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وضعیت اهلبیت؟مهع؟ و شیعیان در زمان امام جواد؟ع؟
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مســلمانان ارادتــی خــاص بــه اهلبیــت؟مهع؟ و مقــام ویــژه امامــان شــیعه داشــته،
مناقــب بســیاری را بــرای آنــان میشــمارند ،امــا دولتهایــی کــه بعــد از پیامبــر
؟لص؟ بــه وجــود آمدنــد ،اعمــال خشــن و ســرکوبگرانهای بــر ضــد خانــدان آن
حضــرت و شــیعیان آنــان انجــام دادنــد .اهلبیــت؟مهع؟ در مواجهــه بــا خلفــای
عصــر خویــش ،دارای موضعگیــری و اســتراتژی دقیــق و حسابشــدهای بودنــد
و میکوشــیدند علیرغــم احساســات تنــد برخــی از شــیعیان ،تــا حــد امــکان از
درگیــری و درافتــادن بــا اســتبداد مطلــق خلفــا بپرهیزنــد کــه نتیجـهای جــز کشــته
شــدن خــود و شیعیانشــان در برنداشــت؛ ب ـ ا وجــود ایــن ،هریــک از امامــان ،بــا
توجــه بــه اوضــاع اجتماعــی و نیــاز فرهنگــی زمــان خــود ،بــر جوانبــی خــاص از
اندیشــهها و آموزشهــای دینــی تأ کیــد داشــتند.
عباســیان بــا اســتفاده از محبوبیــت و جایــگاه رفیــع خانــدان رســالت ،کرســی
خالفــت اســامی را بــه دســت گرفتنــد ،امــا پــس از رســیدن بــه قــدرت ،بــرای قــوام
و دوام بیشتــر حکومــت ،بــه اقداماتــی بــر ضــد شــیعیان دســت زدنــد .رویارویــی
شــیعیان بــا عباســیان ،در دو گــروه امامــی و زیــدی و بــا دو راهبــرد متفــاوت قیــام
و تقیــه ،پیگیــری شــد .در دوره مأمــون ،بــه دلیــل گســتردگی فعالیــت شــیعیان
و نیــاز وی بــه حمایــت آنــان ،نخســتین بــار از یــک رهبــر شــیعی در منصــب
والیتعهــدی اســتفاده گردیــد ،امــا طولــی نکشــید کــه امــام رضــا؟ع؟ توســط
عباســیان بــه شــهادت رســید .خردســال بــودن امــام جــواد؟ع؟ در زمــان کســب
مقــام امامــت ،ایجــاد اختــاف در بیــن شــیعیان در تعییــن امــام ،همزمانــی دوره
امامــت ایشــان بــا شــکلگیری و توســعه سیســتم وکالــت و حضــور و فعالیــت
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فــرق متعــدد شــیعه ،عصــر امامــت امــام جــواد؟ع؟ ( 220-203ق) را بــه یکــی از
دورههــای مهــم تاریــخ اهلبیــت؟مهع؟ و شــیعیان تبدیــل کــرد .خلفــای عباســی
بــرای جلوگیــری از اقدامــات آن حضــرت و رشــد شــیعیان ،از راهکارهــای مختلفــی
بهــره بردنــد .در مقابــل ،امــام جــواد؟ع؟ نیــز در برابــر هــر یــک از اقدامــات آنــان،
راهبــردی هوشــمندانه را در پیــش گرفتنــد.
ایــن مقالــه بــا توجــه بــه ســیر تطــور فعالیــت حکومــت عباســی ،بــه چگونگــی
مواجهــه عباســیان بــا امــام جــواد؟ع؟ و طــرفداران حضــرت ،بــه وضعیــت
سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی شــیعیان در عصــر آن حضــرت و چگونگــی ارتبــاط
امــام بــا آنــان میپــردازد.
واژگان کلیدی

امام جواد؟ع؟ ،خلفای عباسی ،وضعیت شیعیان ،فرق شیعه ،سازمان وکالت.
مقدمه

بعــد از شــهادت امــام موســی بــن جعفــر؟ع؟ ،جایــگاه اهلبیــت در میــان مــردم کانــون توجــه
قــرار گرفــت و احساســات آنــان بــه اهلبیــت؟مهع؟ متمایــل شــد و موجــب تنفــر و نافرمانــی مــردم
از عباســیان گردیــد .بیــش از ایــن نیــز منصــور ،وارد درگیــری سیاســی و نظامــی بــا اهلبیــت؟مهع؟
و دوسـتداران آنــان شــده بــود و بــا بــه شــهادت رســاندن اشــخاصی ماننــد محمــد نفــس زکیــه
و بــرادرش ،احساســات شــیعیان بهویــژه دوســت داران اهلبیــت؟مهع؟ را بــر ضــد عباســیان
برانگیختــه و موجبــات نافرمانــی بیشتــر از عباســیان را فراهــم ســاخته بــود .عــاوه بــر شــیعیان
عــراق و تحــرکات سیاســی آنــان ،مهمتریــن خطــری کــه عباســیان بــا آن مواجــه بودنــد ،وجــود
شــخصیتهای برجســتهای از خانــدان پیامبــر ؟لص؟ در مدینــه ،کوفــه و بصــره بــود .ازای ـنرو
مأمــون ،بــه ناچــار بــه والیتعهــدی امــام رضــا؟ع؟ روی آورد .در پــی ایــن اقــدام ،بســیاری از
قیامهایــی کــه توســط اشــخاص برجســته اهلبیــت؟مهع؟ ،صــورت میگرفــت ،یــا در مبــارزه بــا
مأمــون از بیــن رفــت و یــا آرام شــد .بــا شــهادت امــام رضــا؟ع؟ ،اوضــاع سیاســی جامعــه و بــه تبــع
آن آینــده پیــش روی اهلبیــت؟مهع؟ و پیروانشــان بســیار ســخت و شــکنندهتر شــد.
اضطرابــی کــه پــس از شــهادت امــام رضــا؟ع؟ در میــان شــیعیان پدیــد آمــد ،موجــب تشــدد
و گرایــش عــدهای بــه افــراد دیگــر از علویــان شــد .عــدهای از شــیعیان نخســت بــه عبــداهلل بــن
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موســی بــرادر امــام رضــا؟ع؟ گرویدنــد و ابتــدا رهبــری او را پذیرفتنــد ،امــا بــه زودی دریافتنــد
کــه وی توانایــی پاس ـخگویی بــه ســؤاالت آنــان را نــدارد و از ای ـنرو ،وی را تــرک کردنــد ( .ابــن
شهرآشــوب ج ۴۲۹ :۲؛ عطــاردی ۲۹ :و  ۳۰و  )۲۲۲همچنیــن جمعــی از شــیعیان بــر امــام
کاظــم؟ع؟ توقــف کردنــد و دســتهای دیگــر بــه امامــت احمــد بــن موســی قائــل شــدند .نوبختــی:
97؛ المقــاالت و الفــرق ،ص 95؛ الفصــول المختــاره ،ص 256؛ نظریــه االمامــه ،ص 390؛
الملــل و النحــل ،ج  1ص  .)169گرایــش عــدهای از شــیعیان بــه اشــخاصی ماننــد عبــداهلل و
احمــد بــن موســی ،نشــانه آشــکار از پدیــد آمــدن تزلــزل داخلــی در میــان جمعــی از شــیعیان اســت.
مســأله دیگــر بــرای جامعــه شــیعه ،سیاســتهای خشــن و بیرحمانــه عباســیان در برابــر
شــیعیان و از طرفــی فعالیــت گســترده فــرق دیگــر اســامی بــود کــه نبــود یــک رهبــر سیاســی -
اجتماعــی در ایــن مــوارد ،ممکــن بــود ســبب فروپاشــی شــیعیان و پیــروان مکتــب امامیــه باشــد.
بنابرایــن امــام جــواد؟ع؟ و پیــروان مکتــب اهلبیــت؟مهع؟ بــا ســه مشــکل اساســی ،تفرقــه
شــیعیان پــس از امــام رضــا؟ع؟ ،فشــار عباســیان بــر شــیعیان و اقدامــات فــرق دیگــر مواجهــه
بودنــد .چگونگــی حــل ایــن مشــکالت و نحــوه برخــورد بــا آنهــا ،پرســش اصلــی ایــن نوشــته
اســت کــه ســعی میشــود بــا روش توصیفــی -تحلیلــی ،چگونگــی تبدیــل فضــای بحرانــی را
بــه نوعــی فرصــت بــرای رشــد و ارتقــای مذهبــی و اجتماعــی شــیعیان بــه تصویــر کشــد .ایــن
تصویرســازی بــا هــدف نمایــان ســاختن وضعیــت اهلبیــت؟مهع؟ ،شــیعیان و حاکمیــت در
عصــر امــام جــواد؟ع؟ ،بــا بررســی چهــار مــورد حســاس عصــر ایشــان و نقــش آن حضــرت در برابــر
مخاطبــان و گروههــای مختلــف سیاســی ،مذهبــی و اجتماعــی انجــام میشــود.
 .1چگونگی تفرقه شیعیان و مواجهه امام جواد؟ع؟ با شبهات

