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چکيده1
از اهداف امامت و فلسفه های وجودی امام از دیدگاه متکلمین اسالمی، ریاست و زعامت جامعه 
مسلمین است؛ یعني امام باید با تشکیل حکومت و اجرای قوانین و حدود الهی، امنیت عمومی 
و عدالت اجتماعی را برقرار کند. در همین راستا از سؤاالت و شبهات مطرح درباره ائمه شیعه 
و از آن میان امام کاظم و امام جواد8، این اســت که با توجه به اینکه این بزرگواران موفق 
به تشــکیل حکومت نشده اند، چگونه تأمین کننده این بخش از فلسفه امامت بوده اند؟ پاسخ 
این اســت که تحقق بخشی به این بخش از فلسفه امامت، مشروط به وجود مقتضی و نبودن 
مانع اســت؛ اما در عصر این دو امام بزرگوار، به دلیل نبود خواست و اقبال مردم، زمینه اقدام 
و تشکیل حکومت به وجود نیامد. همچنین این دو امام بزرگوار، در عصر خود تحت نظارت و 
سخت گیري بسیار شدیدي بوده و امکان عملی برای تشکیل حکومت و اجرای احکام الهی را 
نداشــته اند؛ اما به رغم وجود مانع جّدی، باز آنان به صورت های مختلف با حکومت های ظالم 
زمان خود مقابله کرده و برای فراهم شدن بستر و زمینه شکل گیری حکومت الهی و برطرف 

کردن موانع، اقدام فرموده اند.

کلیدواژهها: امام کاظم7، امام جواد7، فلسفه امامت و حکومت اسالمی.

1. استاد سطح عالی حوزه و عضو هيئت علمی پژوهشکده حج و زيارت.

حسن ترکاشوند*

امامين کاظمين8 و زمينه سازی 
برای تشکيل حکومت اسالمی
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مقدمه

امامت به معنای خاص آن، يعنی رهبری جامعه بشــری در مقام جانشينی پيامبر الهی، از 
مســائلی است که اکثر مذاهب اسالمی در ضرورت و وجوب آن ترديدی ندارند؛ هرچند در 
ديگر مســائل مرتبط با اين موضوع با يکديگر اختالفاتی دارند؛ مســائلی مانند اينکه امام چه 
وظايفی بر عهده دارد و از چه ويژگی هايی بايد برخوردار باشــد؟ راه تعيين و شــناخت امام 

چيست؟ امامان امت اسالمی چه کسانی هستند؟ و... . 
از مباحث اختالفی در اين باره، آن اســت که فلسفه وجود امام چيست؟ به عبارت ديگر، 
امام چه شــئون و وظايفی بر عهده دارد؟ مذاهب اسالمی در پاسخ به اين پرسش، وظايفی را 

برای امام برشمرده اند که بيشتر آنها مورد اتفاق بوده و برخی نيز محل اختالف است. 

متکلمان اماميه در تبيين فلســفه و اهداف امامت، وظايف و شــئون متعددی را برای امام 

برشمرده اند که در مواردی با نگاه اهل سنت به اين موضوع، مشترک است؛ اما موارد ديگری 

را هــم بيان کرده اند که با نگاه اهل ســنت تفاوت دارد و اين ناشــی از تفاوت نگاه آنان به 

جايگاه امامت است. فلسفه امامت از نگاه متکلمان اماميه، انجام وظايف و اموری مانند: حفظ 

نظــام اجتماعی و برقراری عدالت )حلی، 1409، ص17-18(، اجرای حدود الهی )همان جا(، 

انجام تکاليف اجتماعی )همان جا(، حفظ آيين و شــريعت و تبيين و تفسير صحيح آن )ربانی 

گلپايگانی، 1386ش، ص108( و هدايتگری و تأمين فلسفه خلقت عالم است )ابن بابويه قمی، 

بی تــا، ص132؛ کلينــی، 1407ق، ج1، ص119(. به جز دو مورد آخر، که ديدگاه اختصاصی 

شيعه است، در ديگر موارد نگاه شيعه با اهل سنت در مورد فلسفه امامت مشترک است.

مراتب امامت

با توجه به آنچه درباره فلســفه وجود امام و وظايف او از ديدگاه فِرق اسالمی اشاره شد، 
می توان تفاوت نگاه شيعه و اهل سنت به اين موضوع را با رويکردی ديگر، که به نظر دقيق تر 
و پُرســودتر است، مطرح کرد؛ به اين صورت که جانشــينی پيامبر9 را که مهم ترين مؤلفه 
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امامت است، دارای درجات و مراتبی بدانيم. البته همراهی و نگاه مشترک شيعه و اهل تسنن 
در همه درجات و مراتب آن تحقق ندارد. آن مراتب عبارت اند از: 

1. رياست عامه و زعامت جامعه 

نخستين مرتبه امامت، رياست عامه است. وقتی پيامبر9 از دنيا می رود، يکی از شئون او 
که بالتکليف می ماند، رهبری اجتماع است؛ يعنی امام بايد با اجرای قوانين اسالمی در جامعه 
دينــی و اجرای حدود الهی، امنيت عمومــی را تأمين، و عدالت اجتماعی را برقرار کند و در 
عين پاســداری از مرزهای جامعه اسالمی و جهاد در راه خدا به ترويج و گسترش اسالم نيز 
بپردازد. اين مرتبه از امامت، مورد وفاق شيعه و اهل سنت است و اختالف آنان در اين باره، 

فقط مصداقی و تاريخی است.

