سيره فرهنگى امام كاظم (ع)
سيدمحمد حسينى

چكيده
فرهنگ مهمترين مؤلفه زمينهساز تحول و توسعه در هر جامعهاى است .براى دستيابى به اين مهم ،وجود يك الگوى
فرهنگى مناسب براى ارتقاء فرهنگ فردى و اجتماعى ،ضرورت دارد .انتخاب الگوى درست ،نيازمند تعريف و
بازشناسى بهترين اين الگوهاست .به همين دليل ،اين مقاله مىكوشد با بررسى سيره و رفتار امام كاظم (ع) در مواجهه با
اوضاع فرهنگى ،سياسى و اجتماعى موجود در جامعه و چگونگى بهكارگيرى ابزارهاى فرهنگساز ،در جهت بازتوليد
الگوى دينى متناسب با مقتضيات زمان گام بردارد .در همين جهت ،ضمن تعريف برخى از مفاهيم اصلى و بررسى
مقدماتى اوضاع سياسى -اجتماعى آن عصر ،با بهرهگيرى از گزارشهاى تاريخى از منابع حديثى شيعه ،به شيوههاى
رفتار حضرت در جهت فرهنگسازى براى رهبرى جامعه پرداخته شد .مهمترين دستاورد اين مقاله ،ارائه برنامههاى
راهبردى براى توسعه فرهنگ دينى با تأكيد بر نقش گفتمانى آموزههاى قرآن در تربيت فرهنگى جامعه و توليد فرهنگ
دينى ،توسعه علوم به عنوان يكى از مهمترين ابزارهاى فرهنگساز و اهتمام به رونق برنامه راهبردى و عملى شبكه
سازمانيافته وكالت ،براى مديريت فرهنگى جامعه شيعه ،از سيره امام كاظم (ع) است.

ص853 :
واژگان كليدى :سيره ،فرهنگ دينى ،امام كاظم (ع) ،قرآن.
مقدمه
انسان بدون كشف واقعيتها ،آرام نمىگيرد و به گونهاى فطرى و طبيعى ،در جستجوى يافتن الگوها و سمبلهاى
درست زندگى است .لذا سرمشقطلبى ،سمبل خواهى ،و در جستجوى الگو بودن ،جزو ذات و سرشت انسانهاست.
حال كه بشر براى خودسازى و تربيت فردى و اجتماعى ،به انواع الگوها نياز دارد ،بايد الگوهاى كاملى براى رشد و
تعالى فكرى و فرهنگى معرفى شود .در همه جوامع ،انسانهايى به عنوان شاخص و الگو پذيرفته شدهاند كه رفتار و
كردار و منشهاى فردى و اجتماعى ايشان در نوع رفتارهاى فردى ،اجتماعى ،سياسى ،اقتصادى و فرهنگى ،به صورت
متفاوت اثر گذاشته است .اينكه اين الگو چگونه و داراى چه شرايطى بايد باشد ،انسان را به تكاپو و چارهجويى
واداشت تا بتواند به اين نياز خويش پاسخ دهد .در همين جهت ،مكاتب مادى در پاسخ به اين نياز وامانده و در تعيين
الگوى حقيقى بدون نقص ،همچنان بىبهره ماندهاند .اما دين مبين اسالم به عنوان چارچوبى مناسب براى رشد و تعالى
 .دانشجوى دكترى تاريخ تشيع.

انسان ،برنامههاى الهى را به بشر تقديم مىكند .معرفى پيامبر (ص) و پس از ايشان اهلبيت (عليهم السالم) به عنوان اسوه
حسنه ،در واقع بهترين و شاخصترين الگوى فرهنگى و تربيتى تعريف شده براى جامعه است .بر همين اساس ،نگرش
جامعه مسلمان به ويژه شيعيان درباره ايشان ،مستلزم بررسى دقيق و موشكافانه ابعاد مختلف زندگى فردى و اجتماعى
ايشان خواهد بود .لذا براى تحقق الگوى مناسب در جهت توسعه فرهنگ دينى و تبيين راهكارها و برنامههاى فرهنگى،
به بررسى سيره فرهنگى امام كاظم (ع) خواهيم پرداخت تا اين نوشتار ،زمينهساز مطالعات بيشتر و دقيقتر در جهت
بهرهگيرى بيشتر از سيره و زندگى اين بزرگوار در تحقق الگوى مناسب و هدفمند براى توسعه فرهنگ شيعى باشد.
ص853 :
چيستى و اهميت فرهنگ ،از مهمترين مسائل در ميان انديشهوران علوم انسانى است .وجود تعاريف متعدد و متنوع
درباره واژه فرهنگ ،گوياى اين مطلب است .فرهنگ را به لحاظ اهميت ،در ابعاد مختلف مىتوان بررسى كرد :يكى
جايگاهى است كه فرهنگ در هويت و موجوديت جامعه دارد و دوم نقشى كه فرهنگ در پيشرفت جوامع ايفا مىكند.
بعد اول در واقع همان اهميت و جايگاه فرهنگ در موجوديت جامعه و بعد دوم ،اهميت و نقش فرهنگ درست در
حركت به سمت اعتال جوامع است.
بىشك حوزه نفوذ فرهنگ به همه ابعاد زندگى بشر كشيده شده و همه ويژگىهاى غير فيزيكى و متمايزكننده انسانها از
يكديگر و نيز همه ويژگىهاى متفرقه جوامع ،در فرهنگ آنها نهفته است .فرهنگ باالترين و واالترين عنصرى است كه
در موجوديت هر جامعه دخالت اساسى دارد .اساساً فرهنگ هر جامعه ،هويت و موجوديت آن جامعه را شكل مىدهد و
به صورت كل ،ويژگىهاى مشترك به وجود آورنده يك مليت يا يك ملت را شكل مىدهد و بدون وجود فرهنگ واحد،
شهروندان يك كشور را نبايد يك ملت ناميد .راهبردها و راهكارهاى توسعه و ترويج فرهنگ سالم كه در واقع زمينهساز
بنيانهاى جامعه سالم و الهى است ،امروزه جزء نيازهاى جدى جوامع بشرى به شمار مىآيد كه بايد با بررسى نوع
رفتارهاى الگوهاى قابل دسترس و انسانهاى كامل و با بهرهگيرى از تجربيات تاريخى و شيوه رفتارى امامان معصوم
(عليهم السالم) گسترش يابد .از آنجا كه دگرگونى فرهنگى مىتواند مسير جوامع را هدايت كند ،انتقال و ترويج فرهنگ
درست براى جامعه امروز و آيندگان و نيز نوآورى فرهنگى با تكيه بر سيره امامان معصوم (عليهم السالم) به ويژه امام
كاظم (ع) از مهمترين اقداماتى است كه مىتواند الگوهاى علمى و عينيتيافته و درعينحال مطابق با ضرورتهاى
موجود و نيازهاى جوامع بشرى را ارائه نمايد .لذا به تعريف كاربردى و مضاف از فرهنگ با عنوان فرهنگ دينى در اين
پژوهش توجه مىشود .اين نوع توجه،
ص863 :
در واقع بر اساس بررسى نوع رفتار ،عملكرد و تجربه تاريخى كسى است كه در مقام رهبرى دينى ،در صدد الگوپذيرى
از كنشها و واكنشهاى فردى و اجتماعى از ايشان هستيم .اين مقاله مىكوشد تا با استفاده از منابع تاريخى و حديثى و
با ارائه چارچوب معين ،سيره فرهنگى امام هفتم را واكاود تا با تكيه بر اين مستندات تاريخى و حديثى ،ضمن توصيف
نوع رفتار و عملكرد فرهنگى آن بزرگوار در مواجهه با مخاطبان فرهنگى و با تحليل و تبيين آن ،به الگوى فرهنگى
مناسبى براى جامعه امروز دست يابيم .اين تحقيق مبتنى بر سؤاالت اصلى و فرعى است؛ از جمله:

