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 :)ع(با رویکرد دوران امامت امام جواد  ساله 250انسان 

خط  یساله 250ای هر امام باید دوران امامت آن امام را در بستر دوران برای بازشناسی ابعاد خاص سیره 

ساله امامت امام جواد در مرحله واپسین  17دوران  اسی و اجتماعی قرار داد.مورد مطالعه تاریخی و سی 1امامت

خط امامت و آغاز مرحله فعال سازی جامعه شیعه در زمینه تجربه راهبری واسطه ای و نیابتی و آماده سازی 

مامت برای دوران مهدویت و غیبت می باشد. برای فهم بهتر دوران امامت آن حضرت، به جدول ادوار شناسی ا

 توجه نمایید:

 امام  و هادوره

 معصوم

 دشمنان اسالمی یجامعه شیعه یجامعه

 پیامبر اسالم گذاریپایه

 )ص(

ایجاد محبت و 

اعتقاد در میان 

خواص نسبت 

 بیتبه اهل

 السالم()علیهم

 یجامعه یتوصیه

اسالمی به محبت 

  بیتو والیت اهل

 السالم(علیهم

ن برای یطراحی منافق

فت و نابودی کسب خال

-اهلبیت پیامبر)علیهم

 السالم(

دفاع از والیت 

کردن  و خنثی

طرح شهادت 

با زمان  ولیّ

فدا نمودن جان

 خود

حضرت 

 زهرا )س(

حفظ اندک 

شیعیان بر محور 

  زمانهولیّ

به  نسبت  هشدار

-سرانجام والیت

 گریزی

جانبه برای هجوم همه

گاه آن غصب خالفت و

سپس  و  زماننابودی ولیّ

 های اسالمییر ارزشتغی

 بسط و

گسترش 

های ارزش

شیعی توسط 

در  اندک یاران

نشینی خانه

 امیرالمؤمنین

 )ع(

فعالیت  نفوذ و

در متن  یاران

جهت  جامعه

تشیع  یتوسعه

های و ارزش

اسالمی  یجامعه

و خستگی و 

خشم تدریجی از 

ارزشی نظام 

 تخالف

-غرور خالفت از پیروزی

هایش و گسترش فساد و 

..... 
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بستر تقیه 

 ورزی تدریجی

-شیعی به گونه

 ای غیرمستقیم

الگویی  یارائه

و از حاکمیت 

 یشیعحکومت 

خالفت 

 یساله5

امیر 

المؤمنین 

 )ع(

اوج فعالیت 

جامعه شیعه و 

 خواص آن و...

عدم تحمل 

 های شیعیآرمان

)خصوصا عدالت 

 و گرایی آن(

یا  و ویگردانیر

های بحران آفرینی

 پیاپی داخلی 

ده از تمامی ابزار زر استفا

فتنه زور و تزویر برای  و

 ومسلمانان افروزی بین 

یاوران نابودی  حاکمیت و

امام و در نهایت به  خالص

 شهادت رساندن امام

ای تقیه یارائه

 برایجانبه همه

حفظ مکتب و 

 نیروها یاندک

 یهدور

 )ع( حسنین

مشقت  یهدور

شیعه و اوج 

 صبر ابتال و

-پذیرش ارزش

موی و های ا

 بیتغربت اهل

 السالم()علیهم

جانبه برای تالش همه

 بیت ومحو فرهنگ اهل

ها و نابودی شخصیت

ای به گونه ،جوامع شیعی

 غیرمستقیم

قیامی حماسی 

بیمه نمودن  و

تاریخی مکتب 

 حق

 یحماسه

عاشورای 

 سیدالشهدا

 ع()

یاور  همراه و

امام تا شهادت 

در عاشورای 

 خون حماسه و

 ودچار غفلت 

 وحشت و

درنتیجه رها 

 بیتنمودن اهل

در  السالم()علیهم

 قیام خود و

 درنتیجه غربت و

 مظلومیت امام

تالش برای وارد کردن 

آخرین و آشکارترین 

حق و  ضربه به ولیّ

-)علیهم بیتمکتب اهل

و نابودی کامل آن  السالم(

 ای،به هر قیمت و هزینه

 ولی ناکامی در این مسیر

بازسازی مجدد 

ع براساس تشی

عاشورای پیام 

 و عرفان 

 امام سجاد

 )ع(

نیروسازی 

دوباره برای 

تشیع در خفقان 

مروانیان از میان 

ای راکد و جامعه

-ساکن و خفقان

سوی زده که به

ابتذال فرهنگی و 

های سیاسی از آشفتگی

-پس از عاشورا تا قدرت

مروانیان و  یگیری دوباره
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موالی و جوانان 

