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چکیده
جریــان امامــت شــیعی بــرای نخســتینبار در عهــد امــام جــواد (علیهالســام) بــا پرســشهایی
متفــاوت مواجــه گردیــد .همیــن امــر موجــب شــد تــا آن حضــرت از جایــگاه ویــژه و متمایــزی
برخــوردار شــود .حضــرت بــا اینکــه در خردســالی بــه امامــت رســید ،بــه خوبــی توانســت پاســخگوی
مشــکالت و پیشــامدها باشــد؛ چــه در حــوزۀ سیاســت و اجتمــاع و چــه در عرصــۀ اندیشــه و باورهــا.
امــام جــواد (علیهالســام) مســیر امامــت شــیعی را بــا طراحــی درســت بــه پیــش بــرد ،بهگون ـهای
کــه پــس از آن حضــرت دیگــر انشــقاق مانــدگاری در مذهــب شــیعه و جریــان امامــت رخ ننمــود.
امــام (علیهالســام) بهجهــت حضــور در دورۀ خاصــی از تاریــخ ،تکلیــف ویــژهای یافتــه بــود کــه
دیگــر امامــان (علیهمالســام) بــدان مأمــور نشــده بودنــد؛ مأموریــت معیاربــودن و معیارســازی بــرای
آینــدۀ تفکــر مذهبــی؛ الگویــی کــه تــا عصــر غیبــت تــداوم یافــت .مقالــه میکوشــد تــا نقــش معیــاری
امــام (علیهالســام) را بهکوتاهــی کاویــده و بــه ایــن پرســش اساســی پاســخ دهــد کــه چــرا امــام
ـی نوشــتار ایــن اســت کــه امــام
(علیهالســام) بــه چنیــن نقشــی متمایــز شــده اســت؟ فرضیــۀ اصلـ ِ
(علیهالســام) بهســبب واقعشــدن در دورۀ عقلگرایــی و هجــوم اندیشــههای انتقــادی ،بــا ارائــه
معیــار در مقــام تنزیــه اندیشــۀ اســامی برآمــد و بهرغــم همــۀ هجومهــای سیاســی و فکــری ،توانســت
الگویــی مانــدگار در تاریــخ شــیعه ارائــه دهــد.

کلیدواژهها:
تشیع ،تفکر اعتقادی ،معیار و معیارسازی ،عباسیان.
امام جواد (علیهالسالم) ،تاریخ ّ
 .1دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیvaseiali@yahoo.com :
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مقدمه
دوران  250ســالۀ امامــت شــیعی کــه بــا حضور یازده پیشــوا ســپری شــد ،نقشــی برجســته و

ـیع داشــته و دارد .هــر یــک از امامان(علیهالســام) حســب ضرورتهای
تأثیرگــذار در تاریــخ تشـ ّ
زمانــه ،اقتضائــات سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی و بــا توجــه بــه محدودیتهــای حاکــم و

مأموریتــی کــه برعهــده داشــتهاند ،انجــام وظیفــه کــرده و باوجــود رفتارهــا و ســیرههای

گوناگــون ،اهــداف مشــابه و واحــدی را دنبــال کردنــد(رک :صــدر :1382 ،فصــل یــک) .امــام

جواد(علیهالســام) ،پیشــوای نهــم شــیعۀ امامیــه ،یکــی از آنــان اســت کــه مأموریتــی متمایــز

بــهدوش کشــیده بــود ،چنانکــه پیــش از زادهشــدنش ،امامرضا(علیهالســام) او را بــه آن
معرفــی کــرده و فرمــوده بــود« :خداونــد بــه مــن فرزنــدی خواهــد داد کــه بیــن حــق و باطــل

جدایــی میافکند(».کلینــی1407 ،ق ،ج.)257 :1

امــام جواد(علیهالســام) کــه در ســنین خردســالی عهــدهدار پیشــوایی جامعــۀ شــیعی گردید،

از همــان آغــاز بــا پرسـشها و چالشهایــی مواجــه شــد کــه بــرای امامــان پیــش از او پدیــد
نیامــده بــود .بــا وجــود ایــن ،نــوع مواجهــۀ آن حضــرت بــا پرسـشها و راهکارهایــی کــه بــرای

مشــکالت ارائــه کــرد ،بــرای همیشــه ابهامهایــی را از ذهنیــت شــیعیان زدود و مســیر عقایــد
شــیعی را ســامان بخشــید و همچــون الگویــی پایــدار عمــل کــرد .ایــن مقالــه میکوشــد تــا بــا
نگاهــی اجمالــی بــه بســتر زیســتی و فعالیــت آن امام(علیهالســام) جایــگاه برجســته و متمایــز

ایشــان را نشــان دهــد کــه چگونــه بهمثابــۀ معیــاری نقشآفرینــی کــرده اســت.

 .1جایگاه علمی و اجتماعی امام(علیهالسالم)
امــام جواد(علیهالســام) در دوره اول خالفــت عباســی و بــا دو خلیفــه آن یعنــی

مأمــون( )218-198و معتصــم( )227-218زیســته اســت و بــا اینکــه پــدرش
امامرضا(علیهالســام) مدتــی در مقــام وزارت دســتگاه خالفــت مأمــون قــرار گرفتــه بــود،

هیـچگاه بــه دربــار راه نیافــت و زندگــی متفــاوت بــا مــردم را تجربه نکــرد ،هرچنــد آن موقعیت
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سیاســی ،اجتماعــی و خانوادگــی ،زمینــۀ پیونــد ســببی را برایــش فراهــم ســاخت کــه خــود

ـن پاییــن عهــدهدار رهبــری
منشــأ آثــار و نتایجــی گردیــد .امــام جواد(علیهالســام) کــه در سـ ّ

شــیعه شــده بــود ،از همــان آغــاز تصــدی امامــت ،مــورد مالطفــت و توجــه مأمــون خلیفــه

عباســی واقــع شــد و بــه خواســتۀ او ،دختــرش را بـ ه همســری گرفــت .گفتهانــد وقتــی مأمــون

فضــل و بلــوغ علمــی و حکمــی ،ادب و کمــال عقــل امــام را دیــد ـ بهگون ـهای کــه هیچیــک
از مشــایخ زمانــه تــوان برابــری بــا ایشــان را نداشــت ـ بهشــدت شــیفتهاش شــد و دختــرش را
بــه کابیــن او درآورد و در بزرگداشــت و تکریــم آن حضــرت کوششــی بیانــدازه کرد(مفیــد،