2. مرجعيت دينی 

امامت در اين مرتبه، نوعی کارشناسی اسالم است؛ اما کارشناسی خيلی باالتر از حّد مجتهد. 
کارشناس از جانب خداوند، يعنی افرادی که اسالم شناس هستند؛ البته نه اسالم شناسانی که از 
روی عقل و فکر خودشان اسالم را شناخته باشند، که قهراً جايزالخطا هستند؛ بلکه افرادی که 
از يک طريق رمزی و غيبی، که بر ما مجهول است، علوم اسالم را از پيامبر9 گرفته اند. علم 
معصوم، عاری از خطاست و هرگز خطا نمی کند. اهل تسنّن برای هيچ کس چنين مقامی قائل 
نيستند؛ پس آنان در اين مرتبه، اصاًل نه قائل به وجود امام هستند و نه قائل به امامت؛ نه اينکه 
قائل به چنين جايگاهی برای امام باشند و فقط اختالف مصداقی با شيعه داشته باشند. اما شيعه 
معتقد اســت از مهم ترين فلسفه های وجودی امام، حفظ آيين خاتم و تبيين و تفسير صحيح 

شريعت و پاسخ به نيازهای دينی و معرفتی جامعه اسالمی است.

3. واليت 

امامت به معنای واليت، اوج مراتب امام اســت. مسئله در اين مرتبه، مسئله انسان کامل و 
حّجت زمان است. در هر دوره ای، انساني کامل، که حامل معنويت کلی انسانيت است، وجود 
دارد. امام نزد شــيعه، انسان کاملی است که مقامات و درجات زيادی برای او قائل اند و همه 
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آنها در زيارات و ادعيه شيعه آمده است. اهل سنت و حتی برخی از شيعيان، در اين مرتبه به 
امامت معتقد نيســتند؛ اما اکثر شيعه و علمای آنان، به اين مرتبة امامت اعتقاد دارند )مطهری، 

بی تا، ج4، ص850-848(.
آميختگی ســه مفهوم »رهبری سياسی«، »آموزش دينی« و »تهذيب روحی« در خالفت و 
حکومت اســالم، که امامت و حکومت اسالم را دارای سه جنبه و سه بُعد قرار داده است ...، 
ناشــی از آن است که اسالم در اصل، اين ســه جنبه را از يکديگر تفکيک نکرده و به عنوان 
برنامه ای، اين سه بعد را بر انسان عرضه کرده است. پس پيشوايی امت نيز به معنای پيشوايی 
در اين سه بُعد است و شيعه، به دليل همين گستردگِی معنای امامت است که عقيده دارد امام 

بايد از طرف خدا تعيين شود )خامنه اي، 1391ش، ص61-60(.

خواست مردم، عامل تشکيل و بقای حکومت اسالمی

همان گونه که اشاره شد، نخستين مرتبه امامت، رياست عامه و رهبری اجتماع است؛ يعنی 
امام بايد با اجرای قوانين اسالمی در جامعه دينی و اجرای حدود الهی، امنيت عمومی را تأمين، 
و عدالت اجتماعی را برقرار کند و در عين پاسداری از مرزهای جامعه اسالمی و جهاد در راه 
خدا، به ترويج و گســترش اسالم نيز بپردازد. اما ترديدی در اين امر وجود ندارد که همراهی 
و خواست مردم، مهم ترين عامل شکل گيری و تداوم حکومت است؛ طوري که اگر کسی همه 
شايستگی های الزم برای حاکميت و به دست گيری زمام امور جامعه را داشته باشد؛ ولی مردم 
از پذيرش حاکميت او، به هر دليلی، ســر باز زننــد و او را حمايت و همراهی نکنند، چنين 

شخصی نمی تواند حکومت تشکيل دهد و به درستي به وظايف حاکم بپردازد.
البته بايد به اين نکته توجه داشت که عدم برخورداری از حکومت و اجرای قسط و عدل 
توسط فرد شايستة امامت، نقضی بر امامت او نيست و موجب نقض غرض الهی در تعيين او 
به مقام امامت نمی شود؛ زيرا بر اساس حکمت الهی، خداوند انسان ها را مختار آفريده است و 
انسان می تواند بر اساس اين اختيار خدادادی، نوع دين و عقيده، نوع حکومت و... را انتخاب 
کند. عرضه دين حق يا معرفی حاکم شايسته به انسان از جانب خداوند، مستلزم مجبور بودن 
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او به پذيرش اين امور نيست؛ ازاين رو همان گونه که انسان بر اساس اختياری که دارد، می تواند 
وجود خداوند و بندگی در برابر او را بپذيرد يا از زير بار بندگی خدا شــانه خالی کند و البته 
تبعات آن را نيز بپذيرد، اين اختيار را هم دارد که حاکميت رهبران الهی را بپذيرد يا از پذيرش 
واليت و رهبری آنان ســر باز زند. اما نپذيرفتن حاکميت و رهبری حاکم شايســته از جانب 
مردم، دليل بر اهليت نداشتن او برای رهبری و حاکميت يا دليل بر نقض غرض الهی از تعيين 
او در مقام حاکم نيست. اکثر انبيای الهی مصداق روشنی برای اين موضوع هستند )حديد: 25؛ 

نساء: 64؛ احزاب: 6 و 36؛ آل عمران: 146(.

