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امام جواد؟ع؟ و وحدت اسالمی
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وحــدت جامعــه اســامی از مهمتریــن دغدغ ـه رهبــران جامعــه اســامی ،بهویــژه
شــیعیان اســت؛ امامــان معصــوم؟مهع؟ همــواره بــر اجــرای آن تأ کیــد داشــته و
؟ع؟ از ویژگــی خاصــی
راهکارهایــی نیــز ارائــهکردهانــد .دوران امامــت امــام جــواد 
برخــوردار بــوده اســت .وجــود فرقههــا و نحلههــای مختلــف ،زمینــه شــکاف را در
جامعــه بیشتــر میکــرد .امــام جــواد؟ع؟ بــا درک واقعیــت موجــود و بــا تکیــه بــر
اصــول اســامی ،راهکارهــای مناســبی بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود بــه کار بردنــد.
نــوع راهکارهــای آن حضــرت ،بــرای جلوگیــری از تشــدید اختالفــات و تحقــق
وحــدت اســامی ســؤالی اســت کــه ایــن مقالــه ،در پــی پاسـخگویی بــه آن اســت.
پرهیــز از حاشیهســازی ،اســتناد بــه قــرآن و ســیره نبــوی و احتــرام بــه عقایــد و
باورهــای مخاطبــان از مهمتریــن راهکارهــای آن حضــرت میباشــد .ایــن نوشــتار
بــر آن اســت تــا بــا اشــاره بــه اوضــاع فرهنگــی عصــر امــام جــواد؟ع؟ روش ایشــان را
بــرای تحقــق وحــدت اســامی بررســی و تبییــن نمایــد.
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وال تفرقــوا و اذکــروا نعم ـهاهلل علیکــم إذ کنتــم اعــداءا فالــف بیــن قلوبکــم فاصبحتــم بنعمتــه
اخوانا»؛(ســوره آل عمــران ،آیــه  )103و در جــای دیگــر میفرمایــد« :و اطیعــوا اهلل و رســوله و ال
تنازعوا»(.ســوره انفــال ،آیــه )46
پیامبــر اکــرم؟لص؟ همــواره بــر وحــدت و یکپارچگــی مســلمانان تأ کیــد داشــتند و از اقدامــات
ایشــان در ایــن زمینــه میتــوان بــه پیمــان برادری(ابــن هشــام ،ج )505 :1و نیــز اقدامــات آن
1
حضــرت بــرای خنثــی کــردن اهــداف و اقدامــات بــر هــم زننــدگان اتحــاد مســلمانان اشــاره کــرد
ایشــان در مــوارد متعــددی جدایــی از جماعــت را ســبب خــروج از اســام و مــرگ جاهلــی معرفــی
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ق الجماعــة ِشـ ْـبرا فمــات ف ِميتتــه ج ِاه ِل ّية»(.مجلســی،
ـن فــار 
 )73-67 :26و نیــز فرمودنــد« :مـ ْ 
ج )331: 29بنابرایــن ،وحــدت اســامی یکــی از دغدغههــای مهــم و مــورد توجــه بــوده اســت.
البتــه توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت برخــاف تصــور برخــی ،وحــدت اســامی نهتنهــا باعــث
کتمــان حقایــق و دستکشــیدن از عقایــد حقــه نمیشــود؛ بلکــه یکــی از وظایــف ایجادکننــدگان
وحــدت اصیــل اســامی در نــگاه شــرع ،ایجــاد زمینــه مناســب بــرای گفتمــان و بیدارســازی عقــول
خفت ـهای اســت کــه از روی ناآ گاهــی از معــارف اصیــل اســامی غافــل شــدهاند .وحــدت اســامی
عــاوه بــر ســیره نبــوی دغدغــه امامــان شــیعه نیــز بــوده اســت و همــواره بــه طــرق گونا گــون بــر آن
ْ
تأ کیــد میکردنــد .امیرمؤمنــان(ع) نیــز همــواره بــر آن تأ کیــد میکردنــد ،لــذا فرمودنــد «« :ال َز ُمــوا
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ال َج َم َاعــة َو ْاج َت ِن ُبــوا الف ْرقــة »؛(تمیمــی آمــدی :1410 ،ح  )2488ایشــان در برابــر مخالفــان حتــی
دشــمنان مســلح و شمشــیر کشــیده را دعــوت بــه کنــار گذاشــتن عنــاد و دشــمنی کردنــد ایشــان بــا
فرســتادن نمایندگانــی نــزد اصحــاب جمــل آنهــا را بــه رفــع اختــاف و پایبنــدی بــه عهــد و بیعــت
فراخوانــده و تــاش کردنــد از وقــوع جنــگ داخلــی جلوگیــری کننــد( .مفیــد)319 – 313 :1413 ،
ایشــان در برابــر خــوارج نیــز ضمــن دعــوت آنــان بــه تــرک مخاصمــه و بــر زمیــن نهــادن ســاح و
پیوســتن بــه جامعــه ،جداشــدگان از جماعــت را خــوراک شــیطان معرفــی کــرده و میفرماینــد:
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 . 1بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه رفتــار حضــرت محمــد؟لص؟ در جریــان اختــاف مســلمانان بــه هنــگام بازگشــت
از غــزوه بنــی المصطلــق اشــاره کــرد کــه اختــاف و درگیــری برخــی افــراد کــه ممکــن بــود بــه بحــران تبدیــل شــود
بــا درایــت آن حضــرت بــدون آن کــه پیامــد منفــی داشــته باشــد خنثــی شــد( .ر.ک .طبــری  ،ج  ، 2ص  606و ابــن
ســعد  ،الطبقــات الکبــری  ،ج  ، 2ص . )05- 94
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صالــح ،خطبــه  )184 :127از تفرقــه دوری کنیــد! زیــرا کســانی کــه از جماعــت دوری کننــد طعمــه
یگــردد.