عرفان و  یتشنه

معنویت به 

-کمک و ارزش

 های عاشورایی

آشفتگی سیاسی و 

-در نهایت به ظلم

 رودمی پذیری

خفقان  یحاکمیت دوباره

 اموی

طراحی علمی 

و فکری و 

فرهنگی و  

 بنیادین مکتب

 

جذب شدن  )ع( باقرین

تدریجی 

جوانان عالقمند 

بیت به اهل

السالم( )علیهم

 یبه مدرسه

باقرین و کسب 

 معارف و

گسترش تشیع 

براساس نظام 

فکری و 

نوین  فرهنگی 

و مستقل و پی 

ریزی سازمان 

 وکالت 

رو به  یجامعه

خستگی از 

حاکمیت مروانیان 

و شروع تدریجی 

مبارزات اجتماعی 

در حمایت از 

شعارهای عباسیان 

 ویژه در ایران به

شکست طرح مقابله و 

و امامت نابودی مستقیم 

 تشیع توسط امویان و

 جایگرین شدن تدریجی

طرح جدید عباسیان برای 

ایجاد حکومت براساس 

بیت تحریف مقام اهل

السالم( با شعار )علیهم

 الرضا آلل محمد

طراحی نظام 

اجتماعی شیعه 

به موازات نفوذ 

دادن نیروها در 

 ساختار دشمن

 امام کاظم

امام  )ع(  و

 )ع( رضا

تقویت سازمان 

توسط  ،وکالت

امامان و ایجاد 

جوامع و مناطق 

شین به نشیعه

موازات هجرت 

 یارانسادات و 

 ،اسالمی یجامعه

فریفته به اوج 

شکوه ظاهری 

-حکومت بنی

عباس و ساکت 

-در برابر علوی

و گاه  کشی آنها

 عباس واوج اقتدار بنی

ایجاد رفاه اجتماعی 

جهت همراه نمودن مردم 

 و ایجاد مکتببا خود 

 های فقهی معتدل و همراه

سنت معتدل در  از اهل

موازات بیت بهبرابر اهل
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جهت ایجاد 

جوامع شیعی 

در ایران و 

و  شمال آفریقا

 یمن و ...

همراه با برخی 

قیام های پراکنده 

و کور علویان 

 زیدی مسلک

 سرکوبی شدید علویان

 )زیدی(

 یهدور

واگذاری نسبی 

مدیریت 

شیعیان به وکال 

بندی و جمع

نظام فکری و 

فرهنگی و 

سازی آماده

برای جامعه 

 غیبت دوران

 امام جواد

 )ع(

 امام هادی

 )ع(

امام 

 عسگری

 )ع(

اوج گسترش و 

ثبات جوامع 

شیعه و پیدایش 

شهرهای 

نشین و شیعی

نه شدن ینهاد

فرهنگ مقابله با 

های جریان

انحرافی و 

آمادگی ورود به 

 دوران غیبت

اسالمی  یجامعه

رو به انحطاط و 

 گرفتار اختالف

ای و فرقه های

اعتقادی و ابتذال 

نظام  یهنگی ولفر

خالفت با طراحی 

اصل اطاعت از 

ضمن حاکم 

تضمین بقای خو 

باعث به هر قیمت 

 رکود جهان اسالم

 شده است

رو به  ،حکومت عباسی

-بین سیاست و انحطاط

های خشن و یا وادادگی 

پا  امور دست و یاداره

ولی حاکمیت  ،زندمی

مطلق  اطاعت  لزوم اصل

حتی فاسق فاجر، از حاکم 

 یآنها از سو یابر یخطر

 2کند ینم یجادجامعه ا

پس تمام توجه آنها به 

خطر مهدویت است پس 

تمام تدابیر را در 

جلوگیری از آن به کار 

 گیرند می

 

به مرحله آماده سازی برای مهدویت  شیعه  جامعهورود )ع( دوران جوادمطابق این جدول دوران امامت امام 

سال بلوغ فکری و فرهنگی، در  200عیت است که جامعه شیعه پس از واقباشد و در راستای این میو غیبت 

                                                             
 . در جهان فکری اهلسنت از قدیم روایاتی طراحی شده که بر اساس آن ، خروج و قیام مسلمانان بر علیه خلیفه و حاکم حرام و ممنوع و باطل 2