ائمه: و تشکيل حکومت

ســؤالی که در مورد فلســفه امامت از ديدگاه شيعه مطرح می شود، اين است که نخستين 
مرتبه امامت، که همان رياست عامه و زعامت جامعه اسالمی برای اجرای شريعت در جامعه 
است، توسط امامانی که شــيعه به امامت آنان اعتقاد دارد، تحقق پيدا نکرده است؛ يعنی اکثر 
ائمه شيعه با توجه به نداشتن قدرت و حکومت سياسی و اجتماعی، اين وظايف امام را انجام 
نداده اند؛ بنابراين چگونه قابل تصور است که کسی يا کسانی امام باشند؛ اما وظايف و تکاليف 

امام را انجام نداده و تحقق بخش فلسفه امامت در جامعه اسالمی نباشند؟ 
ائمه اهل بيت: در عين برخورداری از تمام شايستگی های الزم برای تشکيل حکومت، 
به دليل اســتقبال نکردن مردم از حاکميت اکثر آنان، موفق به اين امر نشــده اند؛ زيرا آنان به 
خوبی می دانسته اند که حاکم، زمانی می تواند به درستی وظايف حکومتی خود را انجام دهد و 
اهداف حکومت دينی را تأمين کند که مردم نيز خواستار برقراری عدالت، اجرای احکام دينی 

و مديريت جامعه بر اساس قوانين و مقررات الهی باشند.
اگر بخواهيم تحقق اين بخش از فلسفه امامت را در زندگی ائمه: بررسی کنيم، می توان 
دوران حيات ائمه اطهار: بعد از رحلت رسول خدا9 را به طور کلی در چهار دوره در نظر 
گرفت تا حوادث زمان ائمه: را درســت تحليل، و دليل موضع گيری ها و اقدامات متفاوت 

آنان را در اين راستا درست تبيين کرد.
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 دوره اول: دوره سکوت و مدارا با خلفای وقت؛ که عبارت بود از دوران 25 ساله زندگانی 
اميرالمؤمنين حضرت علی7 در زمان سه خليفه. 

دوره دوم: دوره تشــکيل حکومت و ظهور مســتقيم در صحنه سياسی؛ اين دوره شامل 
حکومت چهار سال و چند ماه حضرت علی7 و دوره شش ماهه خالفت ظاهری امام حسن 

مجتبی7 بود.
دوره سوم: دوره تالش برای تشکيل مجدد حکومت اسالمی؛ اين دوره از زمان صلح امام 
حسن7 آغاز می شود و تا زمان شهادت امام حسين7 ادامه می  يابد. اين دوره، دوره تالش 
و اميدواری برای تشکيل مجدد حکومت اسالمی به وسيله امامت وقت بود که بيشتر ناظر بر 

فعاليت امام حسين7 می شود.
دوره چهارم: دوره يأس از حضور آشــکار در صحنه سياسی و تمرکز بر حرکت علمی و 
فرهنگی و تربيت نيروی انســانی؛ بعد از شهادت امام حسين7، سياست ائمه: به حرکت 
علمی و فرهنگی و تربيت نيروی انســانی، ظرفيت ســازی و آماده کردن بســتر شکل گيری 

حکومت اسالمی راستين در آينده بلندمدت تغيير کرد.
ارائه پاســخی جامع به اين سؤال و بيان اقدامات هر يک از ائمه اثنا عشر: برای تحقق 
اهداف و فلســفه امامت، در حد يک مقاله ممکن نيست و نيازمند پژوهشی دقيق و تفصيلی 
است. ازاين رو، مقاله حاضر فقط در صدد پاسخ به سؤال فوق و تبيين اين موضوع خواهد بود 
که امام موسای کاظم7 و امام جواد7، هر يک در زمان خود متناسب با موقعيت و اوضاع 
آن روزگار، چه اقداماتی براي برقراری حکومت عدل الهی و محقق نمودن آن بخش از فلسفه 
امامت، که منوط به برخورداری از حکومت اســت، انجام داده اند. البته توجه به اين نکته نيز 
الزم اســت که تبيين اقدامات اين دو امام بزرگوار در تبيين و تفسير صحيح شريعت و حفظ 
دين نيز از اهداف اين نوشتار نيست و آن خود مجالی ديگر می طلبد. البته ترديدی نيست که 
امام موسای کاظم7 و امام جواد7 همانند ديگر ائمه: در تبيين و تفسير صحيح شريعت 
و حفظ دين، از هيچ اقدام الزمی فروگذار نکرده و اين وظيفه را به بهترين وجه ممکن انجام 

داده و تحقق بخش فلسفه امامت در اين حوزه بوده اند.
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با توجه به اين توضيحات، حال بايد بررسی کرد که امام کاظم و امام جواد8 درباره اين 
وظيفه امام چه عملکردی داشته اند.

