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  پژوهشي تاريخ اسالم-فصلنامه علمي 

  اولدهم، شماره چهارسال 
   53، شماره مسلسل 1392 بهار

  
  

  7بررسي انتقادي آثار خاورشناسان درباره امام كاظم
  

  15/2/92: تاريخ تأييد    15/12/91 :تاريخ دريافت

  ∗سيدقاسم رزاقي موسوي
  

هـاي    بـا انگيـزه  دير زماني است كه خاورشناسان، مطالعات درباره اسـالم را،      
دهند، اما پژوهش دانشگاهي و روشمند غربيان درباره شيعه، به          مختلفي انجام مي  

-هاي اخيـر رشـد چـشم      پژوهي غربيان، در دهه   شيعه. رسدتر از يك قرن مي    كم

-ها چندان رونقي نداشته و به چند مقالـه دائـره   پژوهي آن گيري داشته، اما امامت   

باره تاريخ تشيع منحصر اسـت كـه بـه مناسـبت از             ها در المعارفي و برخي كتاب   
 دايـرة در  » 7امـام كـاظم   «بررسي و تبيين مقاله     . اند بحث نموده  :ائمه شيعه 

چنين بخش مربـوط     تأليف كرده و هم     آن را  المعارف اسالم ليدن كه اتان كلبرگ     
هـاينس  » تـشيع « دونالدسـون و كتـاب       »مذهب شيعه « از كتاب    7به امام كاظم  
-بررسي مطالب اين سـه شـيعه      . دهداصلي مقاله حاضر را شكل مي     هالم، محور   

پژوه غربي، تصويري نسبتاً جامع از دوران زنـدگي امـام از تولـد تـا شـهادت را                 
گيـري  مسأله جانشيني امام و پيدايش اختالف ميان شيعيان و شكل    . دهدنشان مي 

                                           
   . علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي عضو هيأت∗
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بـا خلفـا و     هاي متعدد، مشكالت اجتماعي و سياسي عصر امام، تقابل امـام            فرقه
هاي متعدد امام، بررسي اقوال متعدد درباره شهادت امـام و پيامـدهاي             دستگيري

آن و بررسي علل پيدايش فرقـه واقفيـه بعـد از شـهادت امـام، از نكـات مثبـت                    
هـا،  از سوي ديگر نحوه تعامل امام با فرقه       . هاي غربيان درباره امام است    پژوهش

 اجتماعي امـام    -در اين دوره، مواضع سياسي    هاي علويان   مواضع امام دربارة قيام   
به ويژه در تعامل با خلفا، چگونگي ارتباط شيعيان بـا امـام بـه ويـژه در عرصـه                    

 فرهنگي از جمله نكـاتي اسـت كـه خاورشناسـان دربـاره زنـدگي امـام                  -علمي
  .اند به آن توجه نكرده7كاظم

  .هالمهاينس  كلبرگ،، خاورشناسان، دونالدسون، اتان7 امام كاظم:كليديهاي واژه
  
  مقدمه

تـرين  قـديم .  چنداني ندارد  ها سابقه   پژوهي آن شيعهمقايسه با   امامت پژوهي غربيان در     
-ةمطلب درباره امامان شيعه به شكل اختصاصي و مطالعـه علمـي آن را در مقـاالت دايـر                  

 هـاي اوليـه   پـژوهش . تـوان يافـت   المعارف اسالم يا در كتاب مذهب شيعه دونالدسون مي        

تر بـر    با هدف معرفي شيعه و معتقدات شيعي، بيش        :درباره شيعه و مقاالت درباره ائمه     
-البته در دهـه . اساس منابع اهل سنت صورت گرفته كه از اشكاالت محتوايي خالي نيست 

پژوهانـه و تأكيـد بـر       هـاي شـيعه   هاي اخير، با توجه به تغيير رويكرد غربيـان در پـژوهش           
دستاوردهاي اخير اين مطالعـات بـه       . شودتر ديده مي  اين ضعف كم  استفاده از منابع شيعي،     

هاي جديد پژوهشي،   مندي از شيوه  دليل جزئي بودن، پرداختن به موضوعات چالشي و بهره        
  . آفريني آنان در برداردگيري درباره تاريخ زندگاني ائمه و نقشنتايج مفيد و چشم

دوران زنـدگي آن امـام بـا        . ي اسـت  ، هفتمين امام شيعيان دوازده امـام      7امام كاظم 
انشعاب جديد در شـيعه     . رو بود كه شيعيان را با وضعيت جديدي مواجه ساخت         مسائلي روبه 
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) 7تر امام صادق    معتقدان به امامت اسماعيل فرزند بزرگ      (و ايجاد فرقه جديد اسماعيليه    
لف مربوط به  خاورشناسان كه موضوعات مخت   . آيدترين مسائل اجتماعي به شمار مي       از مهم 

 7اسالم را از نگاه برون ديني و به صورت روشمند مطالعه نمودند، شخصيت امام كـاظم               
با توجه  . و مسائل مربوط به دوره آن حضرت را نيز در محورهاي مختلف آن بررسي كردند              

در اين مراكـز، بررسـي       ها  به جايگاه خاورشناسان در مراكز علمي و مرجعيت علمي آثار آن          
يـابي بـه   هدف آشـنايي بـا ديـدگاه آنـان دربـاره امامـان شـيعه و دسـت         ها بااين پژوهش 

وران شـيعي، الزم    چنين نقـد آن از منظـر انديـشه        ها و هم  دستاوردهاي علمي اين پژوهش   

و  7پژوهـان غربـي دربـاره امـام كـاظم         هاي شيعه اين نوشتار، به بررسي پژوهش    . است
  .پردازدزندگي آن حضرت مي
هاي اخيـر، بـه ويـژه پـس از           آثار خاورشناسان درباره شيعه در دهه       با وجود گستردگي  

گيري داشته است، آثار مربوط به امامان شيعه، چنـدان          انقالب اسالمي ايران كه رشد چشم     
هـا، در     آثار خاورشناسان دربـاره امامـان و مـسائل مربـوط بـه دوره زنـدگي آن                . وفور ندارد 

هاي انجام شده،   نگاريهاي مربوط به شيعه و تك     بالمعارف اسالم، برخي كتا   ةمقاالت دائر 

المعـارف  از اتان كلبرگ در دائره    » 7امام كاظم «درباره امام هفتم به مقاله      . محدود است 
هاي مختلف به تاريخ    اسالم ليدن چاپ دوم، كتاب مذهب شيعه از دونالدسون كه در فصل           

پردازد و مقاله حامد     مي 7اظمكشيعه و زندگي امامان از جمله در فصل چهاردهم به امام          

توان اشاره  مي» احاديث صوفيه در فرهنگ اسالمي      و 7كاظمامام موسي «الگار با عنوان    
شـده كـه بـه مناسـبت از امـام              البته مقاالت متعددي در موضوعات ديگـر تـدوين        . داشت

-بـن حسين«،  »كاظمين«،  »الرشيدهارون« نيز ذكري به ميان آمده؛ مانند مقاله         7كاظم
هاي ديگـر كـه بـه       چنين برخي كتاب  هم» )170-169 (هادي عباسي «و  » فخصاحبعلي

پردازند، بحث كوتاهي درباره زندگاني امامان داشـته؛        مباحث كلي مربوط به تاريخ تشيع مي      
موجان مومن، تشيع در مـسير       اسالم شيعي  اي بر از جمله كتاب تشيع هاينس هالم، مقدمه      
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  .از حسين محمد جعفري تاريخ
  

   المعارف اسالمةدايرامامان شيعه در 
هـاي مطالعـات    المعارف اسالم، يكي از عرصـه     ةهاي امامان شيعه در دائر    تدوين مدخل 

 كوچك و بـزرگ اسـالمي در زبـان           هاي المعارفةپيشينه تدوين دائر  . شيعي در غرب است   

ي از  المعـارف ةدائـر  نخـستين مجموعـه   . رسـد  بـيش از صدسـال مـي        انگليسي، بـه انـدكي    

 انگليــسي فرهنــگ اســالم اســت كــه تــامس پاتريــك  هــاي اســالمي در زبــان دانــستني
تبـار در هندوسـتان در سـال         آمريكـايي   شناس انگليسي شناس و اسالم  هيوز،كشيش، شرق 

المعـارف  ةهـاي آغـازين دائـر     به دنبال آن،گـام   . فراهم آورد )  قمري 1303 ( ميالدي 1885

