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چکیده
 روایــات، یکــی از منابــع اصلــی ســیره معصومــان؟مهع؟ اســت. بــرای اســتفاده بهتــر 
بــه موضوعــات تحقیــق، دســته های  بایــد بســته  ایــن روایــات،  از  و عمیق تــر 
ع ســیره سیاســی- اجتماعــی امــام جــواد؟ع؟  مختلــف آن را بازشناســیم. در موضــو
در یــک دســته بندی، می تــوان چهــار دســته اصلــی را در روایــات منقــول از آن 
حضــرت بــه دســت آورد: روایــات بازخوانــی امامــت، روایــات مهدویــت، روایــات 

ــی. ــای اجتماع ــتگی های رفتاره ــات شایس ــزاران و روای کارگ ــا و  ــا خلف ــط ب رواب

واژگان کلیدی

 امام جواد؟ع؟، سیره، سیاست، جامعه، روایات، امامت.

ح موضوع طر
کــرم؟لص؟، یکی   ســیره ائمــه؟مهع؟ در مبانــی کالمــی امامیــه، بــه عنــوان تــداوم ســیره پیامبــر ا
ــار  از دو منبــع اصلــی معــارف اســالمی )قــرآن و ســنت( شــناخته می شــود. )حکیــم: 147( امــا آث
ع و جامــع در تقریــر، تبییــن و تحلیــل ســیره ائمــه؟مهع؟ تهیــه نشــده اســت. یکــی از  مــدون، متنــو
زیربناهــای دســت یافتــن بــه ایــن مهــم، توجــه عمیــق بــه روایــات ائمــه؟مهع؟ اســت. روایــات در 
حقیقــت، بهتریــن منبــع بــرای تدویــن ســیره آنــان اســت. ایــن روایــات شــامل نقــل گفتــار، رفتار و 
کــرد.  تقریــر ائمــه؟مهع؟ اســت و بایــد آن را دربــاره هریــک از امامــان بــه نقــل از همــه امامــان تصــور 
بنابرایــن، روایــات دربــاره ســیره هریــک از امامــان بــه دو قســم اصلــی تقســیم می شــود: روایاتــی 
کــه از ســایر امامــان دربــاره ایشــان نقــل شــده  کــه از خــود امــام موردتحقیــق نقــل شــده و روایاتــی 
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کــه بــه  کــه دربــاره ســیره امیرمؤمنــان؟ع؟، وجــود دارد، هم چنــان  اســت. بــرای مثــال، روایاتــی 
نقــل از خــود حضــرت قابــل کاوش و بررســی اســت، بــه نقــل از امــام صــادق؟ع؟ هــم بایــد بررســی 

شــود. ایــن نکتــه دربــاره معصومــان؟مهع؟ درســت اســت.
کــه بــرای پژوهــش در ســیره   در ایــن نوشــتار، نگاهــی درآمدگونــه بــه نمونــه روایاتــی داریــم 
سیاســی- اجتماعــی امــام ابوجعفرمحمدبــن علــی بــن موســی التقــی الجــواد؟ع؟ )220-15 
کار، الزم اســت ابتــدا روایــات برحســب محتــوا،  گــردد. بــرای ایــن  ق( بایــد بــه آن هــا توجــه 
کــه اشــاره شــد، تنهــا  دســته بندی شــود. ایــن دســته بندی در این جــا بــا توجــه بــه تقســیمی 
کــه از خــود حضــرت نقــل شــده اســت. می تــوان همیــن دســته بندی  در مــورد روایاتــی اســت 
ــه  ک ــت  ــم اس ــه مه ــن نکت ــه ای ــه ب ــام داد. توج ــرت انج ــیره آن حض ــات س ــه روای ــورد هم را در م
نمی تــوان صرفــًا از روی روایــات، بــه جمع بنــدی نهایــی ســیره معصومــان؟مهع؟، در هــر موضوعــی 
دســت یافت. بایــد نقــش مناســب ســایر منابــع نیــز در جمع بنــدی دیــده شــود. عــالوه بــر ایــن، در 
ــه، جمع بنــدی نهایــی، بــه  این جــا بــه ســند روایــات نمی پردازیــم. بنابرایــن، در حــد ایــن مقال

صــورت رســیدن بــه حجــت فقهــی در روایــات  را نیــز نبایــد انتظــار داشــت.
کــه منطقــًا  ع آن در محــدوده نیــازی روشــن شــود   پیــش از دســته بندی، الزم اســت موضــو
ع روایــات، سیاســی- اجتماعــی اســت. بنابرایــن  بــرای امــکان دســته بندی وجــود دارد. موضــو
بایــد مــراد از ترکیــب سیاســی- اجتماعــی در این جــا روشــن شــود. مــراد از سیاســی، هرگونــه 
کمــان می پــردازد.  کــه بــه حکومــت، حکومــت داری، حکومت خواهــی و حا محتوایــی اســت 
ع آن جامعــه اســت و یــا بــه روابــط افــراد از ایــن  کــه یــا موضــو مــراد از اجتماعــی، محتوایــی اســت 
کــه جامعــه  را تشــکیل می دهنــد. توضیــح این کــه جامعــه در این جــا شــامل  حیــث می پــردازد 
کــه مایــه ای ماننــد مذهــب، ملــت،  کوچــک و بزرگــی اســت  گــروه انســانی بــا هــر مقیــاس  هــر 
کــه  نــژاد، شــغل و غیــره آن هــا را بــه هــم پیونــد می دهــد. بــه دلیــل تعامــل مســتقیم و فراوانــی 
ــه دلیــل اهمیــت  ــا ب ــد. ام ــار هــم آمده ان کن ــد، در این جــا  ــا هــم دارن مصادیــق ایــن دو مفهــوم ب
گســتردگی مســائل و موضوعــات  وضعیــت سیاســی دوره امامــت امــام جــواد؟ع؟ از یک ســو و 
کوتــاه دشــوارتر می نمایــد، از  کــه جمع بنــدی روایــات آن در یــک مقالــه  اجتماعــی به گونــه ای 
ســوی دیگــر، در این جــا محــور اصلــی را محتــوای سیاســی قــرار می دهیــم. بنابرایــن، محتــوای 
کــه در حــوزه سیاســی، تأثیرگــذار یــا از فروعــات ایــن  اجتماعــی را از آن جهــت در نظــر می گیریــم 