با واكاوى و بررسى سيره عملى و نظرى امام كاظم (ع) چگونه به الگويى مناسب و كاربردى براى تبيين و ترويج فرهنگ
دينى در جامعه امروز مىتوان دست يافت؟
امام براى توسعه فرهنگ دينى از چه روش و ابزارى بهره بردند و پيامدهاى اين روش و ابزار در جامعه چگونه منعكس
شده است؟
با توجه به اين پرسشها ،فرض بر آن است كه سيره فرهنگى امام كاظم (ع) بر اساس اوضاع سياسى -اجتماعى حاكم
بر جامعه مسلمان و براى حفظ كيان اسالم در آن روز شكل گرفته و رفتار امام ،راهكارى مناسب براى برونرفت جامعه
از مشكالت موجود و زمينهساز توسعه و ترويج فرهنگ دينى بوده است.
مفاهيم
 .سيره
سيره در لغت و اصطالح ،تعريف و تبيين شده است .اين واژه از نظر واژهشناسان معانى متعددى دارد؛ مانند روش ،طريقه،
سنت ،سبك و نحوه انجام دادن كار،

ص86 :
حركت در روز ،حركت در شب و مطلق حركت كردن و راه رفتن .سيره را مثل فطره بر وزن «فعله» گرفتهاند كه بر نوع و
سبك رفتار داللت مىكند 8.به گفته راغب اصفهانى ،سيره به معناى حالتى است كه انسان يا غير او بر آن حالت زندگى
مىكند؛ چه آن حالت غريزى باشد و چه اكتسابى چنان كه سيره در قرآن به همين معنا به كار رفته است ( :سَنُعِيدُها
سِيرَتَهَا الْأُولى)؛« 5ما آن (اژدها) را به حالت اولش (عصا) برمىگردانيم ».به نظر اهل لغت ،يك نوع سير و حركت در
قالب راه رفتن يا فعاليتهاى ديگر در مفهوم سيره نهفته است؛ همانگونه كه مشتقات آن مانند «سار ،سَيرَ ،يسيرُ و
سِيرُوا» ،به نوعى متضمن معناى رفتار و حركت هستند .همچنين كاربرد مشتقات سيره در قرآن كريم ،به شكل امر:
(سِيرُوا فِي الْأَرْضِ)؛ 6و فعل مضارع( :أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ)؛ ناظر به همين معناست.

 .فيومى ،مصباح المنير ،ج  ،ص .86
 . 8ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،6ص . 5
 .راغب اصفهانى ،مفردات الفاظ القرآن ،واژه سار ،ص . 88
 . 5طه ،آيه

.

 . 6انعام ،آيه
 .روم ،آيه .3

.

سيره در اصطالح ،به معانى متفاوتى به كار رفته و تعريف واحدى كه مورد اتفاق همه انديشهوران باشد ،تاكنون درباره آن
وجود ندارد .برخى از سيرهشناسان ،آن را به معناى طريقه و حالت دانستهاند كه برگرفته از مفهوم لغوى اين واژه است3.
بعضى ديگر ،سيره را برابر با تاريخ و ثبت وقايع تاريخى قرار دادهاند كه دامنه وسيعى همانند تاريخ مىيابد؛ چنان كه
عرف تاريخنويسان ،همين معنا را تأييد مىكند و برداشت عمومى آنها از سيره ،ذكر حوادث و سرگذشت افراد است كه
سيرههاى تدوينيافته به وسيله آنان ،بر اين امر گواهى مىدهد3.

ص86 :
شهيد مطهرى در بحث سيره نبوى ،در مفهوم شناسى سيره ،بحث دقيقى دارد .ايشان هموزن بودن سيره با هيئت «فِعلَه» را
دليل بر اين قرار داده كه اين هيئت معناى خاصى به آن مىبخشد و آن معنا ،عبارت از نوع و سبك خاص رفتار است.
ايشان هر رفتارى را اصطالحاً سيره نمىنامد؛ بلكه به نظر ايشان ،رفتارى كه داراى روش و سبك ويژه باشد ،مصداق
سيره خواهد بود؛ 3زيرا هيئت مذكور در لغت عرب ،بر نوع و روش خاص داللت دارد؛ چنان كه اگر گفته شود جَلَست
بر

«جَلسه» ،نوع مخصوص نشستن را مىرساند؛ برعكس اگر بگوييم جِلست «جِلسه» ،به مطلق نشستن داللت دارد.

اين اساس و با توجه به مقتضى بحث كه درباره نوع رفتار و روش امام كاظم (ع) در فعاليتهاى فرهنگى است ،تعريف
شهيد مطهرى در مورد سيره ،معيار و مبناى اين تحقيق خواهد بود.
 .فرهنگ /فرهنگ دينى
واژه فرهنگ نيز تعاريف متعددى دارد .به اعتقاد برخى انديشهوران ،حدود سيصد تعريف از اين واژه ارائه شده،

اما

آنچه در اين پژوهش به آن توجه مىگردد ،تعريفى نسبتاً كلى است كه در واقع مىتوان آنرا وجه جمعى براى اغلب
تعاريف ارائه شده دانست .طبق اين تعريف ،فرهنگ عبارت است از :مجموعهاى از عقايد ،عادات ،فرمها و هنرهاى
متعلق به جمعى از انسانها در زمان و مكان مشخص8.
فرهنگ بر اساس اين تعريف ،همان رفتارهاى انسانى است كه با عقيده خاص

 . 3عالمه طباطبايى ،تفسيرالميزان ،ترجمه محمدباقر موسوى همدانى ،ج

 ،ص . 33

 . 3سيرههاى نوشته شده به وسيله تاريخنگاران مانند سيره ابن هشام ،ابن اسحاق ،حلبى ،ابن عساكر و امثال آن و نوع نگاه نويسندگان به سيره ،گوياى اين
مطلب است كه سيره در معناى حقيقى خود تنظيم نشده و صرفاً به صورت مجموعهاى از اطالعات ريز و درشت از زندگى حضرت جمع آورى شده است.
 . 3شهيد مطهرى ،سيرى در سيره نبوى ،ص . 5
 .همان ،ص . 6
 .ميرسپاسى «،مقاله اقتصاد و مديريت» ،مجله مديريت تطبيقى و تطبيق مديريتى ،ش  3و  ،3بهار و تابستان . 8 3
 . 8همان.