دانشگاه ليدن هلند كه در قـرون جديـد         . دي برداشته شد   ميال  از اواخر قرن نوزدهم    1اسالم
 بـا همكـاري   1895 مطالعـات اسـالمي و شـرقي بـوده، در سـال      همواره از مراكز برجسته   

-هايي را براي تدوين هـم       سلطنتي هلند، برنامه    ها و نيز آكادمي    المللي آكادمي  بين اتحاديه

المعارف جـدي و    ةلماني، از يك دائر   زمان و توأمان سه نشر يكسان انگليسي، فرانسوي و آ         

كه حاصل بيش از دو قرن تحقيق در مطالعـات           چاپ انگليسي آن  . مفصل اسالم آغاز كرد   
چـاپ دوم ايـن     .، در چهار جلد منتـشر شـد       1938-1913هاي  اسالمي بوده، در فاصله سال    

  زير نظر يوزف شاخت، لـوي پروونـسال،  1950مجموعه، همراه با اصالحات زيادي در سال 
از . م منتــشر شــد1954كرامــرز و گيــب آغــاز گرديــد و نخــستين مجموعــه آن در ســال 

تـوان  به اين موارد مي    هاي اسالمي در زبان انگليسي،     المعارفةها و دائر   جديدترين فرهنگ 

  2اشاره داشت؛
  3المعارف موجز اسالمةدائر. 1

  4فرهنگ كوتاه شده اسالم. 2
  5فرهنگ عمومي اسالم. 3
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  6.عارف جهان اسالم در دوران جديد آكسفوردالمةدائر. 4 

در » 7امـام كـاظم   «تـوان مقالـه     هاي يادشده تنها مـي    المعارفةاز ميان مقاالت دائر   

  . پردازد المعارف اسالم را نام برد كه مستقيم به زندگي آن حضرت ميدايرة
  

   در آثار خاورشناسان7حيات فردي امام كاظم
  معرفي اوليه امام

را كـه بـه معرفـي و بررسـي ابعـاد            ) EL2 (المعارف اسالم ةدر دائر » 7اظمامام ك «مقاله  

تحـصيالت  . م متولـد شـد    1943وي در سال    . زندگاني حضرت پرداخته، اتان كلبرگ نوشته است      
نامـه    عنـوان پايـان   . هاي رژيم صهيونيستي و دانشگاه آكسفورد گذراند        خود را در يكي از دانشگاه     

6 نگـرش تـشيع امـامي بـه صـجابه پيـامبر            دكتري او در دانشگاه آكسفورد،    
منـابع و   . بـود  7

وي اسـتاد   . نظريات و تاريخ شيعه و به ويژه تشيع امامي، زمينه اصلي تحقيقـاتي كلبـرگ اسـت                
شناسـي دانـشگاه عبـري     افريقايي دانشكده انسان -زبان و ادبيات عرب مؤسسه مطالعات آسيايي      

 و احوال آثار او، مشهورترين پـژوهش شـيعي          كتابخانه ابن طاووس  . است )المقدسبيت (اورشليم
عقيـده و فقـه در تـشيع        «چنـين   وي هـم  . آيد كه به فارسي نيز ترجمه شده است         او به شمار مي   

، »رجعـت «،  »مسلم بن عقيل  «،  7 و امام باقر   7امام سجاد «هاي مربوط به    و مدخل » امامي
در » االسـالم طبرسـي   امـين   «و  » سليمان بن صرد خزاعي   «،  »شهيد ثاني «،  »شهيد«،  »سفير«

يـا   (نويسنده پس از ذكر القـاب امـام چـون ابوالحـسن اول            . المعارف اسالم را نگاشته است    ةدائر

 قمـري  128 دقيق والدت امام را هفتم صـفر سـال          ، ابوابراهيم، ابوعلي و عبدصالح، تاريخ     )ماضي
  127الحجـه ذي (انهاي ذكر شده دربـاره والدت ايـش       البته ديگر تاريخ  . داندمي)  م 745 نوامبر 8(
 )يـا حميـده   (كند كه نـام ايـشان حميـده   وي سپس به مادر امام اشاره مي      . را نيز آورد  )  ق 129 و

اري شد و غالبـاً از او بـا         بربر خريد  فروش  ولد بود كه از يك برده     ام )يا اندلُسيه  (بنت صاعد بربريه  
  .كننديعني پاك شده ياد مي» ةاصفم«لقب 
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تر به معرفـي اوليـه امـام پرداختـه          اب مذهب شيعه خود كمي مفصل     در كت  8دونالدسون
وي با تطبيق تاريخي، والدت امام را در ميان نزاع امويان و عباسيان دانسته و اشاره                . است
، تنهـا چهـار     )نخستين خليفـه عباسـي     (كند كه امام در هنگام حكومت ابوالعباس سفاح       مي

هاي حكمرانان عباسي با حيات امام، بيـان        ق دوره دونالدسون در ادامه با تطبي    . سال داشتند 

قـرار   7خـود يعنـي امـام صـادق    دارد كه امام به مدت بيست سال تحت تربيت پـدر          مي
سـپس خلفـاي دوره    . داشتند كه ده سال قبل از پايان حكومت طوالني منصور شهيد شدند           

ر، ده سال حكومـت  ده سال پاياني خالفت منصو    : داردزندگاني امام را به اين شرح بيان مي       
 9.الرشيد  مهدي، يك سال و چند ماه حكومت هادي و حدود دوازده سال از حكومت هارون              

ولد بودن مادر امام اشاره داشته و او را در اين زمينه بـا خيـزُران          وي نيز به كنيز بربري و ام      
  10.داندعباسي همانند مينفوذ مهدي همسر با

  
  7اعقاب امام كاظم

برخـي از   . دانـد  شصت نفر متغير مـي     تا 33ام را بر اساس منابع، بين     كلبرگ فرزندان ام  
كند كه امـام    وي به روايتي اشاره مي    . اند دختر برشمرده  23پسر و ) يا نوزده  (روايات، هيجده 

-جـز ام  بـه . ، ازدواج دخترانش را ممنوع ساختند     )بنا به داليلي كه توضيح داده نشده       (كاظم
 11.محمد ازدواج كرد، اما بقيه ازدواج نكردنـد       جعفربنحمدبنم بن سلمه كه در مصر با قاسم     

  كـه بـا نـام      7وي به نقل از كتاب جـوهره الهـي آورده اسـت كـه اعقـاب امـام كـاظم                   
  12.دهند سادات ايران را تشكيل مي% 70معروفند، امروزه» موسوي«
  

   در آثار خاورشناسان7 فرهنگي امام كاظم-حيات علمي 
  ي امامخاورشناسان وجايگاه اخالق

اين .  مقامات اخالقي و عرفاني ايشان است      7از مسائل مهم درباره زندگي امام كاظم      
وي درباره مقام عرفـاني امـام       . مسأله از نگاه خاورشناسان به ويژه كلبرگ دور نمانده است         
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سـپس بـا اشـاره بـه مالقـات          . قوا معروف بودند  ت به سبب زهد و      7آورده كه امام كاظم   
در قادسـيه،   ) م766 (قمـري 149بـا امـام در سـال      ) م809/ ق194م (خيابراهيم بل بنشقيق

 13.اسـت ) مـن االبـدال   /اهللاولـي  (جمله او در وصف امام را آورده كه امـام مـردي مقـدس             
كرامات و خوارق عادات منسوب به امام از جمله سخن گفتن در             چنين به زهد،  نويسنده هم 

 14.كنـد   ها را ذكر مي     هاي انسان    تمام زبان  آشنا بودن به زبان پرندگان و حيوانات و        گهواره،

در ادامه با استناد به مقاله حامد الگار، به ارتباط امام با صـوفيان معـروف دوره خـود ماننـد                     
  15.پردازدمي) م841/ق227م (و بِشر حافي) م815/ ق200م (»معروف كرخي«

 به كاظم و    دونالدسون درباره شخصيت امام آورده است كه طبعي آرام و حليم داشتند و            
در تصوير تمايل حضرت به امور ديني و عبادي، روايتي نقـل            . ابوصالح ملقب گرديده بودند   

اي كند كه بر اساس آن يك روز هنگام غروب، امام وارد مسجدالنبي شدند و به سـجده                مي
خلكـان دربـاره     ابـن  بـه نقـل از    همچنـين   . رفتند كه از سر شب تا صبح فردا طول كـشيد          

