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 قدمهم
هریک به فراخور مقتضیات زمان به تبیین، دفاع، تبلیغ و گسترش مذهب تشیع ) ع(ائمه

ی امامت و  براساس مبانی اعتقادی و کالمی شیعه، عملکرد هر امام در دوره. اند پرداخته
دیگر نیز ) ع(مسئولیت اجتماعی، معقول و به مصلحت بوده، به طوری که هریک از امامان

با این . شد گرفتند همین اقدامات از آنان صادر می ت و شرایط قرار میاگر در این موقعی
حرکت علمي و پیشرفت آن در  نقش مثبتي در انگیزش) ع(ی اطهار ائمهحال هر یک از 
  تشکیل،ترین کارهایي که در این راه انجام دادند عهده داشتند و از روشن جهان اسالم بر

 و ها ناداني  مسلمین از رسوبی ردن اندیشه آزاد ک، با هدف گسترش دانشهاییهسته
  حرکتبنیانگذار اینیقین  به. دادن مسیر صحیح در مقابل انحرافات موجود بوده است نشان

 یکي از قرآن بعد از نهج البالغهبدیل   کتاب بي.ه استبود) ع(حضرت عليعلمي بزرگ، 
 و ن مکتبپاسداري از اییک در  هرنیز  بزرگوار ی ائمهدیگر  چنین هم.دالیل این ادعاست

 علوم ی آفریني در زمینه این نقش. اند سزایي داشته ه و راویان حدیث، نقش بعالمانتربیت 
 فرهنگ ایشان به تبیین ابعاد .ستنش  در حد اعالي خود به بار) ع (در زمان امام صادق

رد  بشري و تبلور عقل و پیشبی در بیدار کردن اندیشهحضرت  تالش آن.پرداختشیعي 
ظهور  و پرورش عالمان برجسته ، آنی داشت و نتیجه  نقش مهمي   اسالميی جامعه

 پدر مکتببخشي از دوران زندگي خود را در ) ع(کاظم  امام .ی و مذهبی بودرهبران فکر
در دوره  )ع(جعفر  موسی بن .ترین دانشمندان بود  گذراند و خود از برجستهر خودبزرگوا

آن ی اسالمی  جامعه  دانشمندان و رجال علمي بسیاری از  علميامامت خود به لحاظ
 با سازوکار ای  علمی پدر را پی گرفت و حوزهی برنامهو الشعاع قرار داده   را تحتگارروز

ی مهم تبیین حقایق دیني، تفسیر شریعت،  در راستای ایفاي وظیفهتشکیل داد و جدید 
مکتب امامت، هدایتگري در نشر و گسترش حدیث، حفظ و معرفي به گسترش تشیع، 

تربیت شاگردان بزرگ در علوم هاي فکري و راهکارهاي مناسب آن،  برابر انحرافات و بدعت
 تحلیلی در صدد ـ این پژوهش به روش توصیفی .گوناگون و رجال علم و فضیلت پرداخت

را در جهت ) ع(های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امام کاظم  است تا ابعادی از فعالیت
 .فظ و نشر معارف شیعی، تبیین کندح

 
 پیشینه

دارد، به ) ع(ی اطهار  های معاصر که اختصاص به ائمه در یک نگاه کلی، در پژوهش
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 با دستگاه خالفت و  و چگونگی مواجهه) ع(های امام کاظم  صورت مختصر به افق فعالیت
نگاهی به «د ی کلیم خر به عنوان مثال مقاله؛ وضعیت دشوار ایشان پرداخته شده است

ی صالبت و ظلم  اسوه) ع(امام کاظم«ی طه تهامی؛  نوشته» )ع(جایگاه علمی امام کاظم
 مقاالتی تحت عنوان  ؛ سلسلهمبلغانی   از عبدالکریم پاک نیا، هر دو در مجله»ستیزی

؛ کالم اسالمیی   جعفر سبحانی در مجلهاز» )ع(حیات سیاسی و فرهنگی امام کاظم«
 امام  مبارزه«ی  مروجی طبسی، و نیز مقالهاز  »)ع( سخن امام کاظم و قرآن در سیره«

 اثر مهدی پیشوایی تاکنون منتشر »با تجمل پرستی هارون الرشید) ع(بن جعفر موسی
 در . اند صورت خاص نپرداخته  امّا هیچ یک به موضوع مورد نظر این پژوهش به،شده است

های  اند، بعضاً از کوشش ای دین پرداختهدر احی) ع(مقاالت و منابعی که به نقش ائمه 
چه مقصود این   ولی به هیچ رو درگیر آن،سخن رفته استنیز ) ع(جعفر  امام موسی بن

مجید  اثر دکتر  در تاریخ حدیث شیعهیپژوهشکتاب مانند . اندپژوهش است نشده
 فقه و حدیث یگیر را عصر شکلی عصر امامان از ادوار چهار گانهدوره سوم وی  .معارف
 و در شروع) ق١٥٠( هفتم شیعیان ی این دوره از آغاز امامت پیشوا:نویسدو مینامیده 

های الیتایشان به برخی از فع .یابد یخاتمه م) ق٢٦٠ (یغیبت صغر دوران یابتدا
. پرداخته است... در خصوص تربیت شاگردان، نشر حدیث و) ع(فرهنگی امام هفتم

در مقایسه ) ع(کاظم صورت ویژه به ابعاد فعالیت امام  همچنین مقاله یا پژوهشی که به
 .بپردازد وجود ندارد) ع(با امام صادق

  
 )ق١٤٨ـ ١٨٣(اعی عصر امام کاظم علیه السالم فضای علمی و اجتم

آغاز   ها و هنرهاي ظریف در دنیاي اسالمي دانش نیمه دوم قرن دوم هجری شکوفایی در
اي که باب علوم مختلف توسط اصحاب و یاران   به گونه،)٣٣، نعماني شبلي ( بودشده

با شروع .  گشوده گردید)ع(ق و جانشین ایشان امام موسی کاظم و امام صادامام باقر
لوم ی ع ویژه در حوزه های مختلف به فکار و اندیشهنهضت ترجمه و گسترش آن و رواج ا

ها در باز   و نیز دیگر باورهای اسالمی و برخی بلند پروازيانسانی و مباحث مربوط به خدا
  های فکری گذاشتن دست عقل و افراط در نقش آفرینی آن و نیرومند شدن جریان

حراف و شبهات در همچون معتزله از یک سو و اهل حدیث که به شکل دیگری دچار ان
ی توحید و صفات خداوند شده بودند از سوی دیگر، و همچنین پدید آمدن فرقه  مساله

ها و انشعابات درون شیعی که به دلیل اختناق شدید و بعضاً به ضرورت رعایت تقیه از 
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و فرهنگی جامعه را بسیار پیچیده کرده  فضای فکری ،پدید آمده بود) ع(سوی امامان 
ی حاکمیت  ن که به لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز از این دوره به دورهچنابود؛ آن 