1414ق ،ج281 :2؛ طبرســی1417 ،ق ،ج .)101 :2اگرچــه بــر پایــۀ تحلیلــی منقــول از بعضــی
اصحاب(نهچنــدان شناختهشــده -مجهولالهویــه) کــه مبنــای داوری دســتهای از محققــان

امــروزی نیــز قــرار گرفت(عاملــی1403 ،ق )64 :مأمــون فریبکارانــه بــه چنیــن اقدامــی دســت
زد تــا بتوانــد مراقبــت و کنترلــی مســتمر بــر فعالیــت آن حضــرت و مراودات ایشــان بــا دیگران

داشــته باشــد(کلینی1407 ،ق ،ج494 :1؛ فیــض کاشــانی1406 ،ق ،ج )828 :3امــا هــر چــه

بــود ایــن اقــدام دو پیامــد منفــی و مثبـ ِ
ـت روشــن داشــت؛ یکــی آنکــه مایــۀ تــرس و وحشــت

در میــان عباســیان گردیــد و بالطبــع اعتراضهایــی را برانگیخت(طبرســی1417 ،ق ،ج)101 :2
و دیگــر ،موجــب پیونــد دو خانــدان عباســی و آل ابیطالــب گردید(مفیــد1414 ،ق ،ج282 :2؛

امیــن1403 ،ق ،ج )102 :1کــه از دیربــاز در مقابــل یکدیگــر و بهمثابــۀ رقیــب هــم شــناخته
شــده بودنــد .ایــن وصلــت بــه هــر انگیــزه و ســببی صــورت گرفتــه و هــر چالــش یــا اثــری را

برانگیختــه باشــد ،در نهایــت بــه نفــع امام(علیهالســام) تمــام شــد ،چــون زمینــۀ شناســایی

بیشــتر آن حضــرت را در میــان تــودۀ مــردم فراهــم ســاخت .بــا اینکــه امــام جواد(علیهالســام)

ـن کــم هنــوز اعتبــار و اشــتهار اجتماعــی نیافتــه بــود ،بــا ایــن قرابــت ســببی
بهســبب سـ ّ
توانســت در مناظرههایــی بــزرگ شــرکت کنــد و توانایــی ،دانــش ،ظرفیــت و نفــوذ کالم خــود
را بــه جامعــۀ ســنتگرا و متعصــب زمانــه عرضــه دارد.

ی
مأمــون بــه هــر انگیــزهای امام(علیهالســام) را وارد خانــواده خــود کــرده باشــد ،در معرف ـ 

ایشــان بــه جامعــۀ اســامی در ســطح گســترده تأثیرگــذار بــود ،چــون هــم خــود بــا بیــان
ویژگیهــای علمــی و شــخصیتی امام(علیهالســام) بــه دفــاع از آن حضــرت برخاســت و هــم
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زمینــۀ حضــور ایشــان را در مجامــع سیاســی و اجتماعــی فراهــم ســاخت .و صــد البتــه کــه

امام(علیهالســام) بــا بهرهگیــری شایســته از ایــن فرصــت ،باوجــود تحدیدهــا و تهدیدهــا،
توانســت نقــش مؤثــری را ایفــا کنــد و از یــک ســو جامعــۀ شــیعی را انســجام بخشــد و از

ســوی دیگــر ،شــبهههای مطــرح دربــارۀ تــداوم امامــت را بزدایــد و مهمتریــن پرس ـشهای

عقیدتــی را بــا ارائــه معیارهایــی عینــی و تجربهپذیــر ،پاســخ گویــد .نقــش برجســته و متمایــز

امام(علیهالســام) میتوانــد بــه عنــوان الگویــی قابــل دفــاع و موثــر همــواره پیــروی شــود .امــام

جواد(علیهالســام) بــرای انجــام مأموریــت الهــی خویــش ،بــا مشــکالت عدیــدهای دسـتوپنجه
نــرم کــرد کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود.

1ـ 1سه چالش فکری ،اجتماعی و عقیدتی
ســه مشــکل اساســی در راســتای تحقــق بخشــی اهــداف فــراروی امام(علیهالســام) قــرار

داشــت :گســترش عقلگرایــی اعتزالــی بهاضافــۀ انتشــار اندیشــههای بیگانــه ،تعارضهــای
علویعباســی و ابهــام در تــداوم امامــت شــیعی .هــر یــک از ایــن ســه چالــش کافــی

بــود تــا جامعــۀ اســامی دچــار تشــ ّتت شــود .آنچــه امامرضا(علیهالســام) و ســپس امــام

جواد(علیهالســام) انجــام دادنــد ،در بــازداری از انحــراف و انحطــاط بســیار مهــم بــود .بــرای
فهــم بهتــر ادعــا ،نگاهــی بــه چالشهــای پیشگفتــه الزم اســت.

الــف) گســترش عقلگرایــی :تعــارض یــا تقابــل ،دو شــیوۀ نقلگرایــی و عقلگرایــی در

جوامــع انســانی ،قدمتــی بــه درازای اندیش ـهگری او دارد .بههمیــن ســبب ،نمیتــوان تاریــخ

معینــی بــرای آن برشــمرد .از روزی کــه ادیــان بــرای گرهگشــایی پیچیدگیهــای اذهــان آدمــی
ّ
پیــدا شــدند ،ایــن پرســش نیــز پدیــد آمــد کــه بــا وجــود عقــل و توانایــی درک و دریافــت،
دادههــای دینــی چــه ضرورتــی دارنــد .ایــن پرســش ضرورت ـاً حاکــی از ضدیــت بــا دیــن یــا

ـری از آموزههــا و دســتورهای دینــی نیســت ،بلکــه در حــوزۀ معرفتــی قابــل تأمــل اســت.
تجـ ّ
مســلمانان نیــز بــا چنیــن پرسشــی مواجــه شــدند .بدیهــی اســت ،دهههــای آغازیــن ظهــور
اســام کــه هنــوز هیمنــۀ وجــودی احــکام اســامی ،اندیش ـهها و اذهــان آدمیــان را مقهــور
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خــود کــرده بــود ،چنیــن پرس ـشهایی شــکل نمیگرفــت ،امــا گــذر زمــان و ثبــات جامعــۀ

