
 

   

 

 61 -49/ 9391/ پایيز و زمستان دوم/ شماره اول/ سال تاریخنامه اسالمدوفصلنامه تخصصی 

  شيعيان در زمان امام جوادوضعيت 

شمائله قنبر
1

 چکيده

هایی ، اما دولتارندخاص د یو مقام ویژه امامان شيعه ارادت بيتاهلمسلمانان به 

ای برضد خاندان آن گرانهوجود آمدند اعمال خشن و سرکوببه مبرکه بعد از پيا

 خوددر مواجهه با خلفای عصر  بيتاهلانجام دادند.  هاحضرت و شيعيان آن

احساسات تند  باوجود کردندش میتالو  داشتند ایشدهحساب هایگيریموضع

 نندک برخی از شيعيان تا حد امکان از درگيری و درافتادن با استبداد مطلق خلفا پرهيز

باوجود این هر یک از امامان  .شدن خود و شيعيانشان نداشتای جز کشتهکه نتيجه

 ها وباتوجه به اوضاع اجتماعی و نياز فرهنگی زمان خود بر جوانبی خاص از اندیشه

عباسيان با استفاده از محبوبيت و جایگاه رفيع  های دینی تأکيد داشتند.آموزش

خاندان رسالت کرسی خالفت اسالمی را به دست گرفتند، اما پس از رسيدن به قدرت 

رویارویی  ن انجام دادند.برضد شيعيااقداماتی  تر حکومتبرای قوام و دوام بيش

 عباسيان در دو گروه امامی و زیدی و با دو راهبرد متفاوت قيام و تقيه شيعيان با

دليل گستردگی فعاليت شيعيان و نياز وی به حمایت به گيری شد. در دوره مأمونپی

 ، اما طولیشدعهدی استفاده بار از یک رهبر شيعی در منصب والیتنخستين هاآن

در  بودن امام جوادردسال. خشهيد شدتوسط عباسيان  نکشيد که امام رضا

زمانی ، همایجاد اختالف بين شيعيان در تعيين امام ،زمان کسب مقام امامت

 هایهگيری و توسعه سيستم وکالت و حضور و فعاليت فرقدوره امامت ایشان با شکل

های مهم ( را به یکی از دوره221 -213) متعدد شيعه عصر امامت امام جواد

يعيان تبدیل کرد. خلفای عباسی برای جلوگيری از اقدامات و ش بيتاهلتاریا 

 نيز در . امام جواداستفاده کردندآن حضرت و رشد شيعيان راهکارهای مختلفی 

وضعيت  . پژوهش حاضرراهبردی هوشمندانه در پيش گرفت هابرابر اقدامات آن

 مسياسی، فرهنگی و اجتماعی شيعيان در عصر آن حضرت و چگونگی ارتباط اما

 کند.را بررسی می هابا آن

وضعيت فرهنگی،  ، شيعه، وضعيت سياسی،امام جواد واژگان کليدی:      

 وضعيت اجتماعی.

 

                                                                    
 المصطفی العالميه، از پاکستان.جامعه ،الهدیمجتمع آموزش عالی بنت ،دانش پژوه کارشناسی تاریا اسالم .9
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 مقدمه .3

گرفت ون توجه قرار ميان مردم کاندربيتاهلجایگاه  بعد از شهادت امام موسی بن جعفر

 . بيش ازشدمتمایل شد و موجب تنفر و نافرمانی مردم از عباسيان  بيتاهلبه  نهاو احساسات آ

شده بود و با به  هاداران آنو دوست بيتاهلاین نيز منصور وارد درگيری سياسی و نظامی با 

ان دار ویژه دوستمانند محمد نفس زکيه و برادرش احساسات شيعيان به فرادیشهادت رساندن ا

 ردهکتر از عباسيان را فراهم و موجبات نافرمانی بيشبود نگيخته را ضد عباسيان برا بيتاهل

رین خطری که عباسيان با آن مواجه بودند تمهم هابر شيعيان عراق و تحرکات سياسی آنبود. عالوه

-مأمون به ، پسدر مدینه، کوفه و بصره بود ای از خاندان پيامبرهای برجستهوجود شخصيت

هایی که توسط اشخاص روی آورد. درپی این اقدام بسياری از قيام رضاعهدی امام ناچار به والیت

. با شهادت امام شدگرفت یا در مبارزه با مأمون از بين رفت و یا آرام صورت می بيتاهلبرجسته 

تر و پيروانشان بسيار سخت و شکنندهبيتاهلآینده پيش روی  و اوضاع سياسی جامعه رضا

ای در ميان شيعيان پدید آمد موجب تشدد و گرایش عده شهادت امام رضااضطرابی که پس از  شد.

