی אین وכא، توسعه فرھنگی دینی و به معھא تیفعאل

 :بیـتحفظ כیאن جאمعه שیعه אز אنحرאف و توسعه مفهوم אمאمت و معرفی אھل 

  .به عنوאن אلگوی رאستین ھدאیت بود

لذא אمאم، یـאرאن و . سאخت ینمجو אختنאق، אمכאن برقرאری אین אرتبאط رא فرאھم 

אن منـאطق שאگردאن مورد אعتمאد خویש رא به نمאیندگی אز خـود بـه سـوی שـیعی
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ی שـرعی، ھـא یאزمنـدینند تא אز אین طریق، عـאوه بـر رفـع כرد یممختلف رאھی 

ی שیعی و رאھبـردی علمـی ھא אموزهوאسطه منאسبی برאی توسعه، ترویج و تعمیق 

   :برخی אز אین وכא عبאرتند אز. برאی تقویت مبאنی فرھنگی שیعه אمאمی بאשند

  ؛כوفه در یجعف عمر بن ضلفم .1

  ؛بغدאد در حجאج بن حمאنعبدאلر. 2

  ؛אھوאز در جندب بن عبدאّهللاא . 3

  ؛כوفه در نیقطی بن یعل. 4

  ؛حفص بن אسאمة. 5

  ؛שאبورین در یשאبورین سאم بن میאبرאھ. 6

  ؛כوفه در عقوبی بن ونسی. 7

  ؛یبطאئن حمزه بن یعل. 8

  ؛)قندھאر در( یقند مروאن بن אدیز. 9

  ؛سّرאج بשر بن אحمد. 10

  ؛مصر در یروאس یسیع بن عثمאن. 11

  ؛بزرج ونسی بن منصور. 12

   1.جسّرא אنیح. 13

بـرאی  نینשـ عهیש منـאطق بـא אمאم כه ییھא رאهدیگر  אز وכیل، فرستאدن כنאر در

 و مـردم مختلـف یھـא گروه אمـدن ،כردنـد یم برقـرאر אرتبאط אرتقאء فرھنگ دینی

منـאطق  نאیعیשـ 7صـאدق אمـאم שـهאدت אز بعـد .بـود دور منـאطق אز ندگאنینمא

 بـه رא خود ندگאنینمא 7صאدق אمאم نیجאنש و یبعد אمאم שنאخت یبرאمختلف، 

 تیـوא و אمאمـت بـه مـאنیא و אمאم שنאخت אز بعد ندگאنینمא نیא .فرستאدند نهیمد

 خـود یھא نیسـرزم یسو به ،אطאعت و یدوست אنیب و 7عفرج بن یموس حضرت

                                                           
  .599-423ص، ائمه عصر در آن نقش و وكالت سازمانجبאری،  محمدرضא. 1



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    382

 دאریـد یبـرא שאبورین שیعیאن رفط אز כه یשאبورین یلع محمدبنمאنند  1؛رفتند یم

 نقـل ھـم یאتیروא אمאم אز و אید میبه שمאر  عهیש ثقאت אز یو. אمد نهیمد به אمאم بא

   2. אست כرده

رאھبـردی אمـאم در שـبכه  یھא برنאمهگفت כه  توאن یمبنאبرאین به طور خאصه 

متعهـد مخفی، אستفאده אز نیروھאی توאنمند علمی و אخאقی و  یھא تیفعאلوכאلت، 

אزی جאمعـه بـرאی سـ אزی و אمאدهسـ زمینه جهتبرאی تحقق אھدאف بسیאر مهم در 

 .بوده אست אعصر غیبت صغر

  

  نتيجه 

بر تحوאت جאمعه אست כـه در ھمـه  אثرگذאر یھא مؤلفه نیتر مهمفرھنگ یכی אز 

برאی توسعه אین مؤلفه در جאمعه دینـی در . مختلف نمود دאرد یھא گونهجوאمع به 

 ،ج و تقویت بאورھאی دینی و אصאح سـبכ و رفتـאر دینـی در زنـدگیجهت روא

بא אستنאد به אیه قـرאن  ،و فرزندאن אیשאن 9پیאمبر. אست نیאز معرفی אلگوی منאسب

 7نوع رفتאر אمאم כـאظم. بهترین אلگو برאی جوאمع بשری ھستند ،و حدیث ثقلین

ه فرھنـگ دینـی در אلگوی منאسبی بـرאی توسـع توאند یم ،فرھنگی یھא تیفعאلدر 

فرھنگـی  یھـא چאلשجאمعـه بשـری אز  رفت برونجאمعه و رאھبردی عملی برאی 

 כـאره بـرفتאرھאی متنאسب و درخـوری رא  ،ھא چאلשאین ه بא هدر موאج אمאم. بאשد

بـه تقویـت مبـאنی فرھنـگ دینـی  ،فرھنگـی ھـאیو ضمن پאسـخ بـه نیאز ندگرفت

رא به عنـوאن رאھبـردی عملـی در سـیره  مאمא یرفتאرھא توאن یم نیبنאبرא. ندپردאخت 

  :دאنست گونه نیאفرھنگی אیשאن 

אنحرאف فرھنگی بא ترویج و توسعه مبאنی  سאز نهیزم یھא چאلשمقאبله بא  .1

 ؛אعتقאدی دینی مאنند تبیین جאیگאه אمאمت
                                                           

  .418ص ،1ج ، 7جعفر بن موسی االمام هحیا ،یف قرשیשر بאقر.  1

  .219 ص ،2ج. ھمאن.  2
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 ؛ترویج قرאئت قرאن به عنوאن یכی אز بهترین אبزאرھאی ھدאیت دینی .2

 ؛אیאت و تبیین مبאحث عقیدتی توسعه فرھنگ قرאنی بא تفسیر .3

 ؛توسعه علم بא تدאوم حیאت فرھنگی مدאرس علمی .4

جهאن אسאم  دوردستتربیت שאگردאن عאلم و وאرسته و אرسאل به نقאط  .5

 ؛برאی مبאرزאت فכری و فرھنگی

مخفی برאی حفظ جאمعه שیعی אز אنحرאف بא تאسیس  یھא تیفعאلتאכید بر  .6

 .وכאلت אفتهی سאزمאنو تقویت שبכه 

  

 

  منابع
  

 نשـر جهـאن،: ، تهـرאنعیون اخبـار الرضـا، )שیخ صدوق(، محمدبن علی هیبאبو אبن .1

 .ق1378 چאپ אول،

 .م1999. ق1419دאرאحیאء אلترאث אلعربی،  :بیروت ،العرب لسان אبن منظور، .2

، ترجمـه االرشـاد فـی معرفـه حجـج اللـه علـی العبـاد ،)שیخ مفید(אبن نعمאن، محمد  .3

 .تא یب چאپ دوم، א، אنتשאرאت علمیه אسאمیه،ج ی، بیسیدھאשم رسولی محאت

 ،طالـب یاب آل مناقب ،אلسروی אلمאزندرאنی אبی جعفر محمد بن علی، שهرאשوبאبن  .4

 .ש1384نשر ذوאلقربی، : تحقیق אلبقאعی یوسف، قم

 אنتשـאرאت :قـم ،:ائمـه عصـر در آن نقـش و وكالـت سـازمان ،محمدرضـא ،یجبאر .5

 .ש1382 دوم، چאپ ،;ینیخم אمאم مؤسسه

 ،، مجله مدیریت تطبیقی و تطبیق مـدیریتی»אقتصאد و مدیریت«دכتر میرسپאسی،  .6

 .ש1370، بهאر و تאبستאن 9و  8ש 

 .ש1384طلیعه نور، چאپ دوم، : قم ،القرآن الفاظ مفرداترאغب אصفهאنی،  .7
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بررسی و שنאخت وجه تمـאیز فرھنـگ دینـی بـא «رضوی، سیدعبدאلهאدی، مقאله  .8

 .ש1390، تאبستאن 81، پژوھשنאمه علوم אجتمאعی، ש »אھ فرھنگسאیر 

ترجمه محمدبאقر موسـوی ھمـدאنی،  ،زانیالم ریتفس، نیمحمدحسیی، سید طبאطبא .9

 .ש1385دفتر אنتשאرאت אسאمی، : قم

 .ق1415 ،نשر אسمאعیلیאن: قم ،نور الثقلین ،علی بن جمعهאلعروسی حویزی، عبد .10

 قهرمـان و مبـارزه اسـطوره 8بن جعفـر موسـی امـام ،میعبـدאلرح ی،שیبخשא یقیعق .11

 .تא یب אسאم، دینو אنتשאرאت :قم ،یداریپا و مقاومت

 ،7כنگـره جهـאنی אمـאم رضـא: مשهد ،7الکاظم االماممسند ،عزیزאّهللاא  عطאردی، .12

 .ق1409

 .ש1380 ،علمیه: تهرאن ،تفسیر العیاشی ،عیאשی، محمدبن مسعود .13

ر یـאلכب  אلשـرح  بیـغر  یفـ[ ریـمصـباح المن ،)ق770(محمـد بـن אحمـد ،یومیف .14

  .ق1414/ש1372 دאرאلهجره،: قم ،]یللرאفع

 ، تحقیق مدرسـه אאمـאمالخرائج و الجـرائح ،אّهللاא  ھبة دبنیسع لدین رאوندی،א قطب .15

 .ق1409: قم ،7אلمهدی

: بیـروت ،مسـلم حیصـح ،قשیری אلنیשאبوری، אبـی אلحسـین مسـلم بـن אلحجـאج .16

 .م1988 /ھـ1408دאرאلفכر، 

 دوم، چـאپ אدאب، مطبعـة نجف، ،جعفر بن یموس االمام اةیح ف،یשر بאقر ،یقرש .17

 .ש 1389

جאمعـه مدرسـین، : ، قـماالنوار البهیه فـی تـواریخ حجـج االلهیـهقمی، שیخ عبאس،  .18

 .ق1417

 .ق1388 ، تهرאن، دאرאلכتب אلسאمیه،کافی ،כلینی محمد بن یعقوب بن אسحאق .19

 .ש1374אرאلכتب אאسאمیه،د :، تهرאنتفسیر نمونهمכאرم שیرאزی و ھمכאرאن،  .20

 .ق 1403אلوفאء،  مؤسسه: ، بیروتبحار االنوار ،مجلسی، محمدبאقر .21
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صدرא، چאپ ھفتم،  :قم ،یره نبـویسمجموعه آثار کتاب سیری در  مطهری، مرتضی، .22

 .ש1385

 .ق1379 ،نשر صدوق، چאپ אول :، تهرאنالغیبهنعمאنی، محمدبن אبرאھیم،  .23

تصـحیح سـیدمحمد صـאدق אل  ،فرق الشیعه ،نوبختی، אبومحمد حسن بن موسی .24

 .ق 1355אلمכتبه אلمرتضویه، : بحرאلعلوم، نجف

دאرصאدر، : ، بیروتتاریخ یعقوبی، )یعقوبی وאضح אبن( אسحאق بن אحمد ،یعقوبی .25

  .تא یب

  

  



  

  

  

  

  7امام كاظم يتحليلي از سيره اقتصاد

  ينجات ديمحمدسع
  

  دهيچك
حـאכم بـر جאمعـه  یאقتصـאد ینאھאبر אن אست تא بא توجه به تنگ אرن نوשتیא

אز  یت אقتصـאدیـحمא جهـتحضـرت رא در  تـאש אنع، (אمאم כאظمدورאن 

ضـد  ھאی یאمقبא כمכ به فقرא و بאزمאندگאن ، تین حمאیא .م כندینه ترسیمد

د دسـتگאه یשد مهری یبرفت כه مورد یאنجאم پذ یאنیت אز علویحمא و یعبאس

عه یשـ אنیـردگـאن و پـرورש موאلدن بשـبـא אزאد  نیـز عهیجאمعه שـ .بودند

  .یאفت گسترש

  .تنگنאھא، معאש 7سیره אقتصאدی، אمאم כאظم :واژگان كليدي

  

  

  مقدمه

 ھא تאשدریאفت כه  توאن یم ،7אجتمאعی אمאم כאظمـ  بא نگאھی به زندگی سیאسی

در כنאر  ،אقتصאدی جאمعه ھאی یאزمندینאن حضرت در عرصه تאمین  ھאی یتفعאلو 

 ،ھـא אیـن تאש. دאرد אی یـژهودرخשש אیשאن در כאرنאمه אجتمאعی  ،نیאزھאی دیگر

مאن به دنیא و אخرت ز تאمین معאש مردم و توجه ھم برאیتعאلیم אسאمی  جهتدر 

و  ھאھدفی כه بאعـث שـده دسـتور .بود ھمگאنی אی یفهوظو אبאدאنی دنیא به عنوאن 

و אخאقی אسאم بא عبאدی و فقهی  ھאیتכאلیف مختلف אقتصאدی در سلسله دستور
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ر שود و אیאت بسیאری אز قرאن گ صدقه و אنفאق جلوه، خمس، عنאوینی چون زכאت

  . بر אن تאכید כند

אز عـوאملی نאשـی  تـوאن یمאن حضرت در אین عرصـه رא  یزیر برنאمهتאש و 

  دאنست כه مـردم שـهر مدینـه رא در אن روزگـאر در موقعیـت אقتصـאدی متزلزلـی 

  مـردم مدینـه כـه אز  نسـبت بـهمروאنیـאن  یریگ سختو  توجهی یب .قرאر دאده بود

یری שـدید אقتصـאدی منصـور گ دیرینه دאשتند ونیز بאیכوت و سـخت אی ینهכאنאن 

ن بـن یאم حسـیـو ق 145 سـאل دوאنقی در پی قیאم محمد بن عبدאّهللاא بن محض در

ــ ــخ(یعل ــهید ف ــאل در )ש ــری 169 س ــوאن یمرא قم ــت  ت ــن موقعی ــل אی   אز عوאم

  .دאنست نאپאیدאر

  

  تنگناي اقتصادي مدينه در دوره مرواني و عباسي

در زمـאن . שده بود تر سختو  تر یقعم ،ھא سאلدر طول  אز مردم مدینه אمیه یبنכینه 

و  دאنسـت یم عمـאنبسر بن אرطאه אھل مدینه رא שریכ در قتل عثمאن بن  ،معאویه

 1.گذرאنـد یغ میدم تنه رא אز یه نبود تمאم مردم مدیسوگند خورد אگر سفאرש معאو

حـره رא  وאقعـه، یزید نیز כه در پی گرفتن אنتقאم כשتگאن بدر אز אنصאر مدینه بـود

عبدאلملכ نیز כینه حمאیت אھل مدینه אز שورש و خאفـت عبـدאّهللاא بـن  .رقم زد

 .برאی تحت فשאر قرאر دאدن و אبرאز אنزجאر אز אنـאن قـرאر دאده بـود یא بهאنهزبیر رא 

و تغییـر  ھـא یریگرכود אقتصאدی مدینه و تزلزل אمنیتی כه پیאمـد در در כنאر ھא ینא

و مـردم  אنـدאخت یممتعدد بود، אمنیت אقتصאدی שـهر رא بـه خطـر  یھא حכومت

כه  یא گونهبه  سאخت، یمری دست به گریبאن ت مدینه رא بא مשכאت אقتصאدی بیש

) ق183ـ  129אمـאم כـאظم  یزنـدگאن(سـאله 54כ برھـه یـنه در یرאن مدیتعدאد אم

                                                           
 אبــن عبــدאلبر، ؛139ص ،5 ج ،االمــم و الملــوک تــاریخ، یطبــر ؛186ص ،1ج ،الکبــرى الطبقــات אبــن ســعد،.  1

  .385و 383ص ،3 ،جالکاملر، یאبن אث ؛162ص ،1 ج ،االستیعاب



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    388

כ یـ ،میאل و نـس כیمتوسط ھر  به طورگفت  توאن یمכه  1ر אستیאم چهلحدود 

  .ر عوض שده אستیאم

   ی بسـیאری رאھא שـورשאیـن שـهر مـردم א כـه ج אموی نیز אز אن پس אز دوره

   ندمبغـوض منصـور שـدبه پא כرده بودنـد، علیه خאفت عبאسی در دوره منصور 

  אز مـאل و  یرא خـאل ت ضـعف כשـאند و אنیـه نهאبـ نـه رאیمد ویכـه  یא گونهبه 

   2.سאح כرد

معروف بـه שـهید  یبن حسن بن حسن بن حسن אلمجتب یقیאم حسین بن عل

אدאمـه جریـאن  تـوאن یم، כه بאز אز مدینه אغאز שـده بـود مری رאق 169در سאل فخ

כه  چنאن אنعلوی مدینه دאنست כه אلبته دیگر אستقبאل و ھمرאھی مردم رא  ھאی یאمق

ه رھبـر כ غم אینر علی 3بود به دنبאل ندאשت، یدر مورد قیאم محمد بن عبدאّهللاא حسن

ز نسـبت بـه یـعه نیو אمאمאن ש אمאمאن שیعه نرمی כرد אאین قیאم بیש אز قیאم قبلی ب

بא אو  دیدند ینمכه مصلحت  7אمאم כאظم 4.אقدאم כردند م אنאنیبزرگدאשت و تכر

یری כאرگ بـهھمرאھـאن و  وفـאیی یب دربـאرهאو  ضمن توجه دאدن بـه ند،ھمرאه שود

   یبـرא نمـوده بینـی یשپשـهאدتש رא و אم אو یـسرنوשـت ق ،ین قدرت نظאمیאخر

  ده אو رא یـن سـر بریכـه پـس אز שכسـت حسـ یھنگـאم 5.כردند تאسفאو אظهאر 

صـאلح و  یאو رא אنسـאن، ضـمن אسـترجאعحضـرت  ،به אن حضـرت نשـאن دאدنـد

אز منכر دאنستند כه در خאندאن خود  یبه معروف و نهھدف אمر  یدرستכאر و دאرא

  6.بود نظیر یب

                                                           
  .502ـ498، ص تاریخ امراء المدینه، ی؛ عبدאلغن37ـ  26، ص1، جالتحفه اللطیفه ،یسخאو. 1

  .72، صاالمام الکاظم دارالتوحید؛  35، ص10 ، جسالماإل تاریخ، یذھب. 2

  .35، ص10 ، جیذھب ؛194، ص8 ، جتاریخ طبری. 3

 .366، صالطالبیین مقاتل ،یאبوאلفرج אصفهאن .4

 .376، ھمאن، صیאصفهאن. 5

  165 ص ،48 ج ،بحاراألنوار ،یمجلس ؛380ھمאن، ص. 6
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אز بـین  ،سـאכنאن مدینـه بـאیری حכومت گ عאوه بر سخت אوضאعی،در چنین 

כـرد؛  یمرא بیש אز پیש دچאر مשـכل  שهررفتن אمنیت یא כאھש אن نیز وضعیت 

در  אی ژهیـوאقتصאدی אمאم جאیگאه  ھאی یتفعאلשهری כه محل سכونت אمאم بود و 

  .אن دאשت

  

   7تالش اقتصادي امام كاظم

بـرאی  7ر אمـאمتـ عאمل مهمی برאی تאש بیש توאن یمאین وضعیت אقتصאدی رא 

. رونق אقتصאدی مدینـه دאنسـت بאھدفאمכאنאتی چون خمس و زכאت  یریכאرگ به

  :بوددر دو محور  ھא تאשאین 

  

  منابع اقتصادي  يآور جمع. 1

بـه  ،ند خمس אز שیعیאن نقאط مختلف جهאن אسـאمم نظאم یאور جمعدر محور 

אفـرאد مـورد  אی، یـرهزنجאשאره כرد כه بـه صـورت  توאن یمשبכه وכאلت  یستאس

مאلیאت دینی אز عموم طبقאت جאمعـه שـیعه در אقصـی  گرفتن مאمورאعتمאد אمאم رא 

ت سـאزمאن وכאلـت در یـאلبته دربـאره فعאل .نقאط כשور אسאمی پهنאور אن روز כرد

ن دوره رא یـא یא عـدهه כـ نخسـت אین :دگאه وجـود دאردیدو د 7دوره אمאم כאظم

رא אز زمـאن  ھא یتفعאلن یدگאه دوم אغאز אید دאنند یمن שبכه یא ھאی یتفعאلسرאغאز 

و  یכـه پرאכنـدگ שـمאرد یمن دوره یـع אن رא אز אیو گسترש وسـ 7אمאم صאدق

د یכه مؤ یשوאھد 1.אست هשد زیאدאر ینسبت به سאبق بس یאن אعتقאدیعیوسعت ש

אن  یتعـدאد وכـא :عبאرتنـد אز אسـتن عصـر یـژه שـبכه وכאلـت در אیگאه ویجא

 چنـین ل بن جعفر כه אز אن حضرت نـزد ھـאرونیبن אسمאع یحضرت، سخن عل

و אو  שـود یمאو فرسـتאده  یאز שـرق و غـرب بـرא یفرאوאن یھא مאل« :بود تیسعא

                                                           
  .51ص ،1، جن وکالت و نقش آن در عصر ائمهسازما، ی؛ جبאر20، صمکتب در فرایند تکامل، یمدرس. 1
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אفت یאر در אن یمختلف به حجم بس یھא سכهאست כه  یא خزאنهو  אلمאل یتب یدאرא

   אیم یفـهخلכـه مـא دو  یـدא כردهگمـאن « :به حضرت عـرض כـرد ھאرون» .שود یم

אنـده در دسـت م یبאق یכثرت אمـوאل خمسـ »שود؟ یمھردو خرאج אورده  یכه برא

  دلیـل سـخن  نـهیשـאن در مدیھنگفـت א یھـא پردאختאن حضـرت و  یאنوכسر

  .ھאرون אست

پیرزאلـی در گوשـه  ،ن خدمאتש رא ھم بـه שـطیطه نیשـאبوریمאز אین نظאم ھم

אز  3و جعفر بن محمد بـن אשـعث 2ر אطאعאت دربאریتא علی بن یقین وز 1نیשאبور

אست כه אن رא  یطره و نفوذ در زمאنین سیא. ردכ عرضه میدربאریאن پرنفوذ ھאرون 

אز  یכی بود تهتوאنس یو دستگאه عبאس خوאنند یمאن یدوره אوج שכوه و אقتدאر عبאس

  . ت و אدאره כندیرین ممאلכ جهאن رא مدیپهنאورتر

 ین متعـددیعنאو یدאرאرسید،  یمن שبכه به خدمت אمאم یכه توسط א یوجوھ

بـא توجـه بـه  4.در אمـد موقوفـאت بـود و نذورאت، زכאت ،خمس ،هیאز جمله ھد

پـنجم אضـאفه כیـن عنـوאن و یـد بא אیقسمت אعظم אن بא ،خمس یت ھمگאنیمאھ

  .دھد میبه אن שهאدت ز یאت مختلف نیدرאمد سאאنه بאשد כه روא

بـن  یعلـ، عبدאّهللاא بـن جنـدب، ن بن حجאجאعبدאلرحم ،یمفضل بن عمر جعف

بـن  یعل، عقوبیونس بن ی، یשאبوریم بن سאم نیאبرאھ ،אسאمه بن حفص، نیقطی

 یسیععثمאن بن ، بשر سرאج یאحمد بن אب، یאدبن مروאن قندیز، یحمزه بطאئن یאب

 אن حضـرت یאن سـرאج אز جملـه وכـאیـحو  ونس بـزرجیـمنصور بن ، یروאس

  5.אند بوده

                                                           
  .291 ص ،4 ج ، 7طالب أبی آل مناقب ؛ אبن שهر אّשوب،329، ص1، جالخرائج و الجرائح، یرאوند. 1

  .74، صاإلنباء، ی؛ אبن אلعمرאن189، ص8 ، جتاریخ طبری. 2
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  توزيع منابع اقتصادي. 2

 یאزھـאیرفـع ن، ت אمאمتیب یمאل یאزھאیرفع ن، ت ظلمیאنه بא حאכمیمبאرزه مخف

ت جبهـه یـتقو ،אنیعیשـ یرفع مשאجرאت مـאل، אزمندیאن و سאدאت نیعیש یאقتصאد

שـت وכـא و כـאرگزאرאن ین معیت אز שאعرאن متعهد و تـאمیمאعه بא حیש یغאتیتبل

אز  ،مختلـف یھא دورهدر  جאمعه و درمאندگאنرאن یאز فق یریگ دست، שبכه وכאلت

כשאورزی رא ممـر אصـلی  گویא אمאم כه 1.به אن عنאیت دאשتندبود כه אئمه  یموאرد

محـور بـא  2د،ورزیـ یمنیز به אن אשتغאل  שخصאً و  نددرאمد خود אنتخאب כرده بود

אیـن . سیאسـت אقتصـאدی خـود رא سـאمאن دאدنـد ،قرאر دאدن جאمعه אن روز مدینـه

  :یری نمودگ پی توאن یمسیאست رא در אبعאد زیر 

  

  نيازمندان ياندر متوزيع مستمري . الف

در  ،مستمری سאאنه و پردאخت جیره روزאنـه و مـوردی אین توزیع به دو گونه

رسیدگی بـه כـم  حאل،در عین אن حضرت . ندگאن بودאم میאن فقرאی مدینه و دررאه

אز نظــر دور  ،ر حכومــت بودنــدتــ بیש مهــری یببضــאعتאن علــوی رא כــه مــورد 

د כـه אمـאم یـد زیאرאن שـهیאن سهم خאنوאده ین میدر א رسد یمبه نظر . دאשتند ینم

ھـزאر  یو אمכאنـאت אقتصـאد درאمـدھאبא توجه به محدود بـودن  אحتمאאً  7صאدق

אرאن یـز خـאنوאده یـو ن 3نـدم כردیتقسـ یله אبوخאلد وאسطیאنשאن به وسیم نאر درید

و خرאب  یف دאرאید فخ כه بא توقیשه ین بن علیאم حسیگر אز جمله قید ھאی یאمق

ھرچند بא  ،ر بودهت שیب ،שده بودند یدیשد یگرفتאر مשכאت אقتصאد ،שدن خאنه

 אتهـאم. ده אسـتینرسـنـه ین زمیـدر א روשـن یگزאرשـ ،ه موجودیتوجه به جو تق

                                                           
  .296ھمאن، ص. 1

 .90ص ،1 ج שیخ صدوق،. 2
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 1یאم محمد بن عبـدאّهللاא حسـنیو כمכ به ق یت مאلیحمא 7منصور به אمאم صאدق

  .כرد در אئمه بאשدین رویאز א یא نשאنه توאند یمز ین

 یبـرא رא دאשـتند تـא نـهیرאن مدیשאن אمאر فقیمطرح بود כه א چنאن אنאین روند 

بـه صـورت  ظـאھرאً (نـאر طـא یدאز دویست تא چهאرصد  ،مשخص אی هیسهم ھא אن

قـرאر  )صـره( یאنیـھر فـرد در ھم یرא برא طאھא حضرت. כنندمשخص ) سאאنه

 یھـא אنیכه ھم یא گونهبه  כردند، یمم یرא به صورت منظم تقس ھא و صره دאدند یم

گـر ید ،אن אن حضرت برسدیשده بود כه אگر ھم אلمثل ضربאن حضرت  یمیتقس

گفتـه  د כـهیبه دقت فهم توאن یم یلغ رא وقتن مبאیאرزש א 2.שود یم نیאز یبאنسאن 

صـد یכ مزرعه به ھمرאه سود و درאمـد אن حـدود سیمت یق ،در אن روزگאر دهש

مـت صـد یق معـאدل حدودאً طא  نאریصد د ،یطبق فقه אسאم 3.שد یمنאر برאورد ید

  .כ مرد مسلمאن אستیه یשتر و د

 שאنیبود כه א یتمرمس یه אذوقه و خرج زندگیשبאنه و ته یر אز سرכשین غیא

 زنـدگیאدאره  ییכه توאنא بود یכسאن یبرא אحتمאאً و  دאدند یمر אئمه אنجאم یمאنند سא

خـود رא بـא  یزندگ توאنستند ینمو  4אموאلשאن رא ندאשتند یت אقتصאدیریخود و مد

  .ه ثאبت אدאره כنندیسאאنه אمאم و سرمא یשدن אز כمכ مאل مند بهره

در  یعتـאً طبدאשتند כـه  یتوجه خאص ھא رאن אنیو فق אשمھ یبنשאن به ین אینچ ھم

אفرאد  ینتر مهربאنכه אو رא  یא گونهبه  .بردند یمאن به سر یعبאس ینوכ فשאر אقتصאد

 تر روשـن ین مسـאله وقتـیـא 5.אنـد خوאنده ھאשم یبننשאن در یرتریخאندאن و دستگ

ب خمـس رא وجـو یھא فلسـفهאز  یכـیכـه  توجـه כنـیم یאتیכه به روא رددگ  یم

                                                           
 .201 ص ،47 ھمאن، ج ،یمجلس. 1

  .234، ص 2 د، ھمאن، جی؛ مف29، ص13 ج ؛بغداد تاریخ، یب بغدאدیخط. 2
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تשـאن אز אسـتفאده אز یدر مقאبـل محروم ،אز אن :بیـت אھـلستאن د تنگ یمند بهره

   1.دאند یمدرאمد زכאت وאجب 

  

  طالب يابازدواج جوانان مجرد آل  يتالش برا. ب

حفـظ  یאسـت رאھبـردیس جهـتدر  طאلب یאبج جوאنאن مجرد אل یאمאم در تزو

ن مسـאله رא یـא 2.دאשتند אی ویژه توجه כوثر یو تحقق وعده אله 9אمبرאכرمینسل پ

אن ینسبت به فאطم یعبאس ھאی یفهخل یכש نسلאست یدر برאبر س یرאنهگ یשپ یאقدאم

 چون ھـאرون یگرید یכه منصور و خلفא یאستیس ؛כرد یאبیאرز توאن یمאن یو علو

 ،پس אز مـرگ منصـور یه به گزאرש طبرכ چنאن כردند؛ یمب یبه שدت تعق אن رא

אن یـשد כه مملو אز جسد علو ییت אو بאزگשאیوص بر אسאس ییرھאو تאא ھא خزאنه

כـه نـאم و  یی قـرאر دאשـتھא حلقه ھر כدאمدر گوש  כهمختلف بود  یھא سندر 

وאرھـא و یدر د زنـدهאن رא یـگـر אز علوید یو گروھא 3.כرد یمنسبשאن رא مשخص 

אن بאنفوذ د بن قحطبه אز سردאریحم ورط ینھم 4.כرد یمשهر بغدאد دفن  یھא ستون

כ שـب و بـه یـخودש در  به دستאعدאم שصت نفر אز سאدאت  دربאره ،אنیعبאس

  5.دھد یمگزאرש  ،אمر ھאرون

  

  متعدد يها بردهآزادكردن . ج
כـه گـزאرש  یא گونـهبه نیز אھتمאم دאשتند؛ אزאد כردن بردگאن  به 7אمאم כאظم

אز مשـهور بـه ریשאن כه قبر مطهرש در שیא قدر گرאنשده جنאب אحمد אز پسرאن 

                                                           
 .539 ص ،1 ج ،كافی ،ینیכل. 1
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ھـزאر بـرده رא אزאد  ،پدر بـود یت جدیمورد حمא یאست و אز لحאظ مאل چرאغ שאه

بـه  یم عبאسـیـحسאس نכردن رژ جهتدر  یאستیس ،لهאن مسیא שכ یب 1.سאخت

אאت و یـש אز چهאرصـد بـرده رא אز جملـه عیאمאم خود بـ .אمאم אست ھאی یتفعאل

 یعتـאً طب ،אضـאفه שـود یرتـ שیعـدאد بن رقـم تیه به אכ نیא 2.אند שمرده אש خאنوאده

  .אست כرده یمאن رא مשכوכ یعبאس

אمیـر ه כ چنאن ؛دאשت نیز وجود نیשیאئمه پ زمאن درنهضت אزאد כردن بردگאن 

 رכـא אین. ردنـدכ نیز سאאنه بردگאنی رא אزאد می 7אمאم سجאد 3ھزאر برده 7مؤمنאن

بـه  یرمسـلمאنغ یא طقـهمنب אز یـغر یא برده یوقت. بودق یعم یכ برنאمه فرھنگی

 א دשـمنیـכه تא به حאل بـא אسـאم אשـنא نبـود  یو כس אمد یمن در یאسאرت مسلم

و درون خאنـه אمـאم معصـوم  یفرد یرא در زندگ یم אسאم وאقعیتعאل ،بود مسلمאن

אگـر دאرאی حـدאقل و  بאخـت یمن به אسאم دل یقیو  سر صدقאز  שכ یب ،دید یم

 یه معنـویכ سرمאی یو یאمאم معصوم تא אخر عمر برאאو بא  ینینש ھمאستعدאد بود 

אز عوאمـل  یכـی אیـن مسـאله، د بتوאن گفتیשא. שد میمحسوب  یو فرھنگ ینید

אز  یא عمـدهقسمت  ،دهש אزאد یھא بردهכه  بود אنیאن توده موאلیع در میگسترש تש

  .אنאن بودند

  

  نتيجه 

تـאש فرאوאنـی  ،دعصـر خـو یو אقتصאد یאسیس אوضאعبא توجه به  7אمאم כאظم

אن حضرت بא تقویت שبכه وכאلـت . برאی بهبود وضعیت אقتصאدی جאمعه دאשتند

رفــع مשــכאت جאمعــه قــدم  بــرאی ،یو گســترש אن در سرאســر جאمعــه אســאم
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بא گردאوری אمـوאل  ،بود مאلین שبכه در زمאنی כه جאمعه دچאر بحرאن یא. بردאשتند

نقש مهمی در אقدאمאت אقتصـאدی  7مאز منאطق مختلف و رسאندن אن به אمאم כאظ

نقـש  ،بא دریאفت אمـوאل و توزیـع منאسـب אن 7אمאم כאظم. אن حضرت אیفא כرد

ترین مـوאرد مصـرف אمـوאل  مهم. جאمعه دאשتند یت אقتصאدیمهمی در بهبود وضع

توسط אمאم رא در אموری مאنند رفـع نیـאز مسـتمندאن، אزدوאج جوאنـאن، אزאد כـردن 

  .توאن برשمرد ه تبلیغאتی שیعه میبردگאن و تقویت جبه

  

  

  منابع
  

 قیـتحق ،الخلفاء خیتار فى اإلنباء ،)580 م( محمد بن علی بن محمد אلعمرאنی، אبن .1

  .1421/2001 چאپ אول، ه،یאلعرب دאرאאفאق :قאھره אلسאمرאئی، قאسم

چـאپ : قـم ،7طالـب یمناقب آل أبאبن שهر אשوب مאزندرאنی، محمد بن علی،  .2

 .ق 1379אول، 

 .ق1381چאپ אول، : زیتبر معرفه األئمه یكشف الغمه فسی، یאربلی، علی بن ع .3

 دאحمدیسـ قیتحق ،نییالطالب مقاتل ،)356 م( نیאلحس بن علی אبوאلفرج אאصفهאنی .4

 .אت بی دאرאلمعرفه، :روتیب صقر،

  .1403چאپ אول،: قم. دیאאمאم אلכאظم دאرאلتوح .5

: ، قـم:أحوال محمّد و آله األطهار یر فه األبرایحلمאن، ید ھאשم بن سلیبحرאنی، س .6

 .ق 1411چאپ אول، 

، ینـیمؤسسـه אمـאم خم ،سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمهمحمدرضא،  یجبאر .7

  .1382 چאپ אول: قم

  .ق 1417روت، چאپ אول، یب، خ بغدادیتارب بغدאدى، אحمد بن علی، یخط .8
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 و ریالمشـاه اتیـوف و االسـالم خیتـار ،)748 م( אحمد بن محمد نیلدא שمس ،ذھبی .9

 ،چـאپ دوم אلعربـی، دאرאلכتאب :روتیب تدمرى، אلسאم عبد عمر قیتحق ،األعـالم

1413/1993.  

، א د بـن ھبـهین، سـعیرאوندى قطب אلـد .10 چـאپ אول،  :قـم ،الخـرائج و الجـرائحّهللاא

 .ق1409

بכر بن  ین بن محمد بن אبאر محمد بن عبدאلرحمین אبوאلخیلدא שمس یאلسخאو .11

 :روتیـب ،فهینـه الشـریخ المدیتـار یفـه فـیالتحفـه اللط)ق902 م(،عثمאن بـن محمـد

 .م1993/ھـ1414אول،چאپ ه، یلعلمא אلכتب

چـאپ אول،  :قـم ،میمناقـب األئمـه اللهـام یم فـیالـدرالنظوسف بن حـאتم، ی، یשאم .12

 .ق 1420
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   7كاظمدر زندگاني امام  جايگاه تغذيه
 

  ريفه نبويش سيده
  

  چكيده 
در ده سـאل پאیـאنی، وسـعت قلمـرو  ویژهبه  7در دورאن אمאمت אمאم כאظم

ــوع אب و  ــאאترین حــد خــود رســیده و جهــאن אســאم אز تن ــه ب   אســאمی ب

  אیـن אمـر در כنـאر پیשـرفت تجـאری جهـאن . ھوאیی مطلوبی برخوردאر بـود

אسאم، سبب שد تא جאمعه אسאمی אز حیث خورאכ، تنـوع بسـیאری دאשـته 

، אز جملـه ھא غאت، حبوبאت، گوשـت، لبنیـאت، میـوه و אنـوאع سـبزی. دبאש

بر אین אسאس אنوאع گوשت نظیـر . غذאھאی متعאرف مسلمאنאن در אن زمאن بود

، در سـفره غـذאیی مسـلمאنאن وجـود ھـא گوשت چאرپאیאن، پرنـدگאن و مאھی

   ھـא אز אنپـز، כبـאب و یـא بریـאن שـده و به طـرق مختلـف مثـل אب دאשته

  . שد میאده אستف

ند כـه כ مرאجعه به منאبع روאیی و تאریخی، مא رא بא אین حقیقت روبه رو می

ש אز گوשت אستفאده כرده، بـه א در سبد غذאیی خود و خאنوאده 7אمאم כאظم

אن حضرت ضمن . تא אز گوשت אستفאده כنندفرمود  مییאرאن خود نیز توصیه 

گـאھی نیـز . نـدفتگ توصیه به خـوردن گوשـت، אز فوאیـد אن نیـز سـخن می

שدند و  میאصحאب، وضعیت گوשت خאصی رא אز جهت حאل و حرאم جویא 

سی دאשتند، ر عאوه بر مسلمאنאنی כه به אن حضرت دست. نددאد میאمאم پאسخ 

ل و مשـכאت خـود رא در موضـوعאت مختلـف אز ئنیز مسא دیگر مسلمאنאن
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א אن حضـرت در نאمـه، بـ به وسـیلهجمله در زمینه گوשت، بא وאسطه و یא 

طریق، ضمن אظهـאر אرאدت خـود، در رفـع אبهאمـאت  بدین وذאשتند گ میאن می

  . כوשیدند

موضـوع پـژوھש  ،7جאیگאه گوשت در سبد غذאیی אز منظـر אمـאم כـאظم

در مورد مصـرف  7سؤאل אین تحقیق، אین אست כه אمאم כאظم. حאضر אست

כـه حضـرت ردند؟ فرضیه مورد بررسی אین אست כ گوשت چگونه عمل می

ردنـد و بـه مسـلمאنאن نیـز توصـیه כ در حد אمכـאن אز گوשـت אسـتفאده می

ھـدف אز אیـن . فرمودند تא در سـفره غـذאیی خـود אز אن אسـتفאده نمאینـد می

بن  موسـی، אنجאم دאدن تحقیق مستقل در אین زمینه، אשنאیی بـא سـیره پژوھש

در אین پـژوھש . در مصرف گوשت و تאسی به אن حضرت אست 8جعفر

محـدوده زمـאنی אیـن .تـאریخی אسـتفאده שـودـ  سعی שده تא אز روש توصیفی

  . یعنـی عصـر אمאمـت حضـرت אسـت. قمـری 183تـא  148ی ھא تحقیق سـאل

در אین تحقیق، سعی שده تא אز منאبع تאریخی، حـدیثی و برخـی منـאبع دیگـر 

  . אستفאده שود

   .7مصرف گوשت، خورאכ، تغذیه، אمאم כאظم :واژگان كليدي

  

  مهمقد

گوשـت אز جملـه . ی بשر بـرאی אدאمـه حیـאت אسـتھא خورאכ یכی אز نیאزمندی

כه در כنאر سאیر غذאھא مאنند غאت، حبوبאت، میوه  אید میغذאھאی مهمی به שمאر 

 ھא برخـی אز אنسـאن. و سبزی، برאی سאمتی جسم و روאن אنسאن تאثیر بسزאیی دאرد

. ننـدכ و برخـی بـאلعכس כوتـאھی میوی ر دאنسته و یא ندאنسته، در אین אمر زیـאده

ه خدאوند متعאلی، כ مאیند؛ غאفل אز אینن برخی نیز تنهא به نوعی אز گوשت بسنده می

بא توجه به نیאز جسم و روح אنسאن، گوשت چندین نوع אز حیوאنאت אعم אز אھلـی 

خدאوند متعאلی بـرאی رفـع אیـن . و وحשی یא چאرپא و پرنده رא حאل שمرده אست
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رא در  7אت و אلبته ترقی و تכאمل جوאمع بשری، אنبیـא و אئمـه אطهـאردسته مשכ

  .بین بשر قرאر دאده אست

جهـאن . ندپیשوאیی שیعیאن رא بر عهـده دאשـت 183تا  148אز سאل  7אمאم כאظم

یی در زمینه جغرאفیאیی، تجـאری ھא به پیשرفت ،אسאم در دورאن אمאمت אن حضرت

سلمאنאن در אمر تغذیه و אز جمله گوשـت در م ،بر אین אسאس. و غیره دست یאفت

 ویـژهאنـאن بـه . در אذھאن مسلمאنאن وجود دאשت سؤאאتینאن چ رفאه بودند؛ אمא ھم

تא پאسخ  وשیدندכ ، میאیשאنضمن אظهאر אرאدت به  ،حضرتبא مرאجعه به  ،שیعیאن

  . خویש رא دریאفت نمאیند سؤאאت

دאשـتند؛  אی سی، زندگی زאھدאنـهبه دور אز ھیאھوی پאدשאھאن عبא 7אمאم כאظم

. ردنـدכ אز گوשـت אسـتفאده می אمא در حد אمכאن در سفره غذאیی خود و خـאنوאده

אلبته تאریخ و روאیאت שیعه و حتی אھل سنت در אیـن بـאره سـخن چنـدאنی ذכـر 

ردنـد و یـא כ שאید אز אن جهت כه אمر تغذیه رא چنـدאن مهـم تلقـی نمی. אند نכرده

مسאئل عقیدتی، فقهی و غیره، برאی بقאی دین אسאم و به ویـژه مسאئل دیگر مאنند 

אز مجموع روאیאتی כه در אین زمینـه بـر . ری دאשته אستت مذھب تשیع، لزوم بیש

توאن گفت אن حضرت مאنند אجدאد طאھرینש سعی دאשـتند تـא بـא  میجאی مאنده، 

در سبد غذאیی، گفتאر و رفتאر خویש، به مسلمאنאن بفهمאنند כه אستفאده אز گوשت 

  .برאی سאمت جسم و روح אنسאن אزم אست

در بـین . سعی שده تא אز منאبع تאریخی و روאیی אسـتفאده שـود پژوھשدر אین 

چـه  ،بر אیـن אسـאس. پژوھש خאصی در אین زمینه אنجאم نשده אست ،منאبع جدید

و  א כه אمر تغذیه در אمـر پیשـرفتج אز אن. بسא تحقیق حאضر دאرאی نوאقصی بאשد

ه در رھنمودھـאی אئمـه כـ و بא توجـه بـه אین ذאردگ زیאدی میتכאمل جوאمع تאثیر 

אرجمنـد بـه  رאنگ پژوھשحتمאً وجود دאرد، שאیسته אست تא  אوאمرאطهאر אین دسته 

  .אین אمر مهم بپردאزند
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   7شرح حال مختصر امام كاظم

و  1»אلحسـنאبو«ש א ، כنیـه»موسی«نאمש . ھفتمین אمאم שیعیאن אست 7אمאم כאظم

و مـאدرש بـאنویی  7پـدرש אمـאم صـאدق 2.אسـت» כـאظم«مשهورترین لقبשאن 

رین אنسאن عصـرש و ت ترین و فقیه عאلم 7אمאم כאظم 3.قدر به نאم حمیده بود گرאن

قرאن رא بא صوت زیبא و در عین حـאل حـزین . به כتאب خدא بود ھא رین אنسאنت אگאه

و در سـخאوت و  5مـردאن عصـر خـوددر عبאدت و زھد، سرאمد  4.ردכ تאوت می

אنسـאنی وאאمقـאم،  7אمאم כאظم«: ویسدن אبن שهر אשوب می 6.ظیر بودن بخשש بی

אبـن صـبאغ مـאلכی אز  7».ھא بـود ترین אنسـאن للهجه و שـجאعא گשאده دست، فصیح

منאقب אשכאر و فضאیل ھویدאی אن حضرت، بر אیـن «: ویدگ علمאی אھل سنت می

אیשאن به بאאترین نقطـه عـزت و שـرف دسـت یאفتـه و دھد כه  مینכته שهאدت 

 ،7بـدین ترتیـب אمـאم כـאظم 8».ی سیאدت و بزرگوאری رא فتح כرده אسـتھא قله

ل و כمאאت אنسאنی بوده و ھمگאن אعم אز یبرترین אنسאن عصر خود در جمیع فضא

 .אند گשوده یשאنموאفق و مخאلف زبאن به مدح و ثنאی א

و بא چهـאر  دאשتندسאل مقאم אمאمت رא  35אرשאن پس אز پدر بزرگو אن حضرت
                                                           

  .323، ص4،جمناقب؛ אبن שهر אשوب؛ 559،ص 2، جارشادשیخ مفید، . 1

 .11، ص48،جبحاراالنوار؛ مجلسی، 323، ص4؛ אبن שهر אשوب، ھمאن، ج579،ص2שیخ مفید، ھمאن،ج. 2

؛ אربلی، 323، ص4؛ אبن שهر אשوب، ھمאن، ج476، ص1، جکافی؛ כلینی، 215، ص2ن، جשیخ مفید، ھمא. 3

 .160، ص2، جلغمها کشف

 .323، ص4؛ אبن שهر אשوب، ھمאن، ج579، ص 2שیخ مفید، ھمאن، ج. 4

 .932، ص2، جلمهمها الفصولאبن صبאغ مאلכی، . 5

گرفت  כسی כه پول حضرت رא می. لمثل שده بودא به سبب زیאد بودن، ضرب 7ھאی אمאم כאظم بخשש. 6

؛ אز »عجبאً لمن جאئه صرة موسی فשכא אلقله«: گفتند ש میא نאلید، دربאره ون گذשته אز فقر میچ ولی ھم

، بحاراالنوارمجلسی، . (כسی כه ھمیאن موسی بن جعفر رא بگیرد و אز بی پولی بنאلد، جאی تعجب אست

 .248، ص48ج

 .323، ص4، جالمناقبאبن שهر אשوب، . 7

 . 937، ص2، جلمهمها الفصولאبن صبאغ مאلכی، . 8
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 אیשـאن. نـدمعאصـر بودـ  אلرשـید ھאرونمنصور، مهدی، ھـאدی و ـ  خلیفه عبאسی

و  שـدند سאلگی در زندאن سندی بن שאھכ مسموم 55 در 183سرאنجאم در سאل 

  1.ندو در مقאبر قریש بغدאد به خאכ سپرده שد ندبه שهאدت رسید

  

  ربيارزش غذايي گوشت و چ

گوשت به عضאت حیوאنی مخصوصאً عضאت گאو، گوسفند، بـره و غیـره گفتـه 

אرزש غذאیی گوשـت بسـیאر زیـאد  2.رود میשود כه برאی تغذیه אنسאن به כאر  می

و שـאمل אنـوאع  אیـد میبـه שـمאر منبع تאمین پروتئین بدن  3دومین گوשت. אست

כـه تقریبـאً ھمـه אن در  سـتאبرאی אدאمه زندگی אنسאن ) موאد معدنی(אمینوאسیدھא 

مقدאر پروتئین گوשت بـر حسـب نـوع حیـوאن و موقعیـت 4.שود میאستفאده  بدن

سـאزی قـوی אسـت و  گوשت دאرאی خאصـیت خون. ندכ گوשت در بدن فرق می

. دھـد مـیس بدن قرאر ر ی قرمز در دستھא אھن و مس אزم رא برאی אحیאی گلبول

گوשت قرمز אھن زیـאد دאرد و قאبـل  5.نین دאرאی אنوאع ویتאمین אستچ گوשت ھم

שود تא אھن غذאھאی دیگر نیز جـذب  میعאوه بر אن، گوשت سبب . جذب אست

بر אین אسאس، אگر گوשت به ھمرאه غذאھאی گیאھی حאوی אھن خورده . بدن گردد

שود و یא در ظروف مسی یא چدنی پخته گردد، سبب بאא رفتن مقـدאر אھـن بـدن 

                                                           
  . 294، صلوریا اعالمאسאم، א ؛ طبرسی، אمین215، ص2، جارشاد؛ 476، ص1، جکافیכلینی، . 1

 ،بخש אول 2ج ،لمعارف فارسیا دایرهمصאحب،  ،غאمحسین؛ 250ص ،1ج مواد خوراکی، אعلم ،אّهللاא  فتح. نכ. 2

 .2434ص

ی ھא אرزש زیستی پروتئین. שود ه موجودאت زنده אعم אز حیوאنی و گیאھی یאفت میپروتئین در بدن ھم. 3

ی گیאھی אست، زیرא در پروتئین حیوאنی ھمه אسیدھאی אمینه אزم כه سאزنده ھא حیوאنی بאאتر אز پروتئین

حقوق «، نשریه پروتئین ضروری و حیاتیאللهی،  مریم، حبیب: نכ. (ی بدن ھستند، وجود دאردھא پروتئین

 . 52ص 5ש  1377، مهر و אبאن »زنאن

 ،غאمحسین؛ 250، ص1، جمواد خوراکیאعلم،  ،אّهللاא  فتح؛ 273ص ،آیین تندرستیאصفهאنی،  ،محمد مهدی: نכ. 4

 .2434، بخש אول، ص2، جدایره المعارف فارسیمصאحب، 

، אعلم،  فتح. 5   .252ـ  250، ص1، جمواد خوراکیאّهللاא
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  1.ز دאرאی אھن כאفی ھستندمرغ و مאھی نی. שود می

بـه  ،بא تمאم فوאید مذכور گوשت، بאید در خوردن אن אعتـدאل رא رعאیـت نمـود

אین گـروه در صـورت אسـتفאده אز گوשـت گـאو و . مبتאیאن به כلسترول بאא ویژه

وی ر در خـوردن گوשـت زیـאده ،گوسفند، حتمאً بאید تمאم چربی אن رא جدא כـرده

  2.نכنند

مقدאر כאلری כه به وسیله . שوند میم حیوאنی و نبאتی تقسیم به دو قس ھא چربی

پزשـכאن معتقدنـد כـه مصـرف . سـتھא د، بیש אز پروتئینردگ تولید می ھא چربی

خـون و در نتیجـه موجـب تصـلب  3سبب אفزאیש כلسـترول ،ھא نאمتنאسب چربی

  4.رددگ و سכته مغزی یא خفقאن و یא مسمومیت خون می) ھא سرخرگ(שرאئین 

 تـرین مهمכـره . שوند میپیه و دنبه تقسیم  ،ی حیوאنی به دو قسم כرهھא چربی

پیه  5.ستھא ر אز سאیر چربیت غنی Aو  Dچربی حیوאنی אست כه אز لحאظ ویتאمین 

ی حیوאنـאت אسـتخرאج ھـא و چربی ھـא و دنبه، چربی جאمدی ھسـتند כـه אز بאفت

مصرف אین نوع چربـی . ویندگ پیه و دنبه رא אصطאحאً چربی سنگین می 6.שوند می

אمא بאید دאنست כـه مـوאدی در 7.نبאید زیאد بאשد چون ھضم אن بسیאر مשכل אست

ی ھـא چربی 8.ی پوسـتی אرزש فـرאوאن دאردھـא پیه ھست כه برאی معאلجه بیمאری

                                                           
 . 71-70ص، 7ש  ،30سאل  ،مכتب אسאم ،اید آهن برای بدنآثار و فوאשرفی،  ،منصور .1

 .907، ص12ש 28سאل » مכتب אسאم«، نשریه )سכته قلبی( آنژین صدری و انفارکتوسھمو، . 2

שود و بدن אنسאن برאی  כلسترول یכ مאده مومی אست כه به طور طبیعی در بאفت حیوאنی یאفت می. 3

، نیمه אول אسفند »معلم«، نשریه»ھאی قلبی ھא و بیمאری چربی«، مجهول. عملכرد منאسب به אن نیאز دאرد

  .26، שمאره یאزدھم، ص1386

אحمد رאد، نשریه زبאن و אدبیאت یغمא، : ؛ مترجمگوید تصلب شرائین، پزشکی در این باره با شما سخن میدوگא، . 4

 .587، ص152ש 1339אسفند 

 .24، صتغذیه و تأثیر آن بر سالمت و بهداشتنژאد، שכوه گوھریאن، عאلم אنשאء و عفت نوאبی. 5

 .586، ص1ج ،لمعارف فارسیا دایره. 6

 .25، ھمאن، ص تغذیه و تأثیر آن بر سالمت و بهداشت. 7

  .591، ھمאن، صگوید تصلب شرائین، پزشکی در این باره با شما سخن میدوگא، . 8
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אیـن . موجود در مغز، مغز אستخوאن و چربی مאھی نیز אرزש غذאیی فرאوאنی دאرند

ی ھא مغـزی و گویچـهـ  ی عصبیھא ر سאختمאن سلولدאرאی فسفر بوده، د ھא چربی

  1.قرمز خون و غیره دخאلت دאرند

  

   7مصرف گوشت در دوره خلفاي معاصر امام كاظم

در אین دورאن به ویژه در . بא چهאر خلیفه عبאسی معאصر بودند 7אمאم כאظمگفتیم 

عصر ھאرون، جهאن אسאم وسعت زیאدی یאفـت و כשـورھאی אیـرאن، אفغאنسـتאن، 

، ترכستאن، قفقאز، ترכیه، عرאق، سوریه، فلسطین، عربستאن، سودאن، אلجزאیـر، ∗سند

אیـن مطلـب رא  2.تونس، مرאכש و אسپאنیא، در قلمرو جهـאن אسـאم قـرאر دאשـتند

زمאنی כه ھאرون אدعـאی . دریאفت و ھאرون نیز 7وی אمאم כאظمگ توאن אز گفت می

تو אین כـאر «: فرمود 7مאم כאظممطرح כرد، א :بیتبאزگردאندن فدכ رא به אھل 

رא نخوאھی כرد؛ زیرא حد فدכ שאمل عدن، سمرقند، אفریقא، אرمنیـه و بحـر خـزر 

رאن معאصر نیز قلمرو جهـאن אسـאم در عصـر ھـאرون رא שـאمل گ پژوھש 3».אست

אندلس و مغرب در غرب، ھند و چین در שـرق، אرمنسـتאن در שـمאل و یمـن در 

  4.אند جنوب ذכر כرده

אنـوאع  כـه توאن گفت می ،ه به وسعت جهאن אسאم و تنوع אب و ھوאییبא توج

بـر אسـאس . שـد مـییאفـت  ی אسאمیھא سرزمینموאد غذאیی אز جمله گوשت در 
                                                           

  .25ھمאن، ص تغذیه و تأثیر آن بر سالمت و بهداشت،. 1

אعرאب سند . אست» ھند«صورت فאرسی قدیم כلمه » سند«כلمه . یכی אز אیאت غربی پאכستאن אست» سند« ∗

אمروزه قسمتی אز אن رא بلوچستאن گویند و قسمتی دیگر אن جزء سند . כردند رא بر אیאلت بزرگی אطאق می

 .657، ص28ج2 نامه دهخدالغتאכبر، دھخدא،  علی. (כنونی אست

 .510، صایانسیره پیشوپیשوאیی، . 2

، 29، جبحـاراالنوار؛ 350، صلطـالبیینا مقاتل؛ אبوאلفرج אصفهאنی، 320، ص4، جمناقبאبن שهر אשوب، . نכ. 3

 .462؛ پیשوאیی، ھمאن، ص201-200ص

 .309، صهارون الرشید حقائق عن عهده و خالفتهعبدאلجبאر، جومرد، . 4
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گوשت گوسـفند و گـאو و  )ق158ـ  137(در عصر منصور عبאسی  ،منאبع تאریخی

فی مאنند ی مختلھא نین گروهچ ھم 1.שد میروغن حیوאنی در بאزאرھאی بغدאد یאفت 

در بאزאر بغدאد بـه  5فروשאنو گوשت 4فروשאن، روغن3فروשאنمאھی 2فروשאن،مرغ

به ھمرאه گروھی אز سپאھیאنש به مهمאنی  زمאنی منصور عبאسی. כאر אשتغאل دאשتند

عیسی برאیשאن طعאم رنگאرنـگ مهیـא כـرد כـه אز . رفت» عیسی بن علی«عمویש 

عیسـی ھنگـאم بאزگשـت . سـرد بـود گوשت گوسفند، مرغ و گوשت ھא אنجمله 

منصور، زنبیلی אز غذאھא به سپאھیאن ھאدی دאد כه אز جملـه موجـودی אن گوשـت 

و ) ق169ـ  158(در عصر مهدی عبאسی 6.بزغאله، مرغ، جوجه و گوשت سرد بود

بـر . نیز گوשت در چرخه غذאیی مردم قـرאر دאשـت) ق170ـ  169(ھאدی عبאسی

بـود، אز » ∗مאسبذאن«، مهدی عبאسی ھنگאمی כه در אسאس روאیتی אز علی بن یقطین

مصـرف  7.مقدאری نאن و گوשت سرد تغذیه כرد כـه بـא سـرכه پختـه שـده بـود

چنאن כـه در  ،ری برخوردאر שدت گوשت پس אز אن نیز به مرور زمאن אز تنوع بیש

گوשت שتر، گאومیש، پرندگאن و مאھی نیز بـرאی אز  )ق193ـ  170(  ھאرونعصر 

                                                           
 . 99، ص10،جایه و النهایهالبدכثیر، ؛ אبن30، ص1، جتاریخ بغدادخطیب بغدאدی، . 1

 .246، صالبلدانیعقوبی، . 2

 .261ص اخبار الراضی و المتقی باالله،صولی، . 3

 .261صولی، ھمאن، ص . 4

، 2، جالفرج بعد الشده، به نقل אز تنوحی، 75، صاالصناف فی العصر العباسیصبאح אبرאھیم سعید، אلשیخلی، . 5

  .357و 233ص

تمدن ؛ مכی، 361، ص4، جمعجم االدباء، یاقوت حموی؛ 424، ص2، جسالمتاریخ احسن אبرאھیم حسن؛ . 6

 . 160، صاسالمى از حسن

جبل یא جبאل ). 386، صلتقاسیما احسنمقدسی، محمد بن אحمد، . (مאسبذאن یכی אز نوאحی بאد جبل אست ∗

لنهرین و אز א نی بیھא نאحیه כوھستאنی پهنאوری אست כه אز بאختر به جلگه ،دאنאن قدیمدر نقل جغرאفی

 ،אحمد بن محمد. (אستשود و שאھرאه بزرگ بغدאد به خرאسאن  می خאور به כویر بزرگ אیرאن محدود 

  .)201ص، البلدان، )אبن فقیه(ھمدאنی

  .401، ص2، جتاریخ یعقوبی؛ 170، ص8، جتاریخ طبری. 7
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برخی אز میزبאنـאن אز جملـه  ،نین در אین مجאلسچ ھم 1.שد میتفאده قرאر تغذیه אس

ردند تא به שخص خلیفه خـورאכ כ ی فرאوאنی تهیه میھא مאھی 2،אبرאھیم بن مهدی

ست כه گوשت שـتر مـورد א گویאی אن ،منאبع تאریخی 3.ש כنندכ زبאن مאھی پیש

אیא غذאیی אز گوשت «: یدروزی ھאرون אز אשپز دربאر پرس. بوده אست  ھאرونعאقه 

ی مختلفـی אز אن ھـא بله و بلכـه رنگ«: אשپز پאسخ دאد »שتر جوאن موجود ھست؟

پـس . رא به مهمאنی دعوت כرد  ھאروننین روزی یכی אز אمرא، چ ھم 4».وجود دאرد

ظرف غذאیی پیש روی ھאرون  אשپزאنه ھאرون در مجلس وی حאضر שد، כ אز אن

  5.وجود دאשت قیمتی رאنگقرאر دאدند כه در אن مאھی 

  

   7مصرف گوشت در عصر امام كاظم

אسـتفאده  ،אھمیـت گوשـت دربـאرهدر منאبع אسאمی  7אمאم כאظمی ھא אز فرمאیש

 אی د و ھر כس به אندאزه لقمـهردگ سبب رویש گوשت می ،אنשود כه خوردن  می

نین چ مھ 7.שود میبخورد، به ھمאن אندאزه درد אز بدنש خאرج  6)پیه و دنبه(چربی 

نخـوردن گوשـت در ظـرف سـه روز سـبب  سؤאل כـهאن حضرت در پאسخ אین 

چنین چیزی دروغ אست؛ אمא אگر כسـی در طـول چهـل «: שود، فرمود میبدخلقی 

                                                           
  .302، صلرشید حقائق عن عهده و خالفتها هارونعبدאلجبאر، جومرد، : نכ. 1

 . 346، ص2، جتاریخ االسالم؛ حسن אبرאھیم حسن، 279، ص2، جلذهبا مروجمسعودی،  .2

؛ 280ـ  279، ص2، جلذهبا مروج، به نقل אز مسعودی؛ 346، ص2حسن אبرאھیم حسن، ھمאن، ج. 3

  .، قسمت قصر عیسی بن علیلبلدانا معجم

؛ 236-235ص قائق عن عهده و خالفته،لرشید حا هارون؛ جومرد، 216، ص10، جالبدایه و النهایهכثیر؛ אبن. 4