عباسی و   نوپایی حاکمیت.استبداد و ستمگری آشکار خاندان عباسی یاد شده است
ی  ي انتقال، استقرار، تثبیت و اقتضائات عاجل و غیرمسئوالنه مشکالت پیش روی دوره

که به دنبال ه مخالفان امویان دخواست و اراژه منحرف کردن وی حاکمان این دوره به
های  حرکت های عباسی، و بودند و اختصاص آن به عموزاده) ع(بیت احقاق حق اهل

اندرکاران حاکمیت را واداشت تا با مخالفان خود به  اعتراض آمیز شیعیان و علویان، دست
، طوری که با کمترین سوءظن اقدام به دستگیری شدت هرچه تمامتر برخورد نمایند، به

این وضعیت سیاسی در کنار آن وضعیت فکری و . کردند زندان و مجازات مرگ می
افزود و در این میان کار حفظ اصول دین و  فرهنگی به حساسیت کار و دشواری آن می
از یک سو و حفظ جامعه کوچک تشیع ....  جلوگیری از انحراف در عقیده، تفسیر قرآن و

به . و یارانش بود) ع(توجه امام کاظم محل و نظر مطمح و گسترش آن از سوی دیگر، 
مبارزه ي خود را در ها هدایت هاي جامعه، ارشاد و  بنابر ظرفیتحضرتآن رسد  نظر مي

 . سامان داده باشندهاي مختلف به روشبیت   و معرفي مکتب اهلبا انحرافات اعتقادي
 

 ) ع(اقدام های فرهنگی امام کاظم 
 فراطی و اهل حدیث گرایی ا ی با عقل مبارزه) الف

کید تأیید و تأاشاره شد که مسأله توجیه مسائل دینی در پرتو عقل که در آغاز مورد 
که گاهی صفات  طوري به.  افراط ره سپرد که در مسیرشیعیان نیز بود، دیری نپایید

شد و گاهی نیز برخی از صفاتی که به تصریح  متضاد بر خداوند متعال نسبت داده می
در این . شد د متصف به آنهاست، از حضرت حق تبارک و تعالی سلب میقرآن، خداون

بود که ) ع(ها و سخنان امام معصوم  گرایی افراطی، تنها راهنمایی وضعیت پیچیده عقل
اسالمی را از  ی تر جامعه ی شیعه و در سطحی عام ی نخست، جامعه توانست در درجه

در ) ع(ر روایات منقول از حضرت کاظم این که د. ویالت ناروا نجات بخشدهات و تأتوجی
ال تجاوز ما فی  «بارها آمده است که) ع(م مباحث توحید و اسماء و صفات خداوند اما

 و دهها عبارت قریب به همین مضمون برای حراست از اصل )١/١٠٢ کلینی،(» القرآن
 های استواری دیدگاه). ١٠٦ـ١/١٠٢همو، ( مباحث نظری و عقلی بوده استتوحید و 

شود، ریشه در این تالش  روز بر اصحاب فکر و عقل آشکارتر می بهکالمي شیعه که روز
 .و یارانش دارد) ع(فکری و عقیدتی امام کاظم 
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و یارانش، روشنگری در برابر اهل حدیث بوده ) ع(ی امام کاظم  طرف دیگر مبارزه
حید و صفات له توحادیث جعلی فراوانی بوده و در مسأهایی که گرفتار ا  گروه؛است

و یارانش، در مقابل این دسته از اهل ) ع(امام . خداوند گرفتار شبهات دیگری بودند
های عوامانه و  نیز نادرستی برداشت حدیث نیز به مقابله برخاسته و تحریفات، جعلیات و

 را نشان )ص(احادیث منقول از پیامبر اکرم ظاهری اهل حدیث در تفسیر آیات قرآن و 
 ). ١٢٥، ١٠٦ـ١/١٠٢و، هم( اندداده

 
 )ع(نشر حدیث در عصر امام ) ب

در ) ع(جعفر   بن گروه کثیري از دانشمندان و راویان حدیث، هنگام اقامت موسي
ی   ، پیرامون وي گرد آمده و در مباحث مختلف علمي، از آرا و عقاید خردمندانهینهمد

ای که  گونه  بهکردند، يم ایشان بهره برده و همواره احادیث و فتواهاي حضرت را ثبت 
هاي روایي تدوین  هاي بسیاري از احکام اسالمي که در ابواب مختلف کتاب مجموعه

 و مستحکمهاي اسالم را   پایه،حضرت با این شیوهآن . ، به ایشان منسوب است شده
عادل ( گذاري را پیراست هاي فقهي و قانون را عمق بخشید و شیوه   اسالميعلوماصول 
یاران و نزدیکان «: نویسد مي) ٢٢٠ـ٢١٩، مهج الدعوات( طاووس  سید بن). ٢٠٦ادیب، 

از آبنوس   های نازك و لطیفی  و صفحهشدند در مجلس درس او حاضر مي) ع(امام کاظم 
 یا در کردند اي بر زبان جاري مي ها داشتند و هر گاه ایشان کلمه  در آستینو قلم

  نیزجعفر  مسایل علی بن کتاب. »کردند ت ميدادند، به ثبت آن مبادر  ميموضوعی فتوا
از ایشان پرسیده شده که ی است سؤاالتبه  )ع ( امام کاظمهای ی پاسخ مجموعهحاوي 

ه ال و جواب بؤچهارصد و هجده سدر قالب مرحوم مجلسي آن را و ) ٢٩٠ـ٢٨٩ ،قمی(
اخیه جعفر عن  ما وصل الینا من اخبار علي بن«تحت عنوان  ،)قال ـسألته (صورت 
بخش قابل  گذشته از این، ).٢٩١ـ١٠/٢٤٩ ،بحاراالنوار مجلسي،( است  آورده» )ع(موسي 

 اخالق ، اعتقادات،احکامشامل   آن بحار و امثال،کتب اربعهروایات موجود در توجهي از 
  روایات،طبق تحقیقات به عمل آمده که   نقل شده...و  ، احکام اجتماعي تفسیر،اسالمي
 که استست حدیث یدر سطح کتب اربعه حدود هزار و دو) ع(جعفر   بن موسي از موجود

ترین روایات منسوب به ایشان   بیش،علیهما السالم و امام صادق پس از روایات امام باقر
 ).٣٣١معارف، ( است

گرفته بود و شاگردان و را فرا مراکز اسالمي از ی هاي علمي آن حضرت، بسیار کوشش
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 او را با توجه به گوناگوني و  ها و عطایاي علمي سلي، پیشکشدانشمندان نسلي پس از ن
 شیخ طوسي نام .)٢٠٦عادل ادیب،  (کرده اندگستردگي علوم مختلف از ایشان نقل 

 قرشي نام سیصد و بیست ،)٣٢٩ـ٣٤٧، اختیار معرفة الرجال  (دویست و هفتاد و دو نفر
) ١/٢٤ایمان و کفر، ( و مجلسي از شاگردان امام را آورده اند) ٤٨٦، ٣٦٨ـ٢٩/٢٢٧(نفر 