ج اســت.  حــوزه قابــل در
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وایات تقسیم اولی ر
ایــن چهــار دســته  بــه  ابتــدا  را   امــام جــواد؟ع؟  اجتماعــی  روایــات- سیاســی   محتــوای 

کــرد:  تقســیم  می تــوان 
1.  بازخوانی امامت

کودکــی آغــاز  کــه امامتشــان از  امــام جــواد؟ع؟ اولیــن امــام در سلســله نورانــی امامــت هســتند 
 شــد. بنابرایــن، بــرای ایفــای نقــش امامــت و انجــام دادن وظایــف خطیــر آن در حوزه هــای 
کــه در آن کودکــی امام تحت الشــعاع  مختلــف، بایــد بازخوانــی و تبیینــی از امامــت صــورت پذیــرد 
کار، بــرای ایفــای نقــش در حــوزه سیاســت بســیار  گیــرد. ضــرورت ایــن  حقیقــت امامــت قــرار 
کــه در تالشــند  بیش تــر اســت؛ زیــرا در ایــن حــوزه، معمــواًل بازیگــران شــیفته قــدرت وجــود دارنــد 
کــه رقیــب می پندارنــد، بــه هــر بهانــه ای از صحنــه بیــرون براننــد. بنابراین،  تــا رقبــا یــا هــر کــس را 

یــک دســته اصلــی از روایــات آن حضــرت بــه ایــن مهــم می پــردازد.
2. مهدویت

کــه حکومــت و قــدرت را در ســطح   روایــات مهدویــت ازآن رو در حــوزه سیاســت اهمیــت دارد 
جهانــی آینده نگــری می کنــد. بــه عــالوه تکلیــف را در رفتــار سیاســی از آن جهــت روشــن می ســازد 
کــه پیــش از ظهــور حضــرت صاحب االمــر )عــج(، بــه دنبــال تشــکیل حکومــت موعــود جهانــی 
کــه محــور اصلــی  باشــیم یــا نــه. اصــواًل مهدویــت موضوعــی در حــوزه سیاســت بــه شــمار می آیــد 
کــردن جهــان از قســط و  کلــی جامعــه بشــری، بــا پــر  آن تشــکیل حکومــت جهانــی بــرای اصــالح 

عــدل اســت. 
وابط با خلفا و کارگزاران 3. ر

ــان  ــط آن ــد در رواب  بی شــک بخــش چشــم گیری از ســیره سیاســی- اجتماعــی امامــان را بای
کلــی مســتثنا نیســتند. بنابرایــن  کــرد. امــام جــواد؟ع؟ هــم از ایــن  کمــان زمــان جســت جو  بــا حا

دســته ســوم از روایــات در ایــن  نوشــتار بــه ایــن مهــم خواهــد پرداخــت.
4. شایستگی های رفتارهای اجتماعی

از  مــراد  شــد،  گفتــه  اجتماعــی  سیاســی-  ترکیــب  دربــاره  کــه  توضیحــی  بــه  توجــه  بــا   
کــه  اســت  جامعــه  در  رفتارهایــی  نبایدهــای  و  بایــد  اجتماعــی،  رفتارهــای  شایســتگی های 
کار  گیــرد. تعبیــر شایســتگی، ازآن رو در این جــا بــه  می توانــد در تعامــل بــا حــوزه سیاســت قــرار 

کــه اعــم از محتــوای فقهــی و اخالقــی باشــد. مــی رود 
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کــه در ادامــه بــه هــر یــک خواهیــم  هریــک از ایــن اقســام نیــز زیرمجموعه هایــی دارنــد 
پرداخــت.

وایات بازخوانی امامت ر
روایات بازخوانی امامت، به چند دسته  تقسیم می شود:

کــه بــه ماهیــت و صفــات الهــی امــام می پــردازد. روایــت ذیــل در ایــن دســته  الــف( روایاتــی 
ــرد: ــرار می گی ق

- عــن أبی جعفــر الثانــی قــال قــال أبوجعفــر الباقــر؟ع؟ ان األوصیــاء محدثــون یحدثهــم روح 
القــدس وال یرونــه ...؛ ) صفــار:473(

امــام جــواد؟ع؟ از امــام باقــر؟ع؟ چنیــن نقــل می کنــد: »اوصیــا طــرف ســخن ملکوتیــان 
کــه او را نمی بیننــد...«. هســتند؛ روح القــدس بــا آنــان ســخن می گویــد، در حالــی 

گفتــار می توانــد  کــه هــم در   ایــن مضمــون، یکــی از پایه هــای عصمــت امــام اســت؛ عصمتــی 
کــه امامــت  باشــد و هــم در رفتــار. ایــن صفــت یکــی از جنبه هــای الهــی امــام را آشــکار می ســازد 

کــم توجیــه و تثبیــت می کنــد. آن حضــرت را نیــز در ســن و ســال 
کــه بــه پرســش صغــر ســن امــام پاســخ می دهــد. ایــن دســته، نقطــه عطــف  ب( روایاتــی 
کــه بــه تناســب دوران و وضعیــت امــام  بازخوانــی و آشکارســازی جلوه هایــی از امامــت اســت 