پــس از شــهادت امــام رضــا؟ع؟ (ســال  ۲۰۳ق) ،امــام جــواد؟ع؟ تنهــا فرزنــد پســر آن
حضــرت ،در حالــی بــه امامــت رســیدند کــه بیــش از هشــت ســال نداشــتند .بــا توجــه بــه اینکــه
نخســتین بــاری بــود کــه در میــان امامــان فــردی بــا ایــن ســن بــه امامــت میرســید ،جامعــه
شــیعه از ابتــدای امامــت ایشــان بــا ایــن شــبهه روبـهرو شــدند کــه آیــا فــرد نابالــغ میتوانــد امامــت
شــیعه را بــه عهــده بگیــرد؟ شــاید همیــن شــبهه ،ســبب شــد تــا برخــی از شــیعیان بــه واقفیــه
و ســایر گروههــا پیوســتند؛ گرچــه بــا پاســخهای امــام جــواد؟ع؟ ،عــده زیــادی برگشــتند و
امامــت حضــرت را پذیرفتنــد( .مفیــد )315 :ایــن نکتــه جالبتوجــه اســت کــه امــام رضــا؟ع؟
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امامــت حضــرت جــواد؟ع؟ را اعــام کــرده بودند؛(مفیــد317 :؛ طبرســی330 :؛ عطــاردی250 :
تــا 333؛ مجلســی ،ج  18 :50تــا  )36بــرای نمونــه ،در برابــر اشــاره برخــی اصحــاب بــه ســن
کــم فرزندشــان ،آنهــا را بــه نبــوت حضــرت عیســی؟ع؟ در دوران شــیرخوارگی توجــه داده و
فرمــوده بودنــد« :ســن عیســی؟ع؟ هنگامــی کــه نبــوت بــه ایشــان اعطــا شــد ،کمتــر از عمــر فرزنــد
مــن بــوده است»؛(نیشــابوری )203 :بــا ایــن حــال ،شــیعیان پــس از شــهادت امــام رضــا؟ع؟
در نگرانــی و اضطــراب عمیقــی فــرو رفتنــد و میــان آنــان اختــاف پیــش آمــد( .طبــری)204 :
وضعیــت بهانــدازهای بحرانــی بــود کــه عــدهای در خانــه عبدالرحمــان بــن حجــاج از ایــن وضــع
نالــه و ضجــه ســر دادنــد( .ابــن عبدالوهــاب )119 :ایــن حادثــه ،عــاوه بــر آنکــه میتوانســت در
روابــط داخلــی شــیعیان خلــل ایجــاد کنــد ،مقدمـهای بــود تــا جایــگاه تشــیع در میــان فرقههــای
دیگــر اســامی تغییــر یابــد و موجــب تحــوالت و تغییــرات فکــری و عقیدتــی شــود.
مســأله مهــم آن اســت کــه در ایــن موقعیــت ،متفکــران و متکلمــان شــیعه و حتــی عمــوم
شــیعیان ،بــه خوبــی از موضــوع و مســأله امامــت آ گاهــی داشــتند و میدانســتند ،عصمــت،
طهــارت از پلیدیهــا و دارا بــودن علــم لدنــی از ویژگیهــای امــام اســت .ایــن دو خصوصیــت
بایــد بهوســیله نــص توســط امــام قبلــی معلــوم میشــد .ازایـنرو ،وقتــی امامــت فــردی مشــکوک
باشــد ،بهتریــن وســیله بــرای شــناخت وی ،آزمایــش ادعاکننــده از طریــق پرس ـشهای فقهــی
و اعتقــادی خواهــد بــود .ایــن بــرگ برنــدهای در دســت شــیعیان بــه شــمار میآمــد و ســبب
میشــد تــا خیلــی زود دروغ مدعیــان امامــت آشــکار گــردد؛ چنانکــه دروغ بــودن ادعــای امامــت
عبــداهلل افطــح پســر امــام صــادق؟ع؟ و یــا جعفــر پســر امــام هــادی؟ع؟ بــا همیــن معیــار فــاش
شــد .در زمــان امامــت امــام جــواد؟ع؟ نیــز بــا آنکــه شــیعیان بــه مســأله امامــت از جنبــه الهــی آن
نگریســتند و نــص نیــز بــر امامــت حضــرت وجــود داشــت ،بــه دلیــل خردســال بــودن حضــرت،
اصــرار داشــتند تــا ایــن وجهــه الهــی در علــم و دانــش امــام ،بــروز یابــد .ازای ـنرو ،بــا تکیــه بــر
همیــن معیــار ،بــا طــرح ســؤاالتی ،ایشــان را آزمودنــد( .طبــری388 :؛ مســعودی220 :؛ ابــن
عبدالوهــاب :ص 109؛ کلینــی ،ج 493 :1؛ مفیــد102 :؛ ابــن شهرآشــوب ،ج )384 – 382 :4
مهمتریــن حرکــت شــیعیان در ایــن فضــا ،تردیــدی بــود کــه از ناحیــه علمــای بغــداد رخ
نمــود .جمعــی از شــیعیان ماننــد ریــان بــن صلــت ،صفــوان بــن یحیــی ،محمــد بــن حکــم و
یونــس بــن عبدالرحمــان ،بــه همــراه برخــی از بــزرگان و علمــای شــیعه ،تصمیــم گرفتنــد کــه
هنــگام حــج بــه حضــور امــام جــواد شــرفیاب گردنــد و از نزدیــک از ایشــان ســؤاالتی بکننــد .بــه
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گفتــه ســید مرتضــی ،بیــش از هشــتاد نفــر از فقهــای بغــداد و شــهرهای دیگــر ،هنــگام ســفر حــج
بــرای برطــرف نمــودن تردیــد خــود بــه مدینــه عــازم شــدند و در منــزل معــروف امــام صــادق؟ع؟
بــه محضــر امــام جــواد؟ع؟ رســیدند و بــه پاســخهای متبحرانــه و قانــع کننــده ایشــان نایــل
آمدنــد( .بحرانــی ،ج  )408 :2برخــی معتقــدان بــه امامــت حضــرت ،ســن کــم ایشــان را یــادآور
شــدند و آن حضــرت بــه جانشــینی حضــرت ســلیمان از حضــرت داوود؟ع؟ اشــاره کردنــد و
فرمودنــد:
حضــرت ســلیمان؟ع؟ هنگامــی کــه هنــوز کودکــی بیــش نبــود و گوســفندان را بــه چــرا
یبــرد ،توســط حضــرت داوود بــه جانشــینی انتخــاب شــد ،در حالــی کــه عبــاد و بــزرگان
م 
علمــای بنیاســراییل ایــن کار داوود را انــکار میکردنــد( .کلینــی ،ج )383 :1

