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  چکیده

اسـت.  هاي امـام کـاظمبررسی سـاختار و شـکل ظـاهري نامـه درصدد ،پژوهش حاضر

مانـده جايسنجی میراث بهرتواند در اعتباز اهمیت است که مییرو حااز آن ،بررسی در این موضوع

منـدي بهینـه از آن رهنمـون شـود. از امـام چگـونگی بهره ، بـهکمـک نمـوده از امام کاظم

هـا، از جهـت آوردن الگـوي ظـاهري آندستي بهمانده است که برا جاي نامه بر  ،97کاظم

هریـک  نگاري عصر امام کـاظمذیل شش عنصر که در الگوي نامه ،چگونگی شروع و پایان

 ،گانه مورد بررسی در هـر نامـهمورد بررسی قرار گرفت. اجزاي شش ،اي داشتشدهجایگاه تعریف

. عبـارات و 4 ؛. یـاد از گیرنـده3 ؛نده نامـه. یاد از نویسـ2 ؛هاي آغازین نامه. کلیشه1اند از: عبارت

  . درج نام کاتب نامه.6 ؛. ثبت تاریخ5 ؛هاي پایانیکلیشه

، داراي هاي موجـود و منسـوب بـه امـام کـاظمبیانگر آن است کـه نامـه ،نتیجه بررسی

هاي امـام تکـرار بـه گونـه ثابـت در نامـه ،گانه مورد بررسیساختار یکسانی نیست و اجزاي شش

صورت کامل و در شکل اصـلی بـه هاي آن حضرت بهتوان احتمال داد نامهمی ،بنابراین .ودشنمی

 ،تناسـب سـلایق و علـایق خـویشگـران بهمنابع منتقل نشده و در مسیر انتقال، راویان و گـزارش

وجـود هاي مبا اتکا به نامه ،رواند. ازاینهایی از نامه را گزینش و یا نقل به معنا کردهموارد و بخش

  آرایی دست یافت.توان به سیره نوشتاري آن حضرت در نامهنمی ،امام کاظم
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  گانکلیدواژ

، سـیره فرهنگـی ، مکتوبـات امـام کـاظمهاي امـام کـاظم، نامـهامـام کـاظم

  .، نقل به معناائمه

  مقدمه

 مطالعات گوناگونی به انجام رسیده است و هریـک از، و زندگی ایشان درباره دوازده امام

اي از زندگی ایشان را از منظـر مـوردنظر خـویش کـاوش و بررسـی کـرده عرصه ،هااین پژوهش

هاي پژوهشی درباره ائمه، بررسی سیره فرهنگی ایشان است. این موضـوع را جمله عرصه است. از

توان از منظرهاي مختلفی مورد بررسی و مداقه قرار داد. یکـی از مسـیرها بـراي دسـتیابی بـه می

مانده از ایشان اسـت. بخشـی از ایـن جاي، بررسی موضوع از خلال آثار بههنگی امامسیره فر

هایی اسـت کـه از هریـک از آثار، مکتوبات هر امام اسـت و بخشـی از ایـن مکتوبـات نیـز نامـه

: ، یعنـیدربردارنـده سـیره ائمـه صادر شـده اسـت. از میـان سـه گونـه اطلاعـاتِ ائمه

ها نیز در شمار توان گونه اخیر را که نامه، می»آثار مکتوب«و  »هاسخنان و خطبه«، »هاگزارش«

  آن است، داراي اهمیت بیشتري دانست.

هاي تاریخی داراي ارزش والا و جایگاه و اعتبار بیشـتري نسـبت در بررسی ،ها و مکتوباتنامه

 ،افزایـدلام میها در صـدر اسـهاي مستقیم دیگر است. آنچه بر اهمیت بیشتر نامـهبه انواع گزارش

ابزار منحصري در باب ارتباطات و مناسبات میان افـرادي کـه در فواصـل  این است که نامه تقریباً

بدان جهت بـود کـه  ،نگاري در صدر اسلامزیستند، بوده است. جایگاه والاي نامهدور از یکدیگر می

از طریـق  ،ضـروريهاي مهـم و وسایل ارتباط جمعی چون امروزه گسترش و تنوع نداشت و پیام

ها بـه جهـت ثبـت کـرد. نامـهنگاري نقش اساسی در ارتباطات ایفا مییافت و نامهنامه انتقال می