امام کاظم7

از ويژگی هــای ائمه: مقابله با حاکمان جور اســت. هر يک از آنــان در طول حيات 
مبارکشــان، نه فقط با ستمکاران ســازش نکرده و از مواضع خود عقب  ننشسته اند؛ بلکه بر 
اســاس واقع بينی سياســی، مبارزه با حکومت های جائر را به صورت های مختلف در پيش 
گرفته اند؛ از جمله: همکاری نکردن با خلفای ستمکار، نفوذ در دستگاه خالفت برای کاهش 
سخت گيري های سياسی و اقتصادی بر مردم و درپيش گرفتن مبارزه منفی با حاکمان سياسی 
برای آگاهی دادن به مردم و نفی مشروعيت نظام حاکم و عدم اعتماد مردم به حاکميت. خلفای 
معاصر امام کاظم7 و از آن ميان هارون الرشــيد، می دانستند که امام و پيروانش، عباسيان را 
غاصــب خالفت پيامبر9، و حاکمانی ظالم می داننــد و اگر روزی قدرت بيابند، در نابودی 
حکومــت آنان لحظه ای درنگ نخواهند کرد؛ زيرا امــام، حکومت را حق خود می داند و در 
صدد تشــکيل آن است؛ ازاين رو امام کاظم7 و ديگر علويان را به شدت تحت نظارت قرار 
مي دادند و به شدت با آنها مقابله مي کردند )ابن شهرآشوب، 1376ق، ج4، ص306؛ مجلسی، 
1403ق، ج48، ص306؛ طقــوش، 1384ش، ص72(. از طــرف ديگر، امام کاظم7 نيز در 
کنــار فعاليت های علمی خود از جمله: نقل حديث و روايت، آموزش و تدريس، احتجاج و 
مناظره، به روش  های مختلف می کوشيده اند تا فرهنگ تشکيل و تأسيس حکومت اسالمی را 
در جامعه نهادينه کنند. امام با درپيش گرفتن شــيوه روشنگری، افشاگری، بصيرت بخشی، نقد 
عملکرد حکومت، ارتباط مستمر و پنهانی با شيعيان و سازمان دهی آنان و مناظرات کوبنده با 
حاکمان و صاحب منصبان، به مبارزه سياســی پرداخته و مبانی مبارزه با حکومت های جور و 

تکليف دينی بودن آن را برای مردم تبيين مي کرده اند.
جريان مناظره و گفت وگوی ميان ايشان و هارون الرشيد، بهترين گواه و شاهد بر اين است 
که از اهداف آن حضرت، نابودی ظلم و ستم و اقامه حق و عدالت )تشکيل حکومت اسالمی( 
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بوده اســت. روزی هارون، به امام هفتم7 عرض کرد که حاضر اســت »فدک« را به ايشان 
برگرداند. حضرت موسی بن جعفر8 فرمود: »در صورتی حاضرم فدک را تحويل بگيرم که 

آن را با تمام حدود و مرزهايش به من بدهی«.

هارون پرسيد که حدود و مرزهای آن چيست؟

امام7 فرمود: »حد و مرز اولش، عدن؛ حد و مرز دومش، ســمرقند؛ حد و مرز سومش، 

افريقا؛ و حد و مرز چهارمش، سرزمين ارمينيه و بَحر)دريای( خزر است«.

هارون با شــنيدن اين سخنان، رنگ چهره اش تغيير کرد و با خشم و عصبانيت گفت: »با 

اين وضع، چيزی برای ما باقی نمی ماند«.

امام کاظم7 فرمود: »می دانستم که نخواهی پذيرفت« )ابن طاووس، 1374ش، ص408؛ 
مجلسی، 1385ق، ج48، ص144(.1

امام7 با روشن ساختن حدود فدک، اين مسئله را بيان فرمودند که خالفت، حق ايشان 

است و عباسيان به ناحق در اين جايگاه قرار گرفته اند.

ايشــان با اســتناد به رواياتی از پيامبر اکرم9 به نکوهــش و مذمت حکومت های جور 

زمانشان مي پرداخت و با اين شيوه، به مردم می فهماند که همراهی نکردن با حکومت های جور 

و سرزنش آنها، موضوعي فرقه ای نيست؛ بلکه تکليفي دينی و اسالمی است. ايشان از رسول 

خدا9 نقل می کنند که: »رش البقاع دور االمراء الذين ال يقضون بالق« )راوندی کاشــانی، بی تا، 

ص71(؛ »بدترين مکان ها، دربار فرمانروايانی است که به حق عمل نمی کنند«.
امــام کاظم7 با بيان تقابل حکومت جور و حکومت الهــی، پيروی از حاکمان جور را 

َها إَِلْيَك َفَيْأَبى َحتَّى َأَلحَّ َعَلْيِه َفَقاَل7 َل آُخُذَها إِلَّ  ِشــيَد َكاَن َيُقوُل لُِموَســى ْبِن َجْعَفٍر ُخْذ َفَدكًا َحتَّى َأُردَّ 1. َأنَّ َهاُروَن الرَّ

ِشيِد  َر َوْجُه الرَّ ُل َفَعَدُن َفَتَغيَّ وَّ ا اْلَحدُّ اْلَ َك إِلَّ َفَعْلُت َقاَل َأمَّ َها َقاَل بَِحقِّ َجدِّ ْدُتَها َلْم َتُردَّ بُِحُدوِدَها َقاَل َو َما ُحُدوُدَها َقاَل إِْن َحدَّ

ابُِع ِسيُف  الُِث إِْفِريِقَيُة َفاْسَودَّ َوْجُهُه َو َقاَل ِهيِه َقاَل َو الرَّ انِي َسَمْرَقْنُد َفاْرَبدَّ َوْجُهُه َقاَل َو اْلَحدُّ الثَّ َو َقاَل إِيهًا َقاَل َو اْلَحدُّ الثَّ