 .دانسته است ششصد نفر نقل کرده اند، حضرت راآن اصحابی که روایات 
 ف و ممتاز آن حضرت باشد وو شاگردان معرناظر به فوق باید آماره احتمال قـوی ب

تری قرار داشته و شهرت و موقعیت علمی و   پایینی کـه از نظر علمی در مـرتبه کسانی
امام  تر شاگردان  زیرا بیش، باشند د، در این شمارش منظور نشدهنیافتننی اجتماعی چندا

که بنابر تصریح بسیاری از مورخان و منابع رجالی تعداد آنان بالغ بر چهارهزار ) ع(صادق
 گرد، ایشان پس از رحلت )٥٣٢ـ٥٣١ ،زندگانی چهارده معصوم ،طبرسی (شد نفر می

بهره ) ع (صدها نفر از محضر پرفیض امام کاظمکه  با آن. جمع شدند) ع(فرزندش موسی
هستند ، هجده نفر  ایشانا در میان اصحاب امّ،کردند برده و اخبار و احادیث او را نقل مي

و از منقوالت آنان مهر اعتبار و اطمینان خورده بر به صدق و امانت مشهور گردیده و که 
 :اجماع یاد شده استآنان با عنوان اصحاب 

 ابوبصیر ،  معاویة العجلي بن برید،خربوذ   معروف بن ه بن اعینزرارهای نامشش نفر به 
نیز ) ع (امام باقری شاگردان که در زمره  مسلم الطائفی  یسار و محمد بن   الفضیل بن،االسدی

 ،مسکان   عبداللّه بن،دراج  جمیل بنهای  نامو شش نفر به) ٢٣٨، رجال ، کشی( اندبوده
  که از آنان به عنوانعثمان  عثمان و ابان بن   حماد بن،عیسی  حماد بن، بکیر  عبداللّه بن

) ع(م امام کاظنیافتگا تربیت از بقیهو ) ٣٧٥همو، (شود  نیز یاد می) ع(اصحاب امام صادق
 حسن ه،مغیر   عبداللّه بن،عمیر ابي   محمد بن،یحیی   صفوان بن،عبدالرحمن   یونس بن:بودند
شاگردان زبده دیگري در مکتب البته .  بزنطيابی نصر  محمد بن  مد بنمحبوب و اح  بن

جعفر،   خالد، عبدالرحمن بجلي، علي بن   از جمله محمد بن،علمي امام پرورش یافتند
فضال، داود رقي،   علي بن  جعفر، حسین بن   بن موسي  عمار صیرفي، اسماعیل بن  اسحاق بن

 صدرالمتالهین،( ... و مهران  بکیر و اسماعیل بن  نعبدالسّالم بن صالح حصروي، موسي ب
 .ای علمی بودند که هر یک در جای خود استوانه) ١/١٤٥

 
 مکاتبات امام با اصحاب) ج

اش، بنا به  در پی گیری اهداف عالي عقیدتي و مذهبي) ع(های امام کاظم  یکی از روش



  ١٧٣  در حفظ و گسترش تشیع) ع(بررسی ابعاد توفیق امام کاظم 

به .  یاران و شیعیان استگیری از کتابت و نگارش نامه به اقتضای شرایط زماني، بهره
 الرشید  هارون از طرف حاکمان عباسي، خصوصاً در دوران   به وجود آمده دلیل تنگناهای

براي ارتباط ) ع(م کاظم اماهایي که  مدت حضرت، یکي از راه هاي نسبتاً طوالني و زندان
 برد، ی فرهنگ تشیع از آن بهره با یاران و پیروان خود، در جهت تبیین دین و اشاعه

ی مستقیم با برخي از یاران و در اکثر موارد پاسخ   گاهي از طریق مکاتبهـروش مکاتبه 
 بود که فقهاي شیعه از آن به عنوان یکي از ـ از طرف اصحاب  به سؤاالت مطرح شده

 به )٤/٤٦٥ (احمدی میانجی. برند منابع اجتهاد در راستاي تبیین احکام شریعت بهره مي
ت در موضوعاتي همانند بطن قرآن، ایمان، نماز و اوقات آن، نوافل، برخي مکاتبات حضر

 . استاشاره کرده... ، وصیت و نماز مسافر، روزه، قضا و شهادت، ارث، طالق، رضاع
 
 ي امامها مناظره) د

های  خش احتجاجات و مناظرهحضرت بهای علمی و فرهنگی  یکی از محورهای مهمّ فعالیت
 ،مّاین محور مه. استف و رهبران افکار و مکاتب فکری عصر خود  ملل مختلعلمای با ایشان

است که  چنان ابعاد گسترده و محتواي غنی برخوردار  ازمامدر حیات علمی و فرهنگی ا
 .بـه حساب آوردآن حضرت  فرهنگی ی ه برجستعالیتهایفاز توان آن را  می

منظور محکوم و منزوی ، سیاسی و به ها اغلب مخالفان از برپایي مناظرههدف اساسی 
در پرتو برخورداری زیرا امام ، درکناصابت  به هدف ،گاه  هیچ امری که بود؛حضرت کردن

حریف  و های علمی بر خصم، چیره ی صحنه  در همهالهیی  هاز بینش و دانش گسترد
های   برجستگی این تالش).ادامه مقاله: ـ نک (شد ميخود بر ناتوانی به اعتراف ناچار 

 . در چند چیز استامام، فرهنگی
ویژه ه های فکری بودند که در جامعه ب گروه ، عالمان یا سرانایشانطرف مقابل . ١

ای   بازتاب گسترده آنان،میان پیروان خود موقعیت ممتازی داشتند و پیروزی امام بر در
 .میان پیروان آنان داشت  دره خصوصدر جامعه ب

بستر  تفکرات مختلف در عصر ترجمه،  و هجومنوپایي دین اسالم در جامعه. ٢
 از این رو، ایشان. کرد مطرح شدن شبهات متعدد فراهم مي  براي رشد تفکرات ومناسبي
وگوهاي دیني  پاسخ دهي را در فضاي گفت حد امکان سیاست تبیین و در دیدند الزم مي

های  ه به برپایي مناظرشاناین زمینه، هم خود در. پیش گیرند  های کالمي مناظره و
 .کردند این امر خطیر تربیت مي  دان بسیاري را برايرکردند و هم شاگ متعدد اقدام مي
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 ، زیربنایی، اصولی روز،تر، مباحث ها بیش وگوها و مناظره محتوای این گفت. ٣
 با روشن و هها درگیر بود  خود با آنی فرهنگی و اعتقادی بود که مسلمانان در جامعه

ها   تبیین آن،از این رو. گردید آشکار ميسایل فرعی و جنبی نیز ها بسیاری از م آن شدن
 .در اولویت قرار داشت

گرایي،   حق،خورد به چشم ميایشان های  اي که به خوبي در مناظره مسأله. ٤
 حتي در فضاي )ع(امام . استاسالم کیان اعتقادي دین  دفاع از حریم و و گویي حق

. ندادند تسامح نشان فاع از حریم اسالم نرمش ود خصومت هم هرگز در بیان واقعیت و
 حکم، هشام بننظیر   ایشانان شاگردوحضرت  استوار و عالمانههاي  ها و احتجاج مناظره

 .ست ادعاا این مؤیّد، ... و طاق مؤمن، حکیم بن  محمّد ، عیسی شَلَقان
 برطرف  در تأثیرگذاري و،وگو باتوجه به نقش گفت )ع(جعفر   بن موسي به هرحال،

 را به ي موجودآن بهره برده و تهدیدها  به بهترین شکل از، دینوارد بر ات انحرافکردن
امام و شاگردانش به  های هخی از احتجاجات و مناظررباشاره به،  .فرصت تبدیل کردند

 .کند روشنی مدعای پژوهش را اثبات مي
: نکـ (واي فقه حنفي، های امام با نعمان بن ثابت معروف به ابوحنیفه پیش مناظره. ١

  ).٤/٣٣٩ شهرآشوب، ابن؛ )٢/٢٩ (إعالم الوري بأعالم الهديطبرسی، 
 االربلی،: نکـ (،  معروف به افطح رییس فرقه فطحیة بن جعفرعبدهللامناظره با . ٢

٣/٥٣ .( 
ابویوسف و محمد های  نام  بهی حنفیه   فرقهۀدو تن از علما برجستمناظره با . ٤ و ٣

این ). ٢/١٩١ ،  بیاضینباطي  و٥٦ـ٥٥همو، : نکـ (ه  ابوحنیفان شاگردعلما و ازالحسن  بن
ی حق امام در اصل امامت، والیت و رهبري جامعه و احیای  کننده  تبیین دو مناظره

 . نظریه امامت منصوص و الهی است
مجلسي، : نکـ  (حسن شیبانی  بن  محمد چونعالمان درباریی امام با  مناظره. ٦ و ٥

 أهل یاالحتجاج عل، طبرسی: نکـ (  قاضي بغدادابویوسفو ) ٣٥٠ـ٣٤٨، در البحاربنا
رسد، ابویوسف در این مناظره با دستور قبلي هارون، به  که به نظر مي) ٢/٣٩٤ ، اللجاج

قصد آزمایش و احیاناً منکوب نمودن امام به طرح مسایل مهم علمي و شرعي پرداخت و 
ین احکام شریعت و نفي قیاس در دین نهایت استفاده را امام هم از این فرصت براي تبی

 ).  ٣٣٩ـ٤/٣٣٨شهرآشوب،  ابن: نکـ  (دبر
 ،عریضی  منطقهمردی نصرانی در از قبیل  ،مناظره با پیروان ادیان. ٩ و ٨ و ٧
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 به همراه ناز اهل نجران یم  مرد راهبي). ٤٨١ـ١/٤٧٨کلیني، : نکـ (، »ای نزدیک مدینه مزرعه«
 بزرگ  ویکی از دانشمندان و روحانیون معروف» بریهه«). ٤٨ـ١/٤٨٠همو، : نکـ  (به زن راهکی

 ).٢/٢٠٤ همو،: نکـ  (گفتند مي ١جاثلیقبه او  ، نصاریدر بینمسیحیان که 
مناظره با هارون در خصوص احقیت و اولویت علویان بر عباسیان در امر . ١٠

 أهل یاالحتجاج عل؛ طبرسی، ١١١ـ١/١٠٦، عیون اخبار الرضا،  صدوق(جانشینی پیامبر 
 ).٣٨٩ـ٢/٣٩٣،  اللجاج

های آن حضرت در جهت هدایت جامعه  ی کوچکي از تالش  مذکور نمونههای مناظره
کردند  ترغیب مينیز ز خود را مبرّدان رشاگ) ع(و معرفی اسالم است، افزون بر این، امام 

طاق با  مؤمن  های  ظره؛ منا را بدهندپاسخ شبهاتو شرکت کنند ها  مناظرهتا در 
 با  حکم بغدادی ، هشام بن)٢/٣٨١،   أهل اللجاجیاالحتجاج علطبرسي، : نکـ (ه ابوحنیف

شهرآشوب،  ابن: نکـ  (در خصوص عقاید مسیحیت ـ بزرگ نصاري آن عصر  ـجاثلیق نصراني
: نکـ  (ام در خصوص جاودانگي در آخرتظّ با نَاومباحثه و ) ٢٨١ـ٢٨٤ی، قم؛ ٤/٣٣٥
 او با ی مناظره و) ٢٨٣ـ٢٩٠ /٢  ،احتجاجات؛ مجلسي، ٣٧٠، ٢٨٨، ٢٣٢، ١/٢١٧یني، کل

: نکـ ( و موضوعات دیگر در خصوص امامت ـ از علماي اهل سنت ـ  ضبیرعم ضِـرار بن
بحث برای حکیم  بن به محمّد ) ع (دستور امام کاظمنیز و ) ١٠/٢٩٢، بحاراالنوارمجلسي، 
 . در همین جهت انجام شده بودند)٤٤٩ ، کشی: نکـ ( مخالفانوگو با  و گفت

 
  از طریق نهاد وکالتتربیت شاگردان و سازماندهي آنان

 ،شمار فراوانی از شیعیان) ع (به بعد توسط امام صادق و امام کاظم) ع (از زمان امام باقر
 ؛مدندآ ای در فقه و کالم شیعی به حساب مي نه چنان پرورش یافتند که هر کدام اسطوا

اسماعیل از   عبدالرّحمن و علی بن  بن سالم، یونس  حکم، هشام بن  فرادی چون هشام بنا
بزرگانی بودند که مانع رسوخ انحرافات در مذهب شیعه شده و از آن پس فرهنگ حدیث 

مفید،  ؛١/١٧٢ الکلیني،: نکـ ( ا کمک اصول تألیف شده، حفظ کردندشیعه را ب
امکان تماس و مالقات شیعیان با امامان خود ) ع ( در دوران امام کاظم).١٩٤ـ٢/١٩٩ 

مردم روایات بسیار زیادي از امام هفتم روایت کردند «: نویسد مي شیخ مفید .تر بود عملي
اهل مدینه ایشان را زینت مجتهدان،  ...رفت افقه زمان خود به شمار ميو آن حضرت 

                                                                                                                                            
 و بعـد از   »اسقف«و بعد از او     » مطران«شخصیّت بزرگ مسیحیان است که بعد از او در درجه           » جاثلیق«. ١

 ).٢٨١ص  ،ش ١٣٨٠ ،قمی (است» قسّیس«او 
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امام بوده و   اي از حیات علمي هگر گوشن فوق بیای قرینه). ٢/٦١٦ مفید، (»لقب داده بودند
رغم  به، حضرت. عباسي در آن عصر ندارد  تناقضي با اختناق موجود از ناحیه خلفاي

 کوشش شناسان براي پرورش دین یشان، مکرر عوامل خلفاي جور نسبت به اهای تعرض
توان گفت،  اجماالً مي. آن به مجالي وسیع نیازمند است بیان فراواني نمود که ذکر و

د که برخي از آنان بوخبیر و پرورش راویاني فقیه علمي امام، هاي  ل تالشوحصم
 ، نجاشی(یحیی    صفوان بن،)٣٥٧ـ٣٥٦  ،االردبیلي(عبدالرحمن   یونس بن: اند از عبارت
 ،الفهرست،  ؛ طوسي٥٨٩ـ٥٩٠ همو،( ،عمیر ابي  محمد بن،)٥٠٢ـ٥٠٤ ، کشی؛ ١٩٧
عبدهللا ، )٢٥٥ـ٢٨٠،  کشی؛ ٣٣٤، ص  نجاشی( حکم بغدادی کندی  هشام بن،)٤٠٦ـ٤٠٤
اختیار ،  طوسي (محبوب حسن بن ،)٥٨٥ـ٥٨٧،  کشی؛ ٣٤٨ ،الغیبه ، طوسی (جندب بن

، الرجال اختیار معرفة،  طوسي (نعمان   علی بن  محمد بن،)٥٨٤،  کشی؛ ١٢٢، الرجال معرفة
 احمد ،)٤٤٧ـ٤٤٩،  کشی( ،اسدی  یحیی کاهلي ابوعبدهللا بن ،)١٨٥ـ١٩٠،  کشی؛ ١٢٢
 ،قطب راوندي(یقطین  علی بن ،)٧٥ نجاشي،؛ ٥١ ،الفهرست طوسی،(ابی بشرالسّراج،  بن
مروان   زیاد بن ،)٤٣٧ـ٤٣٠،  کشی؛ ٢٧٣ ، نجاشی(بزیع  ابن  ،)٢/٧٧٦؛ االربلی، ١/٣٢٧

  بزنطيابی نصر بن محمد  احمد بنه ومغیر عبداللّه بن ،)٤٦٧ـ٤٦٦همو، (، قندی
جعفر، اسحاق  خالد، عبدالرحمن بجلي، علي بن محمد بن ،)٤/٣٥٠ شهرآشوب، ابن(

فضال، داود رقي،  علي بن ، حسین بنجعفر  بن موسي عمار صیرفي، اسماعیل بن بن
، صدرالمتالهین( ... ومهران  اسماعیل بن،بکیر حصروي، موسي بن عبدالسّالم بن صالح

 اسحاق ،)٣١٤ /٤٨، بحاراالنوارمجلسي، (موسي،  بن  اسماعیل ،)١/١٠٠،   عاملی؛١/١٤٥
 ).١/٥٤٨، إعالم الوري بأعالم الهديطبرسی، (صادق الجعفر   بن 

، مدیریت و ارتباط پیشواي آن با افراد است که  ترین مسأله در رهبري هر جامعه مهم
براي ) ع (امام صادق .شود اگر در آن خللي پیش آید، ناگزیر آن جامعه دچار انحراف مي

 سازمان وکالت ، اصلي تشیع از انحرافات، به علل مختلفی  صیانت بدنه وحفظهدایت، 
ه تا ب )٢٣٩ن، حسیمحمد(  و امامان بعد از ایشان آن را گسترش دادندرا بنا نهاد

موارد . یابدگسترش  ی جغرافیاي اسالمي در همه ائمه هاي راهبردي  دیدگاه،آنی  وسیله
 :دذیل به ضرورت ایجاد این سازمان اشاره دار

توان مدعي وجود شیعیان در  با توجه به نصوص تاریخي و روایي، به طور قطع مي. ١
  .خراسان شد قم و مناطق جبال و مناطقي مانند مدینه، عراق، یمن، مصر، ایران و

های   کنترل،، تضییقات موجود)ع(امام کاظم شرایط خاص سیاسی حاکم بر عصر . ٢
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 ارتباط مستقیم ، و شیعیانحضرتعباسی به  تاز سوی حاکمی  فشارهای واردهو شدید 
تشکیالت سازمان وکالت، قالب که نمود ميبا شیعیان خطرآفرین و غیرممکن را  امام

این وظیفه وکال و  مدآ به حساب ميامام خوبی برای تقلیل ارتباطات مستقیم شیعیان با 
کم و خطر  تحضرحساسیت خلفای عباسی نسبت به  وسیله ه این  و برا بر عهده داشته

در دوران  شیعیان خصوصاًبا به دلیل جو خفقان و دشواري ارتباط مستقیم  .شد دفع مي
 ).٤٩ـ١/٤٨جباری، (این نهاد بود   هاي کاري از ویژگي پنهانتقیه و امام 

 
 سازمان وکالت 

راق و در عای برقراری ارتباط با شیعیان بر) ع(دو عامل مهم سبب شد که امام کاظم 
طق مختلف به عنوان  وکالت را سازماندهی و افرادی را در مناق، تشکیالتسایر مناط

 . به شیعیان معرفی کنندوکیل
 

   اجتماعی در جهان اسالمـی سیاسی  تغییرات پیچیده) الف
ای   درگیر مشکالت سیاسی و اجتماعی پیچیدهدومی اول قرن  جهان اسالم در نیمه

 قحطانی و  ـ عدنانیهای قبایل ر شدن رقابتو های داخلی، شعله ها، جنگ قیام. گردید
سرانجام سقوط امویان و انتقال قدرت به عباسیان از سویی و کسب قدرت از سوی آنان 

ترین  دید آورد که کمگیری از شعائر و تمایالت شیعی شیعیان، فضای خاصی را پ با بهره
از . ی بود شیع فکری پیروان حقیقی امامان معصوم ـ مرزبندیهای اجتماعیآن، تخلیط

ناگزیر به تعیین وکال و نمایندگانی در ) ع(و پس از او امام کاظم ) ع(رو امام صادق این
 .شهرهای شیعه نشین شدند تا بتوانند به نشر و تعالیم ناب اسالمی بپردازد

 
 گیری خلفا سخت) ب

مل عا) ع(اتخاذ سیاست سرکوب عباسیان بر ضد علویان و کنترل و نظارت شدید امامان 
ی امیدواری  امیه در آغاز برای برخی از شیعیان مایه سقوط بني. دیگر انتخاب وکال است

ابن (گرفتند  بیعت مي» الرضا من آل محمد«عباس در خراسان برای  شد زیرا داعیان بني
بینی چندان ادامه نیافت و حوادث بعدی نشان داد  ولی این خوش). ٥/٣٨٠اثیر، 

. کنند ود از هیچ اقدامی بر ضد مخالفین خود فروگذار نميعباسیان برای حفظ خالفت خ
 یا دستگیر و زندانی  سرکوبآنان مخالفان سیاسی علوی خود را به آسانی شناسایی،
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در دست نداشتند، ولی ) ع(ای برای برخورد با امامان شیعه  بهانه با این حال .کردند مي
دانسته و  ی امامت و رهبری  شایستهبزرگواران، تنها ایشان را   دانستند شیعیان آن  مي

آنان نیز ناگزیر بودند وظایف در چنین شرایطی . رسانند  را به آنان ميخمس اموال خود
 .خود را از طریق وکال انجام دهند

 :ی زیر بود ناشی از دومسأله) ع(ترس خلفای عباسی از اقدامات امام کاظم 
واجب دانسته و از شیعیان خواستند   تبیین احکام فقهي، خمس را امام دراوّل اینکه

 ، صدوق ( برسانند)ص(عنوان جانشین حقیقي پیامبر  خمس اموال خویش را به ایشان به
با پاسخ مثبت ). ١٢٦ـ٤/١٢١، تهذیب االحکام طوسی، ؛٢/٣٩ ، من ال یحضره الفقیه

 داشتند کهآن  بیم شیعیان ثروت فراواني در اختیار حضرت قرار گرفت و خلفای عباسی
رو، در  از این. م بر ضد آنان قیام کندبه سازماندهی شیعیان دست زده و سرانجاامام 

را کرده و پس از اخذ تعهد وی را آزاد چندین نوبت مهدی و هارون  قصد جان حضرت 
 ).٣١٤ ،بن جوزي؛ ا٨/١٧٧ طبري،( کردند

اتفاق هر از چند گاهي ) ع(هاي علویان از زمان امام صادق   قیامدو دیگر اینکه
ها رسماً شرکت نداشته  و پدر بزرگوارش در هیچ یک از آن) ع(اگرچه امام کاظم. افتاد مي

عباسي عمالً  از این مسأله  ها به عمل نیاوردند؛ ولي خلفاي و حتي حمایت علني از آن
شاید از همین رو بود که مأمون در . ها ریشه در برنامه ائمه دارد این قیامبیم داشتند که 

احضار کرد و او را به هاي علویان، ایشان را به مرو  پس از وقوع قیام) ع(مام رضا زمان ا
  ).٣٣٩ـ٣٨١، ، ابوالفرج؛ اصفهانی٨/٥٥٤ طبري،( والیتعهدي مجبور نمود پذیرش

چرا  ،است) ع (های فعالیت سازمان وکالت، عصر امام کاظم ترین دوره یکی از گسترده
شبکه ی شیعه، توسط این   حاکم بر جامعهسخت ایطشرخاطر   به در این دوره شیعیانکه

توان به  در تایید این نکته مي.  در ارتباط بودند خود با یکدیگر و با امام،ارتباطی گسترده
خالد برمکی،  نزد یحیی بن) ع (سعایت از امام کاظمدر  رجعف اسماعیل بن سخن علی بن

هِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ إِنَّ لَهُ بُیُوتَ أَمْوَالٍ وَ إِنَّهُ إِنَّ الْأَمْوَالَ تُحْمَلُ إِلَیْ...« :اشاره کرد
 ؛ طوسي،٢/٢٣٨ ق، ١٤١٣مفید،  (»..ةاشْتَرَی ضَیْعَةً بِثَلَاثِینَ أَلْفَ دِینَارٍ فَسَمَّاهَا الْیَسیر

 به است که مؤید دیگر کالم هارون به امام). ٢١/٤٣٠ ،بحرانی اصفهانی؛ ٢٨،  للحجهالغیبة
إعالم الوري طبرسي،  (» ... ءُ إِلَیْهِمَا الْخَرَاج خَلِیفَتَانِ یَجِي جعْفَرٍ یَا مُوسَی بن«: ایشان گفت
 .بود) ع(، خودش و امامدو خلیفه خراج بگیرمرادش از که ) ٢/٣٨٩، بأعالم الهدي

که ) ع (، توجه به کثرت اموال باقی مانده در دست وکالی امام کاظمعالوه بر این



  ١٧٩  در حفظ و گسترش تشیع) ع(بررسی ابعاد توفیق امام کاظم 

کشي،  (ی واقفیه شد  وکال و پیدایش فرقهبب انکار شهادت ایشان از سوی برخيس
 زندانيپس از . باشد  ارتباطیی شبکهاین تواند حاکی از گستردگی  مي ،)٤٦٠ـ٤٥٩

خاصه  ،کردند شدن امام، شیعیان به نزد وکالی منصوب از جانب حضرت مراجعه می
 برای . بودند و اختیارات وسیعی داشتندنیز) ع (امام» باب« برخی از این وکال، اینکه

و در  )٢٩٠ ،شبستري( از وکالی سرشناس آن حضرت بود عفیعمرج مفضل بننمونه 
شد و حتی وکال موظف بودند  حقیقت تنها رابط بین وکال و شیعیان با امام محسوب مي

اط  ارتب ایشانگرچه با حبس. جای امام به وی تحویل دهند  اموال و وجوه شرعی را به
 در زندان نیز ارتباط خود با وی ولی طبق قراینی ،آن حضرت با شیعیان به حداقل رسید

 برای نمونه، بنا به نقل شیخ مفید، آن حضرت .ویژه وکال را حفظ کرده بود  شیعیان و به
د از توان  همین نامه ميی که به قرینه«مختار  ی حسین بنای که از زندان برا طی نامه

زندگانی  طبرسی، (ارسال شد، دستوراتی صادر فرمودند » باشدوکالی حضرت بوده
 ).٤٢٦، چهارده معصوم

 
 ) ع(پراکندگی جغرافیایی وکال در عصر امام کاظم 

گرچه که سازمان وکالت تشکیل و گسترش یافت، ) ع(و امامان بعدی عصر امام صادق از 
 های مربوط رسد گزارش ميبه نظر  ولی ، و شیعیان برقرار بودهانارتباط بین این بزرگوار

 امام به خصوص در دوره مناطق مانند قم و خراساناز در برخی ) ع( ائمه به وکالی
بنا بر دالیلی از جمله تقیه و نیز تأخیر بیش از یک قرنه ثبت و تنظیم اخبار ) ع(کاظم 

ر در اینجا تنها به اسامی وکالی امام و پراکندگی جغرافیایی آنان ب. وکال کامل نباشد
 :کنیم ی، صدوق، نجاشی و طوسی اشاره میاساس آثار کلینی، کشّ

 

 مدینه
بزرگواران جز   بود و این ه مدین،)ع (که مرکز اصلی سکونت امامان شیعه با توجه به این

های  شهبایستی ری، کردند نقل مکان نمیبار از این شهر بر حسب ضرورت یا به اج
ترین مرکز  مهم) ع (در عصر امام صادق . کردجو  جستاینجاتشکیل سازمان وکالت را در 

لیه به وجود وکالی امام در این شهر تصریح سازمان وکالت مدینه بود و منابع اوّ
در کوفه و مدینه که به ) ع (ترین وکالی امام صادق و سپس امام کاظم از مهم. اند نموده

او عالوه بر . است عمرجعفی مفضل بن،  نیز بودهامام آن دو »باب« ،تصریح برخی منابع
طور، رفع  و همینامام انجام امور اصلی وکالت، گاهی برای انجام امور شخصی آن دو 
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از وکالی سرشناس امام ایشان . یافت اختالفات و مشکالت شیعیان مأموریت مي
ی وی تصریح شده که هیچ مالی برای امام توسط  درباره). ٢٩٠ ،شبستري. (بود) ع(کاظم

وکال موظف  ، چهشد که ابتدا به در خانه مفضّل برده مي   مگر آن،مدآ يوکال به مدینه نم
زندگانی  طبرسی، (جای امام به وی تحویل دهند  بودند اموال و وجوه شرعی را به

 امام و  نیز از وکالی سرشناس امام صادقحجاج عبدالرحمن بن). ٤٢٦ ،چهارده معصوم
 ).٤٤٢کشی، (  است  بودهدر مدینه) ع (کاظم

 
  کهم

 نقاط مهم و حساس برای  حجاز، پس از مدینه، مکه به عنوان یکی ازی در منطقه
که یکی از ابزارهای مهم ارتباطی  با توجّه به این. شد  سازمان وکالت محسوب مي فعالیت

 برای  و سرزمین مکه، بهترین موقعیّتموسم حجسازمان، مراسم حج بود، در این 
 استفاده کرد که توان از چندین روایت مي. بودکدیگر با یمالقات وکالی مناطق مختلف 

 کرد در مکّه ایفای نقش می) ع ( به عنوان وکیل امام کاظمنجیح شخصی به نام خالد بن
    ).١/٧٥جباری، (
 

  کوفه
.  شهر کوفه بود شیعییکی از مراکز مهم در آن روزها برای نشر حدیث و علوم و معارف

. کردند احبان فکر و اندیشه از فرق گوناگون زندگی میدر آن شهر گروهی از علما و ص
ی زیادی از شیعیان و راویان امامان حضور داشته و به نقل حدیث  ها عده در میان آن

طبع ( الفهرست طوسی،(ابی بشرالسراج  توان به افرادی مانند احمد بن مي. مشغول بودند
البطائنی  حمزة  علی بن،)٤٤٦ نجاشي،( یعقوب  یونس بن،)٧٥ نجاشي، ؛٥١، )جدید

عنوان وکالی امام   به)٣٠٠ نجاشي،( عیسی  و عثمان بن )٣٥٢،  للحجهالغیبة، طوسی(
 .در این شهر اشاره نمود) ع(کاظم 

 
 بغداد

 از علمای و محدثان امامیه شمار زیادی) ع(از عصر امام صادق تا زمان امام عسکری 
 و عقاید شیعیان  سکونت و از آراءدر این شهرهمچون هشام بن حکم و فضل بن شاذان 

؛ ٣٣٤ ، نجاشی(، حکم بغدادی کندی هشام بن). ٨٤ـ١/٨٢، جباری: ـ نک (دفاع نمودند



  ١٨١  در حفظ و گسترش تشیع) ع(بررسی ابعاد توفیق امام کاظم 

قطب  (یقطین علی بن ،)٤٦٧ـ٤٦٦همو، (مروان قندی  زیاد بن ،)٢٥٥ـ٢٨٠،  کشی
 از جمله) ٤٣٧ـ٤٣٠،  کشی؛ ٢٧٣ ، نجاشی(بزیع  ابن  و )٢/٧٧٦اربلی، ؛ ١/٣٢٧ ،راوندي

 .بودنددر این شهر ) ع(الی امام کاظم وک
 

 مصر
هایی از شمال  نشین که زیر پوشش سازمان وکالت بود، بخش  جمله مناطق شیعهاز
این دو منطقه در نصوص روایی و تاریخی بروز . بودویژه مصر و سپس مغرب  ریقا، بهفآ

آن   ، محل تنازع بین حکومت)ع (علیحضرت مصر در عصر خالفت . تری دارند بیش
بکر و مالک  ابي سعد، محمد بن کسانی همچون قیس بن.  و حاکمیت معاویه بودحضرت

در بررسی منابع اولیه، به نام عثمان . اشتر به عنوان والی به این منطقه اعزام شدند
وی بعد از شهادت . خوریم در مصر برمي) ع ( به عنوان وکیل امام کاظمعیسی رواسی بن

 شیعیان ی که در مصر از ناحیهواقفه درآمد و اموال زیادی ان  سری در زمره) ع(امام 
او امامت امام . شده بود به مصرف شخصی رساند  به او تحویله حضرت،ببرای رساندن 

گر  خود نشان کثرت اموال موجود در نزد وی،). ٥٩٩ـ٥٩٨،  کشی (را انکار کرد) ع (رضا
  .است) ع( حضور فعال شیعیان در مصر و ارتباطشان با وکالی ائمه

 
 اهواز

ز  ا مقدسی نیمی.  است  دارای جمعیت شیعی قابل توجهی بودهدر آن زمان منطقه اهواز
ولی  ،گرچه گزارش وی مربوط به قرن چهارم است.  دانسته استهمردم اهواز را شیع

و  در این منطقه در قرن دوم یانتواند حدود حضور شیع طبیعی است که این نسبت مي
 ی  از جمله صحابهجندب عبداللّه بن). ١٣٠ـ١/١٢٩ جباری،( ص کندسوم را نیز مشخ

است که به تصریح شیخ طوسی، وکیل امام هفتم ) ع (امام صادق، امام کاظم و امام رضا
رسد ایشان وکیل حضرت در  به نظر مي ).٣٤٨، الغیبه( . است بوده) ع (و امام هشتم

 انجام وظیفه وکالت محلباره  در ریحیتص  منابع موجودزیرا گرچه ی اهواز بودند، منطقه
مهزیار که پس از درگذشت عبداللّه  ی علی بن نقل کشّی دربارهبه ندارند اما با توجه وی 
مهزیار پس از  جندب به جای او منصوب شد و با توجه به نقل دیگرش که علی بن بن

جندب  لّه بن که عبدالنتیجه گرفتتوان  جا اقامت گزید، مي  آنتشیع ساکن اهواز و در
 .  است  اهواز و بصره به وکالت مشغول بودهی نیز در منطقه
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 نشر و گسترش حدیث 
بیت عصمت و طهارت  وایات اهلر. یکی از وظایف اصلی وکال نشر و گسترش حدیث بود

 توسط گروهی از مخلصان و شیعیان حفظ و )عج (تا امام عصر) ع (علیحضرت از عصر 
 یکو هر   می کردند زندگیو محدثان در شهرهای مختلفراویان  .تدوین گردیده است

امر به معروف و نهی از ،  جهاد،، حجه موضوع توحید، صالرا با یک یا چندهایی  مجموعه
 لزوم از آن صورت داشت تا در  در کتابی گرد آورده و در نزد خود نگه مي... و منکر

 در . را درك کرده بودندام محضر امامیب هر کدامؤلفان و صاحبان کت .استفاده کند
ها اخذ حدیث  تر را دیده بودند و از آن یا بیشها کسانی هم بودند که دو امام  میان آن

 دور و نزدیک در یدر شهرها» اصول«این .  داشتندموسوم به اصول هایی کرده و جزوه
 برای دستیابی به اینها به سوی حامالن این محدثان که وجود داشتنزد اشخاص 

 .شدّ رِحال می بستنداحادیث 
به ) ع(کاظم امام تا حدی آغاز زمان  و) ع(صادق  امام ،امام باقری امامت  در دوره

 .دش کاسته ان فشار بر آن بزرگوار از اموي و عباسي، انکماحو مشکالت  ضعف دلیل
در مساجد و منازل توسط شاگردان امامان  که يجلسات بیت در  و شیعیان اهلاصحاب

از محدثان و علمای شیعه فرا دین را و شرایع   احکام کرده و  شرکت ،شد تشکیل مي
هاي حکومت  گرفتن و تثبیت پایه لکن با قدرت ،شدند آشنا مي بیت  و با مذهب اهلهگرفت 

 بسیار سخت و شاگردانش) ع(کاظم امام  شرایط براي  ی هارون، عباسي، خصوصاً دوره
را در تبعید و زندان  از عمر مبارک خود  چند سالکه  با این در این مقطع حضرت.شد

یاران و . بیت نهایت تالش خود را مبذول داشت اهلنشر علوم و معارف  جهت در ،گذراند
ی ارشاد و راهنمایي  شاگردان ایشان در مناطق مختلف حضور پیدا کرده و به وظیفه

 . شیعیان مشغول گردیدند
و محدثان  برخی شهرها مرکز حضور )ع (کاظمامام  و صادقین علیهماالسالمدر زمان 
بنا بر نقل مورخان، شهرهای . بیت مشغول بودند بود که به ترویج مکتب اهلمشایخ شیعه 

 طوسی، ( کوفه، )٤٢٦ ،زندگانی چهارده معصوم ؛ طبرسی،٤٤٢کشی،  ( ی منوره مدینه
داد بغ، )١١٥ـ١/١١١جباری، (  قم، )٧٥، ٣٠٠، ٤٤٦  نجاشي،؛٥١، )طبع جدید( الفهرست

) ٢/٧٧٦؛ اربلی، ١/٣٢٧ ،قطب راوندي؛ ٤٣٧ و ٤٣٠، ٢٨٠، ٢٥٥،  کشی؛ ٢٧٣ـ٣٣٤ ، نجاشی(
جباری، (نیشابور، هرات مرو، بلخ، بخارا، سمرقند، ایالق و سرخس شامل شهرهای   خراسانو 
 . است بوده) ع(محل حضور راویان و شاگردان ائمه اطهار). ١٣١ـ١٣٤ و ٥١ـ١/٤٧



  ١٨٣  در حفظ و گسترش تشیع) ع(بررسی ابعاد توفیق امام کاظم 

کسانی هم بودند که دست به تألیف کتب حدیثی ) ع(هفتم در میان شاگردان امام 
، عبدالملک بن حکیم )١٧٤نجاشی، (زدند،که از جمله آنان می توان از زید النرسی 

، حسین بن )٢٩١ـ١٠/٢٤٩، بحار؛ مجلسی، ٢٦١همو، (، علی بن جعفر )٢٣٩همو، (
همو، (ین ، علی بن یقط)٢٢٢همو،  (کاهلی، عبدهللا بن یحیی )٥٣نجاشی، (عثمان 

، علی بن حمزه )٤٤٦همو، (، یونس بن یعقوب )١٦٢همو، (، دُرُست بن ابی منصور )٢٧٣
 .نام برد) ٣٠٠نجاشی، (وعثمان بن عیسی ) ٣٥٢، الغیبهطوسی، (بطائنی 

 
 جهنتی

در چگونگي دفاع از ) ع(نقش امام موسي کاظم در پژوهش حاضر تالش شده است تا 
 حفظ و گسترش تشیع در ابعاد  اسالمی و نیز چگونگیاسالم و پاسداری از عقاید اصیل

گرایي  درگیری فکری و فرهنگي امام و یارانش با عقل.  مورد توجه قرار گیردمختلف
گرایي بدون  حضرت و یارانش با نقل ی آن افراطي جریان اعتزال از یک سو و مبارزه
ها  عاد این فعالیت از اب یکی، از سویی دیگرضابطه و ظاهرگرایي صرف و احادیث جعلي

های مختلف، القاء اصول و احادیث ناب در  تربیت شاگردان متخصص در حوزه. بوده است
کالت با تبیین وظایف  سازمان وساماندهیقلمروهای مختلف عقیدتي، تربیتي و اخالقي، 

بُعد دیگری از  و اهتمام ویژه به نشر حدیثعالم اسالم مختلف  وکالء به نقاط و گسیل
که   به رغم این:توان گفت بندی نهایي مي  به عنوان جمعی امام بوده است کههاکوشش

 بعد از امام باقر و امام هاي روایي شیعه و سنّی  در کتاب از حضرت احادیث به جاي مانده
 ی علمي ی حوزه ی سوم قرار دارد و گستره ز نظر کمیت در رتبها) لیهما السالمع(صادق 

از طرف  گوارشان به دلیل تضییقات به وجود آمده رزایشان در مقایسه با پدر ب
آید، مکتب  است، اما با عنایت به دالیلی که در پی میبوده تر  عباسي کوچک حاکمان

نسبت به مقطع زماني ) ع(بیت در زمان امام کاظم  تشیع و نشر احادیث و معارف اهل
 :گسترش بیشتری یافته است) ع(صادقین

هاي   وسیعي بودند که محصول تالشی علمي  حوزه وارث)ع(جعفر  موسی بن. ١
 .امامان پیشین بود

وجود شاگردان عالم و متعهد فراوان و گروه کثیري از دانشمندان و راویان حدیث . ٢
و مکلف شدن برخي از آنان به ) ع(ي تدریس امام کاظم در جامعه و حوزهصادقین 

 .گویي به مردم و شیعیان مباحثه، مناظره و پاسخ



 ١٣٩٤پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ هشتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٨٤

، رؤساي مخالفان مناظره بااز طرف حضرت و یارانش، راهنمایی و ارشاد شیعیان . ٣
عباسي در برخي از مقاطع دوران امامت امام به واسطه فضاي باز  ها و حاکمان فرقه

 .عباسي ایجاد شده از طرف خلفاي سیاسي 
ته ها، راویان، محدثان، دانشمندان برجس حضرت با تربیت و سازماندهي وکال، باب. ٤

دورترین نقاط   درحتي ه و اعزام آنان به شهرهاي مختلف،ای فقه و کالم شیعه اسطوانهو 
 و ارجاع شیعیان در موارد گوناگون به ایشان، نقش به سزایي در گسترش عالم اسالمی
  ن اسالم به دور از هرگونه انحراف و افراط و تفریطبیت و معرفي دین مبی فرهنگ اهل
 .ایفا نمودند
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