  ري داشت.تافزونشدن، با تأمل و تأنی بیشتري نوشته شده و ماندگاري و اعتبار 

 نیز با توجه به پراکندگی هواداران ایشان در نقاط مختلـفِ جمله امام کاظم و از ائمه

هاي شایان توجهی از ایشـان قلمروي جهان اسلام، از این ابزار در تعاملات خویش بهره برده و نامه

صـورت موضـوعات به بیان داراي محتواي بسیار غنی است که به ،هامانده است. این نامه جاي بر

  غیرمستقیم است. شکلدیگر به طالبیپردازد و دربردارنده مصریح می

و دستیابی بـه الگـوي  هاي امام کاظمشناسایی ساختار نامه ،اضرمسئله اصلی پژوهش ح

هاي امـام آوردن فُـرم و الگـوي نامـهدسـتهاي آن حضرت است. بـراي بـهظاهري و شکل نامه
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  ها بررسی خواهد شد:، دو محورِ آغاز و پایان نامهکاظم

هاي آغـاز نامـه؛ گیـرد: کلیشـهسه موضـوع مـوردنظر قـرار می ،. ورودیه نامه. در این محور1

  وه یادکرد از او؛ گیرنده نامه.شیفرستنده و 

هاي پایان نامه؛ ثبـت شود: کلیشهسه موضوع بررسی می ،. پایان و خاتمه نامه. در این عنوان2

  تاریخ نگارش نامه؛ ثبت کاتب نامه.

کتاب مکاتیـب الائمـه تـألیف مرحـوم  از ،هاي امام کاظمبراي گردآوري و شناسایی نامه

هاي بـه گـردآوري نامـه ،که جلد چهـارم آن )1385(مکاتیب الأئمه،  الله علی احمدي میانجییتآ

نامـه بـراي آن حضـرت  105تعـداد  ،. ایـن کتـابایمنمـودهاستفاده  ،همت کرده امام کاظم

 ،جملـه از ؛شـودگردآمده در این کتاب، نامه قلمداد نمی شناسایی و معرفی کرده است. برخی مواردِ

الله میانجی قرار گرفتـه اسـت و حـال آنکـه ایـن در قلمروي گردآوري آیت ،ها و تعویذاتوصیت

لازم اسـت داراي سـه عنصـر نیـت  ،زیرا نامه در تعریف نوشته حاضر ؛رودموارد، نامه به شمار نمی

هاي هشده از نامه، تعـداد نامـنگاري، انتقال پیام و گیرنده نامه، بوده باشد که با تعریف پذیرفتهنامه

گردآوري نامـه اسـت و تحلیلـی در بـاب  یادشده صرفاً نامه خواهد بود. کتابِ  97امام کاظم

 ،روازایـن .دربرنـدارد ،که ایـن نوشـته متکفـل آن اسـت هاي امام کاظمساختار و شکل نامه

  دانست. ینه خاصیتوان پژوهش حاضر را فاقد پیشمی

  ، در جدول ذیل مشخص شده است.ینمانده از ائمه معصومجايهاي بهتعداد نامه
  

  تعداد نامه  امام

    211امام علی

    19امام حسن

    25امام حسین

    9امام سجاد

    14امام باقر

    58امام صادق

    97امام کاظم

    167امام رضا
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    116امام جواد

    273امام هادي

    137امام حسن عسکري

    111امام زمان

  مانده از ائمهايجهاي بهتعداد نامه

  

مقـارن بـا  ،هاي نخستین زنـدگی آن حضـرتسال .متولد شد ق128در سال  امام کاظم

آن حضـرت در چنـین محیطـی، تحـت  .عبـاس بـودامیه و روي کار آمـدن بنیدوران سقوط بنی

از مکـارم اخلـاقی و  ،و با حضور در مجـالس علمـی راهنمایی و تربیت پدر بزرگوارشان رشد نمود

هجـري، 148در سال  رد. پس از شهادت امام صادقکران آن حضرت بهره بُدانش بی علم و

با چهـار تـن از خلفـاي عباسـی (منصـور،  . ایشانآغاز شد ساله امامت امام کاظم 35دوران 

  به شهادت رسید. ق183دوره بود و در سال هارون) هم و مهدي، هادي

نظـم بیشـتري یافـت و  ،و شیعیان کاظم با تقویت نظام وکالت در این عصر، ارتباط امام

. در رونـد جدیـد، بـا گرفتدهی و پیواسطه وکیلان خود، ارتباط با شیعیان را سامانآن حضرت به