جــواد؟ع؟ توســط حضــرت بــه انجــام می رســد. یــک نمونــه نقــل می شــود:
 - عــن أبی جعفرالثانــی؟ع؟ قــال: قلــت لــه ان النــاس یقولــون فــی حداثــة ســنک. فقــال إن 
اهلل تعالــی أوحــی إلــی داوود؟ع؟ أن یســتخلف ســلیمان و هــو صبــی یرعــی الغنــم، فأنکــر ذلــک 
عبــاد بنی إســرائیل و علماؤهــم، فأوحــی اهلل إلــی داوود؟ع؟: أن خــذ عصــی المتکلمیــن و عصــی 
کانــت  کان مــن الغــد فمــن  ســلیمان و اجعلهــا فــی بیــت و اختــم علیهــا بخواتیــم القــوم، وإذا 
عصــاه قــد أورقــت وأثمــرت فهــو الخلیفــة، فأخبرهــم داوود؟ع؟ فقالــوا: قــد رضینــا وســلمنا؛)حر 

کلینــی، ج1: 383( عاملــی:86 – 87؛ 
کمــی ســن شــما حرف هایــی می زننــد!«  کــردم: »مــردم دربــاره  بــه امــام جــواد؟ع؟ عــرض 
کــه ســلیمان را بــه جانشــینی خــود برگزینــد در حالــی  کــرد  فرمــود: »خداونــد بــه داوود وحــی 
گزینــش را منکــر  گوســفندچران بــود؛ عابــدان و عالمــان بنی اســرائیل ایــن  کودکــی  کــه 
کــرد: "عصــای منکــران و عصــای ســلیمان  شــدند. ازایــن رو خداونــد بــه داوود؟ع؟ وحــی 
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کــه فــردا عصایــش  کــن. آن کــس  را بگیــر و در اتاقــی قــرار ده و اتــاق را بــا مهــر آنــان مســدود 
بــرگ داد و میــوه آورد، خلیفــه خواهــد بــود." وقتــی داوود خبــر ایــن وحــی را بــه آنــان داد، 

گفتنــد: راضــی و تســلیم هســتیم«.

کــه هماننــد منصــب نبــوت، در صــورت لــزوم  ایــن توجیــه، بــه نصــب الهــی امــام اشــاره دارد 
و در برابــر منکــران، معجــزه الهــی پشــتیبان آن خواهــد بــود.

که منصب تشریع را برای امام  بیان می کند. نمونه آن روایت ذیل است: ج( روایاتی 
کنــت عنــد أبی جعفرالثانــی؟ع؟ فأجریــت اختــالف الشــیعة،  - »عــن محمــد بــن ســنان قــال: 
فقــال: یــا محمــد إن اهلل تبــارک وتعالــی لــم یــزل متفــردا بوحدانیتــه ثــم خلــق محمــدا و علیــا و 
فاطمــة، فمکثــوا ألــف دهــر، ثــم خلــق جمیــع األشــیاء، فأشــهدهم خلقهــا و أجــر یطاعتهــم علیهــا 
و فــوض أمورهــا إلیهــم، فهــم یحلــون مــا یشــاؤون و یحرمــون مــا یشــاؤون و لــن یشــاؤوا إال أن 
یشــاء اهلل تبــارک و تعالــی، ثــم قــال: یــا محمــد هــذه الدیانــة آلتــی مــن تقدمهــا مــرق و مــن تخلــف 

عنهــا محــق، و مــن لزمهــا لحــق، خذهــا إلیــک یــا محمد«؛)کلینــی، ج 1: 441(
ع اختالفــات بیــن شــیعیان را  محمــد بــن ســنان می گویــد: نــزد امــام جــواد؟ع؟ موضــو
بــه  بی انتهــا،  در  تبارک وتعالــی  فرمــود: »ای محمــد، خداونــد  کــردم. حضــرت  ح  مطــر
کــرد. پــس هــزار دهــر  ــا این کــه محمــد و علــی و فاطمــه را خلــق  یگانگــی خــود تنهــا بــود ت
گــواه خلــق همــه اشــیا  کــرد و آنــان را  کردنــد. پــس از آن همــه اشــیا را خلــق  ماندنــد و درنــگ 
گذاشــت و همــه امــور اشــیاء را بــه آنــان  قــرار داد و اطاعــت از آنــان را بــر دوش همــه اشــیاء 
کــرد. پــس آنــان هرچــه را خواهنــد حــالل و هرچــه را خواهنــد حــرام می کننــد و  تفویــض 
البتــه خواســت آنــان بــه خواســت خداونــد تبــارک و تعالــی وابســته اســت.« ســپس فرمــود: 
ــر  ــردد و ه ــرف می گ ــد، منح ــو افت ــس از آن جل ک ــر  ــه ه ک ــت  ــی اس ــن دیانت ــد، ای »ای محم
گــردد. ایــن را  کــس از آن جــدا نشــود، همــراه  کــس از آن عقــب مانــد، نابــود می شــود و هــر 

بــه ســوی خــود برگیــر!« 

این دسته نیز یکی دیگر از جنبه های الهی امامت را نشان می دهد.

وایات مهدویت ر
کودکــی، آغــاز دوره ای جدیــد از سلســله نورانــی  بــه امامــت رســیدن امــام جــواد؟ع؟ در ســنین 
خ  کودکــی ر ــوازم آن در  امامــت بــود. در ایــن دوره، خــوارق عاداتــی هم چــون امامــت بــا همــه ل
کودکــی، دربــاره امامــت هــم تکــرار شــود. انتهــای ایــن  نمــود تــا تجربــه بشــریت دربــاره نبــوت در 
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کودکــی،  کــه عــالوه بــر شــروع امامــت در  دوره را امامــت حضــرت صاحب االمــر )عــج( تشــکیل داد 
کبــرا و ظهــور و تشــکیل حکومــت جهانــی را در پیــش دارد. وجهــی از  حــوادث عظیــم غیبــت 
ــرد.  ک ــوان در همیــن جهــت قلمــداد  ــات مهدویــت منقــول از امــام جــواد؟ع؟ را می ت وجــوه روای

ایــن روایــات بــه چنــد دســته  تقســیم می گــردد:
ــه در  ــک نمون ــد. ی ــن می کن ــی و تعیی ــر را معرف ــرت صاحب االم ــخص حض ــه ش ک ــی  1. روایات