اســامی بــه اضافــۀ ارتبــاط مســلمانان بــا دیگــر مــردم در اثــر جنگهــا و تعامالت ،همزیســتی

برخــی از بیگانــگان بــا مســلمانان و نیــز ترجمــه کتابهــای دیگــران بــه زبــان عربــی و شــیوع

آنهــا در میــان مســلمانان ،بهطــور طبیعــی پرس ـشهای جدیــدی را پیــش روی مســلمانان

قــرار داد و آنــان را بــا عرصههــای جدیــدی مواجــه ســاخت؛ پرسـشهایی معطــوف بــه اصــل

نیــاز بشــر بــه دیــن و وحــی ،حوزههــای پاســخگویی دیــن و پرس ـشهایی دربــارۀ اســام و
دادههــای نقلــی .کمتریــن اثــر ایــن پرس ـشها ،کمرنگســازی رویکــرد تعبــدی و بازکــردن

ـی عقلگرایانــه در
جــا بــرای عقــل در پاســخگویی بــه نیازهــای روزآمــد بــود .اندیشــۀ اعتزالـ ِ
مقابــل اندیشــۀ اشــعریِ نقلگرایانــه در میــان اهــل ســنت و اندیشــۀ اصولیگــری در مقابــل

اخباریگــری در میــان شــیعه ،هــر چنــد در ادوار بعــدی زادۀ چنیــن رویکــردی بــود .عصــر
امامرضا(علیهالســام) و فرزنــدش امــام جواد(علیهالســام) در تاریــخ امامــت اوج طــرح ایــن

پرســشها و رویکردهــا بــود(رک :امیرعلــی 279 :1366 ،بــه بعــد) .از زمــان هارونالرشــید
البتــه اندیشـههای نوینــی پــای در فرهنــگ اســامی نهــاد و گفتگوهــای علمــی و نیــز مراکــز
آموزشــی ،در ایــن دوره ســر بــرآورد و زمینــۀ نقــد و انتقادهــای مختلــف را فراهــم آورد .بــا روی

کار آمــدن مأمــون کــه بهزعــم برخــی از نویســندگان ،فــردی دانشدوســت و در مقایســه

بــا دیگــر خلیفــگان دانــا بود(مســعودی1409 ،ق ،ج419 :3؛ ابنندیــم ،بیتــا168 :؛ دمیــری،

1424ق ،ج )116 :1برگــزاری نشسـتهای عالمــان و مناظرههــای بیناالدیانــی مــورد توجــه

قــرار گرفت(امیرعلــی )284 :1366 ،و بــاب پرسـشهای ریشـهای در ایــن فضــا نهتنهــا امــری
مجــاز شــمرده میشــد ،بلکــه اساس ـاً مــورد توصیــه نیــز بــود تــا هــر چیــزی پاســخ درخــور
خــود را بیابــد .هرچنــد ایــن چالــش بهطــور مســتقیم در محاورههــای پیشــوایان تجلــی نیافت،

در نــوع نــگاه و نگــرش آنــان مؤثــر بــود ،چنانکــه پیدایــی علــوم بیگانــه چنیــن نقشــی را در

میــان عالمــان دینــی و رهبــران مذهبــی داشــته اســت.

ذبیـحاهلل صفــا مینویســد« :توجــه اساســی بــه علــوم و نقــل کتــب علمــی از یونانی و ســریانی

و پهلــوی بــه عربــی از آغــاز عهــد عباســی شــروع شــد ،لیکــن مهمتریــن دوره نقــل و ترجمــه

علــوم عهــد مأمــون اســت...وی بــه برکــت مــادری ایرانــی و تربیــت در نــزد برامکــه و از آن روی
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کــه قســمتی از حیــات وی هنــگام حکومــت و خالفــت در خراســان در میــان ایرانیان گذشــت...
بــه دانــش و علــم توجــه بســیار داشــت و خصوصـاً بــه فلســفه میلــی فــراوان مــی نمود ...شــاید
بیشــتر از بــاب اعتقــاد او بــه مذهــب اعتــزال و دوســتی و آشــنایی وی بــا ائمــه معتزلــه ،چــون

ابوالهذیــل عــاف و ابراهیمبــن ســیار بــوده اســت .مأمــون معتزلــه را چنــدان تقویــت مینمــوده
اســت کــه غالــب اقــوال آنــان را کــه از بیــم فقهــا اظهــار نمیتوانســتند کــرد ،خــود در مقــاالت

خویــش بیــان میکــرد و از آن جملــه اســت قــول بــه خلــق قرآن(».صفــا.)43-42 :1371 ،

همیــن رویکــرد موجــب شــد تــا برخــی وی را امیرالکافرین(یعقوبــی ،بیتــا ،ج450 :2؛ طبــری،

1387ق ،ج545 :8؛ مقدســی ،بیتــا ،ج )323 :5خطــاب یــا بــه زندقــه متهــم کننــد( ابــن ندیم،
بیتــا .)473 :ایــن بســتر زمینههــای جدیــدی را پیــشِروی امام(علیهالســام) مینهــاد.

ب) تعارضطلبــی عباســی :دیگــر چالشــی کــه در دورۀ امــام رضا و امــام جواد(علیهماالســام)

رخ نمــود ،تــاش بــرای انحصــار قــدرت در میــان عباســیان بــود؛ مســئلهای کــه پــس از روی

کار آمــدن آنــان اندکــی دغدغــه آفریــده بــود امــا چیــزی نگذشــت کــه بــا اقتــدار بیرقیــب

عباســیان خاتمــه یافــت .عباســیان کــه بــا شــعار «الرضــا مــن آل محمد»(مجهــول1971 ،م:

 194بــه بعــد؛ بــاذری1394 ،ق ،ج 115 :4بــه بعــد) بــه قــدرت و شــوکت دســت یافتنــد ،بــا
تفســیر حقبهجانــب ایــن شــعار ،خــود را مصــداق آن دانســتند و مشــروعیت خویــش را بــه

دیگــران القــا کردنــد و ایــن رونــد تــا زمــان مأمــون ادامــه داشــت .او بــه هــر دلیلی کــه در طول