  .477ص سیره پیشوایانپیשوאیی، 

 .235عبدאلجبאر، جومرد، ھمאن، ص. 5

 ھא א پیه و دنبه אست כه אصطאحאً به אنج نیر אد یربد אز چمرא  د،אرد »שحم«ظت כه لفیبא توجه به روא. 6

  . گویند چربی سنگین می

 .465-464، ص2، جمحاسنبرقی، . 7
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 ،بر אیـن אسـאس 1».رددگ שود و بدنש ضعیف می میخلق روز گوשت نخورد כج

  .خوردن گوשت و چربی برאی سאمت جسم و روאن אنسאن مفید אست

، به سه دسته عمده ردندכ مییی כه אن حضرت و שیعیאنשאن אستفאده ھא گوשت

  . ندשد میتقسیم 

  

  گوشت آبزيان. 1

אسـتفאده  אز אنכـه بשـر ھمـوאره  אیـد میمאر שـ بهحیوאن אبزی  ینتر مهممאھی 

  مـאھی و روغـن  ویـژهغـذאھאی دریـאیی بـه  ،بر אسאس تحقیقـאت. אست ردهכ می

ــر مهم ،אن ــید نیت ــאمین אس ــع ت ــتندمنب ــدن ھس ــه ب ــرب אزم ــت  2.ھאی چ   گوש

  אبزیــאن  אز .سرשــאر אز پــروتئین، ویتــאمین و مــوאد مــورد نیــאز بــدن אســت ،مــאھی

. כـردسوء تغذیـه אسـتفאده  אثאرھنده د به عنوאن یכ منبع مطمئن و כאھש توאن یم

بـه دلیـل دאשـتن אسـیدھאی אمینـه אزم و عوאمـل  ،پروتئین حیوאنی به ویژه مאھی

و سאمت و שאدאبی אنسאن و به طور כلی  ھא مهمی در ترمیم بאفت אثر ،محرכ رשد

نین مصرف زیאد مאھی، میزאن כلسترول خون رא پـאیین אورده، چ ھم .رשد بدن دאرد

رب نیـز سـبب כـאھש وزن چـ مصـرف مאھیـאن כم 3.שود میمאنع لخته שدن אن 

   4.رددگ می

قرאر دאשته  7گوשت مאھی در سبد غذאیی عصر אمאم כאظم ،بر אسאس روאیאت

پس אز توصیه אبرאھیم بـن عبدאلحمیـد بـه تغذیـه אز گوשـت مـאھی یשאن א .אست

ند و אگر بא نאن بخوری، כ تو رא כفאیت می ،אگر אن رא بدون نאن بخوری«: فرمאید می

                                                           
  .466، ص2אن، جبرقی، ھم. 1

  .48ص ،گزارشنשریه  ،»مאھی یא گوשت قرمز«مجهول، . 2

  ، 4ש، 1377ر שهریو، حقوق زنان، نשریه حقوق ،»אور سودمند یא زیאن ھא چربی«للهی، א حبیب، مریم. 3

 .47ص

  .13و 12، ص 11، ש1370، אبאنگزارش، نשریه علوم אنسאنی، غذاهای دریایی و انسان. 4
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مـאھی « ،بر אسאس روאیאت دیگـری אز אن حضـرت 1».یی برאی توستאغذאی گوאر

 2».برد میאز بین رא  ھא چשمند و چربی כ جسم رא ذوب می

بـه  7زمאنی אمـאم כـאظم. دאשت אی אن حضرت אھمیت ویژه مאھی تאزه در نزد

پس אز . دستور دאد تא برאیש مאھی تאزه تهیه כند» معتّب«یכی אز یאرאن خود به نאم 

 3»سـכبאج«بخשـی אز אن بـא مאھی رא تهیه כرد، حضرت به אو فرمود تـא  ویه כ אن

אه אمאم قسمتی אز אن رא برאی نאھאر گ אن. ب نمאیددرست כند و بخש دیگری رא כبא

  4.و قسمتی دیگر رא برאی שאم אستفאده כردند

 7نوعی مאھی بود כه در سفره غـذאیی مسـلمאنאن عصـر אمـאم כـאظم 5»ربیثא«

بـه . ر بـودتـ ر אز سאیر אنـوאع مـאھی و אرزאنت אین نوع مאھی כوچכ«. وجود دאשت

قیمت رא ندאשـتند، ی بزرگ و گرאنھא مאھیھمین دلیل مردم عאدی כه توאن خرید 

: ویـدگ جعفـر بـن یحیـی אحـول بـه نقـل אز برخـی می6.»ردنـدכ به אن بسـنده می

ی ھـא در אن حـאل ظرف. خورد میرא دیدم כه بא گروھی غذא  7אبوאلحسن موسی«

حضـرت دسـتש رא جلـو אورد و یכـی אز אن . אوردند 7»سכرّجه«כوچכی به نאم 

: برخی אز אصـحאب گفتنـد. بود، گرفت و אز אن خورد» یثאرب«رא כه حאوی  ھא ظرف

                                                           
  .323، ص6، جکافی ،כلینی ؛475ص، 2برقی، ھمאن، ج .1

 .352ـ  351، ص3، جالفقیه الیحضرهمن ؛ طوسی،324- 323، ص6כلینی، ھمאن، ج. 2

دאر، ھویج، بאدمجאن، بאدאم، כשمש، אنجیر سכبאج معرب سכبא و نوعی אש אست כه بא گوשت چربی. 3

ھא و ھمه حאאت  فصل שد و غذאیی منאسب ھمه خשכ و مخلوطی אز שیره خرمא، سرכه و אدویه پخته می

معروف » سیدאلمرق«و » אطعمهא مخ«אز אین رو، به . כردند بود و حتی در سفر و حضر אز אن אستفאده می

دھخدא؛  ،110نیא صمسعود رجب: مترجم ،زندگی اجتماعی در عصر عباسیانمنאظر אحسن،  ،محمد: نכ. (بود

 .556، ص38، جنامه دهخدالغت

  .323، ص6، جکافی ؛ כلینی،477، ص2، جمحاسنبرقی؛ . 4

  .254، ص2، جلبحرینا مجمعطریحی، . (ی ریز אستھא ربیثא نوعی مאھی כه دאرאی پولכ. 5

 .192به نقل אز وשאء موשی، ص 113ص ، ھمאن،زندگی اجتماعی در عصر عباسیان. 6

ریخته، بر  ظرف כوچכی אست כه در אن مقدאری אندכی אز موאد אשتهאאور مאنند ترשی و אدویه» سכرجه«. 7

، لعربا لسان؛ אبن منظور، 384،ص3، جالنهایه فی غریب الحدیث و األثرאبن אثیر، : نכ. (دھند سفره قرאر می

  .557، ص38، جنامه دهخدالغت؛ دھخدא، 376، ص4ج
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ولی دیدیم כـه  یمسؤאل כنאز שمא » ربیثא«خوאستیم در مورد  میمא ! جאنم به فدאیت«

  1».אשכאلی ندאرد«: حضرت فرمود ».خوردید אز אنשمא 

 
 گوشت پرندگان. 2

ی سفید مאنند گوשـت ھא گوשت: שوند گوשت پرندگאن به دو دسته تقسیم می

ی سیאه ھא لهضم ھستند و گوשتא رب و سریعچ وجه، כبכ و بوقلمون نر כه כمج

مאنند گوשت אردכ و غאز כه پرچربـی و زیـאد مغـذی ھسـتند אمـא دیرتـر ھضـم 

گوשـت  3.אرزש پروتئینی گوשت قرمز رא دאرند ھא אین دسته אز گوשت 2.שوند می

. دאשته אست אی אھمیت ویژه 7پرندگאن در سبد غذאیی مسلمאنאن عصر אمאم כאظم

در بغدאد چند بـאزאر فـروש پرنـدگאن وجـود دאשـته כـه  ،بر אسאس منאبع تאریخی

مשـتری  ∗فروש جوجه אز دאد و ستدھאی عمـده אنـאن بـوده و جوجـه כسـכریه

  4.فرאوאنی دאשته אست

  

  گوشت شترمرغ) الف

وجـود نـدאرد כـه بـه صـرאحت بـر  7در مورد שترمرغ روאیتی אز אمאم כאظم

در אیـن زمینـه مطـرح  یسـؤאאتلت כند، אمא אصحאب אن حضـرت خوردن אن دא

نـد، بـر כ در אین زمینه غאلبאً دאلت بر خـوردن می سؤאلא כه طرح ج אز אن. אند כرده

توאن گفت שترمرغ אز جمله حیوאنـאتی بـوده כـه در سـفره غـذאیی  میאین אسאس 

                                                           
 .211-210، ص62، جبحاراالنوار ،مجلسی ؛478، ص2، جمحاسن ،برقی. 1

  .575، ص 8ھשتم، ש ، سאلارمغانلصحه، نשریه א ژول כورمن، حفظ. 2

 .54ص، 4ש אللهی، ھمאن، حبیب ،مریم. 3

שـد כـه  مرغ כسכری فربه و خوשمزه بود و گאه چنאن چאق می. روستאیی میאن دجله و فرאت بود» כسכر« ∗

مسـعود : ، مترجمزندگی اجتماعی در عصر عباسیانمنאظر אحسن،  ،محمد( .رسید به سنگینی بز یא گوسفند می

 .106نیא، صرجب

  .248، ص2، به نقل אز אلحیوאن، ج106محمد،؛ منאظر אحسن، ھمאن، ص .4
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אگـر «: علی بن جعفر אز אن حضـرت پرسـید. وجود دאשته אست یگه گאھשیعیאن 

: حضرت فرمود »ש چیست؟א مردی در حאل אحرאم שترمرغی رא שכאر כند، وظیفه

 و אگـرمسـכین صـدقه بدھـد  שصتتوאند به  میש یכ שتر אست؛ אگر نא כفאره«

  1».روز روزه بگیرد ھیجدهتوאند  مین

  

  گوشت كبك )ب
ی ھא در فصـل. گوשت כبכ تفאوت چندאنی بא گوשت مرغ، غאز و אردכ ندאرد

אز بسـیאری  توאنـد یمـ، ھא ل، مصرف گوשت כبכ ھمچون سـאیر گوשـتسرد سא

گوשت כبכ אز لحאظ אھـن، فقیـر אسـت אمـא . یری כندگ ی تنفسی پیשھא عفونت

  2.ر אز گوשت مرغ אستت میزאن چربی و כلسترول אن כم

 7כبכ אز جمله پرندگאنی بوده כه گوשت אن در سبد غذאیی عصر אمאم כאظم

بـه یـאرאنש  7بر אسאس روאیאت אمאم כאظم. ر دאשته אستאفرאد مریض قرא ویژهبه 

 زیـرאرد تא برאی معאلجه فرد مبتא به تب به אو گوשت כبכ بخورאنند؛ כ توصیه می

  3.برد میند و تب رא به طور כلی אز بین כ گوשت כبכ سאق پאھא رא تقویت می

  

  گوشت كبوتر )ج

 ،مשهود نیستصریحی در مورد אستفאده אز گوשت כبوتر در אمر تغذیه روאیت 

אز אن جא כه כبـوتر אز . אمא روאیאتی אز אن حضرت در زمینه صید כبوتر وجود دאرد

در  אنگوשـت  ،تـوאن گفـت میبر אین אسאس  ،وשت אستگ جمله حیوאنאت حאل

در پאسخ محمد بـن  אن حضرت. قرאر دאשته אست 7سبد غذאیی عصر אمאم כאظم

: نیم درھم یא یـכ درھـم بאשـد، فرمـودفضیل مبنی بر صید כبوتری כه قیمت אن 

                                                           
  .120ص ،ها مسائل علی بن جعفر و مستدركات ،علی بن جعفر عریضی. 1

2.http://www.tebyan.net/mobile.aspx/Comment/ 

 .120ص ،االئمه طب ،؛ שبّر49، ص25،جالشیعه وسایل  ،؛ حرعאملی312، ص6ج ،کافی. 3
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שنאسی برگردאن؛ در غیر אیـن صـورت، אگـر כبـوتر قـدرت  می رא אنאگر صאحب «

אن حضرت صید כبوتر حرم  ،بر אسאس روאیت دیگری 1».پروאز دאرد، אز אن توست

אگر چه در خـאرج حـرم אن رא صـید  ،رא در حאلی כه صیאد بدאند כبوتر حرم אست

  3.در مورد صید כبوتر روאیאت دیگری نیز وجود دאرد2.ستכرده بאשد، حرאم دאن

  

  گوشت هوبره)د

אستفאده אز گوשت אن رא جאیز  7ز جمله پرندگאنی אست כه אمאم כאظمא ∗هھوبر

گوשت ھوبره بنא بر فرمאیש אن حضرت برאی رفع بوאسیر، درد پשـت و  .ندשمرد

  4.אزدیאد قوאی جنسی مفید אست

نیز در سفره غذאیی אن دوره وجـود  ∗ردכ و درאجپرندگאن دیگری مאنند مرغ، א

אھلی در خورאכ  پرندگאنسאכنאن بغدאد אز گوשت  ،بر אسאس منאبع تאریخی.دאשتند

 دنـدیبر یسر مجوجه، אردכ و درאج رא غروب  ،به گفته جאحظ. ردندכ אستفאده می

بـر  5.ردندכ خوאبאنیدند و سپس אز אن غذא درست می میو در طول שب در مאست 

אسـتفאده אز گوשـت  9بא אستنאد به سخن رسول אכرم 7אمאم כאظم ،سאس روאیتیא

  6.ندمرغ رא در حאل אحرאم جאیز שمرد

                                                           
 .222، ص6ج ،ھمאن ،כلینی. 1

 .271ص ،ها مسایل علی بن جعفر و مستدرکات ،علی بن جعفر عریضی. 2

  .278ص ،إلسنادا قرب ،رى، عبدאّهللاא بن جعفریحم؛  ،ھمאن. 3

  . 331، ص48، جنامه دهخدالغت ،دھخدא، درאزש ھوبره مرغی אست خאכستری رنگ و منقאر ∗

  .313، ص6ج ،کافی. 4

د و نـوכ אن یאه و سـفیى سـھـא ש دאرאى خאلیپرھא. ر אز אن אستت بزرگ ه به כبכ ویשبدرאج نوعی پرنده  ∗

گذאرد و ھموאره  אین پرنده بسیאر تخم می. שود כسאن אطאق میین אسم بر مذכر و مؤنث אن یא. כوتאه אست

 ،فرهنـگ ابجـدی ،بستאنی، فؤאد אفـرאم؛ 300، ص2ج ،لبحرینا مجمع، طریحی. (אورد שכر پروردگאر به جא می

  .)388، ص1ج ،ارسىعربى ف

 .248، ص2ج ،الحیوانبه نقل אز  ،106ص ،زندگی اجتماعی در عصر عباسیان. 5

 .272-271ص ،ها مسائل علی بن جعفر و مستدركات. 6
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  گوشت چارپايان. 3

در مـورد אن  تـر یשپכـه  אید میجزء گوשت قرمز به שمאر  ،گوשت چאرپאیאن

توאن دریאفت כه گوשت چאرپאیـאن نـزد  می ،بא مرאجعه به روאیאت. سخن گفته שد

نیز אھمیت خود رא حفـظ  7لمאنאن אھمیت خאصی دאשته و در عصر אمאم כאظممس

مسلمאنאن אز چאرپאیאن مختلفی برאی تغذیـه אسـتفאده  ،بر אسאس روאیאت. ه אستכرد

  .رא تאیید כرده بود ھא אنردند כه אسאم حلیت כ می

 

  گوشت آهو )الف
و رא جـאیز خوردن گوשت אھ 7بر אسאس روאیتی אز علی بن جعفر، אمאم כאظم

אگر שכאرچی אھو یـא گـورخر یـא «: علی بن جعفر אز אن حضرت پرسید. ندשمرد

رא بر زمین بیندאزد و سپس فرد دیگری אن رא بـא تیـر بزنـد و بمیـرد، אیـא  אی پرنده

در صورتی כه موقع تیرאندאزی نאم خـدא «: حضرت فرمود »خوردن אن جאیز אست؟

در روאیت دیگری نیز علی بن جعفـر אز אن  1».توאند אن رא بخورد میرא برده بאשد، 

. حضرت در مـورد خریـدن אھـو و خـوردن گوשـت אن در حـאل אحـرאم پرسـید

  2».ھر כس אز אن אھو خورده אست، بאید כفאره بدھد«: ندحضرت پאسخ دאد

  

  گوشت شتر )ب
بـوده و در  9گوשت שتر אز جمله منאبع غذאیی مسلمאنאن אز عصر رسول אכرم

ست א گویאی אن 7روאیتی אز אمאم כאظم. یز روאج دאשته אستن 7عصر אمאم כאظم

 3.نددאنسـت میכه رسول خدא خوردن گوשت שتر، گאو و گوسفند رא در حرم جאیز 

                                                           
 .51، ص25، جوسایل الشیعه؛ 177ص ،ھمאن، علی بن جعفر عریضی. 1

  .، بא אختאف אندכ107، صدالسناا قربرى، یعبدאّهللاא بن جعفر حم؛ 272، ھمאن، صعلی بن جعفر عریضی. 2

 .271ص ،ھمאن ،علی بن جعفر عریضی. 3
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שتر خرאسאنی نوعی שتر بود כه گوשت אن در سبد غذאیی مسـلمאنאن عصـر אمـאم 

 ،رقی دאوودبر אسאس روאیتی אز  .و حتی قبل אز אن حضرت وجود دאשت 7כאظم

پـس אز  7אمـאم صـאدق. سـؤאل כردنـد1)َوِمَن اِإلِبِل اثْنَـيِْن (خوאرج אز تفسیر אیه 

שـتر ) نوع(مرאد אز אن، دو جفت«: ندرقی، در پאسخ אین سؤאل فرمود دאوودمرאجعه 

بـه  ،אستفאده אز گوשت שـتر خرאسـאنی در سـبد غـذאیی 2».אست ∗و عرאب ∗بخאتی

بوده כه قبل אز  אی שبهه ،لت אین אمرשאید ع. دאیلی مورد سؤאل שیعیאن بوده אست

. שده و تא אن ھنگאم نیـز وجـود دאשـته אسـت میאز سوی برخی אلقא  7אمאم כאظم

 ∗لخطـאبא نوשتم כه مردی אز אصحאب אبی 7به אمאم صאدق«: ویدگ رقی می دאوود

حضـرت در پאسـخ  ».نـدכ مرא אز خوردن گوשت بخت و כبوترאن مسرول نهی می

و  ھـא אنو خـوردن گوשـت  ھـא אنبخـت و نوשـیدن שـیر  سوאر שدن بر«: فرمود

خـوאرج  ،علـت دیگـر אیـن אمـر 3».خوردن گوשت כبوترאن مسرول אשכאلی ندאرد

  . بودند כه روאیت אن بیאن שد

  

  گوشت گاو) ج

אز گوשـت گـאو بـرאی تغذیـه خـود אسـتفאده  7אمאم כאظم ،بر אسאس روאیאت

                                                           
  .144سوره بقره، אیه . 1

؛ 242، ص4، جالعینھی אאبل אلخرאسאنیه، بخت یعنی שتر خرאسאنی، خلیل بن אحمد فرאھیدی، ... אلبخت  ∗

 .9، ص2ج لعربا لسانאبن منظور، 

خאف ...؛ אאبل אلعرאب128، ص2، جالعینفرאھیدی، ( .אאبل אلعرאب ھی אلعربیه، שتر عرאب یعنی שتر عربی ∗

 .117، ص2، جلبحرینا مجمع؛ طریحی، 590، ص1نظور، ھمאن، جم אبن. אلبخאتی

، 7، جتفسیرالمیزان؛ محمدحسین، طبאطبאیی، 219، ص1، جتفسیر قمی، )3قرن .م(علی بن אبرאھیم قمی، . 2

 . 370ص

گویאن بود و سپس در زمره غאلیאن و دروغ 7ب אمאم صאدقאبوאلخطאب محمد بن אبی زینب אسدی אز אصحא ∗

وی به . قرאر گرفت و در אحאدیث אن حضرت دست برد و سخنאنی رא به دروغ به אن حضرت نسبت دאد

-296و224، صرجال کشی: نכ. (قرאر گرفت 7و אمאم رضא 7سبب אین כאرש مورد لعن אمאم صאدق

 .179، ص1ج الملل و النحلنی، محمدبن عبدאلכریم، ؛ שهرستא271، صرجال عالمه؛ عאمه حلی، 297

  .189، ص24، جلشیعها وسایل؛ حر عאملی، 337، ص3، جمن الیحضره الفقیه؛ صدوق، 311، ص6، جکافی. 3
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در  1»لفـאفی«صحאبשאن بـه نـאم א زא یכیبא فرستאدن فردی نزد  حضرت. ندردכ می

 2»قدیـد«گوשت گـאو بخـرد و אن رא بـه صـورت  אنتא برאیש ندمכه، אز אو خوאست

در خـאرج مدینـه  אنאرשـز نین אن حضـرت ھنگـאمی כـه بـه כשتچ ھم 3.درאورد

بر אسאس فرمאیשـی אز אن  4.ندبرد میبא خود  »قدید«، برאی تغذیه مقدאری ندرفت می

و אש گوשت گאو، بیمאری برص رא אز دאده שده و بو جאرد אرد گندم یא  ،حضرت

  5.برد میبین 

  

  گوشت گاوميش) د

אعرאب אین حیوאن . سאل قبل אز میאد در عرאق وجود دאשت 2500گאومیש در 

אمא ند אز سند אورد ،دن שیرھא אز مرزھאی שمאلی שאمאترאن یدر زمאن אمویאن برאرא 

אسـتفאده אز گوשـت אن  ،به مرور زمאن 6.دردنכ אستفאده نمیدر تغذیه אز گوשت אن 

بر אسאس . ن وجود دאשتאنאمسلم یאمא ھنوز אبهאمאتی در ذھن برخ ،نیز مرسوم שد

در پאسخ  7אمאم כאظم 7.بودند معتقد گوשت گאومیשبه حرمت  ∗»هیوאقف« یتیروא

                                                           
. نשـیط بـن صـאلح بـن لفאفـه. 1: ذכر שدند 7در منאبع رجאلی دو نفر بא אین عنوאن אز אصحאب אمאم כאظم. 1

رجـال شـیخ . (لفאفه אلنقאש. 2). 316ص ،طوسـیرجال شیخ؛ 429ص  لنجاشیرجال انجאשی،  ،אحمد بن علی(

 . 139، ص15ج،الحدیث معجم رجالموسوی خویی،  ،אبوאلقאسم ؛549ص ،طوسی

قدید . و خשכ نمאیند) بنא بر قولی گوשت رא به درאزא قطعه قطعه כنند(گوשتی כه אن رא قطعه قطعه כرده . 2

  ).34، ص12، ج لعربا لسان אبن منظور،. (ه، در אفتאب خשכ כنندسود כردرא نمכیعنی گوשتی כه אن

وسـایل و در » لقאفی«אز  محاسنאلبته אین روאیت در . 55، ص25ج، لشیعها وسایل؛ 436، ص2، جمحاسن ،برقی. 3

 .نقل שده כه ظאھرאً تصحیف صورت گرفته אست» لفאفی«אز الشیعه

  .576ـ  575ص ،2، جارشادمفید، . 4

 .به ھمین مضمون 44،ص25، جلشیعها وسایل؛  311ص ،6ج ،کافی. 5

 .108ص ،زندگی اجتماعی در عصر عباسیان. 6

. אسـتو ھمאن مهـدی موعـود אخرین אمאم  7وאقفیه گروھی אز שیعه ھستند כه معتقدند موسی بن جعفر ∗

 ،1، جالنحـلالملـل و  ،שهرسـتאنی(. כنـد می خـروجپس אز غیبت و  بلכه زنده אست ،אنאن قאئلند כه אو نمرده

، تاریخ فرق اسـالمی ،صאبری، حسین ؛2301، ص5ج معارف و معاریفحسینی دשتی،  ،؛ سیدمرتضی198ص

  .295، ص2ج

  .53، ص25، جلشیعها وسائلحر عאملی،  ؛129، ص7، جالتهذیبطوسی، . 7
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אز گوשـت گـאومیש و שـیر و כـره אن رא جـאیز  سـؤאאت אسـتفאدهن دسـته یبه א

  1.ندשمرد

  

  وشت گوسفندگ) ه

در سـفره غـذאیی مسـلمאنאن جאیگـאه  9گوשت گوسفند אز زمאن رسول אכـرم

بـر אسـאس فرمאیשـی אز . خאصی دאשت و پس אز אن نیز جאیگאه خود رא حفظ כرد

ن یبهتـر دوسـفنگ 2.אسـت یمـאریگوשت گوسفند برطرف כننده ب ،9رسول אכرم

 9ه رسـول אכـرمכ نذبح אن برאی عقیقه در روאیאت ذכر שده چنאه כه دبو یوאنیح

   7אمـאم כـאظم 3.نـدگوسفند عقیقـه כرد 7پس אز تولد אمאم حسن و אمאم حسین

 ،ن אسـאسیـبـر א 4.ندگوسفند نـر رא یכسـאن שـمرد ،برאی عقیقه دختر و پسرز ین

  برخـی گوسفند در سـبد غـذאیی مسـلمאنאن جאیگـאه خאصـی دאשـته אمـא وשت گ

   7بـه אبوאلحسـن: ویـدگ د میسـعد بـن سـع. دنسـتنאد یכو نمیאستفאده אز אن رא ن

   معتقدنــدزیــرא  خورنــد؛ ینمم گوשــت گوســفند א خــאنوאده«: عــرض כــردم

 ».שـود مـی ھـא بیمאریگوשت گوسفند سـبب بیمـאری پوسـتی، سـردرد و سـאیر 

 ،אگر چیزی نزد خدאوند برتر אز گوשـت گوسـفند بـود! אی سعد«: حضرت فرمود

بـא بیـאن אیـن  7אمـאم כـאظم 5.»دאد مـیאن رא فدیه حضرت אسمאعیل قرאر  ینهھر א

 ،7אھمیت گوשت گوسفند و مقאم وאאی حضرت אسمאعیل عאوه بر بیאن ،سخن

 یرسـאگوשـت بـز رא برتـر אز  ھـא אن. نـدتفכر غلط عصر عبאسیאن رא אصـאح כرد

  6.دאنستند می ھא گوשت

                                                           
 .52، ص25، جعهیلشا لیوسا؛ حر عאملی، 313،ص6، جیكاف. 1

  .27، صلنبیا طبשبر، . 2

 .33ص، 6، جکافی. 3

  .297، صالسنادا قرب؛ حمیری، 155، صمسایل علی بن جعفرعلی بن جعفر عریضی، . 4

 .159، صالخالقا مکارم؛ طبرسی؛ 1، ح 13، بאب 43، ص25، جلشیعها وسایل؛ 2ح 310، ص6، جکافی. 5

 .108، ص زندگی اجتماعی در عصر عباسیان. 6
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  گوשت گورخر) و

ر یـא שכאرچی אھو یא گورخ«: پرسیدم 7אز אمאم כאظم: ویدگ بن جعفر می علی

میـرد؛  مـیزنـد و  میאزد؛ سپس فرد دیگری אن رא بא تیر אند رא بر زمین می אی پرنده

توאنـد  مـی »تא ھنگאمی כه تغییر نכرده«: حضرت فرمود »אن رא بخورد؟ دتوאن میאیא 

  1».در صورتی כه موقع تیرאندאزی نאم خدא رא برده بאשد ؛אن رא بخورد

  

 گوشت حشرات . 4

כه دین אسאم خوردن אن رא تجویز כرده و שیعیאن نیز  אست אی ملخ تنهא حשره

אز : ویـدگ علی بن جعفـر می. ردندכ אز گوשت אن در سفره غذאیی خود אستفאده می

 »אگر ملخ پس אز صید بمیرد אیא خـوردن אن جـאیز אسـت؟«: پرسیدم 7אمאم כאظم

لخ ریـزه یא م 3אمא אگر ملخ در صحرא یא دریא بمیرد 2אשכאلی ندאرد؛«: حضرت فرمود

  4».خوردن אن جאیز نیست ،כه ھنوز توאن پروאز ندאرد بאשد

گوשت به صورت  אز .چگونگی پخت אن אست ،مطلب دیگر در زمینه گوשت

در . تـوאن אسـتفאده כـرد میپز، ھمرאه بא خورשت یא אש و یא به صورت כبאب אب

אرد « :فرمאید می 7אمאم כאظم. ھر دو نوع אن ذכر שده אست 7روאیאت אمאم כאظم

 بنـאبریא  و 5».برد میبیمאری برص رא אز بین  ،گندم یא אرد جو بودאده و אש گوשت

دھد تـא  میفرمאن » معتّب«حضرت به یכی אز אصحאب خود به نאم  ،روאیت دیگری

  6 .مאھی رא برאیש سכبאج כند

                                                           
  .51، ص25، جلشیعها وسایل؛ 177، صمسایل علی بن جعفر. 1

 .192علی بن جعفر عریضی، ھمאن، ص. 2

 .192ھمאن، ص. 3

 .109علی بن جعفر عریضی، ھمאن ص. 4

 .323، ص6، جکافی؛ 477، ص2، جمحاسنبرقی، . 5

 . 311، ص6כلینی، ھمאن، ج. 6
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אھمیت خאصی دאرد و حتی برאی رفع برخی  ،خوردن گوשت به صورت כبאب

چـرא «: אز مـن پرسـید 7אمאم כאظم: ویدگ موسی بن بכر می. مفید אست ھא بیمאری

پـس  ».گوשت بخور«: حضرت فرمود ».مریضم«: گفتم »ت زرد אست؟א رنگ چهره

جمعه بعد حضـرت مـرא دیـد در . אز אن گوשت رא به طور معمول پختم و خوردم

مگر به تو אمر نכردم כه «: حضرت فرمود. م ھمچنאن زرد بودא حאلی כه رنگ چهره

: فرمـود ».خورم میحאل گوשت هאز אن ھنگאم تא ب«: عرض כردم »وשت بخوری؟گ

: حضـرت فرمـود ».پخـتم و خـوردم«: عـرض כـردم »خـوری؟ میچگونه אن رא «

. خـوردم مـیپـس אز אن כبـאب  ».نخور؛ بلכه אن رא כبאب بכن و بخـور گونه ینא«

. زگשـته بـودم بאא جمعه بعد حضرت به دنبאلم فرستאد در حאلی כه خون به چهـره

  1».אכنون خوب שد«: حضرت فرمود

אمـאم  ،بـر אسـאس روאیتـی. سـتאبریאن כردن صورت دیگر אستفאده אز گوשت 

، بـه ھنگـאم אفطـאر אز مقـدאری نـאن و ندبود  ھאرونھنگאمی כه در زندאن  7כאظم

  2.ندگوשت بریאن שده אستفאده כرد אی قطعه

  

  نتيجه

אن حضرت . ندتשیع رא بر عهده دאשتאمאمت جهאن  ،سאل 25به مدت  7אمאم כאظم

در  ویـژهبـه  ،در אیـن دورאن. نـدمعאصـر بود در אین دورאن بא چهאر خلیفه عبאسی

جهאن אسאم אز حیث جغرאفیאیی و تجאری به پیשرفت وسیعی دست  ،ھאرونعصر 

سـی ر دستאین אمر سبب שد تא مسلمאنאن در אمر تغذیه بـه אنـوאع خـورאכ . یאفت

در سـفره  ھـא ن، پرنـدگאن و مאھییאین جهت אنوאع گوשت چאرپאאز א. دאשته بאשند

כه ھموאره رאھنمאی مسـلمאنאن و بـه  7אمאم כאظم. غذאیی مسلمאنאن وجود دאשت

                                                           
  .438، صرجال کشی؛ 468، ص2، جمحاسن؛ برقی، 319ھمאن، ص. 1

  .107، ص1ج  ،عیون خبارالرضا؛ صدوق، 323، ص6ج، כلینی، ھمאن. 2
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ی مختلـف فقهـی، عقیـدتی، سیאسـی، אجتمـאعی و غیـره ھא שیعیאن در زمینه ویژه

تـא  دنـبـه אصـحאب بیאموزد ،تא بא رھنمودھאی خدאپسـندאنه ردندכ میسعی  ،ندبود

אز אنوאع گوשـت در حـد  ،جهت تقویت روح و جسم خویש در כنאر سאیر غذאھא

אز فوאیـد گوשـت سـخن  ،ی منאسبھא אن حضرت در فرصت. אمכאن אستفאده כنند

رא  ھـא אنتא بدین طریق ضمن אگאھی שیعیאن אز خאصیت אنـوאع گوשـت،  ندفتگ می

حאب אن حضـرت در برخی موאقع نیز שیعیאن و אصـ. نمאیندبه خوردن אن تשویق 

خویש در مورد گوשـت و غیـر אن، بـه אیשـאن مرאجعـه  سؤאאتپی یאفتن پאسخ 

  . بردند میردند و بدین ترتیب אز تعאلیم אرزنده אیשאن بهره כ می

  

  

  منابع
  

 .ترجمه نאصر مכאرم שیرאزی ،قرאن כریم* 
د محمـوـ  طـאھر אحمـد زאوی: تحقیـق ،)3دجل(النهایه فی غریب الحدیث ،אبن אثیر .1

 .1364مؤسسه אسمאعیلیאن للطبאعه و אلنשر و אلتوزیع، : قم ،محمد אلطنאحی

، چـאپ دوم، یف אلرضیدאرאلשر: قم ،7طبّ األئمـةن، یאبن بسطאم، عبدאّهللاא و حس .2

 . ق 1411

   .ق 1379  : قم ،)4جلد(المناقبهر אשوب، محمد بن علی، ש אبن .3

: ، محقـق)2جلـد(ة االئمـهالفصول المهمه فی معرف ،علی بن محمدبאغ مאلכی، ص אبن .4

 .1422مؤسسة دאرאلحدیث אلثقאفیه،  :אج بی سאمی אلغریری،

دאرאلفכرللطبאعـة و : ، بیـروتیریשـ یعلـ: ، تحقیقنة دمشقیخ مدیتارאبن عسאכر،  .5

 .1415ع، یאلنשر و אلتوز

، )774 م( رאلدمשـقییل بـن عمـربن כثی، אسمאع)10جلد (البدایه و النهایهثیر، כ אبن .6

  .1986/ 1407 فכر،دאرאل: روتیب
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: ، محقـق)ق 711(  ، محمـد بـن مכـرم)12و1،2،4جلـد( لعربا لسـانאبن منظور،  .7

،  ع، دאر صـאدریدאرאلفכر للطبאعه و אلنשر و אلتوز: بیروت ن، یردאمאدى، جمאل אلدیم

  .ق 1414

بنـی ھאשـمی، : تبریز ،)2جلد( معرفة األئمـة یكشف الغمة فسی، یאربلی، علی بن ع .8

 .ق1381

 .7، ש 30، مכتب אسאم، سאل آثار و فواید آهن برای بدننصور، אשرفی، م .9

» مכتـب אسـאم«، نשریه )سכته قلبی( آنژین صدری و انفـارکتوس؛ ـــــــــــــ  .10

  .12، ש 28سאل 

ة، چـאپ دوم، یدאرאلכتـب אאسـאم: ، قممحاسنبرقی، אحمد بن محمد بن خאلد،  .11

 .ق 1371

 .ق1390/1432 ،7سه אمאم صאدقموس: ، قمسیره پیشوایانپیשوאیی، مهدی،  .12

 . אت ، بییאنتשאرאت אسאم: تهرאن ،)1جلد( فرهنگ ابجدیبستאنی، فؤאد אفرאم،  .13

ــدאلجبאر،  .14 שــرכة : אجــ ؛ بیهــارون الرشــید حقــایق عــن عهــده و خالفتــهجــومرد، عب

 .م 2005אلمطبوعאت للتوزیع و אلنשر، 

» حقـوق زنـאن«ق، نשـریه حقـوآور سـودمند یـا زیـان هـا چربیللهی، مـریم، א حبیب .15

 .4שمאره  1377שهریور 

 عةیلشـرا ل مسائلیعة إلـى تحصـیلشـا ل وسائلیتفصـحر عـאملی، محمـد بـن حسـن،  .16

 .ق 1409 ،7تیمؤسسة אل אلب: ، قم)25و24جلد(

ــرאھیم حســن؛  .17 ــد( تــاریخ اســالمحســن אب ــאھره)2جل ــروت و : ، ق ــل، بی دאرאلجی

 .م 2001/ ق.ھ 1422مכتبةאلنهضة אلمصریه، 

 אنتשאرאت אسـمאعیلیאن، :، قم)5ج( معارف و معـاریف ،دمرتضیحسینی دשتی، سی .18

1369. 

 .ق 1413 ،7تیمؤسسة אل אلب: ، قمقرب اإلسناد ،رى، عبدאّهللاא بن جعفریحم .19

 ).אلمכتبه אلשאمله(، )1جلد( تاریخ بغدادخطیب بغدאدی،  .20
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אحمـد رאد؛ : ، متـرجمویـدگ اره با شما سخن میب پزشکی در این، تصلب شرائیندوگא،  .21

 .152ש  1339אسفند » یغمא«ه زبאن و אدبیאت نשری

محمـدمعین و : ، زیـر نظـر)48و28،38جلـد( امـه دهخـدان لغتכبر، א دھخدא، علی .22

 .1377مؤسسه אنتשאرאت و چאپ دאنשگאه تهرאن، : سیدجعفر שهیدی، تهرאن

 .8، نשریه אرمغאن، سאل ھשتم، ש حفظ الصحهژول כورمن،  .23

24.  ،  .ق 1428دאرאאرשאد، چאپ سوم،  :بیروت ،7طب األئمةשبّر، عبدאّهللاא

تغذیـه و تـأثیر آن بـر سـالمت و ژאد، ن שכوه گوھریאن، عـאلم אنשـאء و عفـت نـوאبی .25

 .1343مؤسسه چאپ و אنتשאرאت אمیرכبیر، : ، تهرאنبهداشت

دאرאلمعرفـه، : ، بیـروت)1جلـد( الملـل والنحـل، محمد بن عبدאلכریم، یשهرستאن .26

 .אت بی

دאرאلحریـه : אجـ ، بیاالصـناف فـی العصرالعباسـی אلשیخلی، صبאح אبـرאھیم سـعید، .27

  .م1976/ق1396للطبאعه، 

 . 1386אنتשאرאت سمت، : ، تهرאن)2جلد( تاریخ فرق اسالمیصאبری، حسین،  .28

دفتر אنتשאرאت אسאمی : ، قم)3جلد( هیحضره الفقیمن ال صدوق، محمد بن علی،  .29

 .ق 1413ه قم، چאپ دوم، ین حوزه علمیوאبسته به جאمعه مدرس

مهدی אجوردی، : ، محقق)1جلد( 7عیون اخبار الرضـاصدوق، محمد بن علی؛  .30

 . ق.ھ 1378نשر جهאن، : تهرאن

 .אت א، بین א، بیج ، بیاخبار الراضی و المتقی باللهصولی،  .31

 ).7جلد( تفسیر المیزانطبאطبאیی، محمد حسین،  .32

ف אلرضـی، چـאپ چهـאرم، یאلשـر: ، قممکارم األخالقطبرسی، حسن بن فضل،  .33

 . ש 1370/ ق 1412

  . ق 1390ه، یאسאم: ، تهرאن حسن بن فضل ،إعالم الوری بأعالم الهدیطبرسی،  .34

م، یق محمدאبوאلفضـل אبـرאھیـتحق ،)8جلـد(تاریخ طبـریطبری، محمدبن جریر،  .35

  .1387/1967 دאرאلترאث، چאپ دوم،: بیروت
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نی یאحمـد حسـ: ن بن محمـد، محقـقی؛ فخرאلد)2جلد( مجمع البحـرینطریحی،  .36

   .ש.ھ 1375مرتضوى، : שכورى، تهرאنא

אلتאبعـة  یمؤسسـة אلنשـر אאسـאم :قـم، یرجـال الطوسـطوسی، محمد بن حسن،  .37

 .ש 1373چאپ سوم، ، ن بقم אلمقدسهیلجאمعة אلمدرس

 .ש.ھ 1365دאرאلכتب אאسאمیه، : ، تهرאن)7جلد( التهذیبـــــــــــــ ؛  .38
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   7كاظمسياسي امام  انديشه

   1عبدالرضا عرب ابوزيدآبادي

  

  چكيده
فرد به مقوله قدرت، حכومـت و سیאسـت  منظور אز אندیשه سیאسی، نگرש

چه כسی بאیـد حכومـت  כه حכومت چیست؟ ھא پאسخ به אین پرسש .אست

אندیשـه ... و و چگونـه بאیـد حכومـت כنـد؟ כند؟ چرא بאید حכومت כنـد

כه אمאمאن שیعه אز یכ منبع فכری و  אج אز אن .دھد میسیאسی فرد رא שכل 

אنی سـ د؛ אندیשـه سیאسـی یכنـد بودنـم אن بهرهسـ فیض אلهی به صـورت یכ

ه مجموع سخنאن אئمـه در موضـوع سیאسـت و حכومـت در چ نچنא .دאשتند

توאن به אندیשه سیאسـی אمאمـאن دسـت  می כنאر ھم قرאر گیرد و تحلیل שود،

  .ی وحی و تعאلیم אسאم אستھא یאفت כه بאزتאب אموزه

אیـن  .دبא حوאدث مهم سیאسی ھمرאه بو 7سאله אمאمت אمאم כאظم 35دورאن 

אمـאم در  یھא ، بـه بررسـی دیـدگאهحضـرترد سیאسی כ فאرغ אز عمل ،نوשتאر

بـא مطאلعـه سـخنאن گهربـאر אن حضـرت، . زدپـردא میحوزه مبאحث سیאسی 

دیدگאه אن אمאم رא در موضوع جאیگאه قدرت و حכومت، مשروعیت، אقسـאم 

ی حכومت مطلوب، وظیفه حכومـت ھא حכومت، אھدאف حכومت، ویژگی

  .ندכ میحכومت بررسی  در برאبرمردم و وظאیف مردم  ردر برאب

                                                           
  . جאمعه אلمصطفی אلعאلمیه ،عאلی אمאم خمینی אموزש مجتمع ، :بیتدאنשجوی دכتری تאریخ אھل. 1
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  مقدمه

אمـאم جعفـر  אنאرשـوپیשوאی ھفتم שیعیאن، بعد אز שهאدت پدر بزرگ 7אمאم כאظم

 35دورאن  1.نـدאمאمت שیعه رא بر عهده گرفت ،مریق183تא  148אز سאل  ،7صאدق

منصـور، مقאرن بא حכومت چهאر خلیفه مسـتبد عبאسـی یعنـی  ،אیשאنسאله אمאمت 

در علم و تقوא و زھـد و عبـאدت שـهره  7אمאم כאظم. مهدی، ھאدی و ھאرون بود

 و لمتهجـدین، صـאبرא אلقאب אن אمאم نظیرعبدصאلح، כאظم، زین. ندعאم و خאص بود

نیز گویאی אین وאقعیت אست כه جאمعه אسאمی، مجذوب و שیفته אن אمאم و  2אمین

  .אند مאر אیשאن بودهש فضאیل و منאقب بی

مقאرن بא عصر طאیی حכومت عبאسیאن و دوره تثبیـت  حضرت،دورאن אمאمت 

یری زیאد بـر مخאلفـאن گ و، אین دوره بא فשאرھא و سختر אز אین .ستھא و אقتدאر אن

ی مردمی بـه שـدت ھא و جنبש ھא قیאم .یژه علویאن ھمرאه بودو هسیאسی حכومت ب

در چنـین  .ت رא ندאשتت مخאلفت و אنتقאد אز حכومאשد و כسی جر میسرכوب 

رد و כـ دورאنی כه حכومت عبאسیאن روزھـאی قـدرت و שـכوه خـود رא طـی می

ی שرق و غرب عאلم در خزאنه אمپرאتوری عبאسی سرאزیر بـود ھא و مאلیאت ھא خرאج

שد و خلیفه مستبد و فאسد عبאسی،  میو ھر روز بر قلمرو وسیع حכومت אفزوده 

-لبـאن و אزאدیط پرورאند و حق میرא در سر دאعیه رھبری و حאכمیت جهאن אسאم 

غم مשכאت و ر علی 7بردند، אمאم כאظم میאز نאאمیدی به سر  فضאییخوאھאن در 

 ندשـیدכ موאنع فرאوאن، پرچم مبאرزه سیאسی علیه حאכمیت عبאسیאن رא به دوש می

و بא رھبری و مدیریت جאمعه שیعه و سـאزمאندھی אنـאن אز طریـق שـبכه مخفـی 

ضمن رعאیـت تمـאم  حضرت. ندپردאخت میخשی ب ه بیدאرگری و بصیرتوכאلت، ب

                                                           
 .אت ، بی215، ص2، جاالرشاد שیخ مفید،. 1

 .15، ص بحاراالنوارمحمدبאقر مجلسی، . 2



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    424

جوאنب אحتیאط و تقیه، אندیשه مبאرزه و אصאحאت سیאسی رא بـه שـیعیאن و یـאرאن 

  .ندردכ خود منتقل می

، در چند برخورد منتقدאنه אز حכومت و حאכمאن عبאسـی אمאممبאرزאت سیאسی 

یא ھمכאری و ھمرאھـی محـدود بـא و  سیאسیـ  در قאلب منאظره و אحتجאج כאمی

ی ھא نیـز در تضـعیف پאیـه میـزאنگرچـه ھمـین  ی علوی منحصر نبود؛ھא שورש

خשی بـه שـیعیאن، تـאثیر ب אقتدאر عبאسیאن و برאنگیختن روح قیאم و جهאد و بصیرت

بـه שـمאر אر دאنשگאه عظـیم جعفـری د כه میرאث 7אمאم כאظم .یری دאשتگ چשم

و در  نـدثیرگذאر فرאوאنی در אرتبـאط بودאدאن نخبه و ت، بא אصحאب و שאگرאمدند می

שی سیאسی و אعتقאدی خود رא م כه خط ندمنאطق فرאوאنی، وכא و نمאیندگאنی دאשت

אمـאم بـא رھنمودھـא و  .ردنـدכ رفتند و به שیعیאن دیگـر نیـز منتقـل میگ אز אمאم می

، ھـא یـכ אز אن و ھـر ندאموخت میخود، تعאلیم و אندیשه سیאسی رא به אنאن  سخنאن

بאزتـאب سـخنאن و رھنمودھـאی  .سفیرאن אین אندیשـه در جאمعـه אسـאمی بودنـد

نـین چ سیאسی אمאم رא بאید در وسعت یאفتن جمعیت שیعیאن و ھوאدאرאن אمـאم و ھم

שـאھد بـر אیـن مـدعא،  .ندאنه שیعیאن در אین دوره مשאھده כردم ھوש عملכرد در

رفت و به خلیفـه عبאسـی گ میمאم صورت یی אست כه علیه אھא محتوאی خبر چینی

یכـی  :ننـدכ دو خلیفـه حכومـت می אوכه در قلمـرو حאכمیـت  نددאد میگزאرש 

   .8بن جعفر موسیשخص خلیفه و دیگری 

عصبאنیت خلفאی عبאسی אز אمאم نیز خود دلیـل دیگـری بـر موفقیـت אمـאم در 

و خلفـאی ر אزאیـن .אر אسـتبـ رھبری و مدیریت جאمعه שیعه در אن فضאی خفقאن

، درصـدد אی و ھریـכ بـه گونـه ندعبאسی، تحمل مبאرزאت سیאسی אمאم رא ندאשـت

אمאم در مسـیر مبـאرزאت  .حذف אمאم برאمدند אً محدود و محصور כردن אمאم و نهאیت

و ھمـوאره אز زنـدאنی  ندی فرאوאنی رא تحمل כردھא و مصیبت ھא سیאسی خود، رنج

قـرאر  ھא و שـכنجه ھـא رین אذیتت تو تحـت سـخ שدند می به زندאن دیگر منتقل

אل مخوف ھאرون، در حאلی כه غل و زنجیر بر دست و چ در سیאهسرאنجאم . ندگرفت
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و جאن مطهـر  ندبه שهאدت رسید אی گردن مبאرכ אن حضرت بود، به طرز غریبאنه

، ولـی خـط مبـאرزه نـدنمود ھא ن و مبאرزه بא طאغوتאنאخود رא قربאنی אرשאد مسلم

  .ندبر جאی گذאשت אندر میאن שیعیאنש ھمیשه سیאسی رא برאی

سـعی  ،7در אین نوשتאر، بא محـور قـرאردאدن سـخنאن و כلمـאت אمـאم כـאظم

ی سیאسی אن حضرت رא مطאلعه و بررسـی ھא م تא بخשی אز تعאلیم و אندیשهאی כرده

 مשـروعیت حכومـت، אقسـאم حכومـت، نگאه אمאم به مقوله قدرت و دولت، .כنیم

ی حכومت مطلوب، אز جمله مبאحثی ھא ویژگیو  دم و حכومتف متقאبل مریوظא

بـرאی فهـم  بـدیهی אسـت כـه .שـود مـیאست כه در אین مقאلـه بـه אن پردאختـه 

ی אمאم، بאید نگאھی جאمع به سیره و عملכـرد سیאسـی אن حضـرت نیـز ھא אندیשه

אین مقאله، تنهא سخنאن אن حضرت در موضوعאت سیאسی رא مطرح כرده و  .دאשت

 رعאیـت אختصـאر خـوددאری رאیאن حوאدث و رخدאدھאی سیאسی عصر אمאم بאز بی

  . نموده אست

  

  7مفاهيم سياسي در سخنان امام كاظم .1

در میـאن  אی گرچه علم سیאست، אز علوم جدא שده אز فلسفه و دאرאی سאبقه دیرینه

بשر אست، אین دאنש نیز مאننـد سـאیر علـوم، بـه تـدریج تכאمـل یאفتـه و پـس אز 

و، بسـیאری אز ر אزאیـن.ت زیאد، به صورت علم منسجم و منتظم درאمده אستتطورא

تـوאن  مـیو ن ندאرنـدسאبقه تאریخی زیـאدی  مفאھیم مطرح در علوم سیאسی אمروز،

אنتظאر دאשت כه در سخنאن پیשینیאن، تمאم אین مفאھیم بـه صـورت שـنאخته שـده 

مبאحث مربوط بـه  بخש عظیمی אز معאرف אسאمی، به .אمروزین مطرح שده بאשد

ی ھـא سیאست و حכومت אختصאص دאرد و برپـאیی حכومـت مطلـوب، אز אرزש

ی ھـא بنאبرאین در سخنאن پیשوאیאن دین אسـאم، אموزه .כید دین אسאم אستאمورد ت

بخשـی אز אحכـאم אسـאم،  אً و אسאسـ שـود مـیدیده ی سیאسی ھא فرאوאنی در مقوله

  .כאرכرد سیאسی و حכومتی دאرد
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ده שـ ده و שنאختهשـ نیـز بسـیאری אز مفـאھیم تعریف 7אمאم כאظمدر سخنאن 

 אی مختلـف قـدرت و אقتـدאر و منשـھא سیאسی، برאی تبیین رאبطه قدرت و گونـه

  :نیمכ אשאره می ھא مשروعیت و نظאیر אن وجود دאرد כه به برخی אز אن

  

  امامت .1- 1

یכـی אز  نظאم سیאسی שیعه، بر אندیשه אمאمت مبتنی אسـت لـذא مفهـوم אمאمـت

אیـن مفهـوم . سیאسی در سخنאن אمאمאن שیعه אست –پرכאربردترین مفאھیم כאمی 

رین نقש رא در منظومه כאمی שیعه دאرد؛ ت כه אز مفאھیم قرאنی نیز ھست، محوری

ی אسـאمی ھא א כه بאید אمאمت رא فرق جوھری و אصلی שیعه אز سאیر فرقـهج تא אن

ی אلهـی אسـت כـه ھمאننـد نبـوت، خدאونـد به אعتقאد שیعه، אمאمت منصب. دאنست

منאبع فقهی و כאمی שیعه، אمאمت رא . فرمאید میאفرאدی رא برאی تصدی אن אنتخאب 

אمـאم، رھبـر بאאصـאله . אنـد تعریف כرده» ریאست عאمه و عאلی بر אمور دین و دنیא«

و سرپرست تمאم אمور دینـی و אجتمـאعی  9جאمعه אسאمی، جאنשین پیאمبر אسאم

  1.مאنאن אستمسل

غم توسعه معنאیی خـود، ر نیز وאژه אمאمت، علی 7در سخنאن گهربאر אمאم כאظم

אجتمـאعی جאمعـه  –گאه در معنאی سیאسی אن و حق حאכمیت و مسئولیت سیאسی 

  :برאی نمونه. אند אن به כאر بردهر אسאمی به כאر رفته و وאژه אمאم رא در معنאی حכم

و وאلی بאئرא جאئرא عـن  همאمא غیرمفترض אلطאعمن تقدم علی אمאمه אو قدم א. 1

 2؛ ...אאمאم فقد ضאدאّهللاא فی ملכه و אّهللاא منه بریء

אمـאم  ،ھر כس بر אمאم خود پیש אفتد یא אمאمی رא כه שאیسـته אطאعـت نیسـت

خود قرאر دھد و حאכم ستمگری به אمאمت خود برگزیند כه بא אمـאم رאسـتین 

                                                           
 .52، صامامت پژوهیجمعی אز نویسندگאن، . 1

 .489، ص 22، جبحاراالنوارمحمدبאقر مجلسی،  .2
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در حכومت אلهی به دשـمنی برخאسـته و به تحقیق بא خدאوند  ،در ستیز אست

 .خدאوند אز چنین فردی بیزאر אست

قـرאر گرفتـه כـه כـאرכرد  سـتمگرمفهوم در برאبـر حـאכم  ،אمאم در אین روאیت

אسـت  »ملכه«قرینه دیگر در אین روאیت، وאژه  .دھد میرא نשאن سیאسی אین مفهوم 

قـرאر گرفتـه و ر כא وאیـت حאכمـאن سـتم در برאبـر ،כه ملכ و حכومت خدאوند

שאید אز  .رאدف بא حכومت خدאوند بر بندگאنש دאنسته שده אستتحכومت אمאم، م

، به گفتـه رאویـאن .بتوאن به رمز אنتخאب نقש אنگשتری אمאم نیز پی برد ،אین مطلب

אیـن نשـאن توحیـدی،  .بوده אسـت »אلملכ ّهللاא وحده«نقש אنگשتری אن حضرت 

در حقیقت אمאم، بـא تכیـه بـر حכومـت  .ستحכومت א رهر دیدگאه אمאم دربאگ بیאن

  .ی غیر אلهی خط بطאن כשیده אستھא توحیدی، بر حכومت

אذא כאن אאمאم عאدא כאن له אאجر و علیכ אلשכر و אذא כאن جאئرא כאن علیـه . 2

 1אلوزر و علیכ אلصبر

حכومت بـرאی אو پـאدאש خوאھـد بـود و وظیفـه تـو  د،אשھرگאه אمאم عאدل ب

د، حכومـت بـرאی אשر بگ ست و ھرگאه אمאم ستمאقدرשنאسی  אری وزگ سپאس

 .ستאאو وزر و وبאل אست و وظیفه تو صبر و ھوשیאری 

دی אمאم به عـאدل بن אمא تقسیم. توضیح و تبیین אین روאیאت در אدאمه خوאھد אمد

אین تقسیم در قرאن نیز مطرح  .ر سیאسی بودن אین مفهوم אستگ بیאن אً قطع ،و جאئر

جאئر بودن אمאم،  אً אمא غאلب، توאند بאשد میل پیשوאیی فכری و معنوی نیز שده و שאم

  .ی سیאسی و אجتمאعی دאردھא אשאره به جنبه

حכومت عبאسیאن نیز دאعیه אمאمت بـر مـردم رא دאשـتند و خـود رא אمـאم אمـت 

. دאنستند כه حق حאכمیت بر مـردم دאשـته بאשـد میאمאم כسی رא  ھא אن .دאنستند می

زدنـد و بـه אمـور مختلفـی  مـیبرאی כسب مשروعیت خود دست و پـא  ،ور אزאین
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مون دربـאره שخصـیت אلرשید خطאب به مא در سخنی אز ھאرون .جستند میتمسכ 

  :چنین אمده אست 8بن جعفر موسیحضرت 

אّهللاא علی خلقه و خلیفته علی عبـאده و אنـא אمـאم  هیא بنی ھذא אمאم אلنאس و حج

و אنه و אّهللاא אحـق بمقـאم رسـول אّهللاא منـی و مـن  هفی אلظאھر و אلغلب هאلجمאع

אلخلق جمیعא و و אّهللاא لو نאزعتنی فی ھذא אאمر אخذت אلذی فیه عینـאכ فـאن 

  ؛ 1....אلملכ عقیم

אین אمאم مردم و حجت خدאوند در زمین و جאنשین אو بـر بنـدگאنש ! فرزندم

لبـه بـه אست، ولی من پیשوאی ظאھری مردم ھستم כه پیשوאیی رא אز طریق غ

 9به خدא قسم כه אو אز من و אز ھمه مـردم بـه مقـאم پیـאمبر .مא دست אورده

حאل אگـر در אمـر خאفـت، تـو نیـز بـא مـن بسـتیزی، بא אین. سزאوאرتر אست

  .שنאسد میزیرא پאدשאھی پیوند ن؛ یت رא אز حدقه بیرون خوאھم אوردھא چשم

ر כعبـه دیـد و אز رא در כنـא 7שאھد دیگر زمאنی אست כه ھאرون، אمאم כـאظم

تـو رא بـه  ،تو ھستی כه مردم پنهאنی بא تو بیعت כرده«: گفت אیשאنروی توبیخ به 

אنـא אمـאم אلقلـوب و אنـت אمـאم «:אمـאم در پאسـخ فرمـود »زینند؟گ אمאمت خود برمی

  2.جسم مردم و ھא نم و تو بر تنכ و قلوب مردم حכومت می ھא من بر دل ؛»אلجسوم

در موضوع אمאمت به دست مـא رسـیده אسـت  7כאظم روאیאت فرאوאنی אز אمאم

طلبد، אمא توجه بـه אن روאیـאت، زوאیـאی  میری ت כه שرح و بیאن אن مجאل گسترده

  .حכومت رא برאی مא بאز خوאھد כرد رهאز دیدگאه אمאم دربא אی تאزه

 

  واليت  .2- 1

ی אین مفهوم نیز אز مفאھیم مשهور و پرכאربرد قرאنی אست כه در روאیـאت نبـو

به دلیل توسعه معنאیی אز نظر لغت و تفسیر، جنجאل فرאوאنی رא  نیز منعכس שده و

                                                           
 .393،ص2، جاألحتجاحאحمد بن علی طبرسی، . 1
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ـ  یכی אز כאرכردھـאی معنـאیی אیـن وאژه .در میאن فرق אسאمی در پی دאשته אست

بیـאن رאبطـه قـدرت و حـق حאכمیـت و سرپرسـتی ـ  چه אز نظر لغت و אصطאح

אیت אوست و یכی אز אبعـאد در אندیשه سیאسی שیعه، یכی אز שئون אمאم، و .אست

ی نقلی و برאھین عقلی אثبـאت ھא وאیت، حق سرپرستی جאمعه אست כه بא אستدאل

אز مفهـوم  ،نیز گאه بـرאی تبیـین حـق حאכمیـت 7سخنאن אمאم כאظم در .שود می

  :نظیر ؛وאیت در دو معنאی مثبت و منفی אن אستفאده שده אست

 1...אلعدل تمאم אلعز هوא هطאع

  .ستא ستر، رسیدن به نهאیت عزت و سربلندیگ ردن אز حאכمאن عدאلتپیروی כ

 2...نحن אولیאء אلمؤمنین אنمא نحכم لهم و نאخذ حقوقهم ممن ظلمهم 

نیم و حقـوق אز כ حכم می ھא ن ھستیم، برאی אنאمنؤسرپرستאن م) یتب אھل(مא 

 .ستאنیم می אند ظلم כرده ھא رא אز כسאنی כه در حق אن ھא دست رفته אن

 3...یجب علی אلوאلی אن یכون כאلرאعی

 .כه مאنند چوپאن بאשد تאزم אس ،بر وאلی و حאכم

 4...لכن نحن ندعی אن وאء جمیع אلخאئق لنא نعنی وאء אلدین ...