نگاري و برقراري ارتباط به وسیله نامـه، داراي ارزش بیشـتري توجه به گسترش نظام وکالت، نامه

ایط جدید، از این ابزار بهـره بیشـتري پس از وي، با توجه به شر و ائمه شد و امام کاظم

  .کندچنین موضوعی را اثبات می مانده از ائمههاي برجايکه آمار نامهبردند؛ چنان

  آرایی در عصر امام کاظمنامه

نویسی توسـط بود، نامه زمان با امامت امام کاظمدر دوران خلفاي نخست عباسی که هم

به ثبت رسیده اسـت. در ایـن  عصر امام کاظمخلیفه همهایی از چهار خلفا رواج داشت و نامه

متکفـل  ،شد. خلفا داراي کاتبان رسـمی بودنـد و دیـوان رسـائلها بر کاغذ نوشته مینامه ،دوران

شـد و بـا در پایانِ نامه تاریخ ثبت می ؛الگوي خاصی داشت ،آرایی براي خلفا بود. نگارش نامهنامه

هاي ارسال نامـه خلفا معمولاً ).197 و169 ،167: ماهر حمادةمحمد ( شدآیین خاصی مهروموم می

  دادند.انجام می ،منزله اداره پست بودرید که بهخود را از طریق بَ

به جهت اینکه تحت نظر حکمرانان عباسی بـوده و حساسـیتی  ،دوره با خلفاي عباسیهمۀ ائم
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شـد، تلـاش کردنـد از ابزارهـاي شد به منزل ایشان کنتـرل میوروي ایشان بود و ارتباطات و آمد

بیشـتر از ابـزار  ،پس از امـام صـادقۀ ائم ،روجایگزین دیدار رسمی بهره بیشتري ببرند. ازاین

  هاي بیشتري از ایشان به ثبت رسیده است.نامه ،نگاري بهره بردهنامه

  هاساختار نامه

مه (مقدمه)، مـتن اصـلی آغاز نا :داراي سه قسمت هستند معمولاً ،نظر شکل ظاهري ها ازنامه

هاي امـام نامه (خاتمه). در پـژوهش پـیش رو، دو قسـمت آغـاز و پایـان نامـه نامه (پیام) و پایان

  شود:بررسی می کاظم

  . آغاز نامه1

کـه چنان ؛اي همـراه بـودداراي فرم خاصی بود و با عبارات رایـج کلیشـه ها معمولاًشروع نامه

شده است. شروع با یاد خـدا (بسـمله)، سـپس کل و ظاهر شناختهداراي ش ،هاي اداري کنونینامه

عنوان حمد و سپاس خداونـد بـه ،و در ادامه ،یاد از گیرنده (من... الی...) ،از آنذکر فرستنده و پس 

  بود.» عدا بَمّأ«همچون  يبا تعابیر ،مقدمه و شروع نامه بود. ورود به متن نامه

  اي آغازین. عبارات کلیشه1ـ1

  هاي زیر شروع شده است:به گونه ،هاي امام کاظمنامه

  » الله الرحمن الرحیمبسم«شروع با  .الف

: 4ج احمدي میانجی،( با نام خدا آغاز شده است حضرت، هفت نامه نامه امام 97از میان 

فاقد نام خداست و بـا عبـارات دیگـري  ،هاو باقی نامه )510و507 ،475 ،463 ،445 ،441، 415

آن عصر نیـز بـا  ه است. شروع با نام خدا، پیشینه در عصر جاهلیت داشت و مکتوبات مهمّآغاز شد

که صحیفه حصـار بنوهاشـم و نیـز عهدنامـه چنان ؛شدآغاز می» باسمک اللهم«عباراتی همچون 

: 1جسـعد، ؛ ابـن317: 2ج همـو، ؛376: 1جهشـام، ابـن( با همین تعبیـر آغـاز شـده بـود ،حدیبیه

 ،هاي موجود امـام کـاظم. فقدان نام خدا در نامه)54: 2ج؛ یعقوبی، 77: 2ج همو، ؛202و163

گرو شناخت انواع نامه و گونه انتقـال  در ،نیازمند بررسی و تحلیل است و تحلیل چرایی این فقدان

  آنهاست.