زودی ابتدا رهبری او را پذیرفتند، اما بهشد. آنها  بن موسی برادر امام رضااز شيعيان به عبدالله

، 9376، )ابن شهرآشوبرا ندارد و وی را ترک کردند.  هاگویی به سؤاالت آندریافتند که وی توانایی پاسا

 امامت احمدبن موسی ای دیگرتوقف کردند و دسته جمعی از شيعيان بر امام کاظم( 2/429

نشانه آشکار از  ای از شيعيان به اشخاصی مانند عبدالله و احمد بن موسیگرایش عده را پذیرفتند.

 هایه دیگر برای جامعه شيعه سياستئلمس پدیدآمدن تزلزل داخلی در ميان جمعی از شيعيان است.

ه نبود اسالمی بود ک هایرقهرحمانه عباسيان دربرابر شيعيان و ازطرفی فعاليت گسترده فخشن و بی

اجتماعی در این موارد ممکن بود سبب فروپاشی شيعيان و پيروان مکتب اماميه -یک رهبر سياسی

با سه مشکل اساسی تفرقه شيعيان پس از  بيتاهلو پيروان مکتب  امام جواد ،باشد. بنابراین

بودند. چگونگی حل این  روروبهدیگر  هایقهفشار عباسيان بر شيعيان و اقدامات فر  ،امام رضا

تحليلی -با روش توصيفی شداست که سعی  ار حاضرمشکالت و نحوه برخورد با آنها پرسش اصلی نوشت

بدیل تو ارتقای مذهبی و اجتماعی شيعيان  به نوعی فرصت برای رشد یچگونگی تبدیل فضای بحران

 حاکميت در عصر امام جواد و بيتاهلوضعيت  کردن. این تصویرسازی با هدف نمایانشود

های مختلف برابر مخاطبان و گروه مورد حساس عصر ایشان و نقش آن حضرت در با بررسی چهار

 شود.سياسی، مذهبی و اجتماعی انجام می
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 جوادنامه امام زندگی .2

 والدت. 2-3

مشهورترین لقبش جواد و  .های فراوانی داردکنيه القاب و کهنهمين امام شيعيان محمد است 

هجری  995ماه رجب سال  91در  امام جواد .اش ابوجعفرترین کنيههادی است و معروف

از زبان  جواد امام تگویی والدپيش( 93، ص9379)مجلسی،  به دنيا آمد.قمری در مدینه 

های ویژگی ائمه دیگروالدت  مانند بار مطرح شده بود. والدت امام جوادچندین شپدر

یکی از همسران و ه خيزران زنی از خاندان ماریه قبطي امام جوادنام مادر  خاصی داشت.

شيرخوارگی  از دوران کودکی امام جواد. (473، ص9319)جعفریان،  بود رسول خدا

آميخته است. با شهادت  یبا حوادث گوناگون ن هفت سالگی به امامت رسيده در ستا زمانی ک

یکی از موضوعاتی که حتی برخی از  در کودکی و به امامت رسيدن امام جواد امام رضا

به  مامت بود.مقام ا برای امام جواد کم سن ددچار شک و تردید کر را  یاران امام هشتم

 کردندرا تبيين میآن  و در موارد دیگر خود امام جواد موارد امام رضا برخی همين دليل در

امامان در سن بسيار کمی به  دیگرنسبت به  اگرچه امام جوادد. گفتنمیها پاسا و به شبهه

دليل به امام جوادبود.  طوالنی و پرحادثه یامامت او دوران امامت رسيد، اما دوران هفده ساله

 و پيشگاه خداوند، پيامبر اکرم بلندی درمندی از موهبت الهی جایگاه و بهره لياقت ،قابليت

اگرچه دشمنان دین و حاکمان  داشت. ،دارند ای از شناخت امامو تمام کسانی که بهره شپدر

 ،بودند، اما حقانيت هاسرکوب و تحقير آن ،توطئه دنبالبههمواره  معاصر امامان معصوم

ر برخی و دکرد یتأثير مهای دشمنان را خنثی و بیمان شيعه پيوسته نقشهصداقت و نورانيت اما