ق مאست ح) مخلوقאت(نیم כه وאیت و سرپرستی ھمه مردمכ ولی مא אدعא می

 .ستאدینی  یو منظورمאن وאیت و سرپرست

 5...د فرض علی وאة عهده אن ینعשوא فقرאء ھذه אאمة وאن אّهللاא ق

رאن یـفق אز وאجب כرده כه) حאכمאن(ی خود ھא به رאستی خدאوند بر ولی عهد

 .جאمعه حمאیت כنند

  .خوאھد אمد אدאمهשرح אین روאیאت در 
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  سلطان .3- 1

قدرت، چیرگی و אقتدאر به כאر  گאه به صورت مصدری در معنאی توאن، سلطאن

در معنـאی صـאحب  ،د כه معאدل כلمه سلطه אست و گאه به صـورت אسـمیرو می

معنאی غلبه و زور و אعمـאل  ،כه در ھر دو שכل אن رود میقدرت و حאכم به כאر 

روאیـאت אسـאمی  אز مשهورترین وאژگאن سیאسـی در ،אین وאژه .قدرت وجود دאرد

نفی אن به כאر رفتـه ر بא بאر مت نیز بیש 7כه در سخنאن אمאم כאظم אید میبه שمאر 

 مـثאً  .نـدכ אمאم אز صאحبאن قدرت و حאכمאن مستبد بא تعبیر سـلطאن یـאد می. אست

 ندحضرت אز مـن پرسـید .وאرد שدم 7بر אمאم כאظم«وید گ زیאد بن אبی سلمه می

 »نـی؟כ אی زیאد אیא تو برאی پאدשـאه כـאر می ؛"אنכ تعمل عمل אلسلطאن؟! یא زیאد"

ند כه אز ھمכאری بـא حאכمـאن ظـאلم بپرھیـزد یـא نכ توصیه میאمאم در אدאمه، به אو 

در مـوאرد متعـدد .)כه به אن خوאھیم پردאخت( אموری رא در אین زمینه رعאیت כند

  :אز جمله ؛אین مفهوم در سخنאن אمאم به כאر رفته אست

 1؛عمل אلسلطאن אאحسאن אلی אאخوאن هכفאر

 .ستאسلطאن خدمت به  ه،نیכی כردن به برאدرאن دینی כفאر

 2؛من אرضی سلطאنא بمא אسخط אّهللاא خرج من دین אאسאم

سـאزد، אز  میه خدאوند رא خשمگین چ ھر כس پאدשאھی رא خשنود سאزد بא אن

  .دین אسאم خאرج שده אست

  .ستאمنظور אز سلطنت در אین روאیאت، قدرت و حאכمیت سیאسی  ،بنאبرאین

 

  دولت  .4- 1

כשور و אقتدאر دאرد و یכـی  رخש، تنאوب،چ در لغت معنאی دگرگونی،دولت 

                                                           
 .410، صتحف العقولحسن بن علی بن שعبه، . 1

 .52، ص1، جمسنداالمام الکاظمعزیزאّهللاא عطאردی، . 2



  431    7انديشة سياسي امام كاظم

אز  ،در علم سیאسـت نیـز אیـن مفهـوم .ر אستگ ی حכومتھא سلسله ،אز معאنی אن

ی مختلـف و ھـא אز אیـن رو تعریف .رود مـیبـه שـمאر و پرכאربرد  مفאھیم אسאسی

فرאوאنی אز אین مفهوم שده כه ھر כـدאم بـא رویכـردی خـאص و متفـאوت אنجـאم 

وאحـدی אسـت כـه  ،قوقی دولت אمده כه دولـتحدر تعریف  مثאً  .אست گردیده

  .حאכمیت. 4 ؛سرزمین. 3 ؛حכومت. 2 ؛جمعیت .1: چهאر ویژگی دאשته بאשد

ر بـه معنـאی حכومـت و تـ אمאم نیز אین مفهوم به כـאر رفتـه و بیש سخنאندر 

  :نمونهرאی ب؛ قدرت אست

 قرضـא مـن ذא אلـذی یقـرض אّهللاא «: فی قوله تعאلی 7عن אبی אلحسن אلمאضی

 1؛هאلفسق هאאمאم فی دول هصل :7قאل »حسنא فیضאعفه له و له אجر כریم

منظـور «: نـدאمـאم فرمود ،אل שـدؤאیه שریفه س אین אز تفسیر 7אز אمאم כאظم

  ».حمאیت مאلی אز אمאم در زمאن حאכمیت فאسقאن אست

 

  امارت  .5- 1

دאدن و כאری به  אمر به معنאی دستور .یردگ سرچשمه میכلمه אمر  אزאین مفهوم 

دھد و دیگـرאن אز  میאمیر כسی אست כه فرمאن  ،بنאبرאین؛ عهده כسی سپردن אست

نـین مفهـوم چ ھم لفظ אمیـر و שـכل جمعـی אن یعنـی אمـرא و .نندכ אو אطאعت می

در  ،مرتبط بא אمور سیאسی אسـت כه אز وאژگאن قرאنی و אز مفאھیم כאمאً  »אولوאאمر«

  :نظیر؛ رفته אستبه כאر  7مظسخنאن אمאم כא

 .بدترین بنאھא خאنه حאכمאن אست 2؛...שر אلبقאع دور אאمرאء

שـمא در دوره حאכمیـت  אھمאنـ 3؛...جبאر یعنـی אبאאلـدوאنیق هفאنכم فی אمאر...

 .ر یعنی منصور دوאنیقی ھستیدכא حאכم ستم
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رفته در سخنאن אمـאم در موضـوع قـدرت و  مفאھیم و وאژگאن به כאر حאل כه بא

אשـنא שـدیم، بـه بررسـی دیـدگאه אمـאم در موضـوعאت دیگـر سیאسـی حכومت 

  .پردאزیم می

 

   7حكومت از ديدگاه امام كاظمواقسام ف اهدا. 2

אبزאری بـرאی ھـدאیت و رשـد و כمـאل  ،:بیتقدرت و حכومت، אز منظر אھل 

برאی برقرאری عدאلت و אحقאق حق و نـאبودی بאطـل و در یـכ  אی אنسאن و وسیله

» طعمـه«אنאن قدرت و منصب ریאست رא به دیده .ختن دین خدאستכلمه، برپא سא

بـه  ھא و، در وאگـذאری مسـئولیتر نאیـ אز گریسـتند؛ن نمی» سفره אمאده«و  »שכאر«و

ردند و برאی رسیدن به قدرت، خدعه و خیאنت כ تשنگאن قدرت، سخت پرھیز می

  .ردندכ و جنאیت نمی

بیـאن שـده כـه خـود  ،7אن علـیرین تعאبیر در אین زمینه، אز אمیرمؤمنت روשن

אمאم אھدאف حכومت  .ندقدرت در جאمعه אسאمی שد گرفتنאنی و ر موفق به حכم

  :دننכ رא چنین بאزگو می

אنכ تعلم אنه لم یכن אلذی כאن منـא منאفسـة فـی سـلطאن و א אلتمـאس ! אللهم

שیء من فضول אلحطאم و لכن لنرد אلمعאلم من دینכ و نظهـر אאصـאح فـی 

  یאمن אلمظلومون من عبאدכ و تقאم אلمعطلة من حدودכ؛بאدכ ف

نـه  دאنی אن چـه אز مـא سـرزد، نـه بـرאی ھمچשـمی بـود و میتو  !بאر خدאیא

خوאسـتیم  مـیبلכـه  خوאستیم אز אین دنیאی نאچیز אفـزون بـه چنـگ אوریـم؛

כه دگرگون שده بود، بאزگردאنیم و بـאد تـو رא אصـאح  ی دین تو رאھא نשאنه

ت در אمאن بمאنند و حدودی כه تعطیل שـده بودنـد א گאن ستمدیدهכنیم تא بند

   1.جאری گردند
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 ،ی אسـאمیھـא هر אسـאمی، معـאرف و אموزهשـ بر אسאس אین روאیت، در אرمאن

سـت כـه بـه א אی هر אسـאمی جאمعـهש אرمאن.یزی و אدאره אمور אستر مبنאی برنאمه

אفته אست و אمنیت در تمـאم ی ھمه אمور אصאح و سאمאن؛ שود میسبכ אسאم אدאره 

حقـوق אسـאم  .ور مسאوی وجود دאردط אبعאد אن به بهترین وجه و برאی ھمگאن به

  .مبنאی برخورد بא متخلفאن אست

؛ در سخنאن אمאم ھفتم نیز برخی אز אھدאف حכومت אسאمی منعכس שده אست

جאمعـه ن بـر אد אمـر אمאمـت و پیשـوאیی معصـومیא כه אمאم אز فوאج אن ،نمونهرאی ب

بیـאن  ھא حאכمیت אمאم بر جאمعه رא مאیه رשد و כمאل אنسـאن ،ویدگ אسאم سخن می

  :دنفرمאی مید و ننכ می

  من عصאه כفر؛  من אطאعه رשد و

بـه رשـد و כمـאل دسـت خوאھـد یאفـت و  ،ھر כس אز אمאم دنبאله روی כند

  1.ھرכس سرپیچی כند כאفر אست

» אرسل رسوله بאلهدی و دین אلحـق ھوאلذی«دربאره אیه שریفه  7אز אمאم כאظم

   :ندسؤאل שد، فرمود

خدאوند כسی אست כه رسولש رא به وאیت وصیש אمر כرد و وאیت ھمאن 

  . دین حق אست

   :فرمودندنیز » لیظهره علی אلدین כله«در تفسیر 

   .دین אسאم رא بر ھمه אدیאن پیروز خوאھد כرد 7خدא ھنگאم قیאم قאئم

و لـه مـن אسـلم مـن فـی « :دربאره אین אیه سؤאل שد 7نین אز אمאم כאظمچ ھم

  :فرمود» אلسمאء و אאرض طوعא و כرھא

ھنگאمی כـه אن حضـرت بـر یهـود و  .אین אیه دربאره قאئم مא نאزل שده אست

שـرق و غـرب عـאلم خـروج  نفرאن و כـאو صאبئین و زنאدقه و مرتـد אنصאر
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س אز روی אطאعـت پـس ھـر כـ ،دمאین عرضه می ھא ند و אسאم رא بر אنכ می

دھد و  میאو رא به نمאز و زכאت و سאیر وאجبאت فرمאن  ،پذیرفت و تسلیم שد

گردن خوאھد زد تא אن כه در שرق و غرب غیـر אز موحـد  ،ه رא نپذیرفتכ אن

   1.بאقی نمאند

ھدف אز حכومت אسאمی כه نقطه כمـאل  ،7אسאس אین فرمאیש אمאم כאظم بر

تسلط دین אسאم بر سאیر אدیאن  אست،) عج(אن در حכومت جهאنی حضرت مهدی

رשـد و כمـאل دنیـوی و כ שـ یو ب אنبه אسאم بر جهـאن אسـتج و حאכمیت ھمه

ه אمـאم، تمـאم כـ گـو אین .در پرتو دین אسאم تحقق خوאھد یאفـت ھא אخروی אنسאن

مصאلح و سعאدت بשر رא در یכ نכته خאصه כرده و אن حאכمیت אسאم بر جهאن 

 ،אن حכومـت אبـد، وی تجلی می) عج(ت جهאنی حضرت مهدیאست כه در حכوم

  .ستھא مین כننده ھمه نیאزھא و برאورنده ھمه אرزوھאی تאریخی אنسאنאت

ی אلهی بـه שـمאر ھא برقرאری عدאلت در تمאم אبعאد نیز یכی אز אھدאف حכومت

برپـאیی  ،فرسـتאدن پیـאمبرאنده و ھدف אز כرכید אכه در قرאن بسیאر بر אن ت אید می

  .قسط و אجرאی عدאلت در ھمه אبعאد و جوאنب بیאن שده אست

  :فرمאید میכید אبسیאر ت ،نیز بر عدאلت به مثאبه ھدف قدرت 7אمאم כאظم

  .שدند مییאز ن שد ھمگאن بی میאگر در جאمعه، عدאلت אجرא 

  :سپس فرمود

توאنـد عـدאلت رא بـه אجـرא  میولی כسی ن عدאلت אز عسل نیز گوאرאتر אست؛

   2.جز אین כه عدאلت رא فهمیده بאשد درאورد،

אمـאم ضـمن אیـن כـه عـدאلت رא . عبאرت پאیאنی אمאم بسیאر پر معنא و مهم אست

 ننـدכ محسوب میאبی به عدאلت رא بسیאر مשכل ی د، دستنשمאر میبسیאر بאאرزש 

عـدאلت رא بـא تمـאم  بـوده،د כـه عـאدل ندאن میو אجرאی عدאلت رא در توאن כسאنی 
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  .نه אن כه فقط שعאر عدאلت بدھند ،ه بאשندوجود درכ כرد

  :فرمאیند میی دیگر جאدر 

ــ ــאمא هوא هطאع ــدل تم ــאن عدאلتא لع ــت אز حאכم ــאی گ لعز؛ אطאع ــتر، منته   س

  1.عزت אست

و  ھـא ملت .توאن به سر بلندی و عزت دسـت یאفـت می ،یعنی بא אجرאی عدאلت

یی ھـא حכومت .ندשـو میאپذیر ن שכست جوאمع در سאیه عدאلت، عزیز و مقتدر و

כه در پی אجرאی عدאلت نیسـتند، ممכـن אسـت در ظـאھر چنـد روزی قـدرت و 

تجربـه  .שـوند مـیدچـאر فروپאשـی و שכسـت  ،دאשته بאשند אمא אز درون אی غلبه

  .تאریخی بשر אین אمر رא ثאبت כرده אست

ه دربאره אھدאف حכومـت بیـאن כـردیم، אقسـאم حכومـت نیـز چ بא توجه به אن

بر אسאس حرכـت در مسـیر  ھא حכومت ،7در سخنאن אمאم כאظم .دשو میروשن 

ی عـدل و جـور تقسـیم ھא به دو قسم حכومت ،عدאلت یא خروج אز مسیر عدאلت

  :فرمאید مینمونه אمאم  رאیب .שوند می

אری زبرאی אو پאدאש אلهی אست و وظیفه تو שـכرگ ،عאدل بود] حאכم[אگر אمאم 

כومت برאی אو وزر و وبـאل خوאھـد بـود و ح ،نאسی אست و אگر ظאلم بودש و حق

   2.ه تو صبر و بردبאری אستفوظی

אز مفאھیم گسـترده אسـאمی  ،به حق و بאطل در سخنאن אمאم ھא تقسیم حכومت

אمאم دربـאره ضـرورت حـق  .نجدگ אست כه توضیح و تفسیر אن در אین مجאل نمی

  :فرمאیند میمحوری چنین 

אتق אّهللاא و دع אلبאطـل  ככ فאن فیه نجאتכ،אتق אّهللاא وقل אلحق و אن כאن فیه ھא

   ؛3نجאتכ فאن فیه ھאככو אن כאن فیه 
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 زیرא ؛ویی بאשدگ אگرچه ھאכ و نאبودی بא حق نمא تقوא پیשه כن و حق رא بیאن

אگرچه نجאت  نمאدر حقیقت نجאت تو در אن אست و تقوא پیשه כن و بאطل رא رھא 

  .نאبودی در אن אست و ھאכ אً قتحقی زیرא ؛אری אز بאطل بאשدد تو در طرف

אن حضـرت در  שאسـتگ ل سیאسـی بسـیאر پرכـאربرد و رאهئمسא אین אموزه در

  : فرمאید میدیگر  جאی

אذא כאن אلجور אغلب من אلحق لم یحل אحد אن یظن بאحد خیرא حتی یعـرف 

بر حق غلبـه و فزونـی دאرد، سـزאوאر  ،در فضאیی כه جور و بאطل 1ذلכ منه؛

مאن بאשد مگر אن כه אو رא به یقین אھل خیر گ אن به כسی خوשنیست כه אنس

  .و حق ببیند

  : فرمאید میدر توصیف وאیت אمאمאن  7אمאم כאظم

  2.ھی אلدین אلحق؛ وאیت ھمאن دین حق אست هאلوאی

 אً כـه ظـאھر .تقسـیم فرمودنـدبه جور و حـق  رא حכومت ،7אمאم כאظم گفتیم

 ،جـور یכـی אز مصـאدیق بאطـل אسـت .دאرددی حق و بאطـل نـبن تفאوتی بא تقسیم

  :ویدگ محمد بن منصور می .نאن כه عدل یכی אز مصאدیق حق אستچ ھم

אنمـא « دربאره معنאی אین אیه שـریفه سـؤאل כـردم 8بن جعفر موسیאز אمאم 

אن אلقرאن له ظهر «: حضرت فرمود» حرم ربی אلفوאحש مא ظهر منهא و مא بطن

 هאب ھو فאلظـאھر و אلبـאطن مـن ذلـכ אئمـو بطن فجمیع مא حرم به فی אلכت

אلجور و جمیع مא אحل فی אلכتאب ھو فی אلظـאھر و אلبـאطن مـن ذلـכ אئمـة 

   3»אلحق

ی دیگــری نیــز אز حכومــت، در ســخنאن אمــאم بــه چשــم ھא دیبن אلبتــه تقســیم

ی אلهـی و ھـא به حכومت ھא بر אسאس منبع مשروعیت نیز حכومت مثאً ، خورد می
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  : فرمאیند میאره ب در אین 7אمאم כאظم. אند سیم שدهی مردمی تقھא حכومت

و אلجور و אختیאر אلنאس و ملכ مאخوذ من  هملכ مאخوذ بאلغلب :אلملכ ملכאن

  ؛ ...قبل אّهللاא تبאرכ و تعאلی 

غلبه و پذیرש مردم روی  یی כه بא زور وھא حכومت :אند دو گونه ھא حכومت

وאگـذאر שـده  ھא ند بـه אنسـאنیی כه אز نאحیه خدאوھא و حכومت אند כאر אمده

   1.אست

  .توضیح אین روאیت در بحث مשروعیت حכومت خوאھد אمد

  

   7مشروعيت حكومت از ديدگاه امام كاظم. 3

 .אست یכی אز مفאھیم אسאسی در علوم و אندیשه سیאسی معאصر ،مفهوم مשروعیت

تعــאریف گونــאگونی אز مفهــوم  ویאفتــه تطــورאت معنــאیی بســیאری  ،אیــن مفهــوم

مورد رضאیت و پـذیرש  قאنونی بودن حכومت،: אز جمله وجود دאرد،שروعیت م

אنـی، برخـوردאری אز ر بودن حכومت، ھرگونه توجیه یא אستدאل بـرאی حـق حכم

  .ری و خیر אخאقی و بאورمندی مردم در אطאعت אز حכومتכא درست یھא ویژگی

جאد و حفظ אین توאنאیی אی«توאن مשروعیت رא به معنאی  میدی כلی، بن در جمع

بאید بی  ھא אعتقאد دאنست כه نظאم سیאسی موجود برאی جאمعه منאسب אست و توده

אכرאه אز אن אطאعت כنند و تقدس אن رא بپذیرند و אن رא שאیسته אحتـرאم و حرمـت 

  » .بدאنند

مשروعیت ھمאن دلیـل و تـوجیهی אسـت כـه حכومـت بـرאی حـق  ،بنאبرאین

אسـאس אن حכومـت خـود رא قـאنونی و موجـه حאכمیت خود در نظر گرفته و بر 

پאسخ به אین سـؤאل رא  چه כسی حق حכومت دאرد؟یعنی پس مשروعیت  .دאند می

ی ھא دربאره منبع مשـروعیت نیـز دیـدگאه. جو כردو بאید در منبع مשروعیت جست

                                                           
 .353، صالخبارا معانیبن بאبویه،  محمدبن علی. 1



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    438

در تفـאوت אعتقـאد  ،ی سیאسیھא تفאوت אصلی نظאم אً گونאگونی وجود دאرد و אسאس

رאی  אموری مאنند سنت، שرאفت ذאتی، زور و غلبه، .مשروعیت אستبه منبع  ھא אن

  .שوند میאز جمله منאبع مשروعیت שنאخته  ،مردم و אرאده אلهی

אز  ھـא توאن پـی بـرد כـه حכومت می ،7بא بررسی سخنאن حכیمאنه אمאم כאظم

یی כه خאستگאه مשـروعیت ھא حכومت ،نخست: אند لحאظ منبع مשروعیت دوگونه

אز אِن  تאً حـق حאכمیـت אصـאل یعنـی ؛)حכومـت אلهـی(ده خدאوند אسـت ، אرאھא אن

خـאلق ؛ رא دאرد ھא אنی و حـق وאیـت بـر אنسـאنر שאیسته حכم אوتنهא  و خدאست

אو כـه  ؛אگאه אست ھא ست و بهتر אز ھر כس دیگری به مصאلح و مفאسد אنھא אنسאن

مשـروعیت  .دننـכ حכومـت می ھא در زمین خلفאیی دאرد כه אز سوی אو بر אنسـאن

ی بשـری ھـא حכومت دوم، .سـتאخوאسـت و אرאده אلهـی  یی،ھـא چنین حכومت

و مردم نیز حאכمیت אو  אید میכאر  سر ،ھستند כه فرد حאכم بא نوعی تغلب و زور

אلبتـه אرאده  .، אرאده مـردم אسـتھא منبع مשروعیت در چنین حכومت .پذیرند میرא 

روאیـت بسـیאر مهمـی در אیـن  بـه. و ضعف دאשته بאשد مכن אست שدتمردم م

  :توجه כنیدزمینه 

אیא ممכـن אسـت پیـאمبر אلهـی بخیـل «: پرسید 7علی بن یقطین אز אمאم כאظم

پس سخن حضـرت سـلیمאن כـه بـه «: عرض כرد» .خیر«: אمאم پאسخ دאدند»بאשد؟

خدא عرض כرد رب אغفر لی و ھب لی ُملכאً א ینبغی אحـٍد مـن بعـدی بـه چـه 

ضرت אز خدא خوאسته כه بـه אو حכـومتی عنאیـت כنـد כـه معنאست و چرא אن ح

حכـومتی : אنـد دوگونه ھא حכومت«: אمאم فرمود» שאیسته ھیچ כس بعد אز אو نبאשد

כه بא تغلب و زور و پذیرש مردم روی כאر אمده و حכومتی כه אز نאحیه خدאونـد 

 .بـرאھیم و حכومـت طـאلوت و ذوאلقـرنینא تبאرכ و تعאلی אست، مثل حכومت אل

به من حכومتی عنאیت כن כه بعد אز من כسی ": ویدگ ه حضرت سلیمאن میכ אین

حכومـت (؛ یعنـی שאیسـته نبאשـد כـه بگویـد אیـن حכومـت "שאیسته אن نبאשد

لذא خدאوند تبـאرכ و . بא زور وغلبه و خوאست مردم روی כאر אمده אست) سلیمאن
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כه صـبحگאھאن مسـیر ون نسیم مאیمی مسّخر אو כرد چ تعאلی، بאد و طوفאن رא ھم

א כه مردم زمـאن אو و بعـد ج پیمود، تא אن مییכ مאه و عصرگאھאن مسیر یכ مאه رא 

כ אز حאכمאنی כه אز نאحیه ی אز אو دאنستند כه حכومت سلیمאن שبیه حכومت ھیچ

ه بـه چـ אن! بـه خـدא قسـم«: אه אمאم אدאمه دאدنـدگ אن» .نیست אند مردم אنتخאب שده

نیز دאده שده אست و حتی چیزھאیی כه به سـلیمאن و دیگـر  سلیمאن دאده שد به مא

  1».אفرאد عאلم دאده نשده، به مא دאده שده אست

אز  אز جملــه אیــن כــه אمــאم،؛ نכــאت فرאوאنــی در אیــن روאیــت، نهفتــه אســت

ی نظیــر حכومــت حضــرت ســلیمאن و حضــرت دאوود و حضــرت ھــא حכومت

ذوאلقرنین כه پیـאمبر نبودنـد  در כنאر حכومت طאلوت و) אنبیאی אل אبرאھیم(یوسف

حכومـت אلهـی  ،بنـאبرאین .שمאرد میی אلهی ھא رא حכومت ھא ند و ھمه אنכ یאد می

زیرא כـه طـאلوت و ذوאلقـرنین پیـאمبر نبودنـد و  ؛در حכومت אنبیא منحصر نیست

 .ردندכ بשری אدאره می و حכومت خود رא به שیوه כאمאً  ندאשتندمعجزه و כرאمت 

حכومت طאلوت و ذوאلقـرنین رא در ردیـف حכومـت אنبیـא  ،تپس منبع مשروعی

אرאده و مשروعیت אلهی، مختص حכومت אنبیא نیست و دربـאره  یعنیدھد  میقرאر 

  . بא در نظر گرفتن אرאده خدא قאئل שد رא توאن چنین مשروعیتی مینیز  ھא غیر אن

تכـوینی توجه به אین نכته ضروری אست כه منظور אز אرאده אلهـی، فقـط אرאده 

אرאده تשریعی  ،چون گرچه خدאوند به سلیمאن وאیت تכوینی ھم دאده بود .نیست

خوאھد تא שאیستگאن بـر عـאلم  میخدאوند  .ردכ رא مשروع  אیשאنخدאوند حכومت 

و نرید אن نمن علی אلذین אستضعفوא فی אאرض و نجعلهم אאئمـة « حכومت כنند

ه به سلیمאن دאده שده چ فرمאید، אن می 7ملذא אین כه אمאم כאظ .»ونجعلهم אلوאرثین

به مא نیز دאده שده، ھم علم و عصمت و معجـزאت و כرאمـאت و تسـخیر عـאلم و 

שـود و ھـم אرאده تשـریعی  مـیשـאمل  رא )وאیـت تכـوینی(تאثیر در عאلم خلقت
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אمـא שـیوه אمאمـאن در  .خدאوند در حق خאفت و حאכمیـت אمאمـאن رא در بـر دאرد

نخوאستند  ھא אن.رفتن אز معجزאت و כرאمאت نبوده אستگ ت، بهرهאبی به قدری دست

حכومـت رא  چـون ھـدف אز تא به כمכ نیروھאی غیبی بر حכومت مسلط שوند؛

دאنستند و שرط אزم در رسیدن به כمـאل، אزאدی و  میھدאیت و رשد و כمאل بשر 

אمאمـאن  یـن ھمـه،بـא א» אنא ھدینאه אلسبیل אمא שאכرא و אمא כفورא«.ستھא אختیאر אنسאن

ورزیدند و برאی برپאیی حכومتی  میھموאره بر جאیگאه وאیت و אمאمت خود تאכید 

  .ردندכ تאש و مجאھدت می ،אلهی

ی אلهی مردم ھیچ حق ھא ر אین نیست כه در حכومتگ אلبته چنین روאیאتی، بیאن

. ننـدכ سیאسی ندאرند و אنبیא و אمאمאن بא אستبدאد و خودכאمگی بر مردم حכومت می

م فـردی כ ی אلهی، אنسאن כאمل و معصوم یא دسـتھא بلכه چون در رאس حכومت

بـه بهتـرین שـכل رعאیـت  ھא عאدل و صאلح قـرאر دאرد، حقـوق و כرאمـت אنسـאن

نאن כـه در دوره حאכمیـت אنبیـאی אلهـی مאننـد سـلیمאن و دאوود و چ ردد؛ ھمگ می

نאدرســت אز ی ھא بــא אیــن ھمــه، گــאه بردאשــت. چنــین بــود 9حضــرت محمــد

ی אلهـی ھـא ی אلهی وجود دאשته و برخی אفرאد نאאگאه و گمرאه، حכومتھא حכومت

رא نאسאزگאر بא رאی و אرאده مردم و به تعبیر אمروزین אن، نאسـאزگאر بـא دموכرאسـی 

ی ھא یכـی אز שـیوه. نیز مطـرح بـود 7אین مسאله در عصر אمאم כאظم. دאنستند می

 –لرשید بود א כه אحتمאאً مرّوج אصلی אن ھאرونـ  تبلیغאتی عبאسیאن بر ضّد علویאن
علویאن אن چنאن حقی برאی خود قאئلنـد כـه سـאیر مـردم رא : فتندگ אین بود כه می

אین مفهوم رא אز روאیאتی گرفته بودند כـه دربـאره برتـری  ھא אن. دאنند میبرده خود 

و  9یـאمبر، אز خـود پ)אصطفא(یא مفهوم אمאمت و برتری و برگزیدگی :یتب אھل

  .ردندכ אئمه نقل שده بود و אز אن سوء אستفאده می

  :به אمאم گفت 8بن جعفر موسیحضرت  بאلذא میאن ھאرون در منאظره 

אخبرونی אنכم تقولون אّن جمیع אلمسلمین عبیدنא و אمאونא و אنכم تقولون مـن 

 כـه שـمא אند یכون لنא علیه حق و א یوصله لنא فلیس بمسلم؛ به من خبر دאده
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وییـد ھـر گ معتقدید، ھمه مسلمאنאن غאمאن و כنیزאن שمא ھسـتند و שـمא می

  ! כس حقی אز مא بر گردنש بאשد و حق مא رא نپردאزد مسلمאن نیست

  :چنین فرمودند در پאسخ ھאرون، 7אمאم כאظم

כذب אلذین زعموא אنّא نقول ذلכ و אذא כאن כذلכ فכیف یصح אلبیع و אلשرאء 

یدאّ و جوאری و نعتقهم نقعد معهـم و نאכـل معهـم و علیهم و نحن نשتری عب

و نقعدھم و یـאכلون معـא  هیא بنی هنשتری אلمملوכ و نقول له یא بنی و للجאری

و لכن نحن ندعی אن وאء جمیع אلخאئـق لنـא نعنـی .....تقربאّ אلی אّهللاא تعאلی و

لنبـی وאء אلّدین و ھؤאء אلجّهאل یظنون وאء אلملכ و نحن ندعی ذلכ لقول א

یعنی بـذلכ  ؛»من כنت موאه فعلی موאه«صلی אّهللاא علیه و אله یوم غدیر خم 

فهـو حـرאم علینـא مثـل  هو אلصدق هوאء אلدین و אلذی یوصلونه אلینא من אلزכא

 9ّهللاא א و אلدم و لحم אلخنزیر فאمא אلغنאئم و אلخمس من بعد موت رسول هאلمیت

م אلذین ھم لنـא אد فی ءیدی بنیذلכ و نحن אلیه محتאجون אلی مא  فقد منعونא

   1؛وאؤھم وאء אلدین א وאء אلملכ

אگـر אیـن אدعـא  .پندאرند مא چنین אعتقـאدی دאریـم مییی כه ھא دروغ گفتند אن

بאید خریـد و فـروש  ،)دאنیم میכه مא مسلمאنאن رא بردگאن خود (درست بאשد

و אزאد خـریم  مـیچـون مـא غאمـאن و כنیزאنـی  ؛مردم برאی مא صحیح بאשـد

وقتـی ؛ שـویم مـیغذא ھم ھא بא אن؛ نשست و برخאست دאریم ھא אن بא ؛نیمכ می

אو  ،خـریم مینیم و وقتی כنیزی כ خطאب می»پسرم«אو رא بא  ،خریم میغאمی 

بـא  שـאنیم ون אن میم رא در سر سفره כنאر خود ھא אن؛ زنیم میصدא » دخترم«رא 

ت تقـرب بـه خدאونـد אنجـאم خوریم و ھمه אین כאرھـא رא بـه نیـ میھم غذא 

ق بـرאی مאسـت و یـولـی مـא معتقـدیم כـه سرپرسـتی ھمـه خא ...دھیم می

ننـد مـא وאیـت כ می تصـور ولی אین گمرאھـאن ؛منظورمאن وאیت دین אست

                                                           
 .146، ص48، جالنوارا بحارمحمدبאقر مجلسی، . 1



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    442

بـه دلیـل  ؛مא אدعאی وאیـت در دیـن دאریـم .وییمگ سیאسی و حכومتی رא می

כس من موאی אو  ھر« :ندغدیر خم כه فرمود در روز 9فرمאیש رسول خدא

אمـא  .وאیـت دیـن بـود 9ّهللاא א منظور رسـول» .ھستم، پس علی موאی אوست

כـه  زכאت و صـدقאت) دوگونه אست(رسد  میאموאل כه به دست مא  ه אزچ אن

مـردאر و خـون و  هכـ ھـم چنאن ،مصرف אن حرאم אست :یتب ھلאبرאی مא 

) سـتא :یتب כه حق مא אھل(م و خمسیאمא غنא .گوשت خوכ حرאم אست

در حאلی כه مא بـه אن  ،مא رא אز אن محروم כردند 9بعد אز رحلت رسول خدא

 ھـא یی אست כه مא بـر אنھא ه در دست אنسאنچ نین به אنچ نیאزمند بودیم و ھم

  .، אحتیאج دאשتیموאیت دین دאریم و نه وאیت ملכ

فـه بאید توجه دאשته بאשیم כه אمאم، در عصر אختنאق و אستبدאد و رودرروی خلی

ی ھאرون، אیـن مطאلـب ھא ویی به بאزجوییگ مستبد عبאسی אیستאده و در حאل پאسخ

حفـظ مصـאلح כـאن جאمعـه  بنאبرאین، قطعאً אمאم رعאیـت تقیـه و .ندرא بیאن فرمود

بهאنـه بـه  وضـعیتی،ھیچ אنسאن خردمنـدی، در چنـین مقـאم و  .ندאسאمی رא نمود

 دنی،ز אم بא ظرאفـت و حכمـت مثـאلبא אین ھمه אم .دھد میدست دیכتאتور مستبد ن

כه אمאمאن مـردم رא  ھא وییگ אبتدא به אین یאوه אیשאن. فرمودندحقאیق بلندی رא مطرح 

پندאرند و حכومت אمאم بـه معنـאی حכومـت אربـאب بـر بردگـאن  میبردگאن خود 

در  9ریשـه در כـאم رسـول خـدא رא אعتقאد به وאیـت سپس. ندאست، پאسخ دאد

خط بطאنی بر  در حقیقت ،אمאم بא زنده כردن مאجرאی غدیرخم .نستندغدیر خم دא

 9زیرא عبאسیאن אدعאی خאفت رسول خدאند؛ مשروعیت حכومت عبאسیאن כשید

ولـی  ،دאنسـتند می אیשאندאשتند و אز رאه ورאثت عّم، تنهא خود ر א שאیسته خאفت 

رخم رא بسـیאر אمאم وאیت مطرح שده در غـدی. غدیرخم بא אین تفכر نאسאزگאر بود

نت سـعی دאשـتند، س در حאلی כه אھل .دאنستندقدرت سیאسی و حכومت  فرאتر אز

علویـאن بـه دنبـאل  :אمאمت رא در قدرت سیאسی و حכومت منحصر כنند و بگویند

ھـم אز  بنאبرאین אمאم بא طرح وאیت دین، .אنی بر مردم ھستندر لبی و حכمط قدرت
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ر تـ مهم אی و ھـم אو رא متوجـه مسـאله دنـخשم خلیفه عبאسی خود رא رھـאیی دאد

   .ندכرد )وאیت در دین(

به رאستی وאیت در دین به چه معنאست؟אیא منظور אمאم، تنهא مرجعیـت علمـی 

אزمـه אن  و معنوی جאمعه אسאمی אست؟ אگر ھمین معنא رא ھـم در نظـر بگیـریم،

ل دیـن بـر כאم و سخن אمאم در تفسیر وحی و بیאن אحכאم و مسאئ چنین אست כه

אیא . برمردم وאجب אست כه אحכאم خود رא אز אمאم دریאفت כنند بوده،مردم حجت 

بنאبرאین وאء ستمگر رא مطرح نכردند؟ אمאم حرمت ھمכאری و ھمرאھی بא سلطאن 

درصدد אیـن  ،بא אین بیאن حضرتאمא  .نجאمدא  میدین، در ھر صورت به وאء ملכ 

یعنـی یכـی אز یـرد؛ گ سرچשمه میوאء دین אو  אز ،نכته ھستند כه وאء ملכ אمאم

نه אن כه אمאم مردم رא به حכومـت  .وאیت سیאسی אوست שئون وאیت دینی אمאم،

. دین مردم رא ھـم سرپرسـتی כنـد אنی،ر خود دعوت כند و بخوאھد در سאیه حכم

رسאلت אمאم سرپرستی و رھبری دینی مردم אسـت כـه در سـאیه אن ، بلכه بאلعכس

ه אمאم در پאیאن روאیت دربאره دریאفت خمـس چ אن.אبدی میی نیز تحقق حכومت אله

 .ده، بאز نשאنه אשכאری بر אعتقאد אمـאم در وאیـت سیאسـی אسـتفرموم بیאن یو غنא

چگونه אمאم وאیت سیאسی ندאرد ولی אین حـق رא دאرد כـه وجوھـאت שـرعی رא 

אمـאم مصـرف  یست؟سیאسی نـ  אیא אین یכ אقدאم دینی؟ی و توزیع نمאیدאور جمع

אین سخن אمאم بـه אیـن معنـא  אمא ،دندאن مییت رא حرאم ب زכאت و صدقאت برאی אھل

، بلכه אن رא به مصرف خود ندردכ نیست כه אمאم زכאت و صدقאت رא دریאفت نمی

 ندردכ אین وجوھאت رא دریאفت و مدیریت می אمאمند؟ رسאند میשم نھא بنی و سאیر

ی فرאوאنی אز ھא نمونه در تאریخ، .نددمون ھزینه می و در جهت تقویت جאمعه שیعه

 ،ی אھـدאیی אمـאمھא و כیسـه» صـره«א כـه جـ ی مאلی אمאم نقل שده تא אنھא بخשש

אین אموאل כه אمאم در جهت כمכ بـه نیאزمنـدאن فرאمـوש  .لمثل بوده אستא ضرب

 .رفـتگ قـرאر می שאنאز طریق دریאفت وجوھאت، در אختیאر ند،ردכ שده ھزینه می

لیف قلـوب مخאلفـאن، אمـوאلی رא بـه دשـمنאن خـود אحتی در موאردی אمאم برאی ت
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تذכر אین نכته אزم אست כه نظیر אین روאیت و مسـאله دربـאره אمـאم  .ندپردאخت می

دھد تبلیغـאت مسـموم عبאسـیאن دربـאره مفهـوم  مینیز نقل שده כه نשאن  7رضא

אنحـرאف  درصـدد ،אیـن ترفنـدھאبـא  ھא نאن אدאمه دאשته و אنچ ھم ،وאیت و אمאمت

  .אمאم در אذھאن مردم بودند שخصیتو تخریب  אفכאر

دربאره مשروعیت رא אسـتخرאج  7توאن دیدگאه אمאم כאظم می ذیل نیزروאیت אز 

 אید میخوאند و درصدد بر میرא به כאخ خود فرא  7روزی ھאرون، אمאم כאظم :כرد

لـذא ھنگـאمی כـه אمـאم در  .دتא שوכت و عظمت قدرت خود رא به رخ אمאم بכשאن

: پرسـد میند و بא حאل تبختر و غرور אز אمאم כ ، رو به אمאم میندשود میכאخ حאضر 

؛ »ھـذه دאرאلفאسـقین«: دنـدھ میرنگ پאسخ د אمאم بی »אین כאخ אز چه כسی אست؟«

سאصـرف عـن « :فرمאید میسپس אین אیه שریفه رא تאوت  .אین خאنه فאسقאن אست

و » و אن یروא سبیل אلغی یتخذه سبیא...برون فی אאرض بغیر אلحقאیאتی אلذین یتכ

بـه  ،منظور אین אست כه אگر אیه و نשאنه حقی رא ببیننـد«: فرمאید میدر توضیح אیه 

אن رא  ،گذאשـته שـود ھـא אورنـد و אگـر رאه رשـد و כمـאل پـیש אن مـیאن אیمאن ن

پس «: אز אمאم پرسید )ده بودאز سخن אمאم אשفته שאً כه طبیعت(ھאرون» .زینندگ برنمی

אین خאنـه بـرאی שـیعیאن و «: אمאم فرمود» به אعتقאد שمא אین خאنه שאیسته כیست؟

אه ھـאرون گـ אن ».پیروאن مא שאیسته و برאی دیگرאن مאیـه אزمـאیש و فریـب אسـت

אیـن خאنـه در «: אمـאم فرمـود» تאند؟س میپس چرא صאحب אین خאنه אن رא ن« :گفت

گرفته שده و در حאلی כه ویرאنه אست بאز پس نخوאھنـد  ھא אز אنحאلی כه אبאد بود 

  1».گرفت

رسد، خאنه در אین روאیت، نمאدی אز حق حאכمیت אست כه غאصبאنه  میبه نظر 

 .قرאر گرفته و אز مسیر عدل و حـق خـאرج שـده אسـت حאכمאن ستمگردر אختیאر 

مـت عبאسـیאن رא نـد و حכوندא مـیאری د אمאم שیعیאن رא שאیسته حאכمیـت و زمـאم

   .ندنכ نאمשروع معرفی می
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   7ي حكومت مطلوب از ديدگاه امام كاظمها ويژگي. 4

و «: ل، حכومت שאیستگאن بر جهאن אسـتא אز منظر قرאن، حכومت مطلوب و אیده

 אین حכومت» لقد כتبنא فی אلزبور من بعد אلذכر אن אאرض یرثهא عبאدی אلصאلحون

تحقـق ) عـج(כومت جهـאنی حضـرت مهـدیبر אسאس طرح و وعده אلهی در ح

حכـومتی אسـت כـه در رאس אن אنسـאن  بنאبرאین حכومت مطلوب، .خوאھد یאفت

 و אمـאم שدهכید אאین مطلب در כאم אئمه אطهאر تبه  .כאمل و خلیفه خدא قرאر دאرد

  .אند כردهرین فرد برאی برپאیی حכومت معرفی ت שאیسته رא

  : فرمאید مییتی אز زندگאنی خود چنین در روאیتی ضمن بیאن حכא 7אمאم כאظم

بودم כه )  7אمאم صאدق(زمאنی כه כودכی پنج سאله بودم، نزد پدرم אبאعبدאّهللاא 

אیא تـو فرزنـد محمـد «: گروھی אز یهودیאن نزد אیשאن אمدند و به پدرم گفتند

» .אری«: پـدرم فرمـود »پیאمبر אین אمت و حجت خدא در روی زمین ھسـتی؟

بـه אبـرאھیم و  ی،خـوאنیم כـه خدאونـد متعـאل مـی تـوراتدر مא «: گفتند ھא אن

حכومت و אمאمت قـرאر  ھא فرزندאنש כتאب و حכمت و نبوت دאد و برאی אن

یـא وאرث خאفـت و  אنـد نین ذریـه אنبیـא یـא صـאحب نبـوت بودهچ دאد و ھم

غیر  بینیم و אین אمر در میپس چرא در שمא אثאر حכومت و خאفت ن .وصאیت

بینیم و مسـئولیت  مییאفته و שمא رא אفرאدی مظلوم و مستضعف שمא אستقرאر 

چשـمאن پـدرم پـر אز אשـכ שـد و  »؟پیאمبر بـه שـمא وאگـذאر نשـده אسـت

 هغאلبـ هبغیر حق و אلظلم همقتول همقهور هنعم لم تزل אمنאء אّهللاא مضطهد«:فرمود

سـتم  )پیـאمبرאن و אمאمـאن(אمنאی אلهی  به ؛ ھموאره»و قلیل من عبאدאّهللاא אلשכور

و تعدאد אندכی  אند مسلط שده ،و ظאلمאن אند و به نאحق به שهאدت رسیده שده

   1.ندذאرگ אز بندگאن خدא سپאس
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د نـدאن مـیحכومت رא אمאنتی אلهی در دست אمینאن אلهی  ،7بنאبرאین אمאم صאدق

رאن قـرאر گرفتـه گ ربـوده שـده و در אختیـאر سـتم ھـא כه אیـن אمאنـت אز כـف אن

 ،نه به دلیل در אختیאر ندאשتن حכومت و قـدرت אسـت 7دقگریه אمאم صא.אست

بلכه به دلیل ظلمی אست כه در حق بשر שده و زمـאم אمـور بـه جـאی אن כـه در 

אختیאر صאلحאن و אولیאی אلهی قرאر گیرد، در دست אفرאد نאשאیست و نאאیق אفتـאده 

نـد כـه אست و ھیچ ظلمی بאאتر אز אین نیست כه כسאنی برאی مردم تصـمیم بگیر

  .رین صאحیت رא در אین زمینه ندאرندت כوچכ

و ... «؟:دربـאره אیـن אیـه سـؤאل כـردم 7אز אمאم صאدق« :ویدگ مرزبאن قمی می

بنـאبرאین یכـی אز  1».منظور אمאم אسـت« :، حضرت فرمود»...אولوאلعلم قאئمא بאلقسط

שئون אمאم، אجرאی عدאلت و אقאمه قسط אسـت כـه در سـאیه حאכمیـت بـه دسـت 

אز رسـول  7אمאم כאظم ،در روאیتی .אست אمدهאین معنא در روאیאت زیאدی  .אید می

  :نندכ نقل میچنین  9خدא

  ؛ هאلجאھلی همن مאت و لیس له אمאم یسمع له و یطیع مאت میت

سخنש رא بשنود و אز אو  تא بאשد پیשوאیی ندאשته ھر כس بمیرد در حאلی כه

   2.به مرگ جאھلی مرده אست، אطאعت כند

שود  میשאمل  رא مطلق אست و تمאم אمور دینی و دنیאیی مرو אطאعت אز אمאم،قل

  .جدא כردن אمور دنیא אز دین بر אسאس بینש توحیدی، غلط אست אً و אسאس

، حق وאیت و حאכمیت ھא و صאحیت ھא אمאمאن به وאسطه دאرא بودن שאیستگی

بאرھא تכرאر שـده  7אظمאین نכته در سخنאن אمאم כ .אند بر جאمعه אسאمی رא دאשته

در حقیقــت بیــאن  ،ھمــه روאیــאتی כــه بــه אوصــאف אمــאم אختصــאص دאرد .אســت

فرزنـدש אمـאم  حضـرت،نمونه، زمאنی כه  برאی .ی حאכم مطلوب אستھא ویژگی
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روی  فرمود،رא به عنوאن وصی و אمאم بعد אز خود به خوאص שیعه معرفی  7رضא

  :כه ندכید כردאאین אوصאف ت

   بمא یحتאج אلیه אلنאس؛ هو אلمعرفلحכم و אلفهم و אلسخאء و قد علم א ...

نسبت بـه  אست فرزندم علی، عאلم به حכم אلهی و بینש و سخאوت و אگאھی

  1.نده مردم بدאن نیאزمندچ تمאم אن

و منאصب به אفـرאد دאرאی  ھא אאری و وאگذאری مسئولیتس שאیستهمعصومאن به 

אز جمله روאیت  .אند دאשتهכید אتبسیאر د، صאحیت אزم و نیروھאی כאرאمد و متعه

بیـאن  7אز قـول אمیرאلمـؤمنین علـی ،خطـאب بـه ھשـאم 7زیبאیی رא אمאم כـאظم

  :فرمودند כه چنین אست

یجیـب אذאسـئل، و  :א یجلس فی صدر אلمجلس אא رجل فیه ثـאث خصـאل

 فمن لم ،ینطق אذא عجز אلقوم عن אلכאم، و یשیر بאلرאی אلذی فیه صאح אھله

  یכن فیه שیء منهن فجلس فهو אحمق؛

שیند مگر אن כه در אو אین سه ن כسی نمی) موقعیت و منصب(درصدر مجلس

 ؛ویی دאשـته بאשـدگ ھرگאه پرسשی مطرح שـد، قـدرت پאسـخ :بאשد ویژگی

؛ אو قـدرت سـخن گفـتن دאשـته بאשـد ،ھرگאه ھمه אز سخن گفتن درمאندند

 درسـتھی و אظهאر نظر د قدرت مשورت ھرگאه طرف مשورت قرאر گرفت،

و در رאس  رא ندאשـت ھא پس אگر כسی אین صאحیت ؛و שאیسته دאשته بאשد

  2.حمق אستא رفتכאر قرאر گ

یی نظیر دאنـש و تخصـص و قـدرت بیـאن و تـوאن ھא بر مؤلفه ،در אین روאیت

  .ھی تאכید שده אستد مשאوره

فرد جאمعـه رین ت שאیسته بאیددر حכومت مطلوب، حאכم  7نگאه אمאم כאظم אز

بـه جאمعـه چنـین ھשـدאر  ،9ّهللاא א در روאیتـی אز قـول رسـول 7אمאم כאظم. بאשد
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قرאر  نאدאندھند כه مبאدא رھبری و مسئولیت جאمعه در אختیאر אفرאد نאשאیست و  می

موجب سقوط جאمعه در ، جאمعه درستبرאی مدیریت  نאدאن،روی כאرאمدن  .گیرد

  : שود میینی د پرتگאه כفر و بی

  من ھو אعلم منه فقد כفر؛  هعمیאء و فی אאم هو من אم قومא אمאم אא...

مدیریت و رھبـری گروھـی  כسی بא نאאگאھی و כورכورאنه אگאه بאשید כه אگر

ھست، بـه تحقیـق  ر אز אوت دאند در میאن مردم عאلم میرא بپذیرد، در حאلی כه 

  1.כאفر שده אست

אכم مطلـوب و שאیسـته ویژگـی حـ چند ،7در سخنی אرزשمند אز אمאم כאظم

  : چنین بیאن שده אست

یجب علی אلوאلی אن یכون כאلرאعی א یغفـل عـن رعیتـه و א یتכبـر علـیهم 

   ؛فאستحیوא من אّهللاא فی سرאئرכم כمא تستحیون من אلنאس فی عאنیتכم

כبر  ھא حאכم بאید ھمאنند چوپאن بאשد؛ אز حאل رعیت خود غאفل نשود و بر אن

ونه כـه گ ی خود حیא כنید ھمאنھא ز خدאوند در خلوتא ،پس .و غرور نورزد

   2.نیدכ אز مردم در حضورשאن حیא می

אخאق و منש چوپאنی دאשـته بאשـد، بـه  ،د تא حאכمنخوאھ می אین כه حضرت

وز و نگـرאن אسـت و س ی خود بسیאر دلھא אست כه چوپאن نسبت به رمه علت אین

אگر حאכم خود رא در حد یـכ  ،رאز سوی دیگ .غאفل نیست ھא אز حאل אن אی لحظه

دאند כه אیـن مسـؤلیت  میאو  .שود میאه دچאر غرور و نخوت نگ ھیچ ،چوپאن بدאند

ھر  .رא بر عهده دאردحفظ אمنیت و رفאه مردم  یتمسؤل و .در دست אو אمאنت אست

نـد כ و مשכאت אگאه می ھאخطر אزمردم رא سאزد و  میخطری رא אز سر مردم دور 

رعאیـت تقـوא و  دربـאرهه در پאیאن روאیـت چ אن .رسאند میلم به منزل رא سא ھא و אن

، שود می، گرچه خطאب אن عאم אست و שאمل مردم و حאכم ھر دو אمده خدאترسی
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אلنـאس علـی دیـن « دאرد؛ زیرאری ت نصبאن ضرورت بیשم برאی حאכمאن و صאحب

قـی رא رعאیـت כه حאכمאن، موאزین אخא אی در جאمعه ،ثאبت כرده تאریخ .»ملوכهم

  .אخאق و معنویت و تقوא سقوط כرده אست ذرאنی پردאختند،گ نכردند و به خوש

  

   7ف و كاركردهاي حكومت از ديدگاه امام كاظميوظا. 5

. نه ھـدف ،אبزאر אست ن،אنאن כه پیש אز אین گفتیم، حכومت در نگאه معصومچ ھم

رא فـرאھم  ھא אنسعאدت دنیא و אخرت אنسـ حכومت مطلوب، زمینه رשد و כمאل و

نـه אسـتثمאر  ،ستھא سאنی به אنسאنر به میزאن خدمت ،אرزש ھر حכومت. אورد می

مین אنصبאن در برאبر مردم، مسئولند و بאیـد در جهـت تـم حאכمאن و صאحب .ھא אن

אز . אمنیت و رفאه و معאש و بهدאשت و אموزש و تربیت אفرאد جאمعه تאש כننـد

برאبر دین مردم مسئولند و ھم در برאبـر دنیـאی ھم در  ھא ن، حכومتאمنظر معصوم

אمـאم  .سאیه אجرאی כאمل دین خـدא میسـور خوאھـد بـود در ،و تאمین אین دو ھא אن

  : ندچنین فرمود ،ندزمאنی כه زمאم حאכمیت رא در دست گرفت 7علی

وאیی و نשستن بر כرسی حכومـت و ریאسـت رא ر دאنی من فرمאن میتو  خدאیא،

تنهא بر پאدאשتن حدود تو و تحقق שـرع تـو و  ،مא אنچه אرאده כرده م، وא אرאده نכرده

و حرכـت بـر  ھـא قرאر دאدن אمور در جאی خود و رسאندن حقوق بـه صـאحبאن אن

   1.به אنوאر توست אنو ھدאیت گمرאھ 9روש پیאمبر

نیز خطאب به ھאرون، برخی אز وظאیف مهم و خطیر حכومت رא  7אمאم כאظم

  :چنین بیאن فرمودند

و یقضـوא  هعهده אن ینعשوא فقرאء ھذه אאمـ هّهللاא عّزوجّل قد فرض علی وאא نא

عن אلغאرمین و یؤّدوא عن אلمثقل و یכسوא אلعאری و یحسنوא אلی אلعאنی و אنت 

  ؛אولی من یفعل ذلכ
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سـتאن جאمعـه د وאجب כرده כـه بـه تهی ،بر وאلیאن و حאכمאن یخدאوند متعאل

یدگאن رא پنـאه دھنـد و د دא نمאیند و سـتمאقرض بدھכאرאن رא  یאری رسאنند و

) אی ھאرون(و تو ؛برھنگאن رא بپوשאنند و به گرفتאرאن و درمאندگאن نیכی כنند

   1!אلهی عمل כنی ھאیسزאوאرترین فرد ھستی כه به אین دستور

رسیدگی به مשכאت معیשتی مردم به ویـژه  אمאم در אین روאیت، بر فقرزدאیی،

ولیه مستمندאن نظیر لبـאس، پردאخـت א، تאمین مאیحتאج رאمدد طبقאت ضعیف و כم

 אند یر שـدهگ אنی כه زیر بאر مשכאت אقتصאدی زمینگ هدیون بدھכאرאن و ورשכست

כیـد אرین وظאیف حכومت אسאمی تت به عنوאن مهم ،و تכریم طبقאت پאیین جאمعه

ه خلیفـه بـ در پאیـאن بـא بیـאن ظریفـی،. دندאن مینند و אن رא یכ تכلیف אلهی כ می

ف حכومتی כوتאھی כرده אست و به אیـن یوظא دאدن د כه در אنجאمننכ یאدאوری می

א כـه جـ אز אن. دنـنכ אنتقאد خود אز حכومت رא به שخص خلیفه منتقـل می ،ترتیب

خلفאی عبאسی אز رسیدگی بـه حـאل مـردم غאفـل بودنـد و در برאبـر محرومـאن و 

שخصאً به رسـیدگی بـه حـאل  مאم،خود א ردند،כ ستאن אحسאس مسئولیتی نمید تهی

ی غـذא ھא ، שبאنه כیسهمودندن سرכשی می ھא منאزل אن به :ندردכ محرومאن אقدאم می

و  نـدردכ ، بدھכאرאن رא در پردאخـت بـدھی خـود یـאری میندرسאند میرא به فقرא 

  : ویسدن میשیخ مفید در אین زمینه  .ندمودن فرאوאن אنفאق و بخשש می

للیل فیحمل א فی هھله و رحمه و כאن یتفقد فقرאء אلمدینو כאن אوصل אلنאس א

و אلتمـور فیوصـل אلـیهم ذلـכ و א  هאلیهم אلزنبیل فیه אلعین و אلورق و אאدق

   2...ھو هیعلمون من אی جه

אز نیאزمندאن  یری אن حضرتگ فرאوאنی אز אقدאمאت אجتمאعی אمאم و دست یھא نمونه

و  ھא אمאم، אز جمله כمכ قل، زندگی אقتصאدیتאریخ نقل שده כه در نوשتאری مستدر 
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  1.مאی ی مאلی אمאم به محرومאن و نیאزمندאن و بدھכאرאن رא שرح دאدهھא حمאیت

ــ مهم ،7אز دیــدگאه אمــאم כــאظم  رین وظیفــه حכومــت، رســیدگی پאیــدאر وت

نبאیـد  غفلت כند؛אز حאل مردم  אی حאכم نبאید لحظه .به אمور مردم אست وزאنهس دل

بאید خود رא در سطح توده مـردم ؛ ر و نخوت שود כه אفت قدرت אستدچאر غرو

لمـאل א אزی به אموאل عمومی و بیتאند لبی و دستط خوאھی و אفزونببیند و אز زیאده

  :بپرھیزد و در אدאره אمور، خدא رא نאظر خود ببیند

 عـن رعیتـه و א یتכبـر علـیهم، א یغفل یجب علی אلوאلی אن یכون כאلرאعی؛

  وא من אّهللاא فی سرאئرכم כمא تستحیون من אلنאس فی عאنیتכم؛ فאستحی

כبر  ھא حאכم بאید ھمאنند چوپאن بאשد؛ אز حאل رعیت خود غאفل نשود و بر אن

ونه כـه گ ھمאن ،ی خود حیא כنیدھא אز خدאوند در خلوت ،پس .و غرور نورزد

  )بیאن שد שرح אین روאیت قبאً ( .نیدכ אز مردم در حضورשאن حیא می

بـه  שـאن مـیزمאنی כه درصدد معرفی فرزنـد گرא ،7دیگر אمאم כאظم جאیدر 

אز  .فرمودنـدبه אثאر و برכאت אمאم אשـאره  عنوאن אمאم بعد אز خود به שیعیאن بودند،

  :پی بردف و כאرכردھאی אمאم یوظאبه توאن  میمضمون אن 

بـه  و یحقن به אلدمאء و یصلح به ذאت אلبین و یلـّم بـه אلשـعث و یשـعب....

אلصدع و یכسوא به אلعאری و یשبع به אلجאئع و یؤمن به אلخـאئف و ینـزل بـه 

  אلقطر و یرحم به אلعبאد؛ 

שود و صلح برقـرאر  میאز جنگ و خونریزی جلوگیری  ،به برכت وجود אمאم

 ؛אبدی و אختאفאت پאیאن می ھא אبد و پرאכندگیی سאمאن می ھא نאبسאمאنیردد؛ گ می

بـאرאن نـאزل  ،و بـه برכـت אمـאم שوند، میگאن پوשאنده گرسنگאن سیر و برھن

  2.שود میرحمت אلهی שאمل حאل بندگאن  ،د و به وאسطه אوردگ می
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   7از ديدگاه امام كاظم ها وظايف مردم در برابر حكومت. 6

 .כیـد שـده אسـتאدر نظאم سیאسی אسאم، بر حقوق متقאبل مردم و دولت بسـیאر ت

 ھـא بر مردم مسـئولند، مـردم نیـز در برאبـر حכومتدر برא ھא نאن כه حכومتچ ھم

 ھـא حכومت در برאبرאمא אیא وظאیف مردم  .یی به عهده دאرندھא ف و مسئولیتیوظא

بـא  ھـא ی שאیسـته بـא تعאمـل אنھـא אن אست؟ אیـא تعאمـل مـردم بـא حכومتس یכ

  אن بאשد؟ س یכ بאیدر و فאسد گ ی ستمھא حכومت

بسیאر روשن אسـت כـه אسـאم، دسـتورאلعمل  بא مطאلعه אحכאم و تعאلیم אسאم،

و در כتـب فقهـی،  כردهبیאن  ستمگری عאدل و ھא متفאوتی رא در تعאمل بא حכومت

دربـאره  7بنאبرאین، دیدگאه אمאم כאظم .אحכאم خאصی در אین زمینه بیאن שده אست

  :نیمכ رא در دو بخש بررسی می ھא وظאیف مردم در برאبر حכومت

  

  ر برابر حكومت عدلوظايف مردم د .1- 6

سـتر گ پذیری אز حאכمאن و وאلیאن عאدل و عدאلتمردم رא به فرمאن 7אمאم כאظم

  :فرمאید میدعوت 

אلعــدل تمــאم אلعــز؛ אطאعــت אز وאلیــאن عــאدل، مאیــه عــزت و  هوא هو طאعــ ...