حمـد «یـک نامـه پـس از نـام خداونـد، بـا  ،اي که با یاد خـدا آغـاز شـدهدر میان هفت نامه
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ایـن الگـو،  ).510: 4ج احمـدي میـانجی،( لله العلـی العظـیم) امه یافته است (الحمداد» پروردگار

خطـاب بـه چشـم هاي عمربنجمله نامه از ،هاي دیگرشده و رایجی بود که در نامهالگوي شناخته

  .)310: 2ج اعثم،ابن( خوردمی

  »مِن... اِلی...«با الگوي  .ب

 )؛374: 4ج احمـدي میـانجی،( شـودگیرنـده آغـاز می نامه با یاد از نویسنده و ،در این ساختار

 :مـزاحم منقـرينصـربن( داراي چنین الگویی بـود مانده از امام علیجايهاي بهکه نامهچنان

بیشتر در همـین فرمـت  ،هاي آن دورهاینکه نامه با وجود. )13: 3، ج؛ مسعودي143 :؛ خصیبی57

تنها یک نامـه  ،هاي امام کاظمدر میان نامه ، اما)152 :محمدماهر حمادة( نگارش یافته است

داراي چنـین الگـویی اسـت:  ،حسن صاحب دیلم ارسـال شـدهبنعبداللهبنسوي یحیی امام که به

  .)367: 1جکلینی، » (عبدالله... الی یحیی بن عبدالله بن حسنمن موسی بن ابی«

  »حمد پروردگار«شروع با  .ج

امه با حمد پروردگار شروع شـده اسـت کـه امـام بـا عبـارت تنها یک ن ،هاي امامدر بین نامه

  .)357: 4جاحمدي میانجی، ( نامه را آغاز نموده است» لله الملهم عباده حمده الحمد«

  بدون کلیشه و شروع خاص .د

نه با یاد خـدا شـروع شـده و  ،هاچنین است. این نامه ،مانده از امامهاي برجايبیشتر نامه

است. بیشـتر ایـن » عدما بَأ«س الهی است و فاقد واژگان و عباراتی همچون: نه داراي حمد و سپا

و  )518-349: 4ج ر.ك: احمـدي میـانجی،( در پاسخ بـه سـؤالات شـیعیان تـدوین شـده ،هانامه

ها و ماهیـت پاسـخی اقتضایی است و تابع دستور و شیوه خاصی نیست. رسمی نبـودن ایـن نامـه

  نگاري نباشد.تابع الگوهاي خاص نامه داشتن آن، موجب آن شده که نامه
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  هانمودار آغاز نامه

  

 ها امـامها از جهت آغاز آنها، به الگوي خاصی که دربرگیرنده بیشـتر نامـهبا بررسی نامه

هـا ویژه شروع نشدن نامهبه ،هاي فاقد کلیشه و فرم خاصتوان دست یافت. کثرت نامهنمی ،شود

تـوان می 1،در تأکید بر شروع کارها با نام خدا بـود لف سیره ائمهاي مخاگونهبا نام خدا که به

  چند احتمال را مدنظر قرار داد:

دست ما نرسیده است و راویـان و ناقلـان بعـدي، صورت کامل به ها بهنخست اینکه متن نامه

هـم و فـراز م نمـوده،و تنها به بخـش اصـلی نامـه اکتفـا  اندصورت کامل نقل نکردهها را بهنامه

، از هـاي امـام کـاظمکه چون اکثر نامه رودمی اند؛ دوم این احتمالکاربردي آن را نقل کرده

ترین جملات به نقل پاسخ اکتفا نموده و از تفصیل با کوتاه امام ،پاسخ و جواب بوده است نوعِ

 ،کوتـاه بـوده هاویژه که چون پاسخبه ؛نگاري را کنار نهاده استپرهیز کرده است و تشریفات نامه

اي بودن پاسخ نامه از با توجه به حاشیه ،روازاین است.شده می هاي اصلی نگاشتهذیل نامه معمولاً

، فاقد نام خدا و یاد از گیرنده نامه بوده است و تنها به جـواب اجمـالی اکتفـا شـده سوي امام

کـرده اسـت. رطـرف میتصـریح بـه اجـزاي نامـه را ب ن موجود در اصل نامه، نیاز بـهیاست و قرا