ْدُتَها  َل إَِلى َمْجِلِسي َقاَل ُموَسى َقْد َأْعَلْمُتَك َأنَّنِي إِْن َحدَّ ِشيُد َفَلْم َيْبَق َلَنا َشْي ٌء َفَتَحوَّ ا َيِلي اْلُجُزَر َو إِْرِمينَِيُة َقاَل الرَّ اْلَبْحِر ِممَّ

َها َفِعْنَد َذلَِك َعَزَم َعَلى َقْتِله. َلْم َتُردَّ
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دشمنی با خدا می دانند )مجلسی، 1385ق، ج22، ص489(،1 و با انتقاد از چنين حکومت هايی، 
مردم را به مقابله و سکوت نکردن در برابر ظلم و فسق دعوت می کنند )راوندی کاشانی، بی تا، 
ص76( و با اين تعابير تند و سياســی، تيری از چله توحيد رها مي سازند و بر پيکر طاغوت 

می نشانند.

اينها خــود حکايت از آن دارد کــه آن حضرت، با اقدامات فرهنگــی و مبارزه منفی با 

حکومت دوران خود، نامشروع بودن آن حکومت را مطرح کرده و به دنبال بسترسازی برای 

شــکل گيری حکومت ايدئال اسالمی بوده اند؛ اما فضای بسته سياسی و شدت گرفتن نظارت 

سختگيرانه نظام سياسی نامشروع عباســی بر امام7 و ياوران ايشان، از مهم ترين مشکالت 

و موانع پيش روی امام کاظم7 برای تشکيل حکومت اسالمی بوده است. در اين موقعيت، 

امام7 با رهيافتی راهبردی به بازانديشی فرهنگ دينی اقدام کردند و با اتخاذ استراتژی  ستيز از 

طريق اقدام و عمل فرهنگی – اجتماعی، مانند تقيه، مبارزه منفی و استقامت، به دنبال تضعيف 

استبداد سياسی بنی عباس بودند. امام7 در قالب مبارزه ای منفی، يعنی مبارزه ای که در قالب 

نقشه های براندازی نيســت، بر مشروعيت نداشتن نظام حاکم تأکيد می کنند و مي کوشند که 

اعتماد مردم به آن را سست کنند. رفتار امام7 با صفوان بن مهران جمال، از همين باب است 

)مجلسی، 1385ق، ج47، ص336(.
کتب تاريخ و حديث، رفتارهای متعدد خلفای عباسی با موسی بن جعفر8 را نقل کرده اند 
که مهم  ترين آنها واکنش های هارون الرشيد است )ر.ک: کلينی، 1407ق، ج3، ص381؛ خطيب 
بغدادی، 1417ق، ج13، ص30؛ ابن شهرآشوب، 1376ق، ج2، ص264؛ اربلی، 1405ق، ج2، 
ص213؛ حســينی تهرانی، 1426ق، ج16-17، ص200(. در عين حال، بايد توجه داشت که 

1. »مــن تقــدم علی امامه او قدم اماما غير مفتــرض الطاعة و والی بائرًا جائرًا عن المام فقد ضــاد الله فی ملکه و الله منه 

بریء...«؛ »هر کس بر امام خود پيش افتد يا امامی را که شايســته اطاعت نيســت، امام خود قرار دهد و حاکم ستمگری 

را که با امام راســتين در ســتيز است، به امامت خود برگزيند؛ به تحقيق با خداوند در حکومت الهی به دشمنی برخاسته و 

خداوند از چنين فردی، بيزار است...«. 
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امام کاظم7 نيز همانند ديگر امامان شيعه، بر لزوم رعايت تقيه پاي مي فشرد و می کوشيد تا 
تشّکل شيعه را حفظ، و امور آنها را به طور پنهانی اداره کند. طبعاً اين وضعيت، سبب می شد 
تا تاريخ نتواند از حرکات سياســی ايشان ارزشيابی دقيقی به عمل آورد. رهبری اين حرکت 

و ظرافتی که در هدايت آن به کار برده شد، عامل مهم استواری شيعه در تاريخ بوده است. 
همان گونه که اشــاره شــد، در زمان حضرت کاظم7 زمينه اي برای قيام مسلحانه عليه 
طاغوت و تشکيل حکومت اسالمی فراهم نبود؛ وگرنه بر آن حضرت واجب بود که دست به 
کار شوند و حکومت اسالمی به وجود آورند؛ ولی موقعيت برای مبارزه منفی و قيام علمی و 
ارشاد مردم، آماده بود؛ ازاين رو امام فعاليت خويش را در قالب مبارزه منفی و عدم تسليم در 
برابر طاغوت و متنفر کردن مردم از دستگاه ظلم و جور و همچنين از طريق ارشاد و هدايت 

مردم و نشر احکام و تربيت افراد پيگيری فرمودند )شيخ مفيد، بي تا، ج2، ص279(.