بدینســان بــا پاسـخها و مدیریــت علمــی امــام جــواد؟ع؟ بیشتــر شــیعیان امامــت حضــرت
را پذیرفتنــد و در برابــر ایشــان تســلیم شــدند؛ بــرای نمونــه ،بــا آنکــه عمــوی پــدر ایشــان ،علــی
بــن جعفــر ،از علمــان بــزرگ شــیعه بــه حســاب میآمــد و منزلتــی واال نــزد مــردم داشــت ،در برابــر
علــم امــام جــواد؟ع؟ چنــان کرنــش مینمــود کــه برخــی متعجــب شــده ،بــر او خــرده میگرفتنــد.
بــا ایــن حــال ،وی همــواره در برابــر آنــان بــر درســتی رفتــار خــود تأ کیــد میکــرد( .مجلســی ،ج :50
 36و 104؛ کلینــی ،ج258 :1؛ کشــی 429 :و 430؛ تســتری ،ج  436 :6و  )437در ایــن بیــن
شــبهات دیگــری نیــز در ایــن دوره بــرای شــیعیان طــرح گردیــد و گاه بســیار مهــم جلــوه مـیداد
و امــام بــه تمــام ایــن مســائل بــا قــوت پاســخ میدادنــد؛ بــرای نمونــه ،شــیعیانی کــه بــه امامــت
امــام جــواد؟ع؟ معتقــد گشــته بودنــد ،در مــورد اینکــه مصــدر و منبــع علــم ایشــان چیســت،
اختــاف کردنــد .برخــی گفتنــد :آن حضــرت علــوم خــود را از کتابهــای پدرانــش و اصــول و
فروعــی کــه در آنهــا نوشــته شــده ،فــرا میگیــرد .دســته دیگــر معتقــد بودنــد کــه آن حضــرت،
علــم خــود را از پــدرش فرانگرفتــه؛ زیــرا زمانیکــه چهــار ســال و چنــد مــاه داشــتهاند ،پــدرش
عــازم خراســان شــده و دیگــر بــا ایشــان ارتبــاط نداشــته اســت؛ امــا هنــگام بلــوغ ایشــان خداونــد
وســایل و اســباب علــم ماننــد الهــام و آ گاهــی قلبــی و رؤیــای صادقــه و ...را بــرای ایشــان فراهــم
کــرده اســت .گــروه ســوم نیــز معتقــد بودنــد کــه ممکــن اســت ایشــان علــم خــود را از هــر دو راه
1
پیشــین بــه دســت آورد.
 .1بــرای اطــاع بیشتــر در خصــوص اختالفــات یــاد شــده ،نــک( :فــرق الشــیعه ،ص  89و 99؛ المقــاالت و الفــرق،
ص  79و 89؛ نظریــه االمامــه ،ص  193و  .)293البتــه از ســخن ریــان بــن صلــت و برخــی از بــزرگان اصحــاب
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همچنیــن دربــاره محــدوده صالحیــت امــام جــواد؟ع؟ نیــز اختــاف اقــوال پدیــد آمــد.
گروهــی معتقــد بودنــد آن حضــرت از زمــان شــهادت پدرشــان واجباالطاعــه هســتند و چــون در
صالحیــت هــر یــک از ائمــه هســت ،در صالحیــت ایشــان نیــز خواهــد بود و خردســالی ایشــان مانع
از پرســش از حضــرت دربــاره حــوادث و وقایــع و اقتــدا بــر ایشــان در نمــاز نمیشــود .ایــن گــروه
ا کثریــت شــیعیان بودنــد .دســتهای دیگــر میگفتنــد کــه آن حضــرت از زمــان شــهادت پدرشــان،
امــام هســتند ولــی اقتــدا بــه ایشــان در نمــاز صحیــح نیســت ،بلکــه اجــرای احــکام را شــخص
دیگــری از اهــل فقــه و دیــن و تقــوا بایــد بــر عهــده میگیــرد تــا ایشــان بالــغ شــوند( .حمیــری:
165؛ اشــعری ،ج 102 :1؛ اشــعری97 :؛ نوبختــی98 :؛ حکیــم )391 :یکــی از مســائلی کــه از
تحلیــل شــواهد یادشــده بــه دســت میآیــد ،آن اســت کــه ایــن نــوع از اختالفــات در مصــدر علــم
حضــرت و محــدوده صالحیــت ایشــان ،نشــان دهنــده تأثیــر نگذاشــتن ســن کــم امــام جــواد؟ع؟
و از طرفــی پاس ـخگویی مناســب ایشــان بــه شــبهات و پرس ـشهای آنــان اســت.
 .2مواجهه عباسیان با اهلبیت؟مهع؟ و راهبردهای امام جواد؟ع؟

بیشــک شــیعیان از دشــمنان مهــم عباســیان بودنــد .فرهنگــی کــه شــیعیان بــه پیــروی از
ً
اهلبیــت دنبــال میکردنــد ،کامــا اســامی بــود و مــردم نیــز گرچــه در فشــار عباســیان ســکوت
میکردنــد ،در عمــق وجــود خــود میتوانســتند حــق اهلبیــت را از باطــل خلفــای عباســی
تشــخیص دهنــد( .کلینــی ،ج  492 :1ـ  )493عباســیان بــه شــکلهای مختلفــی بــا اهلبیــت
کارانه گرفتــه تــا ســختگیریهای بســیار
و پیــروان آنــان برخــورد میکردنــد :از روش ســازش
گســترده و خشــن؛ البتــه برخــورد دوم بســیار وســیع ،پردامنــه و بیرحمانــه بــود .عباســیان ایــن
واقعیــت را بــه خوبــی درک میکردنــد کــه حاکمیــت آنــان جــز بــا سیاســت ســرکوبی اهلبیــت و
پیــروان آنــان پابرجــا نمیشــود؛ لــذا بــا تمــام وجــود ،مقابلــه بــا اهلبیــت و پیــروان آنــان برآمدنــد.
امــام جــواد؟ع؟ در مــدت عمــر کوتــاه خویــش ،بــا دو تــن از خلفــای عباســی ،یعنــی مأمــون
( 218 - 198ق) و بــرادرش معتصــم ( 227 -218ق) معاصــر بودنــد .بررســی تقابــل میــان
عباســیان و امــام جــواد؟ع؟ ،نشــان میدهــد کــه هــر یــک از دو خلیفــه عباســی ،بــا بهرهگیــری
از ظرفیتهــای موجــود ،بــرای جلوگیــری از نفــوذ و پیشــرفت معنــوی امــام کوشــش بلیــغ
امــام ؟ع؟ اینگونــه اســتفاده میشــود کــه بخــش اعظــم شــیعیان همچنــان معتقــد بودنــد کــه علــم امــام بــه
تعلیــم الهــی و لدنــی اســت و کمــی ســن در دریافــت ایــن علــوم اثــری نــدارد( .عیــون المعجــزات ،ص .)911
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زمــان بــا تحقیــر اهلبیــت؟مهع؟ و پیــروان آنــان ،کوشــش میکردنــد تــا بــا
داشــتهاند .آنــان هم
جعــل حدیــث در فضایــل بنیعبــاس ،دامــن آلــوده آنــان را تطهیــر کننــد.
هنگامــی کــه مأمــون در ســال  204قمــری بــه بغــداد بازگشــت ،میدانســت کــه شــیعیان پــس
از امــام رضــا؟ع؟ ،فرزنــدش را بــه عنــوان امــام خواهنــد پذیرفــت .او سیاســت پــدرش را شکســت
خــورده دیــد کــه بــرای کنتــرل امــام کاظــم؟ع؟ ایشــان را بــه بغــداد آورده و زندانــی کــرده بــود؛
رو ،در مــورد امــام رضــا؟ع؟ سیاســت دیگــری در پیــش گرفــت و خواســت شکس ـتهای
از ای ـن
پــدرش را ترمیــم کنــد .مأمــون بهخوبــی میدانســت کــه هرگونــه اقــدام تحریکآمیــز ،میتوانــد
داران اهلبیــت؟مهع؟ را جریح ـهدار ســازد و بــا قیــام شــیعیان و تحریــک جامعــه
عواطــف طــرف
دیده اســامی مواجــه شــود .وی از طرفــی جــرأت برخــورد آشــکار خشــونتبار را نداشــت
ســتم
و از طرفــی نیــز بهخوبــی درک میکــرد کــه نمیتوانــد بــزرگان و رهبــران شــیعه را آزاد گــذارد.
مأمــون بهخوبــی از شــمار رو بــه رشــد شــیعیان و رغبــت آنــان بــرای کنــار زدن عباســیان اطــاع
داشــت و ایــن خطــر را بهخوبــی احســاس میکــرد؛ لــذا ســعی میکــرد امــام را بــه خالفــت خــود
یشــدند،
نزدیــک ســازد و بیــن آن حضــرت و شــیعیانش کــه پایــگاه مردمــی حضــرت محســوب م 
تریــن مواجهــه را بــا امــام جــواد؟ع؟ نداشــت( .ادیــب )246 :البتــه
جدایــی افکنــد .از ایـنرو ،کم
تــا حــدودی نیــز موفــق بــود و اگــر اختــاف بیــن گروههــای شــیعی معــارض خالفــت عباســیان
وجــود نداشــت  ،بــه ســادگی خالفــت او را ســاقط میکردنــد.
بنابرایــن مأمــون در مواجهــه بــا امــام رضــا؟ع؟ و بعــد از آن بــا امــام جــواد؟ع؟ و پیــروان آنــان،
کارانــه ،میکوشــید چنیــن
سیاســت جدیــدی در پیــش گرفــت .او بــا ظاهــری آراســته و فریب
کــه در مــورد امــام رضــا؟ع؟
تبلیــغ کنــد کــه عالقــه و محبــت ویــژه بــه اهلبیــت؟مهع؟ دارد؛ چنان
مســأله والیتعهــدی را مطــرح کــرد و آن حضــرت را بــه پذیــرش آن مجبــور نمــود( .مجلســی،
ج 130 :49؛ صــدوق238 :؛ حســینی عاملــی244 :؛ صــدوق ،ج  )140 :2ایــن سیاســت
محدودکننــده و تحــت کنتــرل آورنــده مأمــون ،در همــهجــای زندگــی اجتماعــی و تعامــات
سیاســی حضــرت بــا حکومــت دیــده میشــود( .مجلســی ،ج 168 - 167 :2و 152 – 151؛
حســینی عاملــی 213 :،و  )214مأمــون وقتــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه در برابــر امــام رضــا؟ع؟
بــه مهمتریــن اهــداف خــود یعنــی القــای پذیــرش مشــروعیت عباســیان از طــرف بزرگتریــن
چنیــن کاســتن مقــام و منزلــت
مرجــع شــیعیان(اصفهانی628 :؛ عطــاردی ،ج  50 :1و  )51و هم
امــام؟ع؟ در برابــر گروههــای دیگر(صــدوق ،ج  )241 :2رســیده ،ایــن سیاســت را در برابــر امــام
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جــواد؟ع؟ نیــز پیــش گرفــت .امــا ایــن سیاســت بعــد از او دوام چندانــی نیافــت و معتصــم در
نخســتین ســال حکومــت خــود ،امــام جــواد؟ع؟ را بــه بغــداد فــرا خوانــد و در همــان ســال امــام را
بــه شــهادت رســاند( .مســعودی ،ج )464 :3
نفوذ اجتماعی امام و سیاست فراخوانی به مرکز حکومت