شــیطان خواهنــد بــود .چنانکــه گوســفندی کــه از گلــه جــدا میافتــد خــوراک گــرگ م 
امام صادق؟ع؟ نیز این مهم را مورد تأ کید قرار داده و میفرمایند:
ً
ً
و تواصلوا و تباروا و تراحموا و کونوا إخوۀ ابرارا کما امرکم اهلل عزوجل؛

بــا یکدیگــر پیونــد داشــته باشــید و نســبت بــه هــم مهربانــی کنیــد و برادرانــی نیکــوکار
باشــید همانگونــه کــه خداونــد امــر فرمــوده اســت( .کلینــی ،ج  ،2ح )175 :2

امــام جــواد؟ع؟ نیــز ماننــد اجــداد بزرگــوارش ،بــر ایــن مهــم توجــه داشــته و بــر آن تأ کیــد
میکردنــد .ایشــان در یکــی از دعاهــای خــود از خداونــد میخواهــد تــا اختــاف را از بیــن بــرده و
اتحــاد را جایگزیــن آن کنــد و چنیــن خــدا را میخواننــد:
السـ ْـل ُم َو َت ْج ُمـ َـل ّالنیـ ُ
الهــی ُ ....یمـ َ
ـوت ِال ْخ ِتـ َـا ُف َو ْ
یحیــا ِال ِیتـ َـا ُف َو ْیع ُلـ َـو ْال ِع ْلـ ُـم َو ْیشـ َـم َل ِّ
ـات
ِ
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و یجمــع الشــتات و یقــوی ِالیمــان و یتلــی القــرآن( .ابــن طــاووس :ص )263

ایــن بخشــی از مناجــات امــام جــواد؟ع؟ بــرای برطــرف شــدن ظلم اســت .ایشــان بعد از شــکایت
از ظلــم برخــی بنــدگان و پــر شــدن شــهرها از ظلــم آنهــا و درخواســت از خداونــد بــرای کــم کــردن شــر
آنهــا از ســر بنــدگان ،از خداونــد میخواهــد تــا اختــاف را از بیــن بــرده و اتحــاد و ائتــاف را زنــده کنــد.
ادامــه خواســتههای امــام جــواد؟ع؟ نیــز در همیــن راســتا اســت و لــذا چنیــن خــدا میخوانــد:
خدایــا  ...علــم را برتــری ببخــش و تندرســتی را فراگیــر کــن و نیتهــا را زیبــا گــردان و
پراکندگیهــارابــهاجتمــاعتبدیــل کــنوایمانهــاراقــوی گــردانوتــاوتقــرآنرافراگیــر کــن.

ایشــان در رفتــار و گفتــار خــود راهکارهــای مناســبی بــرای ایــن مهــم ارائــه کردهانــد؛ مهمترین
آنهــا عبارتنــد از :اســتدالل بــر اصــول و تعالیــم مشــترک میــان مســلمانان ماننــد قــرآن و ســیره
نبــوی؛ احتــرام بــه مخالفــان و عقایــد و باورهــای مخاطبــان؛ تحمــل دیدگاههــای مخالفــان و
گــوش دادن بــه نظــر آنــان.