ص868 :
و به شيوه خاص ارائه مىشود .نوع رفتار فردى و اجتماعى كه بر اساس يك سرى از ارزشهاى يك گروه خاص در
زمان و مكان مشخص بروز مىيابد نيز يكى ديگر از ابعاد اين تعريف است .از آنجا كه مقاله در صدد بررسى سيره
علمى و نظرى رهبرى دينى امام كاظم (ع) است ،به مقتضاى حال و مقال بايد در مورد فرهنگ دينى بحث به ميان آورد.
در اين مقاله ،از جامعه دينى بحث مىشود كه تحت تأثير فرهنگ خاص است .اين فرهنگ با عنوان فرهنگ دينى
شناخته مىشود .به عبارت ديگر ،مىتوان گفت :فرهنگ دينى در يك جامعه ،بيانگر وجود و حضور دين و شاخصههاى
دينى در آن جامعه بوده است .اين نوع فرهنگ برآيند دين و منطبق بر دين است .فرهنگ دينى ،فرهنگى به شمار مىآيد
كه جهانبينى دينى پشتوانه آن است .جهانبينى نگرشى است كه تكليف انسان را در برابر همه چيز در چارچوب آموزهها
و روش ومنش الهى تعيين مىكند .فطرى بودن ،داشتن منشأ الهى ،پويايى و غيرايستايى بودن و قدرت نفوذ حداكثرى ،از
جمله ويژگىهاى اين نوع از فرهنگ است.
اكنون با مبنا قرار دادن اين تعاريف به عنوان چارچوب بحث ،وارد شواهد و گزارشهاى تاريخى شده ،به رفتار و روش
فرهنگى امام كاظم (ع) به عنوان يك الگوى راهبردى عملى براى جامعه امروز ،بيشتر دقت و آن را بررسى مىكنيم.
اوضاع سياسى ،فكرى و فرهنگى عصر امام كاظم (ع)
پيش از ورود به بررسى سيره فرهنگى امام كاظم (ع) ضرورى است به وضعيت سياسى ،فكرى و فرهنگى عصر ايشان
پرداخته شود تا ضمن تبيين جو سياسى و فكرى حاكم بر جامعه و ميزان اثرگذارى آن بر تحوالت جامعه ،نقش
رفتارهاى

ص86 :
سازنده امام كاظم (ع) در اصالح فرهنگى جامعه اسالمى و به ويژه جامعه شيعه برجسته گردد.
امام كاظم (ع) ،هفتمين امام شيعيان ،در سال 3

قمرى در منطقه ابواء -ميان مكه و مدينه -از مادرى به نام حميده

بربريه ،به دنيا آمدند .پس از شهادت پدر بزرگوارشان در سال 3

قمرى دوره امامت ايشان آغاز شد و عمر شريفشان

در مدينه و بغداد گذشت .ويژگىهاى شخصيتى آن حضرت در منابع مختلف اشاره شده است .امام (ع) در طول حيات
خويش ،با چند تن از حاكمان عباسى همعصر بودند :منصور دوانيقى ( 53 - 86ق) محمد معروف به مهدى (63
 53ق) ،هادى (3 - 63

ق) ،هارون ( 38 - 3ق).

سالهاى نخستين تشكيل حكومت عباسى (  8ق) با دوران امامت آن حضرت مصادف شده بود و همين امر ،موجبات
فشار بيشتر بر آن امام را فراهم مىكرد .اين مسأله در كنار ساير مسائل موجود ،بر جامعه شيعى تحميل مىشد.
چالشهاى سياسى ،فكرى و فرهنگى حاكم بر جامعه در دوره امام كاظم (ع) را مىتوان چنين بر شمرد:
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 .نوزايى قدرت ،تشكيل حكومت عباسى و تالش براى حفظ قدرت؛
 .مشروعيت طلبى حكومت عباسى و مقابله با خاندان علوى؛
 .8شهادت امام صادق (ع) و ايجاد تفرقه داخلى در جامعه شيعه؛
 .تالش براى بازگرداندن وحدت جامعه شيعى و جلوگيرى از ايجاد فرقههاى جديد؛
 .5حفظ جامعه شيعى و رسيدگى به اوضاع مالى شيعيان؛
 .6ظهور قيامهاى شيعى و فشار بر امام كاظم (ع) به عنوان بزرگ خاندان علوى؛
 .پاسخ به مسايل دينى و علمى.
ص865 :
در دوران افول حكومت امويان ،تاريخ به تدريج نوزايى حكومت تازهاى را شاهد بود كه با فعاليتها و دعوتهاى مخفى
شكل مىگرفت .ارسال داعى به مناطق مختلف جهان اسالم به ويژه خراسان ،زمينه پيروزى اين خاندان را فراهم ساخت
تا اينكه در سال  8قمرى ،اولين حاكم عباسى ،ابوالعباس سفاح ،بر مسند حكومت نشست .از اولين حركتهاى سفاح،
گرفتن انتقام خون هاشميان و واقعه كربال از امويان بود 5.در نتيجه سپاهى به فرماندهى عموى خود عبداهللبنعلى براى
جنگ با مروان حمار گسيل داشت .عباسيان شكست سنگينى را بر امويان تحميل كردند .اشاره به اين واقعه تاريخى ،در
واقع بدين علت است كه عباسيان در ابتدا براى جلب نظر مسلمانان و به ويژه علويان كه جايگاه ويژهاى نزد جامعه
مسلمانان داشتند ،براى مشروعيتبخشى به حكومت نوپاى خود استفاده كردند .همين امر ،جامعه شيعى را مىتوانست
دچار چالش جدى هويتى و سياسى كند .لذا ائمه معصوم (ع) همعصر عباسيان ،به ويژه امام كاظم (ع) درگيرودار
محافظت از جامعه ،دچار مشكالت فراوان شدند .عباسيان پس از استقرار نسبى ،به تدريج در صدد حذف شخصيتهاى
سرشناس علوى برآمدند .آنان ابتدا امام صادق (ع) را به شهادت رساندند .دوران امامت امام كاظم (ع) نيز با چالشهاى
سياسى عصر امام صادق (ع) مواجه بود ،در حالى كه بحران تعيين امام پس از امام صادق (ع) ،به طور فزاينده در جامعه
و حتى در ميان خواص در حال گسترش بود .اين امر بنا به داليل سياسى ،از جمله ترس از آزار و اذيت امام بعدى ،امام
صادق (ع) را واداشت تا در وصيت خويش نام چند نفر از جمله منصور را به عنوان جانشين تعيين فرمايند تا از اين راه
جان امام بعدى در امان بماند .لذا در دوره امام صادق (ع) ،امام بعدى براى عموم و گاه براى برخى خواص نيز ناشناخته
ماند و همين امر ،سردرگمى در مسأله تعيين امام بعدى در ميان جامعه شيعه را سبب شد.

ص866 :
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امام در آن اوضاع خاص سياسى ،كوشيد تا چالش افتراق جامعه بيشتر نشود .سردرگمى جامعه شيعه كه موجب حيرت
در امر امامت شده بود ،براى اصحاب امام هم پوشيده ماند تا حدى كه فردى از اصحاب از خود حضرت در مورد امام
بعدى پرسيد 6.قطبالدين راوندى مىنويسد:
هشامبنسالم گويد« :همراه مؤمنالطاق در مدينه بوديم كه ديديم شمارى بر در خانه عبداهللبنجعفربن محمد گرد آمدهاند.
ما مسائلى از عبداهلل درباره زكات پرسيديم ولى او جواب درستى به ما نداد .آنگاه بيرون آمديم و نمىدانستيم از
فرقههاى مرجئه ،معتزله ،زيديه و خوارج ،كدام يك را قبول كنيم .در اين حال شيخى را ديديم كه او را نمىشناختيم.
گمان كرديم جاسوسى از جاسوسان منصور است ولى برخالف اين احتمال ،او ما را به خانه ابوالحسن موسىبنجعفر (ع)
برد .در آنجا بوديم كه فضيل و ابوبصير وارد شده سؤاالتى نمودند و بر امامت ايشان يقين كردند .آنگاه مردم از هر سو
دستهدسته مىآمدند جز گروه عمار ساباطى و شمارى كه عبداهللبنجعفر را قبول داشتند».
سردرگمى موجود در جامعه شيعه و حتى در ميان بزرگان اصحاب در اين روايات مشخص است .نوبختى ،سردرگمى
جامعه شيعه پس از امام صادق (ع) را عميقتر به تصوير مىكشد 3.به گفته وى جامعه شيعه پس از امام صادق (ع) به
شش گروه تقسيم شدند:
 .معتقدان بر مهدويت امام صادق (ع)؛
 .معتقدان به زنده بودن اسماعيل پسر امام صادق (ع)؛
 .8معتقدان به امامت محمد پسر اسماعيل؛
 .معتقدان به امامت محمد ديباج پسر امام صادق (ع)؛