کــه در ســال  204قمــری بــه بغــداد روی آورد ،بالفاصلــه امــام جــواد؟ع؟
مأمــون پــس از آن
را بــه بغــداد فــرا خوانــد ،امــا آن حضــرت پــس از مــدت کوتاهــی در ایــام حــج بــه مدینــه
برگشــتند(طبری ،ج 190 :7؛ خطیــب بغــدادی ،ج  54 :3ـ  )55تــا ایــن کــه معتصــم بعــد از بــه
دســت گرفتــن حکومــت ،در اولیــن اقدامــات خــود بــه تفصیــل از احــواالت امــام جــواد؟ع؟ پرســید
و بررس ـیهایی دربــاره چگونگــی ارتبــاط حضــرت بــا شــیعیان ،انجــام داد و در نهایــت ایشــان
را بــه بغــداد فــرا خواند(ابــن شهرآشــوب ،ج 384 :4؛ مجلســی ،ج )8 :50و طــی مراقبتهــای
جاسوســی ،امــام را بــه شــهادت رســاند( .کلینــی ،ج 411 :1؛ مجلســی ،ج  2 - 1 :50و 13 – 8؛
مفیــد368 :؛ ابــن شهرآشــوب ،ج 380 :4؛ طبرســی )354 :مشــخص بــود کــه آنــان در پــی
رو ،بارهــا افــراد مختلفــی را در کنــار امــام بــه عنــوان جاســوس قــرار
کنتــرل امــام هســتند؛ از ای ـن
میدادنــد و یــا کنیزانــی را بدیــن منظــور بــه آن حضــرت هدیــه میکردنــد .گماشــتگان نیــز اخبــار
را بــه صــورت منظــم بــه خلیفــه میرســاندند( .مســعودی ،ج 225 :2؛ زیــدان ،ج 549 :2؛ ابــن
عبدریــه ،ج  )148 :1ایــن مــوارد ،نشــان میدهــد ایــن اســت کــه نفــوذ اجتماعــی امــام گســترده
شــده بــود ،بــه گون ـهای کــه معتصــم را واداشــت تــا بــه مجــرد رســیدن بــه خالفــت ،از احــوال
ایشــان جویــا شــود و ایشــان را زیــر نظــر داشــته باشــد.
سیاست مقابله علمی و برتری امام در مناظرات علمی

یکــی از مســائلی کــه تاریخنــگاران دربــاره مأمــون نگاشــتهاند ،آن اســت کــه وی خــود را
فــردی عالقهمنــد بــه علــوم نشــان مــیداد( .ســیوطی307 :؛ قلقشــندی ،ج  )213 :1وی بــا
دانشــمندان بزرگــی نیــز در عصــر خــود ارتبــاط داشــت؛ ازایـنرو ،بهتریــن دانشــمندان و متکلمــان
دینــی آن عصــر ،را در جلســاتی کــه وی در خراســان و در برابــر امــام رضــا؟ع؟ تشــکیل م ـیداد،
حاضــر بودنــد( .صــدوق )24-17 :در دوره امــام جــواد؟ع؟ وی فضــا را از همــه زمانهــا بــرای
مقابلــه علمــی بــا کســی کــه شــیعیان امامــش میخواندنــد ،فراهــم دیــد؛ زیــرا میپنداشــت کــه بــا
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ســن بــوده و در درجــه دوم هیـچگاه فرصتــی نبــوده
فــردی روبـهرو میشــود کــه در درجــه اول کم
اســت تــا وی از دانــش پــدرش اســتفاده کنــد .لــذا جلســات مناظــره علمــی برگــزار میکرد که پشــت
پــردهای سیاســی داشــت و در پاســخ بــه اعتــراض عباســیان مبنــی بــر اثبــات درســتی تصمیــم
خــود بــود .بــه گفتــه مفیــد ،ایــن مناظــرات در دوران کودکــی امــام ،بــا بزرگتریــن دانشــمندان
اهــل ســنت یعنــی یحیــی بــن ا کثــم صــورت گرفتــه و بــا برتــری علمــی امــام خاتمــه یافتــه اســت.
خواســت امــام را از پاســخگویی بــه ســؤاالت
(مفیــد ،ج  )283 :2مأمــون بــه گمــان خــود می
ناتــوان ســازد تــا شــیعیان در پیــروی از ایشــان سســت شــوند و عــدم صالحیــت امامــت برایشــان
آشــکار شــود .سیاســت مأمــون در ایــن رخــداد بســیار متبحرانــه بــود .وی خــود را مطمئــن بــه
گــو بــودن حضــرت نشــان مـیداد تــا بــا ایــن تظاهــر ،عــاوه بــر تحریــک بیشتــر عباســیان
جواب
داران وی ،خــود را از مســئولیت مســتقیم
و پافشــاری آنــان بــر ســاقط کــردن آن حضــرت و طــرف
چنیــن رویــدادی کنــار کشــد و در صورتــی کــه امــام پاســخگو باشــند ،بــه مراقبــت و کنتــرل و
1
محاصــره ایشــان ادامــه دهــد.
سیاست ارتباط خانوادگی مقدمهای برای تصفیه حساب