پاسخ خود را در مـواردي کـه  حضرتمؤید آن است که  ،هاي امامکاررفته در نامههاي بهواژه

                                            
  )170: 7جوسائل الشیعه، ( .»سْمِ اللَّهِ فِیهِ فَهُوَ أَبْتَرلَا یُذْکَرُ بِ بَالٍ أَمْرٍ ذِي کُلُّ«. 1
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بیشـترین  ،نگاشت و از برگه دریافـت شـدهنامه ابتدایی نبود، ذیل و در کنار برگه و نامه اصلی می

روزگـار نبـود. آسانی اینبه ،مافزار و کاغذ در آن ایاکه تهیه نوشتاین خصوصبه ؛کرداستفاده را می

کَتـب فـی «یـا » فوقَّـع«هایی چون ، پاسخ آن حضرت با واژههاي موجود امام کاظمدر نامه

آمده است که بیانگر نگارش پاسخ نامه در ذیل و یا کنار برگـه اصـلی نامـه بـوده اسـت. » عرضه

ایی نیست. با توجه بـه گونـه هاي ابتدهایی از نوع پاسخ است و نامهنامه ،هاي امامبیشتر نامه

در همه انواع نامـه لـازم  ،نگاريتوان چنین برداشت کرد که پیگیري الگوهاي رسمی نامهمی ،نامه

هایی از گونه پاسخ، جواب نامـه ذیـل همـان نامـه و یـا در کنـار آن نوشـته نبوده است و در نامه

  شده است.نمیالگوي نامه کامل در آن مراعات  ،شده است و به این مناسبتمی

  وه یادکردشی. فرستنده و 2ـ1

ده و اظهـار نمـوپس از یـاد خداونـد، در ابتـداي نامـه از نـام خـویش یـاد  ،هانویسندگان نامه

نوشـتند. در نام و نام پـدر خـود را می ،شود. بیشترداشتند که نامه از سوي چه کسی ارسال میمی

ــه برجاي 97 ــاظمنام ــام ک ــده از ام ــا در  ،مان ــتن دوتنه ــه م ــه ،نام ــود ب ــام از خ عنوان ام

 کنـدیاد می» محمدجعفربنبنموسی«و  )374: 4جاحمدي میانجی، ( »عبدالله جعفرابیبنموسی«

 ومربوط به گزارشـگران نامـه  ودر بیرون نامه  ،یادکرد از امام ) و در باقی موارد،506(همان: 

  با عناوین و القاب زیر بود: 

-جعفـر، ابـیبنالحسن موسی، العبد الصالح، ابوالحسن موسـیل، ابیوّأاللحسن ااباالحسن، ابا«

  .»جعفر، الیه (ضمیر)، الصابر والطیببنالحسن الماضی، موسیابراهیم، العالم، ابی

  هاي یادکرد از امامگونه
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در بیـرون مـتن اصـلی نامـه  بیشترین عنوانی که براي امـام ،بر اساس آمارهاي یادشده

لحسـن موسـی، العبـد ال، اباوّأالحسن الـابی :به ترتیب ،آن از و پس» لحسناابا«تعبیر  ،کاررفتهبه

 و الحسن الماضـی، الصـابرجعفر، ابیبنابراهیم، العالم، موسیجعفر، ابیبنالصالح، ابوالحسن موسی

ایشان بـه کـار  هايدر نامه ،که اینک مشهورترین لقب امام است» کاظم«الطیب بوده است. لقب 

  نرفته است.

برخـی  و کـاربرد بیشـتري داشـت براي یادکرد از امـام ،کنیه ابوالحسن در احادیث شیعه

ها بـراي ایشـان در گـزارش نامـه ،الطیب و العبد الصالح، الصابر :مانند ،آمیز آن حضرتمدح القابِ

خـود را بـا ایـن  زیـرا امـام ؛نیسـت حضرتکاررفته است که آشکارا نشان می دهد از خود به

نشـانگر ایـن اسـت کـه پـس از  ،»ابوالحسـن الماضـی«که تعبیر چنان ؛کرده استالقاب یاد نمی

» لابوالحسن اوّ«کنیه  ،گونهبه همین ؛کاررفته استبه ایشاناین وصف براي  ،درگذشت امام

توانسـته و نمی به امام داده شده است ،هااز طرف دیگران و براي تمایز میان وي و دیگر ابوالحسن

  رفته باشد. کار به حضرتدر نوشته و کلام خود 

ها، راویان به سـلیقه خـویش و بـا توجـه بـه در گزارش نامهبیانگر آن است که  ،موارد یادشده

- بـه حضرتاین تعابیر را درباره  ها و یا القاب خاص در هر دوره، به کنیه نامبردار شدن امام

کـار  در متن نامه و براي یادکرد از خـود بـه ، واژگانی نیست که امامهااند و این واژهکار برده

  برده باشد.