 د.گرفتنقرار می هاثير وجود پربرکت آنأموارد حتی دشمنان تحت ت

 ازدواج . 2-2

در برخییورد بییا حییاکم سییتمگر عباسییی کییه قاتییل ی بییا هوشییمندی و درایییت مخصوصیی امییام جییواد

را در انتخییاب او بییرای  دمون نيییز افتخییار خییوأکییه میی کییردای عمییل گونییهبییود بییه ،امییام رضییا، پییدرش

ل بیییا ام فضییی در دوران زنیییدگی مشیییترک امیییام جیییوادد. دییییازدواج بیییا دختیییرش ام فضیییل می

سیییمانه مغربيیییه میییادر امیییام  همسیییر دیگیییر امیییام جیییواد .حیییوادث گونیییاگونی اتفیییاق افتیییاد

ارف نیییاب منیییدی از علیییوم و معیییامامیییان دیگیییر بیییا بهره ماننییید اسیییت. امیییام جیییواد هیییادی
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هایی از اقيیییانوس گوشیییه های مختلیییفتوحيیییدی و دریافیییت حقیییایق از عیییوالم بیییاال در صیییحنه

دفتییر ت. بییه نمییایش گذاشییته اسیی درا در زنییدگی سراسییر رحمییت خییو دنامتنییاهی علییم و حکمییت خییو

هییایی زرییین از مکییارم اخییالق، اسییت از برگ پییر ائمییه معصییوم دیگییرماننیید  زنییدگی امییام

دردی بیییا اصیییحاب و بت دعاهیییا، ارتبیییاط متواضیییعانه، صیییميمانه و هیییممناقیییب و معجیییزات، اسیییتجا

حییاکم سییتمگر عباسییی، و دخالییت مسییتقيم ام  زنییدگی پربرکییت امییام جییواد بییا نقشییه معتصییم،. یییاران

هجییری قمییری بییه شییهادت  221فضییل همسییر آن حضییرت پایییان یافییت. آن حضییرت در تییاریا 

ظم در کییاظمين بییه خییاک سییپرده رسییيد و در کنییار قبییر جییّد بزرگییوارش حضییرت امییام موسییی کییا

صییورت مشییعلی در موضییوعات مختلییف هریییک به جییواد امییام یادگییار مانییده ازسییخنان بییه  .شیید

راه کمییال و سییعادت حییق را روشیینی درخشیید و در بییزرگهییا میفییروزان تییا ابییدیت فراسییوی راه انسییان

و مییادرش حضییرت فاطمییه  رسییول اشبخشیید. سییخنان آن حضییرت دربییاره جیید گرامیییمییی

اسیت. گیر محبیت و عالقیه عميیق آن حضیرت بیه ایین بزرگیان نشیان رضیا امیامو پیدرش  زهرا

 ( 527، ص9314؛ پيشوایی، 312 -376، ص9319؛ جعفریان، 395، ص9493)مفيد، 

 شيعه .1

اع اجتم یامر معنای گروهی است که بر سرمعنای پيروان و یاران کسی یا بهشيعه در لغت به

 مفرد و مذکر ،جمع، تثنيه دراست، اما  يع و اشياعشاین واژه اگرچه مفرد است و جمع آن  کنند.

 هازنظر وسعت ب گویند.شيعه می علیپيروان امام  هب در اصطالح .نيز کاربرد یکسانی دارد

)معين،  گویند.شيعه میواقفيه  یهاوگروه ، اسماعيليه(عشریه ی)اثن کيسانيه، زیدیه، اماميه

-صورت غالب به کسانی گفته میاین اسم به»: گویدیم العربلسان( ابن منظور در 9/292 ،9361

صورت اسم خاص برای حدی که این کلمه بهدانند بهو پيروانش را موالی خود می علیشود که امام 

به آنان شيعه » :گویدیماشعری  ابوالحسن .(2/2993، 9496)ابن منظور،  «آنها درآمده است

را مشایعت کرده است و او را بر دیگر اصحاب رسول خدا مقدم  اند؛ زیرا اميرالمؤمنين علیگفته

ای را ویژه دستهعنوانی چنين  قمینوبختی و اشعری  .(65، ص9415)اشعری،  «اندداشته

بعد  علیهمراه و معتقد به امامت و جانشينی حضرت  مردانند که در زمان پيامبر اکمی

بر اعتقاد دیگری از شيعه عالوه هاییفدر تعر. (97، ص9355)نوبختی،  دانبوده مبرپيااز 

عنوان به مبرپياسوی تنصيص به امامت آن حضرت از  علیبه برتری امامت حضرت 

ياز و وجوه امت هویژگی شيع برای نمونه شيا طوسی .مبنای پذیرش این اعتقاد  کر شده است
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. وی با داندمی مبرپيااساس اراده الهی و وصيت بر  آن را اعتقاد به امامت حضرت علی