اما در عين حال، ايشــان عالوه بر مبــارزه در قالب فعاليت های فرهنگی، برخی اقدامات 

عملی و تحرکات نظامی عليه حاکمان ســتمگر عباســی را تأييد کــرده، مورد حمايت قرار 

می دادند؛ از جمله اينکه ايشــان با پيش بينی شکست قيام و نهضت فّخ به سرکردگی حسين 

صاحب فخ، که از نوادگان امام حســن مجتبی7 بود، به حســين فرمودند: »اگرچه تو شهيد 

خواهی شــد، باز در جهاد و پيکار کوشا باش. اين گروه )عباسيان( مردمی پليد و بدکارند که 

اظهار ايمان می کنند؛ ولی در باطْن ايمان و اعتقادی ندارند. من اجر و پاداش تو را از خداوند 

بزرگ می خواهم«. امام7 نه فقط با اين حرکت مخالفتی نکردند؛ بلکه آن را تأييد هم کردند 

)کلينی، 1407ق، ج1، ص366؛ ابوالفرج اصفهانی، بی تا، ص376؛ مجلســی، 1385ق، ج48، 

ص169(. حضور دويســت نفر از اصحاب ايشان و بزرگان بنی هاشم در اين نهضت و تأييد 

ضمنی امام از ايشــان، نشانه ای بر موافقت آن حضرت با اين جنبش است )ر.ک: گلی زواره، 

1375ش، ص120و121(.
امام کاظم7 انســانی نبود که فقط به کار نماز، روزه و حج اشتغال داشته باشد؛ بلکه در 
امور سياســی، دخالت کامل و مستقيم داشــت. اگر فقط سرگرم نماز و عبادت خود می بود، 
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خلفای عباسی را با او کاری نبود و نيازی نمی ديدند او را از ميان بردارند. اين، واقعيتي است 
و نبايد شک داشت که اگر فرصتی برای او پيش  می آمد، قيام می کرد و اساس دستگاه غاصب 

را از بين می برد. 
در زندگی اين امام بزرگوار، حوادث گوناگونی وجود دارد که در مجموع، حکايت از آن 
دارد که آن حضرت در طول مدت 35 سال امامت خود، پيوسته در حالت مبارزه با خلفای جور 
بوده انــد. صدها حادثه توجه برانگيز و در عين حال ظاهراً بی ارتباط و گاه متناقض با يکديگر 
در زندگی ايشــان، هنگامی معنا می شود و ربط می يابد که ما آن رشته مستمری را که از آغاز 
امامت آن بزرگوار تا لحظه شــهادتش ادامه داشته است، مشاهده کنيم. اين رشته، همان خط 
جهاد و مبارزه ائمه: اســت که در تمام دوران 250 ساله و در شکل های گوناگون، استمرار 
داشــته و هدف از آن، اوالً تبيين اســالم ناب و تفسير صحيح قرآن و ارائه تفسيری روشن از 
معرفت اسالمی است و ثانياً تبيين مسئله امامت و حاکميت سياسی در جامعه اسالمی، و ثالثًا 
تالش و کوشــش برای تشکيل آن جامعه و تحقق بخشيدن به هدف پيامبر معظم اسالم9 و 
همه پيامبران؛ يعنی اقامه قسط و عدل و زدودن اَنداُداهلل از صحنه حکومت و سپردن زمام اداره 

زندگی به خلفاءاهلل و بندگان صالح خداوند )خامنه ای، 1383ش، ج2، ص234-231(.
فعاليت ها و روشــنگری های امام در طول دوران حاکميت هارون الرشيد، چنان کارآمد و 
اثرگذار بوده است که او فرزندش، مأمون عباسی را به سر فرود آوردن در مقابل امام رضا7 

و ترميم آثار رفتارهای پدرش وادار کرد.

امام جواد7

امام جواد7 در دوران کوتاه عمرش همانند پدر بزرگوارشــان با حاکمانی که چهره ای از 
قداست و طرف داری از اسالم برای خود آراسته بودند و با رياکاری و نفاق زمام امور مسلمين 
را در دســت داشــتند، روبه رو بودند و از طرف آنان در تنگنايی شديد قرار داشتند و تحت 
مراقبت دائم بودند؛ طوري که امکان تحرک و اقدامی علنی عليه آنان برای ايشان فراهم نمی شد. 
ازايــن رو امام جــواد7 نيز خط مبارزه منفی را در پيش گرفتنــد و در چهارچوب مبارزات 
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فرهنگی و عقيدتی، به دنبال فروريختن پايه های مشــروعيت اقتدار سياسی عباسيان بودند. بر 
همين اســاس، با حاکمان جائر دوران خود، مقابله و جهادی فشرده داشتند و موفق شدند که 
ماســک تزوير و ريا را از چهره مأمون و معتصم کنار زنند و ماهيت او را برای هميشة تاريخ 
برمال سازند. در دورانی که دستگاه خالفت، قرآن و سنت را به نفع خود تفسير می کرد و مردم 
نيز تابع قدرت و بازيچه دست زورمداران بودند، امام7 از هر فرصتی برای نشان دادن مسير 
درســت به مردم استفاده می کردند؛ طوري که در مراســم حج، بسياری از مردم، امام7 را از 
مشکالت خود آگاه مي کردند و دستورالعملی می گرفتند )ر.ک: کلينی، 1407ق، ج4، ص314؛ 
حــر عاملی، 1391ق، ج11، ص200(. همچنين امام7، با طرح مباحث علمی در جلســات 
متعدد، نظام فقهی قياس گرای حنفی را که نقش بازسازی کننده نظام حقوقی خالفت سلطنتی 
عباسی را به عهده داشت، به چالش کشيده، فرو می پاشيد )ر.ک: عياشی، بی تا، ج1، ص320؛ 
مجلسی، 1385ق، ج50، ص15؛ حر عاملی، 1391ق، ج18، ص490( که اين امر، عاملی برای 
سســتی و فروپاشی نظام خالفت عباسی می شــود. يا اينکه امام7 در ضمن مناجات و دعا، 
جهان بينی مســير انديشه خود را مشــخص مي کند و مردم را از تحوالت و دگرگونی ها آگاه 
مي سازد و افکار آنان را متوجه مبارزه با ظلم و درخواست عدالت مي کند. امام7 در مناجات 