ها تمایـل در نامه ،رواند و ازایناز سوي حکمرانان تحت کنترل بوده این موضوع که ائمه

صورت صـریح از خـویش یـاد نماینـد و اصـحاب ایشـان نیـز رمزگونـه از ایشـان یـاد نداشتند به

زیـرا  ؛گونه یادکرد باشدتواند توجیهی براي ایننیز نمی )300 :مختار اللیثی ؛96 :مظفر( اندکردهمی

که تعبیـر چنان ؛است برخی تعابیر مانند ابوالحسن ماضی، نشانگر تولید آن پس از رحلت امام

براي تمییز میان آن حضـرت و  پس از امام ،گونه تعابیرل، بیانگر آن است که اینابوالحسن اوّ

توسط دیگران و براي  ،رفته است. این قیدها کار اند، بههاي دیگري که پس از وي آمدهنابوالحس

 است. استفاده شدهگویا شدن متن اصلی 

وه شـیو  هاي امـام کـاظمکاررفتـه در گـزارش نامـهتعابیر به که رسدبنابراین به نظر می

ثیر فرهنگ و سـلیقه راویـان و ، تحت تأکه در بیرون متن نامه انعکاس یافته یادکرد از آن حضرت

در ادوار  کـاظم ها قرار گرفته و با توجـه بـه شـهرت امـامگزارشگران و نیز رفع ابهامات نامه

  شده است. هاي متفاوت یادهاي متفاوت، از ایشان به گونهمختلف به القاب و کنیه
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  . گیرنده3ـ1

کـرد و نـام وي رنده نامه اشاره مینگاري، نویسنده نامه پس از یاد از خود، به گیدر الگوي نامه

گاه یک شخص بوده و گـاه گروهـی  ،هاي امام کاظمد. مخاطب و گیرنده نامهنمورا ثبت می

خـاص  ،نامـه 95عـام و مخاطـب  ،، مخاطب دو نامههاي امام کاظماند. از مجموع نامهبوده

رسـال شـده کـه طبیعتـاً نفر ا 73به  ،ي امامنامه 95یعنی  ؛نفر هستند 73 ،ن خاصامخاطب .است

هاي است. در متن نامـهگردیده براي افرادي بیش از یک نامه و براي افرادي تنها یک نامه ارسال 

توان از اطلاعات جـانبی نامـه، بـه اما می ؛، به نام گیرنده در موارد اندکی اشاره شده استامام

در و فقـدان آن در مـتن نامـه، نام دریافت کننده نامه پی برد. عدم تصریح بـه نـام گیرنـده نامـه 

هایی از نامه حذف شـده و حاکی از آن است که بخشهایی از نوعِ پاسخ، هاي ابتدایی، نه نامهنامه

 ،به بیرون نامه منتقل شده است و اینک بـا اسـتناد بـه اطلاعـات بیـرون از مـتن نامـه ،این موارد

  توان به آن دست یافت.می

بـه ترتیـب  ،انـددریافـت کـرده بیش از یک نامه از اماماسامی افرادي که  ،در جدول زیر

  ها درج شده است:فراوانی نامه

  هان نامهاجدول مخاطب
  

تعداد   نام

  نامه

      

تعداد   نام

  نامه
  2  احمد المکفوفجعفربن  7  یقطینبنعلی

  2  عبدالله الخثعمیبنصالح  4  حجاجبنعبدالرحمن

  2  سلممبنسعدان  3  جندببنعبدالله

  2  زیادبناحمد  3  بکر الواسطیبنموسی

  2  القنديمروانزیادبن  2  حمزهبنعلی

  2  یقطینبنعلی سلیم مولی    2امام رضا

    2  مهدي عباسی

یقطـین، بـنعلـی است: بیشترین مکاتبات را با سه نفر داشته امام ،با توجه به جدول فوق