بــه نظــر میرســد مأمــون پــس از اقدامــات مختلــف ماننــد بخشــش و ایجــاد مقــرری بــرای
امــام؟ع؟ (ابــن عمــاد حنبلــی ،ج  )97 :3بــرای جــذب آن حضــرت بــه دارالخالفــه و محــدود
نمــودن امــام ،عاجــز مانــد و تصمیــم بــه ایجــاد پیونــد خانوادگــی بــا حضــرت افتــاد .محمــد بــن
ریــان نقــل کــرده کــه مأمــون بــرای نیرنــگ زدن بــه ابوجعفــر؟ع؟ بــه هــر حیل ـهای دســت زد و
چــون عاجــز گشــت ،خواســت دختــرش را بــه نــکاح او درآورد( .مجلســی ،ج 61 :50؛ کلینــی،
ج 413 :1؛ ابــن شهرآشــوب ،ج )396 :4ســختگیریهای حکومــت در مــورد امــام جــواد؟ع؟
طاقتفرســا بــود تــا آنجــا کــه از ابــن بزیــع عطــار روایــت شــده کــه امــام جــواد؟ع؟ فرمودنــد:
«ســی مــاه بعــد از مأمــون ،فــرج و گشــایش حاصــل میشــود»(.اربلی ،ج 153 :3؛ مجلســی ،ج
 )64 :50بــا ایــن حــال ،از آنجــا کــه ایشــان بــرای نظــام حاکــم کــه از راه قهــر و غلبــه روی کار
آمــده بــود ،هیــچ مشــروعیتی قائــل نبودنــد ،بــه اقدامــات خــود ادامــه دادنــد .از ایـنرو ،معتصــم
دنبــال بهانـهای بــرای کنــار زدن حضــرت از صحنــه اجتماعــی و سیاســی برآمــد .او در پــی پاســخ
 .1مهمتریــن ســند مناظــرات ،روایتــی اســت کــه مرحــوم شــیخ مفیــد از ریــان بــن شــبیب نقــل کــرده اســت( :ارشــاد،
ص  64تــا 15؛ فصــول المهمــه ،ص  762تــا 172؛ تفســیر قمــی ،ج  ،1ص .)381
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متبحرانــه حضــرت بــه پرسشــی دینــی و پدیــدار شــدن شــخصیت واالی ایشــان ،احســاس خطــر
کــرد و دســتور داد تــا ایشــان را مســموم کننــد( .عیاشــی319 :؛ عطــاردی)183 – 181 :
فعالیت فرق مختلف و مهمترین راهبردهای امام جواد؟ع؟

در عصــر امــام جــواد؟ع؟ ،شــیعیان بــه فــرق متعــددی منشــعب شــدند و هریــک بــه نوعــی
چــون دیگــر امامــان،
فعالیــت کــرده ،در پــی جــذب دیگــر مســلمانان بودنــد .آن حضــرت هم
کــه بــه مســائل آنــان پاســخ
شــیعیان را از ارتبــاط بــا فرقههــای منحــرف بازداشــته ،عــاوه بــر آن
میدادنــد ،افــرادی را نیــز کــه بــه ســوی آنــان متمایــل میشــدند بــا ســخنان خــود هدایــت و
امامیــه را تقویــت مینمودنــد .از صورتهــای مواجهــه امــام و تقابــل بیــن امامیــان و فــرق دیگــر
بــه مــوارد ذیــل میتــوان اشــاره کــرد:
الف) نفی اندیشههای غالت و بیرون راندن آنان از جمع شیعیان

غــات در دوره امــام جــواد؟ع؟ نقشــی اساســی در تحــوالت مذهبــی داشــتند .آنــان عــاوه
کــه موجــب بدنــام کــردن شــیعه شــده بودنــد ،روایاتــی را بــه نــام ائمــه جعــل میکردنــد
بــر آن
و بهوســیله آن شــیعیان را منحــرف میســاختند .امــام جــواد؟ع؟ در اقدامــی ســنجیده ،ســعی
بــر نفــی موضــع غــات و اندیش ـههای فاســد و خنثــی کــردن آثــار اندیش ـههای آنــان در میــان
ُ
شــیعه بودنــد .و از طــرف دیگــر ،موقعیــت عالمــان و راویــان شــیعیه را در برابــر رؤســای غــات
تأییــد میکردنــد .بــرای نمونــه ،در مــورد ابوالخطــاب کــه از ســران غــات بــود ،فرمودنــد« :لعنــت
خداونــد بــر ابوالخطــاب و اصحــاب او و کســانی کــه در ایــن بــاره توقــف یــا تردیــد کنند!»( .کشــی:
 )528حضــرت بــه شــدت تهاجــم آنــان توجــه داشــتند و مشــاهده میشــود کــه ســختترین
برخــورد را بــا ایــن گــروه داشــتند؛ چنانکــه حتــی بــه اســحاق انبــاری فرمودنــد تــا بــه نحــوی ،دو
تــن از بــزرگان غــات (ابوالمهــری و ابــن ابــی الزرقــاء) را بــه قتــل رســاند( .همــان) در زمــان امامت
ایشــان نیــز اینگونــه افــراد بــا سوءاســتفاده از کمــی ســن امــام ،بــه خیــال خــود تصــور میکردنــد
کــه میتواننــد بــر امــور جامعــه مســلط شــوند و هــر طــور کــه خواســتند عمــل کننــد .آن حضــرت
ایــن خطــر را احســاس کردنــد و بــدون هیــچ اغماضــی ،آنهــا را طــرد نمودنــد« .ابوعمــر جعفــر بــن
وافــد» و «هاشــم بــن ابــی هاشــم» در زمــره ایــن افــراد جــای داشــتند .امــام جــواد؟ع؟ دربــاره آنــان
ّ
فرمــود« :خداونــد آنــان را لعنــت کنــد! زیــرا بــه اســم مــا از مــردم اخــاذی میکننــد و مــا را وســیله
دنیــای خــود قــرار دادهاند»(.طوســی)549 :
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از اقدامــات مهــم امــام ،بصیرتافزایــی بــرای مقابلــه بــا انحــراف افــراد یــا گروههــای
مختلــف بــود .محمــد بــن ســنان ،از جملــه کســانی کــه در محبــت اهلبیــت؟مهع؟ زیــادهروی
میکــرد ،روزی بــه محضــر امــام جــواد؟ع؟ رســید و مســائلی از جملــه اختالفــات شــیعیان را
مطــرح کــرد .برخــورد امــام جــواد؟ع؟ بــا وی ،نشــاندهنده تــاش ایشــان بــرای حفــظ افــراد در
دایــره امامیمذهبــان اســت .امــام بــه وی فرمــود:
ای محمــد! خداونــد قبــل از هــر چیــز نــور پیامبــر ؟لص؟ ،علــی و فاطمــه؟ع؟ را خلــق کــرد.
ســپس اشــیاء و موجــودات دیگــر را آفریــد و طاعــت اهلبیــت؟مهع؟ را بــر آنــان واجــب کــرد و
امــور آنهــا را در اختیــار اهلبیــت؟مهع؟ قــرار داد .بنابرایــن فقــط آنــان حــق دارنــد چیــزی را
حــال و چیــزی را حــرام کننــد و حــال و حــرام ایشــان نیــز بــه اذن و اراده خداونــد اســت.
ای محمــد! دیــن همیــن اســت و کســانی کــه جلوتــر برونــد ،منحــرف شــدهاند و کســانی کــه
عقــب بماننــد ،پایمــال و ضایــع خواهنــد شــد .تنهــا راه نجــات ،همراهــی بــا اهلبیــت؟مهع؟
اســت و تــو نیــز بایــد همیــن راه را طــی کنــی( .کلینــی ،ج )44 :1

از جملــه اقدامــات امــام در ایــن جهــت ،تــاش بــرای جلوگیــری از انحــراف شــیعیان
بهواســطه روایــات جعلــی اســت .آن حضــرت بــه مناســبتهای گوناگــون ،بــر ایــن مطلــب
تأ کیــد مینمودنــد؛ چنانکــه در جلســهای فرمودنــد:
ً
هــر کــس عمــدا بــر مــن دروغ ببنــدد ،جایگاهــش در آتــش خواهــد بــود! پــس چــون حدیثــی
از مــن نقــل شــد ،آن را بــه کتــاب خــدا و ســنت مــن عرضــه کنیــد ،آنچــه بــا کتــاب خــدا و
ســنت مــن موافــق بــود ،بگیریــد و آنچــه مخالــف بــا آن دو بــود ،رهــا کنیــد( .جعفریــان:
.)490