  . سربلندی אست

بیـאن  ھא כمـאل אنسـאن در سخنی دیگر، אطאعت אز אمאم عـدل رא سـبب رשـد و

  :ندכ می

من אطאعه رשد و من عصאه כفر؛ ھر כس אز אو אطאعت כند به رשـد و כمـאل 

   .رسد و ھرכس تخلف כند כאفر אست می

یعنی مخאلفت بא حאכم عאدل، مخאلفت بא عدאلت אسـت و مخאلفـت بـא عـدل و 

  .عدאلت، مخאلفت بא خدאست
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  : ندنכ אین روאیت رא نقل می 9אز قول رسول خدא אن حضرت

אسـאم و אאمـאم אلعـאدل و א فی ه؛ ذی אلשـیبه אכرאم ثאثאن من عظم جאل אّهللاא 

  ؛ ...حאمل אلقرאن

ریـש سـفید  :אسـتی تכریم سه گروه אز تכریم و بزرگدאשت خدאی متعـאل

   1...אمאم عאدل و حאفظ قرאن مسلمאن،

אبد، در ردیف تכریم ی بنאبرאین تכریم حאכم عאدل כه در אطאعت אز אو تجلی می

אقتصאدی  ،א به אھمیت عدאلت אجتمאعیج אز אین .ر گرفته אستو אطאعت אز خدא قرא

برאی אیجאد برאبری و رفـع  تאש فرאوאنی 9رسول خدא .توאن پی برد میو سیאسی 

تـא  نـددفرموتنظـیم  אی و مقررאت אسאم رא به گونـه ندتبعیض در جאمعه אنجאم دאد

אن در אختیאر س رت یכلمאل و אمכאنאت به صوא بیت .ھمه در برאبر قאنون برאبر بאשند

حـق مשـאرכت سیאسـی و تعیـین  ،جאمعـه قשـرھאیقرאر گیـرد و ھمـه  ھא אنسאن

سیره و روש אیשـאن بـه ، אن حضرت رحلت אمא پس אز .سرنوשت رא دאשته بאשند

ن אאه כـه אمیرمومنـگـ مسیر دیگری پیمودنـد تـא אن ،فرאموשی سپرده שد و حאכمאن

אمאمאن שیعه ھموאره  .ندروש אدאره כردبאر دیگر جאمعه رא بر אسאس ھمאن  7علی

אبی بـه عـدאلت و ی دسـت ھـא دغدغه عدאلت دאשتند و محور مبאرزאت سیאسـی אن

  .فضیلت بود

ی عאدل ھא د تא در برאبر حכومتنخوאھ میدر بیאنی دیگر، אز مردم  7אمאم כאظم

  :قدردאن و שאכر بאשند

  ؛ ...אذא כאن אאمאم عאدא כאن له אאجر و علیכ אلשכر

 عאدل אست، حכومت برאی אو پـאدאש אسـت و وظیفـه שـمא زمאنی כه حאכم،

  . 2אری و قدرשنאسی אستزשכرگ
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  : و در تمجید אز حאכمאن عאدل، خطאب به علی بن یقطین چنین فرمود

אمאم عאدل و مؤمن حכم אخאه فی مאله و من سعی : هאدخرھא لثאث هאن ّهللاא حسن

  אخیه אلمؤمن فی حאجته؛ 

: حسنه و پאدאשی אست כه برאی سه گـروه ذخیـره כـرده אسـت نزد خدאوند،

و כسی כه برאدر  ندمنی כه برאدرש رא در אموאل خود حאכم כؤو م حאכم عאدل

   1.مؤمنש رא در رفع نیאزש یאری دھد

  

  وظايف مردم در برابر حكومت جور. 2–6

بא دوگونه رفتאر و دسـتورאلعمل در موאجهـه بـא  7אمאم כאظم در سیره و سخن

ی جـور و ھـא یכی مبאرزه אשـכאر بـא حכومت: و ھستیمر ی جور، روبهھא حכومت

אلبته محتوאی ھر دو رفتـאر، مبـאرزه و  .ھא دیگری ھمכאری مשروط بא אین حכومت

-ست כه در שیوه نخست، مبـאرزه שـכل مسـتقیم و بـیھא مقאبله بא אین حכومت

 در אدאمـه، .ر אسـتری برخوردאت دאرد و دیگری אز پیچیدگی و خفאی بیש אی پرده

در دو محور بیـאن  7ی جور אز منظر אمאم כאظمھא وظאیف مردم در برאبر حכومت

  : שود می

  

  ي جورها مبارزه با حكومت) الف
 زمـאنیدر  .שود میی جور، تنهא در قیאم مسلحאنه خאصه نھא مبאرزه بא حכومت

و چنـین  כه زمینه و שرאیط אزم برאی אقـدאمאت אنقאبـی و نظـאمی وجـود نـدאرد

و نیسـت و ھـر שورשـی אز ر یی بא אگאھی و ھمرאھی و אقبאل مردم روبـهھא حرכت

ی دیگـری رא بـرאی ھא שود، بאید שـیوه میھمאن אغאز و بدون نتیجه در نطفه خفه 

پـرچم مبـאرزه مسـلحאنه رא بـر زمـین  ،אمאمאن مא در ظـאھر .مبאرزه سیאسی برگزید
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כـه  אی שـیوه؛ رفتند ھא به جنگ حכومتدیگری  مؤثرتری ھא אمא به שیوه ،گذאשتند

 .پردאختنـد مـی ھـא در אن، مردم بא אگאھی و معرفت بאאیی به دשـمنی بـא حכومت

رد حכومـت، منـאظرאت כوبنـده כ ، نقد عملخשیب ، بصیرت، אفשאگریریگ روשن

نصبאن، אرتبאط مستمر و پنهאنی بא שیعیאن و سאزمאندھی אنـאن م بא حאכمאن و صאحب

אز جمله אقـدאمאت ، ی جبهه حق و بאطلھא زمאن وכאلت و تبیین ویژگیאز طریق سא

ی جـور ھא مردم مبאنی مبאرزه بא حכومت .در אین دوره אست 7سیאسی אمאم כאظم

حفظ  אلبته بאید توجه دאשته بאשیم، .אنستندد رא שنאختند و אن رא تכلیف دینی خود 

אی ت، כـه در אبـهگوھر دین برאی אمאمאن שیعه در אولویـت نخسـت قـرאر دאשـ

لبی حאכمאن به فرאموשی سـپرده שـده و گـرد و غبـאر ط حوאدث سیאسی و قدرت

رسאلت אصلی  .و پنهאن نموده بودج تحریف و بدعت، אن رא אز دید مؤمنאن حقیقت

אمאم، حفظ دین و אحכאم و معאرف אسאم و تبیین و تبلیـغ وحـی و پیـرאیש אن אز 

ی بאطل و جאئر نیز به عنوאن یכی אز ھא حכومتمبאرزه بא  .שبهאت و تحریفאت بود

بـرאی  7אمאم כאظم .و عوאمل حفظ دین در دستور כאر אمאمאن قرאر دאשت ھא زمینه

ی ھـא א כـه حכومتجـ تא אن ندمجאھدت فرאوאنی نمود ،بیدאر כردن جאمعه אسאمی

ظאلم عبאسی، وجود שریف אن אمאم رא تאب نیאوردند و אن حضرت رא مظلومאنه بـه 

محورھـא אیـن تـوאن در  مـیرא  7خط مبאرزه سیאسی אمאم כאظم .אدت رسאندندשه

  :دی כردبن دسته

  

  ی جور ها سرزنش و نقد حكومت. 1

نقل שده، אن حضـرت بـه نכـوھש و  7در روאیאت فرאوאنی כه אز אمאم כאظم

تـא אز ھمכـאری و  אند ی جور پردאخته و אز שیعیאن خود خوאستهھא مذمت حכومت

אیـن  ،در אیـن زمینـه جאلـبنכته  .یی خوددאری כنندھא ن حכومتھمرאھی بא چنی

 .אست 9رسول خدא یھא مستند به فرمאیש ،7ر سخنאن אمאم כאظمت אست כه بیש

بـא אسـאم گـره  ،ند כه אیـن مسـאئلنשאید ھدف אمאم אین بوده تא به جאمعه تفهیم כ
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دینـی  خورده אست و تنهא مسאله אمروز جאمعه אسאمی نیست، بلכـه یـכ تכلیـف

אمـאم در . אست כه ھمزאد بא אسאم مطرح بوده و مخصـوص فرقـه خאصـی نیسـت

  : ندچنین نقل فرمود 9ی جور אز رسول خدאھא مذمت حכومت

، دربـאر ھـא بـدترین مכאن ؛שّر אلبقـאع دور אאمـرאء אلـذین א یقضـون بـאلحق

   1.نندכ ست כه به حق عمل نمیאوאیאنی ر فرمאن

و تصمیمאت بـر  ھא یری سیאسی כه در אن برنאمهگ و مرאכز تصمیم ھא یعنی כאخ

  .پذیرد و نه بر אسאس معیאرھאی حق میو ھوس صورت  אאسאس ھو

ی אلهـی ھـא ی جور رא در تقאبـل مسـتقیم بـא حכومتھא حכومت 7אمאم כאظم

د و پیروی כردن אز حאכمאن سـتمכאر رא بـه معنـאی دשـمنی بـא خـدא بیـאن ندאن می

ی بאطـل و جـאئر، زمینـه כنـאر زدن ھـא ש حכومتبدیهی אست כه پذیر .ندنכ می

ی ھא بنאبرאین ھر כس حכومت .حور رא در پی خوאھد دאשتم ی عدאلتھא حכومت

ظلم رא بא گفتאر یא رفتאر خود، یאری כند، در حقیقت در جهت ضـعف و שכسـت 

  : فرمאید میאره ب درאین ،7אمאم כאظم .ی שאیسته، گאم بردאשته אستھא حכومت

و وאلی بـאئرא جـאئرא عـن  هאمאمه אو قدم אمאمא غیر مفترض אلطאع من تقّدم علی

  אאمאم فقد ضאد אّهللاא فی ملכه و אّهللاא منه بریء אلی یوم אلقیאمة؛

 ،ھر כس بر אمאم خود پیשی گیرد یא אمאمی رא כه אطאعت אز אو وאجـب نیسـت

بـه  ،אمאم خود قرאر دھد و خود رא زیر حאכمیـت حـאכم سـتمכאر قـرאر دھـد

و دשمنی بא حכومت خـدא پردאختـه و خـدא אز چنـین فـردی تـא روز مبאرزه 

  2.قیאمت بیزאر אست

یכ אز אین تعאبیر تند و سیאسی در فضאی אن دوره، تیری بـود כـه אز چلـه  ھر

  .שستن שد و بر پیכر طאغوت می میتوحید رھא 
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بא ذכر אین  د ونשمאر میجאیز  ی جور رאھא ویی אز حכومتج אمאم אنتقאد و عیب

  : ، تא در برאبر ظلم و فسق حאכمאن سאכت ننשینندندنכ توصیه می به جאمعه یت،روא

אلفאسـق אلمعلـن بفسـقه، و  :هبیبتهم غیس غیل هאربع :9ّهللاא א قאل رسول: 7قאل 

غفـر، و אلمتفכّهـون یשـכر و אن אسـאت لـم یאאمאم אلכّذאب אن אحسـنت لـم 

   1.فهیهא بسیשאھر علאل یبאאّمهאت، و אلخאرج من אلجمאعة אلطאعن علی אّمت

אمـאم  ھـא אین روאیت، غیبت چهאر گروه جאیز שـمرده שـده כـه یכـی אز אن در

حـאכمی כـه אگـر بـه אو نیכـی כنـی، אز تـو  .دروغین یא ھمאن حאכم جـور אسـت

א جـ درאین .تو رא نخوאھد بخשـید ،אری نخوאھد כرد و אگر به אو بدی כنیزگ سپאس

مردمـی  در برאبرحאכم جور  .د שده אستכیאنصאف بودن حאכمאن دروغین تא بر بی

وظیفـه  .نـدכ ھـیچ خـدمتی نمی ،دאرند مینند و אو رא گرאمی כ כه אز אو אطאعت می

چنـین حـאכمی  .دאند و وظیفه خود رא سرכשی و طغیאن میمردم رא אظهאر خضوع 

؛ نـدכ حمی و خשونت رفتـאر میر ند، بא بینכ در برאبر مردمی כه אز אو سرپیچی می

אمאم  .یשدאند ت دیگرאن رא ببخשد و فقط به تنبیه و مجאزאت مخאلفאن میحאضر نیس

بـدگویی و  אً طبعـ .ندندא میبدگویی و غیبت چنین حאכمی رא جאیز و روא  7כאظم

 .אنجאمـد مـی אنـאنبه تقویت روح مبـאرزه و قیـאم علیـه  ،غیبت כردن אین حאכمאن

دھـد כـه אن  مـی نשـאن ،7ی معאصر بـא אمـאم כـאظمھא گאھی به تאریخ حכومتن

بیאن כرده و אیـن سـخنאن بـرאی  ھא حضرت אین سخنאن رא بא توجه به אن حכومت

  .بسیאر گرאن تمאم می שده אست ھא حכومت

  

  پرهيز از همكاری با پادشاهان ستمگر. 2

  تـא אز نزدیـכ שـدن  ندخوאسـت میو שیعیאن خود  אز مردم ،כید فرאوאنאאمאم بא ت

  خوددאری כنند و مرאقـب אثـאر سـوء ھمرאھـی  گرپאدשאھאن ستمو تقرب به دربאر 
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  : אند فرموده 9پیאمبر زیرא ؛بאשند ھא אنبא 

، تعـאلی مـن אثـر سـلطאنא  אیאכم و אبوאب אلسلطאن و حوאשیهא و אبعدכم من אّهللاא

ظאھرة ] אאثم[علی אّهللاא تعאلی و من אثر سلطאنא علی אّهللاא تعאلی جعل אّهللاא فی قلبه

  جعله حیرאن؛و بאطنة و אذھب عنه אلورع و 

دورتـرین שـمא אز  !بאשید برحذر אز نزدیכ שدن به دربאر پאدשאه و אطرאف אن

و  .ترجیح دھد بلندمرتبهכسی אست כه پאدשאھی رא بر خدאی  یخدאوند متعאل

خدאوند در قلب אو אثאر گنـאه رא در ظـאھر و بـאطن قـرאر  ،כسی כه چنین כند

  1.ته سאزددھد و روح تقوא אز אو برود و خدא אو رא سرگש

כید دאرنـد כـه אאرאن ستمכאر تد א بر دوری כردن אز زمאمج אن تא 9پیאمبر אسאم

ّهللاא א אز رسـول 7אمـאم כـאظم .دننכ אن رא אز معیאرھאی فضیلت فرد مسلمאن بیאن می

برتـرین  ؛»אفضل אلتّאبعین من אمتی من א یقرب אبوאب אلسـلطאن«: چنین نقل فرمود

   2.שوند میند כه به دربאر سאطین نزدیכ نپیروאن אز אمت من، כسאنی ھست

در  پאدשـאھאن سـتمگرھمرאھی و ھمכאری بא  ،7در سخنی دیگر אز אمאم כאظم

ّهللاא چنـین א אمـאم بـא نقـل روאیتـی אز رسـول .حد خروج אز אسאم تعبیر שده אسـت

؛ ھـر כـس »من אرضی سلطאنאً بمא אسخط אّهللاא خرج مـن دیـن אאسـאم«: فرمאید می

אدن כאری خשنود سאزد כه بאعث خשـم خدאسـت، مسـلمאن د אنجאم پאدשאھی رא بא

   3.نیست

بא نقل אین روאیـت  ستمכאر، پאدשאھאنبه אثאر אخروی ھمכאری بא  7אمאم כאظم

  : فرمאید می، نبوی

 همـن אق لهـم دوא هو אאعوאن אلظلم هنאدی منאٍد אین אلظلم هאذא כאن یوم אلقیאم

  אحשروه معهم؛  هאو ربط لهم כیسאً אو مّد لهم مد
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رאن و گ زمאنی כه روز قیאمت فرא رسد، منאدی ندא خوאھد دאد כه כجאیند سـتم

رא گـره  אی رא אمאده כرده یא سـر כیسـه ھא یאورאن ستمگرאن؛ ھر כس مرכّب אن

   1.ن محשور כنیدאھمه رא بא ظאلم ترאשیده ھא زده یא مدאدی برאی אن

-بـی خدمت بـه ظאلمـאن، رین ھمכאری وت بر אسאس אین روאیت، حتی כوچכ
 ھـא بـא אن پאسخ نخوאھد مאند و ھر כس بא ستمگرאن ھمرאھی כند، در گنאه و جـرم

ر تـ در אین میـאن، مسـئولیت خـوאص و نخبگـאن جאمعـه بیש .שریכ خوאھد بود

بـه ویـژه  .رد سیאسـی خـود بאשـندכ بیש אز دیگرאن بאید مرאقب عمـل ھא אن.אست

رא  ھـא و مـردم رفتـאر אن رא به عهده دאرندכسאنی כه رھبری فכری و دینی جאمعه 

אز قـول  7אمאم כאظم ،ور אزאین .نندכ دھند و به אن אستنאد می میسرمשق خود قرאر 

  : فرمאید می ،9رسول خدא

فمא دخولهم فی  :אلفقهאء אمنאء אلرسل مא لم یدخلوא فی אلّدنیא، قیل یא رسول אّهللاא 

  لכ فאحذرو ھم علی אدیאنכم؛ אتّبאع אلسلطאن، فאذא فعلوא ذ :9אلدنیא؟ قאل

אز  .אلبته تא زمאنی כه وאرد در دنیـא نשـده بאשـند ؛אرאن پیאمبرאنندد فقیهאن אمאنت

: فرمود 9رسول خدא» منظورتאن אز ورود به دنیא چیست؟« :حضرت پرسیدند

אز حאכمאن אست، כه ھرگאه چنین כردند به خـאطر  ھא منظور پیروی כردن אن«

   2».هאیی دوری כنیدحفظ دینتאن אز چنین فق

دאستאن صفوאن جمאل כه שترאن خود رא برאی منאسכ حج به ھאرون כرאیـه دאده 

فمن אحب بقאئهم فهو منهم و من כאن منهم «: אمאم، فرمود .بسیאر مשهور אست بود،

زنده بمאنند، در صف אنـאن قـرאر  ھא אن ؛ ھر כس دوست دאשته بאשد»כאن ورد אلنאر

ھـم ظلـم  אمאم بא אین بیـאن،».שود میبאשد دאخل جهنم  ھא یرد و ھر כس אز אنگ می

ی حכومـت ھא ، و یאرאن خـود رא متوجـه بیـدאدگریندאفשאگری نمود رא حכومت

رא بـه یـאرאن خـود تعلـیم  وضـعیت، و ھم שیوه مبאرزه در אن ندفאسد عبאسی כرد
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تحـت  صـفوאن .تאثیر אین אقدאم אمאم رא بאید در موאجهه ھאرون بא صفوאن دید .نددאد

אل ؤو وقتی ھـאرون אز אیـن כـאر אو سـ .ثیر سخن אمאم، ھمه שترאنש رא فروختאت

» .رسـند مـیم و غאمאنم چنאن כه بאید به אین כאر نא دیگر پیر שده«: כرد، پאسخ دאد

؛ موسی بـن جعفـر אی دאنم بא אשאره چه כسی שترאنت رא فروخته می«: ھאرون گفت

» !چـه כـאر 8بن جعفـر موسیمرא بא «: گفتאو » .تو رא به אین כאر وא دאשته אست

رא  ھـא אیـن حرف »دع عنכ ھذא فو אّهللاא لوא حسن صحبتכ لفتلتכ؛«: ھאرون گفت

  1».שتمכ صفאی مصאحبت بא تو نبود تو رא می سبببه خدא אگر به  !رھא כن

  

  ی جورها دعا برای نابودی حكومت. 3

 ر،כא حـאכم سـتم ، تـא بـرאی نـאبودیستندخوא میאز שیعیאن خود  7אمאم כאظم

אبـووאد  .درخوאسـت כننـدی دست به دعא بردאرند و ھאכت אو رא אز خدאی متعאل

  :ویدگ حفص بن سאلم می

رفتـیم و وجوھـאتی כـه  7در زمאن منصور دوאنقی، در مدینه نزد אمאم כאظم

: אبلغ אصحאبכ و قل لهـم«:אمאم به مא فرمود .نزد مא بود به אیשאن تقدیم כردیم

فאمسכوא אلسـنتכم و  ،جبّאر یعنی אبא אلدوאنیق هّزوجّل فאنכم فی אمאرאتقوא אّهللاא ع

 ؛»...توقّوא علی אنفسכم و دینכم و אدفعوא مא تحذرون علینא و علیכم منه بאلّدعא

ھمאنא שـمא در دورאن ! تقوאی אلهی پیשه כنید :بگو به یאرאنت پیאم مرא برسאن و

پس زبאنتאن رא نگه دאریـد  .حכومت فرد ستمכאر یعنی منصور دوאنقی ھستید

بـر مـא و خـود  رא هچ و مرאقب جאن و دین خود بאשید و بא دعא כردن، שّر אن

  ...ترسید אز خود دور כنید می

  :ویدگ در אدאمه روאیت، رאوی می

نیز طبق توصیه אمאم، بسیאر دعא כردند و  ھא پیאم אمאم رא به שیعیאن رسאندم و אن
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 .ر رא אز سر مسلمین بردאردכא אین حאכم ستمخאضعאنه אز خدא خوאستند تא שّر 

 در ھمאن سאل، زمאنی כه منصور برאی אعمאل حج אز مدینه خـאرج שـد، אً אتفאق

در منطقه بئر میمون مرگש فرא رسید و قبل אز אعمאل حـج، بـه درכ وאصـل 

אی אبووאد אیא אثـر «: אمאم به من فرمود .ھمאن אیאم، خدمت אمאم رسیدم در .שد

אه אمאم به بیאن گ אن»نجאت و پیروزی שمא و ھאכ دوאنقی رא دیدید؟دعא رא در 

   1.ندپردאخت ھא ثیر دعא در زندگی אنسאنאאھمیت و ت

د כـه در نـאموز مـیبه یאرאن خـود  ،אمאم در אین روאیت ضمن بیאن שیوه مبאرزه

بـא دعـא و  مכ دسـتכه زمینه و שرאیط قیאم و אقدאم عملی وجـود نـدאرد،  אی دوره

ثیر معنـوی אدعא، عאوه بر ت. ، نאبودی ستمگرאن رא אرزو כنندوندت אز خدאدرخوאس

، روح مقאومـت و مبـאرزه رא نیـز در אفـرאد یو אیجאد روح توכل به خدאوند متعـאل

  .تقویت می כند

  

  ی جورها صبر همراه با بصيرت در مبارزه با حكومت. 4

و بصـیرت، دورאن د تـא بـא صـبر نـخوאھ میאمאم در موאردی نیز، אز یאرאن خود 

ھـیچ  وضـعیترא پשت سر بگذאرند و אز אقدאم عملی כه در אن  אختنאق و אستبدאد

رא بـه  ھـא نیـز אن ذכر שـدهنאن כه در روאیت چ ھم فאیده و אثری ندאשت بپرھیزند؛

   :ندصبر و سכوت אنقאبی و אگאھאنه אمر نمود

گـאه حـאכم جאمعـه ھر؛ جאئرאً כאن علیه אلوزر و علیכ אلصبر] אאمאم[و אذא כאن

ر بאשد، حכومت برאی אو وزر و وبאل خوאھد بود و وظیفه تو در چنـین گ ستم

  . صبر و بردبאری אست وضعیتی

بلכه بـه معنـאی پرھیـز אز אقـدאمאت  ،یید حכومت جور نیستאصبر به معنאی ت

بهـه حـق در بـر ججز שכست و تضعیف  אی כه نتیجه אست نسنجیده و אحسאسی
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כـه پـیש אز ھـر אقـدאم عملـی و قبـل אز ھـر אنقـאب و  ندبودאمאم معتقد  .ندאرد

در  .ذאر بאשـدگـ ثیرאبאید زمینه فכری אن رא فرאھم אورد تא אنقאب بتوאند ت ،שورשی

و  ھـא یی כه אمאم به אنقאبیون عصر خود نمـوده، ضـمن تمجیـد אز אنگیزهھא توصیه

قـدאمאت אحسאسـی و دگی و אز تـא אز שـتאب خوאستند، אز אنאن ھא אھدאف אنقאبی אن

  .محכوم به שכست بپرھیزند

אمאم در طول دورאن حیאت خود، بא אتخאذ שیوه تقیه و אمـوزש אن بـه שـیعیאن، 

ی ھא نمونـه .نـدردכ ن دنبـאل میאمنـؤرسאلت אلهی خود رא در حفظ כیـאن دیـن و م

שده כه ذכـر  یאدفرאوאنی در سخن و سیره אمאم، אز به כאرگیری تאכتیכ مؤثر تقیه، 

אر ھאرون כسی رא فرستאد تא ھـر چـه ب یכ، نمونه برאی. שدכ به درאزא می ھא אن ھمه

وقتی مאمور خلیفه به حضور אمאم رسید و אز אیשאن  .زودتر حضرت رא حאضر כنند

  : د، אمאم فرمودننزد خلیفه حאضر שو تא خوאست

 هوאجبـ هאلسلطאن للتقی هلوא אنی سمعت فی خبر عن جّدی رسول אّهللاא אن طאع

אگر אین حدیث رא אز جدم نשنیده بودم כه אطאعت אز سلطאن بـه  ؛אً مא جئتאذ

   1.אمدم میوאجب אست، ھرگز پیש אو ن)حفظ جאن(جهت تقیه

  

  ي جورها همكاري مشروط با حكومت) ب

به تعאمل مשروط بא حכومـت جـور مربـوط  ،ی אمאمھא بخש دیگری אز توصیه

אردی כه مصلحت جאمعـه و אسـאم در مو ،7طهאرא نאن כه خود אئمهچ ھمשود؛  می

אجאزه  ،در موאردی نیز به برخی אفرאد. ھمכאری دאשتند ھא رد، بא حכومتכ אقتضא می

ردند تא بא نفوذ در بدنه حכومت، به خـدمت مخلصـאنه بـه כ میدאدند و توصیه  می

بא אین כه אصل אولی در  .منאن بپردאزندؤשאیی אز مשכאت مگ جאمعه אسאمی و گره

 در موאردی محـدود، ،ستھא بא אن نכردن، ھمכאری ستمگری ھא א حכومتتعאمل ب
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مאھیـت  .بـه שـیعیאن دאده שـده אسـت אی چنین אجאزه ،אن ھم به صورت مשروط

یید و تقویت حכومت نبود، بلכه پوששی بـرאی مبـאرزه אز אیی، تھא چنین ھمכאری

 ،ر حכومـتخوאص שیعه بא ھمאھنگی و אجאزه אمאم، بא نفـوذ در سـאختא.درون بود

رسאندند و  میאخبאر و אطאعאت אزم رא به אمאم  ھא אن.ردندכ אھدאف אمאم رא دنبאل می

  .ردندכ אز שیعیאن حمאیت مאلی و جאنی می

  : فرمאید میאره ب در אین 7אمאم כאظم

כفאره ھمכـאری بـא حـאכم ظـאلم، ؛ عمل אلسلطאن אאحسאن אلی אאخوאن هכفّאر

   1.ستאنیכی כردن به برאدرאن دینی 

سאنی به ر یعنی אزموقعیت و جאیگאه خود در حכومت، به نفع مؤمنאن و خدمت

  .بهره گیرد ھא אن

  : ویدگ زیאد بن אبی سلمه می

אنـכ تعمـل عمـل ! یא زیאد«: אمאم به من فرمود .رفتم 8بن جعفر موسینزد 

بله، مـن مـرد « :عرض כردم نی؟כ אیא برאی خلیفه כאر می ،אی زیאد »אلسلطאن؟

جـز אیـن כـאر  אی אری ھستم و دسـتم خـאلی אسـت و چـאرهو ند و عیאلאبروم

אحب אلی مـن  هلئن אسقط من حאلق فאتقطع قطع! یא زیאد«: אمאم فرمود» .ندאرم

» .א אدری«: قلـت »אن אتولی אحٍد منهم عمًא אو אطא بسאط אحدھم אא لمـאذא؟

א زیאد אن אھـون ی .من مؤمن אو فכ אسره אو قضאء دینه هאא لتفریج כرب«: فقאل

مא یصنع אّهللاא بمن تولی لهم عمא אن یضرب علیه سرאدق من نאر אلی אن یفـرغ 

فאن ولّیت שـیئא مـن אعمـאلهم فאحسـن אلـی ! یא زیאد.אّهللاא من حسאب אلخאئق

نظـرم ه بـ ،אگر مرא אز بאאى כوھی پرت כنند و قطعه قطعه שوم؛ »....אخوאنכ

א قـدم روى یرم یعهده بگه כאرى رא ب ھא نیכی אز אیכه برאى نیبهتر אست אز א

 ».אنمد یت שوم نمیفدא«: گفتم ؟אنی برאى چه כאرد یبگذאرم مگر م ھא فرש אن
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یـא אسـیرש  א نאرאحتی אو رא برطرف כنمیی بردאرم منؤمگر غم אز دل م: فرمود

 در موردن כאرى כه خدא یرت כم! אدیز. כنمپردאخت  رא א قرضשی مسאزرא אزאد 

 ھـא אى אز אتש بر سر אن مهیست כه خא نیא ،כنندیכאر م ھא אن כسאنی כه برאى

אی زیאد، אگر כאری אز طـرف  .ق فאرغ שودینند تא خدאوند אز حسאب خאز یم

  1...به عهده گرفتی، پس نسبت به برאدرאنت نیכی כن  ھא אن

אو כـه  .رد علی بن یقطین אسـتכ دیگر در אین زمینه، عمل نمونه بسیאر مשهور

بـه دلیـل אیـن כـه  ،7و אمאم כـאظم بـود 7صحאب برجسته אمאم صאدقیכی אز א

پدرש بא حכومت عبאسی رفت و אمد و ھمכאری دאשـت، مـورد אعتمـאد دسـتگאه 

אری אو در אدאره אمـور بهـره د ندی و אمאنـتم حאכمאن عبאسی אز توאن .حכومت بود

فت دستگאه خאدر خوאست אجאزه دھد تא خدمت  7אز אمאم כאظم وی .رفتندگ می

و بــه אو چنــین  خــوددאری כردنــد אی אمــאم אز دאدن چنــین אجــאزه .رא تـرכ گویــد

  : فرمودند

  א تفعل فאن لنא بכ אنسאً و אخوאنכ بכ عّزאً و عسی אن یجبر אّهللاא بـכ כسـرאً 

אعمאلכم אאحسאن אلـی  هכفّאر ،یא علی ئهאلمخאلفین عن אولیאه و یכسر بכ نאئر

  אخوאنכم؛

م و تـو مאیـه عـزت אی א אنـس گرفتـهجـ بـه تـو در אنאین כאر رא نכن כـه مـא 

שכسـتی אز دوسـتאنש رא  ،ھستی و שאید خدא به وسیله تـو) שیعه(برאدرאنت

אی علی، כفـאره אیـن  .بשכند ھא ی مخאلفאن رא دربאره אنھא و توطئه כندجبرאن 

  2.אست) שیعیאن(כאر שمא، خدمت כردن به برאدرאنتאن

  : فرمود ی بن یقطینאمאم به عل ،برخی روאیאت بر אسאس

אضمن لی אن אتلقی אحدאً من אولیאئنא אא : و אضمن لכ ثאثאً  هאضمن لی وאحد

قضیت حאجته و אכرمته وאضـمن لـכ אن א یظلـכ سـقف سـجن אبـدאً،و א 
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یא علی، من سّر مؤمنאً فبـאّهللاא  .ینאلכ حد سیف אبدאً و א یدخل אلفقر بیتכ אبدאً 

   ؛ثنی و بنא ثلث،9بدא و بאلنبی

، مـن سـه چیـز رא )قول بده כه אنجאم دھی(یכ چیز رא برאی من ضمאنت כن

ضمאنت כن כه ھـر یـכ אز دوسـتאن مـא رא دیـدی  .نمכ برאی تو ضمאنت می

שوم כه ھرگز سقف زندאن  میمن ضאمن ؛ אحترאم כنی و حאجאتש رא برאوری

ستی د بر سرت سאیه نیفכند و تیزی שمשیر پیכرت رא فرא نگیرد و فقر و تنگ

אی علی، ھـر כـس مـؤمنی رא שـאد כنـد، אبتـدא خـدא رא  .رאه نیאبد تא به خאنه

  1.خرسند و در مرتبه دوم، پیאمبر رא و در مرتبه سوم، مא رא خرسند כرده אست

 כوששی و אز ھیچ یقطین طبق توصیه אمאم، در حכومت عبאسی بאقی مאندعلی بن 

  :ویدگ سر علی بن یقطین میپ .ورزید میبرאی پשتیبאنی אز אمאم و שیعیאن، دریغ ن

אمـد، بـه  مـیھر چیزی אزم دאשت یא ھر כאر مهمی כه پـیש  ،7אمאم כאظم

وשت כه فאن چیز رא برאی من خریدאری כن یא فـאن כـאر رא ن پدرم نאمه می

   2.אنجאم بده، ولی אین כאر رא به وسیله ھשאم بن حכم אنجאم بده

שـیعیאن، مطאلـب زیـאدی در ی خـאص אو אز ھא رد علی و حمאیتכ عمل دربאره

ر سیאست حכیمאنه אمـאم در אن دوره گ بیאن منאبع حدیث و تאریخ بیאن שده כه ھمه

  .אست

  

  نتيجه

  توאن چنین نتیجه گرفت  می 7بא بررسی سخنאن گهربאر אمאم כאظم

پـر כـאربردترین  ،دولت، אمאرت و سـلطنت אمאمت، وאیت، כلیدی یھא وאژه .1

د و אن אینـ بـه שـمאر می 7بیאت سیאسـی אمـאم כـאظممفאھیم و אصطאحאت در אد

  .אند ر אز אین مفאھیم אستفאده כردهت حضرت برאی بیאن رאبطه قدرت، بیש
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ی אجرאیـ رسـیدن بـه رשـد و כمـאل،بـه  ،7در אندیשه سیאسی אمאم כـאظم .2

برپאیی عدאلت در ھمه אبعאد و رسیدن به سر بلندی به مثאبـه  אنبه دین אسאم،ج ھمه

  .אست שدهכید אمت تאھدאف حכو

 אیـن رא بـر אسـאس حرכـت در مسـیر رسـیدن بـه ھא حכومت אن حضرت،. 3

و  ی عدل و جور تقسـیم כـردهھא ی حق و بאطل و حכومتھא به حכومت ،אھدאف

  .אند دهفرموی אلهی و مردمی تقسیم ھא به حכومت ،بر אسאس مبنאی مשروعیت

 .دنـدאن مـیی حـق ھـא مبنאی مשروعیت حכومت رא אرאده אلهی 7אمאم כאظم .4

در مـوאردی אرאده  .سـتאאعـم אز אرאده تכـوینی و تשـریعی  ،منظور אز אرאده אلهـی

 .ی صאلح بر جوאمع تعلق گرفته אسـتھא تכوینی خدאوند در تحقق حאכمیت אنسאن

אمא אرאده تשریعی אلهی אین אست כه שאیستگאن و بندگאن صאلح بر جوאمع حכومت 

در  7אمـאم כـאظم .ی مשروعیت مردمی برخوردאرندאز مبאن ھא سאیر حכومت .כنند

  .כید دאשتندאحכومت فאسد عبאسیאن ت ندאשتن مبאرزאت سیאسی خود بر مשروعیت

אאری س حכومتی بر پאیه שאیسته ،7حכومت مطلوب بنאبردیدگאه אمאم כאظم .5

ست כه אنسאن כאمل و عبـد صـאلح در مصـدر حאכمیـت قـرאر دאرد و وאگـذאری א

حـאכم در حכومـت مطلـوب،  .یردگ صאحیت אفرאد صورت می منאصب بر אسאس

  .غאفل نیست ھא אز حאل אن אی وزאنه در خدمت مردم אست و لحظهس دل

مین אمنیـت אرسیدگی به אمور مردم و אصאح אمور جאمعه و تـ ،7אمאم כאظم .6

ستאن و گرفتאرאن و حل مשכאت طبقאت ضـعیف د در ھمه אبعאد و حمאیت אز تهی

  .אند دهفرموز وظאیف مهم حכومت بیאن جאمعه رא א

ردאری و ب ی عـدאلت گسـتر، فرمـאنھـא אمאم وظیفه مردم رא در قبאل حכومت .7

  .כه بאعث سر بلندی جאمعه خوאھد بود دאنند میقدرשنאسی 

ی אمאم، مربـوط بـه وظیفـه مـردم در برאبـر ھא سخنאن و دیدگאه عمدهبخש  .8

یכـی مبـאرزه : دنאم دوگونه توصیه دאردر אین زمینه אم .אست ستمگری ھא حכومت

پرھیز אز ھمכـאری بـא  ،ھא אنی جور بא שیوه نقد و אعترאض به ھא قאطع بא حכومت
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 .صبر ھمرאه بـא بصـیرت وظאلم ی ھא دعא برאی نאبودی حכومت ،پאدשאھאن ستمگر

ه אین ھمכאری بـא ھـدف כ مשروط به אین ،ی جورھא دیگری ھمכאری بא حכومت

رصت برאی یאری رسאندن به مظلومאن و ضربه زدن بـه حאכمیـت אستفאده אز אین ف

  .ظאلمאن صورت گیرد
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  ت وقتيو حاكم 7امام كاظم

  شكراهللا آقانژاد
  

  مقدمه

ذאر تـאریخی، بـه گـ ثیرאھאی ت مطאلعه، بررسی و אظهאر نظر دربאره تאریخ שخصـیت

ھאی متضـאد و متفـאوت  א כـه بـא قضـאوت دربـאره عقאیـد و כשـمכשجـ ویژه אن

دی ھאی مخאلف در یכ برھه تאریخی ھمرאه بאשد، بسی دשـوאر و در مـوאر جریאن

  گـزאرש صـאدقאنه و تحلیـل منصـفאنه  رسـد و، بـه نظـر میر אز אین .نאممכن אست

تـرین  خطر بهترین و כـم ،ھאی تאریخی و رفتאر بא אفرאد و جریאن ھא אز אفכאر، אندیשه

  .رאه אست

نیز אز אین قאعده مستثنא نیست و אز جهאت مختلف  7تאریخ אمאمت אمאم כאظم 

אن حضـرت بـא روש و برخورد  ،ھא جنبهאین אز  یכی .قאبل مطאلعه و بررسی אست

ضمن אשאره بـه وضـعیت אن حضـرت،  ،در אین نوשتאر. אستحכومت زمאن خود 

  .دنכ میچگونگی رفتאر אیשאن بא حאכمیت زمאنه رא بررسی 

  

  از تولد تا امامت 7امام كاظم

وאدت بא سعאدت אن حضرت در روز یכשنبه ھفتم مאه صـفر سـאل  ،بنא بر مשهور

بـه دلیـل دאשـتن ، 7پدر אیשאن אمאم جعفـر صـאدق . قمری وאقع שده אست 128

به عنوאن رئیس مذھب שـیعه  ،ھאی فرאوאن، אز جمله میرאث فכری و علمی میرאث
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در  7אمـאم כـאظم .אسـت به نאم حمیده بربریه אن حضرت و مאدر ھستند معروف

روف אست به دنیـא ن به مستوره معכه אא )میאن مכه و مدینه( ءروستאیی به نאم אبوא

و אبوאلحسن، אبـوאلعلی، אبوאسـمאعیل و אبـوאبرאھیم אز  بود نאم אیשאن موسی 1.ندאمد

لقـب אن  .بـود כنیه אبوאلحسن אز ھمه مשهورتر כه אمد میبه שمאر  ھאی אیשאن כنیه

כـه כـאظم  אست حضرت כאظم، ثقه، صאبر، אمین، زین אلمجتهدین و بאب אلحوאئج

ھאی علـوی موجـود  در میאن שخصـیت .مשهورتر אست אز ھمه )فرو برنده خשم(

نبود و אز نظـر علـم و تقـوא و  אیשאنכسی رא توאن برאبری بא  ،در عصر אن حضرت

بـه طـوری כـه تمـאم  نـد؛אمد سرאمد روزگאر خویש به שـمאر می ،زھد و عبאدت

در برאبـر عظمـت שخصـیت אخאقـی  ،دאنשمندאنی כه بא حضرت אשنאیی دאשـتند

  .م فرود אوردندسر تعظی אیשאن

مـאن بـא אسـتقرאر ثبـאت خאفـت ز ھم 7שروع אمאمت و وאیـت אمـאم כـאظم 

כه جبאرترین حאכمـאن بـر مسـند  ندبه אمאمت رسید אی אمאم در برھه. بود ھא عبאسی

אز نظـر دאخلـی در אرאمـש بـود و ھـیچ  ھـא دولت و حכومت אن. حכومت بودند

بאعـث שـد تـא  ،و אرאمـשאیـن ثبـאت . مخאلفت و درگیری دאخلی وجود ندאשت

و رفتـאر و  یאبنـدאرאن بتوאنند به رאحتی بر مخאلفـאن خـود تسـلط د حאכمאن و زمאم

ھـאی سـخت و  אز دوره حضـرت אمאمـت .حرכאت אنאن رא زیر نظر دאשـته بאשـند

  :و بودندر هدر אین دورאن، אمאم بא دو مשכل روب. فرسאی تאریخ אمאمت אست توאن

  ؛ ذھبی در שیعهم درون ھאی ھאو אنحرאف אنשعאب) אلف

  .وزی אשכאر حאכمیت وقت بא אمאم و שیعیאنت כینه) ب

  

  ذهبي در شيعهم هاي درون و انحراف ها انشعاب

אز ، و در میאن مـردمس ھאی مختلف بא אعتقאدאت متفאوت و نאھم به وجود אمدن فرقه
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یر جאمعـه گ گریبـאن 7אمـאم כـאظم  دورאنכه در  بود ترین مשכאتی جمله بزرگ

 تـא سبب שـده بـود ،میאن مردم 7אبهت و عظمت אمאم صאدق . یعه אن روز שدש

به  7אمאم صאدق . نسبت به אیשאن دאשته بאשد אی دستگאه خאفت، حسאسیت ویژه

نאچאر برאی نאשنאخته مאندن جאنשین خود و دوری אز گزند حכومـت، بـر אسـאس 

د تـא منحرفـאن، سـبب שـ ،אین عאمل و عوאمل متعدد دیگر .ندאصل تقیه عمل כرد

بنـאبرאین طبـق گفتـه  .دست אورنـده بهאنه و مجאلی برאی אنשعאبאت میאن שیعیאن ب

 .بـه שـש گـروه تقسـیم שـدند 7שهאدت אمאم صـאدق  نوبختی، שیعیאن پس אز

 . بودند אین گروهترین  ، مهمאسمאعیلیه

אز دنیـא رفـت و حضـرت بـرאی  7אسمאعیل پـیש אز שـهאدت אمـאم صـאدق 

یی כه معتقد به אمאمت فرزند אرשد אمאم بودند، حدود سـی ھא אیשیری אز گرگ پیש

، و در مرאسم رسـمی تשـیع جنـאزه ندتن אز بزرگאن שیعه رא بر مرگ אو گوאه گرفت

אمא بـא אیـن  1ند؛אر بא بردאשتن پאرچه אز صورت אو، مرگש رא אשכאر سאختب چندین

  .وאندندھمه، گروھی بא אدعאی زنده بودن אسمאعیل אو رא مهدی אمت خ

توجه به אندیשه مهدویت در אسـאم כـه پـیש אز אن نیـز  ،אسمאعیلیه ذھبدرم

چنـین نگـرש و . برخی دیگر אز علویאن بدאن قאئل بودند، אمـری ضـروری אسـت

אز فשאر و אختنאق، نאאمیدی، تحیر و درمאندگی  ،گرאیשی در جאمعه تא حدود زیאدی

ی אمید رא بر אنאن بسته بودند و در ھא تمאم روزنه ھא مسلمאنאن نאשی بود כه حכومت

روزگאر بود، אمـא  אجتمאعیفرھنگی، سیאسی و  אوضאعوאقع אین گرאیש، نتیجه طبیعی 

אفتـه تبـدیل گردیـد و ی ده و نظאمשـ نهאدینه אی چنین حאصلی به تدریج به אندیשـه

אســمאعیلیه ســאلیאنی بــא چنــین  .ھــאی אجتمــאعی و فرھنگــی رא אیجــאد כــرد جریאن

بـه  ،بא تبیین و بسط نظریه אمאمت 7אمאم כאظم .فعאلیت כردند و زیستند אی אندیשه

 7وی، אمאمאن שیعه אز جمله אمאم כאظمر بدین. لیه پردאختینقد و رد نظریه אسمאع

                                                           
  . 328כبر غفאری، ص א ، تحقیق علیالغیبه אیی،محمدبن حسن طوسی نعم .1



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    472

  .כردندنفی אن رא لیه سخت אنتقאد و یرאیی אسمאعگ رאیی و بאطنگ عملبه 

ه وجـود אمـده بـود، אوضאع و אحوאلی כه به دلیل אنשعאب، در میـאن שـیعیאن بـ

بـא  7אمـאم כـאظم  ولی ؛و گرددر هموجب שد رھبری אنאن بא دשوאری خאصی روب

ونه כאرسאز گ אن ،ھید و אین سאمאن ندعلم و تدبیر אمאمت، جאمعه שیعه رא سאمאن دאد

نهא שیعیאن موفق שدند بر مשכאت دאخلی غلبه כنند، بلכه ت ثر وאقع שد כه نهؤو م

ی خویש نیز توجه نمودند و ھمچون گذשته به אسـتمرאر به رسאلت سیאسی و دین

  .אسאم رאستین و مبאرزه بא خلفא پردאختند

  

  لعمل حاكميت وقتا امامت امام و عكس

یری حכومت عبאسیאن כـه אز منصـور گ بא אوאیل שכل 7دورאن אمאمت אمאم כאظم 

مهـدی، (مאن بא خلفאی عبאسی ز ، ھمگردیدھאرون ختم دوره عبאسی אغאز שد و تא 

  .ھאی سیאسی אمאم مضطرب بودند אنאن به שدت אز حرכت. بود) ھאرون و ھאدی

  به دلیل گسترש שیعه و حضـور فعـאل نخبگـאن שـیعه  ،دورאن منصور عبאسی

  . و فשـאر زیـאد ھمـرאه بـود ھא یریگ بא سخت ،שهرھאی مختلف، به ویژه عرאق در

  ؛  نتאفـت رא بـر مـאمپس אز سپری שدن حכومت منصور، مهدی عبאسی نیز אزאدی א

  بـه  אربـ یכ אند حتـی نوשـته .אیשאن رא دستگیر و به بغـدאد منتقـل כـرد אز אین رو،

  رא بـه قتـل برسـאند، אمـא خـود وی שـب در  אمـאم دאدحمید بـن قحطبـه دسـتور 

  و אز تـرس دسـتور خـود رא  שـد ور هروبـ 7عאلم خوאب بـא تهدیـد אمـאم علـی 

  1.گرفتپس 

א ج یری رא بـدאنگ אو سـخت. שیوه رא پـی گرفـتھمین  نیزپس אز وی، ھאدی 

لمאل قطع כرد و به دستگیری گسـترده علویـאن א رسאند כه حقوق علویאن رא אز بیت

. ، قیאم שـهید فـخ بـودھא یریگ אز علل تשدیدכننده אین سخت. و שیعیאن پردאخت
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در אین زمאن به حدی שدت یאفت כه خلیفه به قتـل אمـאم تصـمیم  ھא یریگ سخت

  1.لی فرصت نیאفتگرفت، و

ھـאرون . در زمאن ھאرون ھم כنترل و تعقیب אمאم در אبعאد مختلف אدאمـه یאفـت

  وجـوه שـرعی و  ھـא ه אنכـ و אین שـدכه אز تمאیل توده مـردم بـه אمـאم بـא خبـر 

  ند، אحسـאس خطـر فرسـتאد مـیمאلیאت אسאمی رא مخفیאنه به محضر אن حضـرت 

 :گفـتو  نمـودאمـאم بאزخوאسـت  אز כرد و אن حضرت رא به دאرאلعمאره אحضאر و

بندنـد و حאכمیـت تـو رא  אین تو ھستی כه مردم در پשت پرده بـא تـو میثـאق می«

تو فقـط «: فرمودو در پאسخ  אیستאدبرאبر ھאرون  حضرت שجאعאنه در »پذیرند؟ می

כنی، ولی مـن در אعمـאق جـאن و دل אنـאن  در ظאھر و بر جسم مردم حכومت می

  2».جאی دאرم

رא نسـبت بـه אمـאم بـه  ھא אین محدودیت) ھאرون ویژهبه (ه حאכمאن כ ندلیل אی

دھـد כـه אینـאن  زیرא שوאھد تאریخی نשـאن می ؛بسیאر روשن אست ،وجود אوردند

بـه שـدت ھـرאس  دیدنـد و می تنهא رقیبאن جدی حאכمیت خود رאאمאمאن معصوم 

אیשـאن  ھא سـאلو ند بدین جهت، زمینه برخورد خשن بא אمאم رא فرאھم כرد ؛دאשتند

  .رא در زندאن نگه دאשتند

رین عوאمل אین فשـאرھא אز سـوی ھـאرون אیـن بـود כـه وی نیـز ت یכی אز مهم

אز  توאنست שخصیت وאאی אمـאم رא تحمـل כنـد و نمی ،ھمאنند אسאف ستمگرש

بـه  ،و خود ھیج جאیگאه مردمی ندאرد رنددر قلب مردم جאی دא دید אمאم ه میכ אین

  وقتـی زبאنـه  ھא אیـن כینـه .כینه אمאم رא به دل گرفتـه بـود و שدت خשمگین שده

  אمـאم بـא אطـאع אز . כשید כه مجبور بودند بـه ظـאھر در برאبـر אمـאم تعظـیم כننـد

مאننـد (ھאی אو אز بسـیאری אز پرسـש نـدכرد سـعی می ،כینه ھאرون نسبت به خود
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 7אلـبط ی، چرא علی אبن אب9ه بא وجود عبאس عموی پیאمبرכ حدود فدכ، و אین

 3ه در حאلی כه שمא فرزند فאطمهכ برد؟ و یא אین پسرعموی אیשאن אز אو אرث می

  כـه در تـאریخ ) گوینـد می 9چرא به שمא فرزند رسـول خـدא  ،ھستید 7و علی 

  تـא אز שـر אو  نـدכرد بـא درאیـت و زیرכـی عبـور می ،אن دورאن ثبت שـده אسـت

  1.دندر אمאن بאש

فשـאر و  وאرد אوردن رא بـه ی به ویـژه ھـאرونכه خلفאی عبאس אی لهאدومین مس

نهא مردم عאدی، بلכه بسیאری ت אین بود כه نه ،دאשت میمحدودیت نسبت به אمאم وא

ھـאی رسـیده بـه  و گزאرש ندאرאدت خאصـی دאשـت 7زאرאن به אمאم כـאظمگאز כאر

  ؛ لـذא אز تـرس  ھאرون دربאره אن حضـرت، وی رא بـه שـدت نگـرאن سـאخته بـود

אز ھرگونـه سـعאیت علیـه אمـאم بـه שـدت  ،אمאم علیه حכومت خـود אقدאم عملی

و برخـورد  ھـא بنـאبرאین، پـر وאضـح אسـت כـه عمـده مخאلفت .ندכرد אستقبאل می

  ھאی نـאب אیשـאن بـرאی تحقـق حכومـت  אز אندیשـه 7بאس بא אمـאم כـאظمع بنی

بـر ھאی سیאسی فرא گیر و گسترده שـیعیאن אز אمـאم در برא אسאمی و نیز אز حمאیت

 بــא  ھمــوאره در خــط مقــدم مبــאرزه و مقאبلــه אمــאم. خلفــאی جــور حכאیــت دאرد

خאنـدאن  ھא س אنאھאی مسموم خאف موאزین אصیل و نאب אسאمی و در ر אندیשه

  אرאن عبאســی نیــز بــرאی موجودیــت و د و در مقאبــل، زمــאم ندعبאســی قــرאر دאשــت

خطـر جـدی  حאכمیت غیر مردمی و غیر שـرعی خـود، אز نאحیـه אمـאم אحسـאس

אمــری כــه تحمــل عبאســیאن رא بــه ســر אورد و برخــورد خصــمאنه و  ؛כردنــد می

رא در حـق אن حضـرت روא دאשـتند و بنـא بـر منطـق ھمیשــگی  אی ردאنـهم نאجوאن

بـه زنـدאن و تبعیـد  ،خوאھאنلبאنه אزאدیط ھאی ستمگر در برאبر منطق حق حכومت

یאت پر برכـت خـود رא در אمאم روی אوردند؛ لذא אن حضرت بیש אز ده سאل אز ح

  .ندزندאن ھאرون گذرאند
                                                           

  .149-148، ص نوراالبصارمن שبلنجی، ؤمحمد م. 1



  475    و حاكميت وقت 7ام كاظمام

  

   7كاظم هاي مبارزاتي امام شيوه

، دو مرحلـه بـא 9پیـאمبر אسـאم سـنتھאی אمـت אز  ر אئمه در برאبر אنحرאفכא رאه

  :ھאی خאص ھر دوره אست ویژگی

אیـن . خود אئمه برאی جلـوگیری אز אنحـرאف به رھبریرویאرویی مستقیم  ،اول

و تـא پאیـאن دوره  שـد در אمت אسאم שـروع 9پیאمبرאכرم  مرحله پس אز رحلت

  .אدאمه دאשت 7אمאمت אمאم سجאد 

כه שאخص אصـلی אن אیجـאد مرزبنـدی و چـאرچوب אختصאصـی بـرאی  ، دوم

  زمـאن د، אز אد ری שـכل متمـאیز مـیگ و در وאقـع بـه שـیعه و שـیعه. بـود שیعیאن

   8موسـی بـن جعفـر و بـه وسـیله אمـאم שد אغאز 7و אمאم صאدق  7אمאم بאقر

  . אدאمه یאفت

در אین مرحله حسאس אز حیאت  7 כאظمدر אدאمه به אقدאمאت و مبאرزאت אمאم 

  . پردאزیم نورאنی אئمه می

  

 ازي براي تشكيل حكومت س زمينه. 1

 ھـא و پیـروאنש، אن حضرتدאنستند כه  می ،خلفאی معאصر אمאم אز جمله ھאرون

دאننـد כـه بـא زور و قـدرت،  ری میگ ستم אرد و زمאم 9رא غאصب خאفت پیאمبر 

و אگر روزی قدرت رא به دست אورنـد،  אند سرنوשت مسلمאنאن رא در دست گرفته

אز سـوی دیگـر، ھمאنـאن . درنگ نخوאھند כـرد אی لحظه ھא در نאبودی حכومت אن

אز  ؛دאنـد دאنستند כه אمאم درصدد تשכیل حכومت אست و אن رא حـق خـود می می

  .بودند یשאنאن حضرت، حسאس و درصدد אز بین بردن א אین رو، نسبت به

فرھنگ تשـכیل  وשیدند تאכ میھאی مختلف  نیز אز رאه 7در مقאبل، אمאم כאظم 

زیـرא אیـن  ؛אین אمر بسـیאر مهـم بـود. حכومت אسאمی رא در جאمعه نهאدینه نمאید

אن رא بـאس، ع אمد כه حכومت אز אن خאندאن پیאمبر אست و بنی אندیשه به وجود می
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به خوبی אز  ،و ھאرون رخ دאده ی כه میאن پیשوאی ھفتمیگوو گفت. אند غصب כرده

אھدאف عאلی אمאم در زمینه تשכیل حכومت אسאمی و نیز אز نیـאت پلیـد ھـאرون، 

  :دאرد پرده برمی

بـه  ،)שאید به منظور אزمאیש و כسب אگאھی אز אرمאن אمאم ھفتم(روزی ھאرون 

در «: אمאم فرمود .برگردאند یשאنضر אست فدכ رא به אאن حضرت אعאم כرد כه حא

صورتی حאضرم فدכ رא تحویل بگیرم כه אن رא بא تمאم حدود و مرزھـאیש پـس 

אگر حـدود «: אمאم فرمود »حدود و مرزھאی אن כدאم אست؟«: ھאرون پرسید »!بدھی

ین ھאرون אصرאر כرد و سوگند یאد نمود כه א »!אن رא بگویم ھرگز پس نخوאھی دאد

حد אولـש، «: אن گאه אمאم حدود אن رא چنین تعیین فرمود. כאر رא אنجאم خوאھد دאد

فریقא و حد چهـאرمש منـאطق אرمنیـه و אحد سومש،  ؛عدن؛ حد دومש، سمرقند

دאد و به  ھאرون כه بא שنیدن ھر یכ אز אین حدود، تغییر رنگ می ».بحر خزر אست

: ند و بא خשـم و نـאرאحتی گفـتשد، نتوאنست خود رא כنترل כ שدت نאرאحت می

دאنستم כه نخوאھی  می«: فرمود אمאم» .مאند در אین صورت چیزی برאی مא بאقی نمی«

  1».پذیرفت و به ھمین دلیل אز گفتن אن אمتنאع دאשتم

  

  يارگيري از ميان مقامات حكومتي. 2

אیـن . ھאی بسیאر مهم مبאرزه אمـאم بـود یכی אز روש ،نفوذ در حכومت غאصب

ھאی حכومـت  שـد و ھـم אمـאم אز سیאسـت ھم موجب حفظ שیعیאن می ،درویכر

 یعنـیثیرگـذאر بـود؛ אیאفت و در سمت و سوی مبאرزه אمאم و שـیعیאن ت אگאھی می

. نمودنـد ینـی میب حכومت و حفظ שیعیאن پیש بאرھאی منאسبی برאی مبאرزه כא رאه

אز نیروھـאی  برאی سאمאن دאدن بـه مبـאرزאت سیאسـی و حمאیـت ،بدین منظور אمאم

כـه برאسـאس אن نیروھـאی فعـאل و مطمـئن، در  نـدتـدאرכ دید אی שیعی، برنאمـه
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یכی אز אعضـאی  ،رفتند כه علی بن یقطینگ ھאی כلیدی حכومت قرאر می لیتؤمس

ھאی خـویש در  لیتؤوی بאرھא אز אمאم خوאست כه אجאزه دھد אز مس. فعאل אن بود

و אو رא بـא כلمـאت  دאدند میرضאیت نאمאم بدאن  ولیبאس כنאر رود، ع حכومت بنی

رא جبرאن و  ھא حوאلא שאید خدאوند به وسیله تو שכسته« כه ندمودن میزیر دل گرم 

  1».אتש فتنه مخאلفאن رא אز دوستאن خویש دفع כند

به تفصیل خوאھد אً بنאبرאین، وجود علی بن یقطین در حכومت عبאسیאن כه بعد

  :אمد به چند صورت بود

  ؛ ی مאلی אز אمאمپשتیبאن )אلف

  ؛ כمכ مאلی به שیعیאن )ب

  . )تقیه مدאرאتی(رאزدאری  )ج

  

  ري ماهيت حكومت عباسي و عواقب همكاري با آنگ روشن. 3

ھאی אمאم در برخورد بא حכومت جـور بـود כـه در  یכی אز روש ،مبאرزه منفی

. نمـود ھאی مختلف אز جمله عدم مسـאعدت مـאلی بـه حכومـت، ظهـور می قאلب

وی ھـر سـאل در  .نـدصفوאن بن مهرאن جمאل رא אحضאر כرد 7مאم כאظم روزی א

گذאשت تـא بـه  ت خאصی אز دربאر ھאرون میאموسم حج، שترאنש رא در אختیאر ھی

. بر مرאسم حج نظאرت دאשته بאשـند אً حج بروند و مرאسم به جאی אورند و یא אحیאن

یـכ عمـل تـو صـفوאن «: رسید، فرمود 7ھنگאمی כه صفوאن خدمت אمאم כאظم 

فدאیت שوم مگر « :بא تعجب پرسید »!אل برده אستؤھمه כאرھאی زیبאیت رא زیر س

כرאیه دאدن שترھא به ھـאرون بـرאی مرאسـم حـج، כـאر «: אمאم فرمود »چه כرده אم؟

دھم خودم ھمـرאه אنـאن  من برאی سفر حج כرאیه می«: عرض כرد »؟منאسبی نیست

دوسـت دאری ! صـفوאن «: אمאم فرمود ».رستمف אز غאمאن رא می אی نیستم، بلכه عده

                                                           
  .136، ص48، جبحاراالنوارلسی، محمدبאقر مج 1



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    478

ھـر «: حضرت فرمود »!دאرمنאلبته כه دوست «: عرض כرد »؟ستمگرאن زنده بمאنند

ש رא دوست بدאرد، تא אجאره שـترھאیت رא بعـد א ت حאכمهאכس بقאی ھאرون و ھی

  »!אفتد אز حج پردאخت כنند אز אنאن אست و ھر כس אز אیשאن بאשد به جهنم فرو می

. خویש رא فروخـت אی ھمه שترھאی אجאره ،فوאن سخنאن אمאم رא שنیدچون ص

من پیر שـده «: صفوאن گفت. وقتی ھאرون متوجه שد אو رא אحضאر و سرزنש כرد

 ».دھنـد غאمאن ھم כאرھא رא به طور שאیسته و درست אنجـאم نمی. אم و توאن ندאرم

! خـאموש« :ھאرون بא عصبאنیت رو بـه صـفوאن כـرد و سـری تכـאن دאد و گفـت

صـفوאن  ».אسـت 8כאر موسی بن جعفر ؛دھد دאنم چه כسی به שمא فرمאن می می

אرتبـאط نـدאرم، אو در כאرھـאی مـن دخـאلتی  8من بא موسی بـن جعفـر«: گفت

  1 ».כردم אگر سאبقه ھمכאری تو نبود، نאبودت می«: ھאرون گفت ».כند نمی

אیعه فتوאی حضـرت چنאن بود כه ש ،مبאرزه منفی אمאم ھفتم بא حכومت ھאرون

رین تـ مبنی بر حرمت وאیت و حאכمیت ھـאرون در جאمعـه وجـود دאשـت و כم

  .שد بאس دیده نمیع אز حضرت در برخورد بא حכومت بنی אی مسאمحه

  

  وقت حكومتهدايت پنهان مبارزان عليه . 4

، אمـא مبـאرزه نـدאمאم خود به دلیل فرאھم نبودن שرאیط، قیאم مسلحאنه אنجאم ندאد

. ھאی אنقאبـی بـود و نهضت ھא در قאلب دیگر بروز نمود و אن، حمאیت אز قیאمאمאم 

אز جمله  ،)7حسین بن علی بن حسن אلمثنی بن אلحسن אلمجتبی(قیאم שهید فخ 

و فשـאرھאی  ھא وی כـه אز سـتم .نـدبود כه حضرت אز אن حمאیت כرد ھא אین قیאم

ه قیـאم مسـلحאنه دسـت زد و ب ،روحی فرمאندאر مدینه به علویאن به ستوه אمده بود

. حכومت رא در دسـت دאשـت ،אین در زمאنی بود כه ھאدی، خلیفه ستمگر عبאسی

حسین כه رھبری قیـאم رא . שد שبאنگאھאن قبل אز אذאن صبح حرכت אغאز שود قرאر
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تـو «: یی به אو فرمودھא توصیه حضرت. رسید 7خدمت אمאم موسی، אر بودد عهده

אیـن مـردم، . نیכ بزن و نهאیت تאש خود رא بنمـא رא ھא ضربه ؛שهید خوאھی שد

. دאرنـد به ظאھر אیمאن دאرند، אمא در بאطن، نفאق و שـכ رא پنهـאن می !فאسق ھستند

  1».گردیم ھمه مא مملوכ خدאیم و به سوی אو بאز می

  

  حفظ نيروهاي كارآمد. 5

نیروھـאی  نـدכرد سـعی می ھـא אفزون بر نیروسאزی و تربیـت אن 7אمאم כאظم 

ند و در مقאطع مختلف אز אنـאن ندرتمند، مقאوم و אשنא به مصאلح אسאم رא حفظ כق

در حد אمכאن، שنאسאیی نשوند، بلכـه  ھא כه אن ندنین توجه دאשتچ ھم .دنبهره بگیر

ونه حسאسیتی در حאכمאن غאصب گ ھאی مختلف چنאن عمل כنند כه ھیچ بא پوשש

موسـی حضرت אخאص در خدمت  علی بن یقطین بא تمאم. عبאسی به وجود نیאید

بود، در حאلی כه پست وزאرت دאשت و خمس אموאل خویש رא بـه  8بن جعفر

אو . نمـود אر مسـאعدت میو گونאگون به یאرאن אن بـزرگ طرقدאد و به  حضرت می

. دאدند، به אن אمאم ھمאم بدھد ندی رא כه به وی میم زمאنی אرאده כرد ھدאیאی אرزש

بـرאی אن  ،هـאیی رא כـه ھـאرون بـه وی ھدیـه دאده بـودب پאرچـه گرאن ،در موردی

نـد، نند رא حفظ כم אین نیروی אرزש ندخوאست אمאم چون می ولی ،حضرت فرستאده

אز אمروز سـعی כـن وضـوی خـویש رא بـر روש «: ندو فرمود ندאن رא برگردאند

  2».ھאرون و אھل سنت אنجאم دھی

نگی وضعیت علـی بـن و چگو ھא مورאن ھאرون مرאقب تمאسאאز سوی دیگر، م

 در 8دאده بودند כه بـא موسـی بـن جعفـر گزאرש אنאن علیه وی . یقطین بودند

رא به אیשـאن دאده و حتـی وضـو و  ھאرونتمאس אست و لبאس و ھدیه مخصوص 
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ھـאرون در پـی אیـن . دھـد אنجـאم می :نمאزש رא بر روש مـذھب אھـل بیـت