 وجود پذیرش برتری امامدیدگاه شاخه سليمانيه از فرقه زیدیه را که با تأکيد بر این ویژگی

خروج از تشيع  بودن امامت آن حضرت نداشتندبر دیگر اصحاب اعتقادی به منصوص علی

  :گویدیشهرستانی مداند. میرا غير شيعی  هاآنو  است دانسته

همراهی کردند و به امامت  ویژهصورت را به علیامام که  هستندشیيعيان کسانی 

 و پيوسییتندپنهانی  خواهروشیین و آشییکار و خواه و خالفت او به اسییتناد نص و وصییيت 

ود و اگر بيرون رود یا به سیتم ازسوی دیگران یا ر گفتند امامت از فرزندان او بيرون نمی

 ( 9/943، 9495. )شهرستانی، تسوی امام اسبه تقيه از 

کار ه بهینقرگاه کلمه شيعه در این تحقيق بدون ی دارد، اما هر مختلف هایهفرق اگرچه شيعه

 ( 71-51، ص9317فرمانيان، . )ستهاآن امامیشيعه دوازده رود منظور

 با شبهات چگونگی تفرقه شيعيان و مواجهه امام جواد .3

تنها فرزند پسر آن حضرت درحالی به  امام جواد 213سال در  پس از شهادت امام رضا

 که نخستين باری بود که در ميان امامانامامت رسيد که بيش از هشت سال نداشت. باتوجه به این

رخی سبب شد تا ب ت ایشانجامعه شيعه از ابتدای امامشبهه  رسيدفردی با این سن به امامت می

عده زیادی  های امام جوادگرچه با پاساا دند،بپيونها ه واقفيه و سایر گروهاز شيعيان ب

این نکته جالب توجه است که ( 395، ص9493)مفيد، برگشتند و امامت حضرت را پذیرفتند. 

، 9413؛ مجلسی، 397، ص9493)مفيد،  را اعالم کرده بود جواد امامامامت  امام رضا

 ها را به نبوت حضرتنفرزندشان آره برخی اصحاب به سن کم برابر اشا برای نمونه در .(51/91

هنگامی که نبوت به ایشان  سن عيسی»: مودندو فر ندرخوارگی توجه دادشي در عيسی

شيعيان پس از شهادت  .(213تا، ص)نيشابوری، بی «از عمر فرزند من بوده است رتکم داده شد

-آمد. وضعيت بهيش اختالف پ هادر نگرانی و اضطراب عميقی فرورفتند و ميان آن امام رضا

ان بن حجاج از این وضع ناله سر دادند. این ای در خانه عبدالرحمای بحرانی بود که عدهاندازه

ه ای بود کمقدمه دایجاد کن اختاللتوانست در روابط داخلی شيعيان که میبر آنحادثه عالوه

ری و ييرات فکو موجب تحوالت و تغ کندهای دیگر اسالمی تغيير فرقه جایگاه تشيع در ميان

متکلمان شيعه و حتی عموم  متفکران و ه مهم آن است که در این موقعيتئلمس عقيدتی شود.
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ها ت، طهارت از پليدیعصم دانستندو می ه بودنده امامت آگائلخوبی از موضوع و مسشيعيان به

شک شيعيان از دشمنان مهم عباسيان بی ؛است های امامعلم لدنی از ویژگی شتنو دا

 بودند. 

اسالمی بود و مردم نيز ، کردنددنبال می بيتاهلفرهنگی که شيعيان به پيروی از 

را  بيتاهلتوانستند حق در عمق وجود خود می دکردنچه در فشار عباسيان سکوت میگرا

يروان و پ بيتاهلبا های مختلفی از باطل خلقای عباسی تشخيص دهند. عباسيان به شکل

 ،های بسيار گسترده و خشنگيریسختکارانه گرفته تا از روش سازش ؛کردندبرخورد می هاآن

ی درک خوبه بود. عباسيان این واقعيت را بهرحماندامنه و بیالبته برخورد دوم بسيار وسيع، پر 

