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چکیده 

ــش هایی  ــا پرس ــام( ب ــواد )علیه الس ــام ج ــد ام ــتین بار در عه ــرای نخس ــیعی ب ــت ش ــان امام جری
ــزی  ــژه و متمای ــگاه وی ــرت از جای ــا آن حض ــد ت ــب ش ــر موج ــن ام ــد. همی ــه گردی ــاوت مواج متف
برخــوردار شــود. حضــرت بــا اینکــه در خردســالی بــه امامــت رســید، بــه خوبــی توانســت پاســخگوی  
مشــکات و پیشــامدها باشــد؛ چــه در حــوزۀ سیاســت و اجتمــاع و چــه در عرصــۀ اندیشــه و باورهــا. 
ــه ای  ــرد، به گون ــه پیــش ب ــا طراحــی درســت ب امــام جــواد )علیه الســام( مســیر امامــت شــیعی را ب
ــان امامــت رخ ننمــود.  ــدگاری در مذهــب شــیعه و جری کــه پــس از آن حضــرت دیگــر انشــقاق مان
ــه  ــود ک ــه ب ــژه ای یافت ــف وی ــخ، تکلی ــی از تاری ــور در دورۀ خاص ــت حض ــام( به جه ــام )علیه الس ام
دیگــر امامــان )علیهم الســام( بــدان مأمــور نشــده بودنــد؛ مأموریــت معیاربــودن و معیارســازی بــرای 
آینــدۀ تفکــر مذهبــی؛ الگویــی کــه تــا عصــر غیبــت تــداوم یافــت. مقالــه می کوشــد تــا نقــش معیــاری 
ــام  ــه چــرا ام ــد ک ــن پرســش اساســی پاســخ ده ــه ای ــده و ب ــام )علیه الســام( را به کوتاهــی کاوی ام
)علیه الســام( بــه چنیــن نقشــی متمایــز شــده اســت؟ فرضیــۀ اصلــِی نوشــتار ایــن اســت کــه امــام 
ــه  ــا ارائ ــادی، ب ــه های انتق ــوم اندیش ــی و هج ــدن در دورۀ عقل گرای ــبب واقع ش ــام( به س )علیه الس
معیــار در مقــام تنزیــه اندیشــۀ اســامی برآمــد و به رغــم همــۀ هجوم هــای سیاســی و فکــری، توانســت 

الگویــی مانــدگار در تاریــخ شــیعه ارائــه دهــد.
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مقدمه

دوران 250 ســالۀ امامــت شــیعی کــه بــا حضور یازده پیشــوا ســپری شــد، نقشــی برجســته و 
تأثیرگــذار در تاریــخ تشــّیع داشــته و دارد. هــر یــک از امامان)علیه الســام( حســب ضرورت های 
ــه محدودیت هــای حاکــم و  ــا توجــه ب ــات سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی و ب ــه، اقتضائ زمان
ــیره های  ــا و س ــود رفتار ه ــرده و باوج ــه ک ــام وظیف ــته اند، انج ــده داش ــه برعه ــی ک مأموریت
گوناگــون، اهــداف مشــابه و واحــدی را دنبــال کردنــد)رک: صــدر، 1382: فصــل یــک(. امــام 
جواد)علیه الســام(، پیشــوای نهــم شــیعۀ امامیــه، یکــی از آنــان اســت کــه مأموریتــی متمایــز 
ــه آن  ــام( او را ب ــدنش، امام رضا)علیه الس ــش از زاده ش ــه پی ــود، چنان ک ــیده ب ــه دوش کش ب
معرفــی کــرده و فرمــوده بــود: »خداونــد بــه مــن فرزنــدی خواهــد داد کــه بیــن حــق و باطــل 

ــی، 1407ق، ج1:  257(.  ــی می افکند.«)کلین جدای

امــام جواد)علیه الســام( کــه در ســنین خردســالی عهــده دار پیشــوایی جامعــۀ شــیعی گردید، 
از همــان آغــاز بــا پرســش ها و چالش هایــی مواجــه شــد کــه بــرای امامــان پیــش از او پدیــد 
نیامــده بــود. بــا وجــود ایــن، نــوع مواجهــۀ آن حضــرت بــا پرســش ها و راهکارهایــی کــه بــرای 
مشــکات ارائــه کــرد، بــرای همیشــه ابهام هایــی را از ذهنیــت شــیعیان زدود و مســیر عقایــد 
شــیعی را ســامان بخشــید و همچــون الگویــی پایــدار عمــل کــرد. ایــن مقالــه می کوشــد تــا بــا 
نگاهــی اجمالــی بــه بســتر زیســتی و فعالیــت آن امام)علیه الســام( جایــگاه برجســته و متمایــز 

ایشــان را نشــان دهــد کــه چگونــه به مثابــۀ معیــاری نقش آفرینــی کــرده اســت.