»الوسائل الی المسائل« به محضر خداوند عرضه می دارند: 

خداوندا ظلم و ســتم بر بندگان تو همه جا را گرفته اســت؛ به گونه ای که عدالت 

را کشــته و از بين برده؛ امنيت را از راه ها گرفته؛ حق را محو کرده و راستی را به 

صورت باطل جلوه گر ســاخته؛ نيکوکاری را پنهان نموده و بدی را آشکار کرده؛ 

تقوا و پرهيزکاری را فرو نشانده و راه های هدايت و راستی را از ميان برده؛ خير و 

خوبی را از ميان برداشته و زيان را پايدار کرده؛ فساد را نمودار ساخته و آن را رشد 

داده؛ لجاجت را تقويت کرده؛ ســتم را گسترش داده و از حد خود درگذشته است. 

خداوندا ای پروردگار من، برطرف نمی کند اين ظلم را مگر قدرت و پادشاهی تو و 

جز الطاف تو کجا پناهی هست؟ خداوندا ای پروردگار من، پس قطع کن ستم را و 
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ببر ريسمان ظلم را و فرونشان رواج بازار قبيح را و کسی را که از ظلم بيزار است، 

عزيز گردان. بيخ و بن اهل ظلم و ستم را قطع کن و بر آنها جامه های سرگردانی را 

پس از آگاهی شان بپوشان. خداوندا برآنان به زودی شبيخون وارد آور و کيفر های 

خويش را بر ايشــان ببار. خدايا زندگی منکر را بميران تا بيمناک و افسرده خاطر 

ايمنی يابد و گرســنه سير گردد  و تباه شده محفوظ ماند و رانده شده جايی پيدا کند 

و فراری داده شــده باز گردد و نيازمند توانگر شــود. به پناهنده پناه داده شود. آن 

کس که بزرگ است، مورد احترام قرار گيرد. به کودکان لطف شود. ستمديده ها 

عزيز شــوند و ستمکاران ذليل و خوار گردند. برای غمگينان گشايش پيش آيد و 

رنج های غم آور برطرف شوند و اين آشوب های سياه فرو نشيند. اختالف ها ريشه کن 

شــود. دانش بر هر چيزی برتری يابد و صلــح همه جا را فراگيرد و پراکندگی ها 

جمع گردد. ايمان تقويت شــود و قرآن پيوسته خوانده شود. به درستی که تو ای 

خدای بزرگ جزاپيشه و نعمت بخش، پيوسته الطافت شامل حال بندگان است )ابن 
طاووس، 1374ش، ص263-264؛ ر.ک: جاسم حسين، 1387ش، ج1، ص50-40(.1

البته امام جواد7 در شــورش ها و انقالب های زمان خود عليه حاکميت، به طور مستقيم 
دخالت نمي کرد و رهبری آنان را بر عهده نمی گرفت؛ زيرا اين اقدامات، يا کاماًل اسالمی نبود 
و در پی منافع، مقام و رياســت بود يا اينکه رهبران اين نهضت ها اهليت و شايستگی الزم را 

1. »اللهم إن ظلم عبادك قد تمکن في بالدك حتى  أمات العدل و قطع السبل و محق الحق و أبطل الصدق و أخفى البر و أظهر 

الشر و أَحمد التقوى و أزال الهدى و أزاح الخير و أثبت الضير و أنمى الفساد و قوى العناد و بسط الجور و عدى الطور 

اللهم يا رب ل يکشــف ذلك إل ســلطانك و ل يجير منه إل امتنانك اللهم رب فابتر ]فابتز[ الظلم و بث حبال الغشم 

و أخمد ســوق المنکر و أعز من عنه ينزجر و احصد شافة أهل الجور و ألبسهم الحور بعد الکور و عجل اللهم إليهم 

البيات و أنزل عليهم المثالت و أمت حياة المنکر ليؤمن المخوف و يسکن الملهوف و يشبع الجائع- و يحفظ الضائع 

و يأوى الطريد و يعود الشريد و يغنى الفقير و يجار المستجير و يوقر الکبير و يرحم الصغير و يعز المظلوم و يذل الظالم 

و يفرج المغموم و تنفرج الغماء و تســکن الدهماء و يموت الختالف و يعلو العلم و يشمل السلم و يجمع الشتات و 

يقوى اإليمان و يتلى القرآن إنك أنت الديان المنعم المنان«.
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نداشتند؛ اما امام7 هدايت انديشه ها و تصحيح افکار و باورها را مقدم بر هر نهضت و قيام 
علنی و غير علنی دانسته اند. با وجود اين، امام7 به طور غير مستقيم، نهضت های مهم را به 
اين دليل که ســدی در برابر ظلم و ظالم بود، تقويت و تالشــگران و مبارزان عليه بی عدالتی 
را تشويق می کردند. مأمون عباسی، که  امام  جواد7 را با  شورش های علويون و فعاليت های 
 سياســی  وکالی  امام  مرتبط  می دانست ، برای نظارت بيشتر، ايشان را در سال 215 از مدينه  به  
بغداد فراخواند. معتصم  عباســی نيز به همين دليل امام جواد7 را به  بغداد فراخواند تا نقش 

ايشان  را در قيام های پنهانی  شيعی  دريابد )جاسم حسين، 1387ش، ص50-40(.