. دشوپابرجا نمیا هو پيروان آن بيتاهلجز با سياست سرکوبی  هاکردند که حاکميت آنمی

يله وساین دو خصوصيت باید بهمقابله کردند.  هاو پيروان آن بيتاهلبا  با تمام وجود بنابراین،

بهترین وسيله برای  ،وقتی امامت فردی مشکوک باشد .شدمام قبلی معلوم مینص توسط ا

برگ  دمور  . ایناستهای فقهی و اعتقادی رسشطریق پ شناخت وی آزمایش ادعاکننده از

 شودود دروغ مدعيان امامت آشکار شد تا خيلی ز و سبب می ودای در دست شيعيان ببرنده

و یا جعفر پسر امام  بودن ادعای امامت عبدالله افطح پسر امام صادقکه دروغچنان

ه ئلنيز با آنکه شيعيان به مس در زمان امامت امام جواد با همين معيار فاش شد. هادی

ودن بدليل خردسالیستند و نص نيز بر امامت حضرت وجود داشت بهالهی آن نگر امامت از جنبه

با تکيه بر همين  ، پسبروز یابد ین وجهه الهی در علم و دانش اماماصرار داشتند تا ا حضرت

 ،9376آشوب، ؛ ابن شهر 9/493، 9363. )کلينی، ایشان را آزمودند معيار با طرح سؤاالتی

4/312 ) 

جمعی  .ظهور کرد شيعيان در این فضا تردیدی بود که از ناحيه علمای بغدادترین حرکت ممه

-از شيعيان مانند ریان بن صلت، صفوان بن یحيی، محمد بن حکم و یونس بن عبدالرحمان به

 همراه برخی از بزرگان و علمای شيعه تصميم گرفتند که هنگام حج به حضور امام جواد

قهای بيش از هشتاد نفر از ف تی کنند. به گفته سيد مرتضیو از نزدیک از ایشان سؤاال برسند

نزل و در م رفتندتردید خود به مدینه  کردنبغداد و شهرهای دیگر هنگام سفر حج برای برطرف 

کننده های متبحرانه و قانعرسيدند و به پاسا به محضر امام جواد معروف امام صادق

سن کم ایشان را ، امامت حضرت ی معتقدان بهبرخ (2/411، 9499رسيدند. )بحرانی، ایشان 
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اشاره کردند و  از حضرت داوود یادآور شدند و آن حضرت به جانشينی حضرت سليمان

 ،بردهنگامی که هنوز کودکی بيش نبود و گوسفندان را به چرا می حضرت سليمان» فرمودند:

ن کار يل ایئاسرابزرگان علمای بنیکه عباد و به جانشينی انتخاب شد درحالی توسط حضرت داوود

ها و مدیریت علمی با پاسا ه این ترتيبب. (9/313، 9363)کلينی، « کردندرا انکار می داوود

برای  .برابر ایشان تسليم شدند يان امامت حضرت را پذیرفتند و دربيشتر شيع امام جواد

 و منزلتی واال نزد مردم وديعه بز علمای بزرگ شا نمونه با آنکه عموی پدر ایشان علی بن جعفر

بر او خرده ند که برخی متعجب شد تواضع داشتن چنا برابر علم امام جواد در داشت

بهات کرد. در این بين شخود تأکيد می بر درستی رفتار هاآن گرفتند. با این حال وی همواره دربرابر

داد و امام به تمام این لوه میو گاه بسيار مهم ج شدر این دوره برای شيعيان طرح دیگری نيز د

بودند  شدهمعتقد  شيعيانی که به امامت امام جواد برای نمونه .دادمسائل با قوت پاسا می

وم آن حضرت عل برخی گفتند ست، اختالف کردند.يکه مصدر و منبع علم ایشان چمورد این در

ای عده. آموزدمی است، ول و فروعی که در آنها نوشته شدههای پدرانش و اصخود را از کتاب

و  چهار سال وقتیزیرا  یاد نگرفته است؛که آن حضرت علم خود را از پدرش معتقد بودند  دیگر

اما هنگام بلوغ ایشان  رابطه نداشت،و دیگر با ایشان  رفتخراسان  بهچند ماه داشت پدرش 

فراهم  اورا برای  يرهغخداوند وسایل و اسباب علم مانند الهام و آگاهی قلبی و رؤیای صادقه و 

ست دلم خود را از هر دو راه پيشين به. گروه سوم نيز معتقد بودند که ممکن است ایشان عدکر 

