دگرگونىهاىفكرىوفرهنگىعصرامامكاظم(ع)

اصغر منتظرالقائم

چكيده
عصر امامت موسىبنجعفر (ع) ( 11 - 41ق) همزمان با چهار خليفه عباسى بود .در اين دوره در جهان اسالم،
دگرگونىهاى فكرى و فرهنگى گستردهاى به وجود آمد .از يكسو ،رشد و گسترش فرقههايى همچون مرجئه ،معتزله،
خوارج و غاليان در ميان مسلمانان را شاهد هستيم و از سوى ديگر ،فرقههاى جديد فقهى اهل حديث همچون حنفى،
مالكى و شافعى ظهور كردند .در اين عصر پيروان آيينهاى يهودى ،مسيحى ،زرتشتى و صابئين در كنار مسلمانان زندگى
مىكردند و بر دامنه تغييرات فرهنگى اثرگذار بودند .امام كاظم (ع) ،در اين آشفتهبازار فرهنگى ،يكى از كارگزاران
اثرگذار فكرى به شمار مىآمدند كه براى اصالح اين آشفتگى ،راهبردهاى مهندسى فرهنگى مبتنى بر معارف اصيل قرآن،
سنت نبوى و معارف اهلبيت را تدوين و اجرا مىكردند .در اين مقاله ،با روش توصيفى -تحليلى ،دگرگونىهاى فكرى و
فرهنگى جهان اسالم همراه با تبيين شرايط تغيير و كارگزاران آن بررسى خواهد شد.
واژگان كليدى :امام كاظم (ع) ،تاريخ فرهنگ ،تغييرات فكرى و فرهنگى.
ص13 :
مقدمه
به تغييرات قابلرؤيت سياسى ،اجتماعى ،فرهنگى و اقتصادى يك منطقه در طول زمان كه جريان تاريخى آن را متحول
كند ،دگرگونى گويند .در دگرگونى ،دو عنصر مرتبط با هم يعنى تداوم و تغيير ديده مىشود .سير آرام تحول و گذر زمان،
نمايشى از تغيير است .چگونگى درجات شدت و ضعف تغيير جوامع و مناطق جغرافيايى ،در چشم اندازهاى سياسى،
اجتماعى ،فرهنگى و اقتصادى صورت مىگيرد .به تغييرات فرهنگى مشهود در ادوار تاريخى ،همراه با شناخت شرايط و
كارگزاران تغيير كه ما را در شناخت تاريخ فرهنگ و تفكر يك دوره يارى رساند ،را دگرگونى فرهنگى مىگويند.
اين مقاله بر آن است تا به روش توصيفى -تحليلى و با تكيه بر منابع اصلى ،اين فرضيه را اثبات كند كه تداوم و تغيير
فكرى و فرهنگى پيوسته با تاريخ فرهنگى و فكرى جهان اسالم در عصر امام كاظم (ع) مشهود است.
عصر امامت حضرت موسىبن جعفر (ع)
آن حضرت در هفتم صفر سال  21هجرى از مادرشان حُمَيده بربريه در ابوا به دنيا آمدند .ايشان به سبب عبادت و زهد
بسيار به عبد صالح و به جهت حلم و فروبردن خشم و پايدارى بر مشكالت به كاظم مشهورند و كنيه ايشان ابوالحسن و
 .دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان.

ابوابراهيم است 2.امام كاظم (ع) بيست سال از حيات خود را در دوران امامت پدرشان گذراندند و تحت راهنمايى و
تربيت امام صادق (ع) بزرگ شدند و از نزديك ،جنبش علمى ،مناظرهها و حلقههاى علمى پدر را مشاهده مىكردند.
مكارم اخالقى و زهد و دانش بىكران ايشان از روزگار جعفربنمحمد (ع) زبانزد
ص1 :
بود .حضرت در علم و تواضع و بخشندگى بىنظير بودند و نسبت به بدانديشان با احسان و گذشت برخورد مىكردند و
آنان را هدايت مىنمودند .آن حضرت از همه كس به كتاب خدا آشنا و در خواندن آن از همگان خوشصداتر بودند.
حضرت عابدترين ،فقيهترين ،با سخاوتترين و عالمترين مردم روزگار خود بودند .ايشان نافله شب را به نماز صبح
متصل مىكردند و بسيار دعا مىنمودند و مردم از تالوت قرآن ايشان مىگريستند و او را «زينتالمُتهجّدين» مىناميدند1.
اوضاع سياسى عصر امام كاظم (ع)
دوران امامت آن حضرت ده سال در عهد خالفت منصور عباسى گذشت .منصور در تمام ايام خالفتش از تعقيب و تهديد
و آزار طالبيان و حبس و شكنجه و كشتار آنان پروايى نداشت .منصور به تعقيب مخالفان و سركوب آنان تا پايان خالفت
ادامه داد و هنگامى كه عازم سفر حج شد ،كليد خزانهاى را به همسر مهدى داد و گفت كه پس از مرگ وى درب آن
بگشايند و تأكيد كرد شخص سومى از اين جريان آگاه نشود .پس از مرگ منصور ،مهدى بر تخت خالفت عباسى
نشست و به اتفاق همسرش از آن خزانه بازديد كرد .او ناگهان در مقابل خود ،عمارتى بزرگ ديد كه جوانان و پيران و
كودكان فراوان طالبيان در آن كشته شده و اجساد آنان بر زمين افتاده و به گوش هر يك از آنان ،برگهاى حاوى
مشخصات و نسب ايشان آويخته شده بود .اين صحنه خوفناك مهدى را به وحشت انداخت و دستور داد گودالى كندند و
اجساد بىشمار علويان كشتهشده را در آن دفن كردند 4.امام كاظم (ع) در طول ده سال خالفت منصور ،به شدت زير
نظر بودند و جاسوسانى در مدينه ،رفتوآمدهاى آن حضرت را كنترل مىكردند و
ص12 :
ياران او را زيرنظر داشتند .آن حضرت نيز در تداوم سياست تقيه پدر ،از افشاى اسرار امامت و اخبار خود و يارانش
خوددارى مىكردند و با پيكهاى ويژه ،دستورهاى خود را به وكال و شيعيانش ابالغ مىنمودند .كنترل آن حضرت
چنان شديد بود كه ايشان حتى يكبار مجبور شدند به غارى در يكى از روستاهاى شام پناه ببرند .در دوران يازده سال
خالفت مهدى ،از فشارها و سختىهاى علويان تا حدودى كاسته شد .لذا آن حضرت از فرصت استفاده كردند و به
بازپرورى و سازماندهى شيعيان پرداختند ،به همين سبب ،مهدى عباسى دستور داد آن حضرت را دستگير و روانه بغداد
 . 2كلينى ،اصول كافى ،ج  ،1ص 113؛ سبط بن جوزى ،تذكرهالخواص ،ص .1 1
 . 1شيخ مفيد ،ارشاد ،ج  ،2ص .222
 . 4محمدبن جريرطبرى ،تاريخ طبرى ،ج  ،ص .141
 .ارشاد ،ج  ،2ص .2 4
 .ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابيطالب ،ج  ،4ص