پــی می آیــد: 
- عبدالعظیــم الحســنی قــال: دخلــت علــی ســیدی محمــد بــن علــی بــن موســی بــن جعفــر 
ــم  ــن القائ ــأله ع ــد أن أس ــا أری ــب؟ع؟ وأن ــن أبی طال ــی ب ــن عل ــین ب ــن الحس ــی ب ــن عل ــن محمدب ب
أهــو المهــدی أو غیــره فابتدائــی فقــال لــی: یــا أباالقاســم إن القائــم منــا هــو المهــدی الــذی یجــب 
أن ینتظــر فــی غیبتــه، ویطــاع فــی ظهــوره، و هــو الثالــث مــن ولــدی، والــذی بعــث محمــدا؟لص؟ 
بالنبــوة و خصنــا باإلمامــة إنــه لــو لــم یبــق مــن الدنیــا إال یــوم واحــد لطــول اهلل ذلــک الیــوم حتــی 
ج فیــه فــی مــأ األرض قســطا و عــدال کمــا ملئــت جــورا وظلمــا، و إن اهلل تبــارک و تعالــی لیصلــح  یخــر
ــارا فرجــع و هــو  کلیمــه موســی؟ع؟ إذ ذهــب لیقتبــس ألهلــه ن کمــا أصلــح أمــر  ــه أمــره فــی لیلــة،  ل
ج؛)صــدوق: 377؛ خــزاز قمــی: 283( رســول نبــی، ثــم قــال: أفضــل أعمــال شــیعتنا انتظــار الفر

عبدالعظیــم حســنی می گویــد: خدمــت آقایــم امــام جــواد؟ع؟ رســیدم تــا از او دربــاره قائــم 
کــه آیــا همــان مهــدی )عــج( اســت یــا غیــر از اوســت؟ قبــل از پرســش مــن  )عــج( بپرســم 
کــه بایــد در غیبت او منتظــر بود و در  فرمــود: »ای ابوالقاســم! قائــم مــا همــان مهــدی اســت 
کــرد. او ســومین نســل مــن اســت. قســم بــه آن کــه محمــد؟لص؟  وقــت ظهــورش اطاعتــش 
گــر فقــط یــک روز از دنیــا باقــی  را بــه پیامبــری برگزیــد و مــا را بــه امامــت اختصــاص داد، ا
کنــد و زمیــن را از قســط و  کــه در آن ظهــور  باشــد، خداونــد آن روز را چنــان طوالنــی می کنــد 
کار  کــه از جــور و ســتم پــر شــده اســت. خداونــد تبارک وتعالــی  عــدل پــر نمایــد، همان طــور 
کــرد هنگامــی  کلیــم خــود موســی؟ع؟ را راســت  کار  کنــد، چنان کــه  او را در یک شــب راســت 
کــه رســول و نبــی بــود  کــه بــرای برگیــری آتشــی بــرای خانــواده خــود رفــت و در حالــی 

ج اســت«. برگشــت.« ســپس فرمــود: »بهتریــن اعمــال شــیعه مــا انتظــار فــر

کبــرا  کــه وضعیــت اعتقــاد مــردم بــه حضــرت صاحب االمــر را در زمــان غیبــت  2. روایاتــی 
بیــان می کنــد. ماننــد روایــت ذیــل:

ــمی  ــم س ــه: ول ــت ل ــه. فقل ــن بإمامت ــر القائلی کث ــداد أ ــره وارت ــوت ذک ــد م ــوم بع ــه یق - »...ألن
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المنتظــر؟ قــال: ألن لــه غیبــة یکثــر أیامهــا و یطــول أمدهــا فینتظــر خروجــه المخلصــون و ینکــره 
المرتابــون و یســتهزئ بــه الجاحــدون و یکــذب فیهــا الوقاتــون و یهلــک فیهــا المســتعجلون و 

ینجــو فیهــا المســلمون؛)خزاز قمــی: 283(
ــا خاســتن او پــس از فراموشــی نــام او و برگشــت بیش تــر معتقــدان از اعتقــاد  ... زیــرا بــه پ
کــه مــورد انتظــار  کســی می خواننــد  ــه امامــت او اتفــاق می افتــد. عــرض شــد: »چــرا او را  ب
کــه دوره غیبتــش روزهایــی بســیار و انجامــی طوالنــی دارد. در  اســت؟« فرمــود: »از آن رو 
کان منکــر او می شــوند؛ منکــران  ایــن دوره، مخلص هــا منتظــر خــروج او می ماننــد؛ شــکا
کــه وقــت ظهــور تعییــن می کردنــد، بــه تکذیــب  معانــد بــه تمســخر می پردازنــد؛ آن هــا 
کــت می افتنــد و تسلیم شــوندگان رســتگار  کــه عجلــه می ورزنــد، بــه هال می پردازنــد، آن هــا 

می شــوند.

وظیفه دشوار انتظار را از این روایات می توان به دست آورد.
کــه  یــک نمونــه  لشــکریان حضــرت حجــت؟جع؟.  و  یــاران  اوصــاف  بیــان  روایــات   .3

نقــل می شــود: اســت  روایــت  یــک  از  بخشــی 
کنــوز ال ذهــب و ال فضــة  ــه   - »عــن أبی جعفرالثانــی، عــن آبائــه قــال: قــال النبــی؟لص؟ و ل
إال خیــول مطهمــة، و رجــال مســومة یجمــع اهلل لــه مــن أقاصــی البــالد علــی عــدة أهــل بــدر 
ثالثمائــة و ثالثــة عشــر رجــال، معــه صحیفــة مختومــة فیهــا عــدد أصحابــه بأســمائهم، و بلدانهــم 

کــدادون مجــدون فــی طاعته؛)مجلســی، ج 52: 310( کناهــم،  و طبائعهــم، و حالهــم، و 
گنج هایــی دارد  از امــام جــواد؟ع؟ از پدرانــش از پیامبــر؟لص؟ چنیــن نقــل می کننــد: .... و 
کامــل و مردانــی عالمــت دار  کــه طــال و نقــره نیســتند، بلکــه لشــکریانی هســتند بــا تجهیــزات 
کنــاف عالــم، عــده ای بــه انــدازه عــدد اهــل بــدر،  و معیــن. خداونــد بــرای او از اطــراف و ا
کــه در آن عــدد یارانــش بــه  )313 مــرد(، فراهــم مــی آورد. بــا او نوشــته ای اســت مهرشــده 
کنیه هــا وجــود دارد. آنــان افــرادی ســخت کوش  اســم افــراد، شــهرها، نژادهــا، زینت هــا و 

و جــدی در فرمان بــری او هســتند.