تاریــخ مایــۀ گفتگــو بــوده و هســت .بــر صالحیــت طالبیان(علویــان) کــه مصــداق تصریحشــدۀ

اهــل بیــت در زبــان رســول خدا(صلیاهللعلیهوآلــه) بــود ،تأکیــد کــرد و بههمینمنظــور
امامرضا(علیهالســام) را بهعنــوان وزیــر خــود برگزیــد و گویــی تــا واگــذاری اصــل خالفــت
بــه حضــرت اعــام آمادگــی کــرده بــود .پــس از آن حضــرت ،بــه امــام جواد(علیهالســام) روی

کــرد ،از آنرو کــه در عیــن خردســالی ،دارای حکمــت ،علــم ،ادب و کمــال بود(امیــن1403 ،ق،
ج .)33 :2او اگرچــه امام(علیهالســام) را بــه عرصــه مدیریــت سیاســی وارد نکــرد ،بــا پیونــد

ســببی کــه ایجــاد کــرد و دختــر خــود ا ّمفضــل را بــه جهــات خاصــی بــه همســری آن حضرت
درآورد(طبــری1387 ،ق ،ج149 :7؛ ابــن کثیــر1408 ،ق ،ج )260 :10عمــا ایشــان را بــه

ـد مــردی باشــد
خانــواده خویــش متصــل کرد(مفیــد1414 ،ق ،ج )281 :2بــه آن امیــد کــه جـ ّ
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کــه پــدرش رســول خدا(صلیاهللعلیهوآلــه) و علی(علیهالســام) هســتند ،هــر چنــد چنیــن
چیــزی محقــق نشــد( یعقوبــی ،بیتــا ،ج . )455 :2ایــن دو اقــدام ،عباســیان را بــه اعتــراض

کشــاند و زمینــه چالشهایــی را فراهــم کــرد ،چــون از اینکــه خالفــت از خانــدان عباســی

بیــرون بــرود واهمــه داشــتند( ابــن شهرآشــوب1376 ،ق ،ج .)488 :3امــام جواد(علیهالســام)
هماننــد پــدرش در معــرض چنیــن توهمــی قــرار داشــت کــه نکنــد بــا ایــن وصلــت در مقــام

اســتیفای حقــوق دیرینــه ،دســتی در عالــم سیاســت بیفکنــد و خالفــت را از آن خــود کنــد.

ایــن چالــش نــوع مواجهــه مــردم بــا امــام و متقابــا چگونگــی تعامــل آن حضــرت با دیگــران را

تــا حــدی تحــت تأثیر قــرار مـیداد.

پ) ابهــام در تــداوم امامــت :پیــرو نکتــۀ آغازیــن ،چالــش ســومی در ایــن دوره رخ نمــوده بــود

و آن اصــل تــداوم امامــت شــیعی و ســپس مصــداق آن بــود .ایــن پرســش پــس از شــهادت

امــام کاظم(علیهالســام) در میــان دســتهای از شــیعیان شــکل گرفتــه بــود کــه آیــا جریــان

امامــت پایــان یافتــه اســت یــا خیــر؟ دســتهای بــه ایــن ســو کشــیده شــده بودنــد کــه دیگــر

کســی بــه امامــت برگزیــده نشــده و بــا امــام هفتــم ،امامــت خاتمــه یافتــه اســت( طوســی،

1404ق ،ج .)828 :2واقفــه بــا ایــن رویکــرد موجــی در میــان شــیعه ایجــاد کردنــد کــه
آرامکــردن آن هزینههــای زیــادی را بــرای امامرضا(علیهالســام) بهبــار آورد .ایــن شــبهه
پــس از شــهادت امــام هشــتم نیــز ســر بــرآورد و عــدهای در پذیــرش امــا م جواد(علیهالســام)

بهعنــوان پیشــوای شــیعه دچــار تردیــد شــدند و در نهایــت بــه اندیشــه واقفــه بازگشــتند .ایــن

چالــش تــا بــه آنجــا ریشــه دوانــد کــه برخــی در اصــل انتســاب آن حضــرت بــه پــدر پیــش
رفتنــد و برخــی دیگــر در صالحیــت فرزنــد امــام هشــتم بــرای تصــدی امامــت تردیــد کردنــد.

جریانهــای شــکلگرفته در نهایــت همــۀ قضایــا را بــه نفــع امــام پیــش بــرد و آنچــه در بــاور

شــیعی جــای داشــت ،محقــق گردیــد.

 . 2امام جواد(علیهالسالم) بهمثابۀ الگو
چالشهــای پیشآمــده پرسـشهای بنیادینــی را پدیــد آورد کــه در میــان شــیعه میتوانســت
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بنیانکــن باشــد .یکــی از آنهــا اصــل ضــرورت وجــودی امام(علیهالســام) بــود کــه تــا ایــن

زمــان چنــدان مایــۀ گفتگــو و توجــه شــیعه قــرار نداشــت .بیشــترین ابهــام تــا ایــن زمــان،

مصــداق امام(علیهالســام) بــود و اینکــه چــه کســی بــه پیشــوایی امــت شایســتهتر اســت ،امــا

در عهــد امامرضــا و امــام جواد(علیهماالســام) پرســش از ایــن مــرز گذشــت و اســاس امامــت

را نشــانه گرفــت .شــاید ایــن شــبهه ناشــی از شــرایط خــاص امــام جواد(علیهالســام) بــود ،امــا

بــا اندکــی تأمــل میتــوان تغییــر در ذائقــۀ اندیشـهگری مســلمانان از جملــه شــیعه را در ایــن

امــر دخیــل دانســت .گــذر زمــان تــا حــدی اتــکا بــه نقــل و پیــروی از گفتــۀ دیگــران را بــا
تردیــد مواجــه کــرد .ایــن نگــرۀ عقالنــی یــا کارکــرد عقــل در معرفــت مــردم و نیــز همنشــینی

بــا اغیــار ،در همــۀ عرصههــای فکــری راه یافتــه بــود .در ایــن موقعیــت و فضــا ،نقــش امــام

جواد(علیهالســام) بســیار حســاس مینمــود ،امــا آنچــه حضــرت انجــام داد بهراســتی مایــۀ
شــگفتی اســت ،چــون پــس از ایشــان دیگــر نــه تردیــدی در اصــل امامــت پدیــد آمــد و نــه در

مصــداق آن ،شــیعیان دچــار ســردرگمی گریزناپذیــر شــدند.