احترام به مخاطب

یکــی از راههــای تحقــق وحــدت اســامی و زدودن اختالفــات ،احتــرام بــه مخاطبــان بــه ویــژه
مخالفــان در مناظــرات و گفتگوهــای علمــی و مذهبــی اســت کــه نقــش مهمــی در همــراه کــردن
مخالفــان دارد .احترامــی برخواســته از مــکارم اخــاق نبــوی کــه زمینــه جــذب حداکثــری مخالفان
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را نیــز فراهــم مـیآورد؛ شــاید برخــی از ایــن احترامهــا متوقــع نبودهانــد؛ بــه ایــن معنــا کــه ا گــر هــم
نکــه در مناظــره معــروف امــام بــا یحیــی
بیــان نشــود ،حمــل بــر بیاحترامــی نمیگــردد .ماننــد ای 
بــن اکثــم و پــس از پاســخ امــام بــه پرســش فقهــی او ،وقتــی مأمــون درخواســت میکنــد کــه امــام
جــواد؟ع؟ نیــز از یحیــی ســؤال بپرســد ،بــاز حضــرت از یحیــی ســؤال میکنــد« :آیــا ســؤال کنــم؟»
ایــن شــاید بــه خاطــر رعایــت حــال او بــا توجــه بــه شکســتش در جــواب دادن ســؤاالت قبلــی اســت.
البتــه جــواب احتــرام یحیــی هــم هســت کــه او نیــز بعــد از اجــازه از مأمــون ،بــاز از حضــرت اجــازه
میگیــرد .زمانــی کــه یحیــی جــواب ســؤال را نمیدانــد ،بدون اشــاره بــه ضعــف او ،بالفاصله جواب
لســنت بودنــد تأثیرگــذار
را بیــان مـیدارد .ایــن احتــرام بــه قــدری بــر روی ایشــان کــه از علمــای اه 
اســت کــه حتــی بــه مــرور ،تعابیــر احترامآمیــزش نســبت بــه امــام افزایــش مییابــد و چون شــاگردی
در مقابــل امــام ســؤال میپرســد؛ بــا توجــه بــه ســن زیــاد و جایــگاه او و کمــی ســن امــام و حضــور
بســیاری از علمــا و مــردم ،امــری شــگفتانگیز اســت .ایــن گونــه رفتــار را در برخــورد امامجــواد؟ع؟
بــا عمویــش عبــداهلل بــن موســه نیــز میبینیــم .ایشــان خطــاب بــه عمــوی خــود کــه پاس ـخهای
اشــتباه بــه برخــی ســواالت داده بــود او را نســبت بــه خطــری کــه در کمینــش بــود هشــدار داد و بــا
احتــرام پاســخ درســت را بیــان کردنــد( .مســعودی221 :1384 ،؛ بحرانــی)551 – 550 :
بنابرایــن ،احتــرام بــه مخاطــب بــرای ایجــاد وحــدت اســامی جایگاهــی ویــژه دارد؛ بــه
گون ـهای کــه شــاید بتــوان گفــت بــدون ایــن احتــرام ،هیــچ راهــی بــرای ایجــاد وحــدت بــر پایــه
اســام اصیــل باقــی نخواهــد مانــد .احتــرام بــه مخاطــب را میتــوان در مــواردی چــون احتــرام در
گفتگــو ،احتــرام بــه عقایــد و دیدگاههــا دانســت.
احترام به عقاید مخالفان

یکــی از مهمتریــن نکاتــی کــه در جهــت احتــرام بــه مخالفــان ،زمینهســاز وحــدت جامعــه
بهویــژه در میــان مســلمانان میشــود ،توجــه و احتــرام بــه عقایــد مخالفــان و پرهیــز از تحریــک
احساســات مذهبــی آنــان اســت .امــام جــواد؟ع؟ بــا بــه کارگیــری ســیره نبــوی ،مخالفــان خــود را
تکریــم کــرده و از بیاحترامــی بــه آنــان پرهیــز میکردنــد .ایــن احتــرام را زمینهســاز تبییــن درســت و
تعالیــم اصیــل اســامی و تحقــق وحــدت اســامی میدانســتند نمونــه واضــح آن جریانــی اســت کــه
در مناظــره بــا یحیــی بــن اکثــم آمــده اســت .در ایــن مناظــره ،از امــام در مــورد روایــت فضــل خلیفــه
اول ســؤال شــد .روایتــی کــه طبــق آن ،خداونــد بــا نــزول جبرئیــل ،رضایــت خــود را از ابوبکــر اعــام
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یشــود؛ جبرئیل از رســول
کــرد و خواهــان ســؤال پیامبــر؟لص؟ از ابوبکــر دربــاره رضایــت از خداوند م 
خــدا؟لص؟ میخواهــد تــا از ابوبکــر دربــاره رضایــت از خداونــد ،از او ســؤال کنــد! حضــرت علیرغــم
آنکــه ایــن روایــت را قبــول نداشــتند امــا در پاســخ یحیــی بــدون هیچگونــه بیاحترامــی ابتــدا
فرمودنــد« :مــن منکــر فضــل ابوبکــر نیســتم!» و بــا ایــن کلمــه او را بــا خــود همــراه و بــرای شــنیدن
پاســخ صحیــح آمــاده کردنــد و ســپس بــه صــورت اســتداللی پاســخ دادنــد .ایشــان بــا اســتناد بــه
آیــات قــرآن و ســخن پیامبــر؟لص؟ و ســپس بــا دالیــل عقلــی ســخن یحیــی را رد کردنــد .ایشــان
بــا بیــان روایــت پیامبــر ،مبنــی بــر عرضــه روایــات بــه قــرآن و ســنت را بــرای تشــخیص روایــات
کتــر میدانــد.
