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 ده:يچک

آن  ياز مبارزات منف يبه عنوان بعد)ع( مبارزات امام جواد  يو فرهنگ  يمعل ابعاد ين مقاله به بررسيدر ا

آن دوران و  ياسيو س يط فرهنگيشرا  . پ  از معريميپرداز يم يت در عصر مامون و معتصم عباسحضر

، مقابله با چالش : شرکت در جمال  پرسش و پاسخچون يل موارديع در عصر آن حضرت به حتليگاه تشيجا

ق ي، مبارزه با مذهب حکومت، تشويعيش يها به کانون يشکل ده،  آلوده شدن ياله با تالش بربب، مقايمساله غ

ن رفتار يا يها وان منونهبه عن ز . .يظلم ست يها اميت از قيت، محايشه مهدويج اندي، تروييه سرايو مرث يبه عزادار

ن يتاکنون در انامشروع  . . . يها يامام، مقابله با کاجموئ غايتيمانند مبارزات تبلن موارد ياز ا يبرخ  .ميپرداز يم

  .ه شوديد ارايجد يليحتل تالش شده تا ،گر مانند مناظرات اماميد ينشده و در موارد يچارچوب بررس

 :يديکلکلمات 

 يمعتصم عباس؛ يعباس مبارزه امام جواد؛ مامون يموعل يامام جواد)ع(؛ ابعاد فرهنگ

 مقدمه

امام جواد )ع( در دوره امامت  يمو عل يبا مبارزات فرهنگ ييم آشنايپاسخ به آن يدر پ ن مقالهيدر اکه  ايلؤس

گارش در آمده از آن روز است که به نکه درباره حضرت  ان انبوه مطاليبين موضوع در ميا يبررس خود است .

و  يت توجه به بعد فرهنگيافت . امهيه آن حضرت نريه به سين زاويرا که مستقال از ا يسنده، پژوهشينو

 ن مقالهيمعصومان بوده است . در ا يگذارريتاث يها نهين زميکه فرهنگ و علم از بزرگتر از آن روست امام يمعل

به  عصر آن حضرت يمو عل يفرهنگ يها  چالشينيتب امام جواد)ع( و ياسيسو  يط فرهنگياز شرا يليه حتليارا

 يدر چارچوب مبارزه منف يآن حضرت در دوره مامون و معتصم عباس يمو عل يمبارزات فرهنگ يبررس

  . ميبپرداز

دار شدن يعصر پد ،ن دورانيا عه استيخ امامت شيالسالم از نقاط عطف تار هيدوران امامت امام جواد عل

شطر و  که آنان را ي، به گونه ابزرگ يها نيعه در کنار اهل سنت در سرزميز شيمنسجم و متما يها اجتماع

 که يبه گونه ا يحکومت عباس ياسيعه در ساختار سيگاه امامان شيافنت جايت يرمس ؛2 . خواندند يم از امت يمين

هناد و  يمن گروه رابه اجبار حرمت يفه امام اي)ابن الرضا( گرفتند و خليعنوان رمس امام رضا )ع( مهه امامان بعد
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اندن آن به اندازه ممکن يمنا حيتامام معصوم و يو اهل يبعد معنو روشن حيصر معري ؛1داد يم گاهيدر دربار جا

ت يکه به خاطرمقام وال عمل نسيب يبا توجه به آزاد گاه امامتي جاينيتب يامام رضا)ع( برا يها پ  از تالش

  2 . بود يعباس ع مامونيل به تشيکرد مايافت و روي يعهد

 يياز سو ؛خمالفان روبرو شد ياز سو ييجد يمکال يها باچالش يع اثناعشري)ع( تشبا آغاز امامت جواداالئمه  

امامت آن حضرت و در ادامه انکار  يل نفيامام را دل يکودک توقف کرده بودند، )ع(واقفه که بر امامت امام کاظم 

از ؛ 3دانستند يمبت امام کاظم )ع( يبر زنده بودن و غ بر اعتقاد خود مبين يدييت تأيامامت امام رضا )ع( و در هنا

 يپ در بودند دهيرس  قدرت اوج به يعباس فهيخل مأمون اعتزايل شاتيگرا با عصر نيا در که انيگر معتزليد يسو

ان ين ميدر ا . اثبات کنند را مذهب نيا بطالن عه،يش يسو از شده رفتهيپذ امام ناتواين اثبات با تا بودند نيا

ان در برابر امام يمعتزل ن دوران در خط مقدم جبههين چهره معتزله در اين و قدرمتندتريمشهورتر يمامون عباس

ش يشه گراين انديبه ا بن مبارک ييحيمثامه بن اشرس و اش چون  ان معتزيلي معلمان و اطرافريبود که حتت تأث

  4 .افته بودي

 به يني پانيز در سنين يهرچند امامان بعد  .ار مهم و قابل توجه استيبس ،نقش امامت جواداالئمه در خردسايل

گرفت و  يمقرار  ها ديو ترد ها از مسائل و پرسش ي امام خردسا  قطعا در برابر انبوهنيدند اما اوليامامت رس

  5 .بود يار اساسيعه بسيسرنوشت امامت ش يبرا ها دين هتديبا ا يرفتار و يچگونگ

 يها خردسا  با حضور چهره يمقتدا نيآزمودن ا يو چه در بغداد برا نهيکه چه در مد ياگر در جمال  متعدد

در  اي ؛شد يمامام، وارد  يمبه مقام عل يخدشه ا نيکوچکتر برقرار شد، يو اهل سنت و دربار عباس عهيبرتر ش 

 بود،  دهيشيبر آن حضرت اند يگذارريتأث يابر يکه دربار عباس يبيپرفر يها لهيو زرق وبرق و ح فاتيتشر انيم 

از  قطعا پ  از کمتر  نشست، يم ،و نوجواين خردسايل نيدر سن ،آن حضرت يبر مقام عصمت و پاک ياندک غبار
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مطرح  توانست  يخدا من به عنوان حجت معصوم حق و انسان کامل و ويل را گريد امامت خردسايل يقرن، کس مين

  .درک يمافو   ياثناعشر عهيکند و ش

ا خمالفت ي)يمبارزه منف توان در چارچوب يمرا  يامام جواد در برابر خالفت عباس يفرهنگ ـ يمعل يها تالش

 و ياسيس يامام، رفتار يو فرهنگ يمعل يهااز رفتار يارين اساس بسيابر   .کرد ي( بررسز و قانوينيمساملت آم

که  دن به قدرت در چارچوب قانوينيرس يانه برايز و صلح جويمساملت آم يکاريپ»ز است که آن را يآم مساملت

ها و رفتارها  از حرکت ياريست، بلکه بسيت از دولت نيدر جهت محا ن خشونت مهراه خواهد بود وتنهايبا کمتر

 ريفراگ  يمايبه خاطر ناممکن بودن ق وه از طريين شيا يريگبکار1 .اند شناسانده« حاکم باشده دولت يتواند عل يم

ن ياز ا ييها منابع به منونهکه در  بود يعباس يخلفا يمو عل يفرهنگ يها گر در واکنش به توطئهيد يو از سو

 2«ء َشْي ِفيِه ُيْمِكْنُه َفَلْم ِحيَلٍة ِبُكلِّ ع ٍرَجْعَف َأِبي َعَلى اْلَمْأُموُن اْحَتاَل» :اشاره شده است نگونهيا ها تالش

  .ميپرداز يمها ن رفتارياز ا ييها منونه يبررس در ادامه به

 :ها و مناظرات در پرسش و پاسخ شرکت

او  در سه  . ل شده استيتشک ن جلسات در دو برهه زماينيا . افتيتوان در يم ها از گزارش يآنچنان که از برخ 

 القيي)ا يا صرينه منوره يعه و عمدتا در مديان شيگاه امام در ميت جايامام که دوران تثب امامت نيسا  آغاز

و به دنبا  دعوت  امامت آن حضرت يدر سه سا  بعد دوم  .3برقرار شد (نهيدر اطراف مد )ع(خاندان امام کاظم 

  .مامون از امام در بغداد

  .ميپرداز يتشان در منابع گزارش شده ميامه ن جلسات که با توجه بهينک به دو منونه از ايا 

از شهادت امام رضا )ع( در خانه  عه بغداد پ  از با خرب شدنيبود که دانشمندان ش نشسيت يجلسه او  در پ