ص86 :
 .5معتقدان به امامت عبداهلل افطح؛
 .6معتقدان به امامت موسىبن جعفر (عليهما السالم).
حضور ديگر فرزندان امام صادق (ع) به عنوان رهبران و داعيهداران امامت ،ويژگى خاص جبهه بندىهاى فكرى در اين
دوره بود .همين امر زمينههاى آشفتگى فكرى جامعه را رقم مىزد .در اين وضعيت ،مديريت اين اوضاع نابهسامان جامعه
شيعه كه در ابعاد كالمى خويش شكل مىگرفت ،بر امام كاظم (ع) ضرورى بود؛ اما فشار حكومت عباسى بر جريان
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شيعى امامى و به ويژه امام كاظم (ع) به گواهى تاريخ ،سختترين دوران جامعه شيعه را رقم مىزد؛ به گونهاى كه در
دوره مهدى عباسى با تضمينى كه حضرت بر عدم قيام بر ضد حكومت به وى دادند از فشارها موقتاً رها شدند.
نوع رفتار و چگونگى تعامل امام كاظم (ع) با اوضاع سياسى ،فكرى ،فرهنگى و ابزارى كه امام براى كنترل جامعه شيعه
بهره گرفتند ،عبارتند از:
 .گفتمان قرآنى و توليد فرهنگ
  -قرآن و تربيت جامعهنقش سازنده قرآن كريم به عنوان كتاب آسمانى ،بر همگان مبرهن است .قرآن به عنوان بزرگترين معجزه پيامبر (ص)،
توانست جامعه عرب را متحول سازد .اين تحول عميق كه در بعد فرهنگى بيشتر نمود يافت ،در واقع نوعى حياتبخشى
را براى جامعه آن روز به دنبال داشت؛ به گونهاى كه بهرهگيرى مناسب از اين ابزار فرهنگى در همه دورانها مىتواند
راهبرد عملى مناسب در جهت ايجاد بسترهاى فرهنگساز جامعه باشد .اين ابزار سازنده در مواقع اختالف و افتراق،
بهترين ابزار ايجاد وحدت در ميان گروههاى مختلف است كه مىتوان آن را وجه مشترك آنان دانست .در فضاى فكرى
و فرهنگى پس از شهادت امام صادق (ع) و ايجاد فرقههاى مختلف ،اهميت كانونى و نقشآفرين آموزههاى قرآن كريم به
عنوان
ص863 :
وجه مشترك اعتقادى ،سياسى و فرهنگى ،ميان جامعه مسلمان به خوبى مىدرخشيد .امام كاظم (ع) با درايت ويژه ،به
اين امر توجه خاص داشتند و در سايهسار تحقق فرهنگ قرآنى ،بر جامعه شيعه مديريت و رهبرى نمودند .تالش آن
حضرت در تأكيد بر قرآن به عنوان نمونه مهم گفتمان رايج و مورد پذيرش همه گروهها ،مىتوانست زمينه را براى هدايت
و جلوگيرى از هرگونه توسعه انحراف عقيدتى و كالمى فراهم سازد .منابع حديثى تاريخى برجاىمانده در اين زمينه ،به
موارد متعددى از اهتمام جامعه به قرآن از سوى امام كاظم (ع) و عامل بودن خود حضرت ،اشاره كردهاند .مرحوم شيخ
مفيد مىگويد:
مردم از امام موسى بن جعفر (ع) فراوان روايت كردهاند .او فقيهترين مردم عصر و حافظترين مردم نسبت به قرآن و
زيباآوازترين مردم نسبت به قرائت قرآن بود .او با حزن و اندوه قرآن تالوت مىكرد و شنوندگان از آواى قرآن او به
گريه مىافتادند .مردم مدينه او را «زينالمتهجدين» مىناميدند3.
در روايتى ديگر آمده است:
«و كانت قراته حزنا»
؛ قرائت آن حضرت حزنآور بود3.
 . 3شيخ مفيد ،ارشاد ،ترجمه سيدهاشم رسولى محالتى ،ص . 85
 . 3مجلسى ،بحار االنوار ،ج  ، 3ص . 3

يكى از اصحاب حضرت به نام حفص گويد:
در عمرم كسى را نديدم كه بيشتر از امام كاظم (ع) خداترس و به رحمت حق اميدوار باشد و قرآن خواندنش همراه با
حزن بود و گويا هنگام قرائت به شخصى خطاب مىكرد.
آن حضرت در حديثى ،از جد بزرگوارشان نقل مىكنند:
خداى تعالى بخشنده است و جود و بخشش و كارهاى عالى را دوست مىدارد و از كارهاى پست ناخرسند است.
بزرگداشت سه گروه از احترام به

ص863 :
جالل الهى است :ريشسفيد مسلمان ،امام عادل و آن كسى كه حامل و تسليم قرآن كريم است ،به گونهاى كه نه اهل غُلو
است و نه از بار تكاليفش شانه خالى مىكند.
توجه امام كاظم (ع) فقط به بعد فردى و اهميت جايگاه قرآن محدود نبود .ايشان همگام با اين نوع توصيهها ،به تبيين و
تفسير آيات پرداختند و به گونههاى مختلف ،در جنبههاى تفسيرى آيات در جهت آگاهىدهى و توسعه فهم جامعه
مسلمانان از آيات قرآن و ايجاد فضاى مناسب براى تربيت فردى و اجتماعى افراد در جهت فرهنگسازى و ترويج
مفهوم حديث ثقلين ،در همتايى اهلبيت (عليهم السالم) و قرآن كوشيدند .ايشان چارچوب رفتارى مناسب را كه از اركان
توليد فرهنگ جامعه است ،در سايه ارتباط با قرآن و درك و فهم عميق آن ميسر مىدانستند .امام در ذيل توصيه به يكى
از اصحاب خاص خويش بهنام هشامبنحكم ،درباره اهميت عقل و بهكارگيرى اين ابزار مهم در جهت دسترسى به
فرهنگ درست دينى براى همه افراد جامعه ،نكات بسيار سودمندى را از قرآن كريم يادآور شدند .هشامبنحكم مىگويد:
ابوالحسن موسىبن جعفر (عليهما السالم) به من فرمودند :يا هشام انّ اهللَ تباركَ و تعالى بشَّر أهلَ العَقلِ و الفهم فى كتابه
فقال (فَبَشِّرْ عِبادِ* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ) .يا هشام ان
اهلل تبارك و تعالى أكمل للناس الحجج بالعقول و نصر النبيين بالبيان و دلّهم على رُبوبيتهِ باألدِله »...؛
اى هشام ،به راستى خداى تعالى اهل عقل و فهم را در كتاب خود مژده داده و فرموده« :مژده ده به آن بندههايم كه به
سخن گوش نمايند و بهترِ آن را پيروى كنند؛ آنان كسانى هستند كه هم خدايشان رهبرى كرده و هم