1. جایگاه علمی و اجتماعی امام)علیه السالم( 

یعنــی  آن  خلیفــه  دو  بــا  و  عباســی  اول خافــت  دوره  در  جواد)علیه الســام(  امــام 
پــدرش  اینکــه  بــا  و  اســت   زیســته  معتصــم)227-218(  و  مأمــون)218-198( 
ــود،  ــه ب ــرار گرفت ــون ق ــت مأم ــتگاه خاف ــام وزارت دس ــی در مق ــام( مدت امام رضا)علیه الس
هیــچ گاه 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 
منشــأ آثــار و نتایجــی گردیــد. امــام جواد)علیه الســام( کــه در ســّن پاییــن عهــده دار رهبــری 
شــیعه شــده بــود، از همــان آغــاز تصــدی امامــت، مــورد ماطفــت و توجــه مأمــون خلیفــه 
عباســی واقــع شــد و بــه خواســتۀ او، دختــرش را بــه  همســری گرفــت. گفته انــد وقتــی مأمــون 
فضــل و بلــوغ علمــی و حکمــی، ادب و کمــال عقــل امــام را دیــد ـ به گونــه ای کــه هیچ یــک 
از مشــایخ زمانــه تــوان برابــری بــا ایشــان را نداشــت ـ به شــدت شــیفته اش شــد و دختــرش را 
ــد،  ــدازه کرد)مفی ــم آن حضــرت کوششــی بی ان ــن او درآورد و در بزرگداشــت و تکری ــه کابی ب
1414ق، ج2: 281؛ طبرســی، 1417ق، ج2: 101(. اگرچــه بــر پایــۀ تحلیلــی منقــول از بعضــی 
ــان  ــته ای از محقق ــای داوری دس ــه مبن ــه( ک ــده- مجهول الهوی ــدان شناخته ش اصحاب)نه چن
امــروزی نیــز قــرار گرفت)عاملــی، 1403ق: 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)کلینی، 1407ق، ج1: 494؛ فیــض کاشــانی، 1406ق، ج3: 828( امــا هــر چــه 
بــود ایــن اقــدام دو پیامــد منفــی و مثبــِت روشــن داشــت؛ یکــی آنکــه مایــۀ تــرس و وحشــت 
در میــان عباســیان گردیــد و بالطبــع اعتراض هایــی را برانگیخت)طبرســی، 1417ق، ج2: 101( 
و دیگــر، موجــب پیونــد دو خانــدان عباســی و آل ابیطالــب گردید)مفیــد، 1414ق، ج2: 282؛ 
امیــن، 1403ق، ج1: 102( کــه از دیربــاز در مقابــل یکدیگــر و به مثابــۀ 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)علیه الســام( تمــام شــد، چــون زمینــۀ شناســایی 
بیشــتر آن حضــرت را در میــان تــودۀ مــردم فراهــم ســاخت. بــا اینکــه امــام جواد)علیه الســام( 
ــت ســببی  ــن قراب ــا ای ــود، ب ــه ب ــار و اشــتهار اجتماعــی نیافت ــوز اعتب به ســبب ســّن کــم هن
توانســت در مناظره هایــی بــزرگ شــرکت کنــد و توانایــی، دانــش، ظرفیــت و نفــوذ کام خــود 

ــه عرضــه دارد.  ــه جامعــۀ ســنت گرا و متعصــب زمان را ب

 مأمــون بــه هــر انگیــزه ای امام)علیه الســام( را وارد خانــواده خــود کــرده باشــد، در معرفــی  
ــا بیــان  ــود، چــون هــم خــود ب ــه جامعــۀ اســامی در ســطح گســترده تأثیرگــذار ب ایشــان ب
ویژگی هــای علمــی و شــخصیتی امام)علیه الســام( بــه دفــاع از آن حضــرت برخاســت و هــم 



108

سال ششم، شماره 22، تابستان 1397فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

زمینــۀ حضــور ایشــان را در مجامــع سیاســی و اجتماعــی فراهــم ســاخت. و صــد البتــه کــه 
ــا،  ــا و تهدیده ــود تحدیده ــت، باوج ــن فرص ــته از ای ــری شایس ــا بهره گی ــام( ب امام)علیه الس
ــۀ شــیعی را انســجام بخشــد و از  ــک ســو جامع ــد و از ی ــا کن ــری را ایف توانســت نقــش مؤث
ــن پرســش های  ــد و مهم تری ــداوم امامــت را بزدای ــارۀ ت ســوی دیگــر، شــبهه های مطــرح درب
عقیدتــی را بــا ارائــه معیارهایــی عینــی و تجربه پذیــر، پاســخ گویــد. نقــش برجســته و متمایــز 
امام)علیه الســام( می توانــد بــه عنــوان الگویــی قابــل دفــاع و موثــر همــواره پیــروی شــود. امــام 
 جواد)علیه الســام( بــرای انجــام مأموریــت الهــی خویــش، بــا مشــکات عدیــده ای دســت وپنجه 

نــرم کــرد کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره می شــود. 

1ـ1 سه چالش فکری، اجتماعی و عقیدتی 

ــرار  ــراروی امام)علیه الســام( ق ســه مشــکل اساســی در راســتای تحقــق بخشــی اهــداف ف
ــای  ــه، تعارض ه ــه های بیگان ــار اندیش ــۀ انتش ــی به اضاف ــی اعتزال ــترش عقل گرای ــت: گس داش
ــی  ــش کاف ــه چال ــن س ــک از ای ــر ی ــیعی. ه ــت ش ــداوم امام ــام در ت ــی و  ابه علوی عباس
ــام  ــپس ام ــه امام رضا)علیه الســام( و س ــود. آنچ ــار تشــّتت ش ــۀ اســامی دچ ــا جامع ــود ت ب
ــازداری از انحــراف و انحطــاط بســیار مهــم بــود. بــرای  جواد)علیه الســام( انجــام دادنــد، در ب