ن جلسه مهم مهگان که در غم يا در . ل دادنديبغداد تشک  «بركة زلو » به نام  يعبد الرمحن بن احلجاج در منطقه ا

ون  بن ي يعيچهره برجسته ش يابت امام از سويان بودند، ناگهان با طرح موضوع نياز دست دادن امام خود گر

عه را به دست يش يدن امام جواد رهربيبه بلوغ رس که ابيتيگران را درباره نينظر د عبدالرمحن مواجه شدند که

نکته حائز «  .  .  . الصيب؟ هذا يكرب أن اىل باملسائل يقصد من إىل األمر؟و هلذا من ء،البكا دعوا .  . » ا شديجو دريبگ

 امام رضا است بلکه به روشين ي برانيا جانشي امام ينينه از بابت تع او ن است که نگراينيا ون يت سخن يامه

 ان شده،يزمان امام رضا )ع( ب که در ييها ونشانه ها ديافت که امامت امام جواد )ع( با توجه به تأکيتوان در يم
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ت امور تا به بلوغ يريپاسخ به سئواالت و مد يبرا يمعل ياو داشنت مرجع است و تنها نگراين يمسلم و قطع

د او ياز سر ترد ن سئوا  او نه از زبان خودش وين احتما  وجود دارد که ايالبته ا 1  .دن امام جواد استيرس

 گاه امام و از زبان کساينيت و جايآشکار شدن موقع يعه که برايش يرهرب ياامام خردسا  بر ييدرباره وتوانا

  . د داشتندين مسأله ترديبوده که در ا

 . ت استيار حائز امهيز بسيشود ن يم يبا و يمکه در آن حمفل عل يون  برخوردي ي گاه باال و سابقهيغم جاريعل

ا به ياست که گو يشه دار اشعريه از خاندان با سابقه و رک يمان قيعياز ش يکي يو  .زديخ يمبه پا  ان بن صلتير

 2 . شتر با امام رضا ارتباط داشتيبه مامون در دوران حضور امام در مرو ب يکيسبب نزد

عه يش ين جلسه که مهه از اکابر علمايون  و عک  العمل حاضران در ايان با جناب يان برخورد رين ميدر ا

ک يون ، در يدن سخنان يان پ  از شنير3ت ين روايخمتلف و متعدد ا يها نقلبنا به   .بودند قابل توجه است

به صورت او و  ياپيزدن پ يليبانش را گرفت و شروع کرد به سيبه مست او رفت و گر جاينيو ه اقدام عصيب

 و الشك طنتب و لنا االميان تظهر أنت يا ابن الفاعلة،:»ان کرديمهم را ب ون  سخينيخ کنان و با اهانت به يتوب

إن كان أمر من الّله )جّل و عال( فابن يومني مثل ابن مائة سنة، و إن مل يكن من عند الّله فلو عّمر الواحد .  الشرك

ينظر   من الناس مخسة آالف سنة ما كان يأيت مبثل ما يأيت به السادة )عليهم السالم( أو ببعضه، أو هذا مّما ينبغي أن

اگر امامت   .يو در اندرون شک و شرک دار کين يمان ميما در آشکار اظهار ا يمادر به خطا!!تو برا يا «فيه؟

ک يخدا نباشد، يکنند و اگر از سو يمن يخداست پ  کودک دو روزه با مرد صد ساله در آن فرق ياز سو يامر

ا يآ  .اورديدک از آنچه امامان آورده اند بان يمقدار تواند حيت ياگر پنج هزار سا  هم عمر کند من حيت آدم معمويل

 کرد؟ يد درباره آن نظردارد و بررسياست که با يزين چيا

ون  گزارش شده که به يخ يسرزنش و توب ن رفتار داشتند،يحاضر در جمل  به ا يها تيکه شخص يتنها واکنش

  . رفته شده بوده استيعه بغداد پذيان بزرگان شيدر م ان از آن سخن گفته،يرا که ر يدهد اعتقاد يمنشان  روشين

حج عراق،هشتاد نفر از  يها کاروان دن زمان حرکتيفرارس عيني فرصت نيان بود که در اولين جريپ  از ا 

به مالقات با امام  خاص فايتيو با تشر  يک جمل  رمسي ينه شد و طيعه بغداد عازم مديش يدانشمندان و فقها

بزرگوار با  يمردريامام جواد)ع(، پ يعمو ين مالقات حضور عبداهلل بن موسيا نکته جالب در  .جواد )ع( رفتند

اب امام جواد )ع( يدر غ يا وين مجع بود و گويدر ا؛ بود، طوالين يها نشاندار از سجده ييشانيساده و پ يلباس

ت است ياهل ببر خالف فقه  ش که به روشينيها پردازد اما پاسخ يمعه يهان شيبه سئواالت فق ييبه پاسخگو
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 ناتواينگرفنت او را به حساب  يشيپ هان نگران از مشکل امامت کودک را کهيسازد و فق يماو را روشن  ناتواين

او در  ي خطاينيتب و و اعتراضاما ورود امام پ  از عمو  کند . يمشان يپر اند، گذاشته ييامام در پاسخگو

د يند و اميايافه کودکانه امام شگفت زده شده بودند به خود بيکه از سن ق ، باعث شد تا حاضراينييپاسخگو

ا يگو يپاسخ1 . هان پاسخ دادنديده فقيچيبه قرآن به مسائل پ يروشن و متک يها امام با استدال  . ابنديش بازيخو

 يآن را س د کهشان بپرسنيرا از ا يمسائل متعدد ن جلسهيدر ارد تا کق يتشو و روشن که آنان را به سئوا  کردن

ن جمل  يهزار سئوا  در ا ين سياند، ا ان کردهيز بيبزرگان ن يرسد چنانکه برخ يمبه نظر   .2اند هزار مساله مشرده

 و ها آزمون نيخمتلف ا يها بنا گزارش 3 .ک جلسهينکه در يان شده باشد نه ايخمتلف ب يها و فرصت ها در نوبت

 4 .شد يمار تکرار ين دوره بسيدر ا ها پرسش و پاسخ

ت امامت امام جواد)ع( و شهرت آن حضرت بود که ين جلسات حدودا سه سا  بعد و پ  از تثبيمنونه دوم ا

  5 . بار به بغداد فرا وخواندنيدوم يباعث شد تا مامون امام را برا

را قبا  آن  يدياست جديس افته بود،يان يعيان و شيعلو انين مدت در ميکه امام ظرف ا يژه ايگاه ويجا

 ييم به هنايپ  از آنکه مامون تصم  .شد يم نيد که با ازدواجش با ام الفضل دختر مامون تاميطلب يمحضرت 

دربار  ين زمان فضايدر ا  .ان دربار برگزار شديشنهاد عباسين جلسه به پيکردن ازدواج امام و دخترش گرفت ا

فه يخل يو به پندار آنان افتخار داماد يشاونديخو يهيچ توجيبود که به ه يآنچنان ضد علو يعباسبغداد 

به نظر  يعيطبان در بغداد آنگاه ينه و تنفر از علوين حجم از کيا  .رفتيپذ يامام جواد )ع( من يرا برا يعباس

زه اعتراض بر مأمون نسبت به ينگحدود سه سا  قبل با ا يقمر 201نان در سا  ي که اميادآور شويد که يآ يم

مأمون،  ي، عمويم بن مهديامام رضا)ع( است، در بغداد کودتا کردند و با ابراه يتعهدياز آهنا وال يکيکه  يامور

و مامون تنها پ  از دفن امام رضا)ع( و فضل بن سهل در خراسان و مهاجرت به بغداد 6عت کردنديبه خالفت ب

   .ه شودريتوانست بر آن چ

آنان  يفرد يها ييو توانا يستگين خلفا شايا در دوره اقتدار يعباس يبه خلفا يت وخشياز نکات مشروع يکي

خود بودند و خود را داراي علوم خمفي  يبرا يو قدس ياهل يگاهياز آغاز در صدد کسب جا يعباس يخلفا  .بود
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 تا روز نيامرب و وارثان زميت پيبو حکومتشان را حکومت وعده داده شده به اهل  1و مرياث معنوي و اهلي

از  يبود که برخ ياست به گونه اين سيا 2 . ذکر کرده است ش نامشان رايامرب از پيدانستند که پ يمز يرستاخ

گانه يو  ينيگاه خود به عنوان مرجع ديدن به جايت وخشيمامون،را با هدف مشروع ينيد يها پژوهشگران، تالش