دروغیــن ،فرمودنــد« :خداونــد در آیــه قــرآن خــود را از رگ گــردن بــه بنــدگان نزدی 
چهطــور از رضایــت ابوبکــر خبــر نــدارد!»( .طبرســی ،ج )448 :2
در ادامــه بعــد از چنــد روایــت در فضیلــت خلفــا و پاســخ حضــرت ،از ایشــان در مــورد روایــت
جــاری شــدن آرامــش بــر زبــان خلیفــه دوم ســؤال شــد .ایشــان بازهــم بــه روش قبلــی عمــل کــرده و
تتــر اســت؛ او
در پاســخ فرمودنــد« :مــن منکــر فضــل عمــر نیســتم» ولــی ابوبکــر کــه از عمــر بــا فضیل 
بــر فــراز منبــر گفــت" :مــن شــیطانی دارم کــه بــر مــن عــارض میشــود و هــرگاه از راه خــارج شــدم مــرا
بــه راه بیاوریــد" .امــام جــواد؟ع؟ در ایــن قســمت ابتــدا بــا گوینــده همــراه شــد و ســپس بــا اســتفاده
از باورهــای خویــش ،دلیلــی بــر باطــل بــودن ســخن او ارائــه کردنــد .ایشــان بــا اســتفاده از عقیــده
مخاطبــان مبنــی بــر افضــل بــودن خلیفــه اول نســبت بــه عمــر ،و اســتناد بــه ســخن او ،بــدوم آن
کــه اختــاف و حساســیتی بــه وجــود آیــد باطــل بــودن روایــت مطــرح شــده را ثابــت کردنــد.
چنانکــه مشــاهده میشــود ،در ایــن مناظرههــا ،امــام را بــر ســر دو راهــی قــرار میدهنــد تــا
جامعــه مســلمانان را علیــه او قــرار دهنــد یــا او را وادار بــه اقــرار بــه حقانیــت خلفــا نماینــد؛ امــام
بــا روشــی برگرفتــه از تعالیــم اســامی و مبتنــی بــر قــرآن و ســیره نبــوی ضمــن آنکــه حساســیت
جامعــه را در نظــر گرفتنــد ،فضایــل ســاختگی را برنتافتــه و بــا شــیوه مناســبی آن را رد کردنــد و در
عیــن حــال ،ســعی کردنــد زمینـهای بــرای پذیــرش اســتدالالت ایجــاد شــود.
تحمل و شنیدن نظرات مخالفان

تحمــل کــردن نظــرات مخالفــان و شــنیدن دیدگاههــای آنــان ،از نــکات بســیار مهــم در جــذب
افــراد بــرای رهنمــون ســاختن بــه ســوی وحــدت اســامی اســت .راهکاری کــه متأســفانه در جهــان
یشــود و باعــث باقــی مانــدن و تشــدید اختــاف
امــروز از ســوی بســیاری از مســلمانان رعایــت نم 
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یگــردد .امامــان معصــوم؟مهع؟ همــواره از روشهــای مســالمتآمیز در برخــورد بــا
بیــن مســلمانان م 
مخالفــان بهــره بــرده و دیــدگاه مخالفــان را شــنیده ســپس به روش مناســب پاســخ آنــان را میدادند.