.1

سازند .مهدى آن حضرت را به زندان انداخت ولى شب هنگام خواب امام على (ع) را ديد كه به وى فرمود« :آيا اگر در
زمين به حكومت رسيديد مىخواهيد فساد برپا كنيد و پيوند خويشاوندىتان را ببريد؟» مهدى در همان لحظه دستور داد
آن حضرت را احضار كردند و پس از مذاكره با وى و اطمينان از اينكه امام كاظم (ع) قصد مخالفت با وى ندارد،
بىدرنگ آن حضرت را به مدينه منوره بازگردانيد 2.برخى از منابع چنين داستانى را به عهد هارون مربوط مىدانند كه
وى امام كاظم (ع) را به بغداد احضار كرد و چندى نيز او را به زندان افكند ولى به سبب خوابى كه ديد ،آن حضرت را
آزاد كرد 1.آن حضرت در چهارده سال دوران خالفت هارون ،همواره زير نظر قرار داشتند و نسبت به ارتباطات وى
حساسيت بسيارى وجود داشت .سرانجام هارون به بهانه داعيه خالفت از سوى امام كاظم (ع) در تعيين حدود فدك و
سخنچينىهاى محمدبناسماعيل يا علىبناسماعيل دستگيرى آن حضرت را دستور داد و
ص11 :
موسىبنجعفر (ع) ،رنجهاى بسيارى در اين راه تحمل كردند .انتقال از اين زندان به زندان ديگر ،آن حضرت را در
تنگناى شديدى قرارداد .وى مدتى در زندان بصره و سپس مدتى را در رَقه تحت كنترل فضلبنيحيى برمكى گذراندند و
مدتى را در زندان فضلبنربيع ،حاجب هارون ،و سپس مدتى را زير شكنجههاى سخت زندان سندىبنشاهك طى
كردند و سرانجام پس از  1سال امامت در  2رجب سال  11قمرى به تحريك يحيىبنخالد برمكى مسموم شدند و
به شهادت رسيدند3.
جريانهاى فكرى عصر امام كاظم (ع)
حادثه سقيفه كه نقطه عطفى در تعيين حدود مذاهب اسالمى و مبانى عقيدتى فرق اسالمى بود و كنار زدن اهلبيت از
صحنه سياسى و فرهنگى جهان اسالم ،نخستين عامل اختالف ميان مسلمانان گرديد .ولى عوامل ديگرى همچون اجتهاد
صحابه ،جلوگيرى از نقل و تدوين و نشر حديث ،نفوذ فرهنگى يهوديان ،مسيحيان و ملحدان و نشر افكار و شبهات آنان
عليه اسالم ،رسوخ دنياطلبى و تفسير انحرافى از عقيده اسالمى ،اختالفات و درگيرىهاى خالفت اموى و عباسى و
ايجاد فرق انحرافى از سوى آنان براى مقاصد فرهنگى ،سبب بروز اختالفات بيشتر عقيدتى ،فكرى و فرهنگى جهان
اسالم بود .امام كاظم (ع) به شدت گرفتار اختناق ،ممنوعيت ،محدوديت ،تعقيب و شكنجه و زندان و رواج انديشههاى
التقاطى و مادى بودند .شيخ مفيد ،از دو نفر از كارگزاران فكرى و فرهنگى آن عصر به نام هشامبنسالم جوزجانى و
محمدبن علىبن نعمان مشهور به مؤمنالطاق نام يرده و به آشفتگى و سرگشتگى جامعه شيعه پس از شهادت امام صادق
(ع) و
ص14 :

 . 2ابن خلّكان ،ج  ،ص .131
 . 1كلينى ،همان ،ج  ،1ص 114؛ ابن خلكان ،همان ،ج  ،ص .13
 .اصول كافى ،ج  ،1ص .123
 . 3ارشاد ،ج  ،2ص 21؛ ابن خلكان ،همان ،ج  ،ص .13

جريانهاى فكرى جامعه اسالمى شامل مرجئه ،قَدَريه ،معتزله ،خوارج و زيديه اشاره كرده است.
 .مرجئه
اين كلمه از مصدر ارجاء به معناى به تأخير انداختن است .پس از پيكار صفين ،درباره تعريف ايمان و كسى كه تنها به
زبان به شهادتين اعتراف كند و يا كسى كه عالوه بر ايمان بايد عمل به احكام داشته باشد ،اختالف نظر افتاد .خوارج،
مرتكب گناه كبيره را كافر مىدانستند .در برابر اين فكر ،گروهى از مسلمانان معتقد بودند كه ايمان مسألهاى قلبى است و
با عمل صالح و بايدها و نبايدها و تكاليف دين ارتباطى ندارد 2.اين گروه با توسل به آيه  3سوره توبه كه

مىفرمايد ":برخى ديگر از گناهكاران آنهايى هستند كه كارشان بر مشيت خدا موقوف است يا به عدل آنان را عذاب
كند و يا به لطف و كرم از گناهشان درگذرد و خدا دانا و حكيم است ".اعتقاد داشتند قضاوت درباره گناهكاران از

وظايف ما در اين دنيا نيست و بايد داورى را بر عهده خداوند در روز قيامت گذاشت.
جريان مرجئه ،اعتقاد داشتند كه مسلمان با ارتكاب گناه كبيره از اسالم خارج نمىشود .همين عقيده ،موجب شد كه
سياست خود را بر اطاعت بىچون و چرا از دولت اموى استوار سازند .اين فرقه ،خلفا را چون به حكم ظاهر مسلمان
بودند ،مؤمن مىشمردند و خروج بر آنها را روا نمىدانستند يا دستكم تشويق نمىكردند 1.اين عقيده كه مرتكب كبيره
از امت طرد نمىشود ،بدان معنا بود كه خليفه اموى ،به صرف اينكه مرتكب اعمالى شده كه برخى مسلمانان
ص1 :
آن را گناه مىدانند ،از عضويت در امت اسالمى محروم نمىشود .از اين رو ،قيام عليه امويان را مشروع نمىدانستند4.
شيوه برخورد مرجئه با بنىعباس نيز مسالمتآميز بود .مصالحه مرجئه با امويان و سكوت آنان در برابر مخالفت بنىاميه
با كتاب و سنت ،موجب جدايى قدريه از آنان گرديد.

امام كاظم (ع) همچون ديگر ائمه ،در برابر اعتقاد نادرست

مرجئه عقايد آنان را به ويژه درباره تشبيه و جسمانيت خداوند باطل شمردند؛ زيرا هر سه گروه مرجئه ،خدا را جسم
مىدانستند در چهره آدمى،

آن حضرت در برابر اينان به شيعيانش همچون هشامبنحكم ،با يادآورى آفرينش نظام

خلقت به وسيله خداوند ،توحيد صحيح و دورى از شرك را آموزش مىدادند 2.درباره عقيده مرجئه فرمودند:

 .ارشاد ،ج  ،2ص .2 1
 . 2عبدالقاهر بغدادى ،الفرق بين الفرق ،ص . 4
 . 1زرينكوب ،تاريخ ايران بعد از اسالم ،ص .1 1
 . 4مونتگمرى وات ،ص .4
 .حسين عطوان ،فرقههاى اسالمى در سرزمين شام ،ص
 .ابوالحسن اشعرى ،مقاالت االسالميين ،ص .2
 . 2ابن شعبه حرانى ،تحف العقول ،ص .442

.

ايمان درجات و مراتبى دارد :مرتبهاى كه در كمال ،تمام است؛ مرتبهاى كه كاملًا ناقص است و مرحلهاى ميانه كه مىتوان
بر آن افزود1.
 .2جَهميه
اينان پيرو جهمبنصفوان بودند كه او در كارها به جبر قائل بود و اختيار را انكار مىكرد .به باور وى ،هيچكس را جز
خداوند توانايى بر كارى نيست و نسبت دادن كارها بر بندگان روى مجاز است .جهمبنصفوان در ماوراءالنهر با
حارثبنسريج متحد شد و بر نَصربنسيار شوريد و به دست سلمبناحوز مازنى كشته شد.
ص1 :
 .1قَدَريه
بحث جبر و اختيار ،از كهنترين مباحثى بهشمار مىآيد كه در عقيده اسالمى ظهور نموده است .مباحثى دراينباره در
قرآن و سيره رسول خدا (ص) و عترت ايشان وجود دارد و نخستين گفتگوهاى كالمى درباره آن انجام گرفته است.
اختيار انسان ،محورىترين انديشه قدريه بود كه به اختيار و انتخاب خود كارى را انجام مىدهد و در برابر آنچه عمل
مىكند ،مسئول است .كسانى همچون معبد جهنى ،غَيالن دمشقى و حسن بصرى به اين مباحث پرداختهاند .عقايد قدريه
از همان آغاز با مخالفتهاى صحابه و تابعين روبهرو شد و افرادى همچون ابنعباس ،جابربنعبداهلل انصارى،
انسبنمالك و عبداهللبنعمر با آن به مخالفت پرداختند 23.مسلك قدريه را در عراق معبد جهنى و در دمشق غيالن
دمشقى تبليغ مىكردند ولى اين انديشه در عراق و بصره كه پايگاه موالى بود ،نشو يافت و به آرامى جاى خود را به
معتزله داد و اين جريان فكرى در عصر امام كاظم (ع) در ميان معتزله سرايت داشت .آن حضرت به اصحاب خود
همچون يونسبن عبدالرحمان مىفرمود:
آيا قدريه نمىدانند خداوند فرموده است ":ماتَشائونَ اال ان يشَاء اهلل" آنان چيزى را جز آنچه خدا بخواهد
نمىخواهند2 .
 .4اهل حديث
اين دسته به ظاهر روايت تمسك مىجستند .معاويه در جهت راهبردهاى فرهنگى و ترويج نادانى و تقويت پايههاى
قدرت خود ،گروهى از راويان و قصهپردازان را به دمشق فراخواند و با دادن پاداش چشمگير ،اين گروه سياست
ص12 :