ـی عقیدتــی بــا حضــور و نقــش امــام جواد(علیهالســام) پاســخی اقناعکننــده
دو شــبهۀ اساسـ ِ

ـی تصــدی امامــت کســی کــه
یافــت و دیگربــار در میــان شــیعه بــروز نکــرد؛ یکــی چگونگـ ِ

هنــوز بــه ســن بلــوغ نرســیده اســت و دیگــر صالحیــت علمــی و توانایــی پاســخگویی بــه

مســائل دینــی و پیشــامد .بدینگونــه ،وی معیــار و شــاخصی بــرای امامــان بعد خویــش گردید.

دربــارۀ کمس ـ ّنی وی کــه چگونــه چنیــن فــردی میتوانــد امامــت و پیشــوایی جامع ـهای را

بــه دوش بکشــد ،امامرضا(علیهالســام) بهصــورت آشــکار و مبتنــی بــر نــص(رک :طوســی،

98 :1362؛ مفیــد1414 ،ق ،ج )275 :2کــه پایــه اعتقــادی شــیعی اســت ،تالشــی جــدی کــرد
تــا موانــع پیـشرو را کنــار بزنــد ،امــا بــرای اثبــات توانایــی علمــی حضــرت جواد(علیهالســام)

گذشــته از تدبیرهــای خــود امــام ،مأمــون عباســی بــه هــر دلیلــی نقــش بــارزی ایفــا کــرد.

امــام هشتم(علیهالســام) هماننــد پدرانــش از ســوی شــیعیان مــورد پرســش قــرار گرفــت
کــه چــه کســی جانشــینیاش را عهــدهدار خواهــد شــد .امام(علیهالســام) بــا اینکــه هنــوز
فرزنــدی نداشــت ،شــیعیان را بــه فرزنــدی کــه خواهــد آمــد بشــارت م ـیداد و زمانــی کــه

فرزنــدش در ســنین خردســالی بــود ،پیروانــش را بــه امامــت وی توصیــه میکــرد ،امــا آنچــه
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ـرش امامــت کســی بــود
ـی پذیـ ِ
ذهــن برخــی از شــیعیان را بــه خــود مشــغول میکــرد ،چگونگـ ِ

ـن بلــوغ نرســیده بــود .امــام در رفــع ایــن ابهــام ،بــا تشــبیه امامــت فرزنــدش
کــه هنــوز بــه سـ ّ
بــه حضــرت عیســی کــه در کودکــی رهبــری امــت را عهــدهدار شــده بود(مفیــد1414 ،ق ،ج:2

 )277بــر امــکان آن انگشــت مینهــاد و صالحیــت او را تأییــد میکــرد .امام(علیهالســام) در

گفتگویــی بــا یکــی از واقفــه ،نقــش امــام جواد(علیهالســام) را تعییــن حــق از باطــل برشــمرد

و بدینگونــه وی را معیــار آن معرفــی کــرد .امام(علیهالســام) از دو جهــت معیــار بــود؛ یکــی

از حیــث تعییــن مســیر حرکــت شــیعه و دیگــر از جهــت تبییــن حقیقــت اســام.

الــف) تعییــن مســیر حرکــت شــیعه :دو روایــت بــا تفــاوت انــدک در کتابهــای شــیعی

آمــده اســت کــه بــر نقــش معیــاری امــام جواد(علیهالســام) تأکیــد دارد .یکــی بــه نقــل از
حسینبنیســار اســت کــه میگویــد ابــن قیامــای واســطی کــه واقفیمذهــب بــود ،نام ـهای
بــه امامرضا(علیهالســام) نوشــت« :تــو چگونــه مدعــی امامتــی در حالــی کــه فرزنــدی

نــداری؟» امام(علیهالســام) پاســخ داد« :از کجــا چنیــن علمــی یافتـهای کــه برایــم فرزنــدی
نیســت؟ بــه خــدا قســم! چنــدی نمیگــذرد کــه خداونــد فرزنــد پســری بــه مــن روزی میکند

کــه بیــن حــق و باطــل جدایــی میافکنــد ».در روایــت دیگــر از محمدبنعلــی از ابــن قیامــا

نقــل میکنــد کــه در گفتگــوی چالشــی بــا امامرضا(علیهالســام) تــداوم امامــت را زیــر ســؤال

بــرد و امام(علیهالســام) در پاســخ فرمــود« :واهلل ليجعلـناهلل م ّنــي مــا يثبــت بهالحــق و أهلــه
و يمحــق بــه الباطــل وأهلــه (».کلینــی1407 ،ق ،ج221-220 :1؛ مفیــد1414 ،ق ،ج-277 :2

278؛ مجلســی1404 ،ق ،ج .)275 :2تثبیــت حــق و اهــل آن و از بینبــردن باطــل و اهــل آن،

در ایــن کالم مایــۀ شــگفتی اســت .از کالم امامرضا(علیهالســام) چنیــن برمیآیــد کــه نقــش

فرزنــدش در ایــن عرصــه بــا آنچــه دیگــر امامــان داشــتهاند ،تفــاوت بنیادیــن دارد .بهواقــع،

آنچــه فــراروی ایــن امــام قــرار داشــت بــا آنچــه دیگــر پیشــوایان بــا آن مواجــه بودنــد ،تفــاوت

دارد .امــام جواد(علیهالســام) برابــر آنچــه پــدرش گفتــه بــود ،حقیقــت شــیعی را بــا همــۀ

پیـچو خمهایــی کــه داشــت بــه اثبــات رســاند و بــه همــگان نشــان داد کــه باوجــود کودکــی

چگونــه توانایــی پاســخگویی بــه نیازهــای جامعــه را داراســت .امام(علیهالســام) چــه در مجلس
مأمــون و چــه در مجامــع دیگــر ،بهخوبــی نقــش خــود را انجــام داد .امام(علیهالســام) در
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نگــرش شــیعی ،معیــاری تمایزبخــش بــود و هــر کــس مدعــی تشــیع بــود ،بــا الگــو قــراردادن
ایشــان ،از انحــراف فاصلــه میگرفــت .تاریــخ نشــان میدهــد پــس از آن حضــرت دیگــر

جامعــۀ شــیعی دچــار چالشهــای معطــوف بــه اصــل امامــت یــا شــبهۀ کمیســن نشــد .بــا

اینکــه ائمه(علیهمالســام) پــس از ایشــان همگــی ســن کمــی داشــتند ،دیگــر چنیــن امــری

بهعنــوان یــک مشــکل ذهــن شــیعه را نم ـیآزرد.