 است.نيز اختالف  درباره محدوده صالحيت امام جواد. (19، ص9355، نوبختی) آورد

ت چون در صالحيو ت االطاعه هسدند آن حضرت از زمان شهادت پدرش واجبگروهی معتقد بو

در صالحيت ایشان نيز خواهد بود و خردسالی ایشان مانع از پرسش از  هر یک از ائمه هست

ودند. شيعيان ب بيشترشود. این گروه در نماز نمیحضرت درباره حوادث و وقایع و اقتدا بر ایشان 

قتدا به ایشان ولی ا ،که آن حضرت از زمان شهادت پدرش امام هستگفتند ای دیگر میدسته

از اهل فقه و دین و تقوا باید برعهده بلکه اجرای احکام را شخص دیگری  ماز صحيح نيستدر ن

است  این دآیدست میاز مسائلی که از تحليل شواهد یادشده به. یکی دتا ایشان بالغ شو بگيرد

 يرتأثعدم دهنده نشان علم حضرت و محدوده صالحيت ایشان که این نوع از اختالفات در مصدر

های ب ایشان به شبهات و پرسشگویی مناسطرفی پاسا از است و مام جوادسن کم ا

 .(51/36، 9413مجلسی، ؛ 9/251، 9363لينی، ک؛ 2/411، 9499بحرانی، ) ستهاآن
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 دامام جواهای شيعی و عملکرد فرقه. 3-3

نوعی فعاليت شدند و هریک به تقسيممتعددی  هایهشيعيان به فرق در عصر امام جواد

باط تشيعيان را از ار  ،دیگر امامان مانندآن حضرت  مسلمانان بودند.پی جذب دیگر در کردند ومی

وی سداد افرادی که بهپاسا مینها آنکه به مسائل آ برعالوه داشت ومیهای منحرف بازبا فرقه

 .کردتقویت مینيز و اماميه را  کردمی با سخنان خود هدایترا شدند متمایل می هاآن

 ديگر هایهو تقابل اماميان و فرق امام شدنمواجه هایروش .0

 از جمع شيعيان هاهای غالت و بيرون راندن آنديشهنفی ان. 0-3

بر آنکه موجب عالوه هااسی در تحوالت مذهبی داشتند. آننقشی اس غالت در دوره امام جواد

ن را آن شيعيا لهوسيو به کردندا به نام ائمه جعل میروایاتی ر  ،کردن شيعه شده بودند بدنام

های فاسد ع غالت و اندیشهبر نفی موضدر اقدامی سنجيده  . امام جوادکردندمنحرف می

المان عيت عموقنيز  از طرف دیگر کرد.سعی میدر ميان شيعه  نهاهای آکردن آثار اندیشهو خنثی

ان د ابوالخطاب که از سر مور  درکرد. برای نمونه برابر رؤسای غالت تأیيد می و راویان شيعيه را در

باره توقف یا تردید لعنت خداوند بر ابوالخطاب و اصحاب او و کسانی که در این» فرمود: ،غالت بود

ین برخورد ترسختتوجه داشت و  هاشدت تهاجم آنحضرت به .(521، ص9414)طوسی،  «کنند

 نحوی دو تن از بزرگان غالتکه حتی به اسحاق انباری فرمود تا بهچنان را با این گروه داشت

اده از د با سوء استفافرا . در زمان امامت ایشان نيز اینبکشدالزرقا را ابیابوالمهری و ابن یعنی، 

 ،طور که خواستندند بر امور جامعه مسلط شوند و هر توانکردند که میتصور می امامکم سن 

بوعمر جعفر بن وافد و هاشم ا. کردد ها را طر . آن حضرت این خطر را احساس کرد و آنعمل کنند

را لعنت  هاخداوند آن»فرمود:  هادرباره آن امام جواد بودند که این افراد از جملهبن ابی هاشم 

، 9319)جعفریان،  «اندکنند و ما را وسيله دنيای خود قرار دادهزیرا به اسم ما از مردم اخا ی می؛ کند

  .(539، ص9314پيشوایی،  ؛491ص

 کار برای جلوگيری از انحرافاتچهره و دادن راهبههدايت چهره. 0-2

های مختلف بود. محمد بن افزایی برای مقابله با انحراف افراد یا گروهبصيرت از اقدامات مهم امام

 روزی به محضر امام جوادسنان  .کردروی میزیاده بيتاهلکه در محبت بود سنان از کسانی 
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دهنده تالش نشان اوبا  اختالفات شيعيان را مطرح کرد. برخورد امام جواد مانندرسيد و مسائلی 