س همین ضعف مبانی فکری و فرهنگی است. البته این اندیشه در زمان خالفت امویان به علت رکود علم و دانش نهادینه نشده بود. و بر اسا
گنمایی مسلمانان بود که عباسیان قیام خود را بر علیه آنان شکل دادند. عباسیان پس از کسب خالفت، برای ضمانت بقای خالفت خود تا ابد، با بزر

.و در نهایت در این امر هم موفق علمای عامه، سعی کردند اندیشه حرمت خروج بر علیه نظام خالفت را به عنوانی اصلی شرعی نهادینه کنند
قرن ادامه می یابد. چرا که وجهه ای مقدس میان مسلمانان  5شدند. بدین جهت از جهت تاریخی ؛ خالفت عباسی با تمامی انحطاط ها و فسادهایش، 

بر اندازی خالفت در مقام تغیرر خلیفه می یابد. و اگر هم کسی بر علیه انان از میان خود اهلسنت قیام می کند، غیر عرب هایی هستند که به جای 
هستند. بدین جهت پس از خالفت معتصم به مدت یک صد سال شاهد دوران ترکی شدن خالفت هستیم بدین معنا که تحوالت خالفت در دست ترکان 

د، ولی کاری به اصل خالفت ندارند. و سرباز است و انها خلیفه کشی راه انداخته و یا هر خلیفه ای که به مذاق اشان خوش نیایید را تغییر می دهن
 اعراب مسلمان و بلکه تمامی مسلمانان عامه هم نسبت به خالفت با قداست می نگرند.
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این زمان وارد آزمایشی سخت می شود که عبارت است از مسئله امامت در کودکی. و به تبع مسئله امامت در 

کودکی، طرح فعال تر شدن سازمان وکالت زیر نظر امام و تابع برنامه های ایشان مطرح می گردد. بدین جهت 

ران، دوران طراحی بحرانی داخلی اما کنترل شده توسط عوامل ماورائی برای ایجاد امادگی تدرجی این دو

برای هجوم های باطل در اینده نزدیک است که یکی از آسیب های آن مسئله امامت در کودکی آن هم همراه 

 3با غیبت است.

 )ع( شاهد نوعی م جواددوران امامت امادر  ،جهت بازشناسی وضعیت فکری شیعه از یجامعهپس 

و  (المالسعلیهم) بدین معنا که پس از تدوین نظام فکری شیعه در زمان باقرین ؛آزمایش و سخت است

و رضا  )ع( سازی سازمان وکالت در زمان امامت امام کاظمشیعه و فعال یجامعه یاولیه یایجاد هسته

واص خرا تجربه می کند. و این امتحان خواص از سوی خصوصا  امتحانی دشواردوران آزمایش و  )ع(،

 ان است؛گویا پایان یک مرحله از آزمایش های آنان و سخت ترین مرحله از امتحان علمی و ایمانی آن

 چنین است:و ابتالئات شیعه و خصوصا خواص آنان در این دوران ها شمار امتحانگاه

  .اقفیهو پیدایش جریان و ،مالیاقتصادی و  نظراز  ی امامانوکالو خصوصا امتحان خواص )یک( 

 .)ع( خیر والدت امام جوادأتدر مورد امتحان خواص و عوام شیعه )دو( 

 جریان امامت باخط والیت عهدی امام رضا)ع( و شبهه همکاری و همراهی  یمسئله)سه( 

  .خالفت

  .امامت در کودکی یمسئله)چهار( 

 

مهمی از تاریخ و  بخش ،)ع( و امام جواد )ع( یریت امام رضاشمار این رویدادها در تاریخ تشیع و نوع مدگاه

 .دهدکالم شیعه را تشکیل می

 

                                                             
در  . امامت در کودکی برای امام جواد و امام هادی و امام زمان رخ داد. این مسئله نسبت به امام هادی و امام زمان به علت شهادت پدرانشان 3

سالگی، امری ناشی از ظلم و جنایت خالفت عباسی بود. ولی در مسئله امامت امام جواد، اگرچه مسئله ظلم و جنایت عباسیان هم  28و  27جوانی 

فیه مطرح است، ولی تاخیر والدت امام جواد هم به عنوان عاملی غیبی موثر است. اتفاقا همین تاخیر والدت همواره یکی از بهانه های فرقه واق
 امامت امام رضا بود. برای تشکیک در