 .3دستور به عدم ارتباط با فرق انحرافی

راههــای مختلفــی بــرای ارتبــاط شــیعیان بــا ســران فــرق دیگــر وجــود داشــت .ایــن مســأله
طبیعــی اســت کــه ســران فــرق دیگــر نیــز از نفــوذ اجتماعــی در بیــن پیــروان خــود برخــوردار بودنــد
و هرگونــه بیبصیرتــی کــه ســبب ایجــاد ارتبــاط بیــن امامــی مذهبــان و آنــان شــود ،میتوانســت
کــه ایــن برخــورد در برابــر
جدایــی آنــان را از مکتــب اهلبیــت؟مهع؟ بــه دنبــال داشــته باشــد .چنان
واقفیــه مشــاهده میشــود .وقتــی از امــام جــواد؟ع؟ دربــاره خوانــدن نمــاز پشــت ســر واقفیــان
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ســؤال شــد ،حضــرت در پاســخ ،شــیعیان خــود را از ایــن کار نهــی کردنــد( .صــدوق ،ج )379 :1
چنیــن زیدیــه یکــی دیگــر از فرقههــای منشــعب از شــیعه بــود کــه ائمــه؟مهع؟ بــه خاطــر
هم
دشــمنی و طعــن ایــن فرقــه در دوران خاصــی ،در برابــر آنهــا موضــع گرفتنــد .امــام جــواد؟ع؟
در روایتــی ،دو فرقــه واقفیــه و زیدیــه را مصــداق آیــه «وجــوه یومئــذ خاشــعه عاملــه ناصبــه»
دانســتند( .کشــی ،391 :عطــاردی )150 :ایشــان بــا ایــن بیــان ،آنــان را در شــمار ناصبیهــا
آوردنــد و شــیعیان بــه خوبــی میدانســتند کــه برقــراری هرگونــه ارتبــاط اجتماعــی و مذهبــی بــا
ناصبیــان ،از نظــر شــرعی بــر آنــان حــرام اســت .ایــن برخــورد امــام در برابــر فرقــه مجســمه نیــز
کــه حضــرت در مــورد آنــان بــه شــیعیان فرمودنــد« :اجــازه نداریــد در نمــاز
دیــده میشــود .چنان
بــه آنــان اقتــدا کنیــد و یــا بــه آنــان زکات دهیــد! (صــدوق101 :؛ التهذیــب ،ج )283 :3
 .4مقابله علمی مستقیم با سران و بزرگان فرق

بیشــک معتزلــه یکــی از مهمتریــن فــرق اســامی در عصــر امــام جــواد؟ع؟ بــه شــمار میرفــت
کــه تــا دوره مأمــون و معتصــم بــه آن بیمهــری شــده بــود .از زمــان خالفــت ایــن دو ،حمایــت و
پشــتیبانی قــوی و وســیعی از آنــان صــورت گرفــت .ایــن گــروه نصــوص و مطالــب صریــح دینــی
ً
را بــر عقــل خــود عرضــه میکردنــد و آن را عقلشــان صریحــا تأییــد میکــرد ،میپذیرفتنــد و بقیــه
را انــکار میکردنــد .یکــی از ویژگیهــای معتزلــه آن بــود کــه اصــول اعتقــادی منســجمی را بــرای
داران خــود تشــریح نمودنــد و بــا متکلمــان زبردســت خــود ،قــدرت زیــادی بــرای جــذب
طــرف
گروههــای مختلــف مســلمان بــه ســوی خــود داشــتند 1.امــام جــواد؟ع؟ در برابــر چنیــن گروهــی
بــه صحنــه آمدنــد و بــا بــزرگان ایــن فرقــه بــه مناظــره پرداختنــد .یکــی از ایــن مناظــرات مهــم
و مشــهور در برابــر یحیــی بــن ا کثــم صــورت گرفــت .وی از فحــول معتزلــه بــه شــمار میرفــت
و توانســته بــود در حالــی کــه حــدود بیســت ســال داشــت از ســوی هارونالرشــید قاضــی
بصــره شــود و بعدهــا از نزدیکتریــن افــراد بــه وی محســوب گــردد( .ابــن خالــکان ،ج 84 :1
و ج )147 : 6حضــرت جــواد؟ع؟ در برابــر وی بــه ســؤاالت مختلــف پاســخ دادنــد و بــا طــرح
 .1برخــی اعتقــادات معتزلــه کــه بســیار بیــن مــردم جــا افتــاده و از مقبولیــت برخــوردار بــود عبارتنــد از  .1خداونــد
قدیــم اســت و قدیــم بــودن اخــص صفــات اوســت؛  .2کالم خداونــد (قــرآن) حــادث و مخلــوق اســت؛  .3خداونــد
بــه هیچچیــز شــبیه نیســت (ابــن خیــاط ،االنتصــار؛ الملــل و النحــل؛ طبقــات المعتزلــه؛ الفــرق بیــن الفــرق؛
االیضــاح ).
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پرس ـشهایی ،ثابــت کردنــد کــه مکتــب امامیــه بســیار کاملتــر از آن اســت کــه معتزلــه تصــور
میکنــد( .مجلســی ،ج  ،50ث  )78- 74تأثیــر مناظــرات امــام بــه حــدی بــود کــه برخــی علــت
شــهادت امــام را ســعایت ابــن ابــی داوود میداننــد کــه در مناظــره بــا امــام جــواد؟ع؟ شکســت
خــورد بــود( .عیاشــی ،ج )320 :1
مناطق فعال شیعیان امامی و نقش امام جواد؟ع؟ در سازمان وکالت

همانطــور کــه از ســخن شــیخ طوســی برمیآیــد ،شــیعیان امامــی در سرتاســر ســرزمینهای
اســامی بــه طــور متفرقــه زندگــی میکردنــد؛ امــا بخــش عمــده شــیعیان در عــراق و در
بخشهایــی چــون بغــداد و مدائــن حضــور داشــتند( .طوســی )212 :البتــه گذشــته از حضــور
چشـمگیر امامیــان در منطقــه شــرق اســامی و شــهرهایی چــون قــم ،از برخــی روایــات اســتفاده
کــه در روایتــی از
میشــود کــه شــماری از شــیعیان امامــی در مصــر نیــز فعالیــت داشــتند؛ چنان
علــی بــن اســباط نقــل شــده کــه او قامــت امــام جــواد؟ع؟ را بــه دقــتنگریســت تــا آن حضــرت را
بــرای اصحابــش در مصــر توصیــف کنــد( .کلینــی ،ج )384 :1
تــر بــه وضعیــت و حضــور شــیعیان در مناطــق مختلــف
جــا کــه منابــع در ایــن دوره کم
از آن
پرداختــه ،بــا رجــوع بــه روایــات میتــوان بــه اطالعاتــی دســت یافــت؛ بــرای نمونــه ،فــردی از
شــیعیان خراســان خدمــت امــام؟ع؟ مشــرف شــد( .طوســی )208 :در روایــت دیگــری از حــر
بــن عثمــان همدانــی ،گروهــی از شــیعیان ری بــه محضــر حضــرت آمدنــد( .همــان) بــر اســاس
روایــت دیگــری ،فــردی از اهالــی بســت و بجســتان ،در ایــام حــج بــه حضــور حضــرت رســید و
داران اهلبیــت؟مهع؟ و بــه شــما عالقهمنــد اســت»(.کلینی ،ج 111 :5؛
گفــت« :والــی مــا از دوسـت
تهذیــب ،ج  )336 :6همانطــور کــه اشــاره شــد ،قــم از مرا کــز مهــم شــیعه بــود و شــیعیان ارتبــاط
نزدیکــی بــا حضــرت داشــتند؛ بــرای نمونــه ،احمــد بــن محمــد بــن عیســی (شــیخ القمییــن) از
اصحــاب امــام رضــا؟ع؟ و امــام جــواد؟ع؟ و امــام هــادی؟ع؟ بــوده و حتــی امــام عســکری؟ع؟
را درک کــرده اســت( .عطــاردی )265 :نیــز صالــح بــن محمــد بــن ســهل از دیگــر اصحــاب بــود
کــه در قــم ،رســیدگی بــر موقوفــات را برعهــده داشــت( .تهذیــب ،ج 140 :4؛ طوســی ،ج )60 :2
روابــط بیــن ائمــه؟مهع؟ و شــیعیان از زمــان امــام رضــا؟ع؟ رشــد زیــادی کــرد و ایــن گســتردگی
ارتبــاط بیــش از هــر چیــز ،مدیــون شــبکه وکالی آن بزرگــواران در مناطــق مختلــف بــود .پــس
از محدودیتهــا و کنترلهــای شــدیدی کــه عباســیان بــرای امامــان شــیعه ایجــاد کردنــد،