 . 1رسول جعفريان ،حيات فكرى -سياسى امامان شيعه ،ص .423
 .عبدالقاهر بغدادى ،همان ،ص . 4
 . 23همان ،ص

.

 . 2انسان ،آيه .13

هوادارى از بنىاميه را طراحى كردند و براى امويان فضيلتتراشى نمودند .در تمامى عصر امويان ،روايات بسيارى جعل
و تحريف شدند به طورى كه تنها  124روايت به ابوهريره نسبت داده شده و بخاري  44روايت از وى نقل مىكند22.
اين جريان تحريف و جعل روايت ،به مرور گستردهتر شد به طورى كه روند فكرى جامعه اسالمى بر اساس اين روايات
شكل گرفت .پيروان اين جريان در آغاز عثمانى ناميده شدند و سپس نام سُنى به خود گرفتند 21.امام كاظم (ع) همچون
اجدادشان در برابر اين جريان فكرى قيام كردند و به تبيين مكتب اهلبيت پرداختند .از آن جمله فرمودند:
كسانى كه مىپندارند خداوند به آسمان دنيا فرود مىآيد ،خداوند فرود نمىآيد و نيازى به فرود آمدن ندارد .تماشاگه
خداوند در دورى و نزديكى برابر است و دورى و نزديكى براى او تفاوتى ندارد و به چيزى نياز ندارد بلكه همه عالم به
او محتاج است24.
نمونه ديگر درباره آيه( :الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى)  2بود كه اهل حديث ،ظاهر معناى آن را مىگرفتند كه خدا بر
عرش ايستاده است .آن حضرت در رد نظر آنان فرمودند:
خداوند بر تمام امور كوچك و بزرگ عالم احاطه دارد2 .
 .جريان فقهى ابوحنيفه
نعمانبنثابت متولد سال  13و متوفاى سال 3

هجرى بود 22.وى مدتى پيرو محمد نفس زكيه بود و پيشنهاد منصور

براى منصب قضا را نپذيرفت .او يكى از
ص11 :
امامان چهارگانه اهل سنت و جماعت است .پيروان وى را اهل رأى و اصحاب رأى و قياس گويند؛ زيرا ابوحنيفه با
نظاير و اشباه استنباط حكم مىكرد و اصحاب رأى و قياس و اجتهاد و استحسان را روا مىداشت .از شاگردان مشهور
ابوحنيفه ،محمدبن حسن شيبانى و قاضى ابويوسف ،فقيه دربار هارون بود 21.جريان فقهى وى از سوى موالى به ويژه در
خراسان پيروان بسيارى پيدا كرد .امام كاظم (ع) درباره ابوحنيفه مىفرمود:

 . 22محمود ابوريه ،شيخ المضيره ابوهريره ،ص .1
 . 21رسول جعفريان ،همان ،ص .4 2
 . 24عطاردى ،مسنداالمام الكاظم ،ج  ،ص .2 3
 . 2طه ،آيه .
 . 2عطاردى ،همان ،ج  ،ص .2 2
 . 22ابواسحاق شيرازى ،طبقات الفقها ،ص .12
 . 21ابوالمعالى محمد حسينى علوى ،بيان االديان ،ص .1

هر كسى بدون آگاهى فتوا دهد ،مالئكه در زمين و آسمان او را لعنت خواهند كرد .واى بر شما از قياس! خداوند هر

كسى را كه پيش از شما به قياس دست زد هالك كرد .لعنت خدا بر ابوحنيفه كه مىگفت ":على (ع) چنين گفت من هم

چنان مىگويم2 ".

 .جريان فقهى و حديثى مالكى
مالكبنانس از فقها و محدثان مدينه و حجاز متولد سال

و متوفاى  2هجرى بود 13.وى هماهنگ با سياستهاى

منصور بود .لذا منصور دستور داد تا كتابش به نام الموطا را بر مردم تحميل كنند و مالك را سرپرست كارگزاران عباسى
در حجاز قرار داد 1 .جريان فقهى وى به يكى از اركان چهار فقه اهل سنت تبديل گرديد.
 .2جريان فقهى امام شافعى
محمدبنادريس شافعى متولد سال 3

و متوفاى سال  234هجرى و از

ص1 :
فقهاى مشهور ساكن مكه بود 12.جريان فقهى وى به يكى از چهار ركن فقه اهل سنت تبديل شد .شافعى مذهب مالكى
را با ابوحنيفه ممزوج كرد و فقه را از فقيه حنفى عراق محمدبنحسن شيبانى آموخت و جامع اصحاب حديث و اصحاب
رأى شد .اصل منابع اجتهاد شافعى قرآن ،سنت ،اجماع و پس از آن قياس بود.
 .1جريان فكرى معتزله
ظهور اوليه معتزله را به داستان متواترى مربوط به حسن بصرى دانستهاند كه هنگام پاسخ به شاگردش واصلبنعطا

درباره جايگاه مرتكب گناه كبيره گفت« :جايگاه چنين شخصى در" المنزله بين المنزلتين" قرار دارد ».از همين جا واصل

از استادش كنارهگيرى كرد و حسن درباره وى گفت« :او از ما كناره گرفت ».بيشتر معتزله آراى واصل را پذيرفتند و او
به عنوان مؤسس اصلى معتزله شناخته شد 11.معتزله بر پنج اصل به عنوان اصول اعتقادى خود اتفاق نظر دارند؛ اين
اصول عبارتند از:
 - -1توحيد يعنى خدا يگانه است و شريكى ندارد و شنوا و بيناست14.

 . 2عطاردى ،ج  ،ص .244
 . 13ابواسحاق شيرازى ،همان ،ص . 1
 . 1سيد منذر حكيم ،پيشوايان هدايت ،ج  ،ص .1
 . 12ابواسحاق شيرازى ،همان ،ص . 3
 . 11عبدالقاهر بغدادى ،همان ،ص .2
 . 14اشعرى ،همان ،ص .1