אن لبאسی رא כه ھدیـه «: پرسید אو رא אحضאر כرد و بא نאرאحتی تمאم אز אو ھא گزאرש

علی  »!دאدم چه כردی ؟ אگر چنین אدعאیی درست بאשد، خون تو رא خوאھم ریخت

ھـאرون  ».مא گذאرده و برאی تبرכ אن رא حفـظ כـرده אی در دאخل بقچه«: پאسخ دאد

یכ نفر אز כאرگزאرאنש رא در پی ھدیه فرستאد و بא אدرسی כه علی بن یقطین دאده 

  .مهر שده אوردند بود، ھدیه رא

جאسوسאن گزאرש دאدند כه  .در مرحله دیگر، ھאرون مرאقبאنی بر علی گمאשت

ون אھـل چ سرאنجאم دریאفت כه אو ھم ، אمא ھאرونخوאند אو نمאز رא ھمאنند שیعه می

ھرگـز «: خשم خود رא فرو برد و رو به علی כرد و گفت لذא .گزאرد سنت نمאز می

  1».علیه تو نخوאھم پذیرفترא  אی سخن ھیچ سعאیت כننده

  : نویسد می ;שهید مطهری 

ولـی שـیعه  ؛שخص دوم مملכت אسـت ؛علی بن یقطین، وزیر ھאرون אست

ھאی  אو ظـאھرש بـא ھـאرون אسـت، אمـא بـه ھـدف. אست، אمא در حאل אسـتتאر

כند و אمאم به אو دسـتورھאیی دאد و وی אجـرא  خدمت می 8بن جعفر موسی

  2.כرد و مصون مאند

بـه مـوאرد ذכـر שـده  7ھאی مبـאرزه سیאسـی אمـאم  שیوه: אن بאید گفتدر پאی

بـه  ،در قאلب دعא، موعظـه و حتـی زنـدאن رفـتن حضرتשود، بلכه  خאصه نمی

אر رא بـه و و سرאنجאم حכومت، אن אمـאم بـزرگ ندمبאرزه بא حאכمאن عبאسی پردאخت

  .שهאدت رسאند

 7אندن אمـאم כـאظم بعد אز ذכر عوאمل و علل به שهאدت رس ;שهید مطهری 

  : نویسد می

توאنند به تمכـین  دیدند כه אمאم رא אز ھیچ رאھی و به ھیچ وجهی نمی خلفא می
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ترین رאه رא שهאدت אن بزرگـوאرאن  به ھمین دلیل، بهترین رאه و אسאن .وאدאرند

ه متوجه بودند כه שهید כردن אئمه چقدر برאیשـאن گـرאن כ دאنستند، بא אین می

  1.שود تمאم می

ھאی שیعی و ھمـאھنگی  بא نظאرت مستقیم بر پאیگאه ،نین אمאم در אین دورهچ مھ

بא پیروאن خود، ھم در تثبیت تשכیאت تשیع و ھم برאی در پیש گـرفتن موאضـع 

א بـه ج ھאی مضאعفی אنجאم دאدند כه در אین سلبی و منفی در برאبر حכومت، تאש

  :כنیم دو مورد אשאره می

  

  يعهتوسعه تشكيالتي ش )الف

ھـאی فכـری و  כـه برخـی جریאن نـدכرد در دورאنی زندگی می 7אمאم כאظم 

به אوج رسیده و برخی دیگـر تـאزه در حـאل ، ون معتزله و אسمאعیلیهچ عقیدتی ھم

مملـو אز تعאرضـאت بـود و  ،אز אین رو، فضאی ذھنی جאمعـه אسـאمی. رשد بودند

אین وضعیت، . ده بودھאی فرאوאنی ש دچאر אفت ،ھوשیאری אسאمی و سیאسی مردم

عرصه رא بر عאلمאن رאستین و حאمאن معאرف אصـیل אسـאمی و صـאحبאن دعـوت 

بא تدبیر به موقـع אمـאم  ،توسعه تשכیאت שیعی درאین دورאن. علوی تنگ سאخت

بخשـد،  رא مجאل رשد و אستمرאر یשאنتوאنست مبאرزه و حرכت فכری و سیאسی א

رא برאی جلوگیری אز אنحرאف  یفכری متقنשیعیאن موجود رא حفظ نمאید و جریאن 

  .جאمعه אسאمی אیجאد כند

   :نویسد ظرאن، ضمن تحلیل دورאن אمאم مین אره یכی אز صאحبب در אین

כرد، بא نخستین مرحله אسـتبدאد و  در אن زندگی می 7دورאنی כه אمאم כאظم 

ه زمـאم כـ تـא چنـدی پـس אز אن ھـא אن. ستمگری خلفאی عبאسی مصאدف بود

به خصوص بא علویـאن  به نאم علویאن در دست گرفتند، بא مردم و مت رאحכو
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   ه در حכومـت אسـتقرאرכـ مאیمی دאשتند، אمـא بـه محـض אین אً برخورد نسبت

  ری گ بنــא رא بــر ســتم ،ھאی ســلطه خــود رא مســتحכم כردنــد پאیــه و نــدیאفت

 حتـی ھـא אن.قـرאر دאدنـد ھא ترین فשـאر مخאلفאن خود رא زیـر שـدید، گذאשته

ھـאی  تאשسـبب ون عبدאّهللاא بن علـی رא بـه چ ترین دوستאن خود ھم نزدیכ

بـه ھمـین ترتیـب، . برאی به دست אوردن جאنשینی سـفאح כשـتند שא پنهאنی

بنـאبرאین، منصـور שـمאر . אبوسلمه و אبومسلم خرאسאنی رא نیز אز بـین بردنـد

ھאی אو  ری ھم در زنـدאنت فرאوאنی אز علویאن رא به שهאدت رسאند؛ שمאر بیש

  1.درگذשتند

 7تـא زمـאن אمـאم כـאظم  و שـد אغאز 7אعمאل فשאر در زمאن אمאم صאدق אین

אغאز שـد כـه پـیש אز אن  אی فשאر سیאسی عبאسیאن در دوره. نאن אدאمه دאשتچ ھم

بא تربیت שאگردאن فرאوאن، بنیه علمی و حدیثی שیعه  7وאمאم بאقر 7אمאم صאدق 

پس  7אمאم כאظم. یאن שیعه پدید אورده بودندرא تقویت כرده و جنبשی قوی در م

درعین حאل، رسאلت אیשאن אن بـود . ندمرכز אین فשאرھא قرאر گرفت در ،אز אین دوره

 אً طبعـ .توאزن و تعאدل فכری رא میאن שیعیאن برقـرאر כننـد تא در אین حرכت علمی،

تـرین  ین مهمא .توאنستند تשכلی به نאم שیعه رא بא رھبری אمאم بپذیرند عبאسیאن نمی

 7درعصر אمאم כـאظم. فשאر بگذאرند زیرعאملی بود כه אنهא رא وאدאرכرد تא אمאم رא 

خلفـאی عبאسـی  علیهمتعددی אز نאحیه שیعیאن و علویאن  אمیز ھאی אعترאض حرכت

قیאم حسـین بـن علـی ـ שـهید فـخ ـ و نیـز  ھא ترین אن صورت گرفت כه אز مهم

در وאقـع . כه در زمـאن ھـאرون رخ دאدبود  אدریس فرزندאن عبدאّهللاא  جنبש یحیی و

ترین رقیب عبאسیאن بودند و طبیعی بود כه حכومت،אنـאن رא سـخت  علویאن، مهم

  2.بگیرد نظر زیر
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  سياست تقيه .1

در אین برھه אز زمאن، در پیש گرفتن سیאست تقیه و مبאرزه نرم و پنهـאن علیـه 

 אیـن אمـر .אتی שیعی بودحאכمאن وقت بهترین כאر در حفظ שیعه و توسعه تשכی

שـد כـه نیروھـא  زیرא موجب می ؛ثر بودؤھی و حفظ یאرאن אمאم بسیאر مد در سאمאن

ھی خود بپردאزند تא در فرصت منאسب علیه د שنאسאیی نשوند و שیعیאن به سאزمאن

כه در بعضی  ندאن حضرت به یאرאن خود دستور دאدس بدین 1. حכومت مبאرزه כنند

ن معمـرب. تغییـر روש مبـאرزه بـود" تقیه مـدאرאتی" ر حقیقت د. موאرد تقیه כنند

چگونه بאید در «: بود، אز אن حضرت پرسید 8خאد כه אز یאرאن موسی بن جعفر

אمـאم در پאسـخ، אز قـول  »برאبر حאכمאن ستمگر אیستאد و אز אسאم پאسدאری כـرد؟

ھאی دینـی  بא پوשש عمل כردن، אز برنאمه رאزدאری و«: فرمود  7جدש אمאم بאقر 

لـذא אمـאم وאرد  2». כنـد אیمـאن نـدאرد אنכه به تقیه عمل نمی. من و پدرאن من אست

כردنـد مبـאرزه بـא حכومـت  שیعی כه فכـر می یھא فعאلیت ظאھری برخی جریאن

مאننـد אمـאم  ند؛שد عبאسی، تنهא بر خون دאدن אستوאر אست مאنند قیאم שهید فخ نمی

  .ندمبאرزאتی توאبین نשدھאی  כه وאرد جریאن 7زین אلعאبدین

  :نویسد در تبیین ھمین نכته می ر معאصرگ ، دیگر پژوھשزمینهدر אین 

، بאید توجه دאשت כه אمאمאن שیعه ھمگی بر لزوم رعאیت تقیه پא فשאری כرده

بـא . رא به طور پنهאنی אدאره نمאینـد ھא כوשیدند تא تשכل שیعه و رھبری אن می

ھאی שـیعه אسـت כـه  אد، ھمـאن אسـتوאریھאی زیـ אین حאل، שאھد אین فשـאر

رھبـری אیـن حرכـت و . یی پאبرجـא بمאنـدھא توאنست بدون چنین تאש نمی

ظرאفتی כه در ھدאیت אن به כאر برده שد، عאمل مهم אستوאری שیعه در تאریخ 

به שدت سیאست تقیه پیשـه כـرد و אز ھـر  7אز ھمین رو؛ אمאم כאظم. אست

                                                           
 .275 -274،االرشاد ص ،שیخ مفید .1

 .21359، ح204، ص 16، جوسائل الشیعه שیخ حر عאملی،. 2



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    484

אمـور عبـאدی و  عیאن و אשכאر نمودن אیـین ونوع אفשאی אسرאر و روאبط بא שی

ــدאن ــא ب ــوگیری نمــود، ت ــאه در ج مــذھبی שــیعه، ســخت جل   א כــه حتــی گ

ــאرت  ــא عب ــذف و ب ــאن ح ــאم אیש ــرت، ن ــول אز حض ــث منق ــن " אحאدی ع

نقل שده אست تא אز אنتسאب אשכאر روאیت به " אبوאبرאھیم"و " صאبر"،"אلرجل

  1.یری שودگجلو אمאم

  

  ت سيس سازمان وكالأت .2

سیس و گسـترש سـאزمאن אبه ت ،برאی حفظ שیعیאن אمאم در כنאر سیאست تقیه،

سـאزمאن . گسسـته نשـود שیعیאن بـא אمـאم אرتبאط وسیله،تא بدین  ندوכאلت پردאخت

 وכאلت برאی جلوگیری אز אنحرאف שیعیאن و برقرאری אرتبאط אنאن بא אمאمאن שیعه و

אز منאطق مختلف و تحویل אن به ی خمس، زכאت، نذر و ھدאیא אور نین جمعچ ھم

عقیـدتی ـ  אאت و مשכאت فقهیؤھאی אمאم به س محضر אمאم، و نیز رسאندن پאسخ

بـه  7אین روש אز زمאن אمאم صאدق. ردכ تאש می ،שیعیאن و توجیه سیאسی אنאن

بعد عملی שد و فقدאن تمאس مستقیم میאن אمאم و پیروאنש رא حـل כـرد و نقـש 

وכـא عمـده כـאر خـود رא مخفیאنـه אنجـאم . رא אفزאیש دאد سیאسی وכאـ  مذھبی

אز جملـه . כردنـد אنאن שیعیאن رא بـر مبنـאی نـوאحی مختلـف تقسـیم می. دאدند می

، حجـאز و بـא گسـترש אسـאم قـم כوفه، بصـره،،نیمدא توאن به نوאحی بغدאد، می

دلیـل روשـن بـر گسـتردگی و אفـزאیש فعאلیـت  .یمن و مصر אשאره כرد ھمدאن،

אفزאیש وجوھאتی אست כه שیعیאن پردאخت  7زمאن وכאلت در عصر אمאم כאظمسא

ھאی فرאوאنی אز توزیع אموאل و وجـوه زیـאد אمـאم میـאن  چنאن כه گزאرש ؛כردند می

وכیאنـی در دאرאی  زمینه،אمאم در אین  2.שیعیאن و مستمندאن مسلمאن حכאیت دאرد

ن در مصر نیـز وכیلـی بـه نـאم אیשא .بودندھאی مختلف عرאق، حجאز و אیرאن  שهر

                                                           
  .209، ص یره و تاریخ اماماندرسنامه س ؛317، صسیرة االئمة االثنی عشر ھאשم معروف אلحسنی،1. 
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   1.بود حضرتכه رאبط و ھمאھنگ כننده שیعیאن بא  ندعثمאن بن عیسی دאשت

  

  شبكه ارتباطى ميان امام و شاگردان .3

אز طریـق שـبכه  ،)سیאست تقیه و سאزمאن وכאلـت(ھא  אمאم در כنאر אین فعאلیت

بـא نفـوذ دאدن  و כردند אرتبאطی و مدرسه فقهی و علمی، שאگردאن فرאوאنی تربیت

אن שیعی مאننـد علـی بـن یقطـین و جعفـر بـن אשـعث در گعنאصر כلیدی אز نخب

و در אمور אجتمـאعی، אقتصـאدی،  سאختند می حכومت، خطرھאیی رא אز שیعیאن دفع

و فשאرھאی حכومت علیه שیعیאن  مودندن می و قضאیی نیز אز שیعیאن حمאیت مאلی

 ،ندאنه تשכیאت שـیعیאنم ھوש گسترده وھی د سאزمאن لذא. نددאد میرא نیز כאھש 

ھאی  محلـه ،שهر אمن و پאیتخت عبאسیאن ،یر שد כه حتی در بغدאدگ به قدری چשم

فعאل گردید، تא جאیی כه برخـی  ھא و سאزمאن وכאلت در אن ندשین אیجאد שدن שیعه

یכـی تـو و دیگـری موسـی بـن : אכنون دو خلیفـه وجـود دאرد« :به ھאرون گفتند

  2».جعفر

 ھאی دینی و فرھنگی אمאم، وאכنש منفعאنـه و، خلیفه عبאسی به فعאلیتر אین אز

سترש و گھאرون سرאنجאم برאی مقאبله بא שیعه و نفوذ و رھبری رو به  نשאن دאد و

یر و بאزدאשت כـرد گ چند بאر אمאم رא دست אو .بست یשאنفرאگیر אمאم כمر به قتل א

ه אمـאم در زنـدאن بـه כ بא אن. ل אنجאمیدכه אخرین بאزدאשت אیשאن چهאر سאل به طو

نگرאنـی  ز،گسترש تשیع در جאمعه و حضور فعـאل رھبـرאن שـیعی، אندبرد سر می

و توسـط  ه سرאنجאم یحیی بـن خאلـد بـه دسـتور ھـאرونכ ھאرون نכאست، تא אین

ھجری در زنـدאن بغـدאد بـه  182رجب سאل 25אمאم رא در روز  سندی بن שאھכ،

  3.שهאدت رسאند
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  بيت نخبگان علميتر )ب

אبی אز منאسـبאت یـ ھאی אمאم برאی ھدאیت جאمعـه אسـאمی، אطאع یכی אز روש

درونی حכومت وسیאست אز طریق یאرאن نزدیכ و مورد אطمینאن و رویـאرویی بـא 

  .و تفכرھאی موجود در אن دورאن بود ھא فرقه

و غیرשــرعی  یو אن رא غصــب نده در حכومــت دخאلــت ندאשــتכــ אمــאم بــא אین

نمونه بـאرز . ندכرد ھאی سیאسی روز رא رصد می طور مستمر جریאنه ، بنددאنست می

ثر ؤم حضور مאنند دאرم نفوذ אمאم در حכومت وقت אز طریق یאرאن بאوفא و سیאست

אین אمر جز بـא تـدبیر و تـدאرכ אمـאم  .و כאرسאز علی بن یقطین، در حכومت بود

ی و حمאیـت אز نیروھـאی ھی مبאرزאت سیאسد مبنی بر سאمאن 8موسی بن جعفر

ھאی כلیـدی حכومـت  لیتؤون علی بن یقطین بـرאی تصـאحب مسـچ שیعی، ھم

אه گدر دسـت 7در שمאر אصحאب خـאص و بـאنفوذ אمـאم כـאظم  وی. میسور نبود

 دوره مهدی و ھאرون بـود و در حقیقـت אز אن بـه نفـع שـیعیאن بهـرهدر عبאسی 

ھאی خـویש در  لیتؤאز مستא ھد خوאست אجאزه د علی بאرھא אز אمאم می. رفتگ یم 

و بــه אو  نــددאد مــینאمــאم بــدאن رضــאیت  ولــیرود،  بــאس כنــאرع حכومــت بنی

م و تو مאیـه عـزت אی א אنس گرفتهج אین כאر رא نכن כه مא به تو در אن«: ندفرمود می

ھستی و שאید خدא به وسیله تو שכستی אز دوسـتאنש رא جبـرאن ) שیعه(برאدرאنت

 ،אی علی، כفـאره گنאھـאن שـمא. بשכند ھא خאلفאن رא دربאره אنھאی م و توطئه אیدنم

خدאونـد אولیـאیی در میـאن «: نـدفرمود و در جאی دیگر 1».نیכی به برאدرאنتאن אست

כنـد و تـو אز אولیـאی  رאن دאرد כه به وسیله אنאن אز بندگאن خود حمאیـت میگستم

   2:موریت دאשتאدو م 7بنא به دستور אمאم כאظم  ».خدאیی

                                                           
 .136، ص48ج ،بحاراالنوار .1
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  به امام  خليفهاز مواضع خصمانه  دادن اطالع .1

ھאی  ھموאره یכی אز دغدغـه ،ھאی دשمن אשرאف אطאعאتی אز موאضع و وאכنש

تאریخ بשر نשـאن دאده כـه پیـروز . אید میبه שمאر ند در طول تאریخ م رقیبאن قدرت

 ،כه به موقع و بـه درسـتی אند میدאن نبرد در مخאصمאت، فرمאندھאن و אمیرאنی بوده

، رقیـب ھـא אن رو تمرכـز بـ یزیر گאھی یאفتـه و بـא برنאمـهאھאی دשمن  بر ضعف

  .אند ند خود رא אز میאن بردאשته و یא مאنع پیשروی وی שدهم قدرت

بر אیـن  ،ه כه در אختیאر دאשتنددّ عُ  ه ودّ نیز به אقتضאی عِ  7حضرت אمאم כאظم 

אمאم به علم غیب لـدنی  گرچه .بردند و אز אن علیه دשمن بهره می ندאمر وאقف بود

כسب אطאع אز دשمن به وسیله אفـرאد عـאدی  بهمفتخر بودند و در نظر ظאھربینאن 

ه אستفאده אز علم غیب אمאم به אذن אلهی منوط بـود و כ ، بא توجه به אیننیאز ندאשتند

 ، אنـد אمور אز طرق عאدی بوده دאدن مور به אنجאمאم ،ن در وھله אولאنیز ھمه معصوم

نیز بא پیروی אز אین سنت אلهی به پرورש یאرאن بאوفא، כאردאن و  7אظم حضرت כ

، زمینـهאیـن  در .אنی عبאسـیאن مبـאدرت ورزیدنـدر שجאع برאی نفوذ در قلب حכم

مطلبی אز مرحوم مجلسی به یאدگאر مאنده אست כه אשאره به ھر دو رفتאر אمאم یعنی 

אمت در خبر دھی بـه אصـحאب אستفאده אز یאرאن برאی خبرگیری و نیز علم غیب אم

مقאبلـه שـدید بـא  برאیש א قبل אز אجرאی نقשه ،مرگ موسی، خلیفه عبאسی بאرهدر

  : نویسد אره میب אین مرحوم مجلسی در .אستאمאم 

 אی سرھאی אنـאن بـه ھمـرאه عـده ،زمאنی כه قیאم שهید حسین فخ سرכوب שد

אو دستور دאد כه . שدאسیر برאی موسی فرزند مهدی אز خلفאی بنی عبאس فرستאده 

ه بـه نـאم אمـאم כـ ن سخن به میـאن אورد تـא אینאאز دیگر علوی وא .אسرא כשته שوند

حسین به دسـتور אو قیـאم « :بא خשم زیאد אظهאر دאשت ؛رسید 8موسی بن جعفر

در  ».خدא مرא بכשد אگر אو رא زنده نگه دאرم. כرده، زیرא אو وصی אین خאندאن אست

ین جریאن رא به صورت مכتـوب بـه حضـور אمـאم تقـدیم علی بن یقط ،אین زمאن
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אز שـیعیאن و אھـل  אی אمאم عده. دאשت و אن حضرت رא אز אین تصمیم بאخبر نمود

אنـאن . نـدگو پردאختو אره بـא אنـאن بـه گفـتب بیت خود رא אحضאر نمودند و در אین

 ھـא پیשنهאد نمودند כه حضرت خود رא برאی مدتی مخفی نمאید כه حضرت به אن

  1.بשאرت مرگ موسی رא دאد

  

  حمايت از شيعيان  .2

در صدر אسאم بא توجه به دستورھאی دینی و محدودیت جمعیتـی مسـلمאنאن، 

و بر אسאس خـאنوאر، حقـوقی رא دریאفـت  ندلمאل سهیم بودא ھمه مسلمאنאن در بیت

ه بر אسאس אیه خمس، سـهم سـאدאت כ אز جمله بنی ھאשم אفزون بر אین ؛כردند می

لمـאل بودنـد، אمـא א ر مسلمאنאن دאرאی حقوق אز بیتگכردند، مאنند دی یאفت میرא در

و אدאمـه אن توسـط خلفـאی  9غصب حכومت خلفא بعد אز رحلـت پیאمبرאسـאم

אیـن رא موجـب שـد و  שم و שیعیאنھא قطع כאمل حقوق بنی ،بאسع میه و بنیא بنی

زنـدگی رא  عیتوضـدر بـدترین  ،گروه אز مسلمאنאن כه زمאنی אقאی عـرب بودنـد

  .گذرאندند می

یی ھא ، یאفتن رאهאوردندبه אجرא در :אز אین رو، یכی אز تدאبیری כه אئمه אطهאر

ر مهم رא طرאحـی כא אره دو رאهب در אین 7אمאم כאظم. برאی تقویت مאلی שیعیאن بود

لمـאل گرچـه بـه א یכی گرفتن بخשی אز سهم שـیعیאن אز بیت: ندو به אجرא درאورد

تשـכیل سـאزمאن  ،دوم ؛قیم و אز طریق یאرאن مسـتقر در حכومـتصورت غیرمست

שـیعیאنی כـه دאرאی  אز ھـאی بאعـوض وכאلت و گرفتن وجوھאت שرعی و כمכ

  .تمכن مאلی بودند و تقسیم אن در میאن שیعیאن و دیگر مسلمאنאن نیאزمند

  : نویسد برאی نمونه، مرحوم כשی می

ن خویש אبه وسیله دو نفر אز معتمد و אموאل فرאوאنی رא ھא علی بن یقطین نאمه

                                                           
  .79، ص1، ج7عیون اخبار الرضا 1. 
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بطـن  "قرאر مאقאت در بیرون مدینه در محلی به نאم . برאی אمאم אرسאل دאשت

و אمـوאل رא אز אنـאن  ندאمאم خود طبق قرאر در אن مכאن حضور یאفت. بود "אلرمه

  1.ندتحویل گرفت

 אز وه رאبطـه علـی بـن یقطـین و پשـتیبאنی مـאلی אכـ אین مאجرא אفزون بـر אین

، אز تدبیر سیאسی عمیق אمאم و معرفی שאخه دھد میرא نשאن ھאی دینی אمאم  فعאلیت

نـین علـی بـن چ ھم. אفته אمאم بא مـدیریت حכאیـت دאردی אی אز تשכیאت سאزمאن

رא אز طـرف  אی ھر سאله عده ،שیعیאن و حمאیت אز אنאنیقطین برאی כمכ مאلی به 

 .پردאخـت می ھـא ھـאی زیـאدی بـه אن فرستאد و به אیـن بهאنـه، پول خود به حج می

 ھـא به ظـאھر אز אن ،پردאختند میبאیست مאلیאت  نین در موאردی כه שیعیאن میچ ھم

نـین چ ھم ھـא אیـن رفتאر 2.ردאنـدگ بر می ھא گرفت، ولی به صورت پنهאنی به אن می

پשـتیبאنی مـאلی אز  جهتدر  ویموریت אאجرאیی مـ  رھאی علمیכא رאه ھندهد نשאن

  .بودسیאسی אمאم ـ  ی علمیھא حرכت

، نددאשـت توجـهتقیه بـه معنـאی כאمـل אن به ه כ در عین אین 7حضرت כאظم 

بـه عنـوאن  7ھرگز אز حق مسلم שیعیאن כه زندگی در سאیه אمאمت אمאم معصـوم

אز אیـن אحقـאق حـق و . نـد، כوتـאه نیאمدبـودفته אنאن ر ترین حقوق אز دست אصلی

تـوאن بـه عنـوאن ویژگـی بـאرز دورאن  مـین، تאש مستمر برאی به دست אوردن א

موجب حبس  7אز دیگر سو، محبوس כردن אمאم כאظم . אمאمت حضرت یאد כرد

زیرא برאی ھدאیت جאمعه تنهـא حضـور فیزیכـی  ؛ھאی אیשאن نשد معאرف و אندیשه

د، حضـرت در دورאن אمאمـت خـود رכـ گرچه אیجאد محدودیت میو שرط نیست

 ھא שمن بא پرورש שאگردאن برجسته و حضور در منאظرهبرאی مقאبله بא אین نقשه د

כه در  אی به گونه، ندرאیאنه پردאختگ ھאی علمی، به مبאرزه بא تفכرאت مאدی و مبאحثه

. ثیر علمی، معنوی و معرفتی حضرت در جאمعه وجود دאשـتאدورאن אسאرت نیز ت

                                                           
 .437-436ص  ،)رجال کشی(اختیار معرفه الرجال محمد بن حسن طوسی، . 1

  .158، ص48، جبحاراالنوار محمدبאقر مجلسی،. 2
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אیت אمـאم، مـאنعی بـرאی ھـد غیبـتنשאن دھنده אن אست כـه  ،אین رفتאر حضرت

، אمـאم نیقطـیبـن  یعـאوه بـر علـ .אستبدאدی نیسـتھאی  جאمعه و مبאرزه بא نظאم

 یאنحرאفـ یھـא هכه در برאبـر حכومـت جـور و گرو ندכرد تیرא ترب رאنیو هשیאند

  وردאرـبرخ یـیبאא نאنیאز وثאقت و אطم ،یو אجتمאع یو در عرصه علم ستאدندیא می

ھאی  بـه אنسـאن ،و مبـאرزه بـא حכومـت אنیعیשـ تیכه ھدא نددאنست می אمאم. بودند

ردאن אمـאم گשـא. رא אدאمه دھندیשאن א ریدאرد تא مسنیאز و عאلم  نیدאر، متدم אستیس

حتـی بعضـی  .כردنـد حכومـت אقـدאم مـی بא به مبאرزه ،گونאگون یھא بא روש زین

שאگردאن و تربیت یאفتگאن אمאم ھمאنند یونس بن عبدאلرحمאن، صفوאن بـن یحیـی، 

אبی عمیر، عبدאّهللاא بن مغیره،حسن بن محبوب سردאر و אحمد بن محمـد  محمد بن

بא بیאن جאیگאه حכومـت  ،אند بن אبی نصر بزنطی כه אز אصحאب אجمאع שمرده שده

بא حכومت وقت مبـאرزه  ،אست 9ه حכومت، حق خאندאن پیאمبر כ و אمאمت و אین

ھرگـאه حـدیث و عظمت אین بزرگאن چنאن بود כه روאیـאن و محـدثאن، . כردند می

אنـאن . یאفتند دیدند، אرאمש خאطر می روאیت خود رא منتهی به یכی אز אفرאد فوق می

 ؛ھאی بسیאری رא در زندאن گذرאنده بودند سאل ھא فرאوאنی دאשتند و برخی אز אن אثאر

بـرאی مقאبلـه بـא  ؛אسـتعدאد بسـیאر بـאאیی دאשـت כهن، אعبدאلرحم بن مאنند یونس

ھאی منحـرف، نزدیـכ بـه ھـزאر جـزوه و مقאلـه  فرאد و گروهھאی مسموم א אندیשه

  1.نوשت

  : אند دربאره یونس نوשته

بیسـت سـאل  7در محضر معصوم « :گفت وی زیאد به حج رفت و خود می

گوש دאدم و بعد אز אن بیست سאل پرسیدم و بیسـت سـאل ھـم بـه پرسـש 

  2».دیگرאن پאسخ دאدم

                                                           
  .1، ح106، ص5، ج فروع كافی؛ محمد بن یعقوب כلینی، 172، ص48، جبحاراالنوار. 1
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  نتيجه 

  : ندא دو جریـאن אنحرאفـی رو بـه رو שـددر مـدت אمאمـت خـود بـ 7אمאم כـאظم

جریـאن אنحرאفـی . 2 ؛عقیدتی در درون جאمعه שـیعیאنـ  جریאن אنحرאفی فכری. 1

כـه وאبستگאن به אنאن  אجتمאعی بیرونی שאمل حאכمیت خאندאن عبאسی وـ  سیאسی

  . כرد دید میهن رא تאنאجאمعه مسلم

ه ویـژه אمـאم بـ :سیאست خلفאی عبאسـی در رویـאرویی بـא אئمـه معصـومین

ھאی אمאم و אصحאب אیשאن و موאنع برאی  برאی فعאلیت אیجאد مضیقه שدید 7כאظم

ــאط ــא שــیعیאن گ אرتب ــאم ب ــودیری אم ــدאن .ب ھאی  لمــدت و שــכنجهא ھאی طوאنی زن

ھـאی אنحرאفـی درونـی  فرسאی روحی و جسمی و بאزگذאשتن دست جریאن طאقت

 ،שی ترسیمی אز سوی אمאم بودنـدم שیعه כه دאرאی אفכאر و رفتאرھאی مغאیر بא خط

بא ھدف به فرאموשی سپردن تعאلیم متعאلی אمـאم و אمدند כه  میאز عوאملی به שمאر 

و، אمـאم ر ؛ אز אیـنשدند میאنجאم نیز אیجאد تحیر، تردید و אختאف در میאن שیعیאن 

אزی تאثیرھאی منفی אین دو جریאن بـر جאمعـه שـیعه، رאھبـرد حفـظ، س אبرאی خنث

אز אیשـאن و در پـی  قبـلכـه  رא در پیש گرفتند خשی שیعیאنب و אنسجאم گسترש

به عنوאن پیروאن مذھب برتـر علمـی، عقیـدتی و  8نهضت علمی אمאمین بאقرین

در  .دینی، دאرאی جلوه و نمאد مستقل و متمאیز אز دیگر مذאھب שכل گرفته بودنـد

ــده ج ــوאن تשــכیل دھن ــه عن ــین حــאل، אز وضــعیت دیگــر مســلمאنאن ب ــه ع   אمع

ھـאی אنسـאنی  بنאبرאین، بא طرאحی و سאزمאندھی نیروی. بزرگ אسאمی غאفل نبودند

عאلم و مورد אعتمאد שیعی و تعیین نقש אنـאن در میـאن تـوده مـردم و حאכمیـت، 

مطمئن אز یאرאن خود رא در پهنـאی گسـترده جغرאفیـאی אن دورאن جهـאن  אی שبכه

  .אسאم אیجאد כردند
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ی כردن و سپس שهאدت אن حضرت، بـه زعـم خـود در خلیفه عبאسی بא زندאن

تـرین مـאنع אسـتمرאر حכومـت خאنـدאن  پی نאאمیدی שیعیאن و כنאر گذאשتن بزرگ

  כـه אمـאم بـرאی  محכـم سـאزمאن وכאلـتخود بر جאمعه אسאمی بود، אمא سـאختאر 

כـه  אی ھאی دשـمنאن بسـت، بـه گونـه رאه رא بر توطئه ندשیعیאن تאسیس כرده بود

برאی حضـور  7نאچאر אز دعوت אز אمאم رضא  وی زمאن خאفت مאمون، بعدھא در

ــی و بی ــه یعن ــد אز خلیف ــאכمیتی بع ــאه ح ــאאترین جאیگ ــت در ب אســطه در حכوم

بـא ھـر ھـدف و ـ  مقאیسه سپردن چنین جאیگאه مهم حכـومتی. هدی שدع وאیت

یـאر  بא عمل אن حضرت در قرאر دאدن مخفیאنه 7به فرزند אمאم כאظم ـ  אنگیزه אی

אز ثمربخשـی رאھبـرد  ،د علـی بـن یقطـین در جאیگـאه وزیـر خلیفـهوبאوفאی خـ

زیرא چنـین تـدبیری  ؛دאرد حכאیت در نفوذ در אرכאن حאכمیتحضرت تשכیאتی 

در درون حאכمیـت و  :سبب אفزאیש نیروھאی وفـאدאر بـه אیשـאن و אھـل بیـت

بـא ھـر  ونمـאمھאی خلیفـه گردیـد تـא جـאیی כـه  تאثیرگذאری אنאن بر جهت دھی

به אین نتیجه رسید כه حدאقل برאی حفظ و אسـتمرאرحאכمیت  ،כه دאשت אی אنگیزه

بلכه در כنאر خود אو و در منصب  ،نه در زندאن ،7خود، جאی جאنשین אمאم כאظم

  .وאیت عهدی אست

אزی، مـدیریت منسـجم سـ رאیی، سאزمאنگ ه تאریخ تשـیع، تשـכلכ خאصه אین

אنی در میאن שیعیאن رא به نـאم אن אمـאم ھمـאم ثبـت אیجאد تשכیאت سאزم بحرאن و

ھאی بعـد אدאمـه  سאزی در دوره میאین تשכیאت بא به روز رسאنی و بو .כرده אست

یאفت و در مرאحل گونאگون تאریخ تשیع بאرور שد تא فرزنـد خلـف אن حضـرت، 

بא אلگوگیری אز تשכیאت مرجعیت بـא שـبכه نمאینـدگאن אنـאن در  ;אمאم خمینی 

אسـאس  سـیس حכـومتی بـرאسر بאد אسאمی و אستفאده تمאم و כمـאل بـرאی تسرא

نمونه عینی و نتیجه ملموس تدبیر و دورאندیשـی אن  :ھאی دینی אھل بیت אموزه

  . حضرت در دورאن حאضر אست
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  عباسي حاكمانو هژموني  7مام كاظمراتژي اتاس

  1مسعود پورفرد
  

  چكيده
) ق183ـ  148( 7در אین نوשتאر، به تשכیאت تשیع به رھبری אمאم כـאظم

متن (بر אسאس چאرچوب نظאمند و אنسجאم منطقی שهید صدر و روש ترכیبی

אسـترאتژی  אمאم در بدترین אوضאع سیאسی، بא אتخאذ. שود میپردאخته ) زمینه –

تשـכیאتی،  –فرھنگی، پאیگאه אرتبאطאتی ـ  אز طریق אیجאد پאیگאه علمیستیز 

ذאری تשیع، در مقאبل فرعونیـאن گ معیשتی و پאیگאه سیאست –پאیگאه אقتصאدی 

در אین زمینه אز عنאصر سیאسی تقیه، . عبאسی، تשכیאت تשیع رא حفظ כردند

سـتقאمت، صـبر و دھی، א ی אرتبאطی، אنسـجאم و سـאزمאنھא نفوذ تאכتیכی، پیאم

  .ی دست یאفتندאمیز אموزש و پرورש نیروھאی כאرאمد، به رאھبُرد موفقیت

تیز، چאرچوب אنسجאم منطقی، مـتن، س نهאد אمאمت، אسترאتژی :واژگان كليدي

  .7زمینه و אمאم כאظم

  

  مقدمه

در אین پژوھש، برאی שنאخت رאھبردھא، אندیשه و موאضـع سیאسـی אمـאم در دوره 

نبــאل אیــن ســؤאل אصــلی ھســتیم כــه אمــאم چــه رאھبُــرد سیאســی عبאســیאن، بــه د

                                                           
  . אستאدیאر پژوھשگאه فرھنگ و אندیשه אسאمی و نאئب رئیس אنجمن مطאلعאت سیאسی حوزه. 1
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ی رא در فضאی אستبدאدی، سلطه و ھژمونی عبאسیאن بـرאی تשـכیאت אمیز موفقیت

تשیع و نهאد אمאمت אنتخאب نمودند؟ عنאصر אین رאھبُرد چه بوده כـه بאعـث שـد، 

אمאم تשכیאت تשیع رא در بدترین אوضאع سیאسی حفـظ כننـد؟ بـر אیـن אسـאس، 

כ پروسـه یـدر  7نهאد אمאمت به رھبری אمאم כאظم: فرضیه پژوھש אین אست כه

تقیـه (אجتمאعیـ  אز طریق אقدאم فرھنگی" متن" به عنوאن) زیتس אسترאتژی(یجیتدر

نقـد و אن رא نفـی כـرده و در " زمینـه" אز سאخت قدرت بـه عنـوאن) و אستقאمت

، تשـכیאت )שیعحذف ت(אجتمאعی ـ  یאسیכ عمل سیمقאبل، سאخت قدرت در 

  .אند سوق دאده ،)حفظ تשیع(دیتولید وאכنש جد שیعه رא به بאز

  

  چارچوب پژوهش

ند و منسجم بـوده، אز م نظאم 7ی אمאم כאظمھא ه אسترאتژی و برنאمهכ بא توجه به אین

ه در כـ توضـیح אین. چאرچوب אنسجאم منطقی שـهید صـدر אسـتفאده שـده אسـت

د بین ثאبتאت، ھسته و כאنون رאھبردھـא و چאرچوب אنسجאم منطقی שهید صدر بאی

، موאضع و فعאلیت אمـאم تفכیـכ قאئـل ھא بא متغیرאت، تאכتیכ 7אندیשه אمאم כאظم

سیאسـی، אز אשـتبאه و خطـאی فכـری  –שد تא در تحلیل سیאسی אین متن تـאریخی

دو مـورد مهـم . میپـردאز אینכ به چאرچوب אنسجאم منطقی وی می. مصون بمאنیم

  : ه כندیوی چאرچوب אنسجאم منطقی رא توصبאعث שده כه 

منـد بאשـند و  فאقد نگـرש نظـאم ،כه بאعث שد تא مبאحث אسאمیשی روאول، 

 ھـر ؛رنـدیאى כنאر ھم قـرאر گ چ قאعدهیھ بی ،אسی אسאمیשه سیאجزאى سאختאر אند

دربـאره گـאه  چید אورده، ھـیت نظمی رא پدیھא در نهא ن כنאر ھم قرאر گرفتنیچند א

دقـت بـه אن گر כـאوש و ید כیـدر  ھـא ر و تאثر אنیزאن تאثینطقی אجزא و مرאبطه م

  .نשده אست

نی چنـدאن تـوجهی یש عنאصر ثאبت و موقت در نصوص دیدאیدوم، به שכل پ

שـمول  منزلـه حכـم ثאبـت و عنصـر جهـאن  نگردیده و بא تمאم אنچه وאرد שده، به
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אسـت و یمא در حوزه سن عوאمل אز نظر صدر، سبب نאتوאنی یא. برخورد שده אست

אى אز  ن مשـכل، مجموعـهیـשאن برאى رفع אیא. אسی אسאم گردیده אستیשه سیאند

כه אز نـوعی وحـدت و سـאزگאرى כאمـل در  1כند שنهאد مییپ عنאصر و אمورى رא

در وאقـع، . دאرد وجود ھא אن אنیאى مستحכم م אست برخوردאر אست و رאبطهیسحوزه 

  : אند אز אست عبאرتیسجאم منطقی در حوزه سن אمور در چאرچوب אنیمجموعه א

  

  اعتقادات اسالمى. 1

 وینـدگ می نש و אنسـאنیאسאمی دربאره خدא، جهאن אفر یبه אن دسته אز بאورھא

אسـی אسـאم تلقـی یی برאى אھدאف سیربنא و مبنאیعنوאن ز به ،אستیכه در حوزه س

אست محسـوب یه سن אمور כه نمود بאورھאى אسאمی در حوزی، אوאقع در .שود می

אست כه نوع نگرש אسאم رא به خدא، جهאن  »ھستی«אى یשوند، مשتمل بر قضא می

כنـد؛  אن مـییـאسی فـرد و جאمعـه بیאست و رאبطه سیه مرتبط به سیو אنسאن אز زאو

  :א جزء אعتقאدאت אسאمندیقضא אین برאى مثאل

   ؛)خدאשنאسی(ھאست  رכننده ھمه موجودאت و אنسאنیخدאوند تدب) אلف

ن و سنن یه قوאنیبر پא ،نשیمندى אفر مدאرى جهאن ھستی و ھدف אصل حق) ب

  ؛)שنאسی ھستی(אفته אست یאلهی אستوאر שده و אنتظאم 

ھـאى אنسـאن אسـت  אزمنـدىیزه אصـلی بـرאى رفـع نیزه حب ذאت، אنگیغر) ج

  2).שنאسی אنسאن(

  

  اسى اسالمياهداف س .2

אسـی אسـتنتאج یه אز אعتقאدאت سھאست כ» دیبא«אى یمשتمل بر قضאאین אھدאف، 

نـه یאمـور و אصـول مسـلّم در زم صورت بهא ین قضאیوאقع، برخی אز א در. שود می

                                                           
  . 396ـ  390ص ،اجتهاد كالمى مبانى ھאدوى، مهدى: نכ. 1

  .32ـ  30ص ،2ج ،اقتصادنا و 260ـ  253ص ،فلسفتنا صدر، دمحمدبאقریس. 2
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אسی אسאم ھسـتند כـه אز אن بـه مبـאنی یربنאى نظאم سیשوند و ز אست تلقی مییس

אسـی رא مשـخص یאغرאض و مقאصـد نظـאم س ،گریبرخی د .میכن ر مییאسی تعبیس

ل نفـی سـلطه یبرאى مثאل، مبאحثی אز قب ؛مییگو אسی مییسכنند כه به אن אھدאف  می

ـ  رد و بحـث عـدאلت אجتمـאعییگ אسی אنسאن بر אنسאن در بخש مبאنی قرאر مییس

   1.אستل به سعאدت و رفאه אز אغرאض و אھدאف یאسی و نیس

  

  اسىيى از روابط سيالگوها .3

ل در یـصـر دخھـא و عنא אسی אفرאد، سـאزمאنیی אز روאبط سیبه مجموعه אلگوھא

ر یـ؛ به تعبאستدر جאمعه  ھא ت אنین درصدد تثبیשود כه د אست گفته مییحوزه س

گر روאبـط خאصـی دאرنـد و ید כیـאسـی כـه بـא یאى אز نهאدھאى س گر، مجموعهید

אسی، ھمאن אلگوھאى ینهאدھא در بحث نظאم س. دھند ل مییدستگאه ھمאھنگ رא تשכ

  .אسی אستینه سیعنאصر مؤثر در زم ھא و ده אز روאبط אفرאد، سאزمאنש تیتثب

אسـی، یدن به אھدאف سیאسی برאى رسیرسد כه برאسאس مبאنی س پس به نظر می

ی אز روאبـط ین אورده שـده כـه אز אن بـه אلگوھـאیـאسـی در دیمجموعه عنאصر س

אسـی אسـאم مאننـد ید صـدر بـه برخـی אز نهאدھـאى سیשـه. שـود אد مییאسی یس

שאن به ینכته مهمی כه א. ی אשאره כرده אستیقضא אسی ویی، سیگذאرى، אجرא قאنون

אى אست כه برאسאس مبאنی و در جهت אھدאف بא توجـه بـه  אن توجه دאשته، مسאله

ر یـאسی قאئل אست؛ به تعبیی אز روאبط سیھאى خאص برאى אلگوھא ژگییت، ویموقع

در » אسـی אسـאمیی אز روאبـط سیאلگوھـא«ق عنאصر یאى ثאبت برאى تطب وهیگر، שید

ن سه عنصر در یبعد אز א 2.ھאى خאص زمאنی و مכאنی مختلف وجود دאرد تیموقع

אبی بـه بאورھـא، אھـدאف و אلگوھـאی ی وه دستیبحث چאرچوب אنسجאم منطقی، ש

                                                           
  .30ـ  15ص ،ااقتصادن. 1

 אلمשـכلة حـل علـی قدرتـه و אلمعאصر אאنسאن«؛ مقאله 33 – 30ص ،السـالمیها مدرسه صدر، دمحمدبאقریس. 2

  .»هیאאجتمאع
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  :توאن در שש مرحله قرאر دאد אسی رא مییس

  אست؛ ینی مورد כאربرد در حوزه سیאستخرאج و כשف عنאصر د -3-1

  אست؛یول אز عنאصر موقت سשم כ عنאصر جهאنیتفכ -3-2

ھـא  عنאصرى כـه در تمـאم زمـאن یعنی ؛שمول אبی به عنאصر جهאنی دست -3-3

منظور אز عنאصر موقت، عنאصرى אست כه عصـرى بـوده و  .אستبرאى بשر ثאبت 

  אست در ورאى عنאصر موقت نهفته אست؛یس. به زمאن خאصی אختصאص ندאرد

خש بאورھא، אھـدאف و אلگوھـאی שمول در سه ب بندى عنאصر جهאن طبقه -3-4

  אسی؛یس

  ؛دن به مجموعه سאزوכאرھאیשمول برאى رس سאزى عنאصر جهאن ھمאھنگ -3-5

  1. שمول طرאحی سאزوכאر برאسאس عنאصر جهאن -6-3
  

  د صدر پس از بازسازىينمودار چارچوب انسجام منطقي در نظر شه
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   پژوهشروش 

رא در  7אن אندیשه و موאضع سیאسـی אمـאم כـאظمتو میه چگونه כ در پאسخ به אین

ــه عنــوאن یــכ مــتن فهمیــد، אز روש ترכیبــی ) چهــאر خلیفــه(دوره عبאســیאن  ب

  .مאی אستفאده כرده) אی متنی و زمینه(قرאئت

مبنـی بـر (در پאسخ به مسאله אسאسی مطروحه  ،ظرאن سیאسین برخی אز صאحب

رאیـج ولـی כـאمًא  تـدولوژیمبـه دو  ،)توאن یכ متن رא فهمید میאین כه چگونه 

  :دאرند אی כه ھر دو مقبولیت نسبتאً گسترده אند متفאوت אשאره و تصریح כرده

ننـده כ אست כه چـאرچوب یـא زمینـه رא تعیین 1אی یכ متدولوژی، قرאئت زمینه

ی فכـری، دینـی، ھא دאند و فهم معنאی ھـر مـتن رא بـه فهـم زمینـه میمعنאی متن 

مطאبق אین متدولوژی، در ھر . سאزد میאن متن منوط אجتمאعی، سیאسی و אقتصאدی 

رא بאزسאزی כرد כه مـتن در אن  2گونه تאש برאی فهم معنאی متن، بאید زمینه כلی

  .تכوین یאفته אست

بـه  4»خودمختـאری ذאتـی مـتن«אست כـه بـر  3قرאئت متنی متدولوژیدیگری 

ونه تאש برאی صورت یگאنه כلید ضروری برאی فهم معنאی אن تאכید دאرد و ھرگ

بאزسאزی زمینه אجتمאعی و تאریخی متن به منظور فهم معنאی אن رא تאשی بیهـوده 

  . گذאرد میتلقی כرده، כنאر 

رنـد و دאظرאن، نقص אسאسـی ن پیשین به تصریح אین صאحب متدولوژیھر دو 

אبی به فهم ی توאند روש یא אبزאر כאفی و منאسبی برאی دست مین ،ھא ھیچ כدאم אز אن

ھـر دو  ،ظرאنن درست אثر یא متن بאשد؛ به ھمین سبب، אسכینر یכی אز אین صאحب

                                                           
1. Methodology of Contextual Reading  

2.Total Context 

3. Methodology of Textual Reading  

4. Autonomy of The Text Itself  
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ذر، گـ نـد و אز אیـن رهכ رא بـه صـورتی نقאدאنـه بررسـی و אرزیـאبی می متدولوژی

אز אنتقאدھאی وאرد  وی،به زعم  متدولوژیאین  .دھد میرא سאمאن  یخאص متدولوژی

و مزאیאیی אست כـه نـه در אن  ھא یمبرא بوده، دאرאی ویژگ متدولوژیשده به אن دو 

  1 .שود مییאفت ن ھא متدولوژیو نه در سאیر  متدولوژیدو 

در  אً אسאسـ אی قرאئـت زمینـه متـدولوژیسیאسـی،  علوم نظر صאحببه نظر אین 

بא مخאلفـت אن دسـته אز مورخـאن  ،متنی قرאر دאرد و بیש אز ھمه متدولوژیمقאبل 

שده כه مאیلند بر אستقאل مـتن و بـאلتبع بـر پردאزאن سیאسی موאجه فلسفه و نظریه

روשـن אسـت؛  زیאدیدلیل אین مخאلفت تא حد . قرאئت متنی تאכید כنند متدولوژی

قرאئت متنی، متـون כאسـیכ دאرאی عنאصـر  متدولوژیزیرא طبق مفروض بنیאدین 

ی عאم یא دאرאی حכمت فرאتאریخی بא כאربرد عאم ھسـتند ھא فرאزمאنی در قאلب אیده

تـوאن  مـیی عאمی ھא به چنین عنאصر و אیده ،א تאمل و تمرכز صرف بر אین متونو ب

دست یאفت و دیگر به بررسی زمینه אجتمאعی و تאریخی אین متون بـرאی نیـل بـه 

  .چنین ھدفی نیאز نیست

ن وאین אست כه אطאعـאت نهفتـه در در ،قرאئت متنی متدولوژیدیگر مفروض 

بـه مطאلعـه موضـوعאتی چـون  ،ه ھمین دلیلخود متن برאی فهم אن כאفی אست؛ ب

و אمثאل אن כه خאرج אز مـتن  نویسندهאمه ن زمینه אجتمאعی و تאریخی متن یא زندگی

بر پאیـه . نیאزی نیست ،دھند میو ھیچ بخשی אز سאختאر متن رא تשכیل ن ردقرאر دא

אدن ھر گونه אطאعאتی غیر אز אطאعאت خود متن در جریאن د אین مفروض، دخאلت

אر د رود כه خلوص و אصאلت متن رא خدשه میتفسیر אن متن، نوعی خطא به שمאر 

  .سאخته، برאی تفسیر אن نאمربوط ھستند

قرאئت  متدولوژیھر دو مفروض بنیאدین  ،אی قرאئت زمینه متدولوژی אسאس بر

متنی אשتبאه אست و ھیچ متنی جدא אز زمینه אجتمאعی و אوضـאع و אحـوאل تـאریخی 

                                                           
1. Skinner,Quentin,Meaning and contex,1998.,p105 .  
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به معنא و پیـאم منـدرج  ،ھא توאن بدون توجه به אین زمینه مینیست و ن فهمیدنیאن 

  . در متن دست یאفت

بـر אیـن فـرض  אی قرאئت زمینـه متدولوژیقرאئت متنی،  متدولوژیبر خאف 

אستوאر אست כه بאید ھر مـتن رא بـر حسـب زمینـه אجتمـאعی و אوضـאع تـאریخی 

مستلزم فهم  ،אی אیده و אندیשه نگאرש אن قرאئت כرد و فهم معنאی متن یא فهم ھر

. زینـدگ بر مییכ نوع כلمאت و عبאرאت متن رא  ،אست כه نویسنده در אن אی زمینه

כه אنتزאع فرد אز جאمعه نـه ممכـن אسـت و نـه مطلـوب،  گونه ھمאنبرאین אسאس، 

توאن  میאنتزאع אندیשه و متن אز زمینه אجتمאعی و تאریخی אن نیز چنین אست؛ پس ن

ندیשه نهفته در متن رא به שכل مجرد یא غیرتـאریخی دریאفـت؛ אلبتـه אیـن معنא یא א

بدאن معنא نیست כه یכ مفهوم یא یכ אندیשه رא بتوאن به طور ھمسאن و یכنوאخت 

بلכه بدین معنאست כه אن مفهوم یـא אندیשـه رא  ؛در طول تאریخ بשری مطאلعه כرد

، سیאسی و אجتمאعی بאید در یכ دوره تאریخی خאص و بر حسب تحوאت فכری

بאیـد بـر אیـن متכـی  ،بدیهی אست כه بخשی אز אین مطאلعـه. אن دوره مطאلعه כرد

و سـאختאر سیאسـی و  رא نوשـتهمتن خـود  אی بאשد כه نویسنده در چه نوع جאمعه

بא . و אو در چه وضعیتی قرאر دאשته אست هאجتمאعی جאمعه در אن زمאن چگونه بود

אنتقאدھאیی אسאسـی و جـدی بـه  ،سیאسی علوم نظر صאحبوجود אین، به نظر אین 

رین אین אنتقאدھא אن אسـت כـه ت یכی אز مهم. وאرد אست אی قرאئت زمینه متدولوژی

رא مبتنی بر یכ אשتبאه אسאسی دربאره مאھیت رאبطه بین مـتن و  متدولوژیوی אین 

رא  یعنی אسכینر مطאلعه زمאنه و زمینـه אجتمـאعی ؛ندכ وضعیت محیطی אن تلقی می

قرאئـت  متـدولوژی אی دאنـد، ولـی مفـروض پאیـه مـیبرאی فهم متن مفید و אزم 

رא مبنی بر אین כه فهم متن بאید بـر حسـب زمینـه אجتمـאعی אن صـورت  אی زمینه

متכـی بـر אیـن  متـدولوژی؛ در نتیجه שمאرد میگیرد، مفروضی אשتبאه و نאدرست 

אیـن  وی؛ אلبتـه دאنـد میب مفروض رא نیز برאی فهم معنאی متن نאכـאفی و نאمنאسـ

ند و حتی כ به فهم معنאی אن כمכ می ،כه שنאخت زمینه متن پذیرد میوאقعیت رא 
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  دאنـد  مـیر و אنכאرنאپـذیرتر تـ ننده אیـن وאقعیـت بزرگכ چنین وאقعیتی رא منعכس

  ھمیשـه مجموعـه שـرאیطی وجـود دאرد כـه אن כـنש  ،כه برאی אجرאی ھر כنש

כـنש مزبـور  ،ھـא متفאوت سאخته یא در صورت فقدאن אنאورد یא אن رא  میرא پدید 

 ،و یــא אیــن כــه وقــوع כــنש بــر אثــر وجــود אن مجموعــه שــرאیط دھــد نمیرخ 

  .אست پذیر ینیب پیש

حאصل כאم אین כه אدعאی אصلی אسכینر، אین אست כه درכ معنـא و درכ بـאر 

אز  قصد שده برאی فهم متون ضروری אست؛ بא وجود אین، چنین فهمی نـه صـرفאً 

  و نـه אز مطאلعـه محـض خـود مـتن؛  אیـد مطאلعه زمینه אجتمאعی متن به دست می

אز אین رو، نه متدولوژی قرאئت متنی و تمرכز بر مطאلعه خود متن و نه متدولوژی 

  כـدאم بـه تنهـאیی  و تمرכز بر زمینه אجتمـאعی و تـאریخی אن، ھیچ אی قرאئت زمینه

אسـאس  پس אز نقد אین دو متدولوژی، بر به نظر وی. برאی فهم متون כאفی نیستند

  نظریه כنש گفتאری אستین، متدولوژی خאص خود در تفسیر مـتن و فهـم معنـאی 

  אسـכینر אز جملـه متفכرאنـی אسـت כـه بـه مقولـه متـدولوژی . ندכ אن رא אرאئه می

  ی علـوم אنسـאنی، بـه ویـژه در علـوم سیאسـی، توجـه ھـא و כאربرد אن در پژوھש

אسـאس متـدولوژی  ی روשمند و نگאرש אثـאر بـرھא پژوھש. تدאשته אس אی ویژه

نقــد אصــلی وی بــر אیــن . نظر אســت ی بــאرز אیــن صــאحبھــא خــאص، אز ویژگی

تـאریخی متـون بـه صـورت عאمـل  –متدولوژی، تכیه صرف بر زمینه אجتمـאعی 

نאختی و قوאعـد שـ گرفتن مبאحـث فכـری و زبאن ھא و نאدیده ننده معنאی אنכ تعیین

تـوجهی  אعتنאیی بـه نویسـنده و بی ر مقطع تאریخی אز یכ طرف و بیمرسوم در ھ

وی خود ضمن توجه به אیـن دو . به نیت אو در نگאرש متن، אز طرف دیگر אست

نאختی، در پی رفع אین نقـص ש ی فلسفی و زبאنھא یری אز دیدگאهگ طرف و بא بهره

   1. برאمده אست
                                                           

 .49ّهللاא فوאدوند، صא ، ترجمه عزتماکیاولی כوئنتین، אسכینر،. 1
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  س از بازسازىپ) اي زمينه ومتني (نمودار روش تركيبي قرائت

  )اي زمينهـ  متني(روش قرائت تركيبي 
  

  

  

  

  

  

  

  

  م و واژگان پژوهشيمفاه

ھאی مربوط به سـאختאر  زمینه عملی، فعאلیت سیאسی یא ویژگی 1:زمينه عملى -

دھـد و مـتن، پאسـخی بـه אن  قدرت אست כه نهאد אمאمت אن رא مخאطب قـرאر می

  . אست

 سـאخت قـدرت دربه و  אست Governmentא منظورج نیدر א :دولت عباسيان -

  .אستدولتی در عرصه زمینه سیאسی  یכه שאمل نهאدھא دאرددوره عبאسیאن نظر 

ھرگونه دאدوسـتد  پژوھש،ن یمنظور אز אسترאتژی ستیز در א :استراتژی ستيز -

م یכه مفאھ אست" زمینه"و" متن"خصوص در אست، فرھنگ و אقتصאدیدر حوزه س

  .שود می שאمل رא ینقאدى و تقאبل ستد و دאد

 7منظور تمאم تשכیאت تשیع به زعאمت و رھبری אمאم כـאظم :نهاد امامت -

  .قمری אست 183 تא 148 سאل אز

                                                           
1. Practical context  

  اوضاع سياسي ـ اجتماعي ـ

 فرهنگي ـ اقتصادي

ها باورها، اصول، قواعد و ارزش

  در حوزه سياست

 متن زمينه
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אھل لغت تقیـه رא در معنـאی تحفـظ و مصـونیت بـه כـאر : تقيه و استقامت -

א כه تقیه، روשی برאی محفوظ مאندن אز خطـر אسـت، ج در אصطאح אز אن. אند برده

یـא » אظهאر כفر و پنهאن כـردن אیمـאن«در قرאن و سنت، عبאرت אست אز  مفهوم אن

» כتمـאنی« و »مـدאرאتی«، »خـوفی«تقیـه بـه . »تظאھر به بאطل و مخفی כردن حق«

ورود ضرر به جאن یא אبرو و یא مـאل  سببتقیه خوفی نیز گאھی به . שود میتقسیم 

بـر دیگـر مؤمنـאن אحتمאل وقـوع ضـرر  علتمتقی و وאبستگאن אوست و گאھی به 

אست و گאھی ھم אحتمאل وقوع ضرر بر כیאن אسאم אست؛ مثًא ترس אز אختאف و 

عبאرت אست אز جلـب دوسـتِی  ،تقیه مدאرאتی. שود می، سبب تقیه مسلمאنאنتفرقه 

تقیه כتمـאنی،  .ه ضرر אو שخص رא تهدید כندכ مصلحت، بی אن سببمخאلف، به 

منظـور אز  .برאبـر אفשـאی سـّر قـرאر دאرد به خودی خود دאرאی אرزש אسـت و در

כــه بــא توجــه بــه אھــدאف  אســت سیאســت مقאومــت در برאبــر دשــمن ،אســتقאمت

 در 9אستفאده אز تجربه عملی سیره پیـאمبر بא وאز طریق تقیه و صبر  ھא موریتאوم

  .مכه صورت گرفت

  

  امه امام هفتمن زندگي

محلی بین مכـه (» אبوאء«قمری در  128در ھفتم مאه صفر  8بن جعفر موسیאمאم 

. مאدر אن حضرت حمیده، بאنویی אز אھل مغرب یא אنـدلس بـود. زאده שد) و مدینه

نین به سبب حאجـت گـرفتن چ ھم. אست" عبد صאلح"و"כאظم "لقب אن حضرت 

بـه אن حضـرت " אلحوאئج بـאب"אن و دوستدאرאن عאوه بر موאرد قبلی، لقـب یعیש

אیשـאن אز مجمـوع  1.אسـت" אبوאبرאھیم"و " لحسنאبوא"ه אن אمאم ھمאم یכن. אند دאده

سـאل אن رא در روزگـאر  سאلی כه در כنאر پدر بزرگـوאر خـود بودنـد، پـنج  بیست 

אمویאن، چهאر سאل و שـש مـאه در روزگـאر سـفאح و نـه سـאل و אنـدى در دورאن 

                                                           
  .313، صلخواصا تذکرهجوزی،  אبن. 1
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پس אز שهאدت پدر بزرگوאرשאن  7אمאم כאظم. حכومت منصور دوאنیقی گذرאندند

سאل אمאمت و زعאمت روحی و معنـوى مـردم رא  35قمری در حدود  148در سאل 

אن حضرت ده سאل אز אین روزگאر رא بא منصـور، یـאزده سـאل بـא . به عهده گرفتند

لهאدى معروف بـه א معروف به مهدی، یכ سאل بא موسی محمدאلمهدى پسر منصور

כردند و  אلرשید سپرى ھאدی پسر مهدی و سیزده سאل دیگر عمر خود رא بא ھאرون

ِسـندى بـن  قمری، در زندאن ھאرون و به دسـت  183رجب سאل  25سرאنجאم در 

  1.שאھכ، زندאنبאن ھאرون به وسیله زھر به שهאدت رسیدند

  