نتيجه گيري

امام کاظم و امام جواد8 در دوران حيات مبارکشان اقداماتی متعدد و اثرگذار در راستای 
بسترســازی تشکيل حکومت راستين اســالمی انجام داده اند؛ اما به دليل فراهم نبودن زمينه 
تشــکيل حکومت، خود موفق به انجام اين امر نشــده اند. ازاين رو، نمی توان نداشتن رياست 
عامه و زعامت جامعه اسالمی و عدم اجرای حدود و انجام تکاليف اجتماعی را که متفرع بر 

حکومت است، دليلی بر امامت نداشتن آنان دانست.



شماره38، بهار 1398
57

منابع

ابن1بابويه،1علي1بن1حســين1)بي1تــا(.1اإلمامة و التبصرة من الحيرة،1تحقيق1مدرســة1االمام1الهادي،1قم،11.1

مدرسة1االمام1الهادي.

ابن5شهرآشوب،5محمد5بن5علي5)1376ق(.5المناقب آل ابي طالب،5تحقيق5لجنة5من5اساتذة5النجف25.5

االشرف،5نجف،5مکتبة5الحيدرية.

ابن5طاووس،5علي5بن5موســي5)1374ش(.5الطرائف في معرفــة مذاهب الطوائف،5ترجمه5داوود35.5

الهامي،5چاپ5دوم،5قم،5نويد5اسالم.

ــــــــــــــــــ11)1411ق(.1مهــج الدعوات و منهــج العبادات،1تصحيح1ابوطالــب1كرماني1و1محمد41.1

حسن1محرر،1قم،1دارالذخائر.

ابوالفرج5اصفهاني،5علي5بن5حســين5)بي5تا(.5مقاتل الطالبيين،5تحقيق5سيد5احمد5صقر،5بيروت،5دار55.5

المعرفة.

اربلي5،5علي55بن55عيســي5)1405ق(.5كشف الغمة في معرفة األئمة،5موسسه5تحقيقات5و5نشر5معارف65.5

اهل5البيت:5.

جاســم1حســين1)1387ش(.1تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم،1ترجمه1ســيدمحمدتقي1آيت1اللهي،71.1

تهران،1اميرکبير.

حر1عاملي،1محمد1بن1حسن1)1391ق(.1وسائل الشيعه،1بيروت،1دار1احياء1التراث1العربي..81

حسيني1تهراني،1سيدمحمدحسين1)1426ش(.1امام شناسي،1چاپ1سوم،1مشهد،1عالمه1طباطبايي..91

حلي،1حسن1بن1يوسف1)1409ق(.1األلفين،1چاپ1دوم،1قم،1هجرت..101

خامنه1اي،1سيدعلي)1383ش(.1حديث واليت،1مؤسسه1فرهنگي1قدر1واليت..111

خطيــب1بغدادي،1احمد1بن1علي1)1417ق(.1تاريخ بغداد،1تحقيق1مصطفي1عبدالقادر1عطا،1چاپ1اول،121.1

بيروت،1دارالكتب1العلمية.

راوندي1کاشاني،1فضل1اهلل1)بي1تا(.1النوادر،1ترجمه1احمد1صادقي1اردستاني،1قم،1دارالکتاب..131



فصلنامه فرهنگ زيارت
58

رباني1گلپايگاني،1علي1)1386ش(.1امامت در بينش اسالمي،1چاپ1اول،1قم،1بوستان1کتاب..141

طقوش،1ســهيل1)1384ش(.1دولت عباســيان،1ترجمه1حجت1اهلل1جودکي،1قم،1پژوهشــگاه1حوزه1و151.1

دانشگاه.

عياشــي،1محمد1بن1مســعود1)بي1تا(.1کتاب التفسير،1تصحيح1و1تعليق1سيدهاشم1رسولي1محالتي،1قم،161.1

چاپ1علميه.

كلينــي،1محمد1بن1يعقوب1)1407ق(.1الكافي،1تصحيــح1علي1اكبر1غفاري1و1محمد1آخوندي،1تهران،171.1

دارالكتب1اإلسالمية.

گلي1زواره،1غالمرضا1)1375ش(.1سرزمين وحي، سرچشمه تشيع،1قم،1حضور..181

مجلسي،1محمدباقر1)1385ق(.1بحاراالنوار،1تهران،1المکتبة1االسالمية..191

ـــــــــــــــــ11)1403ق(.1بحار االنوار،1بيروت،1دار1احياء1التراث1العربي..201

مطهري،1مرتضي1)1368ش(.1مجموعه آثار،1تهران،1صدرا..211

مفيد،1محمد1بن1محمد1)بي1تا(.1االرشــاد،1ترجمه1محمدباقر1ساعدي1خراســاني،1تهران،1کتابفروشي221.1

اسالميه.