وابط با خلفا و کارگزاران وایات ر ر
ــد دســته  ــه چن ــل شــده و ب ــام جــواد؟ع؟ نق ــات، مســتقیمًا در حــوزه سیاســت از ام ایــن روای

می شــود:  تقســیم  فرعی تــر 
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 1. حفظ ظاهر در رابطه ای مسالمت آمیز 

کلــی امــام جــواد؟ع؟، در رابطــه خــود بــا خلفــای جــور و دســتگاه حکومــت، حفــظ  سیاســت 
ع مهــم  کــه جهــات مختلــف ایــن موضــو ظاهــری مســالمت آمیز بــود. چنــد نمونــه در پــی می آیــد 

را در روایــات سیاســی- اجتماعــی آن حضــرت می رســاند:
1-1- »رجــل مــن بنــی حنیفــة مــن أهــل بســت و سجســتان قــال: رافقــت أباجعفــر؟ع؟ فــی 
ک  الســنة آلتــی حــج فیهــا فــی أول خالفــة المعتصــم فقلــت لــه وأنــا معــه علــی المائــدة و هنــا
کــم أهــل البیــت و یحبکــم و  ک رجــل یتوال ــا الســلطان: إن والینــا جعلــت فــدا جماعــة مــن أولی
کتابــا باالحســان إلــی فقــال  ک أن تکتــب إلیــه  علــی فــی دیوانــه خــراج فــإن رأیــت جعلنــی اهلل فــدا
ک: إنــه علــی مــا قلــت مــن محبیکــم أهــل البیــت وکتابــک  لــی: ال أعرفــه فقلــت: جعلــت فــدا

کتــب...؛ )کلینــی، ج 5: 111؛ شــیخ طوســی، ج 6: 334( ینفعنــی عنــده فأخــذ القرطــاس و 
کــه  مــردی از بنی حنیفــه از اهــل بســت و سیســتان می گویــد: بــا امــام جــواد؟ع؟، در ســالی 
در ابتــدای حکومــت معتصــم حــج می گزاردنــد، هم ســفر بــودم. ســر ســفره غــذا، در حالــی 
گــردم! والــی  کــردم: »فــدای شــما  کــه برخــی از یــاران ســلطان هــم نشســته بودنــد، عــرض 
مــا مــردی اســت باورمنــد بــه والیــت شــما اهل بیــت و از دوســت داران شــما. در دیــوان او 
گــر صــالح می دانیــد، نامــه ای مبنــی بــر بخشــودگی بدهــی ام بــه او  خراجــی را بدهــکارم. ا
گفتــم دوســت دار  کــردم: »او چنان کــه  بنویســید.« فرمــود: »او را نمی شناســم.« عــرض 
کاغــذ را برگرفتنــد  شماســت و نامــه شــما بــه او بــرای مــن ســودمند اســت.« در ایــن هنــگام 

و چنیــن نوشــتند... .

ــد.  ــل می کن ــرت نق ــفارش حض ــه س ــر نام ــا او در اث ــم ب ک ــک حا ــار نی ــرد از رفت ــه، آن م در ادام
)همــان: 112(

کــه اواًل حضــرت ظاهــرًا دوســتانه بــا حکومتیــان نشســت و  ایــن روایــت نشــان می دهــد 
کــه او هــم شــیعه  کمــی  برخاســت داشــتند و ثانیــًا روبــه روی آن هــا، بــرای شــیعیان خــود، بــه حا
ــا دســتگاه حکومتــی حکایــت دارد. ــد. ایــن وضــع از ظاهــری دوســتانه ب ــود ســفارش می کردن ب

ــی ناحیــة الشــام...  2-1- »الیعقوبــی قــال: لمــا توجــه ]أبوجعفــر[ فــی اســتقبال المأمــون إل
؛)راونــدی، ج2: 669(

ــرای اســتقبال از مأمــون، بــه ســوی  کــه ]امــام جــواد؟ع؟[، ب ــد: »هنگامــی   یعقوبــی می گوی
شــام روانــه شــدند...«.
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 استقبال بر روابط دوستانه داللت دارد.
3-1- ابن أورمــة قــال: إن المعتصــم دعــا جماعــة مــن وزرائــه وقــال: اشــهدوا لــی علــی محمــد 
ج. ثــم دعــاه فقــال: إنــک أردت أن  کتبــوا بأنــه أراد أن یخــر بــن علــی بــن موســی الرضــا زورا " وا

ج علــی. فقــال: " واهلل مــا فعلــت شــیئا " مــن ذلــک "...؛)طوســی: 524( تخــر
گفــت: »بــرای  ابن اورمــه می گویــد: معتصــم عــده ای از هم کارانــش را فراخوانــد و بــه آن هــا 
کــه او قصــد  مــن علیــه محمــد بــن علــی بــن موســی الرضا شــهادت دروغ بدهیــد و بنویســید 
گفــت: »تــو قصــد خــروج بــر مــن داری؟«  خــروج دارد، ســپس حضــرت را فــرا خوانــد و بــه او 

کاری در ایــن بــاره نکــرده ام...!« حضــرت فرمــود: »بــه خــدا ســوگند مــن 

کــه  ــوان در ضمــن آن فهمیــد  کــه می ت کرامتــی از حضــرت نقــل می شــود  در ادامــه روایــت، 
کــه  دشــمنی واقعــی بیــن حضــرت و خلیفــه، مانــع از رعایــت مصلحــت ســازش ظاهــری نمی شــود 