  اوضاع زمانه

ھאی אخـر خאفـت منصـور دوאنیقـی  بא سـאل ،7سאله زعאمت אمאم כאظم 35دوره 

و سـیزده ) ق170ـ  169(، ھـאدی )ق169ـ  158(خאفت مهدی ) ق158ـ  148(

منصـور در تمـאم مـدت . مقـאرن بـود) ق183ـ  170(سـאل אز حכومـت ھـאرون 

و אزאر، حبس و به שهאدت   رد و אز אذیتכ خאفتש، שیعیאن رא تعقیب و تهدید می

بسـیאری אز  ،7אو حتی در دوره אمאم صـאدق. כرد رسאندن مخאلفאن خود دریغ نمی

. אשتند، به שـدت سـرכوب כـرده بـودخوאھی د אی אز אزאدی ھאیی כه نשאنه جنبש

قمری بغدאد رא توسعه دאد و אز معمאری אیرאنیـאن در نوسـאزی  145منصور در سאل 

אدאره مملכـت بـه سـبכ  שهر אستفאده فرאوאنی כرد و حتی خאنـدאن برمכـی رא در

وאیی مهدی عبאسـی، در ر אمאم در دوره یאزده سאله אز فرمאن 2.אیرאنیאن به כאر گرفت

אی فرھنگی ـ فכری و אשتغאل به تدریس، به برقرאری אرتبאط میאن خـود כنאر כאرھ

و שیعیאن در نوאحی مختلف و سאزمאندھی אنאن پردאختند و مשـכאت معیשـتی و 

بא כשف אین אقـدאمאت، אمـאم مـدتی زنـدאنی و . כردند אقتصאدی שیعیאن رא برطرف 

                                                           
  .236، ص2، جارشادمفید، . 1
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אزאدی و رفـאه ھאی ظאھری مهـدی عبאسـی در زمینـه  نرمש 1.سپس אزאد گردیدند

تر שود ولی بא گذשت زمאن، به  אقتصאدی، فرصتی שد تא تשכیאت שیعیאن منسجم

ذאرאنی مهدی، مجددאً فضאی אختنـאق بـه وجـود گ دلیل گسترده שدن بسאط خوש

، در تـذכر אخאقـی כـه )אو وزیر(אوود د بن نא שאیست خلیفه بא یعقوب رفتאر 2.אمد

در مسـאله تحـریم  7خلیفـه بـא אمـאم כـאظموی به مهدی دאده بود و نیز برخورد 

   3.ھאیی אز مخאلفت مهدی بא دستورھאی אسאم بود שرאب در قرאن، نمونه

ھـر چنـد . پس אز مهدی عبאسی فرزندש ھאدی قـدرت رא در دسـت گرفـت

مدت خאفت ھאدی بیש אز یכ سאل طول نכשید، سـبب حـوאدث بسـیאر تلخـی 

אو دאئمـאً در אیـن مـدت . ر نאگوאر بودبسیא 7گردید כه برאی שیعیאن و אمאم כאظم

در  4.دאد שیعیאن رא بאزدאשت כند و به زندאن بیفכند وאیש دستور میر כم، به فرمאن

אین  5.دאد ھאی שدید علیه שیعیאن אنجאم می گیری دوره ھאدی، فرمאندאر مدینه سخت

אز  لیع بن در אیـن قیـאم אنقאبـی، حسـین. אمر به قیאم فخ در دوره ھאدی منجر שد

שیعیאن مدینه، چون אز حכومت عبאسیאن و ستم بسـیאر אیשـאن بـه سـتوه אمـد، بـא 

علیه ھאدی قیאم כرد و بא گروھـی حـدود سیصـد  ،7رضאیت تلویحی אمאم כאظم

نفر אز مدینه به سوی مכه به رאه אفتאد، ولی سپאھیאن ھאدی در محلی بـه نـאم فـخ، 

پـس אز ھـאدی،  6.دت رسـאندندحسین و یאرאنש رא محאصره כردند و אو رא به שهא

تـرین دوره אمאمـت אمـאم  بیש. ھאورن برאدر منصور حאכمیت رא در دسـت گرفـت

ھאرون در نظر بسـیאری אز مورخـאن، . در زمאن خאفت ھאرون سپری שد 7כאظم

گאھی دستور به نصـیحت و . אنسאنی چندשخصیتی بود و تعאدل שخصیتی ندאשت
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گنـאه  ست و گאھی دستور به כשتאر مـردم بیگری دאد و تحت تאثیر אن می توصیه می

حכومت در אین دوره אز نظر موقعیت رفـאھی، אقتصـאدی و نوسـאزی، در  1.دאد می

כשـور  زیرכـی خאنـدאن برمכـی در אدאره אمـور אو אز. دאשت بهترین وضعیت قرאر

אوری زכאت، درאمـد  ھאی فتح שده و جمع כرد و אز طریق مאلیאت زمین אستفאده می

ــאن و . ی دאשــتبســیאر خــوب ــאدאورده، در خــدمت چאپلوس ــروت ب ــن ث ــی אی ول

 7ھאرون در אین دوره، بא אمאم כאظم. שد خدمتאن به دربאر عبאسی صرف می خوש

אنـدאخت و  ھאی وאھی بـه زنـدאن می به שدت برخورد כرد و دאئمאً אمאم رא به بهאنه

 184سـאل  رא در حضـرته כـ כرد تא אین تر می تنگ روز روزبهعرصه رא بر שیعیאن 

  .به שهאدت رسאند قمری

 عبـאس بنیאمیـه و  بא دو نظאم سیאسی نאمשـروع بنـی ،دورאن אمאمت אن حضرت

در אن زمـאن رخ دאد و  عبـאس بنیאمیه و روی כאر אمـدن  אنقرאض بنی. مصאدف بود

عبאس برאی تحכیم قـدرت خـود،  بنی. ر عمر אن حضرت در אین دورאن بودت بیש

 یאلبتـه دورאن زنـدگאن .مورد שیعیאن در پیש گرفتنـد سیאست مכر و فریب رא در

دو نظـאم  כه در دوره چאلש 7پدرש אمאم صאدق و نیز 7جدש אمאم محمدبאقر

بـאز  یכ فضـאیجאد یو א عبאس بود، به پאیאن رسیده אمیه و بنی سیאسی نאمשروع بنی

گیرאنه حאכمאن وقت، در زمאن زعאمت אمאم  و כم رنگ שدن نظאرت سخت یאسیس

ر ییـ، در صدد تغیאسאم ھאی  سرزمین אن در قلمرویعبאس. ن رفته بودیאز ب 7ظمכא

جאد مرכـز یھא، بא א گر دאنשیو د یאندیשه مسلمאنאن بودند، به ویژه در مسאئل فقאھت

در بغـدאد، تـאש כردنـد تـא نیـאز  یجـאد دאرאلترجمـه دولتـیز אیـو ن یعلوم فقهـ

ل ضـعف یـن אمـر بـه دلیـرسـد א یم אمא به نظـر. שود رت به אمאم כم نظرאن صאحب

  ـهب אنאن نכرد אلبتینص یאدیق زیفقدאن معنویت در אن مقطع، توف אستدאل علمی و

ر در پیروی אز مبـאرزه ت ند رא رאسخم ، שیعیאن عאقه"علم אلهی"אمאم אز  یبرخوردאر
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ن אسـאم یـد یھא אز אموزه ین אمر، نאשیא. כرد بא فرعونیאن عبאسی می 7אمאم כאظم

כ یـכه אمאم به عنوאن رھبر مسلمאنאن، مبאرزه بא فرعونیאن رא بـه عنـوאن نیو א אست

ھـא و برخـورد  پر وאضح אسـت כـه عمـده مخאلفت. دאنستند ی، وאجب مینیرכن د

 یتحقـق نظـאم אسـאم یשـאن بـرאیھאی نאب א אز אندیשه 7عبאس بא אمאم כאظم بنی

ترده אمאم بر ضـد فرعونیـאن ر و گسیفرאگ یאسیھאی س ز אز فعאلیتیحور و نم وאیت

אن رא بـه سـر אورد و אحسـאس خطـر یכه تحمل عبאس یאمر. ت دאردیستمگر حכא

د אمאم یאن، به زندאن و تبعש אنאن رא موجب שد؛ لذא אنאن بنא به خوی درندگی یجد

  .אوردند یرو

  

  فرهنگيـ  پايگاه علمي. 1

یכی : و تאمل אستتوجه  ترین دین אلهی אز دو جهت قאبل אسאم به عنوאن כאمل

ھـאی متعـאلی رא بـرאی بשـر  مאیه אن כه یכ سلسله بאورھא و אرزש محتوא و درون

عرضه כرده تא بא تحول در بینש و אرزש، تمאم سאحאت زندگی وی رא تحت تאثیر 

אزی אن بאورھـא و سـ دیگـر، שـیوه تאثیرگـذאری و درونی. قرאر دھد و אصאح כند

ھـאی אجتمـאعی שـכل  حـوאدث و جریאن بسـترھא به عنوאن فرאیندی כه در  אرزש

ھאی  אز שـیوه. ھאی فرھنـگ، مـوثر אسـت گیرد ونیز در درونی سـאختن مؤلفـه می

سאزی بر  אزی فرھنگ، אصول و قوאعدی כه در نهאدینهس در تطبیق و درونی :אئمه

بـردאری  دیده بهره توאن برאی بאزאندیשـی فرھنـگ אسـیب ھא تכیه שده אست، می אن

 ،نی در دوره عبאسـیאنאفرھنگ قر محتوאی و ھא אرزשحאفظ  ه عنوאنب 7אمאم. כرد

تقویـت אبعـאد علمـی و فرھنگـی بـرאی . به بאزאندیשی فرھنگ دینی אقدאم כردنـد

فכـری  ھـאی אنحرאفبرخـی  אש زمینـهمتنـی אسـت כـه  ،بאزאندیשی فرھنگ دینی

  .بود عبאس بنی توسطتخریب فرھنگ سیאسی אمאمت  جهتدر  אیجאدשده

אین پאیگـאه فرھنگـی در. نددینه رא پאیگאه فرھنگی و تربیتی خود قرאر دאدאمאم م

دאده بودند، שـیعیאن زیـאدی אز دور و  توسعه 7و אمאم صאدق 7אمאم بאقر قبאً כه 



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    510

رسـیدند و در مدینـه و  می 7نزدیכ برאی כسب فـیض بـه محضـر אمـאم כـאظم

رש مכتب فכـری بא گست. כردند مخصوصאً در אیאم حج، אز אن حضرت אستفאده می

אبوحنیفه در عرאق و روی אوردن بسیאری אز علمـאء و دאنשـجویאن فقـه بـه روש 

אز طریق یכ عمل فرھنگی، بא وאכنש روשـن وאرد صـحنه  7، אمאم כאظم»قیאس«

قرאن و سـنت  ،אنده אز אنچه در دین خدאم אیج שدند و بر حفظ میرאث فرھنگی به

. אیی אز تخطئه مכتـب אبوحنیفـه ندאשـتندאمאم در אین زمینه، אب. אست، پאی فשردند

אن אحכـאم אّهللاא (כردنـد  ه حضـرت אز אعمـאل قیـאس منـع میכـ حאل و بא אین درعین

אن אّهللاא تبאرכ و تعـאلی אכمـل «: به אھمیت عقل و جאیگאه אن بא אین تعبیر 1،)אتقאس

ث یאن حـدیگروه زیאدی אز عאلمאن و رאو. ورزیدند تאכید می 2»للنאس אلحج بאلعقول

ی یگرد אمدند و אن حضرت بא توאنـא 7رאمون אمאم כאظمیאین مכتب فرھنگی، پ در

طאووس  دبنیس .ندنی אبرאز כردیھאى گونאگون د אى در دאنש אرאء خردمندאنه ،אریبس

  : سدینو می

שدند و ھر گـאه  در مجلس درس אن بزرگوאر حאضر می כאن אمאمیאرאن و نزدی

دאد، بـه ضـبط אن مبـאدرت  אرאئه مـیא در موردى نظرى یفرمود  אو سخنی می

   3.כردند می

فرھنگی אمאم כه برאی אیجـאد تשـכیאت سیאسـی אمאمـت אمـری  –پאیگאه علمی

ه שـאگردאن مכتـب אمـאم כ ضروری بود، به تدریج שروع به عضوگیری כرد تא אین

ھـאی علمـی و فכـری قـوی  ھא درخשیدند و چون بنیאن در تمאمی عرصه 7כאظم

שروع به אعمאل  عونیאن عبאسی تאب تحمل אنאن رא ندאשتند وשدند، فر محسوب می

عبـدאلرحمאن אز جملـه  بن ونسیـ. سیאسی כردند –خשونت و فשאرھאی אجتمאعی 

ن یبـ حضرت، چنאن روשن وى در אعتقאد به אمאمت . אفرאد אین پאیگאه فرھنگی אست
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یز א لغزשـی رא در مقאبـل منحرفـאن جـאیـترین نـرمש و  و אستوאر بود כه כوچכ

אو در پرتـو . אنحرאفی، موضع قאطعی دאשـت یھא دאنست و در برخورد بא فرقه نمی

تی אرزنـده بـه یع و שخصـیھאى درخשאن جهאن تש אز چهره 7אنوאر درخשאن אمאم

ھאی  عمـر جعفـی یכـی دیگـر אز שخصـیت مفضـل بـن محمدبن 1.رفت שمאر می

אن مـردم و یـبـط مאنـد؛ زیـرא אو رא دهیـنאم 7אو رא بאب אمאم כـאظم. فرھنگی אست

 2.ש رא بـه وى قرאئـت فرمـودید معـروف خـویتوح 7אمאم صאدق. حضرت بود

אש  هیـשـود، כن مـیھאی فرھنگی محسوب  نعمאن نیز אز שخصیت علی بن محمدبن

توאنست بـא ھـر  میوى . אبوجعفر و אز بزرگאن אصحאب אمאم ששم و אمאم ھفتم بود

  3.مخאلفی بحث כند و بر وى غאلب گردد

 אو مقـאم و .ی فرھنگـی אسـتھא שخصـیت دیگـر אزجنـدب بجلـی  بنعبدאّهللاא 

אن אن حضـرت بـه שـمאر یשאنیت بلندی نزد אمـאم ھفـتم دאשـت و یכـی אز وכـ

جنـدب مـورد  אد כـرد כـه عبـدאّهللاא بـنیسوگند ، به طوری כه فرزند אمאم ؛رفت می

تعدאد دیگری در پאیگאه علمی אمـאم  4.ن مאستیو אز مخبت 9پیאمبرو  خدא رضאیت

   5.فعאلیت دאשتند

مאنند روز نوروز  אمده پیש ھאی زمینهو  ھא فرصتאمאم در אین پאیگאه فرھنگی אز 

ــور שــد ــه مجب ــی حضــور بیאب ندכ ــدر یכــی אز جلســאت منصــور دوאنیق אز  ،دن

خـوאھی تـאש و در אحیאی فرھنگ אعتـرאض وאزאدی نددریغ نכرد سאزی فرھنگ

  6.ندאز خود نשאن دאد وאفری
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وروز אمאم رא مجبور כرد כه در مجلس عمومی بنשیند و منصور دوאنیقی در عید ن«: نویسد محدث نوری می. 6

אمـאم بـه . ھא رא به حضور אن حضرت بیאورند مردم برאی عرض تبریכ به محضرש بیאیند و ھدאیא و تحفه
← 
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  تشكيالت –باطات پايگاه ارت. 2

 אجتمـאعی –ھאی سیאسی  پیאم رسאنی و تשכیאت و אرتبאطאت، متنی برאی אطאع

  .بود عبאس بنیرھאیی אز تنگنאھאی سیאسی אیجאد שده توسط  אש زمینهכه  אست

نیـאز بـه یـכ שـبכه  ،بא گسترש שیعیאن در منאطق مختلف سـرزمین אسـאمی

بـه  ،ھم بر ھمین אسـאس بیت אھلو  שد میאرتبאطی ھر روز بیש אز پیש אحسאس 

אغـאز שـده  7כـאظم له قبل אز אمאمאאین مس. שبכه אرتبאطאت אقدאم نمودند تאسیس

. ر כردنـدت پنهـאنی بود، ولی حضرت، שبכه رא بر אسאس نیـאز שـیعیאن گسـترש و

אسאمی אفرאدی به عنوאن نمאینده שبכه אرتبאطאت אن حضرت در تـאریخ ثبـت שـده 

مر جعفی، عبدאلرحمאن بن حجאج، عبدאّهللاא بن جنـدب، ع نب مفضل: אست؛ אز جمله

علی بن یقطین، אسאمه بن حفص، אبرאھیم بن سאم نیשאبوری، یونس بن یعقـوب، 

علی بن אبی حمزه بطאئنی، زیאد بن مروאن قندی، אحمد بن אبی بשر سرאج، عثمـאن 

به طور כلی، دریאفت وجوھאت שـرعی و  1.بن عیسی روאسی و منصور بن یونس

گسترש שـبכه אرتبـאطی  دאیא و כمכ به مستمندאن، وظیفه نمאیندگאن אمאم بود وھ

אسאس ضرورت، برخی محرمאنه  و توقیعאت وبر  وسیله نאمه میאن אئمه و שیعیאن به

بא אفزאیש جمعیت שیعیאن در منאطق مختلف، نیאز به حفظ رאبطه میـאن . بوده אست

                                                            
→  

نאچאر در אن مجلس نשست و فرمאندאرאن و فرمאندھאن و אمرאی لשכری و כשـوری و عمـوم مـردم بـرאی 

אخـرین . כرد אوردند و خאدم منصور ھمه ھدאیא رא ثبت می אی فرאوאنی میھ אمدند و ھدאیא و تحفه تهنیت می

! 9אی پسر دختر رسول خدא": فردی כه به حضور אمאم אمد، پیرمردی سאلمند بود כه به אمאم عرضه دאשت

אم، אمא سه بیت שعری رא כه جـدم در رثـאی جـّدتאن حضـرت  بهره من مرد فقیری ھستم כه אز مאل دنیא بی

אت رא  ھدیـه! فیـכ  بאرכ אّهللاא ! אحسنت": אمאم فرمود ".כنم سروده، به خدمتتאن تقدیم می 7لیحسین بن ع

אز منصور بپرس در مورد אیـن ھمـه ھـدאیא چـه تصـمیمی ": گאه به خאدم گفت אن "!پذیرفتم، بفرمא بنשین

אمـאم  ".بخשیدم، ھرطور دوست دאرد مصرف כند 7رא به حضرت כאظم ھא ھمه אن": منصور گفت ".دאرد

خوאنـده بـود،  7ھא رא به אن پیرمرد שیعی כه زیبאترین אשـعאر رא در مرثیـه אمـאم حسـین نیز تمאم אن تحفه

 .)386، ص10، جمستدرک الوسائل(» .بخשید و אو رא تשویق نمود

  .427ص ،1ج ، :ائمه عصر در آن نقش و وکالت سازمان جبאری، محمدرضא. 1
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אز . כـرد ین زمینه نقש مهمی אیفא میھאی אرتبאطی در א پیאم. مردم و אمאم جدی שد

بیש אز نود نאمه در موضوعאت مختلف و خطאب به אفرאد گونـאگون  7אمאم כאظم

  1.دھنده אھمیت אن אمאم ھمאم به שبכه אرتبאطאت אست مאنده כه نשאن برجאی

  

  معيشتيـ  پايگاه اقتصادي. 3

אختیـאر بשـر  אلهی معرفی שده כه אز جאنب خدאوند در אی مאل در אسאم، ودیعه

 :به אین אمر مهـم אשـאره שـده אسـت 33در سوره مبאرכه نور אیه .قرאر گرفته אست

ِ الِذی آتَاكُمْ ( اِل اّهللاٰ ن م ھאیی כه خدאوند  رو، حفظ مאل و نعمت אز אین. )...َوآتُوُهم م

 جهـتאمـאم در . به אنسאن عطא כرده، ھمאنند حفظ جאن بر ھر אنسאنی وאجب אست

در  .כردنـد می ھی אقتصאدی שیعیאن אقـدאمد به אنسجאم نیאبאورھאی قر אین אرزש و

כـه  بودنی متنی אقر بאورھאی و ھא אرزשبر אسאس אیשאن אقتصאدی  ھאی برنאمهوאقع 

در مقאبل عمل سیאسی مسـتכبرאن عبאسـی بـرאی  אی زمینه ،حمאیت مאلی אز שیعیאن

  .אمد میبه שمאر تضعیف و تحقیر مאلی שیعیאن 

ھـאی تـאریخی وضـعیت אقتصـאدی فرعونیـאن عبאسـی رא  خی گزאرשگرچه بر

دھنـد כـه طبقـه وسـیعی אز  ، אمא שوאھد فرאوאنی نשאن مـیאند خوب توصیف כرده

ھאی متعدد مردمی نیز  ھא و אعترאض שورש 2.כردند دستی زندگی می مردم در تنگ

. سـتאقتصאدی در אین عصر אـ  نשאن دھنده نאرضאیتی عمومی אز אوضאع אجتمאعی

ھאی بسـیאری در زمـאن خאفـت منصـور אز כשـאورزאن  به گفته مسعودی، مאلیאت

گیرאنه אقتصאدی و فשאر مـאلی رא علیـه  نین وی سیאست سختچ ھم 3.שد گرفته می

مردم در پـیש گرفتـه بـود تـא مخאلفـאن سیאسـی رא بـه ضـعف بכשـאند و زمینـه 

                                                           
  .30، ص5ج ،الئمها مکاتیب. 1

  .233ص ،1 ج ،االسالم ضحی مین،א אحمد. 2

 . 312ص ،3 ، جالذهب مروج مسعودی،. 3
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در مخאلفـت فכـری و ھא، یـכ پـאی  אین قیאم 1.ھאی مردمی رא אز بین ببرد שورש

ھאی אجتمـאعی و  عـدאلتی سیאسی بـא دولـت عبאسـی دאשـتند و پـאی دیگـر در بی

منصور و ھאرون، به طور אשכאر، אمـאم رא אز بسـیאری אز  2.ھאی אقتصאدی אمאنیس نאبه

زمאنی כه ھאرون در سفر بـه . حقوق و مزאیאی אقتصאدی و مאلی محروم כرده بودند

ھאی مאلی כرد، אمאم و خـאنوאده שـیعیאن  ه ھمه כمכمدینه، برאی جلب نظر مردم ب

ھنگـאمی כـه مـאمون علـت אن رא پرسـید، . אنقאبی رא אز אین כمכ محروم سאخت

אگر به אین مرد پول بـدھم، . تر אز غنאی אوست فقر אو نزد من محبوب«: جوאب دאد

ن ھیچ تضمینی ندאرم כه فردא بא صدھزאر שمשیرزن אز שیعیאن و موאلیאنש علیه مـ

 ،7ھאی ھـאرون بـر دשـمنی و قتـل אمـאم כـאظم אسאسאً یכی אز بهאنه 3».قیאم نכند

ترسید  میھאرون אز אقتدאر مאلی אمאم . جلوگیری אز قدرت אقتصאدی אن حضرت بود

بـه  4.و אز دریאفت خمس و زכאت و وجوھאت שرعی توسط אمـאم غضـبنאכ بـود

ت، نذورאت، صدقאت زכא ،שאمل وجوھאت 7طور כلی، אموאل و ثروت אمאم כאظم

دאدند و گـאه،  میאین אموאل رא گאه، שیعیאن مستقیمאً تحویل אمאم . שد و موقوفאت می

بـא تقویـت و گسـترש . گردیـد אز طریق وכא و نאیبאن אمאم دریאفت و توزیـع مـی

ھאی مאلی שـیعیאن بـه تשـכیאت  پردאخت ،7سאزمאن وכאلت در عصر אمאم כאظم

روאن عیسـی و م ود مبلغ ھفتאد ھزאر دینـאر نـزد زیـאدبنوج 5.אمאم نیز فزونی یאفتند

حمزه אز وכאی אمאم، אز تשכیאت אقتصאدی در אن بن مبلغ سی ھزאر دینאر نزد علی

  6.ندכ عصر حכאیت می

                                                           
  .368ص ،1 ج ، 7جعفر بن موسی االمام حیاة قرשی، שریف بאقر. 1

  .140ـ136ص ،1 ھمאن، ج אمین، אحمد. 2

  .131ص ،48 ج ،بحاراالنوار مجلسی، محمدبאقر. 3

  .132ص ،48 ج ھمאن،. 4

  .280ص ،مهائ عصر در آن نقش و وکالت سازمان. 5

 .ق1401، 467ص ،لرجالا معرفه اختیار طوسی، שیخ. 6
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بـرאی تقویـت אقتصـאدی שـیعیאن صـورت  ھא موقوفـه אزنین אستفאده אمאم چ ھم

א رא در جهت تحכیم و ھ ، אنموقوفאت אزאز درאمدھאی حאصله  حضرت. گرفت می

وم موقوفه پدرש رא س نین یכچ אیשאن ھم 1.رسאندند میگسترש تשیع به مصرف 

دھد כه אموאل و אمאכی אز طریـق موقوفـه و אرث،  אین אمر نשאن می. وصیت כردند

به غیر אز אموאل یאد שده، بخـש  2.به אیשאن منتقل שده بود 7אز سوی אمאم صאدق

אین אموאل بـه אمـאم ھدیـه . بود כه به אمאم تعلق دאשتאموאل שخصی  دیگری به نאم

خمـس، زכـאت و وجوھـאت،  در بسیאری אز موאرد، שیعیאن ھمـرאه. שدند دאده می

כه אمـאم אن رא بـه مصـرف تשـכیאت  فرستאدند ھدאیאیی نیز برאی שخص אمאم می

   3.رسאندند שیعه می

قطعאً  .دאשتند توجهن ریزی אقتصאدی שیعیא سאزمאندھی و برنאمه به نینچ אمאم ھم

ھـאی  رھبری فכری جאمعه و پردאختن به عبאدت و אمور معنوی، زمـאنی بـא تـאש

ریزی دقیق و معقـولی بـرאی  כه אنسאن سאزمאندھی و برنאمه שود میאقتصאدی جمع 

ھم در صحنه فرھنگی و ھم عرصه  ،7ه אمאم כאظمכ אین. زندگی خود دאשته بאשد

ریزی  بودند، به دلیل אعتقאد و عمل به אصل برنאمهאقتصאدی فعאل و پرتאש حאضر 

ریـزی و مـدیریت زمـאن و نقـש אن در  אیשאن در مـورد برنאمـه. در زندگی אست

ھא، بـه یכـی אز  حتی در جزئیאت אین برنאمـه 4.אند زندگی אنسאن تאכید فرאوאن כرده

  .: رسیدتوאن  فرمאید כه אز رאه حرאم به نوسאزی و رשد אقتصאدی نمی یאرאن خود می

 َعلَیْـهِ  یُوَجر لَمْ  َאنَْفَقهُ  َوَمא فِیهِ  لَهُ  یُبَאَرכُ  َא  نََمی َوאِنْ  یَنْمِی َא  אلَْحَرאمَ  אِنَّ ! دאوود یא

   אلنَّאر؛ אِلَی َزאَدهُ   כَאنَ  َخلََّفهُ  َوَمא

                                                           
 .48-47، صکافی. 1

 .28، ص 1، ج عیون اخبارالرضاשیخ صدوق، . 2

وی אز . فرسـتאد، אשـאره כـرد مـی 7توאن به ھدאیאیی כه علی بن یقطین بـرאی אمـאم כـאظم برאی نمونه، می. 3

مهـدی . (כرد ین כمכ به שخص אمאم אستفאده مینچ موقعیت خود برאی כمכ به שیعیאن و محرومאن و ھم

  .)1380،  7، قم، مؤسسه אمאم صאدق456، صسیره پیشوایانپیשوאیی، 

 .אسאمیه علمیه :تهرאن جنتی، אحمد ، ترجمه481 ص ،لعقولا تحف حّرאنی، שعبه بن حسین. 4
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 حـرאم مـאل אز אنچه و ندאرد برכت שود زیאد ھم אگر שود، نمی زیאد حرאم مאل

 جهـنم، به אو رفتن برאی بگذאرد، بאقی ھم رא אنچه و ندאرد پאدאש  שود، אنفאق

   1.שد خوאھد خرج

؛ אز دאשتند عبאسیאنعلیه نیز یی ھא یریگ موضع ،ی אقتصאدیھא אمאم در כنאر برنאمه

  :جمله

  2 مفאسد عبאسیאن؛ אنحرאفאت אقتصאدی و ،مبאرزه بא אلگوی مصرف) אلف

אز  جمـאل،صفوאن  وقتی כه אنچن عبאسی،منع כمכ مאلی به حאכمאن ظאلم  )ب

وقتـی حضـرت אو رא  ،یאرאن حضرت שترھאی خود رא به ھـאرون כرאیـه دאده بـود

   3 .כردندتوبیخ 

ھאی مـאلی  برאی حمאیت אقدאمאت عملی نیز ،تئوریכ ریزی برنאمه جهتאمאم در 

ھـאی مـאلی אمـאم بـه שـیعیאن در روאیـאت  כمכ. ندאز دوستאن و שیعیאن אنجאم دאد

تقویـت پאیگـאه אقتصـאدی שـیعه  ،دھند ھدف אمאم כه نשאن می  ذכر שدهمتعددی، 

در بخש پאیگאه فرھنگی بیאن שد ـ אمـאم در عیـد  قبאً در روאیتی ـ כه . بوده אست

و سـرאنجאم، تمـאم  ندאوری ھدאیאی مردمی پردאخت نوروز به دستور منصور به جمع

                                                           
  .ق1403 ،293ص االقتصادیه، الشئون אلهאدی، جعفر. 1

گـذرאنی  כه אموאل عمومی رא صـرف خـوשفאی ظאلم دنیאپرست عبאسی رא אز אینبאرھא به خل 7אمאم כאظم. 2

؛ عزیـزאّهللاא 138، ص48محمدبאقر مجلسـی، پیשـین، ج . (כردند כردند، אعترאض و אنتقאد שدید می خود می

 )ق1409،  7כنگره جهאنی אمאم رضא: ، مשهد144، ص 2، ج  7مسند االمام الکاظمعطאردی، 

مـن «: صفوאن گفـت» כنی؟ چرא دשمنאن مא رא یאری می«: אز כאر صفوאن به אو فرمود ز אگאھیאحضرت پس . 3

گאه כه برאی  אیא تو אن«: אمאم فرمود» .گیرم אی به ھאرون ندאرم و بאبت כرאیه שترھאیم אز אو پول می ھیچ عאقه

تـو رא  دھی دوست نـدאری אو بـه سـאمت אز سـفر برگـردد و אجـאره שـترאن مسאفرت، به ھאرون שتر می

אی رא אز خـدאی خـویש  כه معلـوم אسـت، ھـر عـאقلی چنـین خوאسـتهאین«: صفوאن عرض כرد» بپردאزد؟

אی صفوאن، برאی تو ھمین بس כه دوست دאری مدتی ظאلمی زنده بمאنـد تـא تـو «: אمאم فرمود» .خوאھد می

שـود و אیـن  یھאی אو م ضرری متحمل نשوی و אین خوאسته تو، موجب بقאی ستمگر و رضאی تو به ظلم

گرאنه אمאم، تمאم שترھאی خـود رא فروخـت و خـود رא אز  صفوאن در پی سخنאن روשن» .گنאه بزرگی אست

بـאقر שـریف قرשـی، .(שد  אین אنحرאف نجאت دאد، ھرچند אین אقدאم، بאعث כدورت بین صفوאن و ھאرون

 .)ق1389אسאمیه، : ، قم266، ص2، ج 7بن جعفر حیاة االمام موسی
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بیت و به  بت خود رא به אھلכه אرאدت و مح عطא כردند אی אن ھدאیא رא به فرد שیعه

موאرد بسیאری نقل שده אیשאن به . در قאلب שعر بیאن כرده بود 7ویژه אمאم حسین

   1. כردند שیعیאن عمًא כمכ אقتصאدی فرאوאنی می

  

  تشيع در مقابل فرعونيان گذاري سياستپايگاه  .4

ومنـد אی قـوی و نیر تردید برאی אستوאری و مقאومت در رאه عقیده، پשـتوאنه بی

ھאی قرאنی، אتכא به حضرت پروردگאر، بهترین پשـتوאنه ھـر  طبق אموزه. אزم אست

ترین  و نزدیכ رترینب و توجه به عبאدت و معنویت میאن. طلب אست אنسאن حقیقت

ـبِْر (: فرمאید خدאوند متعאل می. رאه در معرفت و قرب به حق אست َواْسـتَعينُوا ِبالص

لوةِ  אیی כه אولیـאی خـدא بـه ویـژه ج אز אن» .אز یאری بجوییدאز صبر و نم«؛ 2)َوالص

אمאمאن به אمدאدھאی خدאوندی بאور قطعـی دאשـتند، در برخـورد بـא دنیאپرسـتאن و 

و אنـאن بـא . כردنـد وאھمه و بא قאطعیت و صאبت رفتـאر مـی ھאی زمאن، بی طאغوت

َفَمْن (ند כه ترسید دאשتن سرمאیه אیمאن، غیر אز خدאوند متعאلی אز ھیچ نیرویی نمی

ھر כس به پروردگאرש אیمאن بیאورد، نـه אز « 3)يُْؤِمْن ِبَربِه َفال يَخاُف بَْخسا َوال َرَهقا

  .نمونه بאرزی אز אین אولیאی אلهی אست אمאم ».ترسد و نه אز ظلم نقصאن می

برאی سאمאنه مبـאرزאت سیאسـی و حمאیـت אز שـیعیאن، אز یـאرאن  7כאظم אمאم

ھאی دولتی حכومت عبאسی  כرد כه بא אجאزه אیשאن در مقאم ه مینزدیכ خود אستفאد

قرאن و بر پאیه تقیه، تשـכیאت  אسترאتژی سیאسی אمאم، برگرفته אز. مאنده بودند بאقی

چאلש سیאسی  ترین بیשدر میאن אئمه אطهאر،  7אمאم כאظم. و אستقאمت אستوאر بود

 مאیه گرאنخש אعظمی אز عمر ب ،و در مبאرزه بא حאכمאن جور ندرא بא حכومت دאשت

  . ندخود رא در زندאن به سر برد

                                                           
 .758ص ،2ج ،معرفةاالئمه فی الغمه کشف אربلی، عیسی نب علی. 1

 .45بقره، אیه . 2

 .13جن، אیه . 3
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. אسـترאتژی سـتیز אمـאم بـود ھـאی بنیאن تـرین مهمאز نכردن،  سیאست ھمכאری

و چـون در نظـر אیשـאن  دאنستند میحכومت فرعونیאن عبאسی رא غאصب  حضرت

   1.دאدند نمیאنجאم  بא אنאنھمכאری  گونه ھیچ אین حכومت مשروعیت ندאשت،

 ،زنـدאنی שـدن אمـאم. אست تقیه گאم بنیאدین دیگر אسترאتژی ستیز אمـאم بـودسی

برود، زیرא بـرאی ھـدאیت جאمعـه  بین אزאیשאن  ھאی אندیשهموجب نשد معאرف و 

تنهא جسم فرد שرط نیست، بلכـه حضـرت در دورאن אمאمـت خـود بـא پـرورש 

یز پـرورש مخفیאنه برאی گسترש تשכیאت و ن ھאی فعאلیتدر  ،שאگردאن سیאسی

علمـی، بـא تفכـرאت  ھאی مبאحثـهو  ھـא منאظرهשאگردאن علمـی بـرאی حضـور در 

שـدت אز  فرعونیـאن عبאسـی بـه 2.مبאرزه כردنـدرאیאنه و نظرھאی ملحدאنه گ مאدی

אز (بعضی שوאھد تאریخی. بردند אسترאتژی ھאی سیאسی אمאم در אضطرאب به سر می

אین אضطرאب رא به خـوبی ...) و جمله حمאیت ضمنی אمאم אز قیאم שهید حسین فخ

 7عبאس بא אمאم כאظم ھאی بنی بسیאر روשن אست כه عمده مخאلفت. دھد نשאن می

ھאی سیאسی  ھאی אیשאن برאی تحقق نظאم سیאسی אسאمی و نیز אز فعאلیت אز אندیשه

   3.فرאگیر אیשאن بر ضد فرعونیאن عبאسی حכאیت دאرد

                                                           
یی تـدאرכ دیدنـد כـه بـر אسـאس אن، ھא برאی سאمאن دאدن به تשכیאت سیאسی שیعی، برنאمه 7אمאم כאظم. 1

ز אعضאی علی بن یقطین یכی א. گرفتند ی כلیدی حכومت قرאر میھא نیروھאی فعאل و مطمئن در مسئولیت

ی خـویש כنـאر رود، ولـی אمـאم بـدאن ھא אو بאرھא אز אمאم خوאست تא אجאزه دھد אز مسـؤلیت. فعאل אن بود

رא جبرאن و אتש فتنه  ھא שאید خدאوند به وسیله تو שכسته אحوאلی«: دאدند و به אو می فرمودند رضאیت نمی

دאوند אولیאیی میאن ستمگرאن دאرد כـه خ«: در جאی دیگر فرمودند» .مخאلفאن رא אز دوستאن خویש دفع כند

علی بن یقطین بنـא بـه دسـتور » .به وسیله אنאن אز بندگאن نیכ خود حمאیت می כند و تو אز אولیאی خدאیی

. خبررسאنی אز دربאر به אمאم و حمאیـت مـאلی אز שـیعیאن: אموری رא به عهده دאשت؛ אز جمله 7אمאم כאظم

 )433، صرجال کشی(

  .380، صکشی رجال. 2

به אن حضرت אعـאم כـرد כـه ) שאید به منظور אزمאیש و כسب אگאھی אز אرمאن אمאم ھفتم(روزی ھאرون . 3

در صورتی حאضرم فدכ رא تحویل بگیـرم כـه אن رא «: אمאم فرمود. حאضر אست فدכ رא به אیשאن برگردאند

אگر «: אمאم فرمود» ت؟حدود و مرزھאی אن כدאم אس«: ھאرون پرسید» .بא تمאم حدود و مرزھאیש پس بدھی

ھאرون אصرאر כرد و سوگند یאد نمود כـه אیـن כـאر رא אنجـאم » .حدود אن رא بگویم ھرگز پس نخوאھی دאد
← 



  519    و هژموني حاكمان عباسي 7استراتژي امام كاظم

אین אمر در سـאزمאندھی  .אمد میه שمאر ب مهم אسترאتژی ستیز ھאی روשتقیه אز 

כـه نیروھـא שنאسـאیی  שـد میزیرא موجـب  ؛سیאسی و حفظ یאرאن بسیאر مؤثر بود

نשوند و שیعیאن به سאزمאندھی خود بپردאزند تא در فرصت منאسب علیه حכومـت 

: بـود، אز אن حضـرت پرسـید 7אمـאم כـאظمאز یـאرאن ، خאدمعمربن. مبאرزه כنند

אمـאم אز » برאبر حאכمאن ستمگر אیستאد و אز אسאم پאسـدאری כـرد؟ چگونه بאید در«

ھאی دینـی  رאزدאری و بא پوשש عمل כردن، אز برنאمـه«: فرمودند  7قول אمאم بאقر

  1».כند אیمאن ندאرد من و پدرאن من אست؛ אن כه به تقیه عمل نمی

ه رא بر حضرت گمאשته بود تـא אز אنچـه در گوשـه و כنـאر خאنـ یھאرون כسאن

ت نאفـذ یـאر و معنویت بسـیـھـאرون אز محبوب. رא אگאه כنند یگذرد، و می 7אمאم

 :گفـت می 7אند دربـאره אمـאم כـאظم כـه نوשـتهچنאن. منאכ بودیحضرت سخت ب

אین طبیعـی אسـت כـه ھـאرون . »خته שودیھא ر אی برپא כند כه خون ترسم فتنه می«

  2.ر بنאمدگ رא فتنه :یتب علویאن، حאمیאن אھل سאزی قیאم שیعیאن و برאی خنثی

 4.و سپس به بغدאد אوردنـد 3.رא به زندאن بصره بردند در زمאن ھאرون، אبتدא אمאم

                                                            
→  

حّد אولש، عـدن؛ حـّد دومـש، سـمرقند؛ حـّد «: אن گאه אمאم حدود אن رא چنین تعیین فرمود. خوאھد دאد

ھאرون כه بא שنیدن ھر یכ אز אین حدود،  ».سومש، אفریقא و حّد چهאرمש منאطق אرمنیه و بحر خزر אست

در «: שد، نتوאنست خود رא כنترل כند و بא خשم و نאرאحتی گفت دאد و به שدت نאرאحت می تغییر رنگ می

دאنستم כه نخوאھی پذیرفت و به ھمین دلیل אز  می«: אمאم فرمود» .مאند אین صورت چیزی برאی مא بאقی نمی

 )320، ص4، جآل ابی طالب مناقب(» .گفتن אن אمتنאع دאשتم

 .204 ص ،16 ج ،الشیعه وسائل. 1

  .1371 ،814-812حسینی، ص ، مطبوعאتیاالمال منتهی. 2

אو . אمـאم رא تحویـل אو دאدنـد. خوאر و نوه منصور دوאنیقی وאلی بصره بودعیאש و שرאب عیسی بن جعفر،. 3

د و دستور دאد جـאی منאسـبی رא در אختیـאر ند و مرید אمאم שم پس אز مدتی بر אثر معنویت به אیשאن عאقه

عیسـی . ھאرون محرمאنه پیغאم دאد כه אمאم رא به قتل برسـאن. כردאمאم قرאر دאدند و رسمאً אز אمאم پذیرאیی می

دسـتور بـده אیשـאن رא אز مـن «: אوאخر، خودש به خلیفـه نوשـت» .من چنین כאرى نمی כنم«: جوאب دאد

 )335، صمقاتل الطالبیین. (»כنمאزאد میتحویل بگیرند وאא خودم אو رא 

ند שد، و وضع بهترى برאى م אو ھم بعد אز مدتی به אمאم عאقه. אمאم رא در بغدאد تحویل فضل بن ربیع دאدند. 4

. به ھאرون خبر دאدند כه حضرت در زندאن فضل بـه خوשـی زنـدگی مـی כنـد ھא جאسوس. אمאم قرאر دאد
← 
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بعد אز ذכر عوאمـل و علـل بـه  ;שهید مطهری  1.و سرאنجאم به שهאدت رسאندند

  : نویسد می אیשאنשهאدت رسאندن 

وאدאر بـه  ننـدتوא نمیכه אمאمאن رא אز ھیچ رאھی و به ھیچ وجهی  دیدند میخلفא 

رאه رא שهאدت אن بزرگـوאرאن  ترین אسאنتمכین بכنند، به ھمین دلیل بهترین رאه و 

، بא אین כه متوجه بودند כه שهید כردن אئمه چقدر برאیשאن گرאن تمـאم دאنستند می

  2.שود می

אطאعــאت אز درون  כســب وبــرאی تقویــت אســترאتژی ســتیز  7אمــאم כــאظم

خی אفرאد رא به صورت نفـوذی در درون حכومـت تשכیאت فرعونیאن عبאسی، بر

قطین אز جمله عوאمل نفوذی אمאم در نظאم حכومتی ھـאرون ی بن علی. دאدند میقرאر 

و  אو به כمـכ رھنمودھـאی אمـאم. כه تא مقאم صدאرت رאه یאفته بود אمد میمאر ש به

 یھـאیـאدאوری نظر .دאد بصیرت خویש، כאرھאی مهمی رא به نفع שیعیאن אنجאم می

در جلسאت دאخلی ھیאت حאכمه، گزאرש אخبאر دאخلی  محسوس غیربه طور  אمאم

مאلی بـه אمـאم و שـیعیאن،  ھאی כمכو تصمیمאت حכومت غאصب به אمאم، אرسאل 

                                                            
→  

אو ھم بعد אز مدتی بـא אمـאم ھمـین طـور . یل فضل بن یحیی برمכی دאدھאرون אمאم رא אز אو گرفت و تحو

بعد پدرש یحیی برمכـی אمـאم رא . رفتאر כرد و بאאخره אمאم رא گرفت و فضل بن یحیی مغضوب وאقع שد

بאن دیگرى به نאم سندى بن שאھכ دאد و در زندאن אو خیلی بر אمـאم אز پسر تحویل گرفت و تحویل زندאن

  )336، صقاتل الطالبیینم. (سخت گذשت

ر به שهאدتשאن بـאقی نمאنـده بـود، ھـאرون ت ھفته بیשدر אخرین روزھאیی כه אمאم زندאنی بود و تقریبאً یכ. 1

אز طرف من به پسـر عمـویم «: یحیی بر مכی رא نزد אمאم فرستאد و بא زبאن بسیאر نرم و مאیمی به אو گفت

د ولـی متאسـفאنه مـن قسـم אی ده כه שمא گنאه و تقصیرى ندאשتهسאم برسאنید و به אو بگویید بر مא ثאبت ש

م כه تא אعترאف به گنـאه نכنـی و אز مـن تقאضـאى عفـو א قسم خورده. وאنم بשכنمت م و قسم رא نمیא خورده

قدر در حضور یحیی אعترאف כـن؛ حضـور ھمین. כس ھم אزم نیست بفهمدھیچ. ننمאیی، تو رא אزאد نכنم

خوאھم قسمم رא نשכسـته قدر میحضور אשخאص دیگر ھم אزم نیست؛ من ھمین خودم ھم אزم نیست؛

م، خلیفـه مـرא א خوאھم، من تقصـیر כـردهقدر אعترאف כن و بگو معذرت میدر حضور یحیی، ھمین. بאשم

بـه ھـאرون بگـو אز «: حضرت فرمـود» !ببخשد، تو رא אزאد می כنم و بعد بیא پیש خودم چنین و چنאن כن

 )336، صلطالبیینا مقاتل(» .ر چیزى بאقی نمאنده אستعمر من دیگ

 .190ص ، 7اطهار ائمه سیره در سیری. 2
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بضאعت، و خدمאت אجتمאعی و אدאری به یאرאن  אز שیعیאن بی حج ھאی گروهتשכیل 

  .مت ھאرون بودقطین در حכوی بن אمאم، برخی אز دستאوردھאی نفوذ علی

ھیر نیز אز שیعیאن مخلصی بـود כـه در ظـאھر، در سـمت جאنשـین ز بن مسیّب

אو عـאوه . אھכ، به فرمאندھی نیروھאی نظאمی ھאرون منصوب שده بودש بن سندی

כرאمאتی نیز  حضرت،אز دאخل زندאن به دوستאن و שیعیאن  אمאم ھאی پیאمبر رسאندن 

حאכم ری و برخی אز  .برخی אفرאد تאثیر دאשتכرد כه در بیدאری  نقل می אیשאنאز 

אلبتـه אن  1.כردنـد כאرگزאرאن حכومتی نیز در שبכه نفوذی אمאم אنجـאم وظیفـه مـی

שـوند،  כردند כسאنی כه بـه نظـאم حכـومتی دאخـل مـی حضرت אگر אحسאس می

توאنند به نفع אھل حق و שیعیאن عمل نمאیند، אنאن رא אز ھمכאری بـא طـאغوت  نمی

لمه אز سـ بیא دאשـتند؛ אز جملـه زیאدبن حذر مـی ، אز عوאقب وخیم אن برنهی כرده

  2.طریق مبאرزه منفی بא حכومت אو رא אز ھمכאری بאزدאשتند یאرאن אمאم כه אز

در אدאمه אسترאتژی سـتیز بـא فرعونیـאن عبאسـی، אز روש مبـאرزه  7כאظم אمאم

אز جملـه عـدم ھـאی مختلـف  כردند כـه در قאلب منفی علیه حכومت אستفאده می

مبـאرزه منفـی بـא نظـאم سیאسـی  3.نمـود مسאعدت مאلی به نظאم سیאسی، ظهور می

שد כه אمـאم، وאیـت و حאכمیـت ھـאرون رא  میھאرون، چنאن بود כه بאرھא שنیده 

عبאس  אی אز حضرت در برخورد بא حכومت بنی رین مسאمحهت و כم. دאنند بאطل می

אی אز  ه، بאعث שد تא حضرت بخש عمـدهمبאرزه منفی و روש تقی 4.שد دیده نمی

כאرאمـدی تربیـت  عمرשאن رא در زندאن گذرאنند، بא وجود אین، שאگردאن سیאسی و

אیسـتאدند و در عرصـه  ھאی אنحرאفـی می כردند כه در برאبر حכومت جور و گروه

  .علمی و אجتمאعی אز אطمینאن بאאیی برخوردאر بودند

                                                           
 .179ص ،19ج ،الحدیث رجال معجم. 1

  .110ص ،5ج ،کافی. 2

  .)441، صرجال کشی. (مאنند مאجرאی صفوאن صفوאن جمאل. 3

 .129 ص 9 ج ،الدرجات بصائر. 4
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  گذاري سياسي تشيع شاگردان سياسي براي پايگاه سياست

אو بسـیאر زאھـد و . שאگردאن سیאسی مכتب אمـאم אسـت میر، یכی אزع بیא محمدبن

وی رא به . אمد میכאرאمد אمאم به שمאر  שאگردאن سیאسی و متقی و אز فرھیختگאن و

دت محכـوم مـ ھאی طوאنی گذאری אمאم به زنـدאن سبب وאبستگی به پאیگאه سیאست

ه در حכومت ھאرون نفوذ دאשت، אمאم כـه بـر אسـאس قطین כی بن نیز علی 1.כردند

خوאستند אین نیروی אرزשـمند رא حفـظ כننـد، بـه אو پیـאم  صאحدید خویש، می

אز אمروز سعی כن وضوی خویש رא بـر روש ھـאرون و אھـل «: دאدند و فرمودند

قطین بـدبین שـده ی بن در مאجرאی دیگری כه ھאرون بـه علـی 2.»سنت אنجאم دھی

قطین، ھאرون خשم خود رא فرو بـرد و رو ی بن ھאی אمאم به علی توصیهبود، پس אز 

אی رא علیـه تـو نخـوאھم  نندهכ ھرگـز سـخن ھـیچ سـعאیت«: به وی כرد و گفـت

ھאی אمـאم  قطین، ظאھرש بא ھאرون بود، אمא به ھـدفی بن به ھرحאل علی 3».پذیرفت

ھـر שـری  نمـود و بـدین جهـت אز כرد و دستورھאی אمאم رא אجرא می خدمت می

  4.مصون مאند

שאگردאن پאیگאه  אو نیز אز. بود 7אفته مכتب אمאم صאدقی حכم پرورש ھשאم بن

عبـאس،  אمد כه به علت دשـمنی بـא بنـی میبه שمאر  7گذאری אمאم כאظم سیאست

دھنـده بـر  אو رא حـאفظ و שـهאدت 7אمـאم כـאظم. כرد אنه زندگی مییھא مخف سאل

א یـو رא بـرאى אنجـאم دאدن כאرھـאى שخصـی دאنستند و بאرھـא א ש مییرאستی خو

ھאرون כه در پی فرصتی بود تـא ھשـאم رא . ن فرمودندییل تعیعمومی به عنوאن وכ

ب یی برمכی ترتیحیאى بא حضور دאنשمندאن وאبسته در منزل  به قتل برسאند، جلسه

                                                           
  .46 ص ،کشیرجال. 1

 .126ص ،السنادا قرب. 2

 .323ـ  322ص ،2ج ،عشر االثنی االئمة سیرة. 3

 .181، ص 7اطهار ائمه سیره در سیری. 4
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ھשـאم כـه دאرאی فرאسـت و שـجאعت . دאد و خود אز پשت پرده به نظאره نשست

خت و אز بغدאد به כوفه یه אعتقאد دאשت אعترאف כرد و אز אن جلسه گربود، به אنچ

אو دאنשمندی אگـאه، . دیאن معروف بود، وאرد گردیعیر כه אز שیرفت و در منزل بש

  1.متכلمی بزرگ و دאرאى صرאحت بیאن بود

 :دیـگو میوی . אمאم بود گذאری سیאستשאگردאن پאیگאه  دیگر אزوאقدى  بن صאلح

כنـد و  ھאرون تو رא زندאنی مـی": دم؛ حضرت فرمودندیرس 7אظمخدمت אمאم כ«

אه כه به زندאن אفتאدى تو رא گ שنאسم و אن پرسد، بگو אو رא نمی در بאره من אز تو می

אى  سـهین دسیאو به برכـت כرאمـت אمـאم אز چنـ. گونه ھم שد ھمאن. "כنم אزאد می

ــא ــدتیی یرھ ــت م ــت و توאنس ــر אف ــאع אز ح ــه دف ــتאن ب ــאه یھא در طبرس م پאیگ

  2».بپردאزد گذאری אمאم  سیאست

  

  انه فرعونيان عباسي ركا هاي فريب سازي سياست خنثي

فریبאنـه אعـאم כـرد כـه ھـر כـس مهدی، سومین خلیفه عبאسی، در אقدאمی عـوאم

توאند برאی رسیدن به حـق خـود אقـدאم  حقوقی بر گردن نظאم سیאسی אو دאرد، می

 7אمـאم כـאظم. ل پردאخت حقـوق مـردم שـدאو در حرכتی نمאدین، مשغو. نمאید

سאزی حربه مهدی، مאجرאی فدכ رא در پیש כשیدند כـه پאسـخی بـه  برאی خنثی

رאنـه כא ھאی فریب سـאزی سیאسـت نین در خنثیچ ھم 3. אزی כאذبאنه אو بאשدس زمینه

                                                           
  .269 ص ،كشى رجال. 1

  .67 ص ،48 ج ،بحاراالنوار. 2

  :به وقوع پیوست 7گوی ذیل میאن خلیفه و אمאم כאظمא گفتج در אن. 3

حـّد אول » «.שمא بאزگردאنممحدوده فدכ رא مשخص כن تא به » «.فدכ»« حقوق שمא چیست؟«: مهدی گفت 

و حـّد چهـאرمש دومـة אلجنـدل ) دریאی خـزر(אن، כوه אحد، حّد دوم عریש مصر، حّد سوم سیف אلبحر

אש پدیدאر  خلیفه אن چنאن نאرאحت שد כه אثאر غضب در چهره» !אری» «!ھمه אینهא» «אست] سرزمین عرאق[

بא אین سخن به אو فهمאنـد כـه حכومـت  7אمאم כאظم» .مقدאر زیאدی אست، بאید بیندیשم«: گשت و گفت

  )304، ص4، جتهذیب.(بאשد :حق אیשאن אست و زمאم حכومت بر دنیאی אسאم بאید در دست אھل بیت
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رسאندند כه אمאم و رھبری وאقعی، כسی אست כه بـر   ھאرون، بא صرאحت به אو پیאم

ه بر אسאس ظאھر رفتـאر مـردم و زور حכـومتی تאییـد כ ت כند نه אینھא حכوم دل

نین برאی غلبه بر روحیه تכبرورزی ھאرون، אز فرھنگ قرאنی چ حضرت ھم 1.שود

  2.دאدند ھאی ھשدאردھنده می כردند و به אو پیאم אستفאده می

  

  خواههاي آزادي جنبش حمايت از
ددی אز نאحیـه שـیعیאن و אمیـز متعـ אعترאض ھـאی حرכت 7در عصر אمـאم כـאظم

لی، שـهید َفـّخ، در ع بن قیאم حسین .خلفאی عبאسی صورت گرفت در برאبرعلویאن 

زمאن حכومت ھאدی عبאسی و جنبש یحیی و אدریس فرزنـدאن عبـدאّهللاא در زمـאن 

رقیـب عبאسـیאن بودنـد و  ترین مهم در وאقع علویאن. بود ھא رین אنت אز مهمھאرون 

  .نظر دאשت زیریאن אنאن رא سخت نظאم سیאسی عبאستאً طبیع

                                                           
אیـא تـو «: گفـت 7رא مאقאت نمود و در ضمن سخنאنی به אمאم 7روزی ھאرون در כنאر כعبه، אمאم כאظم. 1

حضـرت بـא כمـאل » گزیننـد؟ رא به رھبری خویש برمـی כنند و تو ھستی כه مردم مخفیאنه بא تو بیعت می

כـنم، و تـو بـر  ی مـردم حכومـت مـیھـא אَنَא אِمאُم אلُْقلُوِب َوאَنَْت אِمאُم אلُْجُسومِ؛ مـن بـر دل«: שهאمت فرمود

  )434، صمعرفه الرجالطوسی، !(»ی אنאنھא جسم

َسאَْصـِرُف َعـْن : (ھשـدאر دאد כـه سوره אعرאف به وی 146در مقאبل مשی אستכبאری ھאرون بא تאوت אیه . 2

ْשِد א یَتَِّخُذوُه אیאتَِی אلَّذیَن یَتَכَبَُّروَن فِی אאَْ○ْرِض بِغَیِْر אلَْحقِّ َوאِْن یََرْوא כُلَّ אیٍَة א یُْؤمِنُوא بِهא َوאِْن یََرْوא  َسبیَل אلرُّ

زودی אز אیאت خود دور خوאھم نمود כسאنی رא כه به نאحق به «؛ )َسبیًא َوאِْن یََرْوא َسبیَل אلَْغیِّ یَتَِّخُذوُه َسبیאً 

אورند و אگر رאه رשـد  אی رא ببینند، به אن אیمאن نمی כنند و אگر אنאن ھر אیه در روی زمین אدعאی بزرگی می

» .כنند، ولی אگر رאه گمرאھی رא ببینند، به سوی אن خوאھند رفـت و כمאل رא ببینند، به سوی אن حرכت نمی

دنیא برאی שـیعیאن مـא مאیـه אرאمـש و بـرאی دیگـرאن «: حضرت فرمود» دنیא خאنه כیست؟«: سیدھאرون پر

پیשوאی ھفتم پאسخ » אیא مא כאفریم؟«: گو، ھאرون بא درمאندگی تمאم پرسیددر אخر אین گفت» .אزمאیש אست

لُوא نِعْ : (نه، ولی چنאن ھستید כه خدאوند متعאلی فرموده אست«: دאدند وא قَـْوَمُهْم    َمَت אّهللاא אلَّذیَن بَدَّ כُفْرא َوאََحلـُّ

כسאنی כـه نعمـت خـدא رא بـه כفـر تبـدیل כردنـد و قـوم خـود رא در محـل تبـאھی فـرود «؛ )دאَر אلْبَوאرِ 

  .) 700، صگران راه نورهدایت(».אوردند

ی א«: ھאی حمאسی خویש כه אز زندאن به כאخ ھـאرون אرسـאل نمـود، چنـین نگאשـت אمאم در یכی אز نאمه

כه روزی אز رאحتی و אسאیש و رفאه تو כم گذرد، مگر אین ھیچ روز سخت و پر محنتی بر من نمی! ھאرون

-گردد؛ אمא بدאن כه ھر دو، رھسپאر روزی ھستیم כه پאیאن ندאرد و در אن روز، مفسدאن و تبهכאرאن زیאن می
  )32، ص13، جتاریخ بغداد(» .כאر و بیچאره خوאھند بود
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ھـאیی  אن، طی مبـאرزאت و قیאمیز سאدאت و علویو ن :אئمهگروھی אز فرزندאن 

در دورאن . رسـאندند אرى مـییـحضرت رא در دفאع אز جبهه حق و אفשـאى بאطـل 

ه ینـه سـאیאن مدیعیی بر שـیفرسא حאכمیت منصور و فرزندש مهدى אوضאع طאقت

ر خאכسـتر در ین رא אحאطه כرد כه אنאن چون אتשی زאیخفقאن אن چنאن علو. אفכند

وقتـی مهـدى . دא כردن فرصتی بودند تـא بـر ھژمـونی سـلطه غلبـه כننـدیصدد پ

بیت رא بـه عنـوאن وאلـی  כی אز دשمنאن معروف אھلیز אز نوאدگאن عمر و یعبدאلعز

 אلمאل قطـع כـرد و دسـتور دאد تـא تیאن رא אز بینه منصوب כرد، אو حقوق علویمد

ھـאى שـورש שـیعیאن  نهیو زمر אز אین. אن אنقאبی رא بאزدאשت כنندیعیدאت و שسא

 ،7حسن مثلـث، אز نوאدگـאن אمـאم حسـن مجتبـی بن علی بن نیحس. فرאھم گردید

و  7ست نفر אز אصحאب אمאم כـאظمیوجود دو. دאر שد رא عهده»  אم فخیق«رھبرى 

ل قـאنع כننـده بـر یـى، دلن نهضت و تאیید ضمنی אمאم אز ویھאשم در א بزرگאن بنی

به گفته برخی مورخאن، حسین قبل אز  بنא. بא جنبש مذכور אست موאفقت حضرت 

تو «: ھאیی به وی فرمود قیאم خونین، שبאنه به محضر אمאم אمد و אمאم ضمن سفאرש

אیـن مـردم فאسـقند و در ظـאھر ! ھא رא محכم و نیכو بزن שهید خوאھی שد؛ ضربه

ھـאی  در אدאمـه جنبש 1».سאزند خود نفאق و שכ رא پنهאن میאیمאن دאرند و در بאطن 

אم فـخ، بعـد אز כשـته שـدن یـعبدאّهللاא אز یאرאن אنقאبی رھبر ق بن ییحیخوאه، אزאدی

כـه אز ھאرون . אن رא مجتمع כردیعیא שج אو در אن. ختیلم گرین دیحسین به سرزم

. ى אو روאنه دאשتאد به سویز ی رא بא لשכرىیحی ت وى وאھمه دאשت، فضل بنیفعאل

، אین אمر بאعث پرאכندگی  ی بنیحیجنگ فضل بא  پس אز אرאنש שـد و אو یـعبدאّهللاא

مـدتی כـرد و پـس אز  אمـده אسـتفאده שیبه صلح وאدאر כردند، ھאرون אز فرصت پرא 

   2.برسאنند برخאف تعهدש אو رא به زندאن אفכند و دستور دאد تא אو رא به שهאدت

                                                           
  . 449ص ،یینلطالبا مقاتل. 1

  .388ص ھمאن،. 2
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אرאن אمـאم د אو אز دوست .سی אستیع بن خوאه قیאم אحمدאزאدی ھאی قیאمאز دیگر 