امــام جــواد؟ع؟ در مناظــرات و برخــورد بــا افــرادی کــه در عقایــد بــا ایشــان مخالــف بودنــد،
بــا آرامــش برخــورد میکردنــد و بــه آنــان اجــازه ابــراز عقیــده میدادنــد .بــرای نمونــه ،در جریــان
مناظــره بــا یحیــی بــن ا کثــم ،در مــورد احادیــث مجعــول ،هفــت روایــت در فضایــل خلیفــه اول
و دوم بیــان شــد کــه در برخــی از آنهــا جایــگاه و مقــام پیامبــر؟لص؟ نادیــده گرفتــه شــده بــود و
از بعضــی دیگــر بــوی کفــر بــه مشــام میرســید؛ 1ولــی ایشــان بــا حوصلــه ســخن یحیــی را شــنیدند
و بــا پاســخی مســتدل و قانعکننــده نادرســتی ســخنان او را اثبــات کردنــد .همچنیــن در بیــان
حکــم ســارق نیــز میتــوان احتــرام امــام نســبت بــه مخالفــان را مشــاهده کــرد بــه گون ـهای کــه
علیرغــم قبــول نداشــتن دیــدگاه فقیهــان دربــار عباســی تــا زمانــی کــه از ایشــان تقاضــا نکردنــد
دیــدگاه خــود را بیــان نکردنــد( .عیاشــی ،ج)320 :1
در نظر گرفتن توان مخاطب

توجــه بــه فهــم مخاطــب ،یکــی از اصولــی اســت کــه بــدون آن رســیدن بــه وحــدت اســامی
دشــوار خواهــد بــود .ایــن نکتــه در اســام بــه عنــوان یــک اصــل مهــم معرفــی شــده بــه گونـهای
َ ْ
کــه خداونــد در ارســال پیامبــران نیــز بــدان اهتمــام داشــته آنجــا کــه میفرماینــد«َ :و مــا أ ْر َســلنا
َّ
َ
َ
َُ
ـان ق ْو ِمـ ِـه ِل َیبیـ َـن ل ُه ْم»؛(ســوره ابراهیــم ،آیــه )4در فرمایشــات؟لص؟ نیــز ایــن
ـول ِإال ِب ِلسـ
ِمـ ْـن رسـ ٍ
ِ
َ
َّ
ُ ّ ُ َّ َ َ َ
ُ
ْ ْ
ـاس َعلــی قـ ْـد ِر ُعقو ِل ِهم»(.برقــی ،ج)195 :1
کلــم النـ
مهــم دیــده میشــود«ِ :إنــا َم َع ِاشـ َـر الن ِبیـ ِـاء ن ِ
امــام جــواد؟ع؟ نیــز بــا توجــه بــه ایــن نکتــه اساســی ،و توجــه بــه ضررهــای ناشــی از بیتوجهــی
نکــه از روشها و اســتدال لهای
بــه فهــم مخاطبــان در مقابــل افــراد و گروههــای مختلف ،ضمن آ 
متفاوتــی بهــره میگرفتنــد بــه فهــم مخاطبــان نیــز توجــه داشــته و بــر اقتضــای همــان دلیــل
و برهــان اقامــه میکردنــد .چنانکــه ایشــان ،در پاســخ بــه ســؤاالت کســانی کــه درک درســتی از
امامــت نداشــتند بــر اســاس فهــم آنــان پاســخ میدادنــد؛ در حالــی کــه ا گــر بــرای رد روایــات مجعــول
 .1مثــل روایتــی کــه از پیامبــر ؟لص؟ نقــل شــد کــه ا گــر عــذاب نــازل میشــد هیچکــس جــز عمــر نجــات نمییافــت.
یــا روایتــی کــه بــاز از ایشــان نقــل شــد کــه وحــی از مــن بــاز داشــته نشــد مگــر ای ًنکــه گمــان کــردم بــر خانــدان
خطــاب فرســتاده شــده اســت .امــام هــم ضمــن رد ایــن گونــه جعلیــات تلویحــا آن را توهیــن بــه رســول خــدا
معرفــی کردنــد.
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در مــورد خلفــا ،احادیثــی را بیــان میداشــتند کــه دال بــر نکوهــش ایــن افــراد بــود ،نهتنهــا موجــب
یشــد؛ لــذا
وحــدت اســامی نمیشــد؛ بلکــه بــه عاملــی بــرای تفرقــه میــان مســلمانان تبدیــل م 
ایشــان بــا همراهــی ابتدایــی و ظاهــری بــا آنــان و بــدون برانگیختــن احساســات و بــا اســتفاده از
اصــول مــورد قبــول آنــان ،بطــان ایــن ســخنان را بیــان میکردنــد( .طبرســی ،ج )448 :2
استناد به اصول مشترک

یکــی از مهمتریــن راههــای رســیدن بــه جامعــه آرمانــی و تحقــق وحــدت اســامی تأ کیــد بــر
اصــول مشــترک اســت .از ایـنرو ،امامــان معصــوم؟مهع؟ بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود ،در مواجهــه
بــا مخالفــان ،از قــرآن و ســیره نبــوی اســتفاده کــرده و بــدان اســتناد میکردنــد.