بــا ابتــکار و مدیریــت حضــرت صــورت می گیــرد.
2. پاسخ به پرسش های خلفا

 بخشــی از رابطــه حضــرت بــا خلفــا، بــه پاســخ بــه پرســش ها مربــوط اســت. یــک نمونــه نقــل 
می شــود:

 - »روی أن المعتصــم ســأل أباجعفــر محمــد بــن علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟ عــن قولــه 
)وأن المســاجد هلل فــال تدعــوا مــع اهلل أحــدا( فقــال هــی األعضاءالســبعة آلتــی یســجد علیها؛)حــر 

عاملــی، ج 6: 345(
کــه  ســبحان  خــدای  ســخن  ایــن  دربــاره  جــواد؟ع؟،  امــام  از  معتصــم  شــده  روایــت 
می فرمایــد: )ان المســاجد هلل فــال تدعــوا مــع اهلل احــدا( پرســید، فرمــود: »مســاجد اعضــای 

کــه بــر آن ســجده می شــود«. هفتگانــه ای اســت 

ــن  ــه ای ــه خلیف گرچ ــت.  ــکار اس ــؤال آش ــر در س ــت و تحقی ــزه لجاج ــر، انگی ــه ای دیگ در نمون
ح نمی کنــد، امــا انگیــزه منفــی آن از ســوی او القــا می شــود. البتــه تــالش  ســؤال را مســتقیمًا طــر
می کنــد ایــن القــا پنهــان از حضــرت باشــد و ظاهــری متواضعانــه بــه خــود می گیــرد. بــه روایــت 

کنیــد: ذیــل توجــه 
ح علــی أبی جعفــر محمــد بــن الرضــا؟ع؟ مســألة  کثــم اطــر - »قــال المأمــون لیحیــی بــن أ
ــا أیحــل أن یتزوجهــا؟  ــا أباجعفــر مــا تقــول فــی رجــل نکــح امــرأة علــی زن تقطعــه فیهــا. فقــال: ی
فقــال: یدعهــا حتــی یســتبرئها مــن نطفتــه ونطفــة غیــره، إذ ال یؤمــن منهــا أن تکــون قــد أحدثــت 
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کل رجــل  کمــا أحدثــت معــه. ثــم یتــزوج بهــا إن أراد، فإنمــا مثلهــا مثــل نخلــة أ مــع غیــره حدثــا 
کل منهــا حــالال. فانقطــع یحیــی. فقــال لــه أبوجعفــر؟ع؟: یــا أبامحمــد  منهــا حرامــا ثــم اشــتراها فــأ
ــا أباجعفــر أعــزک اهلل بیــن لنــا هــذا؟ قــال: هــذا رجــل  مــا تقــول فــی رجــل.... فقــال المأمــون: ی

...«. )حرانــی: 454(
کــه ایشــان را در  کثــم دســتور داد از امــام جــواد؟ع؟ چیــزی بپرســد  مأمــون بــه یحیــی بــن ا
کــرد؛ آیــا جایــز اســت  پاســخ درمانــده ســازد. یحیــی از حضــرت پرســید: »مــردی بــا زنــی زنــا 
کنــد؟« فرمــود: »پــس از زنــا، زن را رهــا می کنــد تــا از نطفــه آن مــرد و دیگــران  بــا او ازدواج 
کــرده، بــا دیگــران  کــه بــا آن مــرد برقــرار  کنــد، زیــرا ممکــن اســت همــان رابطــه ای  اســتبرا 
کنــد. وضعیــت او ماننــد  گــر خواســت بــا او ازدواج  کــرده باشــد. پــس از اســتبرا، ا هــم برقــرار 
کــه مــردی بــه حــرام، از آن می خــورد؛ ســپس آن را می خــرد و بــه  درخــت نخلــی اســت 
حــالل، از آن می خــورد.« یحیــی درمانــده شــد. ســپس امــام بــه او فرمــود: »ای ابامحمــد، 
کــرد: »ای اباجعفــر، خــدا تــو را عــزت  چــه می گویــی دربــاره مــردی ....« مأمــون عــرض 

کــن! حضــرت فرمــود: »ایــن مــردی اســت ....«. دهــد! مســأله را بــرای مــا بیــان 

3. رابطه مالی با خلفا

کــه امــام جــواد؟ع؟ هدایایــی را از مأمــون پذیرفته انــد.   از برخــی روایــات، بــه دســت می آیــد 
روایــت ذیــل نمونــه ای از ایــن دســت اســت:

- قــال المأمــون لیاســر: ســر إلــی ابــن الرضــا؟ع؟ وأبلغــه عنــی الســالم، واحمــل إلیــه عشــرین 
ــک، و  ــم بذل ــرت له ــر: فأم ــال یاس ــة ... ق ــه البارح ــذی رکبت ــهری ال ــه الش ــدم إلی ــار، وق ــف دین أل
دخلــت انــا أیضــا معهــم و ســلمت علیــه، و أبلغــت التســلیم و وضعــت المــال بیــن یدیــه، و عرضــت 

الشــهری علیــه، فنظــر إلیــه ســاعة ثــم تبســم، الخبر«؛)نــوری، ج 13: 178(
گفــت: »پیــش ابن الرضــا بــرو، ســالم مــرا بــه او برســان و بیســت هــزار دینــار  مأمــون بــه یاســر 
کــه دیشــب ســوار بــودم بــرای او ببــر ...«. یاســر می گویــد:  همــراه بــا اســب مخصوصــی 
کــردم  کــردم و خــود نیــز بــا هدایــا خدمــت حضــرت رســیدم و ســالم  »فرمــان خلیفــه را اجــرا 
گذاشــتم و اســب مخصــوص را هــم  و ســالم خلیفــه را رســاندم و امــوال را پیــش حضــرت 