ديده برايش سخن گفـت، امـام   تي از مردي رنج قگي حضرت، آورده كه و    سخاوت و بخشند  
حضرت معموالً دويست، سيصد و يا چهارصد دينار        . اي محتوي هزار دينار به او دادند      كيسه

ممكن اسـت همـين بخـشندگي،       . نمودندنهادند و در مدينه تقسيم مي     هايي مي را در كيسه  
  16.دموجب سوءظن مهدي عباسي به ايشان شده باش

چنين به مسأله كرامات و فـضايل منـسوب بـه امـام پرداختـه و اولـين                  دونالدسون هم 
دانـد كـه    كرامت منسوب به امام را جريان ادعاي امامت از سوي عبداهللا مـي         23كرامت از   

امام دستور دادند هيزم جمع كرده، آتش زدند و خود به ميان آتش رفتنـد و اتفـاقي نيفتـاد،             
پندارد امام است، همين كار را انجام دهـد كـه           تند كه اگر حقيقتاً مي    سپس از عبداهللا خواس   

وي به كرامت ديگر امـام       17.شودكند و از آن مجلس خارج مي      مي رنگ چهره عبداهللا تغيير   

 به يعقوب بن سراج فرمودند تا بـه مـواليش امـام             7كند كه در آن امام صادق     اشاره مي 

نامي را كـه ديـروز بـراي        «: م از او خواستند    سالم گويد؛ يعقوب چنين كرد و اما       7كاظم

 نيـز از    7 و امـام صـادق     .»سـازد دخترت برگزيدي تغيير بده، زيرا خدا را خـشمگين مـي          
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در ادامـه بـه      18.»بدانچه موسي فرمود عمل كن كه به صـالح توسـت          «خواهند    يعقوب مي 
 كه چنـد كـودك     بار امام زني را ديدند      كند كه يك  كراماتي از امام در شفاي مردم اشاره مي       

گاوي كه معاش ما از او بوده مـرده         «: پاسخ داد . علت را پرسيدند  . گريدزده، مي   دور او حلقه  
گاه انگشت مباركشان را برگاو نهادند، پـس        امام دو ركعت نماز به جاي آوردند و آن         .»است

  19.»مريم استبنبنگريد اين عيسي«: گاو زنده شد و برخاست، زن فرياد زد
  

  مقام علمي امام ان وخاورشناس
تـوان بـه اهميـت ايـن        مقام علمي امامان شيعه، از نگاه خاورشناسان دور نمانده و مـي           

 مقاله، به دو مورد از توانمندي علمي امـام           اين كلبرگ در . موضوع در آثارشان اشاره داشت    
  :پردازدمي

پايـان  ]  امـام  و موفقيـت  [ مجادله امام در جواني با ابوحنيفه كه با سـكوت ابوحنيفـه           . 1
  .يافت
گوي امام با مسيحياني كه براي مباحثه درباره مسائل ديني نزد امام آمدند و در               گفت. 2

هاي پاياني مقالـه، بـه ارتبـاط غـالت بـا امـام              كلبرگ در بخش  . نهايت به اسالم گرويدند   
 20.كنـد اهميت بيان مـي    پر) هاي غلو را  پرورش انديشه  (پرداخته، نقش امام در ميان غالت     

بـا امـام در زنـدان بغـداد و مراقبـت از او              » عمر جعفي بنمفضل« زمينه، به مالقات     دراين

چنـين ادعـاي     هـم  21. او را پدر دوم خويش ناميـد       7كند كه امام كاظم   پرداخته، ادعا مي  
-كند كه به الوهيت امام معتقد بود و ادعا مي         گذار بشيريه را مطرح مي    بشير، بنيان محمدبن

  .  نمرده، بلكه غايب شده و با عنوان مهدي بازخواهد گشت7كرد امام كاظم
كنـد كـه نويـسندگان      در پايان، به جايگاه علمي امام نزد اهل سنت پرداخته، اشاره مـي            وي  

دانند، اما معتقدند امام روايات اندكي نقل كـرده         اهل سنت عموماً امام را يكي از راويان موثق مي         

عبـداهللا   نوشته ابـوبكر محمـدبن     7 نام مسند موسي كاظم    كند كه اثري به   وي اشاره مي  . است
البته آثار علمي منتسب به امام در ميان شيعيان زيـاد           . موجود است ) م965/ ق354م (شافعي بزّاز 
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هاي شرعي، وصـيه فـي العقـل    است كه كلبرگ به برخي از آنان مانند، مناجات، پاسخ به پرسش    
 اين خاورشناسان، در بررسي جايگاه علمي امـام،         22.دكنحكم و غيره اشاره مي    بنخطاب به هشام  

رفـت بـه نقـش و       اند كـه انتظـار مـي      آفريني علمي آن حضرت نپرداخته    به مناظرات امام و نقش    
  .شدتر پرداخته ميجايگاه علمي امام بيش

  
   در آثار خاورشناسان7 سياسي امام كاظم-حيات اجتماعي 

 اطالع زيـادي در دسـت       7گي امام كاظم  هاي نخستين زند    به اذعان كلبرگ، از سال    
 مـذهب ويبه نقل از ويلفرد مادلونگ، با اسـتناد بـه اثـري از ناصـر اطـروش زيـدي                  . نيست

 قمـري 145عبـداهللا عليـه عباسـيان در سـال        ، حضور امام در قيام محمدبن     )م917/ه304م(
قاتـل  م مطلـب در منـابع اسـالمي ماننـد        كند كه اين  و ادعا مي   23سازدرا مطرح مي  ) م762(

كند كه   اشاره مي   دونالدسون به حكايتي از مواجهه امام با هارون        24.الطالبيين نيز آمده است   
بـار هنگـامي      اند كه يـك     روايت كرده . دهدها را نشان مي   صالبت امام و استفاده از موقعيت     

. كه رشيد و امام كنار مزار پيامبر بودند، خليفه از پاسخ مناسبي كه امـام بـدو دادنـد رنجيـد             
 خـدا، اي    سالم بر تو اي رسول    «: اش با پيامبر گفت   دادن خويشاوندي هارون به قصد نشان   

 هـارون بـا ايـن       .»سالم بر تو اي پـدر     «: اما چون به مزار نگريست، امام فرمود      » !عموزاده
  25.»به راستي اي ابوالحسن، چنين فخري از آن توست«: شد و گفت سخن دستپاچه

  
  رشناسانجانشيني امام از نگاه خاو

هـاي ناشـي از آن در جامعـه            و انـشعاب   7مسأله اختالف برسرجانشيني امام صـادق     
دونالدسـون  . چنين خاورشناسان بررسـي شـده اسـت   هاي محققان و هم   در پژوهش  شيعي،

 اسماعيل فرزنـد ارشدشـان را بـه         7متأثر از منابع اسماعيلي، معتقد است كه امام صادق        
 ولي مرگ او قبل از پدر، تمام شيعيان را اندوهگين نمود            جانشيني خود در امامت برگزيدند،    

وي در ادامه،   . اي بود كه تضارب آراء بسياري در ماهيت امامت را باعث گرديد           و اين مسأله  
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گروهـي از اسـماعيليه     : دارد  به پيدايش دو فرقه اسماعيليه و اعتقاد آنان پرداخته، بيان مـي           
ند كه اسماعيل غايب شده و بر خواهـد گـشت و            بردمرگ اسماعيل را منكر شدند و گمان        

 گروه ديگر مرگ او را پذيرفتـه و پـسرش         . خداوند او را تا زمان ظهورش نهان داشته است        
هردو گروه كه به انديـشه توقـف امامـت ظـاهري بـا              . دانندرا امام مي  ] اسماعيلمحمدبن[

ي اعتقاد اماميه در     و 26.مشهورند] هفت امامي [ مرگ اسماعيل يا پسرش معتقدند به سبعيه      

كـه پـسر ارشدشـان         درحـالي  7اين زمينه را چنين معرفي كرده اسـت كـه امـام صـادق             
الخمـر يافتنـد، فرزنـد      اسماعيل را به جانشيني خويش برگزيـده بودنـد، چـون وي را دائـم              

 و به نقل از ابـن خلـدون، نـزاع          27. را به امامت پس از خود برگزيدند       7چهارمشان موسي 
اقدام، شكاف عميقي را در شيعه به وجود آورد و فـرق و طوايـف متنـوعي                 اين   ]منبعث از [

  28.پديد آمدند

 كـه بـه     7امـام صـادق    ]تـر   بزرگ[ معتقد است، اسماعيل پسر    بارهاين كلبرگ نيز در  