 -2 -1اصل عدل به معناى خداوند عادل است .معتزله بر اختيار و تكليف انسان اصرار داشتند .بر اساس اين اصل،
سرنوشت نهايى بشر را به دست خود وى مىدانستند.
 -1 -1اصل وعد و وعيد به معناى اين است كه خداوند در سراى ديگر ،نيكوكاران را پاداش بهشت و بدكاران را كيفر
دوزخ دهد.
« -4 -1المنزله بين المنزلتين» به معناى اين است كه مرتكب كبيره فاسق است و در جايگاهى ميانه كفر و ايمان قرار
دارد.
ص43 :
 - -1امر به معروف و نهى از منكر ،به معناى در دل منكر را ناخوشايند دانستن و به زبان به معروف دعوت كردن و از
منكر بازداشتن است1 .
معتزله در توجيه عقالنى مسائل دينى ،راه افراط را در پيش گرفتند و گاهى صفات متضاد به خداوند نسبت مىدادند و
گاهى صفاتى را كه قرآن براى خداوند برشمرد ،منكر مىشدند .امام كاظم (ع) درباره آنان فرمود:
خداوند باالتر از آن است كه كسى بتواند به حقيقت صفت او برسد .پس او را آن گونه كه خودش توصيف كرده ،وصف
كنيد و از غير آن بازايستيد1 .
كارگزاران فكرى و فرهنگى معتزله ،در عصر امام كاظم (ع) افرادى همچون عمروبنعبيد و ابوالهذيل علّاف بودند كه
شهرت بسيارى داشتند .ابوالهذيل افراد بسيارى از زرتشتيان را به اسالم دعوت كرده بود .در جريان اين امواج فكرى و
فرهنگى ،هشامبنحكم يكى از شاگردان امام كاظم (ع) مناظرههاى بسيارى با آن دو نفر 12داشت كه بنابر روايات
شيعيان بر همه آنان پيروز مىشد .وى رديههاى بر معتزله همچون الرد على المعتزله نوشت11.
 .جريان غاليان
در عصر امامان صادقين (ع) غاليان به واسطه رهايى از انجام دادن واجبات دين و ترك محرمات ،دنياطلبى و كسب
شهرت ،جذب مريدان ،تعصب و كجفهمى و بىبصيرتى در دين به جريان فكرى و فرهنگى گستردهاى تبديل شدند .آنان
ابتدا ادعاى ارتباط با امامان داشتند ،سپس تحت تأثير افكار خرمدينان ،زنديقان ،دهريان و مزدكيان مدعى نبوت و
خدايى امامان شدند .پيروان غاليان پا را از اين
ص4 :
 . 1اشعرى ،همان ،ص 3
 . 1اصول كافى ،ج  ،ص

و مونتگمرى وات ،همان ،ص .24
.2

 . 12شهرستانى ،الملل والنحل ،ج  ،ص  24و .24
 . 11رجال نجاشى ،ص 113؛ عبداهلل نعمه ،فالسفه الشيعه ،ص . 1

هم فراتر نهاده ،مدعى تناسخ و نبوت و فرشته بودن رهبران خود همچون ابوالخطاب اسدى شدند 1 .خلفاى بنىعباس
نيز استفاده فراوانى از آنان مىكردند .به همين سبب ،امام صادق (ع) براى جلوگيرى از رسوخ افكار انحرافى و آشفتگى
در عقايد شيعيان و جلوگيرى از منزوى شدن و اتهام و بدبينى نسبت به تشيع ،به خنثىسازى افكار منحرف آنان ناگزير
شدند و شيعيان را از ارتباط و همنشينى با آنان بر حذر داشتند و غاليان را تكفير مىكردند و بر آنان لعنت مىفرستادند.
از آن جمله فرمودند:
از روايات ما جز آنچه را موافق قرآن و سنت و يا شاهدى از سخنان پيشين ما بر آنها داشته باشيد نپذيريد43.
جريان غاليان در عصر امام كاظم (ع) تداوم يافت و دستههاى گزافهگويان ،فرقههاى جديدى پديد آوردند و عقايد
گوناگونى را مطرح كردند؛ از جمله بقاياى پيروان ابوالخطاب كه محمدبناسماعيل را جايگزين وى دانستند .از فرقه
مباركيه نيز دستهاى پديد آمدند كه به نام پيشواى خود قرمطويه نبطى ،قرامطه ناميده شدند .اينان معتقد بودند
محمدبناسماعيل نمرده و او مهدى قائم است و به پيامبرى برخيزد و آيين حضرت محمد (ص) را از ميان بردارد و نسخ
كند .آنان مىگفتند محمدبناسماعيل از پيامبران اولوالعزم است كه هفت تن به نامهاى نوح ،ابراهيم ،موسى ،عيسى،
حضرت محمد (ص) ،على و محمدبناسماعيل هستند 4 .فرقه ناووسيه از ديگرغاليان بودند .به اعتقاد آنان ،امام صادق
(ع) نمرده و نمىميرد و او مهدى است و سرانجام آشكار مىشود و بر مردمان فرمانروايى مىكند 42.امام كاظم (ع)
يارانش را از ارتباط با غاليان بر حذر مىداشتند و افكار غلط آنان را
ص42 :
تبيين مىكردند و افكار مغيرهبنسعيد و ابنابىزينب را تكذيب مىفرمودند و محمدبنبشير را نجس مىشمردند و بر او
لعن مىفرستادند 41.آن حضرت اعتقاد درست درباره امامت را به يارانش آموزش مىدادند تا در دام غاليان گرفتار
نشوند44.
 . 3جريان خوارج
خوارج بيست فرقه بودند و هر فرقه نيز به گروههايى تقسيم مىشدند .اعتقاد مشترك همه آنان چنين است كه امام على
(ع) ،عثمان ،اصحاب جمل ،حكمين ،راضىشوندگان به داورى در ميان آن حضرت ،معاويه و كسانى كه تصويب رأى

 . 1نوبختى ،فرق الشيعه ،ص

و .24

 . 43عطاردى ،همان ،ج  ،ص .2 2
 . 4فرق الشيعه ،ص . 3
 . 42همان ،ص . 33
 . 41عطاردى ،همان ،ج  ،ص .413
 . 44همان ،ص
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حكمين يا يكى از آن دو را پذيرفتند ،كافر هستند و قيام بر حاكم ستمگر واجب است 4 .محكمه ،ازارقه ،نجدات،
صفريه ،شبيبيه ،شيبانيه و اباضيه مشهورترين گروههاى خوارج بودند .آنان در دوره معاويه ،عبداهللبنزبير و عبدالملك
بنمروان ،پيوسته با خلفا درگيرى داشتند .در اين ايام مُهلببنابى صُفره و پسرانش طى نوزده سال پيوسته با خوارج در
جنگ و گريز بودند .خوارج پيوسته با خلفاى مروانى و عباسى درگيرى داشتند .آنان در عصر امام كاظم (ع) در عمان و
سيستان ،با خلفاى عباسى مىجنگيدند .آنان در سيستان ،در هر فرصتى كه پيش مىآمد ،عليه واليان عباسى مىشوريدند
و تا خراسان پيشروى كردند .حصين خارجى در سال  2و حمزهبناذرك در سال  21قمرى شورش كردند .جنبش
خوارج در سيستان تا دوره معتصم تداوم يافت و به وسيله طاهريان سركوب شد4 .
خوارج اباضيه در سال  1هجرى تحت امامت جُلَندىبنمسعود به سواحل
ص41 :
خليجفارس رفتند و در سال  22هجرى ،موفق به تشكيل دولتى در عُمان شدند42.
 .جريان زنديقان
در عصر خالفت منصور ،عبداهللبنمقفع برخى آثار مانويان را به عربى ترجمه كرد .برخى از ماديون و دهريون همچون
ابنابىالعوجا ،حَمادبنعجرد ،يحيىبنزياد و مطيعبناياس ،در تأييد مذاهب مانوى ،ديصانيان و مرقيونيان ،كتابهايى
نگاشتند .به سبب نفوذ اين افكار مادى و انحرافى ،زنديقان فراوان شدند و اعتقاداتشان در ميان مردم گسترش يافت.
مهدى عباسى دستور داد تا كتبى در رد بر ملحدان و منكران دين نگاشته شود و به مبارزه با زنديقان همت گماشت41.
جريان زنديقان پس از اين هم خاتمه نيافت و خرمدينان در گرگان در سال 2

و بار ديگر در  1قمرى شورش

كردند 4 .همچنين در آذربايجان ،اصفهان ،رى ،همدان و ديلم ،سر به شورش برداشتند .آنان در آذربايجان ،رهبرى
جاويدانبنشهرك را پذيرفتند .وى آيين خرمدينان را احيا كرد و به تناسخ معتقد بود .پس از مرگ وى به سفارش
همسرش ،خرمدينان بابك را به جانشينى وى برگزيدند .بابك تا دوران معتصم پيوسته با نيروهاى عباسى و مسلمانان
آذربايجان در جنگ و گريز بود 3.المقنع از ديگر زنديقان بود كه در سال 3
پيروان وى را سپيدجامگان مىگفتند .وى در سال 1
 . 4عبدالقاهر بغدادى ،همان ،ص .42
 . 4تاريخ سيستان ،ص . 4
 . 42نزوى عبر التاريخ ،عبر التاريخ ،ص . 21
 . 41مسعودى ،مروج الذهب ،ج  ،4ص
 . 4تاريخ طبرى ،ج  ،ص  121و .42
 . 3ابن نديم ،فهرست ،ص . 3
 .تاريخ طبرى ،ج  ،ص .124
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قمرى ادعاى پيامبرى و تناسخ كرد.