ــت. ــه الزم اس ــای پیش گفت ــه چالش ه ــی ب ــا، نگاه ــر ادع ــم بهت فه

ــی در  ــی و عقل گرای ــیوۀ نقل گرای ــل، دو ش ــا تقاب ــارض ی ــی: تع ــترش عقل گرای ــف( گس ال
جوامــع انســانی، قدمتــی بــه درازای اندیشــه گری او دارد. به همیــن ســبب،  نمی تــوان تاریــخ 
معّینــی بــرای آن برشــمرد. از روزی کــه ادیــان بــرای گره گشــایی پیچیدگی هــای اذهــان آدمــی 
پیــدا شــدند، ایــن پرســش نیــز پدیــد آمــد کــه بــا وجــود عقــل و توانایــی درک و دریافــت، 
داده هــای دینــی چــه ضرورتــی دارنــد. ایــن پرســش ضرورتــاً حاکــی از ضدیــت بــا دیــن یــا 
تجــّری از آموزه هــا و دســتورهای دینــی نیســت، بلکــه در حــوزۀ معرفتــی قابــل تأمــل اســت. 
مســلمانان نیــز بــا چنیــن پرسشــی مواجــه شــدند. بدیهــی اســت، دهه هــای آغازیــن ظهــور 
اســام کــه هنــوز هیمنــۀ وجــودی احــکام اســامی، اندیشــه ها و اذهــان آدمیــان را مقهــور 
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خــود کــرده بــود، چنیــن پرســش هایی شــکل نمی گرفــت، امــا گــذر زمــان و ثبــات جامعــۀ 
اســامی بــه اضافــۀ ارتبــاط مســلمانان بــا دیگــر مــردم در اثــر جنگ هــا و تعامات، همزیســتی 
برخــی از بیگانــگان بــا مســلمانان و نیــز ترجمــه کتاب هــای دیگــران بــه زبــان عربــی و شــیوع 
ــدی را پیــش روی مســلمانان  ــان مســلمانان، به طــور طبیعــی پرســش های جدی ــا در می آنه
قــرار داد و آنــان را بــا عرصه هــای جدیــدی مواجــه ســاخت؛ پرســش هایی معطــوف بــه اصــل 
ــارۀ اســام و  ــن و پرســش هایی درب ــن و وحــی، حوزه هــای پاســخگویی دی ــه دی ــاز بشــر ب نی
ــن پرســش ها، کم رنگ ســازی رویکــرد تعبــدی و بازکــردن  ــر ای ــن اث ــی. کمتری داده هــای نقل
جــا بــرای عقــل در پاســخگویی بــه نیازهــای روزآمــد بــود. اندیشــۀ اعتزالــِی عقل گرایانــه در 
مقابــل اندیشــۀ اشــعرِی نقل گرایانــه در میــان اهــل ســنت و اندیشــۀ اصولی گــری در مقابــل 
ــود. عصــر  اخباری گــری در میــان شــیعه، هــر چنــد در ادوار بعــدی زادۀ چنیــن رویکــردی ب
ــن  ــرح ای ــت اوج ط ــخ امام ــام جواد)علیه الســام( در تاری ــدش ام امام رضا)علیه الســام( و فرزن
ــید  ــان هارون الرش ــد(. از زم ــه بع ــی، 1366: 279 ب ــود)رک: امیرعل ــا ب ــش ها و رویکرده پرس
البتــه اندیشــه های 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 
ــه  ــت و در مقایس ــردی دانش دوس ــندگان، ف ــی از نویس ــم برخ ــه به زع ــون  ک ــدن مأم کار آم
ــا: 168؛ دمیــری،  ــا بود)مســعودی، 1409ق، ج3: 419؛ ابن ندیــم، بی ت ــا دیگــر خلیفــگان دان ب
1424ق، ج1: 116(  برگــزاری نشســت های عالمــان و مناظره هــای بین االدیانــی مــورد توجــه 
قــرار گرفت)امیرعلــی، 1366: 284( و بــاب پرســش های ریشــه ای در ایــن فضــا نه تنهــا امــری 
مجــاز شــمرده می شــد، بلکــه اساســاً مــورد توصیــه نیــز بــود تــا هــر چیــزی پاســخ درخــور 
خــود را بیابــد. هرچنــد ایــن چالــش به طــور مســتقیم در محاوره هــای پیشــوایان تجلــی نیافت، 
در نــوع نــگاه و نگــرش آنــان مؤثــر بــود، چنان کــه پیدایــی علــوم بیگانــه چنیــن نقشــی را در 

میــان عالمــان دینــی و رهبــران مذهبــی داشــته اســت.

ذبیــح اهلل صفــا می نویســد: »توجــه اساســی بــه علــوم و نقــل کتــب علمــی از یونانی و ســریانی 
و پهلــوی بــه عربــی از آغــاز عهــد عباســی شــروع شــد، لیکــن مهم تریــن 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 خافــت در خراســان در میــان ایرانیان گذشــت... 
بــه دانــش و علــم توجــه بســیار داشــت و خصوصــاً 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 ابراهیم بــن ســیار بــوده اســت. مأمــون معتزلــه را چنــدان تقویــت می نمــوده 
اســت کــه غالــب اقــوال آنــان را کــه از بیــم فقهــا اظهــار نمی توانســتند کــرد، خــود در مقــاالت 
خویــش بیــان می کــرد و از آن جملــه اســت قــول بــه خلــق قرآن.«)صفــا، 1371:  43-42(. 
همیــن رویکــرد موجــب شــد تــا برخــی وی را امیرالکافرین)یعقوبــی، بی تــا، ج2: 450؛ طبــری، 
1387ق، ج8: 545؛ مقدســی، بی تــا، ج5: 323( خطــاب یــا بــه زندقــه متهــم کننــد) ابــن ندیم، 

ِ روی امام)علیه الســام( می نهــاد.  بی تــا: 473(. ایــن بســتر زمینه هــای جدیــدی را پیــش