 3 . سته انددان يفه عباسين خليخته تريفره

شود که در جمل  مامون  يمروشن  يمطرح شدن امام جواد)ع( به عنوان کودک ياسيبار س ط است کهين شرايدر ا

گاه يو جا يعلم اهل دهد و مامون را وادار به اعتراف درباره يمشکست  يمه درجه او  دربار را در مناظره عليفق

گمان در اندرون  را دخلوش کرد اما يب يب مامون عده ايهرچند لبخندها و رفتار ظاهر فرکند .  يمژه اش يو

قتل پسر  خود را از اهتام دامن يتوانست بکند؟، او به تازگ يمبه پا بود اما چه  ييمامون در آن حلظه غوغا

بود سر  م به امام جواد)ع( مملکت اورا که مديتيب رساندن مستقي داشت آسنيقيو  4 کرده بودريامرب تطهيپ

ش از گذشته يش بيرانيان ايو چه حام يام کنندگان علويتش را چه دربرابر قيده بود، آشفته تر و موقعيداستقرار 

ن باره نقل يرا انکار کرد و هرچه در ا ين کودک هرگونه اعجازيشد درباره پدران ا يمد يشا . کرد يمف يتضع

ن کودک را چه چاره و يه کننده اريخ  يمعلکرد، اما دانش  يعوام نف ييگو اهتام به غلو و گزافه شده را با سالح

خود  عهيون شيسيو اپوز به عنوان رهرب حزب خمالف  يمت امامت امام جواد در جامعه اساليتثب  .است؟! درماين

ن مساله اعتراف يا  .بود يفه عباسيت خليو مرجع يگاه و مقام معنوير سئوا  رفنت جايز يبرا يد جديک هتدي

ن بود ين گواه آن ايکرد که بزرگتر يمآن حضرت اثبات  يها يياقت و تواناينسبت به ل را يحکومت عباس ضمين

 5 . ديخود برگز يان و خاندانش او را به داماديل اطرافيبر خالف م يمامون عباس که

سته نبودنش يامام و شا يمعل ن جلسه با هدف نشان دادن ناتواينين نکته متفق اند که ايمتعدد برا يها گزارش

آنان ، 6الرَِّضا( َمَع اْنَتَهى َما ِإَلى َمَعُه اْلَأْمُر َيْنَتِهَي َأْن )َخاُفوا  .شکل گرفت يده شدن در دربار عباسيبرکش يابر

که  يکودک«: الباطل و احلق بني مييز ال و سنة من فريضة يعرف ال و اهلل دين ي يتفقه مل صبيا»هتاکانه امام را 

در پاسخ مامون به   .گذارد  يو حق و باطل را فرق من ان واجب و مستحبيندارد و من خدا ياز د يقيعم ييآشنا

گاه خاص خود را يافت که طبق اطالعات واصله به مامون امام جايدر ن نکته را به وضوحيتوان ا يم آنان نگراين
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 اْخَتْرُتُه َقِد َعِليٍّ ْبُن ُمَحمَُّد َجْعَفٍر وَأُب َأمَّا َو ». خرب بودند ان بغداد هنوز از آن يبيعباس افته بود ويلينه يدر مد

ل ين دليمن ابوجعفر را به ا1«ِبَذِلك ِفيِه اْلُأْعُجوَبِة َو ِسنِِّه ِصَغِر َمَع اْلَفْضِل َو اْلِعْلِم ِفي اْلَفْضِل َأْهِل َكافَِّة َعَلى ِلَتْبِريِزِه

   .ز استيافته و شگفت آمي يدانش برتر لت ويستگان در فضيبا وجود سن کم، بر مهه شا دم کهيبرگز

و  القضات يقاض يسئوا  او  که از سو ن جمل  تنها دو سئوا  رد و بد  شد،يدر ا2 ها از گزارش ياريبنا بر بس

ا ده ساله يامام نه ساله  يبن اکثم طرح شد و سئوا  دوم از سو ييحي عيني حمدث و متکلم معتزيل،  هيت فقيشخص

  . از آن حدس زد طراحان يها زهيتوان انگ يم به روشين ها ن سئوا يا ليبا دقت و حتل  .

ه گمان يميد)چنانکه ابن تيآ يمروشن به نظر  ي، از مساله اييانه و ابتدايناش در نگاه او ، سئوايل ييحيسئوا  

 ما اهلل أصلحك جعفر أبا يا »ار هومشندانه دانستين سئوا  را بسيتوان طرح ا يمپ  از دقت در آن  (ويل3کرده 

را کشته چه  يکه شکار يمدرباره حمر، ت اصالح کنديکه خدا، ابو جعفر يا«) صيدا قتل حمرم يف تقول

 ؟ييگو يم

نا  يبه آن حضرت داشت طرح کرد؛ کودک يکه و ينه در خور مقام خود، که در خور نگاه ييحين پرسش را يا

و حاضر  ده و البته باهوش و با استعداديشن يثيه و چند حدآموخت قرآين آشنا به فقه و فروعات آن که تا به حا 

با توجه  وزمندانهري، احتماال پ فينريو غ ين سئوا  کليد گمان کرده باشد،امام در پاسخ به ايبا ييحي  .جواب است

 ِمْنُكْم َقَتَلُه َمْن َو ُحُرٌم َأْنُتْم َو الصَّْيَد َتْقُتُلوا ال آَمُنوا الَّذيَن َأيَُّها يا ). سوره مائده  95ه يح آيو صر يکل  به حکم 

 َعْدُل َأْو َمساكنَي َطعاُم َكفَّاَرٌة َأْو اْلَكْعَبِة باِلَغ َهْديًا ِمْنُكْم َعْدٍل َذوا ِبِه َيْحُكُم النََّعِم ِمَن َقَتَل ما ِمْثُل َفَجزاٌء ُمَتَعمِّدًا

خواهد «(95) اْنِتقاٍم ُذو َعزيٌز اللَُّه َو ِمْنُه اللَُّه َفَيْنَتِقُم عاَد َمْن َو َسَلَف َعمَّا ُهاللَّ َعَفا َأْمِرِه َوباَل ِلَيُذوَق ِصيامًا ذِلَك

کرده،کار  يزيبرنامه ر ييحيو بعد آنچنان که  « . که شکار کرده کفاره واجب است واينيبر او به تناسب ح»گفت:

منود  يجين شکست تدريا  .آشکار شود به روشينامام  د که ناتواينيسخت خواهد رس يها رفته رفته به سئوا 

نگونه يا  .ده انگاشنت کودک را هبتر نشان خواهد دادياو و ناد يمت ابن اکثم و قدرت عليدارد و حسن ن يشتريب

ق يدق کند يمکه از امام جواد  ييت ظاهريغم محاريزتر است چرا که واکنش مأمون علياط آميطرح سئوا  احت

طرح شود که ابن الرضا در پاسخ آن فرو  يه زعم ابن اکثم از مهان آغاز سئوا  دشواراگر ب  .ستيمشخص ن

در خور  يفيگرفته و او را حر ين کودک را جديرقابت با ا يمبزرگ ممالک اسال يشود که قاض يمماند، روشن 
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 ک اندک ناتوايند انديوانش است پ  باريبه نفع کودک و پ يازيو امت ينيک عقب نشين خود يافته و ايمبارزه 

  . امامت را به اثبات رساند يکودک مدع

داده که  ين مسأله را در خود جاياز ا يکه فروعات خمتلف ياست،پاسخ يار ختصصياما در مقابل پاسخ امام بس

که در  يو احتماالت خمتلف ها ر شقوق و فرعيساخنت و تصو . از آن در قرآن آمده است يمتنها احکام تعداد ک

 يها آشنا باشد که هرکدام حالت ييو اصو  کل ساخته است که به مباين داشته باشد تنها از ذهين خارج کاربرد

ن يشود به ا يمک ي حر و عبد بودن تفکنيمثال اگر ب  .کنند يماد جيخمتلف ا يها حکم يريشکل گ يرا برا يخمتلف

 مرد و نينطور است اگر بيمه  .ستين يکيگردد که حکم آزاد و برده در احکام  يمباز  يفقه يو مبنا يقاعده کل

که امام مطرح کرد به گونه  فروعايت  .شود يمفرق گذاشته  .  .  . مان بودن يا پشيا روز بودن و مصر يزن و شب و 