ھאرون وى رא به زنـدאن . ب دאدیאمی ترتیی قیحیمאن بא جنبש ز بود و ھم 7כאظم

אن مכאتبه دאשـت یعیא بא שج אز אن. خت و به بصره رفتیאو אز محبس گر. אندאخت

   1.ختیאنگ ه دستگאه عبאسی بر مییو مردم رא عل

عبدאّهللاא  ن بنیحسن و حس عبدאّهللاא بن به قیאم توאن می ،אدیخوאهאز ھאی قیאم אز دیگر

مـی אز یبودنـد و گـروه عظ 7כאظم אمאمع یعه و مطیאنאن אز بزرگאن ש .אשאره כرد

خود رא بא فرعونیאن عبאسی אغאز  אن رא به گرد خودשאن فرאخوאندند و مخאلفتیعیש

אمـوزש عقאیـد אنقאبـی سرאنجאم به زندאن אفتאدند و زنـدאن رא محـل  ھא אن. כردند

در زندאن نسیم نשאط  7ھאی مخفیאنه بא אمאم כאظم ق پیאمیש سאختند و אز طریخو

  2.دندیכه سرאنجאم به שهאدت رسرא در خود אحیא כردند تא אن

حمאیت אز אمאمت و رھبری אمـאم  جهتعلویאن כه در  ھאی قیאم رسد میبه نظر 

 7خوאھی بود כه אمאم حسینزאدیدאد، بر אسאس بאور אزאدگی و א رخ می 7כאظم

ھאی فשאر  پאسخی بود بر زمینه ھא، متن و אین قیאم. אمد میدאر אن به שمאر  אول پرچم

. سـאختند سیאسی כه روز به روز فرعونیאن عبאسی بر אمـאم و طرفـدאرאنש وאرد می

بא אیثאر و אستقאمت، بقאی تשכیאت تשیع رא بر אسـאس אسـترאتژی سـتیز אمـאم  אنאن

بـدیل אمـאم  و مقאومـت بی جزیـل صـبر. بر שאכله تאریخ אسـتوאر כردنـد 7כאظم

ون جـدש چـ אی بـرאی تשـیع و אعتـرאض بـه موقـع حضـرت ھم توשه 7כאظم

ون دری در אعمאق زنـدאن فرعونیـאن چ אو ھم. ھשدאری برאی فرعونیאن عبאسی بود

د و כـر بزرگ رא نجوא می یدرخשید و حقאنیت אمאمت و دعאھאی عرفאنه بא خدא می

אن . אفـزود در ھر لحظه تאریخ، خفت و خوאری رא بر چهـره فرعونیـאن عبאسـی می

ر یـخ אموختنـد כـه بـא زنجیحضرت قهرمאنאنه، بא صאبت و ستیز، به ستمگرאن تאر

                                                           
  .200، ص3، جالمقال تنقیحمאمقאنی، . 1

 .201ھمאن، ص. 2
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بـه » כـאظم«כرאمـت . تـوאن خـאموש כـرد یو כرאمت رא نم یאستبدאد، چرאغ אزאد

در برאبـر  7نیھمچـون جـدש حسـ یسـتאدگیכ جهـאن مقאومـت و אیـبلندאی 

אد یـفر. אفـق در سـحر بـود یپאیـאن بـه بلنـدא گر بود، عظمتی بی فرعونیאن שכنجه

 یאی אز אتש بر خرمن ھسـت שرאره 3אد مאدرש فאطمهیخیزש به مאنند فر صאعقه

 در אذھـאن بیـدאر אدمیـت، در אوج و ھمیשـه و. אفכنـد مـیتبـאرש  د ھאرون ویپل

  .خوאھאن، ھمچون جدש قرאر گرفتحضیض אزאدی

  

  نتيجه

 سیאسـی نظـאم گیرאنه سـخت نظـאرت گـرفتن שـدت و یאسیس بسته یفضא جאدیא

   معضــאت تــرین مهم אز 7כــאظم אمــאم زعאمــت زمــאن در عبــאس، بنی نאمשــروع

 رییـتغ صـدد در ،یאسـאم  ھאی سرزمین قلمرو در אنیعبאس .שد می محسوب تשیع

 و فכری، سیאسـیفرھنگی،  ھאی عرصه روز به روز و بودند تשیع حذف و אندیשه

 بאزאندیשـی بـه رאھبـردی، رھیאفتی אمאم بא. כردند می رت تنگ שیعیאن بر رא אقتصאدی

   بאزאندیשـی بـرאی فرھنگـی، و علمـی אبعـאد تقویـت. אقـدאم כردنـد دینی فرھنگ

   שـده אیجـאد فכـری ھـאی אنحرאف برخـی אש زمینـه כـه אست متنی دینی فرھنگ

 رو אیـن אز. שد می تلقی عبאس بنی توسط אمאمت سیאسی فرھنگ تخریب جهت در

 אرتبאطـאت שـبכه. گمאשـتند ھمـت אمـر אین به سیאسی אستبدאد تضعیف אمאم برאی

 ھـאی پیאم و رسـאنی אطאع بـرאی متنی שبכه אین .بود אمאمت تשכیאت دیگر محور

   سیאسـی و فשـאرھאی אنسـدאد אز رھـאیی אש زمینـه بـود כـه אجتمـאعیـ  سیאسـی

 سـرزمین مختلـف منـאطق در שیعیאن گسترש بא. بود بאسع بنی توسط שده אیجאد

 بـر نیـز 7כـאظم אمאم و שد می אحسאس قوی אرتبאطی שبכه یכ به نیאز אسאمی،

 אرتبـאطی שـبכه گسـترש. אقدאم نمودند אرتبאطאت שبכه تאسیس به ،אسאس ھمین

   بـه و ضـرورت אسـאس و بـر توقیعـאت و  نאمـه وسـیله بـه ،שـیعیאن و אمـאم میאن

 حفـظ بـه نیـאز ،مختلـف منאطق در שیعیאن جمعیت אفزאیש بא. بود رمאنهمح שیوه
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 אیفـא مهمی نقש زمینه אین در אرتبאطی ھאی پیאم. بود جدی אمאم و مردم میאن رאبطه

  . כرد می

 بאورھـאی و ھـא אرزש אسـאس אمـאم بـر معیשتی – אقتصאدی پאیگאه دیگر محور

 مسـتכبرאن عمـل مقאبـل در  אی هزمین שیعیאن، אز مאلی حمאیت כه אست متنی قرאنی

 אز یכـی אسאسـאً . שـد می محسـوب שـیعیאن مـאلی تحقیـر و تضعیف برאی عبאسی

   אقتصـאدی قـدرت אز جلـوگیری 7כـאظم אمאم قتل و دשمنی بر ھאرون ھאی بهאنه

ــود حضــرت אن ــدאمאت. ب ــאمא عملــی אق ــز م ــه جهــت در نی    تئوریــכ ریزی برنאم

ــرאی ،یשــאنא ــאلی ھــאی حمאیــت ب ــود שــیعیאن אقتصــאدی پאیگــאه تقویــت و م   . ب

 رویכـرد بـא فرعونیـאن مقאبـل در تשیع گذאری سیאست تשכیאت، پאیگאه چهאرمین

 تאכتیـכ. אمد میبه שمאر  אمאم ستیز אسترאتژی ھאی بنیאن ترین مهم אز، ھمכאری عدم

 دھی سـאزمאن در אمـر אیـن .بود אمאم ستیز אسترאتژی بنیאدین گאم زمینه، אین در تقیه

 שنאسـאیی نیروھـא כـه שـد می موجب زیرא אثر دאשت؛ بسیאر یאرאن حفظ و سیאسی

   علیـه منאسـب فرصـت در تـא بپردאزنـد خـود دھی سـאزمאن بـه שـیعیאن و نשوند

  نتوאنسـتند  وجهـی ھـیچ بـه و رאھـی ھیچ אز چون عبאسیאن .כنند مبאرزه حכومت

ــه وאدאر אمــאم رא ــد، تمכــین ب  אن هאدتשــ رא שــیوه ترین אســאن و رאه بهتــرین כنن

 گـرאن برאیשאن چقدر אمאم כردن שهید بودند متوجه כه אین بא دאنستند، بزرگوאرمی

  .שد خوאھد تمאم

   زیسـت אسـترאتژی אتخـאذ بـא 7כـאظم אمـאم رھبـری به אمאمت نهאد ،مجموع در

 אسـتقאمت، و منفـی تقیـه، مبـאرزه مאننـد אجتمאعی-فرھنگی عمل و אقدאم طریق אز

 שـیعه تשـכیאت و در مقאبل، אند כرده نفی و אن رא نقد رא عبאسیאن قدرت سאخت

  فرھنگـی،  پאیگאھـאی طریـق אز دیـجد وאכـنש بאزتولیـد بـه אمـאم، אقـدאم بאھمت

 برאی כه دאد رא بزرگ درس אین و כرد تשیع حفظ به אقتصאدی و אرتبאطی سیאسی،

 אنتـو می خردمندאنـه رھبـری بא بسیאر تنگنאھאی غمر علی سیאسی אستبدאد بא مبאرزه

  .אفرید حمאسه



  529    و هژموني حاكمان عباسي 7استراتژي امام كاظم

  

  

  منابع
  

כتאبخאنـه אیـت אّهللاא : ، قـمالبالغـه شـرح نهـجאلحدیـد، فخرאلـدین אبوحאمـد،  אبن אبی .1

  .ق1404مرعשی نجفی، 

دאرאلفכـر، : ، بیـروتالکامـل فـی التـاریخאبن אثیر، אبوאلحسن علی بن אبی אلכـریم،  .2

  .ق1398

  .ق1401مؤسسه אھل بیت، : ، بیروتتذکره الخواصلدین، א وزی، שمسج אبن .3

دאرאאضـوאء، : ، بیـروتطالـب مناقب آل ابـیهرאשوب، אبوجعفرمحمدبن علی، ש אبن .4

  .ق1421

سאزمאن چאپ و نשر دאرאلحـدیث، : قم ،:ئمـهب االیمکاتאنجی، علی، یאحمدی م .5

1385.  

  .ق1421שریف رضی، : ، قمکشف الغمه فی معرفه االئمهبن عیسی،  אربلی، علی .6

، اه و ازاحـه االشـتباهات عـن الطـرق و االسـنادجـامع الـروعلـی،  لی، محمـد بـنیאردب .7

  .ق1403دאرאאضوאء، : بیروت

  .1372طرح نو، : ّهللاא فوאدوند، تهرאنא ، ترجمه عزتماکیاولیאسכینر، כوئنتین،  .8

  .ق1392دאرאحیאءאلترאث אلعربی،: ، بیروتاغانیאصفهאنی، אبوאلفرج،  .9

  . ق1385 لحیدریه،א مכتبه: ، نجفلطالبیینا مقاتل؛ ـــــــــــــ  .10

  .ق1385אلنهضة אلمصریة، : ، مصراالسالم ضحیאمین، אحمد،  .11

 .ق1413دאرאلتعאرف للمطبوعאت، : ، بیروتالمجالس السنیّهאمین، محسن،  .12

  .1380 ،7مؤسسه אمאم صאدق: ، قمسیره پیشوایانپیשوאیی، مهدی،  .13

مؤسسـه : قـم ،:ائمـهسـازمان وکالـت و نقـش آن در عصـر جبאری، محمدرضـא،  .14

  .1382پژوھשی אمאم خمینی، אموزשی و 



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    530

  .1386אنصאریאن، : ، قمعهیاسى امامان شیات فكرى و سیحאن، رسول، یجعفر .15

  .1372سمت، : ، تهرאندرآمدی بر اقتصاد اسالمیجمعی אز نویسندگאن،  .16

  .1344אگאه، : ، ترجمه אبوאلقאسم پאینده، تهرאنتاریخ عربحتی، فیلیپ،  .17

  .ق1391אء אلترאث אلعربی، دאرאحی: ، بیروتالشیعه وسائلحر عאملی،  .18

علمیـه : ، ترجمـه אحمـد جنتـی، تهـرאنلعقـولا تحف ،حرאنی، حسین بـن שـعبه .19

  .1355אسאمیه، 

  .ق1422دאرאلعرب אאسאمی، : ، بیروتتاریخ بغدادخطیب بغدאدی،  .20

ــدאلجبאر،  .21 ــאعی، عب ــنهج الشــهرف ــى تجدیم ــد صــدر ف ــ، بد الفكــر االســالمىی : روتی

  .ه1422دאرאلتعאرف، 

  .1378عصر ظهور، : ، قمزندگانی امام کاظمطفی، زمאنی، مص .22

  . ق1389אسאمیه، : قم ،7بن جعفر حیاه االمام موسیשریف قرשی، بאقر،  .23

: زאده، تهـرאن ، ترجمه ھאدی عـאلماصناف در عصر عباسـیשیخلی، صبאح אبرאھیم،  .24

  .1362مرכز نשر دאنשگאھی، 

אزدھم، یـعאت، چאپ دאرאلتعאرف للمطبو: روتی، باقتصـادنادمحمدبאقر، یصدر، س .25

  .ق1399

  .ق1408د صدر، چאپ دوم، یمجمع علمی للשه: ، قمفلسفتا ـــــــــــــ ، .26

ـــ ، .27 ــرאنهیمدرســه االســالم ــــــــــــ ــאلی، ته ــאظمی خلخ ــی כ ــه عل : ، ترجم

  .1362ی، ینשرعطא

  .ق1385لحیدریه، א مכتبه: ، نجفعیون اخبارالرضالی، ع صدوق، محمدبن .28

دאرאلرسـول : بیروت لتاریخ،ا االمام موسی الکاظم فی محفهطאلب، عאئدة عبدאلمنعم،  .29

  .ق1421אאسאم، 

  .ق1409، موسسه אאعلمی للمطبوعאت: ، بیروتتاریخ طبری، طبری، محمدبن جریر .30

 مؤسسـةאلمعאرف אאسـאمیه،: ، قـملرجالا اختیـار معرفـه طوسی، حسن بن محمد، .31

  .ق1401



  531    و هژموني حاكمان عباسي 7استراتژي امام كاظم

  .ق1411سאمیه، مؤسسةאلمعאرف אא: ، قمتهذیب ـــــــــــــ ، .32

ـــ ، .33 ــى ــــــــــــ ــال كش ــال(رج ــة الرج ــار معرف ــرאن)اختی ــאپ : ، ته ــאزمאن چ س

  .1382وאنتשאرאت وزאرت فرھنگ و אرשאد،

  .ق1411مؤسسةאلمعאرف אאسאمیه، : ، قمالغیبه ـــــــــــــ ، .34

35.  ،  ،7כنگره جهـאنی אمـאم رضـא: مשهد ،7مسند االمام الکاظمعطאردی، عزیزאّهللاא

  .ق1409

ــروخ .36 ــی، אبوجعفرمحمــدبن حســن،  ف ــمبصــائر الــدرجاتصــفאر قم ــة : ، ق مכتب

  .ق1404אلمرعשی،

  .1376אمیری، : ، تهرאندر مکتب اسوه والیتقאئمی، علی،  .37

  .ق1427نשر אسאمی، : ، قمانوارالبهیهقمی، שیخ عبאس،  .38

  . 1371مطبوعאتی حسینی،: ، تهرאنالمالا منتهى ـــــــــــــ ، .39

  .1362אسאمیه، : ، تهرאنول کافیاصכلینی، محّمدبن یعقوب،  .40

  .ق1403دאرאحیאء אلترאث אلعربی، : ، بیروتبحاراالنوارمجلسی، محمدبאقر،  .41

: تهـرאن ،7عفـرج بن الحوائج حضـرت موسـی زندگانی بابمدرسی، سیدمحمدتقی،  .42

  .1379 ،7لحسینא محبאن

  . ق1409دאرאلفכر، : ، بیروتلذهبا مروجمسعودی، علی بن حسین،  .43

  .1371صدرא، : تهرאن ،7سیری در سیره ائمه اطهار، مطهری، مرتضی .44

  .ש1374منשورאت رضی،: ، قمسیره االئمة االثنی عشرلحسنی، ھאשم، א معروف .45

  .ق2،1416אلبیت، ج אل: ، قمارشادمحمدبن نعمאن،  مفید، محمدبن .46

  .1420دאرאلزھرאء،: روتی، بالمدخل الی حضاره العصر العباسیمכی، محمدכאظم،  .47

، ترجمــه مســعود زنــدگی اجتمــاعی در حکومــت عباســیانمحمــد، منــאظر אحســن،  .48

  .1369علمی ـ فرھنگی، : نیא، تهرאن رجب

  .ق1413 אسאمی، موسسه نשر: ، قمرجال نجاشىنجאשی، אحمد بن علی،  .49

  .ש1372 אلبیت، موسسه אل: ، قمالوسائل مستدرکنوری، میرزא حسین،  .50



 1ج/  7مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم    532

  .1377گی خאنه خرد، مؤسسه فرھن: ، قممبانى كالمى اجتهادھאدوى، مهدى،  .51

כتאبخאنـه : ، אصـفهאنالشئون االقتصـادیه فـی نصـوص الکتـاب والسـنهھאدی، جعفر،  .52

  .ق1403אمیرאلمؤمنین، 

  .م1960 دאرصאدر،: ، بیروتتاریخ یعقوبییعقوبی، אحمدبن وאضح،  .53

54. Skinner, Quentin, Meaningandcontex, Quentin Skinner and his critics, Edited by 

Jamestully, NewJersey, Princeton Press, 1998. 

 

  



  

  

  

  

   7راهبرد و مواضع سياسي امام كاظم

  در مقابل خلفاي عباسي

1اتيب يعل
 

  2سيدحسن قاضوي

  

  چكيده
در مقאبل  7ھدف אز نگאرש אین مقאله، رאھبرد و موאضع سیאسی אمאم כאظم

. אری אیשאن در مقאبل حאכمـאن وقـت אسـتد خلفאی عبאسی و אثبאت حق زمאم

، در אغـאز אصـول یخیتאرـ  فییبرאی رسیدن به אین مهم، بر אسאس روש توص

سیאسی אمאمאن שאمل تربیت جאمعه برאی تשכیل حכومت دینـی،   כلی אندیשه

ی مدبرאنه و در موאردی ھمכـאری ریگ כنאرهی زمאنه، ھא حכومتאعترאض به 

سیאسی  שیم خط درאمد שیپبא خلفאی زمאن برאی حفظ אصل אسאم، به عنوאن 

در אدאمـه، موאضـع سیאسـی حضـرت در برאبـر . שود میتبیین  ،7אمאم כאظم

אری خـود در د خلفאی عبאسی، مאنند موضـع אשـכאر بـرאی אثبـאت حـق زمـאم

אن به قطع رאبطه بא حכومت و نفـوذ یعیه שی، توصیאحتجאج بא حאכمאن عبאس

ــه ــאرאن در بدن ــی אز ی ــحאכم  دאدن برخ ــرح میی ــ ت ط ــه . رددگ ــپس ب و س

و  یی سیאسی שیعی مאنند رھبرھא گروهو  ھא فرقهی אیשאن در برאبر ھא ستאیس

                                                           
 .אستאدیאر دאنשگאه تهرאن. 1

  אستאدیאر دאنשگאه تهرאن . 2
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، یفכـرـ  یدتیـאنـאن אز نظـر عق ییאن، رאھنمـאیعیم بر אمور שینظאرت مستق

روאن خـود و یـم بـر پیعه، نظـאرت مسـتقیی שھא گروهאز  یی برخدھ سאزمאن

אیـن  א כـه אتخـאذجـ تא אن שود یمאمت، پردאخته  یدאر כردن وجدאن אنقאبیب

  .موאضع، אز دאیل زندאنی שدن حضرت برשمرده שده אست

، در جهـت ھא אستیسאین  مجموعهدر بخש نتیجه، بر אسאس שوאھد تאریخی، 

ه אمאمـت منصـوص אلهـی یـאی نظریـت אمـאم معصـوم و אحیאثبאت حق حאכم

  .رددگ אرزیאبی می

، خـط مשـی، سیאسـت، یخلفـאی عبאسـ ،7אمـאم כـאظم: ان كليـدي گ واژه

  .אرید ی שیعی، زمאمھא فرقه

  

  مقدمه

ی زندگאنی אمאمאن שیعی، אندیשه و موאضع سیאسی אنـאن אسـت כـه ھא جنبهیכی אز 

صـورت  ھـא چنאن כـه بאیـد و שـאید دربـאره אن שده אنجאممطאلعאت   بא وجود ھمه

در بررسی אین موضوع، ضروری אسـت כـه بـه زمאنـه، وضـعیت و . نگرفته אست

  . אن توجه گرددאمאمאمאمت   مقتضیאت سیאسی دوره

אمאمـت   پژوھש حאضر در پی طرح אین مسאله אست כه אوضـאع سیאسـی دوره

و مשی و موאضع אیשאن متنאسب بא אن دورאن تبیـین ) ق183 – 148( 7אمאم כאظم

אی نـאنموده אز زنـدگی אن حضـرت رא אשـכאر  گردد تא אز אین طریـق بتـوאن جنبـه

، אز حیث سیאسی، بـא  אین دوره. یدسאخت כه به زندאنی שدن و שهאدت אمאم אنجאم

  .خאفت عبאسیאن بر جهאن אسאم مصאدف אست بאمنאزعسلطه و אقتدאر 

  توאنسـتند در دوره مـری،ق 132عبאسیאن پس אز منقـرض سـאختن אمویـאن در 

، موאنـع خאفـت خـود )ق158 – 136(و منصور ) ق136 – 132(خאفت سفאح 

علی، محمـد نفـس زכیـه و  عبدאّهللاא بن ،یخرאسאن אبومسلمخאل،   ون אبوسلمهچ ھم

پس אز . قتیل بאخمرא رא אز پیש پאی بردאرند و سلطه خویש رא تثبیت כنند אبرאھیم
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אقتـدאر عبאسـیאن אغـאز   مرگ منصور כه پسرש مهدی به خאفـت نשسـت، دوره

אی כـه  دوره. رسـد یمـ، بـه אوج )ق170-193( دیאلرשـ ھאرون  و در دوره שود یم

بـود و אمـאم  אمیز אلفאن عبאسیאن به ویژه שیعیאن به שدت خفقـאنوضعیت برאی مخ

אمـر אمאمـت و رھبـری שـیعیאن  دאر عهده ،حیث سیאسی אوضאعچنین در  7כאظم

  .ندگردید

 یحאכم بر جאمعه אسـאم یאسیس یرאی روשن שدن سیאست حضرت در فضאب

שـه و אصـول אندی אبتدא ،یخیتאر یلیدن به تحلیو رس یאسیسـ  یو تعאرضאت فכر

موאضع سیאسـی حضـرت در  7שی سیאسی אمאم כאظمم عمل سیאسی אمאمאن، خط

ی سیאسی שیعه و دאیل زندאنی שدن אیשאن ھא گروهو  ھא فرقهبرאبر خلفאی عبאسی، 

و در نهאیت، نظر نگאرنده بـא توجـه بـه שـوאھد تـאریخی عرضـه  שود یمبررسی 

  . گردد یم

   7جعفر ن امامت موسى بندر دورا ىحاكم بر جامعه اسالم ىاسيس یفضا

در  7אسترאتژی و موאضع سیאسی אمאم כאظم«ن پژوھש، یאز אن جא כه در א

שود، به عنوאن مقدمه، مروری אجمאلی به علل  میכאوש » مقאبل خلفאی عبאسی

 . پیש אمدن چنین אوضאعی خوאھیم دאשت

אت یـو א אیשـאن یھא و سفאرש دستورھאعمل به  یجאبه  9عد אز رسول خدאب

ی، א لـهیقب، فرھنگ و مאحظאت یجאمعه אسאمبر  7یعلאمאم ت یوא بאرهאن درقر

ن تفכـر یـحـאכم שـدن א. دبعدی رא رقـم زאنحرאفאت  ،و ھمین אمر 1حאכم گردید

د כه خود یبאعث گرد رא یאن در جאمعه אسאمیسلطه אمو ،فهیאن سقیجر در یא لهیقب

ت حـאכم یאسـאم یبه جא تیملوכ یعنی ؛אست یאسیس یھא بدعت ن سلطه، אغאزیא

שـכل  یجنگ مسـتمر قـدرت در جאمعـه אسـאم، دیگرد یحכومت موروث 2،שد

                                                           
 .24، صحیات فکری و سیاسی امامان شیعهجعفریאن، رسول  .1

  .232، ص2، جیعقوبى تاریخ .2
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 92رعـرب و خفقـאن یبـر غ عـرب یو تفכر برتر یא لهیو قب یض قومیتبع ،گرفت

 یخیبאعث שد ضرورت تאر אتفאقאت،ن یא 1.یאفتت یدر جאمعه حאכم یאسیسאله س

  . ردیدر جאمعه שכل گ یאسیر سییتغ

ی שـیعی جدیـدی ھـא אمیق )ق132ـ  100(رאن אنتשאر دعوت عبאسی אمא در دو

فرزنـدש  و 3مـریق 122א یـ 1212علـی در سـאل  زید بن یھא روی دאدند כه قیאم

جعفـر  عبـدאلملכ بن معאویـه بن و قیאم عبدאّهللاא بن 4مریق 126زید در سאل  بن یحیی

   5.بود ھא אن نیتر برجسته مریق 128אبی طאلب در سאل  بن

و אز  یتא سرد  ی، אز گرمیریپرحאدثه، روאبط متغ  אن در אن دورهیو عبאسאن یعلو

و مبאرزه بא دولت  یאنאن در دשمن. رא پשت سر گذאשتند ییאرویتא رو یھمכאر

. بعد، אوضאع دگرگون שد و جنگ و جهאد ثمر دאد یمدت. אستאن بودندد ھم یאمو

אز   سوءאستفאدهب و یאن و بא فریسقوط כرد و بر خאف אنتظאر علو یدولت אمو

 یھא نهضت یین אمر، برپאیאمد אیپ. دیبر پא گرد یمجאھدت אنאن، خאفت عبאس

، »ق158ـ  136(در دورאن خאفت منصور . بود یی در عصر אول عبאسعیש یאنقאب

پرچم . אن رخ دאدیאز علو یجمאعت  لهیبه وس یه دولت عبאسیعل یאم علوین قیאول

ن یא. دندیכש یم بر دوש میو برאدرש، אبرאھ هیفس زכنאم رא محمد ین قیא  یرھبر

אم یدאر ق ز فرزندאن و نوאدگאن אو پرچمیبعدھא ن. حسن بودند دو، فرزندאن عبدאّهللاא بن

 6ه،یزכ عبدאّهللاא معروف به نفس و محمد بن 7אمאم صאدق. שدند یه دولت عبאسیعل
                                                           

 .415 -419، ص ھمאنجعفریאن،  .1

، مقاتـل الطـالبیین، אصـفهאنی ؛ אبـوאلفرج326، ص2ج ،یعقـوبى تـاریخ؛ 206، ص3، جج الـذهبمرو، یمسعود .2

  .139ص

  .180، ص7، جتاریخ طبری .3

 .228ھمאن، ص  .4

  .بعده ب 358و  365، ص 1ج ،سیره ابن هشام. 5

. گفتنـد مـیوی رא به دلیل כثرت زھد و عبאدت نفس زכیه نאمیدنـد، ھمـאن گونـه כـه بـه אو مهـدی ھـم  .6

در تمـאم پـدرאن و «: سدینو یگذאری م؛ אصفهאنی در سبب אین نאم)306ص  3، ج مروج الذهبمسعودی، (

  .)233، صمقاتل الطالبیین، אصفهאنی אبوאلفرج(. »שد میدیده ن אی مאدرאن و אجدאدש כنیز وכنیززאده
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. منصور بودندאن در عهد خאفت یאن علویשوאین پیتر دی برجستهیאن زیرھبر علو

خאفت رא   אز مطאلبه یریگ دند، سכوت و כنאرهیא ندیאمא אمאم چون وضعیت رא مه

ت رא ین فعאلیتر שیא بودن موقعیت، بی، به گمאن مههینفس زכمحمد . אر כردندیאخت

به خאفت نظر دאשت و در  یאو אز אوאخر عصر אمو. כسب خאفت دאשت یبرא

.عت כرده بودندیجمله منصور، بא אو ب ھאשم، אز یאز بن یאریאن زمאن، بس
وی در  1

אم כرد و در عصر یقمری ق 145ی אلثאن یجمאدست و ھשتم یא بیست و ששم یب

دوשنبه پאنزدھم رمضאن ھمאن سאل، به ھمرאه گروه אندכی כه بא אو مאنده بودند، 

 ، در אبتدא به نאم برאدرש אز مردمهینفس زכعبدאّهللاא برאدر  م بنیאبرאھ. כשته שد

 یو. د، دعوت به خود رא אغאز כردیبرאدرש به שهאدت رس یوقت. گرفت یعت میب

 2در بאخمرא، אلقعده یذست و پنجم یאم نمود و در بیدر ھمאن سאل در بصره ق

 سאن نیبد 3.אم אو گذשته بود، כשته שدیست و پنج روز אز قیدو مאه و ب כه یدرحאل

אن غلبه و אقتدאر یبر حسن و دخود رא כنאر ز یאسیس یتمאم رقبא یمنصور عبאس

 مשخصنש ین כه جאنשیא یبرא 7صאدق مאمא در אین دورאن،. یאفت بאمنאزعی

ی وصز ی، منصور رא نحطعبدאّهللاא אفو  7אمאم כאظم نשود، אفزون بر دو فرزند خود،

   4.خود قرאر دאدند

  

  7مشي سياسي امام كاظم

אز אمאمـت حضـرت  نظـر صرفכه بא ) ق 148 –148(سאله אمאمت אیשאن  35  دوره

ی ھא دوره نیتر سخت، אز رود یمدورאن אمאمت به שمאر  نیتر یطوאن) عج(حجت 

ون چـ ھم یریگ سـخت ین مقطع، مصאدف بא حכومـت خلفـאیא. ز ھستیאمאمت ن

                                                           
  . 147ه، صیه و אلدول אאسאمیאبن طقطقی، אلفخری فی אאدאب אلسلطאن .1

 ).190، صجنبش حسنیانزאده،  یمحمدحسن אلله. (تر אست כین وאسط و כوفه כه به כوفه نزدیب ییروستא. 2

  .262، ص 6و ج  552، ص 7، جتاریخ طبری. 3

  .379؛ جعفریאن، ھمאن، ص 390، ص1، ج 7مسند اإلمام الکاظم ،عطאردى. 4
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אرאن یـو  ھـא تیفعאلدر برאبر אمـאم،  ی، ھאرون و بود כه ھمگی، ھאدیمنصور، مهد

אرאن אن حضـرت یـאز  یی כه برخא گونهبه  دאשتند، یא אلعאده فوقت یאیשאن حسאس

ن دوره، بـه یـאختنـאق در א 1.שـد یر مدت طـوאنی زنـدאنیعم یאب مאنند محمد بن

ھمאننـد ھשـאم  7כ אمאم صאدقیאرאن نزدید بود כه در אغאز، برخی אز یשد یقدر

 2.خبر ندאשـتند محمد بن نعمאن معروف به مؤمن אلطאق، אز אمאمت אیשאنبن سאلم و 

ن یאز بـ ،رّد مظـאلم، אو به برخی אصאحאت مאنند  خאفت مهدیروزگאر  گرچه در

مسـجدאلحرאم و گسـترש  ،ھـאی منصـور نـهیگنجم یتقسـ ،زنאدقـهبردن برخی אز 

 مאرسـتאنیسאخت ب ،כوتאه כردن منبرھא، مسאجد یھא مقصوره بردאשتن نبی،مسجدאل

  مجموع، כאرنאمـه در 3پردאخت، אن و نאتوאنאنیכورאن و جذאم یرאبن مقرری ییتعو 

 ،7אمـאم כـאظم. بـود یאه و אلوده به فسאد و ستمگریس یא ، כאرنאمهאدשدهی یخلفא

   4.در فשאر و تنگنא بودند یھא به نحو אن، در عصر ھر כدאم אز אنیאن و علویعیש

مختلف  یھא אز خود، تحرכ گروه پیשאمאمאن  یھא ل تאשیحضرت به دل

در  یא ژهیسخت و و وضعیتبא  ،یعبאس یفאخلن عملכرد ینچ دورאن אمאمتש و ھم

ש אز خود، خط یپ שאن در אمتدאد حرכت אمאمאنیرو، אن یאز א. ندرو بود جאمعه روبه

  .ندכرد یرא، سאزمאندھ خویש  یאسیשه سیאند یو אصل אسאس یمש

  

   يعباس  يامام در برابر خلفا ياسيمواضع س

 حكومت  از مطالبه يريگ كناره. 1

نـوعی  ،موאرد כردند و در برخی یریگ حכومت כنאره  صور، אز مطאلبهمن  אمאم در دوره

                                                           
  .29، ص1ج ، أعیان الشیعه ، عאملی. 1

، فروשאنی ؛ صفری47و  44، ح51و  50، ص48، ج بحـاراالنوار، یلس؛ مج215 –223، ص2، جارشادد، یمف. 2

  .112، صغالیان

 .99-95ص ،6 ج ،التاریخ و البدء ، مقدسی .3

  .434، صپیشوایان  سیره، پیשوאیی .4



  539    در مقابل خلفاي عباسي 7راهبرد و مواضع سياسي امام كاظم

  :ینوروز تیدر مجلس تهن אمאمجلوس بא حכومت برقرאر سאختند، مאنند تعאمل 

כـه אن جنـאب در  خوאسـت 7כـאظمאمאم אز روز نوروزی در قی یمنصور دوאن

 نـزد ـשیـخـو یھא هتـحــفد و אھدאی یع כیرאی تبرمردم ب ند ویت بنשیمجلس تهن

مـن در אخـبــאری «: فـرمـود حـضـرت. ـدرنیبگ ھא رא و حضرت אنـنـد یـאیبـیשאن א

ن یـא ـאفــتم ویزی نـیـد چین عیא  دربאره ،وאردשده 9כـه אز جـدم رسـول خـدא

 ن כـهیـא برم به خدא אز یپنאه م نموده و رא محوאن אسאم  و بوده אنیرאنیאد سنت یع

ن כـאر رא یـא« :منصـور گفـت ».א כنمیه، אحאختس رא כه אسאم محو یزیبخوאھم چ

ـم سـوگـنــد یשـمـא رא بـه خـدאونـد عـظـ. כنم یسپאه م ی و جذبیوج دلبرאی 

 ندאو نשست در جאینאچאر حضرت به  ».نییدر مجلس بنש دھم כـه قـبـول כـنـی و یم

ر אورد و אخـ یא وسع خود تحفه  به אندאزه سאمدند و ھر כ שאنیאدن یدبه و مردم 

שـعر כـه ت یـبندאرم جز سه  یא هیمن ھد«: ر אمد و عرض כردیرمردی فقیپ ،ھمه

  :כنم یم שمא میتقدو אن رא   سروده 7نیحسאمאم جدت حضرت   هیجدم در مرث

  אَכ ُغبאرٌ ـــْد عَ ــאِج َو قَ ــیْوَم אلْهِ ـــی  وٍل َعאَכ فِِرنُْدهُ ـــُت لَِمْصقُ ـــَعِجبْ 

  אر כه بر روی تو غبאر ھم بنשستهــכیروز پ  אدــد שد عجب بغ כه بر تو بلنیز אن دم تא

ِ ـــحَ  نَ م نََفَذتَْכ ُدوــَو אسهُ  ـَّ َجدوَن ــْدوعُ ی  رَ ـــرאئ ُموُع غِ ـ   زאرٌ ــَכ َو אلدُّ

  دندیאستمدאد طلب ز جدتאزאن یرאنصאر אשכ  دـفرود אمש زنאن بر تو یر כه در پیאز אن ت

هــْضَقَض ـَאאّ تَقَ    אرُ ــאُل َو אِאכْبــَכ אِאجْ ــْن ِجْسمِ ـعَ   אـــאُم َوعאَقهــِت אلسَّ

  بت و حשمت و אجאلت אی فخر כبאرین تو ھتز א  אن عِ ــאنـد مـــכست و نשــر نשـــیت

حضـرت نـزد . אن مـرد نשسـت ».پذیرفتمتو رא   هین ھدیبنש«: حضرت فرمود

 אیשـאنھـא رא بـه  אن  ور ھمهمنص. د כردیچه بא رא ھא هین ھدیכه א ندمنصور فرستאد

  1!.دندیبخש ،ه خوאندیכه مرث  رمردییحضرت ھم تمאم אن رא به پ. دیبخש

معروف אن نـوאحی  قאنאنאن منصور و حتی دھیאری אز لשכریبسכه  ییאز אن جא

                                                           
 .386ص، ھمאن، אنیجعفر، 344، ص4، جطالب مناقب آل ابیשهرאשوب،  אبن .1
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אدی بـه یـאی زیدאھـ  ھـر سـאلد، یـن عیعی بود כه به منאسبت אیرאنی بودند و طبیא

ز یـכه بـه بخـل نـ  אو  אدی به خزאنهیب وجوه زیترت نیبه א ،כردند منصور אھدא می

م گرفتـه یتصم ،ن سאلیدر א منصور رسد یبه نظر م. שد אفزوده میـ  שهرت دאשت

قصـد  ،گـریت אمאم خدשه وאرد כند و بـه عبـאرت دیبه שخص ،ن حرכتیبود بא א

אمـא  ؛دیـل نمאیאمـאم تبـد یت אجتمـאعیـموقع یبرא یدین אقدאم رא به تهدیدאשت א

 بـرאین אقدאم، یرא אمאم אز ھمیز جאلب بود؛ن حرכت منصور یورد حضرت بא אبرخ

بـא  گـریאز سـوی د. نـدن אسـتفאده رא نمودیبهتر یم منزلت علم و שعر אرزשیتכر

وبرق  א و زرقیכه مא به ھدא ندאنש فهمאندین روש، ھم به منصور و دربאریאتخאذ א

رא  7نیحسـאمـאم   כـه خـאطرهאزمنـدی یعه و نیرمرد שـیم و ھم پیא א دل نبستهیدن

 رא محכـومאنـאن د نـوروز، یـب אمـאم در عیـن ترتیو به א ندد نمود، שאد כردیتجد

  .ندل כردیل به אھدאف خود تبدیدر جهت ن ید رא به فرصتین تهدیو א نمودند

  

 اعتراض. 2

  خאفت، موضعی אשכאر در אحتجאج بא خلفאی عبאسی دربאره موردحضرت در 

، و بدین طریق אعترאض خود رא به غصب حכومت אز فتندرگ میאثبאت حق خود 

 یتصدכه بر ھمه مسلمאنאن در  نددאשت یمאن یب یعنی، ندכرد یمطرف אنאن אعאم 

  : میכن یمچند مورد رא ذכر  نمونه برאی. دאرند ین مقאم برتریא

دنـد אو رد مظـאلم یوאرد שـدند و د یعبאس یبر مهد 7אمאم כאظم یزمאن) אلف

» ی؟گردאنـ ینمـچرא אنچه رא כه אز رאه ستم אز مא گرفته שده بـر «: دندیپرس כند یم

حدود אن رא مשخص כن تא «: گفت» .فدכ«: فرمودند» ست؟یאن چ«: دیپرس یمهد

حـد سـوم  2ש مصر،یگر אن عریو حد د 1כ حد כوه אحدی«: ندفرمود» .برگردאنم

                                                           
  .226، ص مدینه شناسی،  دمحمدبאقر نجفییس. (نهیכوھی در שمאل مد .1

معجـم  ، אقوت حمـوی بغـدאدییـ( .گـزאریאی روم در وسـط رین שهر مصر אز طرف שאم در سאحل دریאول .2

   )114، ص4 ، جالبلدان
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א یـبلـی «: ندرمودف» ھא؟ نیتمאم א« :گفت 2».و حد چهאرم دومه אلجندل 1لبحرא فیس

ز یאست כه بدون جنگ و جـدאل و سـت یین אز جאھאین سرزمیتمאم א !نیرאلمؤمنیאم

ن مـورد فכـرى یـאد אسـت در אیـلـی زیخ« :گفت ».فتح שد 9غمبر אכرمیبرאى پ

  3.»כنم یم

پـس  یשـאنرאجع به فدכ پرسید تـא אن رא بـه א گر ھאرون אز אمאمید یزمאن )ب

כـه حـدود אن رא نیـز  مگـر אین«: ندفرمود ،כرده یخوددאردھد אمאم אز پس گرفتن 

אگر حـدود אن رא بگـویم، «:ندفرمود »حدود אن چیست؟«: رשید پرسید ».یپس دھ

معلـوم  یשـאنא ون אصرאر כرد تא حدود אن رא برאیھאر ».אن رא بאز پس نخوאھی دאد

 ».بگـو« :گفـت .ده שدید درھم כשیچهره رש 4»حد אول אن عدن،«: ندفرمود ».כند

 6یـهقیحـد سـوم אفر« :فرمود .رنگ صورتש برگשت 5».حد دوم سمرقند«: مودفر

حـد چهـאرم «: گـر رא بگـو فرمـودیحد د: بאز گفت .אه שدید سیچهره رש ».אست

تو  دאنستم یم«: فرمود» .زى بאقی نمאندیگر برאى مא چید«: گفت» .אست 7لبحرא فیس

  8».אن رא پس نخوאھی دאد

כسـب  یبـرא یبیفر و عـوאم یینمـא مظلوم ،یعبאس یخلفא یھא אستیאز س یכی

                                                           
 ن،حمـدو بـنא ؛438ص، البلـدان ،אنیدאسحאق ھم محمد بن אبوعبدאّهللاא אحمد بن هیאبن אلفق. (سوאحل فאرسאز  .1

  )314، صالخواص تذكرهجوزی،  אبن؛ 289، ص9، جالحمدونیه التذكره

معجـم  ، אقوت حموی بغدאدیی( .ره אلعربیجزنه، אز توאبع جوف در שمאل یאن שאم و مدیאی אست م دھכده .2

  )487، ص 2 ، جالبلدان

، 28، جموسـوعه سـیره اهـل البیـت، ی؛ قرשـ156، ص48ج  ،بحـاراالنوار، ی؛ مجلس543، ص1، جکـافی،  نییכل. 3

  .462ص

  )89، ص 4 ، جمعجم البلدان( .منیه یאی ھند אز نאحیر در سאحل درשهری مשهو .4

 )249، ص 3 جھمאن، . (שهری در خرאسאن .5

אنـدلس   رهیـروی جز כه تـא روبـه) لیسیس(ه یصقل  رهیروی جز روبه) تونس אمروزی(نאم כשوری گسترده  .6

 ) 228، ص 1 جھمאن، ( . ل در خאور و אندلس در بאختریسیس :ستא نאره در שمאل ین دو جزی، אאست

 )487، ص 2 ، جھمאن( .نه، אز توאبع جوف در שمאل عربستאن سعودییאن שאم و مدیאی אست م دھכده. 7

مسـند  ،عطـאردى؛ 144، ص48، جبحـاراالنوار، ی؛ مجلسـ346، ص4، جطالـب مناقب آل ابیאبن שهر אשوب، . 8

  .157، ص2ج ،  7اإلمام الکاظم
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ورאثـت »  هیـنظر زمینهن یبود כه در א» ن بر جאمعهیت دیحאכم«ت بא שعאر یمשروع

   1.אرאئه כردند» بودن خאفت یموروث»  هیرא بر אسאس نظر» אعمאم

ب عـوאم، یـو ھאرون بא ھـدف فر یرسد مهد یبه نظر م دאستאن،ن دو یא بאرهدر

قبـل אن رא غصـب  یכنند כه خلفـא یس دאدن فدכ אعאم مپ یخود رא برא یאمאدگ

بـه  ،حدود فدכ روשن سאختنو بא  ندن فرصت אستفאده כردیאمאم אز א. כرده بودند

گـאه ین جאیـאن به نـאحق در אیשאن אست و عبאسیכه خאفت حق א ندفهمאند אن دو 

 یאنـאن بـرאرא یـز ؛رא אنجאم ندھند ین כאریچنאن دو بود כه  یعیطب. אند قرאر گرفته

در : כند مאمون نقل می. שدند یرא مرتכب م یتیت خود ھر ظلم و جنאیحفظ حאכم

ھمه  .אلرسول وאرد שد نهیمدرفت، به  یمبه حج  پدرم ھאرونی כه یכی אز سفرھאی

نـزد  7جعفـر بن یروزی موس .אمدند دنש میید بزرگאن שهر، به אجبאرمخصوصאً 

שـאن یא אש نهאتא خنگאم رفتن به אمر پدرم ھ. אمد و مورد אحترאم אو قرאر گرفت یو

: دم، گفتین אحترאم رא پرسیאز پدرم علت א یوقت: دیگو یمאمون م. میכرد  بدرقه رא

: گفـت »כنـی؟ پـس چـرא وאگـذאر نمـی«: گفـتم ».خאفت، حق אوست ن مسندیא«

כند כه مـدعی  تو כه فرزند من ھستی، אگر بدאنم در دلت خطور می ؛مٌ یאلُْملُْכ َعق«

  2»!כنم یسرت رא אز بدنت جدא م ن بשوی،م

صـورت گرفـت  9אعترאض ضمنی دیگر אمאم در مرقد שریف رسول خدא )ج

درود بـر تـو אی «: جא כه ھאرون رو به ضریح مقدس כرد و چنین سـאم گفـت אن

به مردم  خوאست یممفتخر بود؛ زیرא  9אز نسبت خود بא نبی אכرم یو» !پسر عمو

دیכی אو بא حضرت אز אسبאب نאیل שدنש به مقאم خאفـت אلقא כند כه نز گونه نیא

: چنـین درود فرسـتאدند 9א حאضر بودند، بـر رسـول خـدאج אمאم כه در אن. אست

، رשید بسیאر نאرאحت שد، زیرא אیשאن در فخر و مجد بر »!سאم بر تو بאد אی پدر«

                                                           
 .254–253، صجنبش حسنیانאلهی زאده،  .1

احقـاق  ،ی؛ אلقאضـی نـورאّهللاא مرعשـی تسـتر392ص ،2 ج،  اللجـاج االحتجاج علی اهل،  علی طبرسی אحمد بن .2

  .309، ص 12 ، ج الحق
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אرون حضرت بא אین برخورد، אعترאض ضمنی خود رא به ھ 1.אو پیשی گرفته بودند

بحـث، در   در אدאمـه. אعـאم כردنـد پسر عمـوبא عنوאن  9در אنتسאب رسول خدא

אسبאب שهאدت אمאم بیאن خوאھیم כرد כه بعضـی אز مورخـאن אیـن موضـوع رא بـه 

  .אند عنوאن عאمل زندאنی שدن حضرت دאنسته

 

 ت امام در برابر حكومتيفعال يمحورها

زمאنשאن שد כه  یھא ھא و فرقه א گروهعه صرف مبאرزه بیאز אمאمאن ש یفرאوאن یروین

، אز אن یשد و جאمعه بשر یم یھא وجود ندאשتند، صرف אمور فرھنگ ن گروهیאگر א

   2.دیگرد می مند بهره

مختلـف  یھא אمאمאن قبل אز خود، تحرכ گروه یھא ل تאשیبه دل 7אمאم כאظم

ــא عبאســ یخلفــאن عملכــرد ینــچ و ھم אندورאن אمאمتשــ ســخت و  وضــعیتی، ب

 ،روאنیـگرچـه پ. بود یאفتهع گسترש یرא تשی، زندرو بود אی در جאمعه روبه دهیچیپ

אن، אمאمـت یعیگـر אز שـید یه و بعضـیـدیه، زیـه، فطحیلیه، אسـمאعیه، مبאرכیسمط

مقאبلـه بـא  ین بـود כـه جאمعـه رא بـرאیـאمאم بـر א یسع ،حضرت رא قبول ندאשتند

  . دنא سאزیحכومت مه

به אوج خود  3אنیو علو یאن دستگאه عبאسیאرزه م، مبھאرون در روزگאر حכومت 

بـرد، در  یש بـه سـر میخو ییدر عصر طא یت عبאسیכه حאכم بא אن. دیخود رس

رא שــمאر یــز نیאفــت؛ یق چنــدאنیــھــא توف ن حرכتیــכאمــل א یســرכوب و نــאبود

ש گذאرده بود، بلכـه یאن مردم رو به אفزאینهא در مت نه ،אنیאورאن علویھوאخوאھאن و 

                                                           
؛، 29، ص3، جکشف الغمـه؛ אربلی، 163، ص6، جالکاملر، ی؛ אبن אث32، ص13، جتاریخ بغداد، بغدאدیخطیب . 1

 .135، ص 48، ج بحاراالنوار، ی؛ مجلس345، ص4ج

، خاسـتگاه تشـیعאقאنوری،   ؛ علی327– 325، ھمאن، ص فروשאنی אّهللاא صفری نعمت: تر نכ שیبرאی مطאلعه ب .2

  . به بعد 58، صمکتب در فرایند تکاملی، یبه بعد و مدرسی طبאطبא 272ص

  .حسن س فرزندאن عبدّهللاא بنیی و אدریحیאم یو ق) د فخ یשه(علی  ن بنیאم حسیمאنند ق .3
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ھم  אز אنאن  یز שده بود و بعضیאنאن ن ریگ دאمنده و یه بزرگאن دولت رسن موج بیא

  . دאدند یل نשאن میتمא موضوعن یبه א

عאوه بر אصـل تقیـه، در دو  یعبאس در مقאبل حאכمאن 7ھאی אمאم כאظم تیفعאل

  :رفتیمحور صورت پذ

  

  يعيش يها از گروه يبرخ يهد سازمان

 یھد אن، ھمرאه بـא سـאزمאنیعیש یھא مאز نא یو سر یخصوص یھא فهرست  هیته

כـه  یرفت؛ بـه طـوریپـذ یصـورت م ی، به صورت پنهـאنیعیש یھא گروه یبرخ

دאدنـد  یאنجـאم م  یدن به אن אسـאمیمאمورאن حכومت، تمאم تאש خود رא برאی رس

ھـא،  در ھر صـورت، אن گروه 1.توאنستند به مقصود خود برسند یت نمیدر نهא یول

، دور אز چשـم حכومـت و مرאقبـت אنـאن یאسـאم یשورھאع رא در سرאسر כیتש

ن رو، دשـوאر یـאز א. می درאمدنـدیعظ یرویכه به صورت ن ییمنتשر כردند، تא جא

ھא رא به אطאعت وאدאرد و سـرאنجאم، در عهـد אمـאم  بتوאند אن یبود כه خאفت عبאس

د و یـ، بـه אن حضـرت پنـאه جویאسیمאمون نאچאر שد بنא به مصلحت س ،7رضא

  2.ی رא به אیשאن وאگذאردعهد تیوא

ردنـد و بـه כ د مییـن روש، به حق خـود در حכومـت تאכیبא א 7אمאم כאظم

حضرت در نظאرت، . پردאختند میت یאرאن و ھوאدאرאن خود در אن وضعی ینگهدאر

مقאومـت  یھא روש  دن به אنאن بא ھمهی، مدد رسאنیرگ ی، رשد و روשنزیر برنאمه

خـود  یف مכتبـیبא زمאن، به وظـא ییאگאھאنه و אשنא یאزשتیتשאن تא سطح پیو ھدא

  :אست یھد ن سאزمאنید روש אمאم در אیשوאھد ذیل مؤ. عمل نمودند

ی ھـא یھـא כـه אنقאب אز وفאدאرאن אن یبאنیو پשت یھאی אنقאب جنبש دییتא -1-1

                                                           
  .214، صیאسدאّهللاא مبשر  ، ترجمهتحلیلی پیشوایان ما زندگאنیب، یאدعאدل  .1

  .384ـ  382، ص29، جموسوعه سیره اهل البیت، یلقرש .2
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ن جهت، به אمر به معروف و یכردند و در א یم یھא رא رھبر ن حرכتیخאندאن אو، א

  :سدینو یم ینمونه، אبوאلفرج אصفهאن یبرא. پردאختند یאز منכر م ینه

فخ، نـزد حضـرت אوردنـد و אز   رא بعد אز وאقعه یعل ن بنیכه سر حس یزمאن

. ن אسـتین سر حسی، אیאر«: د؟ فرمودیשنאس یשאن سؤאل כردند כه אو رא میא

در رאه אمـر אم و قعود و روزه بود و یصאلح بود כه دאئمאً در حאل ق یאو مسلمאن

ھمאنند אو وجود  یتم כسیب אن אھلیی אز منכر כשته שد و در مو نهبه معروف 

  1.ندאשت

אنאن  ییאن و رאھنمאیعیم بر אمور שی، نظאرت مستقیبه دست گرفتن رھبر -1-2

ت אنـאن و نفـوذ در درون אمـت، تـא یـ، برאی تقویو رفتאر ی، فכریدتیאز نظر عق

אز . ی אمت אصـאح گـرددھא یور כجھא و  אفאھدאف حضرت به ثمر نשیند و אنحر

ب، مرאقبـت و یـوسته تحـت تعقیש אز אو پدرאن بزرگوאرש، پیשאن و پین رو، אیא

 یھـא یھא و گرفتאر یאه، بא سختیאن در אن روزگאر سیعیש. ت و אزאر قرאر دאשتندیאذ

 یھא تیאبـرאز دردھـא و رسـאندن שـכא یכه برא یא رو بودند، به گونه روبه یאریبس

تא مردم بر אن אگאه گردند و  2وאر ندאשتندیبر در و د جز نوשتن یچ رאھیש، ھیوخ

  . שود یبر אنאن وאرد م ییھא و שכنجه ھא رنجبدאنند כه چه 

بود כه در نقאط مختلف  ییق وכאیאن אز طریعیبא ש 7אرتبאط אمאم כאظم -1-3

כـه در  یא هوجوه بودند؛ به گونـ یאور و جمع ییگو حضور دאשتند و مسئول پאسخ

  . تر שده بود אن، منسجمیعیאمאم بא ש یאتیستم وכאلت و אرتبאط تשכین دوره، سیא

  

  ار حكومتد احتجاج با زمام

رא نقل  7بא אمאم כאظم یعبאس یمتعدد خلفא یخ، برخوردھאیث و تאریכتب حد

                                                           
 .213–215، ص زندگانی تحلیلی پیشوایان ماب، ی؛ عאدل אد380، صمقاتل الطالبیینאبوאلفرج אصفهאنی،  .1

 .191، ص29، جموسوعه سیره اهل البیت .2
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אمא  2د؛ین برخوردھא بא ھאرون אست כه به چند مورد אשאره گردیتر שیب 1.אند כرده

دن به حכومت یت بخשیمשروع یאن برאین אست כه عبאسیمهم א  تهنכ

אز . منتسب כنند 9خودשאن رא به رسول خدא ینאمשروعשאن، مجبور بودند به نوع

אن یعبאس و علو بنین یب عمو بر دخترورאثت ن رو، در زمאن منصور بحث تقدم یא

אز  ،هیאم א بنیب  אن כه در روی כאر אمدن خود و مبאرزهیعبאس .שد یم یאر جدیبس

ت یند و אبتدא مשروعه بودאدی بردیھא אستفאده ز روאن אنیאن و پیשعאرھאی علو

به  ،رسאندند می 7علی حضرت به ،ت אبوھאשمیق وصیحכومت خود رא אز طر

رאث عبאس عموی یم، و אدعא כردند خאفت ه،אن فאصله گرفتیج אز علویتدر

وאرث  ،برد یכه دختر אرث نم ین אصل جאھلیه بر אیھא بא تכ אن. אست 9رאمبیپ

حضرت כه تא زمאن رحلت  تنهא پسر عبدאلمطلب معرفی כردند ،رא عبאسשאن یא

 عبאس، אمאم כه אفتی نשر  یعبאس مهدی خאفت  دوره طول در אدعא نیא. زنده بود

 ،در مقאبل 3.دאرد تعلق אو خאندאن به אمאمت ن،یبود؛ بنאبرא 9אمبریپ אز پس بر حق

درصدد رد אدعאی  ،אت قرאنی و אحכאم عقلییت بא אستنאد به אیب ژه אھلیאن به ویعلو

  . שدگونه بحث ورאثت אعمאم و بنאت مطرح  نیאمدند و بدرب אنیعبאس

  

  زنداني شدن و شهادت امام 

ی כه به زندאنی שدن אمـאم אنجאمیـد، تـذכر אیـن نכتـه אزم یאن برخوردھאیقبل אز ب

، אن بود כه مردم אنـאن رא بـه چשـم فرزنـدאن אز دאیِل نفوذ علویאن یכیאست כه 

در  4.אنـد ن منزلت بאرھא אשـאره כردهیز به אیحضرت ن. نگریستند می 9رسول خدא
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. ردند، تא אز אحترאم علویאن بכאھندכ مقאبل، אمویאن و عبאسیאن سخت بא אن مقאبله می

  نـد بدאن 7ھא رא فرزندאن حضرت علـی אز جمله، معאویه אصرאر دאשت כه مردم אن

   2.عمروعــאص نیــز אز אیــن مســאله نفــرت دאשــت 9.1نــه فرزنــدאن رســول خــدא

  نیـز  7، بـه ویـژه אمـאم כـאظمتیـب אھلאین موضوع در برخوردھـאی ھـאرون بـא 

مطرح بود و تכیه אمאم بر אین مطلـب، یכـی אز علـل زنـدאنی שـدن אن حضـرت 

ه שـمא چگونـ«: سـؤאل כـرد 7אز אمאم כאظم ھאرونبنאبر نقلی، . שمرده שده אست

پیאمبر فرزند پسـر ندאשـته و  כه یدرحאلھستیم  9مא אز ذریه رسول خدא دییگو یم

: אن حضرت دو دلیل אز قرאن برאی אو ذכر فرمودند» שمא فرزندאن دختر אو ھستید؟

دوم אیـه  3.שـمאرد یمـאی כه حضرت عیسی رא فرزنـد حضـرت אبـرאھیم  یכی אیه

دאنسـته » אبنאءنـא«مصـدאق  7و אمـאم حسـین 7כـه در אن، אمـאم حسـن 4مبאھله

 5.אند שده

رא بـه שـرح  7ل زندאنی שدن و به שهאدت رسאندن אمـאم כـאظمین دאאمورخ

  :אند ل ذכر כردهیذ

بـه مدینـه אمـد و بعـد אز ورود بـه  ،در مسـیر مכـه مریق179در سאل  ھאرون

لنبی، در ســאم دאدن بــه אن حضــرت خــود رא پســرعموی رســول مכــرم א روضــه

אز مورخאن אین  یبرخ. אم ھم خود رא فرزند حضرت معرفی כردאم. دینאم 9אسאم

 6.אنـد כردهאز عوאمـل زنـدאنی שـدن حضـرت ذכـر  یכـیرא به عنوאن  یرگ روשن

שـאن، بـه لحـאظ یכه אین عمل א دھد یم، نשאن وאقعهن یزندאنی שدن אمאم پس אز א

  .سیאسی تهدیدی جدی برאی ھאرون بود
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אز  یه نכـردن برخـی، تقשده  שمردهبر אمאم שدن یزندאن یכه برא یگریعلت د

م אذאعه אلحـق مـع یبאب تحر«عنوאن  بא یبאب ،عهیש ییدر جوאمع روא. אن אستیعیש

ن یـه در אیـوجود دאرد כه حאوی אحאدیث فرאوאنی در زمینـه لـزوم تق 1»אلخوف به

אز طرف دیگر، رعאیت אصل تقیه در میـאن שـیعیאن אمאمیـه، سـبب . وضعیت אست

ترین אقدאم سیאسی رא بر ضد אنאن دאرنـد، و  تصور כند שیعیאن כمتא دשمن  שد یم

به ھمین دلیـل، خلفـא . رندیپذ یمאمאمאن خود رא تنهא به عنوאن אمאم فכری و معنوی 

כـه  כردنـد یمـذھب כه دאئم در پی قیאم سیאسی بودند، توصـیه م به علویאن زیدی

אن یعین שـیبنـאبرא 2.مאنندبאשند تא سאلم ب) جعفر موسی بن(ھمאنند عموزאدگאن خود 

 ینگאه دאשته، אسرאر رھبـر یرא مخف یموظف بودند مطאلب مربوط به אمאم و رھبر

و  7جعفـر بن  یאمאمت موسـ  دربאره یאست אن گאه כه مطאلب یعیطب. رא אفשא نכنند

אمـאم و  یرא بـرא یשد، مשـכאت یمطرح م ییשאن در جאیאאطאعت אز بودن  وאجب

  .אورد یوجود مאفرאد مطرح כننده به 

 تـوאن یمل یذ یخیبه שوאھد تאر 7دربאره دאیل به שهאدت رسאندن אمאم כאظم

  :אשאره نمود

אمـאم، زیـرא אو متوجـه  ون אز אعتقאدאِت שیعیאن به אمאمتאگאھی یאفتن ھאر )אلف

אن  ،تـرس אز دسـت دאدن سـلطنتש سـببאرتبאط مستمر שیعیאن بא אمאم שد و به 

 : שود یمאین رאبطه مستمر بא שوאھد ذیل אثبאت  3.حضرت رא به שهאدت رسאنید

و  5تـن 245نـאم  یخ طوسـیש 4.שאنیت אز אیو نقل روא 7אتصאل علمא به אمאم
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 1. אند نمودهنفر אز روאت و אصحאب حضرت رא ذכر  320نאم  یقرש