ب( تعارض طلبــی عباســی: دیگــر چالشــی کــه در دورۀ امــام رضا و امــام جواد)علیهما الســام( 
رخ نمــود، تــاش بــرای انحصــار قــدرت در میــان عباســیان بــود؛ مســئله ای کــه پــس از روی 
کار آمــدن آنــان اندکــی دغدغــه آفریــده بــود امــا چیــزی نگذشــت کــه بــا اقتــدار بی رقیــب 
عباســیان  خاتمــه یافــت. عباســیان کــه بــا شــعار »الرضــا مــن آل محمد«)مجهــول، 1971م: 
194 بــه بعــد؛ بــاذری، 1394ق، ج4: 115 بــه بعــد( بــه قــدرت و شــوکت دســت یافتنــد، بــا 
تفســیر حق به جانــب 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 صاحیــت طالبیان)علویــان( کــه مصــداق تصریح شــدۀ 
ــور  ــرد و به همین منظ ــد ک ــود، تأکی ــه( ب ــول خدا)صلی اهلل علیه وآل ــان رس ــت در زب ــل بی اه
ــت  ــذاری اصــل خاف ــا واگ ــی ت ــد و گوی ــر خــود برگزی ــوان وزی امام رضا)علیه الســام( را به عن
بــه حضــرت اعــام آمادگــی کــرده بــود. پــس از آن حضــرت، بــه امــام جواد)علیه الســام( روی 
کــرد، از آن رو کــه در عیــن خردســالی، دارای حکمــت، علــم، ادب و کمــال بود)امیــن، 1403ق، 
ــد  ــا پیون ــه عرصــه مدیریــت سیاســی وارد نکــرد، ب ج2: 33(. او اگرچــه امام)علیه الســام( را ب
ســببی کــه ایجــاد کــرد و  دختــر خــود امّ فضــل را بــه جهــات خاصــی بــه همســری آن حضرت 
ــه  ــان را ب ــا ایش ــر، 1408ق، ج10: 260( عم ــن کثی ــری، 1387ق، ج7: 149؛ اب درآورد)طب
خانــواده خویــش متصــل کرد)مفیــد، 1414ق، ج2: 281( بــه آن امیــد کــه جــّد مــردی باشــد 
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ــن  ــد چنی ــه( و علی)علیه الســام( هســتند، هــر چن ــدرش رســول خدا)صلی اهلل علیه وآل کــه پ
ــه اعتــراض  ــا، ج2: 455( . ایــن دو اقــدام، عباســیان را ب چیــزی محقــق نشــد) یعقوبــی، بی ت
ــدان عباســی  ــت از خان ــه خاف ــرد، چــون از اینک ــم ک ــی را فراه ــه چالش های کشــاند و زمین
بیــرون بــرود واهمــه داشــتند) ابــن شهرآشــوب، 1376ق، ج3: 488(. امــام جواد)علیه الســام( 
هماننــد پــدرش در معــرض چنیــن توهمــی قــرار داشــت کــه نکنــد بــا ایــن وصلــت در مقــام 
اســتیفای حقــوق دیرینــه، دســتی در عالــم سیاســت بیفکنــد و خافــت 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 مــی داد.

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)علیه الســام( در میــان دســته ای از شــیعیان شــکل گرفتــه بــود کــه آیــا جریــان 
امامــت پایــان یافتــه اســت یــا خیــر؟ دســته ای بــه ایــن ســو کشــیده شــده بودنــد کــه دیگــر 
کســی بــه امامــت برگزیــده نشــده و بــا امــام هفتــم، امامــت خاتمــه یافتــه اســت) طوســی، 
ــه  ــد ک ــاد کردن ــیعه ایج ــان ش ــی در می ــرد موج ــن رویک ــا ای ــه ب 1404ق، ج2: 828(. واقف
ــبهه  ــن ش ــار آورد. ای ــام( به ب ــرای امام رضا)علیه الس ــادی را ب ــای زی ــردن آن هزینه ه آرام ک
پــس از شــهادت امــام هشــتم نیــز ســر بــرآورد و عــده ای در پذیــرش امــام  جواد)علیه الســام( 
به عنــوان 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 صاحیــت فرزنــد امــام هشــتم بــرای تصــدی امامــت تردیــد کردنــد. 
جریان هــای شــکل گرفته در نهایــت همــۀ قضایــا را بــه نفــع امــام پیــش بــرد و آنچــه در بــاور 

شــیعی جــای داشــت، محقــق گردیــد.

2 . امام جواد)علیه السالم( به مثابۀ الگو

چالش هــای پیش آمــده پرســش های بنیادینــی را پدیــد آورد کــه در میــان شــیعه می توانســت 
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ــا ایــن  ــود کــه ت بنیان کــن باشــد. یکــی از آنهــا اصــل ضــرورت وجــودی امام)علیه الســام( ب
زمــان چنــدان مایــۀ گفتگــو و توجــه شــیعه قــرار نداشــت. بیشــترین ابهــام تــا ایــن زمــان، 
مصــداق امام)علیه الســام( بــود و اینکــه چــه کســی بــه پیشــوایی امــت شایســته تر اســت، امــا 
در عهــد امام رضــا و امــام جواد)علیهما الســام( پرســش از ایــن مــرز گذشــت و اســاس امامــت 
را نشــانه گرفــت. شــاید ایــن شــبهه ناشــی از شــرایط خــاص امــام جواد)علیه الســام( بــود، امــا 
بــا اندکــی تأمــل می تــوان تغییــر در ذائقــۀ اندیشــه گری 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 عقانــی یــا کارکــرد عقــل در معرفــت مــردم و نیــز همنشــینی 
ــا اغیــار، در همــۀ عرصه هــای فکــری راه یافتــه بــود. در ایــن موقعیــت و فضــا، نقــش امــام  ب
ــۀ  جواد)علیه الســام( بســیار حســاس می نمــود، امــا آنچــه حضــرت انجــام داد به راســتی مای
شــگفتی اســت، چــون پــس از ایشــان دیگــر نــه تردیــدی در اصــل امامــت پدیــد آمــد و نــه در 

مصــداق آن، شــیعیان دچــار ســردرگمی گریزناپذیــر شــدند.  