کردنــد و ســپس لبخنــدی زدنــد...«. کمــی بــه آن هــا نــگاه  عرضــه داشــتم. حضــرت 
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شایستگی های رفتارهای اجتماعی
کــه  روایــات زیــادی بــه نقــل از امــام جــواد؟ع؟ در حــوزه رفتارهــای اجتماعــی وجــود دارد 
ــا غیرمســتقیم،  ــز، مســتقیم ی ــا اخالقــی دســته بندی شــود و نی ــای فقهــی ی گزاره ه ــد در  می توان
ع روایــات در پــی می آیــد: قابل اســتفاده در حــوزه سیاســی باشــد. چنــد دســته فرعــی از ایــن نــو

وایات تقیه 1. ر

کــه دارد، قابل اســتفاده در حــوزه فقــه و اخــالق اســت.   تقیــه بــا اقســام اضطــراری و مداراتــی 
کارکــرد  امــا در ضمــن صبغــه فقهــی و اخالقــی، نبایــد از تأثیــر و جایــگاه سیاســی آن مغفــول مانــد. 
کــه در آن قــدرت در دســت مخالفــان و دشــمنان  اصلــی تقیــه، حفــظ شــیعه در جامعــه ای اســت 
اســت. ایــن قــدرت، ممکــن اســت صرفــًا قــدرت شمشــیر نباشــد؛ بلکــه فضــای غالــب در جامعــه 
ایــن جهــت سیاســی محســوب  از  بنابرایــن،  از آن بهره کشــی می کننــد.  کمــان  کــه حا باشــد 
کــه بــه  کــه نوعــی عکس العمــل در برابــر قــدرت اســت. یــک نمونــه نقــل می شــود  می شــود 

ــری دارد: ــی افزون ت ــه سیاس ــاد در آن، جنب ع جه ــو ــت موض جه
کنــت  کتــب رجــل مــن بنی هاشــم إلــی أبــی جعفــر الثانــی؟ع؟ انــی  - »علــی بــن مهزیــار قــال: 
ج إلــی ســاحل مــن ســواحل البحــر إلــی ناحیتنــا ممــا یرابــط فیــه  نــذرت نــذرا منــذ ســنتین ان اخــر
ک انــه یلزمنــی  المتطوعــة نحــو مرابطهــم بجــدة و غیرهــا مــن ســواحل البحــر أفتــری جعلــت فــدا
الوفــاء بــه أو ال یلزمنــی؟ أو افتــدی الخــروج إلــی ذلــک الموضــع بشــئ مــن أبــواب آلبــر ألصیــر 
کان ســمع منــک نــذرک أحــد مــن  إلیــه إن شــاء اهلل تعالــی؟ فکتــب إلیــه بخطــه و قرأتــه: إن 
کنــت تخــاف شــنعته، وإال فاصــرف مــا نویــت مــن ذلــک فــی أبــواب  المخالفیــن فالوفــاء بــه ان 

آلبــر....«؛ )طوســی، ج 6: 126(
علــی بــن مهزیــار می گویــد: مــردی از بنی هاشــم بــه امــام جــواد؟ع؟ نوشــت: »مــن در طــول 
کــرده ام بــه ســواحل یکــی از دریاهــا بــرای مــرزداری بــروم و داوطلبانــه در جــده  دو ســال نــذر 
ــا واجــب اســت بــه نــذر خــود عمــل  کنــم؛ فدایتــان شــوم! بفرماییــد آی و غیــر آن مــرزداری 
کفــاره در وجــوه نیــک بشــکنم؟« در پاســخ، امــام بــه خــط  ــا  ــا این کــه نــذر خــود را ب کنــم ی
کــه تــو را مالمــت  کســی از مخالفــان نــذر تــو را شــنیده اســت و می ترســی  گــر  خــود نوشــتند: »ا
کنــی، در  کــرده ای بــرای نــذرت هزینــه  کــن؛ وگرنــه آن چــه را قصــد  کنــد، بــه نــذرت عمــل 

کــن!« کارهــای نیــک صــرف 
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2. تشکیل جامعه تشیع

کــردن روابــط شــیعیان و ســاختن  دســته ای از روایــات امــام جــواد؟ع؟ از تــالش بــرای محکــم 
کارکــرد  یــک جامعــه مســتحکم از آن هــا بــا محوریــت والیــت اهل بیــت؟مهع؟، حکایــت دارد. 
کمــان مخالــف و معانــد بــا اهل بیــت؟مهع؟ روشــن اســت.  سیاســی چنیــن جامعــه ای در برابــر حا

کــه می توانــد ابعــاد مختلــف ایــن تــالش را نشــان دهــد: چنــد نمونــه نقــل می شــود 
کردن ذکر اهل بیت 1-2- زنده 

 عــن ابــی جعفــر الثانــی؟ع؟، قــال: رحــم اهلل عبــدا احیــا ذکرنــا، قلــت: مــا احیــاء ذکرکــم؟ قــال 
کــر عنــد اهــل الثبــات. )صــدوق: 34( التالقــی - والتذا

امام جواد؟ع؟ فرمودند: 
کــردم: »زنــده داشــتن ذکر شــما  کــه ذکــر مــا را زنــده بــدارد! عــرض  کنــد بنــده ای  خــدا رحمــت 

چیســت؟« فرمــود: »دیــدار و گفت وشــنود نــزد ثابت قدمــان« ]در والیــت اهل بیــت؟مهع؟[.