استناد به قرآن

قــرآن کریــم عــاوه بــر توصیـ ه بــر وحــدت ،در آیــات متعددی بــه آن ســفارش کرده اســت؛ وحدت
جایــگاه مهمــی در میــان مســلمانان دارد و اســتناد و اســتدالل بــه آیــات قــرآن میتوانــد وحــدت
جامعــه اســامی را رونــق بخشــیده در رفــع اختــاف جامعــه اســامی مؤثــر باشــد .ســؤاالتی کــه بــا ظاهر
یــا نــص قــرآن پاســخ داده میشــود ،اقناعــی همــراه بــا رضایــت برای مســلمانان ایجــاد میشــود .امام
جــواد؟ع؟ نیــز از ایــن موقعیــت ممتــاز بــه عنــوان یــک اصــل اساســی در بیــان معــارف اســام اصیــل و
زدودن انحرافــات بــرای رســیدن بــه وحــدت در ســایه اســام حقیقــی ،اســتفاده میکردنــد.
امامــت در زمــان امــام جــواد؟ع؟ کــه یکــی از ارکان غیرقابــل اجتنــاب اســام اســت ،بــه
دلیــل کــم ســن بــودن امــام ،بــه چالــش کشــیده شــده بــود؛ زیــرا ایشــان اولیــن امامــی بودنــد
کــه در ســنین کودکــی بــه امامــت رســیدند .از طرفــی ،پاســخ محکــم و اساســی ،از اصــول مهــم
شــیعیان بــرای پذیــرش ایــن تفکــر بــرای جامعــه اهــل ســنت بــود .امــام بــا اســتفاده از آیــات قــرآن
پاســخی غیرقابــل انــکار ،از امــکان وقــوع امامــت در زمــان کودکــی بیــان نمودنــد .ایشــان بــا بیــان
شــواهدی از انبیــاء گذشــته کــه در کودکــی بــه مقــام نبــوت و هدایــت امــت رســیده بودنــد ،ایــن
1
چالــش پیــش روی وحــدت اســامی را حتــی بــرای آینــدگان روشــن کردنــد.
در مناظــرهای از امــام جــواد؟ع؟ ،در مــورد درســتی روایــت پیامبــر؟لص؟ «کــه ا گــر مــن بــه
 .1از جملــه آیاتــی کــه بــه نبــوت حضــرت یحیــی و حضــرت یوســف ؟ع؟ در زمــان کودکــی اشــاره دارد( .کلینــی،
کافــی ،ج ،1ص  483و مســعودی  ،اثبــات الوصیــه  ،ص .)812
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پیامبــری مبعــوث نمیشــدم ،عمــر مبعــوث میشــد» ســؤال شــد .حضــرت در پاســخ فرمودنــد:
ْ َ َْ
َ
«کتــاب خــدا از ایــن حدیــث راســتگوتر اســت .خداونــد میفرمایــد"َ :و ِإذ أخذنــا ِمـ َـن ّالن ِبییـ َـن
َ
یثاق ُه ْــم َو ِم ْنــک َو ِم ْ
ــن ُنوح"(ســوره احــزاب ،آیــه  )7خداونــد از پیامبرانــش پیمــان گرفتــه
ِم
اســت؛ پــس چگونــه ممکــن اســت پیمانــش را تغییــر دهــد ،در حالــی کــه پیامبــران یــک لحظــه
هــم بــه خداونــد شــرک نورزیدنــد .پــس چگونــه کســی کــه مشــرک بــوده بــه نبــوت برگزیــده شــود
و حــال آنکــه ا کثــر دوران زندگــی او در حــال شــرک بــه ســر میبــرده اســت».
همچنیــن امــام جــواد؟ع؟ در پاســخ ســؤال رضایــت خداونــد از ابوبکــر ،بــه آیــة شــریفه ســوره
َ
ْ
ق تمســک جســتند کــه میفرمایــد«َ :و َل َقـ ْـد َخ َل ْق َنــا ْال ْنسـ َ
ـان َو َن ْعلـ ُـم مــا ُت َو ْسـ ِـو ُس ِبـ ِـه َنف ُسـ ُـه َو َن ْحـ ُـن
ِ
ْ
َ
َْ
أقـ َـر ُب ِإلیـ ِـه ِمـ ْـن َح ْبـ ِـل ال َو ِرید»(ســوره ق ،آیــه  )16و بدینســان بــه پرســش کننــده فهماندنــد کــه
ایــن روایــت بــر خــاف آیــات قــرآن اســت.
در نمونه دیگر و در مجلسی ،سخن از میزان اجرای حد در حکم قطع کردن دست دزد به میان
آمــد و دانشــمندانی حضــور داشــتند و دربــاره آن نظــر میدادنــد و بــرای اثبــات حکــم خــود دربــاره مقــدار
اجــرای حکــم ســارق بــه آیــات قرآنی اســتناد میکردند .امــام جواد؟ع؟ دیــدگاه آنان را نپذیرفــت و برای
اثبــات فتــوای خــود بــه ســخن پیامبــر؟لص؟ و آیه قرآن تمســک جســتند .در آن مجلس ،شــخصی به
َ
َ
وهکـ ْـم َو أ ِید ْ
یکم»(ســوره نســا ،آیــه  )43بــرای تعییــن دســت تــا مــچ تمســک کــرد.
آیــه «ف ْام َسـ ُـح َوا ِب ُو ُج ِ
َ ْ
رافـ ِـق» بــرای تعییــن دســت تــا مرفــق تمســک کــرد .ولــی امــام جــواد؟ع؟
دیگـ
ـری بــه َ«و أ ِیدیکـ ْـم ِإلــی ال َم ِ
َ َ َّ ْ
َ َّ
َ
نکــه مواضــع ســجده مربــوط بــه خداونــد اســت و بــا
ـاجد ِل» تمســک کردنــد .بــرای ای 
بــه «و أن المسـ ِ
َ َْ ُ َ َ ََ ً
اهَّلل أحدا»(ســوره احــزاب ،آیــه  )18اســتدالل را تکمیــل کردنــد کــه آنچه برای
ادامــه آیــه «فــا تدعــوا مــع ِ
خداســت قطــع نمیشــود 1.و بدینســان بــدون آنکــه مخالفتــی علنــی بــا دیدگاه دیگران داشــته باشــد
بــا اســتناد بــه حکــم خــدا و ســخن پیامبــر؟لص؟ حکم صحیــح را بیــان کردند.
تمسک به سیره و سخن رسول خدا؟لص؟

ســیره و ســخن پیامبــر اکــرم بــه عنــوان یکــی از منابــع مهــم شــریعت اســامی از مهمتریــن عناصر
وحدتبخــش جامعــه مســلمانان اســت .جایگاه ویژه پیامبــر؟لص؟ در قرآن نیز مــورد تأ کید و محور
 .1حضــرت در ایــن مناظــره ایــن نکتــه را نیــز تذکــر دادنــد کــه بــرای بــه دســت آوردن یــک حکــم از قــرآن نبایــد بــدون دقــت
تنهــا بــه لفظــی کــه در آیــه آمــده اســت تمســک کرد؛ کما اینکــه در ایــن دو مورد اگرچه «یــد» در آیه قرآن ذکر شــده اســت اما
ربطــی بــه مقــام نــدارد و ایــن قــدر اســتدالل حضــرت قــوی بود که نیــازی بــه رد اســتدال لهای قبلی نماند.
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اتحــاد مسلمانان(ســوره آل عمــران ،آیــه  )159معرفــی شــده و اطاعــت یــا ســرپیچی از دســتورات آن
حضــرت را مســاوی بــا اطاعــت و عصیــان خداوند(ســوره مائده ،آیه 92؛ ســوره انفال ،آیــه 24 ،20 ،1
و  )46معرفــی کــرده اســت .همیــن نــکات ســبب شــده تا پیامبــر؟لص؟ در میان مســلمانان از جایگاه
ویــژهای برخــوردار بــوده و ســخن و ســیره آن حضــرت همــواره مــورد توجــه قــرار گیــرد و اســتدالل
بــه آن را در ردیــف اســتدالل بــه قــرآن غیرقابــل انــکار بداننــد .امامــان شــیعه نیــز همــواره ایــن مهــم
را ســرلوحه زندگــی قــرار داده و در ترویــج و تبییــن ســیره نبــوی کوشــیده و در مــوارد فراوانــی بــدان
اســتناد میجســتند .امــام جــواد؟ع؟ بــا توجــه بــه ایــن نکتــه در بیــان معــارف اســام اصیــل و زدودن
کجیهــا ،اســتفاده شــایانی از ســیره و ســخن پیامبــر؟لص؟ داشــتند.
ایشــان در مناظرههــای مختلــف علمــی و مذهبــی و فقهــی و فرق ـهای بــا اســتناد بــه ســخن
پیامبــر؟لص؟ راه را بــرای مخالفــان میبســتند چنانکــه در مــورد برخــی روایــات در مــورد فضایــل
خلیفــه اول و دوم بیــان شــد ،حضــرت در جــواب روایتــی کــه خداونــد از رضایــت ابوبکــر ســؤال
میکنــد ،فرمودنــد :مــن منکــر فضــل ابوبکــر نیســتم؛ ولــی راوی ایــن روایــت بایــد روایــت دیگــر
کــه پیامبــر؟لص؟ در حــج الــوداع فرمــوده را دیــده باشــد کــه فرمــود :درو غگویــان بــر مــن بســیار
ً
شــدهاند و بعــد از مــن بیشتــر میشــوند ،پــس هــر کــس بــر مــن عمــدا دروغ ببنــدد ،جایگاهــش
در آتــش اســت .هــرگاه روایتــی از مــن بــه شــما رســید ،آن را بــر کتــاب خــدا و ســنتم عرضــه داریــد
و آنچــه موافــق کتــاب خــدا و ســنتم بــود را پذیرفتــه و آنچــه مخالــف آن بــود را ّرد نماییــد .امــام
جــواد؟ع؟ بعــد از ذکــر ایــن روایــت از پیامبــر آن فضیلــت مطــرح شــده بــرای خلیفــه اول را بــر
قــرآن عرضــه کــرده و بدینســان دروغیــن بــودن آن را مشــخص کردنــد( .طبرســی ،ج )448 :2
نتیجه

امــام جــواد؟ع؟ بــه تبعیــت از قــرآن و ســیره نبــوی ،ماننــد ســایر ائمــه؟مهع؟ اهتمــام ویــژهای
بــه وحــدت مســلمانان داشــتهاند؛ ایشــان عــاوه بــر توصیــه و تأ کیــد بــر آن ،راهکارهــای
متعــددی بــرای اجرایــی کــردن آن در جامعــه پیــش گرفتنــد .امــام در برخــورد بــا دیگــران ،از
هرگونــه بیاحترامــی و رفتــار تنــشزا ،خــودداری میکردنــد و بــه مخالفــان بــه دیــده احتــرام
مینگریســتند .امــام جــواد؟ع؟ بــدون آنکــه وا کنــش پیروانــش نســبت بــه عقایــد و باورهایشــان
بــه چالــش کشــیده شــود بــا اســتناد و اســتدالل بــه امــوری کــه مــورد پذیــرش آنــان بــود ماننــد
قــرآن و ســیره نبــوی بطــان باورهــای آنــان را تبییــن میکردنــد.
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منابع

ابــن ســعد ،محمــد ،الطبقاتالکبــری ،تحقیــق محمدعبدالقــادر عطــا ،چــاپ اول ،بیــروت،
دارالکتــب العلمیــه.1990 /1410 ،
ابــن طــاووس ،علــی بــن موســی ،مهجالدعــوات و منهجالعبــادات ،چــاپ اول ،قــم ،دارالذخائــر،
 1411ق.
ابــن هشــام ،عبدالملــک ،الســیره النبویــه ،تحقیــق مصطفــی الســقا و دیگــران ،چــاپ بیــروت،
دارالمعرفــه ،بــی تــا.
بحرانــی ،عبــداهلل ،عوالمالمعــارف ،چــاپ اول ،قــم ،مؤسســه االمــام المهــدی  1413ق ،ج
 ،23ص  550و .551
برقی ،احمد بن محمد بنخالد ،المحاسن ،چاپ دوم ،قم ،دارالکتب اإلسالمیة1371 ،ق.
تمیمــی آمــدی ،عبدالواحــد بــن محمــد ،غررالحکــم و درر الکلــم ،تصحیــح ســیدمهدی
رجایــی ،چــاپ دوم ،قــم ،دارالکتــاب االســامی 1410 ،ق.
صبحی صالح ،نهجالبالغه ،چاپ اول ،قم ،انتشارات هجرت1414 ،ق.
طبرســی ،احمــد بــن علــی ،اإلحتجــاج علــی أهــل اللجــاج (للطبرســی) ،چــاپ اول ،مشــهد ،نشــر
مرتضــی 1403 ،ق.
طبــری ،محمــد بنجریــر ،تار یــخ االمــم والملــوک ،تار یــخ الطبــری ،چــاپ دوم ،بیــروت،
دارالتــراث1387 ،ق 1967 /.م.
عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسیرالعیاشی ،چاپ اول ،تهران ،المطبعة العلمیة1380 ،ق.
کلینــی ،محمدبــن یعقــوب ،کافــی ،تصحیــح علیا کبــر غفــاری و محمــد آخونــدی ،چــاپ
چهــارم ،تهــران ،دارالکتــب االســامیه 1407،ق.
مجلســی ،محمدباقــر بــن محمدتقــی ،بحاراألنــوار ،چــاپ دوم ،بیــروت ،دار إحیــاء التــراث
العربــی 1403 ،ق.
مسعودی ،علی بن حسین ،اثبا 
تالوصیه ،چاپ سوم ،قم ،انتشارات انصاریان1384 ،ش.
مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ،الجمل ،چاپ اول ،قم ،کنگره شیخ مفید.1413 ،
مفیــد ،محمــد بــن محمــد ،اإلرشــاد فــی معرفــة حجــج اهلل علــی العبــاد ،چــاپ اول ،قــم ،کنگــره
شــیخ مفیــد 1413 ،ق.