دو شــبهۀ اساســِی عقیدتــی بــا حضــور و نقــش امــام جواد)علیه الســام( پاســخی اقناع کننــده 
ــروز نکــرد؛ یکــی چگونگــِی تصــدی امامــت کســی کــه  ــار در میــان شــیعه ب یافــت و دیگرب
ــه  ــی پاســخگویی ب ــوغ نرســیده اســت و دیگــر صاحیــت علمــی و توانای ــه ســن بل ــوز ب هن
مســائل دینــی و پیشــامد. بدین گونــه، وی معیــار و شــاخصی بــرای امامــان بعد خویــش گردید. 
ــه ای را  ــد امامــت و پیشــوایی جامع ــردی می توان ــن ف ــه چنی ــارۀ کم ســّنی وی کــه چگون درب
ــص)رک: طوســی،  ــر ن ــی ب ــه دوش بکشــد، امام رضا)علیه الســام( به صــورت آشــکار و مبتن ب
1362: 98؛ مفیــد، 1414ق، ج2: 275( کــه پایــه اعتقــادی شــیعی اســت، تاشــی جــدی کــرد 
تــا موانــع پیــش رو را کنــار بزنــد، امــا بــرای اثبــات توانایــی علمــی حضــرت جواد)علیه الســام( 
گذشــته از تدبیرهــای خــود امــام، مأمــون عباســی بــه هــر دلیلــی نقــش بــارزی ایفــا کــرد.  
ــت  ــرار گرف ــورد پرســش ق ــش از ســوی شــیعیان م ــد پدران ــام هشتم)علیه الســام( همانن ام
ــا اینکــه هنــوز  کــه چــه کســی جانشــینی اش را عهــده دار خواهــد شــد. امام)علیه الســام( ب
ــی کــه  ــدی کــه خواهــد آمــد بشــارت مــی داد و زمان ــه فرزن ــدی نداشــت، شــیعیان را ب فرزن
فرزنــدش در ســنین خردســالی بــود، پیروانــش را بــه امامــت وی توصیــه می کــرد، امــا آنچــه 
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ذهــن برخــی از شــیعیان را بــه خــود مشــغول می کــرد، چگونگــِی پذیــرِش امامــت کســی بــود 
کــه هنــوز بــه ســّن بلــوغ نرســیده بــود. امــام در رفــع ایــن ابهــام، بــا تشــبیه امامــت فرزنــدش 
بــه حضــرت عیســی کــه در کودکــی رهبــری امــت را عهــده دار شــده بود)مفیــد، 1414ق، ج2: 
277( بــر امــکان آن انگشــت می نهــاد و صاحیــت او را تأییــد می کــرد. امام)علیه الســام( در 
گفتگویــی بــا یکــی از واقفــه، نقــش امــام جواد)علیه الســام( را تعییــن حــق از باطــل برشــمرد 
و بدین گونــه وی را معیــار آن معرفــی کــرد. امام)علیه الســام( از دو جهــت معیــار بــود؛ یکــی 

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

ــای شــیعی  ــدک در کتاب ه ــاوت ان ــا تف ــت ب ــن مســیر حرکــت شــیعه: دو روای ــف( تعیی ال
ــه نقــل از  ــر نقــش معیــاری امــام جواد)علیه الســام( تأکیــد دارد. یکــی ب آمــده اســت کــه ب
ــود، نامــه ای  ــن قیامــای واســطی کــه واقفی مذهــب ب ــد اب حسین بن یســار اســت کــه می گوی
ــدی  ــه فرزن ــی ک ــی در حال ــی امامت ــه مدع ــو چگون ــت: »ت ــام( نوش ــه امام رضا)علیه الس ب
نــداری؟«   امام)علیه الســام( پاســخ داد: »از کجــا چنیــن علمــی یافتــه ای کــه برایــم فرزنــدی 
نیســت؟ بــه خــدا قســم! چنــدی نمی گــذرد کــه خداونــد فرزنــد پســری بــه مــن روزی می کند 
کــه بیــن حــق و باطــل جدایــی می افکنــد.« در روایــت دیگــر از محمدبن علــی از ابــن قیامــا 
نقــل می کنــد کــه در گفتگــوی چالشــی بــا امام رضا)علیه الســام( تــداوم امامــت را زیــر ســؤال 
بــرد و امام)علیه الســام( در پاســخ فرمــود: »واهلل لیجعلــن اهلل مّنــي مــا یثبــت به الحــق و أهلــه 
و یمحــق بــه الباطــل وأهلــه.«) کلینــی، 1407ق، ج1: 220-221؛ مفیــد، 1414ق، ج2: 277-

278؛ مجلســی، 1404ق، ج2: 275(. تثبیــت حــق و اهــل آن و از بین بــردن باطــل و اهــل آن، 
در ایــن کام مایــۀ شــگفتی اســت. از کام امام رضا)علیه الســام( چنیــن برمی آیــد کــه نقــش 
ــا آنچــه دیگــر امامــان داشــته اند، تفــاوت بنیادیــن دارد. به واقــع،  ــدش در ایــن عرصــه ب فرزن
آنچــه فــراروی ایــن امــام قــرار داشــت بــا آنچــه دیگــر پیشــوایان بــا آن مواجــه بودنــد، تفــاوت 
ــا همــۀ  ــود، حقیقــت شــیعی را ب ــه ب ــدرش گفت ــر آنچــه پ ــام جواد)علیه الســام( براب دارد. ام
پیــچ و خم هایــی کــه داشــت بــه اثبــات رســاند و بــه همــگان نشــان داد کــه باوجــود کودکــی 
چگونــه توانایــی پاســخگویی بــه نیازهــای جامعــه را داراســت. امام)علیه الســام( چــه در مجلس 
ــام( در  ــام داد. امام)علیه الس ــود را انج ــش خ ــی نق ــر، به خوب ــع دیگ ــه در مجام ــون و چ مأم
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نگــرش شــیعی، معیــاری تمایزبخــش بــود و هــر کــس مدعــی تشــیع بــود، بــا الگــو قــراردادن 
ــر  ــرت دیگ ــس از آن حض ــد پ ــان می ده ــخ نش ــت. تاری ــه می گرف ــراف فاصل ــان، از انح ایش
جامعــۀ شــیعی دچــار چالش هــای معطــوف بــه اصــل امامــت یــا شــبهۀ کمی ســن نشــد. بــا 
اینکــه ائمه)علیهم الســام( پــس از ایشــان همگــی ســن کمــی داشــتند، دیگــر چنیــن امــری 

به عنــوان یــک مشــکل ذهــن شــیعه را نمــی آزرد.