2-2- جایگاه شیعه در تحلیل اجزای اسالم

قــال  أمیرالمؤمنیــن؟ع؟:  قــال  قــال:  جــده  عــن  أبیــه،  عــن  أبی جعفرالثانــی؟ع؟،  عــن   
رســول اهلل؟لص؟: إن اهلل خلــق االســالم فجعــل لــه عرصــة وجعــل لــه نــورا وجعــل لــه حصنــا وجعل 
ــه ناصــرا فأمــا عرصتــه فالقــرآن، و أمــا نــوره فالحکمــة، وأمــا حصنــه فالمعــروف، و أمــا أنصــاره  ل

فأنــا وأهــل بیتــی وشــیعتنا...؛ )کلینــی، ج 2: 46(
از امــام جــواد؟ع؟ از پدرانشــان نقــل اســت کــه پیامبــر؟لص؟ فرمودنــد: خداونــد اســالم را خلق 
کــرد و بــرای آن عرصــه ای و نــوری و حصنــی و ناصــری قــرار داد: قــرآن عرصــه آن، حکمــت 

نــور آن، معــروف حصــن آن و انصــار آن عبــارت از مــن و اهل بیتــم و شــیعیانمان اســت.

3-2- جهاد جامعه شیعه

ــم فــی  ــا أنزلنــاه« - قــال: وال أعل عــن أبی جعفرالثانــی؟ع؟ فــی حدیــث طویــل فــی شــأن »ان
هــذا الزمــان جهــادا إال الحــج والعمــرة والجوار؛)حرعاملــی، ج 15: 47(

کــه فرمــود: و در ایــن  از امــام جــواد؟ع؟ در حدیثــی طوالنــی در شــأن »انــا انزلنــا« نقــل اســت 
کنــار خانــه خــدا بــودن نمی شناســم. زمــان جهــادی بــه جــز حــج و عمــره و در 

4-2- تنبیه سخت و قاطع مدعیان دروغ پرداز

ــا دروغ پــردازی و نســبت های  کــه ب کســانی بــود   ســخت ترین برخــورد امــام جــواد؟ع؟ علیــه 
نــاروا، خــود را هــوادار و مبّلــغ اهل بیــت: می دانســتند. ایــن برخــورد را می تــوان بعــدی از ابعــاد 
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تــالش آن حضــرت بــرای ســازمان دهی و هدایــت جامعــه تشــیع دانســت. بــه نقــل زیــر توجــه کنید:
- »إســحاق األنبــاری، قــال، قــال لــی أبوجعفــر الثانــی؟ع؟: مــا فعــل أبوالســمهری لعنــه اهلل 
ــی اهلل عزوجــل  یکــذب علینــا، و یزعــم أنــه و ابــن أبی الزرقــاء دعــاة إلینــا، أشــهدکم أنــی أتبــرء إل
ح اهلل عزوجــل بعیشــک فــی  منهمــا، انهمــا فتانــان ملعونــان، یــا إســحاق أرحنــی منهمــا یــر
ــاس، و  ــان الن ــان یفتن ــا فتان ــال: انهم ــا؟ فق ــی قتلهم ــل ل ک یح ــدا ــت ف ــه: جعل ــت ل ــة. فقل الجن

یعمــالن فــی خیــط رقبتــی و رقبــة موالــی، فدماؤهمــا هدرللمســلمین؛ طوســی، ج 2: 811(
اســحاق انبــاری می گویــد: امــام جــواد؟ع؟ بــه مــن فرمودنــد: »ابوســمهری لعنــه اهلل چــه 
گمــان می کنــد او و ابــن ابــی الزرقــا مــردم را بــه ســوی مــا  می کنــد؟ بــر مــا دروغ می بنــدد و 
ــه ســوی خــدای عزوجــل برائــت می جویــم. آن دو  ــواه باشــید مــن از آن هــا ب گ می خواننــد. 
کــن، خداونــد عزوجــل زندگــی تــو  فتنه گــر و ملعوننــد. ای اســحاق! مــرا از دســت آن هــا راحــت 
گــردم! آیــا کشــتن آن هــا بــرای مــن  کــردم: »فــدای شــما  گردانــد!« عــرض  را در بهشــت راحــت 
ــه  کارهــای آن هــا ب ــد و  ــه فتنــه می اندازن ــد، مــردم را ب ــز اســت؟« فرمــود: آن هــا فتنه گرن جای
گذاشــته می شــود؛ بنابرایــن خــون آن هــا بــرای مســلمانان هــدر اســت«. گــردن مــن و یارانــم 

ک  ــا ــار خطرن ــده و رفت ــی عقی ــتند، ول ــیع هس ــی تش ــه مدع ک ــانی  کس ــا  ــدید ب ــورد ش ــن برخ ای
کــه دشــمن اهل بیــت؟مهع؟  کــه بــا نواصــب  علیــه شــیعه دارنــد، روا داشــته می شــود در حالــی 

هســتند، صبــر و مــدارا توصیــه می شــود. )مفیــد: 191(

نتیجه 
ع  در محــدوده روایــات منقــول از امــام جــواد؟ع؟، بــدون بررســی ســندی آن، در موضــو
ــه ایــن جمع بنــدی رســید: امــام جــواد؟ع؟  ــوان ب ســیره سیاســی- اجتماعــی آن حضــرت، می ت
ــرای ایشــان اتفــاق  کودکــی ب ــار در ســن  ــرای نخســتین ب کــه ب ــا بازخوانــی منشــأ الهــی امامــت  ب
افتــاده بــود، صغــر ســن را تحت الشــعاع حقیقــت امامــت قــرار دادنــد و بــر ایــن اســاس، وظایــف 
امامــت را در دوران خــود بــه انجــام رســاندند. حضــرت مســیر آینــده امامــت و حکومــت جهانــی 
کردنــد. ایشــان ضمــن حفــظ روابــط ظاهــری  را بــا تبییــن جنبه هــای مختلــف مهدویــت روشــن 
ــا نشــان  ــای فشــردند و ب ــر حقانیــت اهل بیــت؟مهع؟ پ ــزاران جــور، ب کارگ ــا خلفــا و  مســالمت آمیز ب
ــد  ــا معان ــف ی کثریــت غیــر شــیعه و قــدرت مخال دادن شایســتگی های جامعــه تشــیع در میــان ا

ــت و پاالیــش آن از فتنه هــا پرداختنــد. ــه حفــظ، هدای ــب، ب غال
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