ص8 3 :
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صاحبدالنند ».اى هشام ،به راستى خداوند حجتها را به واسطه عقول بر مردم تمام كرده و پيغمبران را به وسيله بيان
يارى نموده و با دليل به ربوبيت خود ره نموده 8....
پيام حضرت خطاب به هشام ،براى همه بشر به عنوان يك راهبرد عملى درست براى جامعه آن روز با آن وضعيت و
امروز با اين موقعيت است .امام در واقع دنبال ترسيم شيوهاى مناسب براى برونرفت جامعه از معضل هجوم افكار،
انديشهها و عقايد جديد و در صدد تذكر به جامعه شيعه و تأكيد بر بهكارگيرى ابزار عقل به عنوان پيامبر باطنى براى
مواجهه با شبهات مختلف موجود در جامعه بودند.
ابزار عقل در اين نكته ،وصف غربالگرى سخنانى است كه در جامعه به طور فزاينده در حوزههاى مختلف فقهى ،كالمى،
سياسى ،اجتماعى و  ....مطرح بود .توصيه امام براى مقابله ،طرح جدا كردن سخن حق از غير حق ،سخن ضعيف از قوى
و سخن منطقى از غيرمنطقى است تا بر اساس و محور عقل تصميم گرفته شود.
خالصه آن كه امام به ابعاد ويژه آيات قرآن كريم توجه دادند .آن را به عنوان چارچوبى مناسب براى مقابله با هر گونه
هجوم فكرى فرهنگى ،براى جامعه و به ويژه اصحاب توصيه كردند تا با تمسك دو ثقل شريف يعنى نقش راهبردى قرآن
به عنوان برنامه مسنجم زندگى بشر ،و رهنمودها و برنامههاى مفسران قرآن يعنى اهل بيت (عليهم السالم) جامعه از
هرگونه خطر فكرى ،فرهنگى ،سياسى و  ...در امان ماند و در راه توسعه و رشد عقلى موفقتر ادامه حيات دهد.

ص:
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  -تبيين و تفسير قرآنالف) تبيين نكات تربيتى در فرهنگپذيرى
پيامبر (ص) در حديث ثقلين فرمودند:
 ...انا تارك فيكم ثقلين ،اولهما كتاب اهلل فيه الهدى و النور ،فخدوا بكتاب اهلل و استمسكوا به فحثّ على كتاب اهلل و رغب
فيه ،ثم قال و اهل بيتى ،اذكركم اهلل فى اهل بيتى ،اذكركم اهلل فى اهل بيتى ،اذكركم اهلل فى اهلبيتى ....
دو استوانه ماندگارى دين در اين حديث ترسيم شده و قرآن و عترت همتا معرفى گرديدهاند .همتايى اهل بيت با قرآن در
واقع به معناى مبيِن و مفسير آيات و شكافنده علوم الهى است .امام كاظم (ع) نيز عالوه بر توصيهها و تأكيدهاى ويژه و
عمومى براى جامعه مسلمانان در چگونگى بهرهمندى از آيات قرآن براى روشنگرى و هدايت اين جامعه در فضاى
غبارآلود زمانه ،به تفسير و تبيين آيات قرآن براى اهل علم ،براى جهتدهى فكرى و فرهنگى جريانهاى موجود ،به
مسير حقيقى و مقابله با شبهات موجود پرداختند .ايشان بخشهاى مهمى از آيات قرآن را تبيين كردند كه در مورد

 . 8كلينى ،همان ،كتاب عقل و جهل ،حديث
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مباحث اخالق دينى مانند غيبت ،توكل ،ايمان و  ...بود و بدين وسيله بسترهاى فرهنگى و تربيتى جامعه را فراهم
ساختند .براى مثال ،از امام در مورد آيه (وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) 5سؤال شد .حضرت دراينباره فرمودند:
توكل بر خدا درجاتى دارد .يكى آنكه در همه كار خود بر او توكل كنى؛ هرچه با تو كند ،راضى باشى و بدانى در
خيرخواهى تو كوتاهى نكند و

ص:
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بدانى كه اختيار با اوست .پس بر خدا به واگذارى همه اينها توكل كن و در آن و جز آن به او اعتماد داشته باش6.
ب) تبيين جايگاه امامت و فرهنگسازى
امام غير از تفسير و تبيين آيات شرعى و اخالقى ،بعضى از آيات را تشريح كردند كه گوياى جايگاه ويژه و حساس امام
و اهل بيت (عليهم السالم) بود .گاه امام در ميان اين پرسشها ،معانى برخى آيات را به گونهاى تأويل برده ،در معناى
اصلى آن استعمال مىكردند كه اين آيه در واقع در صدد تبيين جايگاه امامت و نقش راهبردى حضرت در مسير هدايت
جامعه بود .براى نمونه ،علىبنجعفر از برادرش امام كاظم (ع) در مورد تأويل آيه (قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ
يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ)

پرسيد و امام در جواب فرمودند:

هنگامى كه امام خود را از دست داديد ،چه كسى براى شما امام تازه خواهد آورد؟3
همانگونه كه از ظاهر آيه مشخص است؛ آيه به آب جارى اشاره مىكند كه مايه حيات موجودات است و امام ،باطن آيه
را مربوط به وجود امام و علم و عدالت جهانگستر او مىدانند كه مايه حيات جامعه انسانى است3.
در گزارش ديگرى ،امام كاظم (ع) درباره اهميت وجود و نقش فرهنگى و تربيتى امام در جامعه ذيل آيه  3سوره روم
(يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) مىفرمايند:
زنده شدن زمين با باران نيست ،اما خداوند مردانى را بر مىانگيزد كه عدل را زنده مىكنند و زمين به سبب احياى عدل
زنده مىشود و برپايى حدود خداوند

 . 5طالق ،آيه .8
 . 6كلينى ،همان ،ج  ،ص . 8 5 ،65
 .ملك ،آيه .83
 . 3غيبت نعمانى ،ص . 6
 . 3تفسير نمونه ،ج

 ،ص .863

ص8 8 :
در زمين ،از باران چهل صباح سودمندتر است83.
امام در اين روايت ،حيات معنوى زمين را به مؤلفههايى مثل عدالت مىدانند و اهميت عدالت در جامعه را بيشتر و
سودمندتر از حيات خاكى زمين مىشمارند .توجه به اين آيات و تبيين و تأويل معنا و بازگو كردن آن براى اصحاب در
جهت معرفى جايگاه امامت ،در واقع نوعى حركت فرهنگى بود كه بر اساس آن ،عالوه بر تعريف جايگاه امام در جامعه،
به نقش الهى امامت در اجراى حدود الهى تأكيد مىكنند و آن را تنها راه نجات بشر از هر گونه كجروىها معرفى
مىفرمايند.
فضاى فكرى پس از شهادت امام صادق (ع) كه در واقع بر سر تعيين امام پس از ايشان ايجاد شد ،با تفسير آيات قرآن
به عنوان وجه مشترك همه فرق موجود ،قابل رفع و اصالح بود .تأكيد امام بر توجه اصحاب و توسعه دانش قرآنى ،در
مقابله با تفرقه و رشد شبهات كالمى مىتوانست مؤثر باشد .لذا گزارشهاى موجود و روايتهاى برجاىمانده از
رويكردهاى تفسيرى و قرآنى امام كاظم (ع) حاكى از اين مطلب است كه امام ،بناى توسعه اين آموزهها از دل آيات
قرآن را داشتند .در برخى از آيات كه منحصراً قابل تطبيق بر مصداقى خاص است ،اين نوع رويكرد حضرت در تبيين آن
بسيار مشهود است .امام كاظم (ع) در مورد آيه  53سوره نساء (أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)
مىفرمايند:
منظور از اولىاالمر على ابن ابىطالب و اوصياى پس از ايشان هستند8 .
در اين آيه ،اطاعت از اولىاالمر در كنار اطاعت رسول خدا (ص) آمده و اين اطاعت ،به طور مطلق واجب شده است.
اطاعت مطلق از افراد ،در صورتى واجب است كه آنان معصوم باشند ،پس اولى االمر نيز مثل پيامبر (ص) بايد معصوم
باشند .تنها علىبن ابىطالب و اوصياى بعد از ايشان معصوم بودند و آيه قابل