  به وی فرمود: ایشان برای حفظ افراد در دایره امامی مذهبان است. امام

 ،را خلق کرد و فاطمه ، علیپيامبرخیداوند قبل از هر چيز نور ! ای محمید

واجب کرد و امور  هارا بر آن بيتاهلسیییپس اشیییياء و موجودات دیگر را آفرید و طاعت 

حق دارند چيزی را حالل و  هیافقط آن ،قرار داد. بنیابراین بيیتاهیلآنهیا را در اختيیار 

دین  !چيزی را حرام کنند و حالل و حرام ایشان نيز به ا ن و اراده خداوند است. ای محمد

ال و ند پایماند و کسانی که عقب بمانهمين اسیت و کسیانی که جلوتر بروند، منحرف شده

است و نيز باید همين راه را طی  بيتاهلتنها راه نجات همراهی با  شیوند.میضیایع 

 ( 9/44 9363. )کلينی، کنی

. آن روایات جعلی است الوگيری از انحراف شيعيان بج تالش برای اقدامات امام از

  ای فرمود:جلسهکه در چنان کرد.های گوناگون بر این مطلب تأکيد میحضرت به مناسبت

پس چون حدیثی از  اسیییت،جایگاهش در آتش ، بر من دروغ ببندد از روی عمدهرکس 

آنچه با کتاب خدا و سنت من . را به کتاب خدا و سینت من عرضیه کنيد من نقل شید آن

 (491، ص9319. )جعفریان، رها کنيد، دو بود مخالف با آن را موافق بود، بگيرید و آنچه

 انحرافی هایهبا فرقارتباط شيعيان  .9

ت که ه طبيعی اسئلاین مس بود. دیگر هایههای مختلفی برای ارتباط شيعيان با سران فرقراه

ی که سبب بصيرتو هرگونه بیداشتند  ینفو  اجتماعدر بين پيروان خود  دیگر نيز هایهسران فرق

را  بيتاهلاز مکتب  هاتوانست جدایی آن، میدشمی هامذهبان و آنامامی ایجاد ارتباط بين

درباره  . وقتی از امام جواداستربرابر واقفيه این برخورد د های. از نمونهدنبال داشته باشدبه

 .عيان خود را از این کار نهی کردحضرت در پاسا، شي ندن نماز پشت سر واقفيان سؤال شدخوا

قه دشمنی و طعن این فر  دليلبه های منشعب از شيعه بود که ائمهزیدیه یکی دیگر از فرقه

دو فرقه واقفيه و زیدیه را  در روایتی ها موضع گرفتند. امام جواددر دوران خاصی دربرابر آن

ها را در شمار ناصبیها با این بيان آن. ایشان تدانس «وجوه یومئذ خاشعه عامله ناصبه»مصداق آیه 

 زط اجتماعی و مذهبی با ناصبيان اتباگونه ار دانستند که برقراری هر خوبی میو شيعيان به آورد

 ،شودرقه مجسمه نيز دیده میبرابر ف در حرام است. این برخورد امام هاآن نظر شرعی بر
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 اهاقتدا کنيد و یا به آن هااجازه ندارید در نماز به آن»به شيعيان فرمود:  هامورد آن چنانکه حضرت در

  .(919، ص9414)صدوق،  «زکات دهيد

 ان امامی و سازمان وکالتمناطق فعال شيعي .3

ور طهای اسالمی بهآید شيعيان امامی در سرتاسر سرزمينطور که از سخن شيا طوسی برمیهمان

ودند ببغداد و مدائن  مانندهایی اما بخش عمده شيعيان در عراق و در بخش ،کردندمتفرقه زندگی می

ایات قم از برخی رو  مانندگير اماميان در منطقه شرق اسالمی و شهرهایی البته گذشته از حضور چشم

باط در روایتی از علی بن اس .شود که شماری از شيعيان امامی در مصر نيز فعاليت داشتنداستفاده می

ش در مصر توصيف تا آن حضرت را برای اصحاب اه کرددقت نگرا به که او قامت امام جواد آمده است

با  اند، پساشاره کرده منابع در این دوره کمتر به وضعيت و حضور شيعيان در مناطق مختلف کند.

 برای نمونه فردی از شيعيان خراسان خدمت امام .توان به اطالعاتی دست یافترجوع به روایات می

ن برای نمونه احمد ب. شتندقم از مراکز مهم شيعه بود و شيعيان ارتباط نزدیکی با حضرت دا رسيد.