م اهل ياز مذاهب نا آشنا به تعال يارين فقه هنوز بسيامروز يها شرفتيد بتوان گفت تا امروز و با پيبود که شا يا

توانست عمق پاسخ امام را  يمه يک فقيتنها   .اند جنام ندادهد ايرا که با يقينسبت به آن حتقامرب )ص( يت پيب

د بود که يضربه آنچنان شد . کران او شدنديمبهوت علم ب به روشين ييحيل بود که مامون و ي دلنيابد و و به مهيدر

ار، نتوانست صورت و ظاهر خود يبس ييبن اکثم خارج شد، بلکه با وجود توانا ييحياز دست  نه تنها زمام حبث

ا ي رکانه موضوعي زيريرسم است با تغ  يمنگونه مناظرات عليرا کنتر  کند چه برسد که وخواهد چنانکه در ا

 َفَتَحيََّر »گزارش روشن است:  .م کنديترم يا ر مناظره الاقل شکستش را به گونهمغالطه د يها بکارگرفنت شگرد

ان شد ريح ييحي1« َأْمَرُه اْلَمْجِلِ  َأْهِل َجَماَعُة َعَرَف َحتَّى َلْجَلَج َو اِلاْنِقَطاُع َو اْلَعْجُز َوْجِهِه ِفي َباَن َو َأْكَثَم ْبُن َيْحَيى

خود را گم کرد که متام اهل  يدر صورتش آشکار گشت و آنچنان به لکنت افتاد و دست و پا ناتواين يمو سردرگ

  . بردند ياش پ جمل  به عمق ناتواين

و طرح  يزيگران است که برنامه ريو انداخنت گناه خود برگردن د ط، فرافکينين شراين اقدام مامون در ايهبتر

ل او به ي دلنيبه مه  .فه از شناخت مقام و مزنلت امام ناتوان بودندين جمل  را برعهده داشتند و برخالف خليا

 امام ن،يا از شيب دينبا رايز . ديش کشيا در مهان جمل  په السالم ريسرعت مراسم عقد دخترش با امام جواد عل

   . شد يم  منکوب يعباس دربار هيفق و يقاض و داشت يممجع  انيم در ييقدرتنما فرصت

فات جمل  جشن يازدواج تشر يفه و امام برايشخص خل د و پ  از خطبه خواينيگر جمل  مناظره از هم پاشيد

با  ييرايه و سپ  پذيبا غال ييرايو پ  از نثار کردن بر سر حضار و پذ ده شدان برپا و بار عام دايبه سبک عباس

در  يين، امام فرصت قدرتنمايش از ايد بينبا  .، حضار جلسه پراکنده شدندسلطاين يرنگارنگ غذا يها سفره

  . منکوب شود يه دربار عباسيو فق يان مجع داشته باشد و قاضيم
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ا مأمون يآ کند . يمده طرح شده را از امام طلب يچيار مامون پاسخ سئوا  پيپ  از متفرق شدن حضار و رفنت اغ

ن يرا انکار کرد اما چرا نگذاشت ا يو علم و فضل درخور و تواند دانش دوسيت يواقعا به دنبا  پاسخ بود؟ من

 رد؟يان پذيکرده و پا يمراحل خود را ط يعيان مجع مطرح شود؟ و مناظره به طور طبيسئوا  در م

و تبحر خود بر  يمش قدرت عليمنا يشتر امام براين است که مهلت دادن بيد ايمنا يمشتر به نظر درست يآنچه ب

توان به  يمطرح شد که  گر سؤا  امام آنچنان فينيد ياز سو  .ستيفه نيمأمون به مصلحت خل يفقه در جمل  رمس

اگرچه جربان شکست  ن ناتواينيو ا 1وان استنات يياحتما  داد طراح آن خود از پاسخگو ه حراينيميقو  ابن ت

است که  يب کننده وجهه ايشتر ختريم کننده چهره او و بيترم ياما تا حد کند يالقضاة را من يقاض ييحي يرسوا

متناسب داشت اما  يتوان درباره هر حرکت امام، واکنش يمد جمل  مأمون يط جدين شرايدر ا . امام بدست آورده

امام را  آن را دارند که اگر ناتواين يينان که در جمل  مانده اند توانايا  .شود يمت مانور کم قدر يمدر جمل  عمو

نند، آن را ينند،آن را در جامعه انتشار داده و پخش کنند و آنقدر کم و وابسته هستند که اگر قدرت امام را ببيبب

د که غالبا به ازدواج امام جواد و يد ين عباسدورا يخيه اش را درمنابع تاريتوان سا يمکه  کتماين  .کتمان کنند

 2 . اند با آن حضرت بسنده کرده يربارعباسروابط خوب د

مامون از آن حضرت خواست تا  مأمون پاسخ دادند و وقيت يکه مطرح کرده بودند به تقاضا امام به سئوايل

ت و يگر موقعيکه حاال د ييحي  .ستندخوا از او اجازه سئوا  کردن،  طرح کند امام به احترام ييحي يبرا سئوايل

 َعَرْفُت َفِإْن ِفَداَك ُجِعْلُت »گفت در پاسخ امام يزيطنت آميش رفته با فروتينيپذ و شگفيت يگاه امام را با تلخيجا

 و اال پاسخش را از مشا ميگو يماگر بلد باشم پاسخ ت شوم ي:فدا 3« ِمْنك اْسَتَفْدُتُه ِإلَّا َو َعْنُه َتْسَأُلِني َما َجَواَب

ز يطرح شود که خود پرسش کننده ن ن حساب گذاشت که مبادا سئوايليتوان به ا يم را رين مجله اخيا  .آموزم يم

   .از پاسخ آن ناتوان باشد

 يک سئوا  و مساله فقهيش از آنکه در قالب يب است که يفقه يمسأله ا ييحيظاهر پرسش امام برخالف سئوا  

  . ک معما طرح شده استيد در قالب و شکل طرح شو

ان خود يم يمز به فاصله علين ييحياگر خود  توجه دارد،حيت ييحيگاه يبت و ظاهر و جايروشن است که امام به ه

ن تفاوت ين است،ناظران هنوز به عمق اينشاندهنده خالف ا يو يبعد يها برده باشد، که تالش يو امام پ

وه يو شکل و ش کند يمفقه را روشن  بر ابواب خمتلف تسلط آن حضرت سئوا  امام موضوع و فروع  .ده اندينرس

 د به روشينيند که بايب يم يجد دان رقابيتين کودک خود را در مين نکته است که ايطرحش نشاندهنده ا
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 جمايلز ين بار نيپ  ا  .ب و جن  دانش خود را نشان دهدين دو رقيا يمف پر مدعا و فاصله عليشکست حر

پ  از کند .  يمدهد و با سئوا  خود او را وادار به اعتراف در برابر امام  يمن ييحيدست و پا زدن و فرار به  يبرا

ن جمل  نداشت و آنچنان حتت فشار قرار گرفته بود که يدر ا ييجا ييحيگر يمأمون، د يد هنائييپاسخ امام و تأ

 يشرمسار 1« اخلجل و التغيري حبيث عرف ذلك كّل من ي اجملل و تبّين ي وجه القاضي حيىي »  ها بنابر گزارش

و اعتبار از دست رفته  ي شرمسارنيد مهيشا . درچهره اش آنچنان آشکار شد که مهه اهل جمل  متوجه شدند

با  بزرگوارش حضرت با فرزندان و بعد از آن 2در مناظره با امام جواد  يز از وين يگريد يها سبب شد که تالش

   .تفاوت داشت ييحيکرد يشکل سئوا  و رو ها ن تالشيگزارش شود که البته در ا 3يبجوئيع تين

ت امام خردسا  و عامل را يموقع شيخو يت و رهربيم که امام توانست با قدرت متام و دراينيب يمب ين ترتيبه ا

و  ياسياقدامات س يبرات کرده و راه را يتثب يع رو به گسترش و چه در دربار عباسيان توده تشيچه در م

 است که يگاه معنوين جايت اي تثبريحتت تاث . بود يگاه معنوين جايبر ا خود مهوار سازد که مبتين ياجتماع

 . ت نقل کرده انديشان روايث از پدرش دانسته و از ايان حديث و راويحمدثان حد ز امام را ازياهل سنت ن يعلما
4 

 :طه اختالفات مذهيبر ورد يگرفتار يمقابله با تالش برا

 ييحيگر با حضور يد يجلسه ا ،يو فرهنگ يمدن امام در بعد عليبه چالش کش يبرا مامون يها تالشدر ادامه 