، به نـام    7 پيش از پدرش درگذشت و پسر دوم امام صادق         29جانشيني او تعيين شده بود،    
بـا  . ات كرد و هيچ فرزند پسري از امام باقي نمانـد          عبداهللا، مدت كوتاهي پس از پدرش وف      

 وي  30.دو پيرواني داشتند كه اسماعيليه نخـستين و فطحيـه را شـكل دادنـد               وجود اين هر  
بردكـه بـه    را نيز نـام مـي      »)شُميطيه يا سميطيه،  (سميطيه« ديگري به نام     چنين گروه هم

  31. معتقد بودند7امامت محمد فرزند ديگر امام صادق
 32بنابراعتقـاد اثناعـشريه،   : نويـسد عشريه پرداخته، مـي   ر ادامه، به اعتقاد شيعيان اثنا     او د 

  و 33معرفـي شـده بـود      در سنين كودكي توسط پدرش به عنوان امـام بعـدي          7كاظمامام
 اگرچه برخي ديگـر     34.كردندحكم از امامت ايشان، حمايت مي     بن  برخي شيعيان چون هشام   

 اقدام منصور خليفه عباسي، پس      35.ن امر خودداري ورزيدند   از شيعيان تا مدتي از پذيرش اي      

به مدينه بـراي كـشف هويـت         ، و اعزام جاسوساني   7از دريافت خبر شهادت امام صادق     
جانشين حقيقي امام و كشتن وي، از نگاه كلبرگ مخفي نمانـده و ضـمن اشـاره بـه ايـن                     
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از  (معرفي پـنج جانـشين    ، در   7بيني امام صادق    كند كه با تدبير و پيش     اقدام، تصريح مي  

  36.اين دسيسه خليفه نقش بر آب شد) 7كاظمجمله خود منصور و موسي
  

   امام و عملكرد خلفاي عباسيسياست
همانند پدر، به نـشر      و  به سياست سكوت وفادار ماندند     7كاظمبه اعتقاد كلبرگ امام   

 عباسـيان در امـان   عقايد و اصول شيعه در ميان شاگردانشان پرداختند، امـا از آزار و اذيـت          
پـس از   . بار نخست به دستور مهدي عباسي، بازداشت و به زندان بغداد برده شدند            . نماندند

 بر مهدي ظاهر شـدند و بـه         7طالبابيبنكه در آن علي    رؤيايي مدت كوتاهي، به دليل   

نويسنده با بررسي تطبيقـي      37. بر او عتاب فرمود، آزاد شدند      7سبب دستگيري امام كاظم   
 ريخي منابع، بنابر روايتي كه امام پس از انتقال به بغداد زير نظر مسيب بن زهير ضَبي                 تا -
-توانسته بين سـال   دارد كه تاريخ دستگيري امام نمي     قرارگرفتند، بيان مي  ) م791/ق175م(

هاي واليت مسيب بر خراسان باشد، اگرچه بنابر روايـت          قمري، يعني سال   166 تا 163هاي
بر اين اساس بـه      38.قمري سال انتصاب مسيب در مقام والي است        166سالاعتبارتري،  كم

  39. كوتاه بود7نظر كلبرگ، دوره حبس امام كاظم
. داندفخ، مي صاحب عليبن  را پس از سركوبي قيام حسين      نويسنده دستگيري ديگر امام   

قيـام مـتهم    هادي عباسي، بـه بـرانگيختن          كه امام، از قيام حمايت نكردند، از جانب       با اين 
ابـراهيم او را    بنشدند و خليفه نقشة قتل ايشان را در سر داشت كه قاضي ابويوسف يعقوب             

وي با استناد به مهج الدعوات ابن       . تصميم منصرف كرد و كمي بعد هادي درگذشت        از اين 
بـه شـكرانه ايـن رهـايي، از امـام           » جوشـن «كند كـه دعـاي معـروف        طاووس، اشاره مي  

كند كه تا زمان بـه قـدرت رسـيدن     وي به درستي اشاره مي     40.ده است جامان   ، به 7هادي
بـه مـدت نـه سـال از         ) م809-786/ ق193-170 (هارون، امام در مدينه ماندند و هـارون       

هاي هارون نسبت به      مهري  دونالدسون نيز به بي    41.كرد را زنداني  7خالفتش، امام كاظم  
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 پيوسـته در    7فت هـارون، امـام كـاظم      دارد كه در دوران خال    امام اشاره داشته، بيان مي    
  . مهري بودندمعرض سوءظن و بي
كنـد از   مهري و دستگيري امام ذكـر مـي   هاي متفاوتي درباره علت بي      كلبرگ نقل قول  

  :جمله
شاگرد برجسته   (حكمبنهاي هشام  پس از آشنايي با ديدگاه      بنابر يك روايت، هارون   . 1

هـا را خطرنـاك ديـد، فرمـان         ين ديـدگاه  چون ا  )7 و صحابي امام كاظم    7امام صادق 
  .دستگيري امام را صادر كرد

طبق روايتي ديگر، امام قرباني توطئه دربار عباسيان بـه ويـژه يحيـي بـن خالـد برمكـي                     .2
را تحـت   ) خليفه امين آينده   (، پسر خويش محمد     بر اساس اين روايات، هنگامي كه هارون      . شدند

م رياسـت ديـوان   788و 787/ق171 و 170هايبين سال (مراقبت جعفر بن محمد اشعث قرار داد   
 ، وزير هارون يعني يحيـي     )م والي خراسان بود   790/ق173خاتم را بر عهده داشت و بعداً تا سال          

محمـد ترقـي كنـد و       خليفه شود و جعفـربن     )امين (برمكي بيم آن داشت كه پسر هارون       خالدبن
بنابراين يحيي تـصميم گرفـت بـا افـشاي          . فتدبدين سان موقعيت ممتاز برامكه به خطر خواهد ا        

اعتبار سازد و براي ايـن منظـور از كمـك بـرادرزاده و رازدار امـام      روابط جعفر با علويان، او را بي   

جعفر بهره بـرد كـه اطالعـاتي را دربـاره شـبكه             اسماعيل بن بن )يا علي  ( يعني محمد  7كاظم
دن جعفـر، ارتبـاط او بـا امـام و حتـي ارسـال               او نيز درباره شيعه بـو     . مالي علويان به يحيي دهد    

  42.هدايايي از سراسر جهان براي امام، به هارون گزارش داد

 معتقدند و او    7در روايات ديگر، به خليفه خبر رسيد كه مردم به امامت امام كاظم            . 3
البته كلبرگ به منابع اين روايات اشاره نكرده، فقط بـر           .  شورش كند   قصد دارد عليه هارون   

  .اس اطالعات خود اين احتماالت را مطرح ساخته استاس
كند كه هارون از فرصت زيارت مكه و مدينه براي انجـام دادن             وي در ادامه، اشاره مي    

-نـوامبر /ق179م يـا رمـضان سـال      795 اكتبـر  -سـپتامبر / ق179در ماه رجب سـال     (عمره
مـود و دسـتور     اسـتفاده ن   )م796/ق179سـال  (يا براي انجام دادن حج تمتع     ) م795دسامبر
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بنـا بـر    . به گفته برخي منابع، امام را مستقيماً به بغداد فرستاد         . دستگيري امام را صادر كرد    
تر، ابتدا امام را به بصره بردند و يك سال زير نظـر والـي شـهر    برخي ديگر از روايات موثق  

م وي از اجـراي دسـتور هـارون مبنـي بـر قتـل امـا               . منصور قرار داشتند  جعفر بن بنعيسي
جا تحويل فضل بن ربيع شدند كـه در سـال           امام در آن  . سرپيچيد و امام را به بغداد فرستاد      

نقل است  . قمري به سمت حاجب، منصوب شده بود و با امام رفتاري محترمانه داشت             179
كه در اين مدت هارون نيز به دليل خوابي كه ديده بود، مدتي امام را آزاد سـاخت امـا بـار                      

  .دستگير كرد و به فضل بن ربيع سپردديگر ايشان را 
هـاي    هالم از ديگر خاورشناسان شيعه پژوه، درباره وضعيت سياسي دوره امام و سياست            

خلفا، معتقد است، گسترش روزافزون شيعيان در عراق كه عمدتاً پيرامون خانـدان حـسيني               
ام مـدعيان   لذا آنان با اقـدامي احتيـاطي، تمـ        . آمدند، موجب اضطراب عباسيان شد    گرد مي 