بود و حتی  و امام هادی امام جواد ،شيا القميين از اصحاب امام رضایا  محمد بن عيسی

را درک کرده است. نيز صالح بن محمد بن سهل از دیگر اصحاب بود که در قم  امام عسکری

رشد زیادی  ام رضاو شيعيان از زمان ام عهده داشت. روابط بين ائمهر رسيدگی بر موقوفات را ب

 .کرد و این گستردگی ارتباط بيش از هر چيز مدیون شبکه وکالی آن بزرگواران در مناطق مختلف بود

با ابزار   ائمه های شدیدی که عباسيان برای امامان شيعه ایجاد کردندها و کنترلپس از محدودیت

يس سازمان وکالت فعاليت شيعيان با تأس امام کاظم کردند. جدیدی با شيعيان خود ارتباط برقرار

خود در همه نقاط وکالیی  طرفو از  کردنيز این تشکيالت منظم را حفظ  کرد. امام رضارا هدایت می

فعاليت  بردن به حقانيت آن حضرتحج و پیایام در  . این وکال پس از شناخت امام جوادگذاشت

 (51/99، 9413)مجلسی،  .را ادامه دادندود خ

به  گوییبر پاسااین طریق با شيعيان ارتباط داشت و عالوهاز  در موارد متعددیآن حضرت 

ترین وکيالنی که نقش جدی در این عصر از مهم برخی .مشکالت جامعه را حل کرد هامسائل آن

براهيم بن ا دند از: علی بن مهزیار در اهواز،عبارت بو ر رشد و تکامل مکتب امامی داشتندد

الرحمن و ابوعمرو حذاء یونس بن عبد دان، یحيی بن ابی عمران در ری،محمد همدانی در هم

 اسباط در مصر، صفوان بن یحيی در کوفه،علی بن حسان واسطی در بغداد، علی بن در بصره، 

که به وکالی خود  این بوداز اقدامات مهم امام  .د بن سهل و زکریا ابن آدم در قمصالح بن محم
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خی بر .ردناصب حساس حکومتی را در دست گيمو  ندخالفت نفو  کاجازه داد تا درون دستگاه 

عنوان حاکم شهرها منصوب شدند و همه امور را با دقت زیر نظر نيز به از کارگزاران امام

های وکالی ایشان بسيار تشکيالت و فعاليت امام جواد یهای پایانی زندگاشتند. در سالد

پيروان خود در خراسان که در جنگ خرميه شرکت کرده  به توسعه یافت تا جایی که امام جواد

 اساسبر ه وی بپردازند. خمس را به صورت مستقيم و یا از طریق وکالیشان ب ر دادبودند، دستو

نماینده خود  از احضارشان به بغداد بارهضرت با شنيدن فرمان معتصم درآن ح گزارش دیگر

آید که در دوره امام برمی ظاهر این روایات. از هدمحمد بن فرج خواست تا خمس را به او بد

گرفتن خمس از شيعيان و موارد هزینه ای بار چنين دستور صریحی بر برای نخستين جواد

 لو عام ودمالی شيعه و ائمه ب ترین منابعتصریح شده است. خمس در این دوره یکی از مهم آن

 (557، ص9314ایی، )پيشو. های اقتصادی و توسعه تشيع شدنيهمؤثری در تقویت ب

 گيرینتيجه .3

که شيعيان عصر  آیددست میاین نتيجه به امام جواددر بررسی وضعيت شيعيان در زمان 

ای هدینی، فرهنگی، سياسی و غيره نقش در مناطق مختلف پراکنده بودند و از جهات امام

با  اسضع حسادر حفظ شيعيان در مو نيز در این وضعيت امام جواد متفاوتی داشتند.

 عيان و دوام مکتب اماميه در گروکه قوام شي دهدنشان میشواهد  .شد روروبهمخاطبان مختلفی 

 ارتباط مداوم امام همچنين. مقاطع حساس بوده استتحقق راهبردهای آن حضرت در این 

دن شمراسم حج تالش حضرت برای جلوگيری از ضعيف مانند های گوناگونیا شيعيان از راهب

در مناطق مختلف جامعه  شيعيان در دوران امام جواد. کندروشن میاط با اماميان را بخط ارت

ی گيرچنان فعال بود و حتی رشد چشمتند و سيستم وکالت در آن دوره هماسالمی حضور داش

 داشت.
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