 ياعتقاد يث چالشياز احاد يکسرين جلسه نظر امام را درباره يدر ا يالقضاه عباس يقاض . شکل گرفتبن اکثم 

و  يمعل ين زمان برتريدر ا يرسد، و يمبه نظر  ابن اکثم يها با توجه به موضوع سئوا   .ا شدياهل سنت جو

ا به دنبا  ساکت کردن امام يشان سراغ دارد گويکه نسبت به ا و با توجه به مذهيب افتهيامام را در يمگاه عليجا

ه خود را ترک کرده و ب يد، مبنايد سخن گويچه اگر امام آنچنان که عموم را پسند آ است، يمعمو يدر جملس

را به شدت از   يمد ناچار است که افکار عمويو اصو  خود سخن گو ياصو  خود پشت منوده و اگر بر مبنا

تسنن است و از  معتقد به مباين ييمامون از سو م کهيدان يمک ين . ه خود بشورانديخود آزرده کرده و آن را عل

ث يش از آنکه د  در گرو حدياو ب نگرد، يمعه را يان و شي، علومعتزيل يدگاه عقليه ديگر و از زاويد يسو

اش  ديتيو عق يو فرهنگ ياست اجتماعين مسأله او را در سيدارد و ا اعتزايل يخردورز يداشته باشد، سر در پ

 ين فرد برايسته تريتوان افضل و شا يمه السالم را يعل يان متاخر هرچند عليبرابر اعتقادات معتزل  .آزارد يم
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ده اند بر حق بوده اند و کارشان قابل ختطئه يش از آن حضرت به خالفت رسيکه پ ييااما خلف1خالفت دانست 

که از مأمون موافق با مذهب  يين رفتارهايبنابرا2 . دهند يمده را به متاخران معتزله نسبت ين عقيست،چنانکه اين

ن رفتارها اعالم يز مجله اا 3 . عه گزارديا اطاعتش از امامان شي يع ويبه حساب تش توان يع نقل شده را منيتش

 6و حال  دانسنت ازدواج موقت 5ق . ه211ان در سا  يسف ه بن ايبيو منع بزرگداشت معاو 4)ع( يت امام عليافضل

د مامون بر مساله خلق قرآن و واقعه حمنت را يتاک  . منصرف شدرين دو نظر اخياز اعالم ا است که پ  از مديت

ان يدان دادن به جريافنت و ميقدرت يبرا يبلکه آن را تالش 7ع به اعتزا يشمامون از ت مذهيب د چرخشيز نباين

در جامعه آن روز  اهل سنت يها تيشخص يديگاه کليان جايب يبرا  .ديد يو اعتزا  در ادامه افکار اعتزايل

ت را يح نقاط ضعف دمشنان اهل بين سخن از امام رضا )ع( مهم است که آن حضرت بازگو کردن صريا يادآوري

پرده آنان  يب دانست که باعث مقابله به مثل و دمشين يم يت و عوامليت از زبان اهل بياز موارد جعل روا يکي

 منقبت ساز بود که حيت يثيان حدين جري اريچنان حتت تأثجامعه آن يمباور عمو 8 . شد يمامرب يت پيبا اهل ب

از  يچه وخواهد برخ 9ه است جامه عمل بپوشانديز نتوانست به باور خود که ختطئه معاويق ن . ه 211مأمون در

گرفته و صادقانه با  غايتيتبل ياگر مناظرات اعتقاد  .دي را نقد منانيخنست يدرباره خلفا ها ل مشهور در زبانيفضا

 ياست که اعتقاد يدو طرف، تنها مثره آن منفور شدن کس يل تعصب اعتقادينباشد، به دل دف حق طليبه

  . ار در برابر امام در جمل  مامون هپن شده بوديمتام ع يمپ  دا . ده عموم خماطبان دارديعق برخالف

 ا با مباينيشد  يمن وارد خودشا يات بر مبناين روايث با مناقشه و نقد اسناد ايوه اهل حدياگر امام به ش

 ييکشاند و مبنا يمک طرف نزاع را به مراحل باالتر يکرد از  يمرا روشن  ها تين روايوضوح بطالن ا يمکال

  . شد يمه خود سبب يرا عل يتند يها يريگر موضعگيد يکرد و از سو يم

ز را نقد کرد و نه تنها توانست يآمات اغراق ين رواي، اباال ي پر خماطره يها دام از راهچکياما آن حضرت بدون ه

ش اهل سنت يات در پيل رواين قبينقد ا يبرا يراه د که حيتيدر مورد آن روشن منا يده خود را تاحدوديعق
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 بر نيخنست يلفاخ يات برترينقد روا يوه براي شنياز مه يگريم مامون در جمل  دينيب يمکه  يگذارد به گونه ا

ن جلسه ضمن احترام به يامام در ا  .1کند يمن مسأله ثابت يخود را در ا ه معتزيلديد و عقريگ يهبره م يامام عل

ن نکته يست بر ايشان نيل واقعيت درباره آنان که منکر فضايحسن ن اني و بنيخنست يخلفا ج دربارهيده رايعق

ت يا وادار به شکاامرباکرم)ص( نسبت داده شده که آن حضرت ريبه پ فراواين يجعل يها تيد فرمود که روايتأک

شان يا  .ه داديخود ارا ينگونه را بر کتاب خدا و سنت قطعيات اين امر کرد و راه عرضه روايو هشدار نسبت به ا

پرداخت و نقشه او را ناکام کردند،  يمطرح م ييحيکه  يمتعدد يها تيواک به نقد رين تکنيبا استفاده از ا

 2 . گذاشت

 ب :يغ مساله اطالع ازمقابله با چالش 

غلو  يعه انکار کرده و نوعياست که خمالفان آن را درمورد امامان ش ياز مسائل يکيب يمساله اطالع از غ

ب به خداوند يو قابل مجع با اختصاص علم غ «علم يتعلم من ذ»عه با رهنمود ائمه آن را يدانند هرچند ش يم

قرار داد  يتيخصمانه آن حضرت را در موقع يتين دن امام، بايمشهور مامون پ  از طلب يدر گزارش دانسته است .

عه در يرا در مقام امامت ش روشين ينين مساله را نسبت به خود انکار کند و عقب نشيد ايا به پندار مامون بايکه 

 اندازد .يش هپن کرده بيد به قصد جان( برايکه مامون )شا يما با اعتراف به آن خود را در دايرد يط بپذيآن شرا

 يينشانگر نا آشنا يکه تا حد( 204سا  در  )حدودا  شکار مامون گزارش شدهريت امام با مامون در مسمالقا

ب خود با نگاه يا تازه به رقيپرسد و گو يمنام و تبار امام را  ن گزارشيطبق ا مامون رايز باشد يمبا امام  يو

با ام  يبه هنگام نامزد يقمر202را در سا  مربوط به حضور امام در دربار مامون  يها اگر گزارش کند . يم

افه امام آنچنان ين مدت چهره و قي در اميريد بپذيبا . ميريامام رضا )ع( بپذ يتعهديرش واليالفضل و پ  از پذ

   .نشناخت  شان رايمامون با آن حضرت، ا کرده بود که در مالقات تصادي ييريتغ

 طوالين ياش پ  از درنگ يرا که باز شکار يکوچک يمون ماهشروع شد که ما  يم آزمون امام به هنگانياول

او گفت 3در سر مامون است  يبه مهراهانش گفت که نشانگر توطئه ا ش آورده بود در مشت گرفت و سخينيبرا

  .شده است کيامروز مرگ آن کودک به دستان من نزد 4«َيَديَّ َعَلى اْلَيْوِم َهَذا ِفي الصَِّبيِّ َذِلَك َحْتُف َدَنا َقْد» 

 ياز اخبار آمساهنا چه خرب » پرسش کرد نگونهيا ات دستشيدرباره حمتو از آن حضرتدن امام، يبا دمامون 

ب يگر اعتراف به داشنت علم غيد يدر برابر مامون را نداشت و از سو ينيقصد عقب نش امام از طري «؟يدار
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 يل امام پاسخي دلنيشان منجر شود به مهينبوت به ا يتوانست به هتمت زندقه و ادعا يم يقبل ينه سازيبدون زم

گر يد يو از سو ان کرديه بيبود با کنا يمامون و آنچه در درون دستان و يماجرا ار عاملانه داد که از طرييبس