ب( تبییــن حقیقــت اســام: جامعــۀ اســامِی عهــد امــام جواد)علیه الســام( بــا 
ــا  ــۀ شــگفتی باشــد، ام ــان اندکــی مای ــرای امروزی ــود کــه شــاید ب ــر ب پرســش هایی درگی
واقعیــت آن اســت کــه مســلمانان در رقابــت بــا دیگــر ادیــان از یک ســو و شناســایی برتــری 
مذهبــی و درون دینــی از ســوی دیگــر، همــواره دچــار چالــش بودنــد و اساســا بــرای اینکــه 
ــن  ــی چنی ــرد، پیدای ــده درســت و به حــق شــکل بگی ــد و عقی ــتحکام یاب ــی اس ــاور آدم ب
ــناخت  ــده ای، راه ش ــان قاع ــا بی ــام( ب ــام جواد)علیه الس ــت. ام ــی اس ــش هایی طبیع پرس
ــن  ــق را تبیی ــر مصادی ــده ب ــق آن قاع ــه، چگونگــی تطبی ــد و در ادام ــان می کن حــق را بی
ــا  ــی ب ــل، در مجلس ّ فض ــا ام ــس از ازدواج ب ــی، پ ــر روایت ــام( براب ــد. امام)علیه الس می کن
حضــور مأمــون، یحیی بــن اکثــم و جمعــی کثیــر از مــردم، از ســوی یحیــی مــورد خطــاب 
ــه(  ــر پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــل ب ــه جبرئی ــت ک ــن روای ــوص ای ــه در خص ــت ک ــرار گرف ق
نــازل شــد و گفــت: »خداونــد بــه تــو ســام می رســاند و می فرمایــد »از ابوبکــر بپــرس آیــا 
از مــن راضــی اســت، مــن از او راضــی ام« چــه می گویــی؟« امــام در پاســخ یحیــی بــا ارائــه 
معیــاری کــه البتــه در گذشــته نیــز مــورد اســتناد قــرار داشــت) کلینــی، 1407ق، ج1: 62؛ 
ابــن بابویــه، 1403ق: 255( ضمــن تأییــد فضــل ابوبکــر، بــا ذکــر حدیــث معیاری از رســول 
ــه( در  ــت. پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــد دانس ــّل نق ــت را مح ــن روای ــه( ای خدا)صلی اهلل علیه وآل
ــه  ــاد شــده اند و پــس از ایــن نیــز رو ب ــر مــن زی ــان ب ــود: دروغگوی ــوداع فرمــوده ب حجۀ ال
فزونی انــد. هــر کــس به عمــد 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 هم ســو بــا آن هــا بــود، آن را بپذیریــد و هــر ســخنی بــا آنهــا مخالــف 
ــار  ــن معی ــر ای ــا ذک ــام( ب ــد. امام)علیه الس ــه دور افکنی ــد و ب ــک نکنی ــه آن تمس ــود، ب ب
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کــه هــر روایتــی را نمی تــوان صحیــح شــمرد، مدعــای یحیــی را بــه تــرازوی نقــد نهــاد و 
ــد  ــد: »و لَق ــد می فرمای ــاف در تعــارض دانســت، آنجاکــه خداون ــۀ 16 ســوره ق ــا آی آن را ب
ــا اإلنســاَن ونَعَلــُم مــا تَُوســِوُس بـِـِه نَفُســُه ونَحــُن أقــَرُب إلیــِه مــن َحبــِل الوريِد«)مــا  َخلقنَ
انســان را آفریدیــم و از آنچــه در نفــس و درونــش می گــذرد آگاهیــم و از رگ گــردن بــه او 
ــن  ــا ای ــی، 1413ق، ج50: 80(. ب ــی، 1403ق، ج2: 245-246؛ مجلس نزدیک تریم()طبرس

اســتدالل، صّحــت روایــت را زیــر ســؤال بــرد.

تأکیــد امام)علیه الســام( بــر همســویی داده هــای روایــی بــا قــرآن و ســنت در کام دیگــر 
ــای  ــزرگ و در فض ــی ب ــه آن در جمع ــا ارائ ــود، ام ــده می ش ــز دی ــام( نی امامان)علیهم الس
مناظــرۀ علمــی، شــایان توجــه اســت. ایــن تأکیــد بــا طــرح روایــات دیگــر از ســوی یحیــی 
ــده  ــوی بیان ش ــا از الگ ــد ت ــان می خواه ــراح و مخاطب ــان از ط ــام همچن ــت و ام ــه یاف ادام
توســط رســول خدا)صلی اهلل علیه وآلــه( دســت برندارنــد و همــه روایــات را بــا ســنجۀ 
ــی کننــد) رک: طبرســی، 1403ق، ج2: 246-249؛  ــی و ســنت نبــوی ارزیاب داده هــای قرآن
ــرای  ــا ب ــده تنه ــاک بیان ش ــه م ــد(. روشــن اســت ک ــه بع مجلســی، 1413ق، ج50: 80 ب
مــواردی نیســت کــه در گفتگــو بــا یحیــی مطــرح شــده اســت، بلکــه در همــۀ ادوار و نســبت 

ــت.  ــاع اس ــا الزم االتب ــۀ روایت ه ــه هم ب

امام)علیه الســام( همچنیــن در روایتــی از ابراهیم بــن محمــد همدانــی در توصیــف انســان 
واال بــه نقــل از پدرانــش می فرمایــد: »ال تنظــروا إلــی کثــرة صاتهــم وصومهــم وکثــرة الحــج 
والمعــروف وطنطنتهــم باللیــل ، انظــروا إلــی صــدق الحديــث وأداء المانة.«)بــه زیــادی نمــاز و 
روزه و حــج و معــروف و شــب زنده داری نــگاه نکنیــد، بلکــه بــه صــدق گفتــار و ادای امانــت 
او نــگاه کنید.()حــّر عاملــی، 1403ق، ج19: 69(. ایــن ســخن پایه ای تریــن اخــاق متعالــی 
را بیــان می کنــد. راســتگویی کــه در رأس آن ذکــر روایــات صحیــح و بیــان صحیــح روایــت 
اســت و ادای امانــت نیــز شــامل همیــن مقولــه می شــود، چــون نقــل روایــت، ادای امانتــی 