بـه اعتقـاد    . مانند خـود قـرار دادنـد      بالقوه حكومت را به دربار آوردند و تحت مراقبت حبس         

 وي  43. بود 7موسي بن جعفر  ] امام[ رو شد هالم، نخستين كسي كه با اين سرنوشت روبه       
پس از زيارت حـج، امـام را همـراه          ) م793 (قمري177 در سال   كند كه هارون  نيز اشاره مي  

  44.برد و در بصره و سپس در بغداد زير نظر گرفتخود به عراق 
از . ارتباط داشـته باشـند    خود  توانستند با برخي پيروان     امام در مدت حضور در بغداد، مي      

 بـود كـه در دوران خالفـت سـه خليفـه           ) م798/ ق182م (بن يقطـين  جمله اين افراد علي   
هاي مهم داشت و امام از او خواستند با پذيرش مـسؤليت و  مهدي، هادي و هارون، منصب    

همكاري با دستگاه خالفت، از نفوذ خود براي كمك به شيعيان و حل مشكل آنان استفاده                

 7كاظم ]امام[چون يك مأمور مالي براي      يقطين هم بنكلبرگ معتقد است، علي    45.نمايد
  46.فرستادارزشي براي امام ميكرد و هداياي با عمل مي

  
  شهادت امام و پيامدهاي آن

هـالم بـدون اشـاره بـه       . درباره چگونگي شهادت امام نيز، مطـرح اسـت         اقوال متفاوتي 
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را ) م799 (قمـري 183چگونگي شهادت، احتمال مـسموميت بـه دسـتور هـارون در سـال               
 بيـان كـرده، معتقـد       هاي مختلـف را   اما كلبرگ با بررسي تفصيلي، ديدگاه      47.كندمطرح مي 

اي براي فضل دسـتور  است كه هارون پس از اطالع از وضعيت مناسب و آرام امام، در نامه          
بنابر برخي روايات، فضل با سـرپيچي از انجـام دادن ايـن دسـتور،               . قتل امام را صادر نمود    

كُشاجم پدربزرگ (يكصد ضربه شالق خورد و امام به رئيس نظميه يعني سندي بن شاهك            
روايتـي ديگـر،    .  داده شد و او با دادن رطب مسموم، امام را بـه قتـل رسـاند                تحويل) رشاع

بر اساس گزارش سوم، حضرت را درون فرشـي         . دهدمسموميت امام را به فضل نسبت مي      
طبري،  كند كه مي كلبرگ اشاره  48.پيچيدند و آن قدر لگدكوب كردند تا به شهادت رسيدند         

حكايـت از آن دارد كـه ايـشان بـه علـل               كرده كه تلويحـاً    وفات امام را بدون توضيح ذكر     
گران جديـد   سنت است كه پژوهش   اين ديدگاه غالب نويسندگان اهل     49.اندطبيعي درگذشته 

 قمـري  183 رجـب سـال    26يـا 25 كلبرگ تاريخ شهادت امام را       50.اندبه آن توجه كرده    نيز
 قمـري  181 ز بر اساس منابع،   وي احتماالت ديگر را ني    . داندمي) ق799آگوست يا سپتامبر  (
ــب)م797( ــب )م798 (182، رج ــوالي (184، رج ــت-ج ــا ) م804 (186، )م800 آگوس و ي

 در منطقه غرب بغداد بـه فاصـله         ]مقابر قريش [امام را در    . آورده است ) م804 (قمري188
سه مايلي دفن نمودند كه امروزه به عنوان يكي از چهار مكان مذهبي مقـدس شـيعيان در            

هاي مختلف عباسـيان   مقبره امام بارها در دوره    51.آيد، كربال و سامرا به شمار مي      كنار نجف 
  52.و به ويژه در دوره صفويان تجديد بنا شد

  
  خاورشناسان و شبهه علم امام به شهادت

 در منابع شـيعي آمـده،       7به عقيده كلبرگ، آنچه درباره چگونگي شهادت امام كاظم        
اگر امام از همـه     «: نويسدوي مي . مي مواجه ساخته است   اي كال متكلمان امامي را با شبهه    

دانسته و با اين حال هـيچ كـاري          چيز آگاه بوده و پيشاپيش زمان و چگونگي مرگش را مي          
معين علـي    (توان گفت كه او معين بر قتل خود         آيا مي  براي جلوگيري از مرگ خود نكرده،     

ه علم امام در كالم شـيعي را بـه          بدين ترتيب، وي سعي دارد تا مسأل       53»بوده است؟ ) نفسه
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كننده از جانب شيعيان، اين مسأله     هاي مجمل و اغلب غير قانع       چالش كشانده، با نقل پاسخ    
  .را مبهم جلوه دهد

وي در بررسي پاسخ متكلمان شيعه به اين شبهه، سه پاسخ را در منابع گـردآورده كـه                  
  :عبارتند از

 از وفـات    7كـاظم امام   كه؛ است اين  7ها كه منسوب به امام رضا       يكي از پاسخ  . 1
هاي الزم را انجام دادند، اما در لحظـه حـساس،    بيني الوقوع خويش آگاه بودند و پيش    قريب

  54).ألقي علي قلبه النسيان (خداوند ايشان را در اين مسأله دچار فراموشي كرد
ه امـام كـاظم ميـو      يحيي برمكي، سـه روز پيـاپي بـراي        بنطبق روايتي ديگر فضل   ) 2

-الهي تو مـي «: چنين فرمودندروز چهارم امام اين. مسموم آورد، اما امام به آن دست نزدند       
سپس ميـوه  . »داني كه اگر پيش از امروز خورده بودم، به هالكت خويش كمك كرده بودم          

بـا اصـرار طبيـب،       ابتدا امـام تـوجهي نكردنـد، امـا        . طبيب آوردند  .را خوردند و بيمار شدند    
طبيـب  .  خود را كه بر اثر سم به سبزي گراييده بود، به وي نشان دادند              سرانجام كف دست  

معنـاي ضـمني ايـن     55.انـد به عباسيان گفت كه امام آگاه است كه ايشان را مسموم كـرده            
دانـستند و بـا وجـود علـم بـه آن،              شهادتـشان را مـي     مطلب آن است كه امام تاريخ دقيق      

 گردآوردن هشتاد نفـر از بزرگـان بغـداد توسـط            كلبرگ در ادامه،  . نوشيدن زهر را پذيرفتند   
بن شاهك و گرفتن شهادت از آنان مبني بر رفتار مناسب با امام را آورده كه امام در                  سندي

از شـدت    (خرماي مسموم دادند؛ فردا    )يا نه  (به من هفت  «دهند كه     پايان آن ديدار خبر مي    
  56.» مردفردا خواهمرنگ پريده و بيمار خواهم شد و پس) آثار سم

در تفسيري ديگر، امام در انتخـاب آزاد نبودنـد و زيـر فـشار، خرماهـاي مـسموم را                    . 3

 را نتيجه مـستقيم رفتـار       7كلبرگ با ذكر برخي اقوال شيعي، شهادت امام كاظم        .خوردند
خدا از شيعيان عصباني بود     «: او به نقل از كليني آورده است      . شمارد  اش بر مي    اشتباه جامعه 
يكي  مود كه بين قرباني شدن خود براي حفظ شيعيان و يا كشته شدن شيعيان         و به امام فر   

عالمـه   57را برگزيند، امام نيز خواستند تا به قيمت زندگي خـود، از شـيعيان حمايـت كننـد                 
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نافرمـاني و وفـا نداشـتن         العقول، از خشم خدا نسبت به شيعه به دليل         ةمجلسي نيز در مرأ   

دانـد كـه موجـب      توسط شيعيان مي   ل آن را ترك تقيه    عام گويد و   نسبت به امام سخن مي    
) يا هـارون   ( سندي 58.»شد دستگيري امام  آشكار شدن هويت امام براي عموم و در نهايت        

پس از شهادت امام، نمايندگان هاشميان، طالبيان و ديگر سرشناسـان بغـداد را گـردآورد و                 
اي از قتل و     كنند هيچ نشانه   پوشش از چهره امام كنار زد و آنان را وادار ساخت كه تصديق            

گاه پيكر امام را غـسل داده، كفـن كردنـد و در قبرسـتان اشـراف                 آن. جنايت در كار نيست   
كـه بـه نـام      -» التـين باب«در  ) مقابل شونيزي يا مقابر قريش     (عرب در شمال غربي بغداد    