ن پاسخ ير از خضوع دربرابر ايو مامون ناگز فرمود ده معرييکه از پدرانش به او رس يارث يعلم خود را دانش

 ييايدر نيآمسان و زم انيدر م »نقل کرد که امرباکرميپدرانش از پ را با سلسله سند  يثيحدشان ي، ادانه شدهومشن

خود آن  ياز پادشاهان با بازها يکه برخ پشت وجود دارد اهيشکم و س سبز  اينيمتالطم است که در آن مارماه

 1« . نديآزما يم کنند و علما را با آن  يم اررا شک

 لکه دار کردن آبرو يتالش برامقابله با 

ق آن را در يکارکرد مؤثر وعم خيکه تار يار قويگرش از دو سالح بسيد يها سالح يمامون پ  از ناکارآمد

 . و آواز يقيو موس يزه جنسيو غر انيباروياز ز يريدهد هبره گرفت:هبره گ يم به روشين يعباس يخلفا يزندگ

آنان به  ييدايخلفا و فرزندانشان و ش يفتگي گذار بود که داستان شريتاث انيعباس ين دو عامل آنچنان در زندگيا

پدر  پ  از رحلت با توجه به سن امام که حدود سه سا  2 . شهره آفاق است دن نغمه و آهنگ آنانيهنگام شن

از  شتريب ارينوجوان تازه به جامعه پاهناده بس کي يريپذ ريتاث گذراند،احتما   يمرا  بزرگوارش دوران نوجواين

   . شد يعباس يافسانه ا فاتيدربار پر زرق و برق و با تشر وارد  يپدرش امام رضا بود که در پنجاه سالگ

 خاص با جواهرات يت شده دربار که هرکدام به حنويترب زکانين کنيباتريست تن از زينکار از دويا ياو برا

تقبا  از امام، خود را به آن حضرت عرضه کردند، اما با ش شده بودند کمک گرفت که خود را به هبانه اسياريپ

 3  .انداختيهم ن يبه آهنا نگاه مواجه شدند که حيت آن حضرت يتوجه ت يبيهنا

که از  يگانه دربار عباسي ق( خواننده و نوازنده مشهور ويخمار يثي)درمنابع حد ن ترفند خمارقيا يمپ  از ناکا 

هنر خود حتت  ي کرد که امام را به جادونيتضم 4و از خاصان دربار آنان بود واثقرون تا اواخر عهد ها دوران

در برابر امام شروع به خواندن و نواخنت چنگ کرد که مهه حاضران  او آنچنان کند . يم ري قرار داده و تسخريتاث

 يچ واکنشيدادن ه بدون نشان امام که مديت امونشان مجع شدند و گوش و د  به او سپردند ويلريدر قصر پ

عثنون دار از خدا  يا» . « اّتق الّله يا ذا العثنون» اد زد:يک مجله فريرو به خمارق تنها  سکوت کرده بود، ناگاه
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 . ار عود از دستش افتاد و ساکت شدياخت بر خمارق وارد کرد که يب ين برخورد آنچنان شک و لرزه ايا 1«بترس

که ابوجعفر بر  ياديو او پاسخ داد :پ  از فر ؟ي ساکت شدنيمد که چنچه بر سرت آ  .ديمامون از خمارق پرس

 ين گزارش تا آخر عمر نتوانست نوازندگيبنا بر ا  .مريبر من افتاد که تا آخر عمر آرام نگ يد رعشه ايمن کش

را از خود  ش مامونرون و پسرها بود که يا ق به گونهيم آهنگ و آواز خماريدان يماست که  ن در حايليا 2 . کند

 3کرد . يمخود  يب

عه به يشه داشت وبا مشاورانش درباره عک  العمل شياند ي توطئه انين چنيا ز دربارهيمعتصم ن يبنا به گزارش 

که اکثر آنان يند مشورت کرد و در حاليبب يمعمو يها طيخاص در حم ينکه امامش را مست و آلوده به عطرهايا

ت به يرا در هنانکار يداود ا شان دانستند، ابن ايبيفکر يعه به امام و مبنايتقاد ش رفنت اعنينکار را باعث از بيا

و احتاد نظر  باعث انسجام ّآشکار است و يخنواه ينکار خواهيکند چرا که دست حکومت از ا يم ينفع امام تلق

مان ين نظر معتصم را ازکارش پشيدارد و با ا يزيحکومت ضد او برنامه ر شود که يم يتيشخص يعه بر رويش

 4کند .  يم

 افته:يانشعاب  يها ه و شاخهيعه اماميش يو اجتماع ديتيعق يد بر مرزبنديتأک

و آن کردند  يمد يبزرگوارانه با خمالفان تأک سيتي)ع ( بر مدارا و مهز جوادنکه ائمه و از مجله امام يغم اريعل

شده اند که  يت قابل مالحظه ايان مجعيعيکه ش ن زمانيدانستند اما در ا يوانشان مريخود و پ يرا مش

 ز حيتيکو ومساملت آمياست سابق در برخورد نيم امام ضمن استمرار سينيب ي . مده گرفتيتوان آنان را ناد يمن

ند از يگر کامال مشخص منايد يها انيعه را با جريش يدر تالش هستند که مرز بند 5چون نواصب، با خمالفاين

از  يمعه و مناز خواندن پشت سر امايش يو ارتباط با منحرفان اعتقاد ياز مهراه يل است:هنين حتليشواهد ا
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مصداق  ک صفيان مهه در يان و واقفه و ناصبيدين زينکه ايو ا 2و واقفه  1ت خداونديقائالن به جسمان

 3 . از آنان نام برده شده است«  َناِصَبٌة اِمَلٌةَع»هيسوره غاشسوم ه يهستند که در آ کساين

 ع: يتش يها ت کانونيو تقو يريشکل گ يبرا يزيبرنامه ر

روشن ران و عراق يع در ايتش يها و توسعه کانون يتي تراکم مجعيريدر تغ مراقد خمتلف، ارتينقش ز

امام در  يازمند رهنمودهاين يعيش يها و توسعه کانون يريز به خاطرشکل گياست . عصر امام جواد ن

ن يت در ايارت اهل بيد بر زيم امام جواد با تاکينيب يمن رو يست . از اها ن کانونينمکان اي اينيباره تع

ارت امام يد بر زيتاک ها ن تالشياز منونه اداشتند . يمع در آن نقش مهيدر رشد روز افزون تش ها کانون

جواد در اسکان فرزندان امام  و 5ارت حضرت معصومهيز ارت امام رضا در مرو وي، ز4 در کربالنيحس

ن يدر اثر ا ارت امام رضا )ع(يز يبه مرو برا يمان امايعيش ياپيپ يها آمد و شد . تواند باشد يم 6قم

شتر يان پيد از آن رو که خراسانينگران کرد .شا را به روشين يحکومت عباس بود که آنچنان ها سفارش

را از  گاه سنيتين پايت ساکن مرو ايمجع  مذهيبيريو تغ يشدند و نه علو يمخوانده  يان عباسيعيش

ن است يدر ا ن نگراينيد ايگرفت . شاه يمل شده بودند يمتما ها که اکنون به عرب و بعد ترک اينيعباس

آنان را ؛ انيعيامام و ش يارت امام رضا براينسبت به ز يبا توجه به عک  العمل حکومت عباس امامکه 

 نيارت امام حسيد متوکل در برابر زيعک  العمل شد7کند .  يمارت آن حضرت منع يور موقت از زبط

)ع(  يامام تق ها تين رواياز ا يدر برخ 8 . ارت استين کارکرد زيا يايگو يبعد يزدر ساهلاي)ع( ن

ان امام رضا ت کم بودن تعداد زائرين اولويل ايفرموده و دل  مقدمنيارت امام حسيارت پدرش را بر زيز

ز ين يان اثناعشريعيش انيدر م  حيتنيارت امام حسينکه زيو ا9 )ع( ني)ع( به نسبت زائران امام حس
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که از  1 . روند،ذکر کرده است يامام رضا )ع( م ارتيز د که بههستن يان اثناعشريعيرواج دارد اما تنها ش

  . افتيرا در يعه اثناعشريش يبرا يهدف کانون ساز توان به روشين يمآن 

 عه :يش مبارزه با احنرافات دروين

از عوامل مهم  يکيح کرده است يرضا )ع(تصر امام عه، چنانکهيش و دروين ياعتقاد ان غلو عالوه براحنرافيجر