  اند.بوده حضرتندب که هر سه از وکلاي جبنحجاج و عبداللهبنعبدالرحمن
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  نامه. الگوهاي انجامه و پایانِ 2

» والسلام«اي مانند یافت. ابتدا عبارتی کلیشهبا کلیشه خاصی پایان می ،طور معمول ها بهنامه

. این سـه شدنام کاتب درج می ،و در انتها گردیدتاریخ نگارش نامه ثبت می ،در ادامه ،شدذکر می

  شود:بررسی می هاي امام کاظمدر نامه مورد،

داراي ختام خـاص اسـت  ،امام کاظم نامه 97نامه از  10. عبارت کلیشه پایان. تعداد 1ـ2

  که در نمودار مشخص شده است.

  هانامه نمودار پایان

هاي زیـر از کلیشـه هاي امـامنامـه در پایـانِ ،طورکه در نمودار فوق مشخص شدههمان

والسـلام علیـک ورحمـۀ اللـه «؛ )445: 4جاحمـدي میـانجی، ( »والسـلام«است:  استفاده شده

والسلام علی من اتبع الهدي انا « ،»ان الله یفعل ما یشاء«آیاتی همچون:  )؛508 :ن(هما »وبرکاتُهُ

حسبنا اللـه ونعـم « و »فاینما تولوا فثم وجه الله« ،»قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی

و «، )426: ن(همـا »رحمـک اللـه« :و عبـاراتی چـون ؛)439و403 ،375 ،367(همـان:  »الوکیل

 »خیـارأمحمـد وآلـه ال اللـه علـی وصـلّ«و  )470(همان:  »واتق الله«، )441: ن(هما »الحمدالله

فاقـد عبـارات کلیشـه اسـت. ایـن  ،در پایـان هاي امامبیشتر نامه ،. با این حال)512(همان: 

- یعنی امـام بـه ؛هاستبیانگر اقتضایی بودن این نامه ،هاواختی در پایان نامهپراکندگی و عدم یکن
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تـوان در برخـی وه خاصی از پایان را رقم زده است. نوشتار بر اسـاس الگـو را مـیشیتناسب نامه، 

» والسلام علی من اتبع الهـدي«عبدالله که با آیه بنمانند نامه به یحیی ،هاي رسمی امامنامه

  ، مشاهده کرد.)375(همان:  فتهپایان یا

 گذاري. تاریخ2ـ2

داراي تاریخ بـوده و زمـان نگـارش نامـه در  ،عصر امام کاظمهاي رسمی خلفاي همنامه

مرسـوم و  ـ نه همه گونـه نامـه ـ هاي رسمیگذاري در نامهپایان آن مشخص شده است. تاریخ

ها رسایل)، رسم بـر ایـن بـود کـه نامـهبا تشکیل دیوان مربوط به کتابت (دیوان  .رایج بوده است

 بلکـه کاتـبِ ،هایی که نویسنده نامـه، خـود شـخص نبـودهغالب نامه ،روازاین .شدتاریخ زده می

کـه چنان )؛209 :188محمـدماهر حمـادة، نامـه شـماره ( ، داراي تـاریخ اسـتداشـتهمخصوص 

  اراي چنـین ویژگـی اسـتد ،ابورافع نگارش یافتـهبنکه توسط عبیدالله هاي امام علینامه

مانند نامه تقسیم ولایات براي جانشـینان  ،ها و تعهدات مهمنامه ).556ـ  548: 4جر.ك: طبري، (

ر.ك: ( داراي تاریخ بـوده اسـت ،و فرزندان هارون و نیز نامه ولایتعهدي و جانشینی امام رضا

  .)283 -189 :؛ محمدماهر حمادة103ـ  98 :قلقشندي

 ،امـام بـه خیـزران هم نامـه تنها یک نامه تاریخ دارد و آن ،امام کاظم هايدر میان نامه

مرگ هادي را به او تسلیت گفتـه و از  مادر هارون و هادي عباسی است که در آن نامه، امام

ثبت  170الآخر سال تاریخ هفتم ربیع ،خلافت هارون را به وي تبریک گفته و در پایان نامه ،طرفی

بْعِینَ وَ مِائَـۀوَ کَتَ« شده است: » بَ یَوْمَ الْخَمِیسِ لِسَبْعِ لَیَالٍ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْآخِرِ سَنَۀَ سـَ