 ₪ 138سخن تاریخ /شماره  22ـ سال نهم ـ پاییز و زمستان 1394

ائمــه؟مهع؟ بــا ابــزار جدیــدی بــا شــیعیان خــود ارتبــاط برقــرار ســاختند .بدیــن منظــور امــام
کاظــم؟ع؟ بــا تأســیس ســازمان وکالــت ،فعالیــت شــیعیان را هدایــت میکردنــد .امــام رضــا؟ع؟
نیــز ایــن تشــکیالت منظــم را حفــظ نمودنــد و از جانــب خــود در همــه نقــاط وکالیــی گماشــتند.
(طوســی506 :؛ نجاشــی 197 :و  )447ایــن وکال ،پــس از شــناخت امــام جــواد؟ع؟ در موســم
حــج و پــی بــردن بــه حقانیــت آن حضــرت ،فعالیــت خویــش را ادامــه دادنــد( .مجلســی ،ج :50
99؛ ابــن عبدالوهــاب 119 :و  )121آن حضــرت در مــوارد متعــددی ،از ایــن طریــق بــا شــیعیان
گویی بــه مســائل آنــان ،مشــکالت جامعــه را حــل کردنــد.
ارتبــاط داشــتند و عــاوه بــر پاســخ
(اختیــار معرفــه الرجــال ،ص  447 - 446و  459و .)498 – 497
برخــی از مهمتریــن وکیالنــی کــه نقــش جــدی در ایــن عصــر در رشــد و تکامــل مکتــب امامــی
داشــتند ،عبــارت بودنــد از :علــی بــن مهزیــار در اهواز(،نجاشــی )253 :ابراهیــم بــن محمــد
همدانــی در همدان(،طوســی 611 :و  )612یحیــی بــن ابــی عمــران در ری(،قطــب راونــدی،
ج  )669 :2یونــس بــن عبدالرحمــن و ابــو عمــرو حــذاء در بصره(،کلینــی ،ج 316 :5؛ طوســی:
 487و )488علــی بــن حســان واســطی در بغداد(،مســعودی )223 :علــی بــن اســباط در
مصر(،کلینــی ،ج  )494 :1صفــوان بــن یحیــی در کوفه(،طوســی508 :؛ نجاشــی )197 :صالــح
بــن محمــد بــن ســهل و زکریــا ابــن آدم در قــم( .کلینــی ،ج548 :10؛ طوســی )503 :از جملــه
اقدامــات مهــم امــام آن بــود کــه بــه وکالی خــود اجــازه دادنــد تــا بــه درون دســتگاه خالفــت نفــوذ
کــرده ،مناصــب حســاس حکومتــی را در دســت گیرنــد .همچنیــن برخــی از کارگــزاران امــام نیــز
بــه عنــوان حاکــم شــهرها منصــوب شــدند و همــه امــور را بــا دقــت زیــر نظــر داشــتند( .حســین
جاســم.)78 – 79 :
در ســالهای پایانــی زندگانــی امــام جــواد؟ع؟ ،تشــکیالت و فعالیتهــای وکالی ایشــان
بســیار توســعهیافت تــا جایــی کــه امــام جــواد؟ع؟ بــه پیــروان خــود در خراســان کــه در جنــگ
خرمیــه شــرکت کــرده بودنــد ،دســتور دادنــد خمــس را بــه صــورت مســتقیم و یــا از طریــق
وکالیشــان بــه وی بپردازنــد( .مســعودی ،ج  349 :4و  )350مطابــق گــزارش دیگــر ،آن حضــرت
بــا شــنیدن فرمــان معتصــم در خصــوص احضارشــان بــه بغــداد ،از نماینــده خــود محمــد بــن
فــرج خواســتند تــا خمــس را بــه او بدهنــد( .طبرســی ،ج 100 :2؛ ابــن شــهر آشــوب ،ج )389 :4
از ظاهــر ایــن روایــات ،برمیآیــد کــه در دوره امــام جــواد؟ع؟ ،بــرای نخســتین بــار چنیــن
دســتور صریحــی برگرفتــن خمــس از شــیعیان و مــوارد هزینــه آن تصریــح شــده اســت .خمــس
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در ایــن دوره ،یکــی از مهمتریــن منابــع مالــی شــیعه و ائمــه بــه شــمار میآمــد و عامــل بســیاری
مؤثــری در تقویــت بنیههــای اقتصــادی و توســعه تشــیع شــد( .تهذیــب االحــکام ،ج )141 :4
نتیجه

بررســی ابعــاد مختلــف زندگانــی امــام جــواد؟ع؟ ،نشــان از نقــش مؤثــر آن حضــرت در
حفــظ شــیعیان و مقابلــه بــا حاکمیــت عباســیان حکایــت دارد .امــام جــواد؟ع؟ در چهــار موضــع
حســاس ،بــا مخاطبــان مختلفــی مواجــه شــدند و شــواهد حاکــی از آن اســت کــه قــوام شــیعیان
و دوام مکتــب امامیــه ،در گــرو تحقــق راهبردهــای آن حضــرت در ایــن مقاطــع حســاس بــوده
اســت .نخســتین مواجهــه آن حضــرت در برابــر تفرقــه موجــود در بیــن شــیعیان ،دربــاره مســأله
امامــت اســت کــه شــواهدی چــون پیوســتن ا کثریــت شــیعیان بــه ایشــان ،احتــرام بــزرگان علمــی
بــه آن حضــرت ،توجــه عباســیان بــه آن حضــرت و توســعه مســائل متفرقــه مربــوط بــه علــم
امــام ،از غلبــه امــام بــر بحــران اولیــه حکایــت میکنــد .موضــع اساســی دیگــر امــام ،در برابــر
اقدامــات عباســیان بــود؛ کــه قصــد داشــتند بــا ســه سیاســت فراخوانــی بــه مرکــز ،مناظــرات
علمــی و ایجــاد ارتبــاط از طریــق خویشــاوندی ،آن امــام را گرفتــار محدودیتهــای اجتماعــی
و سیاســی نماینــد .بــا ایــن حــال ،ارتبــاط مــداوم امــام بــا شــیعیان از راههــای گوناگونــی چــون
مراســمات حــج ،تــاش حضــرت بــرای جلوگیــری از ضعیــف شــدن خــط ارتبــاط بــا امامیــان را
نمایــان میســازد حســاسترین مســائل عصــر امــام جــواد؟ع؟ ،بــه فعالیــت فرقههــای مختلــف
بــر میگــردد کــه امــام ایــن چهــار راهبــرد را در برابــر آنــان در پــی گرفتنــد:
 .1دستور حذف از مدار حیات اسالمی؛
کار برای جلوگیری از انحرافات؛
 .2دادن راه
 .3دستور به قطع ارتباط با فرق دیگر؛
 .4مقابله علمی مستقیم با سران و بزرگان فرق.
شــیعیان در دوران امــام جــواد؟ع؟ در مناطــق مختلــف جامعــه اســامی حضــور داشــتند و
گیری داشــت.
چنــان فعــال بــود و حتــی رشــد چش ـم
سیســتم وکالــت در آن دوره هم
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منابع