ن يد ائمه را با ايکه خمالفت شد ييها زهياز انگ يکي مساله نيو مه 2عه بوديدن جامعه عام مسلمانان از شيگز يدور

در  3داشت ياز دوران امامان قبل يوان قابل توجهريهنوز پ که انين جريا م .يابي يمع يخ تشيدر طو  تاران يجر

در عصر امام جواد عليه  اد شده کهيو ابن اىب الزرقاء   در منابع از ابو السمهرىز سر برآورد . يجواد ندوران امام 

رو امام آن دو را طرد و  از اين  .اى شدند گمراهى عدهو موجب  ندالّسالم خود را داعيان از سوى امام معرىف كرد

ند از امام يب ببينکه آسيآن باشد و شر آهنا را بدون ا يها ن کرد و ازاسحاق انبارى خواست تا مانع از تالشينفر

 4 . دا کندي پريچشمگ ن دو نفر افويليت اي فرمان امام و اقدامات اسحاق باعث شد تا فعالنيدور کند، مه

 :ک با مذهب حکوميتيدئولوژيا مبارزه

تن از دانشمندان برجسته معتزله در آن  پانزدهکه حدود  معتزله خواند ييدوران طال توان يمن دوران را يا

 يعقل يها ه بر استدال يد که در تکيد يمت از آنان يز منافع خود را در محايحکومت وقت ن5 . ستنديز يم

ع يل به تشيمتما يها غم مهه سستريامام عل 6 . دنديسنج يمرا با فهم ناقص خود  ينيکرده و نصوص د يرو ادهيز

ه يعه کرد مانند مساله متعه و ختطئه معاويدر مسائل مورد اختالف به نفع ش يکه و ييها يريموضعگ مامون و حيت

به او نشان نداد و از  يخوش يو روت يچ محايمساله خلق قرآن، ه ه السالم و حيتيعل يلت امام عليو افض

 يايامام گو يها ن مسائل، پاسخيهرچند در مقام سئوا  و استفسار از نگاه آن حضرت به ا . ت نکرديمامون محا

ج يآن را ترو مامون يدستگاه رمس است که يزيو موافق آن چ عهيش يشه ايشان و مطابق با منظومه انديشه اياند

 7 . کرد يم
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 مشوريت يها ، امتناع از شرکت در جلسه1يفات دربار عباسيمانده در بغداد و تشريدرباره باق يليم اظهار يب

ز يدر جمال  خمتلف و ن 3تا عصر متوکل يدربار عباس بن اکثم چهره برجسته معتزيل ييحيمنکوب کردن 2دربار

که او را شرمسار و  يبه گونه ا دانشمند قدرمتند عصر معتصم تا متوکل، داود معتزيل ان اشتباه و احنراف ابن ايبيب

 ييحيژه يگاه وين مساله با توجه به جايت ايامه . گر اقدامات آن حضرت استياز د 4 کردنيتا چند روز خانه نش

 5 . شود يممشخص   شخص با نفوذ دربار معتصم،نياول،  داود ر حمبوب مامون و امحد بن ايبيبن اکثم وز

 :يمدرافکار عمو يدولتمردان عباسخلفا و  نقدبا  غايتيمبارزه تبل

 غايتين ابزار تبلياز مهمتر يکيما در جامعه آن روز مسلمانان، يچون مطبوعات و صدا و س ييها در نبود رسانه

و  يافتاد و در کو يم ها بر سر زبان يکه به زود بود که با سرودن اشعار مدح و مذمت يآن روز شعر و شاعر

   .شد يمبرزن منتشر 

را فروگذار  يفه و کارگزارعباسيچ خليکه در هجو کردن ه ين شاعران دوره عباسيتر يتوان گفت انتقادد بيشا

ه دست ريدر صنعت شعر آنچنان چ يو . ( بود246 ـ 148 )يخزاع يدعبل بن عل ياثناعشر يعيشاعر ش نکرد،

ابعاد خمتلف  ه مشهور خود را که به روشينياو در دوران مامون تائ . ختيانگ يماعجاب دمشنانش را بر بود که حيت

برخوردار  ييو حمتوا ييوايده از چنان شين قصيا . 6امام رضا )ع(سرود يبرا کرد، يمان يعه را بيدگاه امامت شيد

ت برده ز به غاريکه کاروان دعبل را ن يکه راهزن کرد يبود که به سرعت در جامعه آن روز منتشر شد به گونه ا

 يبرا يامام تق يت دعبل از سويمامور يايکه به صراحت گو يهرچند گزارش  .کرد يمر لب زمزمه يبود،آن را ز

افت که دعبل پ  از امام رضا )ع( با امام جواد ي يتوان شواهد يمست اما يان باشد، در دست نيمبارزه با عباس

ست با نظارت يد نيمبلغ پنجاه هزار درهم داشت که بع به ساالنه هنگفيت يمقرر ها يقم يو از سو 7)ع(مرتبط بود

ر و مشاور خلفا، حممد يداود، وز امحد بن ايب ،يمامون و معتصم عباس 8 . آن حضرت باشد يامام و از سو يوکال
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، از 4ابوعباد کاتب مامون 3حسن بن سهل  2نينيمي ذو النيخالد،طاهر بن حس أيب بن أمحد 1اديبن عبد امللک بن ز

 5 . ده بودنديرا چش يش شعر ويبودند که ن کساينمجله 

ن يانش ايو از م سروده يرون عباسها که در هجو است يده ايگر اشعار معروف او در زمان امام جواد قصياز د

 ار مشهور است:يت بسيدو ب

 و قرب شّرهم هذا من العرب    قربان يف طوس خري الناس كّلهم

 على الزكّي بقرب الرجس من ضرر   الما ينفع الّرجس من قرب الزكّي و 

 له يداه فخذ ما شئت أو فذر    هيهات كّل امرئ رهن مبا كسبت

که   .بزرگ است ين پندين آهناست و ايقرب بدتر يگرين مردم و ديقرب هبتر يکيدو قرب در طوس است که 

هات يهکند .  يمن يبه آلوده ضررک بودن يبرد و انسان پاک به خاطر نزد يمن يسود يک شدن به پاکياز نزد يديپل

 6 .  . است که کرده يگرفتار کار يکه هرکس

 7 . ب کرده و در صدد اعدامش بر آمديخشم معتصم از دعبل به خاطر اشعارش چنان بود که او را تعق

 ن اشعار است:ياز مجله ا

  ثامن هلم كتب و مل تأتنا عن   ملوك بين العباس يف الكتب سبعة

  خيار إذا عّدوا و ثامنهم كلب   يف الكهف سبعةكذلك أهل الكهف 

  ألنك ذو ذنب و ليس له ذنب   و إين ألعلي كلبهم عنك رفعة

  و أشناس و قد عظم الكرب وصيف    لقد ضاع ملك الناس إذ ساس ملكهم

 . امده استينان يبه م  انان سخيننيو از هشتم گذشته پنج نفر بودند يها عباس در کتاب ترمجه :پادشاهان بين 

البته سگ آنان از تو باالتر است که او  . نشان سگ آهنا بوديمانند اصحاب کهف که درغار هفت نفر بودند و هشتم
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ف و اشناس)فرماندهان ترک معتصم(اداره يرا که وصيحکومت مردم تباه شد ز يت کاريو تو معص يگناه بوديب

 1 . امور را عهده دار شدند

گفت : پنجاه سا  است که چوبه دارم را به دوش  يم برد يمبه سر  يم حکومت دائما در آوارگيدعبل که از ب

 2 . زدياويافتم که مرا به آن بيرا ن يکشم و کس يم

د ييتا يت و دفاع از آنان به معنايگاه دعبل در مبارزه با دمشنان اهل بين نکته الزم است که مقام و جايتذکر ا

کرد،  يمکرد خود احساس ين رويامام را در ا يتيتوان مطمئن بود که اگر او نارضا يمهرچند  . ستيمطلق او ن

  . داد يم ييريقطعا در آن تغ

 : ييه سرايو مرث يق به عزاداريتشو

 . کردند يمعه آن را دنبا  يج بود و امامان شيان رايان علويه السالم در مي علنيوه که از دوران امام حسين شيا

ابوطالب  وقيت . کشاند يم يانگشت اهتام را به مست خالفت عباس است که به روشين يصدا و منف ارزه يبک مبي