اســامی عهــد امــام جواد(علیهالســام) بــا
ب) تبییــن حقیقــت اســام :جامعــۀ
ِ

پرس ـشهایی درگیــر بــود کــه شــاید بــرای امروزیــان اندکــی مایــۀ شــگفتی باشــد ،امــا

واقعیــت آن اســت کــه مســلمانان در رقابــت بــا دیگــر ادیــان از یکســو و شناســایی برتــری

مذهبــی و دروندینــی از ســوی دیگــر ،همــواره دچــار چالــش بودنــد و اساســا بــرای اینکــه

بــاور آدمــی اســتحکام یابــد و عقیــده درســت و بهحــق شــکل بگیــرد ،پیدایــی چنیــن
پرســشهایی طبیعــی اســت .امــام جواد(علیهالســام) بــا بیــان قاعــدهای ،راه شــناخت

حــق را بیــان میکنــد و در ادامــه ،چگونگــی تطبیــق آن قاعــده بــر مصادیــق را تبییــن

میکنــد .امام(علیهالســام) برابــر روایتــی ،پــس از ازدواج بــا امّفضــل ،در مجلســی بــا

حضــور مأمــون ،یحییبــن اکثــم و جمعــی کثیــر از مــردم ،از ســوی یحیــی مــورد خطــاب
قــرار گرفــت کــه در خصــوص ایــن روایــت کــه جبرئیــل بــر پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه)
نــازل شــد و گفــت« :خداونــد بــه تــو ســام میرســاند و میفرمایــد «از ابوبکــر بپــرس آیــا

از مــن راضــی اســت ،مــن از او راضـیام» چــه میگویــی؟» امــام در پاســخ یحیــی بــا ارائــه

معیــاری کــه البتــه در گذشــته نیــز مــورد اســتناد قــرار داشــت( کلینــی1407 ،ق ،ج62 :1؛

ابــن بابویــه1403 ،ق )255 :ضمــن تأییــد فضــل ابوبکــر ،بــا ذکــر حدیــث معیاری از رســول
ّ
محــل نقــد دانســت .پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) در
خدا(صلیاهللعلیهوآلــه) ایــن روایــت را
حجةالــوداع فرمــوده بــود :دروغگویــان بــر مــن زیــاد شــدهاند و پــس از ایــن نیــز رو بــه

فزونیانــد .هــر کــس بهعمــد دروغــی را بــه مــن نســبت دهــد ،نشــیمنگاه او پــر از آتــش
خواهــد شــد .هــر گاه حدیثــی از مــن بــه شــما رســید ،آن را بــر کتــاب خــدا و ســنت مــن

عرضــه کنیــد .اگــر همســو بــا آنهــا بــود ،آن را بپذیریــد و هــر ســخنی بــا آنهــا مخالــف

بــود ،بــه آن تمســک نکنیــد و بــه دور افکنیــد .امام(علیهالســام) بــا ذکــر ایــن معیــار
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کــه هــر روایتــی را نمیتــوان صحیــح شــمرد ،مدعــای یحیــی را بــه تــرازوی نقــد نهــاد و
آن را بــا آیــۀ  16ســوره قــاف در تعــارض دانســت ،آنجاکــه خداونــد میفرمایــد« :و لَقــد
ـر ُب إلي ـ ِه مــن َحبــلِ الوری ِد»(مــا
َخلقنَــا اإلنسـ َ
فس ـ ُه ونَحـ ُ
ـم مــا تُ َوس ـو ُ
ِس ب ِـ ِه ن َ ُ
ـان ونَع َلـ ُ
ـن أقـ َ

انســان را آفریدیــم و از آنچــه در نفــس و درونــش میگــذرد آگاهیــم و از رگ گــردن بــه او

نزدیکتریم)(طبرســی1403 ،ق ،ج246-245 :2؛ مجلســی1413 ،ق ،ج .)80 :50بــا ایــن
صحــت روایــت را زیــر ســؤال بــرد.
اســتداللّ ،

تأکیــد امام(علیهالســام) بــر همســویی دادههــای روایــی بــا قــرآن و ســنت در کالم دیگــر

امامان(علیهمالســام) نیــز دیــده میشــود ،امــا ارائــه آن در جمعــی بــزرگ و در فضــای
مناظــرۀ علمــی ،شــایان توجــه اســت .ایــن تأکیــد بــا طــرح روایــات دیگــر از ســوی یحیــی
ادامــه یافــت و امــام همچنــان از طــراح و مخاطبــان میخواهــد تــا از الگــوی بیانشــده

توســط رســول خدا(صلیاهللعلیهوآلــه) دســت برندارنــد و همــه روایــات را بــا ســنجۀ

دادههــای قرآنــی و ســنت نبــوی ارزیابــی کننــد( رک :طبرســی1403 ،ق ،ج249-246 :2؛

مجلســی1413 ،ق ،ج 80 :50بــه بعــد) .روشــن اســت کــه مــاک بیانشــده تنهــا بــرای

مــواردی نیســت کــه در گفتگــو بــا یحیــی مطــرح شــده اســت ،بلکــه در همــۀ ادوار و نســبت

بــه همــۀ روایتهــا الزماالتبــاع اســت.