هجرى پس از دو سال محاصره در قلعه «كش» كشته شد.

 . 2اهل كتاب
از ديدگاه قرآن پيروان چهار آيين يهودى ،مسيحى ،زرتشتى و صائبى
ص44 :
اهل كتاب محسوب مىشوند 2.از دوران هجرت ،عدهاى از يهوديان به آرامى مسلمان شدند و در عصر خلفا به صورت
مشاوران خلفا درآمدند .كعببنماتع مشهور به كعباالحبار ،عبداهللبنسالم و محمدبنكعب قرظى از جمله اينان بودند.
اين گروه از يهوديان با راهبرى فرهنگى ،به نشر روايات تورات درباره تفسير و شرح حيات پيامبران در جامعه اسالمى
پرداختند .اين روايات تحريفى و جعلى در حجم وسيعى به نام «اسرائيليات» شكل گرفت و بسيارى از اخباريان و
مورخان به آنها اعتماد كردند و آنها را نقل نمودند .امام كاظم (ع) همچون ديگر امامان شيعه ،با بيان موثق اخبار انبيا،
مبارزه با اين تحريفات واسرائيليات را جزو راهبردهاى فرهنگى خود و شيعيان قراردادند 1.در عصر حضرت يهوديان
در يمن ،بغداد ،خوزستان ،اصفهان ،فارس ،كوهستان ،خراسان ،شام ،بيتالمقدس ،مصر و اندلس زندگى مىكردند 4.آنان
گاهى در مناظره با مسلمانان در مورد عقايد اسالمى تشكيك ايجاد مىكردند .گاهى نيز به خدمت امامان شيعه
مىرسيدند و سؤاالت خود را مطرح مىكردند.
از جمله روزى عدهاى از يهوديان خدمت امام صادق (ع) رسيدند و درباره تداوم جانشينى حضرت ابراهيم (ع) در نسل
وى سؤال كردند .آن حضرت پاسخ را به فرزند پنج ساله خود موسىبنجعفر (ع) حواله نمودند .امام كاظم (ع) پاسخ الزم
را به آنان دادند و يهوديان بر اثر جواب روشن آن حضرت مسلمان شدند.
عالوه بر يهوديان ،گروهى از مسيحيان فرقه نسطورى نيز در يمن ،مصر ،برخى از شهرهاى بينالنهرين ،بغداد ،خوزستان،
رى ،فارس ،خراسان ،سيستان و
ص4 :
اصفهان ،شام ،بيتالمقدس ،ارمنستان و اندلس در ميان مسلمانان زندگى مىكردند.

به جز مسيحيان برخى از صابئين

در شام ،عراق ،جزيره و خوزستان سكونت داشتند .زرتشتيان نيز در بسيارى از شهرهاى ايران مثل خوزستان ،فارس،
اصفهان ،رى ،طبرستان ،يزد ،كرمان و خراسان زندگى مىكردند 2.در بغداد چنان اهل كتاب زياد شده بودند كه هارون
دستور داد داروغه بغداد آنان را وادار كند تا لباس مخصوص بپوشند.
 . 2حج ،آيه . 2
 . 1عطاردى ،همان ،ج  ،ص .22
 . 4اشپولر ،تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمى ،ج  ،ص .1 1
 .عطاردى ،همان ،ج  ،ص
 .اشپولر ،همان ،ج  ،ص .113
 . 2همان ،ص .1 3
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اين گروه اهل كتاب گاهى خدمت امامان شيعه مىرسيدند و به مناظره مىپرداختند .از آن جمله ،گروهى از دانشمندان
مسيحى نجران خدمت امام كاظم (ع) رسيدند و پس از مذاكره با آن حضرت ،ايمان آوردند و شهادتين گفتند1.
 . 1جريان زيديه
زيديان پس از قيام زيدبن على بن الحسين (ع) به امامت زيد معتقد شدند .اينان پس از قيام عبداهلل بنمعاويه و سپس
محمدبن عبداهلل مشهور به نفس زكيه و برادرش ابراهيم در سال  4هجرى در ميان شيعيان قدرت گرفتند .اهم اعتقادات
زيديان را مىتوان چنين برشمرد:
 - - 1فرزندان امام على (ع) از نسل امام حسن (ع) و امام حسين (ع) شايستگى امامت را به شرط قيام دارا هستند.
 -2 - 1نص بر امامت على (ع) وجود ندارد و امامت ايشان به وصف است.
 -1 - 1امام على (ع) بر ابوبكر و عمر برترى داشتند ولى امامت به كسى مىرسد كه مردم از او اطاعت كنند.
ص4 :
 -4 - 1نبايد ابوبكر و عمر را سب و لعن كرد ولى عثمان و طلحه و زبير را نقض مىكردند.
 - - 1شايسته امامت كسى است كه به دعوت خود خروج كند و بيعت با وى درست است.
 - - 1وجوب امر به معروف و نهى از منكر با شمشير.
زيديان در عصر امام كاظم (ع) به رهبرى حسينبنعلى از نسل امام حسن (ع) به دليل ستم واليان عباسى به علويان و
قمرى ،در مقابل هادى عباسى در مكه قيام كردند ولى از سپاه عباسى شكست خوردند و

اذيت و آزار آنان در سال

تعدادى در محل فخ در مكه به شهادت رسيدند .امام كاظم (ع) در برابر فرمانده عباسى از شخصيت معنوى وى دفاع
كردند 3.پس از شكست اين قيام ،ادريسبنعبداهلل برادر نفس زكيه كه زخمى شده بود ،به مغرب اقصى رفت و قيام كرد
و دولتى تشكيل داد .هارونالرشيد ،سليمانبنجرير فقيه و متكلم زيدى را با وعده پاداش بسيار بفريفت و او را به نزد
ادريس فرستاد تا او را مسموم كند .سليمان نيز به مغرب رفت و ادريس را در فرصتى مناسب در سال  22قمرى
مسموم كرد و فرار نمود.

جانشينان وى ،دولت او را تا اوايل قرن چهارم ادامه دادند.

يكى ديگر از برادران نفس زكيه به نام يحيىبنعبداهلل پس از قيام فخ به ديلم فرار كرد .وى يكى از راويان امام صادق
(ع) بود .او با كمك پادشاه جُستانى ديلم در سال  2قمرى قيام كرد .هارون فضلبنيحيى برمكى را مأمور خاموش
نمودن قيام كرد .وى با اماننامه هارون موفق به دستگيرى يحيى
 . 1عطاردى ،همان ،ج  ،2ص . 2
 .اشعرى قمى ،المقاالت والفرق ،ص . 4
 . 3ابوالفرج اصفهانى ،مقاتل الطالبيين ،ص .113
 .همان ،ص .431

ص42 :
شد 2.بدينسان اين قيامها تغييرات اجتماعى -فرهنگى گسترده و زود هنگامى را ايجاد مىكرد و به دليل تحت كنترل
بودن امام كاظم (ع) و مشى تقيه آن حضرت ،شيعيان عملزده تحت تأثير آنها قرار مىگرفتند و در كوتاه مدت ،جذب
عقايد زيديه مىشدند .رهبران زيديه گاهى رقابتهاى سختى با آن حضرت مىكردند .از آن جمله سليمانبنجرير
(متوفى  ) 1كه به امامت مفضول بر فاضل قائل بود1.
 . 4جريان شيعيان اسماعيلى
پس از شهادت امام صادق (ع) گروهى از شيعيان مدعى شدند كه اسماعيل فرزند آن حضرت ،نمرده است و نخواهد مرد
وهمو مهدى قائم و پس از پدرش امام است .اينان را اسماعيليان ويژه يا خالصه مىخوانند 4.گروهى ديگر از شيعيان
اسماعيلى ،عقيده داشتند كه پس از امام جعفر (ع) نواده او محمدبناسماعيل امام است .به عقيده آنان ،هنگامى كه
اسماعيل درگذشت ،پسرش را جانشين قرار داد .پيروان اين عقيده به نام پيشوايشان مبارك غالم اسماعيل ،مباركيه
خوانده مىشوند.