د،امام در يبسرا يه ايپدر بزرگوارش امام رضا مرث ياز آن حضرت اجازه خواست تا برا يمعبداهلل بن صلت ق

  . 3(و اندب ايب ون کن)اندبينيه و شينوشت که بر من و بر پدرم مو يپاسخ به و

 فتوحات   مشروع دانسنريغبا يعباس ر سئوال بردن افتخارات حکومتيز 

ه فاحتان به ريوه و سيرفته شده و مقبو  بود اما شيعه پذيامرباکرم و امامان شياگرچه اصل گسترش اسالم از نظر پ

و  يت جنگد ائمه نبود،اگرسرعت گسترش اسالم و آمار تلفاييچگاه مورد تايه هيام خصوص از دوران بين

 ند مثبيتيبرآ توان به روشين يمن م،يامرب اسالم را در دوره حکومت آن حضرت با دوره فتوحات بسنجيپ ينربدها

مورد   يمو نظا يميشتر از گسترش اقليار پيبس يامرباکرم گسترش فرهنگي که در فتوحات پميبه آن داد بگذر

خمتلف و سخن معروف  يو ارسا  نامه به کشورها عيبئرمعونه و رج يها توجه آن حضرت بود چنانکه درواقعه

ِممَّا   َلَك َيا َعِليُّ َلا ُتَقاِتَلنَّ َأَحدًا َحتَّى َتْدُعَوُه َو اْيُم اللَِّه َلَأْن َيْهِدَي اللَُّه َعَلى َيَدْيَك َرُجًلا َخْيٌر» آن حضرت آمده که

 4« . َو َغَرَبْت  الشَّْمُ   َعَلْيِه  َطَلَعْت

ت يک نفر را به دست تو هداياگر خداوند  که نکه او را به اسالم وخواينيمگر ا چک  را جننگيبا ه يعل يا»

م امام جواد ينيب يمن اساس يبر ا  .«هبتر است کند يمد بر آن طلوع و غروب يتو از هرچه آنچه خورش يبرا کند،
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د ييدانست و تأ يمو ضال   يفتح گمراه ند،دان يمان آن را فتح و جهاد در راه خدا يز آنچه عباسيه السالم نيعل

 2 . ديد يمشروع من ي موارد اضطرارريبا آهنا را در غ يو مهکار1 . فرمود يمن

 ز حق طلب:يظلم ست يها اميت از قيمحا

وها رياز نظرهدف و روش و ن يو عباس يامو يها بر ضد حکومت انيعلو يها اميبه اعتقاد ما هرچند مهه ق

ان امامت يرا به نفع جر ها امين قيا يريشکل گ يکل ينديتوان طبق برآ يمه نبودند اما عيامان شدکامل امييمورد تأ

کرد  يقمر169سا   حّجه ذى هشتمد فخ در يام مشهور شهياز ق )ع(که امام جواد  يتيمحا 3 . کرد ايبيعه ارزيش

 مل»  فرمود: ام کربال قرار داده وياز قد فخ را در مرتبه بعد يهيام شيآن حضرت ق . شود يم ايبي راستا ارزنيدر مه

 يام با فرماندهين قيا . بزرگتر از واقعه فخ نبود يمايپ  از واقعه عاشورا ق 4« فخ من أعظم مصرع الّطف بعد يكن

 شد حج عازم مدينه از آنان . شروع شد  علويان از بر مجعى «)ع( طالب اىب بن على بن حسن بن على بن حسني

 شهادت به فخ وادى در -عباسى فرماندهان از يكى -حممد بن عباس با درگريى جريان در ترويه، روز در و

ز قصد قتل آن ين يعباس يچنانکه موسا ام با اذن امام کاظم )ع( اجنام شدين قيد ايآ يمبه نظر  5  .رسيدند 

 6  .حضرت را به اهتام دخالت در آن کرد

 بت عصر)عج(و امامان دوازده گانه :يغ يبرا ينه سازيو زم تيشه مهدويد بر انديتاک

کرده در  يم ت معرييموعود اهل ب يخودش را مهد يکه خلفا ت در دوليتيشه انتظار و مهدوياند ياسيکارکرد س

اصالحگر از  يوعده ظهور مهد  .روشن است،  ط بوده اندين شرايدر ا ياساس ک دگرگوينيکه منتظر  يمان مرديم

 يه ايکنا کرد و از طري يمرا روشن  يچون منصور و مهد يعباس ي خلفانيشيپ ي بودن ادعاهانيدروغ طري

را وعده  ين منجيکه ا مذهيب يبه سو ياست نامرئ و دعويت ياست به نا مشروع و ناحق بودن خالفت فعل

  . دهد يم

ش امام تال ا را بهتواند م ي، م ماندهين موضوع باقيت( که ازامام جواد )ع( در ايش از هشت رواي)ب يت متعدديروا

  . ن زمان رهنمون باشديمساله در ا يفکر يها نهيش زمينه و پين زميدر ا
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امت مالئکه و يکه تا ق ازده فرزندش به عنوان کساينيو  يامام عل چون معري ييها ات در موضوعين روايا

عه در حمضر يامام شتک تک دوازده  ث شهادت خضر دربارهيحد شوند؛ يمفرشتگان در شب قدر بر آهنا ناز  

ات يه و خصوصيان نام و کنيو ب  فرزند از نسل امام جواد )ع(نيامام زمان به عنوان سوم معري، )ع( يامام عل

 يدها امام معري عه؛ين عمل شيانتظارش به عنوان باالتر ق به؛يظهور و تشو يها از نشانه يو برخ بت طوالينيغ

 1 .  . فرزند امام حسن به عنوان قائم باحلق منتظرو و معري يعسکر و فرزندش امام حسن يبه عنوان امام بعد

 يريجه گينت

 يـ فرهنگ يمتوان نقش عل يآن حضرت م يبه جامانده از زندگ يها امام جواد و گزارش هريگر در سيد با دقيت

نقش ن يا افت .يآن حضرت  يبود در زندگ ياسيس يبعد ي حا  دارانيآن حضرت را که در ع يو جد يحمور

عه را به يجامعه ش از طري ها ن تالشيد . ايد که گذشت به روشين ييو فرهنگ يمعل يها درتالشتوان  يمرا 

 يها هيپا يجد يديهتد رساند و از طري يمم به رشد و تکامل روز افزون ي مستقريم و غيمستق يها صورت

ا به شهادت رساندن امام، به دنبا  ب يکه خالفت عباسيبود تا جائ يت خالفت عباسيمشروع يو فرهنگ يمعل

 از آن بود . ييرها
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  اّو : چاپ ،نوبت ق



   .بريوت ق، 1417 او ، چاپ - بغداد تاريخ على، بن امحد بغدادى، خطيب   .52
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  1374 ش 1416
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   .ق1378 او ، چاپ هتران، - السالم عليه الرضا أخبار عيون على، بن حممد صدوق،  .72

   .ق 1413 دوم،: چاپ قم، - الفقيه حيضره ال من على، بن حممد صدوق،  .73
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 (98 تا 79 از - صفحه 20)(يپژوهش-يعلم) 14 مشاره - 1391 تابستان« 
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  اّو 
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   .ق
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  ،نوبت چاپ: دوم ق 1418ناشر: امري،سا  چاپ: ،  حياة اإلمام حممد اجلواد عليه السالم ، قرشى باقر شريف   .93
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   .ق  1404هتران، دوم چاپ،  الرسو  آ  أخبار شرح ي العقو  مرآة تقى، حممد بن باقر حممد جملسى،  .97
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   .1417 ق او ،: چاپ احليدريةقم، مكتب 
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نه ييخ در آيتار؛ ت مخ  در عصر حضور ائمهيوضع يخيتار يبررس،  يحممد رضا جبار، حممدجواد ياوري  .109

 1392،هبار و تابستان 34 ياپيپژوهش،او  پ

 دار،  بريوت اليعقوىب، تاريخ ،(292 بعد م) العباسى الكاتب واضح وهب بن جعفر بن يعقوب أىب بن امحد  يعقوىب  .110

  .ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتا ىب صادر، 

 ،(805 در) قمى امللك عبد حسن بن على بن حسن ترمجه ،(378 در نوشته) حسن بن حممد بن قمى حسن  .111

  .ُُُُُُُّّّّّّّش1361 توس، هتران، هتراىن، الدين جال  سيد حتقيق قم، تاريخ

 