ط بـه    هالم نيز به محل دفن امام در قبرسـتان مربـو           59. دفن گرديدند  -كاظميه معروف شد  
اش را شـيعيان    اشراف عرب در شمال بغداد اشاره كرده كه مزار آن حضرت و آرامگـاه نـوه               

  60.هاي شيعيان در عراق استترين زيارتگاه كنند و حرم كاظمين يكي از بزرگ زيارت مي
  

  انشعاب شيعيان پس از شهادت امام
 در ميـان  يكي ديگر از موضوعات مطرح در مقاله، انشعابي است كـه بـا شـهادت امـام                

كلبرگ در اين زمينه آورده كه وفات امام، بـه ايجـاد شـاخه خاصـي از                 . شيعه ايجاد گرديد  
 از شيعيان، وفات حضرت را انكار كردند و معتقد شـدند كـه ايـشان               گروهي. شيعه انجاميد 

اين افراد از آن جهت كه امامت را در اين          . غايب گشته و به عنوان مهدي بازخواهند گشت       
ناميده شدند و بر سر انتقال امامت بـه فرزندشـان بـه             » واقفه«شده تلقي كردند،    امام تمام   

 آميـز، بـه     چنـين بـه صـورتي تـوهين       كنـد كـه آنـان هـم       وي اشاره مي  . مجادله برخاستند 
. نـد نيـز معـروف   ) هاي خيس شده در باران      مخفف كالب ممطوره، يعني سگ     (»ممطوره«

 كه بسياري از واقفيان كوفي بودند و در متـون       كلبرگ در بررسي بيشتر مسأله واقفيه آورده      
حسن بن محمد بـن  «ترين آنان به نام    جوان. خاصي از نظريه غيبت امام هفتم دفاع كردند       

  . درگذشت) م876 (قمري 263در سال » سماعي صيرفي
اي از  هالم نيز در اين زمينه معتقد است كه شهادت امام هفتم، به ظهور شعبه جداگانـه               

امامي بعـدي رو      هاي اساسي تشيع دوازده   يد كه در تعاليم آن، تعدادي از ويژگي       تشيع انجام 
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 وفات  7كند كه عقيده داشتند امام كاظم     وي واقفيه را كساني معرفي مي     . به تكامل نهاد  
-وي واقفيه را قـديم    . نيافته، بلكه غايب شده و در انتظار مراجعتش به عنوان مهدي بودند           

بـا  ) نهـم مـيالدي    (داند كه در اواخر قرن سوم قمري      مي» اميام هفت«ترين نمونه شيعه    
 61.اثناعشري درهم آميختند كه از الگوي واقفيـه در غيبـت آخـرين امـام اقتبـاس نمودنـد                  

كلبرگ اين تحليل را نپذيرفته و معتقد است آموزه اثناعشري درباره غيبت صـغرا و كبـرا و                  
به اعتقاد وي، اين انـشعاب احتمـاالً بـه           62.تواند خاستگاه واقفي داشته باشد    مهدويت، نمي 

زيرا امام وكاليي در مناطق مختلـف داشـتند و           دليل مالحظات مالي و نه ديني روي داده؛       
را كه در اختيار داشتند، به امام        هايي  پس از شهادت ايشان، برخي از آنان حاضر نشدند پول         

اين افـراد عبـارت     . اندته را آخرين امام دانس    7رو امام كاظم  از اين   تحويل دهند؛  7رضا
-، زيـادبن  ) دينار دراختيار داشت   000/30كه (حمزه بطائني بن  يونس، علي منصوربن :بودند از 
كـه عـالوه بـر مبـالغ         (رواسـي  بن عيسي   عثمان و)  دينار داشت  000/70كه (القنديمروان

  63).كنيز داشت كه با پول امام خريداري كرده بودزيادي پول، پنج يا شش
  

   گيرينتيجه
 در مقايسه با حجم مطالعات شيعي آنان، انـدك          7خاورشناسان درباره امامان  هاي  پژوهش

تـري از آثـار آنـان دربـاره         هاي شيعي، حجم بـيش     سياسي و فرقه   -است و موضوعات اجتماعي،   
هـاي ائمـه در   پژوهي خاورشناسان را بايـد در مـدخل    امامت. شيعه را به خود اختصاص داده است      

عاشـورا، مهـدويت، نجـف،       (المعـارف ةرف اسالم يا موضوعات مرتبط با امامان در دائـر         المعاةدائر

ها درباره تاريخ تشيع منحصر دانست كـه بـه مناسـبت از    و برخي كتاب ..) .كربال، بغداد، مشهد و  

 از والدت تـا     7ها با بررسي زنـدگي امـام كـاظم        اين پژوهش . اندزندگي هر امامي بحث كرده    
   .اي آن، درصدد ارائه تصوير كاملي از زندگي امام بودندشهادت و پيامده

، از ويژگـي مثبـت      )به ويژه در مقاله كلبـرگ      (گستره مطالعات و مراجعه به منابع اصلي      
نتيجـه ايـن مراجعـات و گـستردگي آن،          . هاي متأخر است  ها به ويژه پژوهش   اين پژوهش 
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ث دربـاره اصـل امامـت امـام         مسائلي مانند بح  . توجه به برخي مسائل مهم اين دوره است       

هاي برخي شيعيان مواجه بود و بـه         با چالش  7 كه پس از شهادت امام صادق      7كاظم
هاي اسماعيليه، سميطيه، فطحيه و ناووسيه انجاميد، برخي فضايل اخالقي و           پيدايش فرقه 

هاي متعدد امام و بررسي داليل اين       فخ، دستگيري  صاحب عليبنكرامات امام، قيام حسين   
يقطين و مجوز همكاري او با دستگاه خالفت از سوي امام، بررسـي اقـوال       بنموضوع، علي 

متعدد در منابع درباره شهادت امام و پيامدهاي آن و بررسي علل پيدايش فرقه واقفيه بعـد                 
  .از شهادت امام

 و وقـايع دوره امامـت ايـشان         7وجود اين، خاورشناسان در بررسي شخصيت امام كاظم       با  
در ايـن دوره امـام و       . آيد، چنـدان موفـق نبودنـد      ترين دوره امامان شيعه به شمار مي      نيكه طوال 

گونـه كـه بايـد بـه آن توجـه           هاي متعددي مواجه بودند كـه خاورشناسـان آن        شيعيان، با جريان  
ها، پيامـدهاي انـشعاب جديـد در ميـان شـيعيان و پيـدايش فرقـه                 از جمله اين جريان   . اندنكرده

دوره و مواضـع امـام،   هاي علويان در ايـن  نحوه تعامل امام با اين گروه، بررسي قياماسماعيليه و   
هاي آن، چگـونگي    اجتماعي امام و نحوه تعامل با خلفا و دگرگوني         -بررسي جامع مواضع سياسي   

آفرينـي امـام در        فرهنگي دوره و نقـش     -گري آنان، اوضاع علمي   ارتباط شيعيان با امام و هدايت     
آيـد كـه يـا اصـالً      غيره از جملـه مـسائل مهـم عـصر آن حـضرت بـه شـمار مـي               اين عرصه و  

دربـاره  . اند همه ابعاد آن مسائل را بـه تـصوير كـشد           خاورشناسان به آن توجه نداشته يا نتوانسته      
عـالم  «ماننـد    فكري امام، با تعابير بلندي توسط امامان پيشين يا علماي مختلـف      -حيات علمي   

7ام صادق از سوي ام  » العلماعلم
چنـين  .  و غيـره مـواجهيم   65»تـرين اهـل زمـانش     فقيه« و   64

هـايي داشـته    گـري فردي به يقين بايد در جامع بودن و در ارتباط با شيعيانش، نكـات و هـدايت                
چنين شيوه رهبـري امـام، اجـازه بـه برخـي اصـحاب       هم. ها مشاهده نشدباشد كه در اين نوشته   

و در  66از نيازمندان شيعي مانند علـي بـن يقطـين   خاص در همكاري با حكومت با هدف حمايت         
هـاي  ها سودي براي شيعيان نداشت، از شـيوه  مقابل نهي برخي ديگر از اصحاب كه همكاري آن     

  .اندراهبردي امام در هدايت شيعيان است كه خاورشناسان به آن توجه نداشته
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  هانوشتپي
                                           

1.The Encyclopedia of Islam. 
 خـرداد و  كيهان فرهنگـي، هاي اسالمي در زبان انگليـسي،  دائرة المعارفعدي،  مرتضي اس . 2