ص:
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انطباق بر ديگر مصاديق نيست .توجه امام به اين نكته در موقعيتى مطرح شد كه حتى ياران امام نيز در حيرت به سر
مىبردند و همين نكات ،مىتوانست عالوه بر تبيين جايگاه علمى امام كاظم (ع) ،راهبردى عملى براى حفظ كيان تشيع از
خطرهاى فكرى باشد.
ج) قرآن و پاسخ به شبهات كالمى
فضاى ترسيم شده در مطالب گذشته از عصر امامت امام كاظم (ع) نشاندهنده حساسيت فعاليتهاى فرهنگى ايشان
است .فشارهاى سياسى حكومت عباسى از يكسو و همنوايى و همسويى با برخى فرق كالمى مانند عقلگرايى معتزله و
 . 83كلينى ،همان ،ج  ،ص

.
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حضور باقىمانده عقايد فرقههايى چون زنادقه كه در صدد تخريب چهره اسالم بودند ،عواملى است كه بر حضور امام و
اهميت كاركرد علمى و فرهنگى امام تأكيد دارد .با حضور و رونق مشربهاى فكرى و كالمى ،انعكاس رفتارهاى علمى
امام نيز تغيير يافت .امام كوشيدند تا با ايجاد سپر اعتقادى ،با تكيه بر آيات قرآن به اين نياز جامعه پاسخ دهند .اين امر
در تبيين مفاهيم و تفسير آيات مختلف كه ذكر شد ،گذشت .اما توجه امام به برخى از اين آيات ،دربردارنده هدفى خاص
است .پاسدارى امام از مرزهاى فكرى شيعه در زمينههاى مختلف به ويژه عقيدتى ،از لوازم جامعه آن روز بود كه امام با
استفاده از برخى آيات قرآن و استناد به آن ،براى مدعى خويش دليل مىآوردند.
از امام كاظم (ع) در مورد رايجترين بحث آن روز يعنى رؤيت خداوند پرسيده شد .امام در پاسخ اينكه آيا پيامبر (ص)
خداوند را ديد؟ فرمودند:
بله با قلبش او را ديد .آيا نشنيدهاى كه خداوند عزوجل مىفرمايد( :ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى)  8پيامبر (ص) خدا را با
چشم نديد اما او را با قلب ديد88.

ص8 5 :
د) مقابله با مشروعيتطلبى عباسيان
عصر امام كاظم (ع) با دهههاى نخستين حكومت بنى عباس مصادف بود .امام به گونهاى خاص ،سعى مىكردند با
مشروعيتطلبى خاندان عباسى از طريق ادعاى ارثبرى از پيامبر (ص) مقابله كنند .آنان با اين ادعا كه عباس عموى
پيامبر (ص) در ارثبرى اولى از ديگران بود ،ادعاهايى را براى ايجاد مقبوليت عمومى و پس از آن مشروعيت مطرح
مىساختند كه امام با استناد به قرآن كريم ،با آن مقابله مىكردند .خلفاى عباسى كه خود را پسر عموى پيامبر (ص)
مىدانستند ،همواره خود را در مواجهه با رقيبى جدى يعنى ائمه مىديدند .تالش فراوانى براى تخريب شخصيت آنان
انجام دادند .آنان ادعا مىكردند ،ائمه كه از فرزندان دخترى پيامبر (ص) هستند ،نمىتوانند ذريه ايشان محسوب شوند.
آنان همچنين فضايل عباس عموى پيامبر (ص) را بيشتر از علىبنابىطالب (ع) مىدانستند و بر آن دامن مىزدند .آنان
با عوامفريبى ،دنبال مقاصد خود بودند لذا امام كاظم (ع) با تمسك به آيات قرآن به مقابله با آنان پرداختند.
شيخ صدوق در عيون اخبار الرضا در گزارشى مفصل ،به موضوع بحث امام كاظم (ع) و هارون اشاره مىكند كه نمونه
بارز فعاليتهاى فرهنگى حضرت در تبيين جايگاه اهل بيت (عليهم السالم) و حقانيت و اولويت آنان به امر خالفت
است.
هارون به امام كاظم (ع) عرض كرد« :چگونه و به چه دليل مىگوييد ما نسل و ذريه پيامبر هستيم حال آنكه پيامبر از
خود نسلى بر جاى نگذاشته و نسل انسانى ،از اوالد ذكور است و نه اوالد اناث و شما فرزندان دختر او هستيد
درحالىكه دختر نسل ندارد؟» امام كاظم (ع) فرمودند:
 . 8نجم ،آيه

.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم ( ..وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى وَ هارُونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) 8
سپس فرمودند« :پدر عيسى كيست؟» گفت:

ص8 6 :
«عيسى پدر ندارد ».فرمود« :پس ما از طريق مريم به ساير فرزندان انبيا ملحق كرديم وبه همين ترتيب ،ما از طريق
مادرمان فاطمه (عليها السالم) به نسل رسول اهلل (ص) ملحق مىشويم85».
استناد و استدالل امام به قرآن و بهرهگيرى از فهم درست آيات در وضعيت خاص سياسى -فرهنگى آن دوره ،الگويى
ويژه و راهبردى براى پيروان ايشان ارائه مىدهد .تمسك به قرآن با جايگاه ويژه ترسيمشده و فهم و درك آيات آن،
بهترين شيوه براى برونرفت جامعه از مشكالت و آسيبهاى سياسى ،فكرى و فرهنگى است.
 .توليد ابزار فرهنگساز (توسعه علوم)
الزمه حركتهاى فرهنگى ،وجود ابزارهاى مناسب و بهرهمندى از آن است .بىشك اين ابزارها ،هم بايد به صورت
سختافزارى و هم نرمافزارى در حركتهاى فرهنگى اثرگذار باشد .به اعتبار اوضاع فكرى -فرهنگى ،دوران زندگى
امام كاظم (ع) را مىتوان دوره بدعت ناميد .در آن دوران ،با توجه به گسترش جغرافيايى فتوحات ،هر روز عقايد تازهاى
در لباس فرهنگ و مذهب وارد جامعه مىشد و مورد پذيرش و حمايت و تأييد حكومت عباسى قرار مىگرفت .امام
كاظم (ع) براى مقابله با اين جريانهاى فكرى ،ضمن توسعه مدرسه فكرى فرهنگى شيعه كه امام باقر (ع) و امام صادق
(ع) تأسيس كرده بودند ،تالشهاى زيادى انجام دادند و در نتيجه ،شيعيان زيادى از دور و نزديك براى كسب فيض علم
و فرهنگ به محضر ايشان رسيدند و در مدينه و مخصوصاً در ايام حج كه امام عازم مكه بودند ،از آن حضرت استفاده
مىكردند .تربيت شاگردان عالم و كارآمد ،مىتوانست راهكار عملى مناسبى براى توسعه