اســت کــه بــر عهــدۀ انســان نهــاده شــده اســت.    
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3. حضور علمی امام)علیه السالم( در راستای تبیین معیار  

ــان  ــر و جه ــک منظ ــیعه از ی ــرای ش ــاری ب ــۀ معی ــام( به مثاب ــی امام)علیه الس نقش آفرین
ــوان  ــا را می ت ــن آنه ــه مهم تری ــوده اســت ک ــف ب ــای مختل ــر در قالب ه اســام از منظــر دیگ
در مناظره هــای علمــی، تربیــت شــاگردان و بیــان روایــات ذکــر کــرد. مناظره هــای 
ــی امام)علیه الســام( در  ــر شــده، حاکــی از دانای ــع شــیعی ذک ــه در مناب امام)علیه الســام( ک
ــا  ــی از آن مناظره ه ــت. یک ــد اس ــائل روزآم ــا مس ــه ب ــی وی در مواجه ــی و توانای ــوم دین عل
ــی،  ــده بود)قطیف ــع ش ــم واق ــن اکث ــان و یحیی ب ــان ایش ــه می ــود ک ــه ای ب ــوی عالمان گفتگ
1420ق: 126(. برابــر روایتــی مفصــل از ریان بن شــبیب، دســته ای از عباســیان از اقــدام مأمــون 
بــرای تزویــج دختــرش بــه امــام اظهــار ناخرســندی کــرده و آن را موجــب خطر برای عباســیان 
ــه  دانســتند و عــاوه بــر آن ابن  الرضا)علیه الســام( را در ســنینی ذکــر کردنــد کــه می بایــد ب
ســراغ فقــه و معرفــت برود)مفیــد، 1414ق، ج2: 282(. مأمــون بــرای توجیــه عقانــی تصمیــم 
خــود و نشــان دادن فضــل و دانــش امام)علیه الســام( 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 به زعــم خــودش شــئون مختلفــی می توانســت داشته باشــد، به میــان 
کشــید. امــام بــا بیــان شــقوق مختلــف آن، پرســنده و مخاطبــان را بــا دانــش خویــش مجــاب 
کرد)شــامی مشــغری، بی تــا: 706؛ ابن شــعبه حرانــی، 1404ق:  451-453.(  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 پرســش های دینــی و رفــع 
ــود داشــت. او  ــتور کار خ ــه امام)علیه الســام( در دس ــود ک ــری ب ــدام دیگ ــان اق مشــکات آن
ــی  ــرورد. شــیخ طوســی 116 صحاب ــادی را پ ــۀ زی باوجــود کمــی ســن، دانشــمندان و صحاب
ــان را 120  ــمار آن ــاردی ش ــی، 1415ق: 370( و عط ــر می کند)طوس ــرت ذک ــرای آن حض ب
ــه نقــل از عطــاردی، مســنداالمام الجــواد.( کــه  نفــر می نویســد)جعفریان، 1371، ج2: 129 ب
ــری،  ــم حســنی، ابوهاشــم جعف ــا شــخصیت های برجســته ای چــون عبدالعظی ــان آنه در می
ــود  ــد کــه دانشــمندی امــام در حــدی ب ــده می شــوند. آورده ان ــار و دیگــران دی ــن مهزی علی ب
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ــن ثابــت در تاریــخ خــود، ابواســحاق ثعلبــی در  کــه برخــی از مصنفــان مثــل ابوبکــر احمدب
ــن، 1403ق،  ــد) امی ــت کرده ان ــش، از او روای ــذ در کتاب ــن مهرب ــیرش و محمدبن منده ب تفس
ــد در  ــادی دارد. گفته ان ــت زی ــز اهمی ــث نی ــان حدی ــدام، بی ــن دو اق ــته از ای ج2: 35(. گذش
یــک مجلــس کــه عــده ای از نواحــی مدینــه بــه دیــدار امام)علیه الســام( آمــده بودنــد، شــمار 
زیــادی از پرســش های آنــان را پاســخ گفت)کلینــی، 1407ق، ج1: 496(. همچنیــن، آورده انــد 
کــه هشــتاد تــن از علمــای شــهرهای مختلــف، بــه درِ خانــۀ امــام آمدنــد و بــه قصــد آزمــودن 
وی پرســش های مختلفــی را مطــرح کردنــد کــه امام)علیه الســام( یکایــک آنهــا را بــر مبنــای 
شــریعت اســامی و مســتند بــه آیــات قرآنــی پاســخ گفــت) شــامی مشــغری، بی تــا: 705(.

ــت از آن حضــرت را گــردآوری کــرده اســت) رک: عطــاردی، 1410ق(.  عطــاردی 220 روای
نگاهــی بــه ایــن دســت احادیــث نشــان می دهــد کــه آن حضــرت در چــه حوزه هایــی بــه ارائــه 
نظــر پرداختنــد و عالمــان شــیعی چــه میــزان از داده هــای ایشــان بهــره برده انــد، هرچنــد در 
مجامــع حدیثــی اهــل ســنت تنهــا یــک روایــت از ایشــان نقــل شــده اســت. در میــان احادیــث 
ــی مجســمه،  ــه اندیشــه های انحراف ــردم نســبت ب ــازی م ــول از امام)علیه الســام( آگاه س منق
ــن  ــورد. در ای ــم می خ ــان به چش ــراف غالی ــر انح ــه مهم ت ــه و از هم ــتی واقف ــن کیس همچنی
ــت، از آن رو  ــده اس ــان داده ش ــختی نش ــر س ــتۀ اخی ــه دس ــبت ب ــه  نس ــش از هم ــان، بی می
کــه اینــان عقایــدی برخــاف معیــار عرضــه می داشــتند. امــام جواد)علیه الســام( صریحــاً بــر 
ابوالخطــاب، یارانــش و حتــی کســانی کــه در لعنــت بــر او تردیــد داشــته یــا در ایــن بــاره توقف 
کــرده یــا تردیــد می کننــد، لعنــت می فرستد)طوســی، 1404ق: 528( و می فرمایــد: »افــرادی 
ــه  ــردم از ائم ــی از م ــرای بهره کش ــه ب ــم ک ــد و هاشم بن ابی هاش ــره جعفربن واق ــون ابوعم چ
اســتفاده می کننــد، 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 گمراه ســازی 

شــیعه می کوشــند.«)جعفریان، 1371: 129-131 بــه نقــل از رجــال کشــی(.