محمد چون به عمويش رشك مىبرد به وسيله يحيى برمكى فريفته شد و در سفر به بغداد نزد هارون

از امام كاظم (ع) سعايت كرد و گفت:
من گمان نمىكردم در زمين دو خليفه باشد ،تا ديدم به عمويم موسىبنجعفر نيز سالم به خالفت مىكنند.
ص41 :
راهبردهاى مهندسى فرهنگى امام كاظم (ع)
آن حضرت بر خالف محدوديت ،كنترل و فشار و تنگناهاى سياسى و از اين زندان به زندان ديگر رفتن ،در محيط
پرآشوب فكرى و فرهنگى جهان اسالم و كانون آن يعنى بغداد و مهاجرت دانشمندان ملل و نحل گوناگون به آنجا و
ترجمه آثار علمى دهريان ،مانويان و هنديان و ميراث علمى ايرانى و سريانى و نفوذ گسترده افكار الحادى در جهان
اسالم ،شيعيان را با راهبردهاى مهندسى فرهنگى خود ،به ساحل نجات رسانيدند و مدعيان امامت را از سر راه خود
برداشتند و با تبيين اعتقاد درست اسالمى و تدوين نقشه راهبردى فرهنگى ،به صيانت و حراست از كيان اسالم و تشيع و
عقايد دوستدارانش پرداختند .اهم اقدامات آن حضرت عبارتند از:
 .رهبرى فكرى مسلمانان و شيعيان :محافظت از عقايد اسالمى مبتنى بر قرآن و سنت و عترت و زدودن شبهات شيعيان
و مسلمانان و حتى اهل كتاب با مناظره ،اعزام مبلغ و تعيين وكال ،و نگارش ميراث حديثى و مجموعه رواياتى كه از آن
 . 2طبرى ،همان ،ج  ،ص .44
 . 1شهرستانى ،همان ،ج  ،ص
 . 4ارشاد ،ج  ،2ص .23
 .اشعرى قمى ،همان ،ص . 2
 .اصول كافى ،ج  ،1ص .4 4
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حضرت در مسند ايشان باقى مانده كه شامل

 22روايت ،مناظره ،دعا ،رساله و غيره است .اين حركت علمى ،به يك

جنبش و جريان و ديدهبان فكرى و فرهنگى مستقل و اثرگذار ارتقا يافت .سنخشناسى آنها شامل مباحث گوناگون
عقايد ،اخالقيات و احكام دين است .مباحثى همچون عقل و علم ،توحيد ،اخبار انبيا و نبوت ،امامت و رهبرى و فضايل
ائمه (عليهم السالم) ،فضايل اصحاب ،ايمان و كفر ،اخالق جمعى و ارتباطات ،معاد ،مواعظ ،جنازه و احكام آن ،ارث،
وصيت ،ديات ،حدود ،قضا و شهادت ،نذر ،صيد ،آزاد كردن بنده ،اطعمه و اشربه ،حيوانات ،زينت ،فرزند ،طالق ،ازدواج،
جهاد ،حج ،سفر ،اقتصاد ،سبك زندگى ،زكات ،روزه ،نماز ،طهارت ،احتجاجات ،دعا و قرآن از ايشان باقى مانده است.
 .2نقد عقايد انحرافى و الحادى و ملل و نحل گوناگون :آن حضرت و
ص4 :
ياران ايشان با مناظره با اهل اديان و فرق و پاسخ به سؤاالت ،شبهات و تشكيكهاى آنان ،و نگارش رديهها ،عقايد آنان
را نقد مىكردند؛ از جمله در مالقاتى با يونسبن عبدالرحمان به نقد افكار ابوحنيفه پرداختند و او را از بدعت در دين بر
حذر داشتند و فرمودند:
يا يونس از ،بدعتگذاران نباش و هركس اهل رأى گرديد هالك مىشود .هر كه خاندان رسولاهلل (ص) را ترك كرد،
گمراه مىگردد و هركس قرآن و گفتار رسول خدا (ص) را كنار گذاشت ،كافر شود2.
 .1توانمندسازى فكرى و عقلى شيعيان :آن حضرت براى شكوفايى استعداد و توانمندسازى ياران خود به مباحث تربيتى
و آموزشى در رسالهاى به هشامبنحكم ،به تبيين جايگاه عقل و بصيرت در انديشه اسالمى پرداختند و فرمودند:
اى هشام ،خداوند تبارك و تعالى اهل عقل و فهم را بشارت داده ،مىفرمايد« :آن بندگان كه سخنان را گوش مىكنند و
از بهترينش پيروى نمايند ،آنان را خدا هدايتشان كرده و اينان خردمندان هستند 1».اى هشام ،خداوند به وسيله عقل،
حجت را بر بندگانش تمام نموده و با بيان آنها و ابالغ به راهنمايان ،به ربوبيت خود راهنمايى كرده است و فرموده:
«خداى شما يگانه و جز او خدايى نيست؛ بخشنده و مهربان است .همانا در آفرينش زمين و آسمان و اختالف شب و
روز براى خردمندان نشانههايى است».
در فقره ديگرى از همين رساله فرمودند:
اى هشام ،خلق را به طاعت خدا گماشتهاند و جز به طاعت نجات نيست و طاعت به علم است و علم به آموزش،
آموختن به عقل است و علم جز از دانشمند ربانى زاييده نشود و عالم را با عقل مىتوان شناخت23
ص3 :
 . 2عطاردى ،همان ،ج  ،ص .24
 . 1زمر ،آيه . 1
 .ابن شعبه حرانى ،همان ،ص .442
 . 23همان ،ص
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اين جريان عقلگرايى در فرهنگ شيعه ،زمينه را براى رشد علوم عقلى و كالمى و فلسفى در ميان شيعيان فراهم كرد و
پس از اين ،متكلمان بزرگى همچون خاندان نوبختى و فضلبنشاذان نيشابورى و  ...پيدا شدند.
 .4تدوين نظام آموزشى و پژوهشى :هسته سخت شيوه آموزشى و پژوهشى امام كاظم (ع) ،بر سؤال از عالم و همنشينى
با حكما و كتابت علم بود .آن حضرت از قول رسول خدا (ص) به يارانش مىفرمود:
خردمندان امت من چهار چيز را عمل مىكنند :گوش دادن به علم ،محافظت از دانش ،انتشار دانش در ميان اهل علم و
عمل به آن2 .
شيوه آموزشى آن حضرت به گونهاى بود كه دريچههاى اجتهاد و نوآورى علمى بر روى آنان بازگردد و بنيان علمى
آنها تقويت شود و به خودباورى ،استقالل و اعتمادبهنفس دست يابند .تعقل و تفكر و مباحثه ،سؤال ،مناظره و آشنايى با
ديدگاههاى ديگران ،راه را براى تحقيق و جستجوى علمى و تحول و نظريه نو فراهم مىكرد.
 .آن حضرت براى تشويق و دادن روحيه علمى به ياران خود ،بارها مقام علمى و معنوى برخى از ياران را مىستودند
و آنها را بهشتى معرفى مىكردند .آن گونه كه براى علىبنيقطين دعا كردند و او را اهل بهشت معرفى فرمودند22.
 .مناظره باملل و نحل گوناگون :آن حضرت براى گسترش دانش و هدايت اهل كتاب و فرق اسالمى ،به مناظره با آنان
مىپرداختند و ياران خود را نيز به مناظره و گفتگوى علمى تشويق مىكردند؛ از جمله با يهوديان و مسيحيان مناظره
مىنمودند و آنان شيفته عقايد ايشان گرديده ،مسلمان مىشدند 21.آن حضرت با رهبران فرقه حنفى مثل محمدبنحسن
شيبانى و فقهاى دربارى مثل
ص:
قاضى ابويوسف درباره مُحرِمى كه زير سايه برود مناظرههايى داشتند .امام كاظم (ع) در پاسخ به سؤال ابويوسف درباره
مُحرمى كه به اختيار زير سايه رود و مُحرِمى كه در محمل سايهدار سوار شود .فرمودند:
مُحرِم مىتواند زير سايه راه رود ولى نمىتواند سوار بر محمل سايهدار شود.
محمد از پاسخ آن حضرت خنديد و مسخره كرد .امام كاظم (ع) پاسخ دادند:
آيا از سنت رسولاهلل (ص) تعجب مىكنى و آن را مسخره مىكنى؟ اى محمد احكام الهى قياسبردار نيست و اگر كسى
برخى را با برخى ديگر قياس كرد گمراه مىشود24.