ص:
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جايگاه امامت و علوم اهل بيت (عليهم السالم) باشد .عناصر كارآمد ،مؤمن و معتقد به امامت حضرت و امامان قبل و بعد
از ايشان در نقاط مختلف ،پس از كسب فيوضات علمى و اخالقى از امام كاظم (ع) به ترويج عقايد درست شيعى
مىپرداختند .حضور مؤثر اين افراد ،تدوين مجموعههاى بسيارى از احكام اسالمى در موضوع فقه و حديث و كالم را
موجب شد .عالقه به علم و يادگيرى ،موجب مىگرديد فرمايشها و فتاواى شرعى امام كاظم (ع) ثبت و ضبط شود.
گزارش سيدبنطاووس بر اين امر داللت مىكند:

 . 8سوره انعام ،آيه .35 -3
 . 85شيخ صدوق ،همان ،ج  ،ص .35 -3

ياران و نزديكان امام كاظم (ع) در مجلس درس آن بزرگوار حاضر مىشدند و لوحههاى آبنوس در آستينها داشتند؛
هرگاه ايشان سخنى مىفرمود يا در موردى نظرى ارائه مىداد ،به ضبط آن مبادرت مىورزيدند86.
جايگاه علمى امام كاظم (ع) كه بارها پدر بزرگوارشان توسط آن را تأييد كرده بودند ،سيل مشتاقان به علوم اهلبيت
(عليهم السالم) را به سوى ايشان روانه مىساخت .هر چند اين چشمه جوشان انديشه با وجود جو اختناق حاكمان
عباسى ،زير فشارها ،محدوديتها و محروميتهاى زيادى قرار داشتند ،هيچگاه تشنگان فرهنگ دينى اهل بيت (عليهم
السالم) را از رسيدن به اين مهم نااميد نساختند .بزرگان علمى و فرهنگى عصر امام كاظم (ع) را كه همواره از خزانه
علوم وحيانى ايشان سيراب مىشدند افرادى چون :يونس بن عبدالرحمان ،صفوان بن يحيى ،محمدبن ابى عمير ،عبداهلل
بن مغيره ،حسن بن محبوب السراد و احمد بن ابى نصر بزنطى بودند كه از اصحاب اجماع و از خواص اصحاب امام (ع)
به شمار مىآمدند 8 .اما افراد ديگرى نيز تربيتيافته مكتب علمى امام كاظم (ع) بودند و در راه توسعه و ترويج فرهنگ
اهل بيت (عليهم السالم) و تربيت فرهنگى جامعه نقش داشتند :از جمله محمدبنخالد،

ص8 3 :
عبدالرحمان بجلى ،على بن جعفر ،اسحاق بن عمار صيرفى ،اسماعيل بن موسىبن جعفر ،حسين بن على بن فضال ،داوود
رقى ،عبدالسالم بن صالح حصروى ،موسى بن بكير و اسماعيل بن مهران83.
مدرسه علمى امامين صادقين (ع) به عنوان امانتى سنگين و مهم در اختيار امام كاظم (ع) قرار گرفت .ايشان با هدف
توسعه علوم دين و شريعت ،گروهى از علما ،راويان و محدثان را تعليم و تربيت نمودند .با وجود شدت اختناق اوضاع
سياسى حاكم در آن زمان و فشار حاكمان بر امام ،،حضرت هرگز مسئوليت علمى خويش را رها نكردند از همين رو،
موفق شدند تا تهاجم فرهنگى و علمى ملحدان و كافران زنديق را كنترل كنند .كتابهاى رجال و تراجم ،به بيش از
سيصد راوى اشاره كردهاند كه از امام كاظم (ع) حديث نقل مىكردند.
امام كاظم (ع) با توجه به اوضاع سياسى ،نوع مقابله و مبارزه با طاغوت را مبتنى بر رويكرد فرهنگى قرار دادند و به
جاى هرگونه اقدام سياسى حاد ،به جريان فرهنگساز مدرسه علمى با اولويت قرار دادن رهبرى و ارشاد علمى و فكرى
دانشگاه جعفرى ،پايههاى فرهنگ گسترده اسالمى را با آرا و نظريات خود محكمتر ساختند .پيگيرى نهضت فرهنگى در
آن دوران نسبت به ديگر اقدامها ،از چند جهت اولويت و فوريت داشت:
يكى آنكه ميراث عظيم و عميق فرهنگى كه امام سجاد (ع) و امام باقر (ع) شروع كرده و امام صادق (ع) در حوزه
گستردهترى مطرح كرده بودند ،رها كردن اين حركت از سوى امام كاظم (ع) و امامان پس از آن حضرت در واقع موجب
هدر رفتن تالشهاى امامان پيشين مىشد.
 . 86شيخ عباس قمى ،االنوار البهيه ،ص .35
 . 8ابن شهر آشوب ،مناقب آل ابى طالب ،ج  ،ص .853
 . 83عبدالرحيم عقيقى بخشايشى ،امام موسى بن جعفر( ع) اسطوره مبارزه و قهرمان مقاومت و پايدارى ،ص

.

دوم آنكه در آن موقعيت ،خطر نفوذ اعتقادات فرقههاى نوظهور و همچنين فرهنگهاى بيگانه در قلمرو فرهنگ اسالم
ناب ،خطرى جدى و ويرانگر براى

ص8 3 :
مبانى اعتقادى امت مسلمان بود .امام كاظم (ع) براى جلوگيرى از نفوذ افكار الحادى در حوزه فرهنگى اسالم و
پاسخگويى به نيازهاى فكرى و اعتقادى پيروان خود ،محور فعاليتهاى خويش را بر كارهاى فرهنگى متمركز كردند.
ايشان با احاطه گسترده به مبانى مكتب و آگاهى از نيازمندىهاى جامعه ،مجموعه ارزشمندى از احكام و معارف
اسالمى در زمينههاى مختلف را از طريق اصحاب و شاگردان خاص خود به يادگار گذاشتند كه امروزه برنامهاى مدون و
راهبردى عملى براى پيروان مكتب اهل بيت (عليهم السالم) به شمار مىآيد.
 .8توسعه فرهنگى با شبكه سازمانيافته وكالت
دوره حكومت و امامت امام على (ع) فرصت مناسبى براى حيات سياسى -اجتماعى شيعيان به شمار مىرفت .اما پس از
شهادت حضرت و بعد از صلح تحميلى بر امام حسن (ع) و قدرت يافتن امويان ،فشارها بر جامعه شيعه افزايش يافت،
به گونهاى كه بزرگان از اصحاب ائمه از دم تيغ امويان مىگذشتند .با زوال حاكميت بنىاميه ،با شعار «الرضا من آل
محمد» ،زمان احياى مجدد جامعه شيعه را نشان مىداد ،اما داعيهداران اين شعار نيز همچون حكومت امويان ،از هيچ
فشارى بر امامان و جامعه شيعه دريغ نكردند و با تالشهاى ضد شيعى خود ،صفحه جديدى در تاريخ تشيع رقم زدند.
امامان شيعه در اين دوران ،تحت كنترل و فشار بيشترى قرار گرفتند و همين امر ،زمينههاى بروز مشكالت و معضالت
متعددى را براى جامعه شيعه فراهم كرد .همانطور كه گذشت ،توسعه سرزمينى و جغرافيايى مرزهاى اسالمى كه در پى
فتوحات رو به افزايش بود ،زمينه مناسبى براى حضور عقايد ،انديشه و افكار ملل ديگر به درون جامعه اسالمى بوده
است .وجود آسيب اين چنينى ،ائمه را بر آن داشت تا رويكرد مبارزاتى خود را رويكرد علمى -فرهنگى قرار دهند .لذا
از دوره امامت امام سجاد (ع) به بعد ،اين فرايند مبارزاتى آغاز شد و در دورههاى
ص833 :
بعد به تدريج بسته به اوضاع زمانى ،ادامه و توسعه يافت .بنابراين به طور طبيعى ،به حلقههاى ارتباطى بين امامان
مىتوان پى برد و در واقع تحليلى فرايندى از فعاليتهاى فرهنگى امامان شيعه مىتوان ارائه كرد .رويكرد اجتماعى و
سازمانى در فعاليت امامان از دوره امام كاظم (ع) ،پس از رويكرد تربيتى و تعليمى امامان قبلى ،شاهد بر اين مدعاست
كه مكمل فعاليتهاى گذشته با رويكرد حفظ جامعه شيعه است و در ادامه با تالشهاى امام رضا (ع) و امامان پس از
ايشان به طور وسيعتر ادامه يافت.
دوران امام كاظم (ع) كه به گواهى تاريخ از سختترين دوران حيات سياسى ،اجتماعى و فرهنگى شيعه بود ،با درايت و
مديريت بجا و خردمندانه آن امام بزرگوار ،توانست به روند طبيعى خود ادامه دهد .امام كاظم (ع) با ايجاد شبكه منظم
وكالت ،وكالى خود را كه از شاگردان تربيت شده مكتب ايشان بودند و به سالح علم و ادب و فرهنگ علوى مسلح
بودند ،براى هدايت و مديريت جامعه شيعه به مناطق مختلف فرستادند .وسعت سرزمينى و جغرافيايى جهان اسالم در پى