امامــان پیشــین نیــز قــرار داشــت، چنان کــه  بــا غالیــان در دســتور کار  مبــارزه 
ــه، 1404ق، ج2:  ــن بابوی ــان ســخنان صریحــی دارد)اب ــا آن ــارزه ب امام رضا)علیه الســام( در مب
226( و دوســتی بــا آنــان را دشــمنی بــا اهــل بیت)علیهم الســام( و دمخوربودن با آنهــا را خروج 
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از والیــت خــدا معرفــی می کند)همــان، ج1: 131 و ج2: 219(. شــیخ صــدوق در شناســایی آنان 
ــام علی)علیه الســام(  ــت ام ــه الوهی ــان ب ــان ســه دســته اند: دســته ای از آن ــد: »غالی می فرمای
بــاور دارنــد و برآننــد کــه ســلمان و ابــوذر و مقــداد و عمــار و عمربــن امیــه ضمــری، از ســوی 
ــر در خصــوص  ــروردگار اســت. دســته دیگ ــد و آن حضــرت پ ــان می پردازن ــر جه ــه تدبی او ب
اهــل بیــت غلــو می کننــد و چیزهایــی را بــه آنــان نســبت می دهنــد کــه آنــان خــود چنیــن 
نمی گوینــد؛ مثــل ادعــای نبــوت و خدایــی. و دســته ســوم کســانی اند کــه معرفــت امــام را از 
تمامــی عبــادات و فرایــض کافــی می داننــد و بــه اتــکای والیــت آنــان از اعمــال دینــی دســت 
ــت  ــکارترین شــکل معیارشــکنی در دیان ــن آش ــا، ج4: 545(. ای ــه، بی ت می کشــند.«)ابن بابوی

ــت. ــده اس ــان ش ــار آن ــا نث ــخت ترین لعن ه ــت س ــود، به همین جه ــامی ب اس

نقــش امــام جواد)علیه الســام( در طراحــی زندگــی مســلمانی و تاشــی کــه بــرای ارائــه معیار 
بــه خــرج داد، وی را در چشــم همــگان بــزرگ کــرد، به گونــه ای کــه همــۀ آنــان کــه در آغــاز 
ــه ســویش بازگشــتند) طوســی،  ــد، ب ــه بودن ــه گرفت ــی از ایشــان فاصل ــه بهانه های امامتــش ب
1404ق: 508(. شــاید بــا ایــن نقش آفرینی هــا راز جملــۀ امام رضا)علیه الســام( دربــارۀ 
ــی  ــن موس ــزد علی ب ــد: ن ــی می گوی ــی صنعان ــه ابی یحی ــود، آنجاک ــر درک ش ــش بهت حضرت
بــودم کــه فرزنــدش جــواد در حالــی کــه کودکــی بیــش نبــود، وارد شــد. امــام در شناســایی اش 
فرمــود: »هــذا المولــود الــذی لــم يولــد اعظــم علــی شــیعته برکــة منه«)کودکــی بــه پربرکتــی 
ــا نیامــده اســت() کلینــی، 1407ق، ج1: 258-259؛ طبرســی، 1417ق:  ــه دنی ــد ب ــن فرزن ای
322(. ســخن امام)علیه الســام( علی القاعــده نبایــد از ســِر فرزنددوســتی و برآمــده از عواطــف 

پدرانــه باشــد، بلکــه بیــان واقعیتــی در مــدار ارزش هــای انســانی ـ  دینــی اســت. 

4. نتیجه و برآیند بحث

ــه و  ــای زمان ــناخت نیازه ــا ش ــت، ب ــی نداش ــر طوالن ــد عم ــام( هرچن ــام جواد)علیه الس ام
اقتضائــات حاکــم توانســت نقــش برجســته ای در تاریــخ تشــّیع و اســام ایفــا کنــد. او بــا اینکــه 
هنــوز مقبولیــت اجتماعــی نیافتــه و در عرصــۀ عمــل نیــز فرصــت نیافتــه بــود تــا توانایــی و 
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ــن  ــی علمــی خــود بهتری ــراز توانای ــرای اب ــت رخ داده ب شایســتگی اش را نشــان دهــد، از وصل
ــری از  ــا بهره گی ــزد و ب ــه برخی ــه مقابل ــه ب ــای زمان ــا انحراف ه ــا ب ــرد ت ــرداری را ک بهره ب
ــا عرضــۀ اندیشــه های صحیــح اســامی، به مثابــۀ  ــا تحدیدهــا و موانــع، ب فرصت هــا، مقابلــه ب
ــام  ــد. ام ــی کن ــامی، نقش آفرین ــدال اس ــلمانی و اعت ــی مس ــنجش زندگ ــرای س ــاری ب معی
جواد)علیه الســام( در دوره ای از تاریــخ اســام قــرار گرفتــه بــود کــه از یــک ســو اندیشــه های 
بیگانــگان وارد ســرزمین اســامی شــده بــود و از ســوی دیگر، رقابتــی متفاوت میان عباســیان و 
علویــان رخ داده  و افــزون بــر ایــن، تشــّتت آراء در میــان شــیعه خودنمایــی کرده بــود. مجموعۀ 
ایــن اوضــاع می طلبیــد 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 ارزش هــای دینــی، تداوم 
ــس از ایشــان دیگــر نهــاد تشــّیع دچــار  ــه ای کــه پ امامــت شــیعی را تضمیــن کــرد، به گون

ســردرگمی در اصــل امامــت نگردیــد.    
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