 . 2عطاردى ،همان ،ج  ،ص .241
 . 22همان ،ج  ،ص .424
 . 21همان ،ج  ،2ص
 . 24همان ،ص
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آن حضرت به ياران خود كه توانايى علمى داشتند همچون محمدبنحكيم دستور مىدادند در حلقههاى علمى مسجدالنبى
حضور يابند و به مناظره و گفتگو با فرق ديگر بپردازند .محمد پس از بازگشت ،گزارشى از مناظره خود خدمت امام
كاظم (ع) مىداد2 .
 .2تربيت اخالقى جامعه :در عصر امام كاظم (ع) خلفاى عباسى مثل مهدى و هارون ،روزگار خويش را به عيش و
عشرت مىگذراندند .وقتى خلفا چنين روشى داشتند ،جامعه نيز به روش آنان اقتدا مىكرد .وقتى فساد و فحشا،
شرابخوارى و رشوه همه جا سرايت كرد ،در اين صورت رهبر معنوى جامعه به اتخاذ تدابيرى براى رفع اين معضل
اخالقى ناگزير خواهد بود .لذا آن حضرت با راهكارهاى گوناگون ،به تربيت اخالقى جامعه دست زدند.
ايشان با عبادت و نقل دعاها و روايات گوناگون اخالقى ،اهداف تربيتى خود را دنبال مىكردند .عبادت طوالنى ايشان،
زندانبانان را تحت تأثير قرار مىداد.
مردم از تالوت قرآن حضرت مىگريستند و او را «زينتالمتهجدين» مىناميدند2 .
ص2 :
آن حضرت در برنامه تربيتى خود به يارانش مىفرمود:
بهترين وسيله تقريب به خدا پس از معرفت ،نماز خواندن و نيكى به پدر و مادر و دور كردن حسد و خودبينى و
فخرفروشى است22.
 .1كادرسازى و تربيت شاگردان :امام كاظم (ع) در برابر امواج سهمگين التقاط فرهنگى و هجوم افكار انحرافى ،به
كادرسازى روى آوردند و بر خالف تنگناهاى گوناگون ،بنيان علمى ،عقلى و اخالقى و ايمان ياران و شيعيانشان را
استوار ساختند .در منابع رجالى نام  224نفر از راويان و ياران آن حضرت آمده است 21.اينان در حديث ،فقه ،ادبيات،
تفسير ،كالم و تاريخ ،تخصص داشتند و از حريم بنيانهاى فكرى شيعه محافظت مىكردند .در منابع رجالى شيعه ،شش
نفر به نامهاى يونسبن عبدالرحمان ،صفوانبنيحيى ،محمدبنابىعمير ،عبداهللبنمغيره ،حسنبنمحبوب و احمدبنمحمدبن
ابى نصر ،مورد وثوق و داراى جاللت علمى هستند 2 .عالوه بر اين شش نفر ،كسان ديگرى مثل علىبناسماعيل بن
ميثم تَمار ،هشامبنحكم ،علىبنيقطين و محمدبنعلى بن نعمان مشهور به مؤمنالطاق بودند كه جنبش علمى شيعه را
روشن نگه داشتند .در اين جا مناسبت دارد براى تبيين نقش كارگزاران فكرى و فرهنگى شيعه به معرفى چند نفر از
ياران آن حضرت به پردازيم.
 . 2رجال طوسى ،ص  ، 3شماره .144
 . 2ارشاد ،ج  ،2ص .222
 . 22ابن شعبه حرانى ،ص .112
 . 21رجال طوسى ،ص -142
 . 2همان ،ص
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 ،شماره . 3 3

 - -1يونس بن عبدالرحمان
وى متولد حدود  23هجرى و از موالى علىبنيقطين و متوفاى  231هجرى بود .در منابع رجالى  1اثر براى وى
درباره فقه و كالم تفسير و حديث ثبت شده است 13.امام رضا (ع) درباره وى فرمودند« :او سلمان زمانش بود ».امام
ص1 :
هادى (ع) نيز درباره كتاب يوم و ليله وى فرمودند« :اين كتاب بر اساس دين من و پدران من نوشته شده و همه مطالب
آن حق است1 ».
 -2 -1علىبناسماعيل
وى به متكلم مشهور بود و نخستين متكلم رسمى شيعه به شمار مىآيد .از جمله آثار وى كتابهاى االمامه ،الطالق،
النكاح ،مجالس هشام و المتعه است12.
 -1 -1هشامبنحكم
زادگاه وى كوفه بود و در بغداد تجارت مىكرد و در محله كرخ ساكن بود و در سال

هجرى از دنيا رفت .وى از

بزرگترين متكلمان عصر امام صادق (ع) و امام كاظم (ع) بود .مناظرات بسيارى از وى نقل شده كه با كمال شجاعت و
مهارت با يكيك مخاطبان مباحثه و گفتگو مىكرد .به همين سبب ،در آثار وى چندين رديه وجود دارد ،مثل الرد على
اصحاب الطبايع ،الرد على اصحاب االثنين ،الرد على ارسطاطاليس ،الردعلى الزنادقه و الرد على المعتزله .از ديگر آثار او
كتابهاى االمامه ،المجالس فى االمامه و الجبر والقدر بود .و كتابى نيز به نام الفاظ داشت كه به امالى امام صادق (ع)
بود11.
هشام يكى از كارگزاران فكرى بلندمرتبه در عصر امام صادق (ع) و امام كاظم (ع) به شمار مىآيد كه تغييرات گسترده
فرهنگى در كارنامه خود دارد .به همين سبب ،مخالفان او به ويژه معتزله به او هتاكى مىكردند.
 -4 -1مؤمنالطاق
نام وى محمدبنعلىبن نعمان و ساكن كوفه بود .وى از قدماى متكلمان شيعه به شمار مىآمد كه با ابوحنيفه ،مرجئه،
معتزله و خوارج مناظره داشت .از جمله
ص4 :

 . 13رجال نجاشى ،ص .442
 . 1رجال طوسى ،ص . 12
 . 12رجال نجاشى ،ص  ،2 2شماره

.