فتوحات ادوار نخستين اسالمى ،رو به افزايش بود .به همين منوال ،جغرافياى انسانى تشيع نيز پراكندگى چشمگيرى
داشت .شيعيان در برخى نقاط جهان اسالم حضور داشتند و همين حضور جامعه شيعى ،لوازمى را در پى داشت .اطالع از
مسائل شرعى و آموزههاى مذهب تشيع ،پاسخ به شبهات اعتقادى موجود ،رد ديون شرعى به امام ،اداره موقوفات و
كمك به نيازمندان شيعه ،از مسائل مهمى بود كه بر اساس آن برقرارى ارتباط با امام را ضرورى مىنمود .اما محور
فعاليتهاى اين وكال ،توسعه فرهنگى دينى و به معناى ديگر پاسخ به شبهات و حفظ كيان جامعه شيعه از انحراف و
توسعه مفهوم امامت و معرفى اهل بيت (عليهم السالم) به عنوان الگوى راستين هدايت بود.
جو اختناق ،امكان برقرارى اين ارتباط را فراهم نمىساخت .لذا امام ،ياران و شاگردان مورد اعتماد خويش را به
نمايندگى از خود به سوى شيعيان مناطق
ص83 :
مختلف راهى مىكردند تا از اين طريق ،عالوه بر رفع نيازمندىهاى شرعى ،واسطه مناسبى براى توسعه ،ترويج و تعميق
آموزههاى شيعى و راهبردى علمى براى تقويت مبانى فرهنگى شيعه امامى باشند .برخى از اين وكال عبارتند از:
 .مفضل بن عمر جعفى در كوفه؛
 .عبدالرحمان بن حجاج در بغداد؛
 .8عبداهلل بن جندب در اهواز؛
 .على بن يقطين در كوفه؛
 .5اسامة بن حفص؛
 .6ابراهيم بن سالم نيشابورى در نيشابور؛
 .يونس بن يعقوب در كوفه؛
 .3على بن حمزه بطائنى؛
 .3زياد بن مروان قندى (در قندهار)؛
 . 3احمد بن بشر سرّاج؛
 .عثمان بن عيسى رواسى در مصر؛
 .منصور بن يونس بزرج؛
 . 8حيان سرّاج83.
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در كنار فرستادن وكيل ،از ديگر راههايى كه امام با مناطق شيعهنشين براى ارتقاء فرهنگ دينى ارتباط برقرار مىكردند،
آمدن گروههاى مختلف مردم و نمايندگان از مناطق دور بود .بعد از شهادت امام صادق (ع) شيعيان مناطق مختلف ،براى
شناخت امام بعدى و جانشين امام صادق (ع) نمايندگان خود را به مدينه فرستادند .اين نمايندگان بعد از شناخت امام و
ايمان به امامت و واليت حضرت موسىبنجعفر (ع) و بيان دوستى و اطاعت ،به سوى سرزمينهاى خود

ص83 :
مىرفتند؛ 3مانند محمدبنعلى نيشابورى كه از طرف شيعيان نيشابور براى ديدار با امام به مدينه آمد .وى از ثقات شيعه
به شمار مىآيد و از امام رواياتى هم نقل كرده است.
بنابراين به طور خالصه مىتوان گفت كه برنامههاى راهبردى امام در شبكه وكالت ،فعاليتهاى مخفى ،استفاده از
نيروهاى توانمند علمى و اخالقى و متعهد براى تحقق اهداف بسيار مهم در جهت زمينهسازى و آمادهسازى جامعه براى
عصر غيبت صغرا بوده است.
نتيجه
فرهنگ يكى از مهمترين مؤلفههاى اثرگذار بر تحوالت جامعه است كه در همه جوامع به گونههاى مختلف نمود دارد.
براى توسعه اين مؤلفه در جامعه دينى در جهت رواج و تقويت باورهاى دينى و اصالح سبك و رفتار دينى در زندگى،
معرفى الگوى مناسب نياز است .پيامبر (ص) و فرزندان ايشان ،با استناد به آيه قرآن و حديث ثقلين ،بهترين الگو براى
جوامع بشرى هستند .نوع رفتار امام كاظم (ع) در فعاليتهاى فرهنگى ،مىتواند الگوى مناسبى براى توسعه فرهنگ دينى
در جامعه و راهبردى عملى براى برونرفت جامعه بشرى از چالشهاى فرهنگى باشد .امام در مواجهه با اين چالشها،
رفتارهاى متناسب و درخورى را به كار گرفتند و ضمن پاسخ به نيازهاى فرهنگى ،به تقويت مبانى فرهنگ دينى
پرداختند .بنابراين مىتوان رفتارهاى امام را به عنوان راهبردى عملى در سيره فرهنگى ايشان اينگونه دانست:
 .مقابله با چالشهاى زمينهساز انحراف فرهنگى با ترويج و توسعه مبانى اعتقادى دينى مانند تبيين جايگاه امامت؛

ص838 :
 .ترويج قرائت قرآن به عنوان يكى از بهترين ابزارهاى هدايت دينى؛
 .8توسعه فرهنگ قرآنى با تفسير آيات و تبيين مباحث عقيدتى؛
 .توسعه علم با تداوم حيات فرهنگى مدارس علمى؛
 . 3باقر شريف قرشى ،حياه االمام موسى بن جعفر( ع) ،ج  ،ص . 3
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 .5تربيت شاگردان عالم و وارسته و ارسال به نقاط دوردست جهان اسالم براى مبارزات فكرى و فرهنگى؛
 .6تأكيد بر فعاليتهاى مخفى براى حفظ جامعه شيعى از انحراف با تأسيس و تقويت شبكه سازمانيافته وكالت.
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