  ).306 :حمیري(

علاوه بر سال و ماه، روز ماه و روز هفته را نیز مشخص کرده اسـت کـه  امام ،در این نامه

شد، جنبـه اي نوشته میمرگ خلیفهچون براي تعزیت  ،ترین نمونه ثبت زمان است. این نامهکامل

رسمی و اداري داشت و امام نیز این اصول و تشریفات را در نامه رعایت کرده است. حذف یا عدم 

 ؛توانسته ناشی از غیررسمی بودن نامه بوده باشـدمی ،هاي امام کاظمثبت زمان در باقی نامه

بـا ایـن توجیـه کـه  ،قلـان بعـديضمن آنکه احتمال ثبت آن از سوي امام و حذف آن از سوي نا

یحیـی کـه بنزیرا در نامه امام به عبدالله ؛اي استدربردارنده مطلب مهمی نیست، احتمال پذیرفته

  شود نیز تاریخ ثبت نشده است.اي رسمی قلمداد مینامه
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  . کاتب نامه3ـ2

و از  نـدکردیمـعنوان کاتب در دستگاه خویش اسـتخدام افرادي را به خلفا و کارگزاران معمولاً

ابورافـع بـنرا بیشتر عبیدالله هاي امام علیکه نامهچنان ؛بردندآنها براي نگارش نامه بهره می

  ).556 -549: 4جر.ك: طبري، ( کردنگاشت و در پایانِ نامه نیز نام خود را ثبت میمی

 ،فتـهگراز کاتب بهره می ،هاي خویشدر نگارش نامه شواهدي که نشان دهد امام کاظم

 ؛کـرده اسـتها را نگارش میبه دست خویش نامه امام که رسددر دست نیست و به نظر می

نامـه را نگـارش  ،بـا خـط خـود ها تصریح شده است که امامکه در تعدادي از نامهاینویژه به

سـخ هاي غیررسمی و پا، نامهمانده از امامهاي برجايبیشتر نامه 1».هِطِّخَکَتَبَ بِ«کرده است: 

نگاري در آن و رسـوم نامـهشـده و آداب اجمال اکتفـا میبـه ،گونـه مـواردبه نامه است که در این

که در حـدود دو سـطر اسـت  هاي امامگردیده است. کم بودن حجم بیشتر نامهمراعات نمی

  .باشد هاي اماماي بودن نامهاي بر ذیل و حاشیهتواند قرینهنیز می

  نتیجه

، تلـاش هاي امـام کـاظمبررسی و تحلیل ساختار و شکل ظاهري نامهبا  ،پژوهش حاضر

ن اسـت کـه آ ،بررسـی ایـن از برآمده هاي امام را شناسایی کند. دستاوردِکرد الگوي نگارش نامه

 ،فرمـا نیسـت. دربـاره ایـن نـاهمگونیحکـم هاي موجود امـام کـاظمساختار واحدي بر نامه

هـاي بعـد نرسـیده در قامت اصلی خود به نسـل ام کاظمهاي امتوان احتمال داد که نامهمی

آرایی شـکل ظـاهري آید، در نامههاي ایشان برمیکه از برخی نامهاست؛ زیرا آن حضرت همچنان

آغـاز و فـراز و پایـان کاملـاً  ،هاي ایشانآن را رعایت کرده و در قالب خاصی نامه را نوشته و نامه

وه شـیها، علاوه بر توجه بـه براي پاسخ به عدم یکنواختی نامه ،بنابراین .اي داشته استشدهحساب

توان به این نظر نیز توجه کـرد کـه ها در متون و دقت در اعمال سلیقه گزارشگران، میانتقال نامه

گونـه تشـریفات تنهـا در یک ،هـاي مختلفـی داشـته اسـت و امـامگونه ،هاي امامنامه

تناسـب مـتن اصـلی نامـه، به اقتضـا و به ،هاي غیررسمیگونه اند و درنگاري را رعایت کردهنامه

هایی از گونه پاسخ بود که با توجه بـه در به جهت ماهیت نامه ،آراییگونه نامهپاسخ داده است. این

مانند یـاد  ،برخی اجزاي نامه ،بنابراین .نویسی داشتدست بودن اصل نامه، پاسخِ نامه ماهیت ذیل

به نامـه پاسـخ  ،صورت خلاصهشد و بهحذف می ،نیامه، با در دست بودن قرااز خداوند و گیرنده ن

  شد.داده می
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