 . 11رجال طوسى ،ص  ،113شماره .42

آثار وى احتجاج درباره امامت امام على (ع) و رد بر خوارج و معتزله است .او يكى از ياران برجسته دو امام يادشده
بود و نقش برجستهاى در جريان فكرى آن دوره داشت؛ به گونهاى كه مخالفانش به وى «شيطان الطاق» لقب داده
بودند 14.بدينسان ياران و راويان امام كاظم (ع) نقش بزرگى در تغييرات فرهنگى بر عهده داشتند و موفق شدند اوضاع
فرهنگى عصر خود را تغيير دهند.
نتيجه
در عصر امامت موسىبنجعفر (ع) ( 11 - 41ق) دگرگونىهاى سياسى ،اجتماعى ،اقتصادى و فرهنگى گستردهاى در
جهان اسالم اتفاق افتاد .اين دگرگونىها ،شامل جريان زندقه ،غاليان و معتزله ،فراز و نشيبهاى گستردهاى داشتند .در
اين دوره ،جريانهاى نوظهور تأثيرگذار حديثى و فقهى مالكى ،حنفى و شافعى را شاهد هستيم .امام كاظم (ع) در اين
عصر پرآشوب و متالطم ،برخالف محدوديتها و كنترل شديد و زندانهاى طوالنى ،با طراحى راهبردهاى مهندسى
فرهنگى ،يك جريان تأثيرگذار فكرى و فرهنگى را در جهان اسالم شكل دادند كه تداوم نهضت علمى اجدادشان بود .آن
حضرت با بيان روايات گوناگون شامل

 22روايت ،دعاهاى گوناگون ،مناظره با صاحبان اديان و مذاهب ،نقد عقايد

انحرافى و تبيين و تشريح عقايد درست اسالمى و شيعى ،تدوين نظام آموزشى براى پيروان خود ،توانمندسازى فكرى و
عقلى شيعيان و كادرسازى و تربيت اخالقى عناصر مؤثر كارگزار فرهنگى ،جريان فرهنگى گستردهاى را به وجود آوردند
كه زمينهساز يك جنبش فكرى عقلگرايانه و فلسفى در ميان شيعيان شد .ياران آن حضرت با نگارش رساله و رديه و
آثار گرانبها و نيز مناظره با فرق و ملل گوناگون ،به توانمندسازى اين نهضت علمى و فكرى كمك كردند و به عناصر
ص:
تأثيرگذار فرهنگى در اين عصر تبديل شدند .بدينسان تداوم و تغيير فكرى و فرهنگى در ميان شيعيان ،پيوسته با تاريخ
فرهنگى جهان اسالم در عصر امام كاظم (ع) ديده مىشود.
منابع

* قرآن مجيد.
 .ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابىطالب ،بيروت :داراالضواء 43 ،ق.
 .2ابن نديم ،فهرست ،تصحيح و ترجمه محمدرضا تجدد ،تهران :اميركبير،

 1ش.

 .1ابوريه محمود ،شيخ المضيره ابوهريره ،ترجمه محمدوحيد گلپايگانى ،تهران :كتابفروشى محمدى 141 ،ش.
 .4ابن شعبه ،حرانى حسنبنعلى ،تحفالعقول عن آل الرسول ،ترجمه احمد جنتى عطايى ،تهران :انتشارات علميه
اسالميه ،بىتا.

 . 14رجال نجاشى ،ص .11 ،12

 .اشپولربرتولد ،تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمى ،ترجمه جواد فالطورى ،تهران :انتشارات علمى و فرهنگى،
 121ش.
 .اشعرى ،ابوالحسن علىبناسماعيل ،مقاالت االسالميين و اختالف المصلين ،ترجمه محسن مؤيدى ،تهران :اميركبير،
 1 2ش.
 .2اشعرى قمى ،سعدبنعبداهلل ،المقاالت و الفرق ،تصحيح محمدجواد مشكور ،ترجمه يوسف فضايى ،تهران :انتشارات
عطايى 12 ،ش.
 .1اصفهانى ،ابوالفرج ،مقاتلالطالبيين ،تحقيق احمد صقر ،بيروت :االعلمى للمطبوعات 431 ،ق.
 .بغدادى ،عبدالقاهر ،الفرق بين الفرق ،به اهتمام محمدجوادمشكور ،تهران :انتشارات اشراقى 11 ،ش.
ص:
 . 3نويسنده گمنام ،تاريخ سيستان ،تصحيح ملكالشعراى بهار ،تهران :مؤسسه خاور،

 1ش.

 .جعفريان ،رسول ،حيات فكرى سياسى امامان شيعه (عليهم السالم) ،قم :انتشارات انصاريان 122 ،ش.
 . 2حكيم سيدمنذر و همكاران ،پيشوايان هدايت ،ترجمه سيدحسين اسالمى ،مجمع جهانى اهلالبيت (عليهم السالم)،
 11ش.
 . 1زرينكوب ،عبدالحسين ،تاريخ ايران بعد از اسالم ،تهران :اميركبير 1 1 ،ش.
 . 4سبط ابن جوزى ،تذكره الخواص ،بيروت :مؤسسه اهلالبيت 43 ،ق.
 .شهرستانى ،ابوالفتح محمدبنعبدالكريم ،المللوالنحل ،تحرير و ترجمه ،مصطفى خالقداد هاشمى ،تصحيح
سيدمحمدرضا جاللى نائينى ،تهران :انتشارات اقبال 1 2 ،ش.
 .شيرازى ،ابواسحاق ،طبقات الفقهاء ،تصحيح الشيخ خليل الميس ،بيروت :دارالقلم ،بىتا.
 . 2طبرى ،محمدبنجرير ،تاريخ ،بيروت :مؤسسه االعلمى للمطبوعات 43 ،ق.
 . 1طوسى ،حسن بن محمد ،رجال ،تحقيق سيدمحمد صادق آل بحرالعلوم ،نجف :مطبعه حيدريه 11 ،ق.
 ،-.اختيار معرفهالرجال ،تحقيق محمدتقى فاضل ميبدى و سيدابوالفضل موسويان ،تهران :انتشارات وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمى 112 ،ش.
 .23عطاردى ،عزيزاهلل ،مسند االمام الكاظم (ع) ،مشهد :الموتمرالعالمى لالمام الرضا (ع) 43 ،ق.
 .2عطوان ،حسين ،فرقههاى اسالمى در سرزمين شام ،ترجمه حميدرضا شيخى ،مشهد :بنياد پژوهشهاى اسالمى،
 12ش.

 .22علوى ،ابوالمعالى محمدالحسينى ،بيان االديان ،تصحيح عباس اقبال ،تهران :انتشارات ابنسينا ،بىتا.
ص2 :
 .21فراى ،ريچارد ،تاريخ ايران از فروپاشى دولت ساسانيان تا برآمدن سلجوقيان ،ترجمه حسن انوشه ،تهران :اميركبير،
 122ش.
 .24كلينى ،ابوجعفر محمدبنيعقوب ،اصول كافى ،ترجمه و شرح محمدباقر كمرهاى ،تهران :انتشارات اسوه 122 ،ش.
 .2مسعودى ،علىبنالحسين ،مروجالذهب ،تحقيق محمد محيىالدين عبدالحميد ،بيروت :دارالمعرفه ،بىتا.
 .2مفيد ،محمدبن نعمان بغدادى ،ارشاد ،ترجمه و شرح رسولى محالتى ،تهران :انتشارات علميه اسالميه 142 ،ش.
 .22نجاشى ،ابوالعباس احمدبنعلى كوفى ،رجال ،قم :النشر االسالمى 4 1 ،ق.
 .21نزوى ،عبرالتاريخ ،وزاره الميراث والثقافه القومى ،عُمّان :مَسقط 233 ،م.
 .2نعمه ،شيخ عبداهلل ،فالسفه شيعه ،ترجمه سيدجعفر غضبان ،تهران :انتشارات و آموزش انقالب اسالمى 1 2 ،ش.
 .13نوبختى ،حسن بن موسى ،فرقالشيعه ،ترجمه و تعليق محمدجواد مشكور ،تهران :علمى و فرهنگى،

 1ش1 .

ص1 :

 1همايش سيره و زمانه امام كاظم عليه السالم ( : 1 2قم) ،مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام كاظم عليه السالم2 ،جلد ،مركز مديريت حوزههاى
علميه  -قم  -ايران ،چاپ 1 2 ، :ه.ش.