  .127، ش 1375تير 
 در  1989جلد در سـال       به زبان انگليسي در يك      هاي اسالمي  المعارفةيكي ديگر از دائر   . 3

 چاپ ليدن اشتباه شـود،    »  اسالم  المعارف ملخص ةدائر«اين اثركه نبايد با     . است  لندن انتشار يافته  
است كه با حمايت عربستان سعودي      »  سيريل گالسه «حاصل اهتمام مسلماني سني غربي به نام        

هـاي اسـالم    به صورت غيرتخصصي و فقط براي عموم غير مسلمانان براي آشنايي با واقعيـت             
 .نوشته شد كه خالي از اشتباه نيست

 Van (لتوسط فـن دانـز   )(Islamics desk Reference فرهنگ كوتاه شده اسالم. 4

donzel (     در يك جلـد از طريـق تلخـيص         » ليدن« اسالم  دائرةالمعارفاز ويراستاران چاپ دوم
 چـاپ اول    دائرةالمعارفو نيز   » ليدن« چاپ دوم  دائرةالمعارف اسالم ها، مقاالت و مطالب      مدخل

 مبتـدي خـارجي فـراهم        و پژوهنـدگان   نيازهاي فوري و سريع دانشجويان        ليدن با هدف تأمين   
نشر . چاپ و منتشر شد» بريل ليدن« انتشارات به وسيلهش1373/ م 1994 در سال    اين اثر . گرديد

  .آرايه، افست اين اثر را در ايران ارائه كرد
 ايـان ريچـارد   نوشته )A Popular Dictionary of Islam (فرهنگ عمومي اسالم. 5

چاپ و منتشر شده    »ونكرز« به وسيله مؤسسه انتشاراتي      ش در لندن   1371/ م 1992نتون در سال  
چـون نـام سـور       مفاهيم، اعالم و موضوعات اسـالمي هـم        در آن اطالعات اندكي درباره    . است

ترين حوادث تاريخ اسالم و       قرآن، مهم   هاي تاريخ اسالم و اعالم     ترين شخصيت  قرآني، برجسته 



 
 
 
  
 

  
  
  

  7بررسي انتقادي آثار خاورشناسان درباره امام كاظم
 

 
 
 
 

146

                                                                                                   
-مراجعـه  عمـوم     ترين شكل ارائه شـده كـه بـراي        نظاير آن،هر كدام در چند سطر و به گسترده        

  .كنندگان قابل استفاده است
 The oxford Encyclopedia (جهان اسالم در دوران جديد آكسفورد«المعارفةدائر. 6

of the Modern Islamic World(     در  به ويراستاري جـان اسـپوزيتو، اثـري بـسيار مهـم
 1995دانـشگاه آكـسفورد در سـال       اين اثـر بـه وسـيله      .  دو ستوني است    چهار جلد قطع رحلي   

م كـه نقطـه     1979وقوع انقالب اسالمي ايران در سـال        .  چاپ و منتشر شده است       ش   1374/م
عطفي در مطالعه اسالم و كشوهاي اسالمي بود، ضعف و كم اطالعي غربيان را نسبت به درك                  

بنابراين نياز به چنين مرجعي و فقـدان آن، بـيش از            . اسالم در جوامع اسالمي به رخ آنان كشيد       
المعـارف، تبيـين جايگـاه و اهميـت     ةهدف اصلي پديدآورندگان اين دائر  . رديدپيش احساس گ  

  .اسالم در سياست، فرهنگ و اقتصاد كشورهاي اسالمي بود
7. The Attitude of the Imami-shies to the Companions of the 

prophet، thesis، 1972. 
سـيله دونالدسـون بـا      نخستين كوشش جدي و تا حدودي كامل در معرفي شـيعه، بـه و              .8

، اهـل   »دونالدسـون . م. دوايـت «. م صـورت گرفـت    1933انتشار كتاب مذهب شـيعه در سـال         
-تـرين آثـار شـيعه     مهـم . انگلستان است و مدت شانزده سال در ايران و مشهد سكونت داشت           

، )1933لنـدن    (مذهب تشيع يا تـاريخ اسـالم در ايـران و عـراق            :  وي عبارت هستند از    پژوهانه
 او به   مذهب شيعه كتاب  . »محراب در حرم مشهد   «،»سلمان فارسي  و    امامت نزد شيعه   انديشه

دونالدسون علت تحقيق   . شهادت دكتر نصر، هنوز در مطالعات شيعه اماميه مسند و مرجع است           
، تـاريخ ادبيـات ايـران در عـصر جديـد           (خويش درباره مورد شيعه را سخن ادوارد بـراون        

بنـابراين  . منـد بـود    كمبود منابع و مĤخذ غربي درباره شيعه گلـه         داند كه از نبود يا    مي) 418ص
  .اطالع از شيعه را فراهم كنددونالدسون دست به كار شد و كوشيد تا زمينه آشنايي افراد بي

 ترجمه دكتر عبـاس احمدونـد، نـسخه قبـل از انتـشار، فـصل             مذهب شيعه، ،  دونالدسون. 9
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 .190، ص7چهاردهم، امام كاظم

و «؛ 476، ص1، ج1365دارالكتب االسـالميه،   :  چاپ چهارم، تهران   صول كافي، اكليني،  . 10
  .»حمِيدةُأُمه أُم ولَدٍ يقَالُ لَها 

انتشارات علمي  :  ترجمه محمد ابراهيم آيتي، چاپ ششم، تهران       تاريخ يعقوبي، يعقوبي،  . 11
  .415، ص2، ج1371فرهنگي، 

12. E. KOHLBERG, El2, v.7, pp. 648; Amir Tahiri, The spirit of 
Allah, London, 1985, pp 26-70. 

  .155 ق، ص1383دارالذخائر للمطبوعات، : ، قمدالئل االمامهطبري، . 13
كنگـره جهـاني هـزاره شـيخ        :  قـم  حجج اهللا علي العبـاد،    ة  اإلرشاد في معرف  مفيد،  . ك. ن. 14

 .جعفر، باب طرف من األخبار عن مناقب أبي 289، ص2 ق، ج1413، ;مفيد

15. E. Kohlberg, Musa al- Kazim, EL2, P647: H.Algar, Imam 
Musa al-Kazim and Sufi Tradition, in Islamic Culture, I xiv[1990], 1-
14. 

  .194 صپيشين،دونالدسون، . 16
  .192 صهمان،. 17
  .192 صهمان، .18
  .196 صهمان،. 19
بـه ارتبـاط غـالت بـا امـام و بـه             كه بدون تحليل و بررسي       اين بخش از مقاله كلبرگ    . 20

پردازد، قابل بررسـي و     صورت مبهم به نقش اين ارتباط در تقويت انديشه غلو در اين دوره مي             
هاي غاليانه نـزد    با توجه به پيشينه برخورد امامان پيشين با غالت و نپذيرفتن انديشه           . نقد است 

كننـده درگـسترش    بـت و تقويـت    توان پذيرفت كه ارتباط غاليان با امام، نقش مث        ، نمي :ائمه
  .هاي غاليانه نزد امامان و شيعيان جايگاهي نداشتشك انديشهبي. انديشه غلو داشته باشد

21. E. Kohlberg, Musa al- Kazim, EL2, P647. 
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جامعـه مدرسـين،    :  قـم  تحف العقول، ؛ ابن شُعبه حراني،     13-20، ص 1 ج پيشين،كليني،  . 22
  .283-297 ق، ص1404

23. W. Madelung. Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim, Berlin 1965, 
160 

تـا،    ، بي فةدارالمعر:  تحقيق سيد احمد صقر، بيروت     مقاتل الطالبيين، ابي الفرج اصفهاني،    . 24
 مطلبي به وضـوح درايـن       مقاتل الطالبيين ؛ با بررسي به عمل آمده به وسيله نگارنده در           277ص

عبداهللا اسـت كـه بـا       از برخي مكالمات امام با محمدبن     شايد برداشت مادلونگ    . باره يافت نشد  

  .رسد بعيد به نظر مي7 با اين قيام، حضور امام كاظم7وجود مخالفت صريح امام صادق
 .196 ص پيشين،دونالدسون، . 25

  .191 صهمان،. 26

از سنين كودكي به امامت حكايت دارنـد نـه   7منابع اوليه امامي به انتخاب امام كاظم     . 27