امام(علیهالســام) همچنیــن در روایتــی از ابراهیمبــن محمــد همدانــی در توصیــف انســان

واال بــه نقــل از پدرانــش میفرمایــد« :ال تنظــروا إلــى كثــرة صالتهــم وصومهــم وكثــرة الحــج
والمعــروف وطنطنتهــم بالليــل  ،انظــروا إلــى صــدق الحديــث وأداء األمانة(».بــه زیــادی نمــاز و

روزه و حــج و معــروف و شـبزندهداری نــگاه نکنیــد ،بلکــه بــه صــدق گفتــار و ادای امانــت

ـر عاملــی1403 ،ق ،ج .)69 :19ایــن ســخن پایهایتریــن اخــاق متعالــی
او نــگاه کنید().حـ ّ

را بیــان میکنــد .راســتگویی کــه در رأس آن ذکــر روایــات صحیــح و بیــان صحیــح روایــت
اســت و ادای امانــت نیــز شــامل همیــن مقولــه میشــود ،چــون نقــل روایــت ،ادای امانتــی
اســت کــه بــر عهــدۀ انســان نهــاده شــده اســت.
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 .3حضور علمی امام(علیهالسالم) در راستای تبیین معیار
نقشآفرینــی امام(علیهالســام) بهمثابــۀ معیــاری بــرای شــیعه از یــک منظــر و جهــان

اســام از منظــر دیگــر در قالبهــای مختلــف بــوده اســت کــه مهمتریــن آنهــا را میتــوان

در مناظرههــای علمــی ،تربیــت شــاگردان و بیــان روایــات ذکــر کــرد .مناظرههــای
امام(علیهالســام) کــه در منابــع شــیعی ذکــر شــده ،حاکــی از دانایــی امام(علیهالســام) در

علــوم دینــی و توانایــی وی در مواجهــه بــا مســائل روزآمــد اســت .یکــی از آن مناظرههــا
گفتگــوی عالمانــهای بــود کــه میــان ایشــان و یحییبــن اکثــم واقــع شــده بود(قطیفــی،

1420ق .)126 :برابــر روایتــی مفصــل از ریانبنشــبیب ،دســتهای از عباســیان از اقــدام مأمــون

بــرای تزویــج دختــرش بــه امــام اظهــار ناخرســندی کــرده و آن را موجــب خطر برای عباســیان

دانســتند و عــاوه بــر آن ابنالرضا(علیهالســام) را در ســنینی ذکــر کردنــد کــه میبایــد بــه

ســراغ فقــه و معرفــت برود(مفیــد1414 ،ق ،ج .)282 :2مأمــون بــرای توجیــه عقالنــی تصمیــم

خــود و نشــاندادن فضــل و دانــش امام(علیهالســام) مجلــس گفتگویــی ترتیــب داد و از عالــم

جلســه خواســت تــا بــا طــرح پرسشــی ،میــزان دانــش او را بیازمایــد .یحیــی نیــز چنیــن کــرد

و ســؤالی فقهــی را کــه بهزعــم خــودش شــئون مختلفــی میتوانســت داشتهباشــد ،بهمیــان

کشــید .امــام بــا بیــان شــقوق مختلــف آن ،پرســنده و مخاطبــان را بــا دانــش خویــش مجــاب

کرد(شــامی مشــغری ،بیتــا706 :؛ ابنشــعبه حرانــی1404 ،ق ).453-451 :و در طــرح

ســؤالی از یحیــی ،میــزان تســلط او بــر احــکام فقهــی را نشــان داد.

امــا تربیــت نیــرو و پــرورش افــراد صالــح بــرای پاســخگویی بــه پرس ـشهای دینــی و رفــع

مشــکالت آنــان اقــدام دیگــری بــود کــه امام(علیهالســام) در دســتور کار خــود داشــت .او

باوجــود کمــی ســن ،دانشــمندان و صحابــۀ زیــادی را پــرورد .شــیخ طوســی  116صحابــی

بــرای آن حضــرت ذکــر میکند(طوســی1415 ،ق )370 :و عطــاردی شــمار آنــان را 120

نفــر مینویســد(جعفریان ،1371 ،ج 129 :2بــه نقــل از عطــاردی ،مســنداالمام الجــواد ).کــه
در میــان آنهــا شــخصیتهای برجســتهای چــون عبدالعظیــم حســنی ،ابوهاشــم جعفــری،

علیبــن مهزیــار و دیگــران دیــده میشــوند .آوردهانــد کــه دانشــمندی امــام در حــدی بــود
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کــه برخــی از مصنفــان مثــل ابوبکــر احمدبــن ثابــت در تاریــخ خــود ،ابواســحاق ثعلبــی در
تفســیرش و محمدبنمندهبــن مهربــذ در کتابــش ،از او روایــت کردهانــد( امیــن1403 ،ق،

ج .)35 :2گذشــته از ایــن دو اقــدام ،بیــان حدیــث نیــز اهمیــت زیــادی دارد .گفتهانــد در
یــک مجلــس کــه عــدهای از نواحــی مدینــه بــه دیــدار امام(علیهالســام) آمــده بودنــد ،شــمار

زیــادی از پرسـشهای آنــان را پاســخ گفت(کلینــی1407 ،ق ،ج .)496 :1همچنیــن ،آوردهانــد
کــه هشــتاد تــن از علمــای شــهرهای مختلــف ،بــه د ِر خانــۀ امــام آمدنــد و بــه قصــد آزمــودن

وی پرسـشهای مختلفــی را مطــرح کردنــد کــه امام(علیهالســام) یکایــک آنهــا را بــر مبنــای

شــریعت اســامی و مســتند بــه آیــات قرآنــی پاســخ گفــت( شــامی مشــغری ،بیتــا.)705 :
عطــاردی  220روایــت از آن حضــرت را گــردآوری کــرده اســت( رک :عطــاردی1410 ،ق).

نگاهــی بــه ایــن دســت احادیــث نشــان میدهــد کــه آن حضــرت در چــه حوزههایــی بــه ارائــه

نظــر پرداختنــد و عالمــان شــیعی چــه میــزان از دادههــای ایشــان بهــره بردهانــد ،هرچنــد در
مجامــع حدیثــی اهــل ســنت تنهــا یــک روایــت از ایشــان نقــل شــده اســت .در میــان احادیــث

منقــول از امام(علیهالســام) آگاهســازی مــردم نســبت بــه اندیشــههای انحرافــی مجســمه،

همچنیــن کیســتی واقفــه و از همــه مهمتــر انحــراف غالیــان بهچشــم میخــورد .در ایــن

میــان ،بیــش از همــه نســبت بــه دســتۀ اخیــر ســختی نشــان داده شــده اســت ،از آنرو
کــه اینــان عقایــدی برخــاف معیــار عرضــه میداشــتند .امــام جواد(علیهالســام) صریحـاً بــر

ابوالخطــاب ،یارانــش و حتــی کســانی کــه در لعنــت بــر او تردیــد داشــته یــا در ایــن بــاره توقف

کــرده یــا تردیــد میکننــد ،لعنــت میفرستد(طوســی1404 ،ق )528 :و میفرمایــد« :افــرادی

چــون ابوعمــره جعفربنواقــد و هاشمبنابیهاشــم کــه بــرای بهرهکشــی از مــردم از ائمــه
اســتفاده میکننــد ،در ردیــف ابوالخطابنــد .در روایتــی از اســحاق انبــاری خواســتند تــا دو تــن
از غــات ،یعنــی ابوالمهــری و ابــن ابــی الزرقــا را از پــای درآورنــد ،چــون در کار گمراهســازی

شــیعه میکوشــند(».جعفریان 131-129 :1371 ،بــه نقــل از رجــال کشــی).