  2؛نصب وכא

  3.ن و صفوאن جّمאل بא אمאمیقطیبن  یאز אصحאب مאنند عل یאرتبאط بعض

گـر אز عوאمـل שـهאدت אن ید یכـیאسـمאعیل بـه عنـوאن  علی بن سعאیت )ب

خאلد برمכی אز אین כه ھאرون فرزند خود رא بـه  یحیی بن. حضرت ذכر שده אست

و بـא خـود אשـعث گذאשـته، نאرאحـت بـود  محمـد بن منظور تربیت نزد جعفر بن

 مقـאمه بـ ،כند رون כه تحت سرپرستی نאمبرده رשد میאھ فرزندھر گאه « :فتگ می

رد و به جعفـر و כسـאن אو یگ وزאرت رא אز من و فرزندאن من می ،دیل אینא  خאفت

ن سـمت عـزل یله برאمد تא جعفر رא אز אیدر صدد ح ،منאسبت نیبه ھم ».سپאرد یم

   ت و خאفـتیـدאنسـت و بـه وא مـیرא אمـאم  7جعفـر موسـی بن رא وییز ؛ندכ

فرصـت منאسـبی بـه دسـت  ،אو بאخبر بـود שی כه אز رویحی .مאن دאשتیאשאن یא

وאمـد  خאنـه אو رفته وسـته بـیو پ نمـودאورد و طرح دوستی تאزه بـא وی برقـرאر 

 אتیאضـאفא بאאخره تمאم אسرאر אو رא ب .و مرאم אو بאخبر שد שכرد تא כאمًא אز رو یم

אنتقאم אز جعفـر، در صـدد  یאو برא. כه به عزل אو אنجאمید دیرون رسאنאعرض ھه ب

אن یـאز علو یאفتن שخصـی ین رو، در پیאز א. برאمد 7אمאم כאظمبر ضد  یא توطئه

  ل כـه یאسـمאع بن یبـه علـ یت، بא כمכ مـאلیدر نهא. بودت نزد ھאرون یسعא یبرא

، یو  لهیق כـرد تـא بـه وسـیحضور در مجلس ھـאرون تשـو یر بود، אو رא برאیفق

ل یعאسـمא بن یبعد אز موאفقـت علـ. سאزد یخود رא بر ضد حضرت عمل یھא نقשه

ن כـאر یـنש، אو رא אز אیـد یو אدא یتא بא כمכ مאل ندن אمر، אمאم تאש כردیبرאی א
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د در یـخ مفیשـ. אمא אو نزد ھאرون رفت و بر ضد אمאم سخن گفـت سאزندمنصرف 

  : سدینو یאدאمه م

ف אمאم رא ینه، دستور توقیبه حج אمد و در مد  ھאرون )ق 179(در ھمאن سאل 

  1.صאدر כرد

حسـאدت אو بـه جאیگـאه אمـאم  ،אسمאعیل دلیل سعאیت علی بن رسد یمبه نظر 

ن אحتمـאل אز نـوع یـא. אسرאر אمאم אگאه بـوده אسـت یאنאً אو אز بعضیبאשد و אح

 م שـدن فرزنـدאنیتین כه مبאدא אسبאب یبرحذر دאשتن وی אز א و אمאمبرخورد 

   2.שود یمت یتقو دیرא فرאھم نمא حضرت

אمـאم و  گرفتن لیبعد אز تحو) ھאرون در بغدאد بאن  زندאن( ییحی به فضل بن )ج

ن یخبر א .رא تכریم כردھאرون، حضرت  بر خאف אنتظאر שאن،یی אھא عبאدتدن ید

دאد تـא אمـאم رא بـه و دستور  שد خשمنאכאز عملכرد אو  و دیھאرون رس موضوع به

د خאلـ ی بنیـحیزمאنی כـه . ه שدیبه سختی تنبאمא אو אمتنאع כرد و . שهאدت برسאند

אظهـאر  ،دهیرون رسـאنאخود رא به دربـאر ھـ אفت،یאطאع  موضوعن یپدر فضل אز א

אن رא مـن  ،ر رא אجאبـت כنـدیאم  خوאسته هنتوאنست رگאت و אس  جوאن  فضل«: دאשت

طـرف بغـدאد ه سـرعت بـه بـ ،بعد אز گرفتن فرمאن שهאدت אمـאم ».כنم אجאبت می

د یשهכ، حضرت رא توسط אو שאھ سندی بنאم به ین پیو بא אبאغ א دیگردرھسپאر 

  3.دنمو

در تمـאم  7، אمـאم כـאظمرسـد یمـبـه نظـر  ،بא توجه بـه שـوאھد ذכـر שـده

 ین بهאنـه رא بـه حאכمـאن عبאسـیتـر و כم ردنـدכ میت یـه رא رعאی، تقאنאرتبאطאتש

ن وجـود ینـچ ن روאبـط و ھمیـש אخبـאر אیכم و ب ،، אمא در زمאن ھאروننددאد ینم

                                                           
 .30 – 33، ص3، جکشف الغمه؛ 579 -582، صارشاد؛ 414و  415، ص مقاتل الطالبیین. 1

 .415و  414، صمقاتل الطالبیین. 2

 .240ص ،2 ج، ارشاد. 3



  551    در مقابل خلفاي عباسي 7راهبرد و مواضع سياسي امام كاظم

ل یـن אمـور بـه دلیـא אثبـאت، אمـא دیرسـ یمـ یم عبאسـبه حـאכ ،אت وכאلتیتשכ

بא به وجود אمـدن چنـد بهאنـه، אیשـאن  ،نیبنאبرא ،ی حضرت مשכل بودھא אستیس

  . שدندر و روאنه زندאن یدستگ

  گونــه כــه אمــروز  כــאن אیשــאن אنینزد یبــرא یمقــאم אمאمــت אن حضــرت حتــ

حسـאدت  یه نـوعد بتوאن אدعא כرد כیאن روשن אست אשכאر نبوده و שאیعیש یبرא

  ن אحسـאس ینـچ لـی כـه ذכـر שـد و ھمیلـذא بـه دא ه אسـت،به אمאم وجود دאשت

אسی אمאم، אیשـאن رא بـه زنـدאن یخطر ھאرون אز حضور אمאم در جאمعه و موאضع س

قمری در زندאن سـندی بـن שـאھכ  183در سאل  7و سرאنجאم אمאم כאظم. אفכند

   1.به שهאدت رسید

  

  نتيجه 

 ھא فرقـهطرف برאی تبیین رאه درست אسאم، بא אفכאر متنאقض אز یכ  7אمאم כאظم

و שدند، و نאگزیر אز پیمودن مسـیری دשـوאر بـرאی ر سیאسی שیعی روبه یھא گروهو 

ھدאیت جאمعه שیعه و پیروאن אمאمیه بودند، و אز طرف دیگـر، در مقאبـل حאכمـאن 

رنـده، تـאש بـه نظـر نگא. ی رא در پیש گرفتنـدא ژهیوی ھא אستیسظאلم عبאسی، 

بـزرگ و  یو به وجـود אوردن گروھـ یزیر ש אز حضرت، متوجه برنאمهیאمאمאن پ

אنـאن بאאرفتـه،  یשـوند و אگـאھ  تیتربאن שده بود تא به روש אنאن یعیمتحد אز ש

שـאن در جهـאن  یو אجتمאع یכپאرچـه و چـאرچوب فכـریשאن  یمردم یھא گאهیپא

ھאیی  ن رو، אمـאم بـא אتخـאذ سیאسـتیאز א. ردیאنאن שכل بگ یدتیعق  אسאم بא برنאمه

אی یت אمאم معصوم و אحین حق حאכمییویژه در مقאبل حאכمאن عبאسی، در صدد تب

ت یـت حאכمیאی כه حضرت، مשـروع به گونه. ه אمאمت منصوص אلهی بودندینظر

ت یـت منصوص אلهی، در صورت مقبولیאمא حאכم. دאنستند میخدאوند   هیرא אز نאح
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אمـאم، رאھبـرد   بא توجـه بـه אوضـאع خـאص زمאنـه. אبدی یحقق مت یعت عمومیو ب

 یھא یر حכومـت معطـوف بـود כـه در بررسـییـאسی و تغیس  حضرت، به مبאرزه

ھא و عملכــرد אمــאم در جهــت אثبــאت حــق  אســتیت، سیــرفته، در نهאیپذ  صــورت

אیـن . שـد یאبیـه אمאمت منصـوص אلهـی אرزیאی نظریت אمאم معصوم و אحیحאכم

אمـאم  یھא אسـتیھـא و س تאש. دیـשـאن حאصـل نگردیאمאمـت א  ورهتصـمیم در د

ردند، طبـق שـوאھد כ می یریگ یپدرאن خود پ یھא رא כه در אمتدאد تאש 7כאظم

  :نمود یאبیتوאن אرز ین جهت میذیل، در א یخیتאر

، یدتیאن، ھدאیت عقیعیم بر אمور שیو نظאرت مستق یبه دست گرفتن رھبر. 1

   ؛אنی אندھ سאزمאنو  یفכر

שی سیאسی אمאمאن توسط حضرت و שאگردאن אیשאن در جאمعه م تبیین خط. 2

  ؛مبنی بر حق تשכیل حכومت توسط אمאم معصوم

در برאبر  یو منف یروאن در אتخאذ موאضع سلبیم، رאھنمאیی پینظאرت مستق. 3

  ؛אن بودن مשروعنאخאفت عبאسی، به منظور אثبאت 

  ؛ه تשכیאت خאفت عبאسینفوذ دאدن برخی אز یאرאن در بدن. 4

  ؛אگאھی بخשی به אمت אسאمی. 5
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  .به שهאدت رسאند محכوم כرد و سرאنجאم
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  ت تعارضيريو مد 7امام كاظم
  

1رييدكتر محسن الو
 

  

  دهيچك
تضـאد כه אغلب برאمده אز  ھא אنسאنی در روאبط אجتمאعی فرد نیبی ھא تعאرض

ی علـوم ھא אز שـאخه אی כی אز مسאئل مورد عאقه و אھتمאم پאرهیمنאفع אست، 

ستی و אنوאع ین علوم، אز چیدر א. دھد میل یر تשכیאنسאنی رא در چند دھه אخ

ت אن سـخن یریمـد سـאزوכאرژه یـو به و ھא אنש یدאی، چگونگی پھא تعאرض

כـی אز یط بـא یتعאرض כه אنوאع گونאگونی دאرد، حسـب שـرא. שود میگفته 

ت یریری، אجتنـאب، نـرمש و مصـאلحه، مـدכא رقאبت، ھم گאنه پنجی ھא روש

فאقـد تعـאرض و  אی دאرאی تعאرض و אختאف به رאبطـه رאبطهכ یשود تא  می

ده، یכ متن برگزیدر  7مروری بر سخنאن אمאم כאظم. אبدیאختאف، אنتقאل 

 ریـغی אفقـی ھـא رضتعאرسאند כـه אیשـאن در  مین بردאשت یخوאننده رא به א

כـی یی ریכאرگ بهی אحسאسی و عאطفی، به جאی ھא تعאرض ژهیوی، به כאربرد

در . برنـد میری بهره یگ שیت تعאرض، אز روש پیریمد گאنه پنجی ھא روשאز 

 אی نی خـود، بـه گونـهیر אرتبאطی بر אسאس بאورھאی دگ כ כنשین روש، یא

אحتمـאلی אز طـرف  عـאرضت نـهیزمא نبאשد و ز ند כه خود تعאرضכ رفتאر می

                                                           
  .7دאنשیאر دאنשگאه بאقرאلعلوم .1
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 جـهین موضـوع، نتیـن نوשتאر، ضمن بررسـی فשـرده אیא. دیمقאبل رא نیز بزدא

در روאبط אجتمאعی،  7یرد כه مبنא قرאر گرفتن رھنمودھאی אمאم כאظمگ می

  . ندכ ری مییی جلوگفرد نیبی ھא تعאرضאری אز یאز بروز بس

ت یریی مدھא وשرت تعאرض، یریتعאرض، مد ،7אمאم כאظم: یدیכل گאنوאژ

  .ری אز تعאرضیگ שیتعאرض، پ

  

  ان مسألهيمقدمه و ب

رא نگאه خرد بـه  7معصوم אئمهگאری سنتی برאی ن رهیژگی אصلی سید بتوאن ویשא

یی אز אبعـאد مختلـف ھـא گزאرשدאنست כه در قאلب כنאر ھـم نهـאدن  ھא אنزندگی 

ی ھـא و نگאه ھא نـهیر و متـאثر אز زمیـאخ دھـهدر سـه . אفتی میتجلی  ھא אنزندگی 

ی כلـی ھא لیتحل אرאئهگری و ن ש به כאنیرאن، گرאیبرאمده אز אنقאب אسאمی در א

כ אز یـھـر . אفتیدא שد و به صورت نسبی نیز گسترש ھم یپ :אئمهאز زندگی 

ن یـכـی אز אیسـت یی مثبـت و منفـی دאرنـد و سـزא نیھא כـرد، جنبـهین دو رویא

وאن אز تـ یכنـאر گذאשـته שـود؛ زیـرא مگری به صورت כאمـل یכردھא به نفع دیرو

 بـאرهسـخن در. כرد، در جאی منאسب خـود بهـره بـردیی مثبت ھر دو روھא جنبه

گر وאنهـאد، ولـی ید به مجאلی دیכردھא رא بאین رویو אبعאد مثبت و منفی א ھא تیمز

 سـتهیبאی معאصـر، مـאنع فهـم ھـא گرین ر שـدن در כאنو رسـد غوطـه میبه نظر 

دی אز یـשده و אכنون جאی אن אست כـه مـوج جد :صومאنمع رهیسیی ھא بخש

ز אز خردنگـری سـنتی و در یرد כه אلبته متمـאیگאری שכل بگن رهیگری در سن خرد

 ییאید، زوאیی مختلف علوم אجتمאعی جدھא ی שאخهھא هیو نظر ھא یگرن پرتو כאن

ی منאسب برאی تحقـق ھא روשכی אز ید یשא. رא بכאود :معصومאننو אز زندگی 

אز منظـر ن بאשـد כـه یـא ،:אئمـهنظـری و عملـی  رهیسـن ھدف و بאزخوאنی یא

سـخنאن و אنسـאنی، علـوم ی مختلـف ھـא حوزهی ھא אفتـهیو نو جدیـد یھא پرسש

م، در زنـدگی یאن به صـورت مسـتق جهینتمطאلعه گردد تא  :معصومאن یرفتאرھא
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ی אز כـی ،نـهیمن زیـدر א یینوשتאر، به عنوאن گـאمی אبتـدא نیא. دیאمروز مא به כאر א

אن فردی رא در سـخنאن یت تعאرض میریعنی مدید علوم אجتمאعی یموضوعאت جد

  .ندכ بررسی می 7אمאم כאظم

ن فردی، پس אز نگـאھی یت تعאرض بیریبرאی שنאخت روש אمאم ھفتم در مد

ت تعאرض אزم به یریم و مسאئل مدیمفאھ نیتر مهممروری بر  حضرت،به زندگی 

  .دیא مینظر 

  

  ك نگاهيدر  7ظمامام كا

.) م 745 نـوאمبر 8(مری ق 128صفر در ھفتم  7عفر ملقب به כאظمج بن אمאم موسی

א در یכـی ی و 183رجب سאل  25א ی 24نه متولد שدند و در ששم، یא مدیدر אبوאء 

ــאل ــق 181،184،186،188ی ھא אز س ــאرون אلرש ــت ھ ــد خאف ــری در عه   د در یم

  بـه  و مـریق 148שـאن در سـאل یאمـت אאغـאز אم. دندیزندאن بغدאد به שهאدت رس

  אم אمאمـت حضـرت یـא. بـود 7صـאدقאن אمـאم جعفـر ש یدنبאل שهאدت پدر گرאم

  مـאن ز عنـی منصـور، مهـدی، ھـאدی و ھـאرون ھمیعبאسی  فهیخلبא خאفت چهאر 

אن در عصر אمאمـت אن حضـرت بـه یعیرخدאد مربوط به ש نیتر مهمאم فخ، یق .بود

  1. אید שمאر می

  

  رضچيستي تعا

یـא جنـگ  زدوخـوردتنهـא نـزאع و  2مرאد אز تعאرض، تخאصم، تنאزع و یא منאزعـه،

نیست؛ تعאرض ھر گونه عدم توאفق و نگـאه אنتقـאدی بـه طـرف مقאبـل رא שـאمل 

                                                           
، الفصـول المهمـهصـبאغ، ؛ אبن246ـ 215، ص 2، جارشادد، یمف: אمאم ھفتم نכ بאرهدر  یכل یھא یאگאھ یبرא1. 

  . 7مام موسی بن جعفرحیاه اال، ی؛ قرש48، جبحاراالنوار، ی؛ مجلس963ـ  931، ص 2ج

2. Conflict 
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تذכر אین نכته ضروری אست כه אین وאژگאن رא مترجمـאن و نویسـندگאن . שود یم

و بنـאبرאین . אنـد برده כאر بـهی אنگلیس» Conflict« وאژهیאن، در برאبر ز مختلف فאرسی

ی ھـא دאلتی ھא پوשאنیو نאھم ھא پوשאنیوאכאوی خود אین وאژگאن و برשمردن ھم

تعאرض אز بین אین وאژگאن در אین نوשـتאر،  وאژهאنتخאب . سودی ندאرد ھא אنزبאنی 

به ھر حאل، تعאرض وضعیتی אجتمאعی אسـت כـه . ر אن אستت به دلیل כאربرد بیש

ی אسאسـی مربـوط بـه یـכ فـرد یـא نهـאد ھא موضوع بאرهیא چند نفر در در אن دو 

אجتمאعی، یא بא ھم توאفق ندאرند یא در برאبر یכـدیگر قـدری خصـومت אحسאسـی 

فـرد (تعאرض به عبאرتی دیگر، فرאگردی אست כه در אن یכ طرف . دھند مینשאن 

مخאلفـت یـא بـא  אש یگروھـאبد כه منאفع فردی یא خـאنوאدگی یـא ی درمی) یא گروه

بر אیـن אسـאس و بـه عنـوאن مثـאل،  1. وאכنש منفی طرف دیگر موאجه שده אست

رمسلمאنאن، عبאرت אز وضعیتی אست כه در אن ھر یכ یتعאرض میאن مسلمאنאن و غ

رא طرف مقאبل نאدیده אنگאשته و یא در  ھא אننی یאز طرفین אحسאس כنند כه منאفع د

نیز ھر گـאه دو . مقאبله بא אین تهدید برخیزند در نتیجه، به. معرض تهدید قرאر دאده

ن אحسאس כننـد بخשـی אز منـאفع یכ אز طرفیرند כه ھر یتی قرאر گیفرد در وضع

د قرאر یאز طرف مقאبل در معرض تهد ھא אنא خאنوאدگی ینی، אقتصאدی، אجتمאعی ید

אرض ن دو فـرد تعـین אین ببرند، بید رא אز بین تهدیא אی گرفته و بخوאھند به گونه

  . رخ دאده אست

  

  ي تعارضبار انيزسودمندي يا 

כلـی تقسـیم  دستهبه دو  ،برאی یכ مجموعه زیאنتعאرض رא אز نظر سودمندی یא 

  :אند כرده

   ھـא ینـوאورو  ھـא تیخאقختن یتعאرض כאرכردی כه معمـوאً بـא بـرאنگ) אلف
                                                           

  )Abu Nimer; Anthony deReuck. (6אن، مدیریت تعאرض و مذאכره، صییعلی رضא. 1
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  و שـود  مـیموجـب  رא ھـא یریگ میتصـمبهبـود כیفیـت  ،ھـא گروهن אفرאد و یدر ب

  نــد و כ ی כــאری تשــویق میھــא گروهعאقــه و حــس כنجכــאوی رא در אعضــאی 

  و محیطـی بـرאی خـود אرزیـאبی و  ھـא تنשبرאی طرح مسאئل و כـאھש  אی وسیله

  . אستتحول 

رאنگـر دאرد و بـא گسـترש یو ییאمـدھאیبر عכس تعאرض غیرכאرכردی، پ) ب

و  یی، مـאنع כـאرאאھ سـאزمאنن אفـرאد و ینאخשنودی و بر ھم زدن روאبط منאسب بـ

  1.שود می ھא כאرאمدی

  طبیعی אسـت تعـאرض כـאرכردی رא כـه سـودمند אسـت بאیـد אیجـאد כـرد و 

ــאر ــدیریت و مه ــאرכردی رא م ــאرض غیرכ ــن אســت در א. تع ــ نیروש ــتכ ،אج   ه ی

  ق وאگرאیــی بــین مســلمאنאن یرכــאرכردی אســت כــه אز مصــאدیمــא بــر تعــאرض غ

منאزعـه  אשـכאرאقرאن . ھש שده אستی مختلف نכوھא שכلد و به یא میبه שمאر 

ن مســلمאنאن معرفــی یرאیــی بــگ ن رفــتن وحــدت و ھمیرא ســبب سســتی و אز بــ

  :فرمאید می

) َ َ َوَرُسولَُه َوא تَنאَزُعوא َفتَفَْשلُوא َوتَذَھَب ِریُحــכُْم َوאْصـبُِروא ِאنَّ אّهللاא َوَאطِـیُعوא אّهللاא

  2.) َمَع אلّصאبِِرینَ 

جـه ینت ھـא אنو نـאبودی  ،وند אجتمאعییאنאن در گرو پز بقאی مسلمیאت نیدر روא

 אی در نאمه 7ن علیאرمؤمنینمونه، אمرאی ب. تفرقه و چنددستگی معرفی שده אست

  : אند ن فرمودهیبدאّهللاא بجلی چنع ربنیبه جر

 ِ ِ  یَو ِאنَّ אلْبََقאَء ف   3.אلُْفْرَقة یאلَْجَمאَعِة َو אلَْفنَאَء ف

                                                           
  )(H. Kelman؛ 63ـ  62ھمאن، ص . 1

  .43و سوره אنفאل، אیه 59؛ سوره نسאء، אیه 152عمرאن، אیه  ؛ سوره אل46אنفאل، אیه . 2

 .16، صوقعه صفیننصر بن مزאحم، 3. 
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ترجمـאن  یردگ سرچשمه مینی یزאل معאرف د ز כه אزینی نین سخن אمאم خمیא

  : ستھא ن אموزهیھم

   1تفرقه אز שیطאن אست و وحدت כلمه אز رحمאن

  

  سطوح و انواع تعارض

 تـوאن یمـאصلی درون فردی، میאن فردی و میـאن گروھـی  دستهتعאرض رא به سه 

تعאرض معموאً אز سطح درون فردی و میאن فردی אغאز و بـه سـطوح . تقسیم כرد

אز  אی در سطح אجتمאعی، שאھد حجم گسـترده 2.שود یمאجتمאعی כשאنده  ختلفم

 כلمه. میھست4 ھא جمאعتو به عبאرت جدیدتر میאن  3ھא فرھنگ خردهتعאرض میאن 

שـאمل ھـر  وאستفאده שده כه تنهא بאر فرھنگی دאرد  فرھنگ خردهجمאعت به جאی 

אغـאز  نقطـهכ שـ ولی بی 5.שود میگروه فعאل بא אھدאف و منאفع مשترכ رא שאمل 

אن یـی مھـא بـه عبـאرت دیگـر، در تعאرض. ن فردی אسـتیאین تعאرض אز سطح ب

  .رود مین نی، سطح میאن فردی تعאرض אز بھא جمאعت

نین تعאرض رא بر אسـאس دאمنـه و قلمـرو אن بـه دو دسـته כلـی تقسـیم چ ھم

  :אند כرده

   ؛تعאرض بنیאدی) אلف

  ؛تعאرض אحسאسی و عאطفی) ب

  :שود یمبه سه دسته تقسیم  نیزبنیאدی تعאرض 

بـه  توאن یمرא  ھא שهیאندכه نאسאزگאری در  שنאخت طهیحتعאرض بنیאدی در . 1

                                                           
 .18، صوحدت در اندیشه امام خمینیدאحمد خمینی، سی. 1

  )Burton and Dukes(؛ 12אن، صییرضא 2.

3. Sub Cultures. 

4. Communities. 

  .یی دכتر نאصر فכوھאقא یھא یسخنرאنאز  یכیبא אلهאم אز 5. 



  563    7كتابشناسي امام كاظم

  . عنوאن نمود אשכאر אن نאم برد

ھـدف כـه نمـود אשـכאر אن در نאسـאزگאری در  طـهیحتعאرض بنیـאدی در . 2

  .خورد یمبه چשم  ھא تیאولو

نســبت بــه  ھא دگאهیــده نאســאزگאری כــ ھא هیــرو طــهیحتعــאرض بنیــאدی در . 3

  1. فرאگردھא، نمود אשכאر אن אست

 ،یאجتمـאع جنبهھم در جنبه فردی و ھم در  ،אدییی بنھא تعאرض گאنه سهאنوאع 

  .אنجאمد میی אحسאسی و عאطفی ھא تعאرضبه  אغلب

بـא  ھـא אن رאبطـهرא אز نظـر نـوع  ھـא گروهن אفرאد و یتعאرض ب ،گریאز منظری د

ی ھـא یبند میتقسـאز بـین . م כـردیتقسـتـوאن  میی مختلفی ھא ورتصگر به یכدی

  :توجه אست ستهیשאدو تقسیم אین مختلفی כه در אین زمینه وجود دאرد، 

  تعאرض عمـودی כـه بـه تعـאرض میـאن سـطوح مختلـف یـכ مجموعـه . 1

بـאאتر مربـوط  مسئوאنوאحد، مאنند سطوح پאیین یכ گروه و مدیرאن و رھبرאن و 

  .שود می

ی ھـم سـطح אز نظـر سلسـله ھא گروهتعאرض אفقی כه به برخوردھאی میאن  .2

  2. مرאتبی مربوط אست؛ مאنند تعאرض میאن مدیرאن یכ سאزمאن אجتمאعی

  

  يري تعارضگ مراحل شكل

د به אن توجه שـود، ینوשتאر بא نیא یمفهومگری כه در مبאحث مقدمאتی و ید نכته

یــرد و گ שــכل نمی بــאره כ، یی مختلــفھא ن אســت כــه تعــאرض دאرאی אیــهیــא

אین כه در כدאم مرحلـه تعـאرض وאرد  حسب بریری مدیریت تعאرض نیز گ جهت

                                                           
 .10אن، ھمאن، صییرضא 1.

2. Abu Nimer, p 38. 
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כ تعאرض و برطرف שـدن ییری گ مرאحل שכل. صحنه שود، تفאوت خوאھد כرد

ند، بـه صـورت یوگ אن رא כه אصطאحאً به אن כوه یخ تعאرض و ذوب שدن אن می

  1: אند زیر بیאن כرده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שـود، پـس אز  مـیאغـאز  אندر مرאحل כـאھש تعـאرض כـه پـس אز אسـتقرאر 

   فـرאאنتقـאل אز تعـאرض بـه عـدم تعـאرض  مرحلـهمرحله حل و فصـل تعـאرض، 

تـوאن  مـی 2 שـمאرهאین مرאحل بא כوه یـخ تعـאرض رא در نمـودאر  رאبطه. رسد یم

  :مשאھده כرد

                                                           
1. Abu nimer, pp 43 – 45. 
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بهتـرین  ،ی אز بروز تعـאرضیرگ مهم ضروری אست כه پیש نכتهن ییאدאوری א

مـدیریت  تـوאن ینمـیری رא دیگـر گ ولی אین پیש ،שכل موאجهه بא تعאرض אست

یـری گ ولی وقتی پیש. زیرא تعאرضی در כאر نیست تא مدیریت שود ،تعאرض نאمید

  .رسد میبه جאیی نرسید، نوبت به مدیریت 

  

  ت تعارضيريمد

ی אخیـر در سـطحی ھא سـאلכـه در 2یא حل و فصل مخאصمאت  1مدیریت تعאرض

ی حقوق، علوم سیאسی، مدیریت و حتی אرتبאطאت אجتمـאعی بـه ھא رשتهوسیع در 

بـرאی כאسـتن و כنتـرل כـه אجتمـאعی אسـت  یھـא روשیכی אز 3אن توجه שده، 

سאختن  ریدر مسאجتمאعی و طبقאت یכ אجتمאع  یھא گروهمیאن אفرאد و  ھא אختאف

                                                           
1. Conflict Management. 

2. Conflict Resolution. 

  .، فصل سوم... گزارش طرح تحقیقاتی، محسن، یریאلو. 3
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 אی دאنש حقوق כه שـאخه .رود مینש به כאر ر و بدون تت ر و אگאهت سאلم אی جאمعه

אی یـص زوאیپـردאزد، بـرאی تשـخ می ھא تعאرض بאرهمهم אز אن אسאسאً به دאوری در

دאنש . ردیگ بهره می ھא روשن یرسאند، אز א میכه به دאوری درست مدد  ھא تعאرض

ن یژه بـیو به و ھא گروهن یאسی ھم برאی بررسی و حل אختאف و مخאصمאت بیس

ن روש یـ، بـא אھـא دولتبא  אی אسی و نژאدی و فرقهیی سھא گروهن یא بیא و כשورھ

 فهیوظند حل تعאرض رא به عنوאن یت فرאیریز مدیت نیریدאنש مد. سر و כאر دאرد

ש یدאیـی پھא שـهیخود قلمدאد כرده و به دنبـאل אن بـه مبאحـث مختلفـی مאننـد ر

ن یصورت گسترده به אدאنש אرتبאطאت ھم گرچه ھنوز به . تعאرض پردאخته אست

، ھאسـت אنسאنن یل אقتضאی موضوع خود כه אرتبאطـאت بـیموضوع نپردאخته، به دل

  .אرتبאط ھم توجه دאرد گونه نیאنאچאر به 

  

  ي مديريت تعارضها روش

כـوه  دאمنـهتوאند تא  میשود و  میوقوع تعאرض שروع  مرحلهمدیریت تعאرض אز 

ی ھא سـبכمدیریت تعـאرض بـه . بدیخ تعאرض یعنی عبور אز تعאرض אستمرאر یא

 بـאر אنیزی כـه כـאرכرد ریـغی ھא تعאرضبرאی مدیریت . یردگ مختلفی صورت می

  :אند ، پنج روש رא پیשنهאد כردهאند تשخیص دאده שده

  

  ) سلطه و زور(روش رقابت . 1

אمכאنـאت و  ھمـهبـא تכیـه بـر  تـא وשـدכ می ،در אین روש ھر یכ אز طرفین

میـدאن  برنـدهم تعאرض رא אز بین ببرد و بـه אصـطאح ی خود، طرف دوھא تیظرف

طبیعـی . ھیچ جאیگאھی بـرאی אو نـدאرد ،ی طرف مقאبلھא لذא تאمین خوאسته؛ שود

אیـن . دھـد مـیאست אین نقש رא گאه مدیر تعאرض به نفع یכی אز طـرفین אنجـאم 

 نـهیزمنهא ت دد ولی אین نقـص رא دאرد כـه نـهبن سریع و قאطعאنه صورت می، روש
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  . پذیرد میبلכه אغلب אن رא تשدید ھم  ،برد میאخשنودی رא אز بین نن

  

   )حل مسأله يا حل تلفيقي(روش همكاري مبتني بر اعتماد . 2

پذیرنـد כـه  مـی ،در אین روש، طرفین به אبتכאر خود یـא بـא تשـویق میـאنجی

כאمـل  برنـدهی بیאبند تא خوאسته ھر طرف به نحوی تאمین שود و ھیچ یـכ حل رאه

دھنـد ولـی  مـیאمتیאزی رא אز دست ن ،طرفین در אین روש. دאن تعאرض نبאשندمی

אین روש در موאردی כه سطح تعـאرض . نندכ אمتیאز אכتسאبی رא بین ھم تقسیم می

زیאد و مאندگאر دאرد ولی نقص אن אیـن אسـت כـه معمـوאً  یبنیאدی نبאשد כאربرد

  . یر אستگ بسیאر وقت

  

  روش اجتناب . 3

כـه אز میـدאن تعـאرض  خوאھنـد مـیھر دو یא یכـی אز طـرفین  ،در אین روש

אھمیـت و אرزשـی  یשـאنو عدم توאفق بـرאی א دند و خود رא درگیر אن نכننبگریز

 وضـعیتیتא אین כه  כند یممیאنجی نیز گאه ھمین روש رא به طرفین توصیه  .ندאرد

بی بـرאی فرصت منאس ،فرد در אین روש. و فرאھم אیدگ گفت אدאمهبرאی  تر منאسب

  ، ولـی כنـد یمـفـرאھم אوضـאع ر یא روשن שدن وضـعیت یـא تغییـر ت بررسی بیש

  אین نقص رא دאرد כه אثر אن موقت אسـت و ھـر لحظـه אمכـאن بـرھم خـوردن אن 

  .وجود دאرد

  

  روش نرمش و سازش . 4

تـאمین  ،میـאنجی هیتوصدر אین روש، یכی אز طرفین تعאرض به אبتכאر خود یא 

و . دאرد مـیی خـود مقـدم ھא خوאستهگر تعאرض رא بر تאمین ی طرف دیھא خوאسته

ی خـود ھא خوאسـتهھمאھنگی و رفع تعאرض بא طرف مقאبل رא بر دست یאفتن بـه 
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برאی حل مسـאئل عمیـق و پیچیـده  ،روשن אست כه אز אین روש. دھد میترجیح 

عمیق  یزیرא رאه حل ؛توאن אستفאده כرد و پאیאیی و دوאم אثر אن نیز متزلزل אست مین

  .אید و بنیאدی به حسאب نمی

  

  روش مصالحه . 5

  שـود כـه بאیـد אمتیـאزی بدھـد تـא  میھر یכ אز طرفین مجאب  ،در אین روש

حجـم אمتیאزھـאیی  بر حسب אین כه دאمنه و ،אین روש. אمتیאزی כسب כند دبتوאن

  ر تـ ر یـא כمتـ توאنـد پאیـאیی بیש مـی ،، چقدر אستשود یمכه אز אن چשم پوשیده 

 1.שته بאשددא

כـه در  שـود مـیی خאصـی אسـتفאده ھא تیموقعدر  ھא روשھر כدאم אز אین אز 

  . אשאره שده אست ھא אنبه  ،ن موضوعیمنאبع مربوط به א

و ن ید כـه אولـیتوאن رسـ میدی بن ن جمعیبه א ،אز مبאحث مقدمאتی כه گذשت

 بـאعی אختאف و تفאوت دو فرد و یـא دو گـروه אجتمـא تعאرض،رین مرحله ت سאده

نقطه אغـאزینی بـرאی  ،שدن بین خود و دیگری قאئلھمین تفאوت ی אست و دیگر

بא אحسאس به خطر אفتـאدن منـאفع ھمـرאه  ،ن אحسאس تفאوتیאگر א .برخوردھאست

جنـگ و برخوردھـאی  ،אحلتنש و سردی روאبط و در وאپسین مر אزس نهیשود، زم

אست  دیگریאن خود و رین نوع تعאرض، אختאف میت پس سאده. خوאھد שدשدید 

بهتـرین تـوאن گفـت  مـیאگر مدیریت אجتمאعی ھوשمندی وجود دאשته بאשـد، و 

אگـر כـه  אی مرحله نخست אست؛ یعنی مرحلهز ھمאن ینمرحله موאجهه بא تعאرض 

אز بروز سطوح بـאאتر שود و  میمאنع ورود به مرאحل بאאتر د، گردت یریخوب مد

ریשـه ن כـه یـبـא توجـه بـه א. نـدכ ری مییجلوگאولیه  یھא گאمدر ھمאن تعאرض 

ری אز یـگ שیپ بنאبرאین، رددگ ی فردی برمیھא به تعאرض زینی אجتمאعی ھא تعאرض

                                                           
 .73ـ  71אن، ھمאن، صییرضא 1.
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پدیـده مخـرب  و ھـא تعאرضری אز یتوאنـد بـه جلـوگ میی فردی حتی ھא تعאرض

  .بینجאمدھم אجتمאعی 

  

   7كاظم دگاه اماميد

تـوאن אز دאلـت  مـی، ولی אند هن موضوع نپردאختیم به אیאمאم ھفتم به صورت مستق

אز سخنאن אن حضرت כه به روאبط אجتمאعی مربوط אست، به سوی כשـف  אی پאره

دھدכه אمـאم  مینשאن  ،7مروری بر سخنאن אمאم כאظم. שאن گאم بردאשتیدگאه אید

ש אز گسـترש אن و ورود بـه یز بر موאجهه بא تعאرضאت در مرحله نخست و پـین

ده، یـכ منبـع برگزیـث نقـل שـده אز אیשـאن در یאحאد. د دאرندیسطوح بאאتر تאכ

برאی وאכאوی سخنאن אن حضـرت  שده אنتخאبمنبع . ن بردאשت אستیא دכنندهییتא

عبه حرאنـی שـ אبن نوשـته 9لرسـولا تحـف العقـول عـن آلن نوשـتאر، כتـאب یدر א

گـر یسه بא دیز אختصאر כتאب در مقאیل قدمت و אعتبאر و نیאست כه به دل.) ق336(

ده، ترجمـه یـאت برگزیـروא. ده שده אسـتینש دאשت، برگزیאبعی כه אمכאن گزمن

بـط در ر یق قسـمت ذیـدق ترجمـهر یـم عنوאن محورھـאی زאی دهینשده ولی כوש

ث بـא یحد رאبطهح כوتאھی ھم برאی نשאن دאدن یل ھر محور توضیذ. ت بאשدیروא

  . موضوع مورد بحث אورده שده אست

  

  كمال عقل  نشانهن به عنوان در امان بودن از شر انسا. 1

ِ یَو َمא تَمَّ َعقُْل אْمِرٍئ َحتَّی  ـرُّ مِنْـُه َمْאُمونَـאنِ یכُوَن ف אز  1 ِه ِخَصאٌل َשتَّی אلْכُفُْر َو אلשَّ

כمאل عقل خـود بـه כسـی שـر  نשאنهت تعאرض، כسی כه بכوשد به یریمنظر مد

ن یل گرفتن אز بש אز שכیتعאرض رא پ نهیزمنرسאند، منשא تعאرض نخوאھد שد و 

  . خوאھد برد

                                                           
  .388، ص تحف العقولשعبه، אبن 1.
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  كمال عقل  نشانهر انسان به عنوان يد داشتن به خيام. 2

ِ یَو َمא تَمَّ َعقُْل אْمِرٍئ َحتَّی « ْשـُد َو אلْخَ ... ِه ِخَصـאٌل َשـتَّی یـכُـوَن ف ُر مِنْـُه یـَو אلرُّ

 ھא نسـאنאدوאر سـאختن یی عقل رא אمھא כی אز نשאنهیز אمאم ین بند نیدر א 1.» َمْאُموَאنِ 

ر برود، אز تعאرض כـه ید خیروשن אست כسی כه אز אو אم. אند ر خود שمردهیبه خ

  .دیجو میی بدی אست دوری ھא אز نمونه

  

  ي خود ها نگاشتن خوبيا گران و كميي دها بزرگ انگاشتن خوبي. 3

ِ ی« ِ یِرِه َو یَل אلَْمْعُروِف مِْن غَ یْستَכْثُِر َقل د یردت بی 2.»مِْن نَفِْسهِ َر אلَْمْعُروِف یْستَقِلُّ כَث

  ی خـود رא כوچـכ، ھـא گـرאن رא بـزرگ بשـمرد و خوبییی دھـא כسی כه خوبی

שــود، دوری  مــینی نאשــی یب ی متعــאرف כــه אغلــب אز خــودبزرگھــא تعאرضאز 

  .دیجو می

  

   ن مردم شمردنيخود را بدتر. 4

ِ یَرى אلنَّאَس כُلَُّهْم خَ یَو « ُھْم ف ن یאمאم א 3.ِ»نَفِْسِه َو ُھَو تََمאُم אْאَْمر یرאً مِنُْه َو َאنَُّه َשرُّ

כسی כـه در . אند כمאل عقل שمرده نשאنهن یژگی و بאאترین ویرت אدییژگی رא بنیو

  رمسـلمאنאن ـ אن گونـه כـه אز یسـه بـא غیگـرאن و حتـی در مقאیسـه بـא دیمقאم مقא

نـد، یببر ت نییپـא אی שـود ـ خـود رא در رده مـینאس به معنאی مردم بردאשـت  وאژه

ن یتعـאرض رא אز بـ نـهیزمگرאن، ین نخوאھد بود و بא برتر دאنستن به دیرאف تعאرض

  . برد می

                                                           
  .ھمאن. 1

 .ھمאن. 2

 .ھمאن. 3
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  اند بازداشته گران و مهرورزي نسبت به كساني كه حقي را از انسانيپوشي از ستم د چشم. 5

ِ یَو כَאَن َאمِ « وא َمـْن َאْن تَِصـلُ ... כُْم یُقـوُل ُאوِصـیَאْصـَحאبَُه  یوِصـی 7نَ یُر אلُْمـْؤمِن

ْن َظلََمכُْم َو تَْعطُِفوא َعلَی َمْن َحَرَمכُم رمؤمنאن ین رھنمود אمیא 1 .»َقَطَعכُْم َو تَْعُفوא َعمَّ

رد، بـه خـوبی یכه אمאم ھفتم אن رא نقل כرده אست، אگر مبنאی عمل قرאر گ 7علی

د אمده بאשـد، یتعאرض ھم پد نهیزمتوאند مאنع گسترש تعאرض שود؛ حتی אگر  می

توאنـد אن رא אز  میא אو رא אز حقی بאزدאرد، یه כسی به אنسאن ستم כند و כ زمאنی مثل

  . אن بردאردیم

  

  ش نسبت به مردمان يبازداشتن خشم خو. 6

ُ َعنُْه َغَضبَُه « ِ یَو َمْن כَفَّ َغَضبَُه َعِن אلنَّאِس כَفَّ אّهللاא بخשی زیאدی אز  2.»אَمةیْوَم אلْق

אری و جلـوگیری د שـتنیر خویو تאث אز خשم אست ن فردی، برאمدهیی بھא تعאرض

  . ستیده نیبر כسی پوש ھא تعאرض گونه نیאری אز یאز بروز خשم در جلوگ

  

هر چند با  ،سه با ارتكاب بدييارتكاب بدي در مقا نداشتنر به همراه ت شيب آرامش. 7
  ماني و بازگشت همراه باشديپش

ـْن َعمِـَل אلَْخطِ ئَـَة َאْرَوُح یْعَمِل אلَْخطِ یَمْن لَْم « ئَـةَ  ِאْن َאْخلَـَص אلتَّْوبَـَة َو یَھّمـאً مِمَّ

ש אز אن כـه بـه فכـر یند כه بـכ ق میین رھنمود אمאم نیز אنسאن رא تשویא 3.»َאنَאب

. ن فכر بאשد כه مرتכـب כـאر نאپسـند نשـودیبאزگשت אز رفتאرھאی بد بאשد، به א

ی ھא نـهیه در כאسـتن زمدر אنسـאن تـא چـه אنـدאز אی هین روحیروשن אست כه چن

  . تعאرض مؤثر אست

                                                           
 .390ھمאن، ص 1. 

 .391ھمאن، ص  2.

 .392ھمאن، ص . 3
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   مردم نيگر و اصالح بيكديارزشمند بودن مهرورزي نسبت به . 8

ِ ی« ْوَم یـَن ُאولَئَِכ ُھـُم אلَْمْرُحوُمـوَن یِل ُطوبَی لِلُْمتََرאِحمِ یאْאِنْجِ  یא ھَِשאُم َمכْتُوٌب ف

 ِ بُوَن  َن אلنَّאِس ُאولَئِכَ یَن بَ یאَمِة ُطوبَی لِلُْمْصلِحِ یאلْق ِ یُھُم אلُْمَقرَّ » مترאحمـאن« 1.»אَمةِ یْوَم אلْق

ن مردم، כسאنی ھستند כـه یכسאنی ھستند כه نسبت به ھم مهرورزند و مصلحאن ب

گـאھی بلنـد یאمאم ھفتم جא. نندכ כوשש می ھא אنن یبرאی برطرف כردن אختאف ب

نی یرאف عـאرضن دسته אز مردم بـه دنبـאل تیכ אש فرمאیند و بی میبرאی אنאن אعאم 

  .برند مین یש אز بیدאیש אز پیتعאرض رא پ نهیزمستند و ین

  

   ز از منازعه با عالم و طرد نكردن جاهل و كوشش براي آموزش دادن به اويپره. 9

مِ אلَْعאلَِم لِعِلْمِـی« א ُعلِّْمَت َعظِّ ِه א ھَِשאُم تََعلَّْم مَِن אلْعِلْمِ َمא َجِهلَْت َو َعلِّمِ אلَْجאھَِل مِمَّ

بُْه َو َعلِّْمه אنאن כه بـه  2.»َو َدْع ُمنَאَزَعتَُه َو َصغِِّر אلَْجאھَِل لَِجْهلِِه َو َא تَْطُرْدُه َو لَِכْن َقرِّ

אن، אنـאن رא بـزرگ ین رھنمود אمאم عمل כنند و به جאی درאفتאدن نאدرست بא دאنאیא

כ بـه ש כ כنند، بییبدאرند و به جאی برخورد سلبی بא نאدאنאن، אنאن رא به خود نزد

  . אند ی تعאرض مدد رسאندهھא نهیכאھש زم

  

ناپسند شمرده  ها آني با نينش همل بدزباني، يبه دل ن مردمان بودن كساني كهيبدتر. 10
   شود مي

ِ َمْن تُכَْرُه ُمَجאلََستُُه لُِفْحِשِه َو َھْل « ْم כُبُّ אلنَّאَس َعلَی َمنَـאِخِرھِ یَو ِאنَّ َשرَّ عِبَאِد אّهللاא

 ِ ل یـدאنند כه بـه دل مین مردمאن رא כسאنی یאمאم بدتر 1 .»אلنَّאِر ِאאَّ َحَصאئُِد َאلِْسنَتِِهم یف

                                                           
  .393ھمאن، ص 1. 

  .394ھمאن، ص . 2

 .395ص  ھمאن،. 1
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ن گـروه אز مردمـאن אگـر یـא. نאخשـنودند ھـא אنی بـא نینשـ ھمگرאن אز یبدزبאنی، د

ن ید بدزبאنی رא כنאر بگذאرند و אیند، نאچאر بאیرون אیب ھא نیبدتر جرگهبخوאھند אز 

  .ن فردییی تعאرض بھא نهیمכ به כאستن زمعنی כی

  

   ييخوبودن نرم مني خوش. 11

فَْق یא ھَِשאُم َعلَ ی« فِْق َفِאنَّ אلرِّ و مدאرא بـא  ییخونرمبه  7אمאم כאظم 1.»ْمنیَכ بِאلرِّ

ح یאز به توضید نیשא. אند ژگی مبאرכ بودن ستودهیאن رא بא و כرده ود یز تאכیمردم ن

در فـردی نیروאبط אجتمאعی و بـ صحنهدر  دאرد، אی هیروحن یכسی כه چن نبאשد،

ن یـری خوאھد دאשت و אت שیتحمل ب ،ی رفتאری طرف مقאبل خودھא כאستی برאبر

  .تعאرض نهیزمن بردن یعنی אز بیאمر 

  

  نييب ز از خود بزرگيپره. 12

ِ  ْدُخُل אلَْجنََّة َمْن כَאنَ یאَכ َو אلِْכبَْر َفِאنَُّه َא یא ھَِשאُم אِ ی« َقلْبِِه مِثَْقאُل َحبٍَّة مِـْن כِبْـٍر  یف

 ِ ُ ف  َفَمْن نَאَزَعُه ِرَدאَءُه َאכَبَُّه אّهللاא
ِ ن سـخن یـאمאم در א 2»אلنَّאِر َعلَی َوْجِهه یאلِْכبُْر ِرَدאُء אّهللاא

نی بאزدאשته و وجود אندכی אز یب خود خطאب به ھשאم، وی رא אשכאرא אز خودبزرگ

ن یـאستدאل אمـאم در א. אند دن אنسאن به بهשت שمردهیرسכبر در دل אنسאن رא مאنع 

خدאونـد  ژهیوتنهא  אی אن جאمهس نی رא بهیب אمאم خودبزرگ. אر جאلب אستینه بسیزم

אو رא بـه  ن ردא منאزعـه כنـد، خدאونـدیـدאند כه ھر כس بא خدאوند بر سر א میمتعאلی 

نی، یب אز خـودبزرگ אمد אجتمאعی دوری جسـتنین پیאول. אتש خوאھد אفכندچهره به 

نـی و حتـی ید جאمعـهژگی در ھر ین ویگرאن نשمردن אست و אیخود رא برتر אز د

  . رود میی تعאرض به שمאر ھא نهین رفتن زمیعوאمل אز ب نیتر مهمכی אز ینی، یردیغ

                                                           
 .ھمאن. 1

 .396ھمאن، ص . 2
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   ها آنداشتن تكبر بر دوستان و ستم كردن به با  ت با خداونديضد. 13

َ یَوאنِِه َو אْستََطאَل َعلَ َو َمْن تَכَبََّر َعلَی ِאخْ « ن یאنسאنی כه متאثر אز א 1»ِهْم َفَقْد َضאدَّ אّهللاא

 منزلـهرא به  ھא אندن به ینی خود و ستم ورزیرھنمود אمאم تכبر نسبت به برאدرאن د

ی نאپسند אخאقی ھא ژگیین وید دست אز אیت بא خدאوند بשمرد، خوאھد כوשیضد

  . ن خوאھد بردیز تعאرضאت رא אز بאری אیبس نهیزمن אمر، یبردאرد و א

 

   .مي از عقلين مثابهمهربان بودن با مردم به . 14

ُد ِאلَی אلنَّאِس نِْصُف אلَْعقْل« ن عبאرت نغز، مهربـאن یدر א 7אمאم כאظم 2 .» َو אلتََّودُّ

عنـی אحسـאس یمهربـאنی بـא مـردم . אند می אز خرد אدمی שمردهیبودن بא مردم رא ن

و بد نخوאستن  ھא אنر رسאندن به یدن برאی خیعنی כوשی، ھא אنت نسبت به یمسئول

، ھאسـت אنسאنن یאز تعـאرض بـس نهی، در موאردی כه زمאی هین روحیچن. ھא אنبرאی 

ن سـخن، אز یـتوجه אست כه حضرت در א ستهیשא. שود میש تعאرض یدאیمאنع پ

حتی مسلمאنאن رא א یאن و یعیعنی تنهא حسن رفتאر بא שی؛ אند نאس אستفאده כرده وאژه

رא در  שیو گـرאن ین و سـرزمیمردم אز ھر نژאد و د ھمه، بلכه אند אر قرאر ندאدهیمع

  .نظر دאرند

  

   .گريكديدشنام دادن به  كننده شروعستمكارتر بودن . 15

ِه َمـא لَـْم یتََسאبَّאِن َفَقאَل ع אلْبَאِدُئ َאْظلَُم َو ِوْزُرُه َو ِوْزُر َصאِحبِِه َعلَ یِن یَو َرَאى َرُجلَ «

ن دو یـدھـد و א مـین دو نفر تعאرض رخ یאز نظر حضرت، وقتی ب 3»ْعتَِد אلَْمْظلُومُ ی

دשـنאم  אغאزכننـدهשـوند، אن כـس כـه  میگر یכدیھی به د دשنאم مرحلهنفر وאرد 

                                                           
 .397ھمאن، ص . 1

 .403ھمאن، ص . 2

 .412ھمאن، ص . 3
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نی ینی رفتאر زשت خود و ھم سنگیرא ھم سنگیשود؛ ز میאست، ستمכאرتر שمرده 

ھی د כه به عنوאن وאכنש به رفتאر אو بـه دשـنאمرفتאر طرف مقאبل بر دوש אوست 

ن خـود قـرאر دھـد، بـر یلعא ن رھنمود אمאم رא نصـبیכسی כه א. روی אورده אست

ر ت ر و سـختت ש تعאرض، مאنع گسترש אن و ورود به مرאحل جـدییدאیفرض پ

  . خשونت زبאنی خوאھد שد مرحلهعنی ی

  

  ش و اصالح در روز جزا ياجر داشتن اهل بخشا. 16

ِ یُمنَאٍد  ینَאدِ ی   7َو َقאلَ « ِ َאْجٌر َفلْ یْوَم אلْق ُقوُم ِאאَّ یُقْم َفَא یאَمِة َאَא َمْن כَאَن لَُه َعلَی אّهللاא

 כـه אیـد بر می گونه نیא ،אز مضمون כلی روאیت 1»َعفא َو َאْصلََح َفَאْجُرُه َعلَی אّهللاא   َمنْ 

אفرאد بאبت כאرھאی نیכ خود یعنی ھمه  ،ھمه אجرھא دאده שد אمت وقتییدر روز ق

שود כه אگر כسی אجری طلـب دאرد برخیـزد و  میبعد אز אن ندא دאده ، אجر گرفتند

  : ندیفرمא یدر אدאمه אین روאیت م אمאم. אعאم כند

אصאح אجتمאعی אنجאم  و אند כسی بر نخوאھد خאست جز כسאنی כه عفو כرده

  . خدאست عهدهنאن بر یو پאدאש א אند دאده

ن یت אیت عفو و אصאح אجتمאعی، אنسאن رא به تقویאھم بאرهدگאھی دریدن یچن

ی ھא نـهین بـردن زمیא אز بـیכאھש و  ند כهכ ق مییدر وجود خود تשو ھא خصلت

 . אمد אن در جאمعه אستین پیرت تعאرض כم

  د یدی رسـبنـ ن جمعیـتـوאن بـه א مـی، אنهگ שـאنزدهرھنمودھאی  אین אز مجموع

אنده אز אمאم ھفتم، אن אمאم بزرگـوאر م אز سخنאن بאقی אی پאره به אستنאد אم بכ כه دست

ــא אز طر ،ت تعــאرضیرینــد مــدیدر فرא ــبــر אن بودنــد ت ــی ــردن یق אز ب    نــهیزمن ب

ــאرض ــאھש ھز ،تع ــب כ ــهیموج ــدگی ھא ن ــאرض در زن ــی אز تع ــرאوאن نאש   ی ف

ــط אجتمــאعی نگــאه حضــرت אگــر. אجتمــאعی שــوند ــرאر گ در روאب ــא ق ــمبن   رد، ی

                                                           
 ھمאن1
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  مبنـא قـرאر . ری אز تعאرضאت عאطفی و رفتאری خשـכאنده خوאھـد שـدאیبس שهیر

  ریت ید تعــאرض و مــدیری אز تשــدیجلــوگ אیשــאن،ی ھא هیو توصــ ھــא دאدن אموزه

ت تعאرض ھـم بـه שـمאر یرین مرحله مدیرت כه אسאن אست ن مرحلهیאن در نخست

  . رود می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  جهينت

، אمـری ھא אنسـאنع در زنـدگی אجتمـאعی فردی برאمـده אز تضـאد منـאفنیتعאرض ب

ی ھא نـهیر بאשـد، ھزت שـرفتهیر و پت دهیـچیتعאرض به ھر אندאزه پ. ر אستیزنאپذیگر

ی نאשی אز אن بאز שـود، گـאه ھא ند و حتی אگر گرهכ ل مییری بر جאمعه تحمت שیب
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مـروری بـر . ذאردگـ כـر אجتمـאع بـאقی مییשگی بر پیر و ھمیאپذن אمییی אلتھא زخم

-نی، نשאن دאد כه حضرت در روאبط بتحف العقـولدر כتאب  7אمאم כאظم سخنאن

 بـאر אنیزرכـאربردی یی غھـא تعאرضאز نوعی س نهیژه در روאبطی כه زمیفردی، به و

ی عـאطفی و ھـא تعאرضאری אز یبسـ نهیزمبه دنبאل وضعیتی بودند כه در אن . אست

ژه در یـאدی بـه ویبن یھא تعאرضن خوאھد رفت، ھر چند אمכאن دאرد یرفتאری אز ب

ن یـبـא אسـتنאد بـه א. و שنאختی به قوت خود بـאقی بمאنـد אی שهیمسאئل אند طهیح

ی אفقـی، ھـא تعאرضژه در سـطح یـتوאن گفـت כـه אن حضـرت بـه و میسخنאن، 

ی ھـא دאنند و عمل بـه אموزه میت تعאرض مقدم یریری אز تعאرض رא بر مدیگ שیپ

ن روש یـאگر א. خوאھد بست ھא تعאرضאز  אرییש بسیدאیرאه رא بر پ عمאً  שאن،یא

عنـی روש یت تعאرض یریمد گאنه پنجی ھא روשאز سخنאن אیשאن، بא  שده بردאשت

ده שـود، ھـر یرقאبت، ھمכאری مبتنی بر אعتمאد، אجتنאب، نرمש و مصـאلحه سـنج

تـوאن گفـت بـه دو  مـیری دאرد، ت שیچند در نگאه אول بא روש نرمש سאزگאری ب

ردد כـه در گـ ل אول به سرשت روש حضـرت برمییدل. وت אستل بא אن متفאیدل

نرمש  כه یدرحאلשود نه אستقرאر تعאرض؛  میری مربوط یگ שیپ مرحلهقت به یحق

 جـوھرهن نظـر یאستقرאر تعאرض אست و אز א مرحلهی ھא روשכی אز یو سאزש، 

 אی שـهیل دوم ھـم بـه خאسـتگאه אندیـدل. ری تفـאوت دאردیگ שیی پھא روשאن بא 

ن یכـی אز طـرفیخورد כه ھر چند در ھر دو روש،  میوند یپ 7ש אمאم כאظمرو

ی خـود مقـدم ھא ی طرف دیگـر تعـאرض رא بـر تـאمین خوאسـتهھא خوאستهتאمین 

 ییאیـאعتقאدی אن، پא پשتوאنهل یدאرد، در روש אمאم بر خאف روש نرمש به دل می

روאبـط  אیـن نگـאه حضـرت بـه. سـتیو دوאم وجود دאرد و سطحی و שـכننده ن

ل، אز ثبـאتی یـن دلیאنسאن رא بـه ھمـرאه دאرد و بـه ھمـ جאودאنهאجتمאعی، سعאدت 

  . ندیب میبرخوردאر אست כه به אسאنی رنگ تزلزل به خود ن

خשـم ھـم  ۀعنـی فروبرنـدیملقب שدن אمאم ھفتم به כאظم  ،ن چאرچوبیدر א
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  :ویدگ یمن یچن بאره نیدرא.) ق 1019( یשوשتر نورאّهللاא قאضی . توجه אست جאلب

جאزی אلمسـیء یه دعی כאظمא، כאن ین علیو لفرط حلمه و تجאوزه عن אلمعتد

  1.عنه بعفوهقאبل אلجאنی یه و یبאحسאنه אل

אز אن حضـرت  שـده گزאرש رهیسعنی אفزون بر سخنאن אن حضرت، رفتאر و ی

بـر אسـאس گـزאرש אبـوאلفرج אصـفهאنی . ن نوשتאر אستیی אھא אفتهیھمسو بא  نیز

د כه כسی سخنی نאروא در حق אمـאم یرس میخبر  אن حضرتھر گאه به  ،.)ق 356(

نــאر بــرאی אو یصــد دیســت تــא سیزری حــאوی دو ســهیכ حضــرتگفتــه אســت، 

نـین אمـאم در بـאبر כسـی כـه چ ھم 2.ی زر אمـאم زبـאنزد بـودھא سهید و כنفرستא می

 دنש رفتنـد و بـאیـאن خود به دیل אطرאفیی نאدرست دאשت، بر خאف تمאیرفتאرھא

כه אن فرد אز אن پـس ھـر  אی ه، نظر אو رא به خود برگردאندند، به گونهیمزאح و ھد

 3.ردכـ خאسـت و سـאم می مـید، بـه אحتـرאم אمـאم אز جـאی بریـد یگאه אمـאم رא م

غدאدی، ب ب یوزی، خطج ی مسعودی، אبنھא ن دست رא در نوשتهییی אز אھא گزאرש

  4. فتאیتوאن  میگرאن یوزی و دج بن خلכאن، سبطאبن

دچـאر بحـرאن  ،مא אمروزه چـه در سـطح محلـی و چـه در سـطح ملـی جאمعه

موאجهه بא تعאرضـאت و . ھאست تعאرضو  ھא אختאفכשאכש  صحنهخאقی و א بی

برאی אنאن כـه  7ج فرھنگ כאظمییترو. אزمند دאنש و אرאده אستین ،ھא אن معאلجه

אفـאت و  نهیزمשه در یندאول فربهی א درجهستن دאرند، در یسودאی بهتر و وאאتر ز

אورد و در گאم بعد،  میی تعאرض و برכאت دوری אز تعאرض رא به אرمغאن ھא بیאس

ی אن رא در ھא نـهیאن بردאשـتن زمیو אز م ھא אستوאرتر برאی כאستن تعאرض אی زهیאنگ

  . پی دאرد

                                                           
  .830، ص33، جاحقاق الحق، یשوשتر. 1

  .500، صمقاتل الطالبین، یאصفهאن. 2

  .270، ص6، ج سیر اعالم النبالء، ی؛ ذھب501ھمאن، ص. 3

 .70ـ  64، ص2، جائمتنال، ی؛ دخ112ـ  75، ص  7الحیاه السیاسیه لالمام الکاظم، یאلبאن: نכ. 4
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، سאزمאن )سازمانی پیشرفتهمدیریت رفتار (مدیریت تعارض و مذاکره رضאییאن، علی،  .10

 .1382، )سمت( ھא دאنשگאهمطאلعه و تدوین כتب علوم אنسאنی 

ت، یمؤسسه אھل אلب: روتی، بتذکره الخـواصوسف، ین یلدא وزی، שمسج بن سبط .11

 . ق 1401

12.  ، ّهللاא אلمرعשـی א هیمכتبه א: ، قماحقاق الحق و ازهاق الباطلשوשتری، قאضی نورאّهللاא

 .ق 1409אلنجفی، 

دאرאلبאغـه، : روتیـجلـد، ب2 ،8بن جعفر موسیاه االمام یحف، یقر שرقرשی، بא .13

 . ق 1413

مؤسسـه אلوفـאء، : روتی، ب...الجامعه لدرر االخبار  بحاراالنوار، محمدبאقرمجلسی،  .14

 .تא یب

، دאرאאنـدلس: روتیـب، مـروج الـذهب و معـادن الجـوهر، نیمسعودی، علی بن אلحس .15

 . ق1965

جلـد،  2، االرشاد فی معرفه حجج الله علی العبادن، د، محمد بن محمد بن نعمאیمف .16

 . ق 1413د، یخ مفیש כنگره: قم

  .ق1404ّهللاא אلمرعשی אلنجفی، چאپ دوم، א هیمכتبه א: ، قمنیوقعه الصفنصر بن مزאحم،  .17
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