ابن خلکان (م  ،)681وفیات االعیان ،لبنان ،دارالثقافه.
ابــن شــاذان ،فضــل (م  ،)260االیضــاح ،تحقیــق ســیدجاللالدین حســینی ،تهــران،
انتشــارات دانشــگاه تهــران 1351،ش.
ابن عبدالوهاب ،حسین (م قرن  ،)5عیون المعجزات ،نجف ،الحیدریه.1369،
ابــن عمــاد حنبلــی ،عبدالحــی بــن احمــد (م  ،)1089شــذرات الذهــب ،تحقیــق عبدالقــادر و
محمــود االرنــؤوط ،دمشــق ،دار ابــن کثیــر.1406 ،
ابن شهرآشــوب ،محمــد بــن علــی (م  ،)588مناقــب آل أبــی طالــب ،تحقیــق لجنــة مــن
اســاتذة النجــف االشــرف ،نجــف ،مکتبــة الحیدریــه.1376 ،
ابن عبدربــه ،احمــد بــن محمــد (م  ،)328العقــد الفریــد ،تحقیــق عبدالمجیــد الترحینــی،
بیــروت ،دارالکتــب العلمیــه.1407 ،
ابوالفــرج اصفهانــی( ،م  ،)356مقاتــل الطالبییــن ،نجــف ،المکتبــة الحیدریــه ،افســت قــم،
مؤسســه دار الکتــاب.1385 ،
ادیــب ،عــادل ،نقــش امامــان معصــوم؟مهع؟ در حیــات اســام ،تهــران ،دفتــر نشــر فرهنــگ
اســامی.1375،
اربلی ،علی بن عیسی (م  ،)693کشف الغمه ،تبریز ،مکتبة بنیهاشمی.1381 ،
اشــعری قمــی ،ســعدبن عبــداهلل (م  ،)300المقــاالت و الفــرق ،تحقیــق محمدجــواد مشــکور،
تهــران ،انتشــارات عطایــی.1963،
اشــعری ،ابوالحســن ،مقــاالت االســامیین و اختــاف المصلیــن( ،م  ،)324بیــروت،
دارالنشــر.1400 ،
بحرانــی ،سیدهاشــم (م  ،)1107حلیهاالبــرار ،تحقیــق الشــیخ غــام رضــا موالنــا البروجــردی،
قــم ،مؤسســه المعــارف االســامیه.1411،
بغدادی ،عبدالقاهربن طاهر (م  ،)429الفرق بین الفرق ،بیروت ،دارالمعرفه.
تستری ،محمدتقی (م  ،)1416قاموس الرجال ،قم ،مؤسسة جماعة المدرسین.1415 ،
جعفریان ،رسول ،حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ،قم ،مؤسسه انصاریان.1381،
حســین ،جاســم ،تار یــخ سیاســی غیبــت امــام دوازدهــم؟ع؟ ،ترجمــه محمدتقــی آیتاللهــی،
تهــران ،انتشــارات امیرکبیــر.1367،
حســینی عاملــی ،ســیدجعفر مرتضــی ،الحیــاه السیاســیه لالمــام الجــواد؟ع؟ ،بیــروت ،الــدار
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االســامیه.1405 ،
حسینی عاملی ،سیدجعفر مرتضی ،حیاه االمام الرضا؟ع؟ ،دارالتبلیغ االسالمی.1398،
حکیم ،محمدباقر ،نظریه االمامه ،بیجا ،نشر ثقلین 1421 ،ق.
حمیــری ،نشــوان بــن ســعید ،الحورالعیــن ،محقــق مصطفــی کمــال ،تهــران ،نشــر اعــادات،
بیتــا.
خطیــب بغــدادی ،احمــد بــن علــی (م  ،)462تار یــخ بغــداد ،تحقیــق مصطفــی عبدالقــادر
عطــا ،بیــروت ،دارالکتــب العلمیــه.1417 ،
زیــدان ،جرجــی ،تار یــخ تمــدن اســامی ،مترجــم علــی جواهرالــکالم تهــران نشــر امیرکبیــر
 1372ش.
ســیوطی ،جــال الدیــن عبدالرحمــان بــن ابــی بکــر (م  ،)911تار یــخ الخلفــاء ،مصــر ،مطبعــه
الســعاده.1371،
شهرســتانی ،محمدبــن عبدالکریــم (م  ،)479الملــل و النحــل ،تخریــج محمــد فت ـحاهلل
بــدران ،قاهــره ،مکتبــة االنجلــو المصریــه.
صــدوق ،محمد بــن علــی (م  ،)381التوحیــد ،تحقیــق سیدهاشــم حســینی تهرانــی ،قــم،
جماعــة المدرســین.1387 ،
صدوق ،محمد بن علی (م  ،)381علل الشرایع ،نجف ،المکتبة الحیدریه.1386 ،
صــدوق ،محمد بــن علــی (م  ،)381عیــون اخبــار الرضــا ،تحقیــق حســین اعلمــی ،بیــروت،
مؤسســة االعلمــی.1404 ،
طبرسی ،فضل بن علی (م  ،)560إعالم الوری ،تحقیق قم ،مؤسسة آل البیت.1417 ،
طبری (شیعی) ،محمد بن جریر (ق  ،)4دالئل االمامه ،قم ،مؤسسة البعثه.1413 ،
طبــری ،محمــد بــن جریــر (م  ،)310تاریخالطبــری ،بیــروت ،موسســه االعلمــی
للمطبو عــا ت .1 8 7 9 ،
طوســی ،ابــن حمــزه (م  ،)560الثاقــب فــی المناقــب ،تحقیــق نبیــل رضــا علــوان ،قــم،
مؤسســه انصریــان.1412،
طوســی ،محمــد بــن حســن (م  ،)460اختیــار معرفــه الرجــال ،تحقیــق ســیدمهدی رجایــی،
قــم ،موسســه آل البیــت الحیاءالتــراث.1404،
طوســی ،محمــد بــن حســن (م  ،)460االســتبصار ،تحقیــق سیدحســن موســوی خرســان،
تهــران ،دارالکتــب االســامیه.
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طوســی ،محمــد بــن حســن (م  ،)460الغیبــه ،تحقیــق عبــاداهلل طهرانــی و علــی احمــد
ناصــح ،قــم ،مؤسســه المعــارف االســامیه.1411،
عطــاردی عزیــزاهلل ،مســند االمــام الرضــا؟ع؟ ،مشــهد ،مؤسســه طبــع و نشــر آســتان قــدس
رضــوی.1406،
عطــاردی ،عزیــزاهلل ،مســنداالمام الجــواد؟ع؟ ،مشــهد ،موتمــر العالمــی المــام الرضــا؟ع؟،
 1369ش.
عیاشــی ،محمــد بــن مســعود (م  ،)320تفســیر  ،تحقیــق سیدهاشــم رســولی محالتــی،
تهــران ،مکتبــه العلمیــه االســامیه.
قطــب راونــدی ،ســعید بــن هبــة اهلل (م  ،)573الخرائــج والجرائــح ،قــم ،مؤسســه االمــام
الهــادی.1409 ،
قلقشندی ،احمد بن علی ،صبح االعشی فی صناعه االنشاء ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.
قمــی ،علــی بــن ابراهیــم (م  ،)329تفســیر قمــی ،قــم ،مؤسســه دارالکتــاب للطباعــه و
النشــر.1404،
کلینــی ،محمد بــن یعقــوب (م  )329الکافــی ،تحقیــق علیا کبــر غفــاری ،تهــران ،دار
الکتــب االســامیه 1363 ،ش.
مجلسی ،محمدباقر (م  ،)1110بحار االنوار ،بیروت ،موسسه الوفاء.1403 ،
مســعودی ،علــی بــن الحســین (م  ،)345اثبــات الوصیــه لالمــام علــی بــن ابیطالــب ،قــم،
مؤسســه انصاریــان.1417،
مسعودی ،علی بن الحسین (م  ،)346مروج الذهب ،قم ،مؤسسة دارالهجره.1409 ،
مفیــد ،محمــد بــن محمــد (م  ،)413اإلختصــاص ،تحقیــق علیا کبــر غفــاری ،قــم ،المؤتمــر
العالمــی أللفیــة الشــیخ المفیــد.1413 ،
مفیــد ،محمــد بــن محمــد (م  ،)413اإلرشــاد ،تحقیــق مؤسســة آل البیــت ،قــم ،المؤتمــر
العالمــی أللفیــة الشــیخ المفیــد.1413 ،
مفیــد ،محمــد بــن محمــد (م  ،)413الفصــول المختــاره ،قــم ،المؤتمــر العالمــی أللفیــة الشــیخ
المفیــد.1413 ،
نوبختــی ،حســن بــن موســی ،فــرق الشــیعه ،ترجمــه محمدجــواد مشــکور ،تهــران ،انتشــارات
علمــی و فرهنگــی.1361،
نیسابوری ،الفتال (م  ،)508روضه الواعظین ،قم ،منشورات الشریف الرضی.