مبــارزه بــا غالیــان در دســتور کار امامــان پیشــین نیــز قــرار داشــت ،چنانکــه

امامرضا(علیهالســام) در مبــارزه بــا آنــان ســخنان صریحــی دارد(ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج:2

 )226و دوســتی بــا آنــان را دشــمنی بــا اهــل بیت(علیهمالســام) و دمخوربودن با آنهــا را خروج
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از والیــت خــدا معرفــی میکند(همــان ،ج 131 :1و ج .)219 :2شــیخ صــدوق در شناســایی آنان

میفرمایــد« :غالیــان ســه دســتهاند :دســتهای از آنــان بــه الوهیــت امــام علی(علیهالســام)

بــاور دارنــد و برآننــد کــه ســلمان و ابــوذر و مقــداد و عمــار و عمربــن امیــه ضمــری ،از ســوی
او بــه تدبیــر جهــان میپردازنــد و آن حضــرت پــروردگار اســت .دســته دیگــر در خصــوص

اهــل بیــت غلــو میکننــد و چیزهایــی را بــه آنــان نســبت میدهنــد کــه آنــان خــود چنیــن

نمیگوینــد؛ مثــل ادعــای نبــوت و خدایــی .و دســته ســوم کســانیاند کــه معرفــت امــام را از

تمامــی عبــادات و فرایــض کافــی میداننــد و بــه اتــکای والیــت آنــان از اعمــال دینــی دســت

میکشــند(».ابن بابویــه ،بیتــا ،ج .)545 :4ایــن آشــکارترین شــکل معیارشــکنی در دیانــت

اســامی بــود ،بههمینجهــت ســختترین لعنهــا نثــار آنــان شــده اســت.

نقــش امــام جواد(علیهالســام) در طراحــی زندگــی مســلمانی و تالشــی کــه بــرای ارائــه معیار

بــه خــرج داد ،وی را در چشــم همــگان بــزرگ کــرد ،بهگونـهای کــه همــۀ آنــان کــه در آغــاز

امامتــش بــه بهانههایــی از ایشــان فاصلــه گرفتــه بودنــد ،بــه ســویش بازگشــتند( طوســی،

1404ق .)508 :شــاید بــا ایــن نقشآفرینیهــا راز جملــۀ امامرضا(علیهالســام) دربــارۀ

حضرتــش بهتــر درک شــود ،آنجاکــه ابییحیــی صنعانــی میگویــد :نــزد علیبــن موســی

بــودم کــه فرزنــدش جــواد در حالــی کــه کودکــی بیــش نبــود ،وارد شــد .امــام در شناســاییاش

فرمــود« :هــذا المولــود الــذی لــم یولــد اعظــم علــی شــیعته برکــة منه»(کودکــی بــه پربرکتــی

ایــن فرزنــد بــه دنیــا نیامــده اســت)( کلینــی1407 ،ق ،ج259-258 :1؛ طبرســی1417 ،ق:

 .)322ســخن امام(علیهالســام) علیالقاعــده نبایــد از سـ ِر فرزنددوســتی و برآمــده از عواطــف
پدرانــه باشــد ،بلکــه بیــان واقعیتــی در مــدار ارزشهــای انســانیـدینــی اســت.

 .4نتیجه و برآیند بحث
امــام جواد(علیهالســام) هرچنــد عمــر طوالنــی نداشــت ،بــا شــناخت نیازهــای زمانــه و

ـیع و اســام ایفــا کنــد .او بــا اینکــه
اقتضائــات حاکــم توانســت نقــش برجســتهای در تاریــخ تشـ ّ

هنــوز مقبولیــت اجتماعــی نیافتــه و در عرصــۀ عمــل نیــز فرصــت نیافتــه بــود تــا توانایــی و
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شایســتگیاش را نشــان دهــد ،از وصلــت رخداده بــرای ابــراز توانایــی علمــی خــود بهتریــن

بهرهبــرداری را کــرد تــا بــا انحرافهــای زمانــه بــه مقابلــه برخیــزد و بــا بهرهگیــری از

فرصتهــا ،مقابلــه بــا تحدیدهــا و موانــع ،بــا عرضــۀ اندیش ـههای صحیــح اســامی ،بهمثابــۀ

معیــاری بــرای ســنجش زندگــی مســلمانی و اعتــدال اســامی ،نقشآفرینــی کنــد .امــام

جواد(علیهالســام) در دورهای از تاریــخ اســام قــرار گرفتــه بــود کــه از یــک ســو اندیشـههای
بیگانــگان وارد ســرزمین اســامی شــده بــود و از ســوی دیگر ،رقابتــی متفاوت میان عباســیان و

علویــان رخ داده و افــزون بــر ایــن ،تشـ ّتت آراء در میــان شــیعه خودنمایــی کرده بــود .مجموعۀ

ایــن اوضــاع میطلبیــد تــا امــام بــا تدبیــری دقیــق وارد صحنــه شــود .او بــا نهایــت حــزم و

احتیــاط بــه انجــام کارهــای خــود پرداخــت و با پــرورش نیــرو و بیــان ارزشهــای دینــی ،تداوم
ـیع دچــار
امامــت شــیعی را تضمیــن کــرد ،بهگون ـهای کــه پــس از ایشــان دیگــر نهــاد تشـ ّ

ســردرگمی در اصــل امامــت نگردیــد.
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