اين مطلب سندي در منابع     . الخمر بودن اسماعيل پي برده باشد      به شارب  7كه امام نپس از اي  
؛ طبرسـي، اعـالم     219 ص   2 ج پيـشين، ؛ شـيخ مفيـد،      246 ص 1 ج پيشين،كليني،   (.امامي ندارد 

اعـالم  ؛ و در روايتـي ديگـر در         )299تـا، ص    دارالكتب االسالميه، بـي   : الوري باعالم الهدي، قم   

 فـدخل   7عن المفضل بن عمر قال كنا عند أبـي عبـداهللا          ..بهذا اإلسناد   «و  :  آمده است  الوري

أمـره عنـد مـن تثـق بـه مـن              استوص بـه و ضـع      7أبوإبراهيم و هو غالم فقال لي أبوعبداهللا      

قال لـه   :  قال 7عن صفوان الجمال عن أبي عبداهللا     «:چنين در روايتي ديگر آمده    ؛ هم » أصحابك
نفـس يغـدى عليهـا و يـراح فـإذا كـان ذلـك فمـن قـال             حازم بأبي أنت و أمي إن األ      منصوربن

 إذا كان ذلك فهو صاحبكم و ضرب على منكب أبي الحسن األيمن و كان يومئذ                7أبوعبداهللا
  .»خماسيا و عبداهللا بن جعفر جالس معنا
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، 2 ق، بخش  1404كتابخانه آيت اهللا مرعشي نجفي،      :  قم مقدمه ابن خلدون،  ابن خلدون،   . 28

  .355ص
ه به تأثير از منابع اسماعيلي مطرح شده است وگرنه در اعتقاد شـيعه اماميـه،                اين ديدگا . 29

 پس از مرگ اسماعيل از همه درباره رحلت او گواه گرفتند تا شـبهه امامـت او                  7امام صادق 

 را پـس از خـود مطـرح    7در جايگاه متعددي، امامـت امـام كـاظم     . پيشاپيش دفع شده باشد   
؛ 246، ص 1 ج پيشين،؛ كليني،   355صتا،  نا، بي جا، بي  بي الرجال،اختيار معرفة   : ك. ن. اندساخته

  .219، ص 2 جپيشين،شيخ مفيد، 
30. E. Kohlberg, Musa al- Kazim, EL2, PP. 545. 
31. ibid, EL2, PP. 645. 

 اطـالق   7عشريه برشـيعيان پيـرو امـام صـادق        در اين دوره، شايد هنوز اصطالح اثنا      . 32
كه اين گروه به امامان معرفي شده به وسيله امامان پيشين معتقد            ار آن اين عنوان به اعتب   . شدنمي

 .اند، اثنا عشريه معرفي شدندبودند و در نهايت تا امام عصر ادامه يافته

، 2 ج   پيـشين،  شيخ مفيد،    پيشين، كليني،   پيشين،شيخ طوسي،   : ك. براي مطالعه بيشتر ن   . 33
: جـا    بـي  الفصول المهمة في معرفة االئمـه،     ،  ابن صباغ مالكي  ؛  299 ص   پيشين،طبري،  ؛  219ص  
  .934-933، ص2تا، ج نا، بي بي

34. E. Kohlberg, Musa al- Kazim, EL2, PP. 645. 
گيري اخبار مربوط به    اشاره نويسنده به اقدام زراره در اعزام فرزندش به مدينه براي پي           . 35

فتن يا ترديـد در پـذيرش       و جانشيني وي است كه البته به معناي نپذير         7شهادت امام صادق  

با هدف درك بهتر اوضاع و اطمينان از انتخـاب امـام واقعـي     اين امر شايد.  نبود7امام كاظم 
  .بوده است

هذَا كِتَاب محمدِ بنِ سلَيمانَ يخْبِرُنَا أَنَّ جعفَرَ بـنَ محمـدٍ            «؛  310،ص1 ج پيشين،كليني،  . 36
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      فَإِنَّا لِلَّهِ و اتم قَد                    رـدص ـتقَـالَ فَكَتَب اكْتُـب قَالَ لِـي فَرٍ ثُمعنَ مِثْلُ جأَي ونَ ثَلَاثاً واجِعهِ رإِنَّا إِلَي

الْكِتَابِ ثُم قَالَ اكْتُب إِنْ كَانَ أَوصى إِلَى رجلٍ واحِدٍ بِعينِهِ فَقَدمه و اضْرِب عنُقَه قَالَ فَرَجـع إِلَيـهِ                   
والْج                  اللَّـهِ و دبع انَ وملَينُ سب دمحم و ورنْصفَرٍ الْمعوجأَب مهاحِدةٍ وسى إِلَى خَمصأَو قَد أَنَّه اب

 . »موسى و حمِيده

37. E. Kohlberg, Musa al- Kazim, EL2, PP645. 
  .137ص، 13تا، ج نا، بي بي: جا  بيتاريخ بغداد،خطيب بغدادي، : ك. ن. 38

39. E. Kohlberg, Musa al- Kazim, EL2, PP645. 
40. ibid, P646. 
41. ibid, P646. 
42. ibid, P646. 

 .69، ص1385اديان، :  ترجمه محمد تقي اكبري، قمتشيع،هاينس هالم، . 43

 .همان. 44

  .همان. 45
46. W. Madelung, A treatise of the Sharif al Mortada on the 

Legality of working for government, in BSOAS,xlii[1980],17-19. 
  .70 صپيشين،هاينس هالم، . 47

48. E. Kohlberg, Musa al- Kazim, EL2, PP 645. 
  .649 ، ص3 جتاريخ الرسل و الملوك؛طبري، . 49
   در »هارون الرشيد«عمر در مقاله . ف. 50

 A. Clot, Haroun al- Rachid et le temps de Mille et Une Unite, Paris 
EL291 ,1986 و. 

51. EL2, v1, pp 854- 856: It is connected with the west side of 
Baghdad, about three miles away. At the present day Kazimayn is one 
of thefour greatest sanctuaries of the Shi'a. 

52. A. DURI, EL2, v1, pp894-908. 
53. abide, P647. 
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حيـث مـا بعـث إليـه        «: » أنهم يعرفون متى يموتـون     ئمةفي األ «باب   ،483 ص  ق، 1404نجفي،  

يحيى بن خالد برطب و ريحان مسمومين علم به قال نعم قلت فأكله و هو يعلـم فيكـون معينـا          
يتقدم فيما يحتاج إليه فإذا جـاء الوقـت ألقـى اهللا علـى قلبـه                على نفسه فقال ال يعلم قبل ذلك ل       

 .285، ص 27ج  ق،1404الوفاء، :  بيروتبحاراالنوار،؛ مجلسي، » النسيان ليقضى فيه الحكم

   .88-86، ص1تا، ج نا، بي بي: جا  بيعيون اخبار الرضا،شيخ صدوق، . 55
  .79 ص همان،؛ شيخ صدوق، 258 -259، ص1 جپيشين،كليني، . 56
عنْ أَبِي الْحسنِ موسى ع قَالَ إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ غَـضِب علَـى               «؛  260 ص پيشين،كليني،  . 57

  .»الشِّيعةِ فَخَيرَنِي نَفْسِي أَو هم فَوقَيتُهم و اللَّهِ بِنَفْسِ
  .126 ، ص3تا، ج نا، بي بي: جا  بيالعقول،ةمرأمجلسي عالمه، . 58

 فِـي حبـسِهِ و      7فَحبسه عِنْد السنْدِي بنِ شَاهك فَتُوفِّي     «: 476، ص 1 ج ن،پيشي كليني،. 59
نودي هذا موسى بن جعفر قـد       « ؛240، ص 2 ج پيشين،؛ شيخ مفيد،    » قُرَيشٍ ةِدفِنَ بِبغْداد فِي مقْبرَ   

 فـي أيـام   مات فانظروا إليه فجعل الناس يتفرسون في وجهه و هو ميت و قد كـان قـوم زعمـوا       
 للقائم فأمر يحيى بن خالد أن ينادى        ةموسى أنه القائم المنتظر و جعلوا حبسه هو الغيبة المذكور         

 أنه ال يموت فانظروا إليـه فنظـر النـاس           فضةعليه عند موته هذا موسى بن جعفر الذي تزعم الرا         
 هاشـم و     لبنـي  ةإليه ميتا ثم حمل فدفن في مقابر قريش في بـاب التـبن و كانـت هـذه المقبـر                   

  ؛»األشراف من الناس قديم
Le Strange, Baghdad, pp. 160-5; A. Duri, Baghdad, EL2, v1, pp. 